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صفحه6

 اجاره داری حرفه ای؛ 
اسیر وعده های توخالی

صاحب خانه ها به مصوبه سقف اجاره مسکن عمل نمی کنند؛

آمریکایی ها هم از امام خمینی )ره(
 به بزرگی یاد می کنند
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صفحه5

همین صفحه

آمریکا در جریان کارزار فشار حداکثری به اهداف خود 
از تغییر نظام و رفتار ایران در منطقه و فرامنطقه گرفته 
تا کشاندن تهران به پای میز مذاکره ای که خود چیده  
بود، دس��ت نیافت. کارزار فشار حداکثری که »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهور ستیزه جوی آمریکا در...

وقتی ایران هژمونی یانکی ها را 
چالش می کشد

 شکست کارزار »فشار حداکثری«
 آمريکا عليه جمهوری اسالمی؛

 سرخم کردن برابر ولیعهد عربستان سعودی
صفحه2

صفحه2

کارشناسان شهری تقویت سیستم اتوبوسرانی پایتخت 
را یکی از سریعترین راه حل های ترافیک این روزهای 
ته��ران می دانن��د، اما کمب��ود اتوبوس و فرس��ودگی 

سخت افزاری این سیستم یکی از موانع تحقق...

 حال ناخوش سیستم
 اتوبوسرانی پایتخت

تهران چند دستگاه اتوبوس می خواهد؟

سفر جو بایدن به ریاض؛

حجت االسالم دعایی، 
یار وفادار انقالب و 

روزنامه نگار اخالق مدار 
درگذشت

 بالی آدمی در زبان اوست. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

با شرارت، دزدی و تحریم 
مقابله می کنیم
محمود عباس زاده مشکینی ���

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس

س��خنان رهب��ر انقالب 
فضاس��ازی های  درباره 
وارونه دشمن در موضوع 
نفتکش ه��ای  توقی��ف 
یونانی قاب��ل اهمیت اس��ت، دزدی کار 
مخفی است و دزد هیچ وقت کاری را که 
انجام داده اعالم نمی کند و خبر نمی دهد. 
جمهوری اس��المی ای��ران ب��ا دزدی و 
شرارت، با اقتدار مقابله می کند و اگر برای 
مقابله با دزدی و شرارت اقدام می کرد آن 
اقدام را شفاف اعالم می کرد. وارونه نمایی، 
سیاس��ت کهنه غربی هاست و با تسلطی 
که بر رس��انه های فراگی��ر دارند کار آنها 
بزرگنمایی  نمایی، کوچک نمایی،  وارونه 
و انکار اس��ت و از همه شگردهای جنگ 

روانی استفاده می کنند...
ادامه در صفحه ���2

مکتب امام خمینی )ره(، مکتب 
عدالت خواهی و عقالنیت است

شارلی انویه تکیه  ���
نماینده مس�یحیان آش�وری و کلدانی در 

مجلس
ماه  خ��رداد  چهارده��م 
دل  و  پیون��د  مظه��ر 
بس��تگی ملت ای��ران با 
امام بزرگوار است. روزی 
ک��ه یادآور س��وگ ملت ای��ران در فراق 
حض��رت امام خمینی )رحم��ه اهلل علیه( 
است، غم فقدان مردی بزرگ و کم نظیر 
که با قوت ایمان و صداقت و پاکی، پرچم 
قیام علیه ظلم و تاریکی را برافراش��ت و 
میراث گران قدر انقالب اس��المی را به 
یادگار گذاشت. خمینی کبیر با باور به خدا 
و مردم، استقالل و آزادی را به ملت ایران 
هدیه کرد. پایبندی به ارزش ها، بیداری و 
هوشیاری در دشمن شناسی و حفظ اتحاد 
و یکپارچگی ملی که حقیقت اندیشه های 
امام خمینی )ره( است، عمل انقالبی و...

ادامه در صفحه ���2
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سیدمحمود دعایی مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات عصر 
امروز در بیمارستان آتیه تهران دار فانی را وداع گفت. جالل 
خوش چهره روزنامه نگار پیشکسوت کشورمان و از نزدیکان 
سیدمحمود دعایی مدیرمسول روزنامه اطالعات با تایید خبر 
درگذش��ت او، دلیل درگذشت وی را حمله قلبی در ساعات 
عصرگاهی امروز یکش��نبه ۱۵ خ��رداد ۱۴۰۱ اعالم کرد و 

گفت: حجت االس��الم دعایی پیش از این به دیابت، فشار 
خون و نارسایی قلبی مبتال بود. وی ادامه داد: حجت االسالم 
دعایی تا آخرین لحظات حیاتش درباره شماره فردای روزنامه 
اطالع��ات با تحریریه در ارتباط ب��ود. او از چند روز قبل به 
دلیل ضعف جسمانی در بیمارس��تان بستری شده بود، اما 
به درخواس��ت خود به منزل انتقال یافت؛ تا این که دوباره با 
شدت بیماری به بیمارستان آتیه انتقال یافت. خوشچهره در 
تکمیل این خبر اظهار داشت: ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه عصر 
امروز، حمله قلبی به این ایشان عارض شد و تالش پزشکان 
برای احیای حجت االسالم دعایی بی نتیجه ماند و ساعت 
۱۷ و ۳۰ دقیق��ه عصر امروز، وی در بیمارس��تان آتیه جان 
به جان آفرین تسلیم کرد. سیدمحمود دعایی )۳۰ فروردین 
۱۳۲۰ یزد - ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ تهران(، روحانی و سیاستمدار 

ایرانی اس��ت. او عضو مجمع روحانیون مبارز از سال ۱۳۶۶ 
تاکنون، سرپرست مؤسسه اطالعات از سال ۱۳۵۹ تاکنون 
و نماینده ۶ دوره ابتدایی مجلس شورای اسالمی از ابتدای 
تشکیل مجلس شورای اسالمی تا سال ۱۳۸۳ بوده  است. 
دعای��ی یکی از همراهان امام خمینی )ره( در دوران اقامت 
ایش��ان در شهر نجف بود. وی س��فیر ایران در عراق بین 
س��ال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ بود. به مرحوم دعایی در س��ال 
۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر اهدا شد. 
وی عصر روز گذشته ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ در منزلش درگذشت. 
مراسم تشییع مرحوم دعایی امروز ساعت ۹ صبح از حسینیه 
جماران به س��وی حرم امام خمینی )ره( برگزار خواهد شد. 
روزنامه عصر ایرانیان، درگذشت این پیشکسوت رسانه و یار 

دیرین امام خمینی )ره( را تسلیت می گوید.

حجت االسالم دعایی، یار وفادار انقالب و روزنامه نگار اخالق مدار درگذشت
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ايران و جهان

ارز ۴2۰۰ تومانی، سبب رانت و 
فسادهای زیادی شده است

حجت االسالم موسوی گفت: اینکه با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاال وارد می شد و سپس با قیمت باالتر 
به کشورهای همسایه قاچاق می شد، اجحاف 
در حق مردم ایران بود. نایب رئیس کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س در گفت وگو ب��ا »عصر 
ایرانیان« گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
سال ۹۷ تاکنون سبب رانت و فسادهای زیادی 
شده و قابل چشم پوشی و کتمان نیست؛ دولت 
سیزدهم سیاست شجاعانه اصالح این رویه را 
اتخاذ کرد و باید همگی از این سیاست حمایت 
کنیم. حجت االسالم موسوی همچنین گفت: 
اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال وارد می ش��د و 
س��پس با قیمت باالتر به کشورهای همسایه 
قاچاق می ش��د، اجحاف در ح��ق مردم ایران 

بود.

لزوم کاهش تعدد طرح ها در مجلس
نماینده مردم پیرانش��هر در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: مجل��س یازدهم بای��د تعداد 
طرح ها را کاهش دهد و طرح هایی را در صحن 
بررس��ی کند که برای معیش��ت مردم کارساز 
باشد. کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و 
سردشت در مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
با »عص��ر ایرانیان« در رابطه با نقاط ضعف و 
ق��وت مجلس یازدهم و بررس��ی عملکرد دو 
س��اله نمایندگان در اخذ تصمیمات برجسته، 
گفت: مجلس یازدهم که به تعبیر مقام معظم 
رهبری مجلس انقالبی نامیده شده است از بدو 
شروع کار با توجه به شیوع کرونا، تحریم های 
س��نگین و همچنین تغییر دولت در ش��رایط 
سختی قرار داشت؛ اما علیرغم اینها تصمیمات 
و مصوب��ات قابل توجه��ی را در کارنامه خود 
دارد. وی تصریح کرد: جهش تولید مس��کن، 
اخذ مالی��ات از خانه های خال��ی، تبصره های 
مثبت و متعدد در بودجه بندی س��ال ۱۴۰۱ از 
جمله تصمیمات برجس��ته و مثبت نمایندگان 
است. عالوه بر همه اینها، این مجلس در همه 
تصمیمات خود پای انقالب و نظام مانده است. 
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس 
تاکی��د کرد: اتحاد و همدلی یکی از نکات بارز 
مجلس یازدهم به ش��مار می رود و نمایندگان 
خدمت به نظام را سرلوحه کار خود قرار داده اند. 
اگر ب��ه نکته ای برای اصالح بخواهم اش��اره 
کنم بای��د بگویم مجلس یازده��م باید تعداد 
طرح ها را کاهش دهد، اولویت بندی داش��ته 
باش��د و طرح هایی را در صحن بررس��ی کند 
که برای معیشت مردم کارساز باشد. حسین پور 
خاطرنش��ان کرد: اولویت ما امروز رسیدگی به 
حوزه اقتصاد اس��ت؛ باید در بررسی طرح ها به 
این بپردازیم که برای حل مشکالت اقتصادی 
چه کنیم و در صادرات و واردات چه سیاستی 

برای اصالحات الزم اتخاذ کنیم.

بیانیه گام دوم آینده را ترسیم کرد
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم گفت: 
نهادهایی که مسئولیت حفظ و نشر آثار امام 
خمین��ی )ره( را برعهده دارن��د، باید تحریف 
اندیش��ه امام را بررس��ی و با آن مقابله کنند؛ 
باید منطفی به تحریف ها پاس��خ داد. آیت اهلل 
محم��ود رجبی عضو جامعه مدرس��ین حوزه 
علمیه ق��م در گفتگو با »عص��ر ایرانیان« با 
بیان اینکه شخصیت امام )ره(، شخصیتی با 
صداق��ت تمام در رابطه با خ��دا و مردم بود، 
گفت: هرچیزی که می گفت از روی دلسوزی 
برای ملت ها نشأت می گرفت. به همین علت، 
س��خن ایشان با فطرت و سرنوشت انسان ها 
هماهنگ بود. مردم وقتی س��خنان ایشان را 
می شنیدند، به دلشان می نشست. وی اظهار 
کرد: دش��منان وقتی می بینند تالش هایشان 
بی اثر است، دس��ت به تحریف سخنان امام 
می زنند تا حقیقتی که امام بیان کرده، واژگونه 
ب��ه گوش م��ردم برس��د. بنابرای��ن تحریف 
س��خنان امام راحل توطئه ای است از سوی 
دشمنان، س��تمگران و مستکبران. این شیوه 
آن هاس��ت برای جلوگیری از نفوذ بیان امام. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان 
اینکه بیشترین تحریف ها همراه با ترفندهای 
مختلف از طرف اس��تکبار جهانی بوده است، 
اضافه ک��رد: برخی ناآگاه��ان و مغرضان از 
داخل کش��ور نی��ز بلندگوی آن ها ش��ده اند 
و س��خنان ان ه��ا را تروی��ج می کنند. رجبی 
گفت: آنچه که شایسته عظمت سخنان امام 
و مقابله با هجمه به ایش��ان است، به شکل 
مطلوبی عمل نش��ده. رس��انه های مکتوب، 
صوتی تصوی��ری، دانش��مندان، حوزوی ها، 
سیاس��تمداران و … باید تحریف ها را رصد 
کنند. نهادهایی که مسئولیت حفظ و نشر آثار 
امام خمینی )ره( را برعهده دارند، باید بیشتر 

بررسی کرده و مقابله کنند. 

با شرارت، دزدی و تحریم 
مقابله می کنیم

ادامه از صفحه یک ���
... اما اینه��ا موجب نمی ش��ود که جمهوری 
اس��المی ایران جا بزند و کوتاه بیاید. سیاست 
جمهوری اسالمی ایران شفاف است. ما کشور 
مقتدری هستیم و با شرارت و دزدی و تحریم 
مقابل��ه می کنیم و این را اثب��ات هم کرده ایم 
که وقتی کاری را انجام می دهیم ش��فاف هم 
اعالم می کنیم. بحث توقیف نفتکش های اخیر 
ه��م خارج از این چارچوب و ضوابط نیس��ت. 
معتقدم مردم دنیا گوششان به اینگونه وارونه 
نمایی های غربی ها عادت کرده است. اینگونه 
وارونه نمایی ها در رفتار جمهوری اسالمی ایران 
تاثیری ندارد و موجب نمی شود که ما جا بزنیم 
از حق قانونی خودمان کوتاه بیاییم. کسی که 
ش��رارت کرده و منافع ما را تهدید می کند، ما 
هم منافعش را تهدی��د می کنیم و این امری 
بدیهی و حق قانونی جمهوری اسالمی است و 
براساس محتوای کنوانسیون های بین المللی ما 
می توانیم مقابله به مثل کنیم. آنها آغازگر این 
مسائل هستند و اگر آنها نمی خواهند منافع شان 
تهدید ش��ود، نباید منافع م��ا را تهدید کنند از 
قدی��م گفته ان��د »زدی ضربتی ضربتی نوش 
کن« خوشبختانه نیروهای امنیتی و انتظامی، 
س��پاه، نیروهای اطالعاتی ش��بانه روز تالش 
می کنند و این تهدیدات را به حداقل می رسانند 
اما باید با ریش��ه ها و عوامل این حداقل ها هم 
مقابله ش��ود و اینگونه نیز می ش��ود. یکی از 
عوامل بازدارنده اینگونه خرابکاری ها برخورد 
با ریش��ه ها و عوامل اصلی و برخورد پشیمان 

کننده و تاثیرگذار است.

مکتب امام خمینی )ره(، مکتب 
عدالت خواهی و عقالنیت است

ادامه از صفحه یک ���
...حرکت جهادی ما را استوار و ایمن از انحراف و 
خطا خواهد کرد و چراغ راه انسانها در جهاد کبیر 
علیه استکبار خواهد شد. امروز دوستان و دشمنان 
انقالب و نظام جمهوری اس��المی با صراحت 
اذع��ان و اعتراف دارند ک��ه وعده صادق معمار 
کبیر انقالب اسالمی در فتح سنگرهای کلیدی 
جه��ان تدریجاًً  محقق و هم اکنون نام ایران و 
ایرانی بر بلندی س��پهر جهان��ی در عرصه های 
مختلف می درخشد و به ویژه در حوزه دفاعی و 
بازدارندگی فصل نوینی که تداوم پیش روندگی 
انقالب و پیش برندگی کشور به سمت اهداف 
و دس��تاوردهای واال و تمدن س��از را تضمین و 
تحکی��م می بخش��د را در تاریخ این س��رزمین 
گشوده است. مکتب امام، مکتب عدالت خواهی 
و عقالنیت اس��ت. این عناصر مهم، انقالب را 
به بلوغ چهل و س��ه س��الگی خود رساند. امروز 
نیز در س��ایه توجهات خاصه و زعامت حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای مد ظله العالی » تفکر 
الهی امام خمینی در انقالب اسالمی زنده است 
و میراث ماندگار او پرچم هویت انقالبی و قدرت 
جمهوری اسالمی را در جهان ظلم و تاریکی به 
اهتزاز در آورده اس��ت. بی شک استمرار حرکت 
در مسیر اندیش��ه های امام خمینی و سلوک در 
راه والی��ت، ما را در برداش��تن گام دوم انقالب 
موفق تر و س��عادتمندتر خواهد ک��رد. اینجانب 
ش��ارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و 
کلدانی ایران ضمن تسلیت فرا رسیدن سالگرد 
رحلت حضرت امام خمینی )ره( به رهبر فرزانه 
انقالب، روسای س��ه قوه، مسئوالن کشوری و 
لشکری و ملت شریف ایران، با آرمانهای ایشان 
تجدید عهد می کنیم و با گرامیداشت یوم اهلل ۱۵ 
خرداد، خود و مس��ئوالن نظام را به بیعت دوباره 
با امام )ره( و جانش��ین خلفش حضرت آیت اهلل 

خامنه ای )مدظله العالی( فرا می خوانیم.

تقویت توان موشکی اوکراین از سوی 
آمریکا جنگ را طوالنی  تر می کند

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: تقویت توان 
موشکی اوکراین از سوی آمریکا، باعث تغییر 
معادالت جنگی نمی ش��ود و تنه��ا بحران را 
طوالنی  تر خواهد ک��رد. به گزارش الجزیره، 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه امروز 
در س��خنانی به تالش آمری��کا برای تحویل 
موشک های دوربرد به اوکراین واکنش نشان 
داد. وی تاکید کرد: تحویل موشک اندازهای 
جدید و موش��ک های دوربرد از سوی آمریکا 
به اوکراین، تغیی��ری در واقعیت جنگ ایجاد 
نکرده و تنها مدت بحران را طوالنی تر خواهد 
ک��رد. پوتین افزود: اگر غربی ها اوکراین را به 
موش��ک های دوربرد مجهز کنند، روسیه نیز 
اماکنی که قباًل مورد هدف قرار نداده و خارج 
از دایره حمالتش بوده را هدف قرار می دهد. 
وی تصریح کرد: این رخداد، مس��اله جدیدی 
نیست، چنین سامانه هایی هم اکنون در ارتش 
اوکراین اس��تفاده می ش��وند. رئیس جمهور 
روسیه افزود: ارسال سامانه های پرتاب موشک 
چندگانه آمریکا به اوکراین در راستای جبران 
تلفات تجهیزات نظامی اوکراین است و این 

امر در اصل چیزی را تغییر نخواهد داد. 

سرمقاله

يادداشت

خبر

نماینده مردم تهران و نایب رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه حتی آمریکایی ها از امام )ره( به بزرگی یاد می 
کنند، گفت: مشکالت نظامی و اقتصادی نمی تواند ما را زمین بزند بلکه 
دش��منان می خواهند ارزش��ی که ما را مصون کرده است، نسخ کنند. به 
گزارش ایس��نا، بیژن نوباوه وطن در یادواره ۷۶ شهید کارمند و ۲۲ شهید 
اصناف شهرس��تان مالیر، این شهرس��تان را شهر حسینیان و فرهنگیان 
خواند و اظهار کرد: این شهرس��تان جمعیتی عاش��ق سید الشهدا، هیات 
های متعددی در ش��هر و روستا و مبارزان بسیاری در دوران ستم شاهی 
دارد. نوباوه وطن با بیان اینکه نام سیدالشهدا هرگز در این شهر کم رنگ 

نشده است، افزود: جمعیت فرهیخته فرهنگی و تحصیل کرده شهرستان 
زبانزد است. وی در ادامه مطرح کرد: سخنان مقام معظم رهبری در مورد 
موقعیت انقالب اس��المی و ش��رایط کنونی، خود مثنوی هفتاد من است. 
نوب��اوه وطن با بیان اینکه ی��ک روز مقام معظم رهبری فرمودند آتش به 
اختیار باش��ید و امروز بر جهاد تبیین تاکی��د می کنند، تصریح کرد: جهاد 
تبیی��ن یعنی تبیین هر چی��زی که در اختیار داری��م. وی تاکید کرد: باید 
بدانی��م در کجای تاریخ بودیم، امروز کجا هس��تیم و باید به کجا برویم. 
نوباوه ضمن تاکید بر اهمیت فرهنگ و توان فرهنگی گفت: اگر در همه 
برنامه های سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی به اندازه مسائل فرهنگی، علو 

فرهنگی داشته باشیم، موفق خواهیم بود. نماینده مردم تهران در مجلس 
ش��ورای اس��المی در بخش دیگری اظهار کرد: رهبر انقالب اسالمی در 
حدود ۸۰ س��الگی در مقابل بزرگ ترین قدرت های دنیا با یک عبا و قبا 
ایس��تاد و برای در اختیار قرار گرفتن منابع ایران، کلیه طرح های دنیا را 
بهم زد.نوباوه با بیان اینکه ما یک طرف دنیا هس��تیم و تمام قدرت های 
نظامی در مقابل ما هستند، خاطرنشان کرد: آنچه ما داریم اندیشه ما است 
که اهداف نهایی دشمنان را به خطر می اندازد. وی با تاکید بر اینکه امام 
خمین��ی )ره( جنگیدن و مبارزه در قالب ایدیولوژی را به ما یاد داد، افزود: 

سر دادن در راه انقالب اولین کار ما است.

آمریکایی ها هم از امام خمینی )ره( به بزرگی یاد می کنند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

وقتی ایران هژمونی یانکی ها را چالش می کشد
شکست کارزار »فشار حداکثری« آمریکا علیه جمهوری اسالمی؛

آمری��کا در جریان کارزار فش��ار حداکثری به 
اهداف خ��ود از تغییر نظام و رفت��ار ایران در 
منطقه و فرامنطقه گرفته تا کشاندن تهران به 
پای میز مذاکره ای که خود چیده  بود، دس��ت 
نیافت. کارزار فش��ار حداکثری ک��ه »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ستیزه جوی آمریکا در 
فضای پس��اخروج از برجام با هدف فش��ار بر 
ایران به راه انداخت، امروز تنها در حد نام باقی 
اس��ت و نه تنها متحدان ایاالت متحده بلکه 
مقامات مس��تقر در کاخ س��فید نیز از اعتراف 
به بیهودگی آن ابایی ندارند. چهارشنبه هفته 
گذش��ته )چهارم خردادماه( بود ک��ه »رابرت 
مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران طی 
جلسه استماعی که در س��نای آمریکا درباره 
مذاکرات هس��ته ای ایران برگزار شد، اعتراف 
کرد که »سیاست فشار حداکثری ترامپ منجر 
به محدودیت ه��ای طوالنی و قوی بر برنامه 
هسته ای ایران نش��د.« وی افزود: ما تالش 
می کنیم به تواف��ق بازگردیم زیرا این به نفع 
ماس��ت اما اگر ایران سقف خواسته هایی خود 
را باال بب��رد آن را رد خواهیم کرد و به توافق 

نخواهیم رسید.
فهرستی از اعترافات کاخ سفیدنشینان ���

این اولین اعتراف از سوی کاخ سفید نبوده و 
به احتمال ق��وی آخرین آن هم نخواهد بود. 
اگرچه بیشتر اعترافات در خصوص ناکارآمدی 
کارزار ب��ه طیف دموک��رات برمی گ��ردد اما 
م��واردی نیز وج��ود دارد که نش��ان می دهد 
اعض��ای تیم ترام��پ و حتی مقام��ات رژیم 
صهیونیستی به شکست فشار حداکثری علیه 
ایران اذعان می کنند. ولی بیش��ترین حجم از 
اعترافات به شکست کارزار فشار حداکثری را 
مالی در کارنامه خود دارد. فروردین ماه امسال 
نیز »کری��س مورفی« س��ناتور دموکرات از 
ایالت »کنتیکت« در پیامی توئیتری به اعالم 
جزئیاتی از جلس��ه مالی با اعضای کنگره در 
زمینه نشس��ت وین پرداخت و نوشت: »حتی 
یک نفر از مخالفان توافق هسته ای با ایران، 
پیش��نهاد بهتری ندارند. تحریم های فش��ار 
حداکثری ]علیه ایران[ کارساز نبود. خرابکاری 
و ترور کارساز نبود. جنگ با ایران هم کارساز 
نخواهد بود. دیپلماسی تنها راه عملی در قبال 
ایران اس��ت که زم��ان گریز هس��ته ای این 
کشور را افزایش داده اس��ت.« از دیگر موارد 
می توان به اعتراف »ند پرایس« س��خنگوی 
وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد که در نشست 
خب��ری خود تاکید ک��رد: »دولت ترامپ ما را 
دربرابر مجموعه ای از گزینه های وحشتناک 
قرار داد. کمپین فشارحداکثری یک شکست 
فاحش بود.« پیشتر نیز در آستانه مذاکرات دور 

هشتم، شاهد اعتراف »آنتونی بلینکن« وزیر 
امور خارجه آمریکا نسبت به خطای راهبردی 
ترامپ علیه ایران بودیم و وی اظهار کرد: ما 
اکنون به خاطر یکی از چیزهایی که به گمانم 
از بدترین تصمیمات اتخاذ ش��ده در سیاست 
خارجی آمریکا در یک دهه اخیر بوده است، در 
موقعیت فعلی قرار داریم و آن تصمیم خروج از 
توافق هسته ای ایران، برجام بوده است، توافقی 
که برنامه هسته ای ایران را محدود کرده بود. 
جالب است که حتی سران طیف جمهوریخواه 
پ��س از پایان یابی دولت ترامپ، دهان به نقد 
راهبرد فش��ار حداکثری گشودند که »مایک 
پمپئ��و« وزیر خارجه او از آن جمله به ش��مار 
می رف��ت. پمپئو پس از شکس��ت ترامپ در 
انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا به ناتوانی کاخ س��فید 
در برابر ایران اذعان کرد و گفت »در خصوص 
وادار کردن ایران به کوتاه آمدن و وارد ش��دن 
ش��أن به توافقی که واقعاً مانع از دستیابی به 
سالح هسته ای ش��ود، تمام آنچه که امیدوار 
بودیم به دس��ت می آوریم، حاصل نشد.« تنها 
پمپئو نبود که بر ناکارآمدی تحریم و فش��ار 
ب��ر ایران ُمه��ر تأیید زد، چن��دی پیش مدیر 
تحقیقات انستیتو واشنگتن نیز در این زمینه 
گفت که »تحریم ها اقتصاد ایران را به سمت 
غیرنفتی ش��دن برده. هر چه اقتصاد ایران از 
نفت فاصله بگیرد تحریم آن س��خت تر شده 
و حمای��ت بین المللی از آن کمتر می ش��ود! 
قابلیت های موشکی و پهپادی ایران تهدیدی 
حیاتی برای دشمنان این کشور است. خبر بد 
این که در فناوری های مختلف هم خیلی خوب 
دارند پیشرفت می کنند!« ناکارآمدی این کارزار 
آمریکایی زمانی مسجل تر می شود که مقامات 

ارش��د رژیم صهیونستی نیز بر طبل شکست 
آن می کوبن��د. چند روز پی��ش پایگاه خبری 
»اکسیوس« به جریان سفر اخیر ژنرال »درور 
ش��الوم« رئیس دفتر سیاس��ی وزارت جنگ 
این رژیم به آمریکا اش��اره کرد. به نوشته این 
تارنمای آمریکایی، شالوم در دیدار با مقامات 
کاخ سفید، خروج آمریکا از توافق هسته ای را 
یک اشتباه دانسته بود چرا که نه تنها ایران را 
به ساخت سالح هسته ای نزدیک ساخته بلکه 

بر وخامت اوضاع نیز افزوده است.
نشانه های آشکار شکست کارزار ���

از همان اردیبهش��ت ۱۳۹۷ که ترامپ دستور 
خ��روج از تواف��ق هس��ته ای را امض��ا کرد، 
تحریم های ضدایرانی البته با ش��دت بس��یار 
بیشتر از قبل از سر گرفته شد. ترکیب کابینه 
آمریکا نیز طوری چیده ش��د که با تس��ط بر 
اقتصاد و یافتن راه های دور زدن تحریم، ایران 
را تحت فشاری فزاینده قرار دهند. بنابراین از 
سال ۲۰۱۸ که »برایان هوک« در وزارت امور 
خارجه آمریکا نقشی کلیدی با هدف فشار بر 
ایران را بر عهده گرفت، در کنار خروج آمریکا 
از توافق، تهران را زیر شدیدترین تحریم های 
کاخ سفید قرار داد؛ فشارهایی که برای کشاندن 
تهران پای میز مذاکراه و انعقاد توافقی بود که 
ترامپ بتواند از آن برای انتخابات ۲۰۲۰ بهره 
گیرد. ناکامی آمریکا علیه ایران در جبهه های 
مختلف که متعاقباً به آن اش��اره خواهدش��د، 
قربانی های زیادی در کاخ س��فید گرفت که 
هوک نی��ز آخرین قربانی ترامپ در آس��تانه 
انتخابات بود که از شکست سیاست تحریمی 
آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران نشان 
داشت. در نهایت ترامپ نیز با شکست در برابر 

بایدن، از نادر رؤسای جمهوری آمریکا بود که 
تنها برای یک دوره چهار ساله توانست در کاخ 
سفید بماند. حال این پرسش به ذهن می رسد 
که چطور ترامپ با این همه هیاهو در نهایت 
بازی را به طرف ایران��ی واگذار کرد تا اینک 
کاخ سفیدنش��ینان به شکست کارزاری که با 
نام خود ثبت کرده بود، اعتراف کنند؟ در پاسخ 
به این پرس��ش نکته مهمی به ذهن می رسد 
و اینکه تحریم و اعمال فش��ار اقتصادی تنها 
یک ابزاری برای دس��تیابی به هدف است اما 
تحریم ایران در دول��ت ترامپ و حتی بایدن 
تنها در س��طح فش��ار اقتصادی و یک اقدام 
تنبیهی باق��ی ماند و هیچ ی��ک از مطالبات 
اصلی آنها تحقق نیافت. ضمن اینکه آمریکا 
در جبهه های مختلف سیاس��ی و بین المللی 
نیز با شکست مواجه شد. رد شدن طرح کاخ 
سفید برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
از جمله رسوایی های آمریکا به شمار می رفت؛ 
تحریم هایی ک��ه برپایه قطعنامه ۲۲۳۱ برای 
آن محدودیت پنج ساله درنظر گرفته شده بود 
و در نهایت به رغم توطئه آمریکا برداشته شد. 
آمریکا همچنین در زمینه های سیاس��ی و از 
طریق مجامع اثرگ��ذار بین المللی نیز تالش 
زیادی را به کار بس��ت ولی هر بار نمایندگان 
این کش��ور دس��ت خالی برگشتند؛ مجامعی 
همچون شورای امنیت سازمان ملل که آمریکا 
در فضای پساجنگ دوم جهانی از بانیان ایجاد 
آن بود. همچنین یکی از رسوایی های سیاسی 
آمریکا که خود یک زمانی بانی تصویب همه 
قطعنامه های ضدایرانی در شورای امنیت بود، 
وقتی رقم خورد که تنها یک کش��ور کوچک 
»جمهوری دومینیکن« با آمریکا همراهی کرد. 

۱۱ نماینده حاضر در نشست به قطعنامه رأی 
موافق ندادند و به رأی ممتنع بسنده کردند و 
همان طور که انتظار می رفت نمایندگان چین 
و روسیه با آن مخالفت کردند. در دولت بایدن 
نیز نتایج شکست کارزار فشار حداکثری بیشتر 
خود را نش��ان داده که نمونه آن را می توان در 
افزایش چش��مگیر مبادالت تجاری ایران با 
همسایگان و کشورهای غیرهمجوار، عضویت 
ایران در اتحادیه های اقتصادی، انعقاد توافقات 
راهبردی، رهایی تهران از بند نوسانات قیمت 
در داخل کش��ور ناشی از مذاکرات وین، عدم 
اتکا به صادرات نفت و تک محصولی و غیره 
یافت. ضمن اینکه در زمینه هسته ای نیز شاهد 
افزایش توان ایران با غنای ۲۰ و ۶۰ درصدی 

هستیم.
چرا بایدن به کارزار شکست خورده وفادار  ���

است؟
در اینکه چرا ب��ه رغم اعتراف برخی مقامات 
عالی رتبه محور غربی- عربی به شکس��ت 
کارزار فش��ار حداکثری اما همچنان بایدن در 
عمل به ت��داوم آن اص��رار دارد، دیدگاه های 
مختلفی وج��ود دارد؛ برخی فش��ار مخالفان 
منطقه ای ایران و ش��ماری نیز فش��ار کنگره 
بر کاخ سفید را در این زمینه اثرگذار می دانند. 
اما بیش��تر انتقادات متوجه ش��خص بایدن و 
س��ردرگمی او در مواجهه با ایران اس��ت. در 
این زمینه تارنمای شبکه تلویزیونی »ام.اس. 
ان.بی.سی« به تازگی گزارشی با عنوان »آیا 
بایدن نقشه ایران را گم کرده است؟« منتشر 
کرده و به همسنجی رویکرد رؤسای جمهوری 
آمریکا به ویژه »جو بایدن« و »دونالد ترامپ« 
پرداخته است. به نوشته تارنمای مذکور، بایدن 
ف��ردی »منفعل« اس��ت که حت��ی متحدان 
اروپایی نیز از عملکرد وی به س��توه آمده اند. 
حتی صبر و شکیبایی برخی متحدان قدرتمند 
آمریکا در اروپا نسبت به سیاست های بایدن به 
پایان رسیده همانند »کارل بیلت« نخست وزیر 
سابق سوئد و »خاویر سوالنا« مسئول سیاست 
خارجی قبلی اتحادی��ه اروپا که در گفت وگو 
با »واشنگتن پست«، بایدن را به »انفعال در 
برابر ایران« متهم کردند و دیپلماسی ُکند کاخ 
س��فید را برای بازگشت به توافق به باد انتقاد 
گرفتن��د. افزون بر موارد ذکر ش��ده، بایدن به 
دلیل هراس از تبعات سیاسی ناشی از احیای 
برج��ام و اثرگذاری آن بر انتخابات میان دوره 
کنگره آمریکا، همچنان در مسیر ترامپ قدم 
برمی دارد؛ انتخاباتی که هشتم نوامبر امسال 
برگزار خواهد شد تا تکلیف تمام کرسی های 
مجلس نمایندگان، ۳۵ کرسی مجلس سنا و 

فرمانداری ۳۶ ایالت مشخص شود.

روزنامه عبری نوشته بر اساس برآورد نهادهای امنیتی 
رژیم صهیونیس��تی، حزب اهلل ۱۰۰ هزار موش��ک در 
اختیار دارد. روزنامه صهیونیستی »معاریو« مدعی شد، 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی برآورد کرده اند که 
حزب اهلل ۱۰۰ هزار موشک در انواع مختلف دارد. این 
روزنامه افزود، تعداد موش��ک ها در زرادخانه موش��کی 
حزب اهلل از زمان جنگ دوم علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ 
به صورت چش��مگیری افزایش داش��ته و خطر برای 
جبهه داخلی رژیم اس��رائیل بیشتر شده است. در این 
 »Missile Threat« گزارش به نقل از وب سایت
آمده، اغلب زرادخانه موشکی حزب اهلل را موشک های 
»کاتیوش��ا« تشکیل داده اند که دارای کالهک جنگی 
به وزن ۲۰ کیلوگرم هستند و ۴۰ کیلومتر برد دارند. در 

ادامه این گزارش ادعا شده، حزب اهلل موشک »فجر« 
نیز دارد؛ موش��ک فجر ۳، ۴۳ کیلومتر برد دارد و وزن 
کالهک جنگی آن به ۴۵ کیلوگرم می رس��د. موشک 
»فجر ۵« پیشرفته تر نیز در اختیار حزب اهلل است که ۷۵ 
کیلومتر برد و کالهک جنگی آن به ۹۰ کیلوگرم وزن 
دارد. در ادامه ادعا شده موشک های »رائد ۲« و »رائد 
 »۷-FROG« ۳« نسخه های ایرانی موشک روسی
نیز در زرادخانه حزب اهلل وجود دارد؛ موش��کی که قادر 
ب��ه هدف گرفتن عمق رژیم اس��رائیل اس��ت. در این 
گزارش آمده که حزب اهلل و ایران در تالش هستند که 
دقت موشک های پیش��رفته را افزایش دهند و نتیجه 
آن موش��ک پیشرفته »زلزال« اس��ت که برد زلزال ۱ 
ب��ه ۱۲۵ تا ۱۶۰ کیلومتر می رس��د و کالهک جنگی 

آن ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد. زلزال ۲ پیش��رفته تر است 
و برد آن ب��ه ۲۱۰ کیلومتر می رس��د و وزن کالهک 
جنگی اش ۶۰۰ کیلوگرم است. وب سایت مذکور افزود، 
در زرادخانه موشکی حزب اهلل موشک »فتح ۱۱۰« نیز 
وجوددارد، یک موشک بالستیک کوتاه برد که به نظر 
می رسد نسخه ای متفاوت از زلزال ۲ است. برد آن ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ کیلومتر اس��ت و کالهکی جنگی به وزن ۵۰۰ 
کیلوگرم دارد. رس��انه های صهیونیستی تا کنون بارها 
گزارش هایی درباره تجهیز حزب اهلل به موش��ک های 
مختلف منتش��ر کرده اند. چندی پیش وبگاه والال نیز 
در گزارشی درباره پیشرفت موشکی حزب اهلل نوشت بر 
اس��اس برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی حزب اهلل 
۱۵۰ هزار موش��ک دارد و در رویارویی احتمالی آینده، 

روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ موشک به سمت فلسطین 
اشغالی شلیک خواهد شد. سال گذشته )۱۴۰۰( »اوری 
گوردین« فرمان��ده جبهه داخلی رژیم صهیونیس��تی 
در مصاحبه ای هش��دار داده بود در صورتی که روزی 
اسرائیل با حزب اهلل لبنان درگیر شود انتظار هدف قرار 
گرفتن با دو هزار موش��ک در روز را باید داش��ت. ین 
مقام صهیونیس��ت افزود: »شهرهای تل آویو و اسدود 
در جن��وب در جنگ اخیر با نوار غزه )س��یف القدس( 
شاهد بیشترین شلیک موشک از زمان تشکیل اسرائیل 
بوده اند.« گوردین اضافه کرد: »در صورتی که درگیری 
یا جنگی با حزب اهلل روی دهد، انتظار داریم که هر روز 
دس��ت کم ۵ برابر، موش��ک از لبنان به سوی اسرائیل 

شلیک شود.«

 حزب اهلل 100 هزار موشک دارد
واهمه روزنامه صهیونیستی از توان مقاومت:

 سرخم کردن برابر ولیعهد عربستان سعودی
سفر جو بایدن به ریاض؛

مجله آمریکایی فارن افرز در گزارشی از سفر 
قریب الوقوع جو بایدن به عربستان سعودی 
که قرار اس��ت در اواخر م��اه جاری میالدی 
برگزار شود، انتقاد کرد. دوماهنامه آمریکایی 
فارن افرز درباره سفر بایدن به ریاض که در 
ماه جاری میالدی انجام خواهد شد، نوشت: 
رئی��س جمهور آمری��کا قطعاً در این س��فر 
نمی تواند مقامات سعودی را به افزایش تولید 

نفت و اعمال تحریم علیه روس��یه قانع کند. 
ای��ن مجله آمریکایی س��فر بایدن را کرنش 
در برابر محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان 
س��عودی، توصیف کرده و می نویسد: سرخم 
ک��ردن برای محمد بن س��لمان از س��وی 
بایدن اش��تباه اس��ت، چون وی با دس��تانی 
خال��ی ریاض را ترک خواهد کرد. فارن افرز 
امکان موفقیت بایدن در این س��فر را ناچیز 

دانسته و می نویسد: عربستان سعودی روابط 
با روس��یه را ب��ا هدف افزای��ش تولید نفت، 
قطع نخواهد ک��رد. مقامات ریاض در وهله 
نخست منافع این کشور در زمینه جلوگیری 
از کاهش تقاضای جهانی برای واردات نفت 
از کش��ورهای صادرکنن��ده را مدنظ��ر قرار 
خواهن��د داد. این مجل��ه آمریکایی در ادامه 
گزارش خود آورده اس��ت: برخ��ی معتقدند 

که بایدن می تواند س��عودی ها را به س��وی 
دوری گزیدن از چین و روسیه سوق دهد اما 
دور از ذهن اس��ت که ریاض در نتیجه سفر 
مقامات ارشد آمریکایی و یا توافقات سنگین 
تس��لیحاتی با واشنگتن، در روابطش با پکن 
و مس��کو ش��کاف ایجاد کند، به ویژه اینکه 
روابط عربس��تان سعودی با این دو کشور در 
سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. 

فارن افرز که نش��ریه چاپ ش��ورای روابط 
خارجی در آمریکاس��ت و توس��ط بسیاری، 
معتبرترین نش��ریه در زمینه سیاس��ت ها و 
روابط خارجی آمریکا محس��وب می شود، در 
پایان پیش بینی کرده که مقامات کشورهای 
خاورمیانه همچنان بر تصمیم خود در زمینه 
عدم اعم��ال تحریم علیه روس��یه به دلیل 

جنگ در اوکراین، مصمم باقی بمانند.
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اقتصاد کالن

محورهای مذاکرات نفتی ایران در باکو 
وزیر نفت درباره بح��ران انرژی دنیا، صادرات 
خدمات فنی مهندس��ی، صادرات تجهیزات و 
زمینه های مختلف همکاری با وزیران انرژی 
دو کشور اروپایی در باکو دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش گروه تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت 
ایران در حاش��یه مجمع انرژی باکو و بازدید از 
نمایش��گاه بین المللی نفت و گاز این کشور با 
ویرجیل دانیل پوپسکو، وزیر انرژی رومانی و 
الکساندر نیکولوف، وزیر انرژی بلغارستان دیدار 
و گفت وگو کرد.ویرجیل دانیل پوپس��کو، وزیر 
ان��رژی رومانی در مجمع ان��رژی باکو درباره 
بحران انرژی اروپا و دوران گذار از کربن سخن 
گفت.وزیر نف��ت ایران درباره بح��ران انرژی 
دنیا، صادرات خدمات فنی مهندسی، صادرات 
تجهی��زات و زمینه ه��ای مختلف همکاری با 
وزیران انرژی دو کش��ور اروپایی در باکو دیدار 
و گفت وگو کرد.جواد اوجی روز چهارش��نبه ) 
۱۱ خردادم��اه( برای ش��رکت در رویدادهای 
هفت��ه ان��رژی باک��و و مذاکره ب��ا مقام های 
حاض��ر در این روی��داد بین المللی س��ه روزه، 
عازم آذربایجان ش��ده بود. این رویدادها یکم 
تا س��وم ژوئن )۱۱ تا ۱۳ خردادماه( با حمایت 
رس��می وزارت انرژی جمه��وری آذربایجان 
و س��وکار برگزار ش��د. نمایش��گاه نفت  و گاز 
کاسپین نخستین نمایشگاهی است که پس از 
استقالل جمهوری آذربایجان ساالنه به صورت 
مداوم برگزار می شود و بیش از ۲۵۰ شرکت از 

سراسر جهان را گرد هم می آورد.

جهش خیره کننده درآمد روسیه از 
صادرات نفت

وزیر خارجه روس��یه اعالم ک��رد تحریمهای 
غربی هی��چ تاثیری روی ص��ادرات نفت این 
کشور نخواهند داشت و سود حاصل از صادرات 
انرژی امسال جهش بزرگی پیدا خواهد کرد. به 
گزارش ایس��نا، سرگی الوروف به یک شبکه 
تلویزیونی بوس��نیایی صرب گفت: با توجه به 
سطح قیمت فعلی که نتیجه سیاستهای غرب 
بوده است، ما هیچ درآمد بودجه ای را از دست 
نداده ایم. برعکس، امس��ال س��ود روس��یه از 
صادرات منابع انرژی، به میزان قابل مالحظه 
ای افزایش پیدا خواهد کرد.اتحادیه اروپا هفته 
گذشته با قطع ۹۰ درصد از واردات نفت از روسیه 
به این بلوک تا پایان سال ۲۰۲۲ موافقت کرد 
تا مس��کو را بر سر جنگ در اوکراین، مجازات 
کن��د.الوروف گفت: نفت به صورت کلی تابع 
سیاست نیس��ت و تقاضا برای آن وجود دارد. 
م��ا بازارهای فروش دیگری داریم که در حال 
حاضر ف��روش به آنها را افزای��ش داده ایم.بر 
اس��اس گزارش رویترز، وزارت دارایی روسیه 
روز جمع��ه اعالم کرد انتظار دارد ۳۹۳ میلیارد 
روبل )۶.۳۵ میلی��ارد دالر( درآمد اضافی نفت 
و گاز در ژوئن دریافت کند. بودجه روس��یه در 
فاصله مه تا ژوئن، ۶۵۶.۶ میلیارد روبل اضافی 
به دلیل قیمت باالتر از حد انتظار نفت دریافت 

خواهد کرد.

چین وهند دنبال نفت ارزان
کارشناس��ان صنع��ت نفت بر ای��ن باورند که 
مسکو می تواند با جس��تجوی خریداران دیگر 
نفت خام خود یا کاه��ش تولید برای باال نگه 
داشتن قیمت ها، به تحریم های اروپا علیه نفت 
روسیه پاس��خ دهد.به گزارش مهر کارشناسان 
صنعت نفت بر این باورند که مس��کو می تواند 
با جس��تجوی خریداران دیگر نفت خام خود یا 
کاهش تولید برای باال نگه داشتن قیمت ها، به 
تحریم های اروپا علیه نفت روس��یه پاسخ دهد 
و این اقدامات تأثیری بر اقتصاد جهانی خواهد 
داش��ت مگر اینکه اوپک مداخله کند.رهبران 
اتحادیه اروپا توافق کردند تا ۹۰ درصد از نفت 
خام روسیه را تا پایان سال به عنوان بخشی از 
ششمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه 
از زمان حمله روس��یه به اوکراین ممنوع کنند. 
به گزارش »س��ی ان بی سی« روسیه سومین 
تولیدکننده بزرگ نفت در جهان پس از آمریکا 
و عربستان سعودی و دومین صادرکننده بزرگ 
نفت خام پس از عربس��تان سعودی است. »به 
نوبه خود، حسین العس��کری، استاد دانشکده 
بازرگانی دانشگاه جورج واشنگتن، معتقد است 
آنچ��ه اکنون در حال رخ دادن اس��ت، تجارت 
نف��ت و گاز طبیع��ی را در آین��ده تغییر خواهد 
داد.وی پی��ش بین��ی کرد که قیم��ت نفت به 
ای��ن زودی ها کاهش نخواهد یافت و عواقب 
تحریم های روس��یه تا چند س��ال محسوس 
خواهد ب��ود. خریداران دیگر را پیدا کنید اینکه 
روس��یه بتواند تولید نفت تحریم ش��ده خود را 
ارس��ال کند و اینکه چقدر می تواند بفروشد، بر 
قیمت نفت در سطح جهانی تأثیر می گذارد، زیرا 
این کش��ور تقریباً ۳۶ درصد از واردات اتحادیه 

اروپا را به خود اختصاص می دهد.

بازار ۷ هزار میلیارد تومانی رمز 
ارزها منتظر قانون گذاری 

براساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی رمز 
ریال در ش��هریور امسال اجرایی خواهد شد 
و این درحالی اس��ت که هن��وز قانونی برای 
بازار رمزارز دیجیتال تعریف نش��ده اس��ت. 
طبق آمارهای منتش��ر ش��ده از سوی خانه 
بالکچین، گردش حس��اب بی��ش از ۷ هزار 
میلیارد تومان در بس��تر های تبادلی بازار رمز 
ارز ها اتفاق افتاده و همچنین سرمایه گذاری 
در بازار رمز ارز ها تاکنون روزانه بیش از ۸۰۰ 
میلیارد تومان برآورد ش��ده است؛ این رکورد 
معامالت ارز دیجیت��ال در حالی رقم خورده 
اس��ت که رئی��س کل بانک مرک��زی قول 
رونمایی از رمز ریال را در ش��هریور امس��ال 
داده؛ پاییز پارسال نیز صالح آبادی اعالم کرد 
که رمز پول ملی از جمله اولویت های بانک 
مرکزی اس��ت که با فراهم شدن زیرساخت 
ه��ا و تدوین دس��تورالعمل ه��ا، به صورت 
آزمایش��ی اجرایی خواهد شد.آقای محسن 
رضایی، معاون اقتص��ای رئیس جمهور آذر 
پارس��ال از تدوین قانونی برای بازار رمز ارز 
ملی و رونمایی آن در همان س��ال خبر داده 
ب��ود. همچنین آقای مه��دی طغیانی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس، ۷ خرداد گفته 
ب��ود: موضوع قانون گ��ذاری در ب��ازار رمز 
ارزها، در دولت درحال بررسی است و ضرب 
االجلی برای جمع بندی آن گذاشته اند، اما 
کم��اکان اتفاقی نیفتاده اس��ت. دولت هنوز 
الیحه ای برای رمزارزها به مجلس نفرستاده 
اس��ت.این تاخیر در زمینه قانون گذاری بازار 
رمزارزها واکنش های بس��یاری را در فضای 

مجازی به همراه داشته است.

افزایش تولید اوپک مانع باال رفتن 
قیمت نفت شد 

درحالی ک��ه اعضای اوپک پالس بر س��ر 
افزای��ش تولید توافق کردند، اما آخرین روز 
بازاره��ای جهانی با افزای��ش قیمت به کار 
خود پایان داد، زیرا به نظر نمی رس��د عرضه 
کافی نفت در بازار وجود داش��ته باش��د. به 
گزارش گ��روه اقتصاد بین الملل خبرگزاری 
ف��ارس به نق��ل از رویترز، قیم��ت نفت در 
آخرین روز کاری بازارهای جهانی افزایش 
یافت و تصمیم اوپک پالس برای افزایش 
تولی��د نیز مانع از باال رفتن قیمت ها نش��د، 
زیرا این افزایش چن��دان بر عرضه جهانی 
تاثیر نخواهد داشت.کشورهای صادرکننده 
نفت خام و هم پیمانانش موس��وم به اوپک 
پالس در روز پنج ش��نبه تواف��ق کردند، تا 
تولید خود را در ماه های جوالی و آگوس��ت 
۶۴۸ هزار بشکه در روز افزایش دهند، رقم 
مورد توافق قبلی ۴۳۲ هزار بش��که در روز 
بود.هر بش��که نفت برنت ب��ا ۲ دالر و ۱۱ 
س��نت افزایش ۱۱۹.۷۲ دالر فروخته شد و 
هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲ دالر افزایش 
۱۱۸.۸۷ دالر معامله ش��د.نفت خام آمریکا 
شش��مین هفته افزایشی را ثبت کرد.رئیس 
جمه��ور آمریکا علنا اعالم کرده اس��ت که 
احتماال به زودی به عربس��تان سفر می کند 
و س��ه منبع آگاه گفتند ک��ه انتظار می رود 
وی با محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان 
گفتگو کند.  این سفر با هدف تقویت روابط 
ایاالت متحده و عربس��تان انجام می شود، 
چراک��ه بای��دن به دنب��ال راه های��ی برای 
کاهش قیمت بنزین در کش��ورش اس��ت.
عرضه نفت در جهان همچنان کم اس��ت؛ 
گزارش هفتگی ذخای��ر آمریکا در روز پنج 
شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام بیش از 
انتظار کاهش یافته و به ۵.۱ میلیون بشکه 
رسیده است. ذخایر بنزین نیز کاهش یافته 

است.

برق کشاورزان همکار در مدیریت 
مصرف برق رایگان شد 

طبق اطالعی��ه جدید ش��رکت توانیر، برق 
کش��اورزان همکار در مدیریت مصرف برق 
رایگان شد. به گزارش تسنیم، شرکت توانیر 
با صدور اطالعیه ای از رایگان ش��دن برق 
کش��اورزان همکار در مدیریت مصرف برق 
خبر داد.متن این اطالعیه بدین شرح است: 
»ب��ه منظ��ور قدردانی و جب��ران زحمات و 
همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف برق 
فصل تابس��تان امس��ال، امکان بهره مندی 
مش��ترکان محترم کشاورزی از برق رایگان 
در ص��ورت همکاری ب��ا صنعت برق فراهم 
گردیده است.ش��رایط در نظر گرفته به گونه 
ای است که کلیه کشاورزان محترم می توانند 
با عدم استفاده از برق چاه های کشاورزی به 
مدت ۵ س��اعت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ )که 
در تفاه��م نامه همکاری درج می ش��ود( و 
انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر، از برق 
رایگان در مابقی س��اعات شبانه روز استفاده 
نمایند.یادآور می شود عدم آبیاری در ساعات 
گرم روز، یکی از اصول علمی کشاورزی نیز 
محسوب می شود چرا که در این ساعات به 
دلیل گرمای هوا و تبخیر بس��یار آب، ضمن 
اتالف منابع آب و انرژی،  باعث آس��یب به 

گیاهان نیز می شود.

اخبار

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی گفت: 
ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت امنی��ت غذایی و 
وابستگی کش��ورهای اسالمی به واردات 
غ��الت و همچنین آث��ار و تبعات جنگ 

روس��یه و اوکراین ، پیشنهاد ما به بانک 
توسعه اسالمی آن اس��ت که پروژه های 
خودکفایی زراعی در کاالهای اساسی را 
در اولوی��ت قرار دهد .  ب��ه گزارش روز 
یکش��نبه ایرنا از وزارت اقتصاد، »س��ید 
احس��ان خاندوزی« که به منظور شرکت 
در اجالس س��االنه بانک توسعه اسالمی 
به مصر س��فر کرده است، در سخنانی در 

این اجالس تصریح ک��رد : برنامه دولت 
ای��ران بر توجه به سیاس��ت همس��ایگی 
بوی��ژه تعامل با کش��ورهای اس��المی و 
همچنی��ن ت��الش ب��رای مقاوم س��ازی 
اقتصاد ایران ، که به ترتیب سیاست هایی 
»فرصت گ��را و تهدیدگری��ز« هس��تند ، 
اس��توار اس��ت .  وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی در مجمع عمومی اجالس ساالنه 

بانک توسعه اسالمی IDB خاطر نشان 
کرد: با توجه ب��ه اهمیت امنیت غذایی و 
وابستگی کش��ورهای اسالمی به واردات 
غ��الت و همچنین آث��ار و تبعات جنگ 
روس��یه و اوکراین ، پیشنهاد ما به بانک 
توسعه اسالمی آن اس��ت که پروژه های 
خودکفایی زراعی در کاالهای اساسی را 
در اولویت قرار دهد . خاندوزی همچنین 

با توجه به توفیق جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان صدرنشین کش��ور اسالمی در 
فناوری سالمت و واکسن ضدکووید ۱۹ 
و ظرفیت های بس��یاری که در این زمینه 
وجود دارد از بانک توسعه اسالمی خواست 
تامین مالی پروژه های تکنولوژیک مرتبط 
با درمان بیماری ها را در دس��تور کار خود 

قرار دهد.

ضرورت خودکفایی زراعی کشورهای اسالمی در کاالهای اساسی
وزیر اقتصاد تاکید کرد؛

 بودجه ۱۴۰2 درکش وقوس طرح ها برای اصالح 
ساز و کارهای جدیدی برای تحول در نظام بودجه نویسی کشور

گروه اقتصادی: در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از تالش برای تصویب برنامه اصالح س��اختار بودجه در 
ش��ورای هماهنگی قوا خب��ر داده، نمایندگان مجلس در 
طرح »نظام نامه برنامه ریزی و بودجه بندی کش��ور«، ساز 
و کاره��ای جدیدی برای تحول در نظام بودجه نویس��ی 
کشور طراحی کرده اند. به گزارش تسنیم،  در بحبوحه دور 
جدید تحریمه��ای اقتصادی،  مقام معظم رهبری در آذر 
ماه ۱۳۹۷ بر تدوین نقشه راه برنامه اصالح ساختار بودجه 
تاکی��د کردند، در ۲۹ آب��ان ۱۳۹۸ نوبخت معاون رئیس 
جمهور و رئیس وقت س��ازمان برنامه و بودجه کشور در 
نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن قدردانی از 
رهنمودهای معظم له اعالم کرده بود: »تدوین نقشه راه 
و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی با بهره گیری 
از ظرفیت ه��ای کارشناس��ی این س��ازمان و گروه های 
متع��ددی از متخصصی��ن، اندیش��مندان و قابلیت های 
موجود در دانشگاه ها، پژوهشکده های فعال در این حوزه 
و نیز دستگاه های اجرایی،  انجام می شود«بر این اساس 
اصالح ساختار عمال از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان 
برنامه وبودجه کش��ور قرار گرفت، هر چن��د از آن زمان 
تا کنون خروجی مش��خصی در خصوص اصالح ساختار 
بودجه ایجاد نش��د اما به واس��طه ی بحثهای مقدماتی و 
تاکی��دات  در س��طوح  مختلف، ضرورت  پیاده س��ازی 
اصالحات در نظام بودجه ریزی کش��ور  ش��کل گرفت.
اخیرا مس��عود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور درباره آخری��ن وضعیت اصالح س��اختار بودجه، 
با اش��اره به اینکه، در کوتاه مدت خ��روج نفت از بودجه 
امکان پذیر نیس��ت؛ گفته بود، اصالح ساختار بودجه هم 
فق��ط از طریق خروج نفت نیس��ت و اصالحات دیگری 
نیز الزم اس��ت؛ مانند این که بودجه س��اده، قابل فهم و 
قابل رصد باش��د و دس��تگاه ها و استان ها در قبال بودجه 
پاسخگو باش��ند. وی با اش��اره به آغاز جلسات مشترک 
اصالح بودجه، افزود: یکی از مأموریت های جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا طبق مأموریت های ابالغی 
مقام معظم رهبری همین اصالح س��اختار بودجه است و 
مراحل اولیه کار هم به صورت جدی در س��ازمان  برنامه 
و بودجه ش��روع شده اس��ت. امیدواریم با کمک مجلس 
و دس��ت اندرکاران مسئول بتوانیم اصالح ساختار بودجه 
را در صحن شورای عالی اقتصادی سران تصویب کنیم 
و بعد ب��ه مجلس برود. اما درحالی هن��وز هیچ جزئیاتی 
از برنامه دولت برای اصالحات در س��اختار بودجه اعالم 
نش��ده، در روزهای گذش��ته، نمایندگان مجلس در طرح 

»نظام نام��ه برنامه ریزی و بودجه بندی کش��ور«، س��از و 
کارهای جدیدی برای تحول در نظام بودجه نویسی کشور 
طراحی کرده اند. بر این اس��اس، طرحی در کمیس��یون 
برنامه بودجه در دس��تور کار ق��رار گرفته که در ۶۰ ماده 
و ۴۷ تبص��ره تهیه ش��ده و هم اکن��ون در کمیته اصالح 
ساختار بودجه  در دست بررسی است. بررسی و تصویب 
آن در کمیته تخصصی و کمیس��یون برنامه و بودجه  تا 
آخ��ر تابس��تان ۱۴۰۱ به اتمام می رس��د. احتماال الیحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۲ بر اس��اس آن تدوین و ارائه خواهد 
شد. طرح مذکور در سه بخش شامل »برنامه پیشرفت«، 
»بودجه عمومی« و »بودجه ش��رکت های دولتی« تهیه 
ش��ده اس��ت.در طراحی نظام جدید بودجه نویسی در این 
طرح، تاکید بر تعیین »قیمت تمام شده خدمت یا پروژه« 
برای اختصاص ردیف بودجه ای در لوایح بودجه س��االنه 
اس��ت. بر این اس��اس دولت موظف است الیحه بودجه 
س��االنه کل کشور، اعم از منابع درآمدی سال بعد کشور 
از لح��اظ درآمده��ای عمومی و اختصاصی مش��تمل بر 
درآمدهای حاص��ل از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، 
س��ود سهام و س��رمایه های تحت مالکیت دولت، تعیین 
س��قف برای هزینه های پیش بینی نشده، سود حاصل از 
کارکرد دارایی های دولت، دریافتی دولت بابت س��پرده ها 
یا واگ��ذاری حق االمتیازه��ا و نق��ل و انتقال های مالی، 
جرائم و تخلفات و خس��ارت ها و زیان دیرکرد؛ واگذاری 

دارایی های س��رمایه ای و مالی، ف��روش کاال و خدمات، 
هدایا و کمک های بالعوض و عوارض دولتی و همچنین 
درآمدهای متفرقه و مانده موجودی خزانه از سال قبل و 
همچنی��ن برآورد مصارف و محل مص��رف را حداکثر تا 
پایان آذرماه هر س��ال به مجلس ارسال می کند«. بخش 
دیگ��ر این طرح نیز ب��ه واگذاری فعالیت ه��ا و امکانات 
دس��تگاه های دولتی به بخش خصوصی می پردازد؛ این 
س��از و کار نیز با هدف صرفه جویی در هزینه های جاری 

دستگاه ها تعریف شده است.
ویژگی های برنامه های ���۴ ساله پیشرفت تعیین شد

محسن زنگنه در تش��ریح نشست کمیته اصالح ساختار 
بودجه، گفت: در این جلس��ه س��طح دوم برنامه ریزی در 
کشور بررسی شد؛ براساس مصوب کمیته مقرر شد برنامه 
پیشرفت چهارس��اله باشد تا مشکالتی که در برنامه های 
۵ س��اله و عدم انطباق آن با عمر دولت ها ایجاد می شود، 
رفع ش��ود.نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
مجلس شورای اس��المی افزود: براساس مصوبه کمیته، 
دولت مکلف شد برنامه پیش��رفت را به صورت ۴ ساله و 
حداکثر ۶ ماه- ممکن اس��ت این ع��دد تغییر کند- پس 
از رس��میت یافتن، برای تصویب به مجلس ارائه کند.وی 
با بیان اینکه براس��اس مصوب��ه دیگر کمیته ویژگی های 
برنامه های پیشرفت تعیین ش��د در تشریح این مولفه ها، 
اضافه کرد: مسئله محور بودن، انطباق با برنامه راهبردی، 

سیاس��ت های ابالغی و اس��ناد باالدس��تی، از جمله این 
ویژگی ها است. همچنین برنامه باید دارای شاخص باشد و 
قابلیت اندازه گیری داشته باشد. در برنامه پیشرفت بایستی 
منابع مالی، انسانی و سایر منابع غیرمالی ذکر شود و جدول 
مصارف و منابع به صورت ساالنه آورده شود.این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه دولت نمی تواند 
برخالف برنامه راهبردی و پیش��رفت سیاس��تی را اتخاذ 
کن��د، ادامه داد: برنامه دولت ها بای��د مبتنی بر برنامه ۲۰ 
ساله راهبردی باش��د، چنانچه یک دولت در میانه اجرای 
برنامه پیش��رفت، فعالیت خود را ش��روع کند و برنامه آن 
با برنامه های پیش��رفت  منطبق نباشد، باید اصالحیه ای 
در قالب الیحه به مجلس ارائه کند.رئیس کمیته اصالح 
ساختار بودجه تصریح کرد: تالش کردیم بین برنامه های 
س��االنه و برنامه هایی ک��ه دولت ها در دس��تور کار قرار 
می دهند، با برنامه راهبردی و اسناد باالدستی ارتباط وجود 
داشته باشد؛ دولت ها اجازه ندارند به تشخیص خود اولویتی 
برای کشور انتخاب کنند با تحقق این مهم انضباط مناسبی 

در حوزه برنامه ریزی در کشور ایجاد می شود.
برنامه توس�عه با شناس�ایی چالش های کش�ور باید  ���

راهکارهای عملیاتی ارائه کند
مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجل��س در گفت وضمن تاکی��د براینکه 
تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی دولت بسیار ضروری 
است، گفت: برنامه پنجساله هفتم توسعه باید یک برنامه 
عملیاتی باش��د تا بتواند با شناسایی چالش های کشور در 
حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برای 
آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کند.وی تصریح کرد: برنامه 
هفتم توس��عه از س��وی دولت باید به نحوی تدوین شود 
که مجلس و افکار عمومی بتوانند، بعد از گذشت ۵ سال 
آین��ده و پایان مهلت اجرای این برنام��ه، نحوه و میزان 
اج��رای آن را بخوبی ارزیابی کرده تا بدانند، آیا دولت در 
زمینه دستیابی به اهداف نهایی برنامه موفق بوده است.
گودرزون��د چگینی با اش��اره به اهمیت برنامه پنجس��اله 
توس��عه در تدوین و تصویب بودجه سنواتی کشور تاکید 
کرد: یکی از ضعف های بودجه ای کش��ور نداش��تن یک 
برنامه پنج س��اله خوب است و متاسفانه تطبیق خوبی با 
برنامه های باالدستی و توسعه ای ندارند.عضو کمیسیون 
برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجلس اظهار ک��رد: اگر 
برنامه های پنجساله توسعه یک برنامه عملیاتی با اهداف 
کمی مشخص باشد، می توان بودجه سنواتی را براساس 

آن صحیح ارزیابی کرد.

وال اس��تریت ژورنال گزارش داد سازمان ملل متحد 
مذاکرات ش��تابان را برای بازگشایی خطوط صادرات 
غ��الت و روغن آفتابگردان از اوکراین از طریق بنادر 
دریای سیاه خود رهبری می کند.به گزارش مهر وال 
اس��تریت ژورنال گزارش داد که سازمان ملل متحد 
مذاکرات ش��تابان را برای بازگشایی خطوط صادرات 
غ��الت و روغن آفتابگردان از اوکراین از طریق بنادر 
دریای س��یاه خود رهبری می کند.طرح جدید تصریح 

می کند که ترکیه مس��ئولیت حذف مین های دریایی 
در مس��یر کش��تی ها را بر عه��ده خواه��د گرفت و 
نیروهای دریایی روسیه متعهد هستند که اجازه عبور 
امن کش��تی های حامل مواد غذایی از بنادر محاصره 
شده را بدهند.اگرچه مسکو و آنکارا در ابتدا این طرح 
را تأیید کردند، اما جزئیات پیچیده آن سرنوش��ت آن 
را نامش��خص نگه می دارد.آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا، گفته بود که ۸۵ کش��تی پر از غالت 

در بندر اودس��ا اوکراین نگهداری می شوند، در حالی 
که سیلوهای نزدیک بندر حاوی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن 
 S&P Global غله هس��تند.این در حالی است که
پیش بین��ی می کند که قیمت م��واد غذایی همچنان 
در حال افزایش اس��ت و عرضه ه��ا در نتیجه جنگ 
روس��یه و اوکراین تا سال ۲۰۲۴ کاهش می یابد.این 
آژانس خاطرنشان کرد: کمبود کود، کنترل صادرات، 
اخت��الل در تج��ارت جهان��ی، افزای��ش هزینه های 

س��وخت و حمل و نقل عواملی هس��تند که فشار بر 
قیمت کاالهای اساس��ی را افزایش می دهند.اس اند 
پی گلوبال اضافه کرد که ش��وک عرضه مواد غذایی 
تأثیرات منفی بر کش��ورهای بازاره��ای نوظهور، به 
ویژه کش��ورهای با درآمد کم و متوس��ط در آس��یای 
مرکزی، خاورمیانه و آفریقا خواهد داش��ت و بر رشد 
تولید ناخالص داخلی، عملکرد مالی و ثبات اجتماعی 

این کشورها تأثیر می گذارد.

سازمان ملل دنبال بازگشایی بنادر اوکراین برای عبور غالت
بحران جهانی غذا؛

دزدی نفت ایران به کارگردانی آمریکا
»دزدان دریای مدیترانه«؛

رهبر معظم انقالب در پاسخی قاطع به نفت 
دزدی مش��ترک یونان و آمریکا اعالم کردند 
نفت دزد ش��مایید ما نفت خود را پس گرفته 
ایم.به گزارش مهر، یک ماه قبل یک نفتکش 
تحت پرچم جمهوری اس��المی ایران که به 
دلیل بروز طوفان شدید، برای در امان ماندن 
از سانحه به سواحل یونان رفته و از مقامات 
ساحلی این کشور تقاضای کمک کرده بود، 
به بهانه حمل نفت روسیه و تحریم این کشور 
از سوی آمریکا و اروپا، نه تنها کمکی دریافت 
نمی کند، بلکه با حکم ص��وری دادگاهی در 

آتن مصادره و نفت آن تخلیه می شود.
اق�دام دولت یونان مصداق دزدی دریایی  ���

است
اقدامی که در عرف بین الملل، مصداق عینی 
دزدی دریایی اس��ت و دولت یونان آن را به 
رهبری و کارگردانی و دس��تور آمریکایی ها 

اجرا کرده است.
کشتی ایرانی نقص فنی داشت و از یونان  ���
درخواست کمک کرد ولی به جای امدارسانی، 

آن را توقیف کردند
این در حالی اس��ت که کش��تی تحت پرچم 
ای��ران نزدی��ک س��واحل یونان، با ش��رایط 
آب و هوایی نامناس��ب مواجه ش��ده و دارای 

مش��کالت فنی ب��وده، مطاب��ق قوانین بین 
المللی درخواس��ت کمک کرده اس��ت و بر 
اساس مقررات و اس��تانداردهای فنی و بین 
المللی، کش��تی هایی ک��ه در وضعیت خطر 
ایمنی ق��رار می گیرند و درخواس��ت کمک 
رس��انی دارند باید از سوی کش��وری که در 
نزدیکی س��واحل آن قرار گرفته اند به نقطه 
امن س��واحل منتقل ش��وند و پ��س از آن، 
اقدامات الزم برای تعمی��رات صورت پذیرد 
و بعد از رفع خطر به مس��یر بین المللی خود 
ادامه دهند.ولی یونانی ها علی رغم عضویت 
 )IMO( در س��امان بین المللی دریانوردی
و همچنی��ن پذی��رش قوانین بی��ن المللی 
دریانوردی در اقدامی عجیب، کش��تِی تحت 
پرچم جمهوری اسالمی ایران را نگه داشته و 

بار آن که نفت بوده را توقیف می کند.
آمریکایی ه�ا نف�ِت کش�تی تح�ت پرچم  ���

ایران را تخلیه کردند و بردند 
در طول این یک ماه نیز بارها س��ازمان بنادر 
و دریانوردی از طری��ق IMO و همچنین 
وزارت امور خارجه کشورمان از دولت یونان 
خواس��ته اند که کش��تی ایرانی رفع توقیف 
ش��ده و به راه خود ادامه دهد که با دس��تور 
آمریکایی ها، دولت یونان حاضر به همکاری 

نش��د.نهایتاً آمریکایی ها تصمیم به مصادره 
محموله نفتکش تح��ت پرچم ایران به یک 
نفتکش دیگر و بر روی آب کردند که به دلیل 
نقص فنی در کش��تی اولیه، قطعاً مشکالت 
زیس��ت محیطی برای دری��ای مدیترانه به 
وجود آمده اس��ت.همچنین طبق کنوانسیون 
بین المللی حفاظت از محیط زیست دریایی 
)مارپل(، محدودیت هایی برای انجام هرگونه 
عملی��ات جابه جای��ی س��وخت و عملیاتی 
که موجب آلودگی محیط زیس��ت ناش��ی از 
کش��تی ها می ش��ود، وجود دارد که متأسفانه 
دولت یونان هیچ یک از این موارد را رعایت 

نکرده است.
دالوران نیروی دریایی س�پاه نفت مان را  ���

پس گرفتند
ح��ال در برابر ای��ن دزدی دریایی یونانی ها، 
دری��ادالن نیروی دریایی س��پاه دو نفتکش 
تحت پرچ��م یون��ان را در پی ب��روز برخی 
تخلفات متوقف کرده و به س��واحل جنوبی 
کش��ورمان هدایت کرده اند.س��ربازان سپاه 
۶ خرداد امس��ال با هلیکوپتر بر روی عرشه 
نفتکش دلتا پوس��ایدون در نزدیکی سواحل 
عسلویه فرود می آیند و آن را توقیف می کنند.

نیروی دریایی س��پاه پاسداران جمعه گذشته 

عالوه بر این کشتی، کشتی پردونت واریور با 
پرچ��م یونان را هم در نزدیکی آب های بندر 
لنگه حوالی جزایر ف��ارور توقیف کرد.هر دو 
کش��تی توقیف شده ظرفیتی مجموعاً حدود 
۳۰۰ ه��زار ت��ن )هر کدام ح��دود ۱۵۰ هزار 
تن( معادل ۱.۸ میلیون بش��که نفت یا دیگر 
فرآورده ه��ای نفتی را دارند ک��ه در صورت 
بارگیری کامل، اکنون این مقدار از محصول 

در اختیار ایران است.
سروصدای رسانه ای غربی ها ���

در حال��ی که به فرموده رهبر معظم انقالب، 
ما نفت خ��ود را بازپس گرفتیم و این آمریکا 
و یونان بودند ک��ه نفت ایران را دزدیدند، اما 
غربی ه��ا در اقدامی هماهنگ و هم راس��تا 
ای��ران را مته��م ب��ه دزدی دریای��ی کردند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، ستاد 
فرمانده��ی مرکزی نی��روی دریایی آمریکا، 
وزارت خارجه فرانس��ه، ایونیس پالیوتاکیس 
وزیر کشتیرانی یونان، ملینا تراولوس، رئیس 
اتحادیه کشتی داران یونان، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آلمان، اتحادیه اروپا و برخی افراد، 
کشورها یا نهادهای غربی از جمله اشخاصی 
بودند که اقدام س��پاه ب��رای »بازپس گیری 
نفت ربوده شده ایران از سوی دولت یونان« 

را به دروغ دزدی دریایی ایران نامیدند.
س�ازمان بنادر: خدمه نفتکش های یونانی  ���

بازداشت نیستند 
غربی ها در اقدامی هماهنگ، اعالم می کنند 
که شرایط جسمی و روحی خدمه کشتی های 
نفتی یونانی مساعد نیس��ت؛ حتی یونانی ها 
خدمه کشتی های خود را بازداشت شده عنوان 
و از جامعه جهانی برای آزادی آنها درخواست 
کمک می کنند.  س��ازمان بنادر و دریانوردی 
به عنوان رئیس شورای هماهنگی ارگان های 
دریایی کش��ور، با انتش��ار بیانیه ای با تکذیب 
بازداش��ت خدمه کش��تی های یونانی، آنها را 
در صحت و س��المت کامل عنوان می کند. 
س��ازمان بنادر و دریان��وردی ضمن تکذیب 
بازداشت خدمه این دو نفتکش یونانی، تصریح 
ک��رد: تمامی خدمه هر دو کش��تی یونانی در 
صحت و س��المت کامل به س��ر می برند و 
در حالی که روی کش��تی قرار دارند، مطابق 
قوانین بین المللی از آنها محافظت، نگهداری 
و هر گونه خدمات الزم به آنها ارائه می شود. 
ای��ن س��ازمان اعالم کرد: بر اس��اس قوانین 
بی��ن الملل، جمهوری اس��المی ایران خدمه 
کش��تی های توقیف ش��ده یونانی در سواحل 

ایران را »میهمان« تلقی می کند.
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شهرستان

خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
شایسته تکریم و احترام هستند

  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
ای��الم گفت: خان��واده های معظم ش��هدا و 
ایثارگران شایس��ته تکریم و احترام هستند و 

همواره باید کرامت آنان حفظ گردد.
جمال اس��دی در دیدار ب��ا رئیس کل جدید 
دادگس��تری ایالم اظهار داش��ت: با توجه به 
خدم��ات بنی��اد از این رو فعالی��ت های این 
س��ازمان در جهت خدمت ب��ه خانواده های 
معظ��م ش��هدا و ایثارگران با دس��تگاه های 
بسیاری مرتبط اس��ت که یکی از مهمترین 

آنها خدمات بنیاد در حوزه حقوقی است.
وی افزود: برابر دستورالعمل ابالغ شده، همه 
دستگاه ها مکلف به دیدار و تجلیل از خانواده 
های معظ��م ش��هدا و ایثارگران هس��تند و 
امیدواریم در دوران مدیریت جدید دادگستری 
استان، دیدار با جامعه معزز ایثارگری به ویژه 
ایثارگ��ران ش��اغل در دادگس��تری با حضور 
نماینده بنیاد، بیش از پیش در دستور کار این 

دستگاه قرار گیرد.
مدیرکل بنیاد شهید ایالم بر منزلت و جایگاه 
خان��واده ه��ای معظم ش��هدا و ایثارگران در 
جامعه اش��اره کرد و خاطر نش��ان س��اخت: 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شایسته 
تکریم و احترام هستند و همواره باید کرامت 

آنان در جامعه حفظ شود.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان نی��ز در این 
دیدار گفت: رس��یدگی ب��ه ایثارگران وظیفه 
اخالق��ی همه مس��ئوالن اس��ت و توجه به 
جای��گاه ایثارگران در دادگس��تری از اهمیت 
بسیاری برخوردار است، چرا که تعداد بسیاری 
از کارکنان این دس��تگاه نیز ب��ه نوعی خود 

عضوی از جامعه معزز ایثارگری هستند.

عدم صدور مجوز ساخت بر روی اراضی 
قولنامه ای همچنان درخواست اکثریت 

شهروندان از مدیریت شهری است
مالقات عمومی مهندس علی یعقوبی شهردار 
هشتگرد سه شنبه این هفته نیز با شهروندان 

محترم برگزار شد.
در این جلس��ه که با حضور بالغ بر ۳۰ نفر از 
شهروندان برگزار گردید مسائل و مشکالت 
مح��الت از جمله تنظیف ، آس��فالت ، ایجاد 
فضاهای س��بز و... از سوی مراجعین مطرح 

شد .
همچنان بخش اعظمی از مالقات کنندگان 
درخواست صدور مجوز ساخت بر روی اراضی 
قولنام��ه ای دارند و ش��هرداری بنابر قوانین 
موضوعه نمی تواند به درخواس��ت های آنها 

جامعه عمل بپوشاند .
هر چند ش��هرداری هشتگرد به عنوان اولین 
ش��هرداری دادخواس��تی را به دیوان عدالت 
اداری ارائ��ه نم��وده و در عین حال در جهت 
تهیه اسناد مالکیت با ش��هروندان همکاری 
م��ی نماید لیک��ن وجود اراض��ی قولنامه ای 
بسیار در شهر سبب گردیده است تا همچنان 
شهروندان این موضوع را از شهرداری مطالبه 
نمایند .  امیدواریم مشکل ایجاد شده با تدابیر 
در نظر گرفته ش��ده از س��وی مبادی ذیربط 
پیگیری گردی��ده و این معض��ل که تمامی 
ش��هرداری های کش��ور با آن دست و پنجه 

نرم می کنند مرتفع گردد .

انتقاد به مثابه یک جراحی در رابطه 
است!

دکتر علیرضا مخبر  دزفولی پزشک و دکترای 
تخصصی روانشناس��ی در س��خنان کوتاهی 
ضمن تاکید بر لزوم تمرکز رهبران س��ازمان 
ها ب��ر مهارت ه��ای ارتباطی گف��ت: وقتی 
می خواهی��د در هر رابط��ه ای از طرف رابطه 
تان انتقاد کنی��د؛ خودتان را در قواره جراحی 
ببینی��د که تیغ به دس��ت گرفته و می خواهد 
مثال تیرویید مش��کل دار یک بیمار را عمل 
کند. چطور آن جراح، نهایت دقت را به خرج 
می دهد که فقط قس��متی را که دچار ضایعه 
اس��ت بردارد و به س��ایر اعضای س��الم، در 
جریان این جراحی، لطمه ای وارد نکند، باید 
به همین میزان در انتقاد کردن، حساسیت به 
خرج داد؛ و دقت کرد که فقط رفتار اشتباه آن 
فرد را نقد کنیم و به ش��خصیت و حیثیت او 

حمله نکنیم. 
 قائم مق��ام مدیرعام��ل در امور س��تادی و 
مسئولیت های اجتماعی افزود: نباید به بهانه 
انتقاد، به افراد برچسب زد و دیگر عملکردها 
و رفتارهای پسندیده قبلی او را هم زیر سوال 
برد. برچسب مخرب ترین بمب رابطه است!در 
ش��یوه درس��ت انتقاد کردن، فرقی نمی کند 
رابط��ه در چه س��طح و حدی اس��ت؛ چه در 

خانواده باشد و چه در محل کار.

درخشش مخترعان نفت و گاز 
گچساران در مسابقات جهانی 

اختراعات اروپا
سید س��جاد فتاحیان و س��جاد خدایاری از 
کارکنان ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
گچس��اران موف��ق به کس��ب م��دال نقره 
مس��ابقات جهانی اختراعات اروپا در کش��ور 

رومانی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچس��اران، در این ارتباط س��ید 
سجاد فتاحیان با اش��اره به دستگاه طراحی 
شده که حاصل ساعت ها کوشش و همکاری 
یک تیم پنج نفره برای رسیدن به این مقام 
بوده عنوان کرد: این دس��تگاه نسل جدیدی 
از باز طراحی س��اختاری و فرایندی در نمک 
گیرهای برقِی مورد استفاده در صنعت نفت 
است که مواد مصرفی شیمیایی، انرژی برق 
و آب ش��یرین را به طور چشمگیری کاهش 
می ده��د و همچنین مراحل جداس��ازی آب 
و نم��ک همراه نفت خام در این پروس��ه با 

کیفیت و دقت تمام انجام می گیرد.
در ادام��ه، س��جاد خدای��اری نی��ز گفت: با 
آزمایشات  گوناگون میدانی با تکنولوژی های 
بکار رفته در مدت زمان تست در مرحله اجرا 
مشخص شد این اختراع کاربردی در صنعت 
نفت، س��ود و صرفه اقتصادی چشمگیری با 
کاه��ش هزینه در صیان��ت از تولید را برای 
شرکت ملی نفت ایران  در پی خواهد داشت 
که به نوبه ی خود افتخار و دس��تاورد بزرگی 
برای ش��رکت ملی نفت ای��ران و همچنین 
ش��رکت بهره برداری نفت وگاز گچس��اران 
محسوب می شود.  شایان ذکر است فتاحیان 
متولد ۱۳۶۵ دارای مدرک مهندس��ی شیمی 
و م��درس دوره های  HSE اس��ت و ثبت 
دو اخت��راع را در کارنامه خود دارد و در حال 
حاضر در واحد بهره برداری پازنان ۲ مشغول 
به کار اس��ت.  خدایاری نی��ز متولد ۱۳۶۶ با 
مدرک کارشناس��ی ارشد مهندسی شیمی و 
مول��ف ۱۳ کتاب در حوزه فنی و مهندس��ی 
با ثب��ت ۱۶ ط��رح اختراعی عضو رس��می 
فدراس��یون بی��ن المللی مخترع��ان جهان 
اس��ت و در حال حاضر در واحد نمک زدایی 
گچساران ۲ اشتغال دارد. فدراسیون جهانی 
مخترع��ان )IFIA( یکی از س��ازمان های 
پیشرو در حوزه نوآوری و اختراع می باشد که 
در س��ال ۱۹۶۸ با هدف ایجاد بستر مناسب 
بین المللی برای حمایت از مخترعان تأسیس 

شد.

کارگاه تخصصی شاخص ها و پروژه های 
مسئولیت اجتماعی شرکت های مستقر 

در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
سلسله کارگاه های شاخص ها و پروژه های 
مس��ئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، این 
بار به میزبانی شورای راهبردی شرکت های 
پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 
برگزار ش��د. ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
و دبیرخان��ه مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی این  دوره 
آموزش��ی، با محوریت دبیرخانه مس��ئولیت 
اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با 
هدف نظام مند نمودن اهداف و برنامه های 
مسئولیت اجتماعی و ارائه هر چه بهتر اقدام 
های این حوزه از سوی شرکت های منطقه 

انجام گردید. 
  محسن ادیبی رئیس روابط عمومی سازمان 
و دبیر مس��ئولیت اجتماعی این سازمان در 
ابتدای این نشس��ت تخصصی، از تالش ها 
و اهتمام ارزش��مند رئی��س محترم دبیرخانه 
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی در راس��تای تدوین اس��تراتژی 
مس��ئولیت اجتماعی برای رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار صنعت ارزش آفرین پتروشیمی 
قدردانی ک��رد و در ادامه، ضایعه اس��فناک 
جانباخت��ن جمعی از هموطن��ان عزیزمان را 
در سانحه ساختمان متروپل تسلیت گفت و 
به ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در 
جهت امداد رس��انی به حادث��ه دیدگان اخیر 
آبادان توسط سازمان منطقه ویژه و شرکت 
های پتروشیمی منطقه پرداخت.  وی با ابراز 
امیدواری از تدوین و پیاده س��ازی مناس��ب 
طرح استراتژی مس��ئولیت اجتماعی گفت: 
پیاده سازی این طرح می تواند بستر مناسبی 
را در ریل گذاری حرکت به سمت تخصصی 
شدن اقدامات، مبتنی بر شاخص های توسعه 
ای و ایجاد نظام راهبری مسئوالنه و استقرار 
حاکمیت شرکتی فراهم آورد.    مهندس علی 
ربانی مش��اور اجتماعی معاون وزیر و رییس 
دبیرخانه مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ملی 
صنایع پتروش��یمی نیز در بخش دیگری از 
این نشست، ضمن عرض تسلیت به خانواده 
های محترم داغدیده و مردم شریف آبادان و 
با اظهار امیدواری از عدم تکرار حوادثی نظیر 
حادثه جانگداز ساختمان متروپل، توضیحاتی 
از روند اقدامات مس��ئولیت اجتماعی شرکت 
ها در طی س��نوات گذش��ته  ارائه داند و بر 
ریل گذاری صحیح در جهت تحقق اهداف 
اس��تراتژیک CSR طبق مصوبات شورای 

عالی مسئولیت اجتماعی تاکید نمودند.

اخبار

انتخاب��ات س��ومین دوره مجم��ع عالی 
جهادگ��ران کش��ور به میزبانی اس��تان 
خرمش��هر  شهرس��تان  در  خوزس��تان 
برگزار ش��د. به گزارش خبرن��گار ما از 
تبری��ز، انتخابات س��ومین دوره مجمع 

عالی جهادگران کشور در اجالسیه این 
مجمع  به میزبانی اس��تان خوزستان در 
شهرستان خرمشهر برگزار شد  که برادر 
س��جاد کیانی مسئول مجمع جهادگران 
استان آذربایجان ش��رقی باالترین رای 

را کس��ب کردند. ترکیب جدید اعضای 
منتخب مجمع عالی جهادگران کشور به 
ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:  
۱-س��جاد کیانی با ۱۵۲ رای. ۲-بهنام 
خاکزاد رس��تمی با ۱۴۸ رای. ۳-س��ید 

حسام حس��ینی با ۱۲۱ رای. ۴-محسن 
ارغوان��ی ب��ا ۱۱۴ رای. ۵-محمد کریم 
خورش��یدوند با ۱۰۹ رای. ۶-محس��ن 
درس��تکار ب��ا ۹۷ رای. ۷-س��لمان تاج 

الدینی با ۹۳ رای.

کسب باالترین رای توسط مسئول مجمع جهادگران آذربایجان شرقی
نتایج سومین دوره انتخابات مجمع عالی جهادگران کشور مشخص شد؛

آماده استفاده از نظرات جامعه علمی و دانشگاهی برای توسعه شهر هستیم
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-شهردار مشهد گفت: 
آماده اس��تفاده از نظرات جامعه علمی و دانشگاهی برای 
توس��عه شهر هستیم، اینکه گمان کنیم شهر را می توان 

به تنهایی مدیریت کرد اشتباه است.
س��ید عبداهلل ارجائی در نشس��ت هم اندیش��ی با اساتید 
دانش��گاه ها در حوزه شهرس��ازی که با حضور جمعی از 
اعضای شورای اس��المی شهر مشهد برگزار شد، افزود: 
از برگزاری این گونه نشست ها با دانشگاهیان عزیز چند 
انگی��زه را دنبال می کنیم. وی اضاف��ه کرد: یکی از این 
انگیزه رساندن پیام به بدنه شهرداری است که اصحاب 
علم و دانش را باید در تمامی حوزه های تصمیم گیری و 
تصمیم سازی مشارکت دهیم لذا با اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها با موضوعات و سرفصل های مرتبط با مدیریت 

شهری نشست ها و جلساتی را برگزار می کنیم.
ش��هردار مش��هد با بیان اینکه این اقدام همچنین برای 
حوزه ه��ای تخصصی ش��هرداری نیز پی��ام دارد اظهار 
کرد: پیام این اس��ت که حوزه ه��ای عمران، حمل ونقل، 
خدمات شهری و.. باید بنشینند و حرف های دانشگاهیان، 
کارشناسان و نخبگان را دراین حوزه ها بشنوند و با بدنه 
کارشناس��ی و نخبگانی مشهد، اس��تان و کشور ارتباط 

بگیرند.
ارجائی تصری��ح کرد: دومین انگی��زه از برگزاری چنین 
نشست هایی رساندن پیام به جامعه علمی، دانشجویان، 

اساتید و نخبگان است که حرف ها و نظرات آنان شنیده 
می ش��ود. وی در ادامه  گفت: در خصوص طرح نوسازی 
باف��ت پیرامونی ح��رم مطهر اگر فش��ار روی مدیران و 
دانشگاه نبود این طرح اکنون چگونه بود؟ البته به محتوا 
و خوب یا بد بودن طرح کاری ندارم اما می گویم چقدر کار 
نخبگانی روی طرح انجام ش��د و چند نشست و اجالس 
علمی دراین خصوص برگزار ش��د و همه می گوییم این 

نقطه قلب ایران است.

وی اضافه کرد: موضوع تسهیل دسترسی به حرم مطهر 
خوب اس��ت؟ بد است؟ آیا باید دسترسی به حرم مطهر را 
تسهیل کنیم یا باید مانع ایجاد کنیم مردم پیاده به حرم 

مطهر مشرف شوند؟
ش��هردار مش��هد تصریح کرد: برای کاهش ترافیک در 
هسته مرکزی شهر تقاطع غیرهمسطح بزنیم یا اگر بزنیم 
تقاضای سفر افزایش پیدا می کند و ترافیک و آلودگی هوا 

بیشتر می شود؟

ارجائی بابیان اینکه توس��عه شهر به سمت غرب تا کجا 
باید ادامه پیدا کند؟ اظهار کرد: آیا زمان آن نرس��یده که 
بعد از چهل سال نگاه توس��عه ای به شرق داشته باشیم 
و قفل توس��عه شهر به شرق بش��کند؟ این موضوع جزو 

مسائل اساسی شهرسازی است.
وی ادام��ه داد: همین موضوع پادگان ارتش و زمین های 
بزرگ مقیاس دغدغه چند نهاد علمی و دانشگاهی بوده و 
چند اجالس علمی برای به نتیجه رسیدن مطالبه انتقال 
پادگان و بازش��دن راه برای مردم طی ۱۷ س��اله گذشته 

برگزارشده است؟
ش��هردار مش��هد افزود: البته معتقدم هر بخشی طی ۱۷ 
س��ال گذشته برای فروریختن دیوار و باز شدن راه مردم 

فعالیتی انجام داده و ما ضربه آخر را زدیم .
وی ضمن اشاره به اینکه این سوال ها ذهن خادمان مردم 
در مدیریت ش��هری را مش��غول کرده است، خاطرنشان 
کرد: پاسخ به این سؤاالت اساسی در نشستی دوساعته و 
چند ساعته میسر نیست اما می تواند موضوع یک کمیته، 

گروه، همایش و اجالس باشد.
ارجای��ی ادامه داد: درمجموع ش��هر را یک نفر نمی تواند 
مدیریت کند بلکه نیاز اس��ت همه باهم هرچه بضاعت 
علم��ی داریم به میان آورده و ب��ا کمک خدا و توجهات 
علی بن موسی الرضا)ع( خدمات بهتری را به زائران امام 

رضا)ع( ارائه دهیم.

شهردار مشهد در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه ها

حمایت دستگاه قضایی از مطالبه گران منوط به رعایت قانون و مقررات است
دادستان مرکز استان ایالم تأکید کرد:

در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
و ناظران مردمی، اولین جلسه مجمع مطالبه گران استان 
ایالم و دادستان مرکز استان در دفتر دادستاني برگزار شد. 
در این جلسه به شیوه های مطالبه گری صحیح و نحوه  
تعامل ناظران مردمی با دادستانی، از سوی»عبدالوهاب 
بخش��نده« دادستان مرکز اس��تان ایالم مطالب مفیدی 
مطرح شد. دادستان مرکز استان ایالم در این دیدار گفت: 
لزوم صحت س��نجی و حفظ حری��م خصوصی و قانونی 
افراد در مطالبه گری، جلوگیری از ایجاد ناامیدی و ایجاد 
فضای متالطم؛ از جمله نکاتی اس��ت که باید در مطالبه 

گري ها رعایت شود. »عبدالوهاب بخشنده« ضمن ابراز 
امیدواری نس��بت به آینده جریان مطالبه گری، در مورد 
مراقبت های الزم از این جریان، خواستار دقت امر الزم 
از س��وی مطالبه گران ش��د و حمایت دستگاه قضایی از 
مطالبه گران را منوط به رعایت قانون و مقررات دانست. 
دبیر مجمع مطالبه گران اس��تان ایالم نیز در این جلسه 
ضمن ارائه نحوه حمایت قرارگاه بقیه اهلل از مطالبه گران، 
خواستار حمایت دس��تگاه قضایی از ناظران مردمی شد 
و ایجاد ش��بکه ناظران مردمی را از مهم ترین نیازهای 
اس��تان دانس��ت. »مهدی اکبرفرد« ضمن اشاره به سوء 

اس��تفاده هایی که بعضاً از اس��م مطالبه گری می شود، 
خواستار تفکیک بین مطالبه گران رسمی و آموزش دیده 

با مطالبه گران و فعالین بدون مجوز شد.
گفتنی اس��ت؛ در این جلسه نکات دیگری از سوی سایر 
جوانان مطالبه گر مطرح شد که لزوم جرم انگاری رفتار 
ه��ای فضای مج��ازی، برخورد با خانه باغات ش��هرک 
صنعتی و آس��یب ه��ای اقتصادی؛ از مه��م ترین موارد 

مطرح شده بود.
الزم به ذکر اس��ت؛ دادستان مرکز استان ایالم در پایان 
این دیدار، ضمن ابزار امیدواری برای تعامل بیشتر ناظران 

مردمی با دستگاه قضایی، بر لزوم اهمیت آموزش مطالبه 
گران تأکید کرد.

سرپرس��ت مدیریت توزیع برق شهرستان 

سرخه از اجرای طرح اصالح و بهینه سازی 
ش��بکه و تاسیس��ات توزیع برق محدوده 
مس��یر جاده و روس��تای مومن آباد اطالع 
داد. مه��دی پاک طینت گف��ت: عملیات 
س��رویس و آچارکشی شبکه فشارمتوسط 
فیدرهای محمدآباد و س��یمنکار، در قالب 
رزمایش خدمت متعال��ی، با حضور اکیپ 
های اجرایی برق شهرستان های سرخه، 
سمنان، مهدیشهر و آرادان به انجام رسید. 
وی با اش��اره به این که ای��ن رزمایش با 

ه��دف کاه��ش خاموش��ی ناخواس��ته و 
باالبردن ضریب اطمینان ش��بکه به اجرا 
درآم��ده اف��زود: ۲۸ نفر نیروی س��یمبان 
ب��ا بهره گی��ری از ۱۰ دس��تگاه خودروی 
عملیاتی س��نگین و س��بک، کلیه برنامه 
های پیش بینی ش��ده را ب��ه مرحله اجرا 
درآوردند. وی با عنوان این که در راستای 
این طرح جهادی – ضربتی، شش هزار و 
۹۰۰ متر آچارکشی یراق آالت و تجهیزات 
ش��بکه انجام شده اضافه کرد: نصب ۱۷۸ 

عدد کاور کنسول و ۳۶ کاور مقره سوزنی 
ب��ه منظ��ور رفع پرن��ده زدگ��ی، تعویض 
س��یمهای ارتباط��ی از س��رکابل مربوطه 
در سکس��یونر ورودی از پست زمینی گچ 
سمنان مازندران با توجه به تصاویر حرارت 
دار در دوربی��ن گرمان��گار »ترموویژن« و 
بهسازی ۱۳ ایستگاه هوایی و دو دستگاه 
پست زمینی توزیع برق، از جمله اقدامات 

به عمل آمده محسوب می شود.
وی تصریح کرد: روپوش دار و کاور نمودن 

سیمهای ارتباطی و اصالح فرم و آچارکشی 
۳۶  نقطه جمپر ش��بکه، تعویض ۳۱ مورد 
رأس تیری کوتاه و نصب رأس تیری بلند، 
س��رویس و ریکالژ دو دستگاه سکسیونر 
هوای��ی، تعویض ش��ش مقره س��رامیکی 
کشش��ی و پنج مق��ره س��وزنی معیوب و 
همچنین هرس شاخه های درگیر با شبکه 
به جهت پیشگیری از اتصالی و خاموشی 
های گذرا، از دیگ��ر فعالیت های صورت 

پذیرفته در قالب این رزمایش است.

عملیات اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع روستای مومن آباد شهرستان سرخه
در قالب تعمیرات دوره ای اجرا شد؛

ایجاد جدایی میان مردم و اعتاب مقدسه توطئه جدید صهیونیسم است
تولیت آستان قدس رضوی:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-تولیت 
آس��تان قدس رض��وی هدایتگری اعتاب 
مقدسه به س��وی حقیقت را سدی در راه 
پیش��برد نقش��ه های نظام س��لطه و دلیل 
هجمه های اس��تکبار به این ذوات قدسی 
دانس��ت و ایج��اد جدایی می��ان مردم و 
اعتاب مقدسه را توطئه جدید صهیونیسم 

و استکبار جهانی معرفی کرد.
مروی  احم��د  حجت االسالم والمس��لمین 
در مراس��م آغاز جش��ن های مردمی دهه 
کرامت و آیی��ن خطبه خوانی صبح میالد 
حضرت فاطمه معصومه)س( که در شهر 
قم و حرم مطه��ر کریمه اهل بیت)س( با 
حضور نمایندگانی از اعتاب مقدس ایران و 
عراق برگزار شد؛ ضمن تبریک فرارسیدن 
ای��ام دهه کرام��ت، حادثه غم ب��ار ریزش 
س��اختمان متروپل آبادان را به مردم این 
شهر و خانواده های داغدیده تسلیت گفت 
و اظهار کرد: به خانواده های درگذشتگان 
حادث��ه تلخ آبادان عرض تس��لیت و ابراز 
هم��دردی می کنم، ان ش��اءاهلل خداوند به 

درگذش��تگان ای��ن حادثه لط��ف، فضل، 
رحم��ت و مغفرت الهی و ب��ه بازماندگان 
داغدار شکیبایی و پاداش عنایت بفرماید.

وی با اش��اره به تأکید رهبر معظم انقالب 
نس��بت به پیگرد و مج��ازات عبرت آموز 
مقص��ران حادث��ه آب��ادان، عن��وان کرد: 
همان گونه ک��ه رهبر معظ��م انقالب که 
داغدار حقیقی این مصیبت هستند، تأکید 
فرمودن��د؛ بای��د دس��تگاه های مربوطه با 
مقصران این حادث��ه دل خراش برخوردی 
عبرت آموز داش��ته باشند تا ش��اهد تکرار 
چنی��ن ح��وادث تلخ و غمب��اری در آینده 

نباشیم.
تولیت آس��تان قدس رض��وی در ادامه به 
مقام واالی حضرت معصومه)س( اش��اره 
و ب��ا بیان روایاتی از س��وی حضرت امام 
رض��ا)ع( و ام��ام ص��ادق)ع( در خصوص 
منزلت زیارت کریمه اهل بیت)س(، گفت: 
در خصوص فضیلت زیارت حضرت فاطمه 
معصوم��ه)ع( روای��ات متعددی از س��وی 
حض��رات معصومین)ع( صادرش��ده که بر 

منزلت و قداست این بانوی بزرگوار داللت 
دارد و پ��اداش زیارت بامعرفت این بانوی 
بزرگ��وار را همانند زیارت حضرت رضا)ع( 

و پاداشش را بهشت بیان کرده اند.
حجت االسالم والمس��لمین مروی با اشاره 
به تقارن دهه کرامت امس��ال با س��الگرد 
ارتحال حضرت ام��ام خمینی)ره(، عنوان 
کرد: امام راحل)ره( آن عبد صالح خداوند، 
حقیقت��ًا به امت اس��المی، ایران، ایرانی و 
ش��یعه کرامت بخش��ید؛ هم��ان کرامت، 

شرافت، نفاست و عزتی الهی و قرآنی.
وی اب��راز ک��رد: رهبران اله��ی و حق، به 
جامع��ه و ام��ت خویش کرام��ت و عزت 
می  بخش��ند و امام راحل عظیم الشأن این 
حق بزرگ را به گردن امت اسالم و ملت 
ای��ران دارد و در مقاب��ل طواغیت و ائمه 
کف��ر خفت و خاری را برای جامعه خود به 

ارمغان می آورند.
و  مهم تری��ن  از  ک��رد:  تأکی��د  م��روی 
ارزش��مندترین خدم��ات ام��ام راحل)ره( 
برای ملت بزرگ و ش��ریف ایران، گرفتن 

احس��اس حق��ارت و ذلت ب��ود؛ طاغوت 
ستم ش��اهی درصدد خف��ت جامعه بود که 
بتواند از این رهگذر جامعه را تس��لیم اراده 
و خواسته های شیطانی خود کند و در این 
راستا اقدامات بسیاری انجام داد که یکی 

از آن  ها کاپیتوالسیون بود.
تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: ۴۳ 
سال اس��ت که مردم عزیز و شریف ایران 
همه سختی ها، دشواری ها و شیطنت های 
اس��تکبار را تحمل می کنن��د که این مهم 
از برکات عزتی اس��ت ک��ه به فضل الهی 

امام)ره( به ملت ایران عنایت کرد.
حجت االسالم والمس��لمین مروی با تأکید 
ب��ر اینکه ما کرامت حقیقی انس��ان را در 
مکت��ب پیامب��ر اس��الم)ص( و اهل بیت 
عصمت و طه��ارت)ع( می بینی��م، گفت: 
دش��منان انسانیت و بشریت و همان هایی 
ک��ه می خواهن��د ملت ها را تحت س��تم و 
س��لطه ظالمانه خود ق��رار دهند؛ درصدد 
هس��تند تا بین م��ردم و مع��ارف الهی و 
مرقدهای ش��ریف، الهام بخ��ش و حیات 

آفرین حضرات معصومین)ع( و امامزادگان 
واجب التعظیم جدایی ایجاد کنند.

تولیت آستان قدس رضوی دلیل دشمنی 
اس��تکبار با اعت��اب مقدس��ه را تأثیر این 
مرقدهای ش��ریف در جهت گیری صحیح 
زندگی انسانی دانست و عنوان کرد: امروز 
صهیونیسم و اس��تکبار جهانی با استفاده 
از همه ابزارهای هنری و رس��انه ای برای 
زدودن این مقدسات تالش می کنند، زیرا 
می دانند تا زمانی ک��ه توجه مردم به این 
ذوات پاک و قدس��ی باش��د؛ قدرت سلطه 
بر چنین ملت��ی را پیدا نخواهن��د کرد، از 
این روی یک روز با خلق داعش اس��الم 
هراسی می کنند و روز دیگر با ابزار فیلم و 

هنر و رسانه به جنگ مقدسات می روند.
گفتنی اس��ت، در پایان این مراسم پرچم 
گنب��د منور و پوش مضجع مطهر حضرت 
رضا)ع( توس��ط حجت االسالم والمسلمین 
م��روی تولیت آس��تان ق��دس رضوی به 
تولیت ح��رم مطهر حضرت معصومه)س( 

اهدا شد.

مالقات مردمی مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی شهر هشتگرد برگزار شد
افش��اری در این جلسه از مش��ارکت خوب 
ش��هروندان در اجرای طرح ها و پروژه های 
ش��هرداری تقدیر و تشکر نمود . وی گفت : 
انجام اقدامات بزرگ عمرانی در سطح شهر 
به ویژه روکش آسفالت معابر و توزیع بالغ  بر 

۶۰۰۰ تن آس��فالت طی دو ماه اخیر نش��ان 
از پویایی مجموعه شهرداری دارد و اعضای 
پارلمان شهری نیز به عنوان منتخبین مردم 
خواسته ها و مشکالت آنها را پیگیری و در 
حد توان رفع خواهند نمود . افش��اری افزود 

: خوش��بختانه ب��ا اقدامات ص��ورت گرفته 
رضایتمن��دی نس��بی از عملک��رد مدیریت 
شهری حاصل گردیده اس��ت و شهروندان 
محترم با مشارکت خود می توانند زمینه ساز 
عمران و آبادانی بیش��تر ش��هر باش��د . وی 

در مالقات مردمی این هفته از ش��هروندان 
محترم��ی که ام��الک آنها در ط��رح های 
تعریض شهری قرار گرفته است در خواست 
نم��ود تا با مراجعه به ش��هرداری در این امر 
عام المنفعه مشارکت و از تسهیالت در نظر 

گرفته ش��ده اس��تفاده نمایند .  رئیس شورا 
اف��زود : تعریض معابر یک��ی از پروژه های 
پیشنهادی ش��هرداری در بودجه ۱۴۰۱ می 
باشد که اعضای پارلمان شهری نیز آمادگی 

دارند تا در تحقق آن همکاری نمایند .



اخبار

دوشنبه 16 خرداد 1401  6 ذی القعده 1443
6 ژوئن  2022   شماره 3567

5
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

جامعه

شیوع اسهال ویروسی در کشور
رئی��س اداره بیماری ه��ای منتقل��ه از آب و 
غذای وزارت بهداش��ت، گفت: بررسی هایی 
که در آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت 
کش��ور انجام شده نش��ان می دهد آنچه که 
بیش��تر از همه باعث بروز اس��هال حاد شده، 
عوامل ویروس��ی اس��ت.مریم مسعودی فر با 
اش��اره به اینکه معمواًل با شروع فصل بهار و 
تابستان انتظار افزایش بیماری های گوارشی 
منتقل از آب و غ��ذا وجود دارد،  گفت: بعد از 
محدودیت ه��ای کرونا هم اکنون تماس بین 
اف��راد و تجمعات بیش��تر ش��ده ضمن اینکه 
خیلی ها در این دو سال، به خاطر محدودیت ها 
تماس��ی با خیلی از عوامل بیماری زا نداشتند 
و بالتبع با ش��روع فصل گرم��ا، بیماری های 
اسهال و استفراغ افزایش پیدا می کند.او تاکید 
کرد: با افزایش موارد گزارش شده ی بیمارانی 
با تابلوی بالینی اس��هال حاد و آبکی، آنها را 
از نظر میکروب وبا و سایر میکروارگانیسم ها 
بررس��ی خواهی��م کرد. بررس��ی هایی که در 
آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت کشور 
انجام شده نش��ان می دهد آنچه که بیشتر از 
هم��ه باعث بروز اس��هال حاد ش��ده، عوامل 
ویروس��ی است.مس��عودی فر با بی��ان اینکه 
ویروس ها سرایت پذیری خیلی باالیی دارند، 
تصریح کرد: ای��ن ویروس ها در عفونت های 
گوارشی خود محدود ش��ونده هستند و دوره 
کوتاهی هم دارند اما در عین حال فوق العاده 
مسری هستند و می توانند افراد زیادی را درگیر 
کنند.وی راه انتقال این ویروس را تماس فرد 
به ف��رد و مصرف آب و غ��ذای آلوده عنوان 
کرد و گفت: رعایت بهداش��ت، شستش��وی 
دست ها به مدت ۲۰ ثانیه، شستشوی صحیح 
میوه و س��بزیجات و پیش��گیری از کم آبی 
بدن، خ��ودداری بیماران از تم��اس با بیرون 
بویژه گروه های آس��یب پذیر مانند کودکان، 
سالمندان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی 
ضروری است.رئیس اداره بیماری های منتقله 
از آب و غ��ذای وزارت بهداش��ت، بیان کرد: 
ضعف و بی حالی ش��دید و اختالل هوشیاری 
نشانه کم آبی شدید در بدن است که در این 
صورت و همچنین در صورت مشاهده خون 
در مدفوع حتماً باید به پزش��ک مراجعه شود.
او که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، 
در خاتمه تاکید کرد: اس��هال های ویروس��ی 
نیازی ب��ه مصرف آنتی بیوتیک ندارند و باید 
از مصرف خودس��رانه آنت��ی بیوتیک مگر به 

صالحدید پزشک خودداری شود.

تغییر شیوه نامه های بهداشتی توسط 
ستاد ملی کرونا اعالم می شود

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی ب��ا اش��اره به 
کاه��ش روز اف��زون مبتالیان ب��ه کرونا در 
کش��ور، گفت: هر گونه تغییر در ش��یوه نامه 
های بهداش��تی فقط توسط ستاد ملی کرونا 
اعالم عمومی می شود.یونس پناهی با بیان 
اینکه به صفر رسیدن تعداد فوتی ها پس از 
افزون بر دو سال در کشور حاصل همکاری 
های بی وقفه مردم با نهادهای مس��ئول در 
حوزه بهداش��ت و درمان بوده است، افزود: 
از بین ب��ردن ویروس کرونا بدون همکاری 
م��ردم محقق نمی ش��د.وی رعایت ش��یوه 
نامه های بهداش��تی و هم��کاری مردم در 
بح��ث واکسیناس��یون را از عوام��ل مهم و 
اصلی کاهش تلفات ایین ویروس در کشور 
دانس��ت و از هموطنان خواس��ت  همچنان 
به واکسیناس��یون و رعایت شیوه نامه های 
بهداش��تی ادامه دهند .پناه��ی ادامه داد: تا 
پیش از بررس��ی های علمی توس��ط وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی تعیین 
مدل اپیدومیولوژی کرونا ممکن نیس��ت که 
بتوان اعالم ک��رد از ایپدمی گذر کرده و به 
آندمی رس��یده ایم  یا نه، پس بنابراین مردم 
باید منتظر تصمیم نهایی س��تاد ملی کرونا 
باش��ند.وی با اشاره به اینکه تغییرات در نوع 
رفتار وی��روس کرونا در روزه��ا و ماه های 
آینده محتمل اس��ت، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و اس��تفاده از ماسک را مهمترین 
راه پیش��گیری و مقابل��ه ب��ا انتش��ار دوباره 
وس��یع این ویرویس دانس��ت و اضافه کرد: 
تداوم واکسیناس��یون در این زمینه بهترین 
و موثرتری��ن راهکار ب��رای کاهش تلفات و 
ابتال به کرونا اس��ت.معاون وزیر بهداش��ت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی از اف��رادی که 
تاکون موفقی به تزریق واکس��ن های خود 
در ُدزهای مختلف نشده اند، درخواست کرد 
تا با مراجعه به مراکز واکسیناس��یون که در 
تمامی ش��هرها و بخش های کش��ور هنوز 
ب��ه فعالیت خود ادامه می دهند، نس��بت به 

واکسیناسیون خود اقدام کنند. 

دستگیری ۱۶ نفر از سرشاخه ها و 
اخاللگران در بازار ارز فردایی و طال

س��خنگوی فرمانده��ی نی��روی انتظامی از 
دس��تگیری ۱۶ سرش��اخه اصلی و اخاللگر 
ارز فردای��ی و طال خب��ر داد.مهدی حاجیان 
با اش��اره به دستگیری ۱۶ نفر از سرشاخه ها 
و اخالالگ��ران در بازار ارز اظهار کرد: پلیس 
امنیت اقتصادی در راس��تای اجرای مصوبه 
اخیر س��ران قوا مبنی بر غی��ر قانونی بودن 
معامالت فردایی طال و ارز با عنایت به اینکه 
اخاللگران ب��ازر ارز و طال با ایجاد تقاضای 
کاذب و غیر واقعی نسبت به افزایش تقاضا و 
باال بردن قیمت طال و ارز اقدام می کردند، با 
اشراف اطالعاتی نسبت به شناسایی مخالن 
ب��ازار ارز فردایی و طال اقدام و با هماهنگی 
قضایی و بانک مرکزی ۱۶ نفر از اخاللگران 
و سرش��اخه های تأثیرگ��ذار در ای��ن بازار را 
دستگیر کرده اس��ت.وی خاطرنشان کرد: با 
توجه به مصوبه اخیر، شناسایی و دستگیری 
اف��رادی که اقدام ب��ه اخالل در ای��ن بازار 
می کنند در دستور کار پلیس بوده و مأموران 
فرمانده��ی انتظامی جمهوری اس��المی به 
کسانیکه در این بازار فعالیت داشته و یا قصد 
ورود به این بازار غیر قانونی را دارند، هشدار 
جدی می دهد که تحت رصد پلیس هستند 
و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت 

خواهد گرفت.

جسد کودک غرق شده پس از پنج روز 
در رودخانه دوهزار تنکابن پیدا شد

رییس جمعیت هالل احمر تنکابن گفت که 
پس از پنج روز جست وجو جسد کودک غرق 
ش��ده در رودخانه دوهزار پیدا ش��د.جواد دیلم 
صالحی افزود : شامگاه سه شنبه هفته گذشته 
کودک هش��ت ساله تهرانی که در حال بازی 
در کنار رودخانه بود برای  خارج کردن اسباب 
ب��ازی خ��ود از رودخانه به داخل آن س��قوط 
کرد و غرق ش��د.وی ادام��ه داد : این کودک 
در منطقه لتاک رودخانه دوهزار تنکابن غرق 
ش��د که پس از اطالع از این واقعه بالفاصله 
نیروهای امداد و نجات به محل اعزام شدند و 
عملیات جست وجو را آغاز کردند.دیلم صالحی 
اظهار داشت : در این مدت عالوه بر تیم های 
امداد و نجات هالل احمر، نیروهای بسیجی 
و مردمی منطقه نیز در عملیات جس��ت وجو 
شرکت داشتند که پس از پنج روز جسد پسر 
هشت س��اله امروز ۱۰ صبح روز یکشنبه در 
منطقه هراتبر پیدا شد.وی با بیان اینکه اینگونه 
حوادث ناگوار در رودخانه دوهزار پیش از این 
نیز اتفاق افتاده بود ، افزود : حضور مسافران و 
گردشگران در حاشیه رودخانه دوهزار تنکابن 
همیشه حادثه ساز است و متاسفانه آنها هیچ 

توجهی به عالیم هشدار دهنده نمی کنند.

از امروز تا چهارشنبه نیازی به رزرو 
روزانه طرح ترافیک نیست

معاون��ت س��ازمان حمل و نق��ل و ترافیک 
شهرداری تهران با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه ۱۶ 
خرداد تا چهارش��نبه ۱۸ خرداد برای ورود به 
طرح ترافیک نیازی ب��ه رزرو روزانه ندارند.
متن اطالعیه به ش��رح زیر است: به اطالع 
ش��هروندان گرامی می رساند؛ از دوشنبه ۱۶ 
خ��رداد لغایت چهارش��نبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱،  
ش��هروندان محترم��ی ک��ه قصد ت��ردد در 
محدوده طرح ترافیک را دارند، نیاز و الزامی 
به رزرو روزانه تردد خود در سامانه تهران من 
ندارند.البته ع��وارض ورود به محدوده طرح 
ترافیک و کنترل آلودگی هوا، مانند گذشته با 
توجه به ش��رایط و زمان تردد، محاسبه و در 
حساب ش��هروندی لحاظ خواهد شد و فقط 
رزرو جهت ورود ب��ه محدوده طرح ترافیک 
الزامی نیس��ت. بر اس��اس گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی شهر، همچنین ناوگان جابجا 
کننده بار و کاال در شهر تهران، می توانند )تا 
آخر هفته ج��اری(، بدون دریافت باربرگ به 

خدمت رسانی خود ادامه دهند.

طغیان دوباره سفیدبالک ها در پایتخت 
صحت ندارد

روابط عموم��ی اداره کل محیط زیس��ت و 
توس��عه پایدار ش��هرداری ته��ران با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: انتش��ار خبری مبنی 
بر طغیان دوباره س��فیدبالک ها در پایتخت، 
ناش��ی از برداشت نادرس��ت برخی سایت ها 
و کانال ه��ای خبری ب��وده و صحت ندارد.

بر اس��اس این اطالعیه، خبرگزاری ایس��نا 
منبع اولیه این خبر اس��ت که در مصاحبه ای 
اختصاص��ی به بررس��ی کارشناس��ی پدیده 
سفیدبالک ها و تشریح ابعاد علمی این پدیده 
در شهر تهران طی سال های گذشته پرداخته 
است.در ادامه اطالعیه عنوان شده که به نظر 
می رسد، برخی سایت ها و کانال های خبری 
با برداشت نادرس��ت از مباحث مطروحه در 
ای��ن مصاحبه علمی و کارشناس��ی که ناظر 
به طغیان س��فیدبالک ها در فصول گرم چند 
س��ال گذش��ته بوده اس��ت، آن را به س��ال 
ج��اری تعمی��م داده  و موج��ب دل نگران��ی 

پایتخت نشینان شده اند.

اخبار

گ�روه اجتماعی: وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی که به عراق سفر کرده 
است، در حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین 
که در محل س��فارت کشورمان در بغداد 
برگزار ش��د، از نهایی شدن دستورالعمل 

بهداش��تی حماسه اربعین امسال خبر داد.
به گ��زارش »عصر ایرانیان«، بهرام عین 
اللهی وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی با اشاره به  تزریق سه ُدز واکسن 
کرونا به عنوان ش��رط تش��رف زائران در 
مراسم اربعین امسال افزود:  همه زائران 
قبل از تش��رف باید نسبت به تزریق سه 
ُدز واکس��ن اقدام کرده باشند.عین اللهی 
با اش��اره به ل��زوم ارائه خدم��ات کیفی 

س��المت به زائران اظهار داش��ت: برای 
پزش��کانی که امسال به این سفر معنوی 
مش��رف ش��وند، مأموریت منظور شده و 
نی��از به اخ��ذ مرخصی نخواهند داش��ت.
وی با اش��اره به برگزاری مراسم اربعین 
در فصل تابس��تان گف��ت: تمرکز  ما  در 
این مراس��م  بر مدیریت گرمازدگی است 
و وزارت بهداشت و ستاد مرکزی اربعین 
در ای��ن زمینه پیش بینی ه��ای الزم را 

انجام داده و  خدمات رفاهی و بهداش��تی 
متناس��ب با دمای  هوا را  اتخاذ کرده اند 
تا از گرمازدگی زائران پیش��گیری ش��ود.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
همچنین بر ضرورت تشکیل یک قرارگاه 
بهداشت و درمان در مجموعه ستاد اربعین 
س��فارت ایران تاکید کرد و گفت: در این 
ستاد ضمن دعوت از خیرین، سفرا و تجار 
سایر کشورهای اسالمی، جلب مشارکت 

مردمی ش��اغالن مختلف حرف پزشکی 
و بس��یج دانش��گاه ها، باید برای آموزش 
مدی��ران موکب ه��ا و گروه ه��ای هدف 
نی��ز تدابیر جامعی به منظور  پیش��گیری 
از بیماری ه��ا و ارائه خدم��ات به هنگام 
و جامع حوزه س��المت به زائرین ایرانی 
اتخ��اذ کنیم.عین اللهی پیش��نهاد کرد تا 
با افزایش مرزهای عبوری ، تردد زائران 

مدیریت شود.

شرط سختگیرانه برای زائران اربعین؛ تزریق 3 ُدز واکسن
از سوی وزیر بهداشت اعالم شد؛

موارد ابتال به آبله میمونی در کشور تایید نشد
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

رئیس مرکز تحقیق��ات بیماری های عفونی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
هیچ مورد تاییدشده ای از ابتال به بیماری آبله 
میمونی در کشور وجود ندارد.مسعود مردانی 
در گفت وگو با ایرنا اظهارداش��ت: هیچ کدام 
از ۹ مورد مش��کوک ب��ه آبله میمونی که در 
کشور شناس��ایی ش��ده بود مورد تأیید قرار 
نگرفت اما باید همه موارد بهداشتی و ایمنی 
ب��رای جلوگی��ری و انتقال ای��ن بیماری در 
کشور انجام شود.وی اظهار داشت: باتوجه به 

اینکه آبله میمونی در بسیاری از کشورهای 
غربی افزایش چش��مگیری دارد بعد از چهار 
هفته از زمان شروع همه گیری این ویروس، 
مشخص شد این بیماری در همجنس گراها 
بس��یار شایع شده است و آنها به دلیل اینکه 
رفتارهای پرخطر دارن��د، در معرض ابتالی 
زیاد هستند.این استاد دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی خاطرنش��ان ک��رد: اکنون 
همه گیری ای��ن بیماری به افغانس��تان نیز 
رس��یده اس��ت و به دلیل هم جواری با این 

کشور باید دانشگاه های علوم پزشکی برای 
مقابل��ه و همه گیری آبل��ه میمونی در ایران 
آماده باش باش��ند.مردانی تصریح کرد: البته 
وزارت بهداش��ت در نامه ای به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور ابالغ کرده که باتوجه به 
ش��یوع آبله میمونی در کشورهای مختلف، 
در حال��ت آماده باش باش��ند و همه اقدامات 
پیشگیرانه برای مقابله با این بیماری را بکار 
بیماری های  ببندند.رئیس مرکز تحقیق��ات 
عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

پیش از این ب��ه ایرنا گفته بود: آبله میمونی 
بیم��اری جدیدی نیس��ت و در گذش��ته نیز 
ش��ایع بوده و  از طریق میمون، س��نجاب، 
راس��و و موش ب��ه افراد منتقل می ش��ود و 
مرکز ش��یوع این بیماری از آفریقای غربی 
و مرکزی از طریق میمون ها به افراد بوده و 
به س��رعت در حال شیوع و گسترش سرایت 
به دیگران اس��ت.مردانی تاکید کرد: عالیم 
آبله میمونی در انس��ان ش��بیه یا خفیف تر از 
بیماری آبله و دوره بروز آن، پنج روز است که 

با تب، سردرد، درد عضالنی، درد کمر، لرز و 
احساس خستگی شدید شروع می شود، تنها 
فرق عالمتی آبله میمونی و سایر بیماری ها 
با ظاهر مش��ابه در این اس��ت ک��ه می تواند 
غدد لنفاوی را درگی��ر و متورم کند.به گفته 
مردانی، دوره کم��ون )فاصله آلودگی فرد تا 
اولین عالمت( در حدود ۶ تا ۱۴ روز است اما 
پنج تا ۲۱ روز هم گزارش ش��ده بنابراین در 
ص��ورت تماس قطعی با فرد مبتال باید دوره 

قرنطینه را حتی تا ۲۱ روز رعایت کرد. 

حال ناخوش سیستم اتوبوسرانی پایتخت
تهران چند دستگاه اتوبوس می خواهد؟

گ�روه اجتماعی: کارشناس��ان ش��هری تقویت سیس��تم 
اتوبوس��رانی پایتخت را یکی از س��ریعترین راه حل های 
ترافیک این روزهای تهران می دانند، اما کمبود اتوبوس 
و فرس��ودگی سخت افزاری این سیس��تم یکی از موانع 
تحقق این راهکار اس��ت.به گ��زارش »عصر ایرانیان« ، 
ح��دود ۲۰ روز پیش بود که تجم��ع اعتراضی رانندگان 
اتوبوس به عدم افزایش مناس��ب حقوق و مزایا در سال 
جدید، منجر به برهم ریختگی سیستم جابجایی مسافران 
خطوط بی آرتی و سردرگمی آنان شد. البته این اعتراض 
با ورود به موقع مدیریت شهری و شخص شهردار تهران 
در میان معترض��ان اوضاع را بر وفق مراد رانندگان کرد 
و وعده افزایش ۴۰ درصدی علی الحس��اب حقوق آنان، 
پای��ان آن اعتراض را رقم زد. این اعتراضات بخش��ی از 
مش��کالت سیس��تم حمل و نقل مبتنی بر اتوبوس��رانی 
اس��ت و به این موضوع باید مش��کالت مالی در ساختار 
اتوبوسرانی برای تقویت این سیستم، وجود اتوبوس های 
فرس��وده در خطوط، کمبود اتوب��وس و وجود عیب های 
فن��ی و غیرفنی در میان اتوبوس ه��ا را هم اضافه کرد.
براس��اس آنچه که مدیران جدید ش��هرداری و مدیریت 
شهری می گویند، در اواخر دوره چهارم مدیریت شهری، 
حدود ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در پایتخت فعال بود 
اما این میزان به جای آنکه هر ساله افزایش پیدا کند در 
اواخر دوره پنجم مدیریت شهری و ابتدای دوره ششم به 
حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه کاهش یافت. دقت به همین 
موضوع می تواند عمق فاجعه در سیس��تم اتوبوسرانی را 
نش��ان دهد که در ش��هر چه اتفاقی در طول سال های 
گذشته افتاده است.به گفته جعفر تشکری هاشمی رئیس 
کمیس��یون حمل و نقل و عمران شورای اسالمی شهر 
تهران تنها برای اینکه در سیس��تم حمل و نقل عمومی 
تهران بتوان ۲۵ درصد از مس��افران را با اتوبوس جابه جا 
کرد باید ۹ هزار اتوبوس داش��ته باش��یم که قطعا بودجه 
عظیمی می خواهد.بنابر این یکی از راهکارهای مدیریت 
شهری در این خصوص تعمیر اتوبوس های از کار افتاده 
و خرید اتوبوس دس��ت دوم اس��ت؛ در همین خصوص 

چندی قبل مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری ته��ران، ورود اتوبوس ه��ای دس��ت دوم به 
سیستم اتوبوسرانی پایتخت را یک راهکار موقت دانست 
و گفته بود ک��ه نمی خواهیم ب��ه اتوبوس های کارکرده 
متکی ش��ویم. وی معتقد بود که به دلیل س��ابقه موفق 
ورود اتوبوس های کارکرده »ایکاروس« که هم وضعیت 
بهتری نس��بت به دیگر اتوبوس های کارکرده داش��ت و 
ه��م مردم راضی بودند به ص��ورت موقت اقدام به ورود 
اتوبوس دس��ت دوم می کنیم و در کنار آن اتوبوس هایی 
که نیازمند تعمیر هستند را بازسازی و اورهال می کنیم.
در مورد مشکالت فوق اعم از مشکالت مالی رانندگان 
و کمب��ود اتوبوس، به��رام نکاحی به ایرن��ا گفت: یکی 
از مش��اغلی که س��ختی های خاص خ��ود را دارد حوزه 
اتوبوس��رانی اس��ت ک��ه در بحث های قانون��ی هم این 
مش��اغل از جمله مشاغل س��خت و زیان آور به حساب 
آمده اس��ت.  وی با بیان اینکه سختی های کار، گاهی با 

حواشی هایی مواجه است، عنوان کرد: آنچه مسلم است 
تمام ظرفیت ما در اتوبوس��رانی و نگاه شهردار تهران و 
اعضای شورای شهر، این است که بتوانیم شرایط رفاهی 
و الزم را ب��رای همکارانم��ان فراهم کنیم تا آنها بتوانند 
خدمات رسانی را به بهترین ش��کل ممکن انجام دهند.
نکاحی ادامه داد: قطعا یک سری کمبودها و اولویت هایی 
در این مجموعه وج��ود دارد؛ موضوعی که اولویت یک 
ما اس��ت در اتوبوس��رانی موضوع حمل و نقل و خدمات 
جاری اس��ت و قطعا موضوع معیش��ت و خدمات رفاهی 
همکارانم��ان برای ما اولویت دارد.  مدیرعامل ش��رکت 
واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه بعضاً در یک جامعه 
بزرگ کارگری اتفاق می افتد که برخی افراد به دلیل عدم 
اطالع از قوانین یا برنامه ها، مطالبات خود را از مسیرهای 
دیگری پیگیری می کنند، گفت: ش��اید ضعف و نقصان 
در ساختارهای ش��رکت واحد وجود داشته که نتوانستیم 
ارتباط موثر را با همکاران خود داشته باشیم که این نقص 

مربوط به گذشته است.به گفته وی، فرسودگی ناوگان و 
عقب ماندگی که در شرکت واحد وجود دارد تمام ظرفیت 
و انرژی ما را متمرکز کرده اس��ت ک��ه بتوانیم این خال 
ها را پوش��ش دهیم.  وی تاکید ک��رد: جامعه همکاران 
اتوبوس��رانی، خدوم، زحمت کش و پرتالش هس��تند و 
امیدواریم بتوانیم پاس��خ خدم��ت صادقانه آنها را به نحو 
مقتضی تقدیم کرده باشیم.ش��اید بتوان تقویت سیستم 
اتوبوس��رانی پایتخت را یکی از س��ریعترین راه حل های 
ترافی��ک این روزهای تهران دانس��ت، آنجایی که تردد 
سخت تاکس��ی ها و خودروهای شخصی در خیابان های 
پایتخت و بعضاً دور بودن ایستگاه های مترو و یا خرابی 
پله برقی های آن که عامل مهم خودداری افراد میانسال 
از مسافرت درون شهری با مترو است، می تواند استقبال 
از س��فرهای درون شهری با اتوبوس را افزایش دهد، اما 
کمبود اتوبوس و فرس��ودگی سخت افزاری این سیستم 
یکی از موانع تحقق این راهکار اس��ت.بر اس��اس اعالم 
مدی��ران ش��هرداری، تهران حداقل به ۵ هزار دس��تگاه 
اتوبوس نیاز دارد و اگر قرار اس��ت اتفاق مثبتی رخ دهد 
باید این میزان اتوبوس تامین شود. یکی از این راه های 
تامین نیاز ش��هر به اتوبوس، خرید اتوبوس های دس��ت 
دوم فعال است که در مرحله اجرایی قرار دارد و دیگری 
اورهال کردن حداقل ۲ هزار اتوبوس نیمه فعال و خراب 
است؛ البته طبق گفته مدیران ارشد شهرداری قرار است 
با همکاری دولت و وزارت کشور، بخشی از بدهی دولت 
ب��ا خرید اتوبوس ه��ای نو و واگذاری آن به ش��هرداری 
تامین ش��ود که این اتفاق پیش بینی شده است تا پایان 
سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال آینده محقق شود و شاهد تردد 
روان سیستم اتوبوس��رانی در پایتخت باشیم.طبق گفته 
ش��فیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 
در قالب قراردادی که وزارت کش��ور برای تأمین ۲ هزار 
دس��تگاه اتوبوس برای شهرداری ها قرار است خریداری 
کن��د، ۹۰۰ مورد برای تهران اس��ت که از خرداد تدریجا 
این اتوبوس ها وارد چرخه حمل و نقل خواهد شد و قطعا 

تحول بزرگی را در حوزه اتوبوسرانی شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مسئولین نباید فقط به درمان توجه کنند 
بلکه باید بهداشت هم آموزش داده شود و رعایت نکات 
بهداشتی یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش آمار ابتال 
و فوتی هاست.رسول فرخی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تالش وزارت بهداشت، دولت و همچنین شخص 
رئی��س جمهور برای واکسیناس��یون عمومی و به صفر 
رساندن آمار فوتی های کرونا ستودنی و قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه جای تقدیر و تشکر دارد که مسئولین در 
۲ سال و سه ماه گذشته تالش های گسترده ای را انجام 
دادند تا بحران فراگیر این ویروس منحوس مهار ش��ود، 
افزود: وضعیت ایران در شرایط شیوع کرونا هم به دلیل 
تحریم و هم به دلیل نداشتن امکانات الزم برای مقابله 
با این بیماری، بغرنج بود اما خوش��بختانه با تالش همه 
جانبه مسئولین برای واکسیناسیون عمومی، امروز شاهد 
کاه��ش آمار فوتی کرونا و حت��ی تجربه یک روز بدون 
فوتی کرونا در کشور بودیم.عضو کمیسیون شوراها و امور 

داخلی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید این 
روند ادامه پیدا کرده و روزهای بدون فوتی کرونا تکرار و 
تکرار شود، تصریح کرد: رسانه ها و همچنین مسئولین 
در این زمینه باید اهتمام جدی داشته باشند و با آموزش 
های الزم برای رعایت پروتکل های بهداشتی، آمار ابتال 
و  فوتی دیگر افزایش نیابد.وی اظهار داشت: از مسئولین 
وزارت بهداش��ت انتظار داریم تا عوامل بهداش��تی را در 
سراسر کش��ور گسترش دهند تا بستر الزم برای از بین 
رفتن این بیماری فراهم شود.همچنین میرهاشم موسوی 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حضور در بیمارستان 
ش��هید فیاض بخش و دیدار و گفت وگو ب��ا کادر درمان 
تأمین اجتماعی در این بیمارستان، از مشارکت مجاهدانه 
همکاران بخش درمان این سازمان در مهار بیماری کرونا 
و ارائه خدمات به بیمه ش��دگان و سایر بیماران مبتال به 
کرونا تجلیل و قدردانی کرد.وی پس از عیادت از بیماران 
و در گفت وگو با کادر درمان این بیمارستان، گفت: توفیق 
نظام سالمت کشور در به صفر رساندن آمار مرگ  و میر 

کرونا، افتخاری بزرگ برای همه دست اندرکاران و کادر 
درمان کش��ور اس��ت که با تالش های جهادی خود در 
دوران ش��یوع این بیماری منحوس، بار دیگر کارآمدی، 
رش��ادت، ایثارگری و ف��داکاری خود را بر همگان عیان 
ساختند.موسوی، ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به 
مردم و کادر درمان و س��المت کشور، افزود: الزم است 
از تالش مجاهدان��ه و صادقانه یکایک کارکنان بخش 
درمان تأمین اجتماعی که سهمی بزرگ و انکارناپذیر در 
تحقق این دس��تاورد عظیم ملی داشتند و در راه صیانت 
از س��المت مردم، حدود ۳۹ ش��هید نیز تقدیم اس��الم 
و مردم ش��ریف ایران کردن��د، قدردانی نم��وده و یاد و 
خاطره همکاران شهیدمان را گرامی دارم.وی همچنین 
در نشستی با پزش��کان بیمارستان شهید فیاض بخش، 
گفت: پزشکان، پرس��تاران و کادر عزیز درمان سازمان 
تأمین اجتماعی ب��ه بیش از ۳۰۰ ه��زار بیمار کرونایی 
خدمت رسانی کردند و با ایثار و مجاهدت خستگی ناپذیر، 
دین خود را به ملت ش��ریف ایران و به ویژه کارگران و 

بازنشس��تگان که ولی نعمتان ما هستند، به بهترین نحو 
ادا کردند.به گفته مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی، 
همکاران حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی با افتخار و 
سربلندی حماسه ای ماندگار خلق کردند همه ما قدردان 
زحمات و از خودگذشتگی این عزیزان هستیم و وظیفه 
خود می دانیم که با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات 
در اختیار، شرایط مناسب تری را برای کار و خدمت رسانی 
این عزیزان فراهم و چالش های مربوط به منابع انسانی را 
برطرف کنیم.به گزارش ایرنا، پس از ۸۲۱ روز، پنجشنبه 
۱۲ خرداد، مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی اعالم کرد: در ۲۴ 
ساعت گذش��ته، هیچ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
فوت نکرده است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز در توئیتی نوش��ت: پس از ۲ سال و ۱۰۰ روز مقابله 
ملت قدرتمند ایران ب��ا کرونا و در حالی که در آمریکا و 
اروپا آمار تلفات باالیی گزارش می شود، ایران نخستین 

روز بدون فوت کرونا را تجربه کرد.

 مهمترین علل کاهش فوتی های کرونا چه بود؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پاسخ داد؛

اعالم جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
جزئیات افزایش حقوق بازنشس��تگان تامین 
اجتماعی پس از تصوی��ب در هیئت وزیران 
اعالم ش��د که بر اساس آن حداقل دریافتی 
مس��تمری بگی��ران نبای��د از حداقل حقوق 
مصوب همان س��ال کارگران کمتر باشد.به 
گزارش »عصر ایرانیان« و بر اس��اس اعالم 
سازمان تامین اجتماعی،  براساس مواد۹۶ و 
۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمری 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر 

س��ال به تصویب هیات وزیران می رسد، به 
نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران 
از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران 
کمتر نباشد.وفق مصوبه ش��ورای عالی کار 
م��ورخ ۱۹ اس��فند۱۴۰۰ حداق��ل دریافت��ی 
کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ میلیون و 
۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید.براساس مصوبه 
هیات وزیران مقرر ش��د:در خصوص حداقل 
حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع 

مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی 
که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ 
قان��ون تأمین اجتماعی نبای��د از حداقل مزد 
کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط 
و لحاظ مصوبه ش��ورای عال��ی کار، میزان 
دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد 
کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷ ممیز 
۴ درصدی هم��راه خواهد بود، به نحوی که 
از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباش��د. 

در خصوص مس��تمری از کارافتادگان جزئی 
و س��ایر افرادی که مستمری آنان به نسبت 
سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به 
همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش 
خواهد یافت.همچنین با توجه به حکم قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ )مصوب مجلس شورای 
اس��المی( در خصوص صندوق های مختلف 
بازنشس��تگی )مبن��ی بر رش��د ۱۰ درصدی 
حقوق بازنشستگان( و در راستای هماهنگ 

سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های 
بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که 
دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش 
۱۰ درص��دی اعمال می ش��ود. نیز به منظور 
کمک به معیشت مس��تمری بگیران باالتر 
از حداقل، عالوه ب��ر ده درصد مذکور، مبلغ 
۶۵۰ ه��زار تومان )تاس��قف دریافتی ماهانه 
۱۰ میلیون توم��ان( بصورت ماهانه پرداخت 

خواهد شد.
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اقتصاد خرد

ایرانی ها ساالنه ۱۰۰ هزار تن چای 
مصرف می کنند

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: در مجموع 
ایرانیان س��الیانه ۸۰ تا ۱۰۰ ه��زار تن چای 
خش��ک در کشور مصرف می کنند که بخش 
قاب��ل توجه��ی از آن وارداتی اس��ت. صادق 
حس��نی گفت: با توجه به گرمای هوا، تولید 
برگ سبز چای نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۰ درصد کمتر ش��ده اس��ت. با مساعد 
ش��دن ش��رایط جوی پیش بینی می ش��ود 
که تولید چای خش��ک به مدت مشابه سال 
قب��ل حدود ۳۰ هزار تن برس��د. مدیراجرایی 
سندیکای چای گفت: با توجه به افزایش ۳۷ 
تا ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی، هزینه 
های کارگری و ... قیمت چای خشک ۱۰ تا 
۶۰ درصد افزایش می یابد. بنابر آمار اعالمی 
س��ندیکای چای در ۲ ماهه گذشته ۳ هزار و 
۲۷۶ تن چای با متوسط ۹۷ سنت صادر و ۱۲ 
هزار و ۳۲۳ تن با متوسط ۵ دالر و یک سنت 

وارد شده است. 

هنوز توقف شماره گذاری تیبا و سمند 
ابالغ نشده است!

دبیر انجمن خودروسازان می گوید هنوز توقف 
ش��ماره گ��ذاری خودرو های تیبا و س��مند به 
خودروس��ازان ابالغ نش��ده است. احمد نعمت 
بخش گفت: بر اساس قرارداد های پیش فروش 
خودرو، خودرو های تیبا و سمند تحویل مشتریان 
می شود و در صورت تاخیر در تحویل، خودروساز 
جریمه دیرکرد در تحویل می دهد. ایراداتی در 
تولید خودرو های تیبا و سمند وجود داشته که در 
حال برطرف شدن است. آنطور که عنوان شده 
برخی از این ایرادات در سیس��تم انتقال قدرت، 
سیس��تم موتور، در بدنه، رنگ خودرو، سیستم 
فرمان و چراغ ها بوده است. چهارم خرداد ۱۴۰۱ 
آقای اجرلو روابط عمومی سازمان ملی استاندارد 
اعالم کرد: سمند و تیبا از سوی دفتر تخصصی 
صنایع فلزی س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از 

فهرست تمدید اعتبار حذف شدند.

خبر

تسریع در واردات برنج باعث تنظیم 
بازار داخلی می شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از تنظیم 
بازار برنج در صورت تسریع در روند واردات با 
اجرای تعهدات دولت خبر داد و گفت: تصمیم 
نهایی برای ممنوعیت فصل��ی واردات برنج 
قبل از افزایش مجدد قیمت ها اعالم ش��ود. 
»مس��یح کش��اورز« در گفت وگ��و با »عصر 
ایرانیان« در خصوص وضعیت واردات برنج و 
میزان ذخایر آن، افزود: واردکنندگان با مشکل 
جدی عدم اجرای قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ 
در بح��ث ع��وارض گمرک��ی، قیمت گذاری 
دس��توری روی برنج واردات��ی، افزایش نرخ 
جهانی برنج، انحص��ار واردات برنج از هند و 
پاکستان و همچنین ممنوعیت فصلی واردات 
برنج روبرو هس��تند که همین عوامل موجب 
کاهش واردات شده اس��ت. وی اضافه کرد: 
چندی پیش در جلس��ه ای آمار کسری برنج 
توسط بخش خصوصی اعالم شد و از دولت 
خواستیم تمهیداتی برای رفع مشکل واردات 
بیندیشد که روز دوشنبه هفته گذشته به دفتر 
امنیت غذایی وزارت جهاد کش��اورزی دعوت 
ش��دیم و مش��کالت را مطرح کردی��م. دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج ایران با اش��اره به 
میزان کسری برنج، گفت: با توجه به گذران 
ایام ن��وروز و ماه مبارک رمض��ان و افزایش 
مصرف طی ای��ن مدت، نیاز ب��ود در دو ماه 
گذش��ته ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی تامین و 
وارد کشور ش��ود، اما متاسفانه با وجود حجم 
باالی مصرف تنها ۲۷۰ ه��زار تن برنج وارد 
کشور شد که برای کس��ری کافی نبود. وی 
همچنین درباره اجرای قانون بودجه امس��ال 
در گمرکات کشور، گفت: بودجه ۱۴۰۱ ابالغ 
شده، اما در گمرکات اجرایی نمی شد؛ به  طوری  
که گمرکات بر اس��اس بودجه س��ال گذشته 
)۱۴۰۰( کار می کردند، یعنی مبنای محاسبه 
ارزش گمرک��ی از ۴۲۰۰ به ETS )میانگین 
ن��رخ نیمایی و بازار آزاد( نب��ود و اگر عوارض 
گمرک و سود بازرگانی تغییر نکند، تفاوت ۲ 
تا ۳ هزار تومانی در هر کیلو برنج مابه التفاوت 
را بای��د واردکننده پرداخت کند که همین امر 
باعث ش��د واردکننده ریس��ک نکند و برنج 
وارد کشور نش��ود. دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج ای��ران ادامه داد: اکنون نزدیک چند روز 
اس��ت که نرم افزارها بروزرسانی شده و قانون 
در گم��رکات اجرایی می ش��ود که همین امر 

می تواند روند واردات را تسریع دهد.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
مجلس ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
دیگ��ر برای اجرای طرح هادی روس��تاها 
مصوب کرده اس��ت. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، اکبر نیکزاد با بیان اینکه در سال 
جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به اجرای 
طرح هادی در روستاهای کشور اختصاص 
داده ش��د اظهار داش��ت: مجلس به دلیل 
توجه ب��ه روس��تاها و اج��رای طرح های 

هادی در آنها اعتب��ار دیگری نیز مصوب 
کرده اس��ت. وی افزود: مجل��س ۳ هزار 
و ۱۰۰ میلی��ارد تومان اعتب��ار دیگر برای 
اجرای طرح هادی روستاها مصوب کرده 
اس��ت، که بعد از پایان تعطیالت مجلس 
و بازگش��ایی آن با رأی مجدد نمایندگان 
ملت این میزان به بنیاد مس��کن کش��ور 
ابالغ می ش��ود. با اختص��اص این میزان 
بودجه، اعتبار طرح های هادی در کش��ور 

۴ ه��زار و ۲۰۰ میلی��ارد تومان می ش��ود. 
رئیس بنی��اد مس��کن انقالب اس��المی 
گفت: در تمام اس��تان های کشور بیش از 
۸ درصد از اعتبارات اس��تانی به طرح های 
هادی روستاهای همان مناطق اختصاص 
داده شده است. وی گفت: هماهنگی های 
خوب��ی در خصوص اختصاص قیر رایگان 
بین مجلس، وزارت نفت، راه و شهرسازی 
و بنیاد مس��کن انج��ام ش��ده و اقدامات 

مؤثری نیز صورت گرفته است. رئیس بنیاد 
مسکن با اشاره به نقش سازنده و همراهی 
بنیاد مس��تضعفان در برخی از نقاط کشور 
خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان در برخی 
از نقاط کش��ور ط��رح محرومیت زدایی را 
اج��را کرده که این اق��دام کمک خوبی به 
اجرای طرح هادی و آس��فالت ها در معابر 
روستایی ش��ده است. وی افزود: در کشور 
۴۰ هزار روس��تای دارای باالی ۲۰ خانوار 

وجود دارد که تمامی این روس��تاها دارای 
طرح ه��ادی مصوب اس��ت. رئیس بنیاد 
مسکن کش��ور ادامه داد: عمر مفید طرح 
هادی برای هر روس��تا ۱۰ س��ال است و 
بع��د از این مدت طرح هادی روس��تا نیاز 
به بازنگری دارد. نیکزاد اضافه کرد: بر این 
اساس تاکنون طرح هادی ۴ هزار روستای 
باالی ۲۰ خانوار کش��ور بازنگری و دوباره 

اجرا می شود.

تصویب اعتبار 3 هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی برای روستاها در مجلس
رئیس بنیاد مسکن خبر داد:

اجاره داری حرفه ای؛ اسیر وعده های توخالی
صاحب خانه ها به مصوبه سقف اجاره مسکن عمل نمی کنند؛

با آن که طی ۴ س��ال اخیر مسئوالن وعده اجرای طرح اجاره داری حرفه ای 
را دادند، هنوز خبری از تحقق این وعده نیس��ت. امروز بازار اجاره مس��کن 
به واس��طه بی عملی دولت های قبل در شرایط بدی به سر می برد. اجاره داری 
حرفه ای راهکاری بوده که طی س��ال های اخیر از س��وی معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی در امور مس��کن و س��اختمان برای کنترل بازار به شدت آشفته 
اجاره مسکن مطرح شده است. محمودزاده خرداد ماه سال ۹۹ و در بحبوحه 
پاندم��ی کرونا با اعالم این که طی س��ال های ۸۵ تا ۹۵ تع��داد خانوارهای 
مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته که در تهران این افزایش ۴۲ درصد 
بوده اس��ت، گفته بود: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی 
تدوین ش��ده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره بها و 
رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره داری و 
میزان رشد مجاز اجاره بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته 
است. وی بیان کرد: با تصویب این طرح شرایط برای را اندازی شرکت های 
اج��اره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مس��کونی اجاره ای در ش��هرهای 

بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد ساالنه اجاره بها محدود شود.
ارس�ال طرح اجاره داری حرفه ای به هیئت دولت دوازدهم ���

۱۰ ماه بعد یعنی اسفندماه س��ال ۹۹ محمودزاده از ارسال آیین نامه اجرایی 
اج��اره داری حرفه ای به هیئت دولت خب��ر داده و گفته بود: این برنامه یک 
مسیر و جریان جدید در حوزه اجاره داری و ازدیاد واحدهای مسکونی اجاره ای 
در سراس��ر کش��ور خصوصا با اولویت کالنشهرها و ش��هرهایی که بیشتر 
مشکل مسکن داریم، ایجاد خواهد کرد. وی با تشریح جزئیات برنامه وزارت 
راه ب��رای اجاره داری حرفه ای، افزود:  واحدهایی که در زمین دولت س��اخته 
می شود برای همیشه به صورت اجاره داری اداره می شود. در کشور یک بازار 
اجاره مس��کن داریم که به صورت س��نتی فعالیت می کند. این بازار سرجای 
خودش خواهند مان��د و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه ای 
اجاره داری برای تعادل بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: 
در این بازار بخش خصوصی و عالقه مندان به سرمایه گذاری در این بخش 
می توانند با گرفتن زمین های ۹۹ س��اله از دولت -که زمین ها قابل فروش 
نیس��ت- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره  می کند. اگر سرمایه گذار در 
زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیالت و کمک های 

حمایتی اس��تفاده کند، برای یک مدت معین اجاره داری می کند و بعد از آن 
واحدها در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم این که واحدهای س��اخته شده در زمین های 
دولتی برای همیش��ه به صورت اجاره داری است، اضافه کرد:  برای نهادهای 
حمایتی پیش بینی های الزم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده 
و با مش��ارکت و حمایت  واحدهای اجاره ای س��اخته خواهد شد. محمودزاده 
یادآور ش��د:  فضا برای ش��هرداری ها فراهم ش��ده تا بتوانند از این موقعیت 
اس��تفاده کنند. واحدهای اجاره ای در مساحت های مختلف برای گروه های 
مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، 
نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد ش��د. با وجود وعده های متعدد معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی در آس��تانه فصل نقل و انتقال مس��تأجران هیچ بارقه ای 
امیدی ب��رای راه اندازی طرح اج��اره داری حرفه ای وجود ندارد. بر اس��اس 
آخرین گزارش بانک مرکزی کرایه مس��کن اجاری در ش��هر تهران و کل 
مناطق شهری طی فروردین امسال به ترتیب ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به 
فروردین سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن 
اجاری طی فروردین ۱۴۰۱ در ش��هر تهران و کل مناطق شهری یکسان و 

معادل ۸ صدم درصد بوده است.

تعیین س�قف افزایش قراردادهای اجاره بها مس�کن���
در این ش��رایط دولت س��یزدهم برای حمایت از اجاره نش��ین ها ۲ برنامه را 
اجرای��ی کرد؛ تعیین س��قف برای افزای��ش نرخ اجاره بها و افزایش س��قف 
کمک ودیعه وام مس��کن. بر اس��اس برنامه اول س��تاد تنظیم بازار مصوب 
کرد س��قف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در 
تهران حداکثر ۲۵ درصد، کالنشهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ 
درصد و سایر شهر ها ۱۵ درصد افزایش یابد. مطابق همین مصوبه سازمان 
تعزیرات حکومتی مکلف ش��د تا با مش��اوران امالک و موجران متخلف که 
این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. اما با توجه به تورم حدود ۳۹ 
درصدی در کش��ور طی یکسال منتهی به اردیبهشت امسال، رعایت سقف 
تعیین شده برای اجاره بها به خصوص برای مالکانی که »اجاره« منبع درآمد 

آنهاست،  سخت خواهد بود.
بی توجهی مالکان به مصوبه تعیین س�قف ���

وضعیت کنونی بازار مس��کن نیز گواهی بر این واقعیت اس��ت که بسیاری 
از مالکان نرخ اجاره بها را نس��بت به سال گذش��ته تا ۲۰۰ درصد افزایش 
داده اند. به عنوان مثال در در خیابان هاش��می ره��ن یک واحد ۸۵ متری 
سال گذش��ته ۲۱۰ میلیون تومان بوده که مالک امسال به مستأجر اعالم 
ک��رده رهن واح��د مذکور ۴۲۰ میلی��ون تومان اس��ت! در نمونه ای دیگر 
رهن و اجاره ماهانه یک واحد مس��کونی در س��تارخان طی س��ال گذشته 
به ترتی��ب ۵۰ میلیون و ۱۰ میلیون تومان بوده که امس��ال مالک آنرا به 
۲۰۰ میلی��ون پول پیش و اجاره ماهانه ۱۰ میلی��ون تومانی افزایش داده 
اس��ت. طی روزهای آین��ده بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مس��کن 
طی اردیبهشت ۱۴۰۱ را منتشر می کند؛ گزارشی که در آن احتماال نمودار 
رش��د نرخ اجاره بها روند صعودی خود را طی کرده اس��ت. در این وضعیت 
یکی از بهترین مس��یرهای تعادل بخشی با بازار اجاره مسکن،  اجرای طرح 
اجاره داری حرفه ای است. طرحی که معاون وزیر راه و شهرسازی از سال 
۹۸ به این س��و وعده اجرای آنرا داده اس��ت. در صورت عملیاتی ش��دن 
این ط��رح طی یک بازه ۳ س��اله، دولت می تواند کنترل بازار مس��کن را 
به طور واقعی در دست بگیرد و دیگر نیازی به مصوبه های تقریبا بی اثر در 

خصوص تعیین سقف اجاره بها نیست.
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بانک و بيمه

 بانک ملت باالترین رکورد تر
از عملیاتی را در 8 ماه گذشته ثبت کرد

بان��ک ملت گزارش تحلیل��ی فعالیت خود را 
در مقط��ع منتهی به اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ 
منتشر کرد که بر این اساس، این بانک با تراز 
عملیاتی ۳۳.۸۱۶ میلیارد ریال و ثبت رکورد 
در هشت ماه گذشته، رتبه نخست را در بین 
بانک های بورس��ی از آن خود کرده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس 
آمار اعالم ش��ده، درآمد حاصل از تسهیالت، 
س��پرده گذاری و اوراق بده��ی این بانک در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته )مبلغ 
۴۲.۴۶۲ میلیارد ریال( با رشد ۵۸ درصدی رو 
به رو شده است. بر این اساس، سود پرداختی 
به سپرده گذاران  بانک ملت هم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۳۳درصد افزایش را 
نشان می دهد و از مبلغ ۲۵.۱۶۲ میلیارد ریال 

به مبلغ ۳۳.۴۲۷ میلیارد ریال رسیده است. 

»مرکز خدمات بانکداری شرکتی 
پیمانکاری« بانک اقتصادنوین افتتاح شد

امروز طی مراسمی »مرکز خدمات بانکداری 
ش��رکتی پیمانکاری« بان��ک اقتصادنوین با 
حضور مدیرعام��ل و برخی مدیران این بانک 
افتتاح ش��د. به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
اقتصادنوین، علیرضا بلگوری، مدیرعامل این 
بانک در این مراس��م با اش��اره به اینکه هدف 
از راه اندازی این مرکز ارائه خدمات س��ریع تر، 
متنوع تر و باکیفیت تر به مش��تریان ش��رکتی 
ارزن��ده ای��ن بانک اس��ت، افزود: ب��ا تالش 
مجموع��ه ارکان بان��ک اقتصادنوین و اعتماد 
مشتریان، در حال حاضر پرتفوی بسیار خوبی 
از شرکت های بزرگ و معتبر کشور در صنایع 
مختل��ف از جمله نف��ت، گاز و پتروش��یمی، 
خودرویی، فلزات اساس��ی، بهداشتی، غذایی، 
مالی و سرمایه گذاری و ... در بانک اقتصادنوین 
تشکیل شده است و ما موفق شدیم با خدمات 
خود، بانک اول برخی از این شرکت ها باشیم. 

عملکرد حراست در بخش های 
اقتصادی به مفهوم اعتماد آفرینی است

تغیی��رات جدی در س��اختارها و فرایندهای 
صنعت بیمه از تکالیفی اس��ت که در س��ند 
تحول دولت س��یزدهم نس��بت به آن تاکید 
ش��ده اس��ت.به گ��زارش اداره کل رواب��ط 
عموم��ی و ام��ور بین الملل بیم��ه مرکزی، 
مهن��دس بهزادپ��ور ک��ه در جم��ع مدیران 
حراست س��ازمان های اقتصادی سخن می 
گف��ت با اعالم این مطل��ب افزود: مجموعه 
های حراس��تی صنعت بیم��ه در کنار ایفای 
مسئولیت های ذاتی خود باید موضوع حیاتی 
صیانت از برنامه های راهبردی را در دستور 
کار خود قرار دهند.رئیس کل بیمه مرکزی، 
عبور از گ��ذرگاه تحول در صنع��ت بیمه را 
اجتناب ناپذیر توصی��ف کرد و گفت: برنامه 
ریزی برای رس��یدن به اهداف س��ند تحول 
صنعت بیمه در گرو مش��ارکت پویای همه 
ارکان و به خصوص مجموعه های حراست 
خواه��د بود.وی با اش��اره به ای��ن نکته که 
تحول بنیادی و مثبت در چارچوب تغییرات 
هوش��مندانه صورت می گیرد، تصریح کرد: 
ب��ا توجه به رش��د کم��ی و افزایش ش��مار 
نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خس��ارت و 
سایر ارکان صنعت باید زمینه های باالبردن 
س��طح کیفی نظارت بر صنع��ت نیز فراهم 
شود.رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر این 
نکته که آرایش جدید در بخش های نظارتی 
از نیازهای مهم صنعت بیمه شمار می رود، 
خاطر نشان کرد: نقش آفرینی صنعت بیمه 
در معادالت کالن اقتصادی به عنوان اهرم 
تامی��ن مال��ی و خدمات رس��انی عمومی و 
صیانت از س��رمایه های کشور، زمینه ورود 
این صنع��ت را به فضای جدی��د اقتصادی 
فراهم خواهد کرد.مهندس بهزادپور، س��هم 
واحدهای حراست در تحول بنیادین صنعت 
بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات در این حوزه 
را چش��مگیر و تعیین کننده دانست و افزود: 
رابطه گس��ترده و تنگاتن��گ صنعت بیمه با 
نهادها و س��ازمان های پولی و مالی کشور، 
ضرورت کنترل های دقیق، نظارت عمیق و 
به تبع آن مقابله با فسادهای مالی را بیش از 
پیش یادآور می شود.رئیس کل بیمه مرکزی 
با تاکید بر لزوم آسیب شناسی مبارزه با فساد 
در صنعت بیمه، اعالم کرد: استفاده از شیوه 
های نو و هوشمند در انجام هر چه بهتر این 

وظیفه کمک خواهد کرد.

اخبار

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
در بازدید از ش��رکت صنعتی دریایی ایران 
از افزای��ش تعامل و آمادگ��ی بانک برای 
حل بخش��ی از مس��ائل مالی این شرکت 
خب��ر داد. ه گزارش رواب��ط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید سعید 
شمسی نژاد« مدیرعامل بانک از مجموعه 
منطقه جنوب ش��رکت ص��درا و کارخانه 
جزیره صنعتی صدرا در بوشهر بازدید کرد. 
شمسی نژاد پس از بازدید از سایت شرکت 

و در جلسه با »رحمتی« مشاور مدیرعامل 
و »خسروی« معاون مالی و سرمایه گذاری 
شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( گفت: 
زحمات کارکنان ش��رکت مش��هود است. 
آمادگی داریم اگر موضوعات یا مشکالتی 
وج��ود دارد، در حد ت��وان بانک آن را حل 
کنیم تا بخش��ی از زحم��ات این مجموعه 
جبران شود. »محسن پدرام« نایب رئیس 
هی��أت مدیره بانک نیز ک��ه در این بازدید 
شمسی نژاد را همراهی می کرد، گفت: هر 

اندازه که مقدور باش��د به حقوق ش��رکت 
توجه می کنیم و قسمت های قابل مذاکره و 
تعدیل را در تفاهم نامه بررسی خواهیم کرد. 
معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنعتی 
دریایی ایران نیز گفت: با توجه به ش��رایط 
سختی کار موجود در ش��رکت، امیدواریم 
بانک با نگاهی وی��ژه تفاهم نامه های فی 
ما بین را بررسی کند و همچنین برنامه ای 
برای تسهیل در شرایط تشکیل پرونده های 
وام کارکنان در نظ��ر گیرد. وی همچنین 

از مدیران بانک خواس��ت با توجه به اینکه 
مجموعه دریای خزر شرکت نیز در شرف 
اتص��ال به بان��ک اس��ت، تفاهم نامه های 
ش��رکت به ص��ورت کل��ی و یکپارچه در 
نظر گرفته ش��ود. ش��رکت صدرا که سال 
گذشته نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
افتتاح حس��اب کرده و از تفاهم نامه اعتبار 
در حس��اب خود مبلغ یک میلیارد تومان از 
بانک برای پرس��نل خود وام دریافت کرده 
است. این شرکت همچنین حساب دریافت 

حقوق ۵۵۰ نفر از مجموع ۲۲۰۰ نفری خود 
را ب��ه بانک منتقل کرده که این رقم تا ماه 
آینده به ۱۵۰۰ نفر خواهد رس��ید. صدرا با 
هدف ساخت و تعمیر کشتی در سال ۱۳۴۷ 
با تعمیر و س��اخت انواع شناورهای دریایی 
فعالیت خود را آغاز کرد و در سال های پس 
از انقالب اس��المی بنا بر نیاز روزافزون و 
تقاضای حاکم بر بازار خلیج فارس و دریای 
خ��زر فعالیت خود را در صنایع فراس��احل 

گسترش داد.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران با شرکت صنعتی دریایی ایران افزایش می یابد

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

مدیرعامل بانک مسکن با اعالم اینکه سقف تسهیالت 
ساخت برای سازندگان حرفه ای به ۶۰۰ میلیون تومان 
رس��ید از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت خرد 
بدون ضامن توسط آن بانک خبر داد. به گزارش پایگاه 
خب��ری بانک مس��کن-هیبنا به نق��ل از وزارت راه و 
شهرس��ازی، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن با 
اعالم افزایش سقف تسهیالت ساخت برای سازندگان 
حرف��ه ای در تهران و ۱۳کالنش��هر کش��ور گفت: در 
س��ال جاری به منظور حمایت از س��ازندگان حرفه ای 
که با بهره مندی از فنآوری های نوین نسبت به ساخت 
واحد مس��کونی اقدام می کنن��د و همچنین کمک به 
استانداردس��ازی واحد های مسکونی سقف تسهیالت 
س��اخت در تهران و ۱۳ کالنش��هر ب��ه ۶۰۰ میلیون 

تومان افزایش یافت. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: 
س��قف تسهیالت ۶۰۰ میلیون تومانی مختص تهران، 
اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، 
بوشهر، قم، ساری، رشت، کیش و قشم است. در مراکز 
اس��تان ها و ش��هرهای باالی ۲۰۰ ه��زار نفر جمعیت 
سقف تسهیالت ۵۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
س��قف تسهیالت به ازای هر واحد ۴۵۰ میلیون تومان 
تعیین ش��ده است.  ش��ایان توضیح داد: بانک مسکن 
دستورالعمل پرداخت تس��هیالت خرد بدون ضامن تا 
س��قف ۱۰۰ میلیون تومان را تدوی��ن کرد که تاکنون 
۲ هزار میلیارد تومان تس��هیالت خرد بدون ضامن به 
متقاضیان پرداخت ش��ده اس��ت.  وی همچنین تاکید 

کرد: اسامی بدهکاران بانکی منتشر شده است.

پرداخت 2 هزار میلیاردتومان تسهیالت خرد بدون ضامن توسط بانک مسکن

فرزین: هدف بانک ملی ایران از واگذاری شرکت ها تامین منافع مردم و تقویت روند بانکداری است
مدیرعامل بانک ملی ایران در سفر به استان مازندران از 
شرکت های نکاچوب، تجهیزات مدارس ایران و صنایع 
چوب و کاغذ ایران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران در این بازدیدها که علی بابایی کارنامی 
و منصور علی زارعی نمایندگان ساری در مجلس شورای 
اس��المی،جواد بخشی سرپرست اداره کل بازرسی بانک 
ملی ایران، محمد حسین فروزان مهر سرپرست شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، خانعلی رشیدی رئیس 
اداره امور ش��عب اس��تان مازندران و تعدادی از مدیران 
اس��تانی حضور داش��تند، محمد رضا فرزین ضمن گفت 
و گو با کارگران از نزدیک شرایط تولید و مشکالت این 
شرکت ها را بررسی کرد.  فرزین با اشاره به تکلیف بانک 
مرکزی برای واگذاری بنگاه های اقتصادی، گفت: بانک 

ملی ایران،در موضوع واگذاری شرکت ها، نگاه ملی دارد 
و منافع کارکنان و کارگران شرکت ها و مصالح مردم آن 
ش��هر را در اولویت قرار می ده��د.  وی افزود: واگذاری 
ش��تابزده بنگاه های اقتصادی، هم به زیان کارگران این 
واحدهای تولیدی و هم به زیان بانک ملی ایران اس��ت.  
مدیر عامل بانک مل��ی تاکید کرد: یکی از اولویت های 
مهم در این بانک رس��یدگی به وضعیت شرکت ها است 
که با جدیت دنبال می ش��ود.  وی ادامه داد: بانک ملی 
ایران وظیفه دارد که با خروج از بنگاهداری، فعالیت های 
بانکداری را توس��عه دهد، چرا که یکی از اساس��ی ترین 
آس��یب های کشور در حال حاضر مش��کل تامین مالی 
برای مردم، تولید کنندگان و بخش های مختلف دولتی 
اس��ت.  فرزین اظهار کرد: برای تقویت روند تامین مالی 

و فاصله گرفتن از بنگاهداری باید به روشی در واگذاری 
ها دس��ت پیدا کنیم که ضمن حفظ اش��تغال کارکنان و 
توسعه فعالیت واحدهای واگذار شده، بانک هم به هدف 
خود در توس��عه بانکداری، دست پیدا کند.  وی با اشاره 
به اینکه بانک ملی ایران مجموعه ای از ش��رکت ها را 
در همه صنایع کش��ور  در زیر مجموعه خود دارد، گفت: 
واگذاری این ش��رکت ها باید با هدف تامین منافع مردم 
و توجه به نیازهای صنایع مربوطه باش��د.  وی با اش��اره 
به تاکی��د  مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی، ادامه داد: قطعا در واگذاری ها، صالحیت بخش 
خصوصی برای تصدی مالکیت این واحدهای تولیدی در 
نظر گرفته می ش��ود.وی افزود: قصد بانک ملی ایران از 
خروج از بنگاهداری،کسب سود نیست.خریداران شرکت 

ه��ا باید بتوانند عالوه بر حفظ اش��تغال ب��ا اجرای طرح 
توس��عه به تقویت روند تولید بپردازند.فرزین تاکید کرد: 
بانک ملی ایران نمی گذارد که واحدهای واگذار شده به 
بخش خصوصی به بنگاه های تجاری تبدیل شوند.وی با 
اشاره به تصمیم بانک برای تامین مالی واحدهای واگذار 
ش��ده، گفت: دغدغه ما رفع نگران��ی مردم بومی  درباره 
حف��ظ واحدهای تولیدی و تقویت روند اش��تغال جوانان 
آن منطقه اس��ت.محمد رضا فرزی��ن در بازدید از بخش 
های مختلف ش��رکت صنایع چ��وب و کاغذ مازندران با 
اش��اره به خروج این شرکت از زیاندهی و آغاز سوددهی 
در سال ۱۴۰۰ گفت: بانک ملی ایران برای تقویت روند 
تولید در این شرکت آمادگی دارد تا پشتیبانی های الزم 

را به عمل آورد.
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نگارخان��ه و م��وزه ی آفرین با حضور دس��تیار ویژه 
وزی��ر و مدی��ر کل ح��وزه وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، 
مدیرعام��ل بانک، اعضاء هیات مدیره بانک، اعضای 
هی��أت امنای نگارخانه و م��وزه ی آفرین و جمعی از 
چهره های صاحب نام هنرهای تجسمی کشور افتتاح 
ش��د.به گزارش روابط عمومی بان��ک کارآفرین؛ در 
این مراس��م که روز گذش��ته در محل سالن همایش 
های بانک کارآفرین، برگزار ش��د، از کتاب نگارخانه 
و م��وزه ی آفرین ش��امل ۳۶ اثر از ۲۶هنرمند که در 
مجموعه ی بانک نگهداری می ش��ود رونمایی شد.در 
ادامه این مراس��م دکتر احم��د بهاروندی مدیرعامل 
بان��ک کارآفرین با اش��اره ب��ه تدوی��ن برنامه های 
توس��عه ای از س��الهای ۱۳۲۷ تاکنون گفت: مس��یر 
نوش��تاری برنامه ها و مسیر توسعه اقتصادی در دنیا 
متکی بر جنبه هایی برای توسعه معقول بوده است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد هم اینک نوک پیکان 
توسعه بر سرمایه اجتماعی استوار است و این سرمایه 
نیز در اختیار تک تک افراد جامعه منبعث می ش��ود و 
وقتی س��رمایه های اجتماعی بالنده در کش��ور باشد 
توس��عه معنا گرایانه اتفاق می افتد.بهاروندی تصریح 
کرد: اگر قرار باشد هنر فاخری که منبعث از دریافت 
هنرمند از محیط زندگی اجتماعی ایرانی است، بروز و 
ظهور داشته باشد الزمه آن عاری شدن ظرف وجود 
هنرمند از هرگونه آالیش است تا برونداد هنری وی 

معنای فاخر و شایسته تمدن کشور را متبلور کند.
به گفته بهاروندی هنر، یکی از ابعاد وجودی انس��ان 
اس��ت که فعال کردن آن باعث رشد فردی و جمعی 
می ش��ود و از این حیث باید ورود بانک ها به عرصه 
اقتصاد هنر را مغتنم برش��مرد و قدر دانست.در ادامه 
محمود شالویی دس��تیار ویژه وزیر و مدیر کل حوزه 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره به این که 
فعالیت های بانکی بر مبنای عقالنیت است و فعالیت 
ه��ای هنری بر مبنای عش��ق گف��ت: زمانی که این 
دو در کنار ه��م قرار می گیرند موجب تکمیل حیات 
یکدیگر ش��ده و ترویج هنر و رشد و بالندگی بانک را 
سبب خواهد ش��د.وی با اشاره به سابقه حضور بنگاه 
های اقتصادی در فض��ای اقتصاد هنر تاکید کرد: نه 
تنها درایران که در تمام دنیا بانکها به س��مت حضور 
در اقتصاد هنر رفته اند و حضور در این مسیر موجب 
ش��ده تا از مسیر توسعه فرهنگی به توسعه اقتصادی 
برسند.همچنین مهدی سیف علی شاهی عضو هیات 
مدیره بانک و رییس هیات امنای نگارخانه و موزه ی 
آفرین نیز با ابراز خرسندی از حضور اساتید و بزرگان 
هنر در مراس��م افتتاحیه نگارخان��ه و موزه ی آفرین، 
آنه��ا را هنرمندان بی تکرار تاریخ معاصر ایران خواند 
و گفت: بانک کارآفرین شفاف ترین بانک در خدمت 
مردم اس��ت و س��عی کردیم در طی ۲۲ سال گذشته 
وظایف و تکالیف محوله رابه نحو احسن انجام دهیم 
و آم��ار و ارقام موجود نیز نش��ان می دهد در این امر 

موفق بوده ای��م.وی ادامه داد: در همین حال در کنار 
کارهای اقتصادی در بخش مس��ولیت های اجتماعی 
ه��م موفق عمل ک��رده و خواهیم کرد ک��ه ورود به 
عرص��ه هنر نیز یکی از این اقدامات س��خت بود که 
با حمایت های مدیریت ارش��د بانک اجرا ش��د. حفظ 
و نگه��داری از آثار هنرمندان یک هدف ملی اس��ت 
و هر کس که دلس��وز مملکت است باید برای حفظ 
و حمای��ت از آن اهتم��ام بورزد.در ادامه این مراس��م 
ام��ر اهلل فرهادی دیگر عضو هی��ات امنای نگارخانه 
و موزه ی آفرین افتتاح م��وزه و نگارخانه آفرین را از 
جمله کارهای ستونی خواند و گفت: این اتفاق ها چه 
در جامع��ه هنری و چه در جامعه غیر هنری باعث به 
وجد آمدن می ش��ود و درک زیبایی اس��ت که باعث 
ارتب��اط بیش��تر بین آدم ها خواهد ش��د. از این حیث 
تعظی��م می کنم به جامعه هن��ری و جامعه اقتصادی 
بانک بخاطر حمایت هایشان از فرهنگ و هنر کشور 
و آرزوی خیر و برکت برای بانک دارم.طاها بهبهانی 
از چهره های پیشکس��وت هنر حاضر در این مراسم 
با اشاره به بانک فرانسوی که در سال ۱۹۸۰ بعنوان 
اولین بانک وارد عرصه اقتصاد هنر ش��د، گفت: ورود 
اقتصاد ب��ه عرصه هنر در آن س��الها توس��ط دولت 
فرانس��ه موجب ش��د تا امروز گردش��گران بسیاریاز 
سراس��ر دنیا تنهابرای دیدن آثار هنری ساعت ها در 
صف موزه لوور بایس��تند و به اقتصادفرانس��ه کمک 

می کنند.

نگارخانه و موزه ی آفرین افتتاح شد
با حضور اساتید صاحب نام هنر ایران زمین
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پمپ های فشار قوی تولید شد
یک ش��رکت دانش بنیان موف��ق به تولید و بومی 
سازی پمپ های فشار قوی ش��د.به گزارش مهر، 
پمپ های انتقال س��یال یکی از تجهیزات مهم و 
اثرگذار در صنایع گوناگونی مانند نفت، گاز و فوالد 
هس��تند.نبود آنها تزریق مواد شیمیایی به چاه های 
نفت، لوله ها و مخازن را با مش��کل مواجه می کند.
اکنون یک ش��رکت دانش بنیان ب��ا تکیه بر توان 
و تخص��ص نیروی داخلی خود طراحی و س��اخت 
پمپ های صنعتی را انجام می دهد.در گذش��ته این 
تجهیزات وارداتی بود.اما از آنجا که دانش، توان و 
تخصص بومی سازی این فناوری در کشور وجود 
داش��ت.پس متخصص��ان در یک ش��رکت دانش 
بنیان برای بومی س��ازی آن اقدام کردند و موفق 
شدند.اکنون صنایع این پمپ ها را با کیفیتی باال و 
قیمتی ارزان تر از داخل تهیه می کنند.آرش شورشی 
مدیر ش��رکت دانش بنیان تولیدکننده پمپ گفت: 
پمپ های پالنجری یا پمپ های تزریقی و پر فشار 
یکی از محصوالت دانش بنیان تولیدی ما است.در 
زمان تزریق مواد شیمیایی با درون چاه یا لوله نیاز 
اس��ت این مواد با فشاری باالتر از فشار موجود در 
تاسیس��ات مورد نظر وارد شوند.در این صورت نیاز 
به این تجهیزات است.البته عالوه بر صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی در سایر صنایع مانند مواد غذایی 

و فوالد نیز کاربرد دارند.

نصب پرچم حرم رضوی بر فراز تهران فناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )89(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
بَْصاِرِهْم َما أَْعَدْدَت  ْح ِمْنَه��ا ِلَ الرحم��ن الرحیم َو لَوِّ
ِفیَها ِمْن َمَس��اِکِن الُْخلِْد. آنچه را در بهش��ت فراهم 
کرده ای از مس��اکن ابدی در مقابل دیده گان آنان 

)مرزداران( قرار بده. 
امام س��جاد س��الم و صلوات خدا بر او باد، در واقع 
بخش��ی از پاداش ه��ای امید بخش م��رزداران را 

در بهش��ت دراین دعا بیان م��ی فرماید، اولین آن 
س��کونت در خانه های دائمی بهشت است در این 
ف��راز نورانی چند نکته ی مهم نهفته اس��ت: یکم: 
از جمل��ه موارد م��د نظر و نصب العی��ن قرار دادن 
نعمت های بهشت اس��ت. دوم: مجاهد مرزدار می 
تواند چنان رش��د معنوی بنماید که محل سکونت 
خ��ود را چون اولی��اء اهلل در بهش��ت در همین دنیا 

بماند. س��وم: اگر س��کونت م��رزداران در این دنیا 
س��اده و متغییر است سکونت آنان در بهشت دایمی 
و ثابت اس��ت و البته خصوصی��ات دیگر خانه های 
بهش��تی که در قرآن و روایات آمده اس��ت. چهارم: 
مزد مرزداران جز با بهش��ت و نعمت های آن قابل 
جبران نیس��ت. پنجم: وعده های معتبر در تشویق 

و رشد موثر است.
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دانشنامه

ساخت شیشه هایی که بدون شکستن خم می شود
یک طراحی جدید از شیش��ه هایی که بدون اینکه بش��کنند قادر به خم ش��دن هس��تند، می تواند به خوبی 
در میکروس��کوپ ها اس��تفاده ش��ود و زندگی علمی دانش��مندانی را که بر روی داروها و روش های درمانی 
 جدید کار می کنند، متحول کند.به گزارش ایس��نا، محققان دانش��گاه "مودنا")Modena( و "رجیو امیلیا"

 "plug-and-play" یک دستگاه به اصالح )Delft("و دانش��گاه فناوری "دلفت )Reggio Emilia(
س��اخته اند که به راحتی می تواند به منظور بهبود دید میکروس��کوپ ها به آنها اضافه ش��ود.به این دس��تگاه، 
"اصالح کننده س��ازگاری نور" می گویند که می تواند به همه میکروس��کوپ های نوری تجاری اضافه ش��ود.

ابداع این دستگاه یک گام مهم در زیست شناسی رو به جلو است، زیرا کیفیت تصاویر مشاهده شده از طریق 
میکروس��کوپ ها با آن بس��یار باالتر می رود."پائولو پوزی" رهبر تیم تحقیق از دانشگاه مودنا در ایتالیا گفت: 
دانشمندان با بهبود فناوری های موجود برای زندگی، می توانند شناخت ما را از زیست شناسی بیشتر کنند که 
به نوبه خود منجر به س��اخت داروهای بهتر و روش های درمانی بیش��تر در دسترس پزشکان خواهد شد.این 
تیم این فناوری را با در نظر داشتن استفاده ها و کاربردهای متعدد در ذهن توسعه داده است."استفانو بونورا" 
یکی از محققان این مطالعه از موسس��ه فوتونیک و نانوتکنولوژی CNR گفت: این رویکرد به تکنیک های 
نوری پیش��رفته مانند میکروس��کوپ های چند فوتونی امکان تصویربرداری عمیق تر از سطح مغز موجودات 
زنده را می دهد.وی افزود: ما مش��تاقانه منتظر هس��تیم تا ببینیم که چگونه می توان آن را در سیس��تم های 
دیگر مانند میکروس��کوپ های الیه نوری)light-sheet(، سیس��تم های با وضوح فوق العاده باال و یا حتی 
میکروسکوپ های س��اده "اپی فلوئورسانس" به کار گرفت.نورشناس��ی تطبیقی هنگام اصالح اعوجاج نوری 
رایج هنگام تصویربرداری از بافت های ضخیم مفید است.دانشمندان برای اینکه با این مشکل روبرو نشوند، 
معمواًل به یک میکروس��کوپ سفارش��ی ساز نیاز دارند که شامل یک آینه قابل تغییر شکل است.با این حال، 
انجام این کار همیشه آسان نیست و زمان می برد."پوزی" می گوید: قرار دادن یک آینه قابل تغییر شکل در 
یک میکروس��کوپ تجاری موجود تقریباً غیرممکن است و هنوز هیچ میکروسکوپ تطبیقی تجاری در بازار 
موجود نیست.این بدان معناست که تنها گزینه ای که یک دانشمند برای استفاده از میکروسکوپ تطبیقی دارد، 
ساختن یک میکروسکوپ از نو است؛ کاری که برای اکثر آزمایشگاه ها بسیار دشوار و وقت گیر است.از این رو 
محققان به فکر یافتن راه حلی برای این مشکل افتادند و با ابداع شیشه های هوشمند فوق العاده نازک که برای 
بهبود دید میکروسکوپ ها بدون شکستن خم می شوند، توانسته اند به خوبی این مانع را از سر راه دانشمندان 
بردارند.این تیم یک تکه شیشه ایجاد کرده که بسیار نازک و قابل انعطاف است.لنز این دستگاه از یک ظرف 
شیشه ای به شکل دیسک که از مایع شفاف پر شده، تشکیل شده است و مجموعه ای از ۱۸ محرک مکانیکی 
روی لبه شیشه قرار دارد که توسط یک رایانه کنترل می شوند تا شیشه را به دلخواه، شکل داده و خم کنند.

این تیم از یک الگوریتم برای کنترل این محرک ها استفاده می کند که یک راه حل بسیار خوب و مبتنی بر 
اصول یادگیری ماشین است که قباًل در دانشگاه "دلفت" توسعه یافته بود.همانطور که گفته شد، مزیت بسیار 
کاربردی این دستگاه این است که می تواند روی هر میکروسکوپ تجاری دلخواه قرار گیرد و سپس تصویر 

را روی نمایشگر نمایش دهد.

کلید خنثی سازی کرونا در بدن نوعی شتر
طبق تحقیقی جدید با اس��تفاده از نانوبادی تولید ش��ده در بدن نوعی شتر الما می توان انسان ها را در برابر 
کووی��د-۱۹ ایم��ن کرد.به گزارش مهر، محققان ادعا می کنند کلید خنثی س��ازی کووید ۱۹ در بدن آلپاکا 
نهفته اس��ت و می توان با کمک این حیوان موج دوم ویروس کرونا را کنترل کرد.آلپاکا گونه اهلی ش��ده 
شتر الما است که پشم نرم و بلند و مرغوبی دارد.محققان دانشگاهی در سوئد و آفریقای جنوبی با استفاده 
از نانوبادی های به دس��ت آمده از یک آلپاکا )که در برابر ویروس کرونا ایمن ش��ده بود(، توانستند از ایجاد 
عفونت کووید ۱۹ در بدن یک فرد جلوگیری کنند.نانوبادی در حقیقت بخش بس��یار کوچکی از آنتی بادی 
است که پروتئین های اسپایک ویروس کووید ۱۹ را هدف می گیرد و آنها را از بین می برد.به گفته محققان 
این پژوهش ش��یوه ای نوین برای خنثی س��ازی ویروس ارائه می کند.عالوه بر آن، نانوبادی را می توان به 
شیوه ای ارزان و آسان تولید کرد.اندازه نانوبادی یک دهم آنتی بادی معمولی است و کپی و دستکاری آن 
بس��یار راحت تر اس��ت.نانوبادی توس��عه یافته در این تحقیق Ty۱ نام دارد.برای این منظور محققان یک 
آلپاکا ۱۲ س��اله را در برابر کووید ۱۹ ایمن کردند.در مرحله بعد آنها آنتی بادی های کوچک تولید ش��ده در 
بدن حیوان را ایزوله کردند.این آنتی بادی ها از عفونت ناشی از کووید ۱۹ جلوگیری می کنند.در حال حاضر 
این پژوهش در مراحل اولیه است و نتایج آن اوایل ماه جاری میالدی منتشر شده است.البته هنوز محققان 

دیگر آن را بررسی نکرده اند.
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عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تحریف اندیشه های 
ام��ام )ره( چگونه صورت می گیرد، گفت: تحریف گران دو نگاه 
متحجرانه و غرب گرایانه به اسالم دارند. آیت اهلل عباس کعبی 
عضو مجلس خبرگان رهب��ری، در گفتگو با »عصر ایرانیان« 
به مناس��بت فرا رسیدن س��الروز بزرگداشت ارتحال بنیان گذار 
انقالب اس��المی، امام خمینی )ره( و آغاز زعامت رهبر معظم 
انقالب گفت: ش��خصیت امام خمینی )ره( وابس��ته به اسالم 
ن��اب محمدی و آموزه های اهل بیت )ع( در دوران معاصر بود. 
ایش��ان با نگاه جامع به اسالم، به عمق معارف دینی و اجتهاد 
اصیل برخواسته از فقاهت پویا، توانستند آموزه های اسالم ناب 
محم��دی را مطابق مقتضیات زمان و نیازهای انس��ان معاصر 

در عرص��ه تئوریک، تبیین کنند و با ش��جاعت و با حضور در 
میدان های مبارزه با اس��تبداد و اس��تعمار و بسیج ظرفیت های 
ایمانی در هدای��ت حوزه های علمیه و بصیرت افزایی، انقالب 
بی نظیری را ش��کل دهند. وی افزود: انقالب اسالمی، بر پایه 
فطرت انسانی، زلزله ای بزرگ و طوفانی معرفتی جهت احیای 
دین در عصری که ادعا می ش��ود دوران دین به س��ر آمده، به 
پ��ا کرد و باعث احیای دین داری با تلفیق ماهرانه علم، ایمان، 
عقالنی��ت و معنویت، عدالت و آزادی ش��د. ام��ام )ره( با این 
تالش ها توانستند ظرفیت های مردم را به میدان مبارزه مطرح 
کرده و انقالب اس��المی با مقیاس��ی جهانی و بر پایه فطرت 
انسانی را ش��کل دهند. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان 

اینکه تحریف اندیش��ه های امام )ره( چگونه صورت می گیرد، 
عنوان کرد: تحریف با قصد مقابله با الگوی تمدنی مکتب امام و 
در جهت غرب گرایی، انفعال و تحجر صورت می گیرد. تحریف 
گران دو نوع نگاه به اسالم دارند، متحجرانه و غرب گرایانه. از 
سویی دیگر دشمنان اس��الم و مکتب امام، نگران هستند که 
پیش بینی تاریخی ایشان محقق شود و اسالم بتواند سنگرهای 
کلیدی جهان را فتح کند. آیت اهلل کعبی تصریح کرد: زعامت 
رهب��ر معظم انقالب پس از ارتحال ام��ام خمینی )ره(، برازنده 
ایشان و یک کرامت الهی بود. ایشان نیز با احیای مکتب امام و 
حرکت در این مسیر بر اساس تبیین مکتب امام در همان آغاز 

زعامتشان، ادامه دهنده راه آن حضرت بودند و هستند.

غرب گرایان به دنبال تحریف امام هستند
آیت اهلل کعبی:


