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 پایان سلطه دالر
 نزدیک است؟

پیشنهاد ایران به سازمان شانگهای برای استفاده از واحد پولی مشترک؛

 کارشناس اقتصادی:
از تجربه موفق یورو استفاده شود

 ارادت راسخ به امام و انقالب از
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بررس��ی تعداد کل طرح های صنعتی در دست اجرا در 
اقصی نقاط کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
تنها ۳.۴ درصد از آنها پیشرفت باالی ۸۰ درصد داشته 
و ۸۴ درصد پیشرفت صفر تا ۲۰ درصدی دارند.بررسی 
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ 

نشان می دهد، تعداد ۳۹ هزار و...

 صنعت کشور »دربند«
 طرح های نیمه تمام 

بی برنامگی هايی که ادامه دارد؛

هرچند، بازار ارز در هفته های اخیر روند صعودی داشته 
و در مح��دوده رکورد ۲۸ مهرماه خود پرس��ه می زند، 
ش��واهد از ریزش قریب الوقوع ن��رخ ارزهای خارجی 
در ب��ازار حکایت می کند.ارز در هفته ه��ای اخیر روند 

صعودی داشته و در محدوده رکورد تاریخی...

قیمت ارز در آستانه سقوط

 ازسرگیری خرید و فروش 
غیرقانونی حواله خودرو!

مصوبه سران قوا برای مديريت بازار ارز

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

دولت توانست مردم را 
در رعایت پروتکل های 

بهداشتی همراه کند

به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

سکوت سازمان های بین المللی 
در برابر تهدید نظامی اسرائیل

مجتبی رضاخواه  ���
نماین�ده م�ردم تهران، ری، ش�میرانات، 

اسالمشهر و پردیس در مجلس
نفتالی بنت نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی ایران 
را به حمله نظامی تهدید 
کرده است، گفت: سابقه 
اسرائیل در بر هم زدن آرامش کشورهای 
منطقه بس��یار روش��ن بوده و مدارک و 
مستنداتی در این باب وجود دارد که این 
رژیم برای ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه 
چ��ه اقداماتی صورت داده اس��ت. رژیم 
صهیونیس��تی از ترور ش��خصیت های 
علم��ی گرفته تا تالش برای بر هم زدن 
امنی��ت مناطق��ی که در ح��وزه فناوری 
فعالی��ت می کند را در کارنامه خود دارد، 
سابقه اسرائیل تروریستی بوده، بر مبنای 
ت��رور ایجاد ش��ده و موجودیت آن نیز از 

همین طریق حفظ شده...
ادامه در همین صفحه ���

تحقق برجام نیازمند اخذ 
تضمین کافی از آمریکا

احمد علیرضابیگی  ���
عض�و کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و 

شوراها در مجلس
تحریم ضد ایرانی جدید 
آمری��کا علیه چند فرد و 
شرکت به بهانه همکاری 
با سپاه پاسداران و فروش 
نفت کشورمان وضع شده است، اظهارات 
و اقدامات ضدایرانی ایاالت متحده برای 
اقناع افکار عمومی کشور خودشان است. 
در واقع تحریم افراد و شرکت ها موضوع 
جدیدی نیس��ت و آنها در تالش هستند 
شکس��ت برجام را بر دوش طرف مقابل 
ق��رار دهند. نمی توانیم خودمان را فریب 
دهیم زیرا آنها دست از اقدامات خصمانه 
نخواهند کشید، به عبارتی باید اذعان کرد 
برجام برای اجرا ش��دن نوشته نشده بود 
زیرا اگر قرار بود محقق شود باید تعهدات 

متوازن نگارش می شد ...
ادامه در همین صفحه ���

ادامه از همین صفحه ���
...ک��ه تمام ای��ن م��وارد دال بر نامش��روع بودن آن 
اس��ت و اگ��ر می توانس��ت ب��ا روش های مش��روع 
میان کش��ورهای دیگر موجودیت خود را اثبات کند، 
نیازی به ترور نداش��ت. تهدیدهای پوش��الی اسرائیل 
علیه ایران آن هم در فاز نظامی جدید نیس��ت، حتی 

اگر نخس��ت وزیر اس��رائیل این تهدیده��ا را به زبان 
نم��ی آورد هم انتظ��اری جز ای��ن از رژیم منحوس 
صهیونیستی نداش��تیم اما زمانی که به وضوح چنین 
تهدیدی صورت می گیرد، س��ازمان های بین المللی 
طبق قانون باید موض��ع گیری کنند و اگر این اتفاق 
نیفتد، هویت این س��ازمان ها زیر س��وال می رود. ما 

در داخل کشور هیچ نگرانی بابت تهدیدهای اسرائیل 
نداریم، ما در ایران در امنیت کامل به س��ر می بریم 
و طب��ق فرمایش رهبری اگر اس��رائیل کوچک ترین 
حماقتی مرتکب ش��ود، ای��ران کاری خواهد کرد که 
عواقب آن پش��یمانی مطلق برای اسرائیل خواهد بود 

که همان با خاک یکسان شدن اسرائیل است.

ادامه از همین صفحه ���
... اما انها تعهدات زیادی برای ایران تعیین کردند اما خودشان 
هیچ تعه��دی را اجرایی نکردند. اینکه اعمال تحریم های 

جدید نش��ان می دهند برای تحقق برجام باید از آمریکایی 
ها تضمین کافی گرفته شود، در واقع نباید تفکر اشتباه تیم 
مذاکره کننده قبل تکرر شود و مواردی مانند امضا جان کری 

را تضمین قلمداد کنند. بدون شک پیش بینی تحریم های 
جدید علیه مواضع جمهوری اسالمی ایران نمی تواند تاثیری 

بر توسعه و پیشرفت همه جانبه کشورمان داشته باشد.

سکوت سازمان های بین المللی در برابر تهدید نظامی اسرائیل

تحقق برجام نیازمند اخذ تضمین کافی از آمریکا
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ايران و جهان

ارادت راسخ به امام و انقالب از 
ویژگی های حجت االسالم دعایی بود

پیام��ی  در  خامن��ه ای  آی��ت اهلل  حض��رت 
درگذش��ت مب��ارز قدیمی و ی��ار دیرین امام 
بزرگوار حجت االس��الم سیدمحمود دعائی را 
تس��لیت گفتند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
مب��ارز قدیم��ی و ی��ار دیرین ام��ام بزرگوار 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی را تسلیت 
گفتند. مت��ن پیام رهبر انقالب اس��المی به 
این ش��رح است: درگذش��ت مبارز قدیمی و 
یار دیرین امام بزرگوار جناب حجت االس��الم 
آقای س��یدمحمود دعای��ی رحمةاهلل علیه را 
به خان��دان گرامی بویژه همس��ر و فرزندان 
مک��ّرم و نیز مجموعه ی بزرگ دوس��تداران 
و همکاران ایش��ان تس��لیت عرض می کنم. 
ایشان برخوردار از صفات نیک و پسندیده ئی 
بودن��د: صف��ا و س��المت نف��س، فروتنی و 
ساده زیس��تی، پاکدس��تی و قناع��ت، ارادت 
عمیق و راس��خ به امام بزرگ��وار و انقالب و 
پایداری و وفا در دوستی و رفاقت. گذشته ی 
ایشان در عراق و ایران در دوران مبارزات هم 
فصل ُمشبِع دیگری است که موجب رحمت 
و مغفرت الهی اس��ت ان ش��اءاهلل. از خداوند 
متعال تفضالتش را برای آن مرحوم مسألت 

می کنم.

نظارت مجلس باید قوی شود
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با 
بی��ان اینکه الزم اس��ت نظارت های قوی و 
میدانی در دس��تور کار نمایندگان قرار گیرد، 
گف��ت: مجلس باید با نظارت های خود تلنگر 
جدی به دس��تگاه های اجرای��ی بزند. رحیم 
زارع در گفتگ��و با »عصر ایرانی��ان« درباره 
عملکرد مجلس یازدهم در دو س��ال گذشته، 
گفت: نقطه قوت مجلس یازدهم، هماهنگی، 
وح��دت و همدلی میان نمایندگان اس��ت و 
این مس��ئله یکی از مس��ائل مهم و برجسته 
این مجلس اس��ت. وی بیان کرد: نمایندگان 
مجلس یازدهم تاکنون دغدغه های معیشتی 
و اقتصادی مردم را به خوبی پیگیری کردند. 
مجلس نس��بت به مسائل روز به خوبی ورود 
کرده و راهکارهای قانونی و نظارتی الزم را در 
این زمینه مورد توجه قرار داده است. نماینده 
مردم آباده در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: آن چیزی که مجلس یازدهم باید در دو 
س��ال آینده مورد توجه قرار دهد، این اس��ت 
که نمایندگان باید بیش��تر روی بُعد نظارتی 
مجلس شورای اسالمی متمرکز شوند. زارع 
ادامه داد: باید مجلس از ابزارهای نظارتی خود 
بیشتر اس��تفاده کنند و نظارت مجلس حتمًا 
باید تقویت ش��ود. وی متذکر شد: معمواًل در 
مجالس مختلف یکس��ری تحقیق و تفحص 
مط��رح می ش��ود و در نهایت ه��م بی نتیجه 
می مان��د. نباید نظارت مجل��س فقط در حد 
تحقیق و تفحص باقی بماند. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: الزم است نظارت های قوی و میدانی در 
دستور کار نمایندگان قرار گیرد. مجلس باید با 
نظارت های خود تلنگر جدی به دستگاه های 
اجرایی بزند تا آنان قوانین را به طور کامل و 

به درستی اجرا کنند.

مجوزهای الزم برای تخریب متروپل 
پیش بینی شده است

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مجوزهای 
الزم برای تخریب متروپل پیش بینی ش��ده 
است و قطعاً کار همچنان ادامه دارد یعنی پس 
از آوار ب��رداری عزیزان به تخریب باقی مانده 
س��ازه اقدام خواهند کرد. به گزارش مهر، سید 
صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور 
در جریان بازدید از متروپل در جمع خبرنگاران 
ضمن تسلیت حادثه دلخراش ریزش متروپل 
و تش��کر از اقدامات ص��ورت گرفته در زمینه 
آوارب��رداری، اظه��ار داش��ت: الزم اس��ت از 
تالش های ارزنده مسئولین استان و مسئولین 
کشوری در خصوص امداد و نجات و آواربرداری 
صورت گرفته تقدیر و تشکر کنم. وی عنوان 
کرد: حادثه متروپ��ل، حادثه تلخی بود که به 
موجب گزارش ها ۳۸ نفر از هموطنان عزیزمان 
جان ش��یرین خود را از دست دادند و تعدادی 
هم آسیب دیدند و مجروح شدند. آقای رئیس 
جمهور در بازدیدی که داشتند دستورات الزم 
را صادر کردن��د. معاون اجرایی رئیس جمهور 
افزود: حسب دستور رئیس جمهور در ایام نوروز 
به منظور بررسی پیشنهادات استان خوزستان، 
در خصوص طرح توسعه همه جانبه شهرهای 
آبادان و خرمشهر به استان خوزستان آمدیم تا 
در برنامه ریزی مدون مشکالت شهرستان ها 
را احص��ا کنیم و اعتب��ارات الزم پیش بینی و 

قدری از مشکالت رفع شود.

حمله موشکی مسکو به کی یف عملیات 
اختالل در عرضه تسلیحات غرب بود

رک��ن اطالع��ات وزارت دف��اع انگلیس در 
ارزیابی خود مدعی ش��د که شلیک موشک 
های کروز روس��ی به کی ی��ف احتماال به 
دلیل جلوگیری از انتقال س��الح به نظامیان 
اوکراینی در درگیری ها در شرق این کشور 
بوده اس��ت. به گ��زارش س��ی ان ان، رکن 
اطالعات ارتش انگلیس دوشنبه مدعی شد 
که حمله موشکی روز یکشنبه روسیه به کی 
یف احتماال تالش��ی برای ایجاد اختالل در 
روند تامین تس��لیحات غرب��ی به واحدهای 
ارت��ش اوکراین در خط مقدم درگیری ها در 
»دونباس« )شامل جمهوری های دونتسک 
و لوهانس��ک( بوده اس��ت. در همین رابطه 
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز گذشته 
اعالم کرده بود که یکی از این موش��ک ها 
توسط پدافند هوایی اوکراین رهگیری شده، 
اما بقیه به تاسیس��ات زیرس��اختی در شمال 
کی یف پایتخ��ت اوکراین اصابت کرده اند. 
گفته می ش��ود که نیروهای روسیه تعداد ۵ 
فروند موش��ک ک��روز را در اوایل صبح روز 
گذش��ته به س��مت کی یف ش��لیک کرده 
اند. رک��ن اطالعات وزارت دف��اع انگلیس 
همچنین در ادامه ارزیابی های ادعایی خود 
اف��زود که نیروهای روس��ی احتماال چندین 
س��امانه پدافن��د هوایی را به جزی��ره مار در 
دریای س��یاه منتقل کرده اند و احتماال این 
س��الح ها برای تأمین دفاع هوایی از کشتی 
های نیروی دریایی روسیه در اطراف جزیره 

مذکور در نظر گرفته شده است.

»مقاومت« تنها راه مقابله با اشغالگران 
و تغییر معادالت است

جنبش مقاومت اسالمی »حماس« با صدور 
بیانیه ای از گزینه »مقاومت« به عنوان تنها 
راه مقابله با اش��غالگران و تغییر معادالت در 
نبرد با آن ها یاد کرد. به گزارش فلس��طین 
الیوم، جنبش مقاومت اس��المی »حماس« 
امروز دوشنبه بیانیه ای را در خصوص تشدید 
تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان 
و مقدس��ات آنها صادر کرد. بر اس��اس این 
گزارش، در بیانیه جنبش مقاومت اس��المی 
حماس آمده اس��ت: گزینه مقاومت تنها راه 
مقابله با اش��غالگران و تغییر معادالت است. 
این گزینه تنها گزینه ای است که می تواند 
ملت فلس��طین را به س��مت و سوی آزادی 
اراضی اشغال ش��ده خود رهنمون سازد. در 
ادامه بیانیه جنبش مقاومت اسالمی حماس 
آمده اس��ت: گزینه مقاومت تاکنون بارها و 
در مناس��بت های مختلف کارآمدی خود را 
نشان داده است. این گزینه، می تواند قدرت 
بازدارندگی فراوانی را در برابر صهیونیس��تها 
خلق کند. جنبش حماس همچنین در بخش 
دیگری از بیانیه خود عنوان کرده است: همه 
ما در فلسطین باید به سمت و سوی شراکت 
ملی حقیقی حرکت کنیم. ما باید طبق یک 
برنامه جامع که بر اس��اس مبارزه و مقاومت 

طراحی شده است، پیش برویم.

در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به 
حریم دریایی لبنان سکوت نمی کنیم

رئی��س پارلمان لبنان با اش��اره تج��اوز رژیم 
صهیونیس��تی به حریم دریایی این کشور در 
آب ه��ای مدیترانه، تاکید کرد: نمی  توانیم این 
گونه اقدام��ات رژیم صهیونیس��تی را نادیده 
گرفته و در برابر آن سکوت کنیم. به گزارش 
وبگاه النشره، »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان 
ش��امگاه گذشته در سخنانی علیه تجاوز اخیر 
رژیم صهیونیس��تی به حری��م دریایی لبنان 
موضع گرف��ت. وی در این باره تاکید کرد: ما 
نمی توانیم اقداماتی که را رژیم صهیونیس��تی 
انجام می دهد، نادیده بگیریم. »آموس هوک 
اش��تاین« میانجیگر آمریکایی باید به بیروت 
بیاید و به وی تاکید ش��ود ک��ه لبنان در برابر 
این تجاوزات دس��ت بسته باقی نخواهد ماند. 
وی تاکید کرد: آمریکا با توجه به اینکه طرف 
میانجیگر در این پرونده )اختالفات دریایی لبنان 
و رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه( است، 
باید برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی 
وارد عمل ش��ود. نبیه بری در ادامه افزود: اگر 
میانجیگر آمریکایی کاری نکند و یا اقداماتش 
به نتیجه نرسد، دولت لبنان باید با اجماع ملی 
وارد عمل ش��ده و اعتراض خود را به سازمان 
ملل منعکس کند. گفتنی اس��ت روز گذشته 
رژیم صهیونیس��تی با تجاوز به حریم دریایی 
لبنان، یک س��کوی گازی در دریای مدیترانه 
مس��تقر کرد. رژیم صهیونیس��تی قرار است 
با نصب س��کوی گازی کاری��ش، از آن برای 
اکتشاف و اس��تخراج گاز استفاده کند. این در 
حالی است که حزب اهلل لبنان با اشاره به نقض 
حریم دریایی لبنان و ورود رژیم صهیونیستی به 
آب های منطقه ای این کشور به صهیونیست ها 
درباره پیامدهای اقدامات شان هشدار داده است. 
روز گذشته رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان 
نی��ز در این باره موضع گیری هایی داش��ته اند. 
شبکه صهیونیستی کان نیز امروز گزارش داد 
که رژیم صهیونیستی از احتمال حمله حزب اهلل 

علیه سکوی گازی کاریش، نگران است.

اخبار

نایب رئی��س اول کمیس��یون فرهنگی در 
مجلس شورای اسالمی گفت: دولت توانست 
مردم را در رعایت پروتکل های بهداش��تی 
همراه کند. بیژن نوباوه وطن در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا به صفر رسیدن آمار فوتی های 
کرونا و به حداقل رس��یدن آمار مبتالیان را 
نش��ان دهنده عزم و اراده و توان جمهوری 

اسالمی در مقابله با این بیماری خواند و گفت: 
موفقیت کادر درمان و فعاالن در عرصه تولید 
واکس��ن برای مهار این بیم��اری را تبریک 
می گویم و به آنها عرض خدا قوت دارم. وی 
افزود: ایران در ابتدای مقابله با بیماری کرونا با 
محدودیت های زیادی حتی در تامین ماسک 
مورد نیاز برای مردم مواجه بود. نماینده مردم 

تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
اما امروز به جایگاهی رسیده ایم که واکسن 
این بیماری را ن��ه فقط وارد بلکه تولید هم 
کرده ای��م و قادر به تامین نی��از خود در این 
عرصه هستیم و حتی با تولید انبوه واکسن 
این بیماری قادر به تامین نیاز سایر کشورها 
نیز هستیم. نوباوه خاطرنشان کرد: عالوه بر 

ای��ن در این مدت ش��اهد همراهی مردم در 
رعایت پروتکل های بهداش��تی برای مقابله 
ب��ا بیماری کرونا بودیم که این هم موفقیت 
بزرگی برای کشور ما به شمار می رود. نایب 
رئیس اول کمیس��یون فرهنگی در مجلس 
شورای اس��المی متذکر شد: واکسیناسیون 
گس��ترده و رعایت پروتکل های بهداش��تی 

و توفیق در تولید واکس��ن همگی دست به 
دست هم داد تا امروز ما شاهد ابتالی حداقلی 

به این بیماری در کشورمان باشیم.

دولت توانست مردم را در رعایت پروتکل های بهداشتی همراه کند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

پایان سلطه دالر نزدیک است؟
پیشنهاد ایران به سازمان شانگهای برای استفاده از واحد پولی مشترک؛

ایران به س��ازمان همکاری های شانگهای پیشنهاد داده 
واحد پولی مشترکی برای اس��تفاده اعضا ایجاد شود؛ اما 
این امر مستلزم ایجاد چه شرایطی است؟ چهارشنبه هفته 
پیش بود که مهدی صفری معاون دیپلماس��ی اقتصادی 
وزارت خارج��ه گفت یک ماه و نیم پیش به عنوان عضو 
ناظر در نامه ای به س��ازمان همکاری شانگهای پیشنهاد 
دادیم تا پول واحدی را میان اعضا تعریف کند و این نامه 
را پیگیری می کنیم و امیدواریم این ایده به نتیجه برسد. 
به گفته آقای صفری، اگر این ایده عملیاتی شود می تواند 
مسائل تجاری میان کشور های عضو پیمان شانگ های 
و کش��ور های قدرتمندی همچون چین، هند، پاکستان و 
روسیه را حل کند. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی 
میان دولتی اس��ت که در س��ال ۲۰۰۱ توسط کشور های 
چین، روس��یه، قزاقس��تان، قرقیزس��تان، تاجیکستان و 
ازبکستان برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی 
و فرهنگی پایه گذاری ش��د و پس از آن در سال های بعد، 
ایران، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بالروس به 
عنوان اعضای ناظر به این س��ازمان پیوس��تند. عضویت 
کشور های هند و پاکستان به عنوان عضو اصلی سازمان 
همکاری ش��انگ های که در سال ۲۰۱۵ مورد تایید قرار 
گرفت، در سال ۲۰۱۷ در اجالس سران کشور های عضو 
این س��ازمان در کشور قزاقس��تان به تصویب رسید. دو 
کش��ور »چین« و »روس��یه« نقش اصلی و تعیین کننده 
را در این سازمان بازی می کنند، عالوه بر اعضای اصلی، 
ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ عضو ناظر شد و یک سال 
بعد رهبران این س��ازمان درخواست آمریکا را برای عضو 
ناظر ش��دن در آن رد کردند. در همان زمان آن ها توافق 
کردند که جایگاه ناظر را به ایران، هند و پاکستان بدهند 
و بدین ترتیب ایران، پاکس��تان و هند در س��ال ۲۰۰۵ و 
افغانس��تان در س��ال ۲۰۱۲ و پ��س از آن ب��الروس به 
عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شد. در واقع سازمان 
همکاری شانگ های یک سازمان اقتصادی_امنیتی و بر 
خالف س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( و پیمان 
ورشو سابق است که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را 
در خود جای می دهد و از ظرفیت بسیار باالیی برای تبدیل 
ش��دن به یک قطب بزرگ اقتص��ادی در جهان از جمله 
بهره مندی از نزدیک به ۳۵ درصد خش��کی های جهان، 

عضویت دو قدرت بزرگ ش��ورای امنی��ت در درون خود 
و البته عضویت ۳ کش��ور قدرتمند گروه بریکس برخودار 
است. اما اعمال فش��ارهای حداکثری آمریکا علیه ایران 
از طریق اس��تفاده از اب��زار تحریم های اقتصادی و نقض 
مکرر تعهدات خود با تهران و در ادامه آن، اعمال تحریم 
های اقتصادی علیه روس��یه درپی ش��روع درگیری های 
نظامی این کش��ور با اوکراین و رقابت تجاری چین برای 
ربودن گوی س��بقت از آمری��کا و آقایی در اقتصاد جهان 
باعث ش��ده تا حداقل این سه کشور تاثیرگذار در سازمان 
همکاری های ش��انگهای از همه این ظرفیت ها استفاده 
کرده و در حال اجرای طرح هایی باش��ند که به س��لطه 
دالر بر جهان پایان دهد. این کشور ها با اتخاذ رویکردی 
متفاوت از نظام مالی حاکم بر دنیا ظرفیت های تجاری و 
بانکی خود را فعال کرده و روابط پولی مخصوص به خود 
را تعریف کردند و به سمتی حرکت می کنند که یک پول 
واحد مشترک تعریف کنند. از قضا کشورهای آسیایی در 
یک تجربه مشابه با کشورهای اروپایی، اولی به دلیل فشار 
ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا و دیگری به دلیل 
فرار از تبعات جنگ های خانمان سوز جهانی اول و دوم و 

جلوگیری از جنگ های بعدی در آینده به فکر ایجاد واحد 
پول مش��ترک افتادند تا به نوعی با درهم تنیدگی امورات 
اقتص��ادی خود با ه��م از ایجاد بح��ران جلوگیری کنند. 
کش��ورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری 
فرانسه و آلمان دقیقا همان دو کشوری که طرفین اصلی 
جنگ بودند بازس��ازی اقتصاد اروپای بحران زده را شروع 
کردند. ایجاد ش��ورای اروپا در س��ال ۱۹۴۹ اولین اقدامی 
بود که اروپایی ها برای تحقق این امر انجام دادند تا این 
شورا به تدریج ادغام صنایعی سنگینی مانند زغال سنگ، 
فوالد را شروع کند. این روند درهم تنیدگی اقتصادی ادامه 
داشت تا اینکه پس از فروپاشی دیوار برلین، معاهده مهم 
ماستریخت )Maastricht Treaty( در سال ۱۹۹۲ 
امضا شد و یک سال پس از آن اتحادیه اروپا رسماً تاسیس 
شد. بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند، ۶ 
کش��وری بودند که اتحادیه اروپا را پایه ریزی کردند و ۶ 
س��ال بعد هم این کشورها واحد پولی مشترک »یورو« را 
به صورت رس��می به دنیا معرف��ی کردند. البته این نکته 
قابل توجه است که کش��ورهای دیگر برای عضویت در 
این اتحادیه و استفاده از واحد پولی یورو باید حائز شرایطی 

م��ی بودند که تا االن نیز ادام��ه دارد و در واقع بدون این 
ش��رایط قادر به این نبودند و نیستند که داخل یک اتحاد 
اقتصادی - سیاسی شوند. ثبات قیمت ها، همگرایی بین 
سیاست های پولی و سیاست های مالی، تامین مالی سالم 
و پایدار و ثبات نرخ ارز از جمله ش��رایطی هستند که باید 
برای عضویت در اتحادیه اروپا رعایت شوند. مثال دولت ها 
باید نشان دهند که تحت فشار شدید کسری بودجه نبوده، 
تورم آنان بیش از ۱.۵ درصد باالتر از نرخ سه کشور عضو 
با بهترین عملکرد نباش��د و تحت مکانیسم نرخ ارز اروپا 
)ERM۲( ب��رای حداقل ۲ س��ال، بدون تنش و کاهش 
ش��دید ارزش، ارز خود را نسبت به یورو تثبیت کنند. همه 
این ش��رایط باید وجود داشته باش��د تا کشوری بتواند به 
عضویت یک اتحادیه اقتصادی - سیاس��ی مثل اروپا در 
آید؛ بنابراین س��اخت اتحادیه در آسیا یا ارتقای سازمانی 
مثل ش��انگهای به اتحادیه ای مثل اتحادیه اروپا مستلزم 
ش��رایطی از این قبیل است که کشورهای خواهان ایجاد 
آن باید حائز آن باشند. با ایجاد و رعایت مجموع شرایطی 
مثل آنچه گفته ش��د می توان انتظار داشت تا کشورهای 
آس��یایی گام بعدی یعنی ایجاد واحد پولی مشترک را هم 
محقق کنند. اما ذکر این نکته هم قابل توجه اس��ت که 
با آنکه اس��تفاده از واحد پولی مشترک با حذف نوسانات 
نرخ ارز و هزینه های مرتبط با آن، دسترسی آسان به بازار 
بزرگ با سیاس��ت پولی یکسان و شفافیت قیمت را برای 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا به ارمغان آورده است.اما 
افزای��ش بدهی های دولتی و کس��ری بودجه در برخی از 
کشورهای یورو و انتقال حباب بازار امالک به بدهی های 
دولتی در پی وقوع بحران اقتصادی س��ال ۲۰۰۸ و از این 
موضوع که اتحادیه اروپا یک اتحادیه پولی اس��ت یعنی 
فقط یک واحد پول به نام یورو دارد اما اتحادیه مالی نیست 
یعنی مالیات ها و دس��تمزدها در کشورهای مختلف عضو 
آن متفاوت اس��ت باعث شده تا برخی معتقد باشند ایجاد 
یک واحد پولی مش��ترک بدون رعایت همه جوانب مالی 
آن آسیا را نیز مانند اروپا دچار این بحران کند. با این وجود 
باید منتظر ماند و دید آیا اتحادی ش��بیه به آن چه در اروپا 
است از دل سازمانی مثل شانگهای یا مستقل از آن شکل 
می گیرد تا بتوان به از آن به واحد پولی مشترک پیشنهادی 

ایران رسید یا خیر.

 زلنسکی سرگردان در میان شرکا
کیسینجر با پیشنهادش به اوکراین، از تصرفات روسیه حاتم بخشی کرد!

و  مقام��ات  اخی��ر  روز  چن��د  توصیه ه��ای 
اندیشمندان غربی برای واگذاری بخش هایی 
از خاک اوکراین به روس��یه برای اتمام جنگ 
نمونه دقیق ضرب المثل »روغن ریخته را نذر 
امام زاده کردن« است. روز پنجم اسفندماه که 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه دستور 
ورود ارتش این کش��ور به خ��اک اوکراین را 
صادر کرد و اولویت های این عملیات ویژه را 
تخریب ماشین جنگی اوکراین، تأمین امنیت 
روس زبان��ان در جمهوری های جدایی طلب 
دونتس��ک و لوگانسک در منطقه دونباس در 
شرق اوکراین، جلوگیری از پیوستن اوکراین به 
ناتو و تضعیف گروهای راست افراطی نئونازی 
در این کشور اعالم کرد کاماًل مشخص بود 
که مس��کو هیچ گونه اعتمادی به قول و قرار 
مقامات غرب گرای کی یف نداشت که دست 
به این حرکت نظامی زد.منظور این است که 
اگر از چهار ش��رط فوق فق��ط همان امنیت 
روس تباران اوکراین بر اس��اس دو توافقنامه 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مینس��ک رعایت شده بود و 
نحوه اداره سیاسی منطقه دونباس بر اساس 
دو توافقنامه ای که ذکر شد در روند رفراندومی 
عمومی مشخص می شد اصاًل کار به درگیری 
نظامی نمی انجامید، این همه خس��ارات مالی 
و جانی به دو کش��ور درگیر تحمیل نمی شد، 
ناتو به بهانه حمایت از یک هم پیمان ش��روع 
به نظامی کردن منطقه شرق اروپا نمی کرد، 
کش��ورهای شرق اروپایی عضو ناتو دست به 
خرید میلیاردها دالر اسلحه از آمریکا نمی زدند 
و تقاضا برای ملحق ش��دن ب��ه ناتو افزایش 
نمی یافت. ب��ه بیان دیگر، روس��یه از همان 
ابتدا می دانس��ت گره کور مناقشه با اوکراین 
با »زور« باز می ش��ود. به هرحال جنگ شروع 
شد و در ماه اول نبرد مسکو اعالم کرد همه 
اهداف فاز اول عملیات ویژه محقق ش��ده و 
سپس شروع به عقب نشینی از اطراف کی یف 
کرد و خیلی واضح اعالم نمود که تمام تمرکز 
خود را بر پاک سازی دونباس قرار خواهد داد. 
البته در این میان آن س��ه هدف دیگر اصلی 
را هم دنبال می کرد. ناگفته نماند که روس��یه 
درهای حل وفصل سیاس��ی این مناقش��ه را 
هم باز گذاش��ت و تمام ت��الش خود را برای 
خ��روج غیرنظامیان از مناطق جنگی و یافتن 

راهکاری مس��المت آمیز برای پایان دادن به 
جنگ انجام داد اما مقامات کی یف که از بابت 
تجربه مملکت داری ضعیف بودند نه به حرف 
روس ها گوش دادن��د و نه به حرف برخی از 
کشورهایی که سال ها رفتار ناجوانمردانه غرب 

با هم پیمانان خود را مانیتور کرده بودند.
راهی که غرب به اوکراین نشان می دهد  ���

به ترکستان ختم می شود
ارت��ش روس��یه ب��ه کم��ک ش��به نظامیان 
دونتسک و لوگانسک عملیات مشترک خود 
را در خطوط تماس دونباس آغاز کردند و به 
صورتی حساب شده به پیشروی علیه مواضع 
اوکراینی ها ادامه دادند که تلفات و خسارات 
کمتری دس��ت کم به غیرنظامیان وارد شود. 
از طرفی روس ها شهر بندری مهم ماریوپل 
ک��ه در جنوب منطقه دونباس و در س��احل 
دریای آزوف اس��ت را نی��ز به صورت کامل 
تحت کنترل گرفتند. ایالت بزرگ خرس��ون 
در جن��وب هم به ص��ورت کامل به تصرف 
روس ه��ا درآم��د و حتی ش��ایعاتی مبنی بر 
برگزاری رفراندوم در این ایالت برای ملحق 
ش��دن به فدراس��یون روس��یه هم به گوش 
می رسید. با این تفاسیر بندر راهبردی اودسا 
به عنوان تنها راه تنفس دریایی اوکراین باقی 
مان��د. در خ��الل این یک ص��د و اندی روز 
جنگ، ش��رکت های بزرگ اسلحه سازی در 
آمریکا و البته در برخی دیگر از کش��ورهای 
عضو ناتو توانستند قراردادهای بسیار بزرگ 
فروش و خدمات پس از فروش با کشورهای 
حوزه ش��رق و ش��مال اروپا منعقد کنند زیرا 
این کشورها تحت تأثیر پروپاگاندای روسیه 
هراسی توسط رس��انه های غربی خود را در 
معرض خط��ر می دیدن��د. از طرفی، برخی 
دیگر از کش��ورها که برای دهه ها به عنوان 
س��رزمین بی طرف و آرام مشهور شده بودند 
به دس��ت وپا افتادند که به ناتو ملحق شوند. 
فنالند و س��وئد را همه جهانیان کشورهایی 
بی طرف و آرام می دانند که به هیچ وجه حتی 
در دوران اتحاد جماهیر ش��وروی سابق هم 
به عنوان هدف یا دشمن برای مسکو شناخته 
نش��ده بودند اما این بازی واش��نگتن آن قدر 
ماهران��ه بود ک��ه آن ها هم ب��ه دام افتادند. 
روس��یه که داش��ت کار خ��ودش را می کرد 

یعنی تمامی اهداف میدانی و سیاس��ی خود 
را محق��ق می کرد. آمریکا هم که به اهداف 
خودش رس��یده بود یعنی هم توانس��ته بود 
صاحب��ان ش��رکت های تس��لیحاتی خود را 
خشنود کند و هم توانسته بود ناتو را به عنوان 
نیروی نجات بخش در مقابل روسیه نمایش 
ده��د. ح��اال باید طی یک ب��ازی مضحک 
دیگر، برخی از ش��خصیت هایی که مردم در 
غرب روی حرفشان حس��اب می کنند مثل 
هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا پا 
به میدان بگذارند و به نحوی به غائله خاتمه 
دهند. مگر حکومت غرب گرای افغانستان یا 
حامیان غرب در ویتنام به همین بال از میان 
برداشته نش��دند؟ دستگاه رسانه ای آمریکا و 
انگلیس در همکاری کامل با سیاست گذاران 
واش��نگتن به قدری ماهران��ه عمل می کنند 
ک��ه یکی دو ده��ه بعد هیچ ف��ردی یادش 
هم نخواهد آمد ک��ه در چه زد و بند کثیفی 
مردم اوکراین دچار چه مصیبت های بزرگی 
شدند تا گس��ترش ناتو به شرق ادامه داشته 
باش��د. در اینجا الزم اس��ت گفته ش��ود که 
افرادی مثل کیس��ینجر چه پیشنهادی برای 
اوکراین داشتند تا بعد بپردازیم به نحوه کار 
رس��انه های غربی برای پ��اک کردن اذهان 
اوکراینی ها از رنج هایشان. وزیر امور خارجه 
اس��بق آمریکا خیل��ی س��اده از قدرت های 
غربی خواست دست از تالش برای تحمیل 
شکس��ت س��نگین به نیروهای روس��یه در 
اوکراین بردارند و بالفاصله هش��دار داد که 
این موضوع عواقب ناگواری برای ثبات اروپا 
خواهد داش��ت. معنی اصلی کالم کیسینجر 
این بود که اوکراین باید بخشی از خاک خود 
را به روس��یه واگذار کند. اینجاست که باید 
به این رندهای سیاس��ی روزگار دست مریزاد 
گفت. ارتش روسیه که خیلی بیشتر از منطقه 
دونباس را به تصرف خود درآورده، پس این 
دیگر چه ترفندی اس��ت که خ��ود اوکراین 
بیای��د بخش های��ی از خاکش را به روس��یه 
بدهد؟ اواًل روسیه قبل از جنگ اعالم کرده 
بود که بر اس��اس توافقنامه های مینس��ک، 
خود اوکراینی ها ب��ه تعیین تکلیف وضعیت 
دونب��اس همت کنند که نکردند. مس��کو از 
همان ابتدا هم فقط از آمریکا تضمین امنیتی 

خواس��ت که ناتو در همس��ایگی اش مستقر 
نخواهد شد و ازاین دست شرایطی که نشان 
دهن��ده تفکر پرهیز از جنگ اس��ت اما هم 
آمری��کا و هم حکوم��ت غرب گرای کی یف 
منطقه را به س��وی جنگ سوق دادند. اکنون 
آمریکا کیسینجر را مأمور کرده که به عنوان 
یکی از باتجربه ترین سیاستمداران غربی از 
اوکراین و همه کش��ورهایی که در جنگ از 
اوکرای��ن حمایت کردند بخواه��د که کوتاه 
بیایند و با اعطای بخش��ی از خاک اوکراین 
به روس��یه آت��ش جنگ را خام��وش کنند. 
اواًل همان گونه که گفته ش��د خیلی بیشتر از 
سرزمینی که آقای کیسینجر می خواهد بذل 
و بخشش کند را اوکراینی ها ازدست داده اند 
و ثانیاً موضوع را این گونه نشان می دهد که 
انگار قرار اس��ت چه بالیی سر ارتش روسیه 
در اوکرای��ن بیاید که بخواهن��د با دادن این 
بخش از خاک اوکراین از آن بال که ممکن 
است مس��کو را عصبانی کند تا شاید دست 
به حمله اتم��ی بزند جلوگیری ش��ود. حاال 
که هر بالیی که خواس��ته اند س��ر اوکراین 
آورده اند، کیس��ینجر این اس��طوره سیاست 
خارجه غربی ها ابراز امی��دواری می کند که 
اوکراینی ه��ا عاقالن��ه بح��ران را مدیریت 
کنند و دراین باره تاکید می کند: امیدوارم که 
اوکراینی ها شجاعت و قهرمانی را که نشان 
داده ان��د با عقل و منطق ترکیب کنند. نقش 
مناسب اوکراین این است که به جای اینکه 
خط مقدم اروپا در جبهه درگیری با روس��یه 
باشد، یک کشور بی طرف بماند. در این میان 
ولودیمیر زلنس��کی رئیس جمه��ور اوکراین، 
اظهارات کیسینجر در داووس را مورد انتقاد 
قرار داد و در پی��ام ویدئویی خود گفت: »به 
نظر می رس��د تقویم آقای کیس��ینجر سال 
۲۰۲۲ نیست، بلکه سال ۱۹۳۸ است. او فکر 
می کند با مخاطبان خ��ود در مونیخ و نه در 
داووس سخن می گوید. اتفاقاً، در سال واقعی 
۱۹۳۸، زمانی که خانواده آقای کیسینجر در 
ح��ال فرار از آلمان نازی بودند، او ۱۵ س��اله 
بود.« زلنسکی ایده کیسینجر برای مذاکره با 
روسیه را به صورت مماشات به سبک ۱۹۳۸ 
محک��وم کرد و گفت: »امس��ال در داووس 
ش��نیده شد علی رغم اصابت هزاران موشک 

روس��ی به اوکراین و با وجود کش��ته شدن 
ده ها هزار اوکراینی و با وجود بوچا و ماریوپل 
ساخته ش��ده  فیلتراس��یون  اردوگاه ه��ای  و 
توس��ط روسیه که در آنجا ش��کنجه، تجاوز 
و تحقی��ر صورت می گی��رد، ف��ردی مانند 
آقای کیسینجر از گذش��ته دور بیرون آمده 
و می گوید یک تکه از اوکراین باید به روسیه 
داده شود.«بس��یاری از تحلیلگران سیاس��ی 
معتقدند که این موضع گیری زلنسکی نشان 
می دهد وی هنوز از خواب غفلت بیدار نشده 
است. زلنسکی شرق و جنوب کشورش را از 
دس��ت داده است، میلیاردها دالر خسارت به 
زیرساخت های کشورش وارد شده، حدود ۹۰ 
درصد از مرز طوالنی آبی اوکراین با دریای 
آزوف و دریای س��یاه به کنترل روس��یه در 
آمده، ارتش این کشور نظام سازمانی خود را 
از دست داده، پای هزاران جنگجوی خارجی 
و تروریس��ت های بین المللی به کش��ور باز 
شده، میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره 
ش��ده اند اما هنوز او که سابقه مدیریت یک 
رستوران را هم در پرونده کاری خود نداشته 
به این نتیجه نرس��یده است که می توانست 

خیلی بهتر از این اوضاع را مدیریت کند.
بایدن تیر آخر را به قلب افسرده حامیان  ���

غرب در کی یف زد
در این میان امانوئ��ل مکرون رئیس جمهور 
فرانس��ه هم پا در میدان گذاشته و به کمک 
کیسینجر آمده تا شاید دست پیش را بگیرند 
که پس نیفتند. نات��و بااین همه توان نظامی 
جرئ��ت نکرد از هم پیمان خود در این جنگ 
دفاع کند و به نفع اوکراین حتی منطقه پرواز 
ممنوع ایجاد کند؛ حال از کی یف می خواهد 
توافق کند که روس��یه تحقیر نشود تا بتواند 
بع��د از تواف��ق صل��ح از راه دیپلماتیک آن 
را از اوکرای��ن بی��رون کند. نح��وه برخورد 
سیاس��تمداران غرب��ی ازجمله کیس��ینجر و 
مکرون ب��ا مقامات اوکراین��ی مثل »فریب 
دادن کودک��ی« اس��ت که برای به دس��ت 
آوردن یک غیرممکن گریه و زاری می کند. 
به واق��ع اوکراین برای غ��رب مثل کودکی 
بود که به ب��ازی اش گرفتند، به اهداف خود 
رس��یدند حاال دارند با فریب دادنش بیش��تر 

تحقیرش می کنند. 
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اقتصاد کالن

 پوشش دهی سرویس
 ADSL آسیاتک نامحدود شد

مجموعه آسیاتک اعالم کرده است: از ابتدای 
سال جاری، سرویس ADSL  این مجموعه 
ب��دون محدودیت ه��ای مخابرات��ی و در هر 
منطقه جغرافیایی ارائه می شود.  حتما تجربه 
تماس با ش��رکت ها و اپراتوره��ای خدمات 
اینترنت و ش��نیدن جواب هایی از جنس »نه! 
در ای��ن منطقه پ��ورت نداریم«، » خط تلفن 
ش��ما فیبر است و امکان سرویس دهی وجود 
ندارد« یا »ما در این منطقه مخابراتی سرویس 
نمی دهیم« را داشته اید. تجربه ای که احتماال 
طی س��ال های پیش رو، به خاطره ای دوری 
Dial- تبدیل ش��ود؛ همانگونه که اینترنت

up و کارت های مربوط به آن ش��د! اکنون 
این اتفاق چگونه ممکن می ش��ود؟  توس��عه 
اینترنت ثابت پرسرعت )ADSL( از طریق 
همکاری شرکت  های این حوزه با مخابرات، 
راه��کار رهای��ی از معضل عدم دسترس��ی 
ب��ه خدم��ات اینترنت پرس��رعت ثابت برای 
مشترکان خانگی اس��ت. اخیرا روابط عمومی 
شرکت آسیاتک اعالم کرده، » این مجموعه، 
از ابتدای س��ال جاری در یک پروژه مشترک 
با مخابرات، پوشش دهی جغرافیایی خدمات 
اینترنت ثابت ADSL را توس��عه داده است. 
به این ترتیب،  ارائه این س��رویس در س��ایر 
مناطق ش��هری و روستایی در سراسر کشور 
ممکن ش��ده اس��ت.« این مجموعه در ادامه 
نیز تاکید کرده اس��ت: »طی یک دهه اخیر، 
آس��یاتک در بیش از ۴۰۰ شهر در ۳۱ استان 
کش��ور خدمت ADSL را به مش��ترکانش 
ارائه کرده و توسعه گستره جغرافیایی خدمات 
اینترنت ثابت، از اهداف بلند مدت آن و برنامه 
عمل��ی اش بوده اس��ت که از طری��ق پروژه 

مشترک با مخابرات ممکن شده است.« 
هر نقطه ای از کشور با اینترنت آسیاتک  ���

حال این پرسش مطرح می شود که بهره مندی 
از این س��رویس چگونه ممکن است؟ پاسخ 
س��اده و کوتاه اس��ت، کافی اس��ت یک خط 
تلفن ثابت ش��هری داشته باش��ید تا بتوانید 
برای دریافت این سرویس اقدام کنید؛ چراکه 
آسیاتک تمام محدودیت های فنی مربوط به 
عدم وجود پورت ه��ای آزاد و تجهیزات الزم 
ب��رای ارائه س��رویس ADSL را حل کرده 
اس��ت. به این ترتیب، آنهایی که تا امروز به 
خانواده مشترکان آس��یاتک نپیوسته اند، تنها 
از طریق تم��اس با ش��ماره ۹۰۰۰۰۰۰۰  یا  
مراجعه به سایت آس��یاتک می توانند، ظرف 
پنج روز از س��رویس ADSL این مجموعه 

استفاده کنند. 
 

تعیین سقف 3برابری برای افزایش 
مالیات مؤدیان

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان »حداقلی 
برای مالیات ها تعیین ش��ده است و از سوی 
دیگ��ر س��قف افزایش را ۳براب��ر این حداقل 
تعیین کردیم«، گفت: نسبت به سال گذشته 
همه ضرایب مالیاتی مربوط به اصناف نصف 
شده است. به گزارش تسنیم، »داوود منظور« 
رئیس س��ازمان ام��ور مالیات��ی در خصوص 
گالی��ه اصن��اف در م��ورد افزای��ش ش��دید 
مالیات ها براساس اطالعات دریافتی سازمان 
از دستگاه های کارتخوان )بعضاً تا ۱۰۸ برابر( 
گفت: ما برای هر کدام از مؤدیان، یک سقف 
سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده در نظر 
گرفتیم، به طور مثال اگر کس��ی در گذش��ته 
۲۵ میلیون توم��ان مالیات پرداخت می کرده 
است، براساس تراکنش ها، اطالعات فروش 
و خریدی که ما از مؤدی در س��امانه ها ثبت 
کردیم، حداکثر مالیات مؤدی برابر ۷۵ میلیون 
تومان خواهد شد.وی در ادامه گفت: براساس 
جلسه ای که با اصناف داشتیم و گالیه هایی 
که بیان ش��د، اصالحاتی در سامانه سازمان 
ام��ور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام ش��ده 
اس��ت. ط��ی روز گذش��ته ۱۰۰ ه��زار نفر را 
داش��تیم که مالیات ه��ای خ��ود را پرداخت 
کردند.رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: 
افزایش ش��دید تش��خیص مالیات ها که طی 
روزه��ای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که 
ما سقفی برای رش��د مالیات ها تعیین نکرده 
بودیم و تمام تراکنش ها را مبنای محاسبات 
قرار دادیم. هرچند رئیس اتاق اصناف نیز ذکر 
کرد که »کس��ب وکار و خریدوفروش انجام 

شده است.

عبور بدون محدودیت از تابستان 
مشروط به همکاری مردم شد 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: 
در صورت همکاری مش��ترکان در سراس��ر 
کشور، می توانیم از تابس��تان امسال بدون 
محدودی��ت عب��ور کنیم .به گ��زارش گروه 
تسنیم، حمیدرضا پیرپیران، معاون هماهنگی 
توزی��ع توانیر ب��ا بیان این ک��ه اختیار تغییر 
س��اعات اداری براساس مصوبه هیات دولت 
به استانداران واگذار شده است، گفت: براین 
اس��اس تاکنون ۱۰ استان نس��بت به تغییر 
س��اعات کاری ادارات اق��دام ک��رده اند، که 
ای��ن تعداد تا یک��ی دو روز آینده به بیش از 
۲۰ استان خواهد رسید.پیرپیران در خصوص 
مشوق های بخش صنعتی نیز اظهار داشت: 
با همکاری وزارت صمت، با صنایع هماهنگی 
شده اس��ت که این مشترکان از طریق جابه 
جایی زم��ان تعطیالت آخر هفته و تعمیرات 
س��االنه خود، در طرح های مدیریت بار برق 
مشارکت و از مشوق های صنعت برق بهره 
مند ش��وند.وی همچنین با تاکید براینکه در 
صورت همکاری مشترکان در سراسر کشور، 
می توانیم از تابستان امسال بدون محدودیت 
عب��ور کنیم، گف��ت: در بخ��ش خانگی نیز 
مشوق هایی برای همکاری مشترکان تعریف 
ش��ده است، که حتی می تواند باعث رایگان 
ش��دن قبوض برق مصرفی مشترکان شود.
مع��اون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: 
در این خصوص، مش��ترکین بخش خانگی 
که الگوی مصرف را در ماه های گرم س��ال 
)خرداد تا شهریور( رعایت نموده و نسبت به 
س��ال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند 
، به ازای هر کیلووات س��اعت کاهش، مبلغ 
۵۰۰ تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف 

دریافت خواهند کرد .

مصوبات سران قوا برای تسهیل فضای 
کسب و کار

معاون هماهنگی و  محیط کسب و کار وزیر 
صنعت با اشاره به سه مصوبه سران قوا برای 
تس��هیل فضای کس��ب و کار گفت: در این 
مصوبات بیش��تر تمرکز بر احیای واحدهای 
راکد اس��ت. به گزارش تسنیم، سید مهدی 
نیازی دیروز در نشس��تی خبری با اشاره به 
اینکه س��ه مصوبه توس��ط س��ران قوا برای 
تس��هیل فضای کسب و کار  صورت گرفته 
اس��ت، گفت:  در این مصوبات بیشتر تمرکز 
بر احیای واحدهای راکد اس��ت.   وی افزود: 
در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و 
 ،ETS تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ
همچنی��ن افزایش دس��تمزدها و حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از کاالهای اساس��ی منجر به 
افزایش قیمت ها شد که همه آنها اثر تورمی 
در قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به دنبال 
داش��ت.در همین راستا، وزارت صمت نیز از 
س��ال گذش��ته برنامه های حمایتی طراحی 
کرده است.معاون هماهنگی و محیط کسب 
و کار وزی��ر صنع��ت با اع��الم اینکه بخش 
قابل توجهی از برنامه های حمایتی در ستاد 
اقتصادی دولت به تصویب رس��یده،  بخشی 
دیگر نیز باید در هیات وزیران تصویب شوند 
و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه س��ران قوا 
داش��ت.نیازی تصریح ک��رد: مطابق یکی از 
مصوبه های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی 
واحدها از ۳۶ ماه ب��ه ۶۰ ماه افزایش یافت 
که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد 

صنعتی و معدنی خواهد بود.

سقوط 2۷ هزار واحدی شاخص 
بورس

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
س��رمایه با افت ۲۷ هزار واحدی روبرو شد. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار سرمایه بیش از ۷میلیارد و ۸۶۷میلیون سهم 
و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۴هزار و ۶۲۲میلیارد 
تومان در بیش از ۴۸۳هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و ش��اخص بورس با افت ۲۷ هزار 
و ۶۴۷واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۴هزار 
و ۳۳۱واح��د قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی 
بر دماس��نج بازار س��هام در روز جاری به نام 
نمادهای معامالتی شرکت های فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و پتروشیمی 
نوری ش��د و در مقابل شرکت های فجر ارژی 
خلیج فارس، مبین انرژی خلیج فارس و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با رشد خود مانع افت 
بیشتر نماگر بازار سهام ش��دند.بر اساس این 
گ��زارش، در بازارهای فراب��ورس ایران هم با 
معامله ۴میلی��ارد و ۱۷۲میلیون ورقه به ارزش 
۱۵۰ه��زار و ۳۰۹میلیارد توم��ان در ۳۱۷هزار 
نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۳۶۵واحد 
اف��ت کرد و در ارتفاع ۲۰هزار و ۸۵۳واحد قرار 
گرفت.در این بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی 
بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی 
پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس و آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان شد و در مقابل شرکت های 
زغال س��نگ پرورده طبس، کشت و دام قیام 
اصفهان و کش��تیرانی دریای خزر بیش��ترین 
اثر مثبت را بر این ش��اخص به نام خود ثبت 

کردند.

اخبار

ی��ک نماینده مجلس با بی��ان اینکه مبلغ 
یاران��ه فعلی کفاف هزینه ه��ای خانوار را 
نمی ده��د گفت: یارانه حق مردم اس��ت.
عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور در 
گفتگو با مهر گفت: حذف ارز چندنرخی از 
اقتصاد کشور امری گریزناپذیر بود و باید 
انجام می ش��د. به ویژه اینکه این سیاست 
رقاب��ت را در اقتص��اد از بین برد و فضای 

ران��ت خواری را در کش��ور به وجود آورد.
وی اف��زود: اینکه تعداد زیادی از مردم به 
دالیل مختلف از س��یکل پرداخت یارانه 
کنار گذاش��ته ش��ده ان��د، اقدام درس��تی 
نیس��ت. اساس��ًا نباید به یارانه به عنوان 
کمک معیش��ت به مردم نگاه کنیم، این 
حق مردم اس��ت که باید ب��ه همه بدون 
استثنا و به طور مساوی پرداخت شود. اگر 

ب��ه یارانه این طور ن��گاه کنیم که کمک 
خرج مردم باش��د و فقط ع��ده ی خاصی 
از آن به��ره مند ش��وند، در واقع ادامه ی 
همان تصوری اس��ت که دولت های قبلی 
داش��تند. همان نگاه لیبرالیستی که معتقد 
بود یارانه نوعی صدقه است، در حالی که 
برای تحقق حداقل زندگی باید این یارانه 
پرداخت شود.علیرضابیگی ادامه داد: وقتی 

یارانه فقط به عده ی خاصی داده می شود، 
افرادی که آن را دریافت نمی کنند در صدد 
بر می آیند با فقیر نشان دادن خودشان از 
آن بهره مند ش��وند. این شرایط اصاًل در 
شأن مردم ایران نیست. این مبلغ باید به 
همه آحاد مردم پرداخت شود.این نماینده 
مجلس تأکید کرد: مبلغ فعلی یارانه قطعًا 
کفاف هزینه های خانوارها را نخواهد داد. 

ما س��ال گذش��ته ۱۸ میلی��ارد دالر برای 
ارز ترجیح��ی هزینه کردی��م. االن رقمی 
نزدیک به ۲ الی ۳ میلیارد دالر را به مردم 
داده ای��م. در حالی که تمام این مبلغ مال 
مردم اس��ت و باید به آنها داده شود. نباید 
سر مردم منت بگذاریم. این مبلغ که برای 
ارز ترجیحی هزینه می ش��ده است، حق 

آنهاست و باید به آنها داده شود.

یارانه فعلی کفاف هزینه های خانوار را نمی دهد
یک نماینده مجلس:

احتمال افزایش صادرات نفت ایران با مجوز آمریکا بدون رسیدن به توافق
یک مقام شرکت ویتول اعالم کرد؛

ویتول سوئیس در جدیدترین اظهارات خود 
اعالم کرده اس��ت ایاالت متحده به منظور 
کنترل قیمت نفت می تواند اجازه دهد بدون 
رس��یدن به توافقی با ایران نفت بیشتری از 
ایران وارد بازار شود.به گزارش مهر شرکت 
ویتول سوئیس در جدیدترین اظهارات خود 
اعالم کرده اس��ت ایاالت متحده به منظور 
کنترل قیمت نفت می تواند اجازه دهد بدون 
رس��یدن به توافقی بین ایران و کشورهای 
اروپای��ی نف��ت تحریم ش��ده ای��ران وارد 
بازاره��ای جهانی ش��ود.مایک مولر، رئیس 

بخش آسیایی گروه ویتول، گفت: »آمریکا 
ممکن اس��ت به دلیل کاه��ش قیمت نفت 
اجازه دهد مقدار بیش��تری از این نفت وارد 
بازار جهانی شود« و این به دلیل نیاز آمریکا 
به کاهش قیمت بنزین اس��ت.این در حالی 
است که ایاالت متحده ماه گذشته نفت یک 
کش��تی با پرچم ایران را در نزدیکی یونان 
توقیف کرد و چند روز بعد تهران دو نفتکش 
یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد. اما به 
گفته مولر، این اقدام واش��نگتن بعید اس��ت 
که نش��انه آغاز توقیف نفتکش های بیشتر 

توسط ایاالت متحده باش��د.از سوی دیگر، 
ایران در س��ال جاری صادرات نفت خود را 
افزایش داده اس��ت و بیشتر این افزایش به 
چین معطوف شده است. به گفته تحلیلگران 
انرژی، توافق هسته ای جدید منجر به ورود 
بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بش��که در روز 
ب��ه بازارهای بین المللی می ش��ود که برای 
تأثیرگذاری بر قیمت ها کافی اس��ت. ایران 
همچنی��ن حدود ۱۰۰ میلیون بش��که نفت 
ذخیره شده دارد که به سرعت قابل فروش 
است.قیمت نفت خام در سال جاری بیش از 

۵۰ درصد افزایش یافته و به نزدیک به ۱۲۰ 
دالر در هر بش��که رس��یده است که بیشتر 
به دلیل پیامدهای ناش��ی از حمله روس��یه 
ب��ه اوکراین اس��ت. در حالی که بس��یاری 
از جمهوری خواه��ان و برخ��ی دموکرات ها 
مخال��ف هرگونه لغ��و تحریم ه��ای ایران 
هستند، بایدن برای کاهش قیمت بنزین که 
به بیش از ۴.۸۰ دالر در هر گالن در ایاالت 
متحده رس��یده اس��ت، تحت فشار شدیدی 
قرار دارد.مولر گفت تصمیم روز پنجش��نبه 
اوپک پالس برای تسریع افزایش تولید بعید 

اس��ت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. دلیل 
این امر دش��واری افزایش عرضه از س��وی 
اکث��ر کش��ورهای تولیدکنن��ده و همچنین 
کاهش پیش بینی ش��ده صادرات مس��کو 
پس از تحریم های اعمال شده بر این کشور 
به دلیل جنگ در اوکراین است.مولر افزود: 
در م��ورد جهت گی��ری قیمت ها اتفاق نظر 
وجود ندارد، زیرا برخی کارشناسان معتقدند 
قیمت ها به ۱۳۵ تا ۱۴۰ دالر در هر بش��که 
می رسد و برخی دیگر معتقدند که دوباره به 

سطح ۱۰۰ دالر کاهش می یابد.

قیمت ارز در آستانه سقوط
مصوبه سران قوا برای مدیریت بازار ارز

گروه اقتصادی: هرچند، بازار ارز در هفته های اخیر روند 
صعودی داش��ته و در محدوده رک��ورد ۲۸ مهرماه خود 
پرسه می زند، شواهد از ریزش قریب الوقوع نرخ ارزهای 
خارجی در ب��ازار حکایت می کند.به گزارش مهر، ارز در 
هفته های اخیر روند صعودی داشته و در محدوده رکورد 
تاریخی خود پرس��ه می زند. رکوردی که در ۲۸ مهرماه 
۱۳۹۹ ب��ا ثبت قیمت ۳۱۸۶۰ تومانی برای دالر آمریکا، 
در کارنامه عملکرد دولت دوازدهم به ثبت رس��ید.برخی 
کارشناسان اقتصادی معتقدند، ناتوانی دالر در حرکت به 
سمت قله های باالتر، به این معناست که این بازار گزینه 
مناس��بی برای سرمایه گذاری نبوده و با وجود تورم های 
بیش از ۴۰ درصدی طی سال های اخیر، حتی نتوانسته 
ارزش ۲۰ ماه گذش��ته خ��ود را بازیابی کن��د. بنابراین، 
بازده��ی دالر طی مدت مذکور تقریب��ًا »صفر« بوده و 
نسبت به س��ایر بازارهای دارایی نظیر بورس و مسکن، 
جامانده محس��وب می ش��ود.با این وج��ود تحلیل گران 
تکنی��کال معتقدند، عبور قیمت ها از س��قف تاریخی در 
بازار ارز، می تواند زمینه ساز تالطم مضاعف در بازارهای 
موازی و آشفتگی قیمت ها باشد. از این رو، مدیریت بازار 
ارز در مقط��ع فعلی )که نرخ ها ب��ه قله تاریخی نزدیک 
شده(، به پشتوانه ابزار در دسترس و بهبود شرایط ارزی 
کشور، ضروری است.بر اس��اس آمار رسمی گمرک، تا 
پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ارزش تجارت خارجی کشور 
به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دالر رس��یده است. در این 
میان، سهم صادرات کاالهای غیرنفتی، به استثنای نفت 
خام، نفت کوره، نفت س��فید و صادرات از محل تجارت 
چمدانی، با رشد ۳۷ درصدی، از ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون 
دالر عبور کرد. همچنین، تراز تجارت خارجی کشور در 
۲ ماه نخس��ت سال، به مثبت ۴۰۱ میلیون دالر رسیده 
است.از سوی دیگر، اخباری که از وزارت نفت به گوش 
می رس��د، حاکی از دسترسی کامل به منابع ارزی ناشی 
از ف��روش نفت و فرآورده های نفتی اس��ت. جواد اوجی 
وزیر نفت بارها درباره وصول کلیه مطالبات ارزی ناشی 
از ف��روش نفت و فرآورده های مرتبط طی ماه های اخیر 
خبر داده است. خبری که توأم با افزایش قیمت و میزان 

صادرات نفت و مش��تقات آن، نشان از امکان مدیریت 
مؤثرتر بازار ارز با ابزار مداخله ای دارد.

مصوبه سران قوا برای مدیریت بازار ارز ���
در جلسه یازدهم خردادماه )چهارشنبه شب هفته گذشته( 
ش��ورای عالی هماهنگی سران قوا که به ریاست رئیس 
جمهور تش��کیل شد، اختیارات جدید و ویژه ای به بانک 
مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده ش��د. اختیاراتی که 
برخی گمانه زنی ها، از مدیریت نرخ ارز برای بازگشت به 
دامنه ۲۰ هزار تومانی دالر، به عنوان یکی از محورهای 
آن، حکایت دارد.همچنین بر اساس مصوبه این جلسه، 
معام��الت فردایی ط��ال همانند معام��الت فردایی ارز، 
ممنوع و غیرقانونی ش��ناخته ش��د و فعاالن این بازار به 
جرم اخالل اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ب�ه زودی اختی�ارات ویژه ای ب�ه بانک مرک�زی اعطا  ���
خواهد شد

ش��اید بتوان بخشی از جزئیات مصوبه فوق را در خالل 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، یک روز قبل از جلسه 
س��ران قوا جس��ت وجو کرد.جایی که علی صالح آبادی 

در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با 
اشاره به برنامه مفصل بانک مرکزی به منظور مدیریت 
بازار ارز، اظهار داش��ت: در حال حاضر بانک مرکزی در 
چارچوب محدودیت های قانونی در تالش است که بازار 
ارز را متعادل نگاه دارد و قطعًا آرامش در بازار ارز ایجاد 
خواهد شد. اختیارات ویژه ای به زودی به این نهاد، اعطا 
خواهد ش��د و نقش این اختیارات در افزایش توان بانک 
مرکزی برای فعالیت در بازار ارز، مثبت ارزیابی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از س��خنانش 
ب��ه تقویت عرض��ه ارز اش��اره کرد و گف��ت: وضعیت 
درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه 
ارز مش��کلی نداریم. در دو بخش اسکناس و حوالجات 
ارزی عرضه های مان را بیشتر می کنیم. در بخش تقاضا 
نیز تالش خواهیم ک��رد، تقاضاهای واقعی بازار، چه در 
بخش حواله و چه در بخش اسکناس را به طور کامل در 

سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.
سیگنال بیشترین اسکناس ارزی در طول تاریخ ���

رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از س��خنانش به 

رشد بی سابقه ذخایر اسکناس بانک مرکزی اشاره کرد 
و درباره وضعیت تج��ارت خارجی گفت: همان طور که 
پیش تر نیز تاکید کرده ام، در حوزه اس��کناس بیشترین 
ذخایر اس��کناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم. 
در دو ماهه ابتدایی س��ال جدید حدود ۵/ ۷ میلیارد دالر 
صادرات نف��ت، ف��رآورده، میعانات، گاز و پتروش��یمی 
داش��تیم. در مدت مش��ابه سال گذش��ته این رقم ۵/ ۴ 
میلی��ارد دالر بوده اس��ت و این یعنی بیش از ۶۰ درصد 

رشد در درآمدهای ارزی محقق شده است.
؟ تکرار سناریوی مهرماه ���۱3۹۷

مرور س��ابقه تصمیم گیری در حوزه ارز در سطح سران 
قوا نش��ان می دهد، پ��س از رکورد ش��کنی های پیاپی 
نرخ ارز از واپس��ین روزهای س��ال ۹۶ تا مهرماه ۹۷ که 
دالر آمری��کا را از کان��ال ۴ هزار تومانی تا مرز ۲۰ هزار 
تومان رس��اند، روند بازار ارز معکوس شد و کاهش قابل 
مالحظه ای رقم خورد.در همین راس��تا، اختیارات سران 
ق��وا در مهرم��اه ۱۳۹۷ به بانک مرک��زی برای مداخله 
در ب��ازار ارز و نی��ز تأکید بر اس��تفاده از همه ابزارهای 
قانونی برای بازگش��ت ارزهای صادراتی، موجب ریزش 
س��نگین قیمت ها در بازار ارز شد.به گونه ای که از پایان 
مهرماه ۱۳۹۷، بانک ه��ای دولتی به نمایندگی از بانک 
مرکزی، خریدار موج س��نگین فروش ارز شدند و قیمت 
دالر در اردیبهشت ۱۳۹۸، با وجود استمرار تحریم های 
اقتصادی و فش��ارهای سیاس��ی و روان��ی، در محدوده 
۱۱۵۰۰ تومانی نوسان می کرد.بررسی ها نشان می دهد، 
هرچند به واسطه رشد نقدینگی و تقاضای غیررسمی در 
بازار ارز، امکان سقوط قیمت ها همچون پیشینه تاریخی 
مهرماه ۱۳۹۷ وجود ن��دارد، اما ظرفیت های الزم برای 
نقش آفرینی مؤثرتر بانک مرکزی در تحوالت بازار آزاد 
وج��ود دارد. ابزار و ظرفیت هایی ک��ه می تواند، التهاب 
کنون��ی قیمت ه��ا را مرتفع ک��رده، دالر را به دامنه ۲۰ 
هزار تومانی بکشاند و انتظارات تورمی را در بازه کنونی 
کنترل کند.هرچند در میان م��دت و بلند مدت، کنترل 
ریشه های تورم که اصلی ترین عامل اثرگذار بر بازار ارز 

محسوب می شود، اجتناب ناپذیر است.

وزیر نیرو با اشاره به نقش موثر تجار در افزایش حجم 
معامالت ایران و قطر، از امضای سند حمایت و پشتیبانی 
از بخش خصوصی ایرانی و قطری در اجالس هش��تم 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی دو کشور 
خبر داد. به گزارش گروه تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر 
نیرو شب گذشته به منظور برگزاری هشتمین اجالس 
کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی ایران و قطر 
وارد دوحه ش��د تا توافقات دو کشور را که بنیان آن در 
سفر اس��فندماه رئیس جمهوری اسالمی ایران به این 
کشور گذاشته شد را پیگیری کرده و به گام های عملی  
نزدیک تر سازد.وزیر نیرو در جریان سفر خود به قطر به 
منظور ش��رکت در اجالس هشتم کمیسیون مشترک 
همکاری ه��ای اقتصادی ایران و قطر در دوحه، ش��ب 
گذش��ته در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی در قطر، با 

اشاره به پتانسیل باالی بخش خصوصی در کشورهای 
همسایه، اظهار کرد: بخش خصوصی پتانسیل و نقش 
بسیار موثری در افزایش حجم معامالت و تبادالت دارد 
و می توان��د در روابط اقتصادی دو کش��ور نیز تاثیرگذار 
باش��د.وی با تاکید بر توس��عه مناس��ب روابط ایران با 
همسایگان به ویژه روابط مثبت سیاسی دو کشور ایران 
و قطر افزود: قطعا با این س��طح همکاری دو کش��ور، 
مهم تری��ن هدف ایران پش��تیبانی از بخش خصوصی 
ایرانی در توسعه روابط اقتصادی با قطر است.وزیر نیرو 
و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو 
کش��ور با بیان اینکه بازار قطر بازاری بکر برای حضور 
تجار و بازرگانان ایرانی است، خاطرنشان کرد: مهم ترین 
س��رمایه در دنیای اقتصادی امروز، وجود بازاری مفید، 
مطمئن، پایدار و دارای پتانس��یل برای تجار است.وی 

حضور مش��اور حقوقی محلی برای همراهی و مشاوره 
در امضای قراردادهای اقتصادی را ضروری دانس��ت و 
گفت: قطعا در اجالس هشتم یکی از اسناد مهم امضا 
شده در خصوص  حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی 
ایرانی و قطری برای توسعه همکاری ها خواهد بود.طبق 
اعالم وزارت نیرو، کمیسیون مشترک دو کشور در قالب 
پنج کمیته تخصصی یعنی »کمیته اقتصادی، بازرگانی 
و صنعت��ی«، »کمیته بانکی و مالی«، »کمیته حمل و 
نقل و فناوری اطالعات«، »کمیته علمی، بهداش��تی، 
فرهنگی، ورزشی و گردشگری« و سرانجام »کمیته آب 
و انرژی« تفاهم نامه ها و توافقات دو کشور را مورد بحث 
و تب��ادل نظر قرار خواهد داد و زمینه های الزم را برای 
پیشبرد توافقات و اقدامات عملی فراهم خواهد آورد.در 
این س��فر نمایندگانی از ۱۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی 

همچون وزیر ورزش و جوانان و رئیس سازمان توسعه 
تج��ارت همچنین معاونان بس��یاری از وزارتخانه های 
دولت��ی، وزیر نیرو را همراهی می کنن��د، این در حالی 
است که میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی فوتبال 
۲۰۲۲ در کنار ظرفیت های همکاری های موجود، زمینه 
همکاری های جدیدی را برای دو کش��ور دوهمس��ایه 
فراهم آورده اس��ت، به گونه ای که پیش بینی می شود 
مناطق آزاد ایران همچون جزایر زیبای کیش و قش��م 
بتوانند در اواخر آبان م��اه ۱۴۰۱ و همزمان با برگزاری 
مس��ابقات جام جهانی فوتبال، میزبان اردوهای تمرین 
برخ��ی تیم های اعزامی به مس��ابقات قطر و همچنین 
گردش��گران و عالقه مندانی باش��د که برای تماشای 
مسابقات، راهی محل برگزاری جام جهانی فوتبال سال 

۲۰۲۲ می شوند.

دوحه میزبان کمیسیون همکاری های مشترک ایران و قطر
وزیر نیرو: سند حمایت از بخش خصوصی ایرانی و قطری امضا می شود 

انتصاب غیرقانونی مدیرمجرم در بانک دولتی لغو شد 
با پیگی��ری س��امانه س��وت زنی خبرگزاری 
ف��ارس، انتصاب غیرقانونی مدیر مجرم یکی 
از بان��ک های دولتی، که در ح��ال گذراندن 
دوران محکومی��ت خ��ود ب��ود، لغو ش��د به 
گزارش فارس، اخیرا براس��اس گزارشاتی که 
کارمند یکی از بانک های معروف دولتی ثبت 
ک��رده بود، گزارش مورد پیگیری قرار گرفت. 
فردی با نام الف_گ که چندین سال جایگاه 
مدیرکلی یکی از بانک های دولتی را داشت، 
به جرم ارتش��اء به ده س��ال زندان، ۷۴ ضربه 
ش��الق، ضبط مال ناشی از رش��وه، پرداخت 

جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی 
محکوم می شود، البته محکومیت انفصال دائم 
از خدمات دولت��ی وی در دادگاه تجدید نظر 
سال ۹۸ به ۱۸ ماه حبس کاهش پیدا می کند. 
طبق اطالعات گزارشگر و مستندات موجود، 
مدی��ر مذکور هنگامی ک��ه در حال گذراندن 
دوران محکومیت خود بود، در کمال تعجب به 
عنوان مشاور امور سرمایه گذاری و راهبردی 
ش��رکت های این بانک منصوب می شود. در 
خبر مذکور ضمن افش��ای ای��ن تخلف ذکر 
کرده بودیم که اگر انتصاب غیرقانونی مسئول 

مجرم در این بانک لغو نش��ود، هویت فرد و 
دستگاه های متخلف افش��ا خواهد شد.برای 
ابطال این انتصاب همان روز با روابط عمومی 
این بان��ک ارتباط برقرار کردی��م که وی در 
رابطه با مسئولیت های مدیر مجرم اظهار کرد: 
آقای ا_گ س��الیان گذشته مدیر شعب شرق 
کش��ور این بانک بوده اس��ت که در سال ۹۸ 
به جرم تحصیل مال نامش��روع توسط دادگاه 
صالحه محکوم شده و اکنون در حال گذراندن 
دوران محکومیت خود اس��ت.وی به انتصاب 
غیرقانون��ی این بانک اش��اره ک��رده و ادامه 

داد: ای��ن انتصاب از جانب معاونت حراس��ت 
و بازرس��ی بانک مورد بررس��ی قرار گرفته و 
پس از تائید تخلف، بالفاصل��ه در ۱۲ خرداد 
حکم نامبرده توس��ط مدیری��ت بانک ابطال 
ش��د، به نحوی که آقای ا_گ در حال حاضر 
هیچ گونه مس��ئولیتی در این بانک ندارد.بنابر 
آنچه مطرح ش��د، پیگیری  سامانه سوت زنی 
خبرگ��زاری فارس و مدیری��ت بانک مذکور 
موجب شد، تا انتصاب غیرقانونی فردی که در 
جایگاه مدیریتی خود به تحصیل مال نامشروع 
از طریق ارتشاء محکوم شده بود، بالفاصله لغو 

شود.ضمن تشکر از اقدام سریع و قاطع بانک 
مذکور در برخورد و برکناری فرد مجرم، اعالم 
می دارد سامانه سوت زنی این رسانه با کمک 
هزاران گزارشگر مردمی خود از سراسر کشور 
عملکرد همگی نهادها، سازمان ها و موسسات 
را رصد کرده و در وهله اول با خود س��ازمان 
مربوطه در میان گذاشته و چنانچه نتیجه ای 
حاصل نش��ود، از طری��ق رس��انه  ای کردن 
تخلفات و یا پیگیری از طریق دس��تگاه های 
نظارتی، گزارش��ات مردمی فساد را تا مرحله 

نتیجه و رفع فساد پیگیری خواهد کرد.
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شهرستان

مبتالیان کرونا در ایالم به صفر رسید
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ایالم گفت: 
مبتالیان کرونا در ایالم به صفر رس��ید و در 
شبانه روز گذشته ابتال به کرونا ثبت نشده و 
هم اکنون مجموع مبتالیان استان ۷۹ هزار 

و ۶۱۶ نفر است.
دکتر جاس��م محمدی در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: طی ۲۴ ساعت گذشته فوتی 
کرونا در ایالم ثبت نشده و مجموع قربانیان 

استان یک هزار و ۲۵۲ نفر است.
وی افزود: شهرس��تان های ایالم، هلیالن، 
س��یروان، ملکشاهی و چوار در وضعیت آبی 
و س��ایر شهرس��تان ها نیز در وضعیت زرد 

هستند.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ایالم ادامه 
داد: ۲ ایالمی ۲۴ س��اعت گذشته در مراکز 
درمانی بس��تری ش��دند و مجموع بس��تری 

های استان پنج نفر است.

مهران در صدر ۱2 گمرک مرزی با 
عراق است

   مدی��رکل گمرکات اس��تان ای��الم گفت: 
گمرک بین المللی مه��ران از نظر صادرات 
در رتبه نخس��ت بین ۱۲ گم��رک مرزی با 

کشور عراق قرار دارد.
؛ روح اهلل غالم��ی با اع��الم این خبر اظهار 
داش��ت: ۲۰۸ میلی��ون دالر کاال طی ۲ ماه 
گذش��ته ب��ا وزن ۵۴۱ ه��زار و ۴۷۰ تن از 
طریق مرز بین المللی مهران به عراق و سایر 
کش��ورها صادر شده که نش��ان می دهد با 
اختالف ۴۷ میلیون دالری نسبت به گمرک 

مرزی بعدی در صدر قرار دارد.
وی با بیان اینکه گمرک مهران در صدر ۱۲ 
گم��رک مرزی با عراق ق��رار گرفت، افزود: 
این میزان صادرات کاال نس��بت به مش��ابه 
سال ماقبل آن از لحاظ ارزشی ۶۸ درصد و 

از نظر وزن ۹۳ درصد رشد داشته است.
غالمی ادامه داد: بیش��تر کاالهای صادراتی 
ش��امل سنگ، کاشی، سرامیک، آهن آالت، 
محص��والت فل��زی، تره ب��ار ، محصوالت 
پتروش��یمی ، س��نگ آهن، کلینکر سیمان، 
محصوالت پالستیکی، شیشه و محصوالت 
آن، خودرو و قطعات آن را شامل می شود.

مدی��رکل گمرک اس��تان ایالم ب��ه میزان 
ص��ادرات کاال از م��رز مه��ران طی س��ال 
گذشته اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی 
)س��ال ۱۴۰۰( یک میلی��ارد و ۱۶۱ میلیون 
دالر انواع کاال س��ال گذش��ته از طریق مرز 
بین المللی مهران به عراق و س��ایر کشورها 

صادر شده است.

»سه شنبه های شادآبی« حضوری شد
در پ��ی کنت��رل ش��یوع بیماری کرون��ا و با 
همکاری کانون پ��رورش فکری کودکان و 
نوجوانان اس��تان اصفهان، ویژه برنامه های 
»سه شنبه های شادآبی« در سال ۱۴۰۱ به 

صورت حضوری برگزار می شود.
»س��ه ش��نبه های ش��ادآبی« عنوان برنامه 
ای اس��ت که با هدف آشناس��ازی نونهاالن 
و نوجوانان با مفاهیم مدیریت مصرف بهینه 
آب و با همکاری مش��ترک ش��رکت آب و 
فاض��الب، اداره کل آم��وزش و پ��رورش و 
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 
اس��تان اصفهان از س��ال ۱۳۹۹ به صورت 
مجازی و در بس��تر شبکه شاد دانش آموزی 

آغاز شده است.  
و اما امس��ال با واکسینه شدن بخش زیادی 
از م��ردم و فروک��ش کردن ش��یوع بیماری 
کرونا در جامعه این برنامه روزهای سه شنبه 
ه��ر هفته به صورت حضوری برگزار خواهد 
ش��د.    در نخستین برنامه حضوری از »سه 
شنبه های شادآبی«، مرکز شماره ۷  کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان 
ش��اهد برنامه های متنوعی از جمله نمایش 
خوان��ی »صدای پ��ای آب«، قص��ه گویی، 
دکلمه، نمایش پانتومیم »ضرب المثل ها« 
و  بح��ث علمی با موضوع »آب و ش��گفتی 
ه��ای آن« با حض��ور جمعی از ک��ودکان، 

نوجوانان و مربیان کانون بود.
 سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اس��تان اصفهان در مراسم افتتاح 
سلس��له برنامه های حضوری »س��ه شنبه 
های شادآبی« گفت: به دنبال امضای تفاهم 
نام��ه همکاری مش��ترک کان��ون، آموزش 
و پ��رورش و آبفا از دو س��ال پیش تاکنون، 
تولید محتوا و انتش��ار مفاهیم فرهنگ بهینه 
مصرف آب در قالب های فرهنگی، هنری و 
ادبی در دستور کار قرار گرفت که با استقبال 
معلمان، مربیان و دان��ش آموزان در دوران 

کرونا همراه بود.

تحقق 4 درصدی سند اشتغال استان 
در دو ماهه نخست سال جاری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانش��اه با اش��اره به تحقق ۴ درصدی از 
تعهدات س��ند اشتغال استان در سال ۱۴۰۱، 
گفت: در حوزه مش��اغل خانگی ۷۷ میلیارد 
تس��هیالت در نظر گرفته شده که تا کنون 

۸۰ درصد آن جذب شده است. 
 مختار احمدی اظهار کرد: در راستای کاهش 
نرخ بیکاری، سند توسعه اشتغال استان در دو 
ماهه اول سال جاری با پیش بینی ۵۳ هزار 
فرصت ش��غلی از ۱ میلیون فرصت ش��غلی 
پیش بینی ش��ده در کشور با تمرکز بر طرح 
زیس��ت بوم ملی اش��تغال کش��ور، حدود ۴ 

درصد محقق شده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانش��اه با اش��اره به اینکه اش��تغال های 
ایج��ادی در س��امانه رصد ثبت می ش��ود، 
افزود: این سامانه از ابتدای سال فعال است 
و دس��تگاه هایی اجرایی متولی اشتغال مانند 
جهاد کشاورزی و صمت و میراث فرهنگی و 
صنایع گردشگری، اشتغال های ایجادی را بر 

اساس کد ملی در سامانه ثبت می کنند.
وی ادامه داد: در س��ال گذش��ته ۷۷ میلیارد 
تومان تسهیالت مش��اغل خانگی به استان 
اختصاص یافت که تاکنون، حدود ۸۰ درصد 
از این تسهیالت با پیش بینی ۱۸۰۰ فرصت 

شغلی جذب شده است.

پایان عملیات اجرایی و تکمیل ساخت راه 
روستایی خرم آباد، درشهرستان ساوه

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
اس��تان مرکزی از پایان عملی��ات اجرایی و 
تکمیل ساخت راه روستایی خرم آباد، شامل 
اجرای مراحل زیرس��ازی و الیه آسفالت در 

بخش نوبران شهرستان ساوه خبر داد.
مهرداد جهانی مدی��ر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اس��تان مرکزی با اش��اره به 
اهمیت س��اخت و توس��عه راه های روستایی 
برای تس��هیل در تردد روس��تائیان و ایجاد 
بس��تری مناس��ب برای تقویت توان تولید و 
رونق اقتصادی حاصل از آن در منطقه گفت: 
نخس��تین گام برای تأمین رفاه اجتماعی در 
روستاها توسعه زیرس��اخت های الزم است 
که بی ش��ک راه یک��ی از مهمترین ارکان 
آن بشمار می رود. وی ساخت راه های فرعی 
و روس��تایی را از جمل��ه خدم��ات اداره کل 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای در اس��تان 
مرک��زی برش��مرد و افزود: در س��ال جاری 
برای س��اخت راه ه��ای فرعی و روس��تایی 
اعتبار قابل توجهی در نظر گرفته شده است 
ک��ه در ص��ورت تامین اعتب��ار الزم و ابالغ 
تخصیص ه��ای مالی، عملی��ات اجرایی آن 
در نقاط مختلف استان با اولویت های تعیین 

شده انجام خواهد شد.
مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان مرکزی خاطرنشان کرد: کارگاه های 
عمرانی در جاده های روس��تایی اس��تان در 
سطح گسترده ای فعال بوده و در حال حاضر 
جاده روس��تاهای طرخوران، مرق، مرقکان، 
بندنقین، میچینک و خرم آباد در شهرستان 
س��اوه، اصفهان��ک در شهرس��تان زرندیه، 
چهارچریک، ده حسین، بصری و لنجرود در 
شهرستان شازند، سیجان، طرالن و سلوکلو 
در شهرستان کمیجان، سیردر و خارپهلو در 
شهرس��تان خنداب، قانیاروق در شهرستان 
اراک، گلدشت-آشیانه در شهرستان خمین، 
هفتیان، گوگس��گرد و جالیر-فریسمانه در 
شهرستان تفرش و سقرجوقک-زنگارک در 
شهرستان فراهان در حال ساخت، بهسازی 

و تعریض می باشند.

یک هزار راس دام غیر مجاز در جنگل 
ابر شاهرود شناسایی شد

رئیس اداره محیط زیس��ت ش��اهرود با بیان 
اینکه یک هزار راس دام غیر مجاز در جنگل 
ابر ش��اهرود شناسایی شدند، گفت: هر گونه 
تعلی��ف غیرمج��از در این مح��دوده ممنوع 
اس��ت. علی اکبر قربانلو ب��ا بیان اینکه طی 
ایام تعطیل خردادماه گشت، کنترل و پایش 
مناطق حفاظت شده جنگل ابر شاهرود شدت 
بیشتری یافت، ابراز داشت: در این راستا هزار 
رأس دام غی��ر مجاز در جنگل ابر ش��اهرود 
شناس��ایی شده اس��ت. وی با بیان اینکه به 
آغل های غیر مجاز محدوده منطقه حفاظت 
شده ابر اخطار اخراج داده شده است، افزود: 
صورت جلسه تخلف آنها تنظیم و به دادگاه 
برای رسیدگی ارجاع داده شده است. رئیس 
اداره محیط زیست شاهرود ضمن بیان اینکه 
با هر گونه تخلف س��اخت و س��از و تعلیف 
غیر مجاز برخورد می شود، ابراز داشت: هدف 
از این اقدام بکر نگه داش��تن طبیعت زیبای 
جنگل ابر و حفاظت و حراست هر چه بیشتر 
این جنگل های هیرکانی است. قربانلو با بیان 
اینکه طی تعطیالت اخیر شاهد حجم بسیار 
ب��االی ورود خودروها به محدوده جنگل ابر 
بودیم، ابراز داشت: با ایجاد گشت های ویژه 
تالش ش��د تا از حوادث احتمالی نظیر وقوع 

حریق پیشگیری شود.

اخبار

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با حضور در خبرگزاری جمهوری اسالمی 
لوح نخستین »سفیر قرض الحسنه« کشور 
را به »علی ن��ادری« مدیرعامل ایرنا اهدا 

کرد
بان��ک  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
قرض الحس��نه مهر ایران به نقل از ایرنا، 
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 

بانک قرض الحس��نه مهر ایران  با  حضور 
در خبرگزاری جمهوری اسالمی، با مدیران 
این خبرگ��زاری دیدار و ضم��ن بازدید از 
تحریریه خبر ایرنا به س��ؤاالت خبرنگاران 

این رسانه پاسخ داد.
اقدام��ی  در  و  دی��دار  ای��ن  جری��ان  در 
خیرخواهان��ه، ل��وح افتخار اولین »س��فیر 
قرض الحس��نه« در نظام بانکی کشور به 

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا اعطا شد.
بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران در لوح 
اهدایی ب��ه مدیرعامل ایرن��ا تأکید کرده 
انتخاب وی به عنوان سفیر قرض الحسنه 
با عنایت ب��ه فعالیت های ارزنده اجتماعی 
و فرهنگی خبرگزاری جمهوری اس��المی 
و پیش��گامی در امور خیر و انساندوس��تانه 
ص��ورت گرفت��ه و اب��راز امیدواری ش��ده 

سفیران قرض الحس��نه با نیک اندیشی و 
خیرخواهی در مس��یر خدمت به خلق خدا 
و دس��تیابی مردم به زندگی ش��رافتمندانه 

گام بردارند.
در ای��ن ل��وح همچنی��ن بر ل��زوم ترویج 
فرهنگ غنی قرض الحسنه در کشور تأکید 
و تصریح ش��ده اس��ت که این کار موجب 
برانگیختن نیت ها و انگیزه های انسان های 

بزرگ مهر و خیراندیش شده و توسعه رفاه 
اجتماعی در پرتو فرهنگ قرض الحسنه و 

همیاری را شتاب می بخشد.

مدیرعامل ایرنا نخستین سفیر قرض الحسنه کشور شد

شهروندان سرویس وسایل سرمایشی را به سرویس کاران مجاز بسپارند
با اش��اره به فرارسیدن فصل گرما و اس��تفاده از وسایل 
سرمایش��ی، الزم اس��ت ش��هروندان برای حفظ جان و 
س��المتی خود، نکات ایمنی مرب��وط به کولر های آبی را 

بدانند و رعایت کنند.
مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف  برق 
اصفهلن گفت :ش��اید راه اندازی کولرهای آبی کار ساده 
ای به نظر برسد؛ اما در واقع با جان افراد در ارتباط است . 
وی در ادامه افزود : نصب و راه اندازی کولر باید از سوی 

سرویس کار مجاز انجام گیرد.
مهن��دس صالحی مدی��ر دفتر مدیریت مص��رف برق با 
اشاره به فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی در مصرف برق 
خاطرنش��ان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران ادارات 
دولتی و غیردولتی موظف اند ۳۰ درصد در ساعات اداری 
و ۶۰ درصد بعد از س��اعات اداری مص��رف برق خود را 
کاهش دهند . وی بابیان اینکه  تمام سازمانها باید توجه 
زیاد اس��ت که س��ال قبل، بیش از نیم میلیارد تومان از شهرداری اصفهان یکی از مشترکین عمومی با مصرف ویژه ای نسبت به این دستور العمل داشته باشند گفت : 

مجموع پاداش هایی که به کم مصرف ها تعلق می گرفت 
به ش��هرداری اصفهان پرداخت شد. صالحی خاطرنشان 
ک��رد: ش��هرداری به عن��وان ویتری��ن مقاب��ل دیدگان 
ش��هروندان می تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای 

دیگر نهادها قرار گیرد.
صالح��ی عنوان ک��رد: در بحث توزیع برق کالن ش��هر 
اصفهان ۷۷ درصد مش��ترکین ما خانگی هستند که ۳۰ 
درص��د مصرف برق را به خود اختص��اص می دهند و با 
افزایش دمای هوا ش��اهد ۵۰ درصد افزایش مصرف در 

این بخش هستیم.
وی بابی��ان اینکه ش��اهد افزایش تعرفه ه��ای مصرف 
برق می باش��یم گفت: برای مدیریت مصرف و مصرف 
بهینه برق الزم اس��ت  به س��اعات پی��ک توجه کنیم و 
س��رویس کولرهای آب��ی و گازی توس��ط متخصصین 
امر و س��رویس کاران متبحر انجام و درجه سیستم های 

سرمایشی روی ۲۴ تنظیم شود. 

مدیر دفتر مدیریت مصرف  برق اصفهان

اقدامات، مشکالت و مسائل منطقه دو شهرداری کرج بررسی شد
شهردار کرج صبح امروز با همراهی معاونین در منطقه 
دو این کالنشهر حضور یافت و پس از استماع مشکالت 
و کمبودها، دس��توراتی راهگشا در جهت تسریع در امر 
خدمت رس��انی، مان��ع زدایی و ارتق��ای کمی و کیفی 
عملکرد منطقه صادر نمود.ب��ه فاصله دو روز از حضور 
ش��هردار و معاونیِن وی در منطقه ده به منظور بررسی 
اقدامات و عملکرد و مش��کالت حوزه کاری، مصطفی 
سعیدی ش��هردار مرکز استان دستور تشکیل جلسه در 
منطقه دو این کالنش��هر را ص��ادر نمود تا راهکارهای 
ارتقاء خدمت رس��انی به شهروندان مورد بحث و تبادل 

نظر قرار بگیرد.شهردار کرج طی سخنانی در این جلسه 
گفت: تصمیم گیری درباره مناطق ده گانه و پروژه های 
قابل تعریف یا میزان تخصیص اعتبار و آش��نایی بیشتر 
با نیازهای بومی و محله ای صرفًا با تش��کیل جلسات 
متمرکز در ستاد مرکز میسر نیست لذا تصمیم داریم به 
صورت دوره ای در مناطق ده گانه تشکیل جلسه داده 
و از نزدیک به بررس��ی جزئیات اقدامات، کارهای روی 
زمی��ن مانده و مش��کالت مح��الت بپردازیم.مصطفی 
س��عیدی افزود: بنا داری��م تا در جه��ت تاکید اعضای 
ش��ورای اسالمی ش��هر، سیاس��ِت محله محوری را به 

بهترین نحو پیاده س��ازی نماییم و معاونین شهرداری 
نیز در خصوص مشکالتی که رفع آنها نیازمند اقدامات 
چندبخشی است، هماهنگی های الزم را کسب نمایند 
لذا برگزاری این جلس��ات مفید تشخیص داده می شود 
و در جهت مانع زدایی و خدمت رس��انی اس��ت.اولویت 
های تملکی، اصالح هندس��ی ها، پیش��رفت فیزیکی 
پ��روژه های ج��اری، وضعیت فضای س��بز و ترافیکی 
منطقه، مش��کالت و مس��ائل فرهنگی، وضعیت معابر 
اعم از خرابی جدول و آس��فالت معابر، نحوه جمع آوری 
خاک و نخال��ه و زباله، عملکرد درآم��دی و... از جمله 

موضوعاتی بودند که در جلس��ه صبح امروز به ریاست 
مصطفی سعیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

ب��ر  ای��الم  آبف��ا  ش��رکت  مدیرعام��ل 
انج��ام برنامه ه��ا و راهکارهای��ی جهت 

خدمات رسانی مطلوب و مستمر، مقابله با 
بحران کم آبی و نحوه تامین آب ش��رب 
مناطق دارای تنش در تابس��تان پیش رو 

تاکید شد.
پروی��ز ناص��ری با تاکی��د بر اینک��ه باید 
تاسیس��ات آبرس��انی حیاتی شهر ایالم از 
نظر انش��عابات غیرمجاز و شکستگی ها 

مورد پایش قرار گیرد، اظهار داشت: برای 
تامین و توزیع مناسب آب باید تصمیمات 
موثری گرفته شده تا بهتر بتوانیم به مردم 

خدمت کنیم.
وی در ادامه خواس��تار اصالح موارد ذکر 
ش��ده به صورت اورژانسی ش��د و افزود: 
بررسی ها و برنامه های الزم در خصوص 

رب��ط خط انتقال اجرا ش��ده و نحوه بهره 
برداری از آن، تهیه و در جلسات آتی مورد 

بحث و تبادل قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم گفت: جهت 
افزایش میزان برداشت از آب چشمه گل 
گل به دلیل افت ولتاژ برق مقرر گردید با 
شرکت انتقال برق مذاکره و اقدامات الزم 

انجام شود.
ناصری خاطر نشان کرد: مجموعه شرکت 
آب و فاضالب اس��تان، تمام تالش خود 
را جهت مدیریت مصرف، تامین و توزیع 
آب سالم و بهداشتی برای گذر از تابستان 
۱۴۰۱ را در س��رلوحه کار خ��ود قرار داده 

است.

ضرورت مقابله با بحران کم آبی در مناطق دارای تنش در ایالم
مدیرعامل شرکت آبفا استان :

آتش نشانی اراک ۵۰۰ اخطاریه برای مکان های ناایمن صادر کرد
 رئیس س��ازمان آت��ش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری اراک گفت: این س��ازمان 
از حدود س��ه سال گذش��ته تاکنون بیش از 
۵۰۰ اخطاریه برای مکان های ناایمن صادر 
کرده است. مسعود آقازیارتی رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک 
اف��زود: این تعداد اخطاریه در پی بازدیدهای 
مختلف و مکرر صورت گرفته و از این تعداد 

۲۲۰ اخطاری��ه مرب��وط به س��اختمان های 
مس��کونی و بلند مرتبه ش��هر اراک اس��ت. 
وی بی��ان کرد: ۱۹۰ اخطاری��ه هم در حوزه 
اصناف از جمله تاالرها، رس��توران ها، هتل 
و مهمانپذیرها و س��ایر صنوف بوده و بیش 
از ۸۰ اخطاری��ه نیز در مکان ه��ای واقع در 
مراکز پرتردد ش��هر اراک صادر شده است. 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اراک ادامه داد: عالوه بر این موارد 
بیش از ۱۰۰ مورد اخطاریه و دستورالعمل در 
خصوص ناایمن بودن آسانسورها در این شهر 
صادر ش��ده اس��ت. آقازیارتی اظهار داشت: 
آتش نش��انی بحث بازرسی و بازدید مستمر 
از مکان های مختلف شهر را برای شناسایی 
مکان های ناایمن دارد و در طول س��ال های 
گذشته تاکنون نشست های مختلفی با هیات 

امناها، مالکان و عوامل مرتبط با این مکان 
ها برگزار کرده است.

وی گفت: بیش از ۵۰ س��اختمان ناایمن در 
شهر اراک وجود دارد که در سال های گذشته 
برخی از افراد مرتبط با آنها حاضر به دریافت 
اخطاریه های آتش نش��انی نبودند و به این 
اخطاریه ها اهمیتی نمی دادند اما با همکاری 
خوب دس��تگاه قضایی، اقدامات و حرکاتی 

برای رفع مش��کالت ناایمنی از س��وی ۲۵ 
ساختمان آغاز شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری اراک اف��زود: کارشناس��ان این 
س��ازمان نشس��ت های مختلفی را تاکنون 
برگزار کرده و حت��ی اولویت بندی های رفع 
مش��کالت ایمن��ی را برای س��اختمان های 

ناایمن مشخص کرده است.

برنامه ریزی الزم برای اجرای شایسته برنامه های مدیریت بار صورت گرفته است

توسعه ورزش همگانی زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل:

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع برق اس��تان 
سمنان در جلسه هماهنگی گذر از پیک بار 
س��ال جاری گفت: برنامه ریزی الزم برای 
اج��رای حداکثری برنامه های مدیریت بار، 
با هماهنگی و همکاری مس��ئوالن استان 

صورت پذیرفته است.
سیدمحمد حس��ینی نژاد، با اش��اره به این 
که در طی س��ه س��ال اخی��ر، ۲۲۰ مزرعه 
استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شده گفت: 
از ب��ازه زمانی س��ال ۱۳۹۸ تا پایان س��ال 
۱۴۰۰، تع��داد چهار هزار و ۱۰۵ دس��تگاه 
بیت کوین فاقد مجوز شناسایی و با حضور 

عوام��ل انتظامی و دس��تگاه های نظارتی و 
همکاران این ش��رکت جم��ع آوری و ضبط 

شده است.
وی بیان کرد: تش��کیل اکیپ های بازدید 
شهرس��تانی برای بازرس��ی میزان مصرف 
برق س��اختمان ه��ای اداری، رصد مصرف 
ب��رق ادارات از طری��ق س��امانه پای��ش، 
اس��تفاده از ظرفیت مولده��ای خود تامین، 
عق��د قرارداد ب��ا ۱۰ مش��ترک دارای مولد 
برق اضطراری با پیش  بینی همکاری س��ه 
رمزارزهای  انش��عابات  مدیری��ت  مگاوات، 
مجاز، شناسایی انش��عاب های غیرمجاز و 

تبدیل آنها به انشعاب دائم و پیگیری الزم 
ب��رای وصول مطالبات ج��اری و معوق، به 
عنوان مهم ترین اقدامات و پیگیریهای این 
شرکت در راستای برنامه های گذر از پیک 

بار تابستان امسال است.
حسینی نژاد به هماهنگی و اقدامات صورت 
پذیرفته برای برنامه های پیک سائی اشاره 
نمود و افزود: نشست با مقام عالی استان به 
منظور تش��ریح برنامه های گذر از پیک بار 
تابس��تان، جلسه هماهنگی با حضور معاون 
امور اقتصادی استانداری، مدیر کل صمت 
و مدیر عامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی 

در خص��وص برنام��ه ری��زی جه��ت قطع 
برق ش��هرک های صنعتی استان، نشست 
هم اندیش��ی بررس��ی برای عب��ور از پیک 
بار ویژه  ش��رکت های فوالدی و سیمان، 
جلسه با مش��ترکان صنعتی غرب استان و 
اش��تراک های فوالدی فیدر اختصاصی به 
منظور تشریح برنامه های خاموشی برنامه 
ریزی شده، نشست با نمایندگان چاه های 
آب کشاورزی در شهرس��تانها برای تبیین 
برنامه قطع پنج س��اعته برق چاه های آب 
کش��اورزی، هماهنگی با مسئوالن شرکت 
آبفا در راس��تای ب��ه کارگی��ری مولدهای 

اضطراری در دوران اوج بار و اطالع رسانی 
پیامکی و تلفنی به مشترکان دارای چاه آب 
کشاورزی، از جمله فعالیت های انجام شده 
این ش��رکت در زمینه برنام��ه های گذر از 
پیک بار تابس��تان سال ۱۴۰۱ به شمار می 

رود.
گفتنی اس��ت: این جلس��ه در روز یکشنبه 
پانزدهم خ��رداد ماه با حض��ور »حمیدرضا 
پیرپیران« معاون هماهنگی توزیع ش��رکت 
توانیر و مدیران عامل ش��رکت های توزیع 
برق کش��ور، ب��ه صورت ارتب��اط تصویری 

ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اردبیل 
گفت: توس��عه ورزش همگان��ی در کاهش 
ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی در جامعه نقش 

مؤثری دارد.
سجاد انوش��یروانی در نشست با خبرنگاران 
در اردبی��ل اظه��ار کرد: بی��ش از ۵۸ هزار 
نف��ر در اردیبهش��ت م��اه س��ال جاری در 
برنامه های ورزش همگانی در این اس��تان 
مشارکت داشتند.وی با اش��اره به اینکه در 
این برنامه های ورزش��ی بی��ش از ۳۵ هزار 

م��رد و بی��ش از ۲۳ ه��زار زن مش��ارکت 
داش��تند، تصریح کرد: برگزاری پیاده روی، 
ورزش صبحگاهی، کوه روی و کوهپیمایی، 
و  همایش ه��ا  اج��رای  دوچرخه س��واری، 
برگزاری مسابقات  جشنواره های ورزش��ی، 
ورزش��ی در مح��الت و بی��ن کارکن��ان، 
برگزاری کالس های  فرهنگی،  برنامه های 
آموزش��ی و ورزش��ی و دوچرخه س��واری و 
گلگش��ت ها از جمله برنامه هایی اس��ت که 
توس��ط گ��روه توس��عه ورزش همگان��ی و 

روس��تایی استان اجرا ش��ده است.مدیرکل 
ورزش و جوان��ان اس��تان اردبی��ل گف��ت: 
برگزاری ۹۹ برنامه پیاده روی با مش��ارکت 
بی��ش از چهار هزار نفر، ۱۲۱ مورد کوه روی 
و کوهپیمای��ی با مش��ارکت بیش از ۲ هزار 
نفر، ۲۹ مورد دوچرخه س��واری و ۳۶ برنامه 
گلگش��ت خانوادگی، برگزاری ۸۵ مس��ابقه 
ورزش��ی مح��الت و کارکن��ان، برگ��زاری 
۶۸۳ م��ورد ورزش صبحگاه��ی و همگانی 
با مش��ارکت بیش از ۳۸ هزار نفر، برگزاری 

۴۷۰ مس��ابقه ورزش��ی مختلف با مشارکت 
بیش از چه��ار هزار و ۷۰۰ نف��ر، برگزاری 
۱۰۰ همایش و جشنواره ورزشی با مشارکت 

بیش از چهار هزار نفر از جمله آنهاست.
انوش��یروانی توس��عه ورزش همگانی را از 
جوان��ان  و  ورزش  اداره کل  اولویت ه��ای 
اس��تان برشمرد و افزود: البته این به معنای 
بی توجه��ی به ورزش حرف��ه ای و قهرمانی 
نیست.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطرنش��ان کرد: برنامه ری��زی خوبی برای 

توس��عه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه 
انجام شده و در طول سال به مرحله اجرا در 
خواهد آمد.مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اردبیل با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی 
در کاه��ش ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی در 
جامعه نقش بسزایی دارد، اضافه کرد: رشد و 
توسعه ورزش همگانی عالوه بر ایجاد شور 
و نش��اط در بین آحاد مختلف مردم جامعه، 
س��بب افزایش سالمتی و تندرستی آنها نیز 

خواهد شد.
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جامعه

تاکید استاندار تهران بر تامین به موقع 
منابع مالی خط مترو تهران - پرند

استاندار تهران، تامین به موقع منابع مالی را 
پیش ش��رط اصلی افتتاح خط مترو تهران-
پرن��د در موع��د مقرر دانس��ت و خواس��تار 
همکاری بیش از پیش عوامل مربوط به این 
امر در رفع دغدغه های مالی پیمانکاران طرح 
شد.محس��ن منصوری در بازدیدی که همراه 
فرماندار شهرس��تان رباط کری��م، امام جمعه 
این ش��هر، مجری خط مت��رو تهران –پرند، 
پیمانکاران، مشاوران و برخی از عوامل دست 
اندرکار طرح از خط مترو تهران - پرند انجام 
ش��د با تاکی��د بر این نکته ک��ه تکمیل و راه 
اندازی این خط مترو یکی از طرح های دارای 
اولویت اس��تان تهران در س��ال جاری تلقی 
می شود، عزم همه دس��تگاه های ذی ربط از 
جمله وزارت راه و شهرس��ازی، استانداری و 
ش��هرداری تهران را نشانه جدیت متولیان در 
اتمام طرح یادش��ده در اسرع وقت دانست.بر 
اس��اس این گزارش، طرح خط مترو تهران-
پرند در بخش حدفاصل فرودگاه امام خمینی 
)ره( تا شهر جدید پرند با پیشرفت فیزیکی ۹۰ 
درصد در بخش عملیات س��اختمانی، نیازمند 
تامین منابع مالی برای تکمیل کارهای باقی 
مانده و به ویژه خرید و نصب تجهیزات است 
تا بتوان انتظارات نیم میلیون جمعیت ساکن 

این شهر را پس از سال ها برآورده کرد.  

دیپلماسی سالمت مسیر زائران اربعین 
را گشود

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در 
سفر به عراق که با هدف گشوده شدن مسیر 
زائران اربعین حس��ینی پس از سه سال وقفه 
بر اثر ش��یوع کرونا انجام شد از نهایی شدن 
دستورالعمل بهداشتی مراسم اربعین خبر داد 
و بر این اس��اس، دپیلماس��ی سالمت مسیر 
زائران رابعین را گش��ود.بهرام عین اللهی در 
س��فر  به عراق با مقامات این کشور دیدار و 
گفت و گو و در جلس��ه ستاد مرکزی اربعین 
ش��رکت کرد تا تمهیدات بهداش��تی در نظر 
گرفته شده برای تسهیل سفر زائران اربعین 
حس��ینی را نهایی کند.  وی در جلس��ه ستاد 
مرکزی اربعین بر ل��زوم ارائه خدمات کیفی 
بهداش��تی و درمانی به زائران اربعین امسال 
تاکید کرد و یادآور شد: پزشکانی که امسال 
ب��ه این س��فر معنوی مش��رف می ش��وند و 
خدمات بهداش��تی و درمان��ی ارائه می کنند، 
بدون احتس��اب مرخصی برای آنها  ماموریت 
لحاظ می ش��ود.  عین اللهی اظهار داش��ت: 
همزم��ان ش��دن مراس��م اربعین امس��ال با 
فصل تابستان و گرمازدگی زائران از مسائلی 
اس��ت ک��ه وزارت بهداش��ت ب��ر آن تمرکز 
دارد؛ ب��ه گونه ای ک��ه، پیش بینی های الزم 
در ای��ن زمینه را داش��ته و خدمات رفاهی و 
بهداش��تی متناسب با دمای هوا را ارائه کرده 
تا از گرما زدگی زائران پیش��گیری شود.وزیر 
بهداشت در  دیدار با رییس جمهور، نخست 
وزی��ر و وزرای بهداش��ت و صنایع عراق بر 
تقویت همکاری های بهداشتی و درمانی دو 
کش��ور تاکید کرد و خواستار تسریع در ثبت 
داروهای س��اخت ایران در عراق، گس��ترش 
گردشگری س��المت و ارائه خدمات درمانی 
ب��ه بیماران عراقی در ایران، تبادل اس��تاد و 
دانشجو، فعال سازی توافق نامه های قبلی دو 
کش��ور، همکاری در حوزه بهداشت و مقابله 
با بیماری ها، ایجاد بازار مشترک محصوالت 
سالمت محور و رفع موانع توسعه همکاری ها 

در امور گمرک و صدور مجوزها شد.

 حیوان  آزار مجازی 
در الرستان دستگیر شد

فرمانده انتظامی الرس��تان گفت: فردی که 
اق��دام به زنده گیری حیوان��ات و آزار و اذیت 
آنه��ا کرده و کلی��پ آن را در فضای مجازی 
منتش��ر کرده بود در این شهرستان دستگیر 
شد.سرهنگ س��یدمحمد یوسفی در این باره 
به خبرنگاران گفت: در پی انتش��ار کلیپی در 
فضای مج��ازی مبنی بر زنده گیری حیوانات 
وحش��ی و آزار و اذی��ت آنها توس��ط فردی 
ناش��ناس، بررس��ی موضوع جهت شناسایی 
فرد متخلف در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی 
با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند فرد 
متخل��ف را شناس��ایی و ب��ا هماهنگی مقام 
قضای��ی، وی را در یک��ی از مح��الت ای��ن 
شهرس��تان دس��تگیر کنند.فرمانده انتظامی 
الرس��تان افزود: ش��خص ۲۸ س��اله پس از 
انتقال به مقر انتظامی ضمن مواجهه ش��دن 
با دالیل و مس��تندات پلیس به بزه انتس��ابی 
خود اق��را و هدف خود را جذب مخاطبین در 

گروهها و فضای مجازی عنوان کرد.

دولت تا 23 خرداد برای تصویب 
آیین نامه رتبه بندی معلمان مهلت دارد

س��خنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
دولت ت��ا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مهل��ت دارد که 
آیین نامه رتبه بندی معلمان را تصویب کند و 
وزارت آموزش و پرورش به جد پیگیر است تا 
این آیین نامه در مهلت قانونی و طبق مواد و 
چارچوبی که قانون تعیین کرده است، تنظیم 
و ابالغ شود.صادق ستاری فرد درباره آخرین 
وضعیت فرایند تصویب آیین نامه رتبه بندی 
معلمان، اظهارکرد: دولت تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ 
مهلت دارد که آیین نامه رتبه بندی معلمان را 
تصویب کند و وزارتخانه به جد پیگیر است تا 
این آیین نامه در مهلت قانونی و طبق مواد و 
چارچوبی که قانون تعیین کرده است، تنظیم 
و ابالغ ش��ود.  وی تصریح کرد: درخواست 
داریم مفاد آیین نامه منطبق با قانون باش��د 
و تکلی��ف ماالیطاقی درباره نح��وه اجرای 
قان��ون نظام رتبه بندی به آموزش و پرورش 
محول نشود.س��تاری فرد افزود: طبق اصل 
۱۳۸ قانون اساس��ی، هیأت تطبیق مصوبات 
مجلس می تواند نسبت به لغو مصوبه دولت 
اگر خ��الف متن و روح قانون باش��د، اقدام 
کند لذا همه تقاضای ما این اس��ت که آیین 
نامه در خدمت قانون باش��د و از مفاد و روح 
قانون عدول نکن��د.وی با بیان اینکه قانون 
رتبه بندی معلمان به دنب��ال افزایش کیفی 
فرآیند تعلی��م و تربیت، اعت��الی کرامت و 
منزلت اجتماعی معلمان، رضایتمندی شغلی 
معلمان و اصالح نظ��ام عادالنه پرداخت بر 
اس��اس شایستگی هاس��ت، اظهار امیدواری 
کرد که در هفته جاری، آیین نامه رتبه بندی 
معلمان در هیأت دولت بررس��ی و تصویب 

شود.

سارقان 3 میلیاردی تجهیزات پزشکی 
شناسایی شدند

رییس پایگاه س��وم پلی��س آگاهی پایتخت 
از دس��تگیری دو س��ارق اماکن که اقدام به 
سرقت تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی 
ب��ه ارزش ۳۰۰ میلیون توم��ان کرده بودند 
خبر داد.سرهنگ قاسم دستخال با اشاره به 
دستگیری سارقان تجهیزات پزشکی اظهار 
کرد: بیس��ت و پنجم بهمن م��اه پرونده ای 
دائر بر س��رقت تجهیزات پزش��کی از داخل 
مطب ب��ه پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل 
شد.وی عنوان کرد: کارآگاهان دایره مبارزه 
با سرقت اماکن پایگاه سوم به جهت کشف 
و پ��ی جویی ب��ا حضور در محل س��رقت و 
انج��ام تحقیقات میدانی متوجه می ش��وند 
سرقت توسط س��ه نفر با یک دستگاه پراید 
وانت انجام پذیرفته است و یکی از سارقین 
نگهبان ساختمان کلینیک به نام مهیار است 
که پس از سرقت متواری شده است.رییس 
پایگاه س��وم پلیس آگاهی تهران ابراز کرد: 
در ادام��ه با بهره گیری از ش��یوه های نوین 
وعلمی کشف جرم دو نفر همدست نگهبان 
ب��ه نام ه��ای حمید و آرش که در س��رقت 
نقش داش��ته اند شناس��ایی می شوند که با 
ادله های موجود و شناسایی هویت متهمان 
با هماهنگی مقام قضایی هر س��ه نفر تحت 
تعقیب قرار م��ی گیرند.این مق��ام انتظامی 
تصریح کرد: با ت��الش کارآگاهان متهمان 
طی یک عملیات پلیس��ی دستگیر و به اداره 
آگاهی منتقل می شوند که در بازجویی اولیه 
به سرقت اموال و تجهیزات پزشکی معترف 

و اظهار داشتند اموال را فروخته اند.

مهار کرونا دستاورد ملموس دولت 
سیزدهم است

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: مهار کرونا 
دس��تاورد ملموس دولت س��یزدهم و نتیجه 
تالش ش��بانه روزی کادر درم��ان بود که باید 
مورد تقدیر و تش��کر قرار گیرد.محمد مهدی 
زاه��دی با بیان اینک��ه در بیش از دو س��ال 
گذشته که کشور درگیر بیماری کرونا بود کادر 
درمان و کادر آموزش کشور شرایط سختی را 
داشتند کادر آموزش برای آموزش غیرحضوری 
دانش آم��وزان و کادر درمان نیز برای مقابله با 
این ویروس و این بیماری با مشکالتی روبرو 
بود، گفت: باید به دلیل مهار بیماری کرونا و به 
صفر رس��یدن آمار فوتی ناشی از این بیماری 
از کادر درمان کش��ور و وزارت بهداشت تقدیر 
و تشکر کرد.نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: این موفقیت با 
تالش مجدانه دولت آیت اهلل رئیسی و وزارت 
بهداشت دولت سیزدهم حاصل شده و دولت 
با تالش ش��بانه روزی خود ب��ه این موفقیت 
دست پیدا کند.نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنش��ان کرد: در ابتدای 
شیوع بیماری کرونا برای تامین ماسک هم با 
مشکل مواجه بودیم و کشورهای غربی ما را در 
این حوزه هم تحریم می کردند که البته کاهلی 
دولت قبل هم مش��کالت را بیش��تر می کرد.

زاه��دی افزود: اگر دول��ت قبل همانند دولت 
فعلی برای تامین نیاز کشور به ماسک و دارو و 
واکسن تالش مجدانه داشت ما با آمار باالی 
فوتی ناشی است بیماری کرونا مواجه نبودیم.

اخبار

گروه اجتماع�ی: مجتبی مختاری گفت: در 
دهه کرامت امس��ال، ۶۵ کاروان زیر سایه 
خورش��ید با اجرای ۱۱ ه��زار برنامه، جای 
جای ایران اسالمی را با شمیم معطر رضوی 
عطرآگی��ن خواهند کرد تا هم��ه دلدادگان 

حضرت رض��ا)ع(، با هر فاصل��ه مکانی از 
حرم بهشتی حضرت در مشهدالرضا)ع(، از 
راه دور زائر این آس��تان باش��ند. به گزارش 
»عصر ایرانیان« مدیرعامل مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوی در نشست خبری گفت: 
کاروان های زیر سایه خورشید با هدف پیوند 
امت با امام رضا )ع( برنامه ریزی شده است و 
امکان زیارت از راه دور امام رئوف برای همه 
دلدادگان حضرت، هدف اصلی حرکت این 

کاروان هاست. مختاری افزود: جشن های زیر 
سایه خورشید به دنبال ایجاد جریان زیارت 
در سراسر کشور و ارتباط با امام رئوف است، 
کاروان های زیر سایه خورشید نیز نمادهای 
مانند پرچم های گنبد نورانی و بس��ته های 
متبرک رضوی را برای عاشقان آن حضرت 
به ارمغ��ان می آورند و خادم��ان امام رئوف 
هم، نواهایی که زائران در حرم می شنوند را 
برای عالقه مندان زمزمه می کنند. مختاری 

افزود: ای��ن کاروان ها عالوه بر انتقال حال 
و هوای حرم مطهر رضوی به نقاط مختلف 
کش��ور، در واقع پلی برای ایجاد اتحاد بین 
مردم است و مشاهده می کنیم که عاشقان 
ام��ام رضا )ع( به صورت متح��د، از کاروان 
های زیرسایه خورش��ید و خادمان حضرت 
استقبال می کنند.وی افزود: سعی ما بر این 
است به نقاطی برویم که اهالی آنجا امکان 
حضور در مش��هد را ندارند و یا کمتر دارند، 

همچون بیمارستان ها، خانه های سالمندان، 
زندان ه��ا، مناطق م��رزی و مراکز نظامی، 
علمی، دانشگاهی،حوزوی، ناوهای جنگی 
و همچنین حضور در جمع قبایل و عش��ایر 
مناطق دور افتاده و صعب العبور.مختاری به 
برخی برنامه های کاروان زیر سایه خورشید 
هم اش��اره و اظهار ک��رد: برنامه اصلی این 
کاروان ها ایجاد فضای زیارتی در همه کشور 

است.

حضور کاروان های خادمان رضوی در 2هزار نقطه کشور
مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی خبر داد؛

دستگاه های اطالعاتی کشور اتفاقات ۱4 خرداد در حرم مطهر امام را بررسی کنند
رئیس قوه قضائیه:

گ�روه اجتماع�ی: رئیس ق��وه قضاییه گفت: 
نسبت به اتمام سریع تر تحقیقات درخصوص 
حادث��ه متروپل پیگیری ه��ای الزم را انجام 
دهید تا پرونده هر ش��خص ب��ه هر میزانی 
ک��ه در این حادثه مقصر ب��وده طبق قانون 
تکمیل ش��ود.به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
حجت االسالم والمس��لمین محسنی اژه ای، 
در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، 
ضمن  تبریک و تهنیت والدت با س��عادت 
حضرت علی بن موس��ی الرض��ا )ع( و دهه 
کرام��ت و گرامیداش��ت س��الگرد ارتح��ال 
ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( و همچنین 
قیام ۱۵ خرداد، اظهار کرد: امام راحل آموزش 
دیده مکتب قرآن و اس��الم ناب اس��ت لذا 
همانطور که اس��الم و قرآن زنده است، امام 
عظیم الشأن ما نیز زنده است و زنده خواهند 
ماند.رئیس دس��تگاه قضا در ادامه با تبیین و 
تشریح ابعاد ش��خصیتی و معرفتی حضرت 
امام خمینی)ره( که ایشان را متمایز از سایر 
ش��خصیت های برجسته دنیا و جهان اسالم 
در عصر حاضر می کند، بیان داشت: حضرت 
ام��ام خمینی)ره( برای خ��دا قیام کردند و از 
خود گذشتند و به خدا پیوستند و در این مسیر 
الهی و نورانی با صداقت، صراحت، شجاعت، 
م��ردم داری، جه��اد و دوراندیش��ی، پی��ش 
رفتند و از چیزی غیر از خداوند نهراس��یدند.   
رئی��س عدلیه با تاکید بر اینکه حضرت امام 
خمین��ی)ره(، رض��ای خداون��د را بر رضای 
دیگران مقدم ش��مردند و ای��ن رمز پیروزی 
این مرد الهی بود، گفت: امام عظیم الش��أن 
ما قلب ه��ا و دل ها را تس��خیر کردند و هر 
انس��ان روش��ن ضمیر و پاک باخت��ه ای در 
اقصی نقاط دنیا، ش��یفته این مش��ی و مرام 
و معرف��ت خداگونه و الهی حضرت امام)ره( 
ش��د.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همان 
اوص��اف حضرت امام خمین��ی)ره( امروز در 
ول��ی امر زمان، مقام معظم رهبری نیز قابل 
مشاهده اس��ت، تصریح کرد: علی رغم همه 
دشمنی ها، فتنه انگیزی ها، جنگ های روانی 
و اقدامات ترکیبی که ش��یاطین در داخل و 
خارج ترتیب می دهند ام��ا نصرت خداوند و 

امام زمان)عج( همراه و ش��امل مقام معظم 
رهبری اس��ت و آزادگان و انسان های پاک 
س��یرت در اقصی نقاط دنیا، شیفته بصیرت، 
دشمن شناسی  و  زمان شناس��ی  ش��جاعت، 
والمسلمین  معظم له هستند. حجت االسالم 
محسنی اژه ای در ادامه نشست به »معاونت 
حقوقی« و »پژوهشگاه« قوه قضاییه دستور 
داد که نس��بت ب��ه جمع بن��دی و تجزیه و 
تحلیل فرمایش��ات امام راحل و مقام معظم 
رهبری در حوزه مس��ائل قضایی و حقوقی، 
برنامه مدون��ی را در دس��تور کار قرار دهند 
تا این فرمایش��ات به مثابه چ��راغ راهنما و 
هدایتگری در گام دوم انقالب در دس��تگاه 
قضایی به قانون، دستورالعمل و رویه تبدیل 
شوند. رئیس دس��تگاه قضا در ادامه نشست 
ش��ورای عالی قوه قضاییه، دستوراتی را در 
راستای رسیدگی دقیق و سریع درخصوص 
پرونده هایی که در استان خوزستان در رابطه 
ب��ا فروریختن س��اختمان متروپل تش��کیل 
ش��ده، صادر کرد؛ از جمله آنک��ه به معاون 
اول خود دس��تور داد موضوع را از این حیث 
که ممکن است رس��یدگی به پرونده برخی 
اف��راد تحت تعقیب قرار گرفته در صالحیت 

تهران باشد، بررسی کند.وی افزود: چنانچه 
امکان تفکیک وجود ندارد، بر اساس ضوابط 
تدبیری شود تا در یک مرجع با سرعت، نظم 
و هماهنگی توأمان باشد و بدین ترتیب امکان 
حاشیه سازی از آنهایی که قصد حاشیه سازی 
دارند، سلب شود. قاضی القضات همچنین به 
معاون اول دس��تگاه قضایی دس��تور داد که 
نسبت به اتمام سریع تر تحقیقات درخصوص 
حادث��ه متروپ��ل آب��ادان پیگیری های الزم 
را انج��ام دهد تا پرونده هر ش��خص به هر 
میزانی که در ای��ن حادثه مقصر بوده طبق 
قانون تکمیل ش��ود.رئیس عدلیه در ادامه از 
برخی رس��انه های داخلی که بعضی دروغ ها 
و مطالب خالف واق��ع را درخصوص حادثه 
متروپل منتشر می کنند گالیه کرد و به آنها 
تذکر داد که مبادا در زمین دشمن بازی کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اتفاقی 
که در مراسم گرامیداش��ت سالگرد ارتحال 
حض��رت امام خمین��ی)ره( در روز چهاردهم 
خ��رداد در ح��رم مطهر امام راح��ل )هنگام 
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین حسن 
خمینی( رخ داد و با موضع گیری و نارضایتی 
رهبر معظم انقالب همراه بود، گفت: با توجه 

ب��ه اینکه اتفاق رخ داده در روز ۱۴ خرداد در 
حرم مطهر امام راحل، مس��بوق به س��ابقه 
اس��ت، از دس��تگاه اطالعاتی می خواهیم تا 
این موض��وع را دنبال کنند؛ چنانچه عده ای 
از روی غفل��ت مب��ادرت به چنی��ن عملی 
می کنند باید متنبه شوند؛ همچنین چنانچه 
عده ای ناخواس��ته از ناحیه شیاطین تحریک 
می ش��وند، باید به این مساله توجه کنند؛ از 
سویی دیگر، اگر دست های پشت پرده ای نیز 
وجود دارد که می خواهند اینگونه مراسم ملی 
و مهم ما را مخدوش کنند و سوژه به دست 
دش��من بدهند، باید موضوع دنبال و تعقیب 
شود و اقدام مقتضی و متناسب صورت گیرد.   
قاضی القضات در ادامه مش��خصاً به انتش��ار 
خبر و تفاسیر خروج یکی از مسئوالن سابق 
اس��تان خوزستان از کشور و سپس بازگشت 
او به ایران اش��اره کرد و گفت: هیچ کدام از 
مسئولین ذیربط و هیت های اعزامی)دولت، 
مجلس و دادستانی کل کشور( نسبت به فرد 
مورد اشاره در خصوص فروریختن ساختمان 
آبادان گزارش��ی ارائه نداده اند و طبیعتاً اقدام 
قضای��ی نیز در م��ورد وی در این خصوص 
صورت نگرفته است.رئیس دستگاه قضا در 

پایان اظهاراتش به بخشی از التهاب آفرینی 
و موج سواری رسانه های دروغ پراکن دشمن 
درخصوص قضیه فوق الذکر اش��اره کرد .در 
ابتدای نشس��ت ، به مناس��بت دهه مبارک 
کرامت، کاروان حامل پرچم  متبرک حرم امام 
رضا)ع( در جلس��ه شورای عالی قوه قضاییه  
حضور یافتند و  خادم��ان حرم رضوی با در 
دست داشتن پرچم متبرک شده حرم مطهر 
علی بن موس��ی الرضا)ع( به مدیحه سرایی 
پرداختند.حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در بخش دوم نشس��ت شورای عالی 
ق��وه قضائیه با اش��اره به اقدام��ات صورت 
گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور در 
زمینه رسیدگی به تخلفات مربوط به ساخت 
یک ابر ویال در یکی از روس��تاهای اس��تان 
مازندران اظهارکرد: ممکن است برخی تصور 
کنند س��اخت و س��از یک ویال چه اهمیتی 
داش��ته که سازمان بازرس��ی به موضوع آن 
ورود کرده است؛ این موضوع صرفا رسیدگی 
به یک ساخت و ساز غیرقانونی نبود؛ چنانچه 
به تخلفات صورت گرفته در ساخت این ویال 
بی توجهی می شد این امر ساخت و سازهای 
غیرقانون��ی دیگ��ری را در آن منطقه در پی 
داش��ت.رئیس قوه قضائیه ضمن دس��تور به 
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور مبنی 
بر پیگیری مجدانه موضوع س��اخت و س��از 
غیرقانون��ی وی��ال در منطقه مورد اش��اره از 
اس��تانداری مازندران تا حصول نتیجه گفت: 
پیگیری س��اخت وی��الی غیرقانونی مورد 
اشاره زمانی اثربخش است که منتهی به رفع 
تخلفات در مورد ویالی مزبور و جلوگیری از 
موارد مشابه شود.حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده های زیادی 
که در حوزه زمی��ن و اراضی در قوه قضائیه 
تش��کیل شده و می ش��ود، گفت: با توجه به 
شناختی که شخص رئیس جمهور وجود دارد 
بسیار امید داریم اقدام عاجلی از ناحیه دولت 
برای ساماندهی موضوع زمین، جلوگیری از 
ساخت وس��ازهای غیرمجاز، تغییر کاربری ها 
و دس��تگاه های صادرکننده مج��وز و پروانه 

ساخت وساز، صورت گیرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تزریق واکسن 
آبله برای پیش��گیری از ابتال ب��ه آبله میمونی توصیه 
نمی ش��ود، گفت: شناس��ایی ۱۰ مورد مش��کوک به 
آبله میمونی در کش��ور تایید نش��د و نگرانی در مورد 
ش��یوع این بیماری نداریم.محمد مهدی گویا در گفت 
و گو با ایرن��ا افزود: تا کنون ابتالی قطعی به بیماری 
آبله میمونی که در بس��یاری از کش��ورهای آمریکایی 
و اروپایی ش��ایع شده در کش��ور ما و حتی کشورهای 
همس��ایه از جمله عراق و افغانس��تان وجود ندارد.وی 
اظهار داش��ت: آبله میمونی عفونت ویروسی است که 
بصورت ضایعات جلدی )بثورات پوس��تی( در صورت 
و قس��مت های مختلف بدن ایجاد می کند. عفونت در 

نتیجه تماس مس��تقیم با خون، مایعات بدن، ضایعات 
پوس��تی یا مخاطی حیوانات آلوده اتفاق می افتد.گویا 
ادامه داد: در آفریقا، ش��واهدی از عفونت ویروس آبله 
میمون در بسیاری از حیوانات یافت شده و دلیل انتقال 
آبله میمونی کامال مشخص نیست، اما خوردن گوشت 
نپخته و س��ایر محصوالت دام��ی حیوانات آلوده، یک 
عامل خطر احتمالی است.این مقام مسوول در وزارت 
بهداش��ت تصریح کرد: گزش حیوان، تماس مستقیم 
با ضایع��ات یا مایعات بدن حیوان آل��وده، از دیگر راه 
های انتقال آبله میمونی هستند. این بیماری همچنین 
می تواند از فردی به فرد دیگر منتقل ش��ود، در انتقال 
انس��ان به انس��ان بیماری، تصور می شود که ویروس 
توس��ط قطرات تنفس��ی در هنگام تماس مس��تقیم و 

طوالنی مدت چهره به چهره، منتقل می شود.  به گفته 
گویا، وزارت بهداشت به طور کامل تمامی موارد مربوط 
به آبله میمونی را رصد می کند و موارد مشکوک به این 
بیماری با بررسی های دقیق آزمایشگاهی تاکنون تایید 
نش��ده اند و ما موردی از ابتالی قطعی به این بیماری 
در کش��ور نداریم.وی با بیان اینکه تزریق واکسن آبله 
برای پیش��گیری از ابتال ب��ه آبله میمونی توصیه نمی 
ش��ود، اظهار داشت: این واکسن فقط برای افرادی که 
در آزمایش��گاههای خاص و بیمارستانها کار می کنند 
و در تم��اس با اف��راد مبتال به آبله میمونی هس��تند، 
توصیه می شود و با توجه به اینکه  در کشور ما شیوع 
نیافته، ضرورتی برای تزریق واکسن نیست.به گزارش 
ایرنا، آبله میمونی توس��ط یک ویروس با DNA دو 

رش��ته ای که به خانواده اورتوپاک��س ویروس ها تعلق 
دارد ایجاد می ش��ود. از لحاظ ژنتیکی دو نوع ویروس 
مانک��ی پاک��س آفریقای مرک��زی )کنگویی( و غرب 
آفریقا وجود دارد که نوع کنگویی بیماری خطرناک تر، 
شدیدتر و با قدرت سرایت و گسترش بیشتری همراه 
اس��ت. اکنون هنوز محل ذخیره طبیعی آن ناشناخته 
باقی مانده اس��ت، هرچند میمون ها و برخی جوندگان 
فعاًل متهم محسوب می شوند.تاکنون سازمان جهانی 
بهداشت گزارش��ی از موارد تأیید شده از آبله میمونی 
در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلستان، اسپانیا، 
پرتغال، آلمان، بلژیک، فرانس��ه، هلند، ایتالیا و س��وئد 
دارد، درحالی که ۵۰ مورد مش��کوک دیگر هم در حال 

بررسی است.

ضرورتی برای تزریق واکسن آبله میمونی نیست
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت:

مصوبه میزان افزایش اجاره مسکن الزم االجرا است
سخنگوی تعزیرات:

مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از تخلفات 
و س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی، 
مصوبه ش��ورای تنظیم بازار مبنی بر تعیین 
میزان افزایش اجاره بهای مس��کن را طبق 
قانون الزم االجرا دانس��ت و گفت: رسیدگی 
به تخلفات این حوزه مس��تلزم ثبت شکایت 
ش��اکی خصوصی اس��ت.به گ��زارش ایرنا 
دغدغ��ه مس��تأجران ه��ر س��ال در فصل 
جابه جایی بس��یار زیاد اس��ت و سالهاس��ت 
ک��ه ب��ا افزایش بی روی��ه قیم��ت اجاره ها، 
نگرانی خوش نش��ین ها بیشتر شده تا جایی 
ک��ه برای بس��یاری از آنها رویای ش��یرین 
صاحبخانه ش��دن به کابوس تبدیل ش��ده 
است.مس��کن از جمل��ه اولویت های دولت 
س��یزدهم اس��ت که در این حوزه اقدامات 
متع��ددی در دس��تورکار دارد و یکی از این 
موارد، مصوبه اخیر س��تاد تنظیم بازار برای 
نظارت بر بازار اجاره بهای مسکن است.۲۹ 

اردیبهش��ت ماه، این س��تاد با بررسی بسته 
سیاس��تی وزارت راه و شهرسازی در حوزه 
مسکن، س��قف افزایش اجاره بها در تهران 
و شهرستان ها را تعیین کرد و براساس این 
مصوبه، س��ازمان تعزیرات حکومتی مکلف 
شد تا با مش��اوران امالک متخلف که این 
سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
محمدعلی اس��فنانی در گف��ت و گو با ایرنا 
درباره ماموریت س��ازمان تعزیرات حکومتی 
در زمینه برخورد با تخلفات بازار اجاره بهای 
مس��کن گفت: حضور تعزیرات در برخورد با 
تخلف��ات بازار اجاره مس��کن باید با احتیاط 
باش��د زیرا برای نخس��تین بار این که این 
اق��دام انجام می ش��ود و طبیعی اس��ت که 
ه��ر طرح در ابتدای اجرا ممکن اس��ت فراز 
و فرودهایی به همراه داشته باشد.وی ادامه 
داد: تاکنون مبنایی برای برخورد با تخلفات 
بازار اجاره مس��کن وجود نداش��ته و اکنون 

با اعالم س��تاد تنظیم ب��ازار این موضوع در 
دس��تورکار تعزیرات حکومتی ق��رار گرفته 
است بدین ترتیب که حداکثر افزایش کرایه 
مسکن در تهران در مقایسه با سال گذشته 
۲۵ درصد، در کالنشهرها ۲۰ درصد و سایر 
ش��هرها ۱۵ درصد است.سخنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی برپایی گشت مشترک از 
س��وی این سازمان برای برخورد با تخلفات 
بازار اجاره مس��کن را بعید دانست و گفت: 
قطعا ب��رای برخورد با تخلفات در این حوزه 
ثبت شکایت ش��اکی خصوصی الزم است 
مگ��ر اینکه در این زمینه س��ازوکار ویژه در 
نظر گرفته شود.اس��فنانی تصریح کرد: البته 
ممکن اس��ت برخی برای ف��رار از قانون به 
تنظیم قراردادهای ص��وری اقدام کنند که 
اثبات این موضوع دش��وار است بنابراین به 
طور حتم ثبت شکایت ش��اکی الزم است.

اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به 

قراردادهای ص��وری که با واقعیت اختالف 
دارد، گفت: رس��یدگی به این موضوع منوط 
به ثبت ش��کایت اس��ت و اگر ش��کایتی در 
بین نباش��د یا از آن مطلع نش��ویم یا اینکه 
اگر بحث خصوصی باش��د تا شکایتی نشود 
ام��کان ورود به این موض��وع را نداریم.وی 
اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که اگر 
قرار داد منعقد شده باشد تعزیرات حکومتی 
ام��کان ورود ب��ه موضوع را دارد.اس��فنانی 
اظهارداش��ت: مصوبه ش��ورای تنظیم بازار 
طبق قانون الزم االجراس��ت و اگر شکایتی 
باش��د که یک مال��ک می��زان اجاره بهای 
امسال را نس��بت به سال قبل بیش از مبلغ 
تعیین ش��ده اضافه کرده باشد، تخلف است 
و تعزیرات حکومتی با آن برخورد می کند.به 
گزارش ایرنا، علی صالحی دادستان عمومی 
و انق��الب تهران نیز هش��تم خرداد از ورود 
دادس��تانی ته��ران به نح��وه قیمت گذاری 

منازل در فضای مجازی خبر داد.صالحی در 
واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره 
نظارت ب��ر نحوه اجاره منازل مس��کونی و 
برخورد با دالالن مسکن که باعث افزایش 
قیمت خان��ه و در ادامه کاهش قدرت اجاره 
منازل توس��ط مردم شده است، افزود: وفق 
اص��ل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا 
طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها 
از جمله قرارداد »اجاره و بیع« کنند اما این 
اقدام مالزمه ای با فعالیت های س��ودجویانه 
برخ��ی دالالن از جمل��ه دالالن مس��کن 
نخواهد داش��ت و دادستانی تهران باتوجه به 
اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد 
جامعه اس��ت، در صورت مواجهه با اقدامات 
هرج ومرج گرایانه دالالن مس��کن که باعث 
اخ��الل در نظم جاری بازار مس��کن خواهد 
ش��د باتکیه بر ظرفیت های موج��ود قانونی 

ورود می کند.
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اقتصاد خرد

افزایش ۸۰ درصدی قیمت لبنیات
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی ایران گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای 
قیمت لبنیات ح��دود ۸۰ درصد افزایش نرخ 
را تجربه کردند این در حالیس��ت که افزایش 
قیمت س��بد محصوالت لبنی نسبت به تورم 
پایین تر اس��ت.به گ��زارش ایلنا،میر اس��الم 
تیموری رئیس هیئ��ت مدیره انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی ایران، با اش��اره به کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان، گفت: لبنیات 
جزو اولویت س��بد خانوارها نیس��ت از این رو 
افزایش نرخ لبنیات در میزان مصرف و خرید 
آن تاثیر مستقیم گذاشته است.وی با اشاره به 
تبعات اصالح نظام یارانه ای بر میزان مصرف 
لبنیات، افزود: ۱۵ تا ۲۰ درصد میزان مصرف 
لبنیات از ۲۲ اردیبهشت کاهش پیدا کرد این 
میزان کاهش مصرف در کوتاه مدت محقق 
شده است و پیش بینی می شود در دراز مدت 
کاهش مصرف لبنیات افزایشی شود.تیموری 
تاکی��د کرد: انجمن طرح قاب��ل اجرایی را به 
دولت داده اس��ت که اگر اجرا ش��ود می توان 
امیدوار باشیم که مصرف سرانه لبنیات به ۹۰ 
کیلو در س��ال برس��د. اگر ۷۵ هزار تومان از 
یارانه دهک های محروم جامعه از طریق کاال 
برگ به خرید شیر تخصیص داده شود میزان 
س��رانه مصرف به ۹۰ کیلو در سال می رسد.
وی میزان افزایش نرخ لبنیات بعد از اصالح 
نظام یاران��ه ای را حدود ۸۰ درص��د خواند و  
گفت: افزایش قیمت س��بد محصوالت لبنی 

نسبت به تورم پایین تر است.

کاهش قیمت تخم مرغ به 2۷ هزار تومان
رئیس هی��ات مدیره اتحادیه م��رغ تخمگذار 
اس��تان تهران با بی��ان اینکه قیمت تخم مرغ 
درب مرغ��داری ب��ه کیلویی ۲۷ ه��زار تومان 
رس��یده است، گفت: ارز ترجیحی در زمان اوج 
تولید حذف ش��د.به گزارش مهر،ناصر نبی پور 
با بیان اینکه متوس��ط قیم��ت تخم مرغ درب 
مرغ��داری به کیلویی ۲۷ هزار تومان رس��یده 
اس��ت، گفت: قیمت تمام شده تولید این کاال 
حدود ۴۳ هزار تومان است.وی درباره اینکه آیا 
در چنین ش��رایطی دولت مازاد تخم مرغ را از 
تولیدکنندگان خریداری نمی کند؟،افزود: دولت 
اعالم ک��رده هر کیلوگرم تخم م��رغ را درب 
سردخانه ۳۱ هزار تومان خریداری می کند، در 
حالی که با احتساب هزینه حمل و کارتن قیمت 
تخم مرغ ۳۱ هزار تومان تمام می شود بنابراین 
مرغدار ترجیح می دهد آن را همان کیلویی ۲۷ 
هزار تومان بفروش��د ضمن اینکه دولت اعالم 
ک��رده در خرید توافقی تخم مرغ مازاد، ۴۵ روز 
بع��د از خرید مطالبات تولیدکنندگان تس��ویه 
می ش��ود.نبی پور همچنین با اشاره به قیمت 
باالی نهاده های دامی گف��ت: مرغداران توان 
خری��د نهاده را ندارند و اکث��راً از ذخایر موجود 
در مرغداری ها اس��تفاده می کنن��د.وی پیش 
بینی کرد که در تیر و مرداد این ذخایر به اتمام 
برس��د و تولیدکنندگان مجبور به خرید نهاده 
جدید شوند.نبی پور با اشاره به اینکه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی زمانی اتفاق افتاد که میزان تولید 
بسیار زیاد بود، گفت: شاید بتوان گفت تولید در 
باالترین سطح خود در تاریخ صنعت مرغ تخم 
گذار و روزانه حدود ۳۳۰۰ تن بود و البته در کنار 
این مسأله با کاهش تقاضا از سوی مردم مواجه 
هس��تیم که همه این عوامل منجر به کاهش 

قیمت شده است.

مقاوم سازی ۵۰ درصد خانه های روستایی
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن از مقاوم 
س��ازی ۵۰ درصد خانه های روستایی خبر داد 
.به گزارش صداو سیما،علیرضا حمیدی درباره 
مقاوم س��ازی واحد های روستایی گفت: طرح 
ویژه مقاوم س��ازی مسکن روس��تایی از سال 
۱۳۸۴ اغاز ش��د و تاکنون یک میلیون و ۹۳۰ 
هزار واحد مقاوم سازی شدند .وی افزود: عالوه 
بر مقاوم سازی واحد های روستایی ، ۴۵۰ هزار 
واحد که در حوادثی چون س��یل زلزله اس��یب 
دیده بودند نیز مقاوم س��ازی شدند.حمیدی با 
بیان اینکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی 
نیز به عن��وان خودمالکی و بدون اس��تفاده از 
تسهیالت مقاوم سازی شدند گفت:در سال ۸۴ 
، ۷ درصد از واحد های روس��تایی مقاوم سازی 
شدند که براساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۵۰ 
درصد واحد های مسکن روستایی مقاوم سازی 
شدند.حمیدی ادامه داد: براساس قانون هرسال 
۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی 
می شوند که در سال ۱۴۰۰ ، ۲۰۰ هزار واحد ، 
با دریافت تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی مقاوم 
شدند .معاون عمران روستایی بنیاد مسکن بیان 
کرد: تسهیالت روستایی ۱۰۰ میلیون تومان با 
سود ۵ درصدی و با استفاده از سفته زنجیره به 

روستاییان پرداخت می شود .

اخبار

سه کاالیی که بیشترین تغییر قیمت را 
در اردیبهشت داشتند

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که قیمت دو 
قلم کاالی خوراکی در اردیبهشت ماه امسال 
نس��بت به ماه قبل بیش از ۱۰ درصد رش��د 
داش��ته و روغن مایع، شکر و قند سه کاالیی 
است که بیشترین تغییر قیمت را داشته اند.به 
گزارش ایس��نا، تامین غذا و خوراکی همواره 
یکی از نیازهای اولیه بشر بوده و بر این اساس 
هرچه قیمت اقالم غذایی در بازار افزایش یابد، 
همچنان تقاضا نس��بت به آن وجود دارد چرا 
که حیات انسانها به این دسته کاالها وابسته 
اس��ت به همین دلیل کوچکترین افزایش یا 
تغیی��ر قیمتی در بازار اق��الم مصرفی غذایی 
بر زندگی آح��اد مختلف جامعه اثر می گذارد 
و معیش��ت آنها را تحت شعاع قرار می دهد.
مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت 
کار با توجه به اهمیت موضوع رفاه و معیشت، 
گزارش��ی درخصوص تحلیل آماری تغییرات 
قیمت اقالم خوراکی درخانوارهای ش��هری 
ارائه کرده است که می تواند در برنامه ریزی 
و تصمیم سازی و تحلیل های تخصصی مفید 
و مثمرثمر واقع شود.بر اساس گزارش مرکز 
برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت کار، 
قیمت برخی اقالم خوراکی طی اردیبهش��ت 
ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن به گونه ای 
بوده اس��ت که در ۲ قلم از کاالهای منتخب 
تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیش��ترین 
افزایش قیم��ت در کاالهای منتخب مربوط 
به روغن مایع با ۲۲.۳ درصد، ش��کر با ۱۰.۳ 
درصد و قن��د با ۹.۴ درصد اس��ت.البته در ۴ 
قل��م از کاالهای منتخب تغییرات منفی بوده 
و بیش��ترین کاهش قیم��ت مربوط به گوجه 
فرنگی، خیار،  س��یب زمینی و موز بوده است. 
همچنین مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی 
در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل حاکی ازآن اس��ت ک��ه ۴ قلم از 
کاالهای منتخب با تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ 
درصد همراه بوده اند به نحوی که بیش��ترین 
افزایش قیمت شامل حال سیب زمینی، برنج 
ایران��ی درجه یک، رب گوجه فرنگی و گوجه 

فرنگی شده است.

۱۵۰ هزار تن از روغن مورد نیاز 
کشور در داخل تامین می شود

در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن از روغن خوراکی 
مورد نیاز س��االنه کشور در داخل و یک و نیم 
میلیون تن نیز از محل واردات تأمین می شود.
به گ��زارش عصرایرانیان، ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ای��ران اعالم ک��رد؛ در ح��ال حاضر، 
بیش از ۱۸۳ هزار هکتار از زمین های کش��ور 
زیر کش��ت کلزا قرار دارد که از آن حدود ۲۹۵ 
هزار تن از این دانه روغنی برداش��ت می شود 
و با توجه به اجرای سیاس��ت های حمایتی در 
جهت خرید تضمینی محصول از کلزاکاران و 
افزایش سطح زیر کش��ت و میزان تولید این 
محصول استراتژیک، انتظار می رود وابستگی 
کش��ورمان به روغن های وارداتی کاهش پیدا 
کند.بر این اساس هر چند استان خوزستان به 
عنوان قطب کشاورزی کشور شناخته می شود 
اما در زمین��ه تولید دانه ه��ای روغنی و کلزا، 
استان گلستان با بیش از ۵۱ هزار هکتار سطح 
زیر کشت و برداشت ۸۰ هزار تن کلزا در رتبه 
نخست قرار دارد.بعد از استان گلستان، استان 
خوزستان با ۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر 
کشت و برداشت ۷۶ هزار تن کلزا در رتبه دوم 
قرار دارد و استان های فارس، خراسان شمالی، 
اردبیل، مازندران، سیستان و بلوچستان، کرمان، 
آذربایجان غربی، سمنان و اصفهان نیز از دیگر 
تولیدکنندگان عمده دانه های روغنی و کلزا در 
کشور هستند.گفتنی است، در حال حاضر ۱۵۰ 
ه��زار تن از روغن خوراکی مورد نیاز س��االنه 
کش��ور در داخل و ی��ک و نیم میلیون تن نیز 
از محل واردات تأمین می شود و با برنامه ریزی 
به عمل آمده برای توسعه کشت کلزا و سایر 
دانه ه��ای روغنی از طری��ق اقدامات حمایتی 
همچون کش��ت قراردادی، انتظ��ار می رود با 
افزایش تولید، میزان خودکفایی کشورمان در 
زمینه روغن مصرفی ب��ه تدریج تا ۵۰ درصد 

افزایش یابد.

واردات 3۰ هزار تن ذرت برای تامین 
نیاز فوری دامداران

مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران ایران گفت: 
اتحادیه ب��رای تامین نیاز ف��وری دامداران 
۳۰ هزار ت��ن ذرت به کش��ور وارد کرد. به 
گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما مجتبی 
عالی مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران ایران 
افزود: ۳۰ هزار تن ذرت وارد ش��ده توس��ط 
شرکت وابسته به س��ازمان تعاون روستایی 
با سرعت تمام در حال بارگیری و ارسال به 
سراسر کش��ور است.وی گفت: روز یکشنبه 
۱۵ خ��رداد در بندر امیر آب��اد برای نظارت 
ب��ر بارگیری ذرت وارد ش��ده حضور یافتیم 
ت��ا این نهاده ه��ا هرچه زودتر ب��رای تامین 
نیاز دامداران به داخل کش��ور منتقل ش��ود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران ادامه داد: 
دامداران به ش��ایعات فضای مجازی درباره 

کمبود نهاده ها توجه نکنند.

معاون وزی��ر صمت گف��ت: مطابق یکی 
از مصوبه های س��ران قوا، تقس��یط بدهی 
مالیات��ی واحد ه��ا از ۳۶ م��اه ب��ه ۶۰ ماه 
افزایش یافت.به گزارش عصرایرانیان،سید 
مهدی نیازی مع��اون هماهنگی و محیط 
کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهار کرد: جنگ روسیه و اوکراین موجب 
شد تا قیمت بس��یاری از کاال ها در سطح 
جهان افزایش یابد و امروز در مقایس��ه با 

دی و بهمن پارس��ال، رشد قابل توجهی در 
قیمت های کاال های صنعتی، انرژی، غذایی 
و ... ش��اهدیم که چالش بزرگی برای همه 
کش��ور ها از جمله ایران به وجود آورد.وی 
افزود: وزارت صمت از پارسال برنامه های 
حمایت��ی را طراح��ی ک��رد ک��ه بخ��ش 
قابل توجه��ی از آن ها در س��تاد اقتصادی 
دولت به تصویب رس��ید، بخش��ی باید در 
هیات وزیران تصویب ش��ود و برخی دیگر 

نیز نیاز به مصوبه س��ران ق��وا دارد. نیازی 
بیان کرد: مطابق یکی از مصوبه های سران 
قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحد ها از ۳۶ ماه 
ب��ه ۶۰ ماه افزایش یافت و مطابق مصوبه 
دوم س��ران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به 
بازار س��رمایه اقدام کند صرفاً حساب های 
مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان 
بورس بررس��ی خواهد ش��د که ب��ه ورود 
بنگاه ها به بورس کم��ک می کند.مطابق 

مصوبه س��ومی که از سران قوا گرفته شد، 
اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نس��بت 
به تامین مال��ی در بازار یا تولید اقدام کند، 
تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مش��ارکتی از مالیات 
معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت 
نقدینگی به س��مت تولی��د خواهد بود.وی 
درباره س��اختار جدی��د وزارت صمت ادامه 
داد: من ۱۵ س��ال در ای��ن وزارتخانه بودم 
و تشکیل ش��دن یا نشدن معاونت تاییدی 

بر توجه به آن نیس��ت. نیازی گفت: برنامه 
ارتقا تولید دانش بنیان وزارت صمت هفته 
گذشته منتشر شد که نتیجه تعریف رویکرد 
مش��ترک بین م��ا و معاونت علم��ی و در 

راستای تحقق شعار سال بود. 

اقساط بدهی مالیاتی واحد های صنفی به 6۰ ماه افزایش یافت
معاون وزیر صمت:

فقط یک هشتم متقاضیان نهضت مسکن پول دادند
از متقاضی واجد شرایط؛

جدیدترین آمار ارایه ش��ده حاکی از آن اس��ت ک��ه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن حدود یک هشتم افراد آورده 
اولیه خود را واریز کرده اند.به گزارش ایسنا، همچنان مثل گذشته تناسبی بین 
متقاضیان واجد شرایط با میزان آورده وجود ندارد. بر اساس آخرین آماری که 
بانک مس��کن ارایه داده تا کنون ۲۸۱ هزار نفر به حس��اب خود در این طرح 
پول واریز کرده اند، در حالی که تعداد افراد تایید ش��ده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر اس��ت؛ یعنی فقط یک هش��تم متقاضیان موثر، آورده اولیه خود را واریز 
کرده ان��د. بر این اس��اس بیم آن می رود که تعلل متقاضی��ان در واریز آورده، 

پروژه را با تورم های آتی مواجه و به سرنوشت مسکن مهر دچار کند.

فرآیند پرداخت آورده به چه صورت است؟ ���
روند احداث واحدهای نهضت ملی مس��کن به این ش��کل اس��ت که پس از 
تایی��د متقاضی��ان و تکمیل پرونده آنها پروژه ش��ان مش��خص و برای واریز 
وجه اولیه به بانک معرفی می ش��وند. پرداخ��ت آورده در چهار مرحله انجام 
می ش��ود. یک مرحله موقع ثبت نام اس��ت. مرحله دوم بعد از فونداس��یون، 
مرحله س��وم بعد از اس��کلت و س��فت کاری و مرحله آخر آورده هم در زمان 
نازک کاری توس��ط متقاضیان پرداخت می شود.تسهیالت واحدها نیز در سه 
مرحله پرداخت می شود. مرحله اول در زمان فونداسیون، مرحله دوم در زمان 
اسکلت و  سفت کاری و مرحله سوم حین نازک کاری است. در واقع متقاضیان 

یک مرحله پیش پرداخت دارند که در تس��هیالت نیست.بنا به گفته محمود 
محموزاده � معاون وزیر راه و شهرس��ازی، هیچ س��ازنده ای اجازه ندارد بیش 
از آنچ��ه تعیین ش��ده از متقاضیان وجهی دریافت کند. پ��ول را بدون قاعده 
نمی توانند بگیرند بلکه صرفا با پیشرفت پروژه منابع تزریق می شود. اگر غیر 
از این عمل می شود متقاضیان به ما اعالم کنند.درخصوص آخرین وضعیت 
تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن، محمود شایان � مدیرعامل بانک 
مسکن اعالم کرده است: در مجموع ۱۶ هزار و۲۳۸ میلیارد تومان به حساب 
س��ازندگان واریز شده اس��ت که از این میزان ۸۸۰۰ میلیارد تومان از محل 

آورده متقاضیان و ۷۴۳۸ میلیارد تومان از محل تسهیالت است.

صنعت کشور »دربند« طرح های نیمه تمام 
بی برنامگی هایی که ادامه دارد؛

بررس��ی تعداد کل طرح ه��ای صنعتی در دس��ت اجرا در 
اقصی نقاط کش��ور تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
تنها ۳.۴ درصد از آنها پیش��رفت باالی ۸۰ درصد داشته و 
۸۴ درصد پیش��رفت صفر تا ۲۰ درصدی دارند.به گزارش 
مهر، بررس��ی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، تعداد ۳۹ هزار و ۶۶۱ فقره جواز 
تأسیس با پیش بینی س��رمایه ۱۲۰۳۷ هزار میلیارد ریالی 
و پیش بینی اش��تغال بیش از ۹۶۰ هزار نفری در استان ها 
صادر شده است که در بخش صدور جواز شاهد کاهش ۴ 
درصدی بودیم ولی در بخش س��رمایه و اشتغال به ترتیب 
رشدهای ۷۱.۷ درصدی و ۳.۶ درصدی داشته ایم که گویای 
این نکته اس��ت که با وجود افزایش قابل توجه پیش بینی 
سرمایه مجوزها، اشتغال زایی پیش بینی شده این مجوزها 
رشد ناچیزی داشته است.همچنین در این بازه زمانی شاهد 
صدور ۷۶۴۸ پروانه بهره برداری بودیم که نس��بت به دوره 
زمانی پیش از آن در سال ۹۹ بیانگر رشد ۱.۱ درصدی است.

جنبه دیگر آمارهای وزارت صمت، وضعیت سرمایه گذاری 
در بخش صنعت تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است. استان هایی 
که بیش��ترین میزان مجوز صنعتی را در این مدت دریافت 
کرده  اند، به ترتیب یزد، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی 
هس��تند و از آن س��و به منطقه جنوب کرمان، استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و ایالم کمترین تعداد مجوز 
اعطا ش��ده اس��ت.پنج بخش »محص��والت از کانی های 
غیرفلزی«، »س��اخت م��واد و محصوالت ش��یمیایی«، 
»محصوالت غذایی و آش��امیدنی«، »ساخت محصوالت 
از الستیک و پالستیک«، »محصوالت فلزی فابریکی« 
و »ساخت ماشین آالت و تجهیزات« برای سرمایه گذاران 

صنعتی، جذاب ترین حوزه های تولید در سال ۱۴۰۰ بودند.
���3.۴ درصد طرح های در دس�ت اجرا پیش�رفت باالی 

۸۰ درصد دارند
بررسی بخش دیگری از آمارهای وزارت صنعت، معدن 

و تجارت نشان می دهد، تعداد کل طرح های صنعتی در 
دست اجرا در اقصی نقاط کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، ۶۸ 
ه��زار و ۱۷۱ واحد اس��ت که تنها ه��زار و ۹۶۷ واحد از 
آنه��ا یعنی ۳.۴ درصد کل طرح ها در مرز پیش��رفت ۸۰ 
تا ۹۹ درصد قرار دارند.موضوعی که نشان می دهد میل 
به تکمیل واحدهای صنعتی، دریافت پروانه بهره برداری 
و ش��روع تولید کاهش یافته و توان اشتغال زایی بخش 

صنعت کمتر شده است.
���۸۴ درصد طرح های جاری پیش�رفت فیزیکی صفر تا 

2۰ درصد دارند
اینکه ۵۷ هزار و ۲۵۵ طرح )۸۳.۹ درصد( از کل مجوزهای 
صادر شده برای طرح ها در مرحله پیشرفت فیزیکی صفر 
تا ۲۰ درصد قرار دارند، ش��اهد دیگری بر این مدعاست 

که میل به فعالیت صنعتی کمرنگ شده است.همچنین 
ش��واهد گزارش وزارت صمت گویای این نکته است که 
از مجموع بیش از یک میلیون و ۸۷۴ هزار شغل صنعتی 
ایجاد شده از مجوزهای صنعتی، تنها ۳۸.۶ درصد یعنی 
۷۲۳ هزار و ۵۹۶ شغل در مرحله بهره برداری قرار داشته 
و در واحدهایی با پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد امکان ایجاد 
دارند.گریزی ب��ه وضعیت پروانه ه��ای بهره برداری نیز 
نش��ان می دهد در سال گذشته، ۷ هزار و ۲۵۵ پروانه در 
کل کش��ور صادر شده است که نسبت به سال قبل رشد 
۴.۴ درصدی را نشان می دهد؛ وضعیتی که با ایجاد بیش 
از ۱۴۶ هزار شغل همراه شده است.بیشترین اشتغال زایی 
در طرح های بهره برداری ش��ده مربوط به طرحی در البرز 
با بیش از ۱۵ هزار نفر و اصفهان با بیش از ۱۴ هزار نفر 

است.نکته دیگر اینکه از مجموع پروانه های بهره برداری 
صادر ش��ده، ۳ هزار و ۸۸۶ فقره آن ایجادی و ۳ هزار و 
۳۶۹ فقره توسعه ای است.همچنین بیشترین تعداد پروانه 
بهره برداری صادرش��ده در بین استان های کشور مربوط 
ب��ه اصفهان و تهران اس��ت که به ترتی��ب ۶۳۱ و ۵۸۱ 
فقره بوده است. کمترین طرح های بهره برداری شده نیز 
با ۳۸ فقره به جنوب کرم��ان تعلق دارد.باالترین میزان 
س��رمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادره 
استان ها، متعلق به اس��تان اصفهان با حدود ۲۱ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان و با سهم ۱۰.۹ درصدی از کل کشور 

بوده است.
وضعی�ت صدور مجوزه�ای صنعت�ی در مناطق آزاد و  ���

ویژه
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در س��ال ۱۴۰۰ شاهد رشد 
۸.۱ درصدی صدور مجوز صنعتی و دریافت ۳۷۲ مجوز 
بود. س��رمایه ناش��ی از این مجوزها بی��ش از ۶۱ درصد 
نس��بت به س��ال قبل رشد داش��ته، در حالی که اشتغال 
آنهابی��ش از ۲۵ درصد افزایش داش��ته است.»س��اخت 
مواد و محصوالت شیمیایی« در این مناطق با ۷۲ جواز 
تأسیس صادره بیشترین محبوبیت را داشته است. ضمن 
اینکه »ساخت ماشین آالت و تجهیزات« نیز با ۴۸ مجوز 
در رده بعدی قرار داشته است.از نظر حجم سرمایه گذاری 
ناش��ی از مجوزها هم بخش ساخت مواد و محصوالت 
ش��یمیایی در رده نخست قرار دارد. از منظر اشتغال زایی 
مجوزها هم این بخش با ۶ هزار و ۸۴۸ موقعیت ش��غلی 
جدی��د، جایگاه ویژه ای در بی��ن فعاالن اقتصادی حاضر 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد.دو بخش اس��تخراج 
از مع��ادن، محصوالت از توت��ون و تنباکو و تولید کیف، 
کفش و محصوالت چرم نیز با کمترین استقبال از سوی 
فعاالن اقتصادی روبه رو شده و برای آنها در این مناطق 

تنها یک مجوز صادر شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: گرفتن تصمیمات 
خلق الس��اعه و سیاس��تگذاری هایی که بعضا حتی ۲۴ 
ساعت هم دوام نمی آورد، نتیجه عدم توجه و مشورت 
با خواس��ته های بخ��ش خصوصی اس��ت.به گزارش 
ایلنا،حسین سالح ورزی درباره تعامل بخش خصوصی 
و دولت گفت: در س��ال ۹۷ و  سال  های قبل از آن در 
موضوعات مختلف اقتصادی، اتاق بازرگانی به عنوان 
نماین��ده بخش خصوصی س��عی کرد نقط��ه نظرات، 
هش��دارها و پیش��نهادات خود را به صورت مستمر و 
مدون به دولت و قوای س��ه گانه منعکس کند. چراکه 
به موجب قانون؛ اتاق بازرگانی نقشی به عنوان مشاور 
س��ه قوه هم برای خود قائل اس��ت. در این راس��تا در 
موضوع��ات مختلفی که مرتبط با مصالح و منافع ملی 

اس��ت از جمله موض��وع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه های 
پنهان و آش��کار و موارد دیگ��ر، مکاتباتی را منعکس 
کرده که همگی در این راستا بوده اند.نایب رئیس اتاق 
بازرگان��ی ای��ران در ادامه تصریح ک��رد: براین باوریم 
که هرگونه تصمیم گیری در حوزه اقتصاد با مش��ورت 
ذی نفع��ان آن در زمان مناس��ب می توان��د اثرگذاری 
بهتری داشته باش��د. در همین راستا قانونگذار هم در 
مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مس��تمر کس��ب و کار همین 
کار را کرده و دس��تگاه های اجرایی را مکلف کرد قبل 
از تدوین آیین نامه دس��تورالعمل ها، شیوه نامه و قوانین 
و مقررات، نظ��رات بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
س��الح ورزی در ادامه افزود: واقعیت این اس��ت که در 
بخش��ی از بدنه حاکمیت از جمله روسای قوا یا وزرا یا 

بخش های دیگ��ر روی این قضیه تاکید دارند و از آن 
اس��تقبال می کنند اما در بدنه دولت خیلی قائل به این 
موضوع نیس��تند.از همین روی تصمیمات خلق الساعه 
می گیرند و سیاستگذاری هایی می کنند که بعضا حتی 
۲۴ س��اعت هم دوام نمی آورد و این نتیجه عدم توجه 
و مش��ورت با خواس��ته های بخش خصوصی اس��ت.
نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینکه واقعیت 
این اس��ت ک��ه از اول انقالب تا کنون ما همیش��ه در 
برهه حساس قرار داشته ایم، ادامه داد: هر رئیس بانک 
مرک��زی و دولتی که روی کار آم��د وعده تک نرخی 
شدن ارز و جمع کردن بساط یارانه ها داده است. همه 
مطالعات و بررسی ها نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا 
نش��ان می دهد این روش حمایتی در بلندمدت، جواب 

نمی دهد و بیشتر به توزیع رانت و فساد و قاچاق کمک 
کرده می انجامد، که اغلب شجاعت و ارداه کافی برای 
اصالح این جراحی اقتصادی وجود نداش��ته است. هر 
بار هم ک��ه آمده اند این تصمیم را بگیرند، دولت ها به 
دالیل مختلفی کوتاه آمده اند.سالح ورزی درباره شیوه 
اجرای حذف ارز ترجیحی در کشور گفت: این روند در 
ایران از چند س��ال پیش بوج��ود آمده بود، وقتی برای 
مرغ و گوش��ت و برای برخ��ی کاالها به تدریج حذف 
ش��د. اکنون هم برای بسیاری از نهاده های دام حذف 
ش��ده اما برای دارو و نان همچنان برقرار اس��ت، این 
اقدام��ات ضم��ن آن که باید منجر ب��ه کنترل تورم و 
تقویت پول ملی شود، باعث برداشتن مالیات مضاعف 

از جیب مردم نشود.

تصمیمات خلق الساعه نتیجه عدم مشورت با بخش خصوصی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ازسرگیری خرید و فروش غیرقانونی حواله خودرو!
با اعالم نتایج در سامانه جدید خودرو صورت گرفت؛

در حال��ی ک��ه هنوز ی��ک هفت��ه از اعالم 
نتای��ج طرح فروش خودرو در قالب س��امانه 
ف��روش  نگذش��ته،  یکپارچ��ه  تخصی��ص 
غیرقانونی حواله خودروها در س��ایت ها آغاز 
شده اس��ت! این در حالی است که قرار بود 
با یکپارچه ش��دن ف��روش و عرضه  خودرو، 
نقش دالالن و س��ودجویان کمرنگ  ش��ود.
به گزارش ایس��نا، دالالن ب��ازار خودرو تنها 
چند روز پس اع��الم نتایج اولین دوره طرح 
ف��روش یکپارچه تخصیص خ��ودرو، برای 
خرید و فروش حواله ها دس��ت به کار شدند. 
این در حالی اس��ت که یکی از ش��رایط قید 
شده در این طرح، ممنوعیت واگذاری حواله 
خرید خودرو به غیر ذکر ش��ده است.تا پیش 
از آنکه فروش و تخصیص خودرو به ش��یوه 

یکپارچ��ه و تح��ت نظ��ارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( و س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بیاید، در 
طرح های قبلی که توسط خود خودروسازان 
برگزار می ش��د، حتی افرادی که توان مالی 
برای خرید خودرو نداشتند، به سبب جذابیت 
باالی ش��رکت در این بخت آزمایی، شانس 
خ��ود را امتحان و اقدام به ثبت نام می کردند 
که در صورت برنده ش��دن، به هر دلیل اگر 
نمی خواستند خودرو را تحویل بگیرند، حواله  
آن را به صورت غیرقانونی می فروختند. عمده 
این افراد در قرعه کشی شرکت می کردند و 
برنده هم می شدند، اما چون پول کافی برای 
تکمیل وجه نداش��تند اقدام به فروش حواله 
خود می کردند. از این طریق فروشنده حواله 

چن��د میلیون تومان به جیب می زد و خریدار 
حواله ه��م در نهایت صاح��ب خودرو صفر 
کیلومتر ب��ا قیمتی کمی بیش��تر از کارخانه 
اما خیلی پایین تر از بازار آزاد می ش��د.زمانی 
ک��ه وزارت صمت طرح فروش و تخصیص 
خودرو در قالب س��امانه یکپارچه و با نظارت 
خ��ود را به میان آورد، یک��ی از اهدافش در 
جهت شفافیت، حذف همین خرید و فروش 
حواله ها و حذف دالل ها و واسطه ها بود، اما 
آنچه که دوباره دیده می شود، داغ شدن بازار 
خری��د و فروش حواله هاس��ت. ضمن اینکه 
به سبب اینکه تمامی خودروها به صورت سند 
آزاد تحویل خواهند شد و قرار نیست سند آن 
در رهن ش��رکت خودروساز باقی بماند، کار 
برای خریداران و فروشندگان حواله راحت تر 

هم ش��ده است.طبق قوانین، خرید و فروش 
حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که 
این اتفاق رخ دهد، خودروس��از اجازه ابطال 
قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر باتوجه 
به اینکه برخی دفترخانه های اس��ناد رسمی 
)پیش از راه اندازی سامانه تخصیص یکپارچه 
خ��ودرو( برای خرید و ف��روش این حواله ها 
وکالت نام��ه صادر می کردند، معاون اس��ناد 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور همان 
موقع اعالم کرد که »دفاتر اس��ناد رس��می 
اجازه خرید و ف��روش خودروهای حواله ای 
را ندارند و چنانچه دفترخانه ای اقدام به این 
کار کن��د، طبق قانون ب��ا آن برخورد خواهد 
ش��د«؛ با این حال ام��ا از تب وتاب این بازار 
کاسته نشده اس��ت.در این رابطه تعدادی از 

برن��دگان ط��رح اخیر ف��روش یکپارچه که 
قص��د دارند حواله خودرو خود را بفروش��ند، 
ابراز کرده اند به س��بب اینک��ه نمی توانند تا 
روز سه ش��نبه )۱۷ خرداد ماه/ آخرین مهلت 
واریز وجه خودرو( اقدام به تامین وجه کنند، 
از دریاف��ت خودرو منصرف ش��ده  و درصدد 
فروش حواله خود برآمده اند.بررسی ها نشان 
می دهد که تعداد زی��ادی از این حواله ها در 
فضای مجازی آگهی می ش��وند. پژو ۲۰۶ و  
۲۰۷ و دناپ��الس )پیش ف��روش( در ردیف 
خودروهای پرطرفدارند و حواله این خودروها 
جزو حواله های پرفروش اس��ت. قیمت این 
حواله ها بسته به موعد تحویل و نوع خودرو 
متفاوت بوده اما متوسط قیمت آنها بین ۳۰ 

تا ۶۵ میلیون تومان است.



خبر

سه شنبه 17 خرداد 1401  7 ذی القعده 1443
7 ژوئن  2022   شماره 3568

۷
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

بانک و بيمه

۱6.2 هزار میلیارد تومان به حساب 
سازندگان طرح نهضت ملی مسکن 

پرداخت شد
مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۱۶ هزار 
و ۲۵۷ میلیارد تومان به حس��اب سازندگان 
ط��رح نهض��ت ملی مس��کن خب��ر داد. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک مسکن 
هیبنا ب��ه نقل از ایبِنا، دکتر محمود ش��ایان 
گف��ت: از این میزان ۸ ه��زار و ۸۱۹ میلیارد 
تومان از مح��ل آورده متقاضیان و ۷ هزار و 
۴۳۸ میلیاردتومان از محل تسهیالت است. 
مدیرعامل بانک مسکن افزود: تاکنون ۴۵۱ 
ه��زار و ۹۲۳ نفر متقاضی طرح نهضت ملی 
مس��کن در بانک افتتاح حساب کرده اند که 
از این می��زان ۲۵۹ ه��زار و ۳۱۲ نفر آورده 
خ��ود را واری��ز کرده اند. به گفته ش��ایان، از 
محل تس��هیالت نیز تاکنون ۷ هزار و ۴۳۸ 
میلیاردتومان به حس��اب سازندگان پرداخت 
شده اس��ت.  مدیرعامل بانک مسکن افزود: 
تع��داد ۲۵۵ هزار و ۴۷۹ واح��د در قالب ۲۱ 
ه��زار و ۹۴۹ پروژه به بانک برای انعقاد قرار 
داد معرفی ش��ده که از این تعداد، ۷۹ هزار و 
۹۰۰ واحد قراردادهایش��ان منعقد شده است 
و مبل��غ تس��هیالت منقعد ش��ده ۲۷ هزار و 
۱۴ میلیاردتومان اس��ت.  گفتنی است، طرح 
نهضت ملی مسکن یکی از طرح های دولت 
س��یزدهم در بخش مسکن است که احداث 
۴ میلیون واحد مس��کونی طی ۴ سال دولت 
سیزدهم را در برنامه قرار داده است. به گفته 
وزیر راه و شهرسازی تاکنون اراضی ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مس��کن 
تامین شده است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد از این اراضی کاربری مسکونی دارند و 
مابقی نیز در مرحله تغییر کاربری و الحاق به 

محدوده هستند.

تولید ۷6۱ ریال سود خالص به ازای 
هر سهم بانک ملت

بان��ک ملت اطالعات و ص��ورت های مالی 
منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد 
که بر این اس��اس، سود خالص هر سهم این 
بانک با ۶۶ درصد رش��د به ۷۶۱ ریال رسیده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
این بانک که با نماد وبملت و س��رمایه ۲۰۷ 
هزار میلیارد ریالی از بانک های فعال در بازار 
سرمایه کشور محس��وب می شود، در پایان 
س��ال ۱۳۹۹ معادل ۴۵۸ ریال س��ود خالص 
تعدیل ش��ده اعالم کرده بود که این رقم در 
پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۶۱ ریال افزایش یافته 
اس��ت. بر اس��اس این گزارش، سود خالص 
بانک ملت در پایان سال ۱۴۰۰ با ۶۶ درصد 
افزایش نس��بت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵۸ 
هزار میلیارد ریال رسیده است. در عین حال، 
خالص درآمد تس��هیالت و س��پرده گذاری 
وبملت در پایان س��ال گذش��ته بیش از ۲۹۷ 
هزار میلیارد ریال اعالم ش��ده که نس��بت به 

سال ماقبل، ۳۳ درصد بیشتر شده است. 

سازمان برنامه و بودجه هم آرمانی شد
شرکت بیمه آرمان و س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور قرارداد مشترک همکاری امضاء کردند. 
به گ��زارش روابط عمومی بیمه آرمان، قرارداد 
همکاری مش��ترک س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور و بیمه آرم��ان با حداق��ل پرتفوی در 
رشته درمان تکمیلی در استان تهران به مبلغ 
۲۵۰میلیارد ریال  ، در محل س��ازمان برنامه و 
بودجه با حضور دکتر داود الماسی عضو هیأت 
مدیره، دکتر مس��عود همتی مشاور مدیرعامل 
و سرپرس��ت مدیریت درمان، داود صالح فکر 
مش��اور و مدیر ح��وزه مدیر عامل و همچنین 
امین سوزنگر رئیس شعبه میرداماد بیمه آرمان 
به امضاء رس��ید . همچنین گفتنی است دکتر 
محمد علی افتخار سرپرس��ت معاونت توسعه 
منابع انس��انی و پش��تیبانی ، دکتر  محمدی 
سرپرست مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی 
و همینطور دکتر صدیقی از س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور در این جلسه حضور داشتند. خاطر 
نشان می شود: عالوه بر همکاری در حوزه بیمه 
های درمان تکمیلی، در زمینه صدور بیمه نامه 
سایر رشته های بیمه ای آن سازمان نیز ، توافق 

شد .

مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه 
پارسیان برگزار شد

مجمع عمومی عادی س��االنه بیمه پارسیان 
صب��ح روز دوش��نبه م��ورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ با 
حض��ور نزدیک به ۷۰درصد س��هامداران این 
ش��رکت برگزار ش��د. گزارش روابط عمومی 
بیمه پارس��یان؛ مجمع عمومی عادی ساالنه 
جهت بررس��ی و تصویب صورت های مالی 
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ با عنایت 
به دس��تورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار 
در راس��تای صیانت از س��المت همگانی در 
ش��رایط پاندمی کرونا با اطالع رسانی قبلی و 
با حضور هیأت رییسه مجمع، ناظرین، نماینده 
بیمه مرکزی، حس��ابرس و نماینده س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار و نزدیک به ۷۰ درصد از 
سهامداران به صورت حضوری و آنالین برگزار 
ش��د. بر اس��اس این گزارش در ابتدای جلسه 
هادی اویارحسین نایب رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل بیمه پارسیان به تشریح عملکرد این 
شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ 
پرداخت و به اهداف شرکت در جهت افزایش 
سودآوری و تحول دیجیتال و بهبود فرآیندها 
اش��اره نمود و در پایان اب��راز امیدواری کرد با 
حمایت سهامداران و تالش مضاعف کارکنان، 
شرکت بیمه پارسیان همچنان در صنعت بیمه 
کش��ور به عنوان یکی از توانمندترین شرکت 
ها، جایگاه خود را ارتقا بخشد. در ادامه جلسه 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی به استماع 
سهامداران رس��ید و در پایان مجمع عمومی 
عادی س��االنه ضمن تصوی��ب صورت های 
مالی و تقسیم ۵۰ ریال س��ود به سهامداران، 
موسسه تدوین و همکاران به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی اصلی و موسس��ه 
هوش��یار ممیز به عنوان حس��ابرس و بازرس 
قانونی علی البدل و روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شدند. همچنین 
مبل��غ ۱۵ میلیارد ریال نیز به عنوان بودجه در 
اختیار هیأت مدیره جهت فعالیت در راس��تای 
توسعه مس��ئولیت های اجتماعی به تصویب 
س��هامداران شرکت رس��ید و همچنین مقرر 
گردید هرچه سریعتر فرآیند افزایش سرمایه به 

مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز اجرایی شود.

اخبار

 حسن ش��ریفی رئیس هیات مدیره ومدیر 
عامل بیمه ایران، در آیین افتتاح ساختمان 
بیمه ایران تبریز، ضمن تبریک فرارسیدن 
میالد با سعادت  حضرت فاطمه معصومه 
)س( و ده��ه کرامت  اع��الم کرد : برای 

کاه��ش دغدغه ه��ای اقتص��ادی مردم 
، سیاس��ت اصل��ی م��ا در بیم��ه ای��ران، 
شفاف س��ازی ، خدمت رسانی بی منت، 
متواضعانه و خردمندانه به مردم است. به 
گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، حسن 
ش��ریفی ، در این آیین که با حضورجمعی 
از مسئوالن اس��تانی، همکاران ، اعضای 
انجمن صنفی نمایندگان  وپیشکس��وتان 
برگزار شد  ، تاکید کرد: از همه همکارانم 
در بیم��ه ایران می خواهم ، در درجه اول 
تکریم مردم عزی��ز را در اولویت کارهای 
خود، قرار دهند. شریفی با اشاره به حادثه 
آتش س��وزی س��ال ۱۳۹۸ بازار تاریخی 

سرپوشیده تبریز ، خاطر نشان کرد : بیمه 
ایران  در راس��تای ارائه خدمات بی منت 
، خس��ارت زیادیدگان  ای��ن حادثه را ، با 
تیم کارشناس��ی ق��وی ، ظرف مدت یک 
هفته از وقوع آتش سوزی پرداخت کرد  و 
موجب راه اندازی مجدد کس��ب و کار این 
بازار ش��د. مدیرعامل بیمه ایران موضوع 
فرهنگ س��ازی بیمه ، ب��رای برخورداری 
حداکثری مردم ، از خدمات شرکت های 
بیمه برای جبران خسارت آنها ،  در زمان 
وق��وع حوادثی مانند آتش س��وزی ،زلزله 
، س��یل وس��ایر حوادث را مهم دانس��ت 
وخواستارتوجه بیشتر مسئولین و مردم  به  

موضوع بیمه ش��د.  جعفری آذر ، فرماندار 
شهرس��تان تبری��ز ، در ای��ن مراس��م  با 
قدردانی از تالش های بیمه ایران ، گفت 
: بیمه ایران ، پیش��تاز صنعت بیمه اس��ت 
و من به عنوان یک ش��هروند  ومشتری، 
۱۵ سال اس��ت که از خدمات بیمه ایران 
اس��تفاده می کن��م ، بدون اینک��ه ارتباط 
کاری با این مجموعه داشته باشم ، بیمه 
ای��ران را انتخاب ک��ردم.       وی در ادامه 
اظهار داش��ت:  بیمه ایران بعنوان راهبر و 
سیاست گذاراصلی  صنعت بیمه در کشور 
مطرح است و امیدوارم با  راهگشایی بیمه 
ایران ، شاهد پوشش حداکثری همه مردم 

، از خدم��ات بیمه ای در کش��ور باش��یم.  
برنامه ه��ای دیگرمدی��ر عام��ل  وهیات 
همراه ، در این اس��تان، راه اندازی سامانه 
برخط پرداخ��ت خس��ارت  غیرحضوری 
ش��عبه تبریز، دریافت لوح تقدیر از هیأت 
امنای بازار تاریخی تبریز به پاس عملکرد 
خ��وب و س��ریع در جری��ان حادثه آتش 
س��وزی بازار تبریز  و بازدید از شعبه های 
ممتاز امام خمینی)ره( و مرند بود.  گفتنی 
است درابتدای این مراسم فرامرز قهرمانی 
مدی��رکل بیمه ایران آذربایجان ش��رقی ، 
گزارش��ی از عملکرد استان و روند ساخت 

ساختمان تبریزرا ارائه نمود.

سیاست اصلی ما شفاف سازی ، خدمت رسانی بی منت، و خردمندانه به مردم است
مدیر عامل بیمه ایران در تبریز اعالم کرد:

نخستین های شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران؛

بان��ک ملی ایران به عنوان بانک پیش��گام ارایه خدمات 
ارزی و ابزاره��ای ن��و، با محصول منحصر به فرد کارت 
ریالی- ارزی )کران( امکان دریافت خدمات ریالی و ارزی 
را به صورت همزمان برای نخستین بار در شبکه بانکی 
کشور فراهم کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، این بانک به عنوان بانک پیشرو در تحوالت 
صنعت بانکداری، همواره در عرصه ارایه خدمت به مردم 
پیشتاز بوده و محصول منحصر به فرد کارت ریالی-ارزی 
نیز برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور ارایه می شود.  
حساب پشت کارت های کران یک حساب ارزی از نوع 
دالر و یورو ب��وده که عالوه بر اینکه این کارت خدمات 
ارزی را از طریق بسترهای ارزی بانک ملی ارایه می کند، 
توان ارایه همزمان خدمات ریالی در بس��تر شتاب را نیز 
دارد.  حفظ مانده حساب به ارز، تبدیل ارز به ریال به نرخ 
روز در هنگام تراکنش و اتصال به شبکه پرداخت ریالی 
)شتاب و شاپرک( از ویژگی های این کارت ریالی و ارزی 
است.  سرعت، سهولت و امنیت در ارایه همزمان خدمات 

ریال��ی و ارزی، تبدیل ارز به ری��ال صرفا به میزان مورد 
نیاز، جلوگیری از خطرات ناش��ی از سرقت ارز به صورت 

اسکناس، دریافت وجه ارزی از خودبانک های ارزی بانک 
ملی ایران به صورت ۲۴ ساعته، امکان استفاده از درگاه 

های مجازی نظیر خرید اینترنتی و کاهش تبادل اسکناس 
در معامالت ارزی از دیگر مزیت های کارت ارزی- ریالی 
بانک ملی ایران است.  سیستم بانکی بهترین و امن ترین 
بس��تر برای نگهداری منابع ارزی هموطنان است و این 
محصول می تواند بخش زیادی از تقاضا به اس��کناس 
های ارزی در کشور را مدیریت کند که نوید یک تحول 
جدید در نظام بانکی کشور است.  بانک ملی ایران تالش 
دارد آنچه که هدف نظام بانکی یعنی همان تامین مالی 
آحاد جامعه و کس��ب رضایتمندی مردم است را بیش از 
پی��ش محقق کند و این محصول عالوه بر مش��تریان، 
تح��والت خوب��ی را در حوزه تجارت ب��رای بازرگانان و 
تج��ار رقم می زند.  الزم به ذکر اس��ت، دیگر محصول 
ارزی منحصر به فرد و جدید بانک ملی ایران، خودپرداز 
هوشمند ریالی - ارزی است که این خودپرداز ضمن ارایه 
توام خدمات ریالی و ارزی کارت های کران، هویت واحد 
و تجربه کاربری یکس��ان با سایر درگاه های فیزیکی و 

مجازی بانک از جمله سامانه بام را دارد.

ارایه خدمات ریالی و ارزی به صورت همزمان با کران کارت

سرمایه بیمه تعاون به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید
در پی تقویت بنیه مالی و اصالح ساختار شرکت

با توج��ه به افزای��ش نقدینگی و ت��ورم در 
جامعه و بزرگ ش��دن صنعت بیمه، یکی از 
مباحث مهم که در سنوات گذشته به شدت 
بر آن تاکید ش��ده، موضوع افزایش سرمایه 
ش��رکت های بیمه بوده اس��ت که از سوی 
بیمه مرکزی به عنوان یک الزام مطرح شد. 
چرا که این باور وجود دارد اگر ش��رکت های 
بیم��ه افزایش س��رمایه نداش��ته باش��ند، با 
مش��کل ظرفیت نگهداری مواجه می شوند 
و نمی توانند بیمه نامه ص��ادر کنند. از این رو 
با هدف اصالح س��اختار مالی، بهبود سطح 
توانگ��ری مالی، تقویت بنی��ه مالی و باال تر 
رفتن قدرت پذیرش و نگهداری ریس��ک و 
رعایت تکلیف قانونی، ش��رکت بیمه تعاون، 
موضوع افزایش س��رمایه را در دس��تور کار 
قرار داد و طی چند مرحله توانس��ت سرمایه 
شرکت را به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل 
از روزنام��ه دنیای اقتص��اد، یونس مظلومی، 
مدیرعام��ل بیم��ه تع��اون با اش��اره به این 
موضوع، در خصوص الزام به افزایش سرمایه 
ش��رکت های بیمه گفت: براس��اس مصوبه 

دولت که حداقل س��رمایه موسس��ات بیمه 
براس��اس موضوع ماده )۳۶( قانون تاسیس 
بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، تعیین شده 
اس��ت، و ش��رکت های بیمه موظف هستند 
س��رمایه خود را به حد تعیین شده برسانند، 
ش��رکت بیمه تعاون، این مهم را در دس��تور 
کار خ��ود قرار داد و ط��ی چند مرحله موفق 
ش��د افزایش سرمایه خود را ثبت کند. وی با 
بیان اینکه بیمه تعاون در ابتدا فعالیت خود را 
با سرمایه ۲۸میلیارد تومانی آغاز کرد و طی 
دو مرحله، س��رمایه شرکت را به ۴۹ میلیارد 
تومان و در مرحله بعدی از محل آورده نقدی 
به ۱۵۰ میلیارد تومان رساند، خاطرنشان کرد: 
با توج��ه به هدف گذاری ه��ا و پیگیری های 
صورت گرفته، در نهایت طی فرآیند قانونی 
موفق ش��دیم افزایش س��رمایه شرکت را از 
محل مطالبات و آورده نقدی به ۵۰۰ میلیارد 
تومان افزایش دهیم. مظلومی  افزود: اگرچه 
یک��ی از دالیل انجام این افزایش س��رمایه، 
الزام و تکلیف قانون بیمه مرکزی به تمامی 
 بیمه گران بوده اس��ت؛ اما از آنجا که این امر 
می تواند باعث بزرگ تر شدن شرکت در بازار 

رقابت، افزایش س��هم بیمه گری و در نهایت 
فعالیت های بنیادی سودآور شود، این مهم را 
زودتر به س��رانجام رساندیم. وی یادآور شد: 
باید قبول کنیم، ش��رکت هایی ک��ه از توان 
مالی مناس��بی برخوردار هس��تند؛ می توانند 
مناس��ب تر از حق��وق س��هامداران در مقابل 
پذیرش ریسک های ش��رکت حمایت کنند 
و ع��الوه بر آن این اطمین��ان و اعتماد را به 
بیمه گذاران بدهند که ش��رکت بیمه در قبال 
خسارت های احتمالی، توانایی ایفای تعهدات 
خود را دارد. به عبارتی با این افزایش سرمایه، 
این ام��کان برای ش��رکت های بیمه فراهم 
خواهد شد تا سهم نگهداری خود را افزایش 
و از پرتفوی به دست آمده استفاده صحیحی 
در حوزه عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری 
داشته باشند. مدیرعامل شرکت بیمه تعاون 
از منظر دیگر، مزایای افزایش سرمایه برای 
ش��رکت های بیمه را اصالح س��اختار مالی 
عنوان کرد و گفت: سرمایه برای شرکت های 
بیمه به مثابه خون در بدن انس��ان است. از 
این جهت برخورداری ش��رکت های بیمه از 
سرمایه کافی نه  تنها یک الزام قانونی به شمار 

می آید، بلکه یکی از شرط های مهم و حیاتی 
ب��رای فعالیت در بازار رقابتی اس��ت. ضمن 
اینکه ما در مسیر این افزایش سرمایه، ضمن 
اصالح ساختار مالی و بحث تقویت بنیه مالی 
به دنبال این هستیم که بتوانیم مجوز قبولی 
اتکای��ی را از بیمه مرکزی دریافت کنیم که 
این امر، زمینه ساز مناسبی برای کسب درآمد 
و س��ودآوری ش��رکت های بیمه خواهد بود. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه بیم��ه تعاون با ترمیم 
س��اختار مالی و فنی در سال های اخیر، ارائه 
طرح ه��ای جدید و نوآورانه و اصالح ترکیب 
پرتفوی با تمرکز بر پوش��ش ریس��ک های 
مناس��ب، بر تقویت بنیه مالی شرکت تمرکز 
کرده اس��ت، گف��ت: قطعا در این مس��یر ما 
می توانیم حتی در بیمه نامه های مش��ترک با 
س��ایر بیمه ها؛ سهم بیشتری را کسب کنیم 
و از این بابت هم س��ودآوری بیشتری داشته 
باشیم. به گفته مظلومی  باید این موضوع را 
پذیرفت، تقویت توان مالی ش��رکت، موجب 
رشد و افزایش منابع سرمایه گذاری و به تبع 
آن درآمدهای س��رمایه گذاری خواهد شد و 
این تزریق منابع مالی به ش��رکت  بیمه این 

اطمین��ان را خواهد داد ت��ا در جهت افزایش 
عملیات بیمه گری گام های بلندتری بردارد. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش، یکی 
از برنامه های مهم شرکت را ایجاد توازن در 
ترکیب پرتفو  عنوان کرد و افزود: اس��تراتژی 
شرکت این نیست که در یک رشته بیمه ای 
خ��اص تمرکز کند و در س��بد پرتف��و ، وزنه 
سنگین تری را به یک رشته بیمه ای بدهد. ما 
در تالش هستیم تا ترکیب پرتفوی متوازنی 
داشته باش��یم و برهمین مبنا هم استراتژی 
تنوع را به عنوان یکی از محورهای مهم در 
دستور کار خود قرار داده ایم.مظلومی  در ادامه 
صحبت هایش با اشاره به ورود شرکت بیمه 
تعاون به باش��گاه هزار میلیاردی ها در سال 
گذشته  گفت: یکی از عوامل مهم در دستیابی 
به افزایش فروش و رش��د پرتفوی شرکت، 
تس��ریع در بررس��ی پرونده های خسارت و 
جلب رضایت مش��تریان بود که سعی داریم 
با ادامه این روند، به اهداف مان یعنی تحقق 
فروش ۱۹۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری 
به همراه تقویت ش��عب و نمایندگان از نظر 

کمی  و کیفی دست پیدا کنیم. 
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»اسماعیل آشتیاني« که بود؟
اس��تاد اسماعیل آش��تیاني، نقاش ش��هیر و شاعر 
متخلص به شعله در س��ال ۱۲۷۱ش در تهران به 
دنی��ا آمد.وي پس از طي دوره ابتدایي در مدرس��ه 
عالي دارالفنون، نزد کمال الملک، نقاش و هنرمند 
شهیر ایراني، هنر نقاشي را فرا گرفت.استاد آشتیاني 
بزرگ ترین ش��اگرد کمال الملک بود چنان که در 
س��ال ۱۳۱۱ش که کمال الملک از ریاست مدرسه 
عالي صنایع مس��تظرفه کناره گیري ک��رد، او را به 
جانش��یني خود انتخاب نمود.در سال هاي مدیریت 
استاد آشتیاني، عالوه بر تأسیس کتابخانه، آموزش 
دروس ت��ازه اي چون تاریخ هنر و ریاضیات در این 
مدرس��ه آغاز شد.آش��تیاني در چهره پردازي، قوي 
دس��ت بود و عالوه بر رن��گ و روغن، در آبرنگ و 
سیاه قلم نیز مهارت داشت.وي در سال ۱۳۲۴ش، با 
کمک عده اي از هنرمندان، انجمن هنرمندان ایران 
را بنیان نهاد و پس از مدتي به ریاس��ت آن انتخاب 
شد.وي هنرمندي و تدین را با هم درآمیخته بود و 
بعد از درگذشت کمال الملک، از هر جهت جانشین 
او گردید.نامه نوی��س، روی��اي حاف��ظ و پرنده هاي 
تیرخورده از برجس��ته ترین تابلوها و دیوان اش��عار، 
سفرنامه اروپا و تاریخ حیات کمال الملک از آثار ادبي 
اوست.اس��تاد آشتیاني در س��ال ۱۳۲۵ش، به پاس 
خدم��ات بي دریغش در طول تدری��س، به دریافت 
درج��ه دکتراي افتخ��اري نائل شد.س��رانجام این 
هنرمند بزرگ در ۷۸ سالگي در تهران درگذشت و 

در صحن حضرت عبدالعظیم)ع( مدفون گردید.

تشييع پيکر مهدی صباغی - مشهد مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )9۰(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو َمَناِزِل الْکَراَمِة دومین چیزی که امام 
زین العابدین سالم اهلل علیه از خداوند به عنوان پاداش 
و نشان دادن به مرزداران طلب می نماید منازل کرامت 
است. در دعاهای صحیفه س��جادیه هم سخن از دار 

کرامت امده )دعای بیست وچهارم( هم منازل کرامت 
آمده و هم اش��رف منازل کرام��ت، چنانچه در دعای 
چهل  و دوم راه رسیدن به اشرف منازل کرامت را قرآن 
دانسته است َو اْجَعِل الُْقْرآَن َوِسیلًَة لََنا إِلَی أَْشَرِف َمَناِزِل 
الَْکَراَمِة. منازل کرامت یعنی منازل وسیع؛ یعنی منازل 

بزرگواری و عزت، یعنی منازل بدون منت یعنی منازلی 
با آرامش مطلق. منازل کرامت از آن کسانی است که 
نزد خدا به بزرگواری از آنان یاد شده است؛ ان اکرمکم 
عنداهلل اتقاکم؛ تقوی راه رسیدن به همه چیز در دنیا و 

آخرت است از جمله منازل کرامت.

سه شنبه 17 خرداد 1401  7 ذی القعده 1443  7 ژوئن   2022   شماره 3568
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دانشنامه

۷۱۰ جلوگیری از کاهش بینایی در پیری با ورزش کردن
یک مطالعه جدید اولین شواهد تجربی را از این موضوع نشان می دهد که ورزش می تواند باعث کاهش سرعت 
تباهی لکه زرد در چشم با افزایش سن شود.به گزارش ایسنا، مطالعات مشاهده ای گزارش داده اند که فعالیت بدنی 
باعث کاهش اختالل بینایی در پی افزایش سن می شود، اما تاکنون رابطه علت و معلولی آن مشخص نشده بود.

تحقیقات جدید محققان دانشگاه ویرجینیا)UVA(  اولین شواهد را از این ارتباط ارائه می دهد که نشان می دهد 
ورزش چگونه می تواند به طور مستقیم تباهی لکه زرد را آهسته و یا حتی از آن جلوگیری کند.تباهی لکه زرد یا 
دژنراسیون ماکوال )Macular degeneration(، »AMD«  یا »ARMD« شایع ترین علت کوری در 
افراد مسن است.در این بیماری »ماکوال« یا »لکه زرد« تخریب می شود.ماکوال قسمت حساس به نور شبکیه و 
مس��ئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است.تباهی لکه زرد بر 
دو نوع اس��ت: خش��ک)Dry(  و تر)Wet(.نوع خشک شایع تر بوده و حدود ۹۰ درصد بیماران به این نوع مبتال 
می ش��وند.نوع تر معمواًل با کاهش دید ش��دیدتر و جدی تری همراه است.تباهی لکه زرد در افراد باالی ۶۵ سال 
شایع تر بوده و زنان بیشتر به این بیماری مبتال می شوند.اکثر موارد این بیماری با افزایش سن به وجود می آیند.
این بیماری می تواند عارضه بعضی داروها نیز باشد.همچنین به نظر می رسد ارث نیز در ابتال به این بیماری نقش 
داشته باشد.دژنراسیون ماکوال یک وضعیت پزشکی است که ممکن است نتیجه آن تاری یا از دست دادن بینایی 
در مرکز دید باشد.در اوایل اغلب هیچ نشانه ای وجود ندارد.به تدریج دید یک یا هر دو چشم بدتر می شود و ممکن 
اس��ت حتی بینایی به طور کامل از دس��ت برود و حتی فعالیت های روزانه فرد مختل شود.گاه افراد دچار توهمات 
بینایی می شوند که این حالت ارتباطی با بیماری های روانی ندارد.دژنراسیون ماکوال به طور معمول در افراد مسن رخ 
می دهد.البته عوامل ژنتیکی هم در این مشکل نقش دارند و علت اصلی مشکل آسیب به ماکوال در شبکیه چشم 
است.پیشگیری از آن شامل ورزش و تغذیه مناسب و سیگار نکشیدن است.تأثیر آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد 
معدنی برای پیشگیری از این مشکل اثبات نشده  است.هیچ درمان خاصی برای کسی که با این مشکل دید خود 
را از دست داده وجود ندارد.مکمل ها در کسانی که مبتال به این بیماری هستند ممکن است پیشرفت آن را کندتر 
کند.«لکه زرد« یا »ماکوال«)Macula( بخشی از شبکیه است که بیشترین حساسیت به نور را دارد و موجب دید 
مستقیم و واضح می شود.لکه زرد برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی الزم است.این لکه با شکل بیضوی 
حاوی رنگدانه های زرد و در نزدیکی مرکز شبکیه است.گودی مرکزی)fovea(  که بیشترین تراکم یاخته های 
مخروطی چشم را داراست در لکه زرد قرار دارد.یاخته های مخروطی گونه ای از یاخته های گیرنده نور هستند که 
به مغز توانایی دیدن رنگ ها و جزئیات ظریف اشیا را می دهند و بیشتر در نور قوی تحریک می شوند.بنابراین، این 
بخش که در انتهای چشم و در راستای مردمک قرار دارد، در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد.قطر لکه زرد حدود دو 
میلی متر است.«بردلی گلفاند« سرپرست این مطالعه جدید می گوید: مدتی طوالنی است که این سؤال مطرح شده 
است که آیا حفظ یک سبک زندگی سالم می تواند تباهی لکه زرد را به تأخیر بیاندازد یا مانع از آن شود.وی گفت که 
با استفاده از نظرسنجی از مردم پرسیده شده است که چه غذاهایی می خورند و چه میزان ورزش انجام می دهند.اما 
این نوع مطالعات مستعد خطاهای خود گزارشی هستند و همانطور که »گلفاند« خاطرنشان می کند، حتی اگر بین 
افزایش فعالیت بدنی و کاهش بینایی ارتباط وجود داشته باشد، لزوماً به معنای پیوند ِعلّی نیست.از این گذشته، هرچه 
افراد پیرتر می شوند و بینایی آنها کاهش می یابد، به طور طبیعی کمتر حرکت و ورزش می کنند.بنابراین »گلفاند« و 
همکارانش مجموعه ای از آزمایش ها روی موش ها را برای بررسی اینکه آیا ورزش به طور مستقیم بر روی تباهی 
لکه زرد تأثیر می گذارد، ترتیب دادند.دو گروه از موش ها با هم مقایسه شدند، یک گروه دارای یک چرخ گردونه 
ورزشی در قفس خود بودند و گروه دیگر بدون چرخ بودند.ماهیت ورزش داوطلبانه اهمیت زیادی داشت، زیرا اجبار 
به ورزش به تحریک واکنش های استرسی منجر می شود که می توانست بر نتایج مطالعه تأثیر منفی بگذارد.محققان 
بعد از چهار هفته از لیزر برای بررسی یک آسیب چشم به نام »CNV« استفاده کردند که یکی از عوامل اصلی در 
بسیاری از اشکال اختالل بینایی مربوط به افزایش سن، شامل رشد بیش از حد رگ های خونی در قسمت خاصی 
از چشم است.محققان در دو آزمایش دریافتند که رشد رگ های خونی در موش هایی که ورزش می کنند، بین ۳۲ تا 
۴۵ درصد کمتر از موش های بدون تحرک بود که به ورزش داوطلبانه دسترسی نداشتند.حتی جالب تر از این یافته 
آن بود که انجام ورزش پس از ایجاد آسیب، باعث بهبود آن نمی شود و فقط موش هایی که از پیش ورزش کرده 
بودند، با کاهش و جلوگیری از آسیب بینایی بهره مند شدند.این در نهایت بدین معنی است که حتی مقدار کمی 
ورزش به نظر می رسد پیامدهای مستقیم و پیشگیرانه ای در برابر انواع خاصی از اختالالت بینایی داشته باشد.اینکه 
دقیقاً چه مکانیسم مولکولی خاصی واسطه این محافظت از لکه زرد است، هنوز مشخص نیست.یک فرضیه مطرح 
شده این است که انجام ورزش دارای اثرات مفید برای سیستم ایمنی است که می تواند اقدامات التهابی احتمالی 
برای لکه زرد را که وابسته به افزایش سن است، کاهش دهد.محققان امیدوارند مکانیسم های اصلی این موضوع را 

با هدف توسعه نوعی از داروهای درمانی برای تقلید از این روند طبیعی دریابند.

 

  -

 

   / / /

https//:www.setadiran.ir

 

/ / /

 

/ /

/ / / / / /

/ / /

/ /

 / /  : 

/ /  : 

 / /

  

 

www.setadiran.ir

/ /  

/ /  

/ /  

/ /

 

/ /

 

B

Peyman.Qom.ir

A

 


