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که صورت گرفت؛

»موقعيت مهدی« چگونه پرفروش شد؟

 لغو ویزای عراق
 در ایام اربعین

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

یادداشت
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ــت  ــی رود دول ــار م انتظ
ــریع تر  س ــه  هـــــرچ
سامانه های جامع آماری 
و اطالعاتی خود را         درباره 
وضعیت اقتصادی خانوارها تکمیل کند تا 
این قابلیت را         به دست بیاورد که افراد را         به 
طور دقیق دهک بندی کند و اگر این اتفاق 
بیفتد، بخش عمده مشکالت اجرایی این 
ــدف اصلی  ــد و ه ــل خواهد ش طرح ح
ــاماندهی ارز ترجیحی محقق می شود.  س
ــان در وزارت رفاه که  ــاه ایرانی پایگاه رف
ــته این وظیفه را         به عهده داشته،   از گذش
ــت و الزم است با به روزرسانی  به روز نیس

اطالعات آن، اشراف بیشتری بر...
ادامه در همین صفحه ���

بهانه جویی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران

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

شوراها در مجلس
رافائل  ــر  اخی ــارات  اظه
گروسی موضوع جدیدی 
ــواره با  ــت زیرا هم نیس
چنین رویکردی موضوع 
گیری می کند. در واقع آژانس بین المللی 
ــره با دولت قبل و  انرژی اتمی طی مذاک
ــات مورد  ــن دولت جدید، اطالع همچنی
ــوص فعالیت های صلح آمیز  نیاز در خص
کشورمان را دریافت کرده اما موضع گیری 
ــته است. می توان اذعان  خالف واقع داش
کرد اگر همه اطالعات فعالیت هسته ای 
ــورمان به غرب داده شود،  صلح آمیز کش
ــاهد بهانه جویی ها خواهیم بود.  بازهم ش
مسیر اعتمادسازی برای آژانس بین المللی 
ــی و غربی ها انتهایی ندارد، بر  انرژی اتم
این اساس مشاهده می شود که گروسی 
ــی ارائه می کند که واقعیت ندارد و  گزارش
صرفا درصدد متهم کردن کشورمان است. 
امیدواریم این نهاد بین المللی به وظایف 
قانونی خودش عمل کند و دست از موضع 

گیری های سیاسی بردارد.

دبیر ستاد اربعین حسینی از موافقت دولت عراق برای لغو 
ــر داد. به گزارش »عصر  ــینی خب ویزا در زمان اربعین حس
ــید مجید میراحمدی معاون امنیتی انتظامی  ایرانیان«، س
ــاعت ۱۴ گفت: امروز  ــور در گفت و گو با خبر س وزیر کش
در مالقات و مذاکره بین دو وزیر کشور ایران و عراق یکی 
ــد بحث سفر زوار به اربعین بود و  از مباحثی که مطرح ش
ــراق موافقت خود را با  ــن مژده را می دهیم که دولت ع ای
ــینی به طور کامل اعالم کرد.  لغو ویزا در ایام اربعین حس
وی افزود: ضمن اینکه توافق شد در هفته آینده روزانه دو 

هزار نفر تا رسیدن به ایام اربعین از طریق مرزهای زمینی 
با لغو روادید اعزام به عتبات عالیات داشته باشیم. دبیر ستاد 
اربعین حسینی گفت: بنابراین از هفته آینده با سهمیه لغو 
روادید برای سفر زمینی خواهیم داشت و این اقدام تنها از 
طریق سازمان حج و زیارت خواهد بود اما با شروع سفرهای 
اربعین بدون سهمیه این اتفاق رخ خواهد داد. میر احمدی 
بیان کرد: به دلیل اینکه ساماندهی و سازماندهی زوار ایرانی 
در عراق در ایام اربعین در فصل گرما با مشکالت خاصی 
ــده است که موکب داران  ــت از اکنون اعالم ش مواجه اس

ثبت نام را آغاز کنند تا برای انجام کارها زمان کافی داشته 
باشند. وی گفت: در سال ۹۸ نزدیک به سه میلیون نفر زائر 
به اربعین رفتند و برآورد ما این است که بیش از ۴ میلیون 
ــفر کنند. دبیر ستاد اربعین  ــال به کربال س نفر اربعین امس
حسینی درباره برنامه ریزی های صورت گرفته برای اربعین 
ــم اربعین ۱۴۰۱ تمامی  ۱۴۰۱ گفت: برای مدیریت مراس
ــتاد اربعین جلسات منظم را برگزار  کمیته های ۱۹ گانه س
ــد تا همه چیز برای پذیرایی از زوار هم در مرزهای  می کنن

کشور و در عراق فراهم باشد.

وبگاه تحلیلی آمریکایی نوشت، ایران با انواع موشک ها و 
پهپادهای خود پاسخ متجاوزان را می دهد. یک وبگاه تحلیلی 
آمریکایی ویژه امور نظامی در مطلبی پیرامون قدرت موشکی 
ایران نوشت، ایران دارای بزرگترین و متنوع ترین زرادخانه 
موشک های بالستیک در خاورمیانه است. وبگاه »۱۹ فورتی 
فایو« به تازگی در مطلبی به قلم »مایا کارلین« تحلیلگر 
ــت، ایران از نظر توان نظامی با  امور دفاعی خاورمیانه نوش

ایاالت متحده، چین و چند کشور دیگر قابل قیاس نیست 
با این وجود، ایران تعداد زیادی موشک ساخته تا اطمینان 
حاصل کند که هر کسی که بخواهد به این کشور حمله یا 
تهاجم کند به بدترین روش های نامتقارن مجازات خواهد 
شد. در همین زمینه  سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
یک موشک کروز هواپایه را در رژه ساالنه خود به نمایش 
گذاشت. به گفته کارشناسان، باله های شبکه ای ذوزنقه ای 

این سالح نشان می دهد که می توان آن را به نوعی هدایت 
ــپاه همچنین پهپاد جدید انتحاری »شاهد-۱۳۶«  کرد. س
خود را به نمایش گذاشت. در واقع، ایران دارای بزرگترین 
و متنوع ترین زرادخانه موشک های بالستیک در خاورمیانه 
ــت. در ادامه این مطلب آمده است، ایران در سال های  اس
اخیر سرمایه گذاری زیادی در برنامه موشک های بالستیک 

خود انجام داده است. 

ــه و چند ماهی  ــل کابینه بنت باال گرفت ــران در داخ بح
می شود تحلیلگران فروپاشی آن را پیش بینی کرده اند؛ 
ــتن است. این  ــتانه به وقوع پیوس اتفاقی که حاال در آس
ــی در سرزمین های اشغالی به شدت  روز ها اوضاع سیاس
ــاید تا به امروز و تا این حد  ــت. اتفاقی که ش بحرانی اس
ــتر احزابی که با بنت ائتالف  ــابقه بوده است. بیش بی س
ــدند  کرده بودند در ماه های اخیر یکی یکی از او جدا ش
و در صدد تشکیل یک ائتالف جدید هستند. این همان 
ــش از آن هراس  ــه از ابتدا بنت و اطرافیان ــت ک چیزیس

ــی خود دست و پا  ــتند و برای حفظ موقعیت سیاس داش
می زدند. در همین روز های اخیر روزنامه ها و رسانه های 
ــتی پیش بینی کردند که نهایتاً یک ماه دیگر  صهیونیس
کابینه فعلی رژیم صهیونیستی می تواند به کار خود ادامه 
ــی اش حتمی است. حاال بعد از  دهد و بعد از آن فروپاش
ــت چند روز و قوت گرفتن این احتمال تنها چیزی  گذش
ــی در این رژیم  ــوال برای چهره های سیاس که جای س
ــت که کابینه نهایتاً به چه  ــته این موضوعس باقی گذاش
ــقوط خواهد کرد. با توجه به بر هم ریختگی  ــکلی س ش

ــی در داخل سرزمین های اشغالی این طور  اوضاع سیاس
به نظر می رسد نفتالی بنت سالگرد یک سالگی نخست 
وزیری اش را هم نخواهد دید و قبل از آن باید از قدرت 
کنار گذاشته شود. از همان روز های اول پیروزی بنت در 
انتخابات و تشکیل کابینه بسیاری در داخل سرزمین های 
ــغالی و حتی از نزدیکان نخست وزیر بار ها به صورت  اش
ــمی عنوان کرده بودند که کابینه فعلی  رسمی و غیررس
متناقض ترین و متزلزل ترین کابینه حال حاضر در رژیم 

صهیونیستی از ابتدا تا به امروز است. 

لغو ویزای عراق در ایام اربعین

وبگاه آمریکایی: موشک های ایران به بدترین شکل پاسخ متجاوزان را می دهند

آژیر خطر در کابینه رژیم صهیونیستی به صدا درآمد

میراحمدی خبر داد

ادامه از همین صفحه ���
...واقعیت های جامعه ایجاد شود. با تاکید بر اینکه در تعیین 
دهک های درآمدی باید به مسأله ثروت افراد توجه شود،:به 
عنوان مثال، ممکن است فردی حقوق بگیر یا بازنشسته 
باشد و 7 یا ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد و همزمان ملکی 
ــته باشد که چندین میلیارد تومان می ارزد و از محل  داش
ــخصی طبیعتا  ــاره می گیرد و درآمد دارد؛ چنین ش آن اج
مشمول دریافت یارانه نیست، اما ممکن است کسی ۱5 
میلیون تومان حقوق داشته باشد، اما مستأجر است و هیچ 
ــه با  درآمدی جز این حقوق هم ندارد، بنابراین در مقایس
فرد قبلی این شخص مشمول دریافت یارانه است و باید 

به این نکات در دهک بندی  خانوارها توجه شود. به زودی 
با رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح و ابالغ 
ــود  ــت قانونی بهتری برای دولت فراهم می ش آن، ظرفی
ــا و اطالعات افراد در اجرای  ــانی داده ه تا برای به روزرس
این طرح اقدام کند. با بیان اینکه اعمال کنترل بر شبکه 
ــکاالت اجرای  ــی یکی دیگر از اش توزیع کاالهای اساس
ــت، به دلیل دوپارچه  ــن طرح در یک ماه اخیر بوده اس ای
ــدن نظام کنترلی بازار در وزارت صنعت و وزارت جهاد  ش
ــدن ساختار بازرسی و نظارت  کشاورزی و نیز ضعیف ش
ــته، در حال حاضر دولت قدرت  ــال های گذش آنها در س
اعمال کنترل و نظارت بهینه بر بازار در این طرح سنگین 

و بزرگ را         ندارد و تعزیرات و قوه قضائیه هم قاطعیت الزم 
را         برای برخورد با متخلفان عمده ندارند. منظور از متخلفان 
و گرانفروشان، یک واحد صنفی کوچک نیست، منظور ما 
کسانی هستند که با احتکار، گرانفروشی و کم فروشی در 
سطوح کالن و ایجاد شبکه های اینچنینی و یا گرفتن ارز 
ترجیحی از دولت و خودداری از واردات کاالهای اساسی، 
به بازار ضربه زده اند و همچنان ضربه می زنند. کسانی که 
در شرایط جنگ اقتصادی مرتکب این تخلفات می شوند، 
نسبت به افراد عادی جرم سنگین ترین مرتکب شده اند و 
انتظار می رود قوه قضائیه به طور قاطعانه و پیشگیرانه با 

آنها برخورد کند.

ضعف نظارت دولت بر بازار
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ايران و جهان

نگران وضع موجود اقتصادی مردم 
هستیم

ــورای اسالمی گفت:  نائب رئیس مجلس ش
متأسفانه فشار اقتصادی در حال گسترش است 
و گالیه هایی از افزایش قیمت ها به وجود آمده 
است. علی نیکزاد در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار کرد: متأسفانه فشار اقتصادی روز به روز 
ــت و برخی گالیه ها از  ــترش اس در حال گس
ــت، ما نیز  افزایش قیمت ها به وجود آمده اس
ــا را لمس کرده ایم و نگران  افزایش قیمت ه
ــان اینکه در  ــتیم. وی با بی وضع موجود هس
شرایط کنونی هوشیاری و آگاهی ملت ایران 
برای خنثی سازی توطئه های دشمنان بیش از 
ــئله دیگری حائز اهمیت است، گفت:  هر مس
ایجاد فضای ناامن در فضای مجازی و القای 
ناامیدی از اهداف و توطئه های شوم دشمنان 
ــت که باید در حوزه اقتصادی مورد توجه  اس
ــود که در این زمینه مهم ترین هدف  واقع ش
دشمنان دیدن ناامیدی مردم است که سلطه 

اقتصادی را در پیش گرفته اند.

عملیاتی شدن جهاد تبیین نقطه مقابل 
جنگ روانی دشمن است

ــیون امنیت ملی و سیاست  سخنگوی کمیس
ــالمی عملیاتی  ــورای اس خارجی مجلس ش
شدن جهاد تبیین را نقطه مقابل جنگ روانی 
ــمرد و گفت: جلوگیری از سیاه  ــمن برش دش
نمایی با عملکرد سفید در همه بخش ها میسر 
است. محمودعباس زاده مشکینی در گفت و 
گو با »عصر ایرانیان« درباره تاکید رهبر معظم 
انقالب برای مقابله با جنگ روانی دشمن که 
ــت، گفت:  ــالمی در جریان اس علیه ایران اس
جنگ روانی یکی از مسائل مهم و استراتژیک 
امروزی است. چرا که وقتی افکار یک جامعه 
تسخیر شود، می توان آن کشور را تسخیر کرد 
و این افکار را در جهت سیاست های مورد نظر 
حرکت داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
ــت خارجی مجلس افزود: گاهی اشغال  سیاس
کشوری توسط گلوله و باروت انجام می شود 
ــغال نرم با استفاده  ولی در دنیای امروزی اش
از مهندسی افکار و توسط غول های رسانه ای 
دنیا صورت می گیرد. وقتی هم فکر یک ملت 
اشغال شد، خاک آن کشور هم به راحتی قابل 
تصاحب است.  نماینده مردم مشکین شهر در 
مجلس با بیان اینکه نظام سلطه در پی اشغال 
ــت، عنوان کرد:  ــورها با قدرت رسانه اس کش
امروز جبهه استکبار با توپ و تانک و موشک 
ــرا که بعد از  ــغال گام بر نمی دارد چ برای اش
اشغال آن کشور به زیرساخت های موجود نیاز 
ــرلوحه کار  ــخیر افکار را س دارد. از این رو تس
ــاره به شیوه های  خود قرار می دهد. وی با اش
ــت و حکومت  ــمن علیه مل جنگ روانی دش
ایران گفت: گاهی دشمن کارهای کوچک را 
ــی کرده و گاهی هم کارهای بزرگ  بزرگنمای
ــد. همچنین  ــور را کوچک جلوه می ده کش
ــت را از  ــت برخی از خبرهای درس ممکن اس
طریق رسانه های خود انکار کرده یا در مواقعی 
ــور با سوژه سازی دردسر ایجاد کند.  برای کش
این نماینده مجلس تصریح کرد: نگاه دشمنان 
به ایران اسالمی جمعیت ۸۰ میلیونی نیست 
ــور را به عنوان  بلکه تفکر و نظام فکری کش
ــبک زندگی خدا محور و اخالق گرا هدف  س

قرار دادند. 

تصویب قانون در عراق ضذ 
صهیونیستی، ضربه بزرگی به این رژیم 

نامشروع بود
ــتیانی وزیر دفاع جمهوری  ــرتیپ آش امیر س
ــور  ــا »الغانمی« وزیر کش ــران ب ــالمی ای اس
ــدار و گفت وگو کرد. امیر  جمهوری عراق دی
سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایران با »الغانمی« وزیر کشور جمهوری عراق 
دیدار و گفتگو کرد. وزیر دفاع در آغاز این دیدار 
ــهدای سال های  با درود به روان پاک همه ش
ــهید  اخیر به ویژه دو قهرمان صدیق مبارز، ش
سپهبد قاسم سلیمانی و برادر ابومهدی مهندس 
که در مبارزه با تروریست های داعشی و برای 
ــان را فدا  ــت مردم عراق و منطقه جانش امنی
کردند طی سخنانی اظهار داشت: زمان حمله 
ــالمی ایران نه  داعش به عراق جمهوری اس
ــی در اختیار  ــا امکانات و تجهیزات نظام تنه
نیروهای مسلح عراق قرار داد بلکه رزمندگان 
ایرانی دوشادوش رزمندگان عراقی در صحنه 
ــتند. آشتیانی با  نبرد نیز مجاهدانه حضور داش
ــتراکات اجتماعی، مذهبی و تاریخی  بیان اش
که نقش تعیین کننده ای در تعمیق و تقویت 
بیشتر پیوندهای دو کشور ایران و عراق داشته 
است، افزود: نگاه ما به عراق تابعی از سه رکن 
اساسی حمایت از وحدت و یکپارچگی عراق، 
کمک به تحکیم ثبات و امنیت و مشارکت در 

توسعه و آبادانی کشور عراق است.

ایستادگی مردم سوریه در برابر 
اشغالگران آمریکایی

ــتای حامو در حومه قامشلی با   ساکنان روس
ــوریه مانع از ورود نیروهای  کمک ارتش س
ــدند و  ــتا ش ــغالگر آمریکایی به این روس اش
ــغالگران  ــا را از منطقه بیرون رانده و اش آنه
را مجبور به بازگشت کردند. به گزارش سانا، 
ــتای حامو در حومه قامشلی با  ساکنان روس
ــوریه مانع از ورود نیروهای  کمک ارتش س
ــدند و  ــتا ش ــغالگر آمریکایی به این روس اش
ــغالگران  ــا را از منطقه بیرون رانده و اش آنه
را مجبور با بازگشت کردند. برخی از ساکنان 
ــانا گفتند: یک  ــگار س ــتا به خبرن این روس
ــکل از ۶  ــتون از نظامیان آمریکایی متش س
خودرو زرهی قصد ورود به روستا با حمایت 
ــغالگران را داشت که ساکنان  دو بالگرد اش
ــتا با کمک نیروهای ارتش سوریه  این روس
ــغالگران را  ــا آنها پرداختند و اش به مقابله ب
ــوری اعالم  از منطقه بیرون راندند. منابع س
ــاکنان روستا پرچم آمریکا را در  کردند که س
ــیدند  مقابل دیدگان آمریکائیها به آتش کش
ــوریه و  ــعارهایی در حمایت از ارتش س و ش
ــغالگران  در محکومیت حضور غیرقانونی اش

آمریکایی سر دادند.

تخلیه پارلمان عراق به دنبال برگزاری 
تظاهراتی در منطقه سبز بغداد

ــع عراقی از تخلیه کارکنان پارلمان این  مناب
کشور به دنبال برگزاری تظاهرات در منطقه 
سبز بغداد خبر دادند.به گزارش الفرات نیوز، 
ــع عراقی از تخلیه کارکنان پارلمان این  مناب
کشور به دنبال برگزاری تظاهرات در منطقه 
سبز بغداد خبر دادند. بر اساس این گزارش، 
ــس از تظاهرات  ــی عراق پ ــای امنیت نیروه
ــان وزارت برق در منطقه الخضراء در  کارکن
بغداد، کارمندان پارلمان عراق را از ساختمان 
ــس خارج کردند. همزمان منابع امنیتی  مجل
ــه در درگیری میان  ــی اعالم کردند ک عراق
ــی و تظاهرات کنندگان در  ــای امنیت نیروه
یکی از ورودی های منطقه الخضراء چند تن 
مجروح شدند. الفرات گزارش داد: صدها تن 
از نیروهای قراردادی در وزارت برق عراق و 
تمامی ادارات برق در بغداد و دیگر استان ها 
امروز با تجمع در ورودی منطقه الخضراء و 
ــخص مقابل ساختمان مجلس،  به طور مش
ــیون مالی مجلس  ــرات کردند. کمیس تظاه
عراق روز گذشته اعالم کرده بود که کارکنان 
قراردادی در چارچوب قانون حمایت غذایی 
که از سوی این کمیسیون تهیه شده است، 

استخدام دائم نمی شوند.

۱۹۰ هواپیما و ۱۱۳۹ پهپاد اوکراین 
منهدم شد

سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که 
نیروهای این کشور تاکنون ۱۹۰ هواپیما، ۱۲۹ 
بالگرد و ۱۱۳۹ پهپاد اوکراین را از بین بردند. 
»ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت دفاع 
ــیه آمار جدیدی درباره آخرین خبرهای  روس
ــن ارائه داد.  ــاره جنگ با اوکرای میدانی درب
ــانه ای در روسیه خبر دادند، وزارت  منابع رس
دفاع روسیه در تازه ترین اطالع رسانی خود 
اعالم کرد که نیروها و تجهیزات نظامی این 
ــور مقادیری از تسلیحات ارسالی نروژ و  کش
ــاخت آمریکایی  توپخانه مدل »هوویتزر« س
را منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، 
ــک توپخانه  ــنکوف گفت: »ی ایگور کوناش
ــط  ــری که توس ــی ۱55 میلی مت خودکشش
ــرار گرفته بود،  ــروژ )در اختیار اوکراین( ق ن
دو هویتزر ساخت ایاالت متحده و همچنین 
ــداز از بین رفت«.  ــار و خمپاره ان هفت تیرب
سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که 
ــالت »بیش از ۴۰۰ ملی گرا، ۱۰  در این حم
ــامانه راکت انداز چندگانه  قطعه زره، سه س
مدل گراد، ۱۰ خودروی ویژه و همچنین سه 
سکوی پرتاب موشک ضدهوایی اس-۳۰۰ 

در نزدیکی کراماتورسک نابود شدند«.

اعالم حالت فوق العاده در آمریکا به 
سبب کمبود احتمالی برق

ــبب کمبود  ــکا به س ــور آمری ــس جمه رئی
احتمالی تولید برق در این کشور، حالت فوق 
العاده اعالم کرد.به گزارش شبکه تلویزیونی 
روسیا الیوم، جو بایدن اعالم کرد که عوامل 
ــکا را برای تولید برق  مختلف، توانایی آمری
کافی تهدید می کند بر همین اساس با توجه 
ــدات ناچار به اعالم حالت فوق  به این تهدی
العاده شده است. در همین حال قرارداد های 
سلف گاز طبیعی آمریکا به میزان بیش از ۹ 
درصد افزایش یافت و به باالترین میزان در 
ــید و افزایشی بیش از  ــال گذشته رس ۱۳ س
ــال به ثبت  ــدی را از ابتدای امس ۱۴۰ درص
ــاند. آمریکا واردات نفت و گاز از روسیه  رس
ــته در پی حمله روسیه  را از ماه مارس گذش
ــت  به اوکراین متوقف کرد. این در حالی اس
ــال پس از  که قیمت انرژی در اروپا نیز امس
حمله روسیه به اوکراین رکورد زده است. ماه 
ــته میالدی اتحادیه اروپا با ممنوعیت  گذش
ــیه موافقت  7۰ درصد از واردات نفت از روس

کرد.

اخبار

ــالمی با بیان  ــورای اس رئیس مجلس ش
ــا کنار نمی آید  ــه آمریکا هیچ گاه با م اینک
ــر اهداف انقالب  تاکید کرد: هیچ گاه بر س
ــه نمی کنیم. به  ــی معامل ــالمی با کس اس
ــان«، محمدباقر  ــر ایرانی ــزارش »عص گ
ــیه  ــومین اجالس قالیباف در همایش »س
ــاالن مهدوی« که در محل  بین المللی فع
ــگاه آزاد اسالمی  ــازمان مرکزی دانش س
برگزار شد، اظهار داشت: ایام دهه کرامت 

ــاپیش  به ویژه میالد امام رضا )ع( را پیش
تبریک و تهنیت می گویم. وی بیان کرد: 
ــرداد که مصادف  ــهدای ۱7 خ به روح ش
ــی به  ــت های داعش با روز حمله تروریس
ــت، درود  ــالمی اس ــورای اس مجلس ش
می فرستیم. این فاجعه دست پرورده رژیم 
صهیونیستی و استکبار جهانی بود. رئیس 
ــالمی تصریح کرد: در  مجلس شورای اس
ایام نیمه خرداد هستیم که به روح شهدای 

ــوح امام راحل  ــرداد و روح پرفت ــزده خ پان
ــتیم که جز برای خدا گامی  درود می فرس
برنداشت. حضرت امام روح و جان انقالب 
ــی نام خمینی )ره( در  بود و این انقالب ب
هیچ جای دنیا شناخته شده نیست. قالیباف 
ادامه داد: از همه دست اندرکاران برگزاری 
ــیه فعاالن مهدوی تقدیر و تشکر  اجالس
می کنم. زمانی که حرف از مهدویت است، 
ــث از عدالت،  ــت و بح ــت صحب در حقیق

اخالق و همه خوبی ها و ترسیم یک آینده 
روشن است. وی گفت: فرهنگ مهدویت 
ــرای همه  ــن و امید آفرین ب ــاط آفری نش
ــت به معنای  ــت. بحث مهدوی انسان هاس
وجود حضرت حجت بر زمین و عالم است 
ــت. حضرت مهدی  ــن انکارناپذیر اس و ای
ــت که در بین ما وجود  ــان کاملی اس انس
ــی بتواند  ــت که هر کس دارد و توفیقی اس
ــیر فرهنگ  کوچک ترین حرکتی را در مس

مهدویت انجام دهد و جزو منتظران واقعی 
ــس مجلس  ــیم. رئی ــرت مهدی باش حض
ــت: انقالب  ــالمی اظهار داش شورای اس
ــالمی به تعبیر مقام معظم رهبری در  اس
ــالمی، آغازگر  ــه گام دوم انقالب اس بیانی
عصر جدید عالم است. وی افزود: در جایی 
ــوی نوکر قدرت  ــتبد پهل که حکومت مس
استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، 

انقالب اسالمی به پیروزی رسید.

آمریکا هیچگاه باما کنار نمی آید
رئیس جمهور:

 پایان دوران »بزن در رو« در پرونده هسته ای 
رفتار ایران، متناسب با رفتار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم می شود؛

ــورای حکام علیه ایرانـ  چه به صورت الزام آور  ــی ش هرگونه تصمیم سیاس
ــروعیت  ــؤال رفتن مش ــوی تهران به عنوان زیر س ــه غیر از آنـ  از س و چ
ــود و زمینه  فنی و حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظر گرفته می ش
ــت  ــابق با آژانس فراهم خواهد شد.نشس ــرای برهم خوردن توافق های س ب
ــد، نشستی که یکی  ــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار ش ش
ــی گزارش اخیر مدیرکل  از موضوعات محوری آن در چهار روز آینده، بررس
آژانس درباره ی برنامه صلح آمیز اتمی ایران است و البته تا حد زیادی، سایه ی 
ــت، سنگینی می کند. بعد از گزارش اخیر »رافائل  مذاکرات وین بر این نشس
ــی« درباره ی وضعیت فعالیت های هسته ای ایران که با واکنش منفی  گروس
ــیه و چین روبرو شد، حاال شورای حکام باید تصمیم نهایی خود  ایران، روس
درباره ی این گزارش را اعالم کند؛ تصمیمی که غربی ها به دنبال تبدیل آن 
ــتند. در این میان، دو موضوع اصلی که در  به یک قطعنامه ی ضدایرانی هس
گزارش مدیرکل وجود داشته، مبنای تصمیم گیری شورای حکام خواهد بود: 
اول، میزان مواد غنی شده ی فرابرجامی ایران و دوم، عدم رضایت از پاسخ های 
ایران به سؤاالت درباره ی سه مکان مورد ادعای رژیم صهیونیستی. درباره ی 
ــه می خواهد با رویکردی  ــورای حکام باید تصمیم بگیرد ک موضوع اول، ش
سیاسی، ناقص و بدون درنظر گرفتن خروج یکجانبه ی آمریکا از برجام اقدام 
ــی و تخصصی خود،  ــران کند و یا با حفظ رویکرد فن ــی واکنش ای به بررس
ــوی مشارکت کنندگان ارائه کند. در  روایتی کامل از چرایی نقض برجام از س
ــورای حکام با این مسئله، عیار فنی یا سیاسی بودن  واقع، نحوه ی برخورد ش
ــازمان بین المللی را بیشتر از همیشه شفاف می کند. درباره ی  عملکرد این س
ــور کامل و به  ــه اینکه پرونده ی PMD به ط ــوع دوم هم با توجه ب موض
صورت یکجا در زمان اجرای توافق هسته ای، مورد بررسی آژانس قرار گرفته 
ــته شده، هر ادعای جدیدی در این زمینه که بر مبنای دعاوی مقامات  و بس
اسرائیل صورت بگیرد، عالوه بر اینکه آژانس را از یک نهاد جهانی به بازوی 
اجرایی صهیونیست ها تنزل می دهد، اعتبار اجرایی و فنی این نهاد را هم به 
طور کامل از بین می برد؛ چرا که نشان می دهد حتی تصمیمات خود آژانس 
هم اعتباری برای شورای حکام ندارد. بر همین اساس و بر مبنای اطالعاتی 
که از سوی منابع آگاه به تسنیم داده شده، هرگونه قطعنامه و تصمیم سیاسی 
ــورمانـ  چه به صورت الزام آور و چه در غیر از آنـ   ــورای حکام علیه کش ش
ــؤال رفتن مشروعیت فنی و حقوقی آژانس  ــوی تهران به عنوان زیر س از س
ــه برای برهم خوردن  ــود و زمین ــی انرژی اتمی درنظر گرفته می ش بین الملل
توافق های سابق با آژانس فراهم خواهد شد. این مسئله از آنجایی قابل توجه 
است که ایران با وجود خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام، تاکنون 
ــی فراتر از  ــی پایبند بوده و حتی دسترس ــه تعهدات خود در حوزه ی بازرس ب
پادمان و داوطلبانه به بازرسان آژانس داده است. حتی در سفر سال گذشته ی 
رافائل گروسی به تهران، توافقی هم برای پاسخگویی به ادعاها درباره ی سه 
مکان در کشورمان صورت گرفت. بنابراین صدور هر نوع قطعنامه ضدایرانی 
ــته و ایجاد بستر برای  ــورا حکام، به معنای لغو توافق های گذش ــوی ش از س
ــورای اسالمی در زمینه ی عدم اجرای  اجرای کامل قانون مصوب مجلس ش
ــوی ایران در نظر گرفته می شود. در همین  داوطلبانه ی پروتکل الحاقی از س
زمینه، برخی از کارشناسان معتقدند که دولت بایدن به دنبال استفاده ابزاری 
از نهاد آژانس برای عدم توانایی خود در احیای توافق هسته ای ذیل مذاکرات 
ــتفاده از مکانیسم ماشه، این مسیر را برای در امان  ــت تا به جای اس وین اس

ماندن از انتقادات انتخاب کند.
المللی انرژی اتمی اعتماد نکند؟ چرا ایران حق دارد به آژانس بین  ���

اصطالح »جعبه پاندورا« در زبان روزمره امروزی به معنی وضعیت یا موقعیتی 
سربسته است که باز کردن آن می تواند سیلی از مصیبت ها و بالهای ناشناخته 
را راه اندازی کند. این اصطالح، در واقع از افسانه های یونان گرفته شده. پاندورا 
ــتین زن روی زمین بود که زئوس، جعبه ای آکنده از تمام نامالیمات  و  نخس
ــز درب آن را باز نکند. او،  ــفارش می کند که هرگ ــا به او هدیه داده و س بالی
ــدار، با گشودن جعبه کره خاک که تا آن زمان عاری  اما بی توجه به این هش
ــکل بود را به انوع آالم دنیایی گرفتار می کند. تنها امید در جعبه باقی  از مش
می ماند تا آرام بخش بشر باشد. چند سال پیش در بحبوحه مذاکرات هسته ای 
و زمانی که جنجال ها بر سر بحث لزوم دسترسی بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به دانشمندان هسته  ای )از جمله شهید »محسن فخری زاده«( و 
برخی اماکن نظامی ایران داغ بود »فرانسوا نیکوالد«، سفیر اسبق فرانسه در 
ــتی برای توضیح درباره اینکه درخواست آژانس برای چنین  تهران در یادداش
دسترسی هایی چه نگرانی هایی را در جمهوری اسالمی برمی انگیزد از تعبیر 
ــی های آژانس« استفاده کرده بود.  نیکالد به درستی  »جعبه پاندورای بازرس
نوشته بود برای ایرانی ها، پروتکل الحاقی با حمله به تأسیسات هسته ای ایران 
ــمندان هسته ای و تجربه نفوذ جاسوسان  ــتاکس نت،  ترور دانش با بدافزار اس
ــی های قبلی آژانس در کشورهای دیگر نظیر  ــورهای مختلف در بازرس کش
عراق تداعی می شود. او به عنوان مثال درباره ارتباط احتمالی همکاری های 
ایران و آژانس اتمی با تجربه خرابکای در تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز 
ــال ۲۰۱۰ نوشته است: »مسئله بعدی، موضوع استاکس نت است. این  در س
ــی های آژانس ارتباط داده نشد اما  ــتقیم به بازرس ــئله اگرچه به طور مس مس
ــد.  ــوی یک یا دو قدرت خارجی دیده ش به عنوان اقدامی تجاوزکارانه از س
استفاده از یک ویروس رایانه ای تا این حد مخرب در برنامه غنی سازی ایران 
ــده بود.« نیکالد درباره تجربه  به دلیل تعامل ایران با جهان بیرون ممکن ش
ــت: »عالوه بر این، ایرانی ها  ــمندان هسته ای ایران هم نوشته اس ترور دانش
نمی توانند ترورهای زنجیره ای دانشمندان خودشان را فراموش کنند. در اینجا 
ــاید موضوع ارتباط مستقیمی با راستی آزمایی  های آژانس نداشته باشد  هم ش
ــتند...  اما این ترورها احتمااًل به نوعی با همکاری های بین المللی ارتباط داش
ــس بین المللی انرژی  ــالوه بر این، در نظر دارند که آژان ــی از ناظران ع برخ
ــر روابط ناپاکی با  ــال های اخی ــته اش طی س اتمی بر خالف رویه های گذش
ــن ارتباطات با آنکه به آژانس  ــتگاه های اطالعاتی مختلف پیدا کرده؛ ای دس
ــتکاری ها را هم  ــعه دهد خطر دس اجازه می دهد پایگاه اطالعاتی اش را توس
افزایش می دهد.« آنچه این نگرانی ها را تشدید می کند این است که تجربه 
ــی های قبلی آژانس مسئله ای  ــان کشورهای مختلف در بازرس نفوذ جاسوس
ــبوق به سابقه است.  تجربه بازرسی های »آنسکام« در عراق یکی از آن  مس
موارد است. منظور از برنامه »آنسکام« که سرواژه ای متشکل از حروف اول 

»کمیسیون ویژه سازمان ملل« در زبان انگلیسی است، یک نظام بازرسی بود 
که سازمان ملل بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ برای بازرسی از برنامه تسلیحات 
ــتار جمعی عراق به کار گرفت. مدیریت این برنامه را »رالف ایکائوس«  کش
و ریچارد بالتر« به عهده داشتند اما سیر بازرسی ها بعداً به سمتی پیش رفت 
ــلیحاتی سازمان  ــان تس ــکات ریتر«، یکی از بازرس که نام فردی به نام »اس
ــی های بین المللی تداعی شود.   ملل بیش از هر فرد دیگر با این برنامه بازرس
ــی ها بیشتر گره خورد که او دریافت  ــکات ریتر« زمانی با این بازرس نام »اس
جاسوس های آمریکایی و اسرائیلی موفق شده اند یک دستگاه شنود بزرگ و 
پیشرفته به نام »استفانی« را به بغداد قاچاق کرده و در گاو صندوقی در دفتر 
ــازمان ملل پس از افشای این ماجرا از  کارش نگه داری کنند.  این بازرس س
ــتعفا و افشا کرد که واشنگتن مسئولیت هدایت کل این عملیات  سمتش اس
ــتفانی« را به عهده داشته است. ریتر همچنین افشا کرد  به نام »عملیات اس
ــت آمده از عملیات استفانی به جای آنکه در  ــاس ترین اطالعات به دس حس
برنامه »آنسکام« خرج شوند تحویل دستگاه های اطالعاتی آمریکا می شدند 
ــدند.  »ریتر« فاش کرد که  ــرئیل فرستاده می ش و گاهی برای تحلیل به اس
ــت آمده از این جاسوسی ها برای انجام  انگلیس و آمریکا از اطالعات به دس
بمباران چهار روزه مواضع نظامی عراق در عملیات موسوم به »روباه صحرا«  

در دسامبر سال ۱۹۹۸ استفاده کرده اند.
ای�ران تعه�دی به پاس�خگویی در برابر مدارک جعلی آژان�س بین المللی  ���

انرژی اتمی ندارد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در یادداشتی در مورد گزارش پادمانی مدیرکل 
ــت: به طور خالصه وی )رافائل گروسی(  آژانس بین المللی انرژی اتمی نوش
ــس در مورد یکی از  ــاره می کند که آژان ــزارش خود به چهار مکان اش در گ
ــئوال دیگری ندارد و به عبارتی  ــت کم در این مرحله هیچ گونه س آن ها دس
ــود ولی در مورد  ــن مکان به عنوان موضوع پادمانی باقیمانده تلقی نمی ش ای
سه مکان دیگر اعالم کرده که توضیحات ارائه شده توسط کشورمان از نظر 
ــه و نامعتبر است. همچنین وی در گزارش خود اعالم کرده  فنی قابل خدش
ــه: ایران توضیحاتی معتبر که از نظر فنی در رابطه با یافته های آژانس در  ک
ــرده و در مورد مکان)های( فعلی مواد  ــد را ارائه نک مکان های مورد نظر باش
هسته ای و یا تجهیزات آلوده به مواد هسته ای که احتمااًل جابجا شده، آژانس 
ــی توضیحات معتبری  ــت. مادامی که ایران از لحاظ فن ــع نکرده اس را مطل
برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در مورد این سه مکان ارائه نکند و 
مکان)های( فعلی مواد هسته ای و یا تجهیزات آلوده را به آژانس اطالع ندهد، 
آژانس نمی تواند صحیح و کامل بودن اظهاریه های ایران تحت موافقت نامه 
ــه  ــان جامع را تأیید کند. بنابراین، موضوعات پادمانی مربوط به این س پادم
ــتور کار خواهند ماند. به منظور  ــکان به عنوان موضوعات باقیمانده در دس م
این که آژانس در موقعیتی باشد تا اطمینان حاصل نماید که برنامه هسته ای 
ــت، آژانس همچون گذشته آماده تعامل با ایران  ایران منحصراً صلح آمیز اس
برای حل و فصل بدون تأخیر همه این موضوعات است. مالحظاتی پیرامون 
ــفانه گزارش اخیر آژانس بدون توجه به تعامل  گزارش مدیرکل آژانس: متأس
سازنده و همکاری های گسترده داوطلبانه کشورمان با آژانس در زمینه فراهم 
ــی بازرسان آژانس به مکان های مذکور، ارائه اطالعات اولیه و  کردن دسترس
تکمیلی، برگزاری نشست های مشترک فنی و حقوقی جهت بررسی و حل و 
فصل موضوعات یاد شده صورت گرفته است. نکته مهم این است که آژانس 
به استناد اطالعات غیرمعتبر و جعلی که رژیم صهیونیستی در اختیار آن نهاد 
ــت پیگیری قرار داده است. اگرچه  ــت این موضوعات را در دس قرار داده اس
ایران تعهدی برای پاسخ به سئواالت مطرح شده توسط آژانس براساس اسناد 
جعلی و غیرمعتبر ندارد، با این حال ایران براساس رویکردی داوطلبانه، کلیه 
اطالعات مورد نیاز و مدارک پشتیبان را به آژانس ارائه کرد و دسترسی های 
الزم و نیز پاسخ به پرسش های آژانس را فراهم نمود. این سطح از همکاری 
ــن نیت ایران برای شفاف سازی است. ایران در  ــط ایران گواهی بر حس توس
ــت می توانست از  صورتی که قصد همکاری با آژانس در این زمینه را نداش
ــتیبان خودداری کند. متأسفانه، استناد  ــی و ارائه اطالعات پش دادن دسترس
ــتن آنان منجر به ارزیابی نامعتبر  ــاختگی و واقعی پنداش ــناد س آژانس به اس
ــرکل آژانس در مورد  ــتنادهای مدی ــت. به طور کلی اس ــده اس و ناعادالنه ش
ــاره شده است مشترکاتی  ــه مکانی که در گزارش پادمانی خود به آن اش س
ــه گزارش، جلوگیری از  ــه در مواردی ایران را به عدم ارائ ــت آن ک دارد:نخس
ــکوت متهم نموده است در  ــی به برخی مکان ها و در مواردی به س دسترس
ــتانداردهای مشخص شده  حالی که مطابق با پروتکل های مورد توافق و اس
آژانس، ایران تعهدی برای دادن دسترسی به مکان های غیرهسته ای ندارد، 
ــن نیت به طور داوطلبانه به  با این حال ایران در یک تصمیم مبتنی بر حس
آژانس اجازه داد تا از این مکان ها بازدید کرده و نمونه برداری نیز نماید. دوم 
آن که: آژانس بر تصاویر ماهواره ای نامعتبر تأکید می کند که با وضعیت فعلی 
ــان به جای تردید  ــت چرا ایش ــده مغایرت دارد. معلوم نیس مکان های یاد ش
ــازی به صورتی حرفه ای جعل کرد،  ــر تصاویری که می توان در دنیای مج ب
وسواس خود را در مورد تردید به جهانی که بایستی برای انجام آن، هزینه های 
مالی و امکانات لجستیکی بسیج نمود به کار نمی گیرد. سوم: علیرغم آن که 
ــت و برای مثال از  ــا افعال تردیدآمیز قرین اس ــات گزارش های وی ب مقدم
ــازی احتمالی؛ مشخص نشده است؛ احتمااًل؛ نتایج  کلماتی چون: »ذخیره س

ــاید بتوان گفت؛ و...« استفاده شده است، اما در نتیجه گیری های  محتمل؛ ش
ــا لحن متقن تری حکم بر  ــه عینی- مدیر کل محترم آژانس ب تحلیلی-و ن
ــای مدیرکل در خصوص مکان های  ــدم رفع تردید« می دهد! چهارم: آق »ع
ــخ های  ــران را در ارائه پاس ــت ها، ای ــده در گزارش صهیونیس ــخص ش مش
ــدن ذرات مواد هسته ای  ــئوال های آژانس درباره پیدا ش »معتبر فنی« به س
در مکان های اعالم نشده، ناموفق معرفی می نماید! وی به جای آن که عدم 
مطابقت عکس های ماهواره ای را با وضعیت جغرافیایی فعلی دلیلی بر تردید 
ــتی تلقی نماید، به استداللهای خرابکاری  به گزارش های عوامل صهیونیس
ــانی احتمالی در آن محل که توسط طرف ایرانی مطرح شده است شک  انس
می ورزد. ایشان واضح ترین دالیل چنین توطئه ای را نادیده انگاشته و از ایران 
ــان ارائه نماید.  می خواهد دالیل قانع کننده تری برای مغایرت موردنظر ایش
مدیرکل آژانس با اندکی توسل به اصول و اسلوب منطق می تواند تصور کند 
که کشور پهناوری چون ایران با داشتن تنوع جغرافیایی، مستعد آن است که 
در نقاطی دور افتاده از آن با انجام خرابکاری انسانی آلودگی به وجود آید و اگر 
ــود که قرائن دیگر را فقط با همین استدالل نادیده بگیرد، این بازِی  مقرر ش
ــده از سوی رژیم فاسد صهیونیستی هر َدم به طریقی ادامه یافته  طراحی ش
ــخ به گزارش های ساختگی دشمنانش باشد.  ــور باید مدام در حال پاس و کش
پنجم:  ایران و آژانس در اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر رافائل گروسی 
ــائل ادعایی براساس نقشه راه مشخصی ظرف  به تهران توافق کردند تا مس
مدت معلومی حل و فصل شود. پیشتر نیز آژانس متعهد به رعایت حفاظت از 
اطالعات محرمانه پادمانی کشورهای عضو شده است که عملکرد مدیرکل 
آژانس در بازتاب رسانه ای و گمانه زنی های بعدی و ایجاد فضای ضد ایرانی 
در آستانه نشست شورای حکام در مغایرت با چنین تعهدی است. و باالخره 
آن که؛ در شرایطی که از نظر حقوقی گزارش های خصمانه و ساختگی از هیچ 
ارزشی برای راستی آزمایی برخوردار نیست و از سویی این دشمنی و تخاصم 
باتوجه به ترورهای دانشمندان هسته ای در ایران قابل انکار نمی باشد، ایران 
ــن نیت و حرکت در مسیر صلح و توافق، با حضور  ــالمی برای اثبات حس اس
مدیرکل آژانس موافقت نمود. در مسیر راستی آزمایی، تسهیالت الزم را برای 
ایشان فراهم کرد و با شرکت در سه نشست فنی تفصیلی جداگانه با مسئولین 
ــتندات فنی الزم را ارائه  ــته، توضیحات و مس ذیربط آژانس طی دو ماه گذش
نمود. مع االسف درکنار تالش های رژیم صهیونیستی برای کارشکنی آشکار 
در مراحل مختلف شکل گیری، اجرا و نیز مذاکرات اخیر مرتبط با برنامه جامع 
ــورت حیرت آوری متن گزارش اخیر  ــترک )برجام(، مدیرکل به ص اقدام مش
ــده در  ــوی که در پارلمان اروپا که پیش از پایان مراحل پیش بینی ش را بنح
ــوم مذاکرات فنی( ارائه شد، مطابقت داد. به عبارتی،  ــترک )دور س بیانیه مش

جمع بندی مدیرکل از مدت ها پیش آماده شده بود.
قطعنامه صادر شود در مذاکرات هسته ای تجدید نظر می کنیم ���

وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
ــالمی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« درباره احتمال صدور قطعنامه علیه  اس
کشورمان در جلسه آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: 
با سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی آژانس 
ــد تبدیل به  ــازمان فنی باش ــرای بار چندم اثبات کرد که به جای اینکه س ب
ــالمی ایران در  ــت. وی ادامه داد: جمهوری اس ــده اس ــازمانی سیاسی ش س
ــوارد اختالفی خود با  ــرای احیای برجام عالقمند بود که م ــرات وین ب مذاک
ــفر سال گذشته  ــه راهی که در س آژانس را نیز حل و فصل کند و در آن نقش
آقای گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران  ترسیم شد بنا 
ــواالت خود را مطرح کند و جمهوری اسالمی ایران  بر این بود که آژانس س
به آنها پاسخ بدهد و اگر برای آژانس ابهامی باقی ماند ایران آنها را برطرف 
ــفانه قبل از اینکه گزارش  کند. نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: متاس
اصلی آژانس منتشر شود آقای گروسی در پارلمان اروپا مواضع خودش علیه 
ایران را اعالم کرد یعنی گزارش قبل از اینکه به صورت رسمی منتشر شود 
در پارلمان اروپا از زبان آقای گروسی به اطالع آنها رسانده شد و این موضوع 
ــتند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و  ــان داد که آنها به دنبال حقیقت نیس نش
ــدام راهبردی برای  ــت خارجی مجلس با بیان اینکه تصویب قانون اق سیاس
ــا زیاده خواهی های  ــا در پارلمان تکلیف دولت ها برای مقابله ب ــو تحریم ه لغ
ــس این دولت و آن  ــت، اضافه کرد: برای مجل ــن کرده اس غربی ها را روش
ــت از توانمندی های  ــدارد، البته مجلس به دنبال حمای ــت هم تفاوتی ن دول
هسته ای کشورمان است، به دنبال این هستیم که دولت ها بتوانند معاهدات 
ــان کرد: انتظار امروز نمایندگان مجلس  خود عمل کنند. جالل زاده خاطرنش
ــو تحریم ها را اجرایی  ــت که قانون اقدام راهبردی برای لغ ــت این اس از دول
ــان این بود که به جاده یکطرفه  ــد، نمایندگان در این قانون تمام تالشش کن
ــد و لذا دولت را مکلف کردیم در  ــرداری از پروتکل الحاقی پایان دهن بهره ب
ــته نشد باید به اجرای داوطلبانه پروتکل  یک بازه زمانی اگر تحریم ها برداش
ــود. وی ادامه داد: در بحث دوربین های نظارتی آژانس  الحاقی پایان داده ش
ــات هسته ای کشورمان نیز به خاطر اینکه بهانه به دست غربی ها  در تاسیس
ــرداری دوربین ها را متوقف نکردیم، هرچند هیچ تصویری از  ندهیم تصویرب
ــده ارومیه در مجلس تصریح کرد:  ــد. نماین این دوربین ها به آژانس داده نش
گزارشات اخیر گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد 
ــورمان با آژانس تاکنون نتیجه عکس داده  ــالمت آمیز کش که رفتارهای مس
ــت دارند که پاسخ قاطعی به  ــت لذا نمایندگان مجلس از دولت درخواس اس
آژانس داده شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان 
ــان دست  کرد: اینکه غربی  ها در مذاکرات نمی توانند به نتایج مطلوب خودش
پیدا کنند و امتیازات بیشتر از جمهوری اسالمی بگیرند و آژانس و گزارش آن 
را ابزاری برای فشار به جمهوری اسالمی کردند قطعاً پاسخی قوی دریافت 
ــد مذاکرات برجامی با  ــود حتما در فرآین ــد کرد، اگر قطعنامه صادر ش خواهن
ــیون  ــد نظر خواهیم کرد. جالل زاده با بیان اینکه اعضای کمیس ۱+۴ تجدی
ــنبه ۱۸خرداد( در جلسه  ــت خارجی مجلس فردا )چهارش امنیت ملی و سیاس
فوق العاده با حضور مسئوالن مربوطه موضوعات پیش آمده اخیر اعم از سفر 
ــغالی را بررسی خواهیم  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به اراضی اش
کرد، اظهار داشت: قطعا پس از بررسی ها در کمیسیون مواضع الزم و انقالبی 
را اتخاذ خواهیم کرد و به عنوان کمیسیون تخصصی آن مواضع را به اطالع 

عموم مردم کشورمان خواهیم رساند.
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اقتصاد کالن

استعالم برخط چک های تضمینی
تمامی چک های تضمین شده از امروز سه شنبه 
ــه  ــال جاری مجهز به شناس ۱7 خردادماه س
ــدند و بانک ها موظف  ــادی ۱۶رقمی ش صی
ــده  ــتند در زمان صدور چک تضمین ش هس
اطالعات این گونه چک ها را در سامانه صیاد 
ثبت و تأیید کنند. به گزارش تسنیم به نقل از 
بانک مرکزی، تمامی چک های تضمین شده 
ــال جاری  ــنبه ۱7 خردادماه س از امروز سه ش
ــه صیادی ۱۶رقمی شدند و  مجهز به شناس
ــتند در زمان صدور چک  بانک ها موظف هس
تضمین شده اطالعات این گونه چک ها را در 
ــامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.معاون اداره  س
ــک مرکزی با  ــعه و تدوین مقررات بان توس
اعالم این خبر افزود: متقاضی چک تضمینی 
ــاد ندارد  ــامانه صی ــه ثبت آن در س نیازی ب
ــته با مراجعه به بانک  بلکه طبق روال گذش
درخواست صدور چک می کند و بر این اساس 
بانک متناظراً در زمانی که چک تضمین شده 
را برای وی صادر می کند باید قبل از تحویل 
به مشتری، اطالعات چک تضمینی را نیز در 
سامانه صیاد ثبت و تأیید کند.آمنه نادعلی زاده 
ابراز کرد: متقاضی چک تضمین شده می تواند 
ــع دهد و ذی نفع  ــن چک را تحویل ذی نف ای
می تواند با استفاده از ابزارهایی نظیر پیامک، 
خودپردازها، درگاه های بانکی یا برنامک های 
ــتعالم اطالعات چک  ــبت به اس موبایلی نس
ــود که این  ــده اقدام و مطمئن ش تضمین ش
ــاد ثبت و  ــامانه صی ــع وی در س ــک به نف چ
ــده است.معاون اداره توسعه و تدوین  تأیید ش
مقررات بانک مرکزی با بیان اینکه »از امروز 
اگر چک تضمین شده ای بین افراد مبادله شود 
ــه ۱۶رقمی صیادی باشد قابل  که فاقد شناس
پردازش در سیستم بین بانکی نیست و صرفًا 
ــعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را  ش
ــت وجه این چک را می تواند  صادر کرده اس
ــرد: ذی نفع حتمًا  ــد«، اضافه ک ــت کن پرداخ
ــد که در زمان دریافت  ــته باش باید توجه داش
ــده، شناسه ۱۶رقمی صیادی  چک تضمین ش
ــه  روی برگه چک را رؤیت و از طریق شناس
۱۶رقمی، چک تضمین شده را استعالم کند و 
مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تأیید 

شده است.

نیاز دولت آمریکا به نفت ایران در 
آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره

ــا توجه به نزدیک  ــروه ویتول اعالم کرد ب گ
ــان دوره ای در آمریکا  ــدن به انتخابات می ش
ــور،  ــزوم کاهش قیمت بنزین در این کش و ل
ــم خود را به روی  ــت آمریکا چش ممکن اس
ــا از ایران صادر  ــی که برخالف تحریم ه نفت
ــنیم به نقل از  ــود ببندد. به گزارش تس می ش
ــیایی  بلومبرگ، »مایک مولر«، مدیر امور آس
ــار  گروه ویتول اعالم کرد آمریکا احتمااًل فش
بر تهران را کم می کند تا بشکه های بیشتری 
از نفت این کشور به بازار جهانی راه یابند.وی 
گفت: »با توجه به نزدیک شدن به انتخابات 
میان دوره ای در آمریکا و لزوم کاهش قیمت 
بنزین در این کشور، ممکن است آمریکا چشم 
خود را به روی نفتی که برخالف تحریم ها از 
ایران صادر می شود ببندد«.این گزارش زمانی 
منتشر شد که منابع ناشناس از برداشته شدن 
ــوز آمریکا به دو  ــای ونزوئال و مج تحریم ه
ــال نفت خام این  ــرکت اروپایی برای انتق ش
ــور به اروپا خبر دادند.مولر این اظهارات  کش
ــرایطی بیان کرده که به نظر می رسد  را در ش
مذاکرات بین آمریکا و ایران در مورد قرارداد 

جدید هسته ای به بن بست رسیده است.

اوپک یک میلیارد دالر برای حمایت از 
امنیت غذایی جهان اختصاص داد 

اوپک یک میلیارد دالر برای حمایت از امنیت 
ــگ اوکراین و  ــان در جریان جن غذایی جه
ــزارش فارس به  ــیه اختصاص داد. به گ روس
ــورهای صادرکننده  ــوز، کش ــل از عرب نی نق
ــارد دالر  ــت یک میلی ــت )اوپک( قرار اس نف
ــورهای  برای عرضه غذا و نیز حمایت از کش
ــیه  ــن و روس ــگ اوکرای ــیب دیده از جن آس
اختصاص دهد.بر اساس این بیانیه طرح اقدام 
ــرمایه گذاری اوپک  امنیت غذایی صندوق س
ــای واردات محصوالت  ــت  هزینه ه قرار اس
اساسی نظیر واردات بذور،  دانه های غالت و 
کودهای شیمیایی طی سه سال آینده پوشش 
ــکاف وام های  ــت ش دهد.همچنین قرار اس
ــود و  ــی و عمومی کمتر ش ــش خصوص بخ
حتی برای کشورهایی که بیشترین آسیب را 
از جنگ اوکراین و روسیه دیده اند تسهیالت 
بالعوض بپردازد.بر اساس این گزارش اوپک 
ــاورزی را مقاوم تر  ــد دارد که بخش کش قص
سازد و زنجیره های غذایی ارزش منطقه را در 

برابر شوک های جهانی ضربه پذیرتر کند.

ادامه رکوردزنی های مصرف برق در 
خرداد گرم

ــته،  ــه پیک مصرف برق روز گذش در لحظ
میزان جابه جایی بار )پیک سایی( به ۴ هزار و 
۹۱۲ مگاوات رسید و با این میزان جابه جایی 
ــرق به میزان 5۴ هزار و  بار، پیک مصرف ب
ــد. به گزارش خبرنگار  ۹۸۰ مگاوات ثبت ش
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش دمای 
ــاهد افزایش قابل  هوا در میانه خردادماه، ش
توجه تقاضای مصرف برق در کشور هستیم.
روز گذشته نیاز مصرف برق کشور د ساعات 
پیک مصرف، به مرز ۶۰ هزار مگاوات رسید 
ــار به حدود 5۰۰۰  ــا افزایش جابه جایی ب و ب
مگاوات، نیاز ۶۰ هزار مگاواتی مصرف برق 
ــد که پایداری شبکه  به گونه ای مدیریت ش
ــود. ــه خردادماه گرم، حفظ ش ــرق در میان ب
ــرکت مدیریت شبکه  ــمی ش طبق آمار رس
ــرق ایران، در لحظه پیک مصرف برق روز  ب
گذشته، میزان جابه جایی بار )پیک سایی( به 
۴ هزار و ۹۱۲ مگاوات رسید و با این میزان 
ــرف برق به میزان  جابه جایی بار، پیک مص
ــد.همچنین  5۴ هزار و ۹۸۰ مگاوات ثبت ش
پیک شبانه مصرف برق در شبکه گذشته به 
ــید که در این  ــزار و ۳۱۲ مگاوات رس 5۴ ه
ــار ۳ هزار و ۲5۶  ــان، میزان جابه جایی ب زم
ــود؛ در واقع تقاضای مصرف برق  مگاوات ب
ــاعات اولیه شب گذشته به بیش از 57  در س

هزار مگاوات رسیده بود.

کاهش ۵ درصدی ذخایر آب سدها
ــارد و 7۰۰ میلیون  ــا وجود ذخیره ۲۶ میلی ب
ــور، درحال  ــدهای کش مترمکعبی آب در س
ــت مخازن  ــدود 5۳ درصد ظرفی ــر ح حاض
ــور ُپر و حدود ۴7 درصد این  ــدهای کش س
ــت. به گزارش تسنیم، آمار  ظرفیت خالی اس
ــور نشان  دفتر اطالعات و داده های آب کش
ــدن ۲5۸ روز از سال  ــپری ش می دهد، با س
آبی، تا ۱7 خردادماه )سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( 
ــدهای  ــزان کل حجم آب در مخازن س می
کشور حدود ۲۶.7۰ میلیارد مترمکعب رسیده 
ــبت به مدت مشابه سال آبی گذشته  که نس
ــت.با وجود ذخیره  بیانگر5 درصد کاهش اس
ــون مترمکعبی آب  ــارد و 7۰۰ میلی ۲۶ میلی
ــور، درحال حاضر حدود 5۳  در سدهای کش
ــدهای کشور ُپر و  درصد ظرفیت مخازن س
ــت. ــدود ۴7 درصد این ظرفیت خالی اس ح

ــرکل دفتر اطالعات  ــم زاده، مدی فیروز قاس
ــن خصوص  ــور در ای ــای آب کش و داده ه
اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای 
ــان می دهد که ورودی به مخازن  کشور نش
در سال آبی جاری ۲۶.۴۹ میلیاردمترمکعب 
ــبت به مدت مشابه سال آبی  رسیده که نس
ــان می دهد.  ــد افزایش نش ــته ۳ درص گذش
ــد زاینده رود  ــدگی س وی افزود: میزان پرش
ــتان اصفهان،  سدهای استان تهران،  در اس
ــدهای استان خوزستان و سدهای حوضه  س
آبریزدریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب 
ــد ، ۳۳ درصد ، 57.7 درصد  حدود ۲۸ درص
و 7۲ درصد است.مدیرکل دفتر اطالعات و 
داده های آب کشور خاطرنشان کرد:  با توجه 
ــه برای عبور  ــه برنامه ریزی صورت گرفت ب
بدون تنش از فصل گرمای پیش رو، رعایت 
ــوی مردم عزیز،  الگوی بهینه مصرف از س

بسیار کمک کننده خواهد بود.

اولین موتور خانواده سه سیلندر امسال 
تولید می شود 

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تحقیق، طراحی 
و تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( اعالم کرد: 
این شرکت با چشم انداز پیشتازی در طراحی 
و توسعه قوای محرکه پایدار، توجه به کاهش 
مصرف و آالیندگی پیشرانه های خودرو را در 
ــتور کار خود دارد.  مهدی رجبعلی افزود:  دس
بر این اساس نسل جدید موتورهای ایرانی با 
هدف کاهش مصرف سوخت و آالیندگی در 
این شرکت در حال طراحی و توسعه است و 
از این حیث طراحی خانواده موتور سه سیلندر 
ــتاورد در این حوزه  را می توان مهم ترین دس
دانست.وی ادامه داد: برای طی دوران گذار تا 
رسیدن به تولید انبوه موتورهای کم مصرف، 
ــای موجود و کاهش  ــعه موتوره ارتقا و توس
ــوخت نیز عمده ترین  آالیندگی و مصرف س
فعالیت های توسعه ای قوای محرکه شرکت 
ایپکو است.مدیرعامل شرکت ایپکو، با اشاره 
ــرفت طرح تولید موتور EF7 پالس  به پیش
ــرح از منظر  ــت: این ط ــس طبیعی، گف تنف
ــال تامین و  ــام یافته و در ح ــعه ای اتم توس
ــت. تدارک قطعات برای آغاز تولید انبوه اس
ــد انبوه موتور  ــی، ضمن تاکید بر تولی رجبعل
ــده نزدیک، اصلی ترین  EF7 پالس در آین
ــرکت را، طراحی و تولید خانواده  طرح این ش
ــیلندر ایران خودرو دانست  موتورهای سه س
ــواده موتور  ــعه این خان و گفت: مراحل توس
ــت و امیدواریم تا نیمه اول  در حال انجام اس
امسال، بتوانیم قطعاتی که نقشه های آن در 
اختیار سازندگان قرار گرفته را دریافت کرده و 
وارد فرآیند تاییدیه قطعات شویم و پیش بینی 
می کنیم تا انتهای سال، اولین موتور خانواده 

موتور سه سیلندر، در خط تولید قرار گیرد.

اخبار

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
ــت گرانی و هزینه های  این که »ملت طاق
بیشتر را ندارند«، گفت: دولت باید راهکاری 
به مردم برای تامین هزینه های زندگی شان 
ــان دهد بعد ما از هر جراحی اقتصادی  نش
و نظام عادالنه ای حمایت می کنیم. جلیل 
رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایسنا، 
ــت در اصالح نظام  ــاره به اقدام دول با اش

ــار کرد: تقریبا از اوایل  پرداخت یارانه اظه
انقالب تا ورود به دوران جنگ نظام اقتصاد 
دولتی و اقتصاد مبتنی بر یارانه را در کشور 
اجرا کردیم چون چاره ای هم وجود نداشت 
ما بابت هزینه های مختلف مردم یارانه در 
حوزه های مختلف پرداخت می کردیم. اما 
ــکالت و کمبود  با توجه به تحریم ها و مش
ــه وجود  ــای ب ــع ارزی و گرفتاری ه مناب
ــت در پرداخت  ــور توان دول ــده در کش آم

ــت به طوری  ــه کاهش پیدا کرده اس یاران
ــرایطی هستیم که درآمد  که اکنون در ش
ــدت پایین آمده است. ــور به ش ارزی کش
ــا دولت را درک  ــه داد: ما تا اینج وی ادام
ــوان نماینده ملت یک  می کنیم اما به عن
ــاده داریم؛ آیا وقتی یارانه  ــوال خیلی س س
ــود مردم توان خرید کاالها با  حذف می ش
نرخ فعلی را دارند مثال می آورند که قیمت 
بنزین، آرد، روغن و خدمات در کشورهای 

ــایه فالن مقدار است و در کشور ما  همس
ــا آیا درآمد  ــت. ام با یارانه فالن مقدار اس
ــور همسایه یکی  یک ایرانی با درآمد کش
ــن موضوع فقط  ــت؟ برای فهمیدن ای اس
ــتمزد  ــل  حقوق و دس ــت حداق کافی اس
ــورهای همسایه را  یک هفته کارگر با کش
ــه کنید. در حال حاضر نرخ مسکن،  مقایس
ــی از کاالهای مورد  ــاره، خودرو و خیل اج
نیاز معیشت مردم مثل برنج، روغن و قند 

همسطح با کشورهای پیشرفته دنیا است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
حرف ما این است که دولت راهکاری برای 
ــان دهند آن زمان ما  ــی به مردم نش زندگ
از هر جراحی اقتصادی و نظام عادالنه ای 
حمایت می کنیم البته که عادالنه بودن هم 
فقط در پرداخت یارانه نیست و باید عدالت 
در پرداخت حقوق و دستمزد و یک زندگی 

ایده آل وجود داشته باشد.

مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

وجود ایرادات جدی در طرح کاالبرگ الکترونیک 
۶ ابهام طرح دولت برای برقراری امنیت غذایی برای اقشار ضعیف؛

ــت به منظور حذف  گ�روه اقتص�ادی: با وجود اینکه دول
ــخت اصالح ارز ۴۲۰۰ را  ــاد و تقویت تولید مسیر س فس
پیموده است، اما به نظر می رسد اجرای سیاست کاالبرگ 
الکترونیک در ماه های آینده مشکالت متعدد دیگری را 
ــراز و فرودهای  ــزارش مهر پس از ف ــود آورد.به گ بوج
بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته 
ــره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی  و تضعیف زنجی
ــت. با این وجود  ــکل دیگری گرف و تخصیص آن به ش
ــئولین به اتفاق بر این باورند در پس  ــان و مس کارشناس
این سیاست باید سیاست های حمایتی به نحوی اعمال 
ــت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک تر  ــود تا معیش ش
ــور دولت تصمیم گرفت در  ــود.به همین منظ از قبل نش
ــای ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹  ماه ه
دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای 
ــم آورد و جایگزین یارانه  ــرگ الکترونیک را فراه کاالب
ــال ۹7 مطرح  ــد. البته موضوع کاالبرگ از س نقدی کن
ــره ۱ قانون بودجه  ــت و در جز ۱ از بند »ص« تبص اس
ــده است.در رابطه با ساز و کار  ۱۴۰۱ هم به آن الزام ش
ــید محمد رضا فاطمی  ــرای کاالبرگ الکترونیک، س اج
ــر کارت بانکی  ــد: فرد با ه ــن، وزیر صمت می گوی امی
ــام دهد، وقتی کارت  ــه دارد و می خواهد خریدی انج ک
را می کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر 
از یارانه کسر می شود.همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، 
ــه و بودجه مجلس گفت:  ــیون برنام نایب رئیس کمیس
ــا کارت یارانه ای  ــار در کارت بانکی ی ــارژ اعتب میزان ش
ــال گذشته با  ــهریور س به اندازه ی مابه التفاوت قیمت ش
ــزار تومان  ــاًل اگر کاالیی ۳۰ ه ــت. مث قیمت جدید اس
ــته شدن ارز ترجیحی به 5۰ هزار تومان  بوده و با برداش
می رسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه ی مابه التفاوت آن کاال 
ــده و آن فرد ۳۰  ــاب فرد واریز ش در قالب یارانه به حس
ــد و ۲۰ هزار تومان مابه  ــزار تومان را از جیب می ده ه
ــود. منتها تأکید بر این  التفاوت از اعتبارش هزینه می ش
ــارژ شده و سپس  ــت که ابتدا باید اعتبار در کارت ش اس
ــد کرد که به محض  ــود.وی تأکی ارز ترجیحی حذف ش
اجرایی شدن طرح کاالبرگ الکترونیکی قیمت کاالهای 
ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می گردد.در واقع 
می توان گفت این طرح به روزشده طرح کوپنی است که 
ــال های اول انقالب اجرا میشده است. از سال های  در س
گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از 
کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در 
این شرایط خاص دغدغه ها را بیش از پیش کرده است. 
ــه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می تواند  در ادام
ــکالت متعدد دیگری برای مردم شود اشاره  موجب مش

می شود:
۱( زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در 
ــت این سیاست دولت هاست که  اقتصاد اثبات شده اس
ــفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را  می تواند انگیزه س
تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم 
ــود باز هم مشکالتی بوجو میایند.  که نظارت تشدید ش
ــأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد.در  ــابه تجربه ای که در مس مش
موضوع کاالبرگ الکترونیک اولین مسئله این است که 
ــادآفرین و ایجادکننده بازار  ــتم کاالبرگ فس خود سیس
سیاه خواهد بود. حتماً فعاالن اقتصادی دهه های گذشته 
موضوع شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب 
ــدید  ــت داللی را به یاد دارند. همچنین جدای از تش جه
وزود دالالن به بازار کاالهای اساسی، از آنجا که امکان 
ــده است،  انتخاب و جایگزینی کاالها از مردم گرفته ش
ــد و فروش کاالها می کنند  ــود مردم نیز اقدام به خری خ
ــکل گرفته از کوپن تا  ــار مخربی دارد.تخلفات ش که آث
ــون منع خرید و  ــال ۶7 قان ــدی باال گرفت که در س ح
ــد و در آن مجازات هایی برای  فروش کوپن تصویب ش
ــو  جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و س
استفاده از کوپن ها در نظر گرفته شد.سید محمد غرضی 
ــوم دراین باره می گوید: »در سال  عضو کابینه دولت س

ــور ۴۸ میلیون  ــا در دولت بودیم جمعیت کش ــه م ۶۸ ک
ــون بود؛ یعنی  ــت مردم ۶۸ میلی ــود ولی کوپن در دس ب
ــده بود.اکنون که کاال برگ  ــون اضافه چاپ ش ۲۰ میلی
ــود، این کار اصاًل از  ــیار زیادی توزیع می ش به تعداد بس
ــت بر نمی آید.«همچنین کامران ندری، عضو  عهده دول
ــکده پولی و بانکی و دانشگاه امام  هیأت علمی پژوهش
ــطح ملی  صادق در این باره می گوید: نظام کوپنی در س
ــه ما هم آن را ابتدای انقالب طی دوران جنگ تجربه  ک
ــراه دارد. مهم ترینش  ــکالت فراوانی به هم کردی، مش
ــت. به هر حال در این سیستم  ــت که فسادزاس این اس
باید دستگاه نظارتی خیلی قوی ای وجود داشته باشد که 
ــت. اگر همان مبلغ به صورت نقدی  ــیار هزینه بر اس بس
ــود،  ــای پردرآمد هم پرداخت ش ــی به افراد دهک ه حت
به صرفه تر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتی ای راه 
ــتم کوپنی یک نظام  بیندازید.وی اضافه می گوید: سیس
نظارتی خیلی قوی می خواهد که اگر نداشته باشید اصاًل 
ــتم  به هدف اصابت نمی کند. اگر هم بخواهید این سیس
ــی  نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراس
عریض و طویل با هزینه های خیلی کالن ایجاد کنید. به 
جای اینکه این هزینه ها ایجاد شود، اگر به همه یکسان 

پرداخت کنیم به صرفه تر است.
تورم بر اساس قیمت های بازار سیاه شکل می گیرد ���

ــناس اقتصادی و  ــناس، کارش ــن هادی حق ش همچنی
نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کاالبرگ مناسب 
شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط 
بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می شود 
در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط های 
ــود.وی  ــور باید مدیریت ش ــی، مالی و مدیریتی کش پول
ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کاالهای موردنیاز 
ــور را در داخل تولید می کنیم و برای اینکه اهمیت  کش
ــت ارزش واردات  ــخص شود کافی اس این موضوع مش
ــور مقایسه کنیم، در ۱۱  ــور را با ارزش ناخالص کش کش
ــور حدود ۴۰ میلیارد دالر  ــال کل واردات کش ماهه امس
بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دالر، 
ــور بستگی به واردات دارد.حق  یعنی ۱۰ درصد نیاز کش
شناس گفت: به نظر می رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود 
ــیاه ایجاد  ــار آن عارضه بزرگ تری به نام بازار س در کن
ــرد و دهک های  ــکل می گی و قیمت های غیر واقعی ش
ــی نیازهای خود را تأمین  ــد می توانند با هر قیمت پردرآم
کنند و مجدداً دهک های پایین دچار مشکل خواهند شد 
ــاق افزایش می یابد.وی با بیان اینکه عوارضی که  و قاچ
کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت 
ــد هرچند  ــاس کوپن تعیین نخواهد ش واقعی کاال بر اس
کاال با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در 
ــیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس  بازار س
این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت 

شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و 
تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.این 
ــناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این  کارش
ــا، قیمت ها را واقعی کند و برای خانواده های  قبیل کاره
ــن بدهد به دلیل  ــبد کاال به جای کوپ جامعه هدف، س
اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد 

را عوارض آن تحت شعاع قرار می دهد
۲( ایجاد اختالل در توزیع: 

ــی را در پیش  ــان نظام متفاوت ــت در بحث توزیع ن دول
ــالف کاالبرگ وزارت  ــت که مجری آن بر خ گرفته اس
ــت. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی ها به  اقتصاد اس
ــوند و مابه التفاوت  ــتم بانک مرکزی متصل می ش سیس
ــتقیماً به حساب نانوا واریز  قیمت نان با قیمت قدیم مس
ــان کاالیی  ــت ن ــود. در این مورد باید توجه داش می ش
ــای مختلف  ــان نانوایی ه ــت، یعنی میان ن ــن اس همگ
ــت و برای مردم تفاوتی نمی کند. اما  تفاوت چندانی نیس
ــی اینگونه نیست. مثاًل تنها در  در مورد کاالهای اساس
ــده وجود دارد که  ــورد روغن ده ها عنوان برند تأیید ش م
ــت و به میزان یکسانی  قیمت و کیفیت آنها متفاوت اس
ــدن کاالبرگ این  ــم در بازار وجود ندارند.با اجرایی ش ه
مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت 
کمتری دارند توسط کاالبرگ توزیع شوند و برای اجناس 
ــکیل شود.همچنین  با کیفیت باالتر صفوف طوالنی تش
کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست 
خود خانوار سپرده شود زیرا هوشمند تر از هر سیستم از 
پیش تعیین شده ای می تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام 
ــکالتی را ایجاد  کاالبرگی برای برخی افراد می تواند مش
کند.محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور 
ــی مجلس در این باره می گوید: در بحث اختصاص  داخل
ــود دارد که برخی از افراد  کاالبرگ این انتقاد جدی وج
ــان مرغ دارند و تولیدکننده تخم  مثاًل روستاییان خودش
ــن کاالبرگ ندارند و  ــتند، بنابراین نیازی به ای مرغ هس
ــد نخواهد بود. به  ــای کاالبرگ به آن ها عماًل مفی اعط
همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار 
مردم قرار بگیر، د تجربه های تلخ قبلی کاالبرگ کاغذی 
ــود. در ارتباط با همین مثال، نباید  )کوپن( نیز تکرار نش
به گونه ای عمل کنیم که روستاییان به سمت استفاده از 
مرغ ماشینی بروند و تولیدات خودشان را مصرف نکنند و 

مشکالت دیگری برای کشور به وجود بیاید
۳( عدم تأثیر کاالبرگ بر کاهش اختالف طبقاتی

 در زمان دولت هاشمی رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت 
ــچ گاه پایین تر از ۰.۴  ــه مردم، ضریب جینی هی کوپن ب
ــت که با اجرای طرح هدفمندی  نیامد؛ این در حالی اس
ــه نقدی به مردم،  ــال ۸۹ و پرداخت یاران یارانه ها در س
ــی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳7 آمد و به پایین ترین  ضریب جین

میزان پس از انقالب اسالمی رسید.

۴( وابستگی به واردات
ــای کاذب ایجاد می کند  ــن اینکه تقاض  کاالبرگ ضم
)همانطور که باالتر گفته شد( امکان جایگزینی کاالهای 
ــوار می کند و در نتیجه مصرف  جانشین و مکمل را دش
ــد پیدا  ــی به طور فزاینده ای رش برخی کاالهای اساس
ــت که نیاز به واردات  ــد. در نتیجه باید انتظار داش می کن

مستمر برخی کاالها ایجاد شود.
5( زیرساخت پیچیده

ــبد کاالیی  ــه کاالهای مختلف موجود در س  با توجه ب
کاالبرگ، باید همه سوپرمارکت ها، مغازه ها و فروشگاه ها 
ــازوکار مجهز باشند ولی با توجه به مشکالت  به این س
ــوز، به هیچ وجه  ــتگاه های پ ــاختی موجود در دس زیرس
ــوق آماده  ــرای تمام محل های ف ــازوکار کاالبرگ ب س
ــت و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه های بزرگ باید  نیس
ــره آن، صف های  ــا را خریداری کنند که ثم این کااله
ــی و ایجاد انحصار برای  ــی خرید کاالهای اساس طوالن
ــت که  ــگاه های بزرگ در مقابل دیگر مغازه ها اس فروش
ــیع در اقتصاد  ــکالت وس ــن امر نیز موجب ایجاد مش ای
خواهد شد. در این بین نزدیک ترین تجربه، سبد کاالی 
ــت که موجب از  ــی به مردم در دولت روحانی اس اعطای
ــت تا پیش  ــد.الزم به ذکر اس ــن رفتن عزت مردم ش بی
ــبد غذایی خانواده های تحت  ــن به منظور تأمین س از ای
ــش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی  پوش
نزدیک به کاالبرگ بهره گرفته می شد ولی باید در نظر 
ــت اجرا کردن این سیاست به صورت کالن و برای  داش
ــدت باالتری دارد.از  تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به ش
طرف دیگر به منظور دسترسی به کاالبرگ الکترونیک 
ــی مردم به تلفن های هوشمند و  برای همه باید دسترس
ــار در نظر گرفته شود. امکان کاربری آن برای همه اقش

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره با تأکید 
ــصت به اهداف خود  ــت کوپن در دهه ش بر اینکه سیاس
ــرفت تکنولوژی به جای  ــید، می گوید: حال با پیش نرس
ــد کوپن الکترونیک بیاورند که  کوپن کاغذی می خواهن
اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد چون 
همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند.

ــتی که ما برای جبران  وی ادامه می دهد: بهترین سیاس
داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است 
ــود.  ــناخته می ش ــه در دنیا هم تحت عنوان UBI ش ک
همان سیاستی که یکبار در هدفمندی یارانه ها اجرا شده 
ــفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد  ولی متأس
ــت بی اعتبار شد. این دولت هم دقیقًا  چرا که این سیاس
ــت های  دارد راه دولت تدبیر و امید را می رود و در سیاس

اقتصادی شکست خواهد خورد
۶( تبعات اجتماعی

 هرچند اجرای سیاست کوپن در سال های پس از جنگ 
ــور با مشکالت متعددی از جمله  ــرایطی که کش و در ش
ــک واردات و کاهش سرمایه  ممنوعیت یا باالبودن ریس
ــت ضروری و  ــت و پنجه نرم می کرد سیاس گذاری دس
ــیرینی برای آن  ــتالژی ش عادالنه ای بود ولی این نوس
ــه تفاوت های  ــدر هم ک ــت. هرچق ــل نبوده و نیس نس
کاالبرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان 
ــرخوردگی و تقویت  به خاطرات تلخ می رود و موجب س
ــل جوان می شود. بنابراین  ــعه برای نس گزاره عدم توس

سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
ــاد  ــیر حذف رانت و فس ــرگ دوربرگردانی در مس کاالب

می شود؟
ــکالت انتظاری بود که در پس  موارد باال ابهامات و مش
اجرای سیاست کاالبرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. 
ــت این سیاست های دولت ها است که  الزم به تأکید اس
می تواند زمینه ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. 
ــیزدهم به منظور حذف واسطه ها، از بین بردن  دولت س
فساد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار حذف ارز ۴۲۰۰ را 
در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده 

شده، مجدداً به عقب بازگردد.

عالمت مثبت کاهش نرخ بهره بین بانکی به بازار بورس 
کاهش نرخ سود بین بانکی می  تواند نرخ سود 
سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی 
ــرمایه باز می  برای ورود نقدینگی به بازار س
ــود و به طور غیرمستقیم این امر می  تواند   ش
اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد. به گزارش 
ــال  فارس، نرخ بهره بین بانکی از ابتدای س
ــاله  ــته و همین مس جاری روند صعودی داش
ــت برخی از صاحب نظران در  باعث شده اس
ــتم بانکی را یک  ــرمایه، سیس زمینه بازار س
ــرمایه معرفی کنند. نرخ  ــب برای بازار س رقی
ــوان یکی از انواع نرخ   بهره بین بانکی به عن
ــود یا  های بهره در بازار پول به نرخ  های س
بهره در سایر بازارها جهت می  دهد.در هفته 
ــرداد، نرخ بهره بین بانکی با  منتهی به ۱۲خ
کاهش ۴ صدم درصدی به عدد ۲۰.55 درصد 

ــال جاری از هفته  ــید. این کاهش در س رس
پایانی فروردین ماه بی سابقه بوده و این نرخ 
در سال جاری در حال رشد بوده است.کاهش 
نرخ سود بین بانکی می  تواند نرخ سود سپرده 
را کاهش دهد که در این صورت راهی برای 
ــرمایه باز می  شود و  ورود نقدینگی به بازار س
ــتقیم این امر می  تواند اوضاع  به طور غیرمس
بازار سرمایه را بهبود بخشد.اما با ریزش بورس 
در دو هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی 
ــود بین بانکی  موثر بر بازارهای مالی، نرخ س
ــود بین بانکی  ــت. نرخ س را کاهش داده اس
ــان  در حالی کاهش یافته که برخی کارشناس
ــورس و افزایش  ــه رونق ب ــد منجر ب معتقدن
ــرکت های  فرایندهای مولد اقتصادی در ش
بورسی شده و در مقابل عده ای نیز معتقدند 

ــتوری و  ــش در این حوزه به صورت دس کاه
ــرایط فعلی تاثیری به جز افزایش چند  در ش

برابری تورم نخواهد داشت.
* مقایسه بازارها برای سرمایه گذاری

ــناس اقتصاد ایران، در  کامران رحیمی، کارش
ــگار اقتصادی خبرگزاری  گفت و گو با خبرن
فارس، گفت: بازارهای سرمایه  گذاری متنوعی 
در اختیار افرادی که پول  ها و نقدینگی  های 
سرگردان دارند، قرار دارد که شامل حوزه  های 
مالی و کاالیی است. در حوزه بازارهای مالی، 
در کشور ما به دلیل فرهنگی که در چند سال 
اخیر شکل گرفته و بانک  ها به عبارتی سود 
ــد، یکی از گزینه   ــی پرداخت می  کنن تضمین
ــرمایه  گذاری در بازارهای  های جایگزین س
ــورس و اوراق بدهی برای  ــون ب مالی همچ

ــت.وی ادامه داد: هر چقدر  افراد، بانک  ها اس
نرخ سود بانکی کاهش یابد به همان نسبت 
ــرمایه  گذاران، p/e این بازار را با بازار  نیز س
سرمایه مقایسه کرده و جذابیت این دو بازار را 
سنجیده و برای خرید و فروش تصمیم  گیری 
می  کنند. زمانی که با کاهش نرخ سود بانکی 
ــرمایه  گذاران نسبت به بازار  مواجه شویم، س

سرمایه دیدگاه مثبت  تری پیدا خواهند کرد.
* ب�ا کاهش نرخ بهره بین بانکی نقدینگی به 

کدام سو می رود؟
ــی  تواند بر  ــره بین بانکی م ــش نرخ به کاه
ــرمایه یا به عبارتی بر  ــطح تعادلی بازار س س
ــذارد. حجم  ــه  ای بازار تأثیر بگ p/e مقایس
نقدینگی موجود در بانک  ها را به سمت سایر 
بازارها حرکت دهد؛ اما موضوع مهم آن است 

ــته شود این  که اگر نرخ بهره بین بانکی کاس
نقدینگی به سمت کدام بازار می  رود؟اگر این 
نقدینگی مدیریت و جهت دهی شود، می توان 
روند توسعه کشور را بهبود داد. به طور مثال، 
در صورتی که این نقدینگی به سمت فعالیت 
 های تولیدی یا به سمت بازار سرمایه حرکت 
کند می توان به صورت همزمان حجم عرضه  
های اولیه متناسب با ورود نقدینگی را افزایش 
داد. در این حالت عمق بازار سرمایه وسیع  تر 
ــرکت  های بیشتری در این بازار پذیرفته  و ش
ــود دارد که با  ــد. این احتمال وج خواهند ش
کاهش نرخ بهره بانکی منجر شود سرمایه ها 
به سمت بازار ارز، طال و خودرو حرکت کند که 
طبیعتاً هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت 

و به تورم های سنگین تری منجر می شود
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شهرستان

خدمات نازایی ومادران 
بارداروفرزندان آنها تحت پوشش بیمه 

سالمت قرارگرفت
ــه اینکه تمام خدمات  ــاره ب امید قادری با اش
ــارور خدمات مادران باردار  درمانی زوجین ناب
وفرزندان آنها تا سن 5سالگی تحت پوشش 
ــتای  ــالمت قراردارند، گفت : در راس بیمه س
ــری )مدظله العالی(  منویات مقام معظم رهب
ــازی جمعیت و فرزند آوری،  مبنی برجوان س
ــش بیمه سالمت  خدمات نازایی تحت پوش
ــای دولتی  ــد تعرفه ه ــه و۹۰درص قرارگرفت
ــزود: تمام مادران  ــت می گردد؛ وی اف پرداخ
باردار که فاقدهرگونه پوشش بیمه ای هستند 
ــالگی  ــن 5 س وهمچنین فرزندان آنها تا س
ــش بیمه سالمت  بصورت رایگان تحت پوش
قرارگرفتند. دبیرسازمان های بیمه گر استان 
کرمانشاه گفت : ۳ دهک اول بصورت رایگان 
تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرارمی 
ــش بیمه  ــت : درطرح پوش ــد . وی گف گیرن
سالمت همگانی تا کنون دراستان کرمانشاه 
ــورت رایگان تحت  ــش از۸۴هزارنفر بص بی

پوشش قرارگرفته اند.

ایران زیر سایه خورشید؛ حضور 
کاروان های خادمان رضوی در 2 هزار 

نقطه کشور
ــا رحمتی-در دهه  ــهد مقدس محمدرض مش
کرامت امسال، ۶5 کاروان زیر سایه خورشید 
ــه، جای جای ایران  ــا اجرای ۱۱ هزار برنام ب
ــالمی را با شمیم معطر رضوی عطرآگین  اس
ــدادگان حضرت  ــه دل ــرد تا هم ــد ک خواهن
ــتی  رضا)ع(، با هر فاصله مکانی از حرم بهش
حضرت در مشهدالرضا)ع(، از راه دور زائر این 
ــند.  مدیر عامل مؤسسه جوانان  ــتان باش آس
ــت خبری با  ــت رضوی در نشس ــاد کرام بنی
ــانه گفت: کاروان های زیر سایه  اصحاب رس
ــید با هدف پیوند امت با امام رضا)ع(  خورش
ــده است و امکان زیارت از راه  برنامه ریزی ش
دور امام رئوف برای همه دلدادگان حضرت، 
ــت.  ــت این کاروان هاس ــی حرک هدف اصل
ــن های زیر سایه  مجتبی مختاری افزود: جش
ــان زیارت در  ــید به دنبال ایجاد جری خورش
ــور و ارتباط با امام رئوف است،  ــر کش سراس
کاروان های زیر سایه خورشید نمادهای مانند 
ــته های متبرک  پرچم های گنبد نورانی و بس
رضوی را برای عاشقان آن حضرت به ارمغان 
می آورند و خادمان امام رئوف هم، نواهایی که 
زائران در حرم می شنوند را برای عالقه مندان 
زمزمه می کنند.  مختاری افزود: این کاروان 
ــا عالوه بر انتقال حال و هوای حرم مطهر  ه
ــور، در واقع پلی  رضوی به نقاط مختلف کش
ــت و مشاهده  برای ایجاد اتحاد بین مردم اس
می کنیم که عاشقان امام رضا )ع( به صورت 
ــید و  ــایه خورش متحد، از کاروان های زیرس

خادمان حضرت استقبال می کنند 

فاز اول بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی 
ایالم خرداد ماه افتتاح می شود

ــالم در مجلس  ــردم ای ــالم - نماینده م ای
ــالمی گفت: فاز اول بیمارستان  شورای اس
۳7۶ تختخوابی یکی از مطالبات جدی مردم 
استان ایالم است که با عزم جدی مسووالن 

استانی تا پایان  خرداد ماه افتتاح می شود.
ــت دانشگاه  ــارا فالحی به همراه سرپرس س
ــووالن  ــکی ایالم و برخی از مس علوم پزش
ــتان ۳7۶  ــای مختلف بیمارس ــش ه از بخ

تختخوابی رازی ایالم بازدید کردند.
ــه در تجهیز  ــانی ک وی ضمن تقدیر از کس
ــتان تالش کردند، اظهار داشت:  این بیمارس
برای تکمیل زیر ساخت ها و راه اندازی هر 
ــتان به یک ارتباط بین  ــریعتر بیمارس چه س
ــی میان دستگاه های استان نیاز است  بخش
ــکی این  ــگاه علوم پزش تا با کمک به دانش
بیمارستان افتتاح و به مردم خدمات درمانی 

ارائه شود.
ــاخت های این  وی با تاکید بر تکمیل زیر س
ــتگاه های  ــتان افزود: با حمایت دس بیمارس
متولی، مشکل راه دسترسی، برق و آب مورد 
نیاز بیمارستان باید حل شود که با برگزاری 
جلسه ای با مدیران دستگاه های مربوطه این 

مشکل مرتفع خواهد شد.
ــکالت پیش روی  ــاره به مش فالحی با اش
ــاح تاکید کرد:  ــتان رازی برای افتت بیمارس
ــتان  تکمیل تجهیزات مورد نیاز این بیمارس
ــت صورت گیرد  باید با کمک وزارت بهداش
که مقرر شد طی جلسه ای با وزیر بهداشت 
ــگاه علوم پزشکی  و با همراهی عوامل دانش

ایالم انجام گیرد.

آغاز طرح پیشگیری از تنبلی چشم 
در ایالم

ــت اداره کل بهزیستی ایالم  ایالم –سرپرس
ــگیری از تنبلی  ــاره به آغاز طرح پیش با اش
چشم در این استان از عموم خانواده ها برای 
شرکت در این برنامه به منظور معاینه چشم 

کودکان سه تا ۶ ساله دعوت کرد.
حسین نورعلیوند با اشاره به اینکه این طرح 
همه ساله با هدف پیشگیری از تنبلی چشم 
ــور اجرا می شود  ــتان های سراسر کش در اس
ــت:  این طرح برای کودکان سه  اظهار داش

تا شش ساله است.
ــاره به این که این طرح امسال در  وی با اش
ــتان اجرا می شود،  ــر اس ۶۰ پایگاه در سراس
ــای دارای  ــتا خانواده ه ــزود: در این راس اف
فرزندان سه تا شش ساله می توانند با مراجعه 
ــالمت  ــنجش بینایی از س به پایگاه های س
چشمان فرزندانشان اطمینان کسب کنند و 
ــکوک بودن به عارضه تنبلی  در صورت مش
چشم برای ادامه درمان به متخصصان ارجاع 
ــاس  ــوند. نورعلیوند مطرح کرد: بر اس می ش
برنامه زمان بندی انجام گرفته، اجرای برنامه 
ــگیری از تنبلی چشم در استان تا پایان  پیش

سال جاری ادامه خواهد داشت.
سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم به اجرای 
این طرح در سال گذشته اشاره کرد و یادآور 
ــودک ایالمی ۳ تا ۶  ــد: حدود ۲۰ هزار ک ش
ــته در اجرای طرح سنجش  ساله سال گذش
ــرار گرفتند که از این  ــی مورد معاینه ق بینای
ــکوک به تنبلی چشم  تعداد ۸۹۰ نفر که مش
بودند به بینایی سنج و یا چشم پزشک ارجاع 

داده شدند.

اخبار

ــرکت شهرک های صنعتی  مدیرعامل ش
ــده  ــل گفت: قیمت تمام ش ــتان اردبی اس
ــهرک های  ــاخت ها در ش ــاد زیرس ایج
ــیار باالتر از بهای اخذ شده از  صنعتی بس
سرمایه گذاران است که این امر به منظور 
حمایت از تولید و واحدهای صنعتی انجام 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک 
ــتان اردبیل، محمد اهلی  های صنعتی اس

ــت:  ــالم این مطلب اظهار داش ضمن اع
ــهرک های صنعتی بهای زمین به  در ش
ــود و آن  ــبه می ش صورت رایگان محاس
ــرمایه گذاران دریافت می  چیزی که از س
ــود مربوط به دریافت بخشی از هزینه  ش
ــده در آن  ــاخت های ایجاد ش های زیرس
ــت که این دریافتی ها حتی به نصف  اس

هزینه های انجام شده هم نمی رسد.
ــرد: اگر بنا بود قیمت تمام  وی تصریح ک

ــه همراه  ــاخت ها را ب ــده ایجاد زیرس ش
ــبه کنیم،  ــت منطقه ای زمین محاس قیم
ــهرک  بهای حق بهره برداری زمین در ش
ــی چند برابر قمیت کنونی آن  های صنعت
ــه طور طبع مانعی  ــود که این موضوع ب ب
برای حضور سرمایه گذاران در استان می 
ــد. اهلی ادامه داد: این شرکت نه تنها  ش
ــب نمی  ــودی کس از بابت واگذاری ها س
کند بلکه با استفاده از تمامی ظرفیت های 

ــتانی و داخلی  موجود و اعتبارات ملی، اس
نسبت به تامین و تکمیل زیرساخت ها در 

شهرک های صنعتی اقدام می کند.
ــرکت شهرک های صنعتی  مدیرعامل ش
ــتان اردبیل اجرای این امر را به منظور  اس
حمایت از سرمایه گذاران و افزایش تولید 
ــه منظور  ــمرد و افزود: ب ــتغال برش و اش
ــادی، تمهیداتی  ــت از فعاالن اقتص حمای
ــه صورت نقد  ــون واگذاری زمین ب همچ

ــای حمایتی  ــایر برنامه ه ــاط و س و اقس
ــهرک های صنعتی انجام می شود  در ش
ــذاری و به دنبال آن  ــرمایه گ تا میزان س
ــتغال در استان افزایش  میزان تولید و اش

یابد.

واگذاری زمین صنعتی به سرمایه گذاران با بهای بسیار کمتر از قیمت تمام شده 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد: 

آزادسازی و بازگشایی معابر اولویت اصلی شهرداری کوشک است
ــین حفیظی، در نشست خبری با  ــهردار کوشک، حس ش
ــانه، با اشاره به قدمت بیش از هزار سال این  اصحاب رس
ــهر، گفت: با توجه به قدمت این شهر حدود ۶۰ هکتار  ش
ــهر  ــوده و متراکم وجود دارد و جمعیت این ش بافت فرس
ــت و به دلیل وجود کوچه های کم عرض  ۲۰ هزار نفر اس
کیفیت زندگی دچار مشکل شده بنابراین اولویت این شهر با 
آزادسازی و بازگشایی معابر است. شهردار کوشک به  پروژ 
های این شهر پرداخت و گفت: پروژه الغدیر ۱۲ سال ناتمام 
ــاماندهی هندسی و آسفالت بر  باقی مانده بود که طرح س
این پروژه مصوب و با همکاری مدیریت منطقه ۲ عملیات 
انتقال گاز، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اجرای این پروژه آغاز 
شد حفیظی در خصوص جزئیات فنی این پروژه بیان کرد: 
طول این پروژه یک و نیم کیلومتر و عرضی که به آسفالت 
ــت و در دو فاز باند  ــود از ۸ متر تا ۱۴ متر اس اضافه می ش
کناری بلوار الغدیر و اصالح رفوژ میانی و تقاطع عملیاتی 
می شود که خوشبختانه رضایت مندی خوبی در سطح شهر 
و ملی به همراه داشته است. وی ادامه داد: از لحاظ فنی به 

ترتیب پروژه هایی که دارای اهمیت هستند بعد از دو پروژه 
ــقف دوم زورخانه  ــدان ورودی و بلوار الغدیر، اجرای س می

است که سازه بسیار خاصی است و ورزشکاران باستانی و 
مردم خواستار راه اندازی چنین مجموعه ورزشی شدند که 

5 میلیارد تومان هزینه این پروژه بوده و طی ۴ سال آینده 
ــید. حفیظی در  ادامه افزود :۱۲  به بهره برداری خواهد رس
مورد آزادسازی داشتیم که ارزش ریالی آن حدود ۸ میلیارد 
ــته بوده است و معمواًل  ــال گذش تومان طی ۶ ماه اول س
ــازی ها یا به صورت نقدی و یا ارائه پروانه ها و  این آزادس

امتیازات و واگذاری زمین ها انجام می شد.
وی احداث پیاده روها حدود هفت هزار متر مربع، تأمین قیر 
آسفالت حدود ۳ هزار و 5۰۰ تن، تأمین روشنایی معابر که 
حدود ۳5۰ روشنایی تعویض و جابجایی ۲۰ پایه خطرساز را 
از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: انجام دفع آب های سطحی 
به صورت مطالعات محور از دیگر اقدامات شایسته ای است 
که با نگاه کلی و به دور از منطقه ای انجام شده است و به 
سمت قنات ها روانه می شود.شهردار کوشک خاطر نشان 
کرد: احداث مراکز  فرهنگی و فرهنگ سرای شهر کوشک 
ــاخت باغ بانوان از اقدامات فرهنگی به شمار می رود  و س
که کلنگ زنی فرهنگسرا در این دوره انجام و پیش بینی 

می شود که تا ۸۰ درصد آن پیشروی داشته باشد.

حسین حفیظی:

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته در  اصفهان برگزار می شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال اصفهان بابیان اینکه نقش طراحان در 
تولید طال بسیار برجسته است ، اضافه کرد: 
ــد اصفهان  ــین آالت طراحی طال تولی ماش
ــود به نحوی  ــه ترکیه و ایتالیا صادر می ش ب
ــازی طال  ــد ماشین س ــان به برن که اصفه
ــاره به کاهش  ــده است. وی با اش تبدیل ش
ــاالن صنعت طال در  ــدی تعداد فع 5۰ درص
ــت: متأسفانه تحریم ها  اصفهان اظهار داش
تأثیرات منفی بر صنعت طال داشته به نحوی 

که برخی از کارگاه ها تعطیل شده اند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ــنگ های قیمتی  ــره و س ــال، جواهر، نق ط
ــر از مجموع  ــت: در حال حاض اصفهان گف
ــتان اصفهان  ۱۸۰۰ کارگاه فعال طال در اس
ــت کمتر از ۴۰  ــدود ۶۰۰ کارگاه با ظرفی ح

درصد فعال هستند
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ــداف این  ــاط با اه ــان در ارتب ــال اصفه ط
نمایشگاه در اصفهان توضیح داد: کمک به 
رونق صادرات و مبادالت بین المللی و یافتن 
جایگاه اصلی این هنر در سهم صادرات غیر 

ــتاورهای  نفتی ایران، معرفی جدیدترین دس
ــین سازی  صنعتگران و فعالین صنعت ماش
ــن بازارهای فراملی در  ایران، کمک به یافت
ــایه و حوزه خلیج فارس،  ــورهای همس کش
ــن تولیدات طال  معرفی و نمایش جدیدتری
ــدان و  ــت هنرمن ــه به دس ــرات ک و جواه
صنعتگران و تولیدکنندگان طالو جواهرات 
ــت و... از جمله  ــده اس ــاخته ش طراحی و س
اهداف پانزدهمین نمایشگاه طال در اصفهان 

است.
ــت خبری نایب  همچنین در ادامه این نشس

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ــگاه طالی  ــت: پانزدهمین نمایش ــال گف ط
اصفهان تجلی قدرت و شکوه شهر اصفهان 

در حوزه صنعت طال است.
 محمدرضا خسروی گفت: این نمایشگاه در 
ــزار و 5۰۰ متر یعنی ۳۰ درصد  فضای ۶ ه
ــگاه طال تهران از تاریخ ۱۸  بیشتر از نمایش
تا ۲۱ خردادماه سال جاری در نمایشگاه بین 

المللی استان اصفهان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه امسال میز کشوری طال به 
ــده است، افزود: برداشتن  اصفهان منتقل ش

ــی از نکاتی  ــزوده از اصل طال یک ارزش اف
ــوری طال پیگیری  و  ــت که در میز کش اس

به نتیجه رسید..

ــهد مقدس محمدرضارحمتی-مدیرکل آموزش و  مش
پرورش خراسان رضوی گفت تشکل های دانش آموزی 
ــام اوقات فراغت  ــند که تم ــته باش باید برنامه ای داش
ــید امیر شوشتری،  دانش آموزان را هدف قرار دهد. س
ــان رضوی  ــتان خراس مدیرکل آموزش و پرورش اس
ــازمان دانش آموزی  ــه شورای برنامه ریزی س در جلس
ــت در بعضی از حوزه  ــتان اظهار کرد: عرصه فعالی اس
ها گسترده و پیچیده است و مسئولیت ما در آن حوزه 
ــت، فعالیت های دانش آموزی در  ــنگین اس بسیار س

ــت، در بعضی جاها، کارها  ــکل ها از این دسته اس تش
ــت، اما جایی  ــده اس روزمرگی دارد و تعیین تکلیف ش
ــئولیت نیز سنگین تر  ــتر است، مس که اختیارات بیش
است. وی در ادامه اهمیت تشکل های دانش آموزی 
ــیار زیاد ارزیابی کرد و گفت: تشکل های دانش  را بس
ــند که تمام اوقات  ــته باش آموزی باید برنامه ای داش
ــفه  ــد فلس فراغت را هدف قرار دهند که اگر این نباش
ــتری، فضای کار برای  ــودی آنها معنا ندارد. شوش وج
ــتردگی و  ــکل های دانش آموزی با توجه به گس تش

ــیار گستره  ــتان را بس جمعیت دانش آموزی باالی اس
دانست و گفت: برای اینکه در تشکل ها موازی کاری 
نشود و تمام ماموریت ها محقق شود، در ماموریت ها 
ــیم وظایف بین تشکل های  ــئولیت ها باید تقس و مس
دانش آموزی داشته باشیم. معاون پرورشی و فرهنگی 
ــتان در ادامه این جلسه رویکرد  آموزش و پرورش اس
ــالمی  ــازمان را انقالبی و مربوط به نظام اس ــن س ای
ــوزی باید به  ــکل های دانش آم ــت تش ــت و گف دانس
ــت، ایفا کنند.  نقش اصلی خود را که نقش هویتی اس

حجت االسالم محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی 
و فرهنگی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در 
ــورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی  در نشست ش
استان اظهار کرد: امیدواریم طرح هایی که در سازمان 
دانش آموزی استان به صورت آزمایشی اجرا می شود، 
ــور تسری پیدا کند. وی ادامه داد: اعتقاد داریم  به کش
ــد . خاطرات  ــتر فعالیت محقق خواهد ش تربیت در بس
ــه اردوها، فعالیت های فوق  ــوب دانش آموزی ما ب خ

برنامه و نقش های هویتی در مدارس برمی گردد.

برنامه های تشکل های دانش آموزی باید تمام اوقات فراغت دانش آموزان را هدف قرار دهد
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
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جامعه

واکنش چمران به هک سیستم های 
شهرداری تهران

ــهر تهران نسبت  رئیس شورای اسالمی ش
ــهرداری  ــتم های ش ــدن سیس ــه هک ش ب
ــان داده و این موضوع را  تهران واکنش نش
توضیح داد.مهدی چمران درباره هک شدن 
ــهرداری گفت: این نشان  ــتم های ش سیس
ــهرداری جایگاه باالیی در زندگی  داد که ش
شهروندان دارد و آنها را واداشت که به این 
سیستم حمله کنند.وی با بیان اینکه برنامه 
ــوی موساد و منافقین و  ریزی مفصلی از س
همه ضد انقالب ها و همه کسانی که علیه 
ــتقالل ما قد علم  ــالمی و اس جمهوری اس
کردند، صورت پذیرفت، گفت: از قبل برنامه 
ــتم شهرداری و  ریزی کرده بودند که سیس
جاهای دیگر را در ایام ارتحال امام ناکارآمد 
ــهر تهران  ــورای اسالمی ش کنند.رئیس ش
ــلطی که در شهرداری و  افزود: قدرت و تس
در گروه های دیگر وجود دارد و با همکاری 
ــمنان را از حیظ انتفاع  همه آنها، برنامه دش
ــان دادن چند تصویر  ــه نش ــد، جز ب انداختن
ــعار به جایی نرسیدند.وی افزود:  موهن و ش
حمله به سیستمهای کارای کشور ما، ادامه 
خواهد داشت و به همه مسئولین هم هشدار 
ــند.چمران گفت:  ــی دهیم که مراقب باش م
ــهرداری آسیب  درست است که سیستم ش
هایی دیده است اما از امروز دوباره کار خود 

را ادامه می دهد.

قیمت واکسن مننژیت برای زائران 
۵۰۰ هزار تومان است

ــج و زیارت هالل  ــکی ح رییس مرکز پزش
ــرخ دالر قیمت  ــا توجه به ن ــر گفت: ب احم
ــران حج تمتع در  ــن مننژیت برای زائ واکس
ــید  ــال ۱۴۰۱، 5۰۰ هزار تومان است.س س
ــی درباره قیمت واکسن مننژیت  علی مرعش
ــت: با توجه به تک نرخی  برای زائران ، گف
ــاری قیمت  ــال ج ــودن قیمت دالر در س ب
ــت. ــت 5۰۰ هزار تومان اس ــن مننژی واکس

ــن  ــاره به مدت زمان ایمنی واکس وی با اش
مننژیت گفت: مدت زمان ایمنی این واکسن 
ــت و اگر زائری در سال ۹۹  ــال اس ها ۳ س
ــن زده باشد در  ــد، واکس که حج متوقف ش
صورت داشتن کارت ممهور به واکسن نیاز 
ــی  ــن دوباره ندارند.مرعش ــه تزریق واکس ب
ــال ایران جز  ــا بیان این که امس در ادامه ب
ــورهایی اعالم شده که باید واکسن فلج  کش
ــن برای  را نیز تزریق کنند، گفت: این واکس
ــود.وی با اشاره  زایران رایگان تزریق می ش
ــرای تمام زائران  ــت pcr  ب به این که تس
ــک هالل  ــت، از اعزام ۲۸۰ پزش الزامی اس
احمر جهت پوشش درمانی مراسم حج خبر 
ــش درمانی مراسم  داد.وی با اشاره به پوش
ــر گفت: از  ــط جمعیت هالل احم حج توس
ــتان ظرفیت حج را  ــی که دولت عربس زمان
ــت و  ــته اس اعالم کرد، زمان زیادی نگذش
ــردگی و تالش های  ــه همین علت با فش ب
ــنگینی صورت گرفت  ــبانه روزی، کار س ش
ــالمت حجاج مورد بررسی قرار گرفت. و س
ــال حداکثر سن مجاز  ــی افزود: امس مرعش
ــتورالعمل های  ــال است و دس حجاج ۶5 س
دیگری نیز از سوی عربستان صادر شده که 
ــت. فردا  نیاز به هماهنگی های زیادی داش
ــکی به  ــتین تیم پزش ۴5 نفر در قالب نخس
عربستان اعزام می شوند تا مقدمات را برای 
حج امسال فراهم کنند.این مقام مسئول در 
جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: تزریق 
ــتورالعمل  ــن فلج اطفال جزئی از دس واکس
ــتان سعودی است. با وجود  مسئوالن عربس
ــت در ایران  ــال هاس این که فلج اطفال س
ریشه کن شده است اما مسئوالن عربستان 
ــعودی به ۲۶ کشور گفته اند که باید این  س
ــال قبل  ــن را تزریق کنند. چندین س واکس
ــور وجود  ــرق کش ــک گزارش ابتال در ش ی
ــت و همین امر سبب شده تا این  داشته اس
ــرار گیرد.  ــتور کار ق ــیون در دس واکسیناس
ــاری تقریبا  ــال ج ــی ادامه داد: در س مرعش
ــه همراه عوامل به حج اعزام  ۴۰ هزار نفر ب
ــوند و برای این افراد واکسن مننژیت  می ش
ــده و در اختیار استان ها قرار گرفته  تهیه ش
ــته آغاز  ــیون از هفته گذش و روند واکسیناس
شده است. وی افزود: داروهای ممنوعه نیز 
ــئوالن عربستانی اعالم شده و  از سوی مس
ــده و پلیس فرودگاه  به مراکز حج اعالم ش
ــت تا از خروج  نیز آموزش کافی را دیده اس
این داروها جلوگیری کند. این داروها بیشتر 
ــامل مخدرها و کدوئین است. این قبیل  ش
ــاران به صورت عمومی به  داروها برای بیم
ــتان ارسال می شود تا در صورت نیاز  عربس

از سوی پزشک تزریق شود.

مصرف چک های سرقتی، سارق را 
لو داد

ــس آگاهی پایتخت  ــس پایگاه یکم پلی ریی
ــه پس از  ــودرو ک ــارق خ ــتگیری س از دس
ــرقت چک های داخل خودرو رو مصرف  س
ــعید دالوند  ــرهنگ س ــرده بود، خبر داد.س ک
ــهریور ماه سال  ــت و یکم ش بیان کرد: بیس
ــرقت خودرو  ــته پرونده ای مبنی برس گذش
ــد و  ــکیل ش در کالنتری ۱۶۳ ولنجک تش
ــتور قضایی پرونده برای کشف و پی  با دس
جویی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.وی 
عنوان کرد: شاکی در تحقیقات به عمل آمده 
اظهار داشت، بیستم شهریور ماه خودرو پژو 
ــعادت آباد به همراه  کارت  پارس اش در س
ــته چک بانکی که  ــودرو، بیمه نامه و دس خ
ــده است. ــرقت ش در  داخل خودرو بوده، س
رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ابراز 
کرد: کلیه اقدامات الزم پلیسی به عمل آمد، 
که در این ارتباط شخصی به هویت داود سه 
ــروقه را به بانک ارائه  برگ از چک های مس
ــی کند لذا نامبرده طی هماهنگی های به  م
ــده قضایی به این یگان احضار می  عمل آم
ــود.این مقام انتظامی تصریح کرد: از داود  ش
تحقیق که اعالم داشت، چکها را از شخصی 

به هویت اسماعیل دریافت کرده است.

دادستان تهران: مالکان و هیئت 
مدیره ساختمان های بحرانی به 

دادسرا احضار می شوند
ــتان عمومی و انقالب تهران گفت: در  دادس
ــه کمیته ایمنی ساختمان های پرخطر،  جلس
ــت مدیره  ــکان و هیئ ــا مال ــد ت مصوب ش
ــاختمان های بحرانی به دادستانی تهران  س
فراخوانده شوند.علی صالحی اظهار کرد: در 
ــاختمان های پرخطر  جلسه کمیته ایمنی س
مختصات ساختمان های بحرانی به تفکیک 
ــاس فایل و اسالیدها  تمام منطقه ۶ و بر اس
ــهرداری تهران ارائه  ــط مدیر بحران ش توس
ــد مالکان و اعضای هیئت مدیره  و مقرر ش
ساختمان های این منطقه به دادستانی تهران 
فراخوانده شوند. به گفته وی همچنین مقرر 
شد رؤسای بیمارستان های منطقه ۶ تهران 
در جلسات آینده کمیته ایمنی حاضر شوند تا 
ــازی ابنیه مورد نظر اقدام  نسبت به ایمن س
ــتانی تهران رسمًا  کنند.صالحی گفت: دادس
ــتانی هیچ  ــد از نظر این دادس اعالم می کن
ــامی و اطالعات  محدودیتی برای اعالم اس
ــا ایمن و خطرناک  ــاختمان ها و اماکن ن س
ــاختمان بحرانی تعبیر  تهران که از آن به س
ــتانی  ــت؛ وجود ندارد و این دادس ــده اس ش
ــتگاه های  همواره پیگیر وظایف قانونی دس

مسئول در این رابطه بوده است.

رئیس جامعه متخصصان داخلی 
ایران: نگران آبله میمونی نباشیم

رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران گفت: 
ــبیه آبله معمولی بوده  بیماری آبله میمون ش
ــرونیا افزود:  ــت.ایرج خس و جای نگرانی نیس
ویروس آبله میمونی شبیه آبله معمولی است 
ولی با خطر کمتر و اولین بار در سال ۱۹5۸ در 
میمون های آزمایشگاهی دیده شد و به همین 
دلیل نامش آبله میمون نهاده شد.وی افزود: 
کشورهای آفریقایی سالهاست که درگیر این 
ــتند ولی اخیراً آمریکا و اروپا هم  بیماری هس
آلوده شده و باید منتظر باشیم به ایران هم بیاید 
ــاید آمده باشد. وی اظهارداشت: در اصل  و ش
بیشتر جوندگان حامل این ویروس هستند و 
ــبیه آنفلوانزا با تورم غدد لنفاوی  عالیم آن ش
است. رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
ایران با بیان اینکه دوره نهفتگی آبله میمونی 
ــت و یک روز است، گفت: تب،  از پنج تا بیس
ــتگی از عالیم بارز  ــرز، درد عضالنی ، خس ل
ــت؛ بثورات پوستی و خارش  آبله میمون اس
ــام بدن دیده می  ــات درد ناک در تم و ضایع
شود.وی تاکید کرد: این بیماری اکنون درمان 
خاصی ندارد ولی واکسیناسیون تا ۸5 درصد از 
شیوع و وخامت آن جلوگیری می کند بنابراین 
برای جلوگیری از شیوع آن باید آمادگی الزم 

را داشته باشیم.

۷۸ درصد دانش آموزان، اقدام به 
ثبت سفارش کتاب درسی کرده اند

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعالم 
کرد که 7۸ درصد دانش آموزان پایه های میانی 
سفارش کتاب درسی خود را در سامانه فروش و 
irtextbook. توزیع مواد آموزشی به نشانی
ــا امینی اظهارکرد:  ir ثبت کرده اند.احمدرض
مطابق شیوه نامه سفارش و توزیع کتاب های 
ــال تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱، ثبت  ــی س درس
ــفارش فردی و گروهی کتاب های آمادگی  س
ــتانی استثنایی، پایه  تکمیلی برای پیش دبس
دوم تا ششم دوره ابتدایی )عادی و استثنایی(، 
ــتم و نهم دوره اول متوسطه )عادی  پایه هش
و استثنایی(، پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم 
متوسطه شاخه های نظری و فنی وحرفه ای و 
ــتثنایی( از ۲۸ فروردین  کاردانش )عادی و اس
ــرداد ۱۴۰۱ ادامه  ــده و تا ۲۱ خ ۱۴۰۱ آغاز ش

دارد.

اخبار

ــخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت  س
ــل  ــاختمان متروپ ــه س ــر در حادث ۱۴ نف
ــتگاه قضایی  ــادان، جزییات اقدامات دس آب
ــریح کرد.به گزارش  ــده را تش ــن پرون در ای
ــعود ستایشی در  خبرنگار قضایی ایرنا، مس

ــوالی درباره  نشست خبری ودر پاسخ به س
ــتی های حادثه متروپل آبادان گفت:  بازداش
ریاست محترم قوه قضاییه در نشست شورای 
ــوه قضاییه به این مهم پرداختند. در  عالی ق
تاریخ دوم خرداد سال جاری در ساعت ۱۲ و 
۴5 دقیقه مطلع شدیم که این حادثه در شهر 
ــت.وی ادامه داد: پس  آبادان اتفاق افتاده اس
ــاختمان در شرایط ناایمنی  از ریزش، این س
ــالع از این حادثه  ــد از اط ــرار گرفت و بع ق

براساس هماهنگی ها و تکالیفی که مراجع 
ــتند، رییس کل دادگستری  ذی مدخل داش
ــتان به جمع حاضران در  ــتان خوزس و دادس
منطقه پیوستند، با صدور دستورات قضایی 
مقتضی بر امور نظارت داشتند.ستایشی درباره 
دستگیری برخی افراد با همکاری ضابطان 
ــت موازین و قواعد حقوقی و قضایی  و رعای
ــود ۱۴ نفر از  ــون طبق آمار موج گفت: اکن
ــه احتمال قصور و  ــرادی که تا این مرحل اف

ــای تامین کیفری  ــتند با قراره تقصیر داش
متناسب بازداشت شدند.وی ادامه داد: شهردار 
ــابق و اسبق،  ــهرداران س قبلی، چهار نفر ش
ــی آبادان،  ــئوالن سازمان نظام مهندس مس
ــهردار منطقه یک ابادان،  مهندس ناظر، ش
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری 
آبادان از جمله این افراد هستند.ستایشی در 
پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده 
محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: 

آقای نجفی فرزند احمد علی در تاریخ هشتم 
ــال ۱۳۹۸ به اتهام قتل عمد و  ــهریور س ش
ــاس رأی  ــالح براس نگهداری غیرمجاز س
صادره شش سال و نیم حبس محکوم شد. 
ستایشی اظهارداشت: تاریخ پایان حبس سال 
ــت همچنین اولیای دم نسبت به  ۱۴۰۳ اس
محکوم علیه رضایت دادند و آقای نجفی در 
ــن مدت هم از ۱5 روز مرخصی با رعایت  ای

مقررات استفاده کرده است.

بازداشت ۱4 نفر در حادثه متروپل
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

سرطان شایع در مردان و زنان ایرانی کدامند؟
ــن المللی  ــن کنگره بی ــی و هفتمی دبیر س
انجمن رادیولوژی ایران گفت:سرطان روده 
ــرطان دستگاه گوارش  بزرگ، شایعترین س
ــایعترین  ــرطان معده ش ــن زنان و س در بی
سرطان دستگاه گوارش در بین مردان است 
ــخیص به موقع این بیماری ها بسیار با  و تش
ــت.به گزارش »عصر ایرانیان«،  اهمیت اس
ــرطان های  ــزود: س ــرد اف ــا رادم ــر رض امی
ــرطان های جدی  ــتگاه گوارش جزء س دس

ــور ما از میان  ــتند که در کش و شایعی هس
آنها سرطان روده بزرگ، شایعترین سرطان 
ــرطان  ــوارش در بین زنان و س ــتگاه گ دس
معده شایعترین سرطان دستگاه گوارش در 
ــاب می آیند که تشخیص  بین مردان به حس
ــرطان ها بسیار حائز اهمیت  به موقع این س
ــش انکارناپذیری در  ــت و رادیولوژی نق اس
ــخ  این زمینه ایفا می کند که در ارزیابی پاس
ــا در این  ــرفته که بعض ــه درمان های پیش ب

ــتند نیازمند  ــیار پرهزینه هس سرطان ها بس
ــت و در این  دانش تخصصی رادیولوژی اس
موارد از نقش حیاتی رادیولوژی اینترونشنال 
در تشخیص و درمان سرطان های گوارشی 
ــاره به  ــد غافل بود.  وی با اش و ادراری نبای
ــی در تصویربرداری،  ــوش مصنوع نقش ه
گفت: امروزه ثابت شده که هوش مصنوعی 
ــل کننده کار  ــوژی می تواند تکمی در رادیول
ــد و باید از نقاط قوت آن  رادیولوژیست باش

به درستی بهره برد و از بیراهه رفتن آن جدا 
ــگیری کرد. رادمرد با اشاره به برگزاری  پیش
ــای ۲۸ تا ۳۱  ــش رادیولوژی در روزه همای
ــرج میالد  ــز همایش های ب ــاه در مرک تیرم
ــن کنگره حضوری  ــران، گفت: این اولی ته
ــت و برگزاری کنگره  بعداز پاندمی کرونا اس
رادیولوژی از نظر وسعت، تعداد شرکت کننده 
و حجم ارایه مطالب همواره یکی از منحصر 
ــران در حوزه  ــای ای ــه فردترین کنگره ه ب

پزشکی بوده است و امسال نیز با سخنرانی 
ــاتید برجسته  ــخنران از اس بیش از ۲۰۰ س
ــته در کنار بررسی دستاوردها و علم  این رش
ــته رادیولوژی همراه خواهد بود و  روز در رش
اهداف اصلی آن تصویربرداری شکم شامل 
تشخیص واینترونشن در رادیولوژی دستگاه 
ــتگاه ادراری، تصویربرداری  ــوارش و دس گ
ــوش مصنوعی در  ــتان و ه بیماری های پس

رادیولوژی می باشد.  

شهروندان سردرگم، شهرداری در تکاپو؛ چه کسی سامانه ها را مختل کرد؟
مقابله با حمالت سایبری در حوزه شهری؛

ــهرداری تهران و  ــامانه های ش محمودرضا زارع: هک س
اختالل در روند خدمات دهی این سامانه ها اگرچه موجب 
نگرانی شهروندان شده است اما با پشتیبانی فنی و نظارتی 
ــهری این امیدواری وجود دارد که در روزهای  مدیریت ش
ــانی مدیریت شهری  ــده خدمت رس آینده سرعت کندش
ــد.به گزارش »عصر  ــهروندان به نقطه مطلوب برس به ش
ــنبه ۱۲ خردادماه بود که خبر  ــان«، ظهر روز پنجش ایرانی
اختالل در سامانه های داخلی شهرداری تهران در فضای 
مجازی و رسانه های برخط منتشر شد. اختالل در سامانه 
ــن ابزارهای ارائه دهنده  »تهران من« که یکی از مهمتری
خدمات شهرداری به پایتخت نشینان است موجب نگرانی 
ــهروندانی شد که اطالعاتشان در این  طیف وسیعی از ش
سامانه بارگزاری شده بود؛ با گذشت ساعاتی از هک شدن 
سیستم های شهرداری تهران انتشار ویدئوهایی از دیتاسنتر 
مرکز فناوری اطالعات شهرداری که حاوی فیلم هایی از 
ــل)ره( و برخی نقاط دیگر پایتخت  ــراف حرم امام راح اط
ــناخت از زیرساخت  ــان داد مهاجمان هکری با ش بود نش
ــی و امنیتی  ــهرداری در حوزه فن ــتم های فاوای ش سیس
دست به این اقدام زده اند و تالش دارند در جنگ سایبری، 
قدرت خود را به رخ بکشند.البته ساعاتی پس از این اتفاق، 
ــران با صدور  ــهرداری ته ــازمان فناوری اطالعات ش س
ــئول  اطالعیه ای اعالم کرد که با همکاری نهادهای مس
ــی ابعاد موضوع و اقدامات پیشگیرانه برای  در حال بررس
ــانی مطلوب به شهروندان است. حفظ کیفیت خدمات رس
با شروع این اقدامات، شایعه های زیادی در فضای مجازی 
ــاد و خبرهای ضد و نقیضی به صورت تک خبر  به راه افت
ــتر بر ابهام این اتفاق می افزود  و ویژه منتشر شد که بیش
ــری که برخی  ــدن اصل ماجرا؛ حتی در خب ــفاف ش تا ش
سایت ها و کانال ها اقدام به نشر آن کردند ذکر شده بود که 
براساس دستور علیرضا زاکانی هیچ  شخصی در شهرداری 
و زیرمجموعه های گسترده آن حق ندارد کامپیوتر خود را 
روشن کند! که هیچ گاه این دستور به صورت رسمی تایید 
نشد.این اتفاق که به دنبال سلسله حمالت هکری در کشور 

به وقوع پیوسته بود تا حدودی ارائه خدمات شهرداری به 
ــک مورد و بر  ــرار داد و در ی ــت  تاثیر خود ق ــردم را تح م
ــاهدات میدانی، تنها در سیستم حمل و نقل  ــاس مش اس
مترویی تهران ایجاد صفوف گسترده در مقابل باجه های 
ــی مترو که به سبب شارژ نشدن کارت بلیت ها  بلیت فروش
توسط دستگاه های تعبیه شده در ایستگاه ها بود باعث ایجاد 
گالیه های مردمی از نحوه خدمات رسانی مدیریت شهری 
در سه چهار روز اخیر شد. البته این انتظار می رفت همانگونه 
ــهرداری تهران در  ــازمان حمل و نقل و ترافیک ش که س
اطالعیه ای درباره ورود خودروها به محدوده های ترافیکی 
اعالم کرد، شهروندان از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا چهارشنبه 
۱۸ خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه 
ندارند، می توانست در همین بازه زمانی استفاده از مترو را به 
صورت رایگان اعالم کند تا عالوه بر کاهش اعتراضات و 
گالیه های شهروندان، از حجم شلوغی و ازدحام در مقابل 
باجه های بلیت فروشی هم بکاهد.با این حال سرعت عمل 
ــهرداری مخصوصا علیرضا زاکانی و  ــتادی ش مدیران س

ــات متعدد با نهادها و سازمان های مسئول  برگزاری جلس
در حوزه امنیت و همچنین تالش برای سرعت بخشیدن 
ــازوکار ارائه خدمات  ــکالت و بهینه کردن س به رفع مش
ــد تا با گذشت چند روز از  مطلوب به شهروندان باعث ش
این حمله هکری، برخی از سیستم های فنی و زیرساختی 
ــهرداری تهران به صورت حداقلی به روال گذشته خود  ش
برگردد.اگرچه هنوز به صورت رسمی علت این خرابکاری 
و عامالن آن مشخص نشده اما برخی واکنش ها حکایت 
از دست داشتن منافقین و ضد انقالب در بوجود آوردن این 
ــت. مهدی چمران در اولین واکنش رسمی  خرابکاری اس
شورای شهر تهران به این حمله سایبری، موساد و منافقان 
را عامل در این موضوع دانست و از برنامه ریزی های قبلی 
منافقان، ضدانقالب و سازمان موساد برای ناکارآمد نشان 
ــهرداری و جاهای دیگر در ایام برگزاری  دادن سیستم ش
ــخن گفت.رئیس شورای شهر تهران،  ارتحال امام)ره( س
ــت و از ادامه دار بودن  اینگونه حمالت را آخرین بار ندانس
ــور خبر داد که آن را هشداری  ــتم های کش حمله به سیس

ــاد از مدیران و  ــران ذکر کرد.انتق ــئوالن و مدی برای مس
ــهرداران پیشین بخش دیگری از صحبت های چمران  ش
بود آنجا که وی رها شدن شهرداری در چند سال گذشته و 
اضافه نشدن بر تخصص ها را در خصوص حمله هکری به 
ساختار شهرداری موثر دانست.علی اصغر قائمی دیگر عضو 
شورای شهر تهران هم در جلسه شورای شهر، عذرخواهی 
ــهروندان را بابت اختالالتی که در پی حمله  از مردم و ش
ــایبری ایجاد شده الزم دانست و در ادامه احمد صادقی  س
ــهر تهران از نفوذ برخی کارکنان  ــورای ش عضو دیگر ش
ــهرداری و نقش آنان در اتفاقات رخ داده سخن گفت و  ش
ــالمی در شهرداری تهران معنایی  با بیان اینکه رافت اس
ــت با نفوذی ها  ــهری خواس ندارد از تیم جدید مدیریت ش
ــازی  برخورد کرده و این مجموعه را از حضور آنان پاکس
ــاعات اولیه هک  کند. صادقی پیش از این و در همان س
ــهرداری، بر نقش نفوذ و عمدی  ــتم های ش ــدن سیس ش
بودن این اتفاق صحه گذاشته و گفته بود، از لحظه وقوع 
اختالل عمدی در سامانه داخلی شهرداری تهران موضوع 
ــازمان  ــهرداری تهران و س ــئوالن مربوطه در ش را از مس
ــردم و نکته مهم در این  ــات و فناوری پیگیری ک ارتباط
اتفاق تکرار رفتارهای زشت و خبیثانه دشمنان خودفروخته 
ــامانه ها  ــت.بنا به این گزارش تا این لحظه برخی از س اس
ــایت های مرتبط با مدیریت شهری و شهرداری  و وب س
ــهروندان دچار سردرگمی و  ــترس خارج شده و ش از دس
بالتکلیفی هستند؛ ارائه اطالع رسانی با کندی مواجه است 
ــه صورت ملموس مورد  ــوز فحوا و ُکنه این اتفاق ب و هن
اطالع رسانی عمومی قرار نگرفته که بخش اعظم آن ناظر 
ــت؛ با این حال  ــه مالحظات امنیتی نهادهای ذیربط اس ب
آنچه که از جلسات پی درپی مدیران شهرداری نتیجه گیری 
می شود این گزاره است که برای مقابله با حمالت آتی در 
حوزه سایبری تالش های وسیعی توسط مدیریت شهری 
صورت گرفته و رفع اختالالت بوجود آمده هم نیازمند گذر 
زمان است تا با تقویت زیرساخت ها از پیش آمدهای دیگر 

در این حوزه جلوگیری شود.

ــی دانشگاه علوم  رییس مرکز تحقیقات ویروس شناس
ــتی با بیان اینکه اکنون در شرایط  پزشکی شهید بهش
ــاس آمارهای موجود،  خوب کرونا هستیم، گفت: براس
ــه دزهای اول و دوم  ــون فقط ۳۰ درصد از مردم ک اکن
ــوم را هم زده اند  ــن کرونا را تزریق کرده اند، دز س واکس
که این رقم بسیار پایین است.علیرضا ناجی رییس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در گفت و گو با ایرنا افزود: اینکه اکنون در شرایط 
خوب کرونا هستیم بسیار دارای اهمیت است اما اقدامی 
که در این زمینه می شود انجام داد این است که مردم به 
تمام توصیه ها، دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 
ــدارها و  ــه خوبی عمل کنند که اکنون مهمترین هش ب
توصیه ها به مساله تکمیل مراحل واکسیناسیون مردم 
برمی گردد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون واکسن 
موردنیاز مردم برای تزریق دز سوم یا یادآور در دسترس 
ــت مردم باید از این موقعیت به خوبی استفاده کنند  اس
ــرایط کشور به همین شیوه پایدار بماند چون همه  تا ش
اقدامات ۲ سال و نیم گذشته نشان داد که واکسیناسیون 

ــور از این وضعیت و پایدار  ــی برای نجات کش راه مهم
ماندن کشور در برابر کرونا است.رییس مرکز تحقیقات 
ــی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ویروس شناس
ــه مردم را  ــیوه ای عمل کرد ک ــه کرد: باید به ش اضاف
برای تزریق واکسن کرونا ترغیب کنیم و باید مردم نیز 
برای واکسیناسیون خود در برابر کرونا استقبال کنند تا 
دیگر به روزهای سخت و سیاه کرونا برنگردیم و دیگر 
مرگ های باال و افزایش ابتالی مردم را نداشته باشیم.

ــه به اینکه هنوز در برخی  ــان کرد: با توج وی خاطرنش
کشورها آمار مربوط به کرونا روند افزایشی دارد و ممکن 
است بخاطر وضعیتی که این کشورها دارند، سویه های 
جدید کرونا در ایران را هم شاهد باشیم پس بهتر است 
ــبت به  ــتی نس مردم ضمن رعایت پروتکل های بهداش
تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.ناجی تاکید کرد: 
براساس اطالعات موجود ممکن است در آینده سویه ها 
ــته باشیم و اینکه در  یا فرایندهای جدید از کرونا را داش
ــرد سال سویه جدید را در کشور مشاهده کنیم  فصل س
ــت که همه این مسایل به توجه بیشتر  دور از ذهن نیس

مردم به رعایت همه مسایل بهداشتی دارد.رییس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت 
ــور در زمینه سویه امیکرون مناسب است و در اکثر  کش
ــور ایران این سویه روند کاهشی  نقاط دنیا از جمله کش
ــون اکنون این  ــه داد: اما چ ــت.وی ادام ــدا کرده اس پی
وضعیت نسبتا پایدار را در کشور داریم نمی توانیم بگوییم 
که کووید تمام شده است، کرونا همچنان هست و باید 
ــبت به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی به  مردم نس
ویژه استفاده از ماسک اقدام کنند و نباید عادی انگاری و 
سهل انگاری از سوی مردم صورت گیرد.ناجی همچنین 
ــک همه  ــتم ماس به اقدام برنامه خندوانه درباره برداش
میهمانان و اعالم جشن پایان کرونا اشاره کرد و گفت: 
این اقدام پیغام بدی در جامعه داده است و ممکن است 
ــته باشند که کرونا تمام شده  ــت را داش همه این برداش
است، اما این تصور اشتباهی است و باید از این اقدامات 
نادرست جلوگیری شود.وی اظهار داشت: تهیه کنندگان 
ــن گونه برنامه های تاثیرگذار باید قبل از چنین اقدام  ای

ــاوره داشته باشند، تا با چنین اقدام  مهمی حتما باید مش
ــت در جامعه  ــی تصورات نادرس ــتباهی موجب برخ اش
ــوند، چون هنوز کرونا در جهان و ایران می تازد پس  نش
نمی توان از ماسک آن هم در مکانی سربسته با جمعیتی 
ــتفاده نکرد.به گفته ناجی، پایان کرونا را وزارت  زیاد اس
ــتاد مقابله با کرونا می توانند اعالم کنند،  بهداشت و س
ــاره و  نه اینکه در یک برنامه تلویزیونی به این مهم اش
همه میهمانان دیگر از ماسک استفاده نکنند.رییس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: اکنون وضعیت ایران به دلیل استفاده 
درست از طرح سراسری واکسیناسیون کنترل شده است 
اما همچنان تعداد مواردی از ابتال و مرگ ناشی از کرونا 
در روز داریم.وی تاکید کرد: اگرچه بسیاری از موارد ابتال 
ــایی افراد جدید مبتال به کرونا  نیز در آمار روزانه شناس
آورده نمی شود و افرادی هستند که با انجام تست خانگی 
کرونا از ابتالی خود باخبر شده و به همین دلیل یک یا 
ــود را قرنطینه می کنند، پس باید  ــه در منزل خ دو هفت

توجه داشته باشیم که کرونا همچنان هست.

وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا پایان کرونا را اعالم کنند
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

دستگیری تعدادی از کارمندان و عوامل مرتبط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی
ــرقت  ــات س ــن جزیی ــازه تری ــس در ت پلی
ــگاه  ــعبه دانش صندوق امانات بانک ملی ش
ــاط با این موضوع  ــران افرادی را در ارتب ته
ــت.یک منبع آگاه شنبه با  دستگیر کرده اس
اشاره به سرقت از صندوق امانات بانک ملی 
ــگاه تهران به خبرنگار انتظامی  ــعبه دانش ش
ــیدگی و بررسی از  ــات رس ایرنا گفت: جلس
ــد  ــته انجام ش طریق دوربین های مدار بس
ــدادی از کارمندان  ــه در این خصوص تع ک
ــا این موضوع  ــن عوامل مرتبط ب و همچنی
ــدند.وی افزود: طبق بررسی های  دستگیر ش

ــارقان با تخریب و  ــرقت س ــده س انجام ش
ــدوق امانات  ــمت صن ایجاد حفره وارد قس
ــرقت  ــدادی صندوق را س ــده و تع بانک ش
ــارقان بعد  کردند.این منبع آگاه ادامه داد: س
ــتی بانک درب قفل  ــرقت از درب پش از س
ــته و پس از خروج  ــده پارکینگ را شکس ش
ــر روی درب پارکینگ بانک قفل زدند.وی  ب
ــان کرد: هنوز میزان دقیق از تعداد  خاطرنش
ــن اقالم داخلی صندوقی  صندوق و همچنی
ــس از تکمیل  ــت و پ ــت نیس خبری در دس
ــدن گزارش نهایی اطالع رسانی خواهد  ش

ــد.به گزارش ایرنا، بانک ملی ایران امروز  ش
در اطالعیه ای درباره سرقت از صندوق های 
اجاره ای شعبه دانشگاه این بانک اعالم کرد 
که تعداد دقیق صندوق های اجاره ای آسیب 
دیده در حادثه رخ داده، ۱۶۸ صندوق است.
دیروز اخباری در برخی از رسانه ها منتشر شد 
ــه در آن تعداد صندوق های اجاره ای مورد  ک
ــرقت قرار گرفته شعبه دانشگاه این بانک  س
ــده بود که بدین  یک هزار صندوق عنوان ش
ــیله این عدد تکذیب می شود. بر اساس  وس
ــووالن بانک، تعداد صندوق های  اعالم مس

ــرقت رخ  موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در س
داده، تعدادی از این صندوق ها آسیب رسیده 
ــیبی  ــعبه آس و برخی از صندوق های این ش
ــی ایران  ــن حال  بانک مل ــد.در عی ندیده ان
به منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره 
ــدوق، اقدام های  ــا در اختیار دارندگان صن ب
ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به 
صندوق های خسارت دیده را آغاز کرده است.
پلیس آگاهی با همکاری بانک ملی ایران در 
ــایی  حال پیگیری لحظه ای موضوع و شناس
ــت که نتایج آن به زودی اعالم  سارقان اس

ــران فضای مجازی  ــد.برخی کارب خواهد ش
ــرقت نزدیک به یک هزار  ــته از س روز گذش
ــی از تجهیزات اتاق  صندوق امانت و بخش
ــرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی  س
رو به روی دانشگاه تهران در تعطیالت اخیر 
ــر دادند.بانک ملی در اطالعیه ای با تایید  خب
این اتفاق در شعبه دانشگاه خود،  افزوده بود 
که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود 
به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی 
ــال پیگیری  ــع ذیربط در ح ــس و مراج پلی

است.
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اقتصاد خرد

۵۰۰ هزار تن نهاده دامی از بندرامام 
آماده توزیع در کشور است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در 
حاشیه بازدید از مجتمع بندری امام خمینی)ره( 
ــت: 5۰۰ هزار تن انواع نهاده دامی وارداتی  گف
ــی)ره( در مرحله نهایی  ــام خمین ــدر ام به بن
ــه به زودی  ــای ترخیص قرار دارد ک فرآینده
ــور  ــتان های کش روند توزیع آن ها در بین اس
آغاز می شود.به گزارش ایسنا،محسن سالمی 
اظهار کرد: روزانه بین ۲5 تا ۳۰ هزار تن انواع 
ــور از  خوراک دام ویژه واحدهای تولیدی کش
ــود در این بندر،  ــاخت های موج طریق زیرس
ترخیص می شود.وی افزود: 5۰۰ هزار تن انواع 
نهاده دامی وارداتی به بندر امام خمینی)ره( در 
مرحله نهایی فرآیندهای ترخیص قرار دارد که 
ــتان های  به زودی روند توزیع آن ها در بین اس
ــود. با برنامه ریزی هایی که  ــور آغاز می ش کش
ــود تا این کاالها  صورت گرفته، تالش می ش
ــترده در تمام استان های کشور  به صورت گس
توزیع شود.به گفته سالمی، روند ترخیص این 

کاالها به صورت مستمر، انجام خواهد شد.

 ثبت نام تسهیالت 
ودیعه مسکن ادامه دارد

ــتان تهران  ــازی اس ــر کل راه و شهرس مدی
ــهیالت ودیعه  ــرای تس ــام ب ــت: ثبت ن گف
مسکن همچنان ادامه دارد.به گزارش باشگاه 
ــل محبت خواه اظهار  خبرنگاران جوان، خلی
ــال برای تسهیالت ودیعه مسکن  کرد: پارس
ــت که از  ــی صورت گرف ــیب شناس یک آس
طریق آن به ۴ اختالف بین ثبت نام کنندگان 
ــت یافتیم  ــت کنندگان وام اجاره دس و دریاف
ــتن قوانین سختگیرانه  که مهم ترین آن داش
ــای متقاضیان بوده  ــرای ضامن ه بانک ها ب
است.به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان 
ــیاری از متقاضیان پس از  تهران پارسال بس
ــان به بانک ها مراجعه نکرده  تایید اطالعاتش
ــیاری از متقاضیان  ــوی دیگر هم بس و از س
ــن وام پیدا کنند،  ــتند ضامن برای ای نتوانس
بنابراین امسال سعی کرده ایم بخش زیادی 
ــا را در قالب رایزنی  ــخت گیری بانک ه از س
ــک مرکزی  ــا بان ــازی ب وزارت راه و شهرس
برطرف کنیم.میزان اقساط تسهیالت ودیعه 
ــط بانک ها ارائه می شود و هم  ــکن توس مس
ــهیالت ودیعه  ــرخ بازپرداخت تس ــون ن اکن
ــکن ۱۸ درصد است و همچنان ثبت نام  مس

تسهیالت ودیعه مسکن ادامه دارد.

رشد ۷4 درصدی سرمایه گذاری 
اکتشافی معادن در سال ۱4۰۰

رئیس ایمیدرو گفت: سرمایه گذاری اکتشافی 
ــال۱۴۰۰ حدود 7۴ درصد  ــازمان در س این س
ــت ضمن اینکه حفاری اکتشافی در  رشد داش
سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. به 
گزارش عصرایرانیان به نقل از ایمیدرو، وجیه 
اله جعفری در نشست کمیته راهبری اکتشاف 
ــاره به برنامه توسعه اکتشاف، بر  ایمیدرو با اش
راهبری ایمیدرو و شرکت های بزرگ در تربیت 
حفار تاکید کرد.وی افزود: تربیت نیروی ماهر 
حوزه حفاری در مناطق پتانسیل دار معدنی، از 
جمله راهبرد های حوزه اکتشاف باشد.جعفری با 
بیان اینکه کمیته اکتشاف ایمیدرو، شرکت ها را 
ترغیب به تربیت حفار کند، افزود: در این برنامه 
ــود که نیروی حفار به صورت  ریزی توجه ش
تخصصی آموزش ببیند و در این زمینه ایمیدرو 
و شرکت های زیرمجموعه و تابعه، بودجه الزم 
ــن مهم اختصاص خواهند داد. را در تحقق ای
رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: این کمیته 
از قوانین برای قاعده مند کردن حوزه اکتشاف 
و حفاری استفاده و پیگیری امور تا رسیدن به 
ــطح کالن کشور را  حصول نتیجه حتی در س
نیز دنبال کند.جعفری گفت: در حوزه اکتشاف 

و حفاری به دنبال تسهیل گری هستیم.
 

افزایش 2۰ درصدی عوارض آزاد 
راه ها به تایید وزیر راه نرسیده است

ــرداری از آزاد راه ها گفت:  ــره ب ــرکل به مدی
افزایش  ــت  آزادراهی درخواس ــرکت های  ش
حدود ۲۰ درصدی عوارض آزادراه ها را داده 
ــت به تایید وزیر راه  اند، اما هنوز این درخواس
و شهرسازی نرسیده است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، عباس بیات سرمدی گفت: هنوز 
ــدی نرخ عوارض  ــه افزایش ۲۰ درص مصوب
ــازی  ــه تاییده وزیر راه و شهرس آزاد راه ها ب
ــه تصویب و ابالغ  ــیده و تا زمانی که ب نرس
ــد، هیچ کدام از نرخ های عوارض در آزاد  نرس
راه های مشارکتی تغییر نخواهد کرد.به گفته 
ــیاری از  مدیرکل بهره برداری از آزادراه ها بس
آزاد راه ها درخواست های متفاوتی از افزایش 
نرخ عوارض را مطرح کرده اند که تعدادی از 

آن ها بیش از ۲۰ درصد بوده است. 

اخبار

لوازم خانگی بدون کد رهگیری و 
شناسه کاال، قاچاق است

ــوازم خانگی  ــندگان ل رئیس اتحادیه فروش
ــطح عرضه  ــران گفت: اگر کاالیی در س ته
ــد به  ــه کاال باش بدون کد رهگیری و شناس
منزله کاالی قاچاق است.به گزارش مهر،اکبر 
پازوکی با بیان اینکه اطالع رسانی در سطح 
عرضه برای خرید کاالی دارای کد رهگیری 
انجام شده است، اظهار کرد: به تمامی توزیع 
کنندگان بزرگ اعالم کردیم فقط به افرادی 
که در سامانه جامع تجارت کد نقش دریافت 
ــند و به افرادی که در  ــرده اند کاال بفروش ک
این سامانه ثبت نام نکردند کاالیی به فروش 
نرسد. همچنین به خرده فروشان نیز اعالم 
ــخصات تمامی فروشندگانی که از  شده مش
آنها کاال خریداری می کنند را داشته باشند تا 
مشکلی در سطح عرضه نباشد.رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد: از 
سال ۱۳۹۹ شرکت های لوازم خانگی شروع 
به درج کد کاال روی محصوالت خود کردند 
ــاه اخیر با هماهنگی انجمن صنفی  و در ۶ م
لوازم خانگی این موضوع مورد پیگیری قرار 
گرفته و می توان گفت در اغلب محصوالت 
به خصوص 5 کاالی کلیدی شامل یخچال، 
ــویی و  ــین لباسش ــزر، کولر گازی، ماش فری
ــطح عرضه  ــی به هیچ عنوان در س جاروبرق
ــه کاال و کد رهگیری  ــی بدون شناس کاالی
ــد آن کاال  ــود ندارد و اگر این چنین باش وج
ــوب می شود و تمامی  از نظر ما قاچاق محس
تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان 
ــالع دارند.پازوکی  ــاز از این موضوع اط مج
ــای اخیر گزارش هایی مبنی  افزود: در روزه
ــه کاال و کد رهگیری  ــدم وجود شناس بر ع
ــیما و رسانه های گروهی پخش  در صدا و س
شده است که باید عنوان کرد یا واحد صنفی 
ــب بوده و یا در حال فروش  بدون جواز کس

کاالی قاچاق بوده است.

خرید تضمینی گندم در تعطیالت 
خرداد ادامه یافت

خرید تضمینی گندم از کشاورزان در روزهای 
ــز ادامه یافت تا با  ــِل نیمه خردادماه نی تعطی
ــخیص و  ــت 5 هزار نفر از عامالن تش فعالی
ــاب در مراکز فعال خرید، در مجموع  ذیحس
ــود.به  ــن خریداری ش ــر ۲۰۰ هزار ت ــغ ب بال
گزارش عصرایرانیان، شرکت بازرگانی دولتی 
ــی گندم از  ــالم کرد: خرید تضمین ایران اع
کشاورزان در سراسر کشور حتی در روزهای 
ــز ادامه یافت تا با  ــِل نیمه خردادماه نی تعطی
ــخیص و  ــت 5 هزار نفر از عامالن تش فعالی
ــاب در مراکز فعال خرید، در مجموع  ذیحس
بالغ بر ۲۰۰ هزار تن محصول از گندمکاران 
ــرایطی که مراکز اداری  خریداری شود.در ش
ــتگاه های دولتی در سراسر کشور طی  و دس
روزهای سیزدهم تا پانزدهم خرداد، تعطیالت 
ــا »مدافعان  ــپری می کردند ام ــمی را س رس
ــور، در حال  ــر کش امنیت غذایی« در سراس
فعالیت بی وقفه برای تأمین کاالهای اساسی 
و ضروری مردم بودند.این گزارش می افزاید، 
ــن انواع  ــبانه روزی عوامل تأمی ــت ش فعالی
ــامل گندم، برنج، شکر  ــی ش کاالهای اساس
ــادی داخلی و خارجی در تمام  و روغن از مب
ــال حتی در روزهای تعطیل نیز ادامه  ایام س
ــه روزه نیمه خرداد، 5  دارد و در تعطیالت س
ــاب، هر روز  ــخیص و ذیحس هزار عامل تش
ــش از ۶5 هزار تن از محصول گندمکاران  بی
را در سراسر کشور، خریداری و ذخیره سازی 
ــد تضمینی گندم  ــت، خری کردند.گفتنی اس
ــده  ــور آغاز ش از چهارم فروردین ماه در کش
ــک روز تعطیلی،  ــدون ی ــد ب ــز خری و مراک
ــتان کشور را  ــاورزان ۲۶ اس محصوالت کش
ــد و در دو ماه و نیمی که  ــداری می کنن خری
از آغاز خرید تضمینی این محصول راهبردی 
گذشته است، ۴۱5 هزار و ۳۳۸ محموله گندم 
ــکاران تحویل و  ــط این مراکز از گندم توس

خریداری شده است.

پروازهای ایران و ترکیه به ۱۱۰ پرواز 
هفتگی افزایش یافت

ــوری از  ــازمان هواپیمایی کش سخنگوی س
افزایش پروازهای ایران و ترکیه به ۱۱۰ پرواز در 
هفته خبر داد. به گزارش عصرایرانیان به نقل از 
سازمان هواپیمایی کشوری »میراکبر رضوی« 
اظهار داشت: در دیدار »حسن خوشخو« معاون 
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ایران و 
»کمال یوکِسک« رئیس هواپیمایی کشوری 
ترکیه، توسعۀ همکاری های حمل ونقل هوایی 
به ویژه همکاری های آموزشی بین دو کشور، 
مورد مذاکره و توافق قرار گرفت.وی افزود: در 
این دیدار بر لزوم اجرایی کردن تفاهمات پیشین 
تاکید شد و به منظور رفع تامین مشکل سوخت 
شرکت های ایرانی در ترکیه، پیشنهادهای دو 
طرف طرح و مورد بررسی قرار گرفت.رضوی 
تصریح کرد: با توجه به تقاضای شرکت های 
هواپیمایی و به منظور فراهم کردن تسهیالت 
بیشتر برای مسافران، تعداد پروازهای هفتگی 
بین ایران و ترکیه نیز از ۱۰۰ پرواز پیشین به 
ــرواز برای هر یک از دو طرف افزایش  ۱۱۰ پ

یافت.

ــخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق  س
ــس با بیان اینکه تولیدکنندگان  تولید مجل
ــزه ای برای ارتقا کیفیت  لوازم خانگی انگی
ــتباهی که  ندارند،گفت: برخالف تصور اش
ــت از صنعت و در  ــب حمای ــار موج انحص
ــد،  ــه کاهش بهای کاالها خواهد ش نتیج
ــر انحصاری به  ــاد ایجاد ه ــم اقتص در عل
ویژه انحصار در حوزه عرضه کننده موجب 
ــزارش خانه  ــود.به گ افزایش قیمت می ش

ــن زنگنه درباره ضرورت توجه  ملت، محس
ــوازم خانگی، اظهار کرد:  به ارتقا کیفیت ل
ــور ما برداشت اشتباهی  ــفانه در کش متاس
ــت از صنایع« وجود دارد  از عبارت »حمای
ــواره حمایت از صنعت  به این معنا که هم
ــار تعریف می کنند  که  ــاد انحص را در ایج
ــت، رویه ای  ــن روش راهبرد غلطی اس ای
ــازی اتفاق افتاد و  ــه در صنعت خودروس ک
ــوازم خانگی در حال  ــون نیز در حوزه ل اکن

تکرار است.نماینده مردم تربت حیدریه، مه 
ــورای اسالمی  والت و زاوه در مجلس ش
افزود: پس از تاکید رهبر معظم انقالب بر 
ــت لوازم خانگی،  ضرورت حمایت از صنع
دولت بالفاصله سیاست ایجاد انحصار برای 
کارخانه ها و عدم واردات را اجرایی کرد که 
ــتباه بود زیرا این حمایت ها باید  اقدامی اش
ــتانداردها و ابزارهای اقتصادی  در قالب اس
ــد.وی با بیان اینکه حمایت از  انجام می ش

صنعت نباید به معنای ایجاد انحصار باشد، 
اضافه کرد: در دنیا برای حمایت از صنایع، 
مشوق هایی در نظر گرفته می شود یا با وضع 
تعرفه های مختلف از صنایع در برابر واردات 
پشتیبانی صورت می گیرد به این معنا که با 
باالبردن هزینه واردات و رقابت پذیر کردن 
صنعت تالش می شود که از صنعت مذکور 
حمایت شود.وی با بیان اینکه هر صنعتی 
که احساس کند که از طریق ایجاد انحصار 

ــار دارد، قیمت ها را افزایش  بازار را در اختی
می دهد، تصریح کرد: در علم اقتصاد بحثی 
تحت عنوان »بازار انحصاری« وجود دارد 
ــاس آن با ایجاد انحصار برای هر  که براس

صنعتی، افزایش قیمت رخ می دهد.

تولیدکنندگان لوازم خانگی انگیزه ای برای ارتقا کیفیت ندارند
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس:

تولید بی کیفیت خودروسازان در سایه انحصار
سوءاستفاده از حمایت های زیادی که صورت گرفت؛

ــازی، عالوه بر عقب گرد در  به دلیل ایجاد انحصار در صنعت خودروس
تولید و نارضایتی مردم، به علت عرضه قطره چکانی خودرو، دالل بازی 
تقویت شده و قیمت ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده اند.
ــازی کشور که روزی قرار بود پیشتاز  به گزارش مهر، صنعت خودروس
سایر صنایع باشد، به جایی رسیده که طی سنوات اخیر به ویژه دو سال 
ــطوح مختلف قرار گرفته  ــته مورد انتقاد مردم و مسئوالن در س گذش
است؛ میزان نارضایتی از خودروسازی به قدری گسترده شده که حتی 
ــال ۱۴۰۰، رهبری نیز در جمع تولیدکنندگان، ضمن  دهم بهمن ماه س
ــور، تاکید کردند »حمایت های  ــاد از وضعیت صنعت خودروی کش انتق
عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصوالت 
و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در 
ــود و مردم نیز بحق به  صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی ش
آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای 
ارتقای کیفیت، قیمت ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه 
ــری از رقابت های خارجی، عماًل  ــای دولتی، بانکی و جلوگی حمایت ه

منجر به باال رفتن قیمت شده است«.
صنعت خودروسازی کشور در فضای گلخانه ای قرار دارد ���

ــار عظیم در  ــه وجود انحص ــاره ب ــخنان رهبری اش ــه قابل تأمل در س نکت
ــترده و جلوگیری از واردات  ــازی از طریق حمایت های گس صنعت خودروس
ــال های گذشته همواره مورد  ــت؛ نکته ای که طی س خودروهای خارجی اس
ــاوی با فساد عنوان  ــان اقتصادی قرار گرفته و انحصار را مس انتقاد کارشناس
ــوان می کنند، انحصار در هر  ــان اقتصادی عن کرده اند.همانطور که کارشناس
ــده و عماًل  ــکل گیری یک فضای گلخانه ای ش صنعت و حوزه ای موجب ش
ــترده ای را نیز به  ان فضا نه تنها ضدتولید عمل می کند بلکه ناکارآمدی گس
ــه ای که تولیدکننده با تصور اینکه بازار تماماً در  ــراه خود می آورد؛ به گون هم
اختیار اوست اقدام به عرضه قطره چکانی محصوالت بی کیفیت خود می کند 
زیرا یقین دارد که بازار در اختیارش قرار دارد و هر طور که رفتار کند، مصرف 
ــده کاری از پیش نخواهد برد.بنابراین می توان گفت اتفاقی که امروز در  کنن
صنعت خودروی کشور رخ داده یکی از نتایج ایجاد فضای گلخانه ای در این 
صنعت است؛ به این معنا که اگرچه به مرور تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف 
کننده به سمت دیگری حرکت کرده اما تولیدکننده تمامیت بازار را با خیالی 
آسوده در دست گرفته و مصرف کننده نیز برای رفع نیاز خود مجبور به خرید 
ــده به بازار است. در این شرایط عالوه بر عقب گرد در  محصوالت عرضه ش
ــد و نارضایتی مردم، به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو دالل بازی نیز  تولی

تقویت شده و قیمت ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده اند.
خودروسازی ما ���2 دهه از فناوری روز دنیا عقب است

ــس ضمن بیان اینکه  ــیدی کوچی نماینده مجل در این خصوص جالل رش
انحصار در صنعت خودروسازی موجب ناکارآمدی این صنعت شده، می گوید: 
ــاد نیز به وجود  ــه وجود می آید یقیناً به دنبال آن، فس ــی که انحصار ب »زمان
خواهد آمد. وقتی خودروساز ما مطمئن است که هر محصولی را که تولید کند 
مردم مجبور هستند آن را بخرند، معلوم است که بر روی کیفیت خودروهای 
ــازی حاکم باشد و  خود کار نمی کند. در واقع مادامی که انحصار در خودروس
ــد که هر کاالیی را تولید کند مردم نیز مجبورند آن  ــاز مطمئن باش خودروس
ــود. سال به سال نیز  را بخرند، تغییری در وضعیت این صنعت حاکم نمی ش
ــت داشته باشد بر روی  کیفیت خودرو را پایین تر آورده و هر قیمتی که دوس
ــده و  ــودروی تولیدی خود می گذارد. چون در این صنعت انحصار ایجاد ش خ
مردم راهی جز خرید همین خودرو ندارند«.همچنین منوچهر منطقی معاون 
ــازی ما ۲ دهه از  ــت می گوید که »خودروس ــع حمل و نقل وزیر صم صنای

فناوری روز دنیا عقب است«.
چرا خودروسازی درگیر انحصار شد؟ ���

ــناس صنعت خودرو در مورد علل ایجاد انحصار در  ــلیمانی کارش ــول س رس
ــت یک صنعتی در  ــور، اظهار کرد: وقتی قرار اس ــازی کش صنعت خودروس

ــت فعال شود، در ابتدا با اعمال یک سری  کشوری که چندان پیشرفته نیس
موانع تعرفه ای از این صنعت حمایت می کنند تا از این طریق ریسک سرمایه 
ــکل گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چراکه  گذاری را پایین بیاروند و به ش
ــرعت باال وجود  ــکل گیری صنعت با س در غیر این صورت عماًل امکان ش
ــت طوالنی باشد اما دائمی  ــت ممکن اس ندارد.وی افزود: معمواًل موقتی اس
نیست؛ به عنوان نمونه در کره جنوبی بعد از چندین دهه ممنوعیت واردات و 
اعمال تعرفه های باال، شروع به کاهش تعرفه کردند و با توجه به عضویت در 
سازمان تجارت جهانی، تعرفه هایی را متقابل حذف می کنند.سلیمانی گفت: 
منتهی در کشور ما این مساله امکان پذیر نبوده زیرا کشور ما نفت خیز است 
ــتفاده از ارز حاصله،  ــاد دارد و ما با صدور این منابع و اس ــع طبیعی زی و مناب
ــت ارز را پایین تر از نرخ تعادلی اش تثبیت می کردیم؛ در حالی که تورم  قیم
ــتیم ولی نرخ ارز ثابت می ماند. این مساله باعث می شد که اگر به  ریالی داش
سمت پایین آوردن تعرفه، عماًل شرکت های صنعتی ما از جمله خودروسازان 
ــند. حتی اگر فرض کنیم که کیفیت محصوالت  ــته باش ما توان رقابت نداش
ــت امکان رقابت  داخلی به اندازه محصوالت خارجی بود، به دلیل این سیاس
نداشتند و ما مجبور به باال نگه داشتن تعرفه می شدیم.این کارشناس صنعت 
ــتیم به دلیل کمبود  ــرایطی هم که منابع ارزی نداش خودرو اظهار کرد: در ش
منابع ارزی، تعرفه را باال نگه می داشتیم و یا ممنوعیت را اعمال می کردیم؛ 

بنابراین در هر حالت ما ناچار به جلوگیری از واردات می شویم.
گام نخست برای خروج از انحصار، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است ���

ــاله، باید اول مشکل اقتصاد کالن  ــلیمانی گفت: برای حل کردن این مس س
کشور را در بخش بودجه حل کنیم؛ به این معنا که درآمدهای ناشی از مواد 
ــکل مستقل در بودجه بیاوریم و  خام طبیعی مثل نفت و مواد معدنی را به ش
بحث تفکیک بودجه ارزی از ریالی را جدی بگیریم و این کار را دقیق انجام 
ــته نشود.کارشناس صنعت  ــور مصنوعی پایین نگه داش دهیم تا نرخ ارز کش
ــم که امکان فروش نفت به  ــودرو ادامه داد: در این صورت در مواردی ه خ
صورت معمول وجود ندارد، اقتصاد کشور کمتر آسیب می بیند. بنابراین اولین 
قدم برای رقابتی کردن صنایع کشور، جداسازی بودجه ارزی از ریالی است.

گام بعدی؛ توانمند کردن صنعت ���
وی افزود: در گام بعدی باید طی یک برنامه ریزی، صنعت را توانمند و مجبور 
ــه صادرات کنیم تا خارج از مرزها رقابت را تجربه کند و یک مقدار که این  ب
صنعت پا گرفت و توان رقابتی پیدا کرد، بعد به مرور تعرفه ها را کاهش دهیم. 
ــادوام انجام دهیم،  ــت و اگر بخواهیم یک کار اصولی و ب ــی مدت اس طوالن
روش کار همین است. کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راهکارهای کوتاه 
ــویی دیگر می توان کار را با قراردادهای  مدت و میان مدت، اظهار کرد: از س
ــترک تولید نیز پیگیری کرد؛ در حال حاضر برای شرکت های خصوصی  مش
که کار واردات و مونتاژ را انجام می دهند تعرفه ۳۰ درصدی و بعضاً باالتری 
ــود و با توجه به اینکه ارزبری باالیی دارند موانع دیگری هم بر  وضع می ش

سر راه آنها گذاشته شده تا منابع ارزی زیادی در اختیارشان قرار نگیرد؛ 
ــازان خارجی قراردادهایی را  ــاله می توان با خودروس برای حل این مس
تدوین کرد که بخشی از قطعات مورد نیاز را داخل کشور تولید کنند و 
ــا صادرات این قطعه، قطعات مورد نیاز دیگر تولید را وارد کرد. در این  ب
ــتغال هم آسیب نمی بیند و دیگر این انگیزه  حالت ارزبری نداریم و اش

وجود ندارد که با روش های غیرتعرفه ای جلوی اینها گرفته شود.
واردات محدود، کمکی به انحصارزدایی نمی کند ���

وی در مورد تأثیر آزادسازی واردات بر انحصارزدایی نیز گفت: با توجه به 
اینکه واردات خودرو محدود خواهد بود چندان به رقابت نمی تواند کمک 
کند و بیشتر می تواند یک نوع درآمدزایی برای دولت از طریق دریافت 

تعرفه باشد و آثار روانی کوتاه مدت در جامعه داشته باشد.
انحصار مساوی با رانت و فساد است ���

همچنین فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد تبعات انحصار، با 
بیان اینکه انحصار عامل ایجاد و حفظ فضای رانتی و فساد در اقتصاد 
ــوب می شود  ــت، گفت: انحصار نقطه مقابل رقابت محس و صنایع اس
بنابراین با ایجاد انحصار در صنعت، رقابت حذف می شود؛ دقیقاً اتفاقی که در 
صنعت خودروسازی کشور رخ داده است. این صنعت به قصد ایجاد فساد و یا 
دستیابی به توسعه درگیر یک فضای انحصاری شده است.وی افزود: اگرچه 
ــازی، اشتغالزایی و ارزآوری بوده اما  یکی از دالیل ایجاد انحصار در خودروس
نکته مهم این است که انحصار موجب می شود گزارشات غیرواقعی و ارزش 
های غیرذاتی شکل گیرد که خود یک عامل انحراف محسوب می شود.زاوه 
با اشاره به مدیریت غلط اقتصاد کشور، گفت: وقتی در صنعتی انحصار باشد 
ــی احتمال اینکه واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده ای خاص  حت
ــور  ــود دارد بنابراین باید نحوه مدیریت صنعت خودروی کش ــرار گیرد، وج ق
ــد تحریم  ــود. همچنین به نظر می رس ــرات در این صنعت اصالح ش و تفک
ــت و  ــده اس ــز بهانه ای برای تداوم انحصار و عدم اصالح وضع موجود ش نی
خودروساز با این بهانه، تولید محصول با کیفیت را اولویت نمی داند.وی اظهار 
ــویی دیگر دولت ها به دلیل دخالت گسترده، قیمت ها را به صورت  کرد: از س
ــده خودروساز حتی در  ــتوری تعیین کرده اند که همین مساله موجب ش دس

فضای انحصاری موجود نیز نتواند جلوی زیان را بگیرد.
حمایت نباید تا ابد ادامه یابد ���

ــت طوالنی مدت از صنایع،  ــمی فعال صنعتی نیز در مورد حمای عباس هاش
می گوید: برای یک مدت زمان مشخص و با برنامه ریزی معینی باید حمایت 
منطقی از تولیدات داخلی صورت بگیرد و این موضوع چیز غریبی نیست اما 
ــد چراکه در این صورت یک فضای گلخانه ای  ــته باش نباید تا ابد ادامه داش
ــود و انگیزه برای افزایش کیفی و کمی تولید کاهش  برای تولید ایجاد می ش
ــدون ایجاد یک فضای رقابتی در  ــد.وی افزود: در صنعت نمی توانید ب می یاب
ــنجیده  مورد کیفیت محصوالت خود نظر بدهید. کیفیت محصول زمانی س
ــد و با کاالهای خارجی  ــک فضای رقابتی قرار گرفته باش ــود که در ی می ش
رقابت کند و تولیدکننده بگوید که ضمن حفظ سهم بازار، حضور پایداری در 
ــرط قطعاً منجر به ایجاد  بازارهای صادراتی هم دارد. حمایت بدون قید و ش

یک فضای گلخانه ای می شود.
ــاس این گزارش، در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر قیمت خودرو باید  بر اس
ــید که در بازار آزاد قیمت گذاری روی  ــته باش ــئله را نیز در نظر داش این مس
خودروهای کارکرده به خصوص خودروهای خارجی بدون هیچ گونه نظارتی 
انجام می شود و نمی توان متر و معیاری برای محاسبه قیمت در نظر گرفت. 
ــس از واردات خودرو خارجی در تعیین قیمت این محصوالت  بنابراین اگر پ
ــوک قیمتی ایجاد شده نه تنها باعث کاهش  ــتی انجام نشود ش نظارت درس
ــود که ممکن است باعث افزایش  قیمت خودروهای کارکرده خارجی نمی ش
ــودرو نمی توان کاماًل  ــع در پیش بینی قیمت خ ــود. در واق قیمت آن نیز بش
ــت تمامی جوانب را بررسی کنیم تا نتیجه  ــبین یا بدبین بود و بهتر اس خوش

بهتری بگیریم.

ــش آمده در  ــاره ابهامات پی ــاون وزیر صمت درب مع
ــامانه  ــودرو از طریق س ــج تخصیص خ ــالم نتای اع
یکپارچه گفت: حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان 
ــفاف در  ــا به صورت ش ــدند؛ ام ــخص ش ذخیره مش
ــد و ابهاماتی ایجاد  ــخص نش ــامانه یاد شده، مش س
ــک زاده  ــف بی ــزارش عصرایرانیان،صدی ــه گ کرد.ب
ــات پیش آمده در اعالم نتایج تخصیص  درباره ابهام
ــه اظهار کرد: برای  ــامانه یکپارچ خودرو از طریق س

ــاره در یک فرآیند  ــی های دوب جلوگیری از قرعه کش
ــوان منتخبان  ــزار نفر به عن ــص، حدود ۱۲ه تخصی
ــوع به صورت  ــدند؛ اما این موض ــخص ش ذخیره مش
ــفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی  ش
ــع دغدغه های ایجاد  ــرد.وی افزود: برای رف ایجاد ک
ــب ذخیره  ــه عنوان منتخ ــانی که ب ــده برای کس ش
ــده اند، هماهنگی های الزم انجام شده  ــخص ش مش
ــت تا در قالب سازو کار مشخصی، فرآیند تحویل  اس

خودرو با طرح هایی مانند فروش فوری، فوق العاده و 
پیش فروش که توسط خودروسازان اعالم شده است 
ــان نیز برای آن ها ثبت نام کرده اند، پیگیری  و منتخب
ــوی وزارت صمت تخصیص  ــود و برای آنان از س ش
خودرو در قالب این طرح ها، انجام شود.رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: تعیین 
ــبب بود که اگر به هر علتی  منتخبان ذخیره به این س
منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین 

ــه را واریز نکنند، این افراد  ــده تکمیل نکرده یا وج ش
ــوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا  جایگزین ش
ــد و متأسفانه اطالع رسانی  ذخیره بودن مشخص نش
ــز بر این  ــازان نی ــوی برخی خودروس ــت از س نادرس
ابهامات دامن زد و نگرانی ها را دوچندان ساخت.بیک 
ــه تخصیص خودرو، اعمال  ــان کرد: تغییر روی زاده بی
نظارت های شدید و شفاف سازی نیز فشار مضاعفی را 

بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود.

 به منتخبان ذخیره هم خودرو تخصیص داده می شود
واکنش وزارت صمت به معترضان نتایج قرعه کشی خرید خودرو؛

کاهش میزان اشتغال بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به 4۰ درصد
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد؛

ــیون صنایع اتاق ایران تعداد اشتغال در  نایب رئیس کمیس
ــط را حدود ۴۰ درصد  بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس
ــاه اخیر حدود ۱5 درصد  ــد و افزود: نرخ ارز در یک م خوان
ــان داشته است در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی  نوس
ــای تولیدی و اقتصادی به  و پیش بینی بازار برای بنگاه ه
صفر می رسد.به گزارش ایلنا،عباس جبالبارزی با اشاره به 
چالش هایی اساسی پیشرو صنایع کشور، اظهار کرد: دولت 
باید تورم موجود را کنترل سپس اقدام به حراجی اقتصادی 
ــدرت خرید در میزان  ــرد.وی با بیان اینکه کاهش ق می ک
فروش صنایع تاثیر مستقیم گذاشته است، افزود: افزایش 
حقوق و دستمزد در بنگاه های بزرگ تاثیر مستقیم نگذاشته 

ــتند هزینه های خود را به گونه ای دیگر  ــت و آنها توانس اس
جبران کنند اما در بنگاه های کوچک و خرد باعث کاهش 
سطح اشتغال و در مواردی تعطیلی واحد تولیدی را به همراه 
ــازمان تامین  ــت.این فعال اقتصادی ادامه داد: س آورده اس
اجتماعی گزارشی از تعداد شاغالن در واحدهای تولیدی و 
افرادی که از ابتدای سال بیمه بیکاری دریافت کردند ارائه 
ــود بدون تردید خواهیم دید که  بدهد اگر این آمار اعالم ش
تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند افزایش پیدا 
کرده است.جبالبارزی تعداد اشتغال در بنگاه های اقتصادی 
ــدود ۴۰ درصد خواند و افزود: نرخ  ــط را ح کوچک و متوس
ــته است  ــان داش ارز در یک ماه اخیر حدود ۱5 درصد نوس

در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی و پیش بینی بازار برای 
ــد از این رو  ــای تولیدی و اقتصادی به صفر می رس بنگاه ه
درصد تقاضا افت کرد چراکه هیچ فعال اقتصادی نمی تواند 
ــدی خود تصمیم بگیرد؟ چراکه  برای فروش کاالی تولی
ــد با نرخ ثابت مواد اولیه را خریداری کند از این رو  نمی توان
تمایل چندانی برای عرضه محصوالت نهایی ندارد.به گفته 
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران؛ بنگاه های تولیدی 
ــند  ــاعتی قیمت ها خرس داللی نمی کنند که از افزایش س
ــنامه قطعی برق برای صنایع،  ــوند.وی با اشاره به بخش ش
ــان کرد: هیات وزیران ۱5 خرداد تا ۱5 شهریور  خاطر نش
را به عنوان اوج مصرف برق واحدهای تولیدی اعالم کرد 

و با توجه به این بخش نامه ۶ تا 7 هفته بنگاه های تولیدی 
بزرگ باید واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. شرایط برای 
بنگاه های کوچک و متوسط نیز متفاوت نیست و آنها نیز 
باید در هفته یک تا ۲ روز فعالیت خود را متوقف کنند؛ این 
در حالیست که توقف روند تولید در تضاد با ماده ۲5  قانون 
ــب و کار است.این فعال اقتصادی ادامه  بهبود فضای کس
ــب و کار،  ــق با ماده ۲5 قانون بهبود فضای کس داد: مطاب
واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطعی حامل های انرژی 
باشند و اگر مشمول شوند باید خسارت های آنها جبران شود  
اما در ۳ سال اخیر دولت هیچ جبران خسارتی به بنگاه های 

تولیدی پرداخت نکرده است.
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بانک و بيمه

سامانه محچک در بانک رفاه کارگران 
عملیاتی شد

ــاب  حس ــودی  موج ــازی  مسدودس ــامانه  س
ــتی )محچک( در  ــدگان چک برگش صادرکنن
ــد. به گزارش  ــک رفاه کارگران عملیاتی ش بان
ــامانه  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این س
ــتای اجرای تکالیف قانون اصالح قانون  در راس
صدور چک از روز شنبه 7 خرداد ماه در بانک رفاه 
ــده است. بر اساس بند )ب(  کارگران اجرائی ش
ماده 5 مکرر قانون صدور چک، در صورت عدم 
تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب های فرد 
ــایر بانک ها و موسسات  صادرکننده چک در س
ــری چک از طریق  اعتباری به میزان مبلغ کس

سامانه مذکور مسدود می شود.

در پویش حمایت ملی از گونه های در 
معرض انقراض سهیم شوید

ــت و دوستداران حیوانات  حامیان محیط زیس
ــی از گونه  ــد در پویش »حمایت مل می توانن
های در معرض انقراض« که با اقدام مشترک 
بانک ملی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست 
ــه راه افتاده،  ــت ب و صندوق ملی محیط زیس
مشارکت کنند. به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، این پویش همزمان با گرامیداشت 
هفته محیط زیست و به منظور افزایش آگاهی 
ــطح عمومی جامعه نسبت به گونه های در  س
معرض انقراض کشور از جمله یوزپلنگ، گوزن 
ــرغ از امروز ۱۶ خردادماه  زرد ایرانی و میش م
ــود و بانک  ــدت یک هفته برگزار می ش به م
ــئولیت های  ــتای ایفای مس ملی ایران در راس
ــت در  اجتماعی خود و حفاظت از محیط زیس
آن مشارکت دارد. عالقه مندان به مشارکت در 
این پویش می توانند مبلغ مورد نظر خود را به 
شماره حساب ۰۲۸۲۲۲۸۲۲۲۰۰۱ بانک ملی 
ایران واریز کنند. الزم به ذکر است، بانک ملی 
ــور در این پویش تالش دارد تا با  ایران با حض
آموزش و فرهنگ سازی، همراهی عموم مردم 
و سازمان ها را با طرح ها و پویش های مرتبط با 

حفاظت محیط زیست فراهم کند. 

مدیرعامل بیمه ایران: همکاران نقطه 
آغاز همدلی هستند

مدیرعامل بیمه ایران در جریان برنامه فشرده 
ــرقی با حضور در بین  حضور در آذربایجان ش
ــعب شهر تبریز و نیز شعبه مرند  همکاران ش
مستمع نقطه نظرات و پیشنهادات همکاران 
ــی بیمه ایران  ــزارش روابط عموم بود. به گ
حسن شریفی در ابتدای این دیدارها با تاکید 
ــد شرکت سراپا  بر این مهم که مدیریت ارش
ــنیدن نظرات و انتقادات همکاران  منتظر ش
می باشد گفت ما امکان انتقال نظرات خودمان 
ــون و در زمان های  ــکاران  را از تریب به هم
ــتانی من  ــفرهای اس مختلف  داریم لذا در س
ــنونده حرفهای شما  به عنوان مدیرعامل ش
هستم. شما باید سخن بگویید و ما را نقد کنید 
ــریفی افزود به سرپرست روابط عمومی  .  ش
تاکید کرده ام که هدف اصلی من از سفر های 
استانی حضور و دیدار همکاران هست و حتما 
در برنامه های تنظیمی باید این امر را لحاظ 
کنند  طبق گزارش اداره کل روابط عمومی در 
دیدار با خانواده مرحوم میر یوسف طباطبایی 
ــرکت در شعبه تبریز و رییس  همکار فقید ش
اداره خسارت بیمه های مسئولیت مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره آن مرحوم به خانواده ایشان گفت بیمه 
ایران در کنار شماست و مدیر کل استان مامور 
ــت های خانواده مرحوم  رسیدگی به درخواس
ــت مرحوم طباطبایی از  می باشد.  گفتنی اس
ــالق تبریز بودند که  همکاران صدیق و بااخ
ــاس درد و  فشار قفسه سینه در  پس از احس
ــفند سال ۱۴۰۰ به بیمارستان منتقل و در  اس

همانجا به رحمت الهی واصل میگردند.

تشکیل تعاونی های جدید با محوریت 
محصوالت فناورانه

با حضور نماینده بیمه تعاون در نشست هم 
ــاون اداره کل تعاون، کار  ــی حوزه تع اندیش
ــدران، ظرفیت های  ــی مازن ــاه اجتماع و رف
ــد. به گزارش  ــی ش ــعه خدمات بررس توس
ــت هم  روابط عمومی بیمه تعاون، در نشس
ــی حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و  اندیش
رفاه اجتماعی مازندران که با حضور نماینده 
ــکیل تعاونی  ــد، تش از بیمه تعاون برگزار ش
ــتایی از طریق شناسایی  ــعه روس های توس
ظرفیت های روستاها با همکاری بخشدارن 
و دهیاران ،شوراها در اولویت قرار گرفته و بر 
خدمات دهی بیمه ای نیز به آنها تأکید شد.

اخبار

ــاره  ــهر با اش رئیس هیات مدیره بانک ش
به اجرای سیاست های درست و مناسب 
برای اصالح ترکیب سپرده ها و همچنین 
جذب منابع در چارچوب قوانین و مقررات 

ــوی شعب این بانک؛  بانک مرکزی از س
ــول و  ــده پ ــام ش ــت تم ــش قیم از کاه
ــزدی در بانک  ــش درآمدهای کارم افزای
ــهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی  ش
ــم طاهری،گفت:  ــهر، دکتر رحی بانک ش
ــت صحیح  ــاختار، مدیری ــالح س ــا اص ب
ــزی دقیق و مدون برای  منابع، برنامه ری
وصول مطالبات و ارائه خدمات متمایز به 
ــته ایم شاهد یک روند  شهروندان؛ توانس

ــده پول  مطلوب در کاهش قیمت تمام ش
ــش درآمدهای کارمزدی  در بانک و افزای
ــان اینکه کاهش قیمت  ــیم. وی با بی باش
ــده پول یکی از مهمترین عوامل  تمام ش
ــودآوری در بانک هاست، تصریح کرد:  س
ــتریان شبکه  ــهروندان و مش استقبال ش
بانکی از خدمات بانک شهر و به تبع آن، 
افزایش و جذب سپرده های با کیفیت نیز 
ــک تمرکز  ــزایی بر کاهش ریس تاثیر بس

ــته است. دکتر طاهری با اشاره  بانک داش
به اینکه توسعه بانکداری الکترونیک نیز 
از دیگر عوامل غیرمستقیم موثر بر کاهش 
ــت، خاطرنشان  ــده پول اس بهای تمام ش
ــترده ای  ــتقبال گس ــرد: با توجه به اس ک
ــخوان های شهرنت و  که از خدمات پیش
ــامانه های بانکداری الکترونیک بانک  س
ــت؛ در تالش هستیم سبد  شهر شده اس
ــال  ــوالت در این حوزه را نیز در س محص

جاری افزایش دهیم. رئیس هیات مدیره 
ــد بر اینکه  ــهر در پایان با تاکی ــک ش بان
ــهر نیز نشان  صورت های مالی بانک ش
ــداری حرفه  ــاخص های بانک از بهبود ش
ای در این بانک دارد، خاطرنشان کرد: به 
دنبال افزایش سهم بانک از بازار نقدینگی 
ــال جاری بوده و این  و پولی جامعه در س
ــف دیگری در موفقیت  مهم را نقطه عط

های خود می دانیم.

کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمدهای کارمزدی در بانک شهر

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین سفر استانی خود در جمع کارکنان استان سیستان و بلوچستان:

ــفر  ــتین س ــل بانک صادرات ایران در نخس مدیرعام
ــتان  و  ــتان سیس ــود در جمع کارکنان اس ــتانی خ اس
ــعبه باید بر اساس منابع،  ــتان گفت: رئیس ش بلوچس
ــایی و مشتریان کلیدی را  ــتریان را شناس جایگاه مش
کرامت و حفظ کند و برای تحقق این هدف، شناخت 
مشتری و تسلط بر خدمات بانک، دو عامل راهبردی 
ــت. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،  اس
ــعبه این  ــیدضیاء ایمانی در جریان بازدید از ۱۲ ش س
ــتان در دیدار با  ــتان و بلوچس ــتان سیس بانک در اس
روسای حوزه، شعب و کارکنان ستاد تاکید کرد: رصد 
ــای حوزه ها  ــتریان یکی از اولویت های مهم رؤس مش
ــاس منابع،  ــعبه باید بر اس ــت. رئیس ش ــعب اس و ش
ــتریان کلیدی را  ــتریان را شناسائی و مش جایگاه مش
ــرای این تحقق این هدف دو  تکریم و حفظ کند و ب
ــناخت مشتری، آگاهی و تسلط کامل تمامی  عامل ش
ــوالت و قابلیت های  ــات، محص ــه خدم ــکاران ب هم
ــتفاده از ابزارهای  بانک صادرات ایران و همچنین اس
ــت.  ــی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس ــف بانک مختل

ــران درباره خصوصیات  ــل بانک صادرات ای مدیرعام
ــزود: مهمترین  ــتان اف ــن اس ــان ای ــي مردم اخالق
ــتان  ــتان و بلوچس خصوصیات اخالقي مردمان سیس
ــي، صداقت رفتاري و کاري و  اخالص، صفا، یکرنگ
همچنین سخت کوشي است. وی در این سفر، شعب 

ــتان سیستان و  ــتادی این بانک در اس و واحد های س
بلوچستان در شهرهای زابل و زاهدان را مورد بازدید 
ــتور و تأکید الزم را برای بهبود شرایط  قرار داد و دس
ــریف استان، افزایش سهم  خدمت رسانی به مردم ش
بازار، کنترل نقدینگی و تخصیص منابع برای حمایت 

ــتان صادر  ــتغال در اس ــب وکارها و تولید و اش از کس
ــی صمیمانه با کارکنان صف و  کرد. ایمانی در فضای
ــتاد بانک، از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی،  س
ــتان قرار  ظرفیت ها و توانمندی های بانک در این اس
ــارف، مطالبات و  ــی منابع، مص گرفت و ضمن بررس
شاخص های عملکردی، راهکارهای عملیاتی ارتقای 
ــتریان و مردم  بانک و الزامات تقویت همکاری با مش
ــرار داد. مدیرعامل بانک  ــتان را مورد تاکید ق این اس
ــتان زابل از شعب؛ روستایی  صادرات ایران در شهرس
ــیج، بعثت و  هیرمند، زهک، هامون، غدیر، میدان بس
ــعب  ــهر زابل بازدید و با همکاران این ش مرکزي ش
دیدار، گفتگو و رهنمودهاي الزم را در جهت رسیدن 
ــهر  ــده عنوان کرد. ایمانی در ش ــه اهداف تعیین ش ب
ــتاد مدیریت  زاهدان ضمن دیدار با تمامی کارکنان س
ــعب بانک در این استان، از شعب »آزادی«، »امام  ش
ــدان« بازدید و با  ــاهیر« و »زاه ــی)ره(«، »مش خمین
ــتریان  ــعب نیز دیدار و بر حفظ مش همکاران این ش

قدیمی و جذب مشتریان جدید تاکید کرد. 

تسلط بر خدمات بانکی الزمه حفظ مشتریان است

استاندارقم دومین سفیر قرض الحسنه کشور شد
ــنه مهر ایران در دیدار با استاندار قم لوح »سفیر  مدیرعامل بانک قرض الحس
قرض الحسنه« را به »سید محمد تقی شاهچراغی« اهدا کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر سید سعید شمسی نژاد در دیداری 
ــریح خدمات و برنامه های بانک قرض الحسنه مهر  ــتاندار قم ضمن تش با اس
ایران، لوح افتخار »سفیر قرض الحسنه« در نظام بانکی کشور را به استاندار قم 
ــنه مهر ایران در لوح اهدایی تأکید کرده انتخاب  اعطا کرد. بانک قرض الحس
آقای سید محمد تقی شاهچراغی، به عنوان سفیر قرض الحسنه با عنایت به 
فعالیت های ارزنده اجتماعی و فرهنگی و پیشگامی در امور خیر و انساندوستانه 

ــده سفیران قرض الحسنه با نیک اندیشی و  صورت گرفته و ابراز امیدواری ش
خیرخواهی در مسیر خدمت به خلق خدا و دستیابی مردم به زندگی شرافتمندانه 
ــنه  گام بردارند. در این لوح همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ غنی قرض الحس
ــده است که این کار موجب برانگیختن نیت ها و  ــور تأکید و تصریح ش در کش
انگیزه های انسان های بزرگ مهر و خیراندیش شده و توسعه رفاه اجتماعی در 
پرتو فرهنگ قرض الحسنه و همیاری را شتاب می بخشد. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین 
ــالم و فرهنگ قرض  الحسنه و احیای مطلوب مبانی اقتصادی اسالمی در  اس

نظام بانکی کشور تأسیس شد. گفتنی است بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
ــعبه و بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی، در نظر دارد در سایه  5۳۰ ش
احکام متعالی اسالمی با برخورداری هرچه بیشتر از رهنمودهای مراجع عظام 
تقلید و بهره مندی وافر از منویات و تعالیم علما و فضالی برجسته حوزه علمیه 
نقش محوری خود در توسعه مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ سازی نظام 
متعالی قرض الحسنه اسالمی به بهترین وجه ایفا کند. اولین لوح افتخاری سفیر 
قرض الحسنه کشور نیز، از طرف بانک قرض الحسنه مهر ایران به آقای »علی 

نادری« مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران »ایرنا« تقدیم شد.

خبر

»هناس« یک سند تاریخی است
ــینمایی »هناس« با  ــران افتتاحیه فیلم س اک
ــجویان  ــاتید و دانش ــور عوامل فیلم، اس حض
ــی برگزار  ــگاه خواجه نصیرالدین طوس دانش
شد.به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از روابط 
ــینمایی  عمومی پروژه، اکران افتتاحیه فیلم س
»هناس« با حضور دانشجویان و اساتید، شهره 
پیرانی و عوامل این فیلم سینمایی در دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی محل تحصیل شهید 
ــینمایی  داریوش رضایی نژاد که این فیلم س
ــهید ساخته شده  ــاس زندگینامه این ش براس
ــت، برگزار شد. شهره پیرانی همسر شهید  اس
ــین  ــعیبی بازیگر، حس رضایی نژاد، بهروز ش
دارابی کارگردان، محمدرضا شفاه تهیه کننده 
و سیدمحمدتقی بطحایی استاد دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی از افراد حاضر در این مراسم 
ــهره پیرانی  بودند. پیش از آغاز اکران فیلم، ش
ــی به حضار گفت: درباره  ضمن خوش آمدگوی
فیلم صحبت نمی کنم، چون هنوز آن را ندیده اید 
ــه را باید بگویم که »هناس« به  ولی این نکت
ــتان زندگی داریوش در روزهای  روایتی از داس
آخر زندگی او می پردازد که در همین دانشگاه 
محصل بود و هیچکس از شرایط خاص او خبر 
نداشت. وی افزود: در بخش های ابتدایی فیلم 
ــرت داریوش به هانوفر  ــاراتی به مهاج هم اش
ــود که  آلمان برای گذراندن دوره هایش می ش
ــی بود که از جمع افرادی که قرار  او تنها کس
ــد. پیرانی در  بود بروند، با رفتنش مخالفت ش
ــتانی را روایتی  پایان بیان کرد: این فیلم داس
ــما هم  می کند که می تواند برای تک تک ش
ــد. در پایان دعا می کنم تک  روزی اتفاق بیفت
تک شما در خدمت به این کشور آنقدر ارزشمند 
باشید و در جایگاهی قرار بگیرید که دشمن به 
ــهادت و به چنگ آوردن  دنبال برنامه ریزی ش
ــد.  پس از پایان فیلم بهروز شعیبی،  شما باش
ــین دارابی و محمدتقی  محمدرضا شفاه، حس
بطحایی روی سن رفتند. محمدتقی بطحایی 
ــگاه خواجه نصیرالدین طوسی  از اساتید دانش
که داریوش رضایی نژاد نیز دوره ای را شاگرد 
ــت گفت:  ــت، در ابتدای این نشس او بوده اس
ــگاه ها به عنوان یک چشمه نور در تمام  دانش
ــعه تمدن ها بسیار موثر هستند،  جهان در توس
در کشور ما و در دانشگاه ها در رابطه با توسعه 
ــی بعد از انقالب رخ داد  فرهنگی تحول بزرگ
ــور را به ما  ــن فرزندان این کش و باهوش تری
دانشگاهیان سپردند تا کارشناسان، مهندسین 

و دکترهای الیقی تحویل جامعه دهیم.

طراحی مدل تمدن نوین اسالمی 
دربرنامه هفتم توسعه الزم است

ــومین  ــرح انتظارات خود از س ــدی با ط زاه
ــیه بین المللی فعاالن مهدوی گفت:  اجالس
ــه انتظار داریم حداقل بستری  اما از این جلس
ــالمی را  ــرای طراحی مدل تمدن نوین اس ب
ــر ایرانیان«،  ــزارش »عص ــم کند. به گ فراه
ــیون  ــدی رئیس فراکس ــد مهدی زاه محم
ــازی اسالمی در سومین  مهدویت و تمدن س
اجالسیه بین المللی فعاالن مهدوی با رویکرد 
موضوعی تمدن سازی اسالمی در بیانیه گام 
دوم و شعار گام دوم، گام آمادگی برای ظهور 
ــنبه ۱7 خرداد ماه برگزار  ــه ش صبح امروز س
شد، گفت: امیدواریم نتایج این نشست برای 
طراحی فضای کاری آینده مؤثر باشد. ما باید 
ــالم ناب  قدردان جریان امامت که همان اس
ــیم. رهبری در بیانیه گام دوم کلید  است باش
ــالمی را مطرح کردند و  واژه تمدن نظام اس
ــیه  این کلیدواژه موضوعیت با مباحث اجالس
ــد،  ــده ای را که باید باش ــت دارد و آین مهدوی
ــت. وی با طرح این پرسش  ترسیم کرده اس
ــت و ابعادش  ــالمی چیس که تمدن نوین اس
ــت گفت: در بیانیه گام دوم هفت محور  چیس
را رهبری مشخص کردند. ما وقتی یک بنای 
ــت معماری  ــت می کنیم نیاز، اس بزرگ درس
کرده و شمایی از آن را داشته باشیم. ما بنایی 
به نام تمدن نوین اسالمی را می خواهیم آماده 
ــت  کنیم پس اول طراحی می خواهد اینجاس
ــگاه مبدا تحوالت قرار داده می شود  که دانش
ــی باید طراحی مختصات  و معماران فرهنگ
ــن می خواهد  ــن تمدن نوی ــادی که ای و ابع
ــد را بر عهده داشته باشند. رئیس  داشته باش
فراکسیون مهدویت و تمدن سازی اسالمی 
ــی صورت گرفت  ــه داد: حاال اگر طراح ادام
ــن تمدن نوین چگونه  گفتمان انقالب در ای
می خواهد دیده شود؟ مردم به حاکمیت نگاه 
می کنند که چگونه رفتار کرده و به همین دلیل 
تمام دستگاه ها باید در ساخت بنای این تمدن 
ــند و نقش دانشگاه تمدن  شرکت داشته باش
ساز را جدی بگیرند. وی گفت: دانشگاه خالق 
مساله محور، برون داد محور و مأموریت محور 
است. علما هم در آن زمینه باید حضور داشته 
باشند و حوزه های علمیه نقش آفرینی کنند. 
اینجاست که پژوهش محوری و گفتمان روز 
ــنگینی برای  ــئولیت س در این خصوص مس
ــانی است که در حوزه علوم انسانی تولید  کس

دارند را ایجاد می کند. 

 فیلمی که به خاک سپرده نمی شودخبر
ــا جذب بیش از  ــته ب »موقعیت مهدی« به تازگی توانس
ــینماها و ۱۳۰ هزار مخاطب در  ۴۰5 هزار مخاطب در س
اکران های سیار به فروش ۱۴ میلیاردی در گیشه برسد. 
ــال از آغاز ویروس کرونا و اثرات  ــت حدود دو س با گذش
ــینماها، در حال حاضر  ــدن س مخرب آن بر کم رونق ش
ــم گیر این ویروس منحوس، چشم امید  و با کاهش چش
ــیاری از سینماداران و فیلمسازان به اکران های نوروز  بس
ــاهد سر پا شدن سینماها پس از مدت ها  ۱۴۰۱ بود تا ش
ــتانی باشند. با اعالم ترکیب فیلم های اکران  خواب زمس
ــامل فیلم های »سگ بند«، »روز صفر«،  نوروزی که ش
»مرد بازنده«، »موقعیت مهدی«، »قدغن«، »شادروان« 
ــه خودی« بود، ترکیبی از فیلم های مختلف در  و »گل ب
ــید  ــاهد بودیم که به نظر می رس ژانرهای متفاوت را ش
ــخگوی نیاز مخاطبان عالقه مند به سینما با  بتوانند پاس
سلیقه های مختلف باشند. در این میان و با گذشت مدتی 
از اکران فیلم های سینمایی نام برده، مانند روال هرساله 
ــدی بودیم. فیلم  ــتقبال مخاطبان از ژانر کم ــاهد اس ش
ــگ بند« به کارگردانی مهران احمدی که  سینمایی »س
ــوی  در همان روزهای ابتدایی اکران با اقبال خوبی از س
مخاطبان در سینماها مواجه شد و در صدر فروش سینماها 
ــت. نکته قابل توجه اما در اکران  در ایام نوروز قرار گرف
ــتقبال مخاطبان از تنها فیلم حاضر  ــال، اس نوروزی امس
ــدس در میان فیلم های ترکیب نوروزی  در ژانر دفاع مق
بود. »موقعیت مهدی« اولین ساخته هادی حجازی فر که 
ــاید کمتر کسی فکر می کرد فیلمی غیرکمدی در این  ش
ــتری به فیلم های  ــر در زمانه ای که مردم عالقه بیش ژان
ــان می دهند بتواند در گیشه نوروزی  ــاد و کمدی نش ش
ــگ بند« در رتبه دوم گیشه قرار بگیرد.  پس از فیلم »س
ــینمایی که حدود ۱۲ هفته از آغاز اکران آن  این فیلم س
ــته با جذب بیش از ۴۰5 هزار  می گذرد؛ به تازگی توانس
مخاطب در سینماها و ۱۳۰ هزار مخاطب در اکران های 
ــه برسد و عنوان  ــیار به فروش ۱۴ میلیاردی در گیش س
پرفروش ترین فیلم دفاع مقدس تاریخ سینمای ایران را 
ــیاری  ــود کند. در این مدت و با پایان اکران بس از آن خ
ــوروزی و نمایش فیلم های جدید  ــای ترکیب ن از فیلم ه
بر پرده سینما، »موقعیت مهدی« همچنان کف فروش 
ــه قرار  خود را حفظ کرده، در میان 5 فیلم پرفروش گیش
دارد و مخاطبان زیادی را در سینماها و اکران های سیار 
به تماشای روایت متفاوت زندگی شهیدان باکری نشانده 
ــت. بررسی گیشه هفتگی فیلم هم نشان می دهد که  اس
اولین ساخته هادی حجازی فر بعد از گذشت ۲ ماه و نیم 
ــر هفته حدود ۲5۰  ــط ه از آغاز اکرانش، به طور متوس
میلیون تومان فروش دارد که سهم قابل توجه این فروش 
در سینماهای شهرستان ها رخ می دهد که بررسی ذائقه 
مخاطب و علت فروش این فیلم بعد از گذشت این مدت 

نکات قابل توجهی را در خود دارد که قابل بررسی است. 
این در حالی است که پیش از این فیلم های »عقاب ها« 
و »کانی مانگا« در دهه ۶۰، »آژانس شیشه ای« و »لیلی 
ــت« در دهه 7۰ و سه گانه »اخراجی های۱ و ۲  با من اس
و ۳« در دهه ۸۰ عنوان پرفروش ترین فیلم های سینمای 
دفاع مقدس در کشور را به خود اختصاص داده و در دهه 
۹۰ نیز فیلم های »چ«، »شیار ۱۴۳« و »تنگه ابوقریب« 
ــینمای دفاع مقدس بودند. به بهانه  جزو آثار پرفروش س
فروش »موقعیت مهدی« به سراغ تعدادی از سینماداران 
ــتان ها رفتیم تا دالیل اقبال مخاطبان از  تهران و شهرس

این فیلم را بررسی کنیم.
»موقعی�ت مهدی« بهتری�ن اثر تاری�خ دفاع مقدس  ���

است
سجاد نوروزی مدیر پردیس سینمایی آزادی که »موقعیت 
مهدی« به سرگروهی این سینما روی پرده رفته است، 
ــان از این فیلم در مدت  ــتقبال مخاطب درباره میزان اس
اکران و در شرایط فعلی گفت: اگر بخواهم ژانری برای 
ــم، ژانر ملی را برای آن  ــت مهدی« انتخاب کن »موقعی
ــت آورده  برمی گزینم و دلیل موفقیتی را هم که به دس
ــم، »موقعیت مهدی«  ــت، مدیون این اتفاق می دان اس
فراتر از دسته بندی ها و ژانرهای مرسوم در سینماست. 
ژانر سینمای ملی فراتر از همه دسته بندی ها موضوعیت 
ــروکار دارد و  ــًا با هویت و ماهیت مملکت ما س و اساس
ــینمایی آزادی  ــت. مدیر پردیس س بدان گره خورده اس
ــاره به اینکه باتوجه به فضایی که در حوزه اکران  با اش
وجود دارد، موفقیت »موقعیت مهدی« دور از انتظار بود، 
بیان کرد: اگر بخواهیم شرایط تکنیکال و خاص اکران 
ــدی« در ۱۲ هفته ای  ــر بگیریم، »موقعیت مه را در نظ
ــد. اما  ــاً نباید موفق می ش که از اکرانش می گذرد، اساس
ــینمایی فراتر از دسته بندی ها  به دلیل آنکه این فیلم س
ــت ماهیت خود را تثبیت و  ــایل سینماست، توانس و مس
ــه این اتفاق  ــب کند ک ــه کس موفقیت خوبی را در گیش

ــت. وی تاکید کرد: البته  ــون هوش کارگردانش اس مدی
ــوان گفت موفقیت خوبی  ــرایط فعلی می ت باتوجه به ش
ــب کرده چراکه ممکن است در شرایط  را در اکران کس
ایده آل چیز دیگری به عنوان خوب مدنظرمان باشد اما 
در این شرایط »موقعیت مهدی« هم برای ما به عنوان 
ــینمادار و هم برای مخاطب اتفاق خوشایندی را رقم  س
ــت تولیدات در سال یک تا دو مورد  زد و اگر از این دس
ــد ماهیتی ما کمک می کند. مدیر  ــته باشیم به رش داش
ــه تمام تیپ های  ــینمایی آزادی با بیان اینک پردیس س
اجتماعی با هر نگرش سیاسی و سبک زندگی »موقعیت 
ــاط برقرار می کنند،  ــندند و با آن ارتب مهدی« را می پس
ــون، به لحاظ  ــدای انقالب تاکن ــا از ابت ــرح کرد: م مط
ــد »موقعیت مهدی«  ــوا، اثری مانن ــن و محت پروداکش
ــتیم و باید بگویم این فیلم سینمایی یک اثر نمونه  نداش
ــینمای ایران و بهترین اثر تاریخ  و منحصر به فرد در س
ــاید بتوان گفت فیلم های  ــت. حتی ش دفاع مقدس اس
ــد »دیده بان«، »مهاجر« و »دوئل«  خاطره انگیزی مانن
ــرار می گیرند. وی در پایان  بعد از »موقعیت مهدی« ق
ــینمایی آزادی سرگروه »موقعیت  بیان کرد: پردیس س
ــده است با  ــت همچنین این فیلم موفق ش مهدی« اس
ــت سه ماه از آغاز اکران، کف فروش خود را حفظ  گذش
ــینمای ما ادامه و 5  ــه همین دلیل اکرانش در س کند ب

سانس در روز به این فیلم اختصاص دارد.
هادی حجازی فر در تبریز محبوبیت دارد ���

ــینمایی  ــور س ــر ام ــمال مدی ــاد باغش ــن فره همچنی
آذربایجان شرقی با اشاره به این که از ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ 
ــدی« به کارگردانی هادی حجازی  اکران »موقعیت مه
فر در سینمای قدس تبریز آغاز شده است، گفت: اکران 
ــانس در روز  ــه دارد و فعاًل دو س ــن اثر همچنان ادام ای
ــینمایی قدس تبریز اختصاص  به این فیلم در پردیس س
ــت. وی ادامه داد: هم اکنون نزدیک به ۱۲  پیدا کرده اس
ــن فیلم می گذرد. باید بگویم  ــت که از اکران ای هفته اس

ــیار خوبی را  ــدی« در ماه اول، اکران بس »موقعیت مه
ــت که پس از آن نیز ادامه پیدا کرد.  ــر گذاش ــت س پش
ــه فیلم هایی که در  ــان داد ک ــش موفق این اثر نش نمای
ــود، همچنان مخاطب  ــاخته می ش ــر دفاع مقدس س ژان
ــوند.  ــتر تولید ش ــت آثار بیش دارد و امیدوارم از این دس
ــینمایی قدس تبریز با بیان اینکه اکران  مدیر پردیس س
ــه چند دلیل اهمیت دارد،  »موقعیت مهدی« در تبریز ب
مطرح کرد: موضوع فیلم، به مساله ناموس، غیرت، دین 
ــان فیلم ُترکی  ــوی دیگر زب ــاد باز می گردد. از س و جه
ــیار از ُترک زبانان به همین دلیل از فیلم  آذری بود و بس
ــمال در پایان سخنان خود مطرح  استقبال کردند. باغش
کرد: همچنین هادی حجازی فر در تبریز محبوبیت دارد 
ــوی دیگر در این مدت  ــردم به او عالقه مندند. از س و م
ــانه ای مداوم باعث شد »موقعیت مهدی« از  فعالیت رس
ابتدای اکران تاکنون جزو پرفروش های گیشه قرار بگیرد 
ــوان پرفروش ترین فیلم تاریخ  ــال حاضر هم، عن و در ح

دفاع مقدس را از آن خود کرده است.
ورود ب�ه موضوع جنگ از نگاه خان�واده و پیوند آن با  ���

زندگی شخصی
مژگان زرگر مدیر پردیس سینمایی ملت هم با اشاره به 
اینکه پس از موفقیتی که »موقعیت مهدی« در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر به دست آورد و نظر داوران را به خود 
ــر جوان کنجکاو و مشتاق  جلب کرد، مردم به ویژه قش
تماشای این فیلم بودند، مطرح کرد: افرادی که به گیشه 
مراجعه می کردند از قشرهای مختلفی بودند که دوست 
ــتند این اثر را تماشا کنند همچنین برایم جالب بود  داش
که مخاطبان سینما مایل به تماشای »موقعیت مهدی« 
بودند که همزمان با فیلم های کمدی و سایر آثار اجتماعی 
ــینمایی ملت با اشاره به  روی پرده رفت. مدیر پردیس س
دالیل موفقیت این فیلم گفت: ورود به موضوع جنگ از 
نگاه خانواده و پیوند آن با زندگی شخصی و واقعی افراد 
یکی از دالیل موفقیت این اثر است. همچنین فیلمنامه 
نقش بسیار مهمی را در »موقعیت مهدی« ایفا کرد. زرگر 
با بیان اینکه تا زمانی که یک فیلم به کف فروش نرسد، 
اکران آن در سینما ادامه دارد، تصریح کرد: البته که این 
فیلم به دلیل حجم تبلیغات شهری و تلویزیونی، شانس 
ــت که مخاطب بیشتری جذب کند و طبیعتًا  این را داش
ــه اکران آنالین  ــت نیاز ب ــی که در حال فروش اس فیلم
ــد فیلم را روی  ــت دارن ــوی دیگر مردم دوس ندارد. از س
ــد و نمایش آثار با ژانر  ــینما ببینن پرده بزرگ و محیط س
دفاع مقدس در سینما وضعیت بهتری دارد. وی در پایان 
ــینمایی ملت ۴ تا 5  بیان کرد: در حال حاضر پردیس س
ــت مهدی« اختصاص داده  ــانس در روز را به »موقعی س
است چراکه باوجود اکران فیلم های جدید به ویژه در ژانر 

اجتماعی و کمدی، این اثر همچنان مخاطب دارد.

»موقعیت مهدی« چگونه پرفروش شد؟
فرهنگی
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تولید ماده ای برای سهولت تصویربرداری 
تومور سرطانی

ــور موفق به سنتز ماده ای شدند که  محققان کش
ــرطانی استفاده  برای تصویربرداری تومورهای س
ــود درحال حاضر نمونه وارداتی این ماده با  می ش
ــتر مورد استفاده قرار می گیرد.حکیمه  سمیت بیش
رضایی اقدم دانشجوی داروسازی هسته ای دانشگاه 
ــکی تهران در گفتگو با مهر، با اشاره با  علوم پزش
ــنتز ماده ای برای سهولت  طرح خود با عنوان »س
ــت: در حال  ــرطانی« گف ــرداری تومور س تصویرب
حاضر از ماده ای برای تصویربرداری از تومورهای 
سرطانی یک فرد استفاده می شود که وارداتی بوده 
و مشکالتی برای افراد در پی دارد.وی با بیان اینکه 
ــمیتی برخوردار است که برای  این ماده از مقدار س
افرادی که دچار بیماری های مربوط به کلیه و کبد 
ــت ضرر دارد، بیان کرد: تزریق این ماده برای  اس
ــاده در کلیه و کبد  ــوب م چنین افرادی موجب رس
می شود از این رو پزشک برای این افراد نمی تواند 
ــتای تصویربرداری از تومور  از ماده وارداتی در راس
فرد استفاده کند.این محقق با بیان اینکه در همین 
راستا در صدد برآمدیم که این ماده را با دانش خود 
بومی سازی کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
این ماده را سنتز کرده و تمام تست های مربوط به 

پیش از بالین را به نتیجه رسانده ایم.ب

جهان ما در تسخير پالستيک دانشنامه

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست وهفتم )۹۱(
ــوی مطلق: بسم اهلل  حجت االسالم والمسلمین موس
ــاِن … از جمله پاداش  ــن الرحیم َو الُْحوِر الِْحَس الرحم
ــرزداران حوریان  ــت برای م ــده در بهش های مهیا ش
زیباروی و خوش رو می باشد. حور الحسان یعنی غایت 
ــان  ــی و البته به نظر می آید حور الحس و نهایت زیبای
ــد بلکه به معنای  معنای فراتر از زیبا روئی ظاهری باش
خوش رو بودن است یعنی روی خوش نشان دادن؛که 
سبب آرامش و رفع خستگی می شود و اگر خوش روئی 

ــت  و روی خوش با هم جمع گردد که نور علی نور اس
ــت اینچنین است ،ظاهرا در روایات هم  و طبیعت بهش
حسان الوجوه یعنی افراد گشاده رو و خوش رو که تو دل 
ــتند گفته شده است چنانچه در روایات نیز  برو هم هس
امده است: رسول اهلل صلی اهلل علیه واله وسلم فرمودند: 
اطُلبوا الخیَر ِعند ِحساِن الُوجوِه . خوبی را نزد خوب رویان 
بجویید. ) األمالي للطوسي : ۸7۰/۳۹۴ ( اطُلبوا َحوائَجُکم 
ــاِن الُوجوِه ، فإْن َقضی حاَجَتَک َقضاها بَِوجٍه  ِعند ِحس

َطلیٍق، و إْن َرّدَک َرّدَک بَِوجٍه َطلیٍق ، فُرَبّ َحَسِن الَوجِه 
َدمیُمُه ِعنَد طلَِب الحاَجِۀ ، و ُرَبّ َدمیِم الَوجِه حَسُنُه ِعنَد 
طلَِب الحاَجِۀ . نیازهای خود را از خوش رویان بخواهید؛ 
زیرا اگر نیاز تو را برآورده کند، با گشاده رویی می کند و 
اگر دست رد به سینه ات زند، باز با گشاده رویی می کند. 
بسا خوشرویی که در هنگام نیاز خواهی از او، زشت رو 
می شود، و بسا زشت رویی که در هنگام نیاز خواهی از 

او خوش رو می شود. )  کنز العّمال : ۱۶۸۱۰ (
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ــدن افزایش  ــت در خالصه ش ــه اظهارات دول ــه ب باتوج
ــت تنها در چهار قلم لبنیات، روغن، مرغ و تخم مرغ  قیم
ــردم، افزایش  ــر از نان مصرفی م ــوالت آرد غی و محص
ــد و تمام بخش ها را تحت الشعاع  قیمت ها دامن گستر ش
ــرعت افزایش قیمت ها، نظارت  خود قرار داد و عماًل با س
نتوانست خود را به گرد این افزایش ها برساند و باید اذعان 
داشت که پنچر شده است. از مشخصات سرمایه ساالری 
ــتی، فرصت طلبی برای افزایش سود سرمایه و  و سودپرس
ــت و امروزه، سودگرایی  زیرپاگذاردن اخالق و مروت اس
افراطی در برخی واحدهای کالن تولیدی و بخش خدمات 
و توزیعی در کشورمان، گویای حاکمیت سرمایه ساالری و 
ذبح اخالق و انصاف پبش پای سودهای کالن است که 
ــتگاه های نظارتی به هر دلیل موجود، قادر به نظارت  دس
مؤثر و مهارکردن سودپرستان نیستند.سوار شدن بر موج 
تغییر شرایط، یکی از شگردهایی است که برای سود بیشتر 
ــکل می گیرد. بعد از تغییرات یارانه ای  در چرخه فروش ش
ــاهد افزایش قیمت برخی کاالها غیر از کاالهای  اخیر ش
ــتیم و نمی توان قیمت  ــر قیمت هس ــمول طرح تغیی مش
مشخصی را برای اجناس خوراکی در بازار در نظر گرفت. 
با توجه به شرایط حاضر، اگر سری به سوپرمارکت ها زده 
شود تا به عنوان نزدیک ترین حلقه به مشتری در زنجیره 
فروش، می توان عینی تر به واقعیت های صحنه عمل پی 

برد.
قیمت ها تعجب برانگیز است ���

ــد: قیمت ها آنچنان  ــنده ای به خبرنگار ما می گوی فروش
ناپایدار هستند که به خود اجازه سفارش کاال را نمی دهیم.
وی می افزاید: »من چند روز قبل دو نوع کیک آوردم که 
هر دو افزایش قیمت زیادی داشته؛ کیک صبحانه ای که 
ــت،  قبل از آن ۹ هزار تومان بود االن ۱۲ هزار تومان اس
ــی هم ۳ هزار تومان بود االن 7 هزار تومان قیمت  آن یک
ــت«.وی با اشاره به افزایش بی حساب و کتاب  خورده اس
قیمت ها، می گوید: برای سفارش پفک نیز تماس گرفتم 
ــد ۱۶ هزار تومان  ــک ۸ هزار تومانی را بای ــی چون پف ول
ــفارش جدید نداده ام.یکی از مشتریان این  می خریدم، س
ــنده اظهار می دارد: »گرانی محدود به اقالم اعالم  فروش
شده نیست، خیلی چیزها ربطی به آن ها ندارد ولی باز هم 
ــده است«.فروشنده دیگری با اعتراض نسبت به  گران ش
عدم نظارت از سوی دولت و نهادهای نظارتی، می گوید: 
ــاً ترمز بریده اند. مثل  ــد. قیمت ها واقع »این که وضع نش
اینکه قرار نیست جایی توقف کنند. ما واقعاً نمی دانیم امروز 
که یک جنس را بفروشیم، فردا همان جنس را باید به چند 
ــت هرهفته قیمت اجناس مورد  خریداری کنیم. مدتی اس
نیاز مردم همچنان افزایش می یابد.این افزایش های لجام 
گسیخته همه اقالم را شامل می شود. این طور نیست که 
دولت می گوید که تنها چهار قلم از کاالهای یارانه ای دچار 
افزایش قیمت شده، بلکه ترکش آن چهار قلم، همه امور 

اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

قیمت ها نیاز به ثبات و امنیت دارند ���
اغذیه فروشی می گوید: »حقیقتاً آدم نمی داند خرید بکند 
ــا نه! به دلیل چند قیمتی در بازار، هر کس به هر قیمت  ی
ــش را می دهد، بعضی به قیمت قدیم  که می خواهد جنس
ــد، گروهی هم بین این قیمت ها«. می دهند، بعضی جدی
مشتری این اغذیه فروشی اظهار می دارد: در این فروشگاه 
ــزار تومان و حال  ــعیر خریدم به قیمت ۱۲ ه یک ماءالش
آنکه همین ماءالشعیر در فروشگاه کنار خانه مان ۱۶ هزار 
تومان است؛ اختالف قیمت ها عالوه بر افزایش قیمت ها، 
ــر دیگری است که ابن مشکل ناشی از فقدان  خود دردس
نظارت های صنفی است و در واقع باید گفت که هر کسی 
ــی هم جلودارش  ــد و کس هرچه دلش بخواهد، می فروش
ــی می گوید: »آقای  ــنده همین اغذیه فروش نیست.فروش
ــعیر را  خبرنگار! ببنید، این طوریه! االن من همین ماءالش
ــد ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بخرم،  دوباره بخواهم بخرم بای
ــش ۱۰ هزار تومان بود«.وی درباره  چند روز جلوتر فروش
ــیدنی های دیگر می گوید: »مثاًل نوشابه، موقع خرید  نوش
ــابه خانواده باید در کنارش پنج تا دوغ،  می گن 5۰ تا نوش
پنج تا آب و پنج تا دلستر هم برداری، به این صورت یک 
قیمت دارد، فقط نوشابه بخواهی باید گران تر بخری، االن 
ــم ولی اگر با  ــابه را ۱۳ هزار تومان می فروش من این نوش
آن شرایط قبول نکنم، باید بیش از ۱۲ هزار تومان خودم 

بخرم، فروش هم نمی رود.«
قیمت ها از هیچ قاعده منطقی تبعیت نمی کنند ���

این فروشنده در جواب سؤالم درباره قیمت رب و غذاهای 
ــروی گفت: »کنسرو ماهی قیمت رویش باالی ۳۰  کنس
ــت ولی ما می خریم ۲7 هزار تومان و ۲۸  هزار تومان اس
ــش از 5۰ هزار تومان هم در  ــیم، بی هزار تومان می فروش
بازار هست«، به قیمت فروشی که در پایین قفسه چسبانده 
است، اشاره می کند و ادامه می دهد: »قبل تر فروشش ۲5 
هزار تومان بود، من همیشه سعی می کنم با کمترین سود 
ــم ولی االن برای خرید جدید باید ۳5 هزار تومان  بفروش
بخرم، برای رب هم مثل همان نوشیدنی است یعنی باید 
در کنارش خوراک لوبیا، خوراک بادمجان و مربا و… هم 
برداریم تا ۱۰ ِشل رب بدهند«. لحظه ای مکث می کند و 
می گوید: »قیمت ها خیلی متفاوته، معلوم نیست قرار است 
چه بشود؛ نمی دانم«.در مغازه ای دیگر فروشنده می گوید: 
»کیک و کلوچه هر کدام ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش قیمت 
داشته است، مثاًل ساده ترین کلوچه ای که ما ۳ هزار تومان 
ــیم، حبوبات هم  می دادیم االن 5 هزار تومان باید بفروش
این روزها افزایش قیمت داشته در حالی که ربطی به آن ۴ 
قلم ندارد«، خانمی که مقداری خرید انجام داده بود، گفت: 
ــتر از 5۰  ــدس ۳5-۳۶ هزار تومان بود ولی االن بیش »ع

هزار تومان شده است.«
رب گوجه فرنگی به شرط خرید کنسرو ���

ــوپرمارکتی با اشاره به خرید شل های رب  صاحب یک س
ــرو، به افزایش قیمت 5 هزار تومانی  به شرط خرید کنس

ــس ها  ــاره می کند، همچنین در خصوص انواع س آن اش
ــش بوده  ــی که ۱۲ هزار تومان فروش نیز می گوید: »سس
ــت االن ۱5 هزار تومان می خریم«، در مغازه ای دیگر  اس
فروشنده به جعبه کیک های روی میزش اشاره می کند و 
ــم تا چند روز  ــه می دهد: »این ها را کیلویی می فروش ادام
ــود االن 5۸ هزار تومان  ــش کیلویی ۳5 هزار تومان ب پی
ــکویت ها هم ۲-۳ هزار  ــت، قیمت سایر کیک و بیس اس
ــت، من فکر می کنم این به دلیل  ــتر شده اس تومانی بیش
ــی از نزدیکانم که در  ــت، یک ــش تولید کارخانه هاس کاه
کارخانه کیک و کلوچه کار می کند می گوید ما با یک سوم 

ظرفیت کار می کنیم«.
یک کاال با چند نرخ ���

در هر قسمت شهر قیمت چند کاالی مشابه را می پرسیم 
و با سه قیمت متفاوت مواجه می شویم، برای نمونه یک 
بسته بیسکویت ۲۰۰ گرمی با سه قیمت متفاوت 7 هزار و 
5۰۰ تومان، ۱۰ و ۱۲ هزار تومان به فروش می رسید، یک 
قوطی رب را با قیمت های ۲۸ هزار تومان، ۳۰ و ۳5 هزار 
ــتی بخری. به احتمال قوی در سایر  تومان نیز می توانس

مناطق با قیمت های دیگری هم قابل خرید است.
افزایش قیمت مختص به ���۴ قلم کاال نیست

ــی در پاسخ به علت  ــئوالن نظارت و بازرس یکی از مس
ــی نیستند  افزایش قیمت اقالمی که جزو کاالهای اساس
ــته اند، گفت: ارز چند قلم کاالی  ولی افزایش قیمت داش
ــت از جمله: برنج وارداتی، روغن  ــی حذف شده اس اساس
ــاده اش در واقع از محل  ــی، مرغ و تخم مرغ که نه واردات
ــده و لبنیات که درحوزه  ــان تأمین می ش ارز ۴.۲۰۰ توم
محصوالت کشاورزی است و آرد صنف و صنعت و شکر؛ 
درست است که این ها کاالهای اساسی هستند و مستقیم 
به مصرف می رسند ولی در جای خودش ماده اولیه صنایع 
ــتند؛ مثاًل برای تولید یک کیک، شکر، آرد  بسیاری هس
ــت و مواردی  صنف و صنعت، روغن و تخم مرغ نیاز اس
ــد و نیز تعرفه گاز در  ــد حمل و نقل ۳۰ تا ۳5 درص مانن
ــت، بیمه و دستمزد  ــیار افزایش پیدا کرده اس صنعت بس
ــته و همچنین  ــری 57 درصد افزایش داش حقوق کارگ
تورم انتزاعی که هر ساله حداقل ۱۰-۱۲ درصد افزایش 
ــت. وی افزود:  ــد، این موارد همه مزید بر علت اس می یاب
ــه از ۳۰۰-۴۰۰ تومان به  ــع، بریکِس رب گوج در صنای
ــیده است، تهیه قوطی، تعرفه های  7۰۰-۸۰۰ تومان رس
ــث افزایش  ــن موارد باع ــدری و… تمام ای ــات بن خدم
ــتگاه و صنفی بدون  ــود. البته هیچ دس قیمت کاال می ش
هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده 
ــته باشد؛ واقعیت بازار این است  نباید افزایش قیمت داش
که افزایش ها مختص چهار قلم کاالی اساسی نیست و 
طبیعی است که صنایع وابسته را در بر بگیرد با این حال 
ــتورات قانون اعالم کرده ایم که  ما به عنوان مجری دس
هم اکنون، کاالها باید به قیمت قبل به فروش برسند و 

افزایش قیمت نداشته باشند. 

پنچری دستگاه های نظارتی برابر ترمزبریدن قیمت ها!
افزایش قیمت ها چه زمانی متوقف می شود؟

در آينه قرآن

ديانت

مشاهير

به نام خداوند رحمتگر مهربان
ــک در آسمانها و زمین نشانه های  ــده است!)۲(بی ش ــوی خداوند عزیز و حکیم نازل ش حم)۱(این کتاب از س
)فراوانی( برای مؤمنان وجود دارد؛)۳(و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که )در سراسر زمین( پراکنده ساخته، 
نشانه هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند.)۴(و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق )و بارانی( که خداوند 
از آسمان نازل کرده و بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، نشانه های 
ــت که ما آن را به حق بر تو تالوت  ــت برای گروهی که اهل تفکرند!)5(اینها آیات خداوند اس ــنی اس روش
می کنیم؛ اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند، به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند؟!)۶(وای 
بر هر دروغگوی گنهکار...)7(که پیوسته آیات خدا را می شنود که بر او تالوت می شود، اما از روی تکبر اصرار 

بر مخالفت دارد؛ گویی اصال آن را هیچ نشنیده است؛ چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده!)۸(
سوره جاثیه ���

نیایش در آمرزش طلبی از خدای بزرگ
ــتی که  مورد پسند توست رهسپار گردان  و  از   ــوی  آن بازگش بارالها! درود بر  محمد  و  خاندان وی،  و  ما  را  به  س
ابرام بر  آنچه مایه ناخشنودی توست دور فرمای بارالها! چون در  بین دو  نقصان دچار شویم، که  یکی در  دین 
ــت ما  را  به  سوی خود در  آنجا گذار که   ــت  و  بازگش ــت، نقصان را  آنجا گذار که  زود گذرس  و  دیگری در  دنیاس
ــم توست،  ــنودی  و  دیگری باعث خش ــتر، و چون قصد دو  امر کنیم، که  یکی از  آنها مایه  ی  خش دوامش بیش
پس  ما  را  متمایل بدان سو گردان که  مایه  خشنودی توست  و  توان ما  را  بر  آنچه مایه  خشم تو  می گردد بکاه 
و در  این مقام نفس ما  را  به  اختیار خود وامنه، چراکه  نفس جز در  آنجا که  تو  وی را  توفیق عنایت کنی باطل 
را  برمی گزیند  و  جز آنجا که  تو  بر  وی رحمت فرمایی فرمان دهنده به  کار بد است.بارخدایا! تو  ما  را  از  ضعف 
آفریده ای  و  بنیان ما  را  بر  سستی گذارده ای  و  از  آبی پست آغاز فرموده ای، ما  را  هیچ جنب  و  جوشی نیست 
مگر به  حول  و  قوت تو، و ما  را  هیچ توان  و  نیرویی نیست مگر به  یاری تو، پس  ما  را  به  توفیق خویش تایید 
فرما  و  با  تایید خویش موید ساز  و  دیدگان ما  را  از  آنچه خالف محبت توست فرو بند  و  چنان فرما که  در  هیچ 
یک از  اندام، سرکشی را  راه نباشد.بارالها! درود بر  محمد  و  خاندان وی،  و  رازهای دلهای ما   و  حرکات اندامهای 
ما   و  نگاه های دزدیده  چشمهای ما   و  سخنان زبانهای ما  را  مایه  ثواب خود گردان تا  حسنه ای که  به  سبب 
ــد برای  ــزاوار پاداش تو  می گردیم از  ما  فوت نگردد  و  کار بدی که  بر  اثر  آن در  خور کیفرت خواهیم ش  آن س

ما  بر  جای نماند.

»جیوواني پاپیني« که بود؟
جیوواني پاپیني، فیلسوف و نویسنده معروف ایتالیایی در نهم ژانویه ۱۸۸۱م در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد.
ــب معلومات موجب  ــیفتگي او در کس ــي و نوجواني خود را باتیره روزي گذراند اما ش ــي دوره کودک جیووان
ــتعداد خود را در  ــیار زود به کتابخانه عمومي روي آورد و بر دانش خود بیفزاید و به تدریج اس ــد که بس ش
ادبیات آشکار سازد.پاپیني در جواني داستان مردي زوال یافته را انتشار داد که زندگي نامه او بود و در آن، 
بي اعتقادي به مذهب و آشفتگي هاي روحیش را منعکس کرده بود.این اثر که شاهکار دوره اول نویسندگي 
پاپیني به شمار آمد، استعدادش را در داستان نویسي آشکار ساخت.اما پس از جنگ جهاني اول، در روح او 
تحول و انقالبي عظیم پدیدار شد و احساس کرد که بعد از طغیان ها و ابراز عقاید تند ضد کلیسایی، تمایلي 
عمیق به ایمان در وجودش راه یافته است.به بیان دیگر، وي در گام هاي نخست زندگي فکري خود، مبلّغ 
ــاس نمود  ــور انکار خدا بود اما در ادوار بعدي حیات خود، نبوِد خدا را به عنوان یک خأل احس تندرو و پرش
ــفه از پیروان فلسفه  ــود.او در حقیقت، از بي دیني به مذهب کاتولیک روي آورد.پاپیني در فلس که باید ُپر ش
ــت که عمل بر آن واقع  اصالت عمل بود که یک عقیده را در صورتي حقیقي و مبتني بر حقیقت مي دانس
ــود و به عبارت دیگر، نتایج رضایت بخش و محسوسي داشته باشد.وي معتقد بود که در تکامل و ترقي  ش
ــت که در وجود آدمي، یک قریحه و استعداد اخالقي و  ــان، هدف و مقصدي وجود دارد، و نیز باور داش انس
علمي براي استقرار همکاري و برادري براساس دموکراسي قرار دارد.بدین ترتیب، پاپیني، معناي زندگي را 
ــت، بلکه از نظر او، همکاري و معاونت اجتماعي، زندگي را معنا مي بخشد. تعرض و تعدي فردي نمي دانس

وي مي گفت، راه گذر حیات تنها به چند نفر تعلق ندارد، بلکه از آن همه انسان هاست.


