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دوربین  های فراپادمانی آژانس 
انرژی اتمی قطع می شود

اخطار عملی ایران به آمریکا و تروئیکای اروپایی

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
رویه غلط آژانس عوض نشود اقدامات دیگری می کنیم

انگلیس ها هنرشان ایجاد اختالف است
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با وجود آنکه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
ابالغیه ای به استانداران کشور خواستار برخورد با قاچاق 
کاال در س��طح عرضه ش��ده بود، اما با گذشت ۲ ماه از 
این ابالغیه هنوز نتیجه آن مش��خص نیست. برخی از 

دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در...

 جوالن کاال های قاچاق
 در خواب غفلت مسئولین

طرح برخورد با قاچاق کاال متوقف شده است؟

اصالح یارانه نان در برخی از اس��تان ها آغاز شده که 
نتای��ج مثبتی را به همراه داش��ته و به م��رور در حال 
گسترش به سراسر کشور است.مسئله یارانه نان، این 
روزها به دغدغه اصلی مردم و حاکمیت تبدیل ش��ده 

است. تخصیص یارانه فرآیندی به جای حمایت...

اصالح یارانه نان چه مزایای دارد؟

 پوتین و رییسی درباره تقویت 
روابط مسکو- تهران گفتگو کردند

 از صرفه جويی 1.5 ميليارد دالری
 تا کاهش 30 درصدی ضايعات نان

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

بستر برای واردات 
مدیریت شده خودرو 

فراهم شد

کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

زیاده خواهی غربی ها در مسئله 
هسته ای بی جواب نمی ماند

وحیدجاللزاده ���
و امنیتمل�ی کمیس�یون رئی�س

سیاستخارجیمجلس
با س��فر مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی 
به سرزمین های اشغالی 
ب��ار چندم  آژانس برای 
اثبات ک��رد که به جای اینکه س��ازمان 
فنی باش��د تبدیل به س��ازمانی سیاسی 
ش��ده اس��ت. جمهوری اس��المی ایران 
در مذاک��رات وین برای احی��ای برجام 
عالقمند بود که م��وارد اختالفی خود با 

آژانس را نیز حل و فصل کند و...
ادامهدرهمینصفحه ���

سازمان ملل پیگیر تحقق آتش 
بس پایدار در یمن باشد
سیدمحمدرضامیرتاجالدینی ���
رئیسکمیتهاموریمندرمجلس

جمه��وری اس��المی از 
تمدید آتش بس در یمن 
برای ۲ ماه دیگر استقبال 
می کن��د، موضوع آتش 
بس باید منجر به رف��ع کامل محاصره 
این کشور شود وگرنه ملت مظلوم یمن 
در زندان وس��یعی ق��رار دارند که چنین 
امری منجر به افزایش آس��یب و بحران 
انس��انی می شود. بر این اساس فرستاده 
ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور یمن 
باید مس��ئله آتش بس پایدار را پیگیری 
و س��پس درصدد دس��تیابی ب��ه راه حل 
سیاسی باش��د. امروزه همه کارشناسان 
اعتق��اد دارند خروج از بحران یمن بدون 
مش��ارکت گروه های سیاسی این کشور 
امکان پذیر نیست. همچنین باید اذعان 
کرد در آتش بس باید شاهد توقف کامل 
حمالت نظامی زمینی، دریایی و هوایی به 
یمن باشیم نه اینکه این موضوع پس از چند 
روز از سوی متجاوزان ائتالف عربی نقض 
شود. در این میان باید یادآور شد بدون شک 
یمنی ها در حال دفاع از س��رزمین شان در 
مقاب��ل متجاوزان هس��تند از ای��ن رو حق 

مشروعی را پیگیری می کنند.
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روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

���ادامهازهمینصفحه
... در آن نقش��ه راهی که در س��فر س��ال گذش��ته آقای 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران  
ترس��یم ش��د بنا بر این بود که آژانس س��واالت خود را 
مطرح کند و جمهوری اسالمی ایران به آنها پاسخ بدهد 
و اگر برای آژانس ابهامی باقی ماند ایران آنها را برطرف 
کند. متاسفانه قبل از اینکه گزارش 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 نشان داد که آنها 
به دنبال حقیقت نیس��تند. تصویب قانون اقدام راهبردی 
ب��رای لغو تحریم ه��ا در پارلمان تکلی��ف دولت ها برای 

مقابله با زیاده خواهی های غربی ها را روشن کرده است، 
ب��رای مجلس این دول��ت و آن دولت هم تفاوتی ندارد، 
البته مجلس به دنبال حمایت از توانمندی های هسته ای 
کشورمان است، به دنبال این هستیم که دولت ها بتوانند 
معاهدات خود عمل کنند. انتظار امروز نمایندگان مجلس 
از دولت این اس��ت که قانون اق��دام راهبردی برای لغو 
تحریم ها را اجرایی کن��د، نمایندگان در این قانون تمام 
تالشش��ان این بود که به ج��اده یکطرفه بهره برداری از 
پروتکل الحاقی پایان دهند و لذا دولت را مکلف کردیم 
در یک بازه زمانی اگر تحریم ها برداش��ته نش��د باید به 
اجرای داوطلبان��ه پروتکل الحاقی پایان داده ش��ود. در 
بحث دوربین های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته ای 
کش��ورمان نیز به خاطر اینکه بهانه به دس��ت غربی ها 

ندهی��م تصویرب��رداری دوربین ها را متوق��ف نکردیم، 
هرچن��د هیچ تصویری از ای��ن دوربین ها به آژانس داده 
نشد. گزارشات اخیر گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نش��ان می دهد که رفتارهای مسالمت آمیز 
کش��ورمان با آژانس تاکنون نتیجه عکس داده است لذا 
نمایندگان مجلس از دولت درخواس��ت دارند که پاس��خ 
قاطعی به آژانس داده ش��ود. اینکه غربی  ها در مذاکرات 
نمی توانند به نتایج مطلوب خودش��ان دست پیدا کنند و 
امتیازات بیش��تر از جمهوری اسالمی بگیرند و آژانس و 
گزارش آن را ابزاری برای فش��ار به جمهوری اس��المی 
کردند قطعاً پاس��خی ق��وی دریافت خواهن��د کرد، اگر 
قطعنامه صادر ش��ود حتما در فرآیند مذاکرات برجامی با 

1+4 تجدید نظر خواهیم کرد.

زیاده خواهی غربی ها در مسئله هسته ای بی جواب نمی ماند



اخبار

پنج  شنبه 19 خرداد 1401  9 ذی القعده 1443
9 ژوئن  2022   شماره 3570

2
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ايران و جهان

مهارت آموزی باید از دبستان در 
دستورکار قرار گیرد

معاون اول رئیس جمهور، مدرک گرایی بدون 
توج��ه به نیازهای ب��ازار را یکی از مهمترین 
مشکالت کش��ور در نظام آموزشی و تربیتی 
عن��وان کرد. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان« 
به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی معاون اول 
رئیس جمهور، نخس��تین جلسه شورای عالی 
آم��وزش و تربیت فنی، حرف��ه ای و مهارتی 
در دولت س��یزدهم به ریاس��ت مع��اون اول 
رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این 
جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، 
دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و جهاد 
کشاورزی و سایر اعضا حضور داشتند، توجه 
به مشاغل آینده و همچنین آینده مشاغل را 
دو نکته کلیدی در س��رمایه گذاری و آموزش 
نیروی انسانی در کشور برشمرد و گفت: باید 
اشتغالزایی در راس��تای آموزش مهارت های 
فن��ی و حرفه ای و نیازهای واقع��ی بازار کار 
داخل��ی و جهان��ی جهت گیری ش��ود. وی با 
اش��اره به اهمیت تربیت نیروی متخصص و 
با مهارت مورد نیاز و متناس��ب با بازار کشور 
تأکید کرد: تجربه دنیا در س��ال های گذشته 
نش��ان داده اس��ت که آم��وزش مهارت های 
فنی و حرف��ه ای و همچنی��ن مهارت افزایی 
مهمترین منبع خلق ثروت در کش��ورها بوده 
اس��ت. بنابراین باید نی��روی کار متخصص 
متناس��ب با مشاغل آینده از مقاطع تحصیلی 
ابتدایی در آموزش و پرورش تا دانشگاه های 
کشور تربیت شوند. معاون اول رئیس جمهور 
گفت: آموزش مهارت ه��ای فنی و حرفه ای 
در زمینه های فن��اوری اطالعات و همچنین 
نی��روی کار متخصص س��هم بس��زایی در 

مشاغل آینده ایران و جهان دارد.

دیدار گروسی با مقامات رژیم اسرائیل 
اعتبار آژانس را بر باد داد

نماینده مردم ش��هر ک��رد در مجلس گفت: 
دیدار گروسی با مقامات رژیم اسرائیل اعتبار 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی را بر باد داد و 
اگر ش��ورای حکام قطعنامه غیرفنی علیه ما 
صادر کند، دولت باید با یک تصمیم راهبردی 
آژان��س را تنبیه کند. احمد راس��تینه نماینده 
م��ردم ش��هرکرد در مجل��س در گفت وگو با 
»عصر ایرانیان« اظهار کرد: دیدار گروسی با 
س��ران رژیم اسرائیل، اعتبار فنی آژانس را بر 
ب��اد داد. افکار عموم��ی از هم اکنون اقدامات 
او را متأثر از این س��فر ارزیابی می کنند. وی 
افزود: اگر ش��ورای حکام ب��ا دروغ های رژیم 
اس��رائیل قطعنام��ه غیر فنی ص��ادر کند، بر 
اس��اس قانون اقدام راهبردی مجلس، دولت 

باید با تصمیمی فنی آژانس را تنبیه کند.

تشکیل کنسرسیوم برای احداث متروی 
شهرستان های غرب تهران

از  مجل��س  در  ش��هریار  م��ردم  نماین��ده 
تش��کیل کنسرس��یومی برای احداث متروی 
شهرستان های غرب تهران خبر داد. حسین 
ح��ق وردی نماین��ده مردم ش��هریار، ش��هر 
قدس و مالرد در مجلس ش��ورای اس��المی 
در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با اش��اره به 
پیگیری های انجام ش��ده درباره احداث قطار 
حومه ای تهران گفت: برای شهرس��تان های 
حومه تهران، قطار حومه ای تعریف ش��ده و 
ش��هرداری درباره احداث خ��ط آهن در این 
بخش مسئولیتی ندارد. وی افزود: متولی قطار 
حومه ای، شرکت راه آهن است که راه آهن نیز 
عنوان کرده ک��ه مطالعات اولیه برای احداث 
راه آهن تهران شهریار انجام شده و اساسنامه 
قطار حومه ای هم ب��ه تصویب هیأت دولت 
در دولت آقای روحانی رس��ید. نماینده مردم 
ش��هریار، ش��هر قدس و م��الرد در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: متأس��فانه تاکنون 
راه آه��ن هی��چ اقدامی برای قط��ار حومه ای 
شهریار انجام نداده و مشکل را هم نبود اعتبار 
عنوان می کند. حق وردی خاطرنشان کرد: با 
توجه ب��ه اینکه قیمت ه��ا را در بخش ریلی 
دولت مش��خص می کند، سرمایه گذار بخش 
خصوص��ی هم رغبتی ندارد ت��ا در این حوزه 
س��رمایه گذاری کند و لذا مشکل اعتبارات در 
این بخش همچنان پابرجاست. وی افزود: با 
پیگیری هایی که انجام شد بنا بر این شد تا ما 
شرکتی را تحت عنوان متروی غرب تهران با 
مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری های این 
منطقه و شهرداری تهران و شرکت عمران به 
خاطر شهر جدید اندیشه تأسیس کنیم. وی با 
بیان اینکه سهم هر شهرداری در این شرکت 
مشخص شده، اظهار داش��ت: بنا شد تا این 
کنسرس��یوم کار راه آهن متروی غرب تهران 

را انجام دهد. 

پوتین و رییسی درباره تقویت روابط 
مسکو- تهران گفتگو کردند

دفتر ریاس��ت جمهوری روس��یه ام��روز از 
گفتگ��وی تلفنی رییس جمهور این کش��ور 
با س��ید ابراهیم رییسی در خصوص تقویت 
روابط مس��کو- تهران خب��ر داد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری 
روس��یه )کرملین( چهارشنبه در بیانیه ای از 
رایزنی تلفنی والدیمیر پوتین رییس جمهور 
این کش��ور با س��ید ابراهیم رییسی همتای 
ایران��ی خ��ود خب��ر داد. به گزارش ش��بکه 
تلویزیونی راش��ا تودی، در بیانی��ه صادره از 
س��وی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این 
خصوص آمده است: پوتین در تماس تلفنی 
با رئیس جمهور ای��ران حادثه ریلی امروز را 
به وی تسلیت گفت و در این باره با همتای 
ایرانی خود ابراز هم��دردی کرد. بیانیه دفتر 
ریاس��ت جمهوری روس��یه در این خصوص 
می افزای��د: رییس جمهور روس��یه بر لزوم 
ادامه تالش  های دیپلماتیک برای دستیابی 
به توافقی پیرامون موضوع هس��ته  ای ایران 
)برچیدن تحریم های ضدایرانی( تاکید کرد. 
کرملین در این خصوص اضافه کرد: پوتین 
و رئی��س جمهور ایران ضم��ن ابراز رضایت 
نسبت به سطح کنونی روابط میان دو کشور، 
در خصوص تقویت ای��ن روابط ابراز تمایل 

کردند.

جهانیان در قبال اقدامات صهیونیست 
ها سکوت نکنند

مفتی ق��دس و خطیب مس��جداالقصی در 
مورد سکونت کش��ورهای عربی و اسالمی 
در قبال یورش های مکرر ش��هرک نشینان 
صهیونیست به این مسجد و تالش ها برای 
یهودی س��ازی آن هش��دار داد. به گزارش 
مرکز اطالع رس��انی فلسطین، شیخ عکرمه 
صبری مفتی قدس ضمن هش��دار در مورد 
س��کوت کش��ورهای عربی و اس��المی در 
قب��ال یورش های مکرر صهیونیس��ت ها به 
مس��جداالقصی، تاکید کرد ک��ه این اقدام 
در راس��تای یه��ودی س��ازی ای��ن م��کان 
مق��دس اس��المی ص��ورت می گی��رد. وی 
خواس��تار حضور گس��ترده فلس��طینیان در 
مس��جداالقصی جهت مقابله با یورش های 
مکرر صهیونیس��ت به این مسجد شد. شیخ 
عکرمه صبری همچنین نس��بت به انحصار 
مس��جداالقصی و تالش های مستمر برای 
یهودی سازی آن هش��دار داد. پیش از این 
نیز مفتی قدس بر اهمیت حضور گس��ترده 
فلسطینان در مسجداالقصی تاکید کرده بود. 
بع��د از برگزاری راهپیمایی پرچم و درگیری 
نظامیان و شهرک نش��ینان صهیونیست با 
ش��هروندان فلس��طینی و یورش های مکرر 
صهیونیست ها به مسجداالقصی، تنش ها در 
اراضی اشغالی فلس��طین شدت یافته است. 
گفتنی اس��ت، روز گذش��ته کمیته حقیقت 
یاب س��ازمان ملل متحد اش��غالگری رژیم 
صهیونیس��تی و تبعیض علیه فلسطینیان را 
علت ت��داوم تنش ها در اراضی اش��غالی در 
اع��الم کرد. طبق اعالم کمیته مذکور، کوچ 
اجباری شهروندان فلسطینی، تخریب منازل 
آنان، ش��هرک س��ازی و خش��ونت شهرک 
نش��ینان از عواملی است که منجر به تداوم 

خشونت ها می شود.

کابینه اسرائیل با مرگ دست و پنجه 
نرم می کند

یکی از مس��ئوالن رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد که کابینه کنونی این رژیم با مرگ دست 
و پنجه نرم می کند. به گزارش سوا االخباریه، 
دانی دنون، وزیر سابق اسرائیلی و عضو حزب 
لیکود تاکید کرد که دولت کنونی به نخست 
وزیری نفتالی بنت در نتیجه تحوالت سیاسی 
اخیر، دولتی ضعیف و ناتوان اس��ت. دنون در 
گفتگو با کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
عنوان کرد که دولت کنونی در نتیجه مواضع 
ضعیفی که در قبال تمامی مشکالت داشته، 
در آس��تانه انحالل و نابودی ق��رار دارد. وی 
با بیان اینکه به زودی تالش برای تش��کیل 
دولتی جدید آغاز خواهد ش��د، از نفتالی بنت 
خواس��ت از نخس��ت وزیری این رژیم کناره 
گیری کند. دنون ضمن مخالفت با برگزاری 
انتخاباتی دیگر، تاکید کرد: باید دولتی جدید 
در پارلمان تشکیل ش��ود که بتواند امنیت و 
آسایش را برای اس��رائیلی ها به ارمغان آورد. 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
پیش��تر در اظهاراتی تاکید کرده بود که این 
رژیم بر س��ر ی��ک دو راهی تاریخ��ی و در 
وضعیتی بی س��ابقه قرار دارد ک��ه به مرحله 
فروپاش��ی نزدیک می ش��ود. بر اس��اس این 
گزارش، بنت در این خصوص اظهار داشت: 
ما در حال حاضر یک آزمون واقعی را سپری 
می کنیم. امروز، ش��رایط جدیدی پیش روی 
ما اس��ت. بای��د بگویم که اس��رائیل با خطر 
فروپاش��ی مواجه است. نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی عنوان کرد: اس��رائیل در حال 
حاضر بر سر یک دو راهی تاریخی قرار دارد. 
خطر فروپاش��ی همچنان به قوت خود باقی 

است و از بین نرفته است. 

اخبار

عض��و مجلس خبرگان رهبری با بی��ان اینکه تولیدکنندگان فیلم عنکبوت 
مقدس طردشدگان ملت ایران هستند، گفت: به نظر می رسد در پشت صحنه 
این فیلم غیر از صهیونیست ها، بهائی ها هم حضور داشته اند. آیت اهلل عباس 
کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با انتقاد 
از محتوای فیلم عنکبوت مقدس اظهار داش��ت: طراحی، برنامه ریزی، تهیه 
کنندگ��ی، کارگردانی، بازیگ��ری و اکران فیلم موهن و ضد دین، فرهنگ و 
تمدن اس��المی-ایرانی توسط صهیونیس��م بین الملل، جنگ نرم بر علیه 
مقدس��ات و به نوعی مقابله با گسترش اسالم ناب محمدی بر پایه مکتب 
اهل بیت علیهم االسالم و نور رضوی است. وی به آیه »ُیِریُدوَن أَْن ُیْطِفُئوا 

نُوَر اهلَلِهّ بِأَْفَواِهِهْم َوَیأْبَی اهلَلُهّ إاَِلّ أَْن ُیتَِمّ نُوَرُه َولَْو َکِرَه الَْکاِفُروَن« اش��اره کرد و 
گفت: همانگونه که خداوند تبارک و تعالی در این آیه از قرآن کریم می فرماید، 
خود صهیونیس��تم بین الملل مصداق بیت، خانه و النه عنکبوت هس��تند و 
کید ) خدعه؛ فریب( آنها، کید ضعیفی است و پرتو نور اهل بیت، آن ها را از 
بی��ن می برد. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همه عوامل فیلم 
صهیونیس��تی، ضداسالمی و ضد ایرانی عنکبوت مقدس، منفور ملت ایران 
هستند، افزود: اینها بخت برگشته گانی هستند که در واقع خباثت، کینه و حقد 
) بغض، خصومت، دشمنی( خود را نسبت به اسالم و نسبت به مقدسات در 
این فیلم نشان دادند، اما نفرت پراکنی آن هم در مقابله با مقدسات، عکس 

العمِل مقدس میلیون ها عاش��ق اهل بیت)ع( را در سراس��ر جهان به همراه 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه به نظر می رسد در پشت صحنه این فیلم به 
غیر از صهیونیست ها بهایی ها هم حضور داشتند، تصریح کرد: در واقع این ها 
راه به جایی نخواهند برد و همین راه س��لمان رشدِی شیطان صفت را ادامه 
می دهند و طبعاً این ها طرد ش��ده ملت ایران هستند. عضو مجلس خبرگان 
رهبری این جش��نواره صهیونیستی را برای ملت ایران افشاء شده دانست و 
افزود: هنرمندان متعهد هم در مقابل این جشنواره و عوامل آن موضع قابل 
تقدیری گرفتند و برخی از بازیگران متدین و متعهد این پیش��نهادهای ضد 

دینی این ها را رد و نفی کردند و حاضر نشدند در آن نقش ها بازی کنند.

صهیونیست ها و بهائیان پشت صحنه عنکبوت مقدس هستند
آیت اهلل کعبی: 

انگلیسها هنرشان ایجاد اختالف است
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دست اندرکاران مراسم حج:

رهب��ر معظم انقالب فرمودند: دولت هایی که به س��مت 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی رفته اند، بدانند 
این نشس��ت و برخاست ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت 
جز استثمار آنها به وس��یله رژیم صهیونیستی. به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار دست اندرکاران 
حج امس��ال، حج را س��تون زندگی انس��ان و دربردارنده 
پیام ها و درس ه��ای مهمی برای ابع��اد مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی انس��ان دانستند و بر لزوم تأمین امنیت 
هم��ه زائران بویژه زائران ایران��ی به عنوان مطالبه جدی 
جمهوری اسالمی از دولت میزبان تأکید کردند. ایشان حج 
را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گس��تره ای متفاوت 
از س��ایر برنامه های دینی خواندن��د و گفتند: قرآن کریم 
حکمت ح��ج را در یک جمله کوتاه »قیاماً للناس« یعنی 
س��تون زندگی بش��ر بیان می کند. حج در بردارنده تعالیم 
و تمرین هایی اس��ت که به بشر و نس��ل های پی در پی 
می آموزد چگونه ارکان زندگی خود را انتخاب کند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای »تعلیم همزیس��تی«، »ساده زیستی« و 
»اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت« 
را از جمله درس های مهم حج برش��مردند و در بیان چند 
توصی��ه افزودند: همه حجاج و همچنین مس��ئوالن حج 
قدر این نعمت ب��زرگ را بدانند و قدردانی آن هم عبارت 

اس��ت از نیت قربت برای خداوند و انجام امور به صورت 
محکم، متقن و همراه با ابتکار. ایش��ان حجاج را به ایجاد 
آمادگِی درونی برای این سفر معنوی بسیار مهم و پرهیز 
از امور ناپسندی همچون بازارگردی سفارش مؤکد کردند 
و گفتند: س��وغاتی واقعی س��فر حج، قرائت قرآن، نماز و 

طواف در مسجدالحرام است و نباید وقت گرانبها را برای 
کارهای بیهوده هدر داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به اینکه حج مظهر اتحاد امت اسالمی است، گفتند: باید 
همه تالش به کار گرفته ش��ود ت��ا هیچ خللی به موضوع 
اتحاد مسلمانان وارد نشود زیرا ایجاد اختالف بخصوص 

اختالف میان شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی ها است. 
رهبر انقالب اس��المی، تماس های خوب و روشنگرانه با 
زائران کش��ورهای دیگر و اس��تفاده از قرآن و ُقّراء خوب 
را از جمله زمینه های افزایش اتحاد برش��مردند و با تأکید 
بر اینکه صهیونیس��ت ها بالی فوری و نقد جهان اسالم 
هس��تند، افزودند: افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها 
از کاره��ای ضروری در حج اس��ت و دولت های عربی و 
غیر عربی که بر خالف خواس��ت ملت ها و برای خواست 
آمریکا، به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
رفته اند، بدانند این نشس��ت و برخاست ها هیچ نتیجه ای 
نخواهد داشت جز استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ه وظایف س��نگین دولت 
میزب��ان و لزوم عمل این دولت بر اس��اس مصالح دنیای 
اسالم نیز اشاره کردند و گفتند: تأمین امنیت همه زائران 
به ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذش��ته 
و همچنین تجدی��د نظر در افزایش هزینه ها، از مطالبات 
جدی جمهوری اسالمی است. ایشان در پایان از مسئوالن 
حج درخواست کردند موضوع کاهش ایام حج را در دستور 
کار خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند. در ابتدای این 
دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت و آقای حس��ینی رئیس س��ازمان حج و 
زیارت گزارش��ی از ت��دارکات و برنامه های در نظر گرفته 

شده برای برگزاری مراسم حج امسال بیان کردند.

دوربین  های فراپادمانی آژانس انرژی اتمی قطع می شود
اخطار عملی ایران به آمریکا و تروئیکای اروپایی

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که از روز دوشنبه 1۶ خردادماه در وین آغاز شده، همچنان 
در جریان اس��ت. همان طور که انتظار می رفت دیروز سه 
شنبه شاهد ارائه متن پیش نویس قطعنامه از سوی آمریکا 
و سه کشور اروپایی شامل انگلیس، آلمان و فرانسه بودیم 
که در آن ادعا ش��ده بود ایران در پاسخگویی به سوال های 
آژانس درباره پیدا ش��دن رد اورانیوم در تأسیسات هسته ای 
اعالم نشده، قصور کرده است. به دلیل بسترسازی غربی ها 
و پیشبرد پروژه ایران هراسی که آنها در این مدت پیگیری 
کرده اند، از نگاه ناظران احتمال اینکه در جریان نشس��ت 
)چهارش��نبه( ش��ورای حکام ۳۵ عضوی، قطعنامه مذکور 
رأی بیاورد، دور از ذهن نیست. اگر چه طبق روال گذشته، 
احتمال مخالفت کشورهایی چون چین و روسیه با قطعنامه 
مذکور باال است اما در مقابل، افزون بر چهار کشور غربی 
ارائه کننده پیش نویس، احتمال دارد که کشورهای استرالیا، 
کانادا، فنالن��د، جمهوری چک، کلمبیا، ژاپن، کره جنوبی، 
امارات، مصر، سوئیس، اسپانیا، اسلوونی، لهستان، ایرلند و 
نیوزیلند به آن رأی بدهند. آخرین قطعنامه های ضدایرانی 
ش��ورای حکام ب��ه ترتیب طی س��ال های ۲۰1۲ و ۲۰۲۰ 
صادر شد و اکنون دیپلمات های کشورمان از تریبون های 
مختلف نسبت به تبعات این اقدام خصمانه هشدار می دهند. 
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه، چند روز پیش 
به دنبال گفت وگو با »جوزپ بورل«، مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »اگر 
بانیان قطعنام��ه ضدایرانی در آژانس روش تهدید را دنبال 
کنند، مس��ئول همه عواقب آن هستند. ما از توافق خوب، 
قوی و پایدار اس��تقبال می کنیم. توافق در دسترس است، 
اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع بین باشند.« همچنین 
»س��عید خطیب زاده« سخنگوی وزارت خارجه همزمان با 
آغاز نشست شورای حکام در گفت وگویی تلویزیونی اظهار 
کرد: »پیش داوری نمی کنیم، ولی متناس��ب با اقدامی که 

اتفاق بیفتد، پاسخ های خود را خواهیم داد.«
اهدافپشتپردهطرحقطعنامهدرشورا ���

اینکه چرا در این برهه شاهد اقدام هماهنگ غربی ها برای 
فشار بر ایران از صحن شورای حکام هستیم، جای بحث و 
بررسی دارد. مهمترین دلیل آن به توقف مذاکرات هسته ای 
ارتباط می یابد؛ گفت وگوهایی که از بیس��تم اسفندماه به 
بُن بس��ت رسید و تا کنون که حدود ۹۰ روز از آن می گذرد 
هنوز ازسر گرفته نشده است. تروئیکای اروپا و آمریکا با این 
اقدام خود از یک س��و در صدد متهم جلوه دادن تهران در 
ادامه همکاری با آژانس هس��تند و از س��وی دیگر با فشار 
بر کش��ورمان احی��ای توافقی را خواس��تارند که مطالبات 
مهم جمهوری اسالمی در آن لحاظ نشده باشد؛ مطالباتی 
همچ��ون لغو تمام��ی تحریم هایی که از 1۸ اردیبهش��ت 
1۳۹۷ )زمان خروج ترامپ از برجام( بر ایران تحمیل شد و 
همچنین خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست ادعایی 
وزارت امور خارج��ه آمریکا. بنابراین غرب در این برهه، با 
استفاده ابزاری از شورای حکام، تاکتیک »فرار به جلو« را 
برگزیده است؛ تاکتیکی پرکاربرد در عرصه سیاست و نوعی 
مغالطه که در آن طرف مورد نقد واقع شده که قادر به دفاع 
منطقی از موقعیت خود نیست با فرار از پاسخگویی و محق 
جلوه دادن خود، سعی دارد به جای موضع ضعف از موضع 
قدرت سخن بگوید. این مغالطه معمواًل با فرافکنی همراه 
اس��ت. این در حالی اس��ت که تهران در عمل نشان داده 

برخالف کاخ س��فید، بازیگری پایبند و متعهد به توافقات 
بین المللی است که پیشتر گزارش های هفده گانه »یوکیو 
آمانو« مدیر کل سابق آژانس، ُمهر تأییدی بر همکاری های 
سازنده کشورمان بود. گام های رو به عقب ایران در برجام 
نیز ارتباط مستقیمی با تعهدگریزی اروپا و خروج یکجانبه 
آمریکا از توافق هسته ای داشت. تهران حتی تا فرارسیدن 
نخستین سالروز خارج شدن آمریکا از برجام )1۸ اردیبهشت 
1۳۹۸( به تعهد پایبند ماند به آن امید که گشایشی دست 
کم از سوی تروئیکای اروپا حاصل شود چرا که آنها با ابداع 
سازوکارهای مختلف از قبیل »اینستکس« در ظاهر نشان 
می دادند که برای احیای توافق نیمه جان، مقابل آمریکای 
ترامپ قد َعلَم کرده اند. اینک نیز چه دولت بایدن که وعده 
بازگش��ت به توافق داده بود و چ��ه بازیگران اروپایی عضو 
برج��ام بجای اینک��ه وضعیت موجود را ناش��ی از خطای 
راهبردی خود بدانند، ت��وپ را در زمین ایران می اندازند تا 
دلبستگی و اعتیاد خود به تحریم را پنهان کنند. بایدن اگر 
چه در این مدتی که به کاخ سفید وارد شده می توانست با 
کاستن از ش��مار تحریم ها به طرف ایرانی سیگنال مثبت 
مخاب��ره کند اما بیش از یکصد م��ورد تحریم علیه افراد و 
نهادهای ایرانی به بهانه های واهی اعمال کرده اس��ت. به 
تازگی نیز وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد مرتبط با نیروی 
سپاه قدس را با ادعای همکاری در پولشویی و قاچاق نفت 

در لیست تحریم ها گنجاند.
بازیرژیمصهیونیستیبامهرهآژانس ���

به رغم پاسخ علمی ایران به مقامات آژانس، همواره شاهد 
ادعاه��ای تکراری این س��ازماِن به اصطالح راس��تی آزما 
هستیم. صاحبنظران سیاسی معتقدند برخالف دوره آمانو، در 
دوره جدید این نهاد تحت تأثیر و نفوذ محور غربی- عبری 
ق��رار دارد که ضمن نادیده گرفتن تعهدگریزی طرف های 
غربی، درصدد بزرگنمایی از فعالیت های هس��ته ای ایران 
برآمده است. همچنین در زمینه ضرورت پایبندی آژانس به 
اصول حرفه ای، الزم به ذکر است باوجود اینکه فعالیت های 
هسته ای ایران جنبه فنی و محرمانه دارد اما در دوره گروسی 
بارها این اطالعات به بیرون درز کرده است. این موضوع نه 
تنها با استقالل، بی طرفی و حرفه ای گری آژانس در تعارض 
اس��ت که وجهه آژانس را به عنوان نهادی راس��تی آزما در 
سطح جهان مخدوش کرده  است. افزون بر آن، همسویی با 
رژیم صهیونیستی و سفر هفته پیش گروسی به تل آویو، این 
فرضیه را که آژانس تحت فشار البی صهیونیسم قرار دارد، 
تقویت می کند؛ آن هم رژیمی که ضمن برخورداری بیش 
از ۲۰۰ کالهک هسته ای، برخالف ایران به عضویت »ان.
پی.تی« درنیامده اس��ت. تل آویو حتی به بازرسان و ناظران 
آژانس اجازه بازرس��ی نمی دهد چه رسد به آنکه همچون 
ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کند؛ کاری که ایران 
پیشتر داوطلبانه انجام می داد اما در شرایط کنونی متوقف 
کرده اس��ت. از این رو، سفر گروسی به فلسطین اشغالی و 
دیدار او با »نفتالی بنت« نخس��ت وزیر این رژیم با واکنش 
مقامات جمهوری اس��المی ایران مواجه شد به طوری که 
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه کشورمان این 
سفر را محکوم کرد و آن را مغایر با اصل بی طرفی و جایگاه 
فنی و حرفه ای آژانس دانست. مقامات رژیم صهیونیستی 
چ��ه در دوره نتانیاهو و چه در دولت بنت، از هیچ توطئه ای 
برای شکست توافق و نیز سنگ اندازی در مسیر پیشرفت 
برنامه هس��ته ای ایران دریغ نکرده اند؛ ترور دانش��مندان، 

ارس��ال بدافزار همچون »اکستاکس نت« به سیستم های 
مرتبط با تأسیسات و نیز خرابکاری های مکرر در سایت های 
هس��ته ای از آن جمله به ش��مار می رود که البته به نوشته 
روزنامه »نیویورک تایمز« تا کنون نتیجه ای عکس داشته 
و بر س��رعت فعالیت های هس��ته ای ایران افزوده است. در 
ش��رایط کنونی رژیم صهیونیستی با اثرگذاری بر آژانس و 
برقراری روابط نزدیک با چهار کشور ارائه دهنده پیش نویس 
قطعنامه، »پلن بی« را در مدنظ��ر دارد؛ پلنی که چند روز 
پیش در جریان سفر مقامات امنیتی رژیم از قبیل »جاش 
زارکا« مدی��ر بخ��ش راهبردی وزارت ام��ور خارجه آن به 
آمریکا و دیدار با »رابرت مالی« مورد بررسی قرار گرفت که 
بر پایه آن، شدت فشار بر ایران باید افزایش یابد. در مجموع 
اگر چه رسانه های مختلف همچون »رویترز«، »پولیتیکو« 
و »فارن پالیسی« از مالیم بودن لحن پیش نویس قطعنامه 
سخن به میان آورده اند اما در صورت تصویب شدن آن در 
شورای حکام و انتقال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، 
همصدایی غرب با رژیم صهیونیستی و اثرگذاری تل آویو بر 

رویکرد آژانس بیش از پیش نمایان می شود.
قطعفعالیتتعدادیازدوربینهایفراپادمانیآژانس ���

انرژیاتمیدرایران
س��ازمان انرژی اتم��ی با صدور بیانی��ه ای از قطع فعالیت  
تعدادی از دوربین های فرا پادمانی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران خبر داد. در بیانیه س��ازمان انرژی اتمی آمده 
اس��ت: جمهوری اس��المی ایران تاکن��ون همکاری های 
گسترده ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است که 
متأس��فانه آژانس بدون اینکه در نظر داش��ته باشد که این 
همکاری ها ناشی از حسن نیت ایران است، نه تنها قدردان 
ای��ن همکاری ها نبوده، بلکه به نوع��ی آن را وظیفه ایران 
نیز تلقی کرده اس��ت. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از 
امروز فعالیت  دوربین های فرا پادمانی دستگاه اندازه گیری بر 
خط س��طح غنا OLEM و فلومتر آژانس قطع شود که 
دستور آن به مس��ئوالن مربوطه داده شده است. سازمان 
انرژی اتمی در این بیانیه همچنین یادآور شده است: البته 
بیش از ۸۰ درصد از دوربین های موجود آژانس دوربین های 
پادمانی هستند که کمافی السابق فعالیت این دوربین ها ادامه 

خواهد یافت.
ایرانهیچفعالیتهستهایپنهانونانوشتهایندارد ���

محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در 
رابطه با نشس��ت ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و پیش نویس قطعنامه علیه کشورمان، اظهار داشت: 
این حرکت اخیر س��ه کش��ور اروپایی با طرح پیش نویس 
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام یک حرکت سیاسی 
و در راستای سیاست فشار حداکثری است و اهداف اصلی 
آن و همچنین پشتیبانی و راهبری آن با رژیم صهیونیستی 
است. اسالمی تاکید کرد: موارد اتهامی و ادعایی مطرح را 
۲۰ س��ال است که به ایران نسبت می دهند. اساس شکل 
گیری برجام ب��رای رفع این اتهامات ب��ود. اگر جمهوری 
اسالمی ایران برجام را پذیرفت برای این بود تا این اتهامات 
را رد کرده و اعتمادسازی کند. وی خاطر نشان کرد: تمامی 
موارد ادعایی در قالب pmd بسته شده است یعنی مذاکره، 
بازرسی، بازدید صورت گرفته و پرونده بسته شده است. در 
این راس��تا تفاهمی صورت گرفته است که طرفین متعهد 
تکالیفی داش��تند. آنه��ا باید تحریم ها را لغ��و می کردند و 

همکاری ها و تسهیالتی را برای توسعه صنعتی کشور انجام 
می دادند و جمهوری اسالمی ایران هم پذیرفته محدودیتی 
در پیشبرد فعالیت های هس��ته ای خود داشته باشد تا این 

اعتماد سازی اتفاق بیفتد.
روی�هغل�طآژان�سع�وضنش�وداقدام�اتدیگری ���

میکنیم
بهروز کمالوندی سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی قبل از 
شرکت در جلسه ی ویژه ی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در گفتگوی تلویزیونی گفت: بر اس��اس اطالعیه ی صادر 
ش��ده، متاس��فانه رفتار آژانس متناس��ب با همکاری های 
ما نبوده اس��ت. وی افزود: س��ه کشور اروپایی و همچنین 
آمری��کا تحرکات��ی را آغاز کردند که تصمیم گرفته ش��د 
بخش��ی از همکاری ها که فرات��ر از پادمان و جزو تعهدات 
ما نبود و بر مبنای حس��ن نیت از ط��رف ایران بود )مانند 
ضبط برخی از فعالیت ها توسط دوربین ها و دستگاه برخط 
سنجش سطح غنا( متوقف شود. سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: در گذش��ته نیز قرار نبود اطالعات این 
دستگاه ها در اختیار آن ها قرار گیرد مگر در حالت پذیرش 
ش��رایط ایران و بر اساس قانون راهبردی مجلس، از امروز 
این اطالعات ضبط نمی شود. وی افزود: اقداماتی دیگری 
در نظر گرفته ش��ده که امیدواریم آن ها به خودشان بیایند 
و ج��واب همکاری های ایران را بدهند. کمالوندی تصریح 
ک��رد: نکته دیگری که باید بیان ش��ود این اس��ت که ۸۰ 
درصد دوربین های آژانس، دوربین های پادمانی اس��ت. ما 
متعهد به پادمان هستیم و دوربین هایی که قطع می شوند، 
دوربین های فرا پادمانی هستند و آژانس دیگر نمی تواند از 
اطالعات آن ها استفاده کند. وی افزود: امیدوار هستیم که 
با اقداماتی که انجام می ش��ود این ها به خودش��ان بیایند و 
روش و منش خود را عوض کنند با این رویکرد نمی توانند 
انتظار داشته باشند که جمهوری اسالمی ایران در قبال عدم 
همکاری و سوءنیت آن ها، همکاری داشته باشد. کمالوندی 
گفت: متاس��فانه گزارشی که مدیرکل داده است منعکس 
کننده این همکاری ها و حس��ن نیت نبوده است و امیدوار 

هستیم که این رویکرد را عوض کنند.
افزایشغنیس�ازیبهترینپاسخبهصدورقطعنامه ���

احتمالیعلیهایراناست
جالل رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها در مجلس با اشاره به ارائه پیش نویس قطعنامه 
ای علیه ایران به شورای حکام گفت: اگر این قطعنامه در 
ش��ورای حکام آژانس بین المل��ل انرژی اتمی به تصویب 
برسد انتظار می رود ایران بدون معطلی به سمت افزایش 
غنی سازی پیش برود. نماینده مردم مرودشت در مجلس 
با تاکید بر اینکه ایران همواره حسن نیت خود را نشان داده 
است و تحت بازرسی های آژانس بوده، اظهار داشت: غرب 
تصور می کند اگر فش��ار را بر ایران افزایش دهد و تحریم 
های بیش��تری اعمال کند می تواند به اهداف مدنظر خود 
دس��ت یابد. وی افزود: از این رو در شرایطی که همکاری 
ایران با آژانس در نهایت منجر به صدور قطعنامه ای علیه 
ما می شود باید بدون تعارف غنی سازی را افزایش دهیم. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: هر زمان کوتاه آمدیم و به 
موضوعی رضایت دادیم، تحریم ها سخت تر شد از این رو 
باید به این سمت و سو برویم که اگر قطعنامه تصویب شود 
مهمترین جواب این باشد که به سمت تقویت غنی سازی و 

ارتقا سطح غنی سازی برویم.
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اقتصاد کالن

ادامه ریزش لیر ترکیه در بازار جهانی 
اظه��ارات رئی��س جمه��ور ترکی��ه در کنار 
نگرانی ها نسبت به باال رفتن تورم باعث شد 
ت��ا در معامالت امروز هم ش��اهد افت ارزش 
لی��ر در برابر دالر باش��یم. به گ��زارش گروه 
اقتصاد بین الملل خبرگ��زاری فارس به نقل 
از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه اخیرا بر ادامه سیاست خود برای پایین 
آوردن نرخ بهره در این کشور تاکید کرد. این 
مس��ئله در کنار نگرانی ها نسبت به افزایش 
تورم و کاهش ذخایر ارزی ترکیه باعث شد تا 
در معامالت امروز هم ش��اهد افت ارزش لیر 
در برابر دالر باشیم.در معامالت امروز ارزش 
لیر ت��ا 1۷.1۵ لیر در برابر دالر پایین آمد که 
فاصله کمی تا رس��یدن ب��ه رقم 1۸.4 لیر در 
برابر دالر که در روز ۲۰ دسامبر سال گذشته 
و در پ��ی یک بحران ارزی ثبت ش��د، دارد.
به ط��ور کلی در 1۲ روز از 14 روز معامالتی 
اخیر، ارزش لیر منفی بوده و نسبت به ابتدای 
س��ال جاری تاکنون ۲۳ درصد از ارزش خود 
را                            از دست داده است.لیر سال گذشته هم 44 
درصد سقوط کرده بود. این کاهش ارز لیر در 
کنار ت��ورم ۷۳ درصدی در ترکیه در ماه های 
پیش از برگزاری انتخابات در اواس��ط س��ال 
۲۰۲۳ خانوارهای این کشور را                            به شدت تحت 
فشار قرار داده اس��ت.                                 بانک مرکزی ترکیه با 
استفاده از ذخایر ارز خارجی خود تالش کرده 
تا از ماه دس��امبر تاکنون از لیر حمایت کند. 
این مسئله باعث شده تا کارگزاران ارز فضای 

بازار در ترکیه را                            بازار مدیریت شده بنامند.

هیچ محدودیتی در برق رسانی نداریم 
مدیرعام��ل توانیر گفت: با هماهنگی صورت 
گرفت��ه به گون��ه ای عمل خواهی��م کرد که 
نیازی به محدودی��ت مصرف برق در بخش 
خانگی وجود نداشته باشد. به گزارش خبرنگار 
اقتص��ادی خبرگزاری فارس،  آرش کردی در 
ارتباط زنده با صدا و س��یما، در مورد پایداری 
شبکه برق کشور، گفت: بر اساس هماهنگی  
انجام شده، مدیریت مصرف برق با همراهی 
بخش صنعت و کش��اورزی در ح��ال انجام 
است که جا دارد، از همراهی های صنعتگران 
و کشاورزان تشکر کنم.مدیرعامل توانیر تاکید 
ک��رد: هیچ محدودیتی در برق رس��انی وجود 
ندارد.وی افزود: ممکن اس��ت برخی حوادث 
نظیر طوف��ان دیروز تهران زمینه قطعی برق 
موق��ت را ب��ه وجود بی��اورد، ام��ا جنس این 
خاموش��ی با خاموشی ناش��ی از ناترازی برق 
تف��اوت دارد.کردی بیان کرد: ان ش��اء اهلل با 
هماهنگ��ی صورت گرفته ب��ه گونه ای عمل 
خواهیم کرد که نیازی به محدودیت مصرف 

برق در بخش خانگی وجود نداشته باشد.

همه پمپ بنزین ها کارت سوخت آزاد 
ندارند

رئیس صنف جایگاهداران کش��ور گفت: هم 
اکنون هم��ه جایگاه ها کارت س��وخت آزاد 
ندارند ک��ه البته بنا به گفته مس��ئوالن امر، 
ای��ن به معنای حذف کام��ل کارت های آزاد 
جای��گاه داران نخواهد بود. اس��داله قلی زاده، 
در  کش��ور  جایگاه��داران  صن��ف  رئی��س 
گفت وگو با تس��نیم اظهار داشت: چند سال 
گذشته شاهد تغییرات بیشتری در خصوص 
س��همیه کارت های س��وخت جایگاه داران و 
تع��داد جایگاه ه��ای دارای کارت آزاد بودیم.
وی افزود: ه��م اکنون همه جایگاه ها کارت 
س��وخت آزاد ندارن��د ک��ه البته بن��ا به گفته 
مس��ئوالن امر، این به معن��ای حذف کامل 
کارت ه��ای آزاد جای��گاه داران نخواهد بود.
قلی زاده با بیان اینکه »تصمیم سازان عرصه 
س��وخت با دالیلی نظیر سیاست های کنترل 
مصرف، تخصی��ص بهینه و مبارزه با قاچاق 
طرح های��ی را اجرایی کردن��د«، گفت: ما در 
برخی موارد منتقد اجرای این طرح ها بودیم؛ 
چرا که جایگاه ها ب��ه عنوان مهمترین حلقه 
توزیع، در مواجهه مس��تقیم با مصرف کننده 
هس��تند و نتایج احتمالی اجرای این طرح ها 
ب��رای جایگاه ه��ا قاب��ل پیش بینی اس��ت.
رئیس صن��ف جایگاهداران کش��ور تصریح 
ک��رد: طی س��الهای اخیر ش��اهد م��واردی 
نظیر الزام م��ردم به اس��تفاده از کارت های 
ش��خصی، افزایش قیمت س��وخت، سوخت 
اعتباری برای تاکس��ی های اینترنتی و وانت 
بارها، تخصیص س��همیه گازوئیل بر اساس 
پیمایش، کاهش کارت های آزاد گازوئیل در 
جایگاه های کش��ور، کاهش کارت های آزاد 
بنزین جایگاهه��ا در برخ��ی مناطق مرزی 
و... بوده ایم که این طرح ها دارای محاس��ن 
و معایبی بوده اند و یقینا جایگاه های سوخت 
بیش��ترین آسیب ها را از این طرح ها متحمل 

شدند.

طرح های پتروشیمی باید در سواحل 
اجرا شوند نه استان های کویری

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجوز 
طرح های توس��عه ای کش��ور باید براساس 
آمایش سرزمینی باش��د در غیر این صورت 
مجلس ورود خواهد کرد و جلوی احداث این 
طرح ها را خواهد گرفت.اس��ماعیل حسین 
زهی عضو کمیس��یون عم��ران مجلس در 
گفت وگو با مهر درباره اقدام س��وال برانگیز 
سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر صدور 
مجوز احداث پتروشیمی امیر آباد که آب بَری 
باالیی دارد، در استان کویری سمنان و عدم 
اجرای قانون آمایش س��رزمین، به موضوع 
لزوم تطابق دانش بنیان با طرح های عمرانی 
اظهار کرد: ما عالوه بر تأکیداتی که قوانین 
مختلف در ح��وزه آمایش س��رزمین داریم، 
اس��ناد باالدس��تی زیادی در زمین��ه اجرای 
طرح ه��ای عمرانی و تطاب��ق آنها با آمایش 
س��رزمین داریم که باید در همه پروژه های 
عمرانی رعایت شوند.وی ادامه داد: در سال 
گذش��ته به ه��ر دلیل آمایش س��رزمینی یا 
رعایت نمی ش��د یا اینکه به مشاورانی داده 
می ش��د که بدون انجام بازدیدهای میدانی 
از وضعیت محل اج��رای پروژه ها، مطالعات 
و تحقیقات خود در زمینه آمایش س��رزمین 
را برای اج��رای پروژه ه��ای عمرانی انجام 
می دادند.عض��و کمیس��یون عمران مجلس 
با بی��ان اینک��ه هیچی��ک از مطالعاتی که 
در س��ال های گذش��ته در خصوص آمایش 
س��رزمینی انجام ش��ده، قابلیت اجرا ندارد، 
افزود: به نظر می رسد این طرح ها به صورت 
یکنواخت برای همه استان ها تهیه شده، در 
حالی که ش��رایط استان ها و حتی شهرهای 
یک اس��تان با هم متفاوت است.وی یادآور 
شد: به عنوان مثال در استانی مانند سیستان 
و بلوچس��تان که روستاها از یکدیگر به طور 
متوسط ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر فاصله دارند و نیاز 
به خانه های بهداشت در هر استان باالست، 
اما بر اس��اس یک مصوبه کلی گفته ش��ده 
که باید به ازای یک تعداد مش��خصی خانوار 

روستایی، خانه بهداشت احداث شود.

رئیس و معاون شعبه بانک ملی سرقت 
شده برکنار شدند

مدیرعامل بانک ملی رئیس و معاون ش��عبه 
مورد س��رقت واقع ش��ده در هفته گذشته را 
برکن��ار و برای برخ��ورد قانونی ب��ه مراجع 
مربوطه معرفی کرد.ب��ه گزارش مهر، بانک 
ملی ای��ران اعالم کرد: در پی ب��روز حادثه 
سرقت از صندوق های اجاره ای شعبه دانشگاه 
و خسارات وارده به مردم و مشتریان به حکم 
مدیرعام��ل بانک، رئیس و معاون ریالی این 
ش��عبه از س��مت خود برکنار شدند و مراتب 
برخورد قانونی الزم با آنها و س��ایر مقصرین 
در حال انجام اس��ت.گفتنی است جمعه 1۳ 
خرداد امس��ال در ایام تعطیالت نیمه خرداد، 
بانک ملی شعبه دانشگاه تهران مورد سرقت 
ق��رار گرفته بود که ط��ی آن ۲۵۰ صندوق 
امانات آسیب دید و 1۶۸ صندوق دیگر مورد 

دستبرد قرار گرفت.

صرفه جویی 2۹ میلیون یورویی از 
محل ساخت داخل 

یک پاالیش��گاه داخلی به منظور تامین نیاز 
خود توانس��ته است از محل س��اخت داخل 
تجهیزات وقطعات صرفه جویی ۲۹ میلیون 
یورویی را برای کشور داشته باشد.به گزارش 
مهر یکی از اقداماتی که همواره در دستور کار 
صنعت نفت کش��ور به خصوص در سالهای 
اخیر قرار گرفته موضوع ساخت داخل قطعات 
م��ورد نیاز این صنعت اس��ت. پس از تحریم 
سال ۹۷ که به منظور خروج آمریکا از معاهده 
هسته ای برجام صورت گرفت ساخت داخل 
قطعات صنعت نفت نیز شتاب گرفت تا جایی 
که در س��الهای اخیر شاهد اوج ساخت داخل 
قطع��ات مورد نی��از در صنعت نفت توس��ط 
پاالیشگاه ها هستیم.پاالیشگاه الوان نیز که 
در جزیره الوان واقع شده و دسترسی به این 
پاالیشگاه به راحتی امکان پذیر نیست از این 
قاعده مس��تثنی نبود تا جایی که این شرکت 
در جهت سیاست گذاری رفع نیازها بر مبنای 
ساخت داخل با تشکیل کمیته خودکفایی و با 
بهره گیری از ظرفیت های بالقوه شرکت های 
دانش بنیان و تولید کننده داخل کش��ور، بالغ 
بر تعداد ۵۰۰۰ ردیف کاال مشتمل بر نزدیک 
به ۲۵۰۰۰ قلم کاالی مختلف را برای اولین 
بار تولید کرد.بررسی قطعات ساخته شده در 
این پاالیش��گاه نش��ان می دهد از محل این 
س��اخت داخل مجموعه این تولیدات صرفه 
جویی ارزی بالغ بر حدود ۲۹،۷۰۰،۰۰۰ یورو 
ایجاد شده است که از نظر ریالی بالغ بر حدود 
هشت هزار میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون 
ریال است.بررسی عملکرد این پاالیشگاه در 
س��اخت داخلی قطعات نش��ان می دهد طی 
۷ س��ال گذشته روند س��اخت داخل در این 
پاالیش��گاه رون��د فزاینده ای بوده اس��ت به 
طوری که در سال ۹۳ فقط ۲۶۹ ردیف کاال 
و در سال 14۰۰ تعداد ردیف های ساخته شده 

کاال به 1۰۵۰ قلم کاال رسیده است.

اخبار

مدیر اس��بق امور بین الملل ش��رکت ملی 
نفت گف��ت: تفاهم نامه توس��عه »میدان 
مش��ترک هنگام« پابرجاس��ت و چنانچه 
این ط��رح به خوبی پیش ب��رود می تواند 
الگوی��ی برای توس��عه میادین مش��ترک 
ایران شود. محمدعلی خطیبی مدیر اسبق 
امور بین الملل شرکت ملی نفت در گفتگو 
با خبرن��گار اقتصادی خبرگ��زاری فارس 
درباره آخرین وضعیت تفاهم نامه ایران و 

عمان برای توسعه میدان مشترک هنگام 
گفت: طبیعتا کش��ورهایی مثل ایران که 
تحریم می ش��وند، فعالیت های تجاری و 
اقتصادی خود را متوق��ف نمی کنند بلکه 
ش��کل آن را تغییر می دهند تا در تیررس 
تحریم قرار نگیرد.وی گفت: به طور کلی 
ایران در تعامالت خود با س��ایر کش��ورها 
باید طب��ق الگوهای متناس��ب با تحریم 
تعام��ل کند. ایران و کش��ورهای مختلف 

مناف��ع مش��ترک زی��ادی دارند ک��ه آنها 
را در ش��رایط تحریم همس��و با یکدیگر 
می کند.خطیب��ی گفت: ای��ران و عمان بر 
س��ر تفاهم نامه ای برای توسعه مشترک 
می��دان هنگام تواف��ق کرده اند اما در این 
تفاهم نامه اش��اره ای به تقس��یم سهم در 
این میدان مش��ترک نشده است. تکذیبیه 
وزارت انرژی و معادن عمان نیز مبتنی بر 
تکذیب تقس��یم سهم میدان بوده است و 

خود امض��ای تفاهم نامه را تکذیب نکرده 
است.مدیر اس��بق امور بین الملل شرکت 
ملی نفت گفت: پس از امضای تفاهم نامه 
نیز دو کش��ور تیم های کارشناسی خود را 
تعیین و جلسات مشترکی برای همکاری 
در توس��عه این میدان برگزار می کنند.وی 
تاکید ک��رد: پس در مجم��وع تفاهم نامه 
امضا ش��ده و پابرجاست ولی هنوز تقسیم 
سهم صورت نگرفته است و چنانچه این 

طرح به خوبی پیش برود می تواند الگویی 
برای توس��عه میادین مشترک ایران شود.
خطیبی ادامه داد: به طور کلی یک پدیده  
عجی��ب در این ماج��را اتفاق افت��اد و ما 
جایی ش��اهد نیس��تیم که یک وزارتخانه 
صحبت ه��ای وزی��ر خ��ودش را تکذیب 
کند. البته این موضوع می تواند ناش��ی از 
فش��ارهای آمریکا بر کشورهای همکار با 

ایران نیز باشد.

توافق ایران و عمان برای توسعه »میدان مشترک هنگام« پابرجا است 
خطیبی:

جوالن کاال های قاچاق در خواب غفلت مسئولین
طرح برخورد با قاچاق کاال متوقف شده است؟

گروهاقتصادی:با وجود آنکه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در ابالغیه ای به اس��تانداران کش��ور خواس��تار 
برخورد با قاچاق کاال در س��طح عرضه ش��ده بود، اما با 
گذش��ت ۲ ماه از این ابالغیه هنوز نتیجه آن مش��خص 
نیس��ت. به گ��زارش خبرن��گار اقتصادی مه��ر، برخی از 
دس��تگاه های متولی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز در طی 
س��ال های گذش��ته با رویکردی غیرکارآمد نتوانسته اند 
تأثیرگذاری مطلوبی در زمینه کشف و ضبط کاالی قاچاق 
داشته باشند؛ این مسئله به خصوص در سطح عرضه قابل 
لمس است. عرضه عیان لوازم خارجی قاچاق در مغازه ها و 
همچنین فروش پوشاک قاچاق خارجی در بازار و فضای 
مجازی نشان دهنده عدم موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در مسیر مبارزه با قاچاق کاال بوده است.ضعف 
در برخورد، کشف و ضبط کاالی قاچاق در کشور خود را 
در آمارهای متعدد و متش��دد میزان گردش مالی کاالی 
قاچاق نشان داده اس��ت به طوری که در سال های اخیر 
آمار دقیق و ش��فافی در زمینه میزان قاچاق وجود نداشته 
است. به طور مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز رقم س��االنه قاچاق را رقمی در حدود 1۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون دالر اعالم کرده است اما مجلس برآورد خود 
را از این رقم در حدود ۲۵ میلیارد دالر دانسته است.اکنون 
با شرایطی مواجه هستیم که با گذشت 1۷ سال از تشکیل 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ۸ سال از تصویب قانون 
آن، هن��وز هم به عقیده کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی 
قانون مبارزه با قاچاق در عمل نتوانسته به نتیجه مطلوب 

خود نائل شود.
وضعیتمبهممبارزهباقاچاقدرسال���۱۴۰۱

در س��الهای اخیر برخورد سیستمی و استفاده از ابزارهای 
سامانه ای همچون شناس��ه کاال و سامانه جامع تجارت 
م��ورد توجه بیش��تری قرار گرفته اس��ت و همین قضیه 
توانس��ته است اثرات شگرفی در زمینه کنترل قاچاق ایفا 
کند؛ اما مس��ئله قاچاق کاال هنوز هم یکی از بزرگترین 

معضالت اقتصاد ایران است.با وجود آنکه در فروردین ماه 
سال جاری، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در ابالغیه ای به استانداران کشور خواستار برخورد با 
قاچاق کاال در سطح عرضه شده بود، اما با گذشت ۲ ماه 
از این ابالغیه مشخص نیست اقدامات دستگاه های متولی 
برخورد با قاچاق در س��طح عرضه به چه میزان موفقیت 

آمیز بوده و اهداف تعیین شده، تحقق یافته است.
نیازفوریاصالحقوانینستادمبارزهباقاچاق ���

س��یدجواد حس��ینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه ساختار 
سازمانی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیازمند اصالح 
قوانین اس��ت، گف��ت: اکنون در این س��تاد با انبوهی از 
قوانین و مقررات مواجه هس��تیم که به طور کلی ارزش 
جرم انگاری را از بین برده اس��ت.وی با بیان اینکه ابتدا 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خودش مسئول رسیدگی 
به س��اختار ناکارآمد خود اس��ت، گفت: این ستاد باید با 
یک حرکت جهادی به س��مت اصالح س��اختاری خود 

حرکت کند.
کمیسیونصنایعازعملکردستادراضینیست ���

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان اینکه 
کمیسیون های صنایع و اقتصادی مجلس آمادگی کامل 
دارند تا با این س��تاد برای اصالح ساختار این سازمان و 
قوانین دست وپا گیر آن همکاری کنند، گفت: در مجموع 
کمیس��یون صنایع و معادن از عملکرد کلی این س��تاد 
رضایتمندی ندارد.وی با اش��اره به اینکه عملکرد ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دولت گذش��ته به ش��کل 
کارآمد و صحیحی نبوده اس��ت، گف��ت: رئیس جمهور 
مصمم است تا به وسیله کنترل هوشمند سامانه ای و با 

به کارگیری سامانه جامع تجارت، ورود قاچاق به کشور 
را به حداقل ممکن برساند.

لزومایجادتحولدرستادمبارزهباقاچاق ���
حس��ینی کیا با عنوان اینکه دولت فعلی و ش��خص آقای 
رئیسی معتقد است که بانیان وضع موجود توانایی اصالح 
امور را ندارند، خاطر نش��ان کرد: ناکارآمدی ستاد مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و ارز باید به س��رعت مرتفع ش��ود.وی با 
بیان اینکه تکمیل س��امانه جامع تجارت کمک شایانی 
به کنت��رل هوش��مند کاالی قاچاق در مب��ادی ورودی 
و داخلی کش��ور خواهد کرد، گفت: تاکنون بس��یاری از 
زیرسامانه های سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و 
فقط برخی دستگاه ها برای اتصال باقی مانده است که به 

زودی متصل خواهد شد.
برخوردهایمقطعیمبارزهباقاچاق،کافینیست ���

به گزارش مهر، با وجود آنکه قرار بود مقابله با قاچاق در 
س��طح عرضه از سمت ستاد مبارزه با قاچاق مجدداً آغاز 
شود اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کاالهای 
قاچاق به راحتی در بازار ش��هرهای ب��زرگ مانند تهران 
عرضه می شوند. این برخوردها معمواًل به شکل مقطعی 
و موقت انجام ش��ده اس��ت و بالفاصله پس از فروکش 
کردن تب و تاب رسانه ها مجدداً رو به افول حرکت کرده 
اس��ت و لذا فقدان برنامه طوالن��ی مدت و کالن در این 
زمینه همیشه وجود داش��ته است.آمارهای رسمی نشان 
می دهند که کاالی قاچاق در سال های مختلف از ۲۲ تا 
۳۳ درصد از کاالهای وارداتی کشور را تشکیل می دهد، 
اما از کل این میزان تنها یک تا هش��ت درصد آن کشف 
شده است. در سال های اخیر نیز، ۲۲ میلیارد دالر کاالی 
قاچاق به کشور وارد شده که یک میلیون فرصت شغلی 
را از کشور گرفته است. طبق ارزیابی سال های اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس، ریس��ک کش��ف کاالی قاچاق در 
کش��ور تنها ۵ تا 1۰ درصد است که این به معنای خطر 

پایین انجام قاچاق در کشور است.

بررسی ها نش��ان می دهد شوک ناشی از انتظارات تورمی به تدریج در روند 
قطعی تغییرات نرخ ارز هضم ش��ده و از مهر ۹۹ تاکنون چیزی جز زیان و 
بازدهی منفی، نصیب س��رمایه گذاران ارزی نشده است.  به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش قیمت دالر در بازار آزاد تا محدوده ۳1 
ه��زار تومانی، تغییرات قیمت ارز و طال را به یکی از اخبار مهم مبدل کرده 
اس��ت.هر چند میانگین قیمت دالر حواله ای )در س��امانه نیما( و اسکناس 
آمریکای��ی در صرافی های مجاز )س��نا( به ترتیب در مح��دوده ۲4.۶1۹ و 
۲۶.۶۸4 تومان در حال نوس��ان اس��ت و تقریباً همه نیازهای ارزی کش��ور 
از این دو محل تأمین می شود، اما در هفته های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد با 
سرکش��ی تا قله تاریخی خود پیشروی کرده است.تاریخچه تغییر نرخ ها در 
بازار ارز نشان می دهد  رکورد قیمت ها به مهر ۹۹ برمی گردد که از آن زمان 
تاکنون چیزی جز زیان و بازدهی منفی نصیب سرمایه گذاران حوزه ارز نشده 
است. همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، آخرین بار قیمت دالر 
در مهرماه ۹۹ به حدود ۳1۸۵۰ تومان رسید و پس از آن تاکنون همواره زیر 
نرخ مذکور مورد معامله قرار گرفته است. البته، چنین ریزش و تعدیل شوک 
قیمتی در بازار ارز باز هم س��ابقه دارد.جایی ک��ه در مهرماه ۹۷، به محض 
نزدیک ش��دن قیمت دالر ب��ه محدوده ۲۰ هزار تومان��ی و پس از مصوبه 
سران قوا مبنی بر مداخله بانک مرکزی در بازار و تأکید بر بازگشت ارزهای 
صادراتی، قیمت  انواع ارزهای خارجی با ریزش سنگین مواجه شد و از مهر 

۹۷ تا اواسط سال ۹۹، هرچه نصیب سرمایه گذاران کرد، زیان بود.

تجربهریزشنرخهادراوجتحریموفشاراقتصادی ���
بر اس��اس مس��تندات فوق، روند تغییرات نرخ ارز، به وی��ژه پس از خروج 
آمریکا از برجام در اردیبهش��ت 1۳۹۷ )که تحریم های اقتصادی، تش��دید 
ش��د و آمریکا هر ابزاری در توان داشت، برای محاصره اقتصادی ایران به 
کار گرفت( نشان می دهد، دستکم در دو مقطع زمانی، نرخ ارز سقوط قابل 
مالحظه ای داش��ته است.سقوط هایی که هیچ کدام به واسطه کاهش فشار 
تحریمی و موتورهای محرک نرخ ارز در اقتصاد ایران نبود و ماه ها بازار را 
از بازگش��ت به قله قیمت ها دور نگه داش��ت. تحوالتی که بیش از هرچیز 
دیگری هیجانی، امنیت پایین سرمایه گذاری و ناپایدار بودن معادالت این 
بازار را نشان می دهد.تجربه سقوط قیمت ارز در مهرماه ۹۷ و مهرماه ۹۹، 
گواه ادعای فوق است. مقاطعی که سوداگران و فعاالن بازار انتظار نرخ های 
به مراتب باالتر می کش��یدند و تا مدت ها نتوانس��تند از حاشیه زیان خارج 

شوند.
بازارسازتاچهمیزانتوانمنداست؟ ���

بررسی ها نشان می دهد، در کنار افزایش ارزش صادرات ایران از ۳4 میلیارد 
و ۲۵۶ میلیون دالر در سال ۹۹ به بیش از 4۸ میلیارد دالر در سال 14۰۰، 
حجم تجارت خارجی ایران در سال 14۰۰ نسبت به سال قبل نیز ۳۸ درصد 
افزایش داش��ته است.همچنین، به گزارش گمرک ایران، تراز تجاری کشور 
طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، مثبت 4۰1 میلیون دالر بوده و شاخص های 
اثرگذاری همچون نفت 1۲۰ دالری، افزایش صادرات نفت، صرفه جویی از 

محل مرگ دالر 4۲۰۰ تومانی و نیز دسترسی تدریجی به منابع مسدود شده 
ارزی، نش��ان از ابزار توانمند بانک مرکزی برای مقابله با التهاب در بازار ارز 
است.شواهد حاکی اس��ت، بانک مرکزی در یک سال گذشته، بدون اتخاذ 
هرگونه سیاست مداخله ای و سرکوب گرایانه در بازار ارز، سناریوی جهش نرخ 

ارز و نیز اتالف منابع مورد نیاز برای مدیریت بازار را منتفی کرده است.
مصوبهالزامآورسرانقوابرایبانکمرکزی ���

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی سران 
قوا که به ریاس��ت رئیس جمهور تش��کیل ش��د، اختیارات جدید و ویژه ای 
)همچون مصوبه مهرماه ۹۷ س��ران ق��وا( به بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار ارز داده شد.براساس مصوبات این جلسه، اختیار مداخله موثر به بانک 
مرکزی در بازار آزاد عطا شده و همچنین »معامالت فردایی طال« همانند 
معامالت فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی ش��ناخته شد و فعاالن این بازار 
صوری که کاالیی در آن ها رد و بدل نمی شود، به جرم اخالل اقتصادی، 
تح��ت پیگرد قرار خواهند گرفت.چند روز پس از اعطای اختیارات مذکور، 
علی صالح آبادی در گفت وگویی درباره نوس��ان بازار ارز با اشاره به این که 
عرضه ارز را نس��بت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، گفت: »بانک مرکزی 
برنام��ه مفصلی در حوزه مدیریت ب��ازار ارز دارد. بیش��ترین ذخیره ارزی 
اسکناسی را در تاریخ کشور داریم؛ بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و از همه ظرفیت های بانک مرکزی برای 

برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می کنیم.«

ارزیابی توانمندی بانک مرکزی در تحوالت بازار ارز

ضرورت 2 اقدام مهم سازمان مالیاتی برای کنترل رشد مالیات ها
ماجرای اعتراضات مالیاتی اخیر چیست؟ 

با توجه به واقعی ش��دن درآمد فعاالن صنفی 
درپی س��اماندهی دس��تگاه های کارتخوان، 
مالیات های افراد افزایشی قابل توجه داشته و 
سازمان امور مالیاتی برای حمایت از مؤدیان 
ضرایب مالیاتی را نصف و س��قف سه برابری 
را برای افزایش مالیات ها تعیین کرد که باید 
عملیاتی ش��ود. به گزارش تس��نیم، براساس 
اع��الم دولت و با مجوز ش��ورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران سه قوه، در راستای حمایت 
از صنوف و فعاالن اقتصادی، س��قف استفاده 
مؤدیان از تبصره ماده 1۰۰ قانون مالیات های 
مس��تقیم از ۳۰ برابر م��اده ۸4 که در بودجه 
س��ال 14۰1 تعیین ش��ده بود، به 1۰۰ برابر 
افزای��ش یافت.ب��ه این ترتی��ب مؤدیانی که 
درآمد یا فروش س��االنه آنها تا س��قف چهار 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، می توانند 
از ام��کان تبص��ره 1۰۰ قان��ون مالیات های 
مستقیم استفاده کنند. البته فعاالن اقتصادی 
تقاضای افزایش 14۰برابری را داش��تند که با 
این مسئله موافقت نش��د.الزم به ذکر است، 
در س��ال گذش��ته حدود یک میلیون و ۷۰۰ 

هزار نفر از ظرفیت تبصره ماده 1۰۰ استفاده 
کردند که با توجه به افزایش قابل توجه سقف 
مش��موالن این ماده، پیش بینی می شود که 
دایره افرادی که می توانند از شرایط این ماده 
قانونی استفاده کنند به بیش از دو میلیون نفر 
برسد.همچنین در سال گذش��ته در ابتدا ۳۰ 
برابر )معادل یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان( 
م��اده ۸4 در قانون بودجه ذکر ش��ده بود که 
با توجه به مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا 
این رقم به 4۵ برابر )معادل یک میلیارد و ۶۲۰ 
میلیون تومان( تغییر پیدا کرد.متن ماده 1۰۰ و 
تبصره آن به شرح زیر است: مؤدیان موضوع 
این فصل ای��ن قانون مکلف ان��د اظهارنامه 
مالیاتی مربوط به فعالیت های ش��غلی خود را 
در یک¬ س��ال مالیاتی برای هر واحد شغلی 
ی��ا برای هر محل جداگانه طبق  نمونه ای که 
وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد 
شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره 
امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات 
 متعل��ق را به نرخ مذکور در م��اده )1۳1( این 
قانون پرداخت نمایند.تبصره � س��ازمان امور 

مالیاتی کشور می¬ تواند برخی از مشاغل یا 
گروههایی از آن��ان را که میزان فروش کاال 
و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت 
موضوع ماده )۸4( این قانون باش��د از انجام 
بخش��ی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و 
مدارک موضوع ای��ن قانون و ارائه اظهارنامه 
مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را 
به صورت مقطوع تعیی��ن و وصول نماید. در 
م��واردی که مؤدی کمتر از یک س��ال مالی 
به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق 
نس��بت به مدت اشتغال محاس��به و وصول 
می شود.گفتنی است، با توجه به تبصره ماده 
1۰۰، در صورتی ک��ه هریک از مؤدیان جزو 
ش��مول آن قرار بگیرند مالیات آنها به صورت 

مقطوع تعیین می شود.
ضرای�بافزای�شمالیاته�ایمربوطبه ���

تبصرهماده۱۰۰
براس��اس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 1۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم کسانی که مالیات 
سال قبل آنها تا پنج میلیون تومان یا کمتر بوده 
است و سازمان امور مالیاتی مدارک و مستنداتی 

در خصوص درآمد آنها ندارد برابر سال 1۳۹۹، 
کسانی که پنج تا 1۲ میلیون تومان مالیات در 
سال گذشته پرداخت کردند، شش درصد رشد 
خواهند داش��ت و کس��انی نیز که بیش از 1۲ 
میلیون تومان ذیل تبص��ره ماده 1۰۰ مالیات 
پرداخت کردند، 1۲ درصد رشد مالیات خواهند 
داشت.سایر مؤدیان نیز که درآمد ساالنه آنها 
بیش از سقف تعیین شده در تبصره ماده 1۰۰ 
است باید به س��ازمان امور مالیاتی اظهارنامه 
ارائه کنند و س��ازمان نیز باید براس��اس ماده 
۹۷ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه ها را 
بپذیرد مگر آنکه مدارک و مستنداتی ارائه کند 

که خالف اظهارنامه باشد.
دوابهامجدیدرمحاسبهمالیاتها/عدم ���

اعالمضرایبومبنایمحاسبهمالیاتها
جعفری��ان مش��اور مالیاتی ات��اق اصناف در 
خصوص عدم اع��الم ضرایب مالیاتی گفت: 
وقتی شما چهارمیلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
را برای اس��تفاده از تبصره م��اده 1۰۰ تعیین 
می کنید، باید مشخص کنید که چه ضریبی را 
برای مالیات ها در نظر می گیرید. این ضریب 

برای مؤدی بسیار مهم است و باید مشخص 
باش��د اما س��ازمان امور مالیات��ی ضرایب را 
ب��ه مؤدیان اطالع رس��انی نکرده اس��ت. در 
بازنگری هایی که انجام شد، قرار بر این شده 
اس��ت ضرایب ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، به 
این معنا که اگر امروز ش��ما بخواهید مالیات 
سه میلیارد تومان گردش مالی را با ضریب سال 
14۰۰ محاسبه کنید، درآمد شما معادل 1۵۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته می شود، اما نسبت 
به این 1۵۰ میلیون تومان دیگر سازمان امور 
مالیاتی هزینه ها را در نظر نمی گیرد. سازمان 
امور مالیاتی نیز می گوید؛ شما باید با توجه به 
درآمد 1۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومان 
مالیات بدهید.وی افزود: در این شرایط مؤدی 
حتماً باید همان رقم تعیین شده را پرداخت کند 
و اگر مالیات کمت��ری بپردازد، به معنای عدم 
ارائ��ه اظهارنامه خواهد ب��ود و تحت عنوان 
کتمان درآمد، مش��مول جریمه ۳۰درصدی 
می شود، این مسئله از جمله مواردی است که 
مؤدیان باید بدانند تا با چشم باز فرم مربوطه 

را پر کنند.
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شهرستان

ماندگاری ترافیک تعطیالت نیمه 
خرداد در جاده های مازندران

س��اری - تعطیالت نیمه خرداد ماه در حالی 
سه روز پیش روی تقویم کاغذی پایان یافته 
که مش��اهدات میدانی و گزارش های رسمی 
پلیس و مرکز مدیریت راه ها نش��ان می دهد 
ک��ه ترافیک نش��ات گرفت��ه از آن همچنان 
جاده های مازندران را تحت تاثیر خود دارد و 
به نظر می رسد قرار است به تعطیالت پایان 

هفته جاری پیوند بخورد.
همزم��ان ش��دن تعطی��الت نیمه خ��رداد با 
روزهای شنبه و یکشنبه از یک سو و تعطیل 
رسمی روزهای پنجشنبه و جمعه در پایتخت 
از س��وی دیگر س��بب ش��ده اس��ت تا برای 
بسیاری از خانواده هایی که دانش آموز ندارند 
و یا سال تحصیلی برایشان پایان یافته زمینه 
برای تعطیالت 1۰ روزه از طریق پیوند زدن 
سه روز کاری وسط هفته جاری فراهم شود.

احتم��اال به همین خاطر اس��ت که ترافیکی 
ک��ه از اواخر هفته گذش��ته وارد خیابان های 
ش��هری و جاده های درون استانی مازندران 
شده بود همچنان با وجود پایان تعطیالت کم 
و بیش ادامه دارد و پالک خودروها هم نشان 
می دهد که بخشی از مسافران و گردشگران 

همچنان در استان حضور دارند.
وضعی��ت ترافیک��ی در س��ه مح��ور اصلی 
مازن��دران منتهی به پایتخت بیش از س��ایر 
محوره��ا از ترافیک ادامه دار تعطیالت نیمه 
خرداد متاثر شده اس��ت و در حال حاضر نیز 
طب��ق گزارش پلیس راه ، ش��اهد حجم زیاد 
تردد در برخی مسیر هستیم و ترافکی خودرو 
در جاده ارتباطی هراز در زمان حاضر سنگین 

است.

قاسم پورسخنگو وعضو هیئت رئیسه 
شورای اسالمی کالنشهرکرج:استیضاح 

شهردار کرج اعالم وصول شد 
البرز، مهدی بستان:سخنگو وعضویت رئیس 
شورای اسالمی کالنشهر کرج گفت: در طرح 
س��وال تعداد پنج نفر از اعضای شورای شهر 
و عدم اقناع از پاسخ های شهردار کرج،طرح 
استیضاح مصطفی سعیدی سیرایی در صحن 
علنی شورای اس��المی کالنشهرکرج اعالم 

وصول شد.
علی قاس��م پور در پایان پنج��اه و پنجمین 
جلسه رسمی شورای اسالمی کالنشهر کرج 
در جمع خبرنگاران ب��ه لوایح و تصویب این 
جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه طرح 
پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسالمی 
کالنش��هر کرج به پی��رو اجرای س��ئوال از 
شهردار کرج و استماع پاسخ به حضور قرائت 
و پاسخ مکتوب شهردار قانع کننده تشخیص 
داده نشد و مطابق ماده ۸۳ امضاء کننده طرح 
اس��تیضاح با هماهنگی رئیس شورای اعالم 
و برگزار می شود. شورای اسالمی کالنشهر 
کرج به بررسی الیحه شهرداری در خصوص 
بکارگیری راننده پایه یک و تعمیرکار  اشاره 
و مش��خص کرد:شهرداری کرج در نظر دارد 
تا به ازای هر دس��تگاه اتوبوس ۲ نفر راننده 
و ب��ه ازای ۳ دس��تگاه اتوب��وس ی��ک نفر 
تعمیرگاهی نس��بت به جذب 1۰۰ نفر راننده 
و ۲۰ نفر نیروگاهی از طریق ش��رکت تامین 
نی��رو اقدام کند که این اق��دام الیحه پس از 
بحث و بررس��ی توسط اعضای شورای شهر 
و اعم��ال قی��ود با اکثری��ت آراء حاضرین به 

تصویب رسید.

 الیحه شهرداری در خصوص نحوه 
صدور پروانه در قالب ماده واحده 

بررسی شد 
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
مرک��ز البرزدربخش دیگری به کمیس��یون 
شهرس��ازی و حقوق��ی ش��ورای اس��المی 
ش��هر کرج اش��اره کرد و عنوان کرد: الیحه 
ش��هرداری در خصوص نحوه ص��دور پروانه 
در قالب ماده واح��ده قانون وضعیت امالک 
در ط��رح ه��ای دولت��ی و ش��هرداری ها در 
خصوصیات اصالحی بهای خدمات ناشی از 
افزایش تراکم به منظور توسعه سطح اشغال، 
ایجاد کنس��ول، طبقه مازاد نسبت به ضوابط 
پایه تصویب طرح تفصیلی و دس��تور العمل 
های مصوب در اس��تفاده از انواع مس��کونی، 
تجاری، اداری، خادماتی و حریم ش��هر و ... 
و همچنی��ن با عنایت به ثب��ت عنوان اضافه 
می شود و سپس توسط اعضای شورای شهر 

بحث و تبادل نظر می شود.
قاس��م پور گفت:ش��هرداری کرج مکلف شد 
دس��تور العمل های ص��دور پروانه امالک را 
قطعه قطعه می کن��د در قالب الیحه ای به 

شورای ارسال.

پیگیر حل مشکالت مالکان باغات تنگ 
حمام چوار هستیم

جهادکش��اورزی  س��ازمان  ایالم_ریی��س 
ایالم گفت: این س��ازمان به جد پیگیر حل 
مش��کالت مالکان باغات تن��گ حمام چوار 
اس��ت. آذرنوش عموزاده در جلسه با مالکان 
باغات تنگ حمام چوار اظهار داش��ت: هیچ 
کدام از مسووالن حاضر یستند که کوچکترین 
آسیبی به باغات وارد شود اما اطالعیه جهاد 
کشاورزی طبق قانون و دستورالعمل ها داده 
شده است. وی افزود: برابر قانون باید با زیر 
ساخت ها برخورد شود تا برای آینده فضای 
اس��تان و کشاورزی منطقه با مشکل مواجه 
نشود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
ایالم بیان داشت: امنیت غذایی که از مسائل 
مهم کش��ور اس��ت که باید برای آن برنامه 
ری��زی نمود. دکتر عم��وزاده در پایان گفت: 
سازمان جهاد کشاورزی استان به جد پیگیر 

حل مشکالت مالکان باغات است.

۶۵ گونه نهال در نهالستان ایوان 
تولید می شود

ایالم_مدیر کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری 
ای��الم گف��ت: بی��ش از ۶۵ گونه نه��ال در 
نهالس��تان ایوان اعم از گونه های جنگلی و 

گیاهان دارویی تولید می شود.
رض��ا احم��دی  اظهار داش��ت: نهالس��تان 
سردسیری شهرستان ایوان نهالستان” مادر 
تخصصی” تولید گونه های جنگلی زاگرس 
و تولید گیاهان دارویی منطقه زاگرس است 
که به عنوان نهالس��تان مادر، در کل کش��ور 

شناخته شده و تولید نهال دارد.
وی اف��زود: این نهالس��تان ح��دود ۶ هکتار 
مساحت دارد و بیش از ۶۵ گونه نهال در این 
نهالستان اعم از گونه های جنگلی و گیاهان 

دارویی تولید می شود.
مدیر کل منابع طبیع��ی ایالم با بیان اینکه 
س��االنه حدود ۵ میلیون اصله نهال در این 
نهالستان تولید می شود، گفت: این نهال ها 
به 1۲ اس��تان زاگرس و مرکز کش��ور صادر 

می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه رش��د نهال ه��ا در این 
نهالس��تان بین یک تا سه سال است خاطر 
نشان کرد: حداکثر زمان برای پرورش بعضی 
گونه ها که به سختی رشد می کنند و ارتفاع 
می گیرند ۳ سال اس��ت اما گونه هایی هم 
داریم که در عرض یک س��ال از عرصه مد 
نظر خارج می ش��وند و خوشبختانه گرایش 
و اس��تقرار آنه��ا در عرصه ب��ه  صورت صد 

درصدی بوده است.
 

تقدم سرعت بر دقت و کیفیت آفت 
بزرگ در شهرداری ها است

مش��هد مقدس-محمدرضا رحمتی-شهردار 
مش��هد گفت: گاهی گرفتار تقدم سرعت بر 
دقت و کیفیت می ش��ویم که آفت بزرگ در 
شهرداری ها است؛ فداکردن کیفیت، دقت و 
مطالعات پای س��رعت به ویژه در سال های 
پایان��ی آن چیزی اس��ت که آین��دگان ما را 

نخواهند بخشید.
»س��ید عب��داهلل ارجائی« در س��ی و دومین 
نشس��ت معاونین فنی وعمران کالن شهرها، 
اظهار کرد: در جایی مانند مشهد و شهرهای 
مشابه ارتباط بین معنویت و عمران شهری 
باید چگونه باش��د؟ توس��عه اماکن پیرامونی 
مضجع امام هش��تم از فضای بسیار کم در 
سده گذشته، امروز به بنای فاخر قابل استناد 
و مباهات برای کشور چه از نظر وسعت و چه 

از نظر سبک معماری تبدیل شده است.
شهردار مشهد بیان کرد: دوره ششم مدیریت 
شهری مش��هد را حرم ش��هر می داند و هر 
فعالی��ت عمرانی بای��د با این فلس��فه ذاتی 
همخوانی داشته باش��د، درحال حاضر حرم 
کانون کالبدی ش��هر نیس��ت و شهرسازی 
و عمران مطابق با فلس��فه ذاتی شهر پیش 

نرفته است.
ارجائ��ی خاطرنش��ان کرد: برخ��ی معتقد به 
افرایش عرض خیابان، س��اخت تقاطع های 
غیرهمس��طح در راس��تای تس��هیل عبور و 
مرور هس��تند همچنین مان��ع ورود خودرو 
شخصی به مرکز ش��هر هستند، آیا تسهیل 
زیارت شرط است یا رعایت دستورالعمل های 

خارجی در شهر؟
وی اضافه کرد: گاهی گرفتار تقدم سرعت بر 
دقت و کیفیت می ش��ویم که آفت بزرگ در 
شهرداری ها است؛ فداکردن کیفیت، دقت و 
مطالعات پای سرعت محصوصا در سال های 
پایان��ی آن چیزی اس��ت که آین��دگان ما را 

نخواهند بخشید.
شهردار مش��هد گفت: موضوع بعدی ایمنی 
در فعالیت ه��ای عمرانی اس��ت ک��ه در این 
زمینه مش��کالت قانونی وج��ود دارد که در 
این مجمع باید به بحث گذاش��ته شود و به 
ساختارهای باالدس��تی ارائه شود به عنوان 
مثال ضوابط آتش نش��انی براساس پایانکار 
مورد بررس��ی قرار می گی��رد در صورتی که 
نقشه در زملن پروانه مورد تایید قرار گرفته و 
بعد از احداث پروژه ضوابط تغییر می کند؛ این 

گره کور را چه کسی باز می کند؟!

اخبار

ب��ا حضور نماینده مردم اه��واز در مجلس 
شورای اسالمی س��ومین نشست شورای 
هماهنگ��ی مدی��ران کل دس��تگاه های 
ح��وزه وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعی 
در استان خوزستان برگزار شد. به گزارش 
رواب��ط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خوزس��تان، صبح امروز دوشنبه 

1۶ خرداد 14۰1، س��ومین نشست شورای 
هماهنگی مدیران کل دستگاه های حوزه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان 
خوزستان  با حضور »سید کریم حسینی« 
نماینده مردم شهرستان های اهواز، باوی، 
کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی 
و عضو کمیس��یون اجتماع��ی مجلس در 

محل س��الن جلس��ات س��اختمان شهید 
دقایقی برگزار شد »ارسالن غمگین« مدیر 
کل و رئیس شورای هماهنگی مدیران کل 
دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی در اس��تان در این نشست ضمن 
ارائه گ��زارش از مجم��وع اقدامات وزارت 
مردم در دولت س��یزدهم در سال گذشته و 

نیز دو ماه اول امس��ال به تبیین و تشریح 
طرح های بزرگ رفاهی در دس��ت انجام 
این وزارتخانه از جمله طرح بزرگ افزایش 
عادالنه حقوق بازنشستگان، طرح مردمی 
سازی یارانه ها، افزایش حقوق کارگران، 
ط��رح رف��ع فقرمطلق و نیز زیس��ت بوم 

اشتغال پرداخت.

سومین نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان
با حضور نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی برگزار شد؛

باید تمام مردم ایران متنعم از برکات وجود امام رضا)ع( باشند
مشهد مقدس – محمدرضا رحمتی-تولیت آستان قدس 
رضوی گفت: تمام مردم ایران باید از برکات وجود نورانی 
امام علی بن موسی الرضا)ع( بهره معنوی و مادی ببرند.

آیی��ن  در  م��روی  احم��د  حجت االسالم والمس��لمین 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی هم زمان 1۰ پروژه با 
ارزش بیش از ۸4۰ میلیارد ریال در ۵ استان کشور توسط 
آستان قدس رضوی که به صورت ویدئوکنفرانس از محل 
زائرسرای رضوی مشهد انجام شد، با تأکید بر اینکه همه 
م��ردم ایران باید از برکات وجود مقدس حضرت رضا)ع( 
متنعم و بهره مند شوند، اظهار کرد: آستان قدس تعمیق 
معرفت و تس��هیالت زیارت ب��رای زائران را وظیفه خود 
می داند؛ ما معتقد هس��تیم ائمه اطه��ار)ع( به اذن الهی 
حی و حاضر هس��تند و همان گونه ک��ه در زمان حیات 
ظاهری ایش��ان مردم از انوار طیبه وجود آن حضرات در 
حوزه های معرفتی و رفع نیازها بهره مند بودند، امروز نیز 

باید همان گونه باشد.
وی ابراز کرد: نه تنها نیازمندان و احسان جویان بلکه در 
حد ظرفیت تمامی مردم عزیز ایران باید از خدمات آستان 
قدس بهره مند باشند تا همه مردم بتوانند از برکت وجود 

نورانی حضرت رضا)ع( بهره معنوی و مادی ببرند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اجرای پروژه های 
متعدد خدمت رس��انی و اشتغال زایی توسط آستان قدس 
برای رفع مش��کالت محرومان در اقصی نقاط کش��ور، 
عنوان ک��رد: اگر با اخالص برای خدم��ت به مردم کار 
کنیم و به مدد الهی باور داشته باشیم قطعاً خداوند متعال 

و حضرت رضا)ع( کمک خواهند کرد.
وی به خدمات گسترده آستان قدس به نیازمندان کشور 
در ایام کرونا اش��اره و ابراز کرد: کم��ک به نیازمندان و 
احس��ان جویان قطعاً الطاف و ب��رکات الهی را به دنبال 
خواهد داشت، در ش��رایطی که وضعیت اقتصادی مردم 
مطلوب نیست و بخشی از نذورات از سوی اقشار متوسط 
به پایین جامعه انجام می شود، اما نذورات مردمی آستان 
قدس در همین مدت بیش از ۲ برابر ش��ده و نش��ان از 
محبت بی��ش از پیش مردم به دس��تگاه ام��ام رضا)ع( 

است.
حجت االسالم والمس��لمین م��روی تصری��ح ک��رد: در 
پروژه ه��ای عام المنفعه ک��ه برکات آن خدمت رس��انی 
مستقیم و رفع مشکالت مردم است، به هیچ عنوان نباید 

نگران چگونگی تأمین بودجه بود؛ اگر با توکل و استعانت 
از پ��روردگار متعال پروژه ای را ب��رای خدمت به مردم و 
زائران حضرت رضا)ع( آغاز کنیم، بی تردید خداوند کمک 

خواهد کرد و بودجه و هزینه آن تأمین می شود.
حجت االسالم والمس��لمین مروی با اشاره به پروژه های 
س��اختمانی آستان قدس جهت اسکان زائران، ابراز کرد: 
ضمن تأکید بر رعایت کامل اصول استحکام بنا و زیبایی 
در اجرای این پروژه ها، در احداث این س��اختمان ها نباید 
صرفاً نگاه خوابگاهي وجود داش��ته باش��د بلکه امکانات 
رفاهی موردنیاز برای اس��کان و زیارت آس��وده از قبیل 
تغذیه، امکانات درمان��ی، ایاب و ذهاب به حرم مطهر و 

غیره باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: س��اخت مناسب مراکز اسکان زائران و فراهم 
آوردن امکانات مورد نیز بخشی از کار بوده، بخش مهم 
دیگر آن مدیریت شایسته این مراکز در پذیرایی از زائران 
است؛ اگر مراکز اسکان زائران را نسازیم تنها یک اشکال 
بر ما وارد است اما اگر ساختیم و خوب مدیریت نکردیم 
اشکاالت متعدد وارد است، لذا مدیریت قدرتمند و دقیق 
ای��ن مراکز در ایام بهره برداری بس��یاری حائز اهمیت و 

مورد تأکید است.
تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: زائر ش��هر، زائرسرا، 
مجتمع ه��ای میان راهی، اقامتگاه های زائران در مناطق 
مختلف که وابسته به آستان قدس هستند باید به بهترین 

نحو مدیریت ش��وند، البته تاکن��ون مدیریت این مراکز 
خوب بوده اما تا نقطه ایده آل فاصله وجود دارد.

وی با بیان اینکه آس��تان قدس رویکرد کسب درآمد از 
مراکز اس��کان زائ��ران را ندارد، گفت: اگ��ر هزینه ای در 
این مراکز از زائران اخذ می ش��ود تنه��ا برای نگهداری 
آن بناس��ت و آس��تان قدس هی��چ نیازی ب��ه اینکه از 

مجموعه های اقامتی زائران کسب درآمد کند، ندارد.
حجت االسالم والمس��لمین م��روی در بخ��ش دیگری 
از س��خنان خود با اش��اره به آزادی 111 ت��ن از مادران 
زندانی جرائم غیر عمد توس��ط آستان قدس در ایام دهه 
کرامت، ابراز کرد: از اقدامات بس��یار خداپس��ندانه آزادی 
زندانی��ان جرائم مال��ی غیر عمد به ویژه م��ادران زندانی 
اس��ت، بس��یاری از خانواده ها به این سبب از هم پاشیده 
می شوند و کودکانی به این واسطه بی سرپرست و تحت 

تربیت های ناصحیح قرار می گیرند.
وی گفت: آس��تان قدس برای گس��ترش اقدام خوب و 
نیکوکارانه آزادس��ازی زندانیان جرائم مالی غیر عمد در 

کشور تمام تالش خود را خواهد کرد.
 تولیت آستان قدس رضوی در بخش پایانی سخنان خود 
به اجرای طرح اهدای ۸۸۸ جهیزیه برای زوج های جوان 
توس��ط آس��تان قدس اش��اره و ابراز کرد: گاهی با مبالغ 
اندک می توان سبب تشکیل زندگی یک زوج جوان شد؛ 
بن��ده درگیر کار اهدای جهیزیه ش��خصاً بوده ام و کاماًل 

با مش��کالت زوج های جوان محروم در این حوزه آش��نا 
هستم، مواردی را سراغ دارم که زوج های جوانی چندین 
س��ال در دوران عقد بودند و برای تنها ۲۰ یا ۳۰ میلیون 
تومان هزینه تأمین جهیزیه نمی توانستند زندگی مشترک 

خود را آغاز کنند.
وی اف��زود: در مواردی هزینه خرید جهیزیه یک زوج، از 
خرج یک ماه یا یک هفته بس��یاری از ثروتمندان جامعه 
کمتر است؛ کس��انی که بضاعت مالی مناسبی دارند اما 
کمکی ب��ه رفع مش��کالت نیازمندان به وی��ژه در حوزه 
تأمین جهیزیه نمی کنند روز قیامت مسئول هستند و باید 

پاسخگو باشند.
حجت االسالم والمسلمین مروی عنوان کرد: ثروتمندانی 
که برای جهیزیه فرزندان خود میلیاردی هزینه می کنند 
چ��را با همان هزینه موجب تش��کیل زندگی صدها زوج 
نمی شوند؟ چنین افرادی باید پاسخگوی این غفلت ها در 
روز قیامت باشند و بدانند ثروتشان به واسطه نعمت های 
الهی، استعداد و سالمتی حاصل شده و شکر این نعمت ها 

در دستگیری از نیازمندان برای رضای خداوند است.
تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: برخی از افراد زمانی 
که صاحب مال و مکنت می شوند از ترس متضرر و کم 
شدن مال انفاق نمی کنند. درحالی که خداوند وعده داده 
که اگر کس��ی برای رضای الهی انفاق کند، چندین برابر 

جبران خواهد کرد.
گفتنی اس��ت، در این مراس��م عملیات اجرایی فاز سوم 
زائرس��رای رضوی ب��ا ظرفیت 1۵۶ تخ��ت در 4 طبقه، 
احداث مجتمع رفاهی زائران اربعین در مهران به مساحت 
۲۵ هزار مترمرب��ع در فاز اول، تحویل ۵۰ حلقه چاه آب 
کش��اورزی در استان سیستان و بلوچستان در سطح ۵۰ 
هکتار، تحویل ۶۶ واحد مس��کونی به خس��ارت دیدگان 
س��یل رامیان استان گلس��تان، بازس��ازی و تعمیر ۲۰۰ 
واحد مسکونی خس��ارت دیده در سیل شهرستان رودان 
اس��تان هرمزگان، بازس��ازی و تعمیر ۶۰ واحد مسکونی 
خس��ارت دیده در س��یل شهرس��تان کنارک سیس��تان، 
راه اندازی س��امانه کرامت به منظور هدفمندسازی توزیع 
عادالنه خدمت رسانی و بهره برداری از مدرسه روستای 
زلزله زده و صعب العبور »ویرو« در اس��تان گلس��تان، با 
حضور تولیت آس��تان قدس رضوی و مسئوالن استانی 

صورت پذیرفت.

تولیت آستان قدس در آیین آغاز عملیات 10 پروژه در ۵ استان کشور:

تالش دولت برای گشایش فصل جدید تولید در شرکت صنایع آذرآب
شرکت صنایع آذرآب اراک که در سال های 
گذش��ته ب��ه دالیل مختل��ف ب��ا تنگناها و 
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم  می کند، 
مدیریت ارش��د اس��تان مرکزی برای ایجاد 
فصل جدید تولید در این واحد مادر تخصصی 

تمام تالش خود را بکار گرفته است.
طرح کلید واژه » تولید » در چند س��ال اخیر 
به عنوان ش��عار سال از س��وی مقام معظم 
رهبری بیانگر اهمیت تولید برای پیش��رفت 
همه جانبه اقتصاد کش��ور است. رهبر معظم 
انقالب با هوش��مندی کامل و درک شرایط 

حاکم بر کش��ور، ش��عار س��ال را به عنوان 
تعیین مس��یر حرکت پیش��رفت اقتصادی، 
اجتماع��ی ، سیاس��ی و فرهنگ��ی تعیین و 
ترس��یم می نمایند و ش��عار سال 14۰1 هم 
در امت��داد این رویکرد تولید محور بر مبنای 
توجه به تولید اعالم و بر این اس��اس س��ه 
مولفه ی راهب��ردی تحت عن��وان »تولید ، 
اشتغال آفرین و دانش بنیان« را محور اصلی 
حرکت و فعالیت امسال در عرصه تولید قرار 
داده اند. این نگاه عالمانه و آگاهانه نش��انگر 
این رویکرد است تا در اوج تحریم های نظام 

س��لطه و استکبار جهانی از فرصت جهش و 
تحول در تولید و نیز بهره مندی و اس��تفاده 
مطلوب از ظرفیت های تولید داخلی هدفمند 
اس��تفاده تاثیرگذار به عمل آید. در این میان 
ظرفیت ه��ای عظیمی در حوزه های مختلف 
صنعتی ، معدنی و کش��اورزی وجود دارد که 
هر کدام از این حوزه ها نکته تحول در تولید 
و پیشرفت اقتصاد جامعه محسوب می گردند 
و اس��تفاده درست و روزآمد از این فرصت ها 
در ش��رایط تحریم ه��ا و تهدیده��ا ،فرصت 
مطلوب��ی را فراهم خواهد نم��ود تا تولید در 

کش��ور ارتقا و ظرفیت ها عملیاتی و به بهره 
برداری برسند.

با وجود ظرفیت های گوناگ��ون و متعدد در 
زمینه های مختلف در سطح استان مرکزی 
می ت��وان گفت توج��ه به رون��ق واحدهای 
تولی��دی و صنعتی نقش بی بدیلی در زمینه 
رش��د و شکوفایی اس��تان و همچنین ایجاد 
اشتغال در راستای تحقق شعار سال و جهش 

و رونق تولید دارد.
هرچند با وجود مشکالت متعدد در این مسیر 
و ایجاد تحول و رس��یدن ب��ه نقطه ایده آل 

فاصله هس��ت اما نمی توان از نقش پررنگ 
این حوزه در زمینه پیشرفت و توسعه استان 

غافل شد.

 شرکت شرکت توزیع برق استان سمنان 
در دیدار با فرماندار مهدیش��هر بیان کرد: 
1۰۰ درص��د ش��بکه فش��ار ضعی��ف این 
شهرس��تان ب��ه کابل خودنگه��دار تبدیل 
ش��ده اس��ت.  سیدمحمد حس��ینی نژاد با 
این عنوان ک��ه ۵۳ درصد انرژی مصرفی 
این شهرس��تان در تولید مصرف می شود، 
گفت: از ای��ن مقدار، 4۲ درصد در صنعت 
و 11 درصد در بخش کش��اورزی مصرف 
می شود.  وی با اش��اره به این که ساالنه 
به طور متوس��ط ۷۰۰ میلیارد مشترک به 

شماره اشتراک های برق می تواند اضافه 
شود .

 حس��ینی نژاد با بیان اینکه تلفات شبکه 
های توزیع برق استان، شش درصد قابل 
ذکر اس��ت: نرخ انرژی تامین نش��ده ۶۷ 
صدم و مدت زمان خاموش��ی مش��ترکان 
اس��تان ۹۷ در روز برآورد ش��ده است، به 
عنوان دو ش��اخص مهم دیگر است که با 
تالش همکاران این کار انجام می ش��ود. 
شرکت به دست آمده و امیدواریم همیشه 
بتوانی��م در کاه��ش این ش��اخص ها که 

ارتباط مس��تقیم با رضایت مندی مردمی 
داشته باشیم، موفق شویم.

 شرکت توزیع برق استان، موضوع مدیریت 
مصرف برق برای گذر از پیک بار تابستان، 
به ویژه همکاری دستگاه های اجرایی را با 
محور قرار داده و مش��خص کرد: پرداخت 
مطالب جاری و معوق ادارات، مقوله مهمی 
است که نیازمند حمایت مسئولین در این 
زمینه است. هستیم تا بتوانیم نمایاتمان را 

به موقع اجرا کنیم.
 فرم اندار شهرس��تان مهد ش��هر با بیان 

این که دس��تگاه های اجرای��ی در میدان 
عمل خدمت می کنن��د، می گوید: برق به 
عنوان دس��تگاه به روزرس��انی می شود که 
یک لحظه وقفه در خدمات آن، در امنیت 
مردم تأثیرگذار اس��ت و عملکرد بهتری با 
جس��تجو در خدمت خود و پرتالش است. 
این مجموعه، مایه خرس��ندی و رضایت 
مندی است.  مهدی شیردل با اشاره به این 
که ۲۲ درصد از ش��بکه ضعیف شهرستان 
را به نسبت اس��تان اختصاص داده است، 
ب��ا توجه ب��ه پراکندگی روس��تاها، بیانگر 

اهتمام محققان صنعت برق به روستاهای 
ساکن روستاها مح سوب م ی شود گفت: 
در بخش روشنایی معابر، مناسبی صورت 
گرفته و مناس��ب است. می بایست نسبت 
به این مهم، توجه بیش��تری صورت گیرد.  
وی با تاکید بر این که همراه نمودن مردم 
در تصمیمات، باعث می شود در امور می 
شود کرد: به منظور رونق اضافه در کارها، 
می پایلوت بس��ته های معتبری باش��د و 
خدمت بی منت همیشه باید سرلوحه امور 

ما باشد.

100 درصد شبکه فشار ضعیف روستاهای شهرستان مهدیشهر به کابل خودنگهدار تبدیل شده است
شرکت شرکت توزیع برق استان سمنان :

منابع الزم برای توسعه شهرستان های آبادان و خرمشهر در اختیار استان قرار می گیرد
معاون اجرایی رئیس جمهور

مع��اون اجرایی رئیس جمه��ور گفت: طرح 
توسعه آبادان  و خرمش��هر« طی هفته های 
آین��ده تصوی��ب می ش��ود و امس��ال منابع 
الزم برای اجرای آن در اختیار اس��تان قرار 
خواهد گرف��ت تا مردم برکات این مصوبات 

را ببینند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی استانداری 
خوزس��تان س��ید صولت مرتض��وی امروز 
دوش��نبه 1۶ خردادماه پیرام��ون تصمیمات 
کارگ��روه ط��رح توس��عه شهرس��تان های 

خرمشهر و آبادان به خبرنگاران اظهار داشت: 
بر اساس دستور رئیس جمهور پس از بازدید 
نوروزی از مناطق شلمچه و شهرستان های 
آبادان و خرمشهر، تدوین طرح توسعه این دو 
شهرس��تان به حوزه معاونت اجرایی ریاست 
جمهوری تفویض و جلسات کارشناسی آن 

در سطح استان انجام شد.
وی ادامه داد:  امروز برای بررسی فرایندها و 
نهایی کردن طرح ها در آبادان حضور یافتم 
تا با بررس��ی طرح های توس��عه ای با حضور 
اس��تاندار، مدیران و نمایندگان دستگاه های 

اجرایی منطقه به ویرایش نهایی برسیم.
مع��اون اجرایی رئیس جمهور خاطرنش��ان 
کرد: این طرح ها در چند بخش دس��ته بندی 
شده اند که نخس��ت، طرح هایی هستند که 
نیاز به مناب��ع عمرانی دارند و اعتبارات الزم 
برای آنها از محل منابع عمومی و دیگر منابع 
دستگاه های اجرایی و کمک های منطقه آزاد 
اروند و استانی تأمین می شوند تا طرح ها در 

یک بازه زمانی پنج ساله تکمیل شوند.
مرتضوی گفت: در حوزه اش��تغال و مسکن 
نیز برای تأمین زمین و تسهیالت پیش بینی 

خواهد شد و برای اش��تغال زایی که نیازمند 
سرمایه گذاری است، به دستگاه های مختلف 
اجرایی و حاکمیتی توصیه ش��ده نس��بت به 
س��رمایه گذاری صنعت در بخش کشاورزی 
و سایر بخش ها مساعدت کنند و تسهیالت 
الزم ه��م برای اش��تغال ُخ��رد و کالن در 
جلس��ه عصر امروز بررس��ی خواهد شد تا با 
کمک بانک های عامل تسهیالت مورد نیاز 
پپیش بینی و پرداخت ش��ود. در حوزه ازدواج 
جوان��ان هم تصمیمات خوبی برای پرداخت 

تسهیالت ارزان قیمت اتخاذ می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که مردم خرمشهر 
و آبادان چ��ه زمانی می توانند ش��اهد نتایج 
مثبت تصمیمات این کارگروه ش��وند، گفت: 
به طور قطع ما طرح توسعه این دو شهرستان 
را طی چند هفته آینده تصویب و برای اجرا 
ابالغ می کنیم و از همین امس��ال ان شاءهلل 
منابع الزم پیش بینی و در اختیار استان قرار 
خواهد گرفت تا مردم هرچه س��ریع تر شاهد 
برکات این مصوبات باشند. سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلس��تان از دو برابر شدن 

میزان مصرف برق در استان خبر داد.
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جامعه

موتورسواران در تهران بیشتر در چه 
ساعاتی تصادف می کنند؟

ریی��س اداره تصادف��ات پلی��س راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ پر تصادف ترین ساعات 
برای موتورس��یکلت س��واران را اعالم کرد.
سرهنگ احسان مومنی در گفت وگو با ایسنا، 
در این باره اظهارکرد: بیش��ترین زمان وقوع 
تصادفات موتورس��یکلت سواران در تهران از 
س��اعت 1۹ تا ۲۳ اس��ت. در این بازه زمانی 
هوا تاریک ش��ده و دید موتورسیکلت س��وار 
کاهش پیدا می کن��د. در این زمان همچنین 
رانندگان نیز دچار خس��تگی ناشی از فعالیت 
روزانه هس��تند.وی با بی��ان اینکه حدود ۳۰ 
درصد تصادف موتورس��یکلت س��واران طی 
بازه زمانی 1۹ تا ۲۳ رخ می دهد گفت: زمان 
تاریکی هوا حتما باید چراغ های موتورسیکلت 
روشن باش��د و از کاله ایمنی و لباس دارای 
شب رنگ برای بهتر دیده شدن استفاده شود. 
مومنی گف��ت: به دلیل عدم رعایت قوانین و 
مقررات و تخلفات بس��یار زیاد موتورسواران، 
در ۶۵ درص��د تصادف��ات رخ داده، رانندگان 
موتورس��یکلت به عن��وان مقص��ر حادثه به 
مراج��ع قضایی و ش��رکت های بیمه معرفی 
ش��ده اند. وی با تاکید بر اینکه موتورسیکلت 
س��واران باید حتما حین تردد از کاله ایمنی 
اس��تفاده کنند گفت: متورس��واران می توانند 
عالوه بر س��اعات ش��ب، طی س��اعات روز 
نیز چراغ های خود را برای بهتر دیده ش��دن 
روش��ن نگه دارند. همچنین الزم اس��ت که 
موتورس��واران به قوانین و مقررات راهنمایی 

و رانندگی پایبند باشند. 

عضویت در گروه دوستیابی منجر به 
هک تلگرام و کالهبرداری شد 

رئی��س پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
تهران بزرگ از شناس��ایی و کش��ف پرونده 
ب��ا موضوع دسترس��ی غیرمجاز به حس��اب 
کاربری تلگرامی تعدادی از ش��هروندان خبر 
داد و گفت: مجرم با دسترس��ی غیرمجاز به 
حساب کاربری شاکی در تلگرام از مخاطبین 
وی کالهبرداری کرده بود. س��رهنگ »داود 
معظم��ی گ��ودرزی« اظهار داش��ت: یکی از 
ش��هروندان به پلیس فت��ا پایتخت مراجعه و 
مدعی شد ش��خصی ناش��ناس با دسترسی 
غیرمجاز به حساب کاربری وی در تلگرام از 
مخاطبین وی کالهبرداری کرده است.رئیس 
پلیس فتا پایتخت ادامه داد: ش��اکی در ادامه 
اظهار کرد،  در شبکه اجتماعی تلگرام در یک 
گروه دوستیابی عضو شدم و جهت دوستی با 
شخصی ارتباط گرفتم که این فرد یک برنامه 
برای من ارسال کرد و گفت حتما آن را نصب 
کنم که در آن بیش��تر با هم آشنا شویم، پس 
از نص��ب برنامه و ع��دم کارکرد آن متهم به 
حس��اب کاربری بنده دسترس��ی پیدا کرده و 
پس از ارتباط با مخاطبینم با ارس��ال شماره 
کارت به آنها درخواس��ت وجه کرده اس��ت. 
س��رهنگ گودرزی افزود: کارشناسان پلیس 
فتا تهران بزرگ اقدام��ات تخصصی خود را 
آغاز کردند و با بررس��ی ها فنی و س��ایبری 
موف��ق ش��دند ردپ��ای مج��رم را در فضای 
مجازی شناس��ایی کنند و پس از تش��ریفات 
قضایی متهم در یکی از مناطق تهران بزرگ 
دستگیر و به پلیس فتا پایتخت انتقال یافت.
این مقام سایبری با اش��اره به افزایش تعداد 
ش��کات این پرونده در رون��د تحقیقات بیان 
داش��ت: مجرم پس از حض��ور در پلیس فتا 
ضم��ن پذیرش بزه انتس��ابی گفت از طریق 
نصب بداف��زار بر روی تلفن همراه ش��کات 
ب��ه مخاطبین آنها پیام می دادم و با ارس��ال 
شماره کارت وجوهات را دریافت می کردم و 
در مجموع حدود ۲میلیارد ریال کالهبرداری 

کردم.

سرقت پرستار خانگی از سالخوردگان 
با داروی بیهوشی 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
مجرم حرفه ای و سابقه دار که در نقش پرستار 
خانگی با داروی بیهوش��ی از س��الخوردگان 
س��رقت می کرد خبر داد. س��رهنگ کارآگاه 
»علی ولیپور گودرزی« در توضیح خبر گفت: 
چن��د روز قبل مردی به پلیس تهران خبر داد 
از خانه پدر س��الخورده اش در شمال پایتخت 
س��رقت ش��ده اس��ت. وی عنوان کرد: وقتی 
کارگاهان پلیس آگاهی تهران در محل حاضر 
ش��دند او گفت پدرم ب��ه تنهایی در خانه اش 
زندگ��ی می کرد. من از چن��د روز قبل  برای 
مراقبت از او زنی ۳۸ س��اله را که در س��ایت 
دیوار آگهی داده بود به عنوان پرستار استخدام 
کردم.ام��روز وقتی به خانه پ��درم آمدم دیدم 
وضع خانه به هم ریخته و پدرم بیهوش شده 

که به اورژانس خبر دادم. 

سالجقه: دستگاه ها کمتر از 10 درصد 
قانون هوای پاک را اجرا کردند

معاون رئیس جمهور و سازمان محیط زیست 
با بیان اینکه دس��تگاه ها و نهادهای متولی 
ب��ه وظایف خود در قب��ال قانون هوای پاک 
را انجام ندادند، گفت: دس��تگاه ها و نهادها 
کمت��ر از 1۰ درصد قانون هوای پاک را اجرا 
کردند.علی س��الجقه در حاشیه آئین تجدید 
میثاق کارکنان محیط زیست با آرمان های 
امام راحل درباره اجرایی شدن قانون هوای 
پاک و اجرایی ش��دن این قانون توضیح داد: 
این قانون، قانون خوبی اس��ت البته نواقصی 
هم دارد اما دس��تگاه های متولی به وظایف 
خ��ود که در این قان��ون آمده، عمل نکردند.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه هم در این 
باره از ما خواس��تند که درصد انجام تکالیف 
هر یک از دس��تگاه ها را اع��الم کنیم؛  در 
این باره باید گفت که دستگاه ها به وظایف 
خ��ود عمل نکردند و تنه��ا 1۰ درصد از این 
قانون اجرایی شده است.سالجقه از رسانه ها 
و به ویژه صدا و س��یما درخواست کرد تا در 
نشس��ت هایی که برای اجرایی شدن قانون 
هوای پاک برگزار می ش��ود، صدای محیط 
زیس��ت باشند. رئیس سازمان محیط زیست 
همچنی��ن گف��ت:در دولت س��یزدهم آقای 
رییس جمهور به وزیر کشور ماموریت دادند 
تا بح��ث آالینده ها، به وی��ژه آالینده های 
صنایع ثاب��ت و متح��رک را پیگیری کنند.
وی افزود: جلسه ای با حضور معاون رییس 
جمهور و مس��ئوالن دس��تگاه های متولی 
داشتیم که در این زمینه ۶۲ حکم برای اجرا 
تصویب شد.سالجقه خاطرنشان کرد: برای 
اجرایی ش��دن این قانون ۶۰ ه��زار میلیارد 
تومان نیاز است و ما نیز وظیفه نظارت خود 

را انجام می دهیم.

فرآیند اجرای آیین نامه رتبه بندی 
معلمان در مهلت مقرر قانونی آغاز 

می شود
س��خنگوی آموزش و پرورش گفت: فرآیند 
اج��رای آیی��ن نامه بالفاصله پ��س از ابالغ 
ریی��س جمهور در مهلت مق��رر قانونی آغاز 
می ش��ود.صادق س��تاری فرد اظهارکرد: در 
جلسه هیات وزیران با حمایت رییس محترم 
جمهوری آیین نام��ه رتبه بندی که یکی از 
وعده های انتخابات��ی دولت مردمی بود، به 
تصویب رسید.وی افزود: فرآیند اجرای آیین 
نامه بالفاصله پ��س از ابالغ رییس جمهور 
محترم در مهلت مقرر قانونی آغاز می ش��ود.
س��خنگوی آموزش و پرورش خاطر نش��ان 
ک��رد: با موافقت هیات وزیران ارزش��یابی و 
ارزیاب��ی برای احراز رتبه ها صرفا براس��اس 
شایستگی های عمومی، حرفه ای تخصصی 
و تجربه مبتنی بر مس��تندات مربوط )بدون 
انجام آزمون( توس��ط وزارتخانه با استفاده از 
ظرفیت هیات های ممیزه که در قانون پیش 

بینی شد، انجام می شود.

ساعات کار ادارات از شنبه ۷ تا 
13:30 شد

س��خنگوی دولت از تغییر ساعت کار اداری 
از ۲1 خرداد تا سوم شهریور خبر داد و گفت 
که بر اس��اس مصوبه هیأت دولت، ۷ صبح 
تا 1۳ و ۳۰ دقیقه به عنوان ساعت کار تمام 
ادارات تعیین ش��د.»علی بهادری جهرمی« 
در حاشیه نشست هیأت دولت در گفت وگو 
با خبرنگاران درباره اصالح ساعت کار اداری 
در روزه��ای گرم گفت: بر اس��اس مصوبه 
امروز هیأت وزیران مقرر ش��د س��اعات کار 
تمام ادارات از ۲1 خرداد تا سوم شهریورماه  
ساعت ۷ صبح تا 1۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شود.

وی افزود: بخشی از ساعت کاری به واسطه 
این تغییر ساعت کاهش می یابد که از سوی 
مقامات مربوطه در خالل سایر ساعات هفته 
بای��د جبران صورت گیرد ت��ا خللی در ارائه 
خدمات اداری پیش نیاید. سخنگوی دولت 
گف��ت: عالوه بر بح��ث ادارات، تصمیماتی 
هم در راستای همان مصوبه قبلی به منظور 
مدیریت مصرف ب��رق در حوزه های صنایع 
و کش��اورزی اتخاذ ش��د که با هماهنگی و 
هم��کاری متولی��ان این دو ح��وزه صورت 
خواه��د گرفت.به��ادری جهرم��ی اف��زود: 
توافق هایی بین وزارت صمت، نیرو و  نفت 
صورت م��ی گیرد تا هر تصمیمی که اتخاذ 
می ش��ود، خللی به تولید وارد نش��ود و برق 
مورد نیاز حوزه کشاورزی و حوزه صنعت در 
حد توان تأمین شود؛ در عین این که اولویت 
با بخش خانگی اس��ت تا شاهد قطعی برق 
خانگی نباش��یموی متذکر ش��د: اگر بتوانیم 
با هم��کاری همه مردم در مس��یر مدیریت 
مصرف حرک��ت کنیم دیگر ش��اهد قطعی 
برق نخواهیم بود.س��خنگوی دولت بر این 
نکته نی��ز تأکید کرد که تحقق این موضوع 
نیازمند همکاری مؤثر آحاد مردم است و اگر 
مصرف برق خانگی مدیریت شود، می توان 
به عنوان یک دستاورد همگانی جلوی تکرار 
خاموش��ی های سال های گذشته را گرفت و 

برق سایر بخش ها را نیز تأمین کرد.

اخبار

گ�روهاجتماعی:رییس س��ازمان مدارس 
و مراک��ز غیردولتی با بی��ان اینکه مقدار 
ش��هریه مدارس غیردولتی را تا هفته بعد 
اع��الم می کنیم، گفت: س��ه محدوده را 
برای تعیین ش��هریه م��دارس غیردولتی 

مش��خص و س��ه ن��وع ش��هریه پایین، 
متوس��ط و ب��اال را اع��الم خواهیم کرد.
ب��ه گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، احمد 
محم��ود زاده بابیان اینکه مطابق مصوبه 
مجلس، تعیین الگوی ش��هریه در اختیار 
س��ازمان م��دارس و مراک��ز غیردولتی 
قرارگرفت��ه اس��ت، اظه��ار ک��رد: بعد از 
تعطی��الت ن��وروز، الگوی ش��هریه را بر 
سیاست گذاری،  شورای  مصوبات  اساس 

نظ��ارت و برنامه ریزی س��ازمان ش��امل 
اعضای حقیق��ی و حقوقی اعالم کردیم 
و امس��ال نسبت به سال های گذشته، دو 
مولفه تعیین کنن��ده دیگر هم به الگوی 
ش��هریه اضافه کردیم.وی افزود: دو ماه 
و نیم اس��ت که مدارس و مؤسس��ان با 
هم��کاری ادارات آم��وزش  وپرورش در 
حال پر کردن فرمت ها هس��تند و هفته 
بعد شهریه ها مشخص خواهند شد.رییس 

سازمان مدارس و مراکز غیردولتی عنوان 
کرد: در تعیین شهریه مدارس غیردولتی، 
شهریه ثابت و شهریه برای فوق برنامه ها 
و برنامه های مکمل ها داریم، اما در کنار 
آن یک ش��هریه غیررسمی نیز وجود دارد 
که انجمن اولیا و مربیان برای س��رویس 
ای��اب و ذه��اب و تغذیه دان��ش آموزان، 
برنامه ری��زی می کنند.محمود زاده تأکید 
کرد: شهریه ای که اعالم می شود، شهریه 

ثابت است، اما مدارس تا ۳۵ درصد اجازه 
دارن��د ب��رای فوق برنامه ه��ا و مکمل ها 
ش��هریه بگیرند، لذا برخی اختالف نظرها 
و صحبت ها بر وجود این دو نوع ش��هریه 
وجود دارد.رییس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولت��ی بابی��ان اینکه هم��ه مدارس 
غیردولتی  فوق برنامه ندارند، گفت: اجازه 
نمی دهیم مدرس��ه ای هزینه شهریه فرق 

برنامه بگیرد، اما آن را اجرا نکند.

شهریه مدارس غیردولتی هفته آینده اعالم می شود
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:

دیگر یارانه ها هم کفاف زندگی »بخور،نمیر« کارگری را نمی دهد
درد و دل هایی از جنس کارگری؛

گروه اجتماعی: زندگی اش ب��ه قول قدیمی ها چندان 
روبه راه نیس��ت اما ناشکر هم نیست و در کنار خیابان 
دستفروش��ی می کند، دلش از دست روزگار پر است و 
دستی به س��ر و صورتش می کشد و می گوید: خدا رو 
ش��کر می توانیم روز خود را س��پری کنیم، خانم است 
و س��نی بین ۵۵ تا ۶۰ س��ال دارد. به گزارش »عصر 
ایرانیان« هر زمان که از خیابان ولیعصر رد می ش��وم، 
تنها چیزی که توجه ام را جلب می کند بانویی است که 
با داش��تن سن و سال زیاد چند سبد بزرگ روی زمین 
می گ��ذارد و لباس های زنانه را روی آنها پهن می کند، 
او مانند مردان داد نمی زند، بیصدا در کناری از خیابان 
فقط دستفروش��ی می کند، هیچ جلب توجهی به خود 
ندارد اما از چش��مانش مشخص اس��ت که بی صبرانه 
منتظر آمدن بانوانی اس��ت که از او خرید کنند.هرگاه 
که ماموران ش��هرداری هم از کنار دستفروش��ان این 
منطقه رد می ش��وند بارها و بارها دی��ده ام که همه را 
ب��ه نوعی به جمع کردن بس��اط مجبور می کنن اما با 
این بانوی دستفروش کاری ندارند، اگرچه در کنار این 
بانو، زنان دیگری هم هستند که دستفروشی می کنند 
اما فقط اوس��ت که نگاه خشمگین ماموران شهرداری 
هم نمی تواند به س��متش هدایت شود و بی دردسر به 
کارش ادام��ه می دهد.این بانوی میانس��ال دلگرم به 
فروش بس��یار اندک خود در این روزگار اس��ت؛ مانند 
ای��ن بانو کم نیس��تند اما با زندگی س��ر جنگ ندارند؛ 
تالش می کنند تا دس��ت نیاز به س��وی دیگری دراز 
نکنند.روزگار غریبی اس��ت هرکس��ی مشکلی دارد و 
جنس مش��کالت ما انسان ها هم با هم متفاوت است، 
انگار دیگ��ر همدیگر رانمی شناس��یم، زمانی که یک 
دس��تفروش برای جلب توجه دیگران فریاد می زند تا 
ش��اید کاالهایی را که دارد زودتر بفروش��د و درآمدی 
کس��ب کند، یکی آن طرف تر صدای اعتراضش بلند 

می شود و جلوی فروش او را می گیرد.
روی خ��وش زندگی برای برخی وارونه اس��ت، گاهی 
بای��د چنان غرق در مش��کالت باش��ی و ش��اید باید 
آنها را ناچیز بدانی تا مش��کالت کم��رت را خم نکند 
و ب��ار س��نگین زندگی بر دوش ما نباش��د تا آن وقت 
این همه س��ختی را با نگاهی امیدوارکننده پشت سر 
بگذاری.اقشار کم درآمد و قشر ضعیف جامعه از جنس 
دستفروش��ان، کارگران، پارکبانان، اف��راد نگهبان در 
ساختمان ها و برخی دستگاه ها، زنان سرپرست خانوار 
و دیگر اقشار از این دس��ت، مشکالت متفاوتی دارند 
که ش��اید ش��نیدن این صحبت ها که درد و دلی بیش 
نیس��ت، ب��رای آنها مهم باش��د. آنها مش��کالت خود 
را ه��ر ک��دام به گون��ه ای توصی��ف می کنند.یکی از 
مش��کالتی که مردم برای آنها ایجاد می کند، دیگری 
از دستفروش��انی که جا را برای دیگران تنگ می کنند 

و آن یکی هم از نگاه منفی جامعه به این اقش��ار می 
گوید، هرکدام درد دلی داشتند که شنیدنی بود اما همه 
اینها انتظار دارند که مشکالت آنها با نگاه مثبت دولت 
به این قش��ر و توجه به ش��رایط اقتصادی کشور حل 
ش��ود.پای صحبت کارگری می نشینم که حدود پنج 
س��ال در یکی از پمپ بنزین های شهر تهران مشغول 
کار اس��ت؛ او هم از سخت ش��دن شرایط زندگی گله 
دارد و در واقع س��اعت ها چشم به افرادی دوخته است 
که می خواهند باک ماش��ین خ��ود را از بنزین پر کنند 
و می گوید: اگر من هم توان مالی خوبی داش��تم شاید 
می توانستم بجای اینکه چشم به جایگاه بنزین بدوزم 
که ببینم فردی که بنزین می زند س��راغ پرداخت پول 
از باجه های تعیین شده می رود یا نه؛ من هم با ماشین 
خودم در صف افراد منتظر می ایس��تادم و دیگر صبح 
تا ش��ب مجبور نبودم که دیگران را تماش��ا کنم و از 
برخی مش��کالت پیش رو جلوگیری کنم.دستانش به 
زمختی دستان کارگران ساختمانی می ماند، روزانه 1۲ 
ساعت از صبح تا شب کار می کند، حتی شیفت شبانه 
هم دارد، می گوید: اینکه مجبوریم ش��یفت روز و شب 
داشته باشیم همین قضیه کارمان را سخت تر می کند، 
اما درآمدی که ما داریم با این همه کار کفاف زندگی 
م��ان را نمی دهد، در این روزها هم که ش��اهد گرانی 
اغلب اجناس هستیم، روند زندگی ما با شرایط روزگار 
همخوان��ی ندارد.یکی دیگر از ش��هروندان تهرانی که 
1۰ سال است ش��غل نگهبانی یکی از ساختمان های 
این ش��هر در حوالی خیابان ولیعص��ر را به عهده دارد 
می گوید: من با سه فرزند فقط ۶ میلیون تومان درآمد 
ماهانه دارم و پرداخت س��ه میلیون اجاره خانه از این 

مبل��غ نیز زخمی دیگر بر زخم های زندگی ما اقش��ار 
آس��یب پذیر اضافه ک��رده اس��ت.یکی از مددجویان 
نهادهای حمایتی که همس��رش به دلیل مش��کالت 
فراوان جسمی دیگر توان هیچ گونه فعالیت در بیرون 
از من��زل را ن��دارد، گفت: من تحت پوش��ش یکی از 
نهادهای حمایتی هس��تم اما با وجود داشتن دو فرزند 
مبلغ ناچیزی از این نه��اد دریافت می کنم که کفاف 
زندگی چهار نفر را نمی دهد.او که همسرش توان کار 
ندارد و زن سرپرس��ت خانوار است، می گوید: مجبورم 
روزانه ب��رای گذران زندگی، بی��رون از خانه کار کنم 
و چ��ون هیچ مهارتی ن��دارم در خانه دیگران کار می 
کنم که این هم بخاطر ش��رایط کرونا دیگر اجازه کار 
نداشتم چون هم می ترسیدم بخاطر فرزند کوچکم که 
حدود هشت سال دارد خطرناک باشد هم اینکه دیگر 
مردم در این شرایط تقاضای چندانی برای کار در خانه 
نداش��تند.با این همه مش��کالتی که مردم کم درآمد و 
اقش��ار ضعیف جامعه دارند، یکی از اقداماتی که دولت 
ب��رای دهک های مختل��ف جامعه انجام داده اس��ت، 
مردمی سازی یارانه ها است تا با این اقدام دهک های 
پایین جامعه هم بتوانند یارانه بیشتری نسبت به دیگر 
ده��ک دریاف��ت کنند.دهک یک تا س��ه افراد تحت 
پوش��ش بهزیس��تی و کمیته ام��داد و کم درآمدترین 
اقش��ار جامعه را شامل می شود که به نوعی توان مالی 
کمتری ب��رای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود 
دارن��د که به همین منظور دولت س��یزدهم این گروه 
از جامع��ه را بهتر دیده تا میزان بیش��تری از یارانه را 
به ای��ن افراد تخصی��ص دهد. براس��اس اعالم وزیر 
اقتصاد، ۳۰ درصد از جمعیت کش��ور یارانه 4۰۰ هزار 

تومان��ی و ۶۰ درصد دیگر، یاران��ه ۳۰۰ هزار تومانی 
دریافت خواهند کرد و 1۰ درصد از جمعیت بی نیاز از 
کمک های حمایتی دولت هستند.هدف از انتقال یارانه 
به انتهای زنجیره توزیع این بود که مس��تقیما مردم از 
این امکان بهره مند ش��وند و حلقه رانت و فساد تنگ 
تر ش��ود؛ پرداخت مس��تقیم به مردم قدرت خرید را تا 
حدودی حفظ می کن��د تا فاصله طبقاتی بیش از این 
نشود و بساط برخی سودجویی ها جمع شود. فراموش 
نکنیم که این آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی است 
اما به اعتقاد کارشناس��ان و آنچه مردم نیز اش��اره می 
کنن��د، به ترمیم با بس��ته های دیگ��ر حمایتی نیز نیاز 
دارد. مردمی س��ازی یارانه ها ب��رای توزیع عادالنه آن 
با هدف جراحی بزرگ اقتصادی به ش��یوه ای آغاز شد 
که سه دهک یک تا سه جامعه بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد و گام اول در حمایت از قشر کم درآمد جامعه در 
دولت رقم بخورد؛ جراحی که به استدالل کارشناسان 
س��خت و خطیر خواهد بود، اما می بایس��ت به زودی 
انجام می شد.سیدحس��ن موسوی چلک رییس انجمن 
مددکاران اجتماعی ایران به خبرنگار ایرنا گفت: دولت 
در چنین ش��رایطی ک��ه وضعیت اقتصادی مناس��ب 
نیست و برای اینکه مساله نیازمندان را بهتر مدیریت 
کند باید نظام چند الیه تامین اجتماعی که در سیاست 
های کلی تامین اجتماعی هم به آن اشاره شده را اجرا 
کند.موس��وی چلک درباره این نظ��ام اینگونه توضیح 
داد و اف��زود: نظام چند الی��ه تامین اجتماعی از زمان 
اجرای برنامه دوم توس��عه مطرح ش��د و اکنون مقام 
معظم رهبری نیز به آن اش��اره کرده اند، در نظام چند 
الیه افراد را براساس بانک اطالعات شفاف شناسایی، 
وضعی��ت آنها را مش��خص و نیازها و مش��کالت آنها 
شناس��ایی و براساس این مس��ایل اولویت بندی می 
شود و متناسب با شرایط و نیاز و وسعی که دارند سازو 
کار حمایتی آنها تعریف می شود.وی خاطرنشان کرد: 
نظام چن��د الیه تامین اجتماعی براس��اس یک بانک 
اطالعات ش��فاف و دقیق با شناس��ایی اف��راد تعریف 
ش��ده است و در قالب این نظام شرایط آنها را بررسی 
کرده و براساس شرایط، امکانات و متناسب با نیاز سه 
س��ناریو را تعریف می کند، در مجم��وع در قالب این 
نظام چندالیه سه موضوع مساعدت، حمایت اجتماعی 
و در نهایت بیمه های اجتماعی پیش بینی می شود و 
این نظام می تواند راهکار اصلی برای نجات کش��ور و 
حمایت از خانواده های نیازمند باشد اما باید همه منابع 
در اختی��ار این نظام قرار گیرد و منابع آس��تان قدس 
رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف و امور خیریه 
و ستاد اجرایی فرمان امام چون منابع آنها برای مردم 
است، تجمیع ش��ود چون بی دلیل نیست که رهبری 

تاکید کردند که همه قوا باید روی کار بیایند.

یک اپیدمیولوژیس��ت با اش��اره به وضعیت ابتال و نحوه 
پیشگیری از بیماری آبله میمونی و با بیان اینکه به نظر 
می رس��د در مقابل آبله میمونی هم باید آماده و هوشیار 
بود، گفت: البته جای نگرانی به آن شدت نیست و بعید به 
نظر می رسد که قابلیت تبدیل شدن به پاندمی را داشته 
باشد.حمید س��وری در گفت وگو با ایسنا، درباره بیماری 
آبله میمونی، گفت: آبله میمونی یک بیماری ویروس��ی 
است که در سال 1۹۵۸ شناسایی شد. به این بیماری آبله 
جوندگان هم گفته می شود، اما از آنجایی که اولین بار در 
میمون گزارش شده، نام آن را آبله میمونی گذاشتند، اما در 
جوندگان هم مانند خرگوش، خوکچه هندی و ... مشاهده 

شده است.وی افزود: راه انتقال آن هم از طریق ترشحات 
تنفس��ی اس��ت. تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد ابتال به آبله 
میمونی تایید شده در دنیا گزارش شده است. خوشبختانه 
تاکنون مرگی خارج از مناطق آفریقای مرکزی ناشی از 
این بیماری گزارش نش��ده است. کانون اصلی و منطقه 
اپیدمیک آن آفریقای مرکزی و کشورهایی مانند نیجریه، 
کنگو، کامرون و ... است.سوری گفت: راش های پوستی 
یکی از عالئم آبله میمونی اس��ت و عالئمی مانند تب، 
س��ردرد و ... هم دارد. بیشتر هم در کودکان باید نگران 
ابتال به این ویروس بود.این اپیدمیولوژیست افزود: احتمال 
مرگ ومیر این بیماری در کودکان هم بیش��تر است، اما 

تاکن��ون مرگی هم از ای��ن بیماری در خ��ارج از آفریقا 
گزارش نش��ده است. موارد مرگ در آفریقا هم عمدتا به 
دلیل پایین بودن کیفیت خدمات درمانی و عدم رسیدگی 
به موقع بوده است، اما خود بیماری ماهیتا چندان بیماری 
کشنده ای نیست.سوی همچنین درباره واکسیناسیون آبله 
و احتمال ایجاد مصونیت نسبت به آبله میمونی، گفت: 
در کش��ور افرادی که قبل از 1۳۶۰ متولد شدند، عمدتا 
واکس��ن آبله تزریق کرده اند و واکسن آبله تا ۸۰ درصد 
در برابر ابتال به آبله  میمونی مصونیت می دهد.وی گفت: 
هر از گاهی کانون ه��ای آلودگی این ویروس به دالیل 
مختلف ایجاد می ش��ده، اما طی چند دهه گذشته رو به 

گس��ترش بوده که به دالیل��ی مانند جابجایی جمعیت، 
افزایش مس��افرت ها و... بوده است. سوری در عین حال 
گفت: به نظر می رسد در مقابل آبله میمونی هم باید آماده 
و هوشیار بود. البته جای نگرانی به آن شدت نیست و بعید 
به نظر می رسد که قابلیت تبدیل شدن به پاندمی را داشته 
باشد. تاکنون هم همه گیری از این ویروس به آن صورت 
دیده نشده و ممکن است بیشتر اپیدمی های پراکنده در 
کشورهای مختلف ایجاد کند.وی گفت: یکی از راه های 
پیش��گیری از آبله میمونی هم استفاده از ماسک است و 
ادامه استفاده از ماسک، عالوه بر محافظت در برابر کرونا، 

در پیشگیری از آبله میمونی هم موثر است.

آیا آبله میمونی قابلیت تبدیل شدن به »پاندمی« را دارد؟

پرونده قضایی برای حادثه قطار مسافری در طبس تشکیل شد
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی:

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز خراس��ان جنوبی گفت: در همان ساعات 
ابتدای وقوع حادثه خروج قطار مس��افری از ریل در طبس، دادس��تان این 
شهرس��تان به محل حادثه اعزام و پرونده قضایی برای شناسایی مقصران 
احتمالی تش��کیل شده است.حجت االسالم علی نس��ایی زهان در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه حادثه خروج قطار از ریل بس��یار دلخراش 
بوده اس��ت گفت: ضمن تس��لیت به خانواده های داغدیده تالش می ش��ود 
عالوه بر امدادرس��انی، در اولین فرصت قصور احتمالی نیز شناسایی شود.

وی با اش��اره به نبود آنتن دهی در محل حادثه اظهار داش��ت: با توجه به 
اینکه راه دسترس��ی به مکان حادثه نیز برای خدمات رس��انی مناسب نبود 
در اس��رع وقت راه دسترسی ایجاد ش��د و نیروهای امدادی از تمامی نقاط 
اس��تان و حتی اس��تان های همجوار در محل حادثه حاضر شدند.دادستان 
بیرجن��د گفت: 1۰ اتوبوس برای خدمات دهی به مصدومان و حادثه دیدگان 
هماهنگ ش��ده اس��ت و تاکن��ون ۲۳ نفر در این حادثه فوت ش��ده اند.وی 
ادام��ه داد: در حال حاضر عل��ت حادثه با توجه به تصاویر هوایی وجود بیل 
مکانیکی در نزدیکی ریل بوده که منجر به واژگونی چند واگن قطار ش��ده 

است.حجت االسالم نسایی زهان با اشاره به تحقیقات اولیه در محل وقوع 
حادثه گفت: راننده بیل مکانیکی و پیمانکار مربوطه که قصور اولیه متوجه 
آنها است مورد تحقیقات قرار گرفته اند.وی با تاکید بر اینکه پرونده قضایی 
برای حادثه قطار مس��افری تش��کیل شده اس��ت ادامه داد: در اسرع وقت 
نتیجه نهایی بعد از مشخص شدن مقصران احتمالی به مردم اعالم خواهد 
شد.دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی بر لزوم برخورد قانونی 
ب��ا مقصران احتماعی حادث��ه تاکید کرد و گفت: این موض��وع نیازمند کار 
تحقیقاتی و کارشناسی دقیق تر است و در حال حاضر همه توان و تالش ها 
بر امدادرس��انی به موقع برای پیش��گیری از تلفات بیشتر است.وی افزود: 
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده امکانات امداد و نجات از مرکز اس��تان 
نیز اعزام شده ولی اگر در خدمت رسانی به مسافران قصوری صورت گیرد، 
مورد پیگرد خواهد بود.حدود س��اعت ۵:۳۰ دقیقه صبح دیروز )چهارش��نبه 
1۸ خردادماه(، هنگام عبور قطار مس��افری مش��هد به مقصد یزد، در بالک 
عباس آب��اد در منطقه طبس به دلیل برخورد قط��ار با بیل مکانیکی که در 
کنار خط بود، پنج واگن از خط خارج شد.براس��اس اعالم سازمان اورژانس 

کش��ور تاکنون این حادثه حدود ۹۰ مصدوم داش��ته که بسیاری از آنان به 
بیمارس��تان منتقل ش��دند و حال تعدادی از آنان وخیم گزارش شده است.
مرکز شهرس��تان طبس در ۲۷۰ کیلومتری غرب بیرجند اس��ت و در مسیر 

ارتباطی چند استان از جمله یزد به مشهد مقدس قرار دارد
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اقتصاد خرد

1200 سایت در حال فروش کاالی 
قاچاق هستند

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ س��ایت 
در کش��ور در ح��ال ف��روش کاالی قاچ��اق 
هس��تند که به زودی با هماهنگی دادس��تانی 
با ای��ن موارد برخورد ش��ده و آرامش در بازار 
لوازم خانگ��ی ایج��اد خواهد ش��د.به گزارش 
مهر،محمدمه��دی ب��رادران درب��اره ط��رح 
تش��دید مقابله با قاچ��اق کاال توضیح داد: در 
سال های گذشته شبکه ای در سطح بنکداری 
و عمده فروشی شکل گرفته که برخالف منافع 
ملی و حمایت از حقوق مصرف کننده در حال 
توزیع کاالی قاچاق بی کیفیت اس��ت و طرح 
ما برخورد با توزیع کنندگان عمده ای است که 
برخالف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.
معاون صنایع عموم��ی وزیر صمت افزود: در 
مرحله نخس��ت، برنامه ما برخورد با اصناف و 
کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ 
سایت در کشور در حال فروش کاالی قاچاق 
هس��تند که به زودی با هماهنگی دادس��تانی 
با ای��ن موارد برخورد ش��ده و آرامش در بازار 
لوازم خانگی ایجاد خواهد ش��د؛ ضمن این که 
باید برای اطالع رس��انی و فرهنگ سازی بین 
م��ردم نیز ب��رای اصالح این ش��رایط تالش 
کنیم.وی گفت: در جلسه ای با تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند 
تمام��ی کاالهای خود را با کد رهگیری تولید 
کنن��د و اکنون نیز به طور یقی��ن بیش از ۹۵ 
درصد کاالهای موجود در بازار رس��می دارای 
کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با 
وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود 
نمی رس��یم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم 
ک��ه به طور حت��م زمان بر اس��ت، اما تصمیم 
ج��دی برای اجرای آن وجود دارد.معاون وزیر 
صمت یادآور ش��د: بس��ترهای قانونی برای 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال ایجادشده 
اس��ت و این موضوع کمک می کند که ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال بتواند تا با دست بازتری 

فعالیت های خود را انجام دهد.

آثار منفی محدودیت انرژی صنایع 
بزرگ به حداقل می رسد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: 
ض��رورت دارد با یک هماهنگی جامع، زمینه 
به حداقل رساندن آثار ناشی از ناترازی تولید 
و مصرف برق به وجود بیاید و این کار انجام 
شود.به گزارش فارس، بهرام سبحانی با اشاره 
به مس��ئله تامین برق صنای��ع در فصل گرم 
اظهار داشت: براس��اس شنیده ها، هماهنگی 
الزم برای مدیریت مصرف برق میان وزارت 
صنعت معدن و تج��ارت و وزارت نیرو انجام 
شده است.رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در پاس��خ ب��ه اینکه آیا توف��ق وزارت 
صمت و وزارت نیرو اثرگذار بوده است، گفت: 
این س��وال را به حالت کلی نمی ش��ود پاسخ 
داد و بس��تگی به زنجیره و خطوط تولید هر 
ش��رکت زمینه تغییر آثار ای��ن توافق را پدید 
می آورد. وی در بیان حداقل ش��دن مدیریت 
مص��رف برق در صنایع ب��زرگ فوالد گفت: 
صنای��ع ب��زرگ در راس زنجیره ه��ای تولید 
قرار دارند و طبیعتا باید آثار مدیریت مصرف 
برق در این بخش به حداقل باشد.س��بحانی 
در بی��ان اینکه محدودی��ت تامین برق یک 
واقعیت است، گفت: مهم این است که با یک 
هماهنگی جامع زمینه به حداقل رساندن آثار 
ناشی از ناترازی تولید و مصرف برق به وجود 
بیای��د و این کار انجام ش��ود. رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد در تشریح عزم دولت به 
منظور صفر کردن آثار ناشی از ناترازی تولید 
و مصرف برق اظه��ار کرد: این امکان وجود 
دارد که به لحاظ فنی و اقدامات کارشناس��ی 
زمینه جلوگیری از آثار منفی ناترازی برق به 

وجود بیاید.

جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی جات
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی 
گفت: در این فصل س��ال قیم��ت میوه باید 
نس��بت به تمام فصول ارزان تر باش��د ضمن 
اینکه عرضه و تنوع آن نیز بس��یار گس��ترده 
اس��ت.به گزارش مهر،اسداهلل کارگر با اشاره 
به افزایش قیمت برخی صیفی جات در بازار 
گفت: طبق س��ابقه سنوات گذش��ته در این 
سرفصل ها باید عرضه میوه و سبزیجات در 
بیش��ترین مقدار ممکن صورت بگیرد و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد، قیمت میوه و صیفی 
جات در این فصل از س��ال باید نس��بت به 
س��ایر فصول ارزان تر باش��د. رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی قیمت گوجه سبز 
ش��مال را نیز بین 1۰ تا ۲۵ ه��زار تومان و 
گوجه س��بز قزوی��ن را بین 4۵ ت��ا ۶۵ هزار 

تومان اعالم کرد.

اخبار

 انتقاد از قطعی گاز 
کارخانجات چای کشور

مدیر اجرایی س��ندیکای چای گفت: شرکت 
گاز اس��تان گیالن اقدام به قطع انشعاب گاز 
کارخانه های چای در شهرس��تان رودس��ر و 
ش��هررحیم آباد کرده است این در حالیست 
که زمان عملیات فرآوری چای فرا رس��یده 
و ب��ا قطع گاز ای��ن کارخانه ه��ا روند تولید 
متوقف ش��ده اس��ت.به گزارش ایلنا،محمد 
صادق حس��نی با بیان اینکه گاز تعدادی از 
کارخانه های چای توس��ط شرکت ملی گاز 
اس��تان گیالن قطع ش��ده اس��ت، گفت: در 
س��ال ۹۷ قانونی تصویب شد که بر اساس 
آن کارخانه ه��ای چ��ای می توانن��د مج��وز 
بهره ب��رداری را از وزارت صم��ت به وزارت 
کش��اورزی منتقل کنن��د؛ از مجموعه 1۷۰ 
کارخان��ه چای فعال تعداد مح��دودی اقدام 
ب��ه دریافت پروان��ه بهره ب��رداری از وزارت 
کشاورزی کردند.این فعال اقتصادی تصریح 
ک��رد: در حال حاضر تعدادی از کارخانه های 
چای دارای پروانه بهره برداری کش��اورزی و 
تع��دادی دیگر پروانه بهره ب��رداری صنعتی 
دارند.حس��نی با بیان اینکه در س��ال جاری 
کارخانه های ک��ه دارای پروانه بهره برداری 
از وزارت کش��اورزی بودند مشمول دریافت 
تعرف��ه گاز صنعت��ی ش��دند، اف��زود: بنا به 
مجموع��ه مقررات ش��رایط اس��تفاده از گاز 
طبیعی متقاضیان با ارائه جواز تاسیس پروانه 
بهره برداری از وزارت کشاورزی می توانند از 
تعرفه بخش کش��اورزی استفاده کنند.مدیر 
اجرایی س��ندیکای چای با اشاره به مصوبه 
ستاد تس��هیل موانع تولید در استان، افزود: 
ش��رکت گاز اس��تان طی نامه ای به سازمان 
چای کشور ش��رط برخورداری کارخانه ها از 
تعرفه کشاورزی را ارائه پروانه دارای اعتبار از 
جهاد کشاورزی و یا ارائه نامه تائیدیه از جهاد 
کشاورزی استان اعالم کرد و سازمان چای 
و جهاد کشاورزی استان لیست کارخانجات 
فع��ال در بهره برداری س��ال ج��اری را به 

شرکت گاز استان معرفی کرد. 

عرضه قطره چکانی خودروسازان،  
دلیل اختالف 100 درصدی قیمت 

کارخانه تا بازار
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان 
خ��ودرو با اش��اره ب��ه اختالف قیم��ت 1۰۰ 
درصدی خودرو از کارخان��ه تا بازار گفت: این 
اخت��الف قیمت ناش��ی از عرضه ک��م و عدم 
توانایی خودروسازان در تامین بازار خودروست.
به گزارش فارس، سعید موتمنی درباره آخرین 
وضعی��ت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو تقریبا 
در ش��رایط آرامی قرار دارد و در دو هفته اخیر 
تغییرات قیمت محسوس��ی مش��اهده نشده 
است. بطورکلی قیمت اغلب خودروها ثابت و 
قیمت برخ��ی خودروها نیز تا حدودی کاهش 
یافته اس��ت. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروش��ندگان خودرو تهران، افزود: اما با توجه 
به اینکه عرضه خودرو همچنان متناس��ب با 
تقاضای بازار نیست، اختالف قیمت خودرو در 
بازار و کارخانه همچنان حدود 1۰۰ درصد است. 
وی با اشاره به لزوم واردات خودرو برای تنظیم 
بازار خودرو اظهار داشت: برای تنظیم بازار خودرو 
باید خودروهای اقتصادی و با کیفیت وارد شود، 
زیرا واردات خودروه��ای گران قیمت تاثیری 
در تنظیم بازار نخواهد داشت. مؤتمنی با بیان 
اینکه واردات خودرو باید از شرکت های معتبر و 
خوشنام دنیا باشد، گفت: در این شرکت ها تمامی 
خودروهای تولیدی با هر قیمتی دارای کیفیت 
الزم است، ضمن اینکه در هیچ کشوری خودرو 
یک کاالی س��رمایه ای نیس��ت، بلکه کاالی 
مصرفی محس��وب می شود. وی با بیان اینکه 
به علت افزایش قیمت ارز قیمت فروش خودرو 
توسط عرضه کنندگان کمی افزایش یافته است، 
گفت: اما خرید و فروش چندانی در بازار انجام 
نمی شود و خریداران تمایل کمتری نسبت به 
خریدا دارند و به نظر می رسد، برخی در انتظار 

اعالم جزئیات واردات خودرو هستند.

 علت اصلی بروز حادثه قطار
 مشهد - یزد به زودی اعالم می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: بررسی اولیه نشان 
می دهد که بر اساس یک تصادف حادثه قطار 
مشهد - یزد افتاده است اما اعضای کمیسیون 
سانحه راه آهن در منطقه حضور دارند تا علت 
اصلی سانحه را مشخص کنند.به گزارش مهر، 
رستم قاسمی در یک گفت و گوی تلویزیونی 
در مورد حادثه قطار مشهد - یزد، اظهار کرد: 
حادثه در ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه صبح رخ داده 
اس��ت و بر اس��اس آمار اولیه ۳۸۲ نفر مسافر 
داشته که متأسفانه 1۷ نفر تا این لحظه فوت 
ش��ده اند و ممکن است این عدد، عدد نهایی 
نباشد.وزیر راه و شهرسازی افزود: بررسی اولیه 
نشان می دهد که بر اساس یک تصادف این 
حادثه افتاده است اما اعضای کمیسیون سانحه 
راه آهن در منطقه حضور دارند تا علت اصلی 
س��انحه را مشخص کنند.وی گفت: وضعیت 
مقصرین حادثه و اشکاالت در دست بررسی 
اس��ت و به زودی علت اصلی حادثه را اعالم 

خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
گف��ت: از آنجا که واردات خ��ودرو مطالبه 
مردم بود و خودروس��ازان نیز نمی توانستند 
نیاز داخل را تامین کنند، نمایندگان مجلس 
یازدهم به خواس��ته جامعه پاس��خ دادند و 
با پیگیری بس��یار بس��تر تصوی��ب قانون 
س��اماندهی بازار خ��ودرو را فراهم کردند.
ب��ه گزارش خان��ه ملت،عزت ال��ه اکبری 
تاالرپشتی با اشاره به ابالغ قانون ساماندهی 

صنع��ت خودرو، اظهار کرد: براس��اس این 
قانون، مجوز واردات مدیریت شده خودرو 
صادر شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید با تنظیم آئین نامه مربوطه بستر اجرایی 
شدن آن را فراهم کند.نماینده مردم تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمش��هر و پردیس در 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود:  از آنجا 
که واردات مطالبه مردم بود و خودروسازان 
نیز نمی توانستند نیاز داخل را تامین کنند، 

نماین��دگان مجل��س یازدهم به خواس��ته 
جامعه پاس��خ داد و با پیگیری بسیار بستر 
تصویب قانون س��اماندهی ب��ازار خودرو را 
فراه��م ک��رد.وی با بیان اینک��ه دولت در 
حال تدوین آئین نامه اجرای قانون واردات 
خودرو است، به جلسات کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با وزیر صمت اش��اره کرد 
و یادآور ش��د: در این نشست ها تاکید شد 
که آئین نامه اج��رای واردات خودرو پیش 

از تصویب در هیات دولت به س��مع و نظر 
نمایندگان برسد تا نظرات آن ها نیز در این 
آئین نامه اعمال ش��ود.این نماینده مردم در 
مجل��س یازدهم با بیان اینک��ه در تدوین 
آئین نامه واردات خودرو باید از یک سو نیاز 
مردم به خودرو و از س��وی دیگر حمایت از 
تولید داخل مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: در 
حال حاضر نیاز به خودرو، در بازار انباش��ت 
ش��ده اس��ت؛ به گفته وزیر صمت، عالوه 

بر تولید کنونی خودروس��ازان، بازار خودرو 
حداقل به ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر 
نیز نیاز دارد تا بازار تنظیم شود این در حالی 
است که خودروس��ازان داخلی توان تولید 

این تعداد را ندارند.

بستر برای واردات مدیریت شده خودرو فراهم شد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

التهاب در بازار سیمان بعد از قطعی برق
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مطرح کرد؛

دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت 
س��یمان گفت: اگر خواهان ادامه روند تولید، 
کاهش التهاب بازار و افزایش عرضه سیمان 
در بورس کاال هس��تیم بهتر اس��ت که ۷۰ 
درصد تقاضای خریداری شده برق از سوی 
کارخانجات س��یمان به آنها تخصیص داده 
شود اما به نظر می رسد این مهم قابلیت اجرا 
شدن ندارد.به گزارش ایلنا،عبدالرضا شیخان 

با اشاره به وضعیت بازار سیمان بعد از اعمال 
محدودیت های مصرف برق در صنایع، اظهار 
کرد: بازار سیمان پیش از اعمال محدودیت 
در مصرف برق ملتهب نبود و شرایط آرامی 
را پش��ت س��ر می گذراند اما بع��د از اجرای 
بخش نامه محدودیت مصرف برق در صنایع 
سیمان و فوالد؛ متقاضیان سیمان برای خرید 
این محصول به بورس کاال هجوم آوردند و 

قیمت سیمان افزایشی شد.وی با بیان اینکه 
تبعات افزایش نرخ سیمان در بورس کاال بر 
نرخ این محصول در بازار آزاد تاثیر می گذارد، 
افزود: قیمت س��یمان در بورس کاال رقابتی 
ش��ده است و اگر این روند ادامه داشته باشد 
به نظر می رس��د قیمت  سیمان از هفته های 
آتی در اس��تان های پرمص��رف افزایش پیدا 
کند.ش��یخان تاکید ک��رد: بخش خصوصی 

هم��واره از دولت تقاض��ا دارد پیش اجرای 
مصوبات از فعاالن این حوزه مشورت بگیرد 
تا با مدیریت، تبع��ات اجرای مصوبات را به 
حداقل برسانند. به گفته دبیر انجمن صنفی 
کارخانجات  س��یمان؛  کارفرمای��ان صنعت 
س��یمان با توجه به نیاز چندین مگاوات برق 
خری��داری کردند و کارخانجات می توانند در 
شرایط بحرانی حدود ۳۰ درصد مصرف خود 

را مدیریت کنند.
ای��ن فعال اقتصادی ادام��ه داد: اگر خواهان 
ادام��ه روند تولی��د، کاهش الته��اب بازار و 
افزایش عرضه سیمان در بورس کاال هستیم 
بهتر اس��ت که ۷۰ درصد تقاضای خریداری 
شده برق از سوی کارخانجات سیمان به آنها 
تخصیص داده ش��ود اما به نظر می رسد این 

مهم قابلیت اجرا شدن ندارد.

اصالح یارانه نان چه مزایای دارد؟
از صرفه جویی 1.۵ میلیارد دالری تا کاهش 30 درصدی ضایعات نان

اصالح یارانه نان در برخی از استان ها آغاز شده که نتایج 
مثبتی را به همراه داش��ته و به مرور در حال گس��ترش 
به سراس��ر کشور است.مس��ئله یارانه نان، این روزها به 
دغدغ��ه اصلی م��ردم و حاکمیت تبدیل ش��ده اس��ت. 
تخصی��ص یارانه فرآیندی به جای حمایت مس��تقیم از 
خانوار و نتیجه س��رکوب قیمت نان موجب شده که نان 
در کشور ما به نسبت دیگر کشورها بسیار ارزان باشد، با  
آغاز درگیری نظامی بین اوکراین و روسیه قیمت جهانی 
گندم رش��د فزاینده ای پیدا ک��رد و پیامدهای زیادی را 
برای کش��ورهای دنیا در پی داش��ت اما این پیامد برای 
ایران بیشتر از سایر کشورها بود، دولت که آرد را با قیمت 
بس��یار ارزان به نانوایی عرضه می کند تا نان تحویلی با 
قیمت ارزان به دست مردم برسد، موجب شد تا نسبت به 
گذشته قاچاق آرد و نان گسترده تر شود.نتیجه این اقدام 
غلط در حمایت از خانوار در ش��رایط فعلی اقتصاد کشور 
هدررفت منابع نفتی بوده اس��ت که موجب شد چندین 
برابر نیاز کشور در دو ماه ابتدایی سال گندم وارد شود و 
این خود نشان از انحراف جدی و قاچاق گسترده نان، آرد 
و محصوالت با مواد اولیه آرد مانند ماکارونی و نان های 
فانت��زی؛ دارد. بنابراین در این ش��رایط دولت مجبور به 
اصالح سریع یارانه ارزی بوده ا ست تا بیش از این منابع 
ارزی کشور، موجب آبادی کشورهای منطقه نشود.بنابر 
آمار اعالمی انجمن غالت ایران، سطح زیرکشت گندم 
۶ میلیون هکتار است که امسال پیش بینی می شود به 
دلیل شرایط آب و هوایی و خشکسالی های اخیر، میزان 
خرید کمتر از س��ال قبل باشد. این درحالی است که در 
برخی سال ها جشن خودکفایی و حتی صادرات گندم در 

کشور برگزار می شود.
سودمیلیونیهرکیسهآردبرایقاچاقچیان ���

مهدی هاش��م زاده، کارش��ناس اقتصادی در این باره با 

بی��ان اینکه حذف ارز 4۲۰۰ تومان��ی یکی از بزرگترین 
جراحی های اقتصادی کش��ور اس��ت که وقوع تحوالت 
جهان��ی و منطقه ای، ای��ن اص��الح را ضروری تر کرده 
است،اضافه کرد: اولین موضوع، جنگ روسیه و اوکراین 
است. این دو کشور تقریبا 4۰ درصد غالت دنیا و بیش از 
نصف روغن خوراکی جهان را تولید می کردند که نتیجه 
آن افزایش بی سابقه قیمت روغن و گندم در همه جهان 
است.وی ادامه می دهد: قاچاق آرد به شدت فراگیر شده 
اس��ت. هر کیس��ه آرد یارانه ای که دولت ب��ه نانوایی ها 
می دهد 4۰ هزار تومان اس��ت که همین کیس��ه در لب 
مرز بین هفتصد هزار تومان تا یک میلیون تومان است 
چون قیمت به شدت افزایش یافته است. یعنی اگر کسی 

4۰ ت��ن آرد به لب مرز ببرد ب��االی ۹۰۰ میلیون تومان 
سود می کند. این حاشیه سود به شدت جذاب است برای 
قاچاقچی��ان و اتفاقاتی که لب مرز در حال وقوع اس��ت 
این را تایید می کند.  کارشناس اقتصادی گفت: با توجه 
به س��ازوکار سوییچ در نظر گرفته ش��ده از نظر اجرایی 
مشکلی نخواهد داشت. بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره 
آزاد می ش��ود اما نان گران نمی ش��ود. هم جلوی قاچاق 

گرفته می شود هم مردم با گرانی نان مواجه نمی شوند.
درصدیمصرفگندمکشور کاهش���3۰

محمد جالل، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در 
این باره بیان کرد: پیش بینی می شود بعد از اجرای طرح 
یارانه نان، حدود ۳۰ درصد مصرف گندم کشور از طریق 

نان مصرفی مردم کاهش یابد که س��االنه حدود یک و 
نیم میلیارد یورو معادل 4۲ هزار میلیارد تومان با احتساب 
یورو ۲۸ هزار تومانی صرافی بانکی صرفه جویی را در پی 
دارد. با این سازوکار یارانه نان به هدف اصابت می کند و 
جلوی قاچاق آرد دولتی از کشور گرفته می شود. از سوی 
دیگر از آنجا که دولت با کس��ری بودجه جدی در بخش 
بودجه عمومی روبه رو اس��ت، این بودجه می تواند صرف 

امور جاری کشور و یا تکمیل پروژه های عمرانی شود.
میلیونتنگندم عدمنیازبهواردات���6

محمدرض��ا خواجه نای��ب رئیس انجمن عل��وم و فنون 
غالت اصفه��ان نیز درباره اصالح یارانه نان اظهار کرد: 
در سال ۷۹ و ۸۹ آزادسازی های این چنینی در بازار اتفاق 
افتاد اما به رغم ش��وکی که به بازار وارد ش��د، در نهایت 
رضایت کامل نانوایان حاصل شد. وقتی نانوا راضی باشد، 
مصرف کننده نیز رضایت دارد. وی تصریح کرد: حذف نان 
ارزان و ارزش��مند شدن نان، درست پختن نان و کاهش 
ضایع��ات ۳۰ تا ۵۰ درصد آن، حذف سیس��تم عریض و 
طویل بازرسی، حذف ش��کاف آرد دولتی و آزاد و رانت، 
حذف قاچاق آرد به خارج از کشور، آزادی نانوایان در بروز 
نبوغ و خالقیت ش��غلی، خروج نانوایان از تک محصولی 
و پخت نان های متنوع )مثل شیرینی فروش ها(، جبران 
هزینه ها و سودآورسازی شغل نانوایی و تعطیلی نانوایانی 
ک��ه نان خ��وب نمی پزند؛ از جمله مزای��ای حذف یارانه 
نان اس��ت.خواجه ادامه داد: همچنین با حذف یارانه نان 
آسیاب هایی که آرد خوب تولید نمی کنند تعطیل خواهد 
ش��د. نیازی به واردات ش��ش میلیون تن گندم نیست و 
از خروج دالر جلوگیری ش��ده است و می توان با بحران 
کمبود گندم مقابله کرد. همچنین این کار منجر به ایجاد 
فضای رقابت اقتصادی میان نانوایان برای کاهش قیمت 

نان خواهد شد.

برخورد قطار مس��افری مش��هد � یزد با بیل مکانیکی 
موجب شد تعدادی از هموطنان مصدو تعدادی نیز فوت 
کنند.به گزارش عصرایرانیان روز گذشته قطار مسافری 
در مسیر مشهد � یزد واژگون شد که طی آن تعدادی 
از مسافران مصدوم و تعدادی نیز فوت کردند.میرحسن 
موسوی معاون مسافری راه آهن درباره واژگونی قطار 
در مسیر مشهد � یزد به آنا گفت:حدود ساعت ۰۵:۳۰ 
صبح هنگام عبور قطار مس��افری مشهد به مقصد یزد 
در بالک عباس آباد � ریزو در منطقه طبس بر اس��اس 
اطالع��ات اولیه به دلیل برخورد ب��ا بیل مکانیکی، ۵ 
واگن از خط خارج شد.وی گفت: بیل مکانیکی در کنار 
خط قرار داش��ته و با قطار برخورد کرده اس��ت.معاون 
مسافری راه آهن با بیان اینکه قطار دارای ۳4۸ مسافر 
بود، افزود: وی افزود:کمیسیون عالی سوانح به منطقه 
اعزام ش��ده تا علت دقیق حادثه بررسی شود و پس از 

مشخص شدن اطالع رسانی می شود.معاون مسافری 
راه آه��ن همچنی��ن درب��اره چگونگی وقوع س��انحه 
در گفت وگ��و با ف��ارس اظهار کرد: قطعا کمیس��یون 
بررس��ی سوانح راه آهن همه ابعاد را بررسی می کنند با 
لکوموتیوران،  راننده بیل مکانیکی، سرپرست کارگاه و 
غیره حتما صحبت خواهند داشت و ابعاد مختلف بروز 
حادثه بررسی خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا لکوموتیو و بیل مکانیکی برخورد رودررو داش��ته اند 
و اینکه آیا بیل مکانیکی روی خط آهن بوده اس��ت؟ 
گفت: بیل مکانیکی روی خط آهن نبوده است اما کامال 
در مجاورت خط آهن قرار داشته است و همین موضوع 
احتماال به بروز حادثه انجامیده است به هر حال دلیل 
اصلی وقوع حادثه باید از سوی کمسیون عالی سوانح 
راه آهن اعالم شود.موس��وی در پاسخ به این سوال که 
آیا این قطار تأخیر در مبدأ داش��ته اس��ت؟ گفت:  قطار 

امروز مشهد � یزد تأخیری در مبد أ نداشت پیش از بروز 
سانحه هم برای اجرای فریضه نماز توقف کرده بود و 
مس��افران نماز خوانده بودند و سپس حرکت کرده بود 
اما متأسفانه  حدود ساعت ۵:۳۰ هنگام عبور از بالک 

عباس آباد � ریزو در منطقه طبس، این حادثه رخ داد.
تش�کیلس�تادوی�ژهپیگی�ریدالیلحادث�هقطار ���

مشهد�یزد
همچنین پس از این حادثه رس��تم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی در پیامی درگذشت تعدادی از هموطنان در 
حادثه خروج قطار مشهد-یزد از ریل را تسلیت گفت. 
در پی��ام وزی��ر راه آمده اس��ت،خبر حادثه قطار محور 
طبس به یزد و فوت هموطنان عزیز باعث تاس��ف و 
 تاثر شد. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده های 
عزیز درگذشتگان تا ساعاتی دیگر به اتفاق مدیرعامل 
راه آه��ن و س��ایر مدی��ران در مح��ل حادث��ه حضور 

خواهیم یافت تا ضمن پیگی��ری وضعیت مجروحان 
و همچنی��ن متوفی��ان، خدمات الزم به م��ردم عزیز 
همزم��ان در همان مکان انج��ام پذیرد.وی همچنین 
از مدی��ر کل حوزه وزارتی و ب��ازرس ویژه می خواهم 
بعد از گزارش مدیران مذکور اقدام به تش��کیل ستاد 
ویژه با حضور افراد ذی س��مت کرده و هرچه سریعتر 
دالیل این اتفاق تلخ را بدون کم و کاس��ت به اطالع 
مردم شریف برسانند.و در آخر تمامی همکاران وزارت 
راه و شهرسازی باید بدانند که در کنار مسئولیت های 
حقوقی این حادثه )فارغ از دالیل ارادی یا غیر ارادی( 
که بر عهده این وزارتخانه اس��ت، وظیفه انسانی ما از 
این مس��ئولیت هم باالتر بوده و همگی باید با تالش 
وی��ژه و اتکا به ت��وان داخلی کمبودها و مش��کالت 
گذش��ته و حال را حل کنیم تا این چنین شاهد داغدار 

شدن خانواده بزرگ ایران نباشیم.

واژگونی مرگبار قطار مسیر مشهدـ  یزد
بیل مکانیکی فاجعه آفرید؛

اتاق بازرگانی علیه منتقدان پرونده سازی می کند
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین:

رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و چین گفت: در 
۲۷ سال حضور در اتاق بازرگانی ایران هیچگونه پرونده 
تخلف��ی ندارم بلک��ه تنها به دلیل انج��ام یک مصاحبه 
انتقادی مورد ش��کایت و بازخواس��ت ق��رار گرفته ام.به 
گزارش ایرنا،مجیدرضا حریری اظهار داشت: موضوعاتی 
را در زمین��ه تخلف��ات ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و کش��اورزی ایران و تهران مط��رح کردیم اما به جای 
پاس��خگویی در مباحث مطرح ش��ده، حمله شخصی به 
افراد شده اس��ت.وی با بیان اینکه این برخوردها غلط و 
غیر اخالقی اس��ت، خاطرنشان کرد: تغییر دادن واکنش 
از موضوعات به افراد، فرار از پاس��خگویی محسوب می 
ش��ود زیرا اگ��ر به فرض ما خطاکار نیز بودیم، نخس��ت 
باید جواب موضوعات مطرح شده را دریافت می کردیم 
ن��ه اینکه مورد خطاب قرار بگیریم.حریری با بیان اینکه 
هیات رییس��ه باید به عملکرد و اتهامات بدهد، تصریح 

کرد: من به شخصه هیچ پرونده تخلف و انضباطی ندارم 
و درخواس��ت می کنم اگر چنی��ن اتهاماتی حقیقت دارد 
بای��د آن را منتش��ر کنند، البته اگر پرونده س��ازی ها در 
هفته های اخیر ش��روع ش��ده باشد نش��ان می دهد که 
مشکل از سوی افرادی است که پیش از این نیز مرتکب 
تخلف ش��ده اند.وی تاکید کرد: در ۲۷ س��ال حضور در 
اتاق بازرگانی ایران هیچگونه پرونده تخلفی ندارم بلکه 
تنها به دلیل انجام یک مصاحبه انتقادی مورد شکایت و 
بازخواس��ت قرار گرفته ام و از سوی کمیته انضباطی نیز 
مورد بازخواس��ت قرار گرفت��م، در حالی که همان را نیز 
قبول ندارم.رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین 
ب��ا بیان اینکه مطابق قانون اساس��ی هیچ فردی را نمی 
توان به ج��ز در موارد مجرمانه با حکم قضایی از حقوق 
اجتماع��ی محروم کرد، گفت: در کمیته انضباطی همان 
کسانی که از آنها انتقاد شده است و از حرف ها عصبانی 

هس��تند، در جایگاه بازخواس��ت قرار گرفته اند که اصال 
روند درستی نیست.وی افزود: همانطور که در انتخابات 
ات��اق بازرگانی ایران خودش��ان در جایگاه های مجری، 
کاندید، ناظر و مرجع رسیدگی قرار گرفتند که جز تمامیت 
خواهی نمی توان اسم دیگری بر آن گذاشت.وی با بیان 
اینکه بازخواست در کمیته انضباتی اتاق بازرگانی اقدامی 
غیرقانونی اس��ت که به عنوان ابزار تهدید از آن استفاده 
می کنند، خاطرنش��ان کرد: البته افراد با سابقه می دانند 
که به طور قانونی این روند صحیح نیست و تمام افرادی 
که از س��وی کمیته انضباتی مورد تعدی قرار گرفته اند 
را به رس��یدگی در مراجع قضای��ی راهنمایی کردیم تا از 
رون��د غیرقانونی آنها جلوگیری کنیم.حریری تاکید کرد: 
اگر پرونده ای از ش��خص من قبل از انتشار مصاحبه ها 
دارند تقاضای انتش��ار آن را از طریق رس��انه ها دارم که 
در غی��ر اینصورت به عنوان اته��ام و اقدام مجرمانه این 

مس��ئله را پیگیری خواهم کرد.وی با تاکید بر اینکه هر 
کسی که انتقادی به هیات رییسه اتاق بازرگانی دارد جز 
سرکوب نصیبش نمی شود، خاطرنشان کرد: شکایات از 
این بخش در ش��ورای عالی نظارت و قوه قضاییه مطرح 
است و در انتظار ابالغ حکم ابطال انتخابات هیات رییسه 
از س��وی مراجع قانونی هس��تیم.رییس ات��اق بازرگانی 
مش��ترک ایران و چین گفت: جای��گاه های مدیریت ما 
س��ود و منفعتی به همراه ندارد بلکه این ما هس��تیم که 
تجارب خود را در اختیار افراد و تجار جدید می گذاریم به 
همین دلیل اگر هر روزی با س��ازوکار دموکراسی فردی 
جایگزین ما شود از آنها استقبال خواهیم کرد نه افرادی 
که با ابزار زور سعی بر غصب جایگاه قانونی ما دارند.این 
عض��و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
گفت: اندازه س��وابق این اف��راد کوچک تر و کمتر از آن 

است که بخواهند اقدامی علیه ما انجام دهند.



اخبار

پنج  شنبه 19 خرداد 1401  9 ذی القعده 1443
9 ژوئن  2022   شماره 3570

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

بانک و بيمه

خسارت اموال مسروقه از صندوق های 
اجاره ای بانک به مالباختگان پرداخت 

خواهد شد
عضو هی��ات مدیره بانک ملی ای��ران با بیان 
این که بانک ملی ایران متعهد است و خود را 
موظف می داند تمامی خسارت های وارد شده 
به مال باختگان و صاحبان صندوق های اجاره 
ای یکی از شعب این بانک در تهران را جبران 
نماید، اظهارداشت: طی هماهنگی های الزم با 
مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران 
کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد. به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن 
مونسان در ادامه گفت: در پی سرقت تعدادی از 
صندوق های اجاره ای یکی از شعب بانک ملی 
در تهران، بالفاصل��ه مراجع ذیربط، نیروهای 
های امنیتی و انتظامی برای شناسایی هر چه 
سریعتر سارقان با توجه به آثار جرم باقی مانده 
وارد عمل شدند و کنترل های تخصصی انجام 
ش��د و تا به همین لحظه شناسایی سارقان و 
عل��ل بروز ای��ن حادثه در چارچ��وب مقررات 
قانونی در حال پیگیری است که پلیس در این 
زمین��ه نظر خواه��د داد. وی افزود: با توجه به 
رسالت بانک، در جهت حفظ حقوق مشتریان و 
شناسایی اموال مسروقه از مال باختگان دعوت 
شد تا با تش��ریح و صورت برداری از اموال در 
جهت رس��یدگی قضایی و جبران خس��ارات، 
اقدامات الزم صورت گیرد. مونس��ان در پاسخ 
به این پرسش که چگونه این سرقت صورت 
گرفته است، افزود: س��ارقان با دارا بودن ابزار 
های پیشرفته برش و امکانات ویژه توانسته اند 
سیستم های امنیتی را از کار بیندازند و به بخش 
اصلی س��اختمان شعبه وارد شوند و این اتفاق 
ناگوار را رقم بزنند. وی در ادامه خاطرنش��ان 
کرد: از تعداد یک هزار صندوق موجود در این 
ش��عبه تعداد ۲۵۰ صندوق در اجاره مشتریان 
بوده که از این تعداد 1۶۲ مورد به سرقت رفته 
و تعداد کمی هم آس��یب دیده که از این تعداد 
صندوق های آسیب دیده اموالی سرقت نشده 

است.

فرایند حذف چک در عملیات غیر بیمه 
گری بیمه ایران آغاز شد

با راه اندازی س��امانه جامع پرداخت الکترونیکی 
درعملی��ات غیربیمه گری ، صدور چک حذف و 
پرداخت آنالین به مشتریان بیمه ایران اجرایی 
شد. علی حسین طهماسبی مدیر کل امور مالی 
با اع��الم این خبر افزود : ام��روزه ارائه خدمات 
الکترونیک مطلوب و مناس��ب به مش��تریان، 
سرلوحه  اقدامات  بیمه ایران بعنوان یک شرکت 
بازرگانی  مشتری محور قرار گرفته است و بیمه 
ای��ران بعنوان لیدر صنعت بیمه کش��ور همواره 
با  پش��تیبانی و شناسایی راهکارهای جدید ، در 
صدد  بهبود فرآیند ها ، نیازمندی ها و چالش های 
صنعت بیمه کشور است . این شرکت در راستای 
تاکیدات مدیر عامل و با درک این شرایط، تالش 
می کند تا با حرکت هوش��مندانه در مسیر بیمه 
گ��ری دیجیتال، خدم��ات متنوع��ی در صدور 
وپرداخت خسارت الکترونیکی در عملیات های 
بیم��ه گری وغیر بیمه گری به نحو مطلوب به 
مش��تریان ارائه دهد. به همین جهت س��امانه 
» بیم��ه ایران م��ن« ،  ارائه خدمات اینترنتی و 
هوشمندس��ازی سامانه های دریافت و پرداخت 
حق بیمه ، خسارت  و سایر هزینه ها ، به منظور 
افزایش س��طح رضایتمندی مش��تریان و گام 
برداش��تن در مسیر تحقق بیمه داری دیجیتال، 
صورت می گیرد. در این خصوص مدیریت مالی 
شرکت اقدامات متعددی در ماه های گذشته با 
همکاری مدیریت فناوری اطالعات و آمار آغاز 
کرد و اخیرا توانست  با جمع آوری حساب های 
بانکی جاری ، توفیقات زیادی در زمینه پرداخت 
الکترونیک و بدون صدور چک در عملیات های 
غیر بیمه گری کس��ب نماید. به گزارش روابط 
عمومی بیمه ایران  ، طهماس��بی با اش��اره  به 
مش��کالت متعددی که صدور چک بخصوص 
در سامانه صیاد برای شرکت ومشتریان  ایجاد 
کرده بود گفت : با استقرار سیستم جدید پرداخت 
الکترونیک در عملیات های غیر بیمه گری اعم 
از پرداخ��ت  هزینه  ه��ای اداری ، الحاقیه های 
برگش��تی آحاد جامع��ه و بیمه گ��ذاران وهزینه 
س��رویس ها وخدماتی که بیمه ایران از س��ایر 
س��ازمان ها وش��رکت ها می گیرد ،دیگر چک  
صادر نمی شود وتمامی مراحل پرداخت  از طریق 
مجوز ومیزان اختیاراتی که به کاربر سیستم  داده 
شده ، بدون نیاز به حضور مشتریان و بر اساس 
مدارک ومس��تنداتی که ارسال شده ، به صورت 
متمرکز واز طریق یک حساب به صورت مستقیم 

در وجه مشتریان کارسازی خواهد شد.

اخبار

به منظ��ور بررس��ی عملکرد و دی��دار با 
کارکن��ان ش��عب منطقه، مدی��ران بانک 
ایران زمین از ش��عب اس��تان س��منان و 
گلس��تان)گنبد، عل��ی آباد و مینودش��ت( 
بازدی��د کردند. به گزارش روابط عمومی؛ 
در ای��ن دی��دار محمد حس��ینی کناروئی 
مدی��ر امور ش��عب اس��تانها به بررس��ي 
عملکرد ش��عب در بخش ه��اي مختلف 
پرداخ��ت و در ادام��ه چگونگ��ي اعطاي 

تس��هیالت و تعهدات با توجه به سیاست 
هاي اعتباري در س��ال 14۰1 را تشریح 
کرد.  حسینی کناروئی جذب منابع ارزان 
قیم��ت و کاهش مانده مطالبات معوق را 
از اولوی��ت های مهم ش��عب بیان کرد و 
بر تش��کیل به موقع کارگروه هاي سطح 
سه و برگزاري جلسات هفتگي بخشنامه 
خواني تاکید کرد. در ادامه این دیدار علی 
فتاحی مدیر امور توس��عه سرمایه انسانی 

گفت: استراتژی اول بانک سرمایه انسانی 
اس��ت و چرخش و تحرک مناسب حرفه 
اي کارکنان به وی��ژه تحول فکری آنها 
ج��زو اولویت های بانک اس��ت.   فتاحی 
اف��زود کارکنان در نقش ه��ا و موقعیت 
های جدید س��ازمانی ب��ا یکدیگر تعامل 
موثر پیدا می کنند و خویش��تن سازمانی 
و خویش��تن حرفه ای خود را عرضه می 
کنن��د که این روند ب��ه تربیت و پرورش 

رفتار حرفه ای کارکنان و توانمندس��ازی 
آین��ده حرف��ه ای آنها منجر خواهد ش��د 
و ام��کان رش��د و پ��رورش کارکن��ان را 
نیز فراهم می کند. س��ید مهدی س��لیم 
بهرام��ی مدیر امور ش��عب اس��تان های 
مازندران، گلستان و سمنان در این دیدار 
به ایفای نق��ش مهم بازاریابی میدانی در 
تعیی��ن اهداف بانک که نیاز به تمرکز قوا 
در جه��ت ش��ناخت بازار و ت��الش برای 

افزایش س��هم این بانک در ب��ازار منابع 
اشاره و خواستار شناسایی، جلب و جذب 
فعاالن اقتصادی و مش��تریان توانمند در 
سطح استان شد. سلیم بهرامی همچنین 
به تبیین اه��داف طرح هاي جاري بانک 
از جمله طرح انگیزشي جذب منابع )طرح 
تالش خ��رداد( پرداخت و راهنمایي الزم 
در خص��وص دق��ت در افتتاح حس��اب و 

احراز هویت کامل مشتري نمود.

بازدید مدیران بانک ایران زمین از شعب منطقه گلستان 

ش��رکت بیمه تجارت نو برای مشتریانی که خودروهای 
کم تردد دارند، طرحی را در دست اجرا دارد که آن افراد 
می توانند از این طرح برای کاهش هزینه و بهره بردن 

از پوشش های بیمه های بدنه استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ وحید دانش کیا 
سرپرس��ت بیمه های اتومبیل ش��رکت بیمه تجارت نو 
با بی��ان مطلب فوق در خصوص عملکرد ش��رکت در 
س��ال 14۰1 اظهار کرد: ش��رکت بیمه تجارت نو در دو 
ماه اول س��ال 14۰1 حدود ۸۰۰ میلیارد ریال در حوزه 
خودروی��ی اع��م از بیمه بدنه، ش��خص ثالث و حوادث 
سرنش��ین محصول فروخته اس��ت. سرپرس��ت بخش 
اتومبیل ش��رکت بیمه تجارت نو در زمینه الحاقیه بیمه 
نامه ها گفت: هر سال، در نیمه دوم اسفند ، قوه قضاییه 
دیه س��ال جدید را مش��خص می کند که بر اساس آن 
حق بیمه  بیمه های ش��خص ثالث تغییر می کند. سال 
گذش��ته این اتفاق رخ ن��داد و دیه نهم فروردین 14۰1 
اعالم ش��د، لذا از نظر قانونی بیمه نامه هایی که از اول 
س��ال 14۰۰ تا ۲۹ اسفند 14۰۰ شروع شده اند نیاز به 

الحاقی��ه ندارند ولی بیمه گذارانی که بیمه نامه های آنها 
از اول فرودین تا ۸ فروردین 14۰1 شروع می شود باید 
به ش��رکت های بیمه مراجعه نموده و الحاقیه افزایش 

تعهدات خریداری کنند. در چندین نوبت به کسانی که 
در ای��ن تاریخ اقدام به خرید بیمه نامه از ش��رکت بیمه 
تجارت نو کردند اطالع رسانی شده تا به شرکت مراجعه 

کرده و الحاقی��ه دریافت کنند، برای این منظور تمامی 
شعب این شرکت به صدور الحاقیه دسترسی دارند و هر 
فردی که بیمه نامه تجارت نو را در اختیار دارد با مراجعه 
به هریک از شعب می تواند الحاقیه را دریافت نماید.  او 
افزود: اپلیکیش��ن های بیمه معموال برای مراحل صدور 
فعال هس��تند و بخش هایی مانند الحاقیه در آنها هنوز 
طراحی نشده اما در آینده نزدیک این امکان به نرم افزار 
صدور این ش��رکت )بنو( افزوده می شود.  وحید دانش 
کیا، سرپرست بیمه های اتومبیل شرکت بیمه تجارت نو 
در خصوص طرح ها و محصوالت جدید شرکت اظهار 
کرد: چندین طرح جدید در دست اجراست. یکی از این 
طرح ها، بیمه بدنه برای خودروهای کم تردد است که 
در دس��ت تولید و اجرا اس��ت و برای خودروهایی است 
که از آنها کمتر از حالت عادی اس��تفاده می شود و در 
راستای تناسب »میزان استفاده از خودرو و هزینه بیمه« 
ایجاد ش��ده است.  عالوه بر این طرح های دیگری نیز 
در حال اجراست که به یاری خدا سهم بیشتری از بازار 

را در اختیار شرکت قرار خواهد داد.

محصول جدید بیمه تجارت نو در راه است

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابالغ شد
اداره کل مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م  پس��ت بانک ایران دستورالعمل 
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص 
حقیقی فاقد ش��غل و اشخاص حقوقی غیر 
فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت 
ش��عب اس��تان ها و مناط��ق ته��ران ابالغ 
کرد.   به گ��زارش اداره کل روابط عمومی 
پس��ت بانک ایران، مدیری��ت کل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران بخشنامه 

در  ۰4/۰۳/14۰1را  م��ورخ   ۵4۷۸۵/۰1
خصوص دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین 
سطح فعالیت اش��خاص حقیقی فاقد شغل 
و اش��خاص حقوقی غیرفعال را به بانک ها 
ابالغ ک��رد.  به موجب ماده )۶۷( آیین نامه 
اجرای��ی ماده) 14( الحاق��ی قانون مبارزه با 
پولشویی، بانک ها و موسسات اعتباری غیر 
بانکی مکلف هستند به منظور پایش مستمر 
ارباب رجوع در فرآیند شناس��ایی معمول و 
نیز ارزیابی ریسک برقراری تعامالت کاری 

با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب 
رجوع اقدام کنند و بر این اساس دستورالعمل 
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص 
حقیقی فاقد ش��غل و اشخاص حقوقی غیر 
فعال در جلس��ه ۲4/۰۲/14۰1 هیات عامل 
بانک مرکزی تصویب شده است.  بر اساس 
ای��ن دس��تور العمل، بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری غیر بانکی باید نس��بت به تعیین 
س��طع فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی 
فاقد ش��غل یا اش��خاص حقوقی غیر فعال 

اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که 
بانک مرک��زی تعیین می کند به این بانک 
اعالم کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید 
از حدود مج��از اعالمی بانک مرکزی برای 
این اش��خاص فراتر رود. همچنین، البته در 
مقررات ابالغی شرایطی در نظر گرفته شده 
است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد 
شغل در صورت وجود درآمدهای غیر شغلی 
مس��تمر مانند دریافت اج��اره از امالک و یا 
س��ود دریافتی از سپرده های بانکی، بتوانند 

با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی 
مورد نیاز خود را ب��ه نحو مطلوبی مدیریت 
کنند. بر اس��اس این بخش��نامه، بانک ها و 
موسس��ات اعتباری غیر بانکی باید س��طح 
فعالی��ت م��ورد انتظار هر یک از اش��خاص 
حقیقی فاقد ش��غل یا حقوق��ی غیر فعال را 
به صورت س��امانه ای نگه��داری نمایند و 
سطح فعالیت محقق شده آن ها نزد خود را 
حداکثر پس از 4۸ ساعت از زمان وقوع هر 

تراکنش محاسبه کنند. 

اخبار

امام خمینی)ره( خود را وقف امت 
اسالمی کردند

دبی��ر کل مجم��ع جهان��ی اه��ل بی��ت)ع( 
گفت:ایرانیان تنها امت امام نبودند بلکه ایشان 
به همه امت اسالمی عشق می ورزیدند و خود 
را وقف امت اس��الم کردن��د بنابراین انقالب 
اسالمی بدون نام امام قابل شناخت نیست.  به 
گزارش مهر، همایش »اندیشه امام خمینی و 
رهبر معظم انقالب« با حضور حجت االسالم 
و المس��لمین رمضانی دبیرکل مجمع جهانی 
اهل بیت و برخی از سفرای کشورهای اسالمی 
در دانش��گاه بین المللی اهل بیت برگزار ش��د. 
در این همایش حجت االس��الم و المسلمین 
رضا رمضانی ب��ه ایراد س��خنرانی پرداخت و 
اظهار داش��ت: درباره ش��خصیت امام )ره( در 
ابعاد مختلف باید بحث ش��ود که یکی از ابعاد 
جهان شمولی ایش��ان است، نگاه حضرت امام 
به عن��وان عارف به جهان هس��تی یک نگاه 
کش��ف و شهود است. از منظر دیگر چون امام 
حکیم و عارف بود، نگاهی عارفانه و حکیمانه 
و فیلسوفانه به هستی، جهان، انسان و خداوند 
دارد. وی ادامه داد: از جهت دیگر، امام به عنوان 
عالم متخلق و نه تنها آشنا به اصطالحات بود. 
همچنین از جهت دیگر، ایشان به عنوان فقیه 
و یک مرجع جامعه آش��نایی کامل به انسان و 
دین، فقه زندگی و حاکمیتی را تبیین و توضیح 
می دهند. همچنین امام سیاستمداری دینی بود، 
ایشان معتقد بودند ش��ریعت ما عین سیاست 
و سیاس��ت ما عین ش��ریعت ماست، طریقت 
و حقیقت ما عین سیاس��ت و سیاست ما عین 
طریقت و حقیقت ماس��ت. این سخن سخنی 
بسیار بسیار بلند اس��ت. وی از نظر اخالقی با 
اش��اره به مکتب امام )ره( گفت: حوزه اخالقی 
به قدری اهمیت دارد که پیامبر )ص( می فرماید 
من ب��رای اخالق مبعوث ش��دم. پیامبری اگر 
بخواهد مبعوث ش��ود باید متخلق باش��د. اگر 
اخالق در رفتار و کردار انسان جاری شود، قطعًا 
این اثر در جامعه خودش را نش��ان خواهد داد. 
از این رو اگر رهبر جامعه متخلق باشد، جامعه 
اث��ر آن را می بیند و چون امام راحل متخلق و 
عارف بود، توانست جامعه را تربیت کند. حجت 
االس��الم و المس��لمین رمضانی با بیان اینکه 
ُخلق آفرینش اختیاری اس��ت و َخلق آفرینش 
غیراختیاری محس��وب می شود، گفت: خداوند 
ُخلق را قرار داد تا س��ازنده شخصیت خودش 
باشد. عقاید اخالقی و اعمال، انسان را می سازد 

و او را برجسته می کند. 

ضرورت معرفی فرهنگ رضوی با 
سبک جذاب و دلنشین

خادم برگزی��ده فرهنگ رضوی با اش��اره به 
اینکه جش��نواره های امام رضا علیه الس��الم 
فرصتی ب��رای تولید آثار جدید اس��ت، گفت: 
باید به معرفی هر چه بیشتر فرهنگ رضوی 
با س��بک جذاب و دلنش��ین بپردازیم. حجت 
االس��الم جواد محدث��ی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« با اش��اره ب��ه اینکه فرهنگ رضوی 
مجموعه ای از آموزه ه��ای اتحادی، اخالقی، 
تربیتی و اجتماعی است، گفت: جشنواره های 
امام رضا علیه الس��الم فرصتی را برای تولید 
کارهای جدید فراهم می کند و کمک می کند 
تا کسانی که در جامعه چندان اقبال و توجهی 
به این مسائل ندارند توجه شأن به سخنان و 
س��یره بزرگان دین جلب ش��ود. این نویسنده 
دینی افزود: مسئوالن با برگزاری این جشنواره 
کارهای انجام شده را به منصه ظهور رسانده و 
انگیزه آفرینی می کنند برای دیگر افرادی که 
در این زمینه اس��تعداد دارند. حجت االسالم 
محدثی اظهار ک��رد: همان طور که خود امام 
رضا )ع( فرمودند »اگر مردم احادیث ما را بدانند 
و حرف های خوب و زیبای ما را بشناسند به ما 
توجه کرده و از ما پیروی می کنند«، بنابراین 
طبیعی است اگر ما بخواهیم فرهنگ رضوی 
در جامع��ه مطرح باش��د یک��ی از راه های آن 
برگزاری این گونه جشنواره ها است تا افراد را با 
سخنان و سیره معصومین و حضرت رضا )ع( 
گره بزند. وی با اشاره به تالیفات خود در عرصه 
رض��وی تصریح کرد: چند کت��اب در عرصه 
رضوی نگارش کردم، مانند کتاب حکمت های 
رضوی که مجموعه ای از س��خنان حضرت 
رضا )ع( با ترجمه و توضیح عرضه شده است 
و کتاب دیگرم س��یره رضوی است که دارای 
چهل حدیث از س��یره امام رضا )ع( است، این 
کتاب نیز همراه با ترجمه و شرح عرضه شده 
است. حجت االسالم محدثی ابراز کرد: کتاب 
دیگرم نیز اخالق تربیتی امام رضا )ع( اس��ت 
که اول به صورت مقاله و بعد به صورت کتاب 
به تحریر در آمد، البته فعالیت هایی در عرصه 
شعر رضوی نیز داشتم. به عنوان یک طلبه به 
فرهنگ رضوی توجه دارم و س��یره اهل بیت 
)ع( را اس��تفاده کرده و نش��ر می دهم. حجت 
االسالم محدثی افزود: بسیاری از هنرمندان و 
افراد صاحب ذوق و استعداد تولید اثر به شکل 
داستان، شعر، پژوهش، ساختن فیلم و کلیپ 

را دارند.

اخبار

اولویت های مدیرعامل جدید »رودکی« چیست؟
مدیرعامل جدید بنیاد رودکی می تواند با استفاده از دستاوردهای تلخ و شیرین 
مدیریت های گذشته این مجموعه شرایط تازه تر و هموارتری را برای حضور 
هنرمن��دان دغدغه مند عرصه های مختلف فراهم کند. روز بیس��ت و پنجم 
اردیبهشت ماه سال 14۰1 بود که پس از طی اما و اگرهای فراوانی که برای 
مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در رس��انه ها و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی مطرح شده بود، س��رانجام محمد مهدی افضلی که در دولت های 
گذش��ته از مردان پرنفوذ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در قالب سمت هایی چون مدیرعاملی موسسه توسعه هنرهای معاصر و پس از 
آن مدیرعاملی بنیاد فرهنگی هنری رودکی به حساب می آمد، جای خود را به 
یک مدیر تلویزیونی به نام مجید زین العابدینی داد که طی سال های مدیریتی 
اش در عرص��ه فرهنگ و هنر، رس��انه ملی را ب��رای حضور و تجربه آزمایی 
مدیریت��ی انتخاب ک��رده بود. مدیری که قطعاً ب��ا در نظر گرفتن مالحظات 
ریز و درش��ت مدیریتی در رس��انه ملی این بار ش��رایط بسیار متفاوت تری را 
در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی تجربه خواهد کرد. تجربیاتی که یا او 
را تبدی��ل به مدیری پیروز با کارنامه ای موفق می کند و یا او را در مس��یری 
قرار می دهد که خدایی نکرده دربرگیرنده انتقادات زیادی از سوی رسانه ها و 
هنرمندان خواهد بود. محمد مهدی افضلی روزهای پایانی اردیبهشت ماه در 
حالی سکان هدایت یکی از مهم ترین مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی را به زین العابدین س��پرد که قبل از این انتصاب، خبرهای منتش��ر 
ش��ده غیر رس��می خبر از ابقای او در س��مت مدیریت بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی داده بودند و کمتر کس��ی فکر می کرد که این مدیر پرنفوذ جای خود 
را به ف��ردی دیگری بدهد. اما گویا ماجراهای مربوط به تغییر مدیریت بنیاد 
پیچیده تر از آنی بود که بتوان درباره چرایی آن قضاوت درستی انجام داد. این 
در حالی اس��ت که تغییر و تحوالت اساس��ی که در هیات امنا و هیات مدیره 
بنیاد رودکی انجام گرفت نیز داللت بر تغییر و تحوالت مدیریتی داش��ت که 
این بار در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به اسم مجید زین العابدین رسید 
که مش��خص نیست به واسطه چه ش��رایط و معیارهایی از مسیر رسانه ملی 
به وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی رسیده است. مسیری که ارزیابی قطعی 
درباره آن در حال حاضر قطعاً دربرگیرنده قضاوت عجوالنه ای می شود. هرچه 
از تغییر و تحوالت مدیریتی در بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان یکی از 
مهم ترین و استراتژیک ترین مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در گفتارهای رس��انه ای استفاده کنیم قطعاً دربرگیرنده جزییات و حاشیه های 
متفاوتی است که در قالب یک گزارش رسانه ای نمی گنجد، چرا که این نهاد 
طی ادوار مختلف مدیریتی خود واجد مالحظات زیادی اس��ت که باید برای 
بررس��ی هر یک، همایش و نشست در حوزه آس��یب شناسی برگزار شود تا 
بتوانیم به روش��نگری هایی در حوزه فعالیت ه��ای این مجموعه بپردازیم. به 
ه��ر حال اکنون این مجید زین العابدین اس��ت که طی روزهای گذش��ته به 
عنوان مشاور وزیر و مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی جایگزین مهدی 
افضلی ش��ده که طی روزهای اخیر بعد از طرح ش��ایعات زیادی برای پست 
جدید مدیریتی او از جمله رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در لبنان، 
مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران و موارد دیگر با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی به »موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر« رفته است. شرایطی 
که اگرچه می تواند برای اهالی رسانه دربرگیرنده نکات مهمی باشد، اما هرچه 
هست اکنون مجید زین العابدین مدیر جایگزین اوست که از این پس وظایف 

و کارهای انجام نش��ده زیادی در حوزه های مختلف موس��یقی، تئاتر و حتی 
هنرهای تجسمی دارد که به واسطه قرار گرفتن نهادهایی چون فرهنگسرای 
نیاوران، برج آزادی، تاالر حافظ، تاالر رودکی، تاالر وحدت و مرکز آموزش ها 
ذی��ل مجموعه مدیریتی اش در بنیاد رودکی، دربرگیرنده ابعاد اس��تراتژیکی 
اس��ت که می بایست برنامه های پیش روی این مجموعه ها را مشخص کند. 
آنچه در این مجال رس��انه ای با اهمیت ب��ه نظر آمد، توجه مدیرعامل جدید 
بنیاد فرهنگی هنری رودکی به حوزه موسیقی در کنار سایر فعالیت های بنیاد 
اس��ت که اهالی رسانه و هنرمندان فعال این حوزه می دانند به واسطه حضور 
ارکسترهای س��مفونیک تهران و ارکستر ملی ذیل مدیریت این مجموعه و 
همچنین در اختیار گرفتن دو تاالر بسیار مهم اجرای موسیقی )تاالر وحدت 
و تاالر رودکی( با چه فراز و نشیب هایی مواجه شد. حاشیه هایی که رسانه ها 
فقط بخشی از آن را روی خروجی خبرگزاری ها و روزنامه های خود قرار دادند 
در حالی که بسیاری از کارشناسان و اهالی فن می دانند بخش موسیقی بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی دربرگیرنده نکات زیادی اس��ت که در اینجا فقط به 
بخش های��ی از آن می پردازی��م و امید می رود مدیرعام��ل جدید مجموعه با 
تمرکز و تعمق بیشتری روی آنها نسبت به تبیین افکار و عقایدش و همچنین 
شفاف سازی در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد. آنچه می خوانید، نکاتی 
از چندی��ن نکته مورد نظر در حوزه موس��یقی بنی��اد فرهنگی هنری رودکی 
بر اس��اس وظایفی که به عهده آن گذاشته ش��ده است که بازنگری در آنها 
می تواند برای مجید زین العابدین مورد توجه قرار گیرد. ش��رایطی که قطعاً او 
می داند با آنچه در س��ازمان صدا و س��یما تجربه کرده بسیار بسیار متفاوت تر 
اس��ت. تفاوتی که اولین نمود آن باید در حوزه های رسانه ای و ارتباطی مورد 

توجه قرار گیرد.
آقایزینالعابدینلطفاًدردسترسباشیدوشفافسازیکنید ���

از نکات بسیار مهمی که طی ادوار گذشته فعالیت های بنیاد رودکی به چشم 
آمده، نوس��ان سیاست گذاری مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در حوزه 
رس��انه اس��ت. گویی اینکه هر مدیری در این مجموعه فعالیت خود را آغاز 
کرده بسته به سلیقه مدیریتی و رسانه ای خود که قابل احترام هم هست، با 
رس��انه ها مواجه شده اس��ت. تا جایی که طی یک مقطع زمانی تمامی اخبار 
و اطالعات مربوط به فعالیت های بنیاد حتی در جزئی ترین ش��کل ممکن در 
رس��انه ها منعکس یا مورد مش��اوره قرار می گرف��ت و در برخی از موارد هم 
این سیاس��ت رس��انه ای به شکلی بود که در بهترین ش��کل ممکن به چند 

نشست رسانه ای بسیار محدود آن هم با اطالعاتی کم پیش روی مخاطبان 
ق��رار می گرفت. آنچه ضرورت دارد طی دوره پی��ش روی فعالیت های بنیاد 
رودکی در همه حوزه ها به ویژه حوزه موس��یقی مورد توجه قرار گیرد اطالع 
رس��انی مناسب و منس��جم از نحوه فعالیت های موسیقایی این مجموعه در 
حوزه های مختلف است که می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات رسانه ای 
در این زمینه باشد. چرا که به نظر می آید طی ماه های اخیر تغییر و تحوالت 
زیادی در حوزه های مختلف این بخش انجام گرفته که می بایست درباره آنها 
اطالعات منس��جم تری ارائه می شد.ش��رایطی که در راستای کلیدواژه مهم 
شفاف س��ازی می تواند یکی از مهم ترین اولویت های مدیرعامل جدید بنیاد 
رودکی باش��د. هرچند تا اینجای کار به نظر می آید که مدیرعامل جدید بنیاد 
رودکی همچنان تصمیم دارد آن مالحظات همیش��گی خود در رس��انه ملی 
پیرامون مواجهه با رسانه ها را در بنیاد رودکی هم حفظ کند اما او باید به این 
نکته نیز واقف باش��د که این بار مدیریت یک چارچوب محدود رس��انه ای را 
به عهده نگرفته و می بایست به واسطه شغل و جایگاهش به شکلی منطقی 

پاسخگوی اصحاب رسانه باشد.
هیاتامنا،هیاتمدیره،مدیرعاملوچندداستاندیگر ���

قطعاً در هر مجموعه ای بعضاً فعالیت ها و نشست ها و برنامه هایی وجود دارد 
که در حد و حدود قانون این اجازه را پیدا می کنند که به صورت رس��می و 
عمومی در رس��انه ها و میان توده مخاطبان منعکس نش��وند. چرا که چنین 
برنامه هایی در برگیرنده مالحظاتی است که پخش عمومی محتوای آن در 
رسانه ها و در میان هنرمندان می تواند موجب ظهور و بروز حواشی شود که 
نه تنها در اصالح و برطرف کردن قرار نمی گیرد بلکه موجب خلق اتفاقاتی 
می ش��ود که اصاًل زیبنده یک مکان فرهنگی هنری نیست. اما طبیعتاً فارغ 
از چنی��ن مالحظات��ی، وقتی صحب��ت از هیات مدیره و هی��ات امنا و کلید 
واژه هایی از این دست در حوزه وظایف و سیاست های بنیاد رودکی می شود، 
پس الزم اس��ت انعکاس مناسب و ش��رح فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در 
این مجموعه ها به انضمام آنچه اتفاق افتاده به صورت رسمی اطالع رسانی 
ش��ود. در این راستا این مجید زین العابدین است که می تواند با برنامه ریزی 
منس��جمی که در این زمینه طراحی می کند نسبت به آنچه در هیات امنا و 
هیات مدیره بنیاد رودکی می گذرد اقدام به شفاف سازی به ویژه حوزه های 
مالی کند. برخی از اساسنامه ها و شرح وظایف مجموعه های فرهنگی هنری 
نوش��ته می شوند که فقط نوشته ش��وند! اما به نظر می آید آنچه درباره شرح 
وظایف و اساسنامه بنیاد رودکی تدوین شده آن قدر دربرگیرنده نکات مهم 
و سودمندی هست که اگر طی سال ها و دهه های اخیر فقط به درصدی از 
آن ها حتی با این شرایط اقتصادی هم توجه و تمرکز بیشتری می شد، اکنون 
جایگاه موس��یقی اصیل ایرانی و یا در گس��ترده وسیع تر موسیقی جدی در 
وضعیت بهتر و مطلوب تری قرار داشت. پس پیشنهاد می شود تا مدیرعامل 
جدید بنی��اد رودکی حین توجه به دیگر فعالیت ه��ای فرهنگی هنری بنیاد 
رودک��ی و آگاه��ی از اینکه در یکی از مهم ترین بنیادهای فرهنگی کش��ور 
حضور دارد به اجرایی ش��دن آنچه در اساسنامه و شرح وظایف بنیاد نوشته 
شده اقدام جهادی کند. به ویژه اینکه شعار سال 14۰1 آن قدر قابلیت برای 
تحق��ق در حوزه فرهنگ و هن��ر دارد که فارغ از وعده ها و کالم ها می تواند 
در همین بنیاد رودکی حسب وظایفی که بر عهده اش گذاشته شده، کارهای 

مهمی انجام دهد.

وظایف انجام نشده پیش پای یک رئیس؛
فرهنگی
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»جان کوئیْنزي آداْمْز« که بود؟
جان کوئینزي آداْمْز، ششمین رئیس جمهور آمریکا، 
فرزند جان آدامز دومین رئیس جمهور این کشور، در 
یازدهم ژوئیه 1۷۶۷م در ایالت ماساچوس��ت آمریکا 
ب��ه دنیا آمد.وي به دلیل موقعیت پدر، به زودي وارد 
فعالیت هاي سیاس��ي شد و مدارج ترقي را طي کرد 
تا اینکه در انتخابات ریاس��ت جمهوري پائیز س��ال 
1۸۲4م، شرکت جست.در این انتخابات هیچ یک از 
کاندیداها نتوانس��تند اکثریت آراء را براي احراز این 
مقام به دست آورند، در نتیجه براساس قانون اساسي 
آمریکا، مجلس نمایندگان این کش��وْر خود رأساً در 
گزین��ش رئیس جمهور تصمیم گیري ک��رد و جان 
کوئینزي آدامز، وزیر امور خارجه دولت جانز مونروئه 
را با اکثریت آرا به ریاس��ت جمهوري آمریکا برگزید.
وي نخستین رئیس جمهوري آمریکاست که بر اثر 
عدم توافق در مجم��ع انتخاباتي، از طرف مجلس 
نمایندگان به این سمت انتخاب گردید.اعتبار وي که 
منجر به انتخابش از سوي نمایندگان مجلس آمریکا 
شد بیش��تر به خاطر نقش��ي بود که وي در توجیه 
دکترین مونروئه در میان کشورهاي آمریکا مرکزي 
و جنوبي و دولت هاي اروپایی ایفا کرد.براساس این 
دکترین، ایاالت متحده به کش��ورهاي غربي اجازه 
دخالت در منطقه مرکزي و جنوبي آمریکاي التین 
را نمي داد و قیمومیت خود را بر این مناطق تحمیل 
مي کرد.اما آدامز به عن��وان رئیس جمهور در حل و 

فصل مشکالت داخلي کشور خود موفق نبود.

ديدار کارگزاران حج و زيارت با رهبر معظم انقالب عکس: Leader.irمشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست وهفتم )۹2(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
بَِة…   ِرَدِة بَِأنَْواِع الَأْْش��رِ الرحمن الرحیم َو الَأْنَْهاِر الُْمَطّ
و نهرهای روان با آش��امیدن های رنگارنگ در بهشت 
نصیب مرزداران بگردان. این خصوصیت از بهشت از 
جمله خصائصی اس��ت که خداوند در قرآن به متقین 
وعده داده اس��ت و از این تقاضای امام س��جاد سالم 

اهلل علیه برای مرزداران معلوم می گردد که مرزداران 
باید متقی باشند ،در سوره مبارکه محمد آیه شریفه 1۵ 
آمده است: صفت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده 
ش��ده ]چنین اس��ت:[ در آن نهرهایی است از آبی که 
مزه و رنگش برنگشته و نهرهایی از شیر که طعمش 
دگرگون نشده و نهرهایی از شراب که برای نوشندگان 

مایه لذت است و نهرهایی از عسل خالص است، و در 
آن از هر گونه میوه ای برای آنان فراهم اس��ت، و نیز 
آمرزش��ی از سوی پروردگارش��ان ]ویژه آنان است. آیا 
اینان[ مانند کس��انی هستند که در آتش همیشگی و 
جاودانه اند، واز آبی جوش��ان به آنان می نوش��انند که 

روده هایشان را متالشی می کند؟!
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دانشنامه

ساخته بزرگترین تراشه کوانتومی به وسیله اتم های مصنوعی
محققان دانشگاه ام آی تی با تولید اتم های مصنوعی، روشی هیبریدی برای تولید بزرگترین تراشه کوانتومی 
در نوع خود ابداع کرده اند.به گزارش مهر، محققان دانش��گاه ام آی تی روش��ی برای تولید و یکپارچه سازی 
اتم های مصنوعی ابداع کرده اند.اتم های مصنوعی با اس��تفاده از مدار فوتونی روی الیه ای بس��یار نازک از 
الماس س��اخته ش��ده اند و بزرگترین تراشه کوانتومی در نوع خود را به وجود آورده اند.دیرک انگالند استادیار 
بخش مهندسی الکترونیک و علوم رایانشی دانشگاه ام آی تی می گوید: این دستاورد نقطه عطفی در حوزه 
پردازشگرهای کوانتومی است.برای تولید یک رایانه کوانتومی به میلیون ها پردازشگر کوانتومی نیاز است.در 
همین راستا تحقیق جدید نیز روشی نوین برای ارتقای تولید پردازشگر را نشان می دهد.در رایانه های معمولی 

پردازش و ذخیره اطالعات با استفاده از صفر و یک انجام می شود.

تصفیه آب با آفتاب، چوب و باکتری!
محققان چینی نوع جدیدی از یک دس��تگاه خورش��یدی چوبی را ابداع کرده اند که آب را با کمک باکتری برای 
نوش��یدن تصفیه می کند.به گزارش ایس��نا، تبخیر یکی از رایج ترین روش های تصفیه آب برای نوشیدنی کردن 
آن اس��ت.اکنون محققان دانشگاه علم و فناوری چین دستگاه چوبی جدیدی ساخته اند که می تواند با استفاده از 
باکتری ها برای کمک به ساختن نانوساختارهای کلیدی دقیقاً همین کار را انجام دهد.ایده اصلی این تصفیه کننده 
آب تبخیری، چیزی است که اکثر ما از کالس علوم در مدرسه ابتدایی به یاد می آوریم که در آن، متمرکز کردن 
آفتاب بر روی آب، آن را گرم و در نهایت بخار می کرد تا هرگونه آلودگی به جا بماند.سپس بخار را می توان به درون 
یک ظرف هدایت کرد که در آن مجدداً به آب تمیز و قابل آشامیدن تبدیل شود.ما در گذشته با استفاده از انواع مواد 
و پیکربندی ها، این مفهوم اساسی را بارها و بارها عملی کرده ایم.این دستگاه و روش ها شامل ماشین هایی که بر 
روی سطح یک دریاچه شناور می شوند، آب را از زیر جذب می کنند و آن را تصفیه می کنند یا سازه های فومی ساخته 
شده از پوسته های گرافیتی یا سازه های خورشیدی ساخته شده با کاغذ آغشته به کربن و هواژل های سلولزی بوده 
است.اما در این مطالعه، دستگاه جدید از چند الیه تشکیل شده است.الیه باالیی آن از نانولوله های کربنی ساخته 
شده است که در جذب گرما از نور خورشید مؤثر هستند.در الیه وسط، الیه ای از حباب های شیشه ای ریز قرار دارد 
که یک هواژل عایق حرارتی را تشکیل می دهد.در الیه زیرین نیز یک قطعه چوب قرار دارد که آب زیر آن قرار 
دارد.هواژل یا ایروژل)Aerogel( یک ماده تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد.این ماده 
از یک ژل به دست می آید که در آن قسمت مایع ژل با گاز جایگزین می شود.نتیجه این فرآیند، ماده ای جامد با 
چگالی بسیار کم و در عین حال، ویژگی قابل  توجه در زمینه عایق گرمایی است.هواژل در فرهنگ عامه مردم تحت 
نام های دیگری هم چون دود منجمد، دود جامد، هوای جامد یا دود آبی نیز شناخته می شود که این نام گذاری ها به 
دلیل ظاهر شفاف و نیز نحوه پخش نور در این ماده  است.اما جزء اصلی این دستگاه، باکتری است.محققان با قرار 

دادن باکتریهای مختلف روی سطح چوب شروع به کار کردند و آنها را برای تخمیر رها کردند.

عرضه سطل های زباله آنتی باکتریال نانویی
یکی از شرکت های فناور صنعتی سطل زباله های آنتی باکتریال را به بازار عرضه کرده که به دلیل استفاده از نانومواد 
آنتی باکتریال عالوه بر جلوگیری از رش��د عوامل بیماری زا، قابل اس��تفاده در محیط اتاق است.به گزارش ایسنا، 
سطل زباله به دلیل ماهیت کارکردی خود، ازجمله فضاهای آلوده در اماکن عمومی و فضای داخل منزل است، 
به طوری که می توان سطل های زباله را ازجمله کانون های تشکیل عوامل بیماری زا دانست و جلوگیری از رشد 
باکتری ها و میکروب ها در داخل سطل زباله یکی از نکات مهمی است که در طراحی و ساخت این محصوالت به 
آن توجه می شود.استفاده از خواص آنتی باکتریال نانومواد کمک زیادی به تولیدکنندگان این محصول می کند و در 
این راستا، یکی از شرکت های صنعتی، سطل های زباله نانو با خواص آنتی باکتریال را تولید و به بازار عرضه کرده 
که دارای خواص آنتی باکتریال و قابل استفاده در قسمت های مختلف خانه ازجمله اتاق کودک، حمام، آشپزخانه و 
 FOOD ۲114۵ و با مواد اولیه INSO محیط های اداری است.این محصول که مطابق با استاندارد ملی شماره
GRADE و BPA FREE تولید شده دارای خواص ضدمیکروبی بسیار قوی است.کم جا بودن، کیفیت باال، 
طراحی نوآورانه و قیمت پایین نسبت به نمونه های داخلی و خارجی ازجمله مزایای این محصول است.در تولید 
این سطل های زباله از نانوذرات اکسید روی )ZnO( استفاده شده است.خاصیت آنتی باکتریال که با استفاده از 
نانوذرات اکسیدروی در ساخت سطل آنتی باکتریال ایجاد شده، مانع از تجمع و رشد باکتری و قارچ می شود.اثر ضد 
باکتریایی اکسید روی به صورت چشمگیری در بعد نانومتری افزایش می یابد، به  طوری که قادر به از بین بردن انواع 
مختلفی از باکتری ها است.فعالیت ضد باکتریایی، شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتری های 

در تماس با آن است.

کش��ور های اروپایی ب��ه دلیل تحریم ها علیه روس��یه با 
ضرر های بیش��تری نسبت به مس��کو رو به رو شده اند و 
به طور غیرمستقیم قصد کاهش این تحریم ها را دارند. با 
ش��روع حمله روسیه به اوکراین، مسکو با هزاران تحریم 
گوناگون از طرف کشور های غربی و آمریکا مواجه شد و 
باعث ش��د در مدت کوتاهی در صدر لیس��ت کشور های 
تحریم ش��ده قرار بگیرد. آمریکا همچنین تالش کرد تا 
اقتصاد خارجی روسیه را مختل کند و صادرات کشاورزی، 
نفت و گاز این کش��ور را ممن��وع کند که این باعث بروز 
فاجعه برای کشور های غربی و آمریکایی شد. در آمریکا 
از ابتدای س��ال میالدی جاری تاکن��ون قیمت بنزین تا 
۲۷.۶ درصد افزایش داش��ته که این بزرگترین جهش در 
قیمت ها از زمان بحران نفتی در س��ال 1۹۷۰ بود. غیر از 
این  آمریکا و متحدانش شاهد بحران کمبود مواد غذایی و 
سخت ترین تورم از دهه 1۹۸۰ میالدی و افزایش قیمت ها 
بودند. این تحوالت باعث شده تا محبوبیت سران سیاسی 
در آمری��کا و اروپا به ش��دت کاهش یابد. همچنین همه 
این ها باعث شده تا اتحاد ائتالف کشور های غربی علیه 
روسیه محکوم به شکست باشد. زیرا کشور های اروپایی 
به دلیل تحریم هایی که علیه روسیه اعمال کرده و جنگی 
اقتصادی را آغاز کرده اند، با ضرر های بیشتری نسبت به 
مس��کو رو به رو شده اند. کشور های غربی بار ها به طور 
مس��تقیم و غیرمستقیم پشیمانی خود را از تحریم بخش 
انرژی روس��یه اعالم کرده و س��عی در کاهش تحریم ها 
به خصوص بخ��ش انرژی روس��یه را دارند. تحلیلگران 
می گویند روسیه تاکنون مانور های درستی برای مقاومت 
در برابر تأثیر تحریم ها انجام داده اس��ت. حال سوال این 
اس��ت که آیا غرب می تواند تحریم های خود را پشت سر 

بگذارد!؟
تحریمهایغربوآمریکاازظهورتاافول ���

حدود یک ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، جو بایدن، 
رئیس  جمهور آمریکا از »تحریم های بی س��ابقه« غرب 
علیه مسکو استقبال کرد و گفت که این تحریم ها باعث 
ش��ده است که روبل، واحد پولی روسیه نابود شود. در پی 
این تحریم ها ارزش روبل روسیه نصف شد و در ۷ مارس 
به پایین ترین س��طح خود یعنی 14۳ روبل در برابر دالر 
آمریکا رسید. از طرفی دیگر نیز کشور های غربی با هدف 
قرار دادن دارایی های ملی روسیه، تحریم های گسترده ای 
را علیه مس��کو اعمال کردند و دارایی های بانک مرکزی 
این کش��ور را در کشور های خارجی مسدود کردند. همه 
این ها باعث ایجاد هراس بین مردم ش��د و آن ها س��عی 
کردند تا حد امکان دارایی های خود را به صورت پول نقد 
از بانک ها خارج کنند. اما روس��یه در برابر این تحریم ها 
س��اکت ننشس��ت و یک ماه بعد از آن توانس��ت ارزش 
روب��ل خود را تا 4۰ درصد در براب��ر دالر افزایش دهد و 
به باالترین س��طح خود در هفت سال اخیر برساند تا به 
ارزشمندترین ارز جهان در سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. یکی 
از عواملی که باعث افزایش ارزش روبل ش��د، درخواست 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از خریداران گاز این 
کشور برای پرداخت بدهی خود با روبل بود. او هشدار داد 
که در غیر این ص��ورت عرضه گاز به آن ها قطع خواهد 
شد. الکساندر لوتسکو، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری 
معتقد است که سه عامل باعث افزایش ارزش روبل شد: 
افزایش قیمت نفت به دلیل تحریم ها، کنترل س��رمایه و 
کاهش تقاض��ای دالر به دلیل درآمد ه��ای ارزی باالی 
حاصل از صادرات نفت و گاز. همه این عوامل باعث شد 

تا محیطی مناسب برای حمایت از روبل ایجاد شود.
تحریمها،فرصتیطالییبرایروسیه ���

لوتس��کو گفت که تاکنون تحریم ها برای دولت روس��یه 
مفید بوده اس��ت، زیرا نوس��انات زیادی در قیمت کاال ها 
ایجاد کرده اس��ت. تا ماه م��ارس، ارزش نفت به بیش از 
11۰ دالر در هر بش��که رسید در حالی که قبل از آن هر 
بشکه ۶۰ دالر بود. همچنین روسیه در سه ماهه اول سال 
مازاد تجاری ب��االی ۵۸ میلیارد دالری را ثبت کرد. این 
تحلیلگر معتقد است که آمریکا و اروپا با اعمال تحریم ها 
علیه روس��یه به پای خود شلیک می کنند. این تحریم ها 
برای بزرگترین واردکنن��دگان نفت در جهان مانند چین 
س��ود زیادی را به همراه داشته است، زیرا آن ها نفت را از 
روس��یه با تخفیف زیادی خریداری می کنند. اما از طرفی 
دیگر برای کشور های سازمان همکاری و اقتصادی اروپا 
و کش��ور های جنوب شرقی آسیا مشکل ساز بوده است. 
این استراتژیس��ت هدف تحریم ها را ایجاد فش��ار روانی 
خواند و گفت که کشور های غربی تاثیر واقعی تحریم ها 

به ویژه برای کشور های فقیر را در نظر نگرفته اند.
اتحادغربعلیهروسیه،شکنندهترازهمیشه ���

چند روز پیش  ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین 
با اعالم اینکه تحریم های غرب علیه روس��یه تاثیری بر 
موضع مسکو ندارد، از شرکای خود انتقاد کرد و گفت که 
برخی از کشور ها از یک سو از اوکراین حمایت می کنند، 
اما تمام توان خود را به کار می گیرند تا از تحریم ها بکاهند 
تا فعالیت های تجاری آن ها تاثیر نپذیرد.  نش��ریه آلمانی 
»ولت ام س��ونتاگ« هم در گزارش��ی اعالم کرد تحریم 
روسیه علیه شرکت های آلمانی و همچنین به موجب آن 
جایگزی��ن کردن انرژی و گاز برای آلمان در عرض یک 
سال بیش از ۵ میلیارد یورو هزینه و ضرر خواهد داشت. 
پیش از این نیز »کریستین کولمن« رئیس اتحادیه صنایع 
ش��یمیایی آلمان در سخنانی از خسارت فراوانی گفت که 
ممکن اس��ت در صورت ممنوعیت واردات گاز روسیه به 
آلمان وارد ش��ود و اعالم کرد: درخواست تحریمی همه 
جانبه ش��امل گاز روس��یه، غیرمنطقی و وقیحانه است. 
کش��ور های اروپای ش��رقی تقریبا بطور کامل متکی به 
انرژی روس��یه هستند؛ همچنانکه برای آلمان نیز مسأله 
گاز به منزله ستون فقرات محسوب می شود. کایا کاالس، 
نخست وزیر استونی نیز در سخنانی با اذعان به پیروزی 
پوتی��ن در جنگ اقتصادی گفت ک��ه با توجه به تاثیرات 
جنگ اوکراین بر تورم و اس��تاندار های زندگی در سراسر 

قاره اروپا، حفظ وحدت و اتحاد بین کش��ور های اروپایی 
دشوار شده است. کایا همچنین اذعان کرد: »تحریم ها در 
ابتدا برای روسیه سخت بود، اما اکنون به نقطه ای رسیده 
ایم که تحریم هابیشتر کشور های خودمان را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت و سوال این اس��ت که تا کجا می توانیم 
درد آن را تحمل کنیم. حفظ وحدت بس��یار سخت است 
و ب��ه دلیل تورم باال و افزایش قیم��ت انرژی روز به روز 
دشوارتر می ش��ود.« از طرفی مارین لوپن، نامزد پیشین 
ریاست جمهوری فرانس��ه، تحریم ها علیه بخش انرژی 
روس��یه را احمقانه خواند و گفت: »نفت روسیه را اگر ما 
خریداری نکنیم به بقیه فروخته خواهد شد. متوقف کردن 
ص��ادرات ذخایر نفتی روس��یه باعث افزایش قیمت نفت 
خواهد شد و مسکو ثروت بیشتری از فروش نفت خود به 
دیگر کش��ور ها کسب خواهد کرد و کامال خرسند خواهد 
بود. نشریه گلوبال تایمز نیز در گزارشی با اشاره به بسته 
شش��م تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه نوشت که 
تصویب این بسته که شامل تحریم نفت و سوخت روسیه 
می شود، کش��ور های اروپایی را در زمستان با مشکالت 
ج��دی در زمینه منابع انرژی رو به رو خواهد کرد و آن ها 
با مشکل کمبود انرژی روبه رو خواهند شد. گلوبال تایمز 
در ادامه به اتحاد پوش��الی غربی ها اش��اره کرد و نوشت: 
»حباب رقت انگیز همبس��تگی غرب علیه روسیه حتی 
قبل از اع��الم محدودیت های جدی��د، زمانی که رابرت 
هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفت��ه بود اتحاد اتحادیه اروپا 
در حال فروپاش��ی است؛ ترکیده است. نشانه های زیادی 
وجود دارد که نش��ان می دهد ائتالف غربی علیه مسکو 
آنقدر شکننده و غیرقابل اعتماد است که اعضای آن باید 
با خس��ارات آن مقابله کنند. لو ش��یانگ، محقق آکادمی 
علوم اجتماعی چین هم معتقد اس��ت که بعید است اروپا 
بتواند به عنوان یک ائتالف متحد در برابر روس��یه عمل 
کند. زیرا اتحاد غربی ها پوچ و توخالی است. اتحادیه اروپا 
به ویژه آلمان مدتی با روس��یه روابط خوبی داش��تند که 
نارضایتی واشنگتن را به دنبال داشت. ممکن است غرب 
ادعا کند که تحریم هایش موثر اس��ت، اما شواهد خالف 
این را نشان می دهد و آمریکا و اروپا در جنگ اقتصادی با 

روسیه در حال شکست هستند.
مردمروسیهتحریمیاحساسنمیکنند ���

ادوارد چس��نووک، روزنام��ه ن��گار روس در واکن��ش به 
تحریم ه��ای آمریکا ب��ر تاثیر این تحریم ه��ا بر اقتصاد 
کشور های غربی و آمریکا و بحران انرژی و غذایی اشاره 
کرد و نوش��ت: برای من که در روسیه زندگی می کنم به 
نظر می رسد که اصال تحریمی وجود نداشته است. آمریکا 
ما را از سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت اخراج کرده، 
اما تا زمانی که سیستم پردازش خودمان را داریم متوجه 
آن نمی ش��ویم.« او همچنین با اشاره به اجاره هواپیما ها 
از کش��ور های دیگر نوش��ت که این کار باعث می ش��ود 
ش��رکت های هواپیمایی روس��یه از هواپیما های ساخت 

کشور خودشان خریداری کنند. 

تقابل روسیه و غرب در جنگ اقتصادی؛ چه کسی برنده این نبرد خواهد بود؟


