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نخس��ت سال جاری در تهران و دیگر شهرها حکایت 
دارد.به گزارش مهر، بررس��ی های میدانی از وضعیت 
اجاره بها نشان می دهد که واحدهای مسکونی با متراژ 

کم در محله های متوسط نشین تهران...

 قیمت دستوری
 اجاره بها روی هوا

روند صعودی اجاره بها ادامه دارد؛

با رون��دی که وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای تعیین 
منطقی قیمت گندم در دس��تور کار دارد و برنامه ریزی 
برای افزایش دوبرابری تولید گندم دیم، قابل پیش بینی 

است که در سال های آینده به خودکفایی در...
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اولیه طرح نهضت ملی مسکن

توليد 8ميليون تن گندم ديم در راه است؟
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رئیس جمهور:
قطعنامه ها ملت ایران 
را وادار به عقب نشینی 

نمی کند
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سرمقاله

یادداشت

قطعنامه آژانس اتمی شوی 
تبلیغاتی غربی ها بود

محمد صالح جوکار  ���
رئیس کمیس�یون ش�وراها و امور داخلی 

مجلس
ص��دور قطعنام��ه علیه 
ایران در ش��ورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی 
اتمی فقط جنبه سیاسی 
دارد و سه کشور اروپایی به همراه آمریکا 
با این قطعنامه به دنبال فش��ار بر ایران 
هس��تند. آنها قصد دارند با فشار بر ایران 
خواس��ته ها و زی��اده خواهی های خود را 
بر ای��ران تحمیل کنند تا مذاکرات طبق 
میل طرف مقابل پیش برود. تیم مذاکره 
کننده هسته ای ایران تاکنون نشان داده 
که در میز مذاکرات بس��یار مستحکم و 
استوار ایستاده است تا حق ملت ایران را 
از طرف مقابل بگیرد و نشان داده است 
ک��ه هیچ گاه از منافع ملی و مردم ایران 

کوتاه نخواهند آمد...
ادامه در صفحه ���2

صهونیست ها درصدد 
فضاسازی علیه ایران

علیرضا نظری ���
نماینده مردم خمین در مجلس

 شبیه س��ازی حمل��ه به 
ای��ران در ی��ک مان��ور 
نظام��ی توس��ط رژی��م 
صهیونیستی بیشتر جنبه 
نمایش��ی دارد، رژیم جعلی اس��رائیل در 
حال فرار رو به جلو است و با طراحی این 
رزمایش اقدامی روانی انجام داده است. 
در واقع صهیونیس��ت ه��ا می خواهند با 
ایج��اد فضاس��ازی علیه کش��ورمان، بر 
موضع ضعیف خودشان سرپوش بگذارند. 
اقدامات نمایشی رژیم صهیونیستی نمی 
تواند آنها را از سرنوشت فروپاشی نجات 
دهد، پروژه ایجاد تروریست های نیابتی 
داعش نیز به عنوان تی��ر آخر این رژیم 
و حامیانش به س��نگ خورد لذا ش��اهد 
سرعت گرفتن مسیر سرازیری و نابودی 

صهیونیست ها هستیم...
ادامه در صفحه ���2

رئیس جمهوری کشورمان در واکنش به 
اقدام اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ب��ا بیان اینکه قطعنامه ها ملت ایران را 
وادار به عقب نش��ینی نمی کند، گفت: 
با زب��ان زور نمی توان با ایران س��خن 
گفت. به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری 
پایان سفر دولت به استان چهارمحال 
و بختیاری در پاس��خ به سوال خبرنگار 
مه��ر در زمینه اقدام ض��د ایرانی اخیر 
آژانس و اینکه آیا گزینه خروج از »ان.

پی.تی« هم روی میز دولت هس��ت یا 
خیر؟ اظهار داش��ت: در رابطه با کاری 
ک��ه غربی ها و آمریکایی ه��ا کردند ما 
اس��اس را تحریک رژیم صهیونیستی 
می دانی��م. وی ادام��ه داد: به خود آنها 
ه��م اع��ام کرده ایم، ام��روز هم من 
اعام کردم و هم مس��ئوالن ما اعام 
کردند ک��ه این نوع اقدام��ات به هیچ 
عن��وان نمی تواند جمهوری اس��امی 
را وادار ب��ه عقب نش��ینی کند. رئیس 
جمه��وری کش��ورمان تصری��ح کرد: 

همچنان ک��ه تاکنون ب��ر مواضعمان 
پافشاری کردیم روی حقوق حقه ملت 
ایران تاکید داریم و نمی توانیم نس��بت 
به این حق و حقوق مس��لم ملت ایران 
اغماض کنیم. آیت اهلل رئیس��ی ادامه 
داد: بازه��م تاکید می کنیم این گونه از 
قطعنامه ه��ا و اقدامات نه ملت ایران را 
دچ��ار تردید، نه متوقف و ن��ه وادار به 
عقب نشینی می کند. وی با بیان اینکه 
اینه��ا )غربی ها( باید حقوق ملت ایران 
را به رسمیت بشناسند، یادآور شد: باید 

بدانند ما حرف داریم، استدالل و منطق 
داریم و این منطق را همه جا به روشنی 
بیان کرده ایم. رئیس جمهور کشورمان 
با اش��اره به مکالمه تلفن��ی که اخیراً با 
یکی از مسئوالن عالی کشورها داشته 
اس��ت، گفت: به ایشان گفتم که آقای 
رئیس جمهور! با ملت ایران با زبان زور 
نمی توان سخن گفت و من هم سخن 
ملت ایران را می گوی��م، با ایران باید 
با زبان منطق س��خن گفت، ما منطق 

داریم و منطق مان را دنبال می کنیم.

قطعنامه ها ملت ایران را وادار به عقب نشینی نمی کند
رئیس جمهور:

 مقابل زیاده خواهی های غربی ها می ایستیم
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی گفت: 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی سیاس��ی کاری می کند و 
نباید تحت نظر و اراده نظام های سلطه گر اعام نظر کند. 
ابراهیم عزیزی در گفتگو با »عصر ایرانیان« با اش��اره به 
سیاسی کاریهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: 
دیدگاه هایی که اخیراً بر آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکم 
ش��ده است، ترجمان گفتمان و رویکردهای نظام سلطه و 
رژیم صهیونیستی است. وی متذکر شد: سال هاست رویکرد 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی از حالت فنی، تخصصی و 
حرفه ای به رویکرد کامًا سیاسی مبتنی بر خواست و اراده 
نظام سلطه تبدیل شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسامی تصریح کرد: 

آژانس بین المللی انرژی اتمی سیاسی کاری می کند و نباید 
تحت نظر و اراده نظام های سلطه گر اعام نظر کند. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نباید رویکرد یکجانبه گرایانه و مبتنی 
بر خواست و اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی را دنبال کند. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی بای��د محل بحث، تعامل، 
اجماع، هماهنگی و توافق کشورها باشد، گفت: اروپایی ها 
در رفتارهای سیاسی خود به صورت مستقل عمل نمی کنند 
و تحت تأثیر اراده و خواس��ت آمریکا و البی صهیونیستی 
و منفعل هستند. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تبدیل 
به ابزاری برای نظام سلطه ش��ده است. عزیزی ادامه داد: 
جمهوری اسامی ایران همواره رفتار هوشمندانه، قاطعانه 

و بازدارنده را مبنای عم��ل قرار می دهد. امیدواریم آژانس 
بین المللی انرژی اتمی عاقانه و بر مبنای منافع ملی همه 
کشورها تصمیمات خود را اتخاذ کند. اگر رفتار غیرعقایی 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی ببینیم، به طور یقین آنان با 
رفتار بازدارنده و هوشمندانه ایران مواجه خواهند شد. عضو 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��امی تاکید کرد: ایران اسامی دس��ت برتر را دارد و 
از هم��ه ابزارهای در اختیار خود به بهترین ش��کل ممکن 
می تواند استفاده کند. مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها را به تصویب رساند و دولت می تواند مبتنی بر این 
قان��ون قاطعانه ترین رفتار را در برابر زیاده خواهی غربی ها 

داشته باشد و به اجرا بگذارد. 
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ايران و جهان

قطعنامه آژانس اتمی شوی 
تبلیغاتی غربی ها بود

ادامه از صفحه یک
به نظر صدور این قطعنامه، تبلیغاتی از جانب 
آمریکا و سه کش��ور اروپایی بود زیرا آمریکا 
می خواهد نش��ان بدهد که عامل شکس��ت 
احتمالی مذاکرات هس��ته ای، ایران است. از 
این رو درصدد اس��ت با اس��تفاده ابزار های 
گوناگ��ون به جامعه بین الملل��ی القا کند که 
آمریکا خواهان توافق اس��ت اما آن کسی که 
اجازه انعقاد توافق را نمی دهد ایران اس��ت. 
ش��ورای حکام و آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی اب��زار و بازیچه دس��ت آمریکا و غرب 
هس��تند و هیچگاه نخواس��ته اند به صورت 
مس��تقل عمل کنند. ایران در ط��ول برجام 
ثابت کرده که به تعهدات خود پایبند اس��ت 
و چندین بار نیز همی��ن آژانس این موضوع 
را تایید کرده اس��ت اما امروز نش��ان می دهد 
که مس��تقانه رفتار نمی کند. آمریکا و س��ه 
کش��ور اروپایی بدانند که با چنین فشارهایی 
نم��ی توانند ایران را از حق خ��ود باز دارند و 
ایران نشان داده است که با چنین فشارهایی 
تغیی��ر موضع و رفتار نمی دهد. ایران همانند 
سایر کش��ورها و طبق پروتکل مرسوم اجازه 
دسترس��ی به آژانس انرژی اتم��ی را خواهد 
داد ام��ا فراتر از آن را دیگ��ر به آژانس اجازه 

نخواهد داد.

صهونیست ها درصدد فضاسازی 
علیه ایران

ادامه از صفحه یک
صهیونیست ها در مقابل موشک های کوتاه 
برد فلس��طینیان توانایی ایس��تادگی ندارند، 
چطور س��ران این رژیم جعل��ی مدعی حمله 
به مواضع جمهوری اسامی هستند؟ بنابراین 
باید اذعان کرد شبیه سازی حمله به ایران در 
یک مانور نظامی توس��ط رژیم صهیونیستی، 

همانند نامش فقط پروژه شبیه سازی است.

قطع دوربین های فراپادمانی آژانس 
نخستین گام ایران است

آی��ت اهلل خاتم��ی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه قطع 
دوربین ه��ای فراپادمانی آژان��س انرژی اتمی 
اولین گام ای��ران در واکنش به قطعنامه اخیر 
است، گفت: اگر شیطنت ها ادامه پیدا کند این 
گام ها ادامه خواهد داش��ت. آیت اهلل سیداحمد 
خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اش��اره به 
ح��وادث  متروپل در آبادان و قطار مش��هد � 
ی��زد  گفت: این حوادث جگر همه مردم ایران 
مسلمان شیعه و س��نی و زائران امام رضا )ع( 
را س��وزاند و همه ملت ایران خود را ش��ریک 
غم بازماندگان می دانند خداوند به بازماندگان 
صبر و اجر و به مصدومان شفای عاجل عنایت 
کند. وی گف��ت: رهبر معظم انقاب فرمودند 
مقص��ران حادثه آبادان شناس��ایی و مجازات 
عبرت آموز شود تا شاهد این وقایع تلخ نباشیم.

خاتمی با اشاره به دستگیری سارقان صندوق 
امان��ات بانک مل��ی تصریح ک��رد: الحمدهلل 
صندوق ها برگشته است. ما از پلیس محترم 
نی��روی انتظامی کمال تش��کر را داریم که با 
سرعت این سارقان خبیث دستگیر شدند. وی 
خاطرنشان کرد: از دستگاه قضا می خواهیم که 
با این س��ارقان با اش��د مجازات برخورد کنند 
چون این ها دزد اعتماد مردم است و این از یک 
دزدی معمولی بیشتر است. خطیب نماز جمعه 
تهران خاطرنشان کرد: ما از دستگیری کسی 
خوش��مان نمی آید، اما اگر ای��ن جانی ها آزاد 
بمانند امنیت رخت بر می بندد. خطیب جمعه 
تهران با اشاره به قطع نامه ضد ایرانی شورای 
ح��کام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی گفت:  
س��رانجام با گزارش غلط و نادرست مدیرکل 
آژانس قطع نامه ض��د ایرانی را آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی علیه 
ما صادر کردند. خاتمی اظهار داشت: در حالی 
که مدیرکل آژانس قبل از صدور قطع نامه به 
دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفت و این بدین 
معناست که آنها با هم همکاری و هماهنگی 
کامل دارن��د. وی افزود:  هم��ه اطاعاتی که 
پخته رژیم صهیونیس��تی ب��وده و بی طرفانه 
نبوده اما در عین حال مس��ئوالن محترم ما با 
این دوستان رژیم صهیونیستی یعنی مدیرکل 
آژانس در اطاعات خیلی بخیل باشند. بسیاری 
از این بازرسان چشم اسرائیل و امریکا هستند 
و مراکز هسته ای و دانشمندان هسته ای ما را 

مورد حمله خرابکاری و ترور قرار می دهند.

تحریم گاز روسیه یعنی نابودی اقتصاد 
اروپا

نخست وزیر مجارس��تان با اشاره به تحریم 
ه��ای اعمال ش��ده برض��د نفت روس��یه و 
همچنی��ن تصمیم برای بس��ط این مس��ئله 
به گاز صادراتی مس��کو، نس��بت به نابودی 
اقتصاد اروپا در پی این اقدامات هش��دار داد.
ب��ه گزارش ریانووس��تی، »ویکت��ور اوربان« 
نخس��ت وزیر مجارستان اعام کرد که ادامه 
روند سیاست اعمال تحریم ها برضد روسیه و 
همچنین تحریم گاز روسیه اقتصاد تمام اروپا 
را نابود خواهد کرد.اوربان در این باره در بیانیه 
ای گفت: ضروری اس��ت که اتحادیه اروپا به 
آرامی راهبرد خود را تغییر دهد زیرا با افزایش 
تورم، ما ورشکس��ت خواهیم شد. هیچ کس 
عاقه ای به ورشکستگی کل اروپا ندارد. بعد 
از تحریم نفت می خواهند گاز روس��یه را هم 
تحریم کنند، آن وقت با این اقدام کل اقتصاد 
اروپا را نابود می کنیم.نخست وزیر مجارستان 
پیشتر و همزمان با تصویب اعمال بسته ششم 
تحریم ها برضد روس��یه اعام کرده بود که 
اروپا به دلیل این اقدامات در آس��تانه بحران 
اقتصادی قرار دارد. وی در این باره گفته بود: 
ما به ان��دازه کافی مش��کات داریم، قیمت 
انرژی باالست، تورم در حال افزایش است و 
اروپا در آستانه یک بحران اقتصادی جهانی به 

دلیل تحریم ها علیه مسکو است.

نمایندگان جریان صدر از عضویت در 
پارلمان عراق استعفا کردند

نماین��دگان جریان صدر عراق در پارلمان این 
کشور به درخواست رهبر این جریان، به طور 
دسته جمعی اس��تعفا کردند. به گزارش وبگاه 
بغداد الیوم، ساعاتی پس از درخواست مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق از نمایندگان این 
جریان برای استعفا از پارلمان، این نمایندگان 
اس��تعفانامه های خود را امض��ا کردند. جریان 
صدر در بیانیه ای در این باره اعام کرد: همه 
نمایندگان جریان صدر بدون استثنا در حنانه 
)دفتر مقتدی صدر در نجف(، استعفای شان را 
امضا کردند. در این بیانیه آمده است: این اقدام 
به دس��تور مقتدی صدر صورت گرفت. رهبر 
جری��ان صدر عصر روز گذش��ته در اظهاراتی 
تلویزیون��ی گف��ت: ماندن فراکس��یون صدر 
مانعی در برابر تشکیل دولت بوده، پس تمامی 
نمایندگان فراکسیون آماده استعفا هستند. وی 
ادامه داد: می بایس��ت عزیزان من، نمایندگان 
فراکسیون صدر استعفاهای خود را بنویسند و 
بعد از دس��تور به آنها طی روزهای آتی، آن را 
تقدیم ریاست پارلمان کنند. عراق در روزهای 
اخیر درگیر اختافات سیاسی در زمینه تشکیل 
دولت جدید بوده اس��ت. با وجود اینکه جریان 
صدر اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی عراق 
بدس��ت آورد ام��ا در جری��ان رایزنی ها برای 
تشکیل دولت نتوانست در این امر موفق باشد. 
رهبر جریان صدر اخیراً به چارچوب هماهنگی 
ش��یعیان عراق، برای تش��کیل دولت ۴۰ روز 
فرصت داده بود اما این مهلت دو هفته پیش 
درحالی پایان یافت که به نظر می رسد هنوز راه 
حلی برای بن بست سیاسی حاصل نشده است. 
احزاب سیاسی هنوز نتوانسته اند اختافات میان 
خود را حل کنند و اگرچه پیشنهادهایی برای 
تش��کیل دولت ارائه شده، هنوز اما توافقی در 

این زمینه به دست نیامده است.

قطعنامه ضدایرانی شورای حکام 
سیاسی نیست!

نماین��ده وی��ژه آمریکا در ام��ور ایران مدعی 
ش��د که قطعنامه اخیر ش��ورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران سیاس��ی 
نیست و واش��نگتن آماده بازگشت به برجام 
اس��ت. نماینده ویژه آمری��کا در امور ایران به 
بیان ادعاهای تک��راری علیه تهران پرداخت 
و مدعی ش��د که واشنگتن آماده بازگشت به 
برجام است. بر اس��اس این گزارش، »رابرت 
مالی« در پیامی توئیتری مدعی شد: شورای 
حکام پیام صریحی به ایران ارس��ال کرد که 
باید ب��ه تعهدات پادمانی خ��ود تحت پیمان 
ان پی تی عمل کند. این سیاس��ی نیست. به 
محض اینکه آژانس اطاعات فنی معتبر مورد 
نیاز خود را در اختیار داشته باشد شورای حکام 
نیازی به اقدام بیش��تر در م��ورد این موضوع 
نخواهد دید. وی در ادامه ادعاهای خود افزود: 
شورای حکام در مورد تعهدات پادمانی ایران 
که جدا از برجام است، صحبت کرد. ما آماده 
بازگشت سریع دوجانبه به اجرای کامل برجام 
هس��تیم. ایران فقط بای��د تصمیم بگیرد که 
خواسته های خارج از برجام خود را کنار بگذارد 
و با توافقی که از ماه مارس در دسترس است، 
موافقت کند. رابرت مالی بدون اشاره به اقدام 
کش��ورش در نقض برجام و خروج یکجانبه 
از آن مدعی ش��د: ایران راهی برای خروج از 
بحران هس��ته ای که ایجاد کرده است، دارد: 
همکاری با آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی 
برای حل مسائل پادمانی باقیمانده و موافقت 
با بازگش��ت به برجام، در نتیجه رسیدگی به 
نگرانی های فوری بین المللی در زمینه عدم 
اشاعه هسته ای و دستیابی به لغو تحریم های 

ایاالت متحده.

اخبار

اولیانوف در توییتر نوش��ت: »جدیدترین 
خبرها از ایران را شنیدید؟ حاال فهمیدید 
چرا روس��یه دیروز ب��ه قطعنامه احمقانه 
ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی علیه ای��ران رأی مخال��ف داد؟ 
متأس��فانه، همتای��ان غرب��ی ما نش��ان 
می دهند هی��چ درکی از وضعیتی که در 
آن قرار داریم ندارند.« به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، میخائیل اولیانوف«، نماینده 

دائم روسیه در س��ازمان های بین المللی 
مستقر در وین، قطعنامه تصویب شده در 
ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی علیه ایران را »احمقانه« توصیف 
کرده و بار دیگر از غربی ها بابت انتخاب 
این مس��یر به ش��دت انتقاد کرده است. 
اولیانوف در توییتر نوش��ت: »جدیدترین 
خبرها از ایران را شنیدید؟ حاال فهمیدید 
چرا روس��یه دیروز ب��ه قطعنامه احمقانه 

ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی علیه ای��ران رأی مخال��ف داد؟ 
متأس��فانه، همتای��ان غرب��ی ما نش��ان 
می دهند هی��چ درکی از وضعیتی که در 
آن قرار داریم ندارند.« آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی در گزارش��ی محرمانه به 
اعض��ای خود که به روی��ت خبرگزاری 
رویترز رسیده بود اعام کرد که تصمیم 
ایران برای حذف تجهیزات نظارتی، یک 

دس��تگاه اندازه گیری آناین غنی سازی 
در نطن��ز و یک دس��تگاه جریان س��نج 
را  س��نگین  آب  تولی��د  تأسیس��ات  در 
نی��ز در برمی گی��رد. آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی همچنی��ن تأکید کرده بود 
بازرس های این سازمان فرایند برداشتن 
دوربین ه��ا و س��ایر تجهی��زات نظارتی 
آژانس، مطابق ب��ا تصمیم ایران را آغاز 
کرده اند. در گ��زارش آژانس اتمی آمده 

است: »روز ۹ ژوئیه ۲۰۲۲، بازرس های 
نظارتی  دوربین های  برداش��تن  آژانس، 
خ��ود از مرک��ز تحقیقاتی ته��ران و دو 
کارگاه س��اخت قطعات س��انتریفیوژ در 

اصفهان را آغاز کردند.«

قطعنامه ضدایرانی شورای حکام احمقانه بود
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی:

ایران فورا پیشرفت هسته ای خود را متوقف کند!
وقاحت جدید غربی ها؛

سه کش��ور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بامداد جمعه 
بیانیه جدیدی را درباره برجام و تحوالت هس��ته ای ایران 
صادر کردند. بر اس��اس این گ��زارش، در این بیانیه آمده 
است: ما دولت های فرانسه، آلمان و بریتانیا از آوریل ۲۰۲۱ 
با حسن نیت و به صورت فشرده با ایران مذاکره کرده ایم 
تا برجام را به همراه سایر شرکت کنندگان آن و همچنین 
ایاالت متحده بازگردانیم. از ماه مارس ۲۰۲۲ یک توافق 
قابل اجرا روی میز بوده اس��ت ک��ه ایران را به تعهداتش 
در برج��ام و آمریکا را به تواف��ق بازمی گرداند. این بیانیه 
بدون اشاره به بدعهدی آمریکا در خروج یکجانبه از برجام 
می افزاید: ما متاسفیم که ایران از فرصت دیپلماتیک برای 
انعقاد توافق استفاده نکرده است و ما از آن می خواهیم که 
اکنون این کار را انجام دهد. ما آماده انعقاد توافق هستیم. 
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ایران اکنون در حال نصب 
سانتریفیوژهای پیش��رفته اضافی است و تصمیم خود را 
برای پایان دادن به تمام اقدامات ش��فاف س��ازی مرتبط 
ب��ا برجام به آژانس تأیید کرده اس��ت. این توانایی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را برای بازگرداندن تداوم دانش در 
مورد بخش های کلیدی برنامه هس��ته ای ایران، از جمله 
تولید س��انتریفیوژها، به خطر می اندازد. سه کشور اروپایی 
در بیانی��ه خود افزودند: ما این گام ها را که به نگرانی های 
ابراز شده توسط شورای حکام آژانس - در قطعنامه ای که 
با حمایت قاطع تصویب شد - می پردازد، محکوم می کنیم. 
این اقدامات تنها وضعیت را تشدید می کند و تاش های 
ما برای بازگرداندن اجرای کامل برجام را پیچیده می سازد. 
ای��ن بیانیه می افزای��د: ما همچنین از ای��ران می خواهیم 
ک��ه اعمال پروت��کل الحاقی و همه اقدام��ات نظارتی و 
راس��تی آزمایی مرتبط با برجام را از س��ر بگیرد، پیشرفت 
هس��ته ای خود را متوقف کند و فوراً توافقی را که در حال 
حاضر روی میز است برای بازگرداندن برجام منعقد کند. 
گفتنی است که جمهوری اسامی ایران متعاقب تصویب 
قطعنام��ه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای تاکید کرد که جمهوری 
اسامی ایران تصویب قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان در نشست شورای حکام آژانس 
بی��ن المللی انرژی اتم��ی را به عنوان اقدامی سیاس��ی، 

نادرست و غیرسازنده تقبیح می نماید.
نتیج�ه قطعنامه ضدایرانی تضعی�ف تعامالت ایران با  ���

آژانس بین المللی انرژی اتمی است
وزارت امور خارجه بامداد پنجشنبه در پی تصویب قطعنامه 
ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در بیانیه ای اعام کرد: جمهوری اس��امی 
ایران تصویب قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان در نشست امروز شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی را به عنوان اقدامی سیاسی، نادرست و 
غیرس��ازنده تقبیح می کند. وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
جمهوری اسامی ایران بر اساس بیانیه مشترک مورخ ۵ 
مارس ۲۰۲۲، حسن نیت خود را در تعامل با آژانس با ارائه 
اطاعات فنی دقیق نشان داد و انتظار این بود که آژانس نیز 
با رویکردی مستقل، بی طرفانه و حرفه ای، اقدامی سازنده 
و واقع بینانه در جهت عادی سازی موضوعات پادمانی که 
به اذعان خود آژانس به هیچ وجه نگرانی عدم اش��اعه ای 
نداش��ته، صورت دهد. ظاهرا برخی یادشان رفته که تمام 
موضوعات گذش��ته یکبار و برای همیشه در ۱۵ دسامبر 
۲۰۱۵ توس��ط شورای حکام بسته ش��د. در بیانیه وزارت 
امور خارجه تصریح ش��ده است:  جمهوری اسامی ایران 
طی سالهای گذشته همواره با آژانس همکاری سازنده ای 
داشته و انجام بخش قابل توجهی از بازرسی های آژانس 
در سطح جهانی در ایران موید این نکته است به گونه ای 
که کش��ورمان در حال حاضر از شفاف ترین برنامه صلح 
آمیز هسته ای در میان کشورهای عضو آژانس برخوردار 
اس��ت. »تصویب قطعنامه یادش��ده که بر اساس گزارش 
شتابزده و غیر متوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر اطاعات 
دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، 
نتیجه ای جز تضعیف روند همکاری و تعامات جمهوری 
اسامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.« وزارت امور 
خارجه ادامه داد: همانگونه که قبا نیز اعام ش��ده است 
جمهوری اسامی ایران به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس 
و تصویب قطعنامه یادشده گام های عملی متقابلی را اتخاذ 
کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی 

دوربین های فرا پادمانی از جمله آنها است.
گزینه های متعددی در برابر رفتار آژانس داریم ���

محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها در مجلس با اشاره به سیاسی کاری های آژانس 
بی��ن المللی انرژی اتمی، اظهار ک��رد: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی رفتارهای جانبدارانه ای از سیاس��ت های رژیم 
صهیونیستی و آمریکا دارد و عمًا تبدیل به نهادی برای 
پیاده کردن سیاست های آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی 
شده است. وی بیان کرد: امروز رژیم صهیونیستی بیشترین 
زرادخانه های هسته ای را در اختیار دارد و هیچ گونه تعهدی 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی و س��ایر س��ازمان ها و 
نهادهای بین المللی ندارد. رژیم صهیونیستی حتی حاضر 

نیست به NPT بپیوندد و اجازه بازدید از فعالیت هایش را 
به مأموران آژانس نمی دهد. نماینده مردم اراک در مجلس 
شورای اسامی تصریح کرد: مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای اینکه حمایت رژیم صهیونیس��تی را از 
پست و مقام خودش داشته باشد، به سرزمین های اشغالی 
سفر و با نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و ماقات 
کرد. آصفری ادامه داد: حضور گروس��ی در سرزمین های 
اشغالی و ماقات با بزرگترین دارنده زرادخانه های هسته ای 
ک��ه بزرگترین تهدید برای ملت ها و کش��ورهای منطقه 
است، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. عضو کمیسیون امور 
داخلی کشور و ش��وراها در مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی باید به جای صدور 
بیانیه و قطعنامه علیه ایران، مدیرکل خود را مورد استیضاح 
و بازخواس��ت قرار دهد، چرا که گروسی عرضه و توانایی 
ندارد رژیم صهیونیستی را نسبت به فعالیت های هسته ای 
غیرصلح آمیزش پاسخگو کند. آصفری تاکید کرد: رژیم 
صهیونیس��تی به دنبال تولید بمب اتم است و آژانس بین 
الملل��ی ان��رژی اتمی باید به جای ص��دور قطعنامه علیه 
ایران به دنبال آن باش��د که رژیم صهیونیستی را نسبت 
به فعالیت های خشونت آمیز و غیر صلح آمیزش پاسخگو 
کند. وی با اشاره به قطع دوربین های فراپادمانی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته ای کشورمان، 
گفت: این اقدام س��ازمان انرژی اتمی ارزشمند و به موقع 
بود و مجلس شورای اسامی از این اقدام حمایت می کند. 
نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسامی ادامه داد: 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بداند جمهوری اسامی 
ایران گزینه های متعددی دارد که در زمان مناس��ب روی 
میز قرار خواهد داد. آصفری اضافه کرد: رفتارهای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی سبب نمی شود جمهوری اسامی 
ایران از حقوق هس��ته ای خود دس��ت بردارد. تا زمانی که 
رفع تحریم ها ب��ه طور کامل عملیاتی نش��ود، ایران هم 
گزینه های خود را روی میز می آورد. عضو کمیسیون امور 
داخلی کش��ور و شوراها در مجلس شورای اسامی یادآور 
شد: مصوبه مجلس مبنی بر قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ه��ا و صیانت از حقوق ملت ایران به قوت خودش 
باقی اس��ت و صددرصد اگر این رفتارهای غلط غربی ها 
ادامه پیدا کند، ما از سازمان انرژی اتمی خواهیم خواست 
فعالیت های هسته ای خود را سرعت دهد و نسبت به تولید 
س��وخت تا غنای ۶۰ درصد برای زیردریایی ها اقدام کند. 
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرف مقابل 
باید متوجه اش��تباهات خود شود، در غیر این صورت هیچ 
فشار و قطعنامه ای نمی تواند جلوی فعالیت های هسته ای 

ایران را بگیرد
آژانس بین المللی انرژی اتمی اسیر صهیونیست هاست ���

محمد اسامی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: ما به 
فعالیت تعدادی از دوربین های فراپادمانی خاتمه دادیم، به 
فعالیت بقیه هم امشب و فردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این 
دوربین ها، ۱۷، ۱۸ عدد است. وی در پاسخ به این سوال 
که چرا راهبرد غربی ها توقف فعالیت های هسته ای ایران 
است، گفت: امروز شعار شفاف نظام در دنیا سلطه پیشتازی 
برای پیش��وایی است، شما بخوانید استراتژی های امنیتی 
آمریکایی ها را، این پیش��تازی برای پیش��وایی، آن آقایی 
کردن و س��روری کردن و همه را تحت سلطه قرار دادن 
هدفش است و با ش��عارهایی که مطرح می کنند الگویی 
که دنبال می کنند این است که کشورها را به سمت خلع 
ساح می برند، به سمت تسلیم می برند که بتوانند بر آن ها 
چیره شوند. اسامی ادامه داد: حاال هر کسی خود را تسلیم 
کرد، در این ها ذوب ش��د و تحت فرمانش��ان قرار گرفت 
به ط��ور طبیعی کاری با آن ندارند، چون برایش��ان هیچ 
مزاحمتی ندارد، اما اگر کس��ی ب��رای منافع ملی و امنیت 
ملی خود؛ حدود، ضابطه و چارچوب قائل ش��د و با این ها 
همراه نشد، خود به خود این می شود نقطه مقابل این ها و 
به اشکال و ش��یوه های مختلف با آن درگیر می شوند. ما 
با ش��عار استقال آزادی جمهوری اسامی از بدو پیروزی 
انقاب اس��امی تاکنون با این ها در تنش هس��تیم. این 
تنش مال سیاست جمهوری اسامی نیست مال رویکرد 
دولتمردان یا دولت های مختلف جمهوری اسامی نیست. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره به اینکه در این ۲۰ 
س��ال گذشته تمام ش��یوه ها و رفتارهایی که شما از آن ها 

به یادگار دارید، تمام عملی��ات روانی که انجام دادند، کار 
دیپلماس��ی ای که انجام دادند، تحریم های گوناگونی که 
وضع کردند، قطعنامه های گوناگونی که چه در ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل، چه سایر موارد وضع کردند همه در 
راستای پیش��برد این سیاست بوده که جمهوری اسامی 
ای��ران را متوقف کن��د، گفت: ایران به دنی��ا اجازه داد که 
نظارت های فراپادمانی داشته باشند برای اعتمادسازی، بعد 
ش��ما در همین برجام کل این بس��ته این اتهامات را، این 
تهمت ها و این نسبت های ناروا را در قالب پی ام دی بستید 
و خودتان هم هیچکدام از تعهداتتان را انجام ندادید حاال 
دوباره آمدید می خواهید برگردید به برجام، برگردید بیایید، 
اما چرا پکیج بس��ته ش��ده که دلیل وجودی برجام است 
همان کنار باز کردید، این بازی ها چه است در می آورید سر 
ملت ایران؛ این کل موضوع است. اسامی در پاسخ به این 
سوال که چطور می شود یک عضوی که یک رژیم جعلی 
هست، عضو آژانس و ام پی تی هم نیست می آید ادعایی 
مطرح می کند و آژانس را دنبال خودش می کشاند؟، اظهار 
داش��ت: این باعث تأسف اس��ت که یک نهاد بین المللی 
اینگونه می تواند توس��ط یک رژیم غیرمشروع این گونه 
مورد بهره برداری قرار بگیرد و حیثیتش را این طوری زیر 
سؤال ببرد و این جزو نوبرانه هایی است که انسان در این 

عصر مشاهده می کند.
هم�ه تعهداتی ک�ه ایران در برج�ام پذیرفته، مغایر با  ���

ضوابط آژانس است
رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه همه تعهداتی 
که ایران در برجام پذیرفته، مغایر با ضوابط آژانس اس��ت، 
افزود: چرا جمهوری اسامی ایران زیر بار رفته و پذیرفته؟ 
چرا پذیرفته خودش را محدود کند و تحت نظارت و کنترل 
شدیدتر در دوره زمانی نسبتاً بلند قرار بدهد؟ فقط به خاطر 
اینکه از این اتهام، کشور رها شود و اعتمادسازی کند، این 
حس��ن نیت و حسن ظنی که وجود داشته در مذاکره و در 
توافق برجام، این به هیچوجه مورد توجه قرار نمی گیرد که 
ای��ن اصل مطلب بوده اس��ت. وی ادامه داد: یک معامله، 
یک داد و س��تدی است، داده من چیست؟ سرعت خود را 
ک��م می کنم، فعالیتم و ظرفیتم را محدود می کنم، آن چه 
را ک��ه در ازای آن پذیرفتید کلی��ه آن تحریم هایی که در 
اینجا تعریف و تدوین ش��ده لغو می کنید بعد به پیشرفت 
هسته ای جمهوری اس��امی ایران کمک می کنید، شما 
تحریم ه��ا را لغو نکردید که هیچ، اضاف��ه هم کردید، به 
پیشرفت هسته ای ایران هم که قبًا کمک نکردید، اآلن 
هم کمک نمی کنید. اس��امی با تأکید بر اینکه ما طبق 
چارچوب داریم حرکت می کنیم یعنی ما عملیات هیجان 
انگیز ماجراجویانه انجام نمی دهیم، گفت: ما برنامه خودمان 
را کار می کنیم و امس��ال ما ب��رای اولین بار در تاریخ، آن 
سی پی افی را که هر کشوری در آژانس باید داشته باشد، 
چارچ��وب برنامه هس��ته ای را م��ا اآلن در اختیار آژانس 
گذاشتیم، ارسال کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه 
کرد: طبق آرتیکل دو و س��ه اساسنامه آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی، آژانس وظیفه دارد برای گس��ترش فناوری 
صلح آمیز هسته ای به کشورها کمک کند، نوشته تشویق 
کند، پش��تیبانی و حمایت و وس��اطت کند که فناوری ها 
انتقال داده ش��ود و حمایت کند هم در بحث فناوری، هم 
در بحث آموزش و توسعه منابع انسانی یک دامنه وسیعی 
را برایش تکلیف کرده، خب آژانس این است، اما واقعاً این 

سازمان بین المللی اسیر صهیونیست هاست.
ب�ه فعالی�ت تمام�ی دوربین ه�ای فراپادمان�ی پایان  ���

می دهیم
وی درباره واکن��ش ایران به بدعهدی اروپایی ها و صدور 
قطعنامه ش��ورای حکام گفت: ما گفتیم باقی مانده حسن 
نی��ت خودمان را هم خاتمه می دهی��م، در برجام تعدادی 
دوربین اضافه ش��د ب��رای اینکه هم��ان محدودیت ها را 
بتوان��د ثبت کند، ثبت محدودیت های��ی که در برجام قید 
شده است. خب این دوربین ها نصب بود، کارت حافظه آن 
را به عنوان یک گام کوچک که در همین سال گذشته ما 
براساس مصوبه مجلس و شورای عالی امنیت ملی اجازه 
دادیم که کارت حافظه که پر می شد بیاید عوض کند، نه 
اینکه ببرد آنجا، پیش ماست و پلمب می شود، نکته ای که 
وجود داش��ت این بود که ما ضبط دوربین های برجامی را 
همین طور گذاشته بودیم به عنوان باقی مانده حسن نیت 

در جهت اعتمادسازی باشد. اس��امی ادامه داد: اآلن که 
دیدیم نه اصًا رفتار، ی��ک رفتار کامًا غیرحقوقی، یک 
اتهامات واهی و در حقیقت غیرقابل قبول به عنوان مثال 
از ای��ن چهار مکان یکی از این مکان ها را بس��تند یعنی 
نوش��ت دیگر »No more question« دیگر سؤال 
 No more« ن��دارد. این ک��ه در دو ماه پیش آمدن��د و
question« نوش��تند. خب دوب��اره اآلن برای چه آمد 
در گزارش زیر س��ؤال ب��رد و بازش کرد؟ اینکه من گفتم 
اراده ای در شخص مدیرکل مشاهده نمی شود که بخواهد 
قانع ش��ود، خب وقتی ش��ما اراده می کنی که قانع نشی، 
خب قانع نمی شوی. این چه رفتاری است؟ پس ببینید این 
سیاس��ی بودنش، نفوذی بودن و اسیر بودن است، جریان 
صهیونیستی بر این جریان یک امر واضح و بدیهی است، 
بنابرای��ن ما دوربین ها را تعدادی اش را فعالیتش را خاتمه 
دادیم، بقیه اش را هم ف��ردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این 
دوربین ه��ای فراپادمانی، ۱۷، ۱۸ عدد اس��ت. وی تأکید 
کرد: توافقی که صورت گرفته دو بخش دارد؛ یک بخش 
تعهدات و داده های ماست، بخش دیگر ستانده های ما. این 
داده و ستانده از این طرف و آن طرف هر طوری بخوانید 
درست است دیگر، خب شما باید به تعهداتان عمل کنید، 
این نمی شود که تا اآلن برای ما تکلیف کردید، فرض بعد 
به من می گویید که نه شما باید حتماً انجام دهید یعنی چه؟ 
این یک معامله بوده، این معامله یک طرفش با حسن نیت 
تعهداتش را انجام داده، ش��ما انجام ندادی، طبیعی است 
ک��ه من هم نباید انجام دهم، ش��ما اگر آمدید تعهدات را 
انجام دادی، من هم دوباره شروع می کنم. رئیس سازمان 
انرژی اتمی در پاسخ به این سؤال که آژانس چه تضمینی 
می دهد که اگر ما چرخه س��وخت نداش��ته باشیم، این ها 
اجازه بدهند و سوخت در اختیار ما قرار بدهند؟، گفت: اتفاقًا 
یکی در اینس��تاگرام من چند روز پیش نوشته بود که آقا 
چیزهایی که هست را که راحت به ما می دهند، چرا کشور 
را به دردس��ر می اندازید؟ گفتم شما لطف کن برو برایمان 
رادیودارو بخر بردار و بیار، می دهند به شما رادیودارو؟ حتی 
بعد از برجام هم ما نتوانسته ایم رادیو دارو برای کشور تهیه 
کنیم. همی��ن مثالی که زدید رآکتور تهران س��وخت ۲۰ 
درصد، این ها روی چرخه س��وخت این همه غوغا و سر و 

صدا راه می اندازند؛ روی چرخه سوخت است.
جزئیات پیش�رفت های صنعت هسته ای در حوزه های  ���

مختلف
اسامی درباره پیشرفت های صنعت هسته ای گفت: یک 
جریان س��نگین علمی و پژوهشی و صنعتی اآلن شکل 
گرفته است هم در حوزه پرتودهی ها، هم در بحث مسائل 
مربوط به ایزوتوپ های پای��داری که تنوعی از یافته ها را 
دارد هم در بحث آب سنگین هست، مشتقات آب سنگین 
که ارزش افزوده فوق العاده باال دارد و یا در ارتباط با بحث 
پاسما که خب پاسماتراپی را ما کار کردیم و داریم وارد 
عرصه هایی می شویم که واقعاً روزمره برای زندگی مردم 
و به خصوص کس��انی که از بیماری سرطان رنج می برند 
این هم در کنار رادیوداروها و آن اقداماتی که در گذش��ته 
شده تازه این یک ظرفیت جدید و جبهه جدیدی را برای 
خدمت به مردم باز کرده که این ها دستاوردهایی است که 
در این چند ماهه پرشتاب داریم صنعتی می کنیم این ها را 
و پیش می بریم. وی اضافه کرد: شما در بخش کشاورزی 
وقتی که می شنوید که ۳۰ درصد محصوالت شما دورریز 
دارد، وقت��ی که پرتودهی می کنید، ای��ن ۳۰ درصد؛ ۳۵، 
۳۶ میلیون تن محس��وب می شود، کم است، یک اقتصاد 
کش��وری را جا ب��ه جا می کند ای��ن ۳۰ درصد، پرتودهی 
می ش��ود، اآلن اطلس پرتودهی کش��ور را تهیه کردیم و 
سراس��ر کشور داریم برنامه ریزی می کنیم که با مشارکت 
بخش خصوصی این ظرفیت ها به وجود بیاید و در گستره 
ملی بتواند به مردم این خدمت را ارائه بدهد. رئیس سازمان 
انرژی اتمی در پاسخ به سؤالی درباره دستاوردهای صنعت 
هسته ای در حوزه کشاورزی گفت: یکی از مواردی که ما 
پرش��تاب داریم می رویم همین حوزه کشاورزی است. در 
بحث آفت زدایی و پیشگیری از آفت پذیری پسته؛ همین 
آفلوتوکسینی که پسته های ما را مرجوع می کند و خسارت 
س��نگین به بار م��ی آورد اآلن اولین نمونه صنعتی مان را 
رونمایی کردیم که این به زودی در قطب پس��ته کش��ور 
در رفس��نجان و بعد از آن ه��م در دامغان نصب خواهیم 
کرد و این خدمت را به بخش کش��اورزی کشور در حوزه 
پسته خواهیم کرد. اس��امی درباره دستاوردهای صنعت 
هس��ته ای در حوزه صنایع بزرگ گفت: به طور قطع شما 
در هر رش��ته ای که وارد شوید هست، مثًا ما در صنعت 
فوالد همه ابزار دقیق ها؛ هسته ای است یعنی شما چگالی 
سنج می خواهید، سطح سنج می خواهید این ها هسته ای 
است، این ها در تحریم ها کارخانه ها یکی پس از دیگری 
می خوابی��د، اآلن ۱۵۰ – ۱۶۰ کارخانه بزرگ کش��ور چه 
پاالیشگاه، چه سیمان، چه فوالد این ها همه سیستم های 
ابزاردقیقشان متوقف شده بودند به آن ها سرویس نمی دادند 
و تعمیر هم نمی کردند این ها را اآلن سازمان انرژی اتمی 
دارد به صنایع کشور می دهد و ما ساختیم یعنی محصول 

داریم به این ها می دهیم.
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اقتصاد کالن

نیمه دوم تیرماه جدیدترین زمان واریز 
سود سهام عدالت

س��هام عدالت از تعدادی نماد بزرگ و ارزنده 
بازار سرمایه تشکیل ش��ده است که در هفته 
های گذش��ته با افت مواجه ش��ده اس��ت. به 
گزارش فارس، س��هام عدالت از جمله دارایی 
هایی است که بخش عمده ای از افراد کشور 
آن را در اختیار دارند و همین مس��اله س��بب 
ش��ده تا برخی در زمینه س��وء اس��تفاده از آن 
اقدام کنند.شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه با انتشار اطاعیه ای در 
م��ورد کاهبرداری س��ایبری ب��رای دریافت 
سود س��هام عدالت به عموم مردم هشدار داد.
در این اطاعیه آمده است: به تازگی مجرمان 
س��ایبری با ترفندی جدید و با ارسال پیامک 
و یا پیام در ش��بکه های اجتماعی با نام واریز 
سود سهام عدالت مترصد کاهبرداری از مردم 
هستند.پیام های جعلی که به تازگی منتشر شده 
است، از مخاطبان درخواست می کند که برای 
دریافت س��ود سهام خود از طریق لینک آلوده 
اقدام کند که سهامداران باید نسبت به این اقدام 
کاهبردارانه آگاه باشند.محمود حسنلو، معاون 
فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )سمات( 
گفت: س��ود سهام جاماندگان س��هام عدالت 
)سهامداران سهام عدالت که تاکنون موفق به 
دریافت سود عملکرد سال های ۹۸ و ۹۹ خود 
نش��ده اند( در نیمه دوم تیرماه به حساب آنها 
واریز می  شود. این افراد نگران سودهای خود 
نباشند این سودها محفوظ است.وی ادامه داد: 
تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر همچنان 
به علت داشتن شماره شبای نامعتبر موفق به 

دریافت سود سهام خود نشده اند.

سرعت غیرمجاز لکوموتیوران قطار 
حادثه دیده یزد

مدیرعام��ل راه آه��ن ب��ا بی��ان اینک��ه راننده 
بیل مکانیک��ی در موض��وع حادثه قط��ار یزد، 
بازداش��ت ش��د، گف��ت: لکوموتی��وران قطار 
حادثه دیده مشهد-یزد، سرعت غیرمجاز داشته 
است که همین سرعت غیرمجاز بعد از برخورد 
با بیل مکانیکی بر شدت حادثه افزوده است. به 
گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
میعاد صالحی درباره آخرین وضعیت بررس��ی 
حادثه قطار مش��هد - یزد که در منطقه طبس 
رخ داد، اظهار داش��ت: محل وقوع حادثه قطار، 
منطقه ماسه گیری است. در این راستا پیمانکار 
بخش خصوصی در آن منطقه کارگاه تعویض 
تراورس و جمع آوری ماسه را دارد، در روز حادثه 
کارگاه تا س��اعت ۴:۳۰ دقیق��ه کار را به پایان 
می رس��اند و پایان کار کارگاه اعام می شود و 
مسدودی خط برداشته می ش��ود.وی افزود: تا 
پیش از ساعت ۰۵:۲۰ که حادثه قطار مسافری 
رخ می دهد، یک دیزل منفرد و یک قطار باری 
از خط عبور می کند.مدیرعامل راه آهن با بیان 
اینکه س��ؤال ما این اس��ت که چرا راننده بیل 
مکانیکی به نحو غیرطبیعی بوم بیل مکانیکی 
را روی خط و مسیر لکوموتیو قرار می دهد؟ که 
این اتفاق موجب شده است که لکوموتیو به بیل 
مکانیکی برخورد کند و شیش��ه لکوموتیو خرد 
ش��ود.وی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه 
وجود همین مانع بوده اس��ت، گفت: س��رعت 
غیرمجاز لکوموتیوران هم مطرح است که برای 
عبور از این باک سرعت غیرمجاز ثبت شده 
است که همین سرعت غیرمجاز بعد از برخورد 

با بیل مکانیکی بر شدت حادثه افزوده است. 

مالیات یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد 
صنفی صفر شد 

رئیس س��ازمان مالیاتی از صفر شدن مالیات 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی کوچک 
و متوسط خبر داد. داود منظور در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: در رویکر عدالت محور سازمان 
امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحد های 
صنفی کوچک و متوسط، مالیات یک میلیون و 
صد هزار مودی، صفر، مالیات هشتاد درصد از 
مودیان حداکثر ۵ میلیون تومان، مالیات چهار 
ص��د هزار مودی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و 
مالیات یکصد هزار مودی بیش از ۲۰ میلیون 
تومان اس��ت.پیش از این رئیس سازمان امور 
مالیاتی کش��ور گفته ب��ود: دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر مش��مول مالیات مقطوع می شوند و 
می توانند با مراجعه به س��امانه مالیاتی، بدون 
تس��لیم اظهارنامه، مالیات خ��ود را تعیین و با 
اقس��اط پرداخت کنند.درصد محاسبه مالیات 
مقطوع برای هر شغل متفاوت بوده، بنابر این 
پذیرش مالیات مقطوع )توافقی( اختیاری است 
و در ص��ورت رد این عدد، صاحبان مش��اغل 
می توانند اظهارنامه را تسلیم سازمان مالیاتی 
کنند تا مالیات آن ها بر اس��اس اطاعات ما و 

آن ها تعیین شود.

هشدار سازمان ملل متحد به فاجعه 
غذایی در جهان 

سازمان مللل متحد هشدار داد اگر صادرات 
غات از روس��یه و اوکراین بیش��تر کاهش 
یابد، میلیون ها نفر ممکن اس��ت گرس��نه 
بمانن��د. ب��ه گ��زارش ف��ارس،  ب��ه نقل از 
راشاتودی بر اس��اس گزارش سازمان ملل 
متح��د، در س��ال جاری به دلی��ل درگیری 
در اوکرای��ن و تأثی��ر آن بر صادرات غات 
و ک��ود، بی��ش از ۱۸۱ میلی��ون نفر در ۴۱ 
کش��ور جهان با کمبود ش��دید مواد غذایی 
مواج��ه خواهند شد.س��ازمان ملل متحد با 
بیان اینکه »غذا هرگز نباید لوکس باش��د« 
و  این یک حق اساس��ی بش��ر است اعام 
کرد: این بحران ممکن اس��ت به سرعت به 
یک فاجع��ه غذایی با ابع��اد جهانی تبدیل 
ش��ود.به گفته س��ازمان ملل، اگر صادرات 
مواد غذایی از روس��یه و اوکراین همچنان 
کاهش یابد، انتظار می رود در سال ۲۰۲۳، 
۱۹ میلیون نفر دیگر در سطح جهان با سوء 
تغذیه مزمن مواجه ش��وند.آنتونیو گوترش، 
دبیر کل سازمان ملل، گفت: بحران غذایی 
امس��ال به دلیل عدم دسترس��ی اس��ت و 
س��ال آینده ممکن اس��ت کمبود غذا باشد.
وی افزود: تعداد افرادی که به ش��دت دچار 
ناامنی غذایی هستند در دو سال گذشته دو 

برابر شده است. 

توقف افزایش قیمت از کاالهای 
دولتی شروع شود 

رئی��س مرکز تجارت جهان��ی ایران گفت: 
در ش��رایط تورم��ی دولت بای��د از افزایش 
قیم��ت کاال و محصوالت��ی که خودش در 
بازار عرضه می کند جلوگیری کند و س��ایر 
بخش ها نیز ک��ه اجازه افزایش قیمت آنها 
دس��ت دولت اس��ت، به آنها اجازه افزایش 
قیم��ت با این س��رعت را ندهد. محمدرضا 
س��بزعلی پ��ور در گفتگو با تس��نیم اظهار 
داش��ت: تورم و مش��کات اقتص��ادی که 
م��ردم در این روزها در حال مش��اهده آن 
هس��تند، قابل رفع ش��دن است.وی با بیان 
اینکه  اقتصاد بیماری های متفاوتی دارد که 
می شود آنها را کنترل و درمان کرد  افزود: 
چند بیماری در اقتصاد وجود دارد که درمان 
آن ساده نیست که یکی تورم و یکی رکود 
است که متاسفانه اقتصاد کشورمان هر دو 
این بیماری را دارد.این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: در این ش��رایط برای از بین بردن 
تورم به رکود دامن زده می ش��ود،برای رفع 
رکود نیز با تورم مواجه می ش��ویم؛ در این 
شرایط تیم اقتصادی دولت بر اساس تجربه 
و دلسوزی و عملکردی که دارند می توانند 
این مشکات را از اقتصاد کشور دور کنند.

وی تصریح کرد: در ش��رایط تورمی دولت 
باید از افزایش قیمت کاال و محصوالتی که 
خودش در ب��ازار عرضه می کند جلوگیری 
کند و س��ایر بخش ها نیز که اجازه افزایش 
قیمت آنها دس��ت دولت است به آنها اجازه 
افزایش قیمت با این س��رعت را ندهد. باید 
توجه داش��ت که وقتی ی��ک کاالیی گران 
می ش��ود بر قیمت سایر کاالها نیز اثر گذار 
است.سبزعلی پور گفت: استقراض بی مورد 
از بان��ک مرکزی نیز باید جلوگیری ش��ود؛ 
وج��ود نقدینگی ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان  در اقتصاد کش��ور نباید افزایش یابد 
بلکه باید در صدد کاهش این مبالغ باشیم.

پر کردن یک باک بنزین در انگلیس با 
۴ میلیون تومان 

افزایش جهانی قیمت س��وخت و طرح های 
انگلیس برای کاهش وابس��تگی به روسیه 
باعث ب��اال رفتن قیمت بنزی��ن و افزایش 
هزینه پر کردن باک خودروها در این کشور 
به مع��ادل ۴ میلیون تومان ش��ده اس��ت. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از راش��اتودی، 
براساس اعام ش��رکت خدمات خودرویی 
»آر ای س��ی« RAC، قیمت س��وخت در 
انگلی��س همچنان روبه افزایش اس��ت و پر 
کردن باک یک خودروی متوس��ط در این 
کش��ور در ح��ال حاضر بی��ش از ۱۰۰ پوند 
)۱۲۵ دالر( هزینه دارد.این ش��رکت اعام 
ک��رد هزینه پر کردن ب��اک یک خودروی 
۵۵ لیتری با دی��زل به ۱۰۳.۴۳ پوند )۱۲۹ 
رسیده است.س��یمون  س��نت(   ۷۵ و  دالر 
ویلیامز، سخنگوی شرکت آر ای سی گفت 
درحالی که قیمت سوخت در انگلیس روزانه 
رک��ورد می زند، ام��ا خانواده ها در سراس��ر 
کشور هرگز انتظار سه رقمی شدن هزینه پر 
کردن باک خودروهایشان را نداشتند. قیمت 
بنزین در روز سه شنبه در انگلیس بیشترین 
افزای��ش روزانه را طی ۱۷ س��ال گذش��ته 
تجرب��ه کرد و بیش از ۲ پنی در هر لیتر باال 
رفت. متوسط قیمت دیزل در روز سه شنبه 
نس��بت به روز قبل ۱.۴ پنی افزایش داشت.
افزایش جهانی قیمت س��وخت و طرح های 
انگلیس برای کاهش وابس��تگی به روسیه 
به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
نفت دنیا باعث باال رفتن قیمت سوخت در 

این کشور بوده است. 

اخبار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی گفت: ط��رح مالیات ب��ر عائدی 
س��رمایه به زودی در صحن علنی مجلس 
مورد بررس��ی ق��رار می گی��رد. ه گزارش 
خبرنگار خانه ملت، ش��ورای گفت وگوی 
دول��ت و بخ��ش خصوصی صب��ح امروز 
)جمعه ۲۰ خردادماه( با حضور علی نیکزاد  
ثمرین، نایب رئی��س مجلس، محمدرضا 
پور ابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی 

و جمعی از اعضای کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س، س��یدکاظم موس��وی و ب��دری 
نماین��دگان اردبیل در مجل��س، وزیر امور 
اقتصاد و دارایی، عاملی اس��تاندار اردبیل و 
مس��ئوالن استانی در اتاق بازرگانی اردبیل 
برگ��زار ش��د. پورابراهیمی در این جلس��ه 
گفت: مدیران اقتصادی، تجار و بازرگانان 
و نمایندگان هر پیشنهادی در برنامه هفتم 
توس��عه دارند اعام کنند تا بررس��ی و در 

برنامه توس��عه مورد توجه قرار بگیرد.وی 
با بیان اینکه دولت با اجرای طرح مردمی 
س��ازی و توزیع عادالنه یارانه ها به دنبال 
رفع مش��کات اقتص��ادی اس��ت، افزود: 
مشکات اقتصادی وجود دارد اما دولت و 
مجلس به دنبال رفع این مش��کات بوده 
و س��اماندهی اوضاع اقتصادی کش��ور در 
اولویت آنها قرار دارد.نماینده مردم کرمان 
و راور در مجل��س یازده��م ادامه داد: باید 

با مشارکت فعاالن اقتصادی، ساختارهای 
اقتصادی کشور تقویت و اثر تحریم ها کم 
شود.رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی تصریح کرد: عزم دولت و 
مجلس شورای اس��امی بر این است که 
مش��کات رفع ش��ود و  فصل جدیدی در 
اصاح ساختار نظام اقتصادی کشور شروع  
شده است.پورابراهیمی بیان کرد: در ارتباط 
با تأمین مالی متاس��فانه ساختار اقتصاد از 

گذشته بانک محور بوده است، البته بانک ها 
نیز به دلیل عدم افزایش سرمایه مشکاتی 
دارند.پورابراهیم��ی ب��ا اش��اره به ضرورت 
تش��کیل کار گروه��ی درباره مش��کات 
اردبیل زیر نظر کمیسیون اقتصادی افزود: 
این کار گروه می تواند واحدهای تولیدی و 
صنعتی نیمه فعال و فاقد توجیه اقتصادی 
استان اردبیل را بررسی و مشکات موجود 

را برطرف سازد. 

طرح مالیات بر عائدی سرمایه به زودی در صحن مجلس بررسی می شود
پور ابراهیمی خبر داد:

نزول بورس در هفته حمایت حقوقی ها
پیش بینی از رشد بورس به روایت آمار

بازار سرمایه در حالی سومین هفته نزولی را 
پشت سرگذاش��ت که آمارها نشان می دهد 
بورس در هفته های آینده باید صعودی باشد. 
به گ��زارش خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری 
ف��ارس، در حالی  ک��ه انتظ��ارات تورمی در 
بازاره��ای مالی کش��ور اوج گرفته و ش��اهد 
افزایش سطح عمومی قیمت  ها در بخش های 

مطرح سرمایه  گذاری هستیم، بورس وضعیت 
متفاوتی را به نمایش گذاشته و میل چندانی 
به صعود نش��ان نمی  دهد.به نظر می رس��د 
تجربه دو س��ال گذش��ته بورس در افت در 
شاخص ها سبب شده است، ترس همچنان 
در بازار س��رمایه حکمرانی کند و سهامداران 
خرد ترجیه می دهند نظاره گر باشند تا معامله 

گ��ر.در صورتی که عوامل��ی مانند حذف ارز 
ترجیحی، افزایش قیمت دالر، افزایش قیمت 
فلزات اساس��ی در بازارهای جهانی، تورم در 
کشور و کاهش نرخ بهره بین بانکی را موثر 
بر رشد بورس بدانیم، باید در شرایط فعلی و 
در کوتاه مدت بازار سرمایه صعودی باشد. اما 
در هفته س��وم خردادماه شاهد غلبه ریسک 

سیاس��ی و بین المللی بر عوامل رشد دهنده 
بازار س��هام بوده ایم.در هفته سوم خردادماه 
عاوه ب��ر خروج پول حقیقی ه��ا از بورس، 
ش��اهد حمایت برخی س��هام بزرگ بازار از 
سوی شرکت های حقوقی بوده ایم. اما این 
مساله نتوانست بازدهی منفی بورس در هفته 

گذشته را از بین ببرد.

��� وابس�تگی ب�ورس ب�ه دالر قط�ع ش�ده 
است؟

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره 
روند فعلی بورس گفت: بازارهای مختلف کشور 
متناسب با ارزش دالر خود را تطبیق می  دهند 

و تغییرات را در خود اعمال می  کنند. 

تأثیر مخرب ماده ۱۱ قانون مانع زدایی بر صنعت برق
مغایرت برخی ازماده های قوانین حمایت از تولید داخل از تولید داخل

گروه اقتصادی: هرچند قانون »مانع زدایی از صنعت برق« 
قدم مثبتی برای افزایش سرمایه گذاری بخش غیردولتی 
در صنعت نیروگاهی به ش��ما م��ی رود، ولی ماده ۱۱ این 
قانون تأثیر مخربی بر صنعت تجهیزات نیروگاهی خواهد 
گذاش��ت. به گزارش مهر، طرح »توس��عه و مانع زدایی از 
صنعت برق کش��ور« با هدف رفع موان��ع و چالش های 
صنع��ت برق در ۲۱ ماده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در 
دس��تور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن پس از بحث 
در صحن علنی به تصویب رس��ید و مجلس وارد بررسی 
جزئیات شده اس��ت.البته این طرح مرداد ماه سال گذشته 
اعام وصول شد که پس از تغییر دولت به خواسته وزیر 
نیرو از دس��تور کار خارج ش��د تا اصاحاتی بر آن اعمال 
شود.با توجه به مش��کات متعدد صنعت برق کشور که 
توس��عه این صنعت را با چالش های ج��دی مواجه کرده 
است، اصل دغدغه ی طرح به منظور مانع زدایی از صنعت 
برق در حال حاضر بس��یار ضروری اس��ت. در این طرح 
تاش ش��ده است تا در سه حوزه تولید، مدیریت مصرف 
و تأمین مالی، انگیزه س��رمایه گذاری افزایش یابد و تراز 
تولید و مصرف برق مجدداً برقرار ش��ود.در این بین، ماده 
۱۱ ط��رح فوق به گونه ای اس��ت که در صورت تصویب 
می توان��د آس��یبی جدی ب��ه صنعت س��اخت تجهیزات 
نیروگاه��ی به عنوان یکی از مع��دود صنایع دانش بنیاِن 

ثروت آفرین وارد کند.
خودکفایی بی�ش از ���۸۵ درصدی در صنعت تجهیزات 

نیروگاهی
الزم به ذکر است صنعت تجهیزات نیروگاهی در ایران یکی 
از صنایع پیشرو و خودکفا است. به طور مثال چندی پیش 
علی عیسی پور، علی مدیرکل دفتر فناوری و بومی سازی 
نیروگاهی شرکت برق حرارتی در گفتگو با خبر نگار مهر 
گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد قطعات و لوازم یدکی 
نیروگاه ها بومی سازی شده است.وی با اشاره به میانگین 
صرفه جوی��ی پنجاه درصدی در طرح های داخلی س��ازی 
گفت: سال گذشته ۱۸ قرارداد به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان 
منعقد شد که طی آن ۳۶۵ هزار قطعه ساخته شد.همچنین 
وی وع��ده داد با به بهره برداری رس��یدن برخی پروژه ها 
مثل سیستم کنترل واحدهای بخار، سیستم های SFC در 
نیروگاه یزد و ساخت رینگ های نگه دارنده ژنراتور میزان 
خودکفایی به بیش از این میزان در آینده ای نزدیک برسد.
با این وجود واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی می توانند با 
استناد به این ماده، تمامی قوانین محدودکننده واردات را 

دور بزند و با واردات توربین های خارجی زمینه نابودی این 
صنعت راهبردی را پدید آورند. متن ماده ۱۱ به ش��رح زیر 
است:« وزارت نیرو مکلف است ساالنه فهرست تجهیزات 
و ماش��ین آالت تولی��د برق مورد نیاز کش��ور بر اس��اس 
مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز 
کشور را تأمین نمی کنند را به کارگروه موضوع تبصره )۱( 
ماده )۱۶( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ 
اعام و مجوز واردات آن ها را مشابه ماشین آالت تولیدی 
اخذ کن��د. وزارت نیرو مکلف اس��ت حمایت های الزم را 
برای بومی س��ازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی 
ظرف دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون انجام 

دهد.«در نقد این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
( مغایرت با قوانین حمایت از تولید داخل ���۱

پس از پیروزی انقاب اسامی، با توجه به ضعف کشور 
در ساخت ماشین آالت خط تولید، برای آنکه این مساله 
تبدیل به یک مانع برای توس��عه اقتصادی کشور نشود، 
شورای انقاب در ش��هریور ۱۳۵۸ برای واردات ماشین 
آالت و تجهی��زات خط��وط تولی��د، معافی��ت مالیاتی و 
عوارض گمرکی در نظر گرفت که بعداً به بند »غ« ماده 
۱۱۹ قانون امور گمرکی انتقال یافت.پس از گذشت چهار 
دهه از مصوبه فوق و کس��ب توانمندی هایی در ساخت 
ماش��ین آالت صنعتی، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ قانونی 
تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای 
اسامی به تصویب رس��ید که ماده ی ۳ این قانون، بند 
»غ« ماده ۱۱۹ امور گمرگی که واردات ماش��ین آالت و 

تجهیزات خطوط تولی��د را از مالیات و عوارض گمرکی 
معاف می کرد، لغو کرد.

بر اس��اس این قانون، دول��ت به منظور حمایت از صنعت 
ماشین سازی کشور موظف به حمایت هدفمند و مدت دار 
از ساخت داخل با تعیین ساالنه حقوق ورودی این کاالها 

شده است.
در این شرایط تصویب ماده ۱۱، این بند قانون جهش تولید 

دانش بنیان را بی اثر می کند.
۲( قربانی شدن صنعت تجهیزات نیروگاهی در برابر توسعه 

ناپایدار ظرفیت
بررس��ی ها نش��ان می ده��د کمبود ب��رق و ب��ه دنبال 
خاموش��ی های اتف��اق افتاده در چند س��ال اخیر، عمومًا 
ریش��ه در کاهش سرمایه گذاری ها در ساخت نیروگاه به 
علت پایین بودن بازدهی اقتصادی پروژه های نیروگاهی 
و افزای��ش مصرف به علت ع��دم تعرفه گذاری صحیح 
بوده اس��ت.این در حال��ی اس��ت که دولت نی��ز به دلیل 
مشکات اقتصادی ناشی از تحریم، بودجه ی کافی برای 
سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی را نداشته است.در این 
ش��رایط با وجود آنکه دیگر مواد طرح از جمله تخصیص 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تسریع پرداخت مطالبات 
به بخش غیردولتی می تواند اقتصاد ساخت نیروگاه را در 
کش��ور بهبود بخشد، ماده ی ۱۱ مسًکنی خطرناک است 
که زمینه خودکفایی در احداث نیروگاه ها را از بین خواهد 
برد. به عبارت دیگر تا زمانی که ساخت نیروگاه با استفاده 
از تجهی��زات داخل��ی صرف��ه ی اقتصادی پی��دا نکرده، 
مجوزهای بی جا برای واردات تجهیزات نیروگاهی مغایر 

با تولید و اشتغال داخلی ارزیابی می شود.
۳( تضعیف تولید داخل در مقابل شرکت های حمایت شده 

خارجی
در ش��رایطی که تولیدکنندگان داخلی کشور با مشکاتی 
از قبیل خری��د مواد اولیه با قیمت ه��ای باالتر، هزینه ی 
بیش��تر نقل و انتقاالت پول، دش��واری دسترسی به بازار 
کشورهای خارجی و هزینه تأمین مالی با نرخ های باالی 
۲۰ درص��د را دارند، تامین کنندگان خارجی رقیب آن ها از 
مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی و گمرکی در قبال 
کاالهای صادرات��ی برخوردارند.یک نکته عجیب در این 
ماده ارجاع دادن صاحیت واردات به کارگروه تس��بصره 
۱ ماده ۱۶ قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کش��ور است که این کارگروه با مسئولیت وزارت 
صمت و با حضور نمایندگان اتاق های بازرگانی تش��کیل 
می شود. یعنی کارگروهی که به دلیل عدم حضور نماینده 
وزارت نیرو تخصصی در این زمینه ندارد و حتی به نحوی 
ش��اهد تعارض منافع نیز در ای��ن کارگروه خواهیم بود.در 
صورت تصویب ماده ۱۱ و فراهم شدن واردات، بازار داخل 
کش��ور نیز از دسترس شرکت های داخلی خارج می شوند 
و س��رمایه گذاری ها و تاش های انجام شده در سال های 

گذشته از بین می رود.
۴( ام��کان محدودیت و ممنوعیت های ج��دی در خرید 
تجهیزات از کش��ورهای خارجی پ��س از نابودی صنعت 

داخلی
صنعت تجهیزات نیروگاهی کشور در یک فرآیند چند ساله 
و با پیگیری های متعدد نیروهای توانمند داخلی توسعه پیدا 
کرده اس��ت در حالی که در ۲۰ س��ال گذشته تاش های 
کشورهای مختلف برای دسترسی به تکنولوژی توربین های 
گازی سنگین با شکست مواجه شده است و صاحبان این 
فناوری حاضر به انتقال آن به دیگر کشورها نشده اند.این 
توربین ها نه تنها در بخش نیروگاهی، بلکه صنایع مختلف 
از جمله پتروش��یمی، پاالیشگاهی و هوایی نقش کلیدی 
دارند و از دست دادن این تکنولوژی، کلیت صنعتی کشور 
را با خسارت غیر قابل جبران مواجه می کند.در عین حال با 
وجود آنکه تامین کنندگان خارجی در شرایط کنونی حاضر 
به فروش این محصوالت به کشور هستند، در صورتی که 
در آین��ده این توانمندی از بین برود، دور از انتظار نیس��ت 
که به دلیل راهبردی بودن آن، دیگر شرکت های خارجی 
نس��بت به افزایش قیمت جدی آن اقدام و حتی از فروش 

این توربین ها خودداری کنند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: در نظام های مالیاتی دنیا 
جرم فرار مالیاتی از قتل نفس هم س��نگین تر اس��ت 
چون در قتل نفس به یک خانواده ظلم می ش��ود ولی 
فرار مالیاتی ظلم به کل جامعه اس��ت.به گزارش مهر 
داوود منظور رئیس س��ازمان امور مالیاتی در نشس��ت 
چالش های نظام مالیاتی دانش��گاه ام��ام صادق )ع( با 
اشاره به سه رکن نظام مالیاتی گفت: رکن اول تقنین 
و قانون گذاری اس��ت نظام مالیاتی در مس��یر حرکت 
می کند که قانونگذار تصویب کرده است بعد از انقاب 
قوانین خوبی تصویب ش��د ولی ش��رایط جدید ایجاب 
می کند که قوانین به روز رس��انی شود.وی افزود: پایه 
قوانین مالیاتی قانون مالیات های مس��تقیم اس��ت که 
آخرین نس��خه آن در س��ال ۹۴ تصویب شد که یکی 
از مترقی تری��ن قوانین حوزه اس��ت و االن ما مجری 

ان قانون هس��تیم.منظور تصریح کرد: موضوع بعدی 
انتق��ال نظام مالیاتی ممیز محور ب��ه نظام داده محور 
است در دهه ۹۰ به جهت ورود حوزه آی تی به اقتصاد 
می توانیم به این حوزه ورود کنیم.معاون وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه در نظام بانکی همه چی شفاف شده افزود: 
با شفافیت های بانکی تا ۹۰ درصد تراکنش های بانکی 
قابل شناس��ایی شده اس��ت.وی با بیان اینکه موضوع 
بعدی در نظام مالیاتی ریسک ممیزهای مالیاتی است 
گفت: این که چه کس��ی پر ریسک است و چه کسی 
کم ریس��ک را داده ها مش��خص می کند و در سازمان 
مالیاتی ۶۵ شاخص ریسک تعریف شده است. باید به 
س��مت کم ریسک شدن مودی ها و اعتماد به داده ها 
حرکت کنیم.وی افزود: در نظام های مالیاتی دنیا جرم 
فرار مالیاتی از قتل نفس هم سنگین تر است چون در 

قتل نفس به یک خانواده ظلم می شود ولی کسی که 
با سندسازی فرار مالیاتی انجام می دهد به کل جامعه 
ظلم می کند.وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی پلیس 
اقتصادی اس��ت گفت: از س��ال ۹۴ اولین گام ها برای 
رس��یدگی داده محور شروع شد سال های اخیر همین 
رویکرد دنبال شد ولی باید قبول کنیم هنوز داده های 
پاالیش نش��ده زیادی وجود دارد.منظور افزود: س��ال 
گذش��ته ۳۰ درصد مودیان را کم ریس��ک شناس��ایی 
کرده ایم و برنامه داریم در س��ال جدید این میزان را به 
۴۵ درصد برسانیم. همچنین در حال تاشیم با ایجاد 
وب س��رویس ها و اتصال آن به سازمان های مختلف 
مثل س��ازمان ثبت اس��ناد گمرک و غیره زیرس��اخت 
داده ای س��ازمان را تقویت کنیم.مع��اون وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: یکی از ظرفیت های نظام مالیاتی در دنیا 

مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه است 
ک��ه کمک خواهد کرد منابع مالی به س��مت اقدامات 
سوداگرانه و س��فته بازی حرکت نکند اگر این مالیات 
تصویب شود تفاوت قیمت کاالهای سرمایه ای با نرخ 
باال مش��مول مالیات می ش��ود هر نظام مالیاتی نقش 
تنظی��م گری ب��رای تنظیم رفتار جامع��ه ایفا می کند.
وی افزود: این قانون طرحی بوده است که در مجلس 
ب��وده و البته دول��ت هم از آن حمایت کرده اس��ت و 
اکن��ون تبدی��ل به طرح محکم ش��ده ک��ه امیدواریم 
ای��ن نمایندگان مجلس با تمام ت��وان از این قانون در 
صحن دفاع کنند. البته اینکه تورم زدایی بشود یا خیر 
بحث های وجود دارد ولی فعًا مهم این است که خود 
قانون تصویب ش��ود.وی افزود: یک خأل قانونی دیگر 

مالیات بر مجموع درآمد است. 

نظاممالیاتیپلیساقتصادیاست
معاونوزیراقتصاد:

ضرورت توسعه فرهنگ مهارت آموزی در جهت جلوگیری از مدرک گرایی 
یک مقام مسئول تاکید کرد؛

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر ضرورت 
توس��عه فرهنگ مهارت آم��وزی در جه��ت جلوگیری از 
مدرک گرایی و به بار نشستن خاقیت و کارآفرینی دانش 
آم��وزان تأکید کرد. به گ��زارش مهر به نقل از س��ازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کش��ور، غامحس��ین حسینی نیا 
در نخستین جلس��ه این شورا در دولت س��یزدهم، با ارائه 
گزارشی از اقدامات دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت 

فن��ی، حرفه ای و مهارتی در دولت س��یزدهم و همچنین 
کارگروه های تخصصی ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: مدرک 
گرایی از آفات بزرگ برای نظام آموزش��ی است و نه تنها 
برای سیستم آموزش��ی بلکه برای کل جامعه یک آسیب 
جدی محسوب می شود و متأسفانه مدرک تحصیلی، افراد را 
در جامعه صاحب شأن و منزلتی اجتماعی کرده است.رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور »مهارت گرایی«، را 

کلیدی برای تمامی قفل ها خواند و افزود: توس��عه خارج از 
شعار »آموزش های مهارت محور« و دوری از مدرک گرایی 
به عنوان شاه کلید اشتغال پایدار و حل چالش های جامعه 
محسوب شده و سازمان آموزش فنی و حرفه ای گام های 
مؤثری در به بار نشس��تن این مهم برداش��ته است.معاون 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چالش ها و 
پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی با توجه به وظایف اجرایی 

پیش بینی ش��ده در قانون، پیشنهادات کارگروه تخصصی 
صاحیت حرفه ای در راس��تای ش��یوه نامه ه��ای تدوین 
اس��تانداردهای آموزشی، ارزش��یابی و شایستگی حرفه ها، 
اعتبار بخشی سنجش صاحیت حرفه ای کشور و همچنین 
آئین نامه آموزش کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی 
توضیحات مبسوطی را ارائه کرد که مورد بحث، بررسی قرار 

گرفت و تصمیم گیری شد.
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شهرستان

دانشگاه جامع علمی کاربردی و 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تفاهم 

نامه همکاری امضا کردند 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی دانش��گاه جامع 
علمی کاربردی استان اصفهان دانشگاه جامع 
علمی کاربردی و شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان تفاهم همکاری امضا کردند. 
 این تفاهم نامه در راس��تای اس��تفاده بهینه 
از ظرفی��ت های موجود جه��ت اجرای طرح 

دستیار فناوری به امضا رسید. 
دکتر بهزاد رضائی رییس دانشگاه در سخنانی 
در مراسم امضا این تفاهم نامه ضمن معرفی 
مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان 
گفت: پراکندگی مراکز اس��تان در شهرستان 
و همچنی��ن وجود رش��ته ه��ا و دوره های 
آموزشی این زمینه را فراهم کرده که تمامی 
استعداد های جوان در مناطق مختلف استان 
امکان تحصیل و یادگیری مهارت را داش��ته 
باش��ند. بهزاد رضائی ادامه داد: ویژگی مهم 
این دانش��گاه برنامه ری��زی به هنگام جهت 
شناس��ایی و ارائه دوره های اموزش��ی جهت 
ش��غل های جدیدی است که کشور در آینده 

به آن نیاز دارد. 
رضائی تصریح ک��رد: امیدواری��م انعقاد این 
تفاه��م نامه زمین��ه خوبی برای اس��تفاده از 
استعداد های دانشجویان و دانش آموختگان 
ای��ن دانش��گاه از فرصت های ش��غلی وراه 
اندازی کس��ب و کار و تبدی��ل ایده های آن 

ها به ثروت را فراهم آورد. 
دکتر جعفر قیصری رییس ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان هم در س��خنانی  با اشاره 
تنوع  مراکز آموزش علمی کاربردی اس��تان 
گف��ت: ش��هرک علمی تحقیقات��ی اصفهان 
آمادگ��ی دارد در مراک��ز ش��هر اصفه��ان و 
شهرس��تان ه��ا در زمینه راه ان��دازی مراکز 
نوآوری و ش��کوفایی و همچنین ایجاد خانه 
های خ��اق  نیز با این دانش��گاه همکاری 
کند.  گفتنی است تفاهم نامه دستیار فن آور 
با تصویب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و 
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم 
و در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در 
حوزه مهارت های مرتبط با کسب کار و توسعه 
فردی دانش��جویان تهیه و تنظیم شده و قرار 
اس��ت در طی آن دانش��جویان مهارت های 
مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاري 
و پیش��گامی در عرصه فن��اوری و نوآوری را 

آموزش ببینند. 
 

با هماهنگی دستگاه قضایی، تشدید 
برخورد نسبت به انشعابات غیرمجاز 

انجام می شود
مش��هد مق��دس س��حررحمتی-مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضاب مش��هد در خصوص 
انش��عابات غیرمجاز گفت: از سال گذشته با 
هماهنگی های خوبی که از طریق دس��تگاه 
های نظارتی و قضایی صورت گرفته، اقدامات 
گسترده ای در حوزه تعیین تکلیف انشعابات 
غیرمجاز انجام شده و درواقع تشدید برخورد 
با این انشعابات و پیگیری برای صدور احکام 

سخت تر در دستور کار قرار گرفته است.
 حسین اسماعیلیان با بیان اینکه عمده منابع 
تامین آب شرب شهر مشهد و روستاهای این 
شهر از مناطق دوردست تامین می شود ادامه 
داد : ش��بکه های انتقال آب مشهد به طول 
۱۵۰۰ کیلومتر عمدتا از مسیرهایی عبور می 
کند که تغییر کاربری ها و ساخت و ساز های 
غیرمجاز وجود دارد و بعضاً صاحبان برخی باغ 
ویاها برای تامین آب مورد نیاز خود اقدام به 

تعدی به شبکه های آبرسانی می کنند.
 وی افزود:  برداشت غیرمجاز و غیرقانونی آب 
عاوه بر تخریب تاسیس��ات، به خطر افتادن 
شرایط بهداش��تی و آلوده شدن آب را نیز به 
دنبال دارد و حتی موجب اختال در آبرسانی 
می ش��ود به طوریکه مناطق گسترده ای از 
ش��هر با کم آبی و بی آبی مواجه می ش��وند.  
اس��ماعیلیان تصریح کرد : بر همین اساس و 
با توجه به اثرات مخرب انشعابات غیرمجاز، 
افزای��ش اقدامات در خص��وص مقابله با این 
پدیده که نوعی آب دزدی محسوب می شود 
در دس��تور کار این ش��رکت قرار گرفته و در 
حال حاضر اینگونه نیست که جهت برخورد 
با انشعاب غیرمجاز صرفا به یک جریمه مالی 
اکتفا شود، بلکه دس��تگاه قضایی هم جرایم 
قانونی باالتری در نظر گرفته ش��ده و  احکام 
ش��دیدتری هم در این خص��وص صادر می 
ش��ود که حتی می تواند منجر به حبس فرد 
خاطی گردد.  وی یاد آورشد : در سال ۱۴۰۰ 
بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز 
تعیین تکلیف شد و امسال هم این موضوع به 

طور جد پیگیری می شود.

تحقق مطالبات دختران موجب نشاط 
در زندگی آنها می شود

  ایام_سرپرست اداره کل بهزیستی استان 
ایام گفت: تحقق مطالبات و خواسته های 
دختران موجب افزایش انگیزه و ایجاد نشاط 

در زندگی آنها خواهد شد.
حسین نورعلیوند در همایش دختران، حمایت 
های روانی، اجتماعی، توس��عه پایدار اظهار 
داش��ت: چنانچه جامعه به نیازهای دختران 
توجه کند و بدرس��تی مدیریت شود، جامعه 
ای با نش��اط در آینده در پی��ش رو خواهیم 

داشت.
وی ب��ا تاکی��د بر شناس��ایی دغدغ��ه ها و 
مش��کات دختران ادامه داد: یکی از چالش 
ه��ای پیش روی دخت��ران در برخی جوامع 
سنتی تبعیض جنسیتی است که این مساله 
موجب شده این قشر خود را بی ارزش داشته 

و خواسته هایشان سرکوب شود.
سرپرس��ت اداره کل بهزیس��تی ایام اظهار 
ک��رد: برنامه ریزی درس��ت ب��رای نیازها و 
خواسته های دختران موجب رشد و نمو آنها 
شده و آنها را در مسیر رسیدن به اهدافشان 

مستحکم و استوار و قدرتمند خواهد کرد.
نورعلیوند با ذکر اینکه این اداره کل در قالب 
۲ دفتر زنان و خانواده و پیشگیری از  آسیب 
های اجتماعی از دخت��ران حمایت می کند 
افزد: ارایه مشاوره و خدمات مددکاری، ارایه 
آموزش های خودمراقبتی و سامت جنسی، 
مش��ارکت اجتماعی نوجوانان )مان��ا(، ارتقا 
کیفیت و س��امت ازدواج ب��ا هدف کاهش 
طاق و آم��وزش مهارت های زندگی برای 
انتخاب درس��ت و مناسب همسر را از جمله 
حمایت های این اداره کل از زنان و دختران 

عنوان کرد.

قیمت بازاری خودرو به طور 
غیرمنطقی باال است

تهران-  حدی��ث براتی  دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی 
کش��ور معتقد اس��ت که تصدی گری دولتی 
و عملک��رد جزی��ره ای ارکان تصمیم گیر و 
سیاستگذار، دو معضل کان صنعت خودرو 
اس��ت. »آرش محبی ن��ژاد« در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: برنامه 
افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در س��ال 
جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ که خودروسازان 
داوطلبان��ه افزایش بی��ش از ۶۵ درصدی را 
وعده داده اند، دست یافتنی است اما الزمات 
و پیش ش��رط هایی دارد. وی بیان داشت:  در 
سال های ۹۰ و ۹۶ تیراژ حدود ۱.۶ میلیون 
دستگاهی خودرو محقق شد و بر این اساس 
هدف گذاری امس��ال نیز چن��دان نامانوس 
و دور از ذه��ن نیس��ت. ای��ن مق��ام صنفی 
یادآور ش��د: توان بالقوه صنعت قطعه سازی 
)البته برای قطعاتی اس��ت که به تولید انبوه 
رس��یده اند( تامی��ن قطعه برای ح��دود ۲.۲ 
میلیون دس��تگاه خودرو در سال است، البته 
 ،ECU ای��ن ظرفیت و قطعات��ی همچون
ایربگ یا سنسورهای خاص که باالجبار در 
زمان تحریم ها داخلی سازی شده و هنوز به 

ظرفیت کامل نرسیده اند را شامل نمی شود.
وی گف��ت: با این حال مش��کاتی در اجرا 
وجود دارد، همچنین الزاماتی برای دستیابی 
ب��ه اهداف برنامه مورد نیاز اس��ت که از آن 
جمله اصاح ش��یوه قیمت گذاری دستوری 
قابل اش��اره اس��ت، زی��را بهب��ود کیفیت و 
افزایش تیراژ را نمی توان به صورت دستوری 

محقق کرد.

باال بودن غیرمنطقی قیمت بازاری 
خودرو

محبی نژاد خاطرنش��ان کرد:  البت��ه وقتی از 
قیمت خ��ودرو صحب��ت می کنی��م، قیمت 
ب��ازاری منظ��ور نیس��ت و در ای��ن زمین��ه 
بای��د گفت »قیمت ه��ا به ش��کل بیهوده  و 
غیرمنطق��ی باال اس��ت.« وی، ال��زام دیگر 
دس��تیابی به اهداف افزایش تیراژ امسال را 
تامین نقدینگی برش��مرد و گفت:  با توجه به 
متوسط تورم ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش 
قیمت نهاده های تولید، افزایش تیراژ نیازمند 
نقدینگی زیادی اس��ت. دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی 
کش��ور تاکید کرد: تصدی گری دولتی )و به 
ج��ای آن هدایت گری و سیاس��تگذاری( و 
عملک��رد جزیره ای دولتی ها، مجلس��ی ها و 
سایر ارکان تصمیم گیر و سیاستگذار صنعت 
خودرو، دو معضل کان این صنعت اس��ت. 
وی ابراز امیدواری کرد تصمیم سازان با اتخاذ 
تصمیمات واحد و یکسان، همچنین پرهیز از 
تشتت آرا، این صنعت را به سرمنزل مقصود 
برس��انند، زیرا حتی وجود یک قانون هرچند 
معیوب، بهتر از چند قانون است و امید می رود 
در این مسیر به آرا و نظرات بخش خصوصی 
بهای بیشتری داده شود. محبی نژاد در پایان 
گفت: اکنون جمع مطالب��ات تعیین تکلیف 
نشده قطعه سازان از خودروسازان به ۴۷ هزار 
میلیارد تومان رس��یده که ۱۸.۵ هزار میلیارد 
توم��ان آن را مطالبات تعیین تکیلف نش��ده 

معوق تشکیل می دهد.

اخبار

مشهد مقدس محمدرضارحمتی -مدیرکل 
آم��وزش و پرورش خراس��ان رض��وی  در 
نشستی با مدیرکل روابط عمومی استانداری 
خراس��ان رضوی  گفت: روابط عمومی به 
عنوان پیش��انی آموزش و پرورش اس��ت. 

شوشتری در این دیدار گفت: توانمند سازی 
حوزه روابط عموم��ی در آموزش و پرورش 
باع��ث حل قریب ب��ه ۵۰ درصد چالش ها 
و مش��کات خواهد ش��د  و روابط عمومی 
راه حل بیش��تر مشکات و چالش هاست.  

وی افزود : حضور موث��ر روابط عمومی در 
تم��ام برنام��ه ریزی ها و سیاس��ت گذاری 
های آموزش و پرورش الزامیست. مدیرکل 
روابط عمومی استانداری استان  نیز در ادامه  
گفت: زمانی نقش روابط عمومی بعنوان یک 

هماهنگ کننده بود اما امروزه تمام کار ها در 
حوزه رس��انه ای بر عهده روابط عمومی ها 
است، خودشان باید رسانه داشته باشند، تولید 
محتوا کنند. حافظی با تقدیر از زحمات روابط 
عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 

رضوی افزود: امروزه تم��ام کارها در حوزه 
رسانه ای بر عهده روابط عمومی ها است.

روابط عمومی پیشانی آموزش و پرورش  است
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

جهاد تبیین اولویت کاری کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای اسالمی شهر هشتگرد خواهد بود
در جلسه کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای اسامی 
ش��هر هش��تگرد که با حضور حاج رض��ا واحدی رئیس 
کمیس��یون ، س��رکار خانم صالحی عضو شورا ، حجت 
االسام و المسلمین صفوی رئیس اداره تبلیغات اسامی 
، حجت االس��ام و المسلمین فراستی رئیس ستاد نماز 
جمعه  ،حجت االسام و المسلمین شیخ حسین فاحتکار 
مسئول امور مساجد شهرستان ، معاونت فرهنگی سپاه و 
نیروی انتظامی ، فرمانده حوزه ۶۱۱ بسیج مالک اشتر و 
سایر مسئولین و مدعوین و اعضای کمیسیون در سالن 
جلسات مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شد موضوع 
جهاد تبیین و تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص 

مطرح شد .
  واحدی رئیس کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای 
هش��تگرد با اشاره به رویکرد تعاملی مدیریت شهری به 
وی��ژه در امورات فرهنگی با دس��تگاه ه��ای زیربط ، از 
آمادگی مدیریت ش��هری برای ارتقا فرهنگی شهروندان 

در زمینه های مختلف سخن گفت . 
واحدی در تش��ریح اقدام��ات صورت گرفت��ه بیان کرد 
: بزرگداش��ت مناس��بات و مناس��بات مل��ی و مذهبی ، 

مشارکت در برنامه های مناسبتی ستاد نماز جمعه و سایر 
دس��تگاههای شهرس��تان از جمله اقدامات شهرداری و 

شورای اسامی شهر می باشد و همچنین این کمیسیون 
برنام��ه های مختلف فرهنگی برای ایام پیش رو در نظر 

دارد . 
وی افزود : برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان 
در ایام تابستان و بهره برداری و استفاده از ظرفیت های 
موجود می تواند عاوه بر ایجاد سرگرمی برای کودکان و 

نوجوانان ، موجب ارتقا فرهنگی شهروندان گردد .
واحدی بیان کرد : ایمن س��ازی بوس��تان های ش��هر و 
تبدی��ل آنها به محیطی امن و با آرامش برای خانواده ها 
نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد که سبب می گردد 
تا در ایام پس از کرونا ، شهروندان به عرصه اجتماعی و 

فعالیتهای عمومی و عادی خود بازگردند .
 واحدی از برگزاری جش��ن های دهه کرامت در مناطق 
مختلف ش��هری خبر داد که با همکاری دس��تگاه های 
متولی برگزار خواهد ش��د و موضوع جهاد تبیین و تاکید 
مقام معظم رهبری را از جمله مسائل مهمی عنوان کرد 

که می بایست به آن پرداخته شود .

2۵ طرح خدماتی و تولیدی هفته جهادکشاورزی در ایالم افتتاح می شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم : 

ایام_رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
ایام گفت: بمناسبت هفته جهاد کشاورزی، 
۲۵ پروژه خدماتی و تولیدی در سطح استان 

به بهره برداری می رسد.
آذرنوش عموزاده در جلسه هماهنگی هفته 
جه��اد کش��اورزی اظهار داش��ت: همچنین 
در ای��ن ای��ام تع��داد ۴ طرح کش��اورزی و 

عش��ایری با اعتباری بالغ ب��ر ۲۰۴ میلیارد 
ریال کلنگ زنی خواهد ش��د. وی افزود: ۲۵ 
پروژه خدماتی و تولیدی بخش کشاورزی با 
اعتب��اری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون 
ریال و با اش��تغالزایی ۵۹ نفر و تثبیت شغل 
۹۸ نف��ر و تعداد ۱۵۸ خانوار بهره مند افتتاح 
و به بهره برداری می رس��ند. رئیس سازمان 

جهادکش��اورزی ایام گف��ت: این طرح ها 
ش��امل احداث ایستگاه پمپاژ ، اجرای شبکه 
آبیاری ، گاوداری شیری ، آبرسانی به عشایر 
و حفر چاه و برقی نمودن چاه کش��اورزی و 
کشتارگاه می باشند. وی در ادامه به نامگذاری 
سال جاری توسط مقام معظم رهبری اشاره 
و خاطرنشان کرد: باتوجه اهمیت شعار سال 

تولید ، دانش بنیان واش��تغال آفرینی توسط 
مقام معظم رهبری، ما باید به نحو شایسته و 

به جد این راه را ادامه دهیم.
عموزاده افزود: برنامه ها و دستورالعمل های 
گرامیداش��ت هفته جهادکشاورزی در مرکز 
استان و در شهرستان ها باید به نحو مطلوب 

و درخور جهاد کشاورزی انجام گیرد.

ف��از پروژه پ��روژه اح��داث فیدرهای ۲۰ 
کیلوولت پس��ت ۶۳ کیلوولت شهرستان 
دامغان فاز پروژه پروژه احداث فیدرهای 
۲۰ کیلوولت شش گانه از خروجی پست 
جدی��د االح��داث ۶۳ کیلوولت ش��هرک 
صنعت��ی دامغان به درآم��د.  مدیر توزیع 
برق شهرس��تان دامغان با اعام این خبر 

گفت: به منظور اج��رای مرحله اول این 
پروژه، عملیات آماده س��ازی کانال های 
خروجی در این پس��ت، با ساخت و نصب 
۴۰۰ عدد ل��ِدر، به همت نیروهای فنی و 
تخصصی این مدیریت به انجام رس��یده 

است.
سیدمحمدحس��ین ترابی با این عنوان که 

ب��رای اجرای این پروژه زیرس��اختی، دو 
ه��زار و ۹۰۰ متر کابل بیس��ت کیلوولت 
زمینی احداث شده است. اشاره آماده شده 
و با احداث شبکه هوایی در آینده نزدیک، 

این پروژه بهره برداری خواهد شد.
وی بی��ان کرد: با بهره برداری از پس��ت 
۶۳ کیلوولت ش��هرک صنعت��ی دامغان، 

ع��اوه بر افزایش پایداری در تامین برق 
واحده��ای صنعتی، تامین برق واحدهای 
صنعتی جدی��د نیز به صورت امکان پذیر 

است.
ترابی ذکر ش��د: برای اجرای فاز اول این 
پ��روژه، مبلغ هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

ریال سرمایه گذاری شده است. 

با اعتباری به مبلغ هفت میلیارد ریال انجام شد

وجود اسلحه در دست مردم برای حیات وحش خسارت زا است
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم

ایام - مدیرکل حفاظت محیط زیست ایام 
گفت: وجود اسلحه های مجاز و غیرمجاز در 
دست افراد باعث بروز خسارت های جبران 

ناپذیر به حیات وحش شده است.
غامرضا ابدالی در همایش گرامیداشت هفته 
محیط زیس��ت اظهار داشت: فراخوان برای 
جمع آوری اسلحه ها و عدم صدور مجوز به 
ساح گرم یکی از راه های جلوگیری شکار 

وحوش توسط دارندگان اسلحه است.
وی افزود: سامت حیات وحش و جلوگیری 
از ش��کار وحوش در گرو جمع آوری اسلحه 
های مجاز و غیرمجاز دست مردم است که 
امنیت و سامت زیس��تمندان طبیعت را به 

مخاطره می اندازد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایام یادآور 
ش��د: یکی از مهمترین چال��ش های حوزه 
محیط زیس��ت واحدهای آالینده هستند که 

در گذشته بدون رعایت نکات و پیوست های 
زیس��ت محیطی جانمایی شده اند و اکنون 
باعث آالیندگی محیط زیست هستند اما در 
س��ال های اخیر طرح های جدید اقتصادی 
و صنعتی با پیوست های زیست محیطی و 
جانمایی درس��ت و اصولی مجوز گرفته اند 
و افزای��ش صنایع س��بز و کاهش واحدهای 
آالین��ده از اهداف اصلی محیط زیس��ت به 

شمار می رود.
ابدالی اضافه کرد: س��ال گذشته ۷۸۷ مورد 
مج��وز ایج��اد و بهره ب��رداری از واحدهای 
تولی��دی و صنعت��ی صادر و ب��ا ۳۹ مورد به 
علت عدم رعایت ماحظات و پیوست های 
زیس��ت محیطی مخالفت ش��د و در امسال 
یک ه��زار و ۱۵۶ واحد صنعت��ی و تولیدی 
م��ورد پایش قرار گرفتند که از این تعداد ۱۴ 
واحد آالینده به مراجع قضایی معرفی ش��ده 

اند. وی گفت: س��ال ۱۴۰۰ تعداد ۲۲۸ مورد 
تخلف زیست محیطی کشف و در این رابطه 
۲۸۵ نفر شناس��ایی و تحویل مراجع قضایی 
ش��دند و ۲۰۰ میلیون تومان ض��رر و زیان 
حاصله به محیط زیست توسط این متخلفان 
ثبت ش��ده است و ۱۳.۵ هکتار از اراضی زیر 

نظر محیط زیست دچار آتش سوزی شد.
ابدالی یادآور شد: ایام از جمله استان های 
پیش��رو و موف��ق در زمینه بی خطرس��ازی 
پسماندهای بیمارستانی است اما وجود انبوه 
نخاله های س��اختمانی )۳۰۰ ه��زار تن( و 
پسماندهای خانگی باعث تخریب طبیعت و 
آس��یب رس��انی به محیط زیست شده است 
که تداوم این موضوع سامت محیط زیست 
استان را با چالش های جدی مواجه خواهد 
ساخت. وی در مورد تامین آب حیات وحش 
نیز توضیح داد: با اعتبار ۲۲۰ میلیون تومان 

چه��ار مخزن با ظرفی��ت ۱۲ متر مکعب در 
منطقه مانشت و قارنگ نصب شد و برای 
تعمیر و راه اندازی تلمبه های بادی نیز ۱۵۰ 
میلی��ون تومان هزینه ش��د و ب��رای منطقه 
کولگ نیز ۲ آبش��خور همراه با یک پاسگاه 

ایجاد شد.
وی در م��ورد علوفه نش��خوارکنندگان نیز 
اظهار داشت: احداث انبار علوفه با اعتبار یک 
میلیارد تومان و تامین علوفه برای وحوش با 
توجه به بروز خشکس��الی در سطح استان از 
دیگر اقدامات محیط زیست استان طی ماه 

های اخیر است.
ابدال��ی در زمینه آمادگی ب��رای مهار آتش 
س��وزی های احتمال��ی در زیس��تگاه ها و 
مناطق تحت حفاظت نیز گفت: ۱۲ دستگاه 
دمنده، ۵۰ عدد فلکس پک، ۱۰۰ عدد آتش 
کوب، یک هزار و ۵۰۰ متر آتش بُر، تشکیل 

و ساماندهی ۱۶ تیم واکنش سریع و تجهیز 
انجمن ه��ای مردم نهاد از جمل��ه اقدامات 
اداره کل حفاظت محیط زیست برای مقابله 

با آتش سوزی ها است.
در پایان این همایش که در سالن اجتماعات 
هت��ل زاگرس برگزار ش��د، از دانش آموزان 
برگزیده در مس��ابقه نقاش��ی  و عکاس��ی با 

موضوع محیط زیست تجلیل به عمل آمد.
از ۱۶ ت��ا ۲۲ خرداد به نام هفته ملی محیط 
زیس��ت نامگذاری ش��ده و ) محیط زیست 
مردم پایه، هوشمند و فناورانه ( شعار امسال 

این هفته است.
از گس��تره ۲ میلیون هکتاری اس��تان ایام 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را اراضی 
طبیعی تشکیل داده و اراضی تحت حفاظت 
محیط زیست استان ایام ۱۴۳ هزار هکتار 

است.

نشست شرکت های دانش بنیان استان در مخابرات منطقه گلستان 

برگزاری نخستین همایش خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

نشس��ت ش��رکتهای دانش بنیان استان در 
مخابرات منطقه گلستان برگزار شد . 

  دکتر غامعلی ش��همرادی که در نشست 
ش��رکت های دانش بنیان استان می گوید 
با اشاره به نقش ارتباطات در رشد و توسعه 
فعالیت های این ش��رکت ها افزود: با توجه 
به فرموده مقام معظم رهبری و اعام شعار 
س��ال عن��وان »تولید، دانش بنیان، ش��غل 
آفرین« گفت: مخابرات اس��تان بنا دارد در 
ساخت ش��عار گام برد اشته و در ابتدا برای 
رفع نیازهای ارتباطی ش��رکت های دانش 

بینان اقدام می کند. 
وی رونق ح��وزه دانش بین��ان را هدف از 
این هم��کاری و حمایت دانس��ت و افزود: 
تامین های ارتباطی مش��ارکت و مشارکت 
در روند فعالیت های ش��رکت دانش بنیان، 
افزایش در اج��رای طرح های فناورانه و نو 
از جمله همکاری هایی اس��ت که مخابرات 
منطقه گلس��تان را اجرا و انجام می دهد. را 

دارد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان برای استفاده 
از ای��ده های کاربردی و خاقانه ش��رکت 

های دانش بنی��ان در جهت ارتقاء خدمات 
و افزای��ش رضایت من��دی کیفیت خدمات 
تاکی��د کرد و گف��ت: از پیش��نهادات مفید 
وموثر و محص��والت تولیدی در این زمینه 
می ش��ود و امیدواریم با تداوم همکاری ها 
توسعه یابد. اقتصاد دانش بنیان را مشاهده 

کنید . 
همچنین دکتر غف��اری مدیر پارک علم و 
گلستان با اشاره به فناوری استفاده از منابع 
انس��انی متخصص، توسعه IT و ICT در 
اس��تان را به بهترین ه��دف و برنامه قابل 

اج��را و مفید در اس��تان دانس��ت و افزود: 
س��ازمان ه��ای متول��ی مانن��د تجهیزات، 
ارتباط��ات و فناوری اطاعات همین پارک 
علم و فناوری نسبت به فراهم کردن بستر 
مناس��ب در تحقق این هدف، حمایت های 

الزم را خواهند داشت. 
وی پشتیبانی و همکاری مشترک دراجرای 
برنام��ه های پ��ارک علم و فن��اوری قابل 
تحس��ین دانس��ت و آنرا نش��ان از دغدغه 
من��دی ب��رای ارتقاء فعالیت های ش��رکت 
های دانش بنیان دانست و تداوم همکاری 

ها در جهت تقویت کارخانه نوآوری و ارائه 
زیرساخت ارتباطی مناسب را خواستار شد. 
مهندس احمدی مدیرکل فناوری ارتباطات 
و اطاعات اس��تان نیز که در این جلس��ه 
حض��ور داش��ت با اش��اره ب��ه آمادگی این 
س��ازمان در تامین درخواست های شرکت 
های دانش بنیان از تصمیمات صورت گرفته 
در ای��ن زمینه خبر داد و گفت: اراده جمعی 
بر حمایت همه جانبه اس��ت و امیدواریم با 
فعالی��ت ها. تاش و بیش ازپیش رش��د و 

توسعه استان را شاهد باشیم. 

 آقاحس��ینی در نشس��ت خبری با اصحاب 
رس��انه به برگزاری اولی��ن همایش خیرین 
حامی دانش��گاه فرهنگیان استان اصفهان، 
اش��اره کرد و توضیح داد: ای��ن همایش به 
منظور جذب خیرین در دانش��گاه فرهنگیان 
و استفاده از ظرفیت آنها در رفع کمبودهای 

دانشگاه  برگزار می شود.
به گفته سرپرست مدیریت امور پردیس های 
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان، تربیت و 
آموزش مبحثی اس��ت که از بدو خلقت بشر 

وجود داش��ته و اولین جرق��ه تربیت معلم از 
دارالفنون آغاز و همچنان ادامه دارد.

درخصوص پذیرش دانشجومعلمان در استان 
اصفهان، گفت:  س��ال گذشته حدود ۲ هزار 
نفر ظرفیت پذیرش در استان بود که امسال 
باید آمادگی افزایش چندبرابری این تعداد را 
داش��ته و برای ظرفیت پذیرش حدود چهار 
هزار نفر آماده باش��یم، در حالی که امکانات 
ما محدود اس��ت و باید ب��رای این افزایش 

پذیرش فکری کنیم.

وی ب��ا تأکید براینکه رس��الت س��نگینی بر 
دوش دانشگاه فرهنگیان قرار گرفته، چراکه 
مس��ئولیت تربیت معلمان کشور را برعهده 
دارد، خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان با 
بودجه دولتی نمی تواند به رسالت خود پایبند 
باش��د و لزوم ورود خیران به این دانش��گاه 
انکار نش��دنی است، با توجه به اینکه اکنون 
دانش��گاه با کمبودهای بس��یاری به لحاظ 
افزایش ظرفیت دانشجومعلمان مواجه است.
آقاحسینی، پیش��رد آموزش را یکی دیگر از 

اهداف دانش��گاه مس��ئول محور فرهنگیان 
عن��وان کرد و گف��ت: در کنار آن اس��تفاده 
بهینه و به��ره وری از علم موجود از اهمیت 
برخوردار اس��ت تا معلمی هم ان��دازه نظام 
جمه��وری اس��امی ای��ران تربیت ش��ود. 
سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه 
فرهنگیان استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
جامعه ای به پیش��رفت می رس��د که دانش 
آموزان آن به خوبی تربیت شوند و این مهم 
نی��از به معلمانی دارد که به ش��یوه ای بهینه 

آموزش دیده باش��ند. وی با اشاره به حضور 
ح��دود ۶ هزار دانش��جوی معلم در اس��تان 
اصفهان، به کمبودهای این دانشگاه اشاره و 
تصریح کرد: تعداد دانشجویان پیوسته دیپلم 
به کارشناسی در استان اصفهان ۶ هزار نفر 
اس��ت که ۶۰ درصد دخت��ران و ۴۰ درصد 
پسران را شامل می شود. تعدادی دانشجویان 
مهارتی ماده ۲۸ نیز در دانش��گاه مشغول به 
تحصیل هس��تند که در دو پردیس و س��ه 

مرکز در استان اصفهان حضور دارند.
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جامعه

کرونا از بین نرفته؛مردم دز سوم واکسن 
را بزنند

وزیر بهداش��ت و درمان کش��ورضمن تبریک 
بابت ثبت دومین روز بدون فوتی کرونا ر ایران 
اظه��ار کرد: بیماری هنوز به طور کامل از بین 
نرفته است وهمچنان نیاز به رعایت و مراقبت 
به ویژه در تجمعات اس��ت.عین اللهی با اعام 
تکرار دوباره روز بدون فوتی کرونا در کشور از 
آغاز همه گیری این بیماری و تبریک به مردم 
و رهب��ری گفت: میزان مراجع��ان کرونایی به 
بیمارستان ها کاهش یافته و امروز برای دومین 
بار آمار فوتی ها صفر شد،اما نکته قابل توجه این 
است که این بیماری هنوز به طور کامل از بین 
نرفته است و باید همچنان مراقب سامت خود 
باشیم و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم و 
در تجمعات کماکان همچون سابق پیرو اصول 
بهداشتی باشیم.وزیر بهداشت و درمان کشور 
ادامه داد: از کادر درمان نهایت تش��کر را داریم 
که در این مدت زمان با سخت کوشی برای از 
بین ب��ردن این بیماری تاش کردند و در این 
میان از دانشمندان کشور نیز سپاسگذاریم که 
در این دوران ۶ واکس��ن داخلی را وارد عرصه 
تولید کردند.وی در پاسخ به این سوال که برنامه 
وزارت بهداشت برای افرادی که هنوز دز سوم 
واکسن را دریافت نکرده اند چیست؟ اظهار کرد: 
باید به مردم اباغ کنیم تا دز سوم را نیز دریافت 
کنند. بس��یاری از خدم��ات دولت به تزریق دز 
س��وم واکسن وابسته اس��ت و با داشتن کارت 
واکسن و تزریق دز سوم خدمات ارائه می شود. 
همانطور که عازمان س��فر حج باید هر سه دز 
واکسن را تزریق کرده باشند.عبداللهی در پایان 
تصری کرد: این بیم��اری هنوز به طور کامل 
از بین نرفته اس��ت و م��ردم باید رعایت کنند. 
بیماری آنفلوآنزا نیز زمانی در مرحله همه گیری 
بود و حاال بعد از گذشت چند سال برخی افراد 
دچار می شوند و شکل همه گیری ندارد و امروزه 
محدود شده است. بیماری کرونا نیز هنوز خطر 
خ��ود را دارد و بای��د رعایت ش��ود تا همچون 

آنفلوآنزا از حالت همه گیری خارج شود.

رفع اختالل در شبکه شهرداری تهران
س��ازمان فاوای ش��هرداری تهران ب��ا صدور 
اطاعیه ای از رفع اختال ایجاد شده در شبکه 
ش��هرداری خبر داد.س��ازمان فاوای شهرداری 
ته��ران در خص��وص اختال ایجاد ش��ده در 
س��امانه های مدیری��ت ش��هری اطاعیه ای 
صادر کرد.در متن این اطاعیه آمده اس��ت:« 
به اس��تحضار می رس��اند، با تاش بی وقفه و 
ش��بانه روزی مدیران و کارشناس��ان سازمان 
فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری تهران، 
اخت��ال به وجود آمده در ش��بکه  ش��هرداری 

برطرف شده است.
سامانه های داخلی نیز پس از حصول اطمینان از 
امنیت کامل آن ها به مرور در حال فعال سازی 
هس��تند.در ح��ال حاضر امکان دسترس��ی به 
سامانه های منابع انسانی، میز کار الکترونیک 
کارکن��ان، حض��ور غیاب، حقوق و دس��تمزد، 
مکاتب��ات اداری، اطاع��ات مکان��ی، جام��ع 
معام��ات، ماده ص��د، بازدید/ممیزی، اماک 
مس��تغات، فضای س��بز و شهرسازی فراهم 
ش��ده اس��ت و همکاران محت��رم می توانند با 
رعایت دستورالعمل های مندرج در پرتال داخلی 
شهرداری تهران نسبت به بهره برداری از این 

سامانه ها اقدام نمایند.«

موبایل قاپی با اسلحه قالبی 
سر کانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت هم از 
دستگیری موبایل قاپی حین سرقت و زورگیری در 
محله شهر زیبا خبر داد و گفت: متهم با یک یک 
قبضه ساح زورگیری می کرد.سرهنگ ضرغام 
آذین در این باره یادآور ش��د: عملیات کانتری 
۱۳۳ ش��هر زیبا حین گش��ت زنی و پیشگیری 
از س��رقت در محله ش��هر زیبا به دو دس��تگاه 
موتورس��یکلت دو ترک با پاک های مخدوش 
در حال زاغ زنی و پرسه زنی مشاهده و مشکوک 
میش��وند و متهمان را زیر نظر می گیرند.وی با 
بیان اینکه ماموران مشاهده می کنند متهمان در 
یکی از کوچه های خلوت اقدامی به دوره کردن 
یکی از ش��هروندان و اقدام ب��ه زورگیری از وی 
هستند ،افزود: سریعا وارد عمل شده و به سمت 
متهمان مراجعه که دو موتورسیکلت به سه متهم 
متواری و یکی از متهمان که از موتورس��یکلت 
پی��اده و در حال زورگیری بود دس��تگیر ش��د و 
در بررس��ی اولی��ه از متهم یک قبضه س��اح 
کمری قابی کشف شد.سر کانتر دوم پلیس 
پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۲۸ ساله در 
تحقیقات اولیه پلیس��ی به بزه انتسابی و سرقت 
و زورگیری از ش��هروندان در محله شهر زیبا و 
شمال تهران با همدستی متهمان متواری شده و 
پنج مورد سرقت مشابه معترف شد که تعدادی از 

مال باختگان شناسایی شدند.۰

واژگونی مرگبار وانت پیکان در جنوب 
تهران

حادثه واژگونی خودرو وانت پیکان در جنوب 
ته��ران یک کش��ته و پنج مصدوم داش��ت.
س��خنگوی سازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران با اش��اره به حادثه 
واژگونی خودرو وانت پیکان گفت: س��اعت                                                                                                                                                ۰

۸:۲۰ روز جمعه این حادثه در مسیر غرب به 
شرق جاده خاوران، شهرک کاروان به سامانه 
۱۲۵ اع��ام و بی درنگ ماموران ایس��تگاه 
ش��ماره ۳۶ به محل حادثه اعزام شدند.سید 
جال ملکی افزود: یک دستگاه وانت پیکان 
با ۶ سرنشین تبعه کشور افغانستان به هنگام 
حرکت و احتماال به دلیل ترکیدگی الستیک 
از مسیر منحرف و پس از برخورد با گاردریل 
های بزرگراه در محل واژگون ش��د.وی ادامه 
داد: در این حادثه راننده ۱۸ ساله خودرو جان 
باخت و پنج سرنشین دیگر دچار مصدومیت 
شدند که البته وضعیت سه مصدوم این حادثه 

وخیم بود.

بنیاد مستضعفان۶۰۰ کالس درس در 
مناطق محروم احداث می کند

رئی��س بنیاد مس��تضعفان انقاب اس��امی 
گفت: ۶۰۰ کاس درس از س��وی این نهاد 
در سراسر کشور بخصوص مناطق محروم و 
کم برخوردار احداث می شود.پرویز فتاح اظهار 
داش��ت: این تعداد کاس درس در پی تفاهم 
با وزارت آموزش و پرورش در راستای توسعه 
آموزش در مناطق محروم از س��وی این نهاد 
اح��داث و بهره برداری خواهد ش��د.وی بیان 
کرد: طی س��الهای گذش��ته نیز ۹۰۰ کاس 
درس در مناطق محروم کشور تحویل وزارت 
آموزش و پرورش شد.فتاح تصریح کرد:  سال 
گذش��ته نیز بی��ش از ۶۳۲ کاس درس در 
قالب ۲۱۰ مدرسه توسط بنیاد مستضعفان در 
مناطق محروم  مقاوم سازی شده است.وی بر 
برنامه ریزی برای اجرای طرح های بزرگ از 
سوی مسئوالن نیز تاکید کرد و گفت: بنیاد در 
کنار اجرای طرح های کوچک از اجرای طرح 
های بزرگ و اشتغالزا نیز بصورت ویژه حمایت 

خواهد کرد.

۵۵ درصد امالک آموزش و پرورش 
کشور سنددار شدند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش 
و پرورش نماینده تام االختیار وزیر در س��فر 
اس��تانی به چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینک��ه نزدیک به ۱۰۱ هزار ملک در آموزش 
و پرورش سراس��ر کش��ور وجود دارد، گفت: 
۵۵ درصد اماک آموزش و پرورش س��نددار 
شدند.قاس��م احمدی الشکی  در آیین تقدیر 
از مدیرکل ثبت اس��ناد و اماک چهارمحال 
و بختی��اری مبنی بر س��نددار کردن مدارس 
اف��زود: اجرای طرح س��نددار ک��ردن اماک 
آم��وزش و پ��رورش با هم��کاری آموزش و 
پرورش، بنیادمسکن انقاب اسامی و ثبت 
اس��ناد و اماک اس��تان در دست اجراست و 
مستندس��ازی تمام اماک آموزش و پرورش 
در کش��ور در دستور کار قرار دارد.وی با اشاره 
به اینکه برای اجرای این طرح چش��م اندازی 
سه س��اله در نظر گرفته ش��ده است، اظهار 
داشت: هم اکنون ۵۵ هزار مترمربع از اماک 
آموزش و پرورش سنددار شده است.الشکی 
افزود: استان چهارمحال و بختیاری باسنددار 
کردن ۸۲ درصد ام��اک آموزش و پرورش 
رتبه نخست سنددار شدن اماک را در کشور 
کس��ب کرده اس��ت.وی، از همراهی مدیران 
ثبت اس��ناد و اماک، بنیادمسکن و آموزش 
و پرورش استان برای اجرای موفق این طرح 
در س��طح اس��تان تقدیر کرد و از مسووالن 
اس��تان خواس��ت تا در کمترین زمان اس��ناد 
مالکیت مابقی اماک را صادر کنند، تا جشن 
سندس��ازی اماک استان به عنون نخستین 

استان کشور برگزار شود.

عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با 
کرونا بسیار مثبت است

نماینده م��ردم نیش��ابور در مجلس عملکرد 
دولت س��یزدهم بویژه وزارت بهداش��ت را در 
مقابله با کرونا بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت:  
بررسی اعداد و ارقام و درصد جمعیت واکسینه 
ش��ده نش��ان می دهد که اقدامات درمقابله با 
این بیماری بس��یار خوب بوده است.احس��ان 
اردکانی  با بیان اینکه کرونا خس��ارات زیادی 
را ب��ه وضعی��ت اقتصادی و معیش��تی مردم، 
کسب وکارها، آموزش مدارس، دانشگاه ها  وارد 
کرد، افزود: در دوران اوج این بیماری در کشور 
تعداد فوت شدگان و مبتایان به این بیماری 
رقم قابل توجهی بود.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه یکی 
از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم به ویژه در 
حوزه سامت، بهداشت و درمان مواجهه جدی 
در حوزه پیش��گیری و در حوزه درمان بیماران 
مبتا ب��ه کرونا بود، تصریح ک��رد: با تدبیر و 
درایت رییس جمهور و همچنین وزیر بهداشت  
واکسیناسیون چه در قالب واکسن های وارداتی 
و چه در قالب واکسن های تولید داخل در حجم 

انبوه انجام شد.

اخبار

گروه اجتماعی: رئیس ش��ورای اس��امی 
ش��هر تهران ب��ا تاکید بر ایس��تادگی در 
مقاب��ل عملیات گس��ترده انجام ش��ده و 
خنثی سازی آن، گفت: با توجه به شرایط 
پیش آمده باید مق��داری احتیاط انجام و 

با برنامه حرکت ش��ود ک��ه این مورد نیز 
در حال انجام اس��ت.به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«،  مهدی چمران رئیس شورای 
ش��هر تهران با حضور در سازمان فناوری 
ارتباطات ش��هرداری تهران  اطاعات و 
)ف��اوا( از این س��ازمان بازدید کرد و پس 
از آزمایش و ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: 
بازدید ام��روز در ارتباط ب��ا راه اندازی و 
به روز کردن سیس��تم فاوای ش��هرداری 

تهران بود که خوش��بختانه کار به جایی 
رس��یده اس��ت که می توان این وعده را 
به مردم داد که سیس��تم ب��ه طور کامل 
ب��رای بهره ب��رداری عموم م��ردم آماده 
شده است.رییس ش��ورای شهر تهران با 
اش��اره به تضمین های موج��ود در باقی 
ماندن اطاعات ش��هروندان در سیس��تم 
و س��امانه های ش��هرداری تهران افزود: 
ش��هروندان می توانند روز شنبه مصادف 

با میاد امام رض��ا )ع(، به یمن و برکت 
ای��ن روز، از س��امانه ه��ای ش��هرداری 
تهران بهره مند ش��وند و سازمان فاوای 
ش��هرداری تهران نیز در تمامی زمینه ها 
کار خود را آغاز کند.چمران با بیان اینکه 
از بخش و س��امانه های س��ازمان فاوای 
ش��هرداری تهران از جمله سامانه مالی، 
شهرسازی به شخصه بازدید کردم ادامه 
داد: مس��ئوالن و مدی��ران س��امانه های 

مختل��ف توضیحات و گزارش��ی از اقدام 
های انجام ش��ده ارایه کردند و در ادامه 
نیز نمونه هایی برای بررسی انتخاب شد 
که تمام��ی آنها عملیاتی بود.وی با تاکید 
بر ایس��تادگی در مقابل عملیات گسترده 
انجام ش��ده و خنثی سازی آن بیان کرد: 
با توجه به شرایط پیش آمده باید مقداری 
احتیاط انجام و با برنامه حرکت ش��ود که 

این مورد نیز در حال انجام است.

اطالعات شهروندان در سامانه های شهرداری از بین نرفته است
رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

اعمال محدودیت های دولتی برای افرادی که دز سوم واکسن کرونا را نزنند 
وزیر بهداشت خبر داد؛ 

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با 
اش��اره به اینکه بیش از ۲ هفته است مرگ 
تک رقمی کرونا در ایران را شاهد هستیم، 
گفت: افرادی که تاکنون دز س��وم واکسن 
کرونا را تزریق نکرده باش��ند به طور یقین 
محدودیت هایی را خواهند داش��ت چرا که 
حت��ی برای اعزام به حج تمتع تزریق س��ه 
دز واکسن ضروری است.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، بهرام عین اللهی در پاسخ به این 
س��وال که با وجود اینکه آمار کرونا تا این 
حد روند کاهش��ی داش��ته اس��ت اما بحث 
واکسیناس��یون دز س��وم به کندی صورت 
می گی��رد، اظه��ار داش��ت: برنام��ه ما این 

است که از مردم بخواهیم که برای تزریق 
واکس��ن دز س��وم مراجعه کنند و کارهایی 
دیگر که خود س��ایت ای��ران من در وزارت 
کش��ور وجود دارد این اس��ت که به عنوان 
مثال اف��رادی که برای حج تمتع امس��ال 
اعزام می ش��وند باید حتما س��ه دز واکسن 
را تزریق کرده باش��ند.وی خاطرنشان کرد: 
همچنین یکس��ری از خدماتی که دولت به 
اف��راد ارائه می دهد منوط بر این اس��ت که 
افراد سه دز واکسن زده شده باشد و طبیعتا 
کس��انی که س��ه دز واکس��ن خود را نزده 
باش��ند از این خدمات محروم می شود.وزیر 
بهداش��ت تصریح کرد: مردم همچنان باید 

صدرصد ش��یوه نامه های بهداشتی را جدی 
بگیرن��د چون آنفلوانزا در برخی از س��ال ها 
حالت همه گیری داش��ته اس��ت اما اکنون 
آنفلوانزا وج��ود دارد و مردم این ویروس را 
می گیرن��د و کرونا هم همی��ن طور خواهد 
بود و تا س��ال ها کرونا وجود دارد.وی ادامه 
داد: امیدواری��م کرونا ه��م از حالت پاندمی 
یعنی همه گیری به حالتی درآید که فقط به 
صورت محدود افراد مبتا شوند و بنابراین 
واکسیناسیون کرونا تا سال ها ادامه خواهد 
یافت ولی در س��ال های آین��ده به صورت 
داوطلب��ی مانند واکس��ن آنفلوان��زا خواهد 
ش��د.عین اللهی اضاف��ه کرد: ب��ا همکاری 

مردم ایران با واکسیناس��یون بس��یار خوب 
و عظیمی که در کش��ور انجام شد و مردم 
پروتکل های بهداش��تی را به خوبی رعایت 
کردند، توانستیم این موفقیت را در کاهش 
آمار مرگ و بستری ناشی از کرونا به دست 
آوری��م و تقریبا نزدیک به دو تا س��ه هفته 
اس��ت آمار مرگ یک رقمی ش��ده است و 
تعداد مراجعان روز به روز کاهش��ی ش��ده 
است.وی تصریح کرد: خوش��بختانه امروز 
برای بار دوم آمار کرونا در ایران صفر ش��د 
و این باعث موفقیت بزرگی برای جمهوری 
اسامی است و طبیعی است کرونا هنوز در 
دنیا پایان نیافته و در برخی از کشورها هنوز 

آمار قابل توجه و باالیی در این زمینه دارند 
و این است که ما نباید فکر کنیم که کرونا 
تمام شده است بلکه باید مراقبت های الزم 
را انجام دهیم و از مکان ها با تجمعات زیاد 
دوری کنیم و واکسیناسیون را افزایش داده 
و هوشیار باشیم.وزیر بهداشت ادامه داد: از 
کادر س��امت که در این مدت ۲ س��ال و 
ان��دی زحمت کش��یدند و اینک��ه تعدادی 
ش��هید تقدیم انقاب کردیم و همچنین از 
دانشمندان کشور که باعث افتخار شده اند، 
تقدیر و تشکر می شود اینکه ۶ مرکز تولید 
واکس��ن واکس��ن های بس��یار خوب تولید 

کردند جای قدردانی دارد.

سارقان حرفه ای بانک ملی شعبه دانشگاه تهران کجا و چگونه دستگیر شدند؟
تازه ترین جزئیات سرقت از بانک مللی؛

گروه اجتماعی: رییس پلیس پایتخت با تشریح دستگیری 
۱۳ نفر از س��ارقان بانک ملی ش��عبه دانش��گاه تهران و 
کش��ف بخش اعظم ام��وال مالباخت��گان، گفت: پلیس 
مسائل ایمنی اماکن مختلف را همواره به صورت فصلی 
بررسی و به مسووالن آنها متذکر می شود و آنها مکلف 
به توجه هس��تند در غیر این صورت مراتب به دس��تگاه 
قضای��ی اعام می ش��ود.به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
سارقان حرفه ای در تعطیات نیمه خردادماه جاری وارد 
بانک ملی ش��عبه دانش��گاه در پایتخت ش��دند و پس از 
تخریب ۲۵۰ صندوق امان��ات، محتویات ۱۶۸ صندوق 
را به س��رقت بردند. دزدان پس از انجام سرقت که گفته 
می ش��ود بیش از ۱۲ ساعت در بانک بودند، از همان دِر 
پارکینگ بانک که وارد ش��ده بودند، خارج ش��دند.با این 
حال روز گذش��ته جمعه ۲۰ خردادماه و پس از گذش��ت 
یک هفته از س��رقت پر س��ر و صدای صن��دوق امانات 
بانک ملی ش��عبه دانشگاه تهران، سردار حسین رحیمی 
رییس پلیس پایتخت از دستگیری اکثر سارقان با تاش 
ماموران پلیس آگاهی طی ۴۸ س��اعت گذشته خبر داد.
سردار رحیمی اظهار داشت: ما عما از ساعات اولیه روز 
دوش��نبه ۱۶ خرداد مطلع شدیم که این سرقت به وقوع 
پیوسته است و بافاصله بعد از اطاع و بازدید از صحنه 
با تشکیل چندین تیم ویژه از مجرب ترین و توانمندترین 
کارآگاهان پلیس آگاه��ی تهران طرح عملیاتی برای به 
دست آوردن سرنخ ها از جمله شناسایی سارقین و نحوه 
س��رقت و دس��تگیری آنها را انجام دادی��م.وی افزود: با 
تاش شبانه روزی همکاران کمتر از ۴۸ ساعت از وقوع 
سرقت، تقریبا تمام سارقان و مرتبطان آنها که بخشی در 
داخل کشور و بخشی از آنها هم به خارج از کشور متواری 
شده بودند، دستگیر شدند.سردار رحیمی با تاکید بر اینکه، 
پلیس در پیگیری این سرقت با تمام توان و شاید دغدغه 
مندت��ر از مال باختگان به صحنه ورود کرد، تصریح کرد: 
تمام اعضای این تیم عملیاتی ش��امل بیش از ۲۰ نفر از 
کارآگاهان زبده آگاهی کمتر از دو ساعت خوابیدند و اینها 
مردان��ه با تمام وجود پای کار بودند تا س��ارقان صندوق 
امانات مردمی دس��تگیر شدند.سردار رحیمی اظهار کرد: 
در ای��ن چند روزه با تاش وی��ژه پلیس بخش اعظمی 
از ای��ن اموال مردمی مکش��وفه از جمله طا، زیورآالت 
و هزاران س��که و مبالغ هنگفتی ارز و اسکناس خارجی 

کشف و جمع آوری شده است که با هماهنگی با دستگاه 
قضای��ی و بانک مرکزی تحویل مالباختگان می ش��ود.
وی در ادام��ه از مالباختگان درخواس��ت کرد که مراجعه 
ای ب��ه پلیس آگاهی تهران نداش��ته باش��ند چراکه باید 
مراحل قضایی پرونده طی و اموال مسروقه تحویل بانک 
مرکزی ش��ده و از این طریق تحویل مال باختگان شود.
سردار رحیمی با بیان اینکه، در بین سارقان متخصصان 
مختلف با تخصص در هواب��رش، آهنگری، کامپیوتر و 
دوربین قرار داشتند، تصریح کرد: یک نفر از فروشندگان 
اموال از بین س��ارقان یک زن بوده است که یک ساعت 
پیش از اطاع پلیس از مرز هوایی خارج شدند و دو نفر 
از آنها از عوامل س��رکرده سارقان هستند.فرمانده پلیس 
پایتخت همچنین تصریح کرد: مجرمینی که در خارج از 
کشور دستگیر ش��ده اند، با هماهنگی پلیس اینترپل در 
حال بازگشت به کشور هستند.رییس پلیس پایتخت در 
ادامه در خصوص اینکه این اموال پس از سرقت در کجا 
نگهداری می ش��ده اس��ت نیز اظهار کرد: این اموال در 
جاهای مختلف و در دست افراد مختلف بوده است.سردار 

رحیمی گفت: تاش پلیس بر این است که با تمام توان 
اموال مردم و مالباخته ها را جمع آوری کند و این اموال 
ب��ه طور قطع از طریق بانک مرکزی به مردم بازگردانده 
خواهد ش��د.وی در پاسخ به این سوال که سرقت به چه 
شکلی انجام شده است نیز با بیان اینکه، متاسفانه یکی 
از مش��کات همه دس��تگاه ها به خصوص بانک ها که 
دارای عملیات بانکی س��نگین هس��تند ب��ی توجهی به 
مس��ائل ایمنی و امنیتی اس��ت، افزود: عاملی که باعث 
ش��د سارقان به دزدی تحریک شوند زمینه ای است که 
از بابت بی توجهی به مسائل ایمنی و امنیتی فراهم شده 
است.سردار رحیمی همچنین تصریح کرد: پلیس یک ماه 
قبل به همین بانک تذکر داده بود و همکاران بنده به این 
بانک مراجعه و تمام موارد ضعف و ایمنی را تذکر داده اند 
که این ثبت ش��ده و سند داریم اما متاسفانه هیچکدام از 
اینها رعایت نشده است.وی همچنین اظهار کرد: به طور 
حت��م یک مرکز ملی که روزانه میلیاردها عملیات بانکی 
ص��ورت می گیرد و یک هزار صن��دوق امانات دارد که 
۱۶۸ صندوق آن توس��ط سارقان باز شده است، نیازمند 

نگهبانی ویژه اس��ت و بانک ها باید برای مسایل ایمنی 
و عملیاتی هزین��ه کنند.رییس پلیس پایتخت همچنین 
گفت: ما مس��ایل ایمنی اماکن مختلف از جمله بانک ها 
را به صورت فصلی بررس��ی می کنیم و مس��ووالن آنها 
مکلف هس��تند که به توصیه های پلیس توجه کنند در 
غیر این صورت مراتب به دستگاه قضایی اعام می شود. 
سردار رحیمی در ادامه در خصوص اینکه از عوامل داخل 
بانک فردی در این سرقت دست داشته است، پاسخ داد: 
خی��ر. از عوامل زحمت کش و و تاش گران بانک هیچ 
دخالت مس��تقمی تاکنون محرز نشده است.وی در عین 
حال با تاکید براینکه، البته مسووالن بانک مقداری قصور 
در بحث های ایمنی داشته اند که باید رعایت می کردند 
تصری��ح کرد: در حال حاضر دو نفر از کارکنان بانک نیز 
که فعا در جمع س��ارقان  نیستند به دلیل سهل انگاری 
جزو بازداشتی های پلیس هستند.رییس پلیس پایتخت 
همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا سارقان صندوق 
امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران سابقه دار هستند 
یا خیر نیز گفت: بله این افراد س��ابقه زندان، دستگیری 
و س��رقت از بانک دارند.وی همچنین در پاس��خ به این 
س��وال که ارزش اموال س��رقت ش��ده چه میزان است، 
تصری��ح کرد: ما اطاعاتی نداریم باید این اموال در یک 
مکان محرمانه نگهداری شود اکنون بانک ملی در حال 
پیگیری اس��ت و پلی��س از ارزش آن اطاعی ندارد. بر 
اس��اس این گزارش علی صالحی دادستان تهران نیز با 
بیان اینکه، مقادیر زیادی از اموال مسروقه از بانک ملی 
شعبه دانشگاه تهران کشف شده است، از دستگیری ۱۳ 
نفر از س��ارقان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران خبر داد 
و گفت: ۱۰ نفر از این افراد در داخل کش��ور و س��ه نفر 
دیگر که به کش��ور همسایه متواری شده بودند، دستگیر 
شدند.صالحی با بیان اینکه ۱۰ نفر از متهمان در تهران و 
شمال کشور دستگیر شدند، عنوان کرد: سه نفر از سارقان 
متواری، در کشور همسایه دستگیر شدند.دادستان تهران 
عنوان کرد: مقادیر زیادی از اموال مس��روقه در فرودگاه 
امام خمینی )ره( در ماشینی که توسط متهمان تهیه شده 
بود و مقادیری نیز در تهران کش��ف شد.صالحی با بیان 
اینکه بررس��ی های الزم در خصوص این پرونده در حال 
انجام اس��ت، تصریح کرد: در حال حاضر متهمان تحت 

تحقیقات قضایی و در اختیار ضابطان قرار دارند.

اس��تاندار ته��ران با بی��ان اینکه این اس��تان با کمبود 
جدی برق مواجه اس��ت، گفت: در اوج مصرف برق با 
کس��ری حدود س��ه هزار مگاواتی برق مواجه هستیم.

محس��ن منصوری با اشاره به فصل تابستان و افزایش 
مصرف برق به خبرنگار ایرنا گفت: کمبود برق یکی از 
مشکات جدی استان تهران است که متاسفانه در سال 
های اخیر و در دولت های گذش��ته این مشکل بزرگ 
تدبیر نشد.وی افزود: به تازگی تفاهم نامه ای با سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق وزارت 
نیرو با استانداری منعقد شد که در مدت دو تا سه سال 
آین��ده حدود یک هزار مگاوات ب��ه ظرفیت تولید برق 
استان تهران اضافه شود.اس��تاندار تهران ادامه داد: در 
این تفاهم نامه قرار شد به ازای تخصص زمین و سایر 
اقدامات پشتیبانی از سوی استانداری و اداره برق استان 
نیروگاه های خورشیدی در نقاط استان ایجاد شود.وی 
در خصوص قطع برق خانگی که همه س��اله در فصل 

تابستان روی می دهد، گفت: تاش داریم که این اتفاق 
امس��ال روی ندهد و قطع ب��رق خانگی و تجاری خط 
قرمز استانداری است و تاش داریم با خاموشی صنایع 
پر مصرف و همچنین تغییر شیفت کاری برخی صنایع 
از روز به شب جلوی این کار را بگیریم.استاندار تهران 
با بیان اینکه از مردم می خواهیم که در فصل تابستان 
صرفه جویی در مصرف برق داش��ته باشند، گفت: اگر 
خانواده های تهرانی در فصل تابستان حدود پنج تا ۱۰ 

درصد صرفه جویی بکنند به اندازه دو تا سه نیروگاه به 
مجموعه برق استان تهران اضافه خواهد شد به همین 
منظور از مردم می خواهیم در زمینه مصرف برق صرفه 
جویی داشته باشند.وی با اشاره به تغییر ساعت ادارات 
دولتی نیز گفت: این اقدام نیز در زمینه صرفه جویی در 
مصرف برق انجام شد که امیدواریم با تدابیر مدیریتی 
و صرف��ه جویی مردم خاموش��ی در مصارف خانگی و 

تجاری انجام نشود.

کمبودبرقدرپایتختجدیاست؛خاموشیمنازلخطقرمزدولت
استاندارتهران:

مشکل ریزگردها باید در فضای دیپلماسی رفع شود
رئیس سازمان محیط زیست: 

رییس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به 
ایجاد رویکرد واحد در کشورهای درگیر گرد و 
غبار گفت: مشکل گرد و غبار و ریزگردها باید 
در فضای دیپلماس��ی رفع شود.علی ساجقه 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اش��اره به سفر 
هفته گذشته خود به عراق و سوریه به منظور 
رفع مشکات گرد و غبار و ریزگردها و سفر 
پی��ش رو به امارات، کوی��ت و ترکیه، گفت: 
خوش��بختانه با این س��فرها، رویکرد و حس 

واحدی دارد اتفاق می افتد.  وی افزود: در سال 
۹۰ زمانی که مسئول منابع طبیعی کشور بودم 
با این کشورها جلسه ای برگزار کردیم که در 
آن زم��ان رویکردها مثل امروز نبود و موضع 
واحدی احساس نمی شد.معاون رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: اما  امروز موضع واحد است 
و کش��ورهای منطقه به دنب��ال راهکار برای 
عملیاتی کردن کار و رفع مش��کل ریزگردها 
هستند.س��اجقه درعین حال ادام��ه داد: از 

آنج��ا ک��ه کش��ورهای مختلف درگی��ر این 
موضوع هستند و فقط به ما مربوط و محدود 
نمی شود؛ طبیعتا اختیار انجام بسیاری از کارها 
را خودم��ان به تنهایی نداریم.وی تأکید کرد: 
کار باید در فضای دیپلماس��ی ب��ه جلو برود 
و نس��خه عملیاتی آن توس��ط این کشورها 
پیچیده و مش��کل غبار و ریزگردها رفع شود.
رئیس سازمان محیط زیس��ت اظهار داشت: 
به همین منظور ش��انزدهم خرداد نشستی با 

حضور س��فرای ۱۵ کشور در سازمان محیط 
زیس��ت با موضوع دیپلماسی محیط زیست 
برگزار ش��د که نتیجه بس��یار خوبی داشت و 
بیست ویکم تیر هم نشستی با وزرای محیط 
زیس��ت با موضوع تغییر اقلیمی، آب و گرد و 
خاک برگزار می شود.ساجقه ابراز امیدواری 
کرد: در نشس��ت با وزیران یک نقشه بسیار 
خوب عملیاتی چیده شود و به ویژه با همکاری 
کشورهایی منشأ شرایط موجود هستند، بتوانیم 

کار را ش��روع کنیم.عراق، سوریه، عربستان، 
اردن، کوی��ت، یمن، عمان، ام��ارات متحده 
عربی، قطر، بحرین، تاجیکستان، ازبکستان، 
قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، 
هند، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
گرجستان و روسیه کش��ورهایی هستند که 
ایران تحت تاثیر کان��ون های گرد و غباری 
آنها قرار دارد که س��االنه حدود ۱۴۷ میلیون 

تن گرد و غبار به هوا بلند می کنند.
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اقتصاد خرد

دریافت تسهیالت برای مرغداران و 
دامداران تسهیل شد

مع��اون برنام��ه ری��زی و اقتص��ادی وزی��ر 
جهادکشاورزی از رفع موانعی که مرغداران و 
دامداران برای دریافت تسهیات از بانک عامل 
با آن مواجه ش��ده بودند، خب��ر داد. به گزارش 
ایسنا، محمد قربانی در این باره اظهار کرد: با 
بخشنامه ای که بانک مرکزی در تاریخ بیست 
وشش��م اردیبهشت ماه اباغ کرد و همچنین 
بخش��نامه ای که روزهای گذش��ته اباغ شد 
برخی از موانع جدی که بر س��ر راه دامداران، 
مرغداران، شبکه تولیدکنندگان در بخش های 
روستایی و عشایری برای دریافت تسهیات 
بود، حذف شد.وی ادامه داد: از جمله این موانع 
می توان به وجود چک برگشتی و بدهی اشار 
کرد. بیش از ۱۲ هزارنف��ر از افرادی که برای 
دریافت تسهیات ثبت نام کرده بودند دارای 
چک برگش��تی بودند یا بدهی هایی غیرجاری 
داش��تند و حت��ی برخی از آنها مش��مول ماده 
۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم می شدند که 
خوشبختانه با اباغیه بانک مرکزی به بانک 
کش��اورزی همه این افراد مس��تثنی شدند و 
می توانند تسهیات خود را به راحتی دریافت 
کنند.مع��اون برنامه ریزی و اقتص��ادی وزیر 
جهادکش��اورزی تصریح کرد: همچنین بانک 
کش��اورزی موظف ش��د که ام��کان پرداخت 
تسهیات و تعهدات برای واحدهای متقاضی 
با حداقل تضامین، چک، سفته  و ضمانت های 
زنجی��ره ای را نیز امکان پذیر کند.وی  که در 
یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، اضافه 
کرد: همکاران ما در بانک کش��اورزی مستقر 
هستند و چالش هایی که دامداران و مرغداران 
ب��ا آن مواجهن��د را از داخ��ل ش��عبه ها رصد 
می کنند.قربانی در پای��ان گفت: همه این ۲۰ 
هزار میلیارد تومان تس��هیاتی که قرار بود به 
تولیدکنندگان بخش دام و طیور داده ش��ود به 

بانک کشاورزی تخصیص داده شده است.

۸۵ درصد پسته کشور صادر می شود
عضو هیات مدیره انجمن پس��ته ایران گفت: 
مقدار صادرات پس��ته هر سال تغییر می کند و 
فاکتورهایی چون میزان تولید ساالنه و نرخ ارز 
در حجم صادرات پسته تعیین کننده است؛ ولی 
می توان گفت به طور میانگین حدود ۸۵ درصد 
پسته تولیدی ساالنه به خاور دور، اتحادیه اروپا، 
ش��به قاره هند، کشورهای مشترک المنافع و 
خاورمیانه صادر می شود.به گزارش ایلنا،فرهاد 
آگاه عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران، ۸۶ 
را سال اوج تولید پسته در ایران خواند و افزود: 
در این س��ال حدود ۲۶۵ هزار تن پسته تولید 
ش��د، اما شدت گرفتن خش��کیدگی منابع آب 
در مناطق سنتی تولید پسته کشور، باعث شد 
نتوانیم دوباره در حجم باال پس��ته تولید کنیم.

وی با بیان اینکه درخت پسته سال آوری دارد 
و آمار دقیقی از حجم تولید پسته سالیانه کشور 
وج��ود ندارد، گفت: ارائه پی��ش بینی دقیق از 
تولید پسته، دشوار است اما انجمن پسته ایران 
پیش بینی می کند با توجه به سرمازدگی بهاره 
امس��ال در اس��تان های کرمان، یزد و فارس 
حجم تولید در سال جاری کمتر از سال گذشته 
که حدود ۱۳۵ هزار تن بود، باش��د.آگاه با بیان 
اینکه حدود ۱۵ درصد از پسته تولیدی در داخل 
کشور مصرف و مازاد آن صادر می شود، خاطر 
نشان کرد: مقدار صادرات پسته هر سال تغییر 
می کند و فاکتورهایی چون میزان تولید و نرخ 
ارز در حجم صادرات ساالنه پسته تعیین کننده 
اس��ت؛ می توان گفت حدود ۸۵ درصد پس��ته 
تولیدی به خاور دور، اتحادیه اروپا، ش��به قاره 
هند، کشورهای مشترک المنافع و خاورمیانه 

صادر می شود.

عرضه تخم مرغ 3۰ درصد کمتر از نرخ 
مصوب

رئیس هیئ��ت مدیره اتحادیه مرغداران میهن 
گفت: با آزادس��ازی قیم��ت و کاهش مصرف 
در فص��ل گرما پیش بینی می ش��ود که مازاد 
تولید به ۱۰۰ هزار تن برسد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، حمیدرضا کاش��انی گفت: قیمت 
کنون��ی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۴ 
ه��زار تومان، معادل هر ش��انه ۴۴ تا ۴۵ هزار 
تومان اس��ت که ب��ا نرخ مص��وب ۳۰ درصد 
اختاف دارد.به گفته وی، روزانه ۳ تا ۳ هزار و 
۱۰۰ تن تخم مرغ در کش��ور عرضه می شود 
که با آزادسازی ارز و کاهش مصرف در فصل 
گرما برآورد می شود که تا شهریور ۱۰۰ هزار 
تن مازاد تولید داشته باشیم.کاشانی می گوید: با 
توجه به مازاد تولید و عرضه تخم مرغ کمتر از 
نرخ مصوب، تداوم و پایداری تولید در معرض 
خطر اس��ت که ظرف ۱۰ روز آینده باید اجازه 
ح��ذف گله را دهند تا مرغداران بتوانند س��رپا 

بایستند. 

اخبار

سرعت لکوموتیو قطار حادثه دیده یزد 
غیر مجاز بود

مدیرعام��ل راه آه��ن با بی��ان اینک��ه راننده 
بیل مکانیک��ی در موض��وع حادث��ه قطار یزد 
بازداش��ت ش��د، گفت: لکوموتی��وران قطار، 
سرعت غیرمجاز داش��ته که بعد از برخورد با 
بیل مکانیکی بر ش��دت حادثه افزوده است.به 
گزارش مهر، سید میعاد صالحی درباره آخرین 
وضعیت بررسی حادثه قطار مشهد - یزد که 
در منطق��ه طبس رخ داد، اظه��ار کرد: محل 
وقوع حادثه قطار، منطقه ماس��ه گیری است. 
در این راستا پیمانکار بخش خصوصی در آن 
منطقه کارگاه تعوی��ض تراورس و جمع آوری 
ماس��ه را دارد، در روز حادثه کارگاه تا س��اعت 
۴:۳۰ دقیقه کار را به پایان می رس��اند و پایان 
کار کارگاه اعام می ش��ود و مس��دودی خط 
برداشته می شود. تا پیش از ساعت ۰۵:۲۰ که 
حادثه قطار مس��افری رخ می دهد، یک دیزل 
منف��رد و یک قطار باری از خط عبور می کند.
مدیرعامل راه آهن افزود: سوال ما این است که 
چرا راننده بیل مکانیکی به نحو غیرطبیعی بوم 
بیل مکانیکی را روی خط و مس��یر لکوموتیو 
قرار می دهد؟ که این اتفاق موجب شده است 
ک��ه لکوموتیو به بیل مکانیکی برخورد کند و 
شیشه لکوموتیو خرد ش��ود.وی با بیان اینکه 
عل��ت وقوع این حادثه وجود همین مانع بوده 
است، گفت: سرعت غیرمجاز لکوموتیوران هم 
مطرح است که برای عبور از این باک سرعت 
غیرمجاز ثبت شده که همین سرعت غیرمجاز 
بعد از برخورد با بیل مکانیکی بر شدت حادثه 
افزوده اس��ت.صالحی افزود: از لکوموتیوران و 
راننده بیل مکانیک تست هوشیاری گرفته شده 
که لکوموتیوران مش��کلی نداشت و اما تست 
هوشیاری راننده بیل مکانیکی متأسفانه مثبت 
بود که راننده  بیل مکانیکی برای بررسی های 

بعدی در بازداشت است.

اجرای طرح فروش کیلویی نان در 
کشور تا ۴ ماه آینده

مدیرکل دفتر بازرس��ی و نظ��ارت بر کاالی 
اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: طرح 
توزیع کیلویی نان در جلس��ه اخیر شورای آرد 
و نان مطرح ش��ده و در حال بررس��ی است.
ب��ه گ��زارش عصرایرانیان به نق��ل از وزارت 
جهادکشاورزی،  مس��عود امرالهی در رابطه با 
طرح عرضه کیلویی نان اظهار کرد: این طرح 
در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و 
بخش خصوصی، دولتی، اصناف و دستگاه های 
ذیربط عضو در ش��ورا در حال بررس��ی طرح 
هس��تند.وی افزود: انتظار دولت بر این است 
که م��ردم نان را باکیفیت و عرضه مناس��ب 
دریاف��ت کنند و فروش کیلوی��ی نان جلوی 
کم فروش��ی و گرانفروش��ی را خواهد گرفت.
امراللهی خاطرنش��ان کرد: احتم��ال دارد در 
حوزه نان بربری و سنگک، نان توسط نانوایان 
خام تر پخته شود که مردم به سمت واحدهای 
صنفی با کیفیتتر متمایل می ش��وند.مدیرکل 
دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی اساسی وزارت 
جهاد کش��اورزی افزود: این طرح با همکاری 
شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد استان ها تا 
چهار ماه آینده اجرایی می شود و هیچ افزایش 

قیمتی هم در دستور کار دولت نخواهد بود.

پارسال33۰۰ میلیارد تومان غرامت 
بیمه به کشاورزان پرداخت شد

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
گفت: در س��ال زراعی گذش��ته از محل این 
صندوق سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان غرامت 
در حوزه های مختلف به کش��اورزان پرداخت 
ش��ده اس��ت.به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم 
حس��ن نژاد اظهار کرد: این میزان خسارت در 
بخ��ش های زراع��ت، دام و طیور و باغات به 
کشاورزان و دامداران پرداخت شده است.وی 
با بیان اینکه در س��ال زراعی گذش��ته تمامی 
خسارت های وارد شده به کشاورزان در زمینه 
های مختلف به طور کامل پرداخت شده است 
افزود: در تاش هستیم تا میزان پوشش بیمه 
کش��اورزی را افزایش دهیم تا در مواقع بروز 
خطر امکان حمایت ضابطه مند از کشاورزان 
فراهم شود.قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی 
اضافه کرد: در همین راس��تا با توجه به اجرای 
طرح توسعه کش��ت قراردادی و طرح جهش 
تولید در اراضی کش��اورزی پیش بینی ش��ده 
اس��ت ۲ میلیون هکتار از س��ال زراعی آینده 
تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گیرد. حسن 
نژاد تاکید کرد: بر همین اس��اس برنامه ریزی 
شده است که حق بیمه که معموال در ابتدا از 
کش��اورزان و بیمه گذاران دریافت می شد در 
این طرح در ابتدای کشت دریافت نشود بلکه 
پس از برداشت محصول دریافت گردد که این 
امر به صورت آزمایشی در حال اجرا است. ائم 
مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور  گفت: با 
توجه به مواردی که در س��طح کشور نسبت 
به خس��ارت زنبورداران از سمپاش��ی اراضی 
کشاورزی متحمل ش��ده اند نیز وزارت جهاد 
کشاورزی پیشنهاد داده است تا خسارت ناشی 
از سمپاش��ی نیز جزو مخاط��رات زنبورداری، 
تحت پوشش بیمه قرار گیرد که از سال آینده 

اجرایی خواهد شد.

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت: 
تامین آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن 
برای اقشار کم درآمد و جامعه هدف طرح 
مذکور بسیار دشوار بوده و دولت باید با ارائه 
تسهیات مناس��ب ارزان قیمت، شرایط را 
برای این اقشار تسهیل کند.به گزارش خانه 
ملت، رحمت اله فیروزی پوربادی  با بیان 
اینکه اقش��ار کم درآمد ت��وان تامین آورده 
اولیه مس��اکن طرح نهضت ملی مس��کن 

را ن��دارد، گفت: با توجه ب��ه اینکه جامعه 
هدف طرح نهضت ملی مسکن اقشار فاقد 
مس��کن و کم درآمد و آس��یب پذیر جامعه 
هس��تند لذا ب��رای این اف��راد تامین آورده 
اولیه بس��یار دشوار بوده و آنها را مشکات 
بس��یار زیادی رو برو کرده اس��ت.نماینده 
م��ردم نطنز، ب��ادرود و قمصر با اش��اره به 
اینکه طبق گزارش بانک مسکن تنها یک 
هشتم متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده 

اولیه خود را پرداخ��ت کردند،  اظهار کرد: 
دولت باید تدابیری اتخاذ کند که اقشار کم 
درآمد برای آورده اولیه خود امکان استفاده 
از تسهیات با س��ود و بازپرداخت مناسب 
داش��ته باشند.وی افزود: متاسفانه آن گونه 
که انتظ��ار می رفت، برنامه س��اخت ۴۰۰ 
واحد مس��کونی حمایتی شهرس��تان های 
نطنز، بادرود و قمصر پیش نرفته و کماکان 
پس گذش��ت ماه ها برای واحدهای مذکور 

جانمایی زمی��ن اتفاق نیافته اس��ت.عضو 
کمیس��یون عم��ران مجلس  ادام��ه داد: 
البته در ابت��دا زمینی برای واحدهای طرح 
نهضت ملی مس��کن شناسایی شد که به 
دلیل مشکل فاضاب با مخالفت مدیریت 
عالی شهرس��تان رو برو ش��د و هم اکنون 
باید زمین جدیدی جانمایی شود. وزارت راه 
و شهرسازی و مسئوالن استانی باید بیش 
از پیش ب��ه این مهم  توجه کرده و هرچه 

سریع تر نسبت به جانمایی زمین اقدام کنند 
چرا که متقاضیان با مش��کات بس��یاری 
دست و پنجه نرم کرده و نداشتن سرپناه در 
گرانی این روزهای بازار اجاره بها مس��کن 

چالش جدی این روزها مردم است.

ناتوانی متقاضیان در تامین آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس:

تعطیلی 3 ماهه کارخانه های فوالد را قویا تکذیب می کنیم
دبیر انجمن فوالد ایران:

دبیر انجمن فوالد ایران، ضمن اش��اره به نامه اخیر این 
انجم��ن خطاب ب��ه وزارت صمت، تاکید ک��رد: هرگونه 
برداشت مبنی بر تعطیلی سه ماهه کارخانه های فوالد را 
قویا تکذیب می کنیم.به گزارش عصرایرانیان، سید رسول 
خلیفه س��لطانی ضمن اشاره به خبر منتشر شده به نقل 
از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مبنی بر تعطیلی سه 
ماهه کارخانه های فوالد به دلیل قطعی برق، اظهار کرد: 
اخیراً یک خبری از قول بنده در رسانه های معاند کار شده 
که برداش��تی غلط از نامه انجمن فوالد به وزارت صمت 

بوده است.دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن 
تشریح دقیق جزئیات نامه این انجمن به وزارت صمت، 
خاطر نشان کرد: اگر به محتوای نامه ارسالی دقت شود، 
مشخص خواهد شد که مفهوم پیشگیری و چانه زنی در 
آن نهفته بوده و هرگونه برداش��ت مبنی بر تعطیلی سه 
ماه��ه کارخانه های فوالد را قوی��اً تکذیب می کنیم.وی 
ضمن اش��اره به شرایط سال گذشته صنعت فوالد گفت: 
متأس��فانه در سال گذش��ته و دولت قبل بار محدودیت 
انرژی را به دوش صنعت فوالد گذاش��تند اما در س��ال 

جاری با هماهنگی های شکل گرفته تاش می کنیم که 
این موضوع مدیریت ش��ود. اگر رس��انه های معاند قصد 
سواستفاده و مخابره اخبار منفی از شرایط صنعت کشور 
را دارند باید در دهان آن ها زد.دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در تش��ریح شرایط صنعت برق کشور اظهار 
کرد: صنعت برق کشور یک صنعت بالنده است و اینکه 
ما با محدودیت مواجه می شویم ناشی از افزایش مصرفی 
هست که سال به سال رخ می دهد. صنعت فوالد کشور 
مشابه سایر صنایع نظیر پتروشیمی، سال به سال رشدی 

هفت الی هش��ت درصدی دارد که همین مسئله زمینه 
افزای��ش مصرف را ایجاد می کند و ش��ما در کجای دنیا 
چنی��ن رش��دهای قابل توجه��ی را مش��اهده می کنید.
خلیفه سلطانی ضمن تشکر از وزارت نیرو به عنوان نهاد 
سیاس��ت گذار حوزه برق، گفت: تاش وزارت نیرو برای 
حداقل کردن مشکات ناشی از ناترازی تولید و مصرف 
برق به وضوح قابل مش��اهده است که در قالب تفاهم با 
مش��ترکین صنعتی تبلور پیدا می کن��د و حتماً به نتیجه 

مثبت تر نسبت به شرایط سال گذشته ختم می شود.

قیمت دستوری اجاره بها روی هوا
روند صعودی اجاره بها ادامه دارد؛

بررس��ی های میدان��ی از افزایش اجاره به��ا در ۴۵ روزه 
نخس��ت س��ال جاری در تهران و دیگر شهرها حکایت 
دارد.ب��ه گزارش مهر، بررس��ی های میدان��ی از وضعیت 
اجاره بها نش��ان می دهد که واحدهای مسکونی با متراژ 
کم در محله های متوس��ط نش��ین تهران علی رغم آنکه 
با افزایش عجیب قیمت در ۴۵ روز ابتدایی س��ال جاری 
نس��بت به سال گذشته مواجه شده، اما به دلیل کم بودن 
فایل های رهن و اجاره همچنان با اقبال خانوارهای با بُعد 
کم مواجه است.واحد مسکونی ۴۰ متری ۱۶ سال ساخت 
یک خوابه طبقه همکف در مجیدیه جنوبی با پارکینگ و 
انباری با ۲۶۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.
واحد ۶۰ متری نوساز در شمال خیابان آزادی محله زنجان 
دو خوابه را آسانس��ور و پارکینگ ب��ا ۴۰۰ میلیون تومان 
رهن کامل به متقاضیان ارائه می شود.همچنین واحد ۵۸ 
متری ۵ سال ساخت یک خوابه با آسانسور و پارکینگ و 
انباری واقع در منطقه جیحون ۳۰۰ میلیون تومان رهن و 
۱.۵ میلیون تومان اجاره بها از سوی موجر آماده واگذاری 
اس��ت.آپارتمان ۵۴ متری یک خوابه ۳۰ سال ساخت در 
دهکده المپیک طبقه دوم با پارکینگ و بدون آسانس��ور 
۱۰۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه در دفاتر 
مشاوران اماک فایل شده است.واحد ۶۰ متری در شهران 
جنوبی طبقه دوم یک خوابه ۱۴ سال ساخت با پارکینگ 
۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل شده است.واحد ۶۰ متری 
دو خوابه واقع در تهرانپارس غربی طبقه همکف ۱۹ سال 
ساخت بدون آسانسور و پارکینگ ۹۰ میلیون تومان ودیعه 
و اج��اره ماهانه ۵.۸ میلیون تومان از س��وی موجر آماده 
قرارداد است.طبقه ۳ یک آپارتمان ۶۰ متری دو خوابه در 
شهر جدید اندیشه بدون آسانسور و پارکینگ ۲۰۰ میلیون 

تومان رهن کامل فایل ش��ده است.واحد ۵۰ متری یک 
خوابه در محله جیحون بدون آسانسور انباری و پارکینگ 
با ۶۰ میلیون ودیع��ه و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومانی، از 
دیگر فایل هایی است که نش��ان می دهد برخی موجران 
دنبال اخذ اجاره بیش��تری هستند تا ودیعه مسکن.مالک 
یک واحد ۴۵ متری یک خوابه ۶ س��ال س��اخت طبقه ۴ 
در محله سلسبیل با آسانسور، پارکینگ و انباری، تقاضای 
۱۴۰ میلیون تومان ودیعه و اجاه ماهانه ۴.۵ میلیون تومانی 
کرده است.در شهران جنوبی نیز موجر واحد ۴۵ متری ۱۶ 
سال ساخت در طبقه سوم بدون آسانسور ولی با پارکینگ 

را قص��د دارد با رقم ودیعه ۲۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه ۴ 
میلیون تومان به بازار اجاره مسکن عرضه کند.واحد یک 
خوابه ۵۵ متری ۱۱ س��ال س��اخت در پیروزی نیز بدون 
آسانس��ور واقع در طبقه ۴ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و 
اجاره ماهانه ۳.۳ میلیون تومانی فایل ش��ده است.مالک 
س��وئیت ۱۲ متری در جیحون ۲۲ س��ال س��اخت بدون 
پارکینگ، آسانس��ور و انباری از مس��تأجران تقاضای ۱۳ 
میلیون توم��ان ودیعه و اجاره ماهان��ه ۳ میلیون تومانی 
کرده اس��ت.واحد ۵۰ مت��ری یک خوابه در س��هروردی 
۲۷ س��ال ساخت طبقه ۴ بدون آسانسور و با پارکینگ را 

۱۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی 
عرضه کرده اند.طبقه سوم آپارتمان ۵۰ متری یک خوابه 
در ش��هران شمالی ۱۱ سال ساخت با آسانسور، پارکینگ 
و انباری با رهن کامل ۴۰۰ میلیون تومانی به بازار عرضه 
ش��ده اس��ت.مالک واحد ۵۷ متری یک خوابه ۲۰ س��ال 
س��اخت طبقه همکف با پارکینگ و انباری در جنت آباد 
مرکزی نیز تقاضای ۷۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه 
۸ میلیون تومانی کرده است.گفتنی است؛ معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در گزارشی تحت 
عنوان ش��اخص دسترسی خانوارها به خرید و اجاره واحد 
مسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد اعام کرد که 
اطاعات سامانه ثبت معامات اماک و مستغات کشور 
نشان می دهد، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 
در ش��هر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ 
هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال 
گذش��ته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.طبق اطاعات 
بانک مرکزی، متوس��ط اجاره بها برای یک مترمربع واحد 
مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و 
۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، 
در س��ال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در س��ال 
۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل 
۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در س��ال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار 
و ۸۰۰ تومان گزارش ش��ده است. شاخص کرایه مسکن 
اجاره ای کلیه مناطق ش��هری نیز در س��ال ۱۳۹۵ معادل 
۱۰۰، در س��ال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷معادل 
۱۲۷، در س��ال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹  معادل 
۲۰۰ و در س��ال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده 

است.

با رون��دی که وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای تعیین 
منطقی قیمت گندم در دس��تور کار دارد و برنامه ریزی 
برای افزایش دوبرابری تولید گندم دیم، قابل پیش بینی 
است که در سال های آینده به خودکفایی در تولید این 
محصول برس��یم.به گزارش تسنیم، مصرف گندم در 
کش��ور ما ساالنه ۱۱ تا ۱۳ میلیون تن برآورد می شود 
که در برخی س��الها به این سطح از تولید و خودکفایی 
در تولی��د این محصول رس��یده ایم و بیش��ترین دلیل 
رس��یدن به خودکفایی در تولید گن��دم افزایش میزان 
باران های مؤثر بود.در س��ال ۹۵ که وضعیت بارش ها 
مناس��ب بود با خرید تضمینی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن گندم در کش��ور، رکورد خرید این محصول توسط 
دولت شکسته ش��د؛ حتی رقم نهایی تولید بیشتر هم 
ش��د زیرا کشاورزان بخش��ی از محصوالت خود را به 
دول��ت تحویل نداده بودند.میزان خرید تضمینی گندم 
در س��ال جاری با وجود عدم بارش های مؤثر و کافی 

در مقایس��ه با سال قبل، پیش بینی شده است که رشد 
کند به طوری ک��ه برآورد تولید گن��دم ۸ تا ۹ میلیون 

تن است. 
برابری تولید گندم دیم پیش بینی افزایش ���2

در بیشتر کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که از منابع 
آبی خوب��ی برخوردارند غالب گندم آنها به صورت دیم 
و با آب س��بز )باران( تولید می شود که فشاری هم به 
منابع آب زیرزمینی وارد نمی کند اما خشکس��الی های 
اخیر ایران باعث ش��ده اس��ت که می��زان تولید گندم 
در کش��ور که س��طح کش��ت قابل توجه��ی را نیز به 
خود اختصاص داده اس��ت، کاهش یاب��د.در وضعیتی 
خوش��بینانه برآورد تولید گندم دیم در کشور ۴ میلیون 
تن اس��ت اما وزارت جهاد کش��اورزی دولت سیزدهم 
برنام��ه دارد که با اقدامات به زراعی و افزایش س��طح 
زیر کش��ت، میزان به��ره وری و در نهایت تولید گندم 
به ص��ورت دیم را افزایش دهد.وزیر جهاد کش��اورزی 

پیش بینی کرده اس��ت که با افزایش سطح زیر کشت 
گن��دم دیم و بهبود بهره وری تولید، میزان تولید به دو 

برابر افزایش یابد و به ۸ میلیون تن در سال برسد.
چش�مک به خودکفایی در تولید گندم در سال های  ���

آینده
بنابراین گزارش افزایش تولید محصوالت دیم در کشور 
می تواند انقابی در تولید محصوالت زراعی باشد و ما 
را دوباره در تولید گندم به خودکفایی برساند.ساداتی نژاد 
در ارتباط با طرحی که برای افزایش تولید محصوالت 
دیم در کشور با نام جهش تولید در دیمزارهای کشور 
وج��ود دارد، اظهار داش��ت: در این طرح کش��اورزان 
تسهیاتی نظیر توسعه س��طح بیمه، تسهیات مالی 
ارزان قیم��ت و کمک های باعوض دریافت می کنند، 
از ظرفیت های فناوری و تحقیقات برای تولید بذرهای 
مناسب و دانش بنیان استفاده می شود.وی اضافه کرد: 
با اجرای ای��ن طرح میانگین تولید گندم در هر هکتار 

به دو تن می رسد که با این حساب ۸ میلیون تن گندم 
تولید خواهد شد.

تن گندم دی�م در هرهکتار و  ت�الش برای تولی�د ���2
کمک های بالعوض

میزان عملکرد گندم دیم در کشور در مناطق مختلف و 
با توجه به شرایط آب وهوایی شاهد رکوردهای تا ۲.۲ 
تن در هر هکتار است، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال 
دستیابی به متوس��ط رکورد ۲ تن در هر هکتار است.
برای اجرای این طرح ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز 
مش��ارکت دارد و خبر از تخصیص ۵۶۰ میلیارد تومان 
کم��ک باعوض برای اجرا داده ش��ده اس��ت.وزارت 
جهاد کشاورزی و س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( از دو 
س��ال قبل فعالیت خود را به صورت آزمایش��ی در این 
طرح آغ��از کرده اند که از خرداد ماه س��ال جاری این 
طرح به شکلی گسترده تر در تمام کشور و با مشارکت 

کشاورزان به مرحله اجرا رسید. 

چشمکبهخودکفاییگندمدرآیندهنهچنداندور
تولید۸میلیونتنگندمدیمدرراهاست؟

نهاده های دامی با ارز نیمایی بارگذاری شدند
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران ایران:

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
کش��اورزی دامداران ایران گفت: نهاده ها در 
سامانه بازارگاه با ارز نیمایی بارگذاری شده اند 
در حال حاضر نهاده موجود است و دامداران 
می توانند خرید کنند.به گزارش ایلنا،مجتبی 
عالی با بیان اینکه رقابت بین ش��رکت های 
واردکننده نهاده ایجاد شده است، اظهار کرد: 
ساداتی نژاد با هدف شکستن انحصار واردات 
نهاده دام و طیور، از سوی افراد خاص، فضا 
را ب��از و تش��کل ها را وارد میدان کرد تا آنها 
خود اقدام ب��ه واردات نه��اده کنند.به گفته 
وی؛ مصوبه امنیت غذای��ی به اتحادیه ها و 
تشکل ها در بخش دام و طیور اجازه واردات 
نه��اده را می دهد؛ تش��کل ها نی��ز اقدامات 
اولیه ب��رای واردات نهاده را انج��ام داده اند.

عالی ورود تش��کل ها به بحث واردات نهاده 
را ج��زو اقدامات دولت برای کنترل رانت در 
ای��ن بخش معرفی کرد و افزود: تش��کل ها 
در ای��ن زمینه باید راهکار ارائ��ه بدهند و با 
دول��ت همکاری کنن��د. مطابق ب��ا آخرین 
مصوبه امنیت غذایی، س��امانه ب��ازارگاه در 
اختیار اتحادیه سراس��ری دامداران قرار داده 
می ش��ود و این اتحادیه مکلف ب��ه واردات 
نهاده ه��ا و عرضه آن در کش��ور می ش��ود.

مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
کش��اورزی دامداران ایران ادامه داد: به نظر 
می رس��د که این افراد )انحصارگران واردات 
نهاده( نفوذ و قدرت بیش��تری در این زمینه 
دارند و اجازه نمی دهند ش��رکت های وابسته 
به دولت در این زمینه ورود کنند.وی با اشاره 

به مشکات ایجاد شده در زمینه ترخیص و 
حمل نهاده از بنادر جنوبی به مراکز استان ها، 
گفت: رانندگان برای حمل محموله  تقاضای 
پشت بارنامه )کرایه اضافه( می کنند این در 
حالیس��ت که مطابق با قانون دریافت پشت 
بارنامه از صاحبان کاال ممنوع است. همین 
مس��ئله باعث شده اس��ت روند حمل بار از 
بن��ادر جنوبی ب��ا کندی ص��ورت بگیرد؛ به 
عنوان نمونه رانندگان برای جابه جای س��ویا 
از بن��ادر جنوبی کیلویی ۴۰۰ تومان پش��ت 
بارنام��ه می خواهند.این فع��ال اقتصادی با 
بیان اینکه مش��کات در بن��ادر جنوبی زیاد 
اس��ت، افزود: کارمندان عاقه چندانی برای 
کار کردن از خود نش��ان نمی دهند و گرمی 
هوا را بهانه می کنند؛ همین مسئله  پیشبرد 

ی��ک روال اداری را کن��د می کند و حداقل 
یک ماه زمان نیاز اس��ت که یک کار اداری 
پیش برود این در حالیس��ت که دام و طیور 
موج��ود زنده هس��تند و روزانه ب��ه خوراک 
نی��از دارند.بنا ب��ه اظهارات عال��ی؛ نهاده ها 
در س��امانه بازارگاه ب��ا ارز نیمایی بارگذاری 
ش��ده اند در حال حاضر نهاده موجود اس��ت 
و دامداران می توانن��د خرید کنند.وی تاکید 
کرد: تعزیرات حکومت��ی با همکاری وزارت 
کش��اورزی ت��اش دارد مانع احت��کار  کاه، 
یونجه، علوفه های خش��بی و ذرت از سوی 
دالل ها ش��ود.مدیرعامل اتحادیه سراسری 
تعاونی های کش��اورزی دام��داران ایران در 
پاس��خ به این پرس��ش که رئی��س جمهور 
وزارت کش��اورزی را ملزم به ذخیره س��ازی 

کاالهای اساسی کرده اس��ت آیا اقدامی در 
این راستا صورت گرفته است؟ گفت: نهاده ها 
جزو کاالهای اساس��ی محسوب می شود از 
این رو محسن س��امی مدیر عامل شرکت 
پشتیبانی امور دام ماموریت دارد که اقدام به 
ترخیص بارها از بنادر جنوبی  کند؛ هم اکنون 
روند ذخیره س��ازی کاالهایی اساس��ی آغاز 
شده است.وی با اش��اره به بحران ۳۰ روزه 
در تامین نهاده ها، تصریح کرد: جو روس��یه 
یک ماه دیگر به بازار می آید و قیمت ها بعد 
از عرضه این محصول کاهش��ی می ش��وند 
امیدواریم با همکاری بین بخش خصوصی و 
دولت از این دوره گذر و به وفور جو خریداری 
و ذخیره کنیم.به گفته عالی؛ نهاده از روسیه، 

قزاقستان و برزیل وارد می شود. 



اخبار
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بانک و بيمه

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش 
در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی

توس��عه فن��اوری ه��ای نوی��ن در عملیات 
بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و 
موبایل بانک، اهمیت اس��تقرار سامانه های 
هوش��مند برای پایش تراکنش ها را افزایش 
داده اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک 
توس��عه صادرات ایران، ایجاد ش��رایط ارائه 
خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک 
س��و و افزایش تراکنش های بانکی از سوی 
دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با هدف 
شناس��ایی عملیات مش��کوک به پولشویی 
اس��تقرار س��امانه ه��ای هوش��مند را جدی 
بگیرن��د. از آنجایی که پولش��ویی به عنوان 
یک جرم مالی تاثیر منفی جبران ناپذیری بر 
توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد 
، هم��کاری مردم با بانکها در زمینه مقابله با 

پولشویی ضرورت می یابد. 
 

بانک قرض الحسنه مهر ایران نخستین 
مجمع عمومی شبکه بانکی کشور را 

برگزار کرد
بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران با برگزاری 
مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۰ خود، 
پیشگام شبکه بانکی ش��د. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران، 
مجم��ع عمومی عادی س��االنه این بانک با 
حضور همه نمایندگان سهامداران، مدیرعامل 
و اعضای هی��أت مدیره بان��ک و همچنین 
»س��ید عباس حس��ینی« معاون بانک، بیمه 
و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و »قربان اس��کندری« مدیرکل دفتر 
امور بانکی و بیمه این وزارتخانه برگزار ش��د 
و صورت ه��ای س��ال مال��ی ۱۴۰۰ بانک به 

تصویب رسید. 

برگزاری مالقات چهره به چهره مردم 
با مسئوالن بیمه مرکزی

مع��اون نظ��ارت بیمه مرک��زی در ماقات 
حضوری پس از ش��نیدن درخواس��ت های 
مراجعین، دس��تورات الزم را برای رسیدگی 
به موارد و مشکات مطرح شده صادر کرد. 
ب��ه گزارش اداره کل رواب��ط عمومی و امور 
بین المل��ل، این برنامه در راس��تای اجرایی 
ش��دن سیاس��ت دولت محت��رم و تاکیدات 
رئیس کل بیمه مرک��زی مبنی بر برقراری 
ارتباط مستقیم مس��ئوالن با مردم اجرا شد.  
مطابق با این گزارش در راستای اجرای طرح 
ماق��ات چهره به چهره مردم با مس��ئوالن 
نهادها، مفید امینی معاون نظارت و برخی از 
مدیران بیمه مرکزی پاسخگوی تقاضاهای 
ارایه شده بودند.  در این برنامه معاون نظارت 
بیمه مرکزی از نزدیک با  ۱۵ نفر از مراجعین 
گفت و گو کرده و پس از اس��تماع صحبت 
های ایش��ان به دغدغه ها و مشکات آنها 
پاسخ داده و یا دستورات الزم را به واحدهای 
مربوطه و ش��رکت های بیمه مختلف برای 
رفع مش��کات صادر کرد.  بر اس��اس این 
گزارش، معاون نظارت بیمه مرکزی در این 
نشس��ت صمیمانه پای صحبت شهروندان 
نشس��ت و همزم��ان برای برطرف ش��دن 
مشکات ایش��ان، در حضور ماقات کننده 
با برخی از مس��والن ومدیران عامل شرکت 

های بیمه بصورت تلفنی صحبت کرد .    
 

تاکید رشنوادی بر ارائه خدمات 
باکیفیت به خانواده بزرگ تامین 

اجتماعی
یعقوب رش��نوادی در دیدار با معاون سازمان 
تامین اجتماعی، ب��ر ارائه خدمات مطلوب و 
باکیفیت بیمه سرمد به مجموعه کارکنان و 
بازنشستگان س��ازمان تامین اجتماعی تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد، 
یعق��وب رش��نوادی، مدیرعام��ل و جمعی از 
معاون��ان و مدی��ران ارش��د این ش��رکت، با 
ابوالفضل عفت نژاد، معاون توس��عه مدیریت 
و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی که به 
تازگی به جمع مشتریان بیمه سرمد پیوسته 

است، دیدار کرد. 

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��هیات و تعهدات با توجه به سیاست 
هاي اعتباري در س��ال ۱۴۰۱ 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��اش 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 
تاش 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 

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون توسعه دانش و مهارت فنی 
و تخصصی شعب را اولویت اصلی آموزش در سال ۱۴۰۱ عنوان نمود. کریم 
میرزاخانی س��هم مهارت فنی و تخصصی شعب را در انجام وظایف و نیل به 
اهداف ش��عب برجسته خواند و گفت: ش��عب رده عملیاتی بانک و خط مقدم 
رویارویی با جامعه هستند و داشتن مهارت برقراری روابط انسانی و مهارت فنی 
و تخصصی در زمینه معرفی و ارایه خدمات و محصوالت بانک، نقش اساسی 
در موفقیت و عملکرد مناسب شعب در حداکثرسازی رضایت مشتریان و جامعه 
دارد. میرزاخانی طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی نیمه متمرکز و کاربردی 
با رویکرد ترکیبی در محل مدیریت شعب استان و شعب را در تامین نیازهای 
ش��عب، مهم ذکرنمود و از طراحی اجرای برنامه آموزشی با رویکرد مذکور در 
استان های خراسان رضوی، گیان، البرز، همدان، کرمان، هرمزگان، بوشهر 
و مازن��داران در حوزه های تخصصی خب��ر داد. وی افزود برنامه های مذکور 
غیرمتمرکز بوده و با بهره گیری از ظرفیت مدرس��ان داخلی و بیرونی، منابع، 
محتوا و آزمون در سامانه مدیریت آموزش بارگذاری و در اختیار فراگیران قرار 
گرفته و کارگاه های آموزش��ی در محل مدیریت ش��عب استان ها و به شیوه 

حضوری برگزار شده است. حسن عاشقی رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه 
تعاون ضمن با اهمیت خواندن توسعه دانش و مهارت فنی و تخصصی کارکنان 
شعب، در تبیین آموزش همکاران شعب اظهار داشت: در سه ماه آغازین سال 
حوزه های ارزی، اعتباری و مالی محور اصلی برنامه های آموزشی شعب بوده 
و در این خصوص آموزش همکاران ارزی در مرکز آموزش و پژوهش و در سه 
اس��تان خراسان رضوی، گیان و البرز بصورت حضوری و با تاکید بر مباحث 
کاربردی آغاز ش��ده اس��ت. رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون اشاره 
نمود: برنامه آموزشی نیمه متمرکز و ترکیبی در استانهای هرمزگان و بوشهر 
با محوریت مباحث تخلفات اداری، مباحت نظارتی_بازرسی، اعتبار اسنادی و 
مهارت های بازاریابی و فروش در ۳۰ اردیبهشت و ۱۷ خردادماه به شیوه کارگاه 
حضوری برگزار شد. عاشقی برنامه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی 
را از دیگر برنامه های آموزش��ی ترکیبی و ش��عبه محور ذک��ر کرد که در ۲۹ 
اردیبهشت ماه در استان همدان و در تاریخ ۱۱ خرداد در استان کرمانشاه برای 
همکاران شعب و مدیریت شعب استان برگزار شده و در تاریخ ۱۹ خردادماه در 

استان مازندران برای همکاران مدیریت شعب و شعب برگزار خواهد شد.

برنامه های بانک توسعه تعاون برای توسعه دانش و مهارت فنی و تخصصی شعب

فرایند حذف چک در عملیات غیر بیمه گری بیمه ایران آغاز شد
با راه اندازی سامانه جامع پرداخت الکترونیکی درعملیات غیربیمه گری ، صدور 
چک حذف و پرداخت آناین به مشتریان بیمه ایران اجرایی شد علی حسین 
طهماس��بی مدیر کل امور مالی با اعام این خبر افزود : امروزه ارائه خدمات 
الکترونیک مطلوب و مناسب به مشتریان، سرلوحه  اقدامات  بیمه ایران بعنوان 
یک شرکت بازرگانی  مشتری محور قرار گرفته است و بیمه ایران بعنوان لیدر 
صنعت بیمه کش��ور همواره با  پشتیبانی و شناس��ایی راهکارهای جدید ، در 
صدد  بهبود فرآیند ها ، نیازمندی ها و چالش های صنعت بیمه کش��ور است . 
این شرکت در راستای تاکیدات مدیر عامل و با درک این شرایط، تاش می 

کند تا با حرکت هوشمندانه در مسیر بیمه گری دیجیتال، خدمات متنوعی در 
صدور وپرداخت خس��ارت الکترونیکی در عملیات های بیمه گری وغیر بیمه 
گری به نحو مطلوب به مش��تریان ارائه دهد. به همین جهت سامانه » بیمه 
ایران من« ،  ارائه خدمات اینترنتی و هوشمندس��ازی سامانه های دریافت و 
پرداخت حق بیمه ، خس��ارت  و س��ایر 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 اطاعات و آمار آغاز کرد و اخیرا 

توانس��ت  با جمع آوری حساب های بانکی جاری ، توفیقات زیادی در زمینه 
پرداخت الکترونیک و بدون صدور چک در عملیات های غیر بیمه گری کسب 
نماید. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران  ، طهماسبی با اشاره  به مشکات 
متعددی که صدور چک بخصوص در س��امانه صیاد برای شرکت ومشتریان  
ایجاد کرده بود گفت : با استقرار سیستم جدید پرداخت الکترونیک در عملیات 
های غیر بیمه گری اعم از پرداخت  هزینه  های اداری ، الحاقیه های برگشتی 
آحاد جامعه و بیمه گذاران وهزینه سرویس ها وخدماتی که بیمه ایران از سایر 

سازمان ها وشرکت ها می گیرد ،دیگر چک  صادر نمی شود.
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

زرنگ ترین پیرزن دنیا!
یک روز خانم مس��ني با یک کی��ف پر از پول به 
یکي از ش��عب بزرگترین بانک کانادا مراجعه نمود 
و حس��ابي با موجودي ۱ میلیون دالر افتتاح کرد.
سپس به رئیس شعبه گفت به دالیلي مایل است 
ش��خصاً مدیرعام��ل آن بانک را ماق��ات کند و 
طبیعتًا به خاطر مبلغ هنگفتي که س��پرده گذاري 
ک��رده بود، تقاضاي او م��ورد پذیرش قرار گرفت.

ق��رار ماقاتي با مدیرعامل بان��ک براي آن خانم 
ترتی��ب داده ش��د.پیرزن در روز تعیی��ن ش��ده به 
ساختمان مرکزي بانک رفت و به دفتر مدیرعامل 
راهنمائي ش��د.مدیرعامل به گرمي به او خوش��امد 
گف��ت و دیري نگذش��ت که آن دو س��رگرم گپ 
زدن پیرام��ون موضوعات متنوعي ش��دند.تا آنکه 
صحبت به حساب بانکي پیرزن رسید و مدیرعامل 
با کنجکاوي پرسید راستي این پول زیاد داستانش 
چیس��ت آیا به تازگي به ش��ما ارث رسیده است.
زن در پاس��خ گفت خیر، این پول را با پرداختن به 
سرگرمي مورد عاقه ام که همانا شرط بندي است، 
پس ان��داز کرده ام.پیرزن ادامه داد و از آنجایي که 
این کار براي من به عادت بدل ش��ده است، مایلم 
از این فرصت اس��تفاده کنم و شرط ببندم که شما 

شکم دارید!

شستشوی گنبد مطهر رضوی در آستانه والدت امام رضا )ع( حکايت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )93(

حجت االس��ام والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 

الرحمن الرحیم َو الَأْْشَجاِر الُْمَتَدلِّیِة بُِصُنوِف الَثَّمِر… و 
درختانی بارور با میوه های گوناگون در برابر دیدگانشان 
جلوه ده. موضوع درخت حدود ۳۰مرتبه در قرآن به آن 
اشاره شده است؛ و یکی از نعمت های خداوند در بهشت 
است ؛درخت موجودی زنده و هم لطف خدا دردنیا و هم 
دراست؛ خلقت درخت ما را به تفکر وامی دارد و باید ما 
را به توحید برساند)نمل/۶۰(بهشت پر است از درختان 
سرس��بز و باط��راوت )الرحمن/۶۴( درختان بهش��تی 
دارای س��ایه های دلپذیر و معتدل هستند)انسان/۱۳( 

در بهش��ت انواع درختان خ��اص و پر خاصیت و میوه 
ه��ای خاص  ق��رار دارد از جمله :طوبی؛س��در؛اقاقیا؛ 
خرما؛انار؛موز؛ انگور؛ زیتون؛انجیر ؛و… درختان طبق 
ایه قران بر خداوند س��جده می کنند والنجم والشجر 
یسجدان)الرحمن( همین درخت سراسر رحمت خداوند 
در بهشت مایه آسایش بهشتیان قرار داده و در جهنم 
مایه ع��ذاب جهنمیان)صافات/۶۲ال��ی۶۴( درخت در 
زندگانی انبیاعظام حضور داش��ته از جمله:حضرت آدم 
علیه السام؛حضرت نوح علیه السام ؛والدت حضرت 

عیس��ی علیه الس��ام؛ زندگانی حضرت موسی علیه 
الس��ام؛ بیعت رضوان پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله 
وسلم. درخت جایزه ی ویژه خدا برای بعضی بندگانش 
اس��ت؛»َو لَِمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتاِن . و اکنون در این 
دعا بهشتی را در خواست می نماید که مرزداران ببینند 
ک��ه در ان درختانی بارور و مهیا و مطیع وجود دارد تا 
بهشتیان به راحتی از آن استفاده کنند. بهشتی صفتان 
در این دنیا هم با درخت انس دارند و نسبت به کاشت 

و داشت آن تاش می کنند.

 شنبه 21 خرداد 1401  11 ذی القعده 1443  11 ژوئن   2022   شماره 3571

هيئت تحريريه
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روابط عمومي سازمان انتقال خون ايران

س��ازمان انتقال خون در نظر دارد جهت پروژه  راه اندازی آزمایش تایپ HLA  با وضوح باال  )High Resolution HLA Typing ( )تا ۸ 
 Next( به روش توالی یابی نسل جدید ) DPB۱ .DPA۱ .DQB۱ .DQA۱ .DRB۱ .۵/۴/A. B. C. DRB۳. (برای ۱۱ لکوس )دیجیت
Generation Sequencing(، حسب قوانین برگزاری مناقصات تامین کاال و خدمات نسبت به شناسایی تامین کنندگان دستگاهها ی توالی یابی 

 Library Preparation/ Liquid نسل جدید و کلیه  تجهیزات و ملزومات الزم منطبق بر سیستم توالی یاب  ) شامل دستگاههای اتوماسیون
Handler ،  plate reader، انتخاب سایز ، دستگاه سنجش کیفیت نوکلئیک اسید، Server،...... ( ، کیتهای تایپینگ HLA )به تعداد ۳۲۵۰۰۰ 

تست که پس از راه اندازی و معتبر سازی در سال اول به تعداد ۵۰۰۰تست، در سال دوم به تعداد ۲۰،۰۰۰ تست و در سه سال پایانی ساالنه ۱۰۰،۰۰۰ 
تست (، مواد و کیتهای جانبی الزم و نمونه و مواد رفرانس، اقدام نماید.

بدین منظور از شرکتهای فعال در این حوزه دعوت می شود تا ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از انتشار فراخوان نسبت به ارائه اسناد و اطاعات الزم 
به دبیرخانه ستاد مرکزی  سازمان انتقال خون- جنب  برج میاد ، بلوک A طبقه چهارم با کد پستی ۱۴۴۹۶۱۳۱۱۱ اقدام نمایند .  شماره تماس در 

خصوص سواالت فنی و اسناد به ترتیب  ۸۲۰۵۲۱۶۳ و  ۸۲۰۵۲۱۸۸  پاسخگو می باشند.

اسناد و مدارک مورد درخواست: 
۱. رزومه و مدارک شرکت

۲.گواهینامه در خصوص نمایندگی ها ی اخذ شده برای هر یک از دستگاه ها و تجهیزات /کیتهای ارائه شده.
۳. اطاعات سوابق فروش ) شامل مراکز/ ازمایشگاهها ، تجهیز/تجهیزات ارائه شده ، شماره تماس و ایمیل فرد مسئول علمی و کارشناس دستگاه با 

ذکر سمت  در مرکز(
۴. اسناد و اطاعات مرتبط به تجهیزات و برندهای قابل تامین

۵. اسناد و اطاعات مرتبط به کیتهای و مواد قابل ارائه 
۶. گواهی آموزش کادر فنی جهت  سرویس و راه اندازی هر یک از سیستمها 

۷. سوابق کارکرد و نصب راه اندازی در زمینه خدمات توالی یابی
۸. گواهی آموزشی مهارت کار با کیت HLA و نرم افزارها ی خاص تفسیر.

 HLA TYPING ۹. سوابق کارکرد و راه اندازی در زمینه
۱۰. اعام نحوه ارتباط و اس��تعام ش��رکتهای صاحب تکنولوژی و تامین کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی )Email  ، Fax ، تلفن ( و نام مسئول 

مربوطه.
۱۱. تمامی مستندات صادر شده از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی –سازمان غذا دارو ارائه گردد.

۱۲. تمامی گواهینامه های آموزشی و نمایندگی های اخذ شده توسط شرکت / افراد می بایست توسط کنسولگری جمهوری اسامی ایران در کشور 
مبدا مورد تایید قرار گرفته و اصل گواهی به سازمان انتقال خون ایران ارائه گردد.

آگهـي فراخوان شناسایی تامین کننده  ۱۴۰۱/۱۱7۶۰
 آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان 

NGS HLA Typing و کیتهای NGS  تجهیزات

 م الف9۸3 شناسه ۱33۱۰9۱

www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

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

اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران در نظر دارد  مدرسه اندیشه  را از طریق مزایده عمومی  و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده سامانه مزایده تدارکات الکترونیکی 
دولت  ) www.setadiran.ir( با  شماره مزایده  ۵۰۰۱۰۰۰۲۸۹۰۰۰۰۰۶  به صورت الکترونیک واگذار نماید .

موضوع مزایده:
الف – مدرسه اندیشه  واقع در شهرک ولیعصر - خ شهید عمرانی – روبروی خیابان مهربانی

ب- محل اجرای موضوع مزایده : اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران
پ- مدت انجام کار: ۳۶ ماه 

ج-قیمت پایه یکساله در سال اول  مبلغ ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از قرار هر ماه   ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال  )  یکصد و ده   میلیون ریال(  بدون مالیات بر ارزش افزوده 
د- با عنایت به مجوز سه ساله قرارداد اجاره  در سال دوم و سوم براساس قیمت جدید کارشناس رسمی .الحاقیه قرارداد انجام می شود . 

 ضمنا کلیه مراحل برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( انجام می گردد. الزم به ذکر است هزینه های مربوط 
به چاپ فراخوان به عهده برنده مزایده است .

نوبت اولآگهی مزایده مرحله اول  ) اجاره (

 م الف 932 شناسه۱3297۶9

دانشنامه

ابداع پالستیک شفاف و رساناي برق
محققان نوعي پاس��تیک شفاف را توس��عه داده اند که رساناي برق است و مي توان از آن در تولید نمایشگرهاي 
لمسي و پنجره هایي مجهز به سلول خورشیدي استفاده کرد.به گزارش مهر، پاستیک هاي معمولي رساناي ضعیف 
الکتریسیته هستند و بیشتر اوقات از آنها براي عایق بندي در مقابل جریان برق استفاده مي شود.بنابراین در بیشتر 
مواقع از آن براي پوشاندن سیم ها و صفحه مدارها استفاده مي شود.اما محققان از مدت ها قبل امیدوار بودند با اضافه 
کردن مواد دیگر خاصیت رسانایي را به پاستیک اضافه کنند تا بتوان محصول نهایي را در نمایشگرهاي لمسي 
بزرگ یا پنجره هایي با سلول هاي خورشیدي به کار برد.درهمین راستا محققان دانشگاه میشیگان ماده جدیدي را 
براساس پژوهش هاي پیشین خود در همین حوزه توسعه داده اند.آنها قبًا در تحقیقي نشان داده بودند با افزودن 
یک الیه نازک نقره به ورقه پاستیک مي توان آن را به رساناي جریان برق تبدیل کرد.البته این روش پرهزینه 
بود و قابلیت انتقال نور را نیز ۱۰ درصد کاهش مي داد.یک روش براي ارتقاي قابلیت انتقال نور پاستیک، افزودن 
پوشش ضدانعکاس به آن است اما این مواد به طور معمول رساناي الکتریسیته نیستند.بنابراین محققان با ترکیبي 
از فلزات و مواد چند الیه این مشکل را برطرف کردند.به این ترتیب پاستیک رساناي شفاف از الیه بسیار ظریف 
نقره و پاستیک ساخته شده و در آن مقدار اندکي مس وجود دارد.ضخامت این نوع پاستیک ۶.۵ نانومتر است.

الیه رساناي مذکور بین دو ماده »دي الکتریک« قرار گرفت که یکي از آنها از جنس دي اکسید آلومینیوم و دیگري 
اکسید روي است.این امر سبب مي شود نور سریع تر از پاستیک گذر کند و قدرت انتقال محصول نیز از پاستیک 

عادي بیشتر است.در حقیقت قدرت انتقال نور پاستیک جدید ۸۸.۴ و پاستیک عادي ۸۸.۱ درصد است.

درمان بیمار برزیلي مبتال به ایدز با دارو
یک بیمار برزیلي مبتا به ایدز، پس از گذراندن دوره درمان با دارو، بهبود یافته و نش��اني از ویروس اچ آي 
وي در بدن او دیده نمي شود.به گزارش مهر، نشانه هاي بیماري ایدز در بدن یک مرد برزیلي پس از درمان با 
دارو از بین رفته است.این امر محققان را نسبت به درمان این بیماري امیدوار کرده است.محققان معتقدند این 
نخستین نمونه از یک بیمار ایدز است که پس از درمان با دارو، بهبود یافته است.طبق گزارش پزشکان این 
 ART مرد ۳۰ و چند ساله »بیمار سائو پائولویي« نام گرفته و ترکیبي قدرتمند از داروهاي درمان ایدز ازجمله
)درمان هاي ضدویروس��ي( را دریافت کرده است.همچنین این بیمار داروهاي ضدویروسي قدرتمند و دارویي 
به نام »نیکوتین آمید« )نوعي از ویتامین ب ۳( را دریافت کرده اس��ت.البته پیش از این نیز ۲ بیمار دیگر از 
بیماري ایدز بهبود یافتند ولي هر دو آنها تحت عمل پرخطر پیوند استخوان قرار گرفتند.بیمار سائوپائولویي که 
نام او فاش نشده در سال ۲۰۱۲ میادي به ایدز مبتا شده است.او به مدت ۴۸ هفته با شیوه اي نوین درمان 
ش��د.یک س��ال بعد، دي ان اي و سلول هاي بدن وي ارزیابي شد و تست هاي اچ آي وي بیمار نیز منفي بود.
البته محققان هشدار داده اند در این طرح آزمایشي ۴ بیمار مبتا به ایدز دیگر با شیوه مشابه تحت درمان قرار 

گرفتند و داروهایي قدرتمند دریافت کردند اما روند مذکور روي آنها هیچ تاثیري نداشته است.

ابداع روش جدیدي براي شارژ ابزار پزشکي در بدن
پژوهشگران کره جنوبي، روش جدیدي براي شارژ ابزار پزشکي کاشته شده در بدن ارائه داده اند که به جراحي نیازي 
ندارد.به گزارش ایسنا، فناوري حوزه پزشکي طي چند دهه اخیر، پیشرفت هاي گوناگوني در بهبود کارایي ابزارهاي 
قابل کاشت در بدن داشته است.براي مثال، پیشرفت در پژوهش هاي پزشکي، به پیشرفت ابزار الکترونیکي قابل 
کاشت مانند ضربان سازها منجر شده است.بیشتر ابزارهاي پزشکي ازجمله ضربان ساز، به یک منبع بادوام انرژي 
نیاز دارند تا بتوانند کار خود را انجام دهند.طبیعي است که نیاز به منبع انرژي، محدودیت هایي را به همراه دارد زیرا 
باتري هایي که منبع انرژي هستند، عمر کوتاهي دارند.هنگامي که عمر باتري به پایان مي رسد، هیچ چاره اي به جز 
جراحي و جایگزین کردن یک باتري جدید وجود ندارد.این کار مي تواند پیامدهایي مانند کبودي، عفونت و عوارض 
منفي دیگر را به همراه داش��ته باشد.گروهي از پژوهشگران »موسسه علوم و فناوري گوانگجو«)GIST( در کره 
جنوبي به سرپرستي پروفسور »جانگهو لي« )Jongho Lee(، راه حلي براي این مشکل پیدا کرده اند.آنها راهبردي 
براي تجدید شارژ باتري داخلي این ابزار ارائه داده اند که به جراحي یا روش هاي نفوذ تهاجمي نیازي ندارد.پروفسور لي 
گفت: یکي از بزرگترین تقاضاها در مورد ابزار الکترونیکي پزشکي این است که قدرت الکتریکي بادوامي داشته باشند 
تا نیاز به جراحي براي جایگزیني باتري برطرف شود.پژوهشگران در این پروژه، سیستمي ارائه داده اند که مي تواند 
نیروي الکتریکي را در بدن تولید کند.این سیستم از دو بخش تشکیل شده است.یک برچسب قابل اتصال به پوست 
که مي تواند فوتون هایي که به بافت ها نفوذ مي کنند، تولید کند و یک ابزار فتوولتاییک که روي یک ابزار قابل کاشت 
تعبیه شده است تا فوتون ها را بگیرد و انرژي الکتریکي تولید کند.این سیستم، یک روش بادوام را براي تامین نیروي 

ابزار پزشکي فراهم مي کند و مي تواند جایگزین روش هاي پرخطر باشد.اثر: تسنیم

خبر کشته ش��دن مقام ارشد موس��اد در حمله پهپادی به 
اربیل درحالی منتش��ر می شود که ناظران بین المللی بارها 
گزارش هایی از نگرانی صهیونیست ها از حمات پهپادی 
مقاومت منتشر کرده بودند. بعد از انتشار گزارش هایی درباره 
حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در اربیل، گزارش های 
تکمیلی نشان داد سه خودرو که در بزرگراه اصلی شهر اربیل 
حرکت می کردند، هدف پهپاد انفجاری قرار گرفتند. ساعاتی 
بعد برخی منابع انگلیسی و عربی گزارش کردند، یک تیم 
از س��ازمان جاسوسی رژیم موقت صهیونیستی که در این 
خودروها حضور داشتند، هدف اصلی عملیات پهپادی بودند. 
حساب کاربری اینتل اسکای در توئیتر که در زمینه تحلیل 
خطرات بین المللی، ردیاب��ی پروازهای جهانی و اخبار ویژه 
بحران های مختلف فعالیت می کند، مدعی شد در این حمله 
یک مقام ارش��د موساد کشته شده است و نوشت: )ایاک 
رون( آسا فاتس، فرمانده یگان ترور موساد، در جریان حمله 
با پهپاد کامیکازه در اربیل واقع در شمال عراق، کشته شد. 
همچنین خالد اسکیف، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین 
در لبنان نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: منابع 
عراقی از کشته شدن ایاک رون، مسئول جوخه ترور رژیم 

صهیونیستی در این حمله سخن می گویند.
س�ابقه حمالت پهپادی مقاومت به مواضع آمریکایی- ���

صهیونیستی
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات پهپادی را برعهده 
نگرفته و این در حالی است که حمات گروه های مختلف 
مقاومت با راکت ه��ای توپخانه ای و تله انفجاری جاده ای 
به پایگاه های نظامی اشغالگران آمریکایی یا کاروان های 
تجهیزاتی آن ها بخش اعظم حمات س��ال های اخیر را 
شامل می شود. استفاده از پهپادهای انتحاری هدایت شونده 
چند ماهی است آغاز شده و توان متفاوتی را به مقاومت اهدا 
کرده است، زیرا دقت هدف گیری و اصابت پهپاد انتحاری 

و همچنین بُرد نامحدود آن ها که تقریباً تمام خاک عراق 
را پوشش می دهند، قابل قیاس با راکت توپخانه ای که بُرد 
محدود و دقت پایینی دارند، نیست. تا پیش از این عملیات 
هشت مورد ثبت شده و قطعی از حمات پهپادی مقاومت 
به اشغالگران در مناطق مختلف عراق انجام شده که همین 
تعداد کم نتیجه بس��یار درخشان و جالبی برجای گذاشته 
است. از این هشت حمله پهپادی، سه مورد در استان اربیل، 
دو مورد در اس��تان االنبار )پایگاه هوایی عین االسد( و سه 
مورد در محدوده بغداد بوده اس��ت. نخستین بار ۱۴ آوریل 
۲۰۲۱ یک س��اختمان متعلق به سازمان جاسوسی سیا در 
ف��رودگاه اربیل هدف حمله یک فروند پهپاد انتحاری قرار 
می گیرد. بنا به ادعای مقام های آمریکایی در حمله مذکور 
نظامیان این کشور کشته نش��دند، اما تصاویر ماهواره ای 
منتشر شده از این مقر نشان دهنده اصابت دقیق پهپاد مورد 
نظر به هدف بوده اس��ت. صبح روز هشتم می ۲۰۲۱ نیز 
یک فروند پهپاد انتحاری به آشیانه پروازی در پایگاه هوایی 
عین االسد در استان االنبار اصابت کرد و به خسارت هایی 
منجر می شود که از سوی فرماندهان ارتش آمریکا نیز تأیید 
شد. س��ه روز بعد در ۱۱ می یک فروند پهپاد انتحاری به 
ساختمان مرکز عملیات ویژه ارتش آمریکا در پایگاه الحریر 
واقع در شمال ش��رق اربیل اصابت و آسیب جدی به این 
س��اختمان وارد کرد، اما مقام های آمریکایی از تلفات این 
حمله خبری منتشر نکردند. ششم ژوئن، دو فروند پهپاد به 
پایگاه عین االسد حمله می کنند که برخی منابع از رهگیری 
آن ها خبر دادند و اطاع خاصی از خس��ارت های احتمالی 
در دس��ت نیست. در شب های ۱۰، ۱۳ و ۲۲ ژوئن نیز سه 
مورد حمات پهپادی به کمپ ویکتوری در فرودگاه بغداد 
انجام شد که اطاعات خاصی از آن ها منتشر نشده است. 
هشتمین و آخرین مورد از حمات پهپادی فوق نیز در شب 
۲۵ ژوئن به دو س��اختمان در اطراف شهر اربیل انجام شد 

که یکی محل کنسولگری جدید آمریکا در عراق و دیگری 
یک ساختمان ناشناخته و مرموز بوده است.

نگرانی صهیونیست ها از آسمان مقاومت ���
روزنام��ه هاآرتص در گزارش��ی با بیان حمل��ه پهپادهای 
شناس��ایی مقاومت که از آن ها برای جمع آوری اطاعات 
استفاده می شود، یا پهپادهایی که برای حمات انتحاری در 
نقاط مختلف عراق تا فلسطین اشغالی به پرواز درمی آیند، 
هش��دار داد آنچه در آس��مان رخ می دهد به آسمان ختم 
نش��ده )و تبعات آن را روی زمین ه��م خواهیم دید(. این 
در حالی است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا 
کرد، ارتش این رژیم از س��از و کار جدیدی برای مقابله با 
پهپادهای مقاومت اس��تفاده کرده و به این وسیله توانسته 
است این پهپادها را رهگیری کند. به اعتقاد عاموس هارئیل، 
تحلیلگر ارش��د هاآرتص، گرچه ارتش رژیم صهیونیستی 
حاضر به افشای اطاعات بیشتری از این سازوکار نیست، 
اما ظاهراً آمیزه ای از جنگ الکترونیکی و ابزارهای رهگیری 
را در این زمینه به کار گرفته است. نام بردن مقام های ارشد 
رژیم صهیونیستی از شهید عماد مغنیه، از فرماندهان شهید 
حزب اهلل لبنان در گزارشی که بن مایه هشدار از عملیات های 
پهپادی مقاومت دارد، نشان می دهد تا چه میزان این رژیم 
همچنان در کابوس و وحش��ت سردار بزرگ مقاومت قرار 
دارد. این رسانه صهیونیستی معتقد است تجارب گران بهایی 
که حزب اهلل در جنگ سوریه علیه تروریسم به دست آورده 
به این یگان ظرفیت می دهد بیشترین کارایی را از پهپادها 
داشته باشد، همچنین ش��اهد به کارگیری پهپاد به وسیله 
جنبش مقاومت اسامی فلس��طین )حماس( علیه ارتش 
اس��رائیل بودیم که این موضوع نیز نگران کننده اس��ت و 
می تواند به طرف مقابل )حماس و حزب اهلل( این توانمندی 
را بدهد رخدادهای انجام شده در طرف اسرائیلی را به شکل 

بهتری رصد کنند.

 آسمان مقاومت تحت سیطره پهپادها
ترور مقام ارشد موساد با ابزاری که اسرائیل از آن  می ترسید؛


