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» ایستادگی« ؛ راهبرد تهران و 
کاراکاس در برابر دشمن

ایران و ونزوئال سند جامع همکاری ۲۰ ساله امضا کردند؛

  رئیسی: روابط ایران با 
ونزوئال راهبردی است

  مادورو: سند همکاری 
چشم انداز روشنی برای آینده

تجربه ایران وونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی 
در برابر فشارهای آمریکا مقاومت است
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مس��تأجران با مش��کالت عدیده ای حتی در دریافت 
تس��هیالت ودیعه مسکن مواجه هس��تند، بررسی ها 
نش��ان می دهد یک مستمری بگیر حداقل بگیر که در 
تهران زندگی می کند، باید بیش از ۴۵ درصد حقوق ۵ 

میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی خود را برای...

وام ودیعه مسکن مشکل گشای 
مستاجران می شود؟ 

در آشفته بازار اجاره بهاء؛

علی رغم افزایش ضریب س��وددهی پاالیشگاه های 
دنیا طی س��ال گذشته، پتروپاالیشگاه های داخلی در 
این سال پیشرفت چندانی نداشته اند و از همین جهت 

الزم است وزرات نفت توجه بیشتری به این...

 بی ارادگی وزارت نفت در 
پیشبرد قانون پتروپاالیشگاه ها

 کاهش رعایت دستورالعمل بهداشتی 
در کشور به حدود ۵۰ درصد

 عدم النفع 10 ميليارد دالری برای
 تأخير ساليانه ساخت پتروپااليشگاه

رئیس بنیاد ملی گندمکاران مدعی شد؛

تعلل دولت در 
پرداخت مطالبات 

گندمکاران

کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

لزوم اصالح حباب های 
بودجه ای در حوزه منابع

احسانارکانی ���
عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسبات

مجلس
رهبر معظ��م انقالب بر 
بودجه  س��اختار  اصالح 
ب��ه  نس��بت  و  تأکی��د 
تأخی��ر در ای��ن موضوع 
گالیه داش��تند، در بحث اصالح ساختار 
بودجه باید حباب ه��ای بودجه ای که در 
ح��وزه منابع درآمدی اس��ت باید اصالح 
ش��ود و منابع درآمدی پای��دار جایگزین 
منابع حبابی درآمدی در بودجه ش��وند و 
هزینه ها نیز کاهش پیدا کند تا ما بتوانیم 
کس��ری بودجه را         اصالح کنی��م. ما در 
مجلس آمادگی داریم تا نهایت همکاری 
را         در تصویب لوایح دولت داشته باشیم تا 
موانع یا خالءهای قانونی بر سر راه رفع 
مش��کالت مردم هرچه سریع تر برداشته 

شود. رهبر معظم انقالب اشاره ای به...
ادامهدرصفحه���2

قطعنامه شورای حکام هیچ 
خاصیت حقوقی و فنی ندارد

همایونسامهیح ���
نمایندهایرانیانکلیمیدرمجلس

ضدایران��ی  قطعنام��ه 
ش��ورای ح��کام آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی 
فاق��د وجاهت حقوقی و 
فنی و قطعنامه ای کامال سیاس��ی است. 
آمریکا و اروپا از توس��عه ق��درت و نفوذ 
جمه��وری اس��المی ایران به وحش��ت 
افتاده ان��د و س��عی دارن��د ت��ا از طریق 
نهادهای بین المللی ایران را تحت فشار 
قرار دهن��د. همانطور که گفتند قطعنامه 
اخیر ش��ورای حکام آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی قطعنامه ای کامال سیاس��ی 
اس��ت. این قطعنامه هیچ��گاه نمی تواند 
مان��ع فعالیت های هس��ته ای صلح آمیز 
ایران باش��د. آنها به خوب��ی می دانند که 
فعالیت های هس��ته ای ای��ران صلح آمیز 

است و به این موضوع اشراف دارند...
ادامهدرصفحه���2
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در ماه ژوئن سال گذشته کابینه ائتالفی 
نخس��ت وزیری »نفتالی بن��ت«، با اتکا 
ب��ر اح��زاب گوناگون به قدرت رس��ید و 
توانس��ت اکثریت را در پارلمان این رژیم 
)موس��وم به ِکنس��ت( -که ۱۲۰ کرسی 
دارد- کسب کند. اما، اکنون در شرایطی 
که هنوز یک س��الگی نخس��ت وزیری را 
ندیده، منابع نزدیک از احتمال فروپاشی 
کابینه او و حتی بازگشت بنیامین نتانیاهو 
به قدرت می گویند. به طور مثال، روزنامه 
عبری زبان هاآرتص نوش��ت که چیزی 
به پایان کابینه بنت نمانده و تقریباً همه 
درباره س��قوط کابینه او اتفاق نظر دارند. 
نفتالی بنت نیز در صحبت هایی که اخیراً 
داشت بر واگرایی نظرات و احتمال سقوط 
کابینه اش گفت و به نوعی آن را تأیید کرد. 
واگرای��ی در کابین��ه و اختالف نظرهای 
متعدد از مهم ترین دالیلی بود که کابینه 
بنت را در آستانه فروپاشی قرار داد. کابینه 
ائتالفی که بنت در ژوئن گذشته تشکیل 
داد، ترکیبی از احزاب چپ گرا و ملی گرای 

افراطی یهودی، احزاب دینی و فهرست 
مش��ترک عربی بود و بن��ت و الپید در 
آن زمان حمایت با کس��ب ۶۱ کرسی از 
۱۲۰ کرسی، توانستند حمایت و ائتالفی 
شکننده را ش��کل دهند. اما این واگرایی 
با بروز اختالف نظ��ر موجب تنش درون 
کابینه و استعفاهای پی درپی شد و کابینه 
را در آستانه سقوط قرار داد. آغاز اختالف 
از درگیری لفظی می��ان میخال وودگر، 
نماینده صهیونیس��م دینی و ادد سلمن، 
نماینده حزب راست گرا بر سر دستورات 
وزیر بهداش��ت بود و شروعی بود بر آغاز 
اختالفات و استعفاها. پس ازاین مشاجره 
لفظی، ادد س��لمن از ائتالف خارج شد و 
کابینه را در آستانه شکست قرار داد. این 
استعفاها تا جایی ادامه پیدا کرد که ممکن 
بود سقوط کابینه را پیش از یک سالگی به 
قدرت رسیدن بنت، رقم بزند. روز دوشنبه، 
»متان س��یدی«، سخنگوی بنت استعفا 
داد و چهارمی��ن نفری بود ک��ه از حلقه 
بنت کناره گیری کرد. س��یدی ۲۶ ساله، 

دولت اسرائیل به پایان نزدیک می شود
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 رشد چشمگیری داشت و چهار سال پیش، 

زمانی که او وزیر آموزش و س��پس وزیر 
دفاع بود، همکاری با بنت را آغاز کرد. در 
سال گذشته، سیدی سخنگوی بنت بود، اما 
تمام ارتباطات دفتر نخست وزیری، ازجمله 
ارتباطات موس��اد، ش��ورای امنیت ملی، 
شورای اقتصاد ملی، اداره ملی سایبری و 
غیره را مدیریت می کرد. پیش از استعفای 
سیدی، شمریت مایر، مشاور دیپلماتیک 
بنت در تاریخ ۱۳  می، و »تال گان زِوی«، 
مسئول دفتر وی نیز در ۲۳ می، از سمت 

خود استعفا کردند. گفتنی است، گان زوی، 
از وفادارترین همراه��ان، »نفتالی بنت« 
بوده و خبر استعفای او سؤال برانگیز بوده 
است. اختالف میان مایر و گان زی نیز در 
اختالف درون کابینه بی تأثیر بود و مایر و 
گان-زوی، هرکدام دیدگاه متفاوتی برای 
بنت داشتند؛ اولی به نخست وزیر توصیه 
می کرد که میانه روتر باش��د و دومی فشار 
م��ی آورد که بنت به پایگاه راس��ت گرای 
سابق خود وفادار باشد، که منجر به تنش ها 

در رده باالی دفتر نخست وزیر شد.
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ايران و جهان

لزوم اصالح حباب های 
بودجه ای در حوزه منابع

ادامهازصفحهیک ���
تاخیر در تدوین الیحه برنامه هفتم توس��عه 
داش��تند که ما نیز س��ال گذش��ته تذکراتی 
را         مک��رر در ای��ن ب��اره ب��ه دول��ت داده ایم. 
فرمایش های رهبر معظم انقالب چراغ راه دو 
سال آینده مجلس است، رهبر معظم انقالب 
ب��ر بحث ارائ��ه لوایح و تصویب آنها اش��اره 
داش��تند و الزم اس��ت که دولت در مسائلی 
که مربوط به مش��کالت مردم اس��ت، سریعًا 
به مجل��س الیحه بدهد و این طور نباش��د 
که ما به دلی��ل تعلل در ارائه الیحه ناچار به 
ارائه طرح در مجلس شویم. در بحث اصالح 
ساختار بودجه باید به سمتی حرکت کنیم که 
توزیع اعتبارات در کشور به عدالت و بر اساس 
ش��اخص های دقیق باشد و سرانه عمرانی در 
سراسر کشور و برای همه ایرانیان به صورت 

مساوی تقسیم شود.

قطعنامه شورای حکام هیچ 
خاصیت حقوقی و فنی ندارد

ادامهازصفحهیک ���
که وقتی رهبر معظم انقالب استفاده نظامی 
از ان��رژی هس��ته ای را حرام ش��رعی اعالم 
می کند، هیچ کس برخالف آن عمل نخواهد 
کرد. غربی ها با وجود اش��راف بر این موضوع 
اما با هدف محدودس��ازی نظ��ام جمهوری 
اس��المی سعی دارند تا فعالیت های هسته ای 
ایران را غیرصلح آمیز جلوه دهند، البته در این 
مس��یر ناکام خواهند ب��ود. متن این قطعنامه 
تحت فشار و تاثیرپذیری از تصمیمات آمریکا 
و الب��ی صهیونیس��تی تنظیم ش��ده و هیچ 

خاصیت حقوقی و فنی ندارد.

سهمیه ۳ درصدی استخدام معلوالن با 
جدیت اجرا شود

مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تاکید بر لزوم 
اجرای کامل و بی قید و شرط قانون حمایت 
از حقوق معلوالن، گفت: مسائل و مشکالت 
افراد دارای معلولیت باید حتماً رفع ش��ود. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز )شنبه( 
در دومین جلس��ه کمیته هماهنگی و نظارت 
ب��ر اجرای قانون حمای��ت از حقوق معلوالن 
در دولت سیزدهم، اظهار داشت: اجرای تمام 
قوانین در کش��ور امری ضروری و الزم است 
اما باید توجه داش��ته باش��یم که عدم اجرای 
قوانی��ن مرتبط ب��ا اف��راد دارای معلولیت با 
تبع��ات و پیامدهای منف��ی مضاعف همراه 
خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور به وزیر 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی مأموریت داد تا 
تیمی را برای پیگی��ری اجرای مواد و احکام 
قانون حمای��ت از حقوق معل��والن تعیین و 
مسائل و مش��کالت افراد دارای معلولیت را 
بیش از گذشته پیگیری کند. وی همچنین بر 
اهمیت رسیدگی به وضعیت بیمه معلولین و 
نیز خدمات و رفاهیات جامعه معلوالن کشور 
تاکید و خاطر نش��ان کرد: تمام دس��تگاه ها 
و نهادهای��ی که از بودجه عمومی اس��تفاده 
می کنن��د موظف هس��تند ب��ه اف��راد دارای 
معلولی��ت ارائ��ه خدمت کنند و ع��دم دولتی 
بودن این دستگاه ها نمی تواند توجیهی برای 

خودداری از ارائه خدمت باشد.

اعمال تهدیدهای دشمن به شکل 
جنگ های ترکیبی

مع��اون هماهنگ کننده ارت��ش گفت: همه 
می دانیم که استکبار جهانی از ما کینه دارد و 
تهدیدات را از ما برنمی دارد و این تهدیدها به 
شکل جنگ های ترکیبی در حال اعمال است. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از روابط 
عمومی ارتش، همزمان با ایام دهه کرامت و 
س��الروز والدت با سعادت امام رضا )ع(، امیر 
دریادار حبیب اهلل س��یاری، معاون هماهنگ 
کننده ارتش، در مراسم بهره برداری از سالن 
اجتماع��ات مصباح واقع در س��تاد فرماندهی 
ارتش، ضمن اشاره به ضرورت انجام اقدامات 
فرهنگی اظهار داش��ت: حضور در جبهه های 
جنگ ن��رم، هم ت��راز حض��ور در جبهه های 
جنگ سخت است. وی با بیان اینکه تمامی 
اقداماتی ک��ه پیرامون و درون س��تاد ارتش 
انجام ش��ده نشان دهنده یک تغییر فرهنگی 
است، تصریح کرد: بحث های فرهنگی بسیار 
حائز اهمیت اس��ت و اگر به آنها توجه نشود، 

آسیب می بینیم.

قانون جنگل در شورای امنیت حاکم 
است

دبیرکل جمعیت ایثارگران با محکوم کردن 
قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای حکام گفت: 
در مواقعی که کشوری حاضر به امتیازدهی 
بر اس��اس فش��ارهای وارده ش��ان نیس��ت، 
قطعنامه های��ی را ب��ر ضد آن کش��ور ایجاد 
می کنند. محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت 
ایثارگران انقالب اسالمی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« در خصوص تصویب قطعنامه ضد 
ایرانی اخیر ش��ورای حکام آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی گفت: اگ��ر به رون��د برخورد 
کشورهای اس��تعماری که به حق خود قانع 
نیس��تند و می خواهند حقوق ملت های دیگر 
را ضایع کنند، نگاه کنیم، متوجه می ش��ویم 
زمانی که کش��وری علیرغم فشارهای وارده 
حاضر نمی ش��ود به آنه��ا امتیازدهی کنند، 
دس��ت به ترور می زنند، بین مردم شایعاتی 
را مط��رح می کنن��د یا قطعنامه های��ی را بر 
ضد آن کش��ور صادر می کنند. بعد از انقالب 
اسالمی همه این شیوه ها بارها برای ایران، 
رخ داده اس��ت. وی با ذکر مثالی بیان کرد: 
مثاًل در دوران دولت قبل ش��اهد بودیم که 
دولتی ها به صورت سهوی یا عمدی، فریب 
ش��ایعات غرب و اروپا را می خوردند که اگر 
ب��ه FATF نپیوندی��د، هیچ گونه واکس��ن 
کرونای��ی به کش��ور وارد نمی ش��ود و مردم 
متضرر می شوند. متأسفانه برخی مسئولین و 
رسانه های داخلی هم جمالت آن ها را تکرار 
می کردن��د. اکنون در دولت حجت االس��الم 
رئیسی دیدیم که بدون پیوستن به الیحه ای 
توانستیم واکس��ن وارد کنیم و موفق شدیم 
مشکل کرونا را حل کنیم. مشخص است که 
به دولت قبل دروغ گفته اند و تولیدکنندگان 
این ش��ایعات که کشورهای غربی و اروپایی 

بودند نیز رسوا شدند.

باید برای هر احتمالی در برابر ترکیه 
آماده باشیم

س��خنگوی دولت یونان در مصاحبه با یک 
ش��بکه تلویزیونی اعالم کرد: باید برای هر 
احتمالی در برابر ترکیه آماده باشیم. به گزارش 
وبگاه »توویم��ا«، وبگاه یونان��ی »توویما« 
اکونومو، سخنگوی دولت یونان امروز شنبه 
در گفتگو با شبکه تلویزیونی »اسکای نیوز« 
اعالم کرد: ما از خود راضی نیستیم. باید برای 
هر احتمالی با ترکیه آماده باشیم. سخنگوی 
دول��ت یونان در این خص��وص گفت: کارت 
برنده یونان رواب��ط آتن با متحدان و تقویت 
موقیع دفاعی این کش��ور اس��ت. به گزارش 
این وبگاه، این مقام یونانی در این خصوص 
اضافه ک��رد: یون��ان کاماًل می توان��د با هر 
چالشی علیه حاکمیت ملی و حقوق حاکمیت 
خود مواجه شود. این به نفع ما است که وارد 
هیچ تشدید تنشی با ترکیه نشویم. سخنان و 
موضع گیری سخنگوی دولت یونان در حالی 
مطرح می ش��ود که »رجب طیب اردوغان« 
رئی��س جمه��ور ترکیه چندی پی��ش درباره 
نظامی کردن جزایر واقع در دریای اژه هشدار 
داده و گفته بود که در این زمینه با احدی نیز 
»شوخی نداریم«. »رجب طیب اردوغان« در 
این خص��وص گفته بود: از آتن می خواهم از 
رؤیاپ��ردازی، اقدامات و اظهاراتی که موجب 
پشیمانی است خودداری کند. سر عقل بیایید. 
آنکارا هرگز از حقوق خود در دریای اژه صرف 
نظر نمی کند و از اس��تفاده از حقوق خود که 
در توافقات بین  الملل��ی درخصوص نظامی 
کردن جزایر ذکر شده است نیز عقب  نشینی 

نخواهد کرد.

عربستان و امارات از جزایر یمن سوء 
استفاده می کنند

نخس��ت وزیر یمن تاکید کرد که عربستان و 
امارات از جزایر و سواحل یمن در راستای منافع 
صهیونیست ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها سوء 
استفاده می کنند. به گزارش المسیره، عبدالعزیز 
بن حبتور نخست وزیر یمن با تاکید بر اینکه 
عربستان و امارات از جزایر و سواحل یمن در 
راس��تای منافع صهیونیست ها، آمریکایی ها و 
انگلیسی ها سوءاستفاده می کنند، گفت: وخامت 
اوض��اع در اس��تان های تحت اش��غال نتیجه 
تالش دو کشور اشغالگر )عربستان و امارات( 
برای تداوم رویکرد هرج و مرج و ویرانی است. 
وی تاکید کرد: عربستان و امارات به عنوان دو 
کشور اشغالگر و متجاوز به یمن، با هر ابزاری 
تالش می کنند حضور خود را در غارت ثروت 
و دارایی ها م��ردم یمن طوالنی کنند. یمن با 
س��ابقه مبارزاتی افتخارآمیز و سابقه مقاومت 
در برابر متجاوزان و اش��غالگران، قادر اس��ت 
اش��غالگران جدید را بیرون براند و حاکمیت و 
تمامیت ارضی خود را حفظ کند. عربس��تان و 
امارات از شش��م فروردین س��ال ۹۴ در قالب 
ائتالف��ی از چند کش��ور عرب��ی و با کمک و 
چراغ سبز آمریکا، حمالت گسترده ای را علیه 
یمن فقیرترین کش��ور عربی آغاز کردند تا به 
بهانه بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس 
جمهوری مستعفی این کش��ور به قدرت، به 
اهداف و زیادخواهی های سیاس��ی خود جامه 

عمل بپوشانند.

اخبار

عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
صنایع بزرگ باید به س��مت تامین ک��ردن برق خود و 
ساخت نیروگاه حرکت کنند اما تا رسیدن به این مسئله 
وزارت نیرو با هماهنگی کامل قصد مدیریت شرایط را 
دارد. حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
با اشاره به مسئله تامین انرژی صنایع اظهار داشت: امروز 

)یکشنبه( کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی از 
وزیر نیرو دعوت کرده تا برنامه خود به منظور مدیریت 
مصرف برق صنایع را ش��رح دهد. عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو 
در مسئله مدیریت مصرف برق صنایع گفت: دولت و در 
راس آن وزارت نیرو به دنبال هماهنگی کامل با حوزه 
صنایع خرد و کالن اس��ت تا از این طریق نقاط منفی 

ناشی از محدودیت انرژی به حداقل برسد. وی با اشاره 
ب��ه برنامه مدیریت مصرف برق ش��هرک های صنعتی 
کش��ور افزود: مقرر ش��ده تا برق شهرک های صنعتی 
در یک روز مدیریت مصرف ش��ده تا امکان جابه جایی 
شیفت روز تعطیل با روز مدیریت مصرف فراهم شود و 
از این طریق کاهش تولیدی را شاهد نباشیم. سلیمی به 
صنایع بزرگ هم اشاره کرد و گفت: صنایع بزرگ باید 

به سمت تامین کردن برق خود و ساخت نیروگاه حرکت 
کنند اما تا رسیدن به این مسئله وزارت نیرو با هماهنگی 
کامل قصد مدیریت ش��رایط را دارد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سال گذش��ته قطعی نابه هنگام برق صنایع 
زمینه مش��کالت گس��ترده برای این مشترکان برق را 
فراهم کرد اما در س��ال جاری با برنامه وزارت نیرو این 

مسئله به حداقل رسیده است.

صنایع بزرگ به سمت ساخت نیروگاه حرکت کنند
عضو هیئت رئیسه مجلس:

»ایستادگی« راهبرد تهران و کاراکاس در برابر دشمن
ایران و ونزوئال سند جامع همکاری ۲۰ ساله امضا کردند؛

رؤس��ای جمهور ایران و ونزوئال، روز ش��نبه در مجموعه 
فرهنگی- تاریخی س��عدآباد س��ند همکاری های جامع 
راهب��ردی ۲۰ س��اله دو کش��ور را امضا کردن��د. ایران و 
ونزوئال عالوه بر س��ند جامع همکاری های راهبری ۲۰ 
ساله، اس��نادی را برای همکاری در زمینه های سیاسی، 
فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی امضا 
کردند. پس از مراس��م امضای اسناد، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیس��ی و نیکالس مادورو در نشست مطبوعاتی 
مش��ترک حضور یافتند. رئیس جمهور ونزوئال روز جمعه 
در صدر هیأتی بلندپایه به ایران سفر کرد و صبح شنبه از 
سوی رئیس جمهور کشورمان به طور رسمی در مجموعه 
فرهنگی، تاریخی سعدآباد مورد استقبال قرار گرفت. سفر 
»نیکالس مادورو« به ایران به دعوت رسمی سید ابراهیم 
رئیسی انجام شده و بعد از سفر آبان ۹۵، دومین سفر او به 
تهران است. دیدار و گفت وگو با رئیس جمهوری اسالمی 
ایران و برگزاری نشس��ت مشترک هیأت های عالی رتبه 
دو کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه رئیس جمهور 
ونزوئالس��ت. وزرای امور خارجه، کش��اورزی، ارتباطات، 
عل��وم و تکنولوژی، حمل و نقل و گردش��گری ونزوئال، 

مادورو را در سفر به کشورمان همراهی می کنند.
رئیسی:روابطایرانماباونزوئالراهبردیاست ���

آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی رئیس جمهور در نشست 
خبری مش��ترک با همتای ونزوئالیی خود، اظهار داشت: 
بسیار خوش��حال هس��تم که امروز میزبان آقای مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال، وزرا و هیئت همراه ایشان هستم. 
وی اف��زود: سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران 
همواره ارتباط با کشور های مستقل بوده است و ونزوئال 
نش��ان داد که در مقابل تهدید ها و تحریم ها دش��منان و 
امپریالیسم ایستادگی و مقاومت مثال زدنی داشته و دارد. 
رئیس جمهور گفت: تحریم ها و تهدید ها علیه ملت ایران 
در این چهل و چند ساله فراوان بوده است، اما ملت ایران 
تصمیم گرفته است که تحریم ها را برای خود به فرصت 
در جهت پیش��رفت کش��ور تبدیل کند. رئیسی تصریح 
کرد: وقتی که س��خنگوی کاخ س��فید اعالم می کند که 
فشار های حداکثری نسبت به ایران مفتضحانه شکست 
خورده است این صحبت نقطه پیروزی ملت ایران و نقطه 
شکس��ت ایاالت متحده آمریکا و دشمنان را رقم می زند. 
وی با بیان اینکه ونزوئال سال های بسیار سختی را سپری 
کرده اس��ت، ام��ا اراده مردم ونزوئال و دولت و ش��خص 
آقای رئیس جمهور این بوده است که باید در مقابل این 
تحریم ها مقاومت کرد، بیان داش��ت: امروز گزارش هایی 

دریافت می کنیم از کشور ونزوئال آن است که این کشور 
توانسته است ابر تورم ها را پشت سر گذاشته است و رشد 
اقتصادی در این کش��ور آغاز ش��ده است. رئیس جمهور 
تاکید کرد: این نشانه خوبی است که به همه ثابت می کند 
که مقاومت و ایس��تادگی جواب می دهد و دشمن را وادار 
به عقب نش��ینی می کند. رئیس��ی ادامه داد: روابط ما با 
کشور ونزوئال یک روابط راهبردی است که در حوزه های 
مختلفی امروز روابط جریان دارد. امضای س��ند همکاری 
بیست ساله بین دو کش��ور جلوه ای از اراده مسئولین دو 
کش��ور برای توس��عه روابط در حوزه های مختلف است. 
وی اف��زود: در این دولت، همکاری هایی در حوزه انرژی، 
اُِورهال کردن و تعمیر نیروگاه های حرارتی پاالیشگاه ها 
در کش��ور ونزوئال اتفاق افتاده اس��ت. همچنین توانسته 
ایم خدمات فنی مهندس��ی را به این کش��ور صادر کنیم 
و در حوزه ه��ای اقتصادی، دفاعی، نظامی و کش��اورزی 
همکاری های خوبی اتفاق افتاده است. رئیسی گفت: این 
همکاری ها نشان می دهد ظرفیت های بسیاری در کشور 
ونزوئال وجود دارد همچنین ایران از ظرفیت های فراوانی 
برخوردار است که می تواند منجر به همکاری ها در همه 
زمینه ها و ظرفیت ها بین دو کش��ور شود. رئیس جمهور 
گف��ت: از حوزه های دیگری که می تواند زمینه همکاری 
بین دو کشور باشد حوزه علم و فناوری است که بحمداهلل 
در این سال ها گام های بسیار خوبی در جمهوری اسالمی 
ایران برداشته شده اس��ت که می توانیم از این تجربیات 
در کشور ونزوئال نیز استفاده کنیم همچنین شرکت های 

دانش بنیان و پارک های عل��م و فناوری می تواند زمینه 
همکاری بسیاری خوبی در زمینه های مختلف نفت، گاز، 
صنعت پتروشیمی و کشاورزی بین دو کشور کاماًل فراهم 
کند. وی افزود: آغاز پرواز تهران و کاراکاس زمینه بسیار 
خوبی برای رفت و آمد بین دو کشور را فراهم می کند که 
هم می تواند بر روابط اقتصادی و تجاری بین دو کش��ور 
رونق بسیار بیش��تری بدهد و هم می تواند روابط بین دو 
ملت را نزدیکتر کند. رئیس جمهور در پایان بیان داش��ت: 
یک بار دیگر به آقای رئیس جمهور و هیئت همراهشان 
خوش آمدگویی دارم و امیدوار هستم سفر ایشان به ایران 

نقطه عطفی برای ارتقای روابط بین دو کشور باشد.
س�الهچش�ماندازروشنی مادورو:س�ندهمکاری���2۰

برایآیندهترسیممیکند
نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال نیز در این نشست 
مطبوعاتی با بیان اینکه امضای س��ند همکاری ۲۰ ساله 
میان دو کش��ور چشم اندازی روش��ن از مسیر پیش روی 
روابط ایران و ونزوئال ترس��یم می کند، اظهار داش��ت: در 
فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ دوران سختی را سپری 
کردیم و تصمیم داریم برای عبور از این دوران س��خت و 
نیز گسترش همکاری ها و روابط میان دو کشور از تجربه 
تاریخی جمهوری اسالمی ایران و نیز توانمندی های این 
کش��ور به ویژه در زمینه های فنی و تکنولوژیک استفاده 
کنیم. رئیس جمهور ونزوئال با اش��اره ب��ه اینکه عرصه 
گس��ترده ای از زمینه های همکاری در عرصه های نفت، 
گاز، پاالیش��گاه و پتروشیمی میان ایران و ونزوئال وجود 

دارد، افزود: به زودی ش��اهد افتتاح خط پروازی مستقیم 
میان تهران و کاراکاس خواهیم بود که کمک زیادی به 
فعال شدن ظرفیت های همکاری میان دو کشور خواهد 
کرد. آقای م��ادورو تصریح کرد: با وجود اینکه حدود ۷۰ 
درصد ایران را س��رزمین های خش��ک و کم آب تشکیل 
می دهد، اما این کشور توانسته در عرصه کشاورزی یک 
معجزه رقم بزند و حتی در مناطق کویری توانسته اند، از 
طریق تکنولوژی به توسعه کشت محصوالت کشاورزی 
اق��دام کنند. رئیس جمهور ونزوئ��ال یکی از اولویت های 
کشورش برای گسترش همکاری ها با ایران را بهره گیری 
از فن��اوری و تکنولوژی ه��ای ایران برای توس��عه تولید 
محصوالت کش��اورزی در ونزوئال دانست و خاطرنشان 
کرد: ونزوئال ۳۳ میلیون هکتار اراضی قابل کشت مناسب 
و آب کافی برای تولید محصوالت کشاورزی دارد. آقای 
مادورو با بیان اینکه معتقدم آینده دوستی ایران و ونزوئال 
بسیار مس��رت بخش و غیرقابل خدشه خواهد بود، گفت: 
همه شاهد خواهیم بود که ما چگونه در مقابل مشکالت 
مقاومت خواهیم کرد و به پیشرفت می رسیم. همه شاهد 
خواهند بود که جهان جدید چگونه شکل خواهد گرفت؛ 
جوان��ان ونزوئالیی و ایرانی بای��د بدانند که دنیای آینده، 
دنیای تساوی و حامل عدل است و همه باید با ایستادگی 
در برابر امپریالیس��م و در کنار هم این آینده را بس��ازیم. 
رئیس جمهور ونزوئال خط��اب به رئیس جمهور و مردم 
ایران اظهار داش��ت: روی حمایت و همکاری همه جانبه 

ما حساب کنید.
دومیننفتکشس�اختایرانبهونزوئالتحویلداده ���

شد
روس��ای جمهور دو کش��ور به صورت ویدئوکنفرانس با 
عرشه این کشتی در خلیج فارس ارتباط برقرار کرده و در 
جریان مراحل ساخت و فعالیت این نفتکش اقیانوس پیما 
قرار گرفتند. اسناد تحویل نفتکش آفراماکس نیز در این 
جلسه ما بین مدیران شرکت صدرا و طرف ونزوئالیی به 
امضا رسید. این کشتی نفتکش دومین کشتی از سفارش 
س��ال های گذش��ته کش��ور ونزوئال به ایران است. طبق 
قرارداد منعقد ش��ده قرار است ایران ۲ نفتکش دیگر نیز 
پس از س��اخت به این کش��ور تحویل داده شوند. کشتی 
آفراماک��س دارای ۲۵۰ مت��ر ط��ول، ۴۴ متر عرض، ۲۱ 
متر ارتفاع، ۸/۱۴ متر آبخور، با ۱۵ نات س��رعت است که 
قابلیت حمل ۸۰۰ هزار بش��که نفت را دارد. همچنین در 
این مراس��م به مناسبت میالد امام هشتم )ع( و ۸ ستاره 

پرچم ونزوئال، بوق این نفتکش ۸ بار به صدا درآمد.

تجربه ایران وونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکا مقاومت است
رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور ونزوئال:

مق��ام معظم رهبری فرمودن��د: تجربه ایران 
وونزوئال نش��ان داد تنها راه پیروزی در برابر 
فش��ارهای آمریکا مقاومت اس��ت. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
عصر دیروز )ش��نبه( در دیدار آقای نیکالس 
مادورو رئیس جمهور ونزوئال و هیئت همراه 
با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئال 
در مقابل فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی 
امریکا، تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیز دو 
کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها 
مقاومت و ایس��تادگی اس��ت. رهبر انقالب 
اس��المی با اش��اره به پیروزی دولت و ملت 
ونزوئال در مبارزه ای سخت با امریکا و جنگ 
ترکیبی و همه جانبه ای که بر ضد ونزوئال به 
راه انداخته ش��ده بود خطاب به آقای مادورو 
گفتند: مقاومت جنابعالی و ملت ونزوئال بسیار 

با ارزش است زیرا قدر و منزلت و لیاقت یک 
ملت و کش��ور و رهبران آن کش��ور را ارتقا 
می دهد و امروز قاعدتاً نگاه امریکا به ونزوئال 
متفاوت از گذش��ته اس��ت. حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای همچنین با اش��اره به پیش��رفتها 
و ابتکاره��ای علم��ی و فن��اوری جمهوری 
اس��المی ایران در س��الهای اخی��ر افزودند: 
این گام های بلند در ش��رایطی برداشته شده 
اس��ت که س��نگین ترین و بی س��ابقه ترین 
تحریم ها و فش��ارها بر مل��ت ایران تحمیل 
ش��د و امریکایی ها خودشان نام آن را »فشار 
حداکثری« گذاش��تند. ایش��ان تأکید کردند: 
مقاومت ملت ایران باعث شکس��ت سیاست 
فش��ار حداکثری ش��د، به گونه ای که یکی از 
مس��ئوالن برجسته سیاس��ی امریکا چندی 
پیش تعبیر »شکس��ت مفتضحانه« را به کار 

بُرد. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
نتیجه ای که می توان از ایستادگی و موفقیت 
دو ملت ایران و ونزوئال گرفت، این است که 
تنها راه عالج در مقابل فش��ارها، ایستادگی 
و مقاومت است ضمن آنکه باید همکاری ها 
و ارتباط��ات میان جمهوری اس��المی ایران 
و دول��ت بولی��واری ونزوئال بی��ش از پیش 
مستحکم و نزدیک ش��ود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با استقبال از امضای سند همکاری 
۲۰ س��اله میان ایران و ونزوئال گفتند: الزمه 
همکاری های بلندمدت پیگیری توافقات و به 
سرانجام رس��اندن آنها است. ایشان با اشاره 
به همکاری ه��ای صمیمانه ایران و ونزوئال، 
خاطرنشان کردند: دو کشور با هیچ کشوری 
اینگونه رواب��ط نزدیک ندارن��د و جمهوری 
اس��المی ایران نشان داده است که در مواقع 

خطر، خطر می کند و دس��ت دوستان خود را 
می گیرد. رهبر انق��الب همچنین از مواضع 
ضدصهیونیستی آقای مادورو تجلیل کردند و 
گفتند: موضع گیری های چندی قبل جنابعالی 
علیه رژیم صهیونیس��تی بس��یار درس��ت و 
ش��جاعانه بود. در این دیدار که آقای رئیسی 
رئیس جمهور کش��ورمان نیز حضور داشت، 
رئیس جمهور ونزوئ��ال از حمایت های ایران 
در مبارزه س��خت مل��ت ونزوئال ب��ا امریکا 
قدردان��ی کرد و گفت: ش��ما در هنگامی که 
ش��رایط ونزوئال بس��یار س��خت بود و هیچ 
کشوری کمک نمی کرد به یاری ما آمدید و 
کمک کردید تا از آن ش��رایط خارج ش��ویم. 
رئیس جمهور ونزوئال با تشریح شرایط سخت 
اقتصادی این کش��ور در سالهای اخیر افزود: 
همان طور که جنابعالی گفتید امریکایی ها یک 

جنگ تدریجی و چند بُعدی را علیه کشور ما 
آغاز کردند ولی ما توانس��تیم با ایستادگی و 
استفاده از فرصت هایی که تحریم ها در اختیار 
م��ا ق��رار داد، مقابله همه جانب��ه را با تهاجم 
آمری��کا آغاز کنیم و اکنون ش��رایط ونزوئال 
بهتر از چند س��ال قبل اس��ت. آقای مادورو 
همچنین با اشاره به مذاکرات خود در تهران 
و امضای س��ند همکاری اف��زود: ما در حال 
طراحی یک نقشه راه دقیق برای همکاری با 
ایران در زمینه های مختلف به ویژه در بخش 
علم و فناوری هستیم. رئیس جمهور ونزوئال 
همچنین با تأکید بر اینکه کشورش موضوع 
فلس��طین را ی��ک موضوع مقدس بش��ری 
می داند، گفت: ب��ه علت همین اعتقاد، رژیم 
صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه 

مستمر بر ضد ونزوئال است.

خودمان بزرگترین تهدید برای اسرائیل هستیم

نخست وزیر مجارستان: سوروس محرک جنگ در اوکراین است

رئیس سابق موساد:

رئیس س��ابق سازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که ایران و 
فلسطین خطری برای موجودیت این رژیم نیستند بلکه خود این رژیم بزرگترین 
خطر برای خودش اس��ت. »تامیر پاردو« رئیس س��ابق س��ازمان اطالعات و 
جاسوس��ی رژیم صهیونیستی )موس��اد( در مقاله ای که در وب سایت خبری 
»وای نت« )Ynet( این رژیم منتشر کرد، نوشت که صحبت های بسیاری در 
مورد خطراتی که این رژیم با آن مواجه است، وجود دارد. پاردو در این مقاله که 
تحت عنوان »توقف ساعت مکانیزم خود تخریبی اسرائیل« می نویسد: برخی 
می گویند ایران بزرگ ترین تهدید است، در حالی که برخی دیگر ادعا می کنند 

که این فلس��طینی ها هس��تند که خطری بزرگ تر ب��رای موجودیت ما ایجاد 
می کنند. اما به نظر من، ما خودمان بزرگ ترین خطری هستیم که این ملت با 
آن مواجه اس��ت به دلیل تمایل و نگرش مان به خودتخریبی که در سال های 
اخیر به کمال رس��انده ایم. وی در ادامه افزود: همانند دوران قدیم که با اشغال 
رومیان روبرو بودیم، برادر برادر را می کش��د و خون بر زمین می ریزد. لژیون 
های رومی می ایستادند و صبورانه منتظر بودند تا یهودیان تقریباً کار را برای 
آنها به پایان برسانند. ما باید جلوی این کار را بگیریم. پاردو گفت: اکنون ما از 
درون چندپاره و چندقطبی شده ایم و دشمنان ما بار دیگر صبورانه منتظر لحظه 

ای مناسب برای نابودی ما هستند. رئیس سابق موساد همچنین با اشاره به چند 
پارگی و اختالفات داخلی درون این رژیم نوشت که پس از چهار دوره انتخابات 
متوالی، کابینه جدیدی تشکیل شد که اکثریت اندک پارلمانی را به دست آورده 
بود، اما کس��انی که پس از ۱۲ سال از قدرت برکنار شده اند، مشروعیت آن را 
به رسمیت نمی شناسند و آنها حتی از خطاب کردن نخست وزیر با عنوان وی 
خودداری می کنند. وی افزود که از س��ال ۱۹۶۷، رژیم صهیونیستی هیچ مرز 
مشخصی نداشته است و طی ۵۵ سالی که از جنگ شش روزه می گذرد، این 

رژیم از الحاق کرانه باختری و نوار غزه به خود عاجز بوده است.

نخست وزیر مجارستان سرمایه داران جهانی را از جمله کسانی دانست که به 
طوالنی شدن جنگ در اوکراین دامن می زنند. به گزارش پایگاه میدیا چامپس، 
نخس��ت وزیر مجارستان می گوید »جورج سوروس« س��رمایه دار بزرگ دنیا از 
جمله کس��انی اس��ت که به تحریک جنگ در اوکراین دامن می زند.»ویکتور 
اوربان« در مصاحبه ای اعالم کرد تنها صلح می تواند تورم را مهار کند و اقتصاد 
را از شوک های بیشتر نجات دهد. به گفته نخست وزیر مجارستان سوروس از 

جمله س��رمایه دارانی است که به طوالنی شدن درگیری در اوکراین عالقمند 
است.اوربان در ادامه تاکید کرد: افرادی هستند که عالقه مند به طوالنی شدن 
درگی��ری )در اوکراین( اند. وی در ادامه گفت کاماًل واضح اس��ت که محافل 
تجاری هستند که به این جنگ عالقه مند دارند. جورج سوروس نماد آنهاست. 
او آشکارا از لزوم طوالنی شدن جنگ سخن می گوید.نخست وزیر مجارستان 
همچنین یادآورش��د که مجارستان در حال حاضرعمال تنها کشوری است که 

خواهان صلح در اوکراین اس��ت. در واقع، بوداپست برخالف اکثر پایتخت های 
اروپایی دیگر، تاکنون از ارس��ال سالح به اوکراین خودداری کرده است. اوربان 
اف��زود چیزی که ما ب��ه آن نیاز داریم تأمین مالی صلح و نه جنگ اس��ت.ماه 
گذشته، سوروس در سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس حمله نظامی 
روس��یه به اوکراین را آغاز جنگ جهانی سوم دانست که ممکن است از تمدن 

انسانی چیزی باقی نگذارد.
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اقتصاد کالن

 حق مسکن کارگران
 ۵۵۰هزار تومان شد

دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان 
تعیین کرد. به گزارش تس��نیم،  محمد مخبر 
معاول اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان برنامه 
و بودجه کش��ور مصوبه هیئ��ت وزیران مبنی 
ب��ر افزایش حق مس��کن کارگ��ران را ابالغ 
کرد.هیئ��ت وزیران در جلس��ه ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ 
به پیش��نهاد ش��ورای عالی کار و تأیید سازمان 
برنام��ه و بودج��ه کش��ور و به اس��تناد ماده ۲ 
اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و 
برای کمک هزینه مس��کن کارگری � مصوب 
۱۳۷۰ � تصوی��ب کرد.کمک هزینه مس��کن 
کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین 
ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد 
هزار ریال تعیین می ش��ود.به گزارش تسنیم، 
پیش از این ش��ورای عالی کار، حق مس��کن 
کارگران را در س��ال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۵۰ هزار 
توم��ان تصویب کرده بود در حالی که س��ال 
گذش��ته این رقم ۴۵۰ هزار توم��ان بود، البته 
این مصوبه پیش��نهاد شورای عالی کار بود که 
برای اجرایی ش��دن باید ب��ه تصویب هیئت 
وزیران می رس��ید.اما در بررسی هیئت وزیران 
حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل 

۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

شاخص بورس ۲ هزار واحد افت کرد 
شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 
س��رمایه با افت ۲ هزار واحدی روبرو ش��د. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار س��رمایه بیش از ۵میلیارد و ۳۶۷میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش��ی بالغ بر ۳هزار و 
۴۲۵میلی��ارد تومان در بیش از ۳۹۷هزار نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص بورس 
با افت ۲۰۱۱واح��دی در ارتفاع یک میلیون و 
۵۱۸هزار و ۲۸۶واحد قرار گرفت.بیشترین اثر 
منفی بر دماس��نج بازار سهام در روز جاری به 
نام نماده��ای معامالتی ش��رکت های ایران 
خودرو، بانک صادارت و بانک تجارت ش��د و 
در مقابل شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، ملی صنایع مس ایران و پتروش��یمی 
شازند با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار 
سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای 
فراب��ورس ای��ران هم ب��ا معامل��ه ۲میلیارد و 
۲۱۳میلیون ورقه به ارزش ۳هزار و ۶۷۲میلیارد 
تومان در ۲۵۹هزار نوبت، ش��اخص فرابورس 
)آیفکس( ۳۰واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۰هزار 
و ۹۱۵واح��د قرار گرفت.در این بازار هم امروز 
بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام 
نماده��ای معامالتی تولید نیروی برق دماوند، 
بیمه دی و توس��عه مس��یر برق گیالن شد و 
در مقابل ش��رکت های مجتم��ع جهان فوالد 
سیرجان، نفت ایرانول و گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص 

به نام خود ثبت کردند.

تلفن وزیر راه و شهرسازی فقط زنگ 
می خورد! 

برخالف وعده وزیر راه و شهرس��ازی مبنی بر 
پاسخگویی تلفنی ۲۴ ساعته به حادثه دیدگان 
قطار مشهد - یزد، اما کسی پاسخگوی شماره 
تلفن همراه اعالم ش��ده نیست. برخالف وعده 
وزیر راه و شهرسازی مبنی بر پاسخگویی تلفنی 
۲۴ ساعته به حادثه دیدگان قطار مشهد - یزد، 
اما ش��ماره تلفن همراه معرفی شده فقط زنگ 
می خورد و کس��ی پاسخگو نیس��ت!با توجه به 
وقوع حادثه واژگونی قطار مس��یر مشهد به یزد 
ک��ه موجب جان باختن تعدادی از هم وطنان و 
مجروح شدن مسافران این مسیر شد وزیر راه و 
شهرسازی، روز پنج شنبه در صفحه شخصی خود 
در توئیتر، شماره تلفن همراهی را برای پیگیری 
و پاس��خگویی ۲۴ س��اعته ب��ه وضعیت حادثه 
دیدگان منتش��ر کرد.اما بر اساس پیگیری های 
صورت گرفته از حادثه دیدگان و همچنین طی 
تماس های مکرر انجام ش��ده مشخص شد که 
این شماره تلفن به هیچ عنوان پاسخگوی افراد 
نیست و تنها زنگ می خورد.این در حالی است 
که وزیر راه و شهرس��ازی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی خواسته بود تا افراد هرنوع 
کم کاری را از طریق شماره ۰۹۰۵۷۷۷۷۵۵۷ در 
سریع ترین زمان ممکن از طریق مدیرکل حوزه 
وزارتی به وزیر راه و شهرسازی اطالع دهند.اما 
دو روز پس از انتشار این متن درپی گزارش های 
مردمی، چند بار با ش��ماره اعالم ش��ده تماس 
گرفتیم، ولی کس��ی پاس��خگو نبود.یش از این 
مدیرکل دفت��ر وزارتی وزیر راه و شهرس��ازی 
ه��م در ایام نوروز ش��ماره تلفنی برای پیگیری 
موضوعات مسافران و شکایات آن ها ارائه کرده 
بود که آن ش��ماره هم به گفته مسافران در آن 

زمان پاسخ گو نبوده است.

شرکت ملی پخش حذف کارت سوخت 
آزاد جایگاه داران و افزایش قیمت 

بنزین را تکذیب کرد 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
پی ش��ایعات مطرح شده در رسانه ها و فضای 
مج��ازی مبنی بر حذف کارت س��وخت آزاد 
جای��گاه داران، طی اطالعیه ای ای��ن ادعا را 
تکذیب کرد. به گزارش تسنیم، شرکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی اطالعیه ای جدید 
در خص��وص وضعی��ت کارت س��وخت آزاد 
جای��گاه داران صادر کرد. مت��ن این اطالعیه 
به شرح زیر اس��ت:»۱- به اطالع هموطنان 
می رساند در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها 
و فضای مجازی در خص��وص حذف کارت 
سوخت جایگاه داران از چرخه عرضه بنزین در 
جایگاه های عرضه س��وخت کشور، به اطالع 
مردم عزیز می رساند موارد مورد اشاره شایعه ای 
بیش نیست و همچنان مطابق روال گذشته 
عرضه بنزین در تمامی مناطق سی وهفت گانه 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با ن��رخ اول بصورت یارانه ای )۱۵۰۰ تومانی( 
و بنزی��ن با نرخ غیریاران��ه ای )۳۰۰۰ تومان( 
انجام می شود.۲- درباره افزایش قیمت بنزین، 
ب��ه اطالع هموطنان می رس��اند این موضوع 
نیز تکذیب می ش��ود و هیچ تصمیمی برای 
افزایش قیمت بنزین اتخاذ نش��ده است و از 

اساس چنین موضوعی هم مطرح نیست.

یارانه کمک معیشتی خرداد برای 
یارانه بگیران قابل برداشت شد 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها از قابل برداشت 
شدن مبالغ یارانه مرحله ۱۳۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ 
که در ماه گذش��ته و همزمان با مرحله ۱۳۵ 
به حس��اب یارانه بگیران واریز شده بود، خبر 
داد. ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس به نقل از 
اداره کل روابط عموم��ی و ارتباطات مردمی 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مبالغ واریزی 
یارانه نقدی مرحله یکصد و س��ی و ششمین 
کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، از 
ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ 
قابل برداشت شد.سازمان هدفمندسازی یارانه 
ه��ا در اردیبهش��ت م��اه ۱۴۰۱ و همزمان با 
مرحله ۱۳۵، مبالغ مرحله ۱۳۶ مربوط به خرداد 
۱۴۰۱ را به حساب سرپرستان خانوارهای که 
مش��مول یارانه بودند واریز و امکان برداشت 
مبالغ واریزی را منوط به رسیدن زمان مقرر و 
طی اطالعیه ای بعدی اعالم کرد.مرحله ۱۳۶ 
نیز مانند اردیبهش��ت ماه و براس��اس دهک 
بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای 
سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم ۴۰۰ 
هزارتومان و برای دهک های چهارم تا نهم 
به ازای هر نف��ر، ۳۰۰ هزارتومان خواهد بود.
همچنین برحس��ب اطالع رسانی های قبلی 
صورت گرفته، اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
۱۰ میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا 
از سرپرس��تان خانواری که این تسهیالت را 

دریافت کرده اند، کسر شده است.

هشدار دولت آلمان نسبت به زمستان 
سخت  و افزایش قبوض گاز 

معاون صدراعظ��م آلمان می گوی��د: انتظار 
م��ی رود در پایی��ز و زمس��تان س��ال جاری 
ش��اهد افزای��ش قابل توج��ه قیمت قبوض 
برق و گاز در این کش��ور باش��یم. به گزارش 
فارس به نقل از ریانووس��تی، رابرت هابک، 
معاون صدراعظم آلمان و سرپرس��ت وزارت 
اقتصاد این کش��ور گفت: آلم��ان باید خود را                            
برای یک پاییز س��خت و زمستان سخت تر 
در زمین��ه افزایش قیمت قب��وض برق و گاز 
آماده کند؛ چراکه این کش��ور در تالش است 
تا در حوزه انرژی وابستگی خود به روسیه را                            
از بین ببرد.وی تاکی��د کرد: برای حمایت از 
مردمی که نیاز به کمک دارند، من به صورت 
شفاف اعالم کردم که چه چیزی پیش روی 
ماست. ما با یک پاییز سخت و زمستان بسیار 
سخت تر روبرو خواهیم بود.وی این سخنان 
را                            در مرک��ز مبارزه با تغیی��رات آب و هوایی 
و امور اقتصادی وزارت اقتصادی آلمان بیان 
ک��رد. آلمان در تالش اس��ت تا پایان س��ال 
جاری واردات نفت و ذغال س��نگ از روسیه 
را                            متوق��ف کرده و تا پایان س��ال ۲۰۲۴ هم 
واردات گاز از ای��ن کش��ور را                            کن��ار بگذارد و 
در این مس��یر به دنبال منابع جایگزین برای 
تامین انرژی مورد نیاز خود می گردد.به گفته 
معاون صدراعظم آلمان همین حاال هم رقم 
در قبوض برق و گاز شهروندان آلمانی خیلی 
باال رفته اس��ت و در فصل سرمایه پیش رو 
بس��یاری از مردم رقم بس��یار باالتر از سطح 
ع��ادی را                            در قبوض ب��رق و گاز خود تجربه 
خواهند کرد.هابک افزود: برای فصل س��رما 
م��ردم باید ب��ه ش��دت در مص��رف انرژی 
صرفه جویی کنند. من می دانم که همین حاال 
هم م��ردم به دنبال راهی هس��تند تا بتوانند 
پول بیش��تری را                            پس انداز کنند، به خصوص 
که بسیاری باید مراقب خرج کردن هر سنت 
از پ��ول خود از دیگر راهکارهای ارائه ش��ده 
استفاده از المپ های ال ای دی در دفاتر کار 
و راه هایی ب��رای پایین آوردن مصرف آب و 

گاز در حمام ها و آشپزخانه هاست.

اخبار

رئیس کمیس��یون اقتصادی در خصوص 
لغو عرضه خ��ودرو در بورس کاال گفت: 
وقت��ی ظرفی��ت و زیرس��اخت های بازار 
س��رمایه برای کمک ب��ه صنعت خودرو 
فراهم اس��ت چرا از بخت آزمایی استفاده 
م��ی ش��ود.محمدرضا پورابراهیم��ی در 
خصوص لغ��و عرضه خ��ودرو در بورس 
در  صم��ت  وزارت  اقدام��ات  ب��ا  کاال 
گفت وگ��و با مهر گف��ت: وقتی ظرفیت 

و زیرس��اخت های ب��ازار س��رمایه برای 
کم��ک به صنعت خودرو فراهم اس��ت و 
وزارت صم��ت ب��ه جای اس��تفاده از این 
روش از سیس��تم داخل��ی بخ��ت آزمایی 
اس��تفاده می کند، عم��اًل از هدف گذاری 
ه��ا در صنعت خودرو فاصل��ه می گیرد و 
کمیس��یون اقتص��ادی در ای��ن زمینه از 
شخص وزیر س��وال خواهد پرسید.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 

بحث فعالیت های بازار س��رمایه در ابعاد 
و حوزه های مختل��ف در چارچوب قانون 
یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه 
ابزارها تعریف ش��ده گفت: در این قانون 
دقیقًا به این موضوع اش��اره ش��ده که در 
کشور مکانیزمی که ش��فافیت اطالعات 
را به همراه داش��ته و باعث می ش��ود که 
در حوزه عرض��ه و تقاضا هم یک رقابت 
منطقی و ه��م یک ش��فافیت اطالعات 

ش��کل بگیرد و از بازارهای غیر ش��فاف، 
فس��ادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار 
سرمایه اس��ت.وی افزود: خروج از قاعده 
بازار س��رمایه در حوزه بازارها درصورتی 
که ام��کان پذیری آن در بازار س��رمایه 
نباشد قابل قبول است در غیر این صورت 
به نظر می رس��د ی��ک کار کاماًل مغایر با 
قوانین و مقررات کش��ور اس��ت و طبیعتًا 
این موضوع ش��رایط خاص��ی را در حوزه 

اقتصادی کش��ور بس��ته به وزن و حجم 
فعالیت اقتصادی آن ح��وزه مأموریتی یا 
فعالیتی فراهم می کند.پورابراهیمی ادامه 
داد: اگرچ��ه پذیرش چ��ه در حوزه اوراق 
به��ادار و چه کاالی��ی در بازار س��رمایه 
اختیاری اس��ت و اجباری در کار نیس��ت 
اما این موضوع حتمًا زمینه بروز شفافیت 
اطالع��ات اقتصادی در کش��ور را فراهم 

می کند.

ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بازار سرمایه مورد قبول مجلس نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

چرا معامالت این روزهای بازار سرمایه بی رمق است؟ 
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه های 
جدید برای ورود به بازار سهام نیاز به محرک 
قوی و قدرتمندی دارند. فردین آقابزرگی در 
گفتگو با تسنیم با اشاره به این که پیش بینی 
رفتارنوس��انی نماگراین بازار سرمایه به یکی 
از سخت ترین کارها در جمع فعاالن بورسی 
تبدیل شده است، گفت: شاخص بازار سهام 
که در هفته آخر اردیبهش��ت ماه پس ازچند 

روز درگی��ری با س��طح ۶/ ۱           میلی��ون واحد 
موفق به عبور از مرز روانی مزبور ش��ده بود 
تنها یک روز توانس��ت در ای��ن قله جوالن 
دهد، به طوری که در ادامه تحت تاثیر عوامل 
اقتصادی و سیاس��ی از مسیری که در پیش 
گرفت��ه بود عقب نشس��ت.این کارش��ناس 
بازار س��رمایه افزود: به ای��ن ترتیب ناکامی 
دماس��نج بازار از صعود به ارتفاعات باالتر و 

تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش های 
ضعیف           ت��ر از انتظ��ار اغل��ب ش��رکت ها در 
زمستان پارس��ال نه تنها از خوش بینی های 
قبلی نس��بت به احتمال تداوم رالی صعودی 
در کوتاه           مدت کاس��ت، حت��ی خروج بخش 
دیگ��ری از پول های حقیقی و س��هامداران 
خرد از بازارس��رمایه را رق��م زد. وی اضافه 
کرد این درحالی است که افزایش انتظارات 

تورمی در اردیبهش��ت                                                                  ماه سبب سناریوهایی 
درخصوص امکان تداوم رش��د قیمت            سهام 
در            ماه ه��ای بعد از آن ش��ده بود، با این حال 
در هفته                                                                             های گذشته با کاسته شدن از قدرت 
تاثیرگذاری چند محرک اصلی از جمله رشد 
قیمت دالر و تشدید انتظارات تورمی ناشی 
از افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و ادامه 
خوش بینی ها برای احیای برجام، بازار سهام 

ب��ا کاهش ارتفاع عملکرد قابل قبولی از خود 
به نمایش نگذاش��ت.آقابزرگی در خصوص 
دالیل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار سهام 
گف��ت: جدا از این موضوع ک��ه معامله گران 
بورس��ی                                                                              همچنان واهمه بزرگی نس��بت به 
عبور از ابرکانال ۱/۶           میلی��ون واحد دارند به 
صراحت می توان به نقش عوامل خارجی در 

ایجاد روند رو به افول بازار اشاره کرد. 

بی ارادگی وزارت نفت در پیشبرد قانون پتروپاالیشگاه ها
عدم النفع ۱۰ میلیارد دالری برای تأخیر سالیانه ساخت پتروپاالیشگاه

گ�روهاقتص�ادی:علی رغ��م افزایش ضریب س��وددهی 
پاالیشگاه های دنیا طی سال گذشته، پتروپاالیشگاه های 
داخلی در این سال پیشرفت چندانی نداشته اند و از همین 
جهت الزم است وزرات نفت توجه بیشتری به این موضوع 
داشته باشد.به گزارش مهر، توسعه ظرفیت پتروپاالیشی 
از جمله پروژه های زیرس��اختی و اس��تراتژیک محسوب 
می شود که از جنبه خنثی کردن تحریم ها، ظرفیت ایجاد 
دیپلماس��ی با صادرات فراورده های نفتی به کش��ورهای 
منطقه، ارزآوری، رونق در صنایع مرتبط پاالیش��گاهی و 
ایجاد بستر س��رمایه گذاری مولد؛ اهمیتی راهبردی برای 
کشور دارد.در این رابطه جنبه ضد تحریمی پتروپاالیشگاه 
ها طی یک دهه گذش��ته با تحریم های غرب برجس��ته 
شده اس��ت. طی چندماهه اخیر نیز اتفاقاتی نظیر افزایش 
قیم��ت نفت و تثبی��ت آن در قیمت های باالت��ر از ۱۰۰ 
دالر بر بش��که، گرفتن بازار فروش نفت خام ایران توسط 
سایر کشورها و اش��باع بودن بازار فروش نفت خام بیش 
از گذشته اهمیت افزایش ظرفیت پتروپاالیشی را پررنگ 
کرد.بعد از اعمال تحریم ها، صادرات نفت ایران به ارقامی 
زیر یک میلیون بشکه در روز حتی زیر ۵۰۰ هزار کاهش 
یافت. این کاهش فروش نفت خام عدم النفع های هنگفتی 
را برای کشور در پی داشته است. اگر از حدود ۱۰ پیش و از 
همان شروع تحریم های نفتی برنامه ریزی ایجاد ظرفیت 
حدود یک میلیون بشکه ظرفیت پاالیشی در داخل انجام 
می ش��د در این سال ها درآمدی معادل فروش روزانه یک 
میلیون بشکه نفت خام برای کشور احیا می شد. این درآمد 
س��االنه با فرض قیمت هر بشکه نفت خام ۹۰ دالری به 
صورت ساالنه درآمد قابل توجه ۳۲ میلیارد دالری را برای 
کشور به همراه داشت. این رویکرد عالوه بر مزایای ذکر 
شده در ابتدای این نوشتار، یک امتیاز مهم مذاکراتی برای 
طرف ایرانی در حوزه سیاس��ت خارج��ی فراهم می کرد.
بنابراین می توان گفت احداث هر پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار 
بشکه ای، ساالنه درآمدی تقریبی ۱۰ میلیارد دالری تنها 
از مح��ل عرضه پایدار نفت خام با آن دارد. در حال حاضر 
دست ما در بازارهای فروش نفت بسته است و مجبوریم 
نفت خام خ��ود را با اعمال تخفیف هایی در بازارهای بین 

المللی بفروشیم.

افزایشبیشازسهبرابریکرکاسپردپاالیشگاهها ���
طییکسالگذشته

در بازارهای نفت، به رابطه قیمت نفت خام و فرآورده های 
حاص��ل از آن در عملی��ات تقطیر کرک اس��پرده اطالق 
می گردد. پاالیشگاه ها از فعاالن اصلی بازار نفت، عمدتاً در 
معرض ریسک این فاصله قیمت یبا نفت خام قرار دارند. 
فعالیت پاالیشگاه با هدف حداکثر کردن این فاصله قیمتی 
ص��ورت می گیرد. به بیان دیگر، کرک اس��پرد به معنای 
تفاوت قیمت یک بشکه محصول با یک بشکه نفت خام 
اس��ت. این فاصله قیمتی در محصوالت یکسان نبوده و 
شرکت ها می توانند با تغییرات ساختاری به تولید محصولی 
بپردازند که بازدهی بیشتری را ایجاد نماید.نمودار زیر نشان 
دهنده تغییرات کرک اس��پرد پاالیش��گاه ها طی یکسال 
گذشته است. همانطور که مشاهده می شود از دسامبر سال 
میالدی گذش��ته تاکنون با توجه به اینکه نسبت افزایش 
قیمت فراورده های نفتی نس��بت به نفت خام بیشتر بوده 
کرک اس��پرد یا همان تفاوت قیمت نف��ت خام و فراورده 
افزایش بیش از سه برابری داشته و به رقم های قابل توجه 

و جذاب ۱.۲۵ دالر در گالن یا حدود ۵۲ دالر در هر بشکه 
رسیده است. بنابراین یکی دیگر از معایبی که عدم احداث 
پتروپاالیشگاه در پی داشته است محرومیت از این ارزش 

افزوده ۵۰ دالری در هر بشکه است.
ب�یارادگ�یوزارتنفتدولتس�یزدهمدرپیش�برد ���

قانونپتروپاالیشگاهها
تصویب قانون حمایت از صنایع پایین دس��تی نفت خام و 
میعانات گازی در تیرماه س��ال ۹۸ نقطه عطفی در حوزه 
پاالیشی کشور به حس��اب می آید. تصویب این قانون با 
مزایایی مثل تنفس خوراک، اقتصاد آزاد پاالیشگاه، امکان 
تأمین مالی از بازار س��رمایه و … ش��رایط جذابی برای 
توسعه این صنعت توس��ط بخش های غیر دولتی فراهم 
آورد.با وجود اینکه ۸ طرح احداث پتروپاالیشگاه با خوراک 
های نفت خام و میعانات گازی و ۱۲ طرح ارتقای فناوری 
پاالیشگاه های موجود مجوز استفاده از شرایط این قانون 
را گرفتند اما با گذش��ت بیش از ۹ ماه از اس��تقرار وزارت 
نفت دولت سیزدهم شواهد نشان می دهد هم وزارت نفت 
برخالف شعارهای روزهای نخستین اراده کافی پیگیری 

این قانون را ندارد.با وجود اینکه از مرداد ماه ۱۳۹۹ تاکنون 
اس��امی این طرح ها اعالم شده اس��ت اما با گذشت زمان 
حدوداً دوس��اله پیش��رفت طرح ها همانطور که در جدول 
زیر نیز نش��ان داده شده اس��ت ناچیز بوده است. )پیشرفت 
طرح های میعانات گازی مربوط به سال های قبل از قانون 
نیز بوده اس��ت( از همین رو رهبر انقالب بهمن ماه س��ال 
گذشته در دیدار با کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با انتقاد 
از عدم پیشرفت قانون پتروپاالیشگاه ها بیان داشتند: »یک 
نمونه اش همین پتروپاالیشگاه ها است که قانونش هم در 
مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابالغ 
شد؛ منتها متأّس��فانه دنبال گیری نشده، باید دنبال گیری 
بش��ود. اینها، هم سرمایه های متوسط مردم را وارد میدان 

اشتغال می کند، هم اشتغال آفرین است.«
چه�ارتوصی�هب�هوزارتنف�تب�رایپیگی�ریبهتر ���

طرحها
وزیر نفت تاکنون دو مرتبه در آذر و اس��فند س��ال گذشته 
جلس��اتی برای پیگیری پیش��رفت این طرح ه��ا برگزار 
کرده اس��ت. اما واقعیت این اس��ت که پیچیدگی احداث 
چنین ابر پروژه های راهبردی از یک جلس��ه فصلی وزیر 
نفت و بعد سپردن پیگیری مصوبات جلسه به مسئولی که 
درگیر مس��ائل روزمره اجرایی است دردی را دوا نمی کند. 
در این خصوص ش��اید توصیه های زی��ر وزارت نفت در 
این مسئولیت مهمی که بر عهده دارد بیشتر کمک کند: 
۱- کوتاه کردن زمان جلس��ات رصد پیشرفت طرح ها از 
جلسات فصلی به جلسات حداقل ماهانه به منظور پیگیری 
دقیق مشکالت پیش رو ۲- کمک به استفاده حداکثری 
از ابزارهای تأمین مالی طرح ها مثل انجام مذاکرات جدی 
خارجی برای اخذ فاینانس و سرمایه گذاری های خارجی و 
بهره بردن از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه ۳- تشکیل 
ی��ک کمیته وی��ژه در وزارت نفت ب��رای پیگیری جز به 
جز احداث طرح های پتروپاالیش��ی و تس��هیل مساعدت 
طرح ه��ا و ارتباط آنها با وزارت نفت و س��ایر بخش های 
دولت��ی ۴- اعمال م��واد ۱۳ و ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون 
پتروپاالیشگاه ها درخصوص ابطال مجوز طرح ها درصورت 
عدم پیش��رفت فیزیکی طی مدت معین )کنار گذش��تن 

طرح هایی که جدیت کافی در اجرا ندارند(

قیم��ت نفت در آخرین روز معامالت هفته جاری روند 
صعودی خ��ود را حفظ کرد تا جایی ک��ه به باالترین 
سطح سه ماهه خود رسید. به گزارش مهر قیمت نفت 
در آخرین روز معامالت هفته جاری روند صعودی خود 
را حفظ کرد تا جایی که به باالترین س��طح سه ماهه 
خود رس��ید. در ابت��دای معام��الت، بازارها در معرض 
ترس از اقدامات جدید بس��ته ش��دن ب��رای مبارزه با 
»کووید -۱۹« در شانگهای، تأثیر تقاضای شدید برای 
سوخت در ایاالت متحده، بزرگترین مصرف کننده در 
جهان، ق��رار گرفتند.بهای معام��الت آتی نفت برنت 
پس از افت ۰.۴ درصدی در روز گذش��ته، ۹۴ س��نت 

ی��ا ۰.۷۶ درصد افزایش یافت و ب��ه ۱۲۴ دالر در هر 
بشکه رسید.به گزارش رویترز، نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا پس از کاهش ۰.۵ درصدی در روز 
پنجشنبه، ۸۸ سنت یا ۰.۷۲ درصد افزایش یافت و به 
۱۲۲.۳۹ دالر در هر بشکه رسید.نفت خام برنت برای 
چهارمین هفته متوالی به سمت افزایش رکورد می رود، 
در حالی که نفت خام آمریکا به س��مت ثبت هفتمین 
افزایش هفتگی متوالی پیش می رود.کازوهیکو سایتو، 
تحلیلگ��ر ارش��د Fujitomi Securities گفت: 
محدودیت های جدید ضد اپیدمی کرونا در ش��انگهای 
نگرانی هایی را در مورد تقاضا در چین ایجاد کرده است.

وی افزود: »اما با انتظارات مبنی بر ادامه کمبود عرضه 
جهانی با تقاضای قوی ایاالت متحده برای سوخت و 
افزایش آهسته تولید نفت خام توسط اوپک پالس، این 
ضررها مهار شد.شانگهای و پکن روز پنجشنبه پس از 
اعمال محدودیت ه��ای قرنطینه جدید در بخش هایی 
از ش��انگهای، بزرگترین قطب اقتصادی چین و اعالم 
دور آزمایش انبوه میلیون ها نفر از ساکنان، به وضعیت 
هش��دار COVID-۱۹ بازگش��تند.ما ب��ه تازگی با 
برداشته شدن محدودیت ها در شانگهای و پکن نسبت 
به تقاضای چین صعودی شروع کرده بودیم و آخرین 
اقدام برای بس��تن مناطق خاصی در ش��انگهای برای 

بررس��ی های جامع یادآوری اس��ت که سیاست چین 
در مورد )کووید( تغییر نکرده اس��ت.او افزود: »اگر به 
اس��تفاده از محدودیت ها برای محدود کردن گسترش 
آن ادامه دهد، ممکن است فعالیت اقتصادی تحت تأثیر 
قرار گی��رد.واردات نفت خام چین در ماه مه حدود ۱۲ 
درصد افزایش یافت، اما پاالیشگاه ها همچنان در حال 
مبارزه با افزای��ش ذخایر در بحبوحه تعطیلی و کندی 
اقتصاد هس��تند که بر تقاضای سوخت در ماه گذشته 
تأثیر گذاش��ت.در همین حال، اوج تقاضای سوخت در 
تابستان در ایاالت متحده همچنان از قیمت نفت خام 

حمایت می کند.

قیمت نفت به باالترین رقم در سه ماهه اخیر رسید
قیمت جهانی نفت در یک هفته گذشته؛

دوربرگردان خودرو از بورس
توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس کاال

اگرچه دولت بر »جلوگیری از صدور بخشنامه 
های یک ش��به« تاکید داشت اما توقف یک 
شبه عرضه خودرو در بورس بر خالف دغدغه 
رئیس جمهور است.به گزارش مهر، سال ۹۹ 
بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد 
بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به 
دول��ت وقت اعالم کرد که الیحه ای را برای 
ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی 
اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان 
تابستان همان س��ال اقدام به تدوین طرحی 
تحت عن��وان »طرح تحول ب��ازار و صنعت 
خودروی سبک« برای اصالح شرایط موجود 
بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این 
طرح که از همان زمان مورد اختالف مجلس 
و وزارت صم��ت قرار گرف��ت، بحث عرضه 

خ��ودرو در بورس و چگونگ��ی انجام آن بود. 
عده ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه 
تمام��ی محصوالت خودروس��ازان در بورس 
و عده ای دیگر معتق��د به عرضه خودروهای 
پرتی��راژ در بورس بودند. رزم حس��ینی وزیر 
صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در 
بورس مخالف بود. همین اختالف نظر موجب 
شد که تا مدت طوالنی تصمیم مشخصی در 
مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در 
بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر 
ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان 
بورس ضمن انتقاد از روش قرعه کشی خودرو، 
تاکید کرد که »بخشی از محصوالت تولیدی 
خودروسازان مش��مول قیمتگذاری نیستند و 

توسط خودروسازان تعیین قیمت می شوند که 
اصطالحاً آنها را به عنوان محصوالت لوکس 
بنابراین سازمان  خودروسازان می شناس��یم، 
بورس موافق عرضه این محصوالت لوکس 
در بورس کاالس��ت ت��ا در آنجا تعیین قیمت 

شوند.«
رفتوبرگشتخودروازبورسکاال ���

پ��س از ای��ن اظه��ارات، در ۲۴ اس��فندماه 
اعالم شد که شرکت س��ایپا به عنوان اولین 
خودروساز خواس��تار عرضه خودرو در بورس 
ب��وده و قصد دارد خودروی ش��اهین دنده ای 
خ��ود را از این طری��ق عرضه کند. در همین 
راس��تا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این 
خ��ودرو در بورس کاال پذیرش و اعالم ش��د 
که طبق مصوبات ش��ورای عالی بورس، ۸۰ 

درصد از تولید ساالنه این خودرو باید از طریق 
بورس عرضه شود.در ادامه نیز شرکت خودرو 
سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد 
بورس ش��د و با عرضه مدارک و مس��تندات 
خودرو کارا، پذی��رش این محصول در تاریخ 
۲۴ فروردین م��اه مورد تصویب قرار گرفت و 
اعالم شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ 
اردیبهشت ماه، برای اولین بار در بورس کاال 
عرضه خواهند شد.همچنین در ۲۸ اردبیهشت 
ماه اعالم ش��د که دو خ��ودروی دیگنیتی و 
فیدلیتی، محصول بهمن موتور و دو خودروی 
ج��ک S۵ نیوفیس و ج��ک جی ۴ متعلق به 
کرمان موت��ور در بورس کاال عرضه خواهند 
ش��د.ثبت س��فارش برای خرید دو خودروی 
دیگنیت��ی و فیدلیتی از ۱۱ خ��رداد ماه آغاز و 

اعالم شد که فروش این محصوالت از تاریخ 
۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کاال آغاز 
می ش��ود.در همین بحبوحه که هم خریدار و 
هم ب��ورس کاال آماده خرید و فروش خودرو 
بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین 
نش��ده و در پایان وق��ت اداری ۱۷ خردادماه، 
جلوی عرضه این خودروها را گرفت.منوچهر 
منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت 
طی نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، 
گف��ت که »تعیین قیم��ت خودروها بر عهده 
وزارت صم��ت و با هماهنگی س��تاد تنظیم 
ب��ازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که 
بر مبنای تصمیمات ش��ورای رقابت خودرو، 
مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این 

مصوبه خواهند بود.
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شهرستان

مدیرکل راه ایالم: ۲ هزار و ۸۰۰ متر 
از تونل کبیرکوه الینینگ شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم با اشاره 
به اینکه تونل کبیرکوه ) حدفاصل شهرستان 
های آبدانان و دره ش��هر( و راههای طرفین 
آن در مجم��وع بیش از ۷۰ درصد پیش��رفت 
فیزیک��ی دارد، گف��ت: ۲ ه��زار و ۸۰۰ متر از 
این تونل تاکنون الینینگ شده است. عبداهلل 
بهادری در جری��ان بازدید اس��تاندار ایالم از 
تونل بزرگ کبیرکوه اظهار داشت: طول تونل 
اصلی کبیرکوه چهار هزار و ۷۵۰ متر است که 
حفاری و کف برداری آن به پایان رس��یده و 
هم اکنون پیمانکار مشغول عملیات الینینگ 
آن ب��وده و ۲ ه��زار و ۸۰۰ مت��ر از الینینگ 
آن نیز به انجام رس��یده اس��ت. وی افزود: در 
خروجی تون��ل کبیرکوه از س��مت آبدانان ۹ 
کیلومتر عملی��ات راه س��ازی )۶ کیلومتر به 
س��مت مورموری و دهل��ران و ۳ کیلومتر به 
س��مت ش��هر آبدانان(  نیز در دست اجراست 
که در مرحله روس��ازی اس��ت. مدیرکل راه و 
شهرسازی اس��تان ایالم یادآور شد: از سمت 
شهرستان دره شهر نیز ۶،۵ کیلومتر راه سازی 
درحال انجام اس��ت که از این مقدار ۹ رشته 
تون��ل به طول یک هزار و ۸۰۰ متر حفاری و 
کف برداری شده و ۸۰۰ متر نیز الینینگ این 
تونل ها به انجام رسیده است. بهادری اضافه 
کرد: قبل از عملی��ات الینینگ تمامی نکات 
فنی روز از جمله عایق بندی در تونل اجرا می 
شود . وی احداث خط انتقال آب و فیبر نوری 
از داخل این تونل را از دیگر مزایای این طرح 
عنوان کرد و افزود: به لحاظ پدافند غیرعامل 
و صرف��ه جویی در هزینه ه��ا این مهم یک 
دست آورد ارزشمند به ش��مار می رود. تونل 
کبیرکوه بین شهرس��تان دره ش��هر و آبدانان 
ق��رار دارد و پس از بهره برداری بیش از ۲۰۰ 
پی��چ پر خطر و گردنه صع��ب العبور کبیرکوه 
را ح��ذف و در آینده تاثیر مهمی در توس��عه 
منطقه به جهت اتصال اس��تان های مرکزی 
به مرزهای بین المللی عراق خواهد داش��ت. 
مدیرکل راه و شهرس��ازی ایالم همچنین در 
خصوص پروژه چهارخطه کردن خروجی شهر 
آبدانان یادآور شد: قطعه اول این طرح به طول 
۲،۵ کیلومتر تا هفته دولت تکمیل می ش��ود. 
بهادری افزود: قطع��ه اول چهار خطه کردن 
خروجی ش��هر آبدانان به سمت مورموری به 
ط��ول ۲،۵ کیلومتر با پیش��رفت فیزیکی ۸۰ 
درصد در مرحله روسازی قرار دارد که تا هفته 
دولت تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. 
وی تاکی��د کرد: قطعه دوم این طرح به طول 
۳،۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد در 
حال اجراست که در صورت تعلل پیمانکار این 
پروژه جهت تعیین پیمان��کار جدید دوباره به 

مناقصه خواهد رفت. 

بررسی دو پروژه تحقیقاتی در شرکت 
توزیع برق استان سمنان

 در نخس��تین جلسه کمیته تحقیقات شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان س��منان دو پروژه 
تحقیقاتی مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته 
و پیرام��ون آنها تصمیم گیری ش��د.  معاون 
برنامه ریزی و مهندس��ی این شرکت گفت: 
پ��روژه تحقیقات��ی »طراحی سیس��تم توزیع 
تاب آور و قاب��ل اطمینان« تحلیل گردیده و 
به دلیل عدم وج��ود جزئیات فنی برای یک 
پروژه تحقیقاتی و ایراد های آکادمیک، مقرر 
گردید پ��روژه به صورت یک دس��تورالعمل 
اجرای��ی تدوین تا در اختیار واحدهای اجرایی 
ش��رکت گذارده شود. رضا علی اصغری بیان 
کرد: »طرح پایش سالمت سازه ای ساختمان 
های پس��ت برق« از دیگر مواردی است که 
در این جلسه پیرامون آن تبادل نظر گردیده و 
پروژه ذکر شده تائید و مورد تصویب اعضای 
کمیته واقع شد.  وی یادآور شد: حق الزحمه 
نظ��ارت بر پروژه ه��ای تحقیقات��ی، هزینه 
دوره آموزشی س��ربازان نخبه، نحوه حمایت 
از کنفران��س ه��وش مصنوع��ی و پردازش 
هوش��مند و حضور و ارائه مقاله همکاران به 
این کنفرانس، تش��کیل س��تاد اقتصاد دانش 
بنیان و معرفی »محمد کاش��فی« به عنوان 
نماینده این شرکت در حوزه تولید، اشتغال و 
دانش بنیان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
اس��تانداری، بررسی درخواست تمدید قرارداد 
پروژه تحقیقاتی »ارائه الگوی توانمند سازی 
در حوزه نگهداری و تعمیرات ش��بکه توزیع 
برق با تاکید بر رعایت اصول ایمنی«، صدور 
 DG گواه��ی مش��ارکت در پ��روژه جایابی
توسط این شرکت و پروپوزال بررسی چالشها 
و ضریب نفوذ مناب��ع تولید پراکنده، از جمله 
مواردی اس��ت ک��ه در این جلس��ه مطرح و 

درخصوص آنها تصمیم الزم اتخاذ شد.

راهکارهای روان سازی خروج 
نهاده های دامی با حضور وزیر جهاد 
کشاورزی در بندرامام خمینی)ره( 

بررسی شد
راهکارهای روان سازی جریان خروج کاالهای 
اساس��ی از مجتمع بندری امام خمینی)ره( در 
نشس��ت مش��ترک وزیر جهاد کش��اورزی با 
مدیران کش��وری و اس��تانی به میزبانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بحث 

و بررسی شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل بنادر 
و دریان��وردی اس��تان خوزس��تان، در جریان 
نشست مشترک س��ید جواد ساداتی  نژاد وزیر 
جهاد کشاورزی با مدیران کشوری و استانی 
ک��ه پس از بازدی��د  از مجتمع بن��دری امام 
خمین��ی)ره( و در محل این  اداره کل  برگزار 
شد، بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان خوزس��تان ضمن بررسی چالش های 
پیش رو در مس��یر ترخیص و ارسال کاالهای 
اساسی به ویژه نهاده های دامی پیشنهادهایی 
مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیت حمل و نقل 
ریلی، بهبود کیفیت مسیر خطوط ریلی، رفع 
گلوگاه های ترافیکی و ارائه بسته های تشویقی 
برای همه عوامل دخی��ل در حمل کاالها را  
ارائه کرد و تصری��ح کرد: قطعا با بهره گیری 
همه جانب��ه از تم��ام ظرفیت ه��ای موجود 
می توان س��رعت بیش��تری به جریان خروج 

محموالت نهاده های دامی بخشید.

مهندس عذاری اهوازی: حل مشکالت 
پیمان میدان نفتی آزادگان جنوبی در 

اولویت اول ماست
در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان و نمایندگان شرکت تکنو انرژی 
سپهر کیش)تسکو( مش��کالت و موارد قابل 

پیگیری در این پیمان بحث و گفتگو شد.
به گ��زارش روابط عمومی، در این نشس��ت 
که با حضور مهندس عبداهلل عذاری اهوازی 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و جمعی 
از مدیران و روس��ای این ش��رکت با مدیران 
ارشد و رئیس کارگاه شرکت تکنو انرژی سپهر 
کیش)تس��کو( برگزار شد، در خصوص حل و 
فصل س��ریع مشکالت و معضالت حاکم در 
این پیمان مربوط به میدان آزادگان جنوبی و 
شمالی مطالبی مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.
مهندس عذاری اهوازی ب��ا بیان اینکه نگاه 
ویژه به حل مشکالت ایجاد شده در امر تولید 
و همچنین دغدغه پرسنل زحمتکش شاغل 
در این پیم��ان از ابتدا تاکن��ون چالش های 
متفاوتی برای ما رقم زده است، اظهار داشت 

خواهان حل آنها در اسرع وقت هستیم.
ع��ذاری اه��وازی اضافه  کرد: رس��یدگی به 
مسائل و مشکالت پرسنل پیمانکاری مناطق 
عملیاتی که در شرایط سخت آب و هوایی و 
ب��دور از امکانات مطلوب، جهادگرانه در حال 
تالش هستند همیشه از اولویت های نخست 
بنده و همکارانم ب��وده و نظر به اهمیت این 
موضوعات جلس��ات و مکاتب��ات متعددی با 
مدیریت و روس��ای شرکت تسکو انجام شده 
اس��ت که متاس��فانه به وعده های داده شده 
عمل نشده است. از این رو امیدواریم در پایان 
این نشست که با رویکرد مثبت شرکت تسکو 
همراه است شاهد تحقق اهداف هر دو شرکت 

باشیم. 
در ادامه این جلس��ه آقای موسوی از مدیران 
ش��رکت تکنو انرژی س��پهر کیش)تسکو( با 
اشاره به این موضوع که حضور شرکت تسکو 
در این جلسه، حل و فصل تمامی مشکالت 
پیش آمده از شروع پیمان تا کنون است، بیان 
داشت: حضور و انتخاب این شرکت بر اساس 
روال قانون��ی مناقص��ات در می��دان آزادگان 
شمالی نشان از حسن انتخاب و توجه مدیریت 
ش��رکت نفت و گاز اروندان دارد و بیانگر آن 
است که مشکالت و مس��ایل برجا مانده در 
پیمان آزادگان جنوبی کامال کاری و بر حسب 
کاس��تی ها صورت گرفته ایجاد شده است و 
از این رو شرکت تس��کو تمام اهتمام خود را 
در جهت برطرف کردن مش��کالت و دغدغه 
کارفرم��ا و نیروه��ای ش��اغل در این پیمان 
طی روز های آتی خواهد بس��ت و تا تحقیق 
وعده های قبلی و حل مش��کالت برجامانده 
دس��تورات الزم داده می شود. و این آسودگی 
خاطر داده می شود که به وعدهای داده شده 

جامع عمل پوشانده خواهد شد.
گفتنی اس��ت از اهم موارد مطرح شده جهت 
تصمیم گیری نس��بت به حل آنها به مواردی 
همچون؛ بررسی و حل مشکل اضافه کاری 
پرسنل و افزایش میزان س��اعات آن، تامین 
البسه و کفش کلیه پرسنل واحد های حراست، 
ایمنی، تعمیرات، عملیات و راننده ها حداکثر تا 
پایان ماه جاری، تامین کانکسهای باقیمانده 
جهت نیروهای حراست، تامین سوخت مورد 
نیاز ژنرانورهای س��ر چاهی و ملزومات آنها، 
بکارگیری یک پزش��ک مج��رب و مقیم در 
سایت اداری ازادگان جنوبی طی روزهای آینده 
و...   میت��وان ذکر کرد که نس��بت به حل آنها 
گفتگو و تصمیم گیری شد و از سوی شرکت 
تسکو نسبت به حل و فصل این موارد قولهای 

مناسب داده شد.

اخبار

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-رئیس 
س��ازمان صمت خراسان رضوی درحاشیه 
بازدیداز نمایشگاه دستاوردهای شرکت های 
دان��ش بنیان ک��ه توس��ط بنیادبهره وری 
موقوفات آس��تان ق��دس رضوی درمحل 
ش��رکت صنایع پیش��رفته رضوی برپاشد 

بود عنوان کرد: باتمام توان رویکرددانشی 
سازی صنایع وحمایت ازتولیددانش بنیان 

رادراستان دنبال می کنیم.
امیررض��ا رجبی افزود : اس��تان خراس��ان 
رض��وی به عن��وان یک��ی ازاس��تانهای 
پیشتازدرتوس��عه صنایع دانش بنیان بویژه 

درصنایع برق والکترونیک،صنایع شیمیایی 
و دارویی و... میباشد.

وی توسعه صنایع دانش بنیان رانویددهنده 
توس��عه پایدارصنعت بااس��تفاده ازظرفیت 
نیروهای جوان کش��ورمان عنوان داش��ته 
وگف��ت : قطعاصنای��ع مانیازمن��د دانش 

بنیان س��ازی وتوسعه دانش بنیان هستند 
ومجموعه عظیم اقتصادی بنیادبهره وری 
آس��تان ق��دس رضوی و ش��رکت صنایع 
پیش��رفته میتوانندنقش  بس��زایی دراین 

توسعه ایفانمایند.
ش��ایان ذکراس��ت : نمایش��گاه دستاورد 

ش��رکت های دانش بنیان همزمان بادهه 
کرام��ت رضوی وباهم��ت بنیادبهره وری 
موقوفات آس��تان قدس رض��وی باحضور 
بیش از۴۰ شرکت تولیدکننده دانش بنیان  
درمحل ش��رکت صنایع پیشرفته رضوی 

برگزارگردید.

باتمام توان ازتولیددانش بنیان حمایت میکنیم
رئیس سازمان صمت خراسان رضوی :

ده سرخ بعد از حرم مطهر رضوی دومین سرزمین باعظمت در مشهد و استان است
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی در همایش س��تارگان کرامت و مراسم 
افتتاح مصلی امام رضا )ع( در روس��تای ده سرخ مشهد 
گفت: ده سرخ و کوه خلج دو نقطه مهم مشهد به واسطه 
حضور امام رضا)ع( اس��ت و بع��د از حرم مطهر رضوی 
ده س��رخ دومین س��رزمین با عظمت در مشهد و استان 

است.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در این همایش بیان کرد: 
زمانها و مکانها همه یکس��ان هستند اما در عین تساوی 
زمان ها و مکانها گاهی یک زمان و مکان بر چند زمان 
و مکان به دلیل وقایع��ی که در آن زمان و مکان اتفاق 

افتاده، امتیاز پیدا می کند.
وی با بیان اینکه سرزمین ده سرخ به برکت حضور امام 
رضا )ع( نسبت به زمین های دیگر امتیاز پیدا کرده است؛ 
گفت: در مشهد و استان زیارتگاههای زیادی وجود دارد 
اما بعد از حرم مطهر امام رضا)ع( سرزمینی به عظمت ده 
س��رخ وجود ندارد، در این مکان امام هشتم نماز خواندند 
و دع��ا کردند و هر کس در این مکان نماز بخواند امواج 
صوتی نم��از او با امواج صوتی امام رضا )ع( آمیخته می 

شود.
نماینده ولی فقیه دراس��تان  در ادامه با اشاره به دو نقطه 

مهم در مش��هد به واس��طه حضور امام رض��ا )ع( در آن 
مکانها بیان کرد: حضرت در مس��یر در کوه خلج اتراق و 
خواستند تا از کوههای آن سنگی را برای درست کردن 
غذا کنده ش��ود ، س��پس حضرت بر آن س��نگ دعایی 
خواندند و فرمودند: غذا در ظروف این سنگ خوش طعم 
می ش��ود و آن، سنگ هرکاره مش��هد است. امام جمعه 

مش��هد مقدس با بیان اینکه متاس��فانه ب��ه این منطقه 
اهمیتی داده نش��د و حتی طی بازه زمانی برای س��اخت 
جاده قس��مت هایی از این کوه خراب شد؛ افزود: اگر می 
خواهی��م میقاتی را برای حضرت ام��ام رضا )ع( در نظر 
گیریم ده سرخ است، در قدیم برای مشهدی ها ده سرخ 
بس��یار اهمیت داشت. وی در ادامه گفت: ۱۲ سال پیش 

از مس��ئول نهاد گردشگری خواس��تم تا جاده پیاده روی 
دهس��رخ تا مشهد ساخته شود، نقشه آن کشیده شد، اما 
انجام  نشد لذا از معاونت زیارت استانداری خواستارم که 
هم نس��بت به ساخت این جاده و هم  اتوبان ده سرخ به 
ملک آباد اقدام کنند تا زائر به راحتی به این مکان مشرف 
ش��ود همچنین تابلو ها نیز به گونه ای باشد که زوار به 
راحتی مس��یر خود  را پی��دا کنند و تابلوهای تبلیعاتی در 

این مسیر نصب شود.
آی��ت اهلل علم الهدی س��اخت ج��اده پی��اده روی برای 
سهولت رفت و آمد زائران به مشهد و ده سرخ را بهترین 
اقدام در توسعه زیارت پیاده امام رضا )ع( دانست و گفت: 
ام��ام جواد )ع( فرمود: هر کس پیاده به زیارت پدرم برود 
و در راه باران و برف بر س��ر او بریزد همه گناهان او می 
ریزد. وی در ادامه به مردم ده س��رخ توصیه کرد خادم با 
اخالص برای زائران از نظر جنبه های کاسبی و اشتغال 

باشند و به عنوان خادم به زائران خدمت کنند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه 
به ساخت این مکان احتمال ورود برخی سودجویان برای 
خرید زمین های ده سرخ وجود دارد اما اهالی این روستا 
خود خادم امام رضا شوند تا نسل خود در دهسرخ ماندنی 

شوند و عمران و آبادانی توسط خود آنها انجام شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

سعید جابری انصاری از برگزاری دومین رویداد پوشش ایرانی –اسالمی شهر کرج »ِستر« خبر داد

اداره کل فرهن��گ و ارش��اد  سرپرس��ت 
اس��المی اس��تان البرز: فعاالن و طراحان 
ح��وزه پوش��ش و لباس کرج، ط��رح ها و 

محص��والت خود را متناس��ب با الگوهای 
ایرانی – اسالمی در دومین رویداد »ِستر« 
کرج عرضه خواهند کرد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز، سعید جابری انصاری با اعالم 
این خبر گف��ت: لباس یک��ی از نمادهای 
هویت مل��ی جوامع اس��ت که متناس��ب 
با فرهن��گ و اقلیم ه��ر منطقه طراحی و 
دوخته می ش��ود و از مولفه های متعدد و 
متنوع��ی همچون جنس پارچه – رنگ – 
رزین – طرح – چاپ بر کیفیت این لباسها 
تاثیر مستقیم و موثر دارند لذا بر آن شدیم 

تا با برگزاری جش��نواره تخصصی »ِستر« 
)پوشش( به موضوع مهم لباس و تن پوش 
متناسب با مولفه ها و سلیقه بومی مردمان 
کشورعزیزمان بپردازیم.سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز افزود: 
اقتباس از نقوش لباس های اقوام مختلف 
ایران، توجه به زیبایی شناسی در رنگ ها، 
نماد شناس��ی در هنر ایرانی – اس��المی، 
بکارگیری الگ��وی های ایرانی در طراحی 
های لب��اس و ای��ده پردازی و ن��وآوری، 
مالک های ارزیابی تولی��دات این رویداد 
فرهنگ��ی – اجتماعی خواه��د بود.جابری 

انص��اری در ادامه گف��ت: ترویج و تقویت 
فرهنگ پوش��ش عفیفانه در جامعه، نقش 
آفرینی موثر فعاالن حجاب و پوشش های 
اس��المی، ایجاد تنوع در الگوهای مناسب 
پوش��ش اس��المی با درنظر گرفتن شان و 
منزلت بانوان ایرانی، معرفی پوشش های 
خ��اص، اصیل و کاربردی و زیبا، معرفی و 
حمای��ت از طراحان و تولیدکنندگان موفق 
ش��هر ک��رج در زمینه تولی��د محصوالت 
حجاب و پوش��ش اس��المی در برگزاری 
این رویداد حوزه م��د و لباس، مورد توجه 
و ه��دف ق��رار گرفته اس��ت و ب��ر همین 

اس��اس از عموم فع��االن و طراحان حوزه 
پوش��ش و لباس کرج دعوت می کنیم تا 
طرح های بدی��ع و محصوالت فاخر خود 
را متناس��ب با الگوهای ایرانی – اسالمی 
در دومین رویداد س��تر کرج عرضه کنند.
گفتنی اس��ت دومین رویداد پوشش ایرانی 
–اسالمی شهر کرج ) ستر( بیست و یکم 
تیرماه مقارن با روز ملی عفاف و حجاب با 
مش��ارکت فرمانداری ویژه کرج - شورای 
اس��المی و ش��هرداری ک��رج و اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان البرز 

برگزار می شود.

مدیرمخابرات منطقه ای��الم از راه اندازی 
دو سرویس جدید مخابراتی در استان خبر 
داد. حشمت اسدی  در گفتگو با خبرنگاران 
؛ اظهار داشت: در راستای دسترسی آسان 
مردم به خدمات مخابراتی و توس��عه زیر 
س��اخت های ارتباطی مخاب��رات منطقه 
ایالم در س��ه حوزه اساس��ی تلفن همراه 
اول، تلفن ثابت، اینترنت پرسرعت خانگی 

adsl فعال است.
وی افزود: س��رویس ه��ای جدیدی برای 
مکمل در دس��ت اقدام است که بخشی از 

انها واگذار و بخشی دیگر امسال با سرمایه 
گ��ذاری در مناطق جدید برای دسترس��ی 

ایجاد می شود.
مدیرعامل مخاب��رات منطقه ایالم با بیان 
اینک��ه این س��رویس های جدی��د متنوع 
بخشی از تکنولوژی روز دنیا است، گفت: 
س��رویس )اف تی تی اچ( با ظرفیت حدود 
۲ هزار پرت در دستور واگذاری قرار دارد.

وی ادامه داد: مهمترین مزیت این سرویس 
این است که تلفن ثابت و اینترنت خانگی 
از بس��تر کابل مس��ی به فیب��ر نوری که 

پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا می باشد 
منتقل می شود.

اس��دی خاطرنش��ان کرد: در ش��هر ایالم 
زیرس��اخت های الزم از سال ۹۴ فراهم و 
در برنامه بعدی شهر دهلران تحت پوشش 
این س��رویس  قرار خواهد گرفت که طی 
هفته های آینده افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: دیگر سرویس راه اندازی 
شده  در ایالم )وی.دی. اس. ال( می باشد 
که  با تجهیزات س��خت افزاری پیشرفته 

تری متوسط س��رعت بستر )ADSL( تا 
سرعت ۵۰مگ قابلیت افزایش دارد.

مدیرعامل مخاب��رات منطقه ایالم گفت: 
این سرویس نیز در استان راه اندازی شده 
که ب��ا تامین اعتبار و خری��د تجهیزات تا 
پایان س��ال ظرفیت ۴۰۰ پورت در استان 

فراهم می شود.
نصب ۲۳۰ کیلومتر فیبر نوری در ایالم

وی بیان داش��ت: در طول دو س��ال اخیر 
ح��دود۲۳۰ کیلومتر فیبر ن��وری جدید در 
مناطق محروم روستایی  ایالم نصب شده 

است.
اس��دی تصریح ک��رد: هزین��ه اجرای هر 
کیلومت��ر فیبر نوری و خری��د کابل حدود 
۲۰۰ میلیون تومان اس��ت که این رقم از 
محل اعتبارات وزارت ارتباطات تامین می 

شود.

دو سرویس جدید مخابراتی در ایالم راه اندازی شد
مدیرمخابرات منطقه ایالم؛

احداث بارانداز ریلی استان اردبیل را از بن بست خارج می کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل

رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و 
کش��اورزی اردبیل گفت: احداث بارانداز ریلی 
بعنوان درخواست و مطالبه تجار و بازرگانان، 

استان اردبیل را از بن بست خارج می کند.
حسین پیرموذن  در جلسه گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی که با حضور سید احسان 
خاندوزی وزیر  امور اقتصادی و دارایی برگزار 
ش��د، با تاکید بر نقش توس��عه خطوط ریلی 
در افزایش صادرات و رش��د اقتصادی منطقه 

اظهار کرد: در پروژه اتصال ریلی استان اردبیل 
به جمهوری آذربایجان که از چند سال گذشته 
مطرح شده، فقط موافقت طرف ایرانی نیاز بود 

که مورد تایید قرار گرفت.
 وی افزود: مسئوالن استانی باید اجرای پروژه 
اتصال اس��تان اردبیل به خط ریلی جمهوری 
آذربایجان را پیگیری کرده و موجبات توسعه 

استان اردبیل را بیش  از پیش فراهم کنند.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و 
کشاورزی اس��تان اردبیل اضافه کرد: ارزش 
اف��زوده، س��رمایه گذاری، ص��ادرات و بخش 
اشتغال چهار شاخصه مهمی هستند که باید 
برای تحقق آن در ابت��دای کار هدف گذاری 

اساسی شوند.
وی با بیان اینکه احداث پروژه اتصال استان 
اردبیل به خ��ط ریلی جمه��وری آذربایجان 
موجب��ات توس��عه اقتصادی اس��تان را بیش  
از پی��ش فراهم می کند، اظه��ار کرد: یکی از 
راه های توس��عه صادرات و رش��د اقتصادی 
اس��تان توجه ویژه به تولیدات صادرات محور 
ب��وده و باید با ایجاد صنایع تبدیلی مجهز به 
فناوری ه��ای نوین اقدامات اساس��ی در این 
حوزه ص��ورت بگیرد تا ت��وان رقابت در بازار 
جهانی ارتقا یابد. پیرموذن با اش��اره به خرید 
دستگاه ایکس ری در گمرک بیله سوار مغان 
گفت: چندین سال اس��ت خرید این دستگاه 

پیگیری ش��ده ولی نتیجه ای حاصل نشده و 
ضروری است برای خرید دستگاه ایکس ری 

اعتبار الزم تخصیص یابد.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و 
کشاورزی استان اردبیل  با بیان اینکه در حال 
حاضر بخش خصوصی ب��ا کمبود نقدینگی 
مواجه ش��ده است، افزود: پرداخت تسهیالت 
در استان های محروم براساس منابع و درآمد 
است که نوعی تبعیض در استان ها محسوب 

می شود.
پیرموذن رتبه استان اردبیل در وصول پرداخت 
تس��هیالت را رتب��ه ۲۸ اعالم ک��رد و گفت: 
بانک های اس��تان اردبیل در وصول پرداخت 

تسهیالت رتبه ۲۸ کشوری و وصول مطالبات 
تسهیالت رتبه اول را دارند.

 س��ید احس��ان خاندوزی وزیر ام��ور اقتصاد 
ودارایی به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجل��س برای س��فری دو روزه وارد اس��تان 

اردبیل شده است.
دی��دار با فع��االن اقتصادی اس��تان اردبیل، 
شرکت در جلسه ش��ورای مدیران، گفتگوی 
دول��ت و بخش خصوصی و بازدید از چندین 
ط��رح تولیدی و صنعتی از برنامه های س��فر 
وزیر امور اقتصاد و دارایی و اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در استان 

اردبیل است.

تغییر ساعات اداری ۳۰۰ مگاوات در شبکه برق خوزستان پیک سایی می کند  
رئیس ش��ورای پایایی منطقه ای ش��بکه برق خوزستان 
گف��ت: انتظار این اس��ت که تغییر س��اعات اداری ۳۰۰ 
مگاوات تاثیر مثبت در پیک س��ایی ش��بکه برق اس��تان 
داشته باش��د اما الزمه آن عملکرد مس��ئولیت پذیرانه از 

سوی ادارات و دستگاه های اجرایی است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزستان، محمود دشت بزرگ در پنجمین جلسه کمیته 
استانی مدیریت تولید و مصرف برق که با حضور معاون 
عمران��ی اس��تانداری، مدیران صنعت ب��رق و صنایع در 
استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: شرایط دمایی 
خاص خوزس��تان در فصل گرم )ثب��ت ۸۳ روز دماهای 
۴۶ تا ۵۰ درجه در س��ال گذش��ته( باعث شد تا تصمیم 

به تغییر س��اعات اداری و ش��ناور کردن آن )دورکاری( 
گرفته ش��ود تا از این طریق ۳۰۰ مگاوات تاثیر مثبت در 
پیک سایی داشته باش��د و شرایط مصرف برق را تعدیل 
کند.وی افزود: انتظار این اس��ت که نظارت بیشتری در 
دس��تگاه های اجرایی در این زمینه ص��ورت بگیرد تا به 
اهداف تعیین ش��ده در کاهش مصرف برق بخش اداری 
برس��یم.مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان 
تصریح کرد: پیک مصرف س��ال گذشته ۸۴۸۹ مگاوات 
بوده که در دمای ۵۲ درجه رخ داده و پیک امسال نیز روز 
گذشته در دمای ۵۰ درجه با مصرف ۷۹۸۲ مگاوات ثبت 
شده که نشان می دهد مصرف برق با رشد ۲.۴ درصدی 
نس��بت به روز مشابه در سال گذش��ته در حال افزایش 

است و باید برنامه های مدیریت مصرف را جدی تر دنبال 
کنیم.

دش��ت بزرگ اضافه کرد: ۱۰ درصد از مشترکین بخش 
خانگی خوزس��تان پرمصرف و بدمصرف هستند و خارج 
از الگ��و مص��رف  می کنند که باید طب��ق مصوبه هیئت 
وزیران شرکت های توزیع برای آنها کنتور های هوشمند 
نص��ب نمایند ت��ا از این طریق رعای��ت الگو و مدیریت 
مصرف قابل کنترل باشد. وی با اشاره به مصوبه هیئت 
وزی��ران در بخش تولید و مصرف برق، بیان کرد: نصب 
کنتورهای هوش��مند برای مانیتورینگ ش��بکه و کنترل 
رمزارزه��ا از جمله اقداماتی اس��ت که باید انجام ش��ود.
رئیس ش��ورای پایایی منطقه ای ش��بکه برق خوزستان 

ب��ا بیان اینکه برای همه ش��رکت های برق منطقه ای و 
توزیع در سراس��ر کشور سهمیه های مدیریت مصرف در 
نظرگرفته شده و همه موظف به رعایت این الگو هستند، 
افزود: اگر سهمیه های ابالغی رعایت نشوند دستگاه های 
اجرایی با جریم��ه دو برابری تعرفه و در نهایت اخطار و 
قطع برق مواجه خواهند شد.دشت بزرگ گفت: امیدواریم 
که با تش��کیل ای��ن کمیته و هماهنگ��ی همه بخش ها 
برنامه ریزی های انجام شده عملیاتی شود و عبور موفقی 
از تابستان ۱۴۰۱ داشته باشیم. همچنین در این نشست، 
گزارش��اتی از وضعیت شبکه، میزان تولید و مصرف برق 
در بخش های مختلف، وضعیت هواشناسی و مقایسه آن 

با سال های قبل ارائه شد.
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ممنوعیت دریافت وجه در قبال صدور 
شناسه فنی و ملکی ساختمان

ب��ا رأی هیئ��ت عموم��ی دی��وان عدال��ت 
اداری دریاف��ت حق الزحمه تهی��ه و صدور 
شناس��نامه فنی و ملکی س��اختمان توسط 
س��ازمان نظام مهندسی ممنوع شد.به دنبال 
ش��کایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه 
و شهرسازی و درخواس��ت ابطال تبصره ۲ 
م��اده ۲۱ آیین نام��ه اجرایی ماده ۳۳ قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 
۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹ه��� تاری��خ ۲۲ تیر ۱۳۸۳ 
و ابط��ال بن��د ۱۷-۸ مبح��ث دوم مقررات 
ملی س��اختمان در خص��وص دریافت حق 
الزحم��ه تهیه و ص��دور شناس��نامه فنی و 
ملکی س��اختمان که توسط س��ازمان نظام 
مهندس��ی اس��تان صادر می ش��ود، هیئت 
عموم��ی وارد بحث و بررس��ی ش��د.هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری با این استدالل 
که ماده ۳۷ قانون نظام مهندس��ی و کنترل 
ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر می دارد 
هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق 
عضویت ه��ای پرداخت��ی اعض��ای صندوق 
مشترک س��ازمان های اس��تان، کمک های 
اعطایی دول��ت، نهادها، اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی، دریاف��ت به��ای ارائ��ه خدمات 
پژوهش��ی، فنی و آموزشی، فروش نشریات 
و س��ایر مواد کمک آموزش��ی و مهندسی و 
درص��دی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت 
ارائه خدمات مهندس��ی ارجاع شده از طرف 
س��ازمان تامین خواهد شد.همچنین مطابق 
مصوبه مورد اعتراض برای صدور شناسنامه 
فنی و ملکی س��اختمان هزینه ای به منظور 
حق الزحم��ه خدمات مهندس��ی و در قالب 
ماده ۳۷ قانون یادش��ده دریافت می شود که 
تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی 
به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد؛ 
بنا ب��ه مراتب ب��اال صدور شناس��نامه فنی 
ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی شود و 
در واقع شناس��نامه موصوف نتیجه خدمات 
فنی است که صورت گرفته و هزینه های آن 
نیز قبال پرداخت شده است بنابراین مصوبه 
مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص داده 

می شود و باطل است.

کشف بیش از 4۳۸ تن کاالی معیشت 
احتکاری

فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی 
فراجا از کشف بیش از ۴۳۸ تن کاالی اساسی 
احتکار ش��ده و پلمب ۳۳ مرکز متخلف طی 
۴۸ ساعت گذش��ته خبر داد.سردار غالمرضا 
رضائیان در  تش��ریح جزئیات این خبر اظهار 
داش��ت: تعدادی از سوداگران اقتصادی برای 
دس��تیابی به س��ودهای کالن و نامش��روع 
اقدام به احتکار و خ��ودداری از عرضه اقالم 
و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم می کنند، 
تش��دید اجرای طرح های مقابل��ه با قاچاق، 
احتکار و اخالل در تولی��د و توزیع کاالهای 
اساسی و معیشت محور در کشور به صورت 
جدی ادامه دارد.وی با اش��اره به پایش های 
اسنادی و میدانی روند فعالیت های اقتصادی 
و نظ��ام عرضه و تقاضا کاالهای اساس��ی و 
معیش��ت محور در کش��ور افزود: عزم و اراده 
پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد و مقابله 
با متخلفان و س��وداگران اقتصادی بیشتر از 
ه��ر زمانی ب��وده و کارآگاه��ان این پلیس با 
تش��کیل ۲ هزار و ۵۰ گروه مش��ترک در ۴۸ 
س��اعت گذشته از ۳ هزار و ۳۹۶ مرکز و انبار 
نگهداری و توزیع اقالم و کاالهای اساس��ی 

بازدید و بازرسی کردند.

مردم ساختمان های ناایمن را به 
دادستانی کل گزارش کنند

مع��اون حقوق عام��ه و پیش��گیری از وقوع 
ج��رم دادس��تان کل کش��ور از آمادگی برای 
در دریاف��ت گزارش ه��ای مردم��ی با هدف 
شناسایی س��اختمان ها و مراکز ناایمن کشور 
خبر داد و گفت: شهروندان با مراجعه به پایگاه 
اطالع رس��انی دادس��تانی کل کشور نسبت 
به معرفی س��اختمان ها و بناهای فرس��وده و 
ناایمن اقدام کنند.غالمعباس ترکی از آمادگی 
برای در دریافت گزارش های مردمی با هدف 
شناسایی س��اختمان ها و مراکز ناایمن کشور 
خبر داد و افزود: با عنایت به وظیفه و تکلیف 
قانونی دس��تگاه قضایی مبن��ی بر صیانت از 
حقوق عامه و پیشگیری از قوع جرم، معاونت 
حقوق عامه دادستانی کل کشور با همکاری 
دس��تگاه های مس��ئول، پیگیری و شناسایی 
س��اختمان های فاقد ایمن��ی به ویژه اماکن و 
مراکز عمومی را در دستور کار خود قرار داده 
اس��ت تا با صدور هش��دارهای الزم از وقوع 

هرگونه حادثه احتمالی، پیشگیری شود.

دستگیری سوداگر مرگ در پوشش 
تعمیرکار خودرو 

رئی��س پلیس پیش��گیری ته��ران بزرگ از 
دس��تگیری س��وداگر مرگ و کش��ف ۱۶۰ 
گرم مواد مخدر از نوع شیش��ه در ش��هرک 
ولیعصر)عج( خبر داد و گفت: متهم در پوشش 
تعمیر کار خودرو با لباس کار مواد فروش��ی 
می کرد. سرهنگ »جلیل موقوفه ای«اظهار 
داش��ت: در پ��ی دریافت اخب��اری مبنی بر 
فروش مواد مخدر در ش��هرک ولیعصر)عج( 
توسط فردی در پوش��ش لباس تعمیرکاران 
خودرو،  دس��تگیری متهم در دستور کار تیم 
عملیات کالنتری این مح��ل قرار گرفت و 
گش��ت زنی های هدفمند افزای��ش یافت.
وی با بیان اینکه ماموران با تحقیقات و پی 
جویی های انتظامی ساعات حضور متهم را 
شناسایی کردند افزود: با درایت و هوشیاری 
متهمان محل تردد متهم شناسایی و  متهم 
که در س��اعت همیش��گی با همان پوشش 
لب��اس در ح��ال  تبادل مواد مخ��در  بود در 
یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه  دس��تگیر 
و در بررس��ی اولی��ه از متهم  ۱۶۰ گرم مواد 
مخدر از نوع شیش��ه در پک ها با سایز های 
مختلف کشف ش��د.رئیس پلیس پیشگیری 
تهران ادامه داد: متهم ۵۰ ساله در تحقیقات 
اولی��ه به جرم خود و ف��روش مواد مخدر در 
شهرک ولیعصر در پوشش لباس تعمیرکاران 
خودرو معترف ش��د .سرهنگ موقوفه ای  با 
اش��اره به سوابق متهم در امر فروش مواد و 
تحمل حبس در زندان در پایان خاطر نشان 
کرد:پرونده و متهم به مرجع قضائی معرفی 

شد.

تمثال شهید مدافع حرم قدیر سرلک 
بر  منطقه ۱۵ نقش بست

، مهدی اس��ترابی معاون خدمات ش��هری 
و محیط زیس��ت منطق��ه ۱۵ گفت: تصویر 
شهید مدافع حرم قدیر سرلک به ابعاد ۱۸۰ 
متر مربع به همت  اداره زیباس��ازی منطقه 
و س��ازمان زیباسازی ش��هرداری تهران در 
انتهای محله مش��یریه میدان ش��هید قدیر 
سرلک  انجام شد.استرابی به  اقدامات اداره 
زیباسازی همزمان با دهه کرامت اشاره کرد 
و  گفت: برپایی مراس��م نورافش��انی ش��بپ 
گذشته در بوستان آزادگان، نصب  ۲۴ تخته 
پرچم به ن��ام مبارک امام رئ��وف در میدان 
بسیج و آذین بندی و نورپردازی معابر با ۱۰ 
هزار متر طول از جمله اقدامات به مناس��بت 
دهه کرامت است.او در ادامه به نصب المان 
حجمی علی بن موس��ی الرض��ا )ع( در باب 
الرضای تهران توسط اداره زیباسازی منطقه  
به مناسبت والدت امام رئوف )ع( اشاره کرد 
و گفت: این المان حجمی به مناسبت میالد 
باس��عادت حض��رت علی بن موس��ی الرضا 
)ع( و فرارس��یدن دهه کرام��ت با همکاری 
س��ازمان زیباس��ازی درابتدای بزرگراه امام 
رضا )ع( نصب ش��د.همزمان با دهه کرامت  
پرچم مزین به نام مبارک امام هش��تم علی 
بن موس��ی الرضا)ع( در محل گلزار شهدای 
۱۵ خ��رداد، بزرگراه امام رض��ا )ع( به اهتزاز 

درآمد.

ایستگاه مترو شهدای ۱۷ شهریور 
تهران به بهره برداری رسید

ایس��تگاه مت��رو ش��هدای ۱۷ ش��هریور در 
خط هف��ت مترو تهران همزمان با س��الروز 
والدت حض��رت عل��ی ابن موس��ی الرضا 
)ع( در مراس��می ب��ه بهره برداری رس��ید.
مسعود درس��تی در مراسم افتتاحیه ایستگاه 
شهدای ۱۷ ش��هریور گفت: این ایستگاه در 
خط هفت مترو ته��ران به  عنوان یک صد و 
چهل و س��ومین ایستگاه شبکه مترو تهران 
در مراسمی با حضور شهردار تهران به بهره 
برداری رس��ید.مدیرعامل ش��رکت راه آهن 
ش��هری تهران و حومه افزود: این ایستگاه 
که در تقاطع بلوار قیام و خیابان ۱۷ شهریور 
واقع شده، چهارمین ایستگاهی است که در 
دوره کنونی مدیریت شهری افتتاح می شود.
به گفته وی، ایس��تگاه مترو ۱۷ شهریور در 
مرز مناطق ۱۴ و ۱۲ قرار گرفته و ایستگاهی 
تبادلی با خط ۶ به ش��مار می آید.مدیرعامل 
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ادامه 
داد: کار احداث این ایستگاه از سال ۹۴ آغاز 
ش��ده و پس از ۹ س��ال این ایس��تگاه مورد 
اس��تفاده ش��هروندان قرار گرفت.وی ادامه 
داد: افتتاح این ایس��تگاه و جمع آوری کارگاه 
عملی��ات عمرانی آن، به معنای آزادس��ازی 
بخش باقی مانده از بلوار قیام اس��ت که این 
بلوار در ش��کل جدید خود که ب��ه امکانات 
ویژه ای مجهز شده ، به طور کامل بازسازی 
و بازگشایی می شود. وی با بیان اینکه افتتاح 
این ایس��تگاه در تحقق شعار کاهش فاصله 
ش��مال و جنوب تهران بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت گفت: در راه اندازی این ایستگاه بیش 
از ۱۱۲ مترمربع خاکبرداری شده و ۴۵ هزار 
مترمرب��ع بتن ریزی صورت گرفته همچنین 
هفت هزار مترمربع س��نگ کاری انجام شده 
و به ط��ور کل ۳۷۵ میلیارد تومان هزینه در 

این ایستگاه صورت گرفته است.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:معاونت بهداش��ت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کرد: میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در کش��ور در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ماه 
۱۴۰۱ )از ۱۴ ت��ا ۲۱ خ��رداد ماه(، همچنان 
پایین و بالغ بر ۴۹.۶۶ درصد بوده اس��ت.به 
گزارش »عصر ایرانیان« بر اس��اس گزارش 

وزارت بهداشت و با ادامه روند کنترلی کرونا 
در کش��ور،  در عین ح��ال میانگین میزان 
رعایت بهداش��ت فردی در اماکن عمومی 
اس��تان های کش��ور در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ 
خرداد ماه  ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۵.۸۳ درصد بوده، 
در این شاخص بیش��ترین میزان رعایت در 
استان هرمزگان با ۷۱.۱۳ درصد و کمترین 
میزان رعایت هم در استان تهران با ۴۶.۱۸ 
درصد بوده است.همچنین میانگین رعایت 

بهداش��ت فردی در اماکن عمومی کشور از 
۴ تا ۱۸ خ��رداد ماه ۱۴۰۱، بال��غ بر ۵۵.۸۳ 
درصد بوده که فرودگاه ه��ا با ۹۴.۵۹ درصد 
بیش��ترین میزان رعایت و پاساژها با ۵۰.۳۰ 
درص��د کمترین می��زان رعای��ت را در این 
شاخص داشته اند.میانگین استفاده از ماسک 
در ش��اغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک 
اماکن عمومی استان های کشور از ۱۱ تا ۱۸ 
خرداد ماه بالغ بر ۴۳.۶۷ درصد بوده است که 

بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان 
ب��ا ۶۳.۶۸ درصد و کمتری��ن میزان رعایت 
مربوط به اصفه��ان ب��ا ۳۲.۰۹ درصد بوده 
اس��ت.همچنین میانگین استفاده از ماسک 
در ش��اغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک 
اماکن عمومی کشور نیز از  ۱۱ تا ۱۸ خرداد 
م��اه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳.۶۷ درص��د بوده که 
بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن 
عمومی مربوط به فرودگاه ها با ۹۱.۸۹ درصد 

و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به 
اس��تخرهای شنا و مراکز تفریحی با ۳۰.۴۰ 
درصد است.میانگین درصد رعایت پروتکل 
فاصله گذاری در اماکن عمومی استان های 
کشور از  ۱۱ تا ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۷۶ 
درصد بوده که بیشترین میزان رعایت مربوط 
به استان آذربایجان غربی با ۵۸.۵۲ درصد و 
کمترین می��زان رعایت مربوط به همدان با 

۳۴.۳۹ درصد بوده است.

کاهش رعایت دستورالعمل بهداشتی در کشور به حدود ۵۰ درصد
وزارت بهداشت خبر داد؛

 در برخی بخش های شهرداری مافیای قدرتمندی وجود دارد
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران:

محمودرضازارع-رئیس مرکز نوس��ازی و تحول اداری 
ش��هرداری تهران از شناس��ایی ۱۱۳ چال��ش در حوزه 
ش��هری خبر داد و گف��ت: در حال حاض��ر عزمی برای 
مبارزه با فساد وجود دارد که تاکنون بی سابقه بوده است؛ 
از منافع برخی جلوگیری می شود که در شهرداری تهران 
رگ وریش��ه دارند و برای همی��ن اقدام به خبرپراکنی در 

رسانه ها می کنند.
ب��ه گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، تغییروتح��ول دو کلید 
واژه ای است که در دوره جدید مدیریت شهری از سوی 
بس��یاری از مدیران پایتخت شنیده می ش��ود؛ تغییراتی 
که به نظر می رس��د از حالت شعار خارج شده و با ایجاد 
مرکز نوس��ازی و تحول اداری، قرار است در عمل و در 
زندگی شهروندان خود را نشان دهد؛علی الفت پور که در 
ابتدای دوره جدید مدیریت شهری به عنوان رئیس مرکز 
نوس��ازی و تحول اداری شهرداری تهران منصوب شده 
اس��ت، در گفت وگوی تفصیلی ضمن تشریح فعالیت ها 
و مأموری��ت مرکز نوس��ازی و تحول اداری ش��هرداری 
تهران از چالش هایی س��خن گفت که در مس��یر تحول 
مدیریت ش��هری وجود دارد و اهتمام شهردار تهران در 
رفع این چالش ها اس��ت.رئیس مرکز نوس��ازی و تحول 
اداری شهرداری تهران در ابتدا با بیان اینکه پس از روی 
کار آمدن مدیریت جدید شهری در مردادماه سال گذشته 
با اس��تفاده از ظرفیت علمی و مدیریتی دانش��گاهیان و 
نخبگان مدیریت ش��هری بر آن ش��دیم تا مشکالت و 
گرفتاری های ش��هر تهران به عنوان پایتخت و ام القرای 
جهان اس��الم شناس��ایی ش��ود، اظهار کرد: از مردادماه 
بر روی مسئله شناس��ی گلوگاه ها متمرکز ش��ده ایم و با 
دانش��گاهیان و خبرگان مدیریت ش��هری، سندی آماده 
کرده ایم که ۱۱۳ چالش در آن شناسایی شده است.وی با 
بیان اینکه این سند راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد 
را عنوان کرده اس��ت، افزود: اگرچه در دوران گذشته در 
شهرداری تهران عزمی برای مبارزه با فساد وجود داشت 
اما این عزم و تالش به صورت نقطه ای بود و به ش��کل 
یکپارچه و برنامه ریزی شده مسائل پیگیری نمی شد.الفت 
پور با اش��اره به تشکیل س��تاد ارتقای سالمت اداری و 
تش��کیل ۷ کارگروه تخصصی در ذیل این ستاد، عنوان 
کرد: ۹۷ درصد کارکنان ش��هرداری تهران با ما در حل 
معضالت و چالش ها همراهی می کنند و خوشحال اند که 
مقابل دو تا س��ه درصد مفسد ایستاده ایم.الفت پور تاکید 
کرد: در ح��وزه معماری و شهرس��ازی از همان ابتدایی 
دوره جدید مدیریت شهری، ش��هردار تهران دستور داد 
مدت زم��ان صدور پروانه ها کاه��ش یابد؛ در حال حاضر 
صدور پروانه در ش��هر تهران از ۲۹۰ تا ۳۷۰ روز به طور 
میانگین، طول می کش��د که این موضوع معضل بزرگی 
است.وی، اعمال سلیقه و فقدان راهکارهای هوشمند در 
بخش ه��ای دولتی را یک��ی از موضوعات افزایش زمان 

پروانه س��اخت دانس��ت و افزود: س��لیقه ها در این حوزه 
متفاوت است برخی در یک محله و منطقه اجازه ساخت 
چندطبقه دریافت می کنند ول��ی به پرونده های دیگری 
پروانه داده نمی شود.به گفته الفت پور، گلوگاه های اصلی 
ص��دور پروانه پیدا ش��ده اند و اکنون می دانیم چگونه آن 
را رفع کنیم چرا که موضوعات دقیق شناس��ایی شده اند.

رئیس مرکز تحول اداری ش��هرداری تهران با یادآوری 
سخنان علیرضا زاکانی شهردار تهران، تاکید کرد: افشاگر 
فساد نیستیم بلکه مبارزه کننده در میدان با فساد هستیم.

وی ادامه داد: یک شبکه مافیایی در قالب سرویس دهنده 
و س��رویس گیرنده در بخش هایی از حوزه ش��هری هم 
وج��ود دارند که باید با آنها مبارزه کرد و این اصالح ها تا 
زمانی که فرایندها سیستماتیک، شفاف و هوشمند نشود، 
باید ادامه دارد.الفت پور به نبود سیس��تم مالی اقتصادی 
یکپارچ��ه و هماهنگ در  ش��هرداری ته��ران به عنوان 
مشکل دیگر اشاره کرد که مرکز نوسازی و تحول اداری 
ب��رای رفع آن تالش می کند و عن��وان کرد: در ماه های 
اخیر تمرکز اصلی برای کاهش زمان صدور پروانه ها بوده 
اما در شهرداری تهران سیستم مالی اقتصادی هماهنگی 
وجود ندارد که از اولویت های اصالح فرایندی ماس��ت؛ 
از لحظ��ه درخواس��ت ها تا صدور چک سیس��تم و نظام 
مشخص و منس��جمی وجود ندارد. همچنین در مناطق 
و در کمیسیون معامالت، مناقصات و مزایدات سلیقه ای 
عمل می شود که قرار است این فرایند نیز بهینه شود.وی 
ب��ا بیان اینکه حتی اگر ی��ک روز زودتر خدمات بهتری 
به مردم ارائه ش��ود، غنیمت اس��ت، گفت: خوش��حالیم 
فشاری را تحمل می کنیم که خروجی و ثمره آن شامل 
حال تک تک شهروندان می شود.الفت پور با بیان اینکه 

ش��هرداری تهران س��ه و نیم برابر برخی وزارتخانه ها از 
نظر منابع انسانی، منابع مالی و شرح وظایف و مأموریت 
اس��ت، تاکید ک��رد: در حال حاضر عزمی ب��رای مبارزه 
با فس��اد وجود دارد که تاکنون بی س��ابقه بوده است؛ از 
منافع برخی جلوگیری می ش��ود که در شهرداری تهران 
رگ وریش��ه دارند و برای اینکه از منافع برخی جلوگیری 
شده اس��ت اقدام به خبرپراکنی و ایجاد تصویر جعلی و 
دروغی از مدیریت شهری در رسانه ها و فضای مجازی 
می کنند.وی با اشاره به هدررفت بیت المال و حق الناس 
در برخی حوزه ها اظهار کرد: در موضوع مبارزه با فس��اد 
خط قرمزی برای ما وجود ندارد گاهی برخی فش��ارها از 
جریان های مختلف وارد می شود و یا برخی درخواست ها 
هس��ت که اجابت نمی ش��ود و برایمان دردس��ر درست 

می کند.
رئیس مرکز نوس��ازی و تحول اداری شهرداری تهران 
تأکید کرد: راه س��ختی در پیش داری��م و حتمًا نیازمند 
همراه��ی مردم هس��تیم و مردم نی��ز دراین خصوص با 
ما همراهی خواهن��د کرد.وی در ادامه به موضوع دفاتر 
خدم��ات الکترونی��ک به عنوان یک��ی از مصادیق مهم 
اصالح فرایندها اشاره کرد و گفت: بازبینی فعالیت دفاتر 
خدمات الکترونیک در ش��هر تهران یکی از موضوعاتی 
است که روی آن متمرکز شده ایم و آیین نامه جدید دفاتر 
را ارائه خواهیم کرد.الفت پور افزود: تالش داریم فعالیت 
این دفاتر در راستای نیازهای مردم باشد؛ در حال حاضر 
نه دفاتر، نه ش��هروندان و نه ش��هرداری راضی نیستند. 
غیرحضوری شدن مراجعه به دفاتر و شفافیت فرایندهای 
آنها از موضوعاتی اس��ت که روی آن کار جدی کردیم.
وی با بیان اینکه ۱۲۸ خدمت در شهرداری تهران وجود 

دارد که می توان سالیانه بخش زیادی از آنها را به دفاتر 
کارآمد واگذار کرد، گفت: در حال حاضر در تهران  تعداد 
دفاتر با نیازهای مردمی همخوان نیست و باید انحصار 
دفاتر برداش��ته شود تا شاهد تحول درون دفاتر خدمات 
الکترونیک هم باش��یم.رئیس مرکز نوس��ازی و تحول 
اداری شهرداری تهران تاکید کرد: اصالح فعالیت دفاتر 
خدم��ات الکترونیک به دفاتری که فعالیت آنها ش��فاف 
و عادالنه اس��ت و در آنها س��لیقه ای برخورد نمی شود 
و از کس��ی درخواست رش��وه نمی شود خواسته ای است 
که مرکز نوس��ازی و تحول اداری و مدیریت شهری به 
دنبال آن خواهد بود.الفت پور یادآور ش��د: تحول دفاتر 
باید در درون خودش��ان ش��کل بگیرد انحصار برداشته 
ش��ود تعداد دفاتر بیشتر شود و فعالیت این دفاتر رقابتی 
گردد.رئیس مرکز نوس��ازی و تحول اداری ش��هرداری 
ته��ران با بی��ان اینکه ۳۰ اولویت اص��الح فرایندی در 
این مرکز، احصاء ش��ده و گروهی با انجام مصاحبه های 
تخصصی این اولویت ها را اس��تخراج کرده است، گفت: 
اصالح ماده ۵، ماده ۱۰۰، فرایند س��رمایه گذاری، دفاتر 
خدمات الکترونیک شهر و... از اولویت هایی است که در 
دس��تور کار داریم.وی با اشاره به برخی سخنان شهردار 
تهران، گفت: آقای زاکانی می گوید نه ش��هر فروش��ی 
می کنیم و نه اجازه تخلف می دهیم؛ شاید مردم در یک 
بازه زمانی از ش��روع برخی پروژه ها خوشحال شوند، اما 
تبعات اج��رای برخی پروژه ها و برخی تصمیمات دامان 
کل شهر را درازمدت و در آینده خواهد گرفت.الفت پور 
این را هم گفت که در حال حاضر شهرداری تهران ۹۰ 
هزار میلی��ارد تومان بدهی دارد و س��الیانه به این عدد 
اضافه می شود اما شهرداری نمی تواند به دلیل بدهی در 
موضوعاتی که مأموریت دارد از جمله خدمات شهری و 
موضوعات اجتماعی ورود نکند.به گفته وی، شهرداری 
تهران ابر ورشکستگی دارد، زیرا سه برابر درآمد خود را 
بدهکار است؛ بنابراین باید با دارا بودن ۶۰ هزار پرسنل 
رسمی و ۴۰ هزار پرسنل پیمانی باید از این ظرفیت خود 
بیشترین و بهترین استفاده را ببرد.رئیس مرکز نوسازی 
و تحول اداری ش��هرداری تهران، تدبیر رفع مشکالت 
شهرداری را سخت و پیچیده و زمان بر دانست و گفت: 
طی سال های گذشته این مشکالت مزمن هم شده اند.

الفت پور با بیان اینکه در ش��هرداری تهران می خواهیم 
تصمیمات��ی را اجرا کنیم که تاکنون کمتر به آن ها ورود 
شده است، گفت: موضوع هدفمندی یارانه ها را به خاطر 
داری��د؛ موضوعی بود که کس��ی ب��ه آن ورود نمی کرد 
اما همه می دانس��تند که کش��ور از عدم اجرای آن ضرر 
می بیند؛ ما نیز در شهرداری تهران تصمیماتی را خواهیم 
گرفت که در آینده بس��یاری از مش��کالت شهر را رفع 
خواهد ک��رد و در نهایت مردم از این تصمیمات س��ود 

می برند.

هنرمندان کاروان »هفت بحر هنر« در اولین روز از حضور 
خود در شهر خوانسار از مکان هاي تاریخي و گردشگري 
و جاذبه هاي طبیعي، این شهر بازدید کردند.به گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، کاروان »هف��ت بحر هنر« با حضور 
نامداران و فرهیختگان هنر، روز جمعه ۲۰ خرداد، س��فر 
خود را به مقصد شهر خوانسار، آغاز کرد.هنرمندان پس از 
اقامت در دهکده گردشگری گلستان کوه، مورد استقبال 
مسئوالن و مردم هنرپرور شهر خوانسار قرار گرفتند و در 
ادامه به بازدید تعدادی از آثار تاریخی و گردشگری شهر 
خوانسار رفتند و با عبور از دل کوچه باغ های بافت قدیمی 
ش��هر به نظاره این جاذبه های طبیعی و بومی و محلی، 

نشستند.عمارت و حسینیه حبیبی ها اولین مکان مورد 
بازدید هنرمندان بود که با تاریخ و معماری این بنا، آشنا 
شدند. آسیاب آبی و بقعه شیخ اباعدنان، رودخانه و چشمه 
های واقع در شهر خوانسار از دیگر مکان های تاریخی 
و گردش��گری م��ورد بازدید در اولین روز س��فر کاروان 
»هفت بحر هنر« بود.مس��والن صندوق اعتباری هنر، 
مهدی احمدی ش��هردار خوانسار و  جمعی از هنرمندان 
و فرهیختگان این شهر، کاروان نامداران فرهنگ و هنر 
را در این بازدید همراهی می کردند.محفل شبانه، همراه 
با اجرای موسیقی توسط استاد کیوان ساکت و هنرمندان 
شهر خوانسار و آوازخوانی استاد قاسم رفعتی، پایان بخش 

برنامه های روز اول کاروان  »هفت بحر هنر« بود.بازدید 
از نمایشگاه استاد کابلی و برگزاری مراسم تجلیل از استاد 
ی��داهلل کابلی از مهمترین برنامه ه��ای روز دوم کاروان 
نام��داران فرهنگ و هنر است.س��فر »هفت بحر هنر« 
توسط صندوق اعتباری هنر  به مدت سه روز و به مقصد 
خوانسار، زادگاه استاد »یداهلل کابلی خوانساری« با حضور 
هنرمندان برجسته و اس��تادان رشته های خوشنویسی، 
تجسمی، موس��یقی و سینما؛ غالمحس��ین امیرخانی، 
علی نصیریان، علی اکبر صادقی، محمدطاها بهبهانی، 
حجت اهلل شکیبا، سید علی کاشفی خوانساری، روح اهلل 
دلخوانی، جعفرآذری مغانجوقی، عبدالمهدی مستکین، 

سید علی میرزکی ابراهیم، محمد حیدری،  سیده صغری 
حسینی، علی شیرازی، امیر احمد فلسفی، الهه خاتمی، 
رسول مرادی گوارشکی، داریوش مودبیان، داوود حیدری، 
قاسم رفعتی، مهدی عتیقی، سید عبدالحسین مختاباد، 
نصراهلل حدادی، عباس سجادی، حسین رکنی تهرانی، 
کیوان ساکت، علی اشرف صندوق آبادی، محسن دایی 
نبی، محمود سمندریان، سید حبیب اهلل حاجی آقا میری، 
اکبرمحمود کالیه و هنرمندان برجسته استان اصفهان از 
جمله  امیر هوش��نگ جزی زاده، رضا بدر السماء، جلیل 
جوکار، حسن اکلیلی، رجبعلی راعی، منوچهر غیوری، اکبر 

میخک، علی مقارن عسگری و... برگزار می شود.

بازدید کاروان »هفت بحر هنر« صندوق اعتباری هنر از آثار تاریخی و گردشگری خوانسار

انتقال آب دریای خزر منتفی است
رییس سازمان حفاظت محیطزیست:

مع��اون ریی��س جمه��وری و ریی��س س��ازمان حفاظت 
محیطزیست گفت: درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان 
فعال خبری نیست و منتفی شده ، هیچ اتفاقی هم در این 
زمینه نیفتاده اس��ت.به گزارش ایرنا، علی سالجقه درباره 
انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان گفت: در 
مجموع اگر قرار اس��ت انتقال بین حوضه ای صورت گیرد 
باید بر اس��اس مجوزهای محیط زیستی باشد ، همچنین 
حقابه محیط زیس��تی در مبداء و مسیر تامین شود.وی در 
ادامه با اش��اره به مس��اله آب در کش��ور به عنوان یکی از 
دغدغه های دولت گفت: در بحث آب آن چیزی که امروز 
در محیط  زیس��ت می گذرد نتیجه یک روز یا ۱۰ س��ال 
نیست بلکه نتیجه سالها عدم مدیریت صحیح منابع است 
به طوری که امروز منابع آبی ما به آس��تانه تحمل رسیده 
اند، در واقع همیشه با آب به عنوان سرمایه ای که همیشه 
ساری و جاری است برخورد کردیم اما دیدیم این سرمایه 
در حال کم ش��دن است و اکنون با مشکل روبرو هستیم، 

زمان بارش در کشور جابه جا شده و کشور دچار خشکسالی 
ش��ده اس��ت، در واقع با منابع آب چه آب های س��طحی و 
چه آب های زیرزمینی خوب برخورد نکردیم، حتی امروزه 
هم باو جود اینکه مدام گفته می ش��ود منابع آبی محدود 
اس��ت اما می بینیم که برخی خانواده ها از آب به درس��تی 
استفاده نمی کنند، بنابراین باید تالش کنیم تا آستانه ها در 
محیط زیست فاصله بگیریم.وی تاکید کرد: به طور مداوم 
از وزارت نیرو پیگیر تامین حقابه محیط زیست هستیم البته 
این مس��اله همواره مد نظر وزیر نیرو اس��ت، همچنین در 
زمینه کشاورزی هم از وزارت جهاد کشاورزی خواستیم تا 
در زمینه کشت های جایگزین یعنی کشت هایی که نسبت 
به کم آبی و خشکی مقاوم هستند اقدام کنند.سالجقه در 
ادامه در خصوص اقدامات سازمان محیط زیست برای حل 
معضل گرد و غبار در کانون های داخلی کشور توضیح داد: 
در کانون های اصلی داخلی، اقدامات در حال انجام اس��ت 
و دستگاه های مسئول کارشان را انجام می دهند و محیط 

زیس��ت نیز نظ��ارت می کند. در بحث و گ��رد و غبار باید 
سازگاری صورت بگیرد. هیچ کشوری توان این را ندارد که 
مش��کل گرد و غبار کشورش را به تنهایی و به طور کامل 
حل کند. در داخل کشور دستگاه های مسوول در مجموع 
۲۷۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با گرد و غبار کار انجام داده 
اند و اتفاقات خوبی افتاده اس��ت، ضمن اینکه اینجا کشور 
خودمان اس��ت و قانون هم ب��رای حل معضل گرد و غبار 
داریم، برای تمام دستگاه های مسوول برنامه عمل ۱۰ ساله 
مشخص شده است و اعتبار استانی بر این اساس تخصیص 
می یابد و اس��تان ها هم کارشان را انجام می دهند تا گرد و 
غبار در یک بازه زمانی کاهش یابد.وی تاکید کرد: با توجه 
به شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی در کشور و منطقه 
بدون شک کانون های گرد و غباری سال به سال افزایش 
می یابد ، بنابراین باید عالوه بر اقدامات برای مقابله با این 
پدیده نسبت به آن سازگاری پیدا کنیم چون تغییر اقلیم تاثیر 
زیادی بر مولفه های زیس��تی دارد.رییس سازمان حفاظت 

محیط زیست درباره الیروبی خلیج گرگان گفت: در زمینه 
الیروبی خلیج گرگان نظرات موافق و مخالف زیادی وجود 
دارد، برخی نگران این هستند که چون خزر در حال عقب 
نشینی است بنابراین با الیروبی همان میزان آب باقیمانده 
در خلیج به خزر تخلیه شود که از نظر علمی درست است 
به همین علت نظر من این بود که باید جنبه های مختلف 
الیروبی دیده شود تا همان ۱۵ هزار هکتار باقیمانده از خلیج 
گرگان هم خش��ک نش��ود. در واقع ۳ هزار هکتار از خلیج 
خش��ک شده است.وی افزود: اما تمام دستگاه های حاضر 
در منطقه اعالم کردند که چنین اتفاقی نمی افتد چون بعد 
از الیروب��ی فاز دومی هم وجود دارد و آن پمپاژ آب از خزر 
به خلیج است که قرار است با دبی باالیی انجام شود، البته 
یادآوری کردیم که این کار هزینه زیادی دارد اما آنها هزینه 
را پذیرفتند، در واقع مجموعه ای از  دانشگاه ها و پژوهشگاه 
ها به این نتیجه رسیدند که باید الیروبی انجام شود و بعد از 

آن پمپاژ آب آن را پوشش دهد.
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اقتصاد خرد

خرید ۳ میلیون تن گندم به ارزش ۳۵ 
هزار میلیارد تومان از کشاورزان

خری��د تضمینی گندم از گندمکاران سراس��ر 
کش��ور به بیش از ۳ میلیون ت��ن و با ارزش 
بی��ش از ۳۵ ه��زار میلی��ارد تومان رس��ید.
به گ��زارش عصرایرانیان به نقل از ش��رکت 
بازرگانی دولت��ی ایران؛ در حال حاضر، خرید 
تضمینی گندم در استان های مختلف کشور در 
دست انجام است و از ابتدای سال، ۳ میلیون 
و ۳۱ هزار تن از این محصول استراتژیک به 
ارزش ۳۵ ه��زار و ۶ میلیارد تومان خریداری 
شده است.بر اساس این گزارش، تاکنون بالغ 
ب��ر ۶۶ درصد و به عبارت��ی بیش از ۲۳ هزار 
میلی��ارد تومان از مطالب��ات گندمکارانی که 
محصول خود را به مراکز خرید این ش��رکت 
تحویل داده اند، به حس��اب آنان واریز شده و 
پرداخت مابقی مطالب��ات این عزیزان نیز در 
جریان اس��ت.این گ��زارش می افزاید، خرید 
تضمینی گندم از ۴ فروردین ماه در کشور آغاز 
ش��ده است و در حال حاضر استان خوزستان 
ب��ا خرید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
گندم، ۴۶ درصد از کل خرید گندم کش��ور را 
به خود اختصاص داده و اس��تان گلس��تان با 
بیش از نیم میلیون تن خرید و استان فارس 
با ۲۶۸ هزار تن خرید، بعد از استان خوزستان 
در رتبه های دوم و س��وم ق��رار دارند.گفتنی 
است، در استان خوزس��تان که پیشتاز خرید 
تضمینی محصول کشاورزی راهبردی گندم 
در کشور است، ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان 
به حس��اب گندمکاران این استان واریز شده 
اس��ت که بیش از ۸۹ درصد از مطالبات این 

عزیزان را شامل می شود.

مازاد تولید مرغ داریم
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور 
با اش��اره ب��ه اینکه م��ازاد تولید م��رغ اجازه 
نمی دهد قیمت م��رغ در بازار به قیمت تمام 
شده آن برس��د، گفت: اگر قیمت مرغ واقعی 
نشود بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید 
خارج خواهند ش��د.به گزارش ایس��نا،حبیب 
اس��داهلل نژاد، در پاس��خ به این سوال که آیا 
بازار م��رغ دچار رکود ش��ده اس��ت یا خیر؟ 
گفت: افزایش تولید ت��ا حدی باعث کاهش 
قیمت این کاالی پروتئینی ش��ده  است ولی 
آن موضوعی که بارها در مکاتبات به وزارت 
جهادکشاورزی هم اعالم کردیم این بود که 
با اصالح نظام یارانه ای و پیش بینی وضعیت 
بازار، تولید متناسب با حجم تقاضا کاهش یابد 
که متاس��فانه این درخواست مورد توجه واقع 
نشد و وزارت جهادکشاورزی نه تنها تولید را 
کاه��ش نداد بلکه افزای��ش تولید را هم رقم 
زد.وی ادام��ه داد: ما نگران این هس��تیم که 
واحدهایی که ۱۵ روز آینده مرغ هایشان وارد 
بازار می ش��ود و با ارز نیمای��ی تولید کرده اند 
دچار ضرر و زیان شوند، زیرا قیمت تمام شده 
مرغ زن��ده برای تولیدکنندگان بیش از ۱۵ تا 
۲۰ ه��زار تومان باالتر از قیمت بازار اس��ت. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور 
تصریح کرد: قیمت مرغ زنده در بازار کیلویی 
۲۸ هزار تومان اس��ت و این درحالیس��ت که 
قیمت تمام ش��ده مرغ زن��ده برای مرغداران 

کیلویی بیش از ۴۵ هزار تومان است.

آزادسازی صادرات دام درخواست 
دامداران

رییس شورای تامین دام گفت: گوشت قرمز 
تاب��ع عرضه و تقاضا اس��ت و در پی اصالح 
نظ��ام یارانه ای و افزایش قیمت همه کاالها 
با اندکی رش��د روبرو خواهد ش��د.به گزارش 
ایرنا، منص��ور پوریان اظهار ک��رد: برخی به 
دنبال افزایش قیمت گوش��ت قرمز هستند، 
در حالی ک��ه دامداری ها و دامپروری های ما 
متضرر این بازار است. با افزایش قیمت جو و 
سایر هزینه های تولید قیمت افزایش می باید، 
ام��ا به طور حتم ما ش��اهد افزایش ۸ برابری 
قیمت گوش��ت قرم��ز نخواهیم ب��ود و این 
موضوع صحیح نیست، زیرا اکنون قیمت دام 
زنده تغییری ندارد.وی افزود: اکنون دامداران 
و دامپ��روران ب��ا مازاد جمعی��ت دامی روبرو 
هس��تند. با توجه به خشکسالی ها، کم آبی و 
تنش آبی در برخی اس��تان ها با کمبود علوفه 
مواجه شده اند؛ بنابراین ناچارند دام هایشان را 
زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند، البته 
در این وضعیت بازار برخی س��ودجو دام ها را 
ب��ا قیمت پایین از دام��داران خریداری و بعد 
ب��ه باالترین قیمت به بازار عرضه می کنند و 
دامدار س��ودی از تولید خ��ود نمی برد. رییس 
شورای تامین دام اضافه کرد: در حال حاضر 
برای کمک به صنعت دامی کشور الزم است 
دولت با آزادسازی صادرات دام زنده موافقت 

کند تا دامدار بیش از این متضرر نشود.

اخبار

 آغاز مانور نظارت
 بر قیمت کاالهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر 
زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساسی 
و رعایت قیمت های تعیین ش��ده در سراسر 
کشور از صبح امروز شنبه ۲۱ خرداد خبر داد.
به گزارش مهر،سید جواد ساداتی نژاد با اشاره 
به آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و 
توزیع کاالهای اساس��ی از صبح امروز شنبه 
۲۱ خرداد گفت: چهار هزار نفر در کشور کار 
نظ��ارت بر کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع 
کاالهای اساس��ی و م��واد غذایی را برعهده 
دارند. همچنین از بس��یج اصناف و بس��یج 
وزارت جهاد کش��اورزی استفاده شده است.
وی افزود: در راستای مردمی سازی یارانه ها 
و نظارت بر قیمت های تعیین ش��ده، نظارت 
بر بخشی از این زنجیره در کارخانه های مواد 
غذایی خواهد بود.س��اداتی ن��ژاد، کاالهای 
مورد بررسی را شامل محصوالت کشاورزی، 
لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن 
عنوان و بیان ک��رد: از آغاز زنجیره توزیع تا 
فرآوری در کارخانه و توزیع آنها مورد نظارت 
بازرس��ان قرار خواهد گرفت. تعزیرات هم با 
توجه به ضوابط جدیدی که برای این دستگاه 
تعیین شده و افزایش اختیارات، به نظارت ها 
کمک می کند. در ای��ن مانور قیمت ها مورد 
بررسی قرار می گیرند تا در صورتی که بیش 
از قیمت تمام ش��ده ارائه و عرضه ش��وند به 
تعزی��رات معرفی خواهند ش��د. مردم هم با 
ش��ماره ۱۲۴ تخلف��ات گران فروش��ی را به 
تعزیرات اعالم کنند.وزیر جهاد کش��اورزی 
درباره اقدام برخی کارخانه های لبنی مبنی بر 
افزایش قیمت محصوالت خود اظهار داشت: 
ش��رکت های تولید کننده مواد لبنی فقط ۴ 
قلم کاالی اساسی که قیمت آنها اضافه و به 
کارخانجات اعالم شده را می توانند افزایش 
دهن��د.وی ادامه داد: گزارش��ی در خصوص 
افزایش مواد لبنی غیر از اقالم اعالم ش��ده 
به ما واصل ش��د که کارخانه لبنی مورد نظر 
را خواستیم و قرار شد قیمت را کاهش دهند. 
ب��ا تخلفی که صورت گرفته برخورد ش��د و 
همچنی��ن نظارت مس��تمر داریم که قیمت 

محصوالت لبنی افزایش داده نشود.

عرضه محدود تن ماهی و رب 
گوجه فرنگی از سوی تولیدکنندگان

دبی��ر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی گفت: 
عرضه تن ماهی و رب گوجه فرنگی از سوی 
تولیدکنندگان در بازار محدود شده، اما هنوز 
افزایش قیمتی برای ای��ن دو کاال رخ نداده 
است.به گزارش ایرنا،قاسمعلی حسنی اظهار 
کرد: تن ماهی و رب گوجه فرنگی از اقالمی 
اس��ت که تا پیش از آزادسازی قیمت روغن 
خوراکی به صورت تحمیلی به بنکداران داده 
می ش��د.وی اف��زود: بنکداران ب��رای تامین 
روغ��ن خوراکی در بازار مجبور به خرید رب 
گوجه فرنگی و تن ماه��ی از تولیدکنندگان 
می ش��دند، ام��ا در یک م��اه گذش��ته این 
محص��والت از تحمیلی بودن خارج ش��ده 
و عرض��ه آن به بازار محدود شد.حس��نی با 
بیان اینکه با کاهش عرضه این محصوالت 
ش��اهد خریده��ای غیرمتعارف و م��ازاد بر 
نی��از مصرف کنن��دگان در ب��ازار هس��تیم، 
خاطرنشان کرد: بنکداران پیگیری هایی برای 
خری��د کاال از تولیدکنن��دگان کرده اند، اما با 
عرضه محدود و اندک به دستشان می رسد.
دبی��ر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی با بیان 
اینکه تولیدکنندگان در انتظار تصمیم برای 
اصالح قیمت این دو کاال از س��وی سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
هستند، تصریح کرد: قیمت قوطی از ۲ هزار 
و ۳۰۰ توم��ان به س��ه هزار و ۷۰۰ تومان و 
ماهی از ۳۱ ه��زار تومان به ۵۵ هزار تومان 
افزای��ش یافته اس��ت، این تغییرات ش��امل 
کارتن، کارگ��ر، حمل ونقل و روغن خوراکی 

نیز می شود.

تولید ۱6۱ هزار دستگاه خودرو از 
ابتدای امسال

سخنگوی وزارت صمت گفت: تولید خودرو 
توسط دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور 
از ابتدای س��ال تا ۱۸ خرداد نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته ۲۳۶ درصد رشد کرده 
اس��ت.به گزارش فارس، امید قالیباف درباره 
آخری��ن وضعیت صنعت خودرو، گفت: تولید 
خ��ودروی کامل س��بک در س��ایپا و ایران 
خودرو از ابتدای امس��ال تا ۱۸ خرداد نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل ۲۳۶ درصد رشد 
نش��ان می دهد. س��خنگوی وزارت صمت 
افزود: در همین مدت آمار خودروهای ناقص 
این دو خودروس��از ۶۹ درصد کاهش داشته 
است. وی بیان داشت: از ابتدای امسال تا ۱۸ 
خرداد ۱۶۰ هزار و ۶۸۰ دستگاه خودرو سبک 
در این دو ش��رکت تولید شده که ۱۲۱ هزار 
و ۴۸۲ دس��تگاه خودروی کامل و ۳۹ هزار و 
۱۹۸ دستگاه خودروی ناقص است. قالیباف 
در مورد تعهدات معوق ایران خودرو و سایپا 
نیز گف��ت: در مدت مورد بررس��ی تعهدات 

معوق ۷۰ درصد کاهش نشان می دهد.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: همه مردم نان را با همین قیمت های 
قبلی دریاف��ت می کنن��د و خواهند کرد. 
قیمت ن��ان را مانند همی��ن روال به نانوا 
پرداخت می کنند اما مابه تفاوت نرخ آرد با 
ارز آزاد را ب��ا یارانه ۴۲۰۰ تومانی را دولت 
به نان��وا پرداخت خواه��د کرد.به گزارش 
ایلنا،جعفر قادری درباره آخرین تصمیمات 
برای نح��وه اجرای یارانه ن��ان و فروش 

کیلوی��ی آن و همچنی��ن نتیج��ه اجرای 
آزمایش��ی این طرح در برخی از ش��هرها 
اظه��ار کرد: ف��روش کیلویی ن��ان هیچ 
ارتباط��ی با یارانه ن��ان ندارد و یک بحث 
مکمل تصمیمات برای فروش نان اس��ت 
و اصال جزو ب��ر نامه های هدفمندی های 
یارانه نیس��ت.وی ادامه داد: بحث فروش 
کیلوی��ی نان بیش��تر به بح��ث نظارت و 
جلوگی��ری از کم فروش��ی برمی گردد و 

یک اقدام کیفی س��ازی است. وقتی افراد 
ن��ان را خریداری می کنند از حجم نان به 
فروش رس��یده مطمئن باشد و از فروش 
زی��اد و کم نان جلوگیری می ش��ود.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی درباره نح��وه پرداخ��ت یارانه 
ن��ان به مردم گفت: همه م��ردم نان را با 
همین قیمت ه��ای قبلی دریافت می کنند 
و خواهن��د کرد. قیمت نان را مانند همین 

روال ب��ه نانوا پرداخت می کنن��د اما مابه 
تفاوت نرخ آرد با ارز آزاد را با یارانه ۴۲۰۰ 
تومانی را دولت به نان��وا پرداخت خواهد 
کرد. قادری با تاکید ب��ر اینکه از آنجایی 
قیمت ن��ان تغییری نک��رده یارانه ای هم 
تحت عن��وان یارانه نان به مردم پرداخت 
نمی ش��ود، افزود: اما آرد صنفی و صنعتی 
که به نان فانتزی و ساندویچی، قنادی ها 
و شیرینی فروشی ها توزیع می شود با نرخ 

آزاد خواه��د ب��ود و دولت یاران��ه ای را به 
تولیدکنندگان این اقالم پرداخت نخواهد 
ک��رد. عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س گفت: س��از و کار یارانه دارو هم 

به همین نحو خواهد بود. 

یارانه نان بدون تغییر قیمت به نانوا تعلق می گیرد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

آمادگی برای احداث ۲۵۰ هزار واحد روستایی نهضت ملی مسکن
معاون مس��کن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی از تشکیل پرونده و آمادگی احداث ۲۵۰ 
هزار واحد روستایی برای آغاز عملیات اجرایی 
طرح نهضت ملی با تس��هیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی خبر داد.به گزارش عصرایرانیان،مجید 
ج��ودی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن توسط بنیاد در روستاهای کشور اظهار 
کرد: طبق برنامه باید س��االنه ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی در روستاها نوس��ازی شود که سال 
گذش��ته با افزای��ش وام از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون 
در مهرماه بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر به بانک معرفی 
شدند و ۷۵ هزار نفر عقد قرارداد و کار ساخت 

واحدهای مسکونی خود را با تسهیالت جدید 
آغاز کردند. معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با یادآوری اینکه از دی ماه سال گذشته تاکنون 
اجرای طرح بهس��ازی و نوس��ازی واحدهای 
مسکونی روستایی متوقف مانده است، ادامه داد: 
با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی از 

آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن 
مقرر شد تا تسهیالت مسکن روستایی به ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش یابد. جودی یادآور شد: 
اجرای طرح بهس��ازی و نوس��ازی واحدهای 
مسکونی از س��ال ۱۳۸۴ و با ۵ میلیون تومان 
تس��هیالت با بازپرداخت ۵ درصد ش��روع شد 

که این میزان تس��هیالت در همان س��ال ها 
۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را پوشش 
م��ی داد. در حالیک��ه با افزای��ش ۲۰۰ میلیون 
تومانی تسهیالت روستایی سهم وام در هزینه 
تمام شده واحدهای مسکونی روستایی حدود 

۵۰ درصد است.

وام ودیعه مسکن مشکل گشای مستاجران می شود؟ 
در آشفته بازار اجاره بهاء؛

مس��تأجران با مش��کالت عدیده ای حت��ی در دریافت 
تسهیالت ودیعه مسکن مواجه هستند، بررسی ها نشان 
می دهد یک مس��تمری بگیر حداق��ل بگیر که در تهران 
زندگ��ی می کند، باید بیش از ۴۵ درصد حقوق ۵ میلیون 
و ۵۸۰ هزار تومانی خود را برای بازپرداخت اقس��اط وام 
ودیعه مسکن هزینه کند.به گزارش آنا، معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی روز چهارش��نبه 
یازدهم خرداد ماه اعالم کرد؛ ثبت نام متقاضیان دریافت 
وام ودیعه مس��کن از روز پنجش��نبه دوازدهم خرداد ماه 
در س��امانه جامع طرح های حمایتی مس��کن وزارت راه 
و شهرس��ازی آغ��از می ش��ود و به این ترتی��ب ثبت نام 
متقاضیان تس��هیالت کمک  ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد 
از طریق ثبت درخواست در س��امانه طرح های حمایتی 
مس��کن کلید خورد.بر اس��اس اعالم معاونت مسکن و 
س��اختمان، پیرو تصمیم دولت برای پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ به مستأجران، 
ثبت نام برای دریافت این تس��هیالت از ساعت ۱۰ صبح 
روز پنجش��نبه ۱۲ خرداد ماه از طریق سامانه وزارت راه 
 http://saman.mrud.ir و شهرسازی به نش��انی

آغاز شد.
ه�زارمیلی�اردتومانازطری�قمعرفی پرداخ�ت���۴۰
وزارتراهوشهرسازیبهمنظورحمایتازمستأجران

همچنین قرار اس��ت به موجب مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار و از محل تس��هیالت م��اده ۴ قانون جهش تولید 
مس��کن به منظور حمایت از مس��تأجران در سال جاری 
تا س��قف ۴۰ ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت کمک 
ودیعه مس��کن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی 
توس��ط بانک های عامل پرداخت شود. سقف تسهیالت 
کمک ودیعه مس��کن در تهران، مراکز استان ها و سایر 
نقاط ش��هری به ترتی��ب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان 
مصوب و به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ شده است. نرخ 
س��ود تسهیالت ودیعه مس��کن ۱۸ درصد و طول دوره 
بازپرداخت هم پنج س��اله است.پروسه ثبت نام و دریافت 
این تس��هیالت به این صورت است که متقاضیان ابتدا 
باید وارد س��امانه amlak.mrud.ir شوند، در مرحله 
بع��د متقاضی باید کد ملی و ش��ماره موبایل خود را وارد 
کن��د. در گام بعدی افراد باید اطالعات محل س��کونت 
)شهر و استان( و برخی از اطالعات شخصی خود را وارد 
کنند. پس از ثبت نام در س��امانه امالک و اسکان، افراد 

برای ارائه درخواس��ت وام ودیعه مس��کن باید به سامانه 
saman. جامع طرح های حمایتی مس��کن به نش��انی
mrud.ir مراجعه و درخواس��ت خود را در این سامانه 
ثبت کنند.نکته مهم این اس��ت که ثبت ن��ام وام ودیعه 
مس��کن نیازی به مراجعه حضوری ن��دارد و کل فرایند 
باید به صورت آنالین انجام ش��ود. پس از ثبت نام اولیه، 
اطالعات افراد بررس��ی می ش��ود و در صورتی که افراد 
واجد شرایط دریافت وام باشند، متقاضی به بانک ارجاع 

می شود.
درص�ددس�تمزدکارگ�رانب�رایاجارهمس�کن ���۸۰

هزینهمیشود
یکی از بزرگ ترین مش��کالت مس��تأجران در خصوص 
اجاره مسکن و دریافت تسهیالت ودیعه مسکن این است 
که اواًل بسیاری از مستأجران، جزو خانوارهای کم درآمد 
محس��وب می شوند و عالوه بر اینکه برای پرداخت اجاره  
مسکن دچار مشکل می شوند، توان پرداخت اقساط این 
وام را هم ندارند.بررس��ی های آماری نش��ان می دهد که 
اقشار کم درآمدی مانند مستمری بگیران، بازنشستگان و 
کارگران اگر مس��تأجر باش��ند از دو سال گذشته تاکنون 
برای پرداخت اجاره مس��کن با بحران های خیلی جدی 
روبه رو ش��ده اند.با وجود اینکه دولت پرداخت تسهیالت 

ودیعه مسکن و همچنین تسهیالت ساخت مسکن برای 
اقش��ار کم درآمد را در دس��تورکار دارد؛ ول��ی وام این دو 
طرح برای این اقشار دو مشکل بزرگ دربر دارد، نخست 
اینکه این تسهیالت بازپرداخت های زیاد و اقساطی چند 
میلیون تومانی دارد و اقشار کم درآمد توان پرداخت این 
میزان قسط را ندارند.بررسی ها نشان می دهد که از میان 
طبقه کارگر که اتفاقاً بخش بزرگی از جامعه مستأجران 
را تش��کیل می دهند، برای وام مسکن اقدامی نکرده اند، 
چراک��ه می دانند در صورت دریافت این تس��هیالت، در 
تأمین س��ایر هزینه های زندگی ازجمل��ه خوراک هم با 
مش��کل مواجه می ش��وند.جالب اینکه در پژوهش های 
یکی از استادان دانشگاهی مشخص شده که در دهه ۹۰ 
شمسی تعداد مستأجران و افراد نیازمند مسکن، بیش از 
دو برابر ش��ده است و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار 
در س��ال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ هم از ۲۱ درصد به حدود 
۴۰ درصد رسیده اس��ت که این عدد برای تهران حدود 
۵۰ درص��د ش��ده و در دهک های پایی��ن جامعه و افراد 
آماده ازدواج به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می رس��د. همچنین 
بیشتر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تأمین 
مس��کن، اجاره بهای مسکن و یا اقساط وام مسکن خود 
هس��تند.عالوه بر این شاخص دسترسی به مسکن که تا 

سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود اکنون به ۳۴ سال رسیده؛ 
و ای��ن به این معنی اس��ت که اگر هر خانوار ۳۴ س��ال 
تمام درآمدهای خود را ذخیره کند، می تواند خانه دار شود. 
در حالی که این زمان در کش��ورهای پیش��رفته زیر ۱۰ 
سال است و ایران جزو ۶ کشور پایین جهان در شاخص 
دسترس��ی به مس��کن قرار دارد. همچنین در کشورمان 
سهم مسکن در اقتصاد خانوار بیش از ۳۶ درصد از درآمد 
خانوار را تش��کیل می دهد در حال��ی که این رقم در دنیا 
حدود ۱۵ درصد است.کارشناس��ان برای حل مشکالت 
مسکن خانوارها چند راه حل پیشنهاد کرده اند که »تأمین 
مسکن ارزان برای کارگران« و »اجاره به شرط تملیک« 
از جمله راهکارهاست. آمارهای خط فقر مسکن که پیش 
از این از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه 
ش��ده، نشان می دهد که در تهران، ۸۱ درصد شهروندان 
فاقد مس��کن مقرون به صرفه هستند و این به این معنی 
اس��ت که فقط ۱۹ درصد تهرانی ها مس��کن مناسب و 

متناسب با درآمدشان دارند.
درصددریافتیمستمریبگیرانصرفبازپرداخت ���۴5

وامودیعهمسکنمیشود
همانطور که اش��اره ش��د، یکی دیگر از مشکالت اصلی 
مس��تأجران، ناتوان��ی در بازپرداخت اقس��اط وام ودیعه 
مس��کن اس��ت، اکنون با نرخ ه��ای جدید اعالم ش��ده 
تس��هیالت ودیعه مسکن، مبلغ اقس��اط وام ودیعه ۱۰۰ 
میلیون تومانی ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۴۲ تومان 
است. سود این تسهیالت بیش از ۵۲ میلیون تومان است 
و این یعنی بانک در پایان دوره بازپرداخت بیش از ۱۵۲ 
میلیون از مس��تأجر بازپس می گیرد. مبلغ اقساط ماهانه 
وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی ماهانه ۱ میلیون و 
۷۷۷ هزار و ۵۳۹ تومان است. سود این وام ۳۶ میلیون و 
۶۵۲ هزار تومان است. بانک در پایان دوره ۵ ساله ۱۰۶ 
میلیون و ۶۵۲ هزار توم��ان باز پس می گیرد. همچنین 
اقس��اط ماهان��ه وام ۴۰ میلیون تومانی ودیعه مس��کن 
مبلغ ۱ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان اس��ت. س��ود این وام 
۲۰ میلی��ون و ۹۴۴ هزار تومان اس��ت.بانک در پایان از 
متقاضی ۶۰ میلیون و۹۴۴ هزار تومان باز پس می گیرد.

بنابراین یک مس��تمری بگیر حداق��ل بگیر که در تهران 
زندگ��ی می کند، باید بیش از ۴۵ درصد حقوق ۵ میلیون 
و ۵۸۰ هزار تومانی خود را برای بازپرداخت اقس��اط وام 

ودیعه مسکن هزینه کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس 
هدف گذاری انجام شده تجارت ایران و آفریقا تا پایان 
امسال به ۲.۵ میلیارد دالر و تا پایان ۱۴۰۴ به ۵ میلیارد 
دالر می رسد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از روابط 
عمومی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، با 
اش��اره دستاورد سفر هیات نیجریه به تهران گفت: این 
سفر در راستای برگزاری ششمین اجالس کمیسیون های 
مشترک جمهوری اس��المی ایران و جمهوری فدرال 
نیجریه صورت گرفت و در این اجالس تجاری، ایران 
و نیجریه یک س��ند اصلی و ۸ س��ند فرعی همکاری 
در حوزه ه��ای مختل��ف فرهنگی، گردش��گری، نفت، 
کشاورزی، ورزش��ی و تجاری، گردشگری، استاندارد، 
جوانان، هواپیمایی و ...امضا کردند.وی افزود: در س��فر 

هیات بلندپایه تج��اری و نمایندگان بخش خصوصی 
نیجریه به تهران برنامه ه��ای دیگری از جمله دیدار و 
نشس��ت  بخش خصوصی و روس��ای اتاق بازرگانی دو 
کش��ور و بازدید از صنایع پیش��رفته و آشنایی با حوزه 
صنعت ایران نیز دنبال ش��د. رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران با اشاره به تراز تجاری۱۰۰ میلیارد دالری 
نیجریه گفت: با وجود اینکه اقتصاد دو  کش��ور مکمل 
هستند؛ اما مبادالت تجاری ایران با این کشور در سال 
۱۴۰۰، ۱۲۵ میلی��ون دالر بوده و برنامه ما افزایش این 
سهم اس��ت.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشاره به تدوین نقشه راه توسعه تجارت کشور در ابتدای 
دولت سیزدهم گفت: در این نقشه راه هدفگذاری کالن 
صادرات و سهم بخش ها مشخص شده و در مورد قاره 

آفریقا نیز اولویت بندی و تقس��یم بندی های تجارت با 
کش��ورهای مختلف و الزامات آن مدنظ��ر قرار گرفته 
اس��ت.پیمان پاک با اشاره به سهم کشورهای آفریقایی 
در س��بد تجارت ایران افزود: واردات آفریقا، حدود ۵۸۰ 
میلیارد دالر است و سهم ما از این میزان با وجود همه 
تالش های دولت، همچنان اندک است و در حال حاضر 
توانستیم ۱.۲ میلیارد دالر از این بازار را به دست آوریم.

وی با اش��اره به صادرات خدمات فنی مهندسی به قاره 
آفریقا گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی به آفریقا 
۳۰۰میلیارد دالر اس��ت؛ اما سهم ما در سال گذشته با 
وجود افزایش در دولت س��یزدهم، به ۲۰۰ میلیون دالر 
رسید که همچنان اندک است.رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران با اش��اره به اینکه در هشت سال گذشته 

فرصت های تجاری زیادی نادیده گرفته شده و برگزاری 
کمیسیون های مشترک و نشست های تجاری به تعویق 
افتاده بود، گفت: در قاره آفریقا کش��ورهایی هستند که 
در شرایط تحریم قرار دارند و امکان افزایش تجارت و 
مراودات تجاری با آنها فراهم است، این در حالی است 
که طی سال های اخیر بسیاری از فرصت های تجاری 
معطل مذاکره با غرب مانده بود.پیمان پاک با اشاره به 
الزامات تجارت با کشورهای آفریقایی ادامه داد: خطوط 
کشتیرانی و زیرساخت های تجاری، پولی و بانکی برای 
تجارت با کش��ورهای آفریقا طی سال های گذشته به 
دلی��ل عدم اولویت بندی، تعریف نش��ده و تمرکز ما در 
ح��ال حاضر تجهیز و فراهم ک��ردن این الزامات برای 

افزایش تجارت است. 

تجارت ایران و آفریقا به 5 میلیارد دالر می رسد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

تعلل دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران
رئیس بنیاد ملی گندمکاران مدعی شد؛

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: نگهداری 
گندم تعزیراتی شده اس��ت و دولت اگر انبار 
گندمی خ��ارج از انبارهای دولتی مش��اهده 
کن��د آن را ثب��ت و ضبط می کن��د از این رو 
دالل ها در س��ال جاری مانند سنوات گذشته 
ورود چندان��ی برای خرید گن��دم نکردند.به 
گزارش ایلنا،علیقلی ایمانی در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا در سال زراعی جدید دالل ها 
برای خرید گندم از کش��اورزان ورود کردند؟ 
اظهار کرد: گزارش دقیقی از این موضوع به 
 دست ما نرسیده است اما از آنجایی که دولت 

در هفته ه��ای اخیر در پرداخت ها تعلل کرده 
این نگرانی برای کشاورزان ایجاد شده است 
که چگونه هزینه های خ��ود را جبران کنند.
وی ادامه داد: برای نمونه کش��اورزان استان 
گلستان، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن گندم به 
دولت تحویل داده است اما هنوز ریالی بابت 
آن دریافت نکرده اند از این رو این احتمال وجود 
دارد دالل ها برای خرید گندم زیر نرخ خرید 
تضمینی ورود کنند چراکه کش��اورزان، برای 
تامین هزینه های جانبی و پرداخت بدهی های 
بانکی نیازمند افزایش نقدینگی خود هستند.

ایمانی با اشاره به برابری کردن قیمت  گندم 
داخلی با بازارهای جهانی، افزود: خرید گندم با 
هدف صادرات صرفه اقتصادی ندارد و باتوجه 
به آزادس��ازی نرخ آرد صنف و صنعت خرید 
گندم از سوی دالل ها دیگر توجیه اقتصادی 
ندارد.رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران با بیان 
اینکه نگهداری گندم تعزیراتی ش��ده است، 
خاطر نشان کرد: دولت اگر انبار گندمی خارج 
از انبارهای دولتی مشاهده کنند آن را ثبت و 
ضبط می کند از این رو دالل ها در سال جاری 
مانند سنوات گذشته ورود چندانی برای خرید 

گندم نکردن��د.وی میزان خرید گندم تا نیمه  
خرداد س��ال جاری را حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن دانست و افزود: خرید تضمینی گندم 
نسبت به مشابه سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار 
تن جلوتر اس��ت.به گفت��ه ایمانی؛ پیش بینی 
تولی��د گندم در س��ال جاری جدی��د حدود ۹ 
تا ۱۰ میلیون تن اس��ت )اگر خشکس��الی در 
س��ال جاری تجربه نمی ش��د تولید گندم به 
مرز ۱۴ میلیون تن هم می رس��ید( که حدود 
۶ میلیون تن آن به صورت تضمینی از سوی 
دولت خریداری خواهد ش��د.رئیس بنیاد ملی 

گندمکاران با بیان اینکه همه ساله کشاورزان 
ح��دود ۳۰ درصد از گن��دم تولیدی را عرضه 
نمی کنند، افزود: حجم��ی از گندم برای بذر 
و مصرف کش��اورزان ن��زد آنها باقی می ماند 
)س��الیانه ح��دود ۱ میلی��ون و ۲۰۰ هزار تن 
گندم با عنوان بذر استفاده می شود( و بخشی 
از گندمی که در دس��ت کش��اورزان است به 
کارخانه های ماکارونی و آرد سرازیر می شود 
از ای��ن رو این احتمال وج��ود دارد که میزان 
وارادات گندم نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ 

درصد کاهش پیدا کند.
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بانک و بيمه

همکاری با شرکت های دانش بنیان و 
اشتغال آفرین در سال ۱4۰۱

گروه بازرگانی گردشگری دانا از توسعه فعالیت 
در زمینه واردات کاالهای اساس��ی و آمادگی 
برای تامین مواد اولیه و تجهیزات شرکت های 
فوالدی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی گروه مالی گردشگری، با اشاره 
به نامگذاری امس��ال به » تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین«، »گروه بازرگانی گردشگری 
دانا« آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان 
و اش��تغال آفرین در سال جاری است. توسعه 
فعالیت شرکت در زمینه بازرگانی محصوالت 
ف��والدی از قبیل ورق و  میلگرد، گس��ترش 
فعالیت در زمینه واردات کاالهای اساس��ی و 
همچنین تسهیل در روند زنجیره تولید فوالد 
شامل تهاتر سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی 
و ش��مش از دیگر برنامه های سال۱۴۰۱ این 
شرکت اس��ت. گروه بازرگانی گردشگری دانا 
در س��ال ۱۴۰۰ عملکرد موفقی از خود نشان 
داد و توانس��ت با ایجاد زیرس��اخت های الزم، 
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ش��رکت های 
تابعه گروه مالی گردشگری را از داخل و خارج 
تامین کند. اکنون نیز با داشتن نیروی انسانی 
مجرب آمادگ��ی دارد برای تامین تجهیزات و 
م��واد اولیه صنایع فوالدی کش��ور اقدام کند.  
گ��روه بازرگانی دان��ا عالوه بر اینک��ه دارای 
گواهینامه های ایزو از کشورهای اروپایی است، 
در سال گذشته نیز موفق شد رتبه دوازدهمین 
ش��رکت بزرگ بازرگانی کش��ور در رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران در سال ۱۴۰۰ را کسب 
کند. این گزارش حاکیس��ت: گ��روه بازرگانی 
گردش��گری دانا در ح��وزه خری��د و فروش، 
واردات و صادرات کاالها فعالیت می کند و قادر 
به وارد کردن تمام کاالهای مجاز بازرگانی در 
حوزه خود اس��ت.  گروه بازرگانی گردشگری 
دانا یک��ی از زیرمجموعه های هلدینگ گروه 
مالی گردش��گری محسوب می ش��ود و کلیه 
 امور بازرگانی ش��رکت های تابعه هلدینگ را 

برعهده دارد.

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت 
بیمه تعاون در شش ماهه ۱4۰۰

ترکیب س��رمایه گذاری های ش��رکت بیمه 
تعاون در ش��ش ماهه ۱۴۰۰ بررسی شد. به 
گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از 
ریسک نیوز، هر چند حدود ۴۵ درصد از سبد 
س��رمایه گذاری بیمه تعاون به س��پرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت )ب��ا نرخ بازدهی 
۱۸ ت��ا ۲۱ درصدی اختص��اص یافته اما با 
توج��ه به ترکیب دیگر س��رمایه گذاری های 
این ش��رکت، می ت��وان گفت ات��کای بیمه 
تعاون نیز به نوس��انات بازار س��رمایه بسیار 
باالس��ت.  بر این اس��اس حدود ۲۶ درصد 
از سبد س��رمایه گذاری بیمه تعاون به خرید 
س��هام مؤسس��ه ملل اختص��اص یافته که 
با توجه به س��وددهی نه چن��دان باالی این 
مؤسسه، سودآوری این سرمایه گذاری صرفًا 
از محل رش��د قیمت س��هام محقق خواهد 
شد.  با این وجود دیگر سهام موجود در این 
سبد سهامی عمدتاً بنیادی و سودده هستند. 
سرمایه گذاری در بخش صندوق ها نیز تنها بر 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی 

پاداش پشتیبان پارس تمرکز دارد. 

فعاالن اقتصادی با همفکری بیمه گران 
ریسک های خودرا بهتر مدیریت می کنند

معاون اجرایی ش��رکت بیمه س��امان، بیمه 
گران را مش��اورانی امین برای انواع کس��ب 
و کاره��ا از جمل��ه فعاالن صنعت نس��اجی 
برشمرد و اعالم داشت: فعاالن اقتصادی می 
توانند با همفکری بیمه گران، ریسک های 
خود را مدیریت کرده و در شرایط اقتصادی 
موج��ود، بیش��ترین کارایی و به��ره وری را 
ب��رای بنگاههای خود به ثبت برس��انند. به 
گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، 
عبدالرس��ول عطایی در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نس��اجی در استان یزد، با 
بیان اینکه صنعت نساجی، جایگاهی متعالی 
در میان صنای��ع فعال کش��ور دارد، گفت : 
ش��رکت بیمه س��امان، به خوبی مخاطرات 
این صنعت را شناس��ایی و ارزیابی کرده و با 
ارائه بس��ته های بیمه ای مطلوب، می تواند 
ریسک این فعالیت ها را مدیریت کند. وی، 
با یادآوری حض��ور پررنگ صنعتگران حوزه 
نس��اجی در این نمایشگاه، خاطرنشان کرد : 
بیمه سامان پیش��تر مذاکراتی با این فعاالن 

اقتصادی داشت.

اخبار

مدیر امور بازرس��ی و نظارت بانک شهر با 
تاکید بر اینکه شاهد سیطره قوانین برای 
اس��تفاده درست از خدمات بانکی هستیم، 
گف��ت: امنیت بخش��یدن ب��ه روابط مالی 

مه��م ترین دس��تاورد قان��ون جدید چک 
بوده است. به گزارش روابط عمومی بانک 
ش��هر، علی اصغر غالمی با بی��ان اینکه 
اج��رای قانون جدید چ��ک در مدت زمان 
کوتاه، اقدامی جهادی و شایسته تحسین 
از س��وی شبکه بانکی کش��ور بود، افزود: 
یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در اجرای 
درس��ت این قانون، آگاه سازی شهروندان 
و مش��تریان بانک ه��ا از روزهای ابتدایی 

بود. وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قانون جدید 
چک یک مطالب��ه عمومی بود که پس از 
سال ها اجرایی ش��ده است، تصریح کرد: 
البته این مهم درس��ت زمان��ی اتفاق افتاد 
که شبکه ش��عب بانک ها درگیر عوارض 
ناش��ی از ش��یوع وروس کرون��ا بودند؛ اما 
ش��اهد بودیم روح این قانون به درس��تی 
اجرا و مورد اس��تقبال گس��ترده هموطنان 
و به خص��وص فع��االن اقتص��ادی قرار 

گرفت. غالمی با اش��اره ب��ه اینکه قانون 
جدی��د چک از جهت ه��ای مختلف مورد 
توجه اس��ت، ادامه داد: در همین راستا می 
توان به کنترل و جلوگیری از مفاس��د در 
معامالت، افزایش س��المت نقل و انتقال 
مالی، جلوگیری از پولش��ویی، شناسائی و 
س��اماندهی وضعیت اعتباری مش��تریان 
بانک ها، زمینه س��ازی بانک برای احراز 
ظرفیت و اهلیت مش��تریان ب��رای اعتبار 

س��نجی دقیق تر در اعطای تس��هیالت، 
تعهدات و خدمات بانکی و ... اش��اره کرد. 
مدیر امور بازرس��ی و نظارت بانک ش��هر 
عن��وان ک��رد: از دیگر م��وارد مهم قانون 
اصالح صدور چک »مسدود سازی وجوه 
حساب صادرکنندگان چک های برگشتی 
در بانک ها« اس��ت که به تازگی اجرایی 
شده و قطعا می تواند اعتبار کامل را به این 

ابزار معامله مهم در کشور بازگرداند.

امنیت بخشیدن به روابط مالی، مهم ترین دستاورد قانون جدید چک

پیرو سیاس��ت های ابالغی دولت سیزدهم 
و بان��ک مرکزی، پرداخ��ت وام ازدواج در 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل، ۱۸۰ درصد رشد 
داش��ته اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( همواره بر ازدواج 
جوان��ان و افزایش جمعیت جوان کش��ور 
تأکید داش��ته اند. از جمله ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ 
در دیدار با اقش��ار مختلف مردم فرمودند: 
»کشور ظرفیت های زیادی دارد، ]ظرفیت [ 
ابتکار زیادی دارد، این کشور ۸۰ میلیونی 
-ک��ه البته جمعی��ت آن می تواند به ۱۵۰ 
میلیون هم برس��د و ان ش��اءاهلل مسئولین 
همان طور که بارها تکرار کرده ایم، کمک 
کنند که این تکثیر جمعیت جوان که امروز 
خوش��بختانه وجود دارد از بین نرود؛ نسل 
را متوقف نکنند؛ جمعیت کشور را به تدریج 
در طول س��ال ها به پیری منتهی نکنند- 
این جمعیت، این کشور، با این ظرفیت، با 

این امکانات چهارفصلی که کشور ما دارد، 
می توان��د از لحاظ ماّدی پیش��رفت کند، 
مش��کالت معیش��ت مردم برطرف بشود؛ 
راهش این اس��ت.« دولت س��یزدهم و به 
طور مشخص بانک مرکزی و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی برنامه های مختلفی را 
برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری جوانان 
اجرای��ی کرده ان��د. بانک قرض الحس��نه 
مه��ر ایران نیز به عن��وان اصلی ترین نهاد 
متولی قرض الحس��نه در کشور، در چنین 

مواقعی همواره به عنوان بازوی اجرایی در 
کنار مجموعه دولت بوده اس��ت. بر همین 
اس��اس بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران 
از ابتدای س��ال ۱۴۰۱ ت��ا روز ۲۰ خرداد، 
۶۹۶۶ فق��ره وام ازدواج ب��ه مبل��غ ۹۲۱۹ 

میلی��ارد ری��ال پرداخت کرده اس��ت. این 
بانک در بازه مشابه س��ال گذشته ۴۰۵۸ 
فق��ره وام ازدواج به مبل��غ ۳۲۹۶ میلیارد 
ری��ال پرداخته اس��ت. وام ازدواج پرداخت 
ش��ده از س��وی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظر تعدادی ۷۲ درصد و از نظر مبلغ وام 
پرداخت ش��ده حدود ۱۸۰ درصد افزایش 
یافته است. بانک قرض الحسنه مهر ایران 
همچنین در راستای اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، در سال جاری 
۴۶۶۳ فقره به مبل��غ ۱۷۶۸ میلیارد ریال 
وام فرزن��دآوری ب��ه مش��موالن پرداخت 
کرده اس��ت. حمایت از زوج ه��ای جوان 
برای مس��تقل ش��دن و تش��کیل خانواده 
همواره یک��ی از رویکردهای بزرگ ترین 
بانک قرض الحس��نه کش��ور بوده اس��ت. 
ب��ر همین اس��اس ای��ن بانک ت��ا کنون 
مجموعًا بیش از ۳۸۱هزار فقره وام ازدواج

 

 پرداخته است.

پرداخت وام ازدواج در بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۸۰ درصد رشد داشته است

بانک ملت ۳۱ خرداد ۱4۰۱ به مجمع می نشیند
بان��ک ملت روز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ مجامع 
عمومی عادی س��الیانه و ف��وق العاده خود 
را برپ��ا می کند. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک مل��ت، این بان��ک در اطالعیه ای از 
س��هامداران خود دعوت کرد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه که س��اعت 
۷:۳۰ صبح و مجمع فوق العاده که س��اعت 
۹ صبح روز س��ه شنبه ۳۱ خردادماه امسال 
در ته��ران، خیاب��ان پاس��داران، پایین تر از 
چه��ارراه فرمانی��ه، خیابان ش��هید نوریان، 

پالک ۱۱ برگزار می ش��ود، ش��رکت کنند. 
بر اس��اس این گ��زارش، مجم��ع عمومی 
ع��ادی س��الیانه بان��ک ملت با دس��تورات 
استماع گزارش هیات مدیره درباره عملکرد 
س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، 
اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
در خصوص این عملکرد، بررسی و تصویب 
صورت های مالی برای سال مالی یادشده، 
تصمیم گیری در زمینه تقسیم سود، انتخاب 
حس��ابرس و بازرس قانون��ی اصلی و علی 

البدل برای س��ال مال��ی ۱۴۰۱ و تصویب 
ح��ق الزحمه آنه��ا، تعیین پ��اداش اعضای 
هیات مدیره برای سال مالی گذشته، تعیین 
حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره 
برای س��ال مالی منتهی به پایان اسفندماه 
۱۴۰۱ و تعیین روزنامه های کثیراالنتش��ار 
برای درج آگهی های مجمع برگزار خواهد 
شد. دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
بان��ک ملت نی��ز تصمیم گی��ری در زمینه 
افزایش س��رمایه اعالم ش��ده است. بر این 

اساس، سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان 
برای دریافت برگه ورود به جلسه می توانند 
از روز یکش��نبه ۲۹ خردادماه تا پایان وقت 
اداری روز دوش��نبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ به 
واحد امور س��هامداران بان��ک ملت واقع در 
خیاب��ان ولی عصر)ع��ج(، باالت��ر از نقاطع 
خیابان انق��الب، پالک ۱۴۴۳، س��اختمان 
اداره کل حسابداری مالی، طبقه اول مراجعه 
کنند. در عین ح��ال، ارائه اصل کارت ملی 
برای تمامی سهامداران حقیقی و نمایندگان 

س��هامداران حقوقی و وکالی س��هامداران 
و همچنی��ن اص��ل معرفینام��ه نمایندگان 
س��هامداران حقوقی ممهور به مهر شرکت 
و تصویر برابر با اصل وکالتنامه رسمی برای 
وکالی سهامداران برای دریافت برگه ورود 
به مجمع، الزامی خواه��د بود. این گزارش 
حاکی است، امکان مشاهده زنده رویدادها و 
آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق پایگاه 
www.bmcast. اطالع رسانی به نشانی

ir نیز برای سهامداران فراهم شده است.

تمدن سازی صرفًا اجرای رساله عملیه 
در سطح جامعه نیست

محمدیان یکی از نش��انه های تحقق تمدن 
س��ازی اس��المی را فراگی��ری آن در همه 
جوامع بشری دانست و گفت: خاصیت تمدن 
به گونه ای است که حتی دشمنان سرسخت 
وادار می کن��د مانند صاحب��ان تمدن فکر و 
عمل کنند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت 
االسالم سید ناصر میرمحمدیان مدیرعامل 
بنیاد هدایت در نشست هم اندیشی »شهدای 
حرم« ویژه اساتید سنگر تبیین که با حضور 
همسنگران بنیاد هدایت در دفتر قم برگزار 
شد، فعالیت در زمینه ترویج گفتمان امامت 
امت و تعالی ش��بکه امامت را نعمتی بزرگ 
برش��مرد و گفت: اهمیت و جذابیت موضوع 
و فض��ای کاری ما به گونه ای اس��ت که تا 
کنون چندین مدیر سازمان به بنده گفته اند 
که دوس��ت دارند در مجموعه بنیاد هدایت 
فعالیت کنند. وی مهم ترین کار بنیاد هدایت 
را انتشار نور والیت الهی در جامعه به واسطه 
امامان محله دانست و اظهار کرد: بر اساس 
روایات آنچه بر آن امتحان می ش��ویم و بر 
اساس آن اعمال ما سنجیده می شود، نعمت 
والیت است. والیت حقیقتی جاری در عالم 
است که بس��یاری از رویکردها و نگرش ها 
و مس��ئولیت ها را عوض می کند؛ مانند این 
است که ما عینکی به چشم زده ایم و با آن 
همه چیز جور دیگری دیده می ش��ود و معنا 
پیدا می کند. با ای��ن نگاه ما به بیانات رهبر 
معظم انقالب و موضوع غدیر، دیدگاه نویی 
پیدا می کنیم. مفهوم زندگی و سبک زندگی 
ب��ا این نگاه تغییر می کند. اگ��ر بتوانیم این 
نگاه را به دیگران منتقل کنیم اتفاق بزرگی 
می افت��د. میرمحمدیان پذیرش مس��ئولیت 
امامت را بس��یار خطیر و مه��م عنوان کرد 
و بیان داش��ت: این باری است که وقتی بر 
دوش امام معصوم گذاش��ته می شود، بر اثر 
سنگینی آن احساس فقر و نیاز بیشتر نسبت 
ب��ه خداوند متعال پی��دا می کند. پس بدانیم 
این وظیفه ای که به واس��طه کار در عرصه 
امامت بر دوش ما نهاده ش��ده چقدر مهم و 
سنگین است. وی با توجه به اهمیت شکل 
گیری ش��بکه امامت و نق��ش بی بدیل آن 
در مقدمه س��ازی و تحقق تمدن اسالمی، 
گف��ت: برخی از ما هیچ تص��وری از تمدن 
اس��المی نداریم چه برسد که به سمت آن 

حرکت کنیم. 

خبر

نمای��ش »پنجره فوالد« ب��ه کارگردانی جواد 
هاش��می از جمله آثاری است که برای عرض 
ارادت به امام هش��تم شیعیان امام رضا )ع( به 
صحنه رفت و تالش کرد با انتخاب زبان روایی 
متفاوت به ورطه ش��عارگویی نیفتد. یران پس 
از پیروزی انقالب اس��المی و با سپری کردن 
بی��ش از ۴ ده��ه پا به قرنی تازه گذاش��ت؛ در 
این عمر س��پری شده ۴۳ س��اله، آثار مختلفی 
ب��ا موضوعاتی متنوع از دفاع مقدس��ی، دینی، 
کمدی، اجتماعی و … تولید و در س��الن های 
تئاتر به صحنه رفتند. برخی از این آثار بس��یار 
جریان س��از بودند و برخی آث��ار خاطره انگیز و 
پرمخاطب. ش��اید خالی از لطف نباشد مروری 
داشته باش��یم بر آثاری که طی دهه های ۶۰، 
۷۰، ۸۰ و ۹۰ تولید و اجرا شدند، روندی که این 
آثار برای تمری��ن و تولید طی کردند، گروهی 
که در تولید و اجرای اثر حضور داشتند و دیدن 
تصاوی��ر این اجراها اعم از عک��س یا فیلم. از 
این رو در گروه هنر تصمیم بر این ش��د که از 
آغاز سال ۱۴۰۰ با جمع آوری اطالعات مختلف 
اجراهای ۴ دهه گذشته، مروری بر تولیدات تئاتر 
ایران در این بازه زمانی داش��ته باشیم که این 
گزارش ها در س��ال ۱۴۰۱ هم ادامه می یابند. 
در چه��ل و پنجمی��ن گام از مرور »چهار دهه 
خاطرات صحنه« سراغ نمایش »پنجره فوالد« 
به نویسندگی مهدی متوسلی و کارگردانی سید 
جواد هاشمی رفته ایم. این اثر نمایشی کاری از 
گروه تئاتر »فدک« بود که از اردیبهشت تا تیر 
۸۶ در مجموعه تئاترشهر به صحنه رفت و در 
مجموعه ۶۲ اجرا در سالن اصلی این مجموعه 
داش��ت. نمایش »پنجره ف��والد« از جمله آثار 
نمایشی آئینی مرتبط با ایام سوگواری شهادت 
حضرت امام رضا )ع( در مجموعه تئاتر ش��هر 
بود در تاالر اصل��ی به صحنه رفت و در زمان 
اجرای خود با اس��تقبال مخاطبان روبرو ش��د. 
مح��ور اصلی روایت نمایش درباره زائران حرم 
امام رضا )ع( اس��ت. اتفاقات نمایش در صحن 
مطهر حرم امام رضا )ع( می گذرد؛ این نمایش 
زندگی زن��ی را به تصویر می کش��د که برای 
ش��فای فرزندش که معلول اس��ت راهی حرم 
امام رضا )ع( می ش��ود. اکب��ر عبدی، محمود 
فرهنگ، محمود راس��خ فر، عطیه غبیشاوی، 
مهدی مهدی��ون، مرتضی وکیلی��ان، علیرضا 
الله، علی حسین زاده، امیرحسین کیوانی راد، 

وحید قربانی، اس��ماعیل س��اری، رضا بابایی، 
س��یداحمد رضا طباطبایی، سید محمد صادق 
مقیمی، امیر رزاق، علی شیخی، علی کریمی، 
جواد م��کاری، محمد تقی خضرائ��ی، مهرداد 
امجد، پویا پروازوند، سجاد شادکار، سیدمحسن 
زعیمی، صدرا حاجیان، علی س��اری، سید رضا 
احس��انی مقدم، عباس باقری پور، امیر حسین 
پیرعلی، اکرم جلوداری، محمد مهدی محمدنیا، 
اسداله بابایی،، محمد سراج، عبدالرضا کیهانی، 
سیدمحسن موسوی خواه، سید حسین انتظار، 
محمد طاهر، محمد منصور یونسی، سیدوحید 
میر امینی، امیر حسین الله، ابوالقاسم خیرخواه، 
مهدی حس��ین زاده، حمید فرجی، محمدرضا 
جلیل بال، رضا کمره ای، س��ید بهنام حسینی 
بازیگران این اثر نمایش��ی بودند. سعید ذهنی 
آهنگس��از این نمایش و حس��ین عالم بخش 
طراح��ی صحن��ه کار را برعهده داش��تند. در 
یادداش��تی که حسن پارس��ایی منتقد تئاتر بر 
این نمایش نوش��ته بود، آمده است: »نمایش 
»پنج��ره فوالد« به عنوان نمایش��ی کمدی و 
در عین حال مذهبی و حتی سیاس��ی انتقادی، 
اثری خاص محسوب می شود، چون »کمدی 
الله زاری« را ب��ه عنوان یک نمایش ایرانی تا 
ح��د قابل تحس��ینی ارتقا بخش��یده و آن را با 
عمیق تری��ن و جدی تری��ن درونمایه مذهبی 
و سیاس��ی ک��ه پارادوکس گونه ه��م به نظر 
می رسند، به ش��کل زیبایی درآمیخته است. از 
این رو، اندیشه ورزی و توانایی مهدی متوسلی 
در نگارش متن چنین نمایشنامه ای قابل تقدیر 
است. ضمن آنکه کارگردانی سیدجواد هاشمی 
یکی از برجستگی ها و نقاط عطف اجرای این 
نمایش��نامه به ش��مار می رود. این نمایش هم 
س��رگرم کننده و مفرح اس��ت و هم عمیق و 
تأثیرگذار و محتوای آن تجمیعی از جستارهای 
فرهنگی، مذهبی، سیاسی و انسانی خود مردم 
است و در آن خصوصیاتی مثل وجاهت درون، 
بی آالیشی و انسان دوستی با اعتقادات مذهبی 
هم س��و و هم ارز شده است.« به بهانه والدت 
امام هشتم ش��یعیان حضرت رضا )ع( و هفته 
والیت با س��یدجواد هاشمی کارگردان نمایش 
»پنجره ف��والد« گفتگویی انجام دادیم که در 
ادامه می خوانید. هاش��می درباره روی صحنه 
ب��ردن اثری در ارتباط با ام��ام رضا )ع( گفت: 
من ۲ نمایش درباره ام��ام رضا )ع( اجرا کردم 

ک��ه یکی از آنها »پنجره فوالد« بود و دیگری 
که »مسافران مرو« نام داشت سال ۸۷ در دهه 
کرام��ت )فواصل زمانی بی��ن والدت حضرت 
معصوم��ه و امام رض��ا )ع(( در تاالر وحدت به 
صحنه رفت و یک بار دیگر هم در بجنورد اجرا 
شد. وی با اش��اره به اینکه نمایش »مسافران 
م��رو« را اثری باکیفیت ت��ر از »پنجره فوالد« 
می داند، عنوان ک��رد: نمایش »پنجره فوالد« 
به دلیل حضور اکبر عبدی به اثری پرمخاطب 
تبدیل ش��د و پرفروش ترین نمایش سال لقب 
گرفت. بعد از اجرا در س��الن اصلی تئاتر شهر، 
نمای��ش را در خ��اوران هم ب��ه صحنه بردیم 
که آنجا ه��م مخاطبان زیادی ب��ه دیدن کار 
نشستند. هاش��می درباره پذیرفتن کارگردانی 
نمای��ش و ارتباطی که اثر ب��ا مخاطبان برقرار 
کرده، عنوان کرد: »پنج��ره فوالد« کار گروه 
مؤسس��ه فرهنگی »فدک« ب��ود و من پیش 
از کارگردانی این نمایش ۲ اثر نمایش��ی دیگر 
را ه��م که متعلق به مؤسس��ه »فدک« بود به 
صحن��ه برده ب��ودم که یکی از آنها نمایش��ی 
درباره حض��رت زهرا )س( بود. به دلیل همین 
آش��نایی نمایش��نامه »پنجره فوالد« را برای 
اجرا به من س��پردند. من بخش هایی از متن را 
ب��رای اجرای صحنه ای تغیی��ر دادم اما در کل 
نمایشنامه ویژگی هایی داشت که می توانست 
ارتب��اط خوبی با عامه م��ردم برقرار کند از این 
رو احساس کردم که این نمایش می تواند اثری 
جذاب و عامه پسند باشد. ما در بازه زمانی ۲ ماه 
تمرین و با حضور ۶۰ نفر عوامل که ۴۰ نفرشان 
بازیگ��ران روی صحنه بودند یک کار بزرگ را 
برای اجرا در سالن اصلی تئاترشهر تولید کردیم 
که خوش��بختانه در دوره خ��ودش مورد توجه 

زی��ادی از جان��ب مخاطبان ق��رار گرفت. وی 
درباره ویژگی ه��ای نمایش بیان کرد: »پنجره 
فوالد« نمایشی بود که من احساس می کردم 
باوج��ودی که تماش��اگر از ابتدا ت��ا انتها با آن 
می خندد در انتهای نمایش ارتباط قلبی و دلی 
با امام هشتم )ع( برقرار می کند و زمانی که از 
سالن خارج می شود در عین اینکه یک نمایش 
تراژیک دیده است، یک احساس خوشایند دلی 
نیز در وجودش شکل می گیرد. نمایش هایی از 
این دست در حوزه تئاترهای مذهبی که در آن 
هم تماش��اگر خوب خندیده و هم خوب گریه 
کرده اصواًل با اقبال مواجه ش��ده اند. من نیز تا 
امروز ۹۰ درصد کارهای مذهبی که به صحنه 
برده ام در همین راستا بوده و تالش کردم هم 
تماش��اگر را بخندانم و هم بتوانم احساساتش 
را برانگی��زم. کارگردان فیل��م »تورنالو« ادامه 
داد: ت��الش کردم »پنج��ره فوالد« فقط قصه 
عش��ق به امام رضا )ع( نباش��د بلکه درگیری 
ی��ک فرد از جامع��ه با خ��ودش، اعتقاداتش و 
اتفاقات پیرامونش باش��د و در نهایت به جایی 
می رس��د که طی رخدادهایی در حرم امام رضا 
)ع( به شهادت می رسد. به این معنی که قصه 
»پنجره فوالد« ب��رای افراد غیرمذهبی هم از 
بعد انسانی می تواند تأمل برانگیز باشد؛ اتفاقی 
که در جامعه امروز با آن روبرو هستیم و خیلی 
هم خطرناک ش��ده این است که دین داری را 
مخصوص عده ای خاص می دادند و اگر فردی 
از دین و مذهب دفاع کند انگ وابس��ته شدن 
به حاکمیت به او می زنند و اگر منتقد باش��د به 
ش��کل دیگری او را متهم می کنند. کارگردان 
نمایش »توبه نمی کنم« متذکر ش��د: امام رضا 
)ع( فردی اس��ت که مذهب شیعه را در کشور 

م��ا گس��ترش داده و من به هی��چ عنوان و در 
هیچ شرایطی ایشان را سیاسی ندیدم به همین 
دلیل هرکسی درباره امام رضا )ع( نظر سیاسی 
می دهد به ش��دت در مقابلش می ایستم چون 
قبول ندارم امام رضایی که همه اقشار و طبقات 
را به بارگاهش جذب می کند، آدم سیاسی باشد 
و با اینکه والیت عهدی حاکم دوره خودش را 
قبول کرده اما هیچ گاه سیاس��ی برخورد نکرده 
است. وی تصریح کرد: با اینکه »پنجره فوالد« 
قصه بمب گذاری در حرم مطهر امام رضا )ع( را 
مطرح می کرد اما ما به هیچ عنوان به بعد سیاسی 
این بمب گذاری و توجه به اینکه کار چه کسی 
و با چه انگیزه ای بوده اس��ت، توجه نداشتیم و 
تنها خود شخصیت حضرت رضا )ع( را بررسی 
کردیم و بعد هم به شهادت فردی که تماشاگر از 
ابتدای قصه با او درگیر شده، پرداختیم. هاشمی 
با اشاره به خاطراتی که از اجرای نمایش داشته 

اس��ت، گفت: ابتدا بگویم بازیگر نقش نوجوان 
فلجی که در نمایش حضور دارد محمد انصاری 
بازیکن تیم فوتبال پرس��پولیس است که حتی 
ب��ه عنوان مرد اخالق فوتبال ایران نیز انتخاب 
شده است. آن زمان محمد انصاری نوجوان بود 
و نقش پس��ر فلجی را که در حرم امام رضا )ع( 
شفا می گیرد، بازی می کرد. شاید این یادآوری 
برای جوان ها جذاب باشد که بازیکنی که بعدها 
در ح��د تیم ملی و تیم های بزرگ فوتبال بازی 
ک��رده، روزی در نمایش »پنجره فوالد« نقش 
اصلی نوجوان نمای��ش را بازی می کرد. بازیگر 
سریال »زخم کاری« درباره چگونگی انتخاب 
ش��دن انصاری برای این نقش عنوان کرد: آن 
زمان محمد انصاری خیلی به بازیگری عالقه 
داش��ت و از طرف دیگر بچه مذهبی هم بود از 
این رو خودش و خانواده اش اصرار داشتند که در 

این نمایش بازی کند. 

فوتبالیستی که بازیگر تئاتر شد
ارادت به امام هشتم در »پنجره فوالد«؛

فرهنگی
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

رهایي از عوارض سکته مغزي با تحریک 
مغناطیسي مغز

محققان آمریکایي موفق به س��اخت دس��تگاهي 
ش��ده اند که ع��وارض حاصل از س��کته مغزي را 
با تحری��ک مغناطیس��ي غیرتهاجمي مغز برطرف 
مي کند.به گزارش ایس��نا، نتایج اولیه ارائه ش��ده 
در کنفران��س بین المللي س��کته مغ��زي انجمن 
سکته مغزي آمریکا در لس آنجلس نشان مي دهد 
تحری��ک مغناطیس��ي غیرتهاجمي مغ��ز مي تواند 
فعالی��ت مغ��ز را در بیماران پس از س��کته مغزي 
تقویت کند.امید اس��ت ک��ه این دس��تگاه بتواند 
س��رعت بهبودي این بیماران را بهبود بخش��د و 
عملک��رد حرکتي را در بازماندگان س��کته مغزي 
تقوی��ت کند.ای��ن مطالعه، ۳۰ بازمانده از س��کته 
مغزي مزمن را که یک طرف بدنشان لمس شده 
بود، س��ه ماه پس از سکته مغزي بررسي کرد.آنها 
به طور شانسي به دو گروه تقسیم شدند که یکي 
از آنها درمان ساختگي را دریافت کرد و گروه دیگر 
تحت تحریک مغناطیسي مغز قرار گرفت.این کار 
۲۰ جلسه، هر جلس��ه ۴۰ دقیقه به طول انجامید 
و ط��ي چهار هفته انجام ش��د.بي خطر بودن این 
درمان و بدون عوارض ب��ودن آن در این مطالعه 
اثبات ش��د و اسکن هاي MRI نشان داد فعالیت 
مغز گروه دوم، در مقایس��ه با گروه دریافت کننده 
درمان س��اختگي، در مناطق آسیب دیده تقریباً ۹ 

برابر بیشتر شد.«

آيين نقاره نوازی شب ميالد حضرت رضا )ع( دانشنامه

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )94(
حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق:  بسم 
اهلل الرحمن الرحیم  َحَتّی اَل یُه��مَّ أََحٌد ِمْنُهْم بِاْلِْدبَاِر، 
َث نَْفَس��ُه َعْن ِقْرنِ��ِه بِِفَراٍر. ت��ا هیچ کدام از  َو اَل یَح��ِدّ
آنان)مرزداران( آهنگ پش��ت کردن به دشمن ننماید و 
فکر گریز از هماورد را به خاطر نگذراند. پس از تقاضای 
بهش��ت و نعمت های بهشت برای مرزداران؛فلسفه ی 

این تشویق را بیان می نماید؛ از این فراز هم اهمیت و 
اثر وعده و تشویق حق مشخص می گردد و هم زشتی 
فرار از معرکه و ترس از رویاروی با دشمن؛ قران کریم 
فرار از جنگ و پش��ت کردن به دشمن را ممنوع اعالم 
کرده؛در سوره مبارکه انفال ایه شریفه ۱۵می فرماید: َیا 
أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا لَِقیُتُم الَِّذیَن َکَفُروا َزْحًفا َفاَل ُتَولُّوُهُم 

الَأْْدبَ��اَر ای اهل ایمان! هنگامی که با کافران در حالی 
که بر ضد شما لشکرکشی می کنند روبرو می شوید، به 
آنان پشت نکنید ]و نگریزید.[ حضرت علی بن موسی 
الرضا سالم اهلل علیه فرموده: فرار از جهاد، موجب وهن 
دین، استخفاف رهبر حّق، جرأت یافتن دشمن و محو 

مذهب است«)تفسیر نور ذیل ایه شریفه(
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تاکید مکرر رهبر معظم انقالب بر لزوم آمادگی مسئوالن 
کش��ور در براب��ر تهاجم ترکیبی دش��من، ب��ر ضرورت 
بازشناس��ی ابعاد، زوایا، شیوه ها و ابزارهای جنگ ترکیبی 
آمریکا و غرب علیه ایران تاکید دارد. ش��ناخت چیستی، 
ابعاد، ش��یوه ها و ابزارهای جنگ ترکیبی نخس��تین گام 
در بازشناس��ی تهدیدهای بالقوه و بالفعل در این زمینه و 
چاره اندیش��ی برای مقابله با آنهاست. جمهوری اسالمی 
ای��ران به عنوان کش��وری مؤثر و جریان س��از در منطقه 
خاورمیانه و در عرصه بین المللی، همواره از ناحیه آمریکا 
و هم پیمان��ان آن در مع��رض انبوه��ی از تهدیدها قرار 
دارد؛ تهدیده��ای چندوجهی که در چارچوب جنگ های 
هیبری��دی یا جنگ های ترکیب��ی می گنجد. جنگ های 
ترکیب��ی از معمول ترین و پیچیده ترین انواع منازعات در 
عرصه بین المللی هستند که این روزها از سوی بازیگران 
دولتی و غیردولتی به کارگرفته می شود. جمهوری اسالمی 
ایران سال هاس��ت به دلیل نوع کنشگری خود در عرصه 
سیاس��ت بین الملل، هدف جنگ های ترکیبی دشمنانش 
قرار گرفته است؛ جنگ هایی که رهبر معظم انقالب هم 
بارها بر لزوم آمادگی، تدبیراندیش��ی و هماوردی در برابر 
آن تاکید کرده اند. رهبر معظم انقالب در ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، 
در س��الروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام 
خمینی )ره( در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و 
پدافند هوایی ارتش تصریح کردند: »امروز مقابله با تهاجم 
دش��من برای تحریف واقعیت ها، دستاوردها، پیشرفت ها 
و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی نیازمند یک حرکت 
دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی 
جهاد تبیین اس��ت.« رهبری با اش��اره به تهاجم ترکیبی 
جبهه دشمن علیه ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، رسانه ای و دیپلماس��ی تأکید کردند: »در مقابل 
این تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در 
موض��ع دفاعی بمانیم و ما نیز باید در زمینه های مختلف 
از جمله رسانه ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم 
که در این زمینه اهل فکر و اقدام بخصوص مس��ئوالن، 
موظف ب��ه تالش هس��تند.« جنگ ه��ای هیبریدی یا 
جنگ های ترکیبی را که خود طیف وسیعی از جنگ های 
نوین را در بر می گیرد، می توان از مقوله هایی دانست که 
شناخت و سیاس��ت گذاری دفاعی در برابر آن در راستای 
ارتقای امنیت ملی الزم ضروری اس��ت؛ امنیتی که این 
روزها خود ب��ه مفهومی چند وجهی در عرصه بین الملل 
تبدیل شده و محافظت از همه ابعاد عینی و ذهنی آن از 

وظایف اصلی حکومت ها است.
جنگترکیبیوابعادآن ���

جنگ ترکیب��ی به راهب��رد نظامی پیچی��ده ای اطالق 
می ش��ود که ترکیب��ی از نبردهای متع��ارف، نامتعارف، 
س��ایبری، روانی و اطالعاتی را در خ��ود جای می دهد. 
گ��زارش کنفران��س امنیت��ی مونیخ در س��ال ۲۰۱۵ را 

می ت��وان به عنوان نقطه عطف��ی در معرفی مولفه های 
جن��گ هیبریدی به عنوان یک م��دل جنگی در عرصه 
بین المللی محس��وب کرد. در این نشس��ت بین المللی 
جنگ اقتص��ادی، حمله س��ایبری، جنگ ب��ا نیروهای 
کالسیک نظامی، جنگ های نامنظم و چریکی، نیروهای 
ویژه، جنگ اطالعاتی و تبلیغاتی، حمایت از نابسامانی ها 
و شورش های محلی و دیپلماسی، به عنوان هشت مؤلفه 
جنگ ترکیبی معرفی ش��ده اس��ت. برای شناسایی بهتر 
ابع��اد جنگ هیبریدی به توضیح اجمالی و کلی در مورد 
ه��ر ی��ک از مولفه های آن می پردازیم. ه��ر یک از این 
جنگ ه��ا خود ابزارها و ش��یوه های متنوع��ی را در خود 
جای داده که به مرور زمان و گسترش عرصه ارتباطات، 
توسعه یافته اند.۱. به کارگیری یک استراتژی اقتصادی 
از س��وی کشور متخاصم با هدف تضعیف اقتصاد کشور 
مقابل ذیل عنوان کلی جنگ اقتصادی تعریف می ش��ود 
که بارزترین روش های آن محاصره اقتصادی و تحریم 
اس��ت. هدف جنگ اقتصادی تس��خیر ی��ا کنترل منابع 
حیاتی اقتصادی رقیب اس��ت.۲. نب��رد مجازی یا جنگ 
سایبری به نوعی از نبرد اطالق می شود که دو طرف در 
آن از شبکه های رایانه ای به عنوان ابزار استفاده کرده و 
نبرد را در فضای مج��ازی جاری می کنند. هدف از این 
نوع جنگ تخریب سیس��تم های اطالعاتی و ارتباطاتی 
اس��ت. این نبرد حرکتی در جهت تغییر موازنه اطالعات 
و دانش ب��ه نفع طرف دیگر اس��ت.۳. جنگ اطالعاتی 
مجموعه ای از فنون ش��امل گردآوری، انتقال، حفاظت، 
جلوگیری از دسترس��ی، ایجاد اغتش��اش و افت کیفیت 
در اطالعات را در بر می گیرد که به وس��یلۀ آن یکی از 
دو طرف درگیر به مزیت چش��مگیر در عرصه دسترسی 
به اطالعات دس��ت یافته و آن را حفظ می کند.۴. جنگ 
نامنظ��م و چریک��ی اصطالحی کلی اس��ت ک��ه برای 
تش��ریح عملیات نظامی در منطقه تحت کنترل دشمن 
و با اس��تفاده از منابع و س��اکنان بومی به کار می رود و 
از س��وی منابع خارجی پش��تیبانی و هدایت می شود.۵. 
نیروهای ویژه گروهی از نیروهای مس��لح هس��تند که 
آموزش های سختی می بینند و در عملیات  با ریسک باال 
شرکت می کنند. عملیات مخفیانه، جنگ های نامتعارف، 
عملیات جاسوس��ی، بازداشت یا کشتن افراد مهم و ... از 
طریق نیروهای ویژه و حرفه ای در کش��ور هدف انجام 
می شود.۶. حمایت از نابسامانی ها و شورش های محلی 
هم از دیگر ابزارهایی است که در جنگ های هیبریدی با 
موج سواری روی نارضایتی های داخلی و حمایت از آن با 
هدف تضعیف اقتدار و اضمحالل نیروی طرف مقابل به 
کارگرفته می شود.۷. جنگ با نیروهای کالسیک نظامی 
هم بخش��ی از جنگ هیبریدی اس��ت. جنگ نظامی نه 
تنه��ا در نقطه مقابل جنگ هیبریدی ق��رار ندارد، بلکه 
بخشی از آن محسوب می شود، به این معنی که ممکن 

است همزمان از نیروهای کالسیک نظامی برای پوشش 
بخش��ی از ابعاد چند وجهی جنگ ترکیب��ی به ویژه در 
حوزه س��خت آن استفاده ش��ود. ۸. دیپلماسی به عنوان 
مکانیس��می برای اعم��ال قدرت ن��رم در عرصه عمل 
بخش��ی دیگر از جنگ هیبریدی است. دیپلماسی یعنی 
توانایی حضور در جوامع خارج��ی و اثرگذاری بر اذهان 
م��ردم از طریق بهره من��دی از روش های ارتباط جمعی 
به گونه ای ک��ه دولت ها و ملت های دیگر تمایل مثبتی 
نس��بت به کشور به کاربرنده دیپلماسی عمومی در ذهن 
خود احس��اس کنند و رفتار خود را بر این اساس سمت 

و سو دهند.
حوزههایتهدیدجنگترکیبیآمریکاعلیهایران ���

جمهوری اسالمی ایران به خاطر ماهیت و نقش منحصر 
ب��ه فرد خود در عرصه بین الملل، هم��واره در کانون آماج 
جنگ های ترکیبی دش��منانش قرار داشته است. از همان 
س��ال های نخس��ت پیروزی انق��الب اس��المی، آمریکا 
سیاس��ت مداخله جویانه و تجاوزکارانه ای را علیه ایران در 
پیش گرفت. تجاوز نظامی طبس، کودتای نوژه، تحمیل 
جنگی هشت س��اله، انهدام هواپیمای مسافربری ایران، 
سازماندهی و پشتیبانی از نیروهای ضدانقالب و حمایت 
مال��ی و تس��لیحاتی از آنها، متهم ک��ردن ایران به نقض 
حقوق بش��ر، حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، 
ط��رح اتهام تالش ایران برای دس��تیابی به س��الح های 
کش��تار جمعی، تحریم فن��اوری موش��کی و اقدام های 
صلح آمیز هس��ته ای، ایران هراس��ی، طرح محور شرارت، 
برجسته سازی موضوع هسته ای ایران در مجامع بین المللی 
و در پ��ی آن تحریم های س��خت و حداکث��ری اقتصای، 
مسدود کردن اموال و دارایی ها، طراحی و عملیاتی کردن 
ترور دانش��مندان هس��ته ای، دامن زدن به اختالف های 
قومی، نژادی و مذهبی، جاسوس��ی علنی با هواپیماهای 
بدون سرنشین، راه اندازی شبکه های ماهواره ای و رادیویی 
فارس��ی زبان خارجی برای تخریب ایران در افکار عمومی 
بین الملل و نظایر آن از نمونه ها و نمودهای جنگ تمام عیار 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است. این اقدام ها با 
هدف تضعیف و کاهش کارآمدی نظام، ایجاد شکاف میان 
م��ردم و حاکمیت، از بین بردن اعتماد عمومی و تضعیف 
س��رمایه اجتماعی، مشروعیت زدایی از نظام، تالش برای 
همراه س��ازی مردم با رفتارها و سیاست های دول غربی و 
نظایر آن در حال گس��ترش است. با توجه به مولفه های 
هش��ت گانه جنگ ترکیبی، می توان اقدام های آمریکا را 
در چهار دهۀ گذش��ته علیه جمهوری اس��المی ایران در 
مواردی چون اقدام های سیاسی و دیپلماتیک، حمایت از 
درگیری ها و ناآرامی های داخلی، جنگ اقتصادی، جنگ 
روانی، جنگ سایبری، جنگ اطالعاتی، نیروهای نظامی 
منظم طبقه بندی کرد که هر کدام ابزارهای خاص خود و 

مصادیقی واضح دارند. 

حوزه های تهدید علیه کشور کدام است؟
جنگ ترکیبی غرب علیه ایران؛

در آينه قرآن

مشاهير

به نام خداوند رحمتگر مهربان
آنه��ا می گوین��د: »اگر راس��ت می گویید ای��ن وعده قیامت چ��ه زمانی 
اس��ت؟!«)۲۵(بگو: »عل��م آن تنها نزد خداس��ت؛ و من فق��ط بیم دهنده 
آشکاری هستم!«)۲۶(هنگامی که آن )وعده الهی( را از نزدیک می بینند، 
صورت کافران زشت و سیاه می گردد، و به آنها گفته می شود: »این همان 
چیزی اس��ت که تقاضای آن را داشتید«!)۲۷(بگو: »به من خبر دهید اگر 
خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هالک کند، یا مورد ترحم 
قرار دهد، چه کس��ی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟!«)۲۸(بگو: 
»او خداوند رحمان اس��ت، ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ایم؛ و 
بزودی می دانید چه کس��ی در گمراهی آش��کار است!«)۲۹(بگو: »به من 

خبر دهید اگر آبهای )سرزمین( شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما 
قرار دهد؟!«)۳۰(

سورهملک ���

"آرتور شوپنهاور" که بود؟

آرتور شوپِْنهاِور فیلسوف معروف آلماني در ۲۲ فوریه ۱۷۸۸م در دانتزیک 
آلمان به دنیا آمد.او به خاطر مرگ زودهنگام پدر و بي توجهي مادر، داراي 
طبیعتي ناآرام، متزلزل و پر از سوءظن و عصباني بود.شوپنهاور در جواني 
با عقاید بودا آش��نایی یافت و پس از تحقیق و تفکر زیاد، به آیین بودایی 
اعتقاد کامل پیدا کرد.وي از آن پس مدتي به تدریس روي آورد اما چون 
کارش نگرفت آن را رها کرد و در سال ۱۸۱۹م کتاب معروف خود به نام 
جهان به صورت اراده و اندیشه را، منتشر نمود.چون کتابش نیز مورد توجه 
مردم واقع نشد به سختي از مردم رنجیده خاطر شد و نسبت به اجتماع، 
بدبین گشت.از این رو، سي سال آخر عمر را به تنهایی در گوشه اي به سر 

برد و به تفکر پرداخت.شوپنهاور از گوشه انزواي خود، جهان را نظاره مي کرد و نژاد بشر را توده اي از حیوانات 
نامطلوب مي دید که محکوم به زندگي ُپرستیز و پررنج و بي امید هستند.او معتقد بود که حقیقت جهان، خواست 
و اراده است و شخص، آن گاه به وجود خود پي مي برد که اراده بر انجام کاري کند.اصْل در انساْن اراده است و 
همه نیروها، انواعي از اراده هستند.او مي گفت: بیایید در این باب نیندیشیم که چه داریم، بلکه بدان بیندیشیم 
که چه هس��تیم.بیایید به جاي آنکه صندوق هاي خود را پر کنیم، فکر خویش را پرورش دهیم.از این باالتر، 
بیایید اراده خود را براي غلبه و پیروزي بر دیگران فروگذاریم.پیروزي را در درون خود بجوییم.چنین اراده اي 
به ما آرامش��ي مي دهد که باالتر از حد تصور اس��ت.آرامش کامل روح است.آن گاه فقط دانش و معرفت براي 
ما باقي مي ماند و اراده زایل مي شود.از سوي دیگر به عقیده شوپنهاور، اصل در زندگاني، رنج و گزند است و 
لذت و خوشي، همانا دفع اَلَم است.هرچه موجود جاندار در مرتبه حیات برتر باشد رنجش بیشتر مي باشد، چون 
بیشتر حس مي کند و آزار گذشته را بیشتر به یاد مي آورد و رنج آینده را بهتر پیش بیني مي کند.شوپنهاور اعالم 
مي دارد که جنگ، اصل همه شرها در زندگي دردآلود ماست و در دنیاي دیگر، درد و رنجي بزرگ تر از آن چه 
در این دنیا هس��ت وجود ندارد.پس چاره نجات از این دوزخ جهاني این اس��ت که از جنگ و جدال باز ایستیم 
و زندگي خود را با اندیشه هاي فلسفي مورد تأمل قرار دهیم، چرا که چاره ما در ثروت نیست بلکه در حکمت 
است.شوپنهاور به عنوان فیلسوفي بدبین، زندگي را سراسر رنج و عذاب مي داند و آن را به مرگي تشبیه مي کند 
که دم به دم به تاخیر مي افتد، س��رانجام در حالي اجل مي رس��د که آدمي س��ودي از حیات خویش نبرده است.
مذهب شوپنهاور، اصالت تصور و وحدت وجود بود و عقیده داشت که جهان و هرچه در او هست، عوارض و 
حوادث و نمایش است و آن چه ما درک مي کنیم، مصنوع ذهن خودمان است.شوپنهاور نه به روح معتقد است 
نه به ماده، بلکه به جهان موجود عالقه دارد.وي عالوه بر آن که، فلسفه را امري ضروري مي دانست، عقیده 
داشت که فلسفه نباید با جمالت پیچیده آمیخته گردد.اندیشه ها و آثار شوپنهاور تا سال هاي متعدد، خواننده اي 
نداشت تا این که در اواخر عمر، اقبال مردم به وي افزایش یافت.آرتور شوپنهاور در تمام عمر، تنها زیست و در 
خانه اش را به روي همه بست.حوصله تحمل سروصدا را نداشت و بیشتر عمرش را در سکوت اندیشه هایش 

گذراند تا این که سرانجام در ۲۳ سپتامبر ۱۸۶۰م در ۷۲ سالگي درگذشت.


