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گزینه های زیر و روی میز  
آمریکا  ته کشیده اند!
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مس��کن در حالی باز هم افزای��ش قیمت پیدا کرد که 
برخی از کارشناس��ان و مش��اوران امالک پیش پیش 
بینی کرده بودند قیمت مس��کن امسال نزولی خواهد 
بود. در عین حال جواب کارشناس��ان این است ملک 
کمتر افزایش داشته است.در گزارش اخیر بانک مرکزی 

تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در...

قیمت مسکن همچنان می تازد
علی رغم پيش بينی ها؛

رئیس سابق کانون صرافان گفت: خوشبختانه عرضه 
ارز حاص��ل از صادرات بر تقاضای آن پیش��ی گرفت 
و روند کاهش ارز در بازار غیررس��می آغاز ش��د. احمد 
لواس��انی، در مورد وضعیت بازار ارز به ویژه نرخ ارز در 
بازار غیرمتشکل گفت: با توجه به بررسی های به عمل 

آمده و مدیریت بانک مرکزی و بخشنامه ای که از...

 کاهش قیمت غیررسمی دالر 

 کم فروشی بعد از اصالح 
یارانه ها بیشتر شده است

عرضه ارز بر تقاضا پيشی گرفت

سخنگوی وزارت خارجه چین:

هند رسوایی توهین به 
پیامبر اسالم )ص( را 

حل کند

 دانائی میراثی است شریف و گرامی. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

آبیاری ۲۶ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی با آب های غیرمتعارف

علی خضریان  ���
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

محص��والت  کش��ت 
کش��اورزی ب��ا آب های 
غی��ر متع��ارف روز ب��ه 
روز رش��د می کن��د و به 
مصیبت��ی در کالنش��هرها تبدیل ش��ده 
اس��ت اما متاسفانه دس��تگاه های متولی 
از جری��ان حاکم بر مص��رف آب و مواد 
خوراک��ی بی اطالع هس��تند. در جلس��ه 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس که درباره 
کشت محصوالت کشاورزی خوراکی با 
آب های آلوده در کالنش��هرها با حضور 
مدیران دستگاه های ذی ربط برگزار شد 
قرار بر این بود که دستگاه های مربوطه از 
وزارتخانه های بهداشت، نیرو، کشاورزی، 
کشور و سازمان های استاندارد و حفاظت 
از محیط زیست گزارش مکتوب از میزان 

مصرف آب های آلوده...
ادامه در همین صفحه ���

ایران هرگز تحت فشار 
مذاکره نمی کند

علی کریمی فیروزجائی  ���
عضو هیأت رئیسه مجلس

پای��ان دادن به اقدامات 
داوطلبان��ه و فراپادمانی 
از حق��وق قطعی  ایران 
و مسلم کشورمان است. 
کش��ورهای غربی واقع بینی صحیحی 
ندارند، آنها در حالی کش��ورمان را متهم 
می کنند که هیچ اشاره ای به مسئولیت و 
تعهد خود در قبال برجام و معاهده ان پی 
تی نمی کنند. اکنون رژیم صهیونیستی، 
ش��ورای حکام و دیگر سازمان های بین 
الملل��ی را به خاطر مناف��ع خود گروگان 
گرفته اس��ت. جمهوری اس��المی ایران 
به اذعان سازمان بین المللی انرژی اتمی 
شفاف و قانونمندترین پرونده هسته ای 
را دارد. ادعاه��ای اخیر ش��ورای حکام و 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی واهی و 

بهانه گیری آشکار و با هدف...
ادامه در همین صفحه ���

با این که اقتصاد روس��یه ۷ برابر بزرگتر از ایران اس��ت، 
اما این کش��ور می تواند برای ت��اب آوری و ادامه حیات 
خود با وجود تحریم های شدید غرب از تجربه های ایران 
استفاده کند. در گزارش��ی که اخیراً خبرگزاری بلومبرگ 
منتشر کرد با اشاره به سابقه طوالنی اعمال تحریم های 
ظالمانه علیه ایران که از س��ال ۱۹۷۹ آغازو پس از بروز 
بحران برنامه هسته ای این کشور تشدید شد، آمده است: 
از آنجا که روس��یه نیز با شروع عملیات ویژه نظامی خود 
در اوکراین مورد تحریم قرار گرفته اس��ت می تواند برای 
ادام��ه حیات خود در دوران تحریم از الگوی موفق ایران 
اس��تفاده کند. طبق این گزارش، ب��ا این که مدتی طول 
می کشد تا روسیه به خروج شرکت های چند ملیتی بزرگ 
از صحنه اقتصاد خود ع��ادت کند اما به زودی می آموزد 
که چگونه برای پ��ر کردن جای خالی آنها از گزینه های 
داخلی استفاده کند. رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 

بعد از اعمال تحریم های شدید غرب کاهش یافته بود اما 
پس از مدتی سیری صعودی به خود گرفت و به هزاران 
دالر رس��ید. درس بزرگی که توجه مقام های روسی را به 
خود جلب کرد این بود که کش��ور می تواند بدون تسلیم 
ش��دن در حوزه سیاست خارجی به بقای خود ادامه دهد. 
در این گزارش همچنین آمده است که روسیه می تواند از 
تجربه های ایران در خصوص استفاده از خألهای موجود 
در تحریم های غرب اس��تفاده کرده و آنه��ا را دور بزند. 
بلومبرگ همچنین با اش��اره به دیدار هیات های بزرگ 
تجاری ایران و روس��یه از دو کش��ور می نویسد: یکی از 
اهداف مقام های روس��ی از این دیداره��ا یافتن راه های 
مناسب برای استفاده از ارزهای بومی به جای دالر آمریکا 
در معامله های تجاری اس��ت. به گفته یکی از مقام های 
ارشد دولت روسیه، همکارانش مدام سرگرم تطبیق دادن 
تجارب ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ نفتی 

تحت تحریم با شرایط کشور خود هستند. این مقام روس 
که خواس��ت نامش فاش نشود افزود: ابتدا زندگی سخت 
می ش��ود اما پس از مدتی رش��د اقتصادی آغاز می شود. 
تحریم ها ترس��ناک نیستند. حتی پیش از آن که در سال 
جاری و در پی آغاز عملیات ِویژه نظامی روسیه در اوکراین 
شدت تحریم ها علیه این کشور به سطح تحریم های ایران 
برسد، مسکو از سال ۲۰۱۴ هم که به دلیل ضمیمه کردن 
ش��به جزیره کریمه به خاک خود برای اولین بار از سوی 
اروپا و آمریکا تحریم شده بود، روند استفاده از تجربه های 
ایران را آغاز کرد. البته روسیه با ایران تفاوت دارد به این 
علت که یک کش��ور هس��ته ای پهناور است که با ۱۴۴ 
میلیون نفر جمعیت، وسعتش از اروپا تا شرق دور کشیده 
شده است. همچنین به این دلیل که روسیه بیشتر از ایران 
در معادالت اقتصادی جهانی شرکت دارد، به همان اندازه 

بیشتر از تحریم ها متضرر می شود. 

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا می خواهد مذاکرات 
را تطویل کند و برخی موضوعات دوجانبه را از طریق مذاکرات 
وین حل کند. به گزارش مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد 
در واکنش به اظهارات مقام ترکیه ای در خصوص ریزگردها 
گفت: ایران یکی از بنیانگذاران کارگروه مبارزه با پدیده غبار 
و ریزگردها اس��ت و همواره در جلسات آن حاضر است. وی 
افزود: با توجه به اینکه برخی از قوانین و موضوعات در حوزه 
علمی و محیط زیستی است باید در سازمان محیط زیست 
تصمیم گرفته شود. س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
ع��الوه بر کمیته ملی که وج��ود دارد، نقطه تماس و نقطه 
تمرکز در س��ازمان محیط زیست جمهوری اسالمی ایران 

اس��ت و آقای سالجقه سفرهایی به سوریه و عراق داشتند. 
وی افزود: جمهوری اس��المی ایران تالش کرده با رویکرد 
کاماًل منطقه این موض��وع را حل کند. قطعاً ترکیه، عراق، 
عربستان و سوریه بخشی از این موضوع هستند. خطیب زاده 
گفت: هر کشوری که ادعا کند پیوستگی محیط زیستی در 
منطقه وجود ن��دارد، نقطه عزیمت صحبت غیر علمی آن 
کش��ور است. خطیب زاده با اش��اره به سفر وزیر امور خارجه 
کش��ورمان و برنامه های این وزارت خانه در روزهای آینده 
گفت: در سفر آقای امیرعبداللهیان به هند عالوه بر مالقات 
با نخس��ت وزیر هند دیدارهایی با وزیر امور خارجه و مشاور 
امنیت ملی هند و همچنین با ایرانیان مقیم آن کشور داشتند. 
وی افزود: در سفر آقای مادورو موافقتنامه هایی انجام شد و 

مالقاتی با مقام معظم رهبری داشتند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان گفت: فردا وزیر خارجه پاکستان به تهران 
سفر خواهد کرد و به زودی نیز رئیس جمهور ترکمنستان به 
ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
رئیس مجلس ارمنس��تان نیز در همین هفته به ایران سفر 
خواهد کرد و چندین نشس��ت نیز در تیر ماه برگزار خواهد 
شد. خطیب زاده همچنین در واکنش به سفر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به سرزمین های اشغالی گفت: ما با 
یک کنش��گر یاغی و یک رژیم یاغی در این منطقه روبرو 
هستیم که بیش از همه، کارهای یاغی گرایانه و تروریستی 
و مداخله جویانه را در نظام بین الملل به منصه ظهور گذاشته 

است. 

مدیرعامل بنیاد برکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
از اع��الم آمادگی برای بیمه حوادث خانه های روس��تایی 
سراس��ر کشور خبر داد. محمد ترکمانه در مراسم امضای 
تفاهم نامه بیمه حوادث منازل مسکونی روستاییان استان 
هرمزگان ضمن اعالم این خبر افزود: بنیاد برکت با هدف 
ایجاد و گس��ترش چتر حمایتی برای ساکنان روستاهای 
کشور و توسعه فرهنگ بیمه در این مناطق آمادگی های 
الزم را برای بیمه خانه های روستایی در استان های سراسر 
کشور دارد. مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به بیمه حوادث 
۲ میلیون و ۵۴ هزار خانه روس��تایی تا به امروز ادامه داد: 
بیمه برکت وابسته به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
این ۲ میلیون و ۵۴ هزار خانه روس��تایی را تحت پوشش 
بیمه حوادث شامل آتش س��وزی، زلزله، انفجار، صاعقه، 
س��یل، طغیان آب رودخانه ها، آتشفش��ان، توفان، تندباد، 
گردب��اد و ضایعات ناش��ی از آب برف و ب��اران قرار داده 

است. مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان  کرد: تا به امروز 
خانه های روس��تایی اس��تان های مختلف کشور از جمله 
لرستان، خوزستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، 
کردستان کرمان، گیالن، یزد و هرمزگان از حمایت های 
بیمه ای بنیاد برکت برخوردار شده اند. ترکمانه با اشاره به 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با اس��تانداری هرمزگان برای 
بیمه حوادث خانه های روستایی این استان اظهار داشت: 
بر اس��اس این تفاهم نامه ۹۰ هزار و ۲۲۷ واحد مسکونی 
مستقر در روستاهای استان هرمزگان تحت پوشش بیمه 
حوادث و آتش س��وزی بیمه برکت ق��رار می گیرند. وی 
یادآور ش��د: در صورت بروز حادثه ناش��ی از آتش سوزی، 
انفجار، صاعقه و خطرات اضافی ش��امل س��یل و طغیان 
آب رودخانه ها، زلزله، آتشفش��ان، توفان، تندباد و گردباد 
به هر یک از واحدهای مس��کونی تحت پوشش تا سقف 
یک میلیارد ریال خس��ارت پرداخت خواهد شد. ترکمانه 

خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری و تعامل خیلی خوب 
دوجانبه میان بنیاد برکت و استانداری هرمزگان، تاکنون 
بیمه نامه ۲۵ هزار منزل مسکونی روستایی از میزان تعهد 
شده در تفاهم نامه، صادر شده است. مدیرعامل بنیاد برکت 
با اش��اره به عملکرد این بنی��اد در بیمه حوادث خانه های 
روستایی گفت: از آغاز سال مالی ۱۴۰۱ تا به امروز نزدیک 
به ۴۶۳ هزار واحد مس��کونی روس��تایی در شش استان 
خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمان، گیالن و یزد تحت 
پوشش بیمه حوادث برکت قرار گرفته اند. وی تصریح کرد: 
همچنین بیمه خانه های روستایی سایر استان های کشور 
نیز در دستور کار بنیاد برکت قرار دارد. ترکمانه تاکید کرد: 
بنیاد برکت با توجه به رسالت و ماموریت های خود و جهت 
تسهیل در اجرایی شدن بیمه حوادث خانه های روستایی، 
در پرداخت حق بیمه بیمه نامه های صادره با استانداری ها 

مشارکت می نماید.

درسی که روسیه از ایران یاد گرفت

آمریکا به دنبال تطویل مذاکرات است

اعالم آمادگی بنیاد برکت برای بیمه خانه های روستایی سراسر کشور

تحریم ها ترسناک نیستند؛

خطیب زاده در نشست خبری:

ادامه از همین صفحه ���
...در اراضی کشاورزی در سراسر کشور و کالنشهرها ارائه 
کنند. در نشس��ت قبل گزارش قابل دفاعی از دستگاه ها 
ارائه نشد و تناقض آماری داشته ایم. دستگاه های ذی ربط 
هنوز نمی دانند چه میزان از س��طح کش��ت در کش��ور با 
پساب آبیاری می ش��ود، طبق گزارش های ارائه شده در 
اس��تان تهران ۲۳۵ هکتار از اراضی زیر کشت با آب غیر 
متعارف آبیاری می شود. وزارت جهاد کشاورزی از آبیاری 

۲۶ هزار هکتار اراضی با آب های غیر متعارف خبر می دهد 
این در حالی است که وزارت بهداشت این آمار را ۱۹ هزار 
هکت��ار می داند. به هر حال کش��ت هر محصولی با این 
آب ها س��المتی جامعه را به خطر می اندازد؛ چه مصرف 
کننده چه کشاورزی که از این آب استفاده می کند. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی وظیفه اندازه گیری 
اس��تانداردهای محصوالت کش��اورزی پی��ش از عرضه 
در ب��ازار را دارد، برای این کار باید اراضی و کش��اورزان 

شناسنامه دار شوند تا مشخص شود محصول آلوده از کدام 
زمین در بازار ارائه می ش��ود. عدم پاسخگویی مناسب و 
مستند دستگاه های مربوطه به مکاتبات کمیسیون درباره 
آبیاری اراضی کش��اورزی با آب ه��ای غیرمتعارف امری 
نامطلوب اس��ت، مقرر شد دستگاه ها ظرف مدت ۱۰ روز 
آینده گزارش مکتوب از این موضوع در تمام استان ها ارائه 
کنند و نشستی اختصاصی با وزارتخانه های نیرو و کشور و 

سازمان برنامه و بودجه برگزار می شود.

ارزش ی��ن، پ��ول رایج در ژاپن ب��ه ۱۳۵ واحد در برابر 
دالر آمری��کا س��قوط کرده که کمتری��ن میزان در ۲۴ 
سال گذشته است. س��قوط ارزش پول ژاپن پیامد های 
بس��یاری برای اقتصاد داخلی این کش��ور دارد؛ چرا که 
قیم��ت  کاال های وارداتی ب��ه طور بی س��ابقه افزایش 
خواهد یافت و فش��ار زیادی ب��ر خانواده ها وارد خواهد 
کرد. به گزارش رویترز، از اکتبر س��ال ۱۹۹۸ تا کنون، 
ارزش پ��ول ژاپن تا این اندازه کاه��ش نیافته بود. این 

ضعف در درجه اول از ش��کاف اقتص��ادی بین ژاپن و 
دیگر کش��ور ها ناشی می ش��ود. اکثر کشورهای جهان 
برای مهار تورم فزاینده، نرخ بهره بانکی خود را افزایش 
داده اند در حالی که ژاپن تا کنون از انجام چنین کاری 
خودداری کرده است. افزون بر واحد پول، ماشین آالت 
س��نگین، تجهیزات الکترونیکی و حمل و نقل از جمله 
صنایعی بودند که سهام آن ها بیشترین کاهش را نشان 
داده است. در راستای این کاهش شدید، بانک مرکزی 

و دولت ژاپن در بیانیه مش��ترک نادری اعالم کرده اند 
که در صورت تداوم این وضعیت، ممکن اس��ت مداخله 
کنند. آخرین ب��اری که دولت ژاپن برای حمایت از ارز 
خود مداخله کرد س��ال ۱۹۹۸ ب��ود. زمانی که بحران 
مالی آسیا باعث خروج سریع سرمایه از این منطقه شد. 
گفتنی است، مداخله ارزی پر هزینه است و با توجه به 
دشواری های سیاست های ژاپن ممکن است با شکست 

مواجه شود.

ادامه از همین صفحه ���
...تاثیرگذاری بر روند حل و فصل برجام است. جمهوری 
اس��المی ایران هرگز تحت فش��ار در مذاک��رات حاضر 
نخواه��د ش��د. به رژیم صهیونیس��تی در م��ورد هرگونه 
ماجراجویی احتمالی علیه کشورمان هشدار می دهیم، رژیم 

صهیونیستی با آغاز هرگونه اقدام نظامی علیه کشورمان، 
با یورش س��همگین نیروهای مسلح پرتوان ایران از روی 
زمین محو خواهد شد. تقویت توان دفاعی کشورمان بدون 
توجه به هیاهوی بیگانگان تداوم خواهد داشت. جمهوری 
اس��المی ایران با تکیه بر مردم بعنوان عمق استراتژیک 

خود با ثبات و منطقی ترین رفتار دیپلماتیک را در عرصه 
بی��ن الملل دارد. با تقویت همدلی و اتحاد ملی کش��ور از 
گردنه های سخت به سالمت عبور خواهد کرد. با پیگیری 
خط امام و مشی عزتمندانه رهبر معظم انقالب، هیچگونه 

بن بستی در کشور وجود ندارد.

آبیاری ۲۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی با آب های غیرمتعارف

سقوط بی سابقه ارزش پول ژاپن رکورد ۲۴ سال اخیر را شکست

ایران هرگز تحت فشار مذاکره نمی کند

رئیس مجلس از آغاز فرایند تدوین منش��ور مجلس 
انقالبی مبتنی بر منویات رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره مجلس شورای اسالمی و توصیه های ایشان، 
برای ری��ل گذاری صحی��ح در ح��وزه قانونگذاری 
و نظ��ارت خبر داد. ب��ه گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسالمی که 
با حضور نواب رئیس، اعضای هیأت رئیس��ه مجلس 
و رؤس��ای کمیس��یون ها، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس، رئیس دیوان محاس��بات و معاونین قوانین 
و نظارت مجلس برگزار ش��د، به اولویت بندی های 

مجلس براس��اس بیان��ات و تأکی��دات رهبر معظم 
انق��الب در دیدار نمایندگان اش��اره و برنامه مجلس 
در این حوزه را تش��ریح ک��رد. رئیس مجلس با بیان 
اینک��ه بر اس��اس منوی��ات رهبر معظ��م انقالب ما 
قصد داریم س��ندی که مس��یر راه مجلس ش��ورای 
اس��المی را مش��خص می کند، تدوین کنیم، اظهار 
داش��ت: باید اقداماتی که الزم اس��ت برای این سند 
که منش��ور مجلس انقالبی اس��ت در هیأت رئیسه، 
صحن، کمیسیون ها، فراکسیون ها و سایر بخش های 
اداری و س��تادی مجلس انجام ش��ود تا در یک سند 
و منشور، راهبردهای اصلی مجلس مبتنی بر مسائل 

اساسی کش��ور تعریف و به سرعت عملیاتی شود تا 
بتوانی��م بیش از پیش به مردم خدمت کنیم. قالیباف 
تصریح کرد: این منش��ور، مأموریت های بخش های 
مختلف مجلس به خصوص در حوزه اصالح بودجه، 
انتخابات، تنقیح قوانین، نظارت و … را مش��خص 
خواهد کرد که معاونت قوانین و مرکز پژوهش ها کار 
خ��ود را در این زمینه آغاز کرده اند و در نهایت قصد 
داریم با دریافت نظرات و پیش��نهادات کارشناسان و 
نمایندگان، مبتنی بر توصیه ها و منویات رهبر معظم 
انقالب اس��المی، این س��ند تدوین شود تا مجالس 

آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

منشور مجلس برای ریل گذاری صحیح در قانون گذاری تدوین می شود
رئیس مجلس:
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ايران و جهان

مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح 
شفافیت را برطرف می کند

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: 
مجلس آماده اس��ت تا برای داش��تن قانونی 
جامع درباره ش��فافیت، ایرادات و ابهاماتی را 
که شورای نگهبان مطرح کرده است، برطرف 
کن��د. روح اهلل نجاب��ت در گفت وگو با »عصر 
ایرانیان« با اش��اره به ایراد ش��ورای نگهبان 
به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها، اظهار داشت: مجلس 
آمادگی دارد که ب��ه محض دریافت گزارش 
ش��ورای نگهبان، ایرادات و ابهامات شورای 
نگهب��ان را ک��ه مطابق اخب��ار واصله عمدتًا 
پیرامون مش��موالن، نحوه اجرا، سازوکارها و 
برخی جوانب دیگر اس��ت، در اولین فرصت 
بررسی و به سرعت برطرف کند. سخنگوی 
کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراهای 
مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان به طور 
معمول مصوبات را از منظر شکلی و محتوایی 
بررس��ی کرده و طبیعی است که ایراداتی به 
برخی مصوبات نمایندگان در مجلس شورای 
اس��المی داشته باشد. مجلس پس از بررسی 
ایرادات شورای نگهبان، جهت رفع این موارد 
اقدام می کند. نماینده مردم شیراز در مجلس 
ش��ورای اس��المی بیان کرد: مصوبه مجلس 
عالوه بر ش��فافیت آرای نمایندگان و س��ایر 
نهاده��ا و دس��تگاه ها، قراردادهای مربوط به 
معامالت بزرگ، مبالغ تعرفه ها و هزینه های 
ارائه خدمات، فرصت های س��رمایه گذاری و 
همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده 
از ای��ن فرصت ه��ا و … را ش��فاف کرده و 
زمین��ه ای فراهم می کند ت��ا اطالعات آن به 

سرعت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

نظارت مجلس تقویت شود
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه 
مجلس باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت 
کند، گفت: بهتر اس��ت مجلس الیحه محور 
شود و به دولت فرصت دهد که در موضوعات 
مختلف الیحه ارائه کند. احمد علیرضابیگی 
در گفتگ��و با »عص��ر ایرانیان« با اش��اره به 
اینکه مجل��س یازدهم تاکن��ون در پیگیری 
موضوعات ملی بسیار خوب عمل کرده است، 
اظهار داش��ت: تصویب قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ه��ا و صیانت از حقوق ملت 
ایران یکی از قوانین مهمی است که مجلس 
تصوی��ب کرد که با این مصوبه، دس��ت تیم 
مذاک��ره کنن��ده کش��ورمان در مذاکرات پر 
ش��د. وی بیان کرد: عالوه ب��ر این، مجلس 
ش��ورای اسالمی به حل مشکالت اقتصادی 
کاماًل مس��ئوالنه ورود کرده است. در همین 
راستا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار به تصویب رسید. به طور کلی، مصوبات 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی بسیار زیاد 
و قابل قبول بوده اس��ت. نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: البته 
برخی از مصوبات اقتصادی مجلس به علت 
فق��دان نگ��رش صحیح به ح��وزه اقتصادی 
به جایی نرس��ید. برای مثال، مجلس قانون 
مالیات بر خانه های خالی را به تصویب رساند 
ک��ه تا ح��دی تأثیر منفی خ��ود را روی بازار 

مسکن گذاشت.

عبور از شرایط سخت کرونایی نتیجه 
تالش دولت و کادر درمان است

عضو کمیس��یون ش��وراهای مجل��س اظهار 
داش��ت: عادی ش��دن ش��رایط جامعه از نظر 
بیماری کرونا نتیجه زحمات دولت، کادر درمان 
و صنعتگران در تولید لوازم مورد نیاز برای این 
بخش اس��ت. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی در گفت 
و گو با »عصر ایرانیان« با اشاره به کاهش آمار 
فوتی های کرونا در کشور و صفر شدن آن در 
روزه��ای ۱۲ و ۲۰ خرداد گفت: این موفقیت 
بزرگ در سایه تالش و مجاهدت دولت و کادر 
درمان به دس��ت آمده ک��ه ما به آنها خداقوت 
می گوییم. وی افزود: عالوه بر کادر بهداش��ت 
و درم��ان، صنعتگران ما نیز برای تأمین لوازم 
مورد نی��از در ای��ن حوزه ت��الش مجدانه ای 
داشتند که باید با آنها و همچنین متخصصان 
در حوزه تولید واکسن نیز احسنت گفت. عضو 
کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در 
ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور ما ماسک 
که مورد نیاز خ��ود را هم وارد می کردیم اما با 
تالش صنعتگران دس��تگاه های تولید ماسک 
تهیه ش��د و م��ا در این زمینه ب��ه خودکفایی 
رسیدیم. ابوترابی خاطرنشان کرد: در مورد مواد 
ضدعفونی کننده ب��ه همین ترتیب ما در این 
حوزه با تالش متخصصان تجهیزات مورد نیاز 
خود را تأمین کنیم و دس��تگاه های مربوط به 

این حوزه نیز تأمین شد. 

هند رسوایی توهین به پیامبر اسالم 
)ص( را حل کند

س��خنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی 
تأکید کرد: پکن امیدوار اس��ت هند رسوایی 
توهین به پیامبر اسالم )ص( را حل و فصل 
کند. به گزارش اسپوتنیک، »وانگ ونبین« 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه چین امروز 
دوش��نبه در جری��ان کنفران��س مطبوعاتی 
هفتگ��ی خ��ود اعالم ک��رد که کش��ورش 
امی��دوار اس��ت موضوع توهین به س��احت 
مقدس پیامبر اکرم )ص( در کش��ور هند به 
درستی حل و فصل شود. سخنگوی وزارت 
ام��ور خارجه چین در این ب��اره گفت: پکن 
امی��دوار اس��ت هند راه حل مناس��بی برای 
جنجال و ناآرامی ناش��ی از اظهارنظر یکی 
از مقامات BJP )حزب حاکم باهاریتا جاناتا( 
درباره پیامبر اس��الم )ص( ارائه دهد. دیروز 
نیز »بالل بوت��و زرداری« وزیر امور خارجه 
پاکستان در تماس تلفنی با »حسین ابراهیم 
 )Hissein Brahim Taha( »طاه��ا
دبیرکل س��ازمان همکاری اسالمی از وی 
درخواس��ت ک��رده ب��ود تا موضوع اس��الم 
هراس��ی در هند را مورد توجه قرار دهد. بر 
اساس اعالم وبگاه وزارت خارجه پاکستان، 
وزی��ر امور خارجه این کش��ور در این ایزنی 
تفلنی در خصوص توهین به ساحت مقدس 
پیامبر اس��الم )ص( در هند از سوی ۲ مقام 
ارشد حزب بهاراتیا جاناتا )BJP( گفت: این 
اظهارات احساس��ات مس��لمانان در سراسر 
جهان را به ش��دت جریحه  دار کرده است. 
از س��ازمان همکاری اسالمی می خواهیم تا 
وضعیت اسالم هراسی در هند را به سرعت 

مورد توجه قرار دهد.

موضع گیری تند روسیه علیه قطعنامه 
ضدایرانی آژانس

نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی 
امروز در پیامی با انتقاد از اقدام کش��ورهای 
غربی در ارائه قطعنامه ضدایرانی در شورای 
ح��کام آژانس، به موضع گی��ری تندی علیه 
آن ه��ا پرداخ��ت. »میخائی��ل اولیان��وف« 
نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی 
در وین دوش��نبه در پیامی توییتری از اقدام 
کش��ورهای غرب��ی طرف ای��ران در توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ موس��وم به برجام در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
انتقاد کرد. نماینده روس��یه در سازمان های 
بین المللی در وین در این خصوص نوشت: 
بحران دوربین های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی »س��اختگی« بود. صادقانه نمی توانم 
درک کنم که چرا ش��رکت کنندگان غربی 
در گفتگوه��ای وین درباره برجام )مذاکرات 
برچی��دن تحریم های ضدایران��ی( تصمیم 
گرفتن��د با ارائ��ه قطعنامه درب��اره ایران در 
ش��ورای ح��کام آژانس بین الملل��ی انرژی 
اتمی، مذاکرات را بیش��تر به خطر بیندازند. 
این در حالیس��ت که وی پیش��تر نیز اعالم 
کرده بود که معتقد اس��ت به رغم قطعنامه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر ضد ایران، کماکان ش��انس احیای برجام 

وجود دارد.

عراق با یک جنگ نرم کثیف مواجه 
است

رئیس س��ازمان الحش��د الش��عبی عراق در 
مراس��م هش��تمین س��الگرد تأس��یس این 
س��ازمان گف��ت ع��راق با یک جن��گ نرم 
کثی��ف مواج��ه اس��ت و الحش��د الش��عبی 
طرفدار هیچ حزب سیاس��ی خاصی نخواهد 
ب��ود. به گ��زارش فارس، »فال��ح الفیاض« 
رئیس س��ازمان الحشدالشعبی عراق، امروز 
)دوش��نبه، ۱۳ ژوئن(، در همایش س��االنه 
هش��تمین س��الگرد ص��دور فت��وای جهاد 
کفایی و تأس��یس الحشد الشعبی سخنرانی 
کرد. وی در آغاز س��خنانش گفت: الحش��د 
به معنای گرد آوردن نیرو اس��ت. لذا الحشد 
الشعبی همچنان پرچم عراق را باال می برد 
و عقب نشینی و عقب گرد نمی کند. الحشد 
الشعبی عراق در معرض انواع تخریب وجهه 
و دسیسه چینی قرار گرفت و سرانجام نیز با 
ه��دف قرار دادن رهب��ران و فرماندهان آن 
مواجه شد الحشد الشعبی ثابت کرد که ثابت 
قدم اس��ت و قدرت خود را از میراث شهدا و 
مرجعیت به دس��ت می آورد. الحشد الشعبی 
طرفدار ملت اس��ت و ابزاری برای تس��لط 
یا کنترل نیس��ت. الحش��د الش��عبی و کلیه 
نیروهای امنیتی یکدس��ت هس��تند و برای 
دفاع از کش��ور یکدیگ��ر را کامل می کنند. 
الفیاض افزود: »ما حامل سالح حق هستیم 
و این س��الح  اب��زاری ب��رای محافظت از 
کشور، آزادی انس��ان و عزت است. کسانی 
هستند که تالش دارند به منظور بازگردادن 
توطئه ها علیه کش��ور، الحشد الشعبی را به 
یک پدیده موق��ت در عراق تبدیل کنند اما 
الحش��د الش��عبی به دلیل فتوای مرجعیت 
دینی دیگر یک امت اس��ت. الحشد الشعبی 
یک نظام سرکش علیه فساد، بردگی و ذلت 
اس��ت و چیزی جز عراقی که حاکم بر خود 

باشد، نمی پذیرد«.

اخبار

محمود عباس زاده مشکینی گفت: قطعنامه 
ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی یک 
قطعنامه سیاسی بوده و کشورهای غربی را 
به خاطر تالش ب��رای صدور این قطعنامه 
از اقدام ش��ان پشیمان خواهیم کرد. محمود 
عباس زاده مشکینی نماینده مردم مشکین 
شهر در مجلس شورای اسالمی در گفت گو 
با »عصر ایرانیان« با اشاره به صدور قطعنامه 
شورای حکام علیه آژانس بین المللی انرژی 

اتمی علیه جمهوری اس��المی ایران گفت: 
این قطعنامه یک قطعنامه کامال سیاس��ی 
اس��ت و الزامی برای ما ن��دارد. وی افزود: 
فعالیت های هس��ته ای جمهوری اسالمی 
ایران در چارچوب قوانین و مقررات آژانس و 
حتی باالتر از آن است و نظارت های مستمر 
رسانه آژانس از فعالیت های هسته ای ایران 
دائماً در حال انجام بوده اس��ت. سخنگوی 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس اظهار داشت: سفر مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی به اس��رائیل اعتبار 
آژانس را مخدوش کرد. رژیم صهیونیستی در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی عضویت ندارد 
و ۲۰۰ کالهک هس��ته ای در زرادخانه های 
اتمی این رژیم نامشروع نگهداری می شود. 
عباس زاده مشکینی خاطرنشان کرد: رفت و 
آمد گروسی به ایران برای ما فایده ای ندارد 
و لذا بهتر اس��ت محدودیت ه��ا در رفت و 

آمدهای وی به ایران اعمال شود. وی افزود: 
همچنین با توجه به اینکه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تحت تأثیر تصمیمات آمریکا قرار 
دارد و تحت تاثیر تصمیمات این کشور رفتار 
می کند لذا الزم اس��ت عضویت مان در این 
سازمان را تعلیق کنیم. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار 
داش��ت: من این پیش��نهاد را در کمیسیون 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 

مطرح می کنم تا در این باره تصمیم گیری 
شود. به گزارش »عصر ایرانیان«، قطعنامه 
پیشنهادی سه کش��ور اروپایی عضو برجام 
)آلمان، فرانسه و انگلیس( به همراه آمریکا 
با موضوع درخواست از ایران برای همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا با ۳۰ 
رأی موافق، ۲ رای مخالف روس��یه و چین 
و ۳ رای ممتن��ع هند، پاکس��تان و لیبی به 

تصویب شورای حکام رسید. 

اقدام ایران مقابل قطعنامه آژانس اتمی پشیمان کننده خواهد بود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

گزینه های زیر و روی میز آمریکا ته کشیده اند!
اعتراف صریح سی ان ان:

وبگاه شبکه خبری »سی ان ان« در یک مطلب تحلیلی روز 
یکشنبه به تنش ها بر سر پرونده هسته ای ایران پرداخته و 
با توجه به اتمام ظرفیت تحریم ها علیه ایران نوشته است 
گزینه های دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا علیه 
تهران ته کشیده اند.  سی ان ان در این تحلیل با بیان این 
ادعا که تنش های دیرپا بر س��ر توانمندی های هسته ای 
ایران به »نقطه بی بازگشت« رسیده است یادآوری کرده 
است تهران سرعت برنامه غنی سازی اورانیوم خود را به 
س��طحی بی س��ابقه از زمان حصول برجام میان ایران و 
قدرت های جهانی افزایش داده اس��ت. نگارنده در ادامه 
ب��ه اقدامات جمه��وری اس��المی ای��ران از جمله قطع 
دوربین ه��ای نظارت��ی آژانس و نصب س��انتریفیوژهای 
پیش��رفته در تأسیسات غنی س��ازی نطنز در واکنش به 
تصویب یک قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اشاره کرده است.  اعضای شورای 
حکام چهارشنبه گذشته قطعنامه ای را به تصویب رساندند 
ک��ه ایران را به عدم همکاری با نهاد دیده بان هس��ته ای 
سازمان ملل متحد متهم می کند. جمهوری اسالمی ایران 
ضمن رد ادعاهای مطرح شده در این قطعنامه چند اقدام 
جبرانی را در واکنش به آن در دستور کار قرار داده است.  
»س��ی ان ان« در ادامه ادعا می کند سرعت گرفتن برنامه 
هس��ته ای ایران در بحبوحه تشدید تنش ها میان ایران و 
آمریکا رخ داده اس��ت. این رس��انه همچنین مدعی شده 
است مذاکرات رفع تحریم ها به دلیل اختالف بر سر خروج 
نام سپاه از فهرست سازمان های اصطالحاً »تروریستی« 
متوقف شده است.  ادعای سی ان ان در حالی مطرح شده 
اس��ت که مقام های ایران بارها ادعاهای مطرح ش��ده از 
سوی طرف های غربی درباره اینکه مسئله رفع تحریم ها 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی تنها موضوع اختالفی 
باقی مانده در مذاکرات رفع تحریم ها در وین بوده اس��ت، 
رد کرده ان��د، به عنوان مثال، »حس��ین امیرعبداللهیان«، 
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران در مصاحبه  
خود در تاریخ پنجم خردادماه در حاشیه برگزاری اجالس 
»داووس« س��وئیس در همین باره گفت: »نباید مسائل 
را تنه��ا به ی��ک موضوع تقلی��ل داد.«  وزیر امور خارجه 
ایران افزود: »موضوع اف ت��ی او )FTO( ]و خارج کردن 
سپاه پاس��داران از فهرست سازمان های تروریستی[ تنها 
یکی از سطوح مذاکرات غیرمستقیم ما با آمریکایی ها بود، 
اما پیش از آن، هنوز مسائل دیگری باقی مانده است که 
آن ها نیز مهم اند.«  سی ان ان در بخش دیگری از تحلیل 
خود ب��ه نقش خروج آمریکا از برج��ام در دوران »دونالد 
ترام��پ«، رئیس جمهور س��ابق آمریکا در ش��کل گیری 
وضعیت فعلی پرداخته اس��ت. در این تحلیل آمده است: 
»ترامپ هنگام خروج از برجام در س��ال ۲۰۱۸ از موجی 
از تحریم ه��ای کوبنده علیه اقتصاد ایران رونمایی کرد.«  
در ادامه آمده اس��ت: »دولت در آن زمان دریافته بود که 
ایران ب��ه مفاد توافق پایبند بوده، اما ترامپ با اش��اره به 

تداوم سیاس��ت های مداخله جویانه ایران در خاورمیانه از 
طریق گروه های ش��به نظامی اصرار داشت این توافق را 
همانند بسیاری از سیاست های باراک اوباما فسخ کند.«  
دولت جو بایدن هنوز در عملیاتی  کردن وعده هایش مبنی 
بر بازگرداندن دوباره آمریکا به برجام موفق نبوده اس��ت. 
سی ان ان می نویس��د: »بایدن به عنوان یکی از مخالفان 
سرسخت سیاست موس��وم به »کارزار فشار حداکثری«، 
مذاک��رات را بعد از روی کار آمدن احی��ا کرد.«  در ادامه 
این تحلیل آمده اس��ت: »با وجود این، سیاست جو بایدن 
تا کنون موفقیتی در جان بخش��ی به توافق نداشته است، 
ضم��ن آنکه ایران هم با تخطی ک��ردن از تعهداتش در 
توافق، به طور مستمر خواس��ته های خود را افزایش داده 
است.«  سی ان ان در حالی ایران را به عدول از تعهداتش 
متهم کرده اس��ت که تمامی اقدامات جبرانی ایران ذیل 
مفاد برجام انجام شده اند. تهران تا یک سال بعد از خروج 
آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش در توافق عمل کرد، 
اما از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اعالم کرد تعهداتش را کاهش 
می دهد.  اقدامات جبرانی ایران ذیل بندهایی از برجام انجام 
شده اند که به تهران اجازه می دهد تعهداتش را در واکنش 
ب��ه نقض عهد طرف های مقابل کاهش دهد. تهران این 
اق��دام را با توجه به قصور طرف های اروپایی در عمل به 
وعده هایشان در دستور کار قرار داد.  سی ان ان می نویسد 
این تحوالت در ش��رایطی رخ می دهن��د که گزینه های 
بایدن، با توجه به اینک��ه تحریم های دولت ترامپ علیه 
ایران همین حاال در حال اجرا هستند به اتمام رسیده اند: 
»ضم��ن اینکه، گزینه های بایدن با توجه به آنکه آمریکا 
در دوران ترامپ ایران را تحت تحریم قرار داده اس��ت ته 
کشیده اند.«  مسئله اتمام ظرفیت اثرگذاری تحریم ها بر 
اقتص��اد ایران پیش از این هم توس��ط آمریکایی ها مورد 

اعتراف قرار گرفته اس��ت. در یکی از آش��کارترین مورد 
چنین اعترافاتی، »رابرت او برایان«، مش��اور امنیت ملی 
دونالد ترامپ اکتبر سال ۲۰۲۰ اعتراف کرده بودکه دیگر 
عماًل هیچ تحریمی علیه ایران باقی نمانده است که دولت 
آمریکا به کار نگرفته باش��د.  وزارت خزانه داری آمریکا در 
دول��ت بایدن هم در یکی از نخس��تین گزارش های خود 
در س��ال ۲۰۲۱ تصری��ح کرده بود که اس��تفاده مفرط و 
نادرس��ت ترامپ از تحریم ها، ظرفیت اس��تفاده از آنها را 
کاهش داده است.  سی ان ان در تحلیل خود نوشته است: 
»تحریم ها ضربه س��نگینی به اقتصاد ایران وارد کرده اند 
اما آن را نابود نکرده اند، ضمن آنکه ممکن اس��ت ایران 
نس��بت به جریمه های اقتصادی بیشتر، حساسیت زدایی 
شود. ترورهای مقام های ارشد ]ایران[ توسط اسرائیلی ها 
در س��ال های اخیر � از جمله ترور یک دانشمند هسته ای 
برجسته � هم موفقیتی در مهار غنی سازی اورانیوم ایران 
به دست نیاورده اند.« نگارنده در پایان مقاله، گزینه نظامی 
علیه ایران را هم با توجه به پیامدهای آن برای آمریکا در 

منطقه منتفی دانسته است. 
آمریکا دیگر ابزاری برای فشار به ایران ندارد ���

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی گفت: غربی ها مجموعه سیاس��ت 
هایی را در قابل ایران در پیش گرفته اند، اگر رفتارهای 
غربی ه��ا را ظرف ماه هایی که مذاکرات در حال انجام 
ب��ود مرور کنیم، مجموعه ای از وعده ها و اقدامات ضد 
امنیتی علیه ایران، تداوم تحریم ها و همچنین فشارهای 
سیاسی مشاهده می شود. این نماینده مجلس بیان کرد: 
اکنون که مذاکرات به نحوی دچار چالش و رکود شده و 
طرف غربی احساس می کند نه می تواند مذاکرات را رها 
کند نه خواس��ته هایش برآورده می شود از سایر ابزارها 

استفاده می کند یکی از این ابزارها تداوم فشارهای مالی 
به ایران است. آمریکایی ها تالش می کنند تمام روزنه 
های مالی ایران را کور کنند تا فش��ار بر تهران افزایش 
یابد. وی اظهار داشت: با این حال از کشورهای جهان و 
کشورهایی چون کره جنوبی که در قطعی با ایران روابط 
اقتصادی گسترده ای داش��ته، در ایران برای تولیداتش 
از جمل��ه خودرو و لوازم خانگی اش بازاری داش��ته و در 
بخش های زیادی س��رمایه گذاری می کرده انتظار می 
رود مناف��ع بلندمدت خود را ف��دای منافع کوتاه مدت یا 
رفتاره��ای ایذای��ی آمریکایی ها نکنن��د. رحیمی جهان 
آبادی تاکید کرد: در ش��رایطی که کره جنوبی آمریکا را 
همراه��ی می کند باید گفت کاخ س��فید به دنبال بهبود 
رابطه با ایران است و تمام تالشش این است که ایران را 
وادار به گفت وگو مستقیم کند تا در پرونده اتمی دستاورد 
بیش��تری داش��ته باش��د، بنابراین توصیه می شود سایر 
کشورها خود را قربانی رفتار آمریکایی ها نکرده و اجازه 
ندهند واش��نگتن برای بازگشایی و بهبود رابطه با ایران 
منافع آنها را قربانی کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس بیان کرد: اینکه کره جنوبی چه 
رفتاری با ایران داش��ته باشد بستگی به این دارد که چه 
می��زان برای منابع خود و رابطه مس��تقل با ایران ارزش 
قائل است و تا چه میزان می خواهد ابزار دست آمریکایی 

ها برای سیاست های زیاده خواهانه آنها باشد. 
فشار حداکثری آمریکا با فضاجت شکست خورد ���

ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره 
به اقدام اخیر ش��ورای حکام آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی، اظهار داش��ت: بر اس��اس قانون اق��دام راهبردی 
ظرفی��ت تولید اورانیوم غنی ش��ده بای��د افزایش یابد و 
س��ازمان انرژی اتمی موظف اس��ت بر اساس نیاز های 
کشور سطح غنی سازی را افزایش دهد. وی با اشاره به 
برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران، افزود: در حال 
افزایش ذخایر خود هستیم و این کار توانمندی هسته ای 
کش��ور را افزای��ش داده و همینطور ق��درت چانه زنی را 
در موضوع مذاکرات هس��ته ای تقویت می کند. وی در 
خصوص جمع آوری دوربین ه��ای نظارتی فرا پادمانی 
گفت: این اقدام از جمله اقدامات مقابله ای در پاس��خ به 
قطعنامه شورای حکام بود که دولت به طور شفاف آن را 
اع��الم و مجلس هم از آن حمایت کرد؛ همینطور بحث 
افزایش س��انتریفیوژهای نس��ل جدید هم مورد حمایت 
مجل��س اس��ت. وی تصریح ک��رد: طرفی ک��ه در روند 
مذاکرات مشکل ایجاد کرده، آمریکا است؛ ضمن اینکه 
این کشور اعالم کرده فشار حداکثری شکست خورده اما 
در عمل می خواهد اجزای آن یعنی تحریم را حفظ کند، 
هر لحظه که آمریکایی ها اعالم کنند برای رفع تحریم 
های مورد نظر ای��ران آمادگی دارند، حتماً مذاکرات می 
تواند به سرعت به نتیجه برسد و فکر می کنیم بازگشت 

به مذاکرات منتفی نیست.

رس��انه ها یک س��ند محرمانه آمریکایی را که در آن از 
لبنان برای چشم پوش��ی از ی��ک منطقه مهم مرزی در 
میدان »کاریش« درخواس��ت کرده است، افشا کردند. 
در آستانه سفر »آموس هوکشتاین« فرستاده آمریکا به 
لبنان، رسانه های این کشور یک سند محرمانه آمریکایی 
درباره چشم پوشی لبنان از منطقه مورد مناقشه با رژیم 
صهیونیستی در میدان کاریش و اتکا به مرز ۲۳ به عنوان 
مرز دریایی دو طرف را افش��ا کردند.این سند محرمانه 
شامل نقشه راهی اس��ت که آموس هوکشتاین مشاور 
وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی و میانجی گر 

آمری��کا در مذاکرات غیرمس��تقیم بین لبن��ان و رژیم 
صهیونیستی، در ماه فوریه گذشته در آخرین سفرش به 
لبنان ارائه کرد.بر اساس این سند، آمریکا به موضع رژیم 
صهیونیستی پایبند بوده و عقیده دارد که منطقه دریایی 
مورد مناقش��ه در میدان کاریش و خط مرزی ۲۹ خارج 
از محدوده آب های منطقه ای لبنان است و تقسیم بندی 
این منطقه به دو بخش به عنوان راه حل رضایت بخش 
دو طرف را پیشنهاد می کند.طبق گزارش وبگاه »الخلیج 
الجدی��د«، به گفته هوکش��تاین هیچ ی��ک از بحث و 
بررس��ی های داخلی لبنان درباره خط مرزی ۲۹ ارزشی 

ندارد و در قاموس آمریکا و اس��رائیل نمی گنجد و حتی 
این میانجی آمریکا به مسئوالن لبنان گفته است که این 
کشور حق مخالفت با هیچ گونه مساحتی در جنوب خط 
مرزی ۲۳ را ندارد و مسئوالن لبنانی نباید هیچ بحث و 
جدلی درباره خط مرزی ۲۹ داشته باشند.طبق این سند، 
دولت آمریکا به لبنان گفته است که منطقه واقع در بین 
خ��ط ۱ و خط ۲۳ همگی متعلق ب��ه لبنان نخواهد بود 
و بایس��تی رژیم اشغالگر نیز بخش��ی از آن را در تملک 
خود بگیرد. مطابق این س��ند، آن بخش��ی که میانجی 
آمریکای��ی تصمی��م دارد آن را در مقابل »بلوک ۸« به 

رژیم اشغالگر ببخشد نش��ان می دهد که وجود مقادیر 
زیادی گاز در این منطقه جدی اس��ت.خط ۱ در س��ال 
۲۰۰۷ بر اس��اس اشتباهی که مقامات لبنانی در توافق 
با قبرس مرتکب شدند، ترسیم شد اما خط ۲۳ را دولت 
لبنان به نخس��ت وزیری »نجیب میقاتی« بدون هیچ 
اس��تناد علمی ترسیم کرد و خط مرزی ۲۹ را نیز ارتش 
لبنان بر اس��اس پژوهش های انجام شده و پیشنهادات 
مرکز هیدروژئوگرافی انگلیس ترس��یم کرده تا اصل و 
اساس مذاکرات با رژیم اشغالگر قرار گیرد اما دولت لبنان 

موضع ارتش را در فرمان رسمی نادیده گرفت.

افشای درخواست آمریکا از لبنان برای چشم پوشی از یک منطقه مهم مرزی

تحریم ها را خنثی و بی اثر می کنیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس گفت: دولت روحانی کشور 
را هش��ت س��ال معطل مذاک��رات کرد اما 
دیگر این کار را نمی کنیم و اقتصاد کش��ور 
را به مذاکرات شرطی نخواهیم کرد. زهره 
الهیان در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره 
قطعنامه ضد ایرانی ش��ورای حکام، اظهار 
داشت: متأسفانه در این قطعنامه جمهوری 
اس��المی ایران به عدم همکاری با آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی متهم ش��د که این 
پاس��خ به حسن نیت و شفافیت ایران کاماًل 
غیرمنصفان��ه، سیاس��ی و مغرضانه اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینکه این قطعنامه تحت تأثیر 
البی صهیونیس��م صادر شده است، گفت: 
ص��دور قطعنامه ای علیه ایران در ش��ورای 
حکام نش��ان دهنده آن است که جمهوری 

اسالمی ایران نباید بیشتر از آنچه گذشت، 
به این حسن نیت و شفاف سازی خود ادامه 
دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی متذکر شد: 
بعد از تصوی��ب قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها، باید بخشی از دوربین ها قطع 
می ش��د که بر اساس حسن نیت ایران، این 
دوربین ه��ا قطع نش��د و ضب��ط ادامه پیدا 
کرد. البته این مس��ئله م��ورد انتقاد مجلس 
و کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
قرار گرفت. نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اس��المی ادامه داد: با این قطعنامه 
ضد ایرانی قاعدتًا باید همین دوربین ها هم 
قطع ش��ود. مطالبه مجلس افزایش سرعت 
غنی س��ازی اس��ت که این اتفاق افتاد و ما 
نشس��تی هفته گذشته با مسئوالن سازمان 

انرژی اتمی در این خصوص داشتیم. پاسخ 
ای��ران به این قطعنامه این اس��ت که ملت 
ای��ران تح��ت تأثیر فش��ار و تحمی��ل قرار 
نمی گیرد و این نوع اقدامات، اثر معکوس بر 
همکاری جمهوری اسالمی ایران با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی خواهد داشت.
س�انتریفیوژهای جدید نصب خواهد شد ���

الهی��ان تاکید کرد: طب��ق تصمیمات اتخاذ 
شده، بخشی از دوربین های فراپادمانی قطع 
می ش��ود، سرعت غنی سازی باالتر می رود 
و س��انتریفیوژهای جدید نصب خواهد شد. 
عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
داش��ت: نیاز بود که این پاسخ مقتدرانه به 
طرف مقابل داده ش��ود تا آنان تلقی نکنند 
ک��ه همکاری ایران با آژان��س باید فراتر از 

قان��ون اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریم ها 
باش��د. ما معتقدیم که بای��د از حقوق ملت 
ایران و حق مس��لم هسته ای کشورمان در 
مس��یر صلح آمیز دفاع ش��ود. وی افزود: از 
طرف دیگر، تأثیر منف��ی این نوع اقدامات 
و ص��دور قطعنامه علیه ای��ران بر مذاکرات 
هسته ای مسجل اس��ت و ما باید در مسیر 
مذاکرات هس��ته ای تجدیدنظ��ر کنیم چرا 
که پاس��خ حسن نیت و همکاری جمهوری 
اس��المی ایران این قطعنامه هایی است که 
علیه ایران صادر می ش��ود. بر اساس اصل 
حکم��ت و عزت مل��ت ایران، باید پاس��خ 
قاطع به ط��رف مقابل داده ش��ود. نماینده 
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی 
بیان ک��رد: ما بای��د از ظرفیت های داخلی 
خود بیش��ترین استفاده را داشته باشیم و از 

ظرفی��ت نخبگان جوان و فعاالن اقتصادی 
کشورمان استفاده کنیم. باید از تولید داخلی 
حمایت کنیم که زیرس��اخت آن در مجلس 
در قالب تصویب قوانین فراهم ش��ده است. 
الهیان اظهار داشت: دولت روحانی کشور را 
هشت س��ال معطل مذاکرات کرد اما دیگر 
ای��ن کار را نمی کنی��م و اقتصاد کش��ور را 
نسبت به مذاکرات ش��رطی نخواهیم کرد. 
باید بتوانی��م با برنامه ریزی و اس��تفاده از 
ظرفیت های داخلی، مس��یر خودمان را طی 
کنیم. امروز کش��ور به نقطه ای از پیشرفت 
و اقتدار رس��یده است که بتواند تحریم ها را 
خنثی و ب��ی اثر کن��د. وی تاکید کرد: چه 
مذاکرات به نتیجه برس��د و چه به شکست 
بیانجامد، مس��یر پیشرفت و اقتدار ایران در 

گام دوم انقالب طی خواهد شد. 



اخبار

سه شنبه 24 خرداد 1401  14 ذی القعده 1443
14 ژوئن  2022   شماره 3574

3
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

اقتصاد کالن

سقوط 10 درصدی بیت کوین در 
معامالت

قیم��ت هر بیت کوین در معامالت دیروز به 
۲۳۷۵۰ دالر س��قوط کرد که کمترین رقم 
در ۱۸ ماه گذش��ته اس��ت. به گزارش گروه 
اقتصاد بین المل��ل فارس به نقل از »کوین 
مارکت کپ«، بیت کوی��ن، اصلی ترین ارز 
رمزنگاری ش��ده جه��ان در معامالت امروز 
ب��ه کمتر از ۲۴ هزار دالر س��قوط کرد.بیت 
کوین از ابتدای امسال بیش از ۵۰ درصد از 
ارزش خود را از دست داده است.بیت کوین، 
امروز به ۲۳۷۵۰ دالر رس��ید که کاهش ۱۰ 
درصدی را در معامالت امروز نشان می دهد.
این ارز مجازی، نزدیک به ۱۲ هفته متوالی 
است که روند کاهش��ی دارد.اتریوم، دومین 
ارز مجازی ب��زرگ در جهان نیز نزدیک به 
۱۵ درص��د ارزش خود را از دس��ت و ۱۲۱۰ 
دالر معامله ش��د ک��ه کمترین میزان در ۱۵ 
ماه گذش��ته به ش��مار می رود.سایر ارزهای 
مجازی نظی��ر دوج کوین و غیره  نیز بیش 
از ۱۵ درصد از ارزش خود را در ۲۴ س��اعت 
گذشته از دست داده اند.به طور کلی، ارزش 
بازار جهانی ارزه��ای دیجیتال امروز  برای 
نخستین بار از ژانویه ۲۰۲۱، به کمتر از یک 
تریلیون دالر کاهش یافت و به ۹۲۶ میلیارد 
دالر رس��ید.ارزش ب��ازار ارزهای مجازی در 
نوامب��ر ۲۰۲۱ ب��ه رک��ورد ۲.۹ میلیارد دالر 
رس��ید اما امس��ال کاهش یافته است. این 
ب��ازار در دو ماه یک تریلیون دالر از دس��ت 
داده است زیرا سرمایه گذاران، دارایی های 
ریس��ک پذیر را در مواجه ب��ا افزایش تورم 
و نگرانی در مورد افزایش نرخ بهره توس��ط 
بان��ک های مرکزی برای مقابله با تورم رها 

کرده اند.

بازار نفت نگران نرخ تورم در جهان
قیم��ت نف��ت در معامالت ام��روز به علت 
کمرنگ ش��دن تقاض��ا از س��وی چین و و 
نگران��ی در مورد نرخ تورم در جهان کاهش 
یافت. به گزارش فارس ب��ه نقل از رویترز، 
با افزای��ش تعداد مبتالیان به کرونا در چین 
که امید به افزایش تقاضا برای س��وخت در 
ای��ن کش��ور را کمرنگ ک��رد و درحالی که 
نگران��ی ه��ا در مورد نرخ تورم و آش��فتگی 
رش��د اقتصادی در جه��ان، بازار را بیش��تر 
تحت فش��ار ق��رار داده اس��ت، قیمت نفت 
در معام��الت امروز بی��ش از ۲ دالر کاهش 
یافت.هر بش��که نفت در بازارهای جهانی با 
یک دالر و ۴۵ س��نت کاهش ۱۲۰.۵۶ دالر 
فروخته ش��د. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز 
با ی��ک دالر و ۵۹ س��نت کاهش ۱۱۹.۰۸ 
دالر معامله ش��د.قیمت نفت پ��س از آنکه 
مقامات چینی نس��بت به ش��یوع وحش��یانه 
کرونا در پکن هش��دار دادند، کاهش یافت.
اس��تفان اینس، تحلیلگر بازار در یادداش��تی 
نوش��ت: »چین همچنان یک عامل ریسک 
کاهش��ی قابل توجه اس��ت اما عادی سازی 
تدریج��ی افزایش تقاضای چین، یک عامل 
قدرتمند مثبت برای نفت اس��ت.«ارزش هر 
دو شاخص نفتی، هفته گذشته پس از اینکه 
آماره��ا نش��ان داد که تقاض��ا در آمریکا به 
عنوان، بزرگ ترین مصرف کننده نفت باال 
رفته، بیش از یک درصد رش��د کرد.نگرانی 
ها در مورد افزایش بیش��تر ن��رخ بهره پس 
از انتش��ار آم��ار نرخ تورم ب��االی آمریکا در 
روز جمع��ه نیز بر بازارهای مالی جهان تاثیر 

گذاشته است.

امروز قیمت گندم بیش از 11 دالر در 
بازارهای جهانی افزایش یافت 

امروز قیمت گندم ۱۱.۲۵ دالر در هر بوش��ل 
افزای��ش یاف��ت و به قیم��ت ۱۰۹۶ دالر به 
ف��روش رفت. به گزارش فارس، قیمت های 
جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین با شتاب 
بیش��تری پیش می رود، در این میان قیمت 
کاالهای اساس��ی از همه پیشتازترند. قیمت 
گندم ۱۱.۲۵ دالر در هر بوشل افزایش یافت 
و به قیمت ۱۰۹۶ دالر به فروش رفت.قیمت 
ذرت هم که به عنوان خوراک دام اس��تفاده 
می شود نیز با رشد ۳.۲۵ دالری مواجه شد و 
هر بوشل از این محصول به قیمت ۷۲۳ دالر 
معامله می شود.رش��د قیمت های  جهانی در 
زمان ش��یوع ویروس کرونا رش��د یافت و در 
زمان جنگ روسیه و اوکراین هم به اوج خود 
رس��ید و همچنان ادامه دارد.قیمت گندم در 
طی سه ماه درگیری این دو کشور که تامین 
کننده ۳۰ درصد گندم جهان هستند بیش از 
۵۰ درصد رشد کرده است.سازمان های بین 
المللی به وضعیت تامین غذا در جهان هشدار 
می دهند، س��ازمان ملل متحد دو روز پیش 

هشدار داد که فاجعه غذایی در راه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: 
استعفای عبدالملکی شایعه است

ول��ی اس��ماعیلی می گوی��د ک��ه به عنوان 
رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس و برابر 
پیگیری ه��ای ک��ه از صب��ح ام��روز انجام 
داده، اس��تعفای وزیر کار ش��ایعه است. ولی 
اس��ماعیلی رئی��س کمیس��یون اجتماع��ی 
مجل��س در گفت وگو با تس��نیم، در پاس��خ 
ب��ه س��ؤالی درباره مطرح ش��دن اس��تعفای 
حجت اهلل عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، گف��ت: این موضوع از دیروز 
در ش��بکه های اجتماع��ی و فضای مجازی 
مطرح شده اس��ت.وی همچنین گفت که از 
صبح امروز، موضوع مطرح درباره اس��تعفای 
آق��ای عبدالملکی را پیگیری کرده و برابر با 
گفت وگوه��ای که با مقامات ارش��د دولت و 
وزارت کار داشته، اصل موضوع شایعه بوده 
است.به گزارش تسنیم، از روز گذشته برخی 
در شبکه های اجتماعی نوشتند که وزیر کار 

از سمت خود استعفا داده است.

تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع 
غیراستاندارد پلمب می شود 

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان ته��ران گفت: 
بهره برداران تاسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع 
موظف به استانداردسازی و اخذ پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد هستند و در غیر این صورت 
پلمب می ش��وند. به گ��زارش مهر به نقل از 
اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری 
اظهار کرد: بر اس��اس مصوبه شورای عالی 
اس��تاندارد، از مهرماه س��ال ۱۳۹۳، خدمت 
شارژ س��یلندر گاز مایع مش��مول استاندارد 
اجباری ش��د و همه تأسیسات شارژ سیلندر 
گاز مایع اعم از س��یلندرهای مسافرتی، ۱۱ 
کیلوگرم��ی و ظرفیت های باالتر، موظف به 
رعایت الزامات اس��تاندارد مل��ی ۸۴۱ و اخذ 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای خدمت 
مذکور هس��تند.دبیر شورای استاندارد استان 
تهران با اشاره به روش اجرایی صدور، تمدید، 
تجدی��د، تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه 
کاربرد عالمت اس��تاندارد، گفت: تأسیسات 
مذکور موظفند هر ساله توسط شرکت های 
بازرس��ی تأیید صالحیت شده، مورد بازرسی 
قرار گرفته و نسبت به رفع موارد عدم انطباق 
اعالمی اقدام نمایند.مدیرکل استاندارد استان 
تهران همچنین با اعالم ممنوعیت استفاده 
از ف��رآورده گاز مایع س��یلندری در خودروها 
به عنوان س��وخت، ب��ه همه بهره ب��رداران 
تأسیسات شارژ سیلندر گاز مایع فاقد پروانه 
کاربرد عالمت اس��تاندارد نیز هشدار داد: در 
صورت عدم اقدام برای استانداردسازی، این 
اداره کل ضمن پلمب تجهیزات و معرفی به 
مراجع قضائی، نسبت به هماهنگی با شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، 
برای قطع سهمیه تا زمان اخذ پروانه کاربرد 

عالمت استاندارد اقدام خواهد کرد.

کارگروه ویژه راهبری مخازن مشترک 
نفت و گاز را به عهده می گیرد

وزیر نفت، تکمیل توسعه میدان های مشترک 
از اهم واجبات است و میدان های مشترکی 
که تا امروز به س��راغ آنها نرفته اند، در دولت 
س��یزدهم تعیین تکلیف می شوند.به گزارش 
مهر به نقل از وزارت نفت، طبق اعالم »جواد 
اوجی« وزیر نفت، تکمیل توسعه میدان های 
مش��ترک از اهم واجبات است و میدان های 
مشترکی که تا امروز به سراغ آنها نرفته اند، 
در دولت سیزدهم تعیین تکلیف می شوند. در 
ای��ن زمینه نیز برنامه مدون��ی برای تکمیل 
توسعه میدان های مشترک داریم.گستردگی 
میدان های نفت و گاز در ایران س��بب شده 
برخی از این میدان ها با کشورهای همسایه 
مشترک باش��د و نیمی از میدان ها در طرف 
ایران و نیمی دیگر در طرف کشور همسایه 
قرار بگیرد.ایران در تمامی سال های پس از 
انقالب غیر از دوران جنگ، هرس��ال کشف 
جدیدی داشته و در این مدت در مجموع ۷۳ 
میدان مشتمل بر ۳۶ میدان نفتی و ۳۷ میدان 
گازی کش��ف ش��ده که از این میان، بخش 
زیادی میدان مرزی و مشترک بوده اند.ایران 
با در اختیار داشتن حداقل ۲۸ میدان مشترک 
نفت و گاز با کشورهای همسایه از جمله ۱۸ 
میدان نفتی، چه��ار میدان گازی و ۶ میدان 
نفت و گاز، یکی از معدود کشورهای جهان 
با این تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ 
میدان، ایران با عراق ۱۲ حوزه مش��ترک، با 
امارات هفت مخزن مشترک، با قطر و عمان 
هرکدام دو مخزن مش��ترک و با عربستان، 
کویت و ترکمنس��تان هرک��دام یک مخزن 
مش��ترک دارد و به عبارتی حدود ۵۰ درصد 
ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مش��ترک 
است. از این رو مطالعه و شناخت تمامی ابعاد 
سیاس��ی، فنی، اقتصادی و حقوقی توس��عه 
مخازن مش��ترک هیدروکرب��وری با تأکید 
ب��ر مدیری��ت صیانتی مخ��زن، از اهمیت و 
ضرورت برخوردار اس��ت و دولت سیزدهم با 
توجه به حیاتی بودن این مسئله برای منافع 
کش��ور، آن را در صدر اولویت های خود قرار 

داده است.

اخبار

رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به میزان 
تولی��د در کارخانه حج��اب گفت: ظرفیت 
اس��می ای��ن کارخانه مع��ادل ۱۰ میلیون 
مترمربع اس��ت و اکنون تولیدات کارخانه 
حجاب ش��هرکرد در س��قف ظرفیت خود 
ق��رار دارد.به گزارش مهر به نقل از روابط 
عمومی بنیاد مس��تضعفان، »س��ید پرویز 
فتاح« در جلس��ه با مع��اون اجرایی رئیس 
جمه��ور و تع��دادی از مس��ئوالن بانکی 

درخص��وص پیگیری مس��ائل مربوط به 
تنها کارخانه تولید چادرمش��کی کشور که 
در سفر اخیر رئیس جمهور به چهارمحال 
و بختی��اری مورد بازدید آیت اهلل رئیس��ی 
قرار گرفته بود، اظهار کرد: کارخانه حجاب 
شهرکرد جزو نادرترین کارخانجات کشور 
است که با دس��تور مستقیم و کتبی رهبر 
انقالب احداث ش��ده و بنیاد مس��تضعفان 
برای عمل به دس��تور ایشان، این کارخانه 

را پایه ری��زی و اح��داث کرد.رئیس بنیاد 
مستضعفان با اشاره به میزان تولید در این 
کارخانه گفت: ظرفیت اسمی این کارخانه 
معادل ۱۰ میلیون مترمربع است و اکنون 
تولیدات کارخانه حجاب شهرکرد در سقف 
ظرفی��ت خود ق��رار دارد.وی ب��ا تاکید بر 
کیفیت بس��یار باال و قیمت بسیار مناسب 
تولیدات این کارخانه برای عرضه در بازار، 
گفت: نگاه ما به تولید چادر در این کارخانه 

به هیچ وجه نگاه سودمحور نیست و قصد 
ما از سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی 
توس��ط این کارخان��ه، پیگی��ری اهداف 
فرهنگی و تأمین نیاز کشور در این بخش 
اس��ت.وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان 
کاماًل موافق توس��عه این کارخانه اس��ت، 
گف��ت: توس��عه ای��ن کارخانه امر بس��یار 
پس��ندیده ای اس��ت ولی اجرایی شدن این 
هدف، نیازمند توجه به یک سری مقدمات 

است، مهم ترین آن حل مشکل تسهیالت 
ارزی این کارخانه است.به گفته فتاح بنیاد 
مستضعفان متعهد می شود با فراهم شدن 
مقدمات کار و حل مش��کالت بانکی این 
مجموعه و تأمین س��رمایه ثابت موردنیاز، 
ظرف ۹ ماه، ظرفیت ۱۰ میلیون مترمربعی 
تولی��د چادر در ای��ن کارخانه را به ۱۶ و تا 
پایان س��ال ۱۴۰۲ به ۲۶ میلیون مترمربع 

برساند.

ظرفیت تولید کارخانه چادرمشکی شهرکرد۲ برابر می شود
رییس بنیاد مستضعفان:

خطر واردات لکوموتیو برای تولیدکنندگان داخلی 
در حالی طی ماه های گذشته برخی مسئوالن از واردات لکوموتیو خبر داده اند که 
عضو انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی گفت:  واردات لکوموتیو تولیدکنندگان 
داخلی را نابود می  کند. به گزارش تسنیم، اسفندماه سال گذشته معاون حمل ونقل 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در ایام عید امسال ۴۵۰۰ قطار به مسافران 
س��رویس دهی می کنند که در مقایسه با ایام عید سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۵ درصد 
کاهش را نشان می دهد در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه دلیل این 
کاهش چیست، گفته بود: لکوموتیو یکی از عوامل محدودکننده ناوگان حمل ونقل 
ریلی اس��ت، برای ارتقاء این ظرفیت با همکاری وزارت صمت و سرمایه گذاری 

بخش خصوصی لکوموتیو مورد نیاز را وارد خواهیم کرد.شهریار افندی زاده با بیان 
اینکه »در کشور ما مپنا را داریم که ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰ تا ۱۵۰ لکوموتیو 
در س��ال را دارد« افزود: بر اس��اس برآورد صورت گرفته تا ۳ س��ال آینده ما به 
۹۰۰ دستگاه لکوموتیو نیاز داریم بنابراین حدود ۷۵۰ دستگاه را از طریق واردات 
تأمین خواهیم کرد.معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: قرار است 
وزارت صم��ت امکانات الزم را برای تجار فراهم کند تا بتوانند اقدام به واردات 
لکوموتیو بکنند با این کار طی سه سال آینده مشکل کمبود لکوموتیو برطرف 
خواهد ش��د.در ادامه اواسط اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران با اشاره به گفت وگو درباره تکمیل راه آهن رشت � آستارا، اصالح 
و برقی سازی خط ریلی اینچه برون � گرمسار و تأمین بخشی از لکوموتیو مورد 
نیاز کش��ور با طرف روسی، گفته  بود: با افزایش تنش روسیه و غرب و کاهش 
مبادالت فی مابین، حجم تجارت روسیه با کشورهای آسیایی و آفریقایی افزایش 
می یابد.سیدمیعاد صالحی اضافه کرد: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران 
که اصطالحاً چهارراه تجارت جهانی است و نیز تنش های رو به افزایش روسیه 
با اروپا و آمریکا، شاهد افزایش تمایل مقامات این کشور به گسترش همکاری ها 

با جمهوری اسالمی ایران در حوزه ترانزیت هستیم.

ساخت ممبران های آب شیرین کن 
خیز بلند چادرملو در جهت توسعه محصوالت دانش بنیان

مدیر عامل شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی 
جی پ��ارس بعنوان بازوی اجرای��ی مجموعه چادرملو در 
گفت و گویی با اش��اره به طرح ها و برنامه های فناورانه 
متکی ب��ه ایده های دانش بنیان گفت: طرح س��اخت و 
تولید ممبران های آب ش��یرین کن در قالب طرح های 
توس��عه ای این شرکت در دستور کار چادرملو قرار گرفته 
اس��ت . مهندس حس��ینی افزود: با عنایت به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری س��ال ۱۴۰۱ 
» تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرینی »، شرکت چادر ملو 
با رویکرد تولید محصوالت استراتژیک مبتنی بر فناوری 
پیشرفته محصول و سرلوحه قراردادن بیانات مقام معظم 
رهبری ، جهت تولید ممبران های اسمز معکوس و رهایی 
از وابستگی به کشورهای خارجی و جلوگیری از خروج ارز 
از کشور و همچنین ایجاد پایگاهی جهت تحقیق و توسعه 
توسط این شرکت و عالقه مندان و دانش پژوهان ایرانی 
جهت به روز آوری و توس��عه محصوالت مرتبط ،  پروژه 
تولید فیلترهای صنعتی اس��مز معکوس از مس��یر انتقال 
تکنولوژی و خرید ماشین آالت با سرمایه گذاری حدودی 
۶۰ میلیون یورو را آغاز کرده است .  وی همچنین افزود 
: هم زمان با تولید انبوه، توسعه¬ محصول یا محصوالت 
آتی از طریق ایجاد دفتر تحقیقات و توسعه و همکاری با 
صاحبان تکنولوژی اولیه و یا سایر صاحبین تکنولوژی و 
مراکز تحقیقاتی داخل کش��ور انجام خواهد شد و اجرای 
این طرح از اواسط سال جاری آغاز  و طی ۲۴ ماه به پایان 
می رسد و ساالنه ۵۰ هزار عدد  ممبران آب شیرین کن با 
اجرای این طرح در کشور عزیزمان تولید خواهد شد. مدیر 
عامل شرکت بین المللی سی پی جی پارس همچنین در 
خصوص نقش آب در تولید و توسعه صنعتی کشورافزود: 
میزان مصرف آب در کش��ور ما در بخش کشاورزی ۹۰ 
درص��د ، مصارف خانگی و ش��رب ۷ درصد و در صنعت 
حدود ۳ درصد می باش��د. بنابراین اگرچه در حال حاضر 
س��هم آب مصرف ش��ده در بخش صنعت در مقایسه با 
بخ��ش کش��اورزی ناچیز اس��ت، ولی رویکرد توس��عه 
اقتصادی کشورهای جهان نشان می دهد که به تدریج با 
توسعه صنعتی، این سهم به مراتب در حال افزایش است، 
ضمن اینکه تامین آب برای صنایع و معادنی که معموال 

در مناطق دور از منابع آب شکل گرفته اند، مساله مدیریت 
منابع آب در این بخش ها را پراهمیت تر می کند.  حسینی 
ضمن تش��ریح شرایط بحران کمبود آب در کشورگفت : 
ب��ا ورود به هزاره س��وم و همزمان با افزایش جمعیت به 
ویژه در کش��ورهاي درح�ال توس�عه، تقاض�ا ب�راي آب 
ب�ه منظور تأمین نیازهاي جمعیتي افزایش قابل مالحظه 
اي یافته اس��ت که  ای��ن موضوع به وی��ژه در مناطقي 
مانند کش��ورمان که به صورت طبیعي همواره با کمبود 
آب مواجه بودند، بیش��تر حایز اهمیت است. اشاره به این 
نکته ضروری اس��ت که متوسط میزان بارندگي س�االنه 
در ایران ۲۴۳ میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط 
بارندگي در جهان اس�ت.  وی افزود : با توجه به میانگین 
بارش س��االنه در کشور به مقدار ۴۲۰ میلیارد متر مکعب 
و تبخیر آن در سال به میزان ۳۰۰ میلیارد متر مکعب به 
دلیل دمای باالی هوا، میبایست در راستای احیای آبهای 
شور و بازیافت پساب اهتمام بیشتری شود.  در حال حاضر  
تولید ۷۰ میلیون متر مکعب آب شیرین در روز با استفاده 
از تکنولوژی فیلترهای اس��مز معکوس در دنیا انجام می 

گیرد. این رقم ۵۰ از کل ظرفیت تولید آب ش��یرین در 
جهان است. جهت تولید این حجم آب شیرین ساالنه ۲ 
میلیون فیلتر اسمز معکوس در سطح جهان تولید و عرضه 
می¬گردد. بیش از ۶۰ از فیلترهای اس��مز معکوس��ی 
که س��االنه در جه��ان تولید می¬گ��ردد در منطقه¬ی 
خاورمیانه بخصوص در عربس��تان، امارات متحده عربی 
و شمال آفریقا)MENA( اس��تفاده می¬شود. به�ای 
پایی��ن ت�رآب تولی�دی در واحده�ای اس���مز معک�وس 
نس�بت ب�ه س��ایر فراین�د ها، مهمتری�ن عام�ل پیش�ی 
گرفتن فراین�د اس�مزمعک�وس نس�بت ب�ه س�ایر روشه�ا 
و در نتیج�ه، اقب�ال ب�ه اس���تفاده از ممب�ران اس����مز 
معک��وس اس����ت. مدیر عامل س��ی پی جی پارس  با 
اس��تناد بند الف ماده  ۳۶ برنامه ی شش��م توس��عه که بر 
اس��اس آن دولت را مکلف کرده اس��ت ت��ا پایان اجرای 
برنام��ه، حداقل ۳۰ درصد آب آش��امیدنی مناطق جنوبی 
کشور را از طریق شیرین سازی آب دریا تأمین کند،گفت:  
در ح��ال حاضر در کش��ور ما  ۶۲ واح��د نمک زدایی آب 
با مجموع ظرفیت تولید ۲۶۰ هزار مترمکعب در ش��بانه 

روز در ح��ال بهره برداری و ۲۵ واحد دیگر نیز با مجموع 
ظرفیت تولید ۲۳۶۲۲۰ مترمکعب در شبانه روز در دست 
ساخت است و مجموع ظرفیت تولید روزانه ی ۴۳۹ هزار 
مترمکعب در استان های واقع در حاشیه ی خلیج فارس و 
دری��ای عمان قرار دارند که از نظر تعداد ۲.۷۸ درصد و از 
نظر ظرفیت ۵.۸۸ درصد کل تأسیس��ات نمک زدایی آب 
شرب کشور را شامل می شود و بیش از ۷۵ درصد از آب 
مورد نیاز تاسیسات استراتژیک کشورمان مثل نیروگاه ها 
،پاالیشگاه ها، معادن ، پتروشیمی و صنایع غذایی توسط 
سیستم ممبران های RO ساخت کشورهای آمریکایی و 
اروپایی و سایر کشورهای تولید کننده آن در دنیا که بسیار 
محدود می باشند تامین میگردد.  لذا ب�ا توج�ه ب�ه شرایط 
فعلی، وج�ود تحریم ه���ای مختل�ف و میزان مص�رف 
ممب�ران در خ�اور میان�ه، س���رمایه گ��ذاری در تولی��د 
ممب��ران RO ب��ا توج��ه ب��ه نی��از رو به رش��د آن در 
ای��ران و منطق��ه را میت��وان ی��ک اولوی��ت راهب�ردی 
ب�ه ش�مار آورد. ای�ن فراین�د تولی�دی می ت�واند ع�الوه 
ب�ر تأمی�ن نی�ازکش�ور و واردات ارز از طری�ق ص�ادرات،  
در افزای�ش هم افزایی ه�ای ب�ا کش�ورهای خ�اور میان�ه 
نق�ش مهمی ایف�ا کن�د و می بایست ب�ه عن�وان ی�ک 

نی�از راهب�ردی، الزام�ی تلقی گردد.
ممبران ���RO )اسمز معکوس( چیست ؟

ممبران اسمز معکوس، استوانه ای متشکل از الیه های 
نازک پلیمری است که جهت انتقال جرم میان دو محلول 
با غلظت های مختلف  استفاده می شود.حدود ۸۲ درصد 
از منابع آب دریا )SW( و آب ش��ور )BW(  توسط این 
فرآیند تصفیه می شود. آب وارد شده به درون هوزینگ، 
به صورت چرخشی، اطراف فیلتر به چرخش در می آید. 
بر اثر چرخش آب در اطراف ممبران، آب خالص و بدون 
آلودگی از منافذ کوچک غشار عبور نموده و وارد مجرای 
خروجی آب می گردد. این آب تصفیه شده، خالص بوده 
و از دستگاه خارج می گردد.یک سیستم RO  با عملکرد 
ب��اال می تواند ت��ا ۹۹.۸ از آالینده های محلول موجود 
در آب آش��امیدنی که ش��امل نمک ه��ا، ترکیبات آلی، 
میکروارگانیس��م ها، ویروس ه��ا ،مولکول های چربی و 

روغن و پیروژن ها را از بین ببرد.

کنفرانس تجارت و توس��عه سازمان ملل )آنکتاد( اعالم 
کرد: سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در ایران در سال 
۲۰۲۱ رش��د بی��ش از ۶ درصدی داش��ته و ب��ه ۱.۴۲۵ 
میلیارد دالر رسیده اس��ت. به گزارش فارس، کنفرانس 
تجارت و توس��عه س��ازمان ملل )آنکتاد( هر س��ال در 
سلسله گزارش های »س��رمایه گذاری خارجی جهان« 
به بررس��ی روند س��رمایه گذاری خارجی در کشورهای 
مختلف می پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی کشور های جهان را منتشر می کند.بر 
اس��اس گزارش »سرمایه گذاری خارجی جهان ۲۰۲۲«، 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 
۲۰۲۱ به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دالر رسیده است.میزان 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در  ایران در سال ۲۰۲۰ 
مع��ادل ۱ میلیارد و ۳۴۲ میلی��ون دالر بود؛ یعنی میزان 
سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش 
)۸۳ میلیون دالری( ۶.۱۸ درصدی مواجه ش��ده است.

س��رمایه گذاری خارجی در ایران در سال های ۲۰۲۰ و 
۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ ب��ه ترتیب ۱۱ درصد، ۳۶.۴ درصد و ۳۰ 
درصد افت کرده بود.میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 
ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با  ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دالر 
، در س��ال ۲۰۱۸ برابر با ۲ میلی��ارد و ۳۷۳ میلیون دالر 
در س��ال ۲۰۱۷ برابر با ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دالر بوده 
اس��ت. این رقم در س��ال ۲۰۱۶ برابر با ۳ میلیارد و ۳۷۲ 
میلیون دالر بود.ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲ میلیارد و 

۱۰۵ میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
کرده بود که این رقم در س��ال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ 
میلیون دالر کاهش یافته بود.میزان س��رمایه  مس��تقیم 
خارجی جذب ش��ده در س��ال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ 
میلیون دالر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴ 
میلیارد و ۶۶۲ میلیون دالر برآورد شده بود.بر اساس این 
گزارش، سال گذشته میالدی در جهان، ۱.۵۸۲ تریلیون 
دالر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده که 
نس��بت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون 
دالر بیشتر است.سهم ایران از این میزان سرمایه گذاری 
در جهان ۰.۰۹ درصد اس��ت. سهم ایران در سال ۲۰۲۰ 
برابر با ۰.۱۳ درصد و در سال  ۲۰۱۹ برابر با ۰.۰۹ درصد 

بود.بر اس��اس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰( 
در جایگاه ۸۰ در میان کش��ورهای مورد بررس��ی را به 
خود اختصاص داده که نس��بت به گزارش سال گذشته 
۸ پله نزول داش��ته اس��ت. البته میزان س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی در س��ال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها 
به علت شیوع کرونا به شدت کاهش یافته است.بر این 
اساس، ایران در س��ال ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( در جایگاه ۷۲ در 
میان کشورهای مورد بررس��ی قرار گرفته بود و نسبت 
به گزارش س��ال پیش از آن ۶ پله صعود داش��ت. البته 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در 
بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به شدت کاهش 

یافته بود.

 رشد 6 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران 
آنکتاد:

 کاهش قیمت غیررسمی دالر 
عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفت

رئیس سابق کانون صرافان گفت: خوشبختانه 
عرض��ه ارز حاص��ل از صادرات ب��ر تقاضای 
آن پیش��ی گرفت و روند کاه��ش ارز در بازار 
غیررسمی آغاز شد. احمد لواسانی در گفت وگو 
ب��ا فارس، در مورد وضعیت ب��ازار ارز به ویژه 
نرخ ارز در بازار غیرمتشکل گفت: با توجه به 
بررس��ی های به عمل آمده و مدیریت بانک 
مرکزی و بخش��نامه ای که از دی��روز صادر 
ش��ده، در حال حاضر ش��رکت های صرافی 
با توجه ب��ه توانمندی خ��ود در مورد تهیه و 
خرید ارز به صورت اس��کناس از صادرکننده 
اقدام می کنند.وی گفت: بانک مرکزی از روز 
گذش��ته به صرافی ها اجازه داده است که بر 
اساس توانمندی خود بتوانند ارز صادرکنندگان 

را ب��ه ص��ورت اس��کناس و با ن��رخ توافقی 
خریداری کنند و همان ارز را در باجه فروش 
خود به متقاضیان و بر اساس سرفصل سایر 
ب��ه صورت عمومی به ازای هر نفر حداکثر ۲ 
هزار دالر یا ۲ هزار یورو عرضه کنند.لواسانی 
در م��ورد قیمت دالر گف��ت : در حال حاضر 
قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد ۳۲۴۰۰ تا ۳۲۴۵۰ 
تومان است البته برخی از صرافی ها به صورت 
خودجوش به ۳۲۳۰۰ تومان هم می فروشند.

رئیس س��ابق کانون صرافان گفت: بررس��ی 
روند نش��ان می دهد عرض��ه ارز بر تقاضای 
آن پیشی گرفته و در ساعت های آینده نتایج 
بهتری در این زمینه خواهیم داشت.لواسانی در 
ادامه در مورد جلسه صرافان با بانک مرکزی 

گف��ت: با توجه به اینکه مدیری��ت بازار ارز با 
بانک مرکزی اس��ت، استفاده از نقطه نظرات 
فع��االن ب��ازار ارز و صرافان قطع��ا می تواند 
راهگشا باش��د.کما اینکه در گذشته هم این 
گونه بوده اس��ت.وی افزود: با توجه به حضور 
میدانی رئیس کل بانک مرکزی در صرافی ها، 
قطعا نقطه نظرات فع��االن بازار و صرافی ها 
مورد اس��تفاده رئیس کل قرار می گیرد.رئیس 
س��ابق کانون صرافان در مورد مداخله بانک 
مرک��زی در بازار ارز ه��م گفت: ب ه هر حال 
تکلیف بانک مرکزی است که در شرایط عدم 
تع��ادل مداخله کند، هر زم��ان که بازار رو به 
پایین است و از تعادل خارج می شود، بازارساز 
ورود پی��دا می کند و ارز را از ب��ازار خریداری 

می کند، بنابراین با توجه به افزایش اختیارات 
بانک مرک��زی قطعاً این مداخل��ه تأثیرگذار 
است.لواس��انی در عی��ن ح��ال تصریح کرد: 
دستگاه های دیگر هم باید وظایف ذاتی خود 
را انجام دهند، به عنوان مثال اطالع رس��انی 
در صدا و س��یما باید شفاف باش��د و مردم را 
از نظر ذهنی به آرامش برس��اند.وی در مورد 
اثر تکانه های ارزی در سال های گذشته گفت: 
تکانه های ارزی طی سال های گذشته در دو 
بخ��ش اقتصادی و غیر اقتصادی اثر داش��ته 
در بخش اقتص��ادی عواملی مانند نقدینگی 
و ت��ورم در بازار ارز تأثیر داش��ته و در بخش 
غیراقتصادی هم عوامل بیرونی مانند مسائلی 
که در مذاکرات رد و بدل می شود به هر حال 

بی تأثیر نیس��ت و قطعا تأثیرگذار اس��ت.این 
فعال بازار صرافی ها در مورد بخشنامه بانک 
مرکزی گفت: در این بخشنامه به صرافی ها 
اجازه داده شده است که ارز صادرکنندگان را 
به صورت اسکناس و به نرخ توافقی خریداری 
کنند، بنابراین باید به رقمی خریداری کنند که 
بتوانند آن را در بازار عرضه کنند و نمی توانند 
مازاد بر نرخ بازار خریداری کنند.رئیس سابق 
کانون صرافان گفت: همین خبر باعث می شود 
که صادرکنندگان تشویق شوند که ارز حاصل 
از صادرات خود را به سرعت وارد شبکه مجاز 
خرید و ف��روش در صرافی ه��ا کنند و مردم 
و متقاضی��ان هم می توانند از طریق ش��بکه 

صرافی ارز مورد نیاز را تهیه کنند.
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شهرستان

استان مرکزي پیشرو در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن 

مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی 
گفت :اس��تان مرکزي پیشرو در اجرای طرح 
نهضت ملی مس��کن است و تاکنون بیش از 
نیمی از س��همیه اراضی چهارساله استان در 
راستای این طرح تامین و در اختیار متقاضیان 

قرار گرفته گرفته است .
 » حمید انعامی«مدیر کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان مرکزی اظهارکرد: مراحل اخذ مجوز 
نقش��ه های فنی در نظام مهندسی ساختمان 
طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی 
مسکن اراک در حال انجام است و امید است 
تا پایان این هفته نقشه های فنی مرحله تایید 

کمیته های فنی را دریافت کند.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی 
عنوان کرد: در ش��هرداری اراک نیز دس��تور 
نقش��ه های معماری صادر شده و امید است 
مراحل صدور جواز نیز در اس��رع وقت انجام 
شود و همچنین قرارداد ساخت تجهیز کارگاه 
نهایی نیز با ۲ شرکت انجام شده و امید است 
تا پایان شهریورماه هم قرارداد تجهیز کارگاه 

کامل انجام شود.
انعامی ادامه داد: همچنین قرارداد ساخت قالب 
طرح که به صورت قالب تونلی انجام می شود 
با س��ه شرکت معتبر انجام شده و بازدیدهای 
کارشناس��ی نیز از واحدهای تولیدی ساخت 
قالب انجام شده و امید است نخستین مرحله 
قالب ها تا ۱۵ تیرماه آماده سازی و به کارگاه 

منتقل شود.
وی با اش��اره به اینکه عملیات آماده سازی و 
س��اخت طرح در مجموع حدود هفت درصد 
پیش��رفت دارد گفت: قرارداد شرکت مجری 
ب��رای اج��رای ط��رح نهضت ملی مس��کن 
۳۰ ماهه اس��ت و امید اس��ت با تعامل و هم 
افزایی دس��تگاه های اجرایی ذیربط این مهم 
در بازه زمانی تعیین شده تکمیل و در اختیار 

متقاضیان قرار گیرد.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی 
گفت : ب��ه صورت هفتگی با دس��تگاههای 
خدمات رسان نشست های متعددی برگزار و 
استعالم های مربوطه نیز انجام شده است چرا 
که بر این باور هستیم که این طرح نباید دچار 

وقفه و همچنین بوروکراسی اداری شود.
انعام��ی اضافه کرد: اداره کل اوقاف اس��تان 
مرکزی تعامل و همکاری مناسبی با اداره راه 
و شهرسازی داش��ته و ۲۶۰ میلیون ریال به 

عنوان پذیره سهم عرصه است.
وی بیان داش��ت: در طرح آمایش سرزمینی 
استان، ساخت و سازها باید به سمت شهرهای 
جدید هدفگذاری شود و با این روند می توان 

شاهد توسعه و رشد شهر اراک بود.

از تجارب پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه 
های نرم افزاری و سخت افزاری 

استفاده شود
معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور گفت: در 
پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه پدافند غیرعامل 
اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اس��ت و 
نیاز به ارائه ای��ن اقدامات و تجارب در حوزه 
های نرم افزاری و س��خت افزاری در سطح 
شرکت ملی گاز و سایر شرکت های صنعتی 

می باشد.
عبدالرحمن کش��وری در بازدید از پاالیشگاه 
گاز ای��الم از اقدامات انجام ش��ده این واحد 
صنعت��ی در حوزه پدافن��د غیرعامل قدردانی 
کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی، بحث 
انرژی پاش��نه آش��یل جهان ش��ده و در کنار 
آن دشمنان جمهوری اس��المی ایران بویژه 
تهدیدات روزانه آمریکا و رژیم صهیونس��تی، 
می بایست هر روز هوش��یارتر از قبل باشیم 
و تم��ام راه های��ی که برای ضرب��ه زدن به 
زیرس��اخت ها وجود دارد را شناسایی و برای 

آن برنامه داشته باشیم.
وی ب��ا بیان اینکه باید از طرح های س��نتی 
به سمت طرح های دانش محور عبور کنیم، 
افزود: می بایست طرح ها به گونه ای انجام 
شود که به صورت جامع، تمام عوامل پدافند 
عامل و غیرعامل در آن دیده ش��ود و در این 
خص��وص طرح مبنا در دس��ت تهیه و ابالغ 
اس��ت که دارای الیه ه��ای ایمنی، امنیتی و 

دفاعی است.
معاون انرژی پدافند غیرعامل کش��ور از رشد 
محصوالت تولیدی در چند س��ال گذشته و 
ط��ی دو ماه قب��ل خبر داد و گف��ت: طی دو 
ماه گذش��ته تولید گاز اتان ۱۵۰ درصد و گاز 
مایع خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ 
درصد رش��د داش��ته که این مهم در راستای 
تحقق نامگذاری چند س��ال اخیر مقام معظم 

رهبری در راستای تولید بوده است.

تاکید مدیران  برای تامین سرانه های 
درمانی شهر جدید مهستان

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران، 
فرمان��دار س��اوجبالغ و تع��دادی از مدیران 
شهرستانی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
ش��رکت عمران، ش��هردار و اعضای شورای 
اسالمی ش��هر جدید هشتگرد)مهستان( ، در 
بازدید میدانی از سطح ش��هر مراکز درمانی، 
بهداشتی و کیفیت ارائه خدمات در این حوزه 
را مورد بررس��ی قرار دادند. بیمارس��تان نیمه 
کاره،درمانگاههای فاز۱، خیریه تهرانی فاز ۷، 
و محل احداث بیمارستان مجاور پایگاه امداد 
جاده ای  اتوبان کرج قزوین پروژه هایی بودند 
که مورد بازدید و بررسی قرار گرفت در پایان 
بازدید جدیت و  اولویت قرار دادن بهره برداری 
از مراکز درمانی ساخته شده و توسعه خدمات 

درمانی مورد تاکید قرار گرفت.

با اشاعه صحیح مصرف برق ، فرهنگ 
صرفه جویی را نهادینه کنیم

مدیران عامل ش��رکت های برق منطقه ای 
س��منان و توزیع نیروی برق استان به همراه 
مدی��ران رواب��ط عمومی و دفت��ر حقوقی ، با 
دادستان استان سمنان دیدار و گفتگو نمودند.  
مهندس مجید وفای��ی ، رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای سمنان 
با اظهار تش��کر از توجه ویژه دس��تگاه قضا و 
دادس��تانی به صنعت برق استان افزود : طی 
س��ال های اخیر س��رمایه گذاری مناس��بی 
دربخ��ش زیرس��اخت های صنع��ت برق در 
سطح استان صورت گرفته است و با همراهی 
مسئولین استانی و تالش کارکنان این صنعت 
در استان ، در حال حاضر ظرفیت تاسیسات و 
تجهیزات برق بیش از مقدار مصرفی آن می 
باشد .  وی با اشاره به افزایش دما در تابستان 
و ضرورت صرفه جویی در مصرف برق گفت: 
جهت گذر از پیک بار ناشی از مصرف انرژی 
الکتریکی ب��ه همراهی و هم��کاری تمامی 
ارگان ه��ا، س��ازمان ها، مردم و مش��ترکان 
صنعتی  نیاز داریم. مهن��دس وفایی با اظهار 
تشکر از همکاری بخش های مختلف بویژه 
صنای��ع در مدیریت مصرف برق در ایام پیک 
بار بیان داشت : با توجه به تفاهم نامه وزارت 
صمت با وزارت نیرو در همکاری و تعامل گذر 
از پیک مصرف برق در تابستان ، صنایع بزرگ 
استان و شهرک های صنعتی استان، همکاری 
خوب و ارزشمندی را با صنعت برق استان به 
عمل آورده که جای تقدیر و سپاسگزاری دارد. 
ش��ریف ابراهیمی ، دادس��تان استان سمنان، 
فصل تابستان و ش��روع گرما را برای صنعت 
ب��رق ، عرصه کار و تالش مضاعف دانس��ت 
و بیان داشت : با توجه به اهمیت بخش تولید 
در صنایع و کشاورزی ، اعمال مدیریت بار در 
تابستان به گونه ای باشد تا کمترین مشکل را 

برای صاحبان صنایع ایجاد نماید. 

لزوم تسریع در اتمام واحدهای 
باقیمانده مسکن مهر شهر جدید مهستان

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران، 
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ش��رکت 
عمران ش��هر جدید هش��تگرد ) مهستان( با 
حضور در جلسه کمیته ویژه بررسی مسائل و 
مشکالت مسکن مهر ، ضمن اطالع از روند 
فعالیت و اقدامات این کمیته ، بر تس��ریع در 
اتمام و تحویل واحدهای باقیمانده مس��کن 
مهر تاکید کردند. مهندس قنبری مدیرعامل 
ش��رکت عمران در این جلس��ه با اش��اره به 
اینکه اقدامات  خوبی در شهر جدید هشتگرد 
انجام گرفته و فضای مناس��بی برای تکمیل 
پروژه های باقی مانده ایجاد شده است افزود : 
باید با برنامه ریزی منسجم و کار شبانه روزی، 
عملیات اجرایی واحدهای باقی مانده را  با در 
نظر گرفتن زیر س��اختهای مورد نیاز و توجه 
به مطالبه گری مردم در موعد مقرر به اتمام 
برس��انیم در پایان جلسه مسائل و مشکالت 
پروژه های مس��کن مهر ایران سابله و هودر 
در حضور سازندگان مورد بررسی قرار گرفت 
و تصمیماتی در خصوص رفع مشکالت آنها 

اتخاذ گردید

وضعیت جسمی »ایران« مطلوب است 
س��منان – تبیانیان: مراک��ز حفاظت و تکثیر 
یوزپلنگ آفریقایی از کش��ور آفریقای جنوبی 
در معاین��ه یوزپلنگ تازه زایم��ان کرده ایران 
گفت که وضعیت جس��می »ایران« مطلوب 
اس��ت و حالت طبیع��ی دارد و پس از طی ۲ 
مرحله فحلی آماده برای لقاح است. مدیرکل 
حفاظت محیط زیس��ت استان سمنان با بیان 
اینکه یوزپلنگ ها تا س��ن ۱۲ سالگی قدرت 
زادآوری دارند، گفت:  ۲ ماده زادآور یوزپلنگ 
در استان سمنان شناسنامه دار هستند و نشان 
می دهد زیستگاه اس��تان مامن امن زادآوری 
یوزپلنگ است. وی با بیان اینکه اگر اختالل 
ژنتیک  در توله ها اثبات شود باید یوزنر برای 
زادآوری یوزپلن��گ »ایران«  تغییر کند، بیان 
کرد: متخصصان بومی ش��اید تجربه کم در 
زادآوری گربه سانان گوشت خوار داشته باشند، 
اما  س��المت یوز مادر با عمل سزارین نشان 

می دهد علم و فن الزم را داریم.  

اخبار

مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان البرز 
گفت: در تابس��تان امس��ال اگ��ر صرفه 
جوی��ی نکنی��م ب��ا مش��کل ک��م آبی و 
افت فش��ار مواجه خواهی��م بود.ذوالفقار 
مه��دی زاده  اظه��ار ک��رد: ب��ا توجه به 
محدودی��ت منابع آبی و مناس��ب نبودن 
بارش های امس��ال از یک سو و افزایش 
جمعیت و مهاجرپذیر بودن البرز از سوی 
دیگر، توصیه می ش��ود مردم استان البرز 

صرفه  جوی��ی در مصرف آب را جدی تر 
بگیرند.وی با بی��ان اینکه اینکه نزوالت 
آس��مانی و ذخایر آبی به ش��دت در حال 
کاهش اس��ت، گفت: در تابستان امسال 
اگر صرفه جویی نکنیم با مشکل کم آبی 
و افت فشار مواجه خواهیم بود، بنابراین 
س��عی ما ب��ر این اس��ت که ب��ا اجرای 
تمهیدات الزم از جمل��ه بهره برداری از 
مدول )بخش( سوم و جدید تصفیه خانه 

آب ش��ماره ۲ کرج به ظرفیت ۵۰۰ لیتر 
بر ثانیه، تابستان امسال را بدون مشکل 
پشت سر بگذاریم.مدیرعامل آبفای البرز 
گفت: پس��ندیده اس��ت هم استانی های 
عزی��ز همگی خ��ود را در براب��ر بحران 
خشکسالی مس��ئول بدانند و روش های 
صرفه جوی��ی در مص��رف آب را به ویژه 
در کوتاه کردن زمان اس��تحمام، تعویض 
ش��یلنگ های فرس��وده کولرهای آبی و 

تنظیم شیر شناور و پرهیز از شست وشوی 
حیاط به کار گرفته وبا دوستان، آشنایان 
و خویش��اوندان خود در این باره صحبت 
کنند.وی از شهروندان درخواست کرد تا 
ب��ا صرفه جویی بیش��تر و رعایت الگوی 
استاندارد مصرف )۱۵۰ لیتر در شبانه روز 
برای هر نفر( ضمن کمک به حفظ منابع 
آبی موجود و پیشگیری از روبرو شدن با 
قطعی آب، امکان استمرار خدمات رسانی 

و بهره مندی همگانی از آب آشامیدنی را 
فراهم کنند. مهدی زاده متذکر ش��د: در 
حال حاضر مصرف آب خانگی در استان 
البرز به ح��دود ۲۰۰ لیتر به ازای هر نفر 

رسیده است.

بدون صرفه جویی آب در تابستان به مشکل می خوریم
مدیر عامل شرکت آبفای البرز :

مددجویان بهزیستي براي بهره مندي از آب، برق و گاز رایگان یک هفته فرصت ثبت نام دارند
مش��هد مقدس محمدضا رحمتی-مدیر کل بهزیس��تي 
خراس��ان رضوي گفت: مددجویان بهزیس��تي خراسان 
رضوي ت��ا پای��ان خردادماه فرص��ت دارند در س��امانه 
الکترونیک��ي معافیت از پرداخ��ت هزینه انرژي مصرفي 
خانوار اقدام کنند. به گفته مسعود فیروزي استفاده از آب، 
برق و گاز رایگان در صورتي میسر است که مددجویان، 
الگوي مصرفي تعیین شده از سوي وزارت نیرو و وزارت 
نف��ت را رعایت کنند. وي با بیان اینک��ه براي ثبت نام 
 Sam.behzisti.net مددجویان، سامانه اي به نشاني
طراحي شده گفت: مددجویان متقاضي نیازي به رفتن به 
دفاتر پیش��خوان دولت را ندارند و مي توانند مستقیما در 

این سامانه ثبت نام کنند.
وي یادآور ش��د: سامانه پیش��خوان مجازي، به گونه اي 
طراحي ش��ده که مددجویاني که سواد خواندن و نوشتن 
داش��ته باشند مي توانند ش��خصا در این سامانه ثبت نام 
کنند و در صورت داش��تن مشکل در ثبت نام یا نداشتن 
عضوي در خانواده که قادر به این کار باشد مي توانند به 

کافي نت ها مراجعه نمایند.
بر اساس ابالغ بودجه ۱۴۰۱ وزارت خانه هاي نفت و نیرو 
مکلف ش��ده اند تعرفه ها را به گون��ه اي اصالح کنند که 
مددجویان بهزیس��تي در صورت رعایت الگوي مصرف، 

بتوانند از انرژي به صورت رایگان بهره مند شوند.
فیروزي تصریح کرد: ثبت نام در سامانه براي بهره مندي 
از انرژي رایگان، فقط خاص مس��تمري بگیران نیست و 

همه ي مددجویاني که در سامانه ارمغان بهزیستي پرونده 
ثبت شده دارند مي توانند از این یارانه برخوردار شوند.

مدیر کل بهزیس��تي خراس��ان رضوي با تأکید بر اینکه 
اطالعات ورودي در این س��امانه، در هر شهرستان باید 
توس��ط بهزیستي شهرس��تان تأیید و س��پس به استان 
ارس��ال شود گفت: استان پس از بررسي نهایي و تطبیق 
ثبت نام کنندگان با پرونده هاي موجود مددجویان، نتیجه 

را به سازمان بهزیستي کشور ارسال مي کند.
ticketing. س��امانه  همچنی��ن  ک��رد:  تأکی��د  وي 

behzisti.gov.ir از س��وي سازمان بهزیستي براي 
پاسخگویي به سؤاالت، ابهامات و مشکالت متقاضیان 
از طریق ارس��ال تیکت، طراحي شده و آماده ي دریافت 

تیکت هاي کاربران مي باشد.
شایان ذکر است راهنماي استفاده از سامانه ثبت نام براي 
بهره مندي از هزینه انرژي رایگان در پورتال بهزیس��تي 
http://behzisti-kh. خراس��ان رضوي به نش��اني
ir در منوي قوانین، دس��تور العمل ه��اي عمومي قابل 

دسترسي مي باشد.

مدیر کل بهزیستي خراسان رضوي :

برنامه های مدیریت مصرف و گذر از پیک بار تابستان سال جاری ارائه شد
در دیدار مدیرعامل توزیع برق استان با دادستان سمنان

 مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق 
استان سمنان در دیدار با دادستان عمومی 
و انقالب مرکز اس��تان، وضعیت مدیریت 
بار و نحوه همکاری مشترکان برای گذر از 

پیک بار تابستان امسال را تشریح کرد.
 س��ید محمد حس��ینی نژاد با بیان این که 
ش��رکت توزیع برق اس��تان، هم اینک به 
قریب ۴۰۰ هزار مشترک برق خدمات ارائه 
می نماید گفت: برنامه ریزی و هماهنگی 
برنامه های مدیریت مصرف برای عبور از 

اوج بار در تابستان، از اسفند ماه سال قبل 
انجام ش��ده و در حال حاضر هم، جلسات 
مستمری از سوی شرکت توانیر تشکیل و 
عملکرد ش��رکت ها بررس��ی و نقاط قابل 

بهبود ارائه می شود.
 وی با اشاره به این که در بخش توزیع برق، 
سه دسته مشترکان مشمول همکاری می 
ش��وند گفت: مشترکان صنعتی، مشترکین 
کش��اورزی و همچنین بقیه موارد ش��امل 
اش��تراک های اداری، تج��اری و خانگی 

اس��ت که برای جملگی مشترکان همکار 
در برنامه های پیک س��ائی ، مشوق های 

الزم در نظر گرفته شده است.
وی با اظه��ار این کرد: بر اس��اس توافق 
ص��ورت پذیرفته با بخ��ش صنعت، برنامه 
هفتگ��ی برای مدیریت اضط��راری بار در 
داخل ش��هرک های صنعتی استان تنظیم 
و از قبل اطالع رس��انی می ش��ود و برای 
اش��تراک های صنعتی خارج از ش��هرک 
ه��ای صنعتی نی��ز برنام��ه محدودیت ها 

به گونه ای دیگر اطالع رس��انی و اجرایی 
می شود.

حس��ینی نژاد ب��ا عنوان این که جلس��ات 
متعددی ب��ا مش��ترکان برق کش��اورزی 
برای چگونگی همکاری با صنعت برق به 
ویژه در س��اعات ۱۲ تا ۱۷ بعد از ظهر در 
شهرس��تان های مختلف استان انجام شده 
تصریح کرد: ۳۸۰ اش��تراک پرمصرف چاه 
کش��اورزی استان ، قابلیت قطع و وصل از 
راه دور را دارن��د و مابقی نیز برای اعمال 

محدودی��ت ها به صورت دس��تی از تابلو، 
عملیات قطع و وصل آنها انجام می شود.

با هدف تس��ریع و تسهیل در فرآیند س��رمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی اولین نشست کارگروه تخصصی سرمایه گذاری در منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی، این 
کارگ��روه با هدف بررس��ی طرح ها و پروژه های فعال در س��طح منطقه و 

بمنظور احصاء و رفع موانع تولید و بررس��ی چالش های موجود و س��رعت 
بخش��ی و تسهیل در فرآیندهای حوزه سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و 
جذب س��رمایه گذار؛ به ریاست دکتر برزگر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
این س��ازمان و با حضور س��ایر مدیر و کارشناسان امور سرمایه گذاری، امور
HSE ، امور مهندسی و امور بهره برداری در محل سالن جلسات مدیریت 

این سازمان برگزار گردید و کلیه فرایندهای اولیه سرمایه گذاری و طرح های 
امکان سنجی شده بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت تا براین اساس، 
ضمن تسریع و تس��هیل در فرآیند رسیدگی به درخواست ها، روند کاری با 
شتاب بیش��تری انجام پذیرفته و فرایند رسیدگی با هماهنگی شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی و دبیرخانه شورای عالی مناطق  دنبال شود.

برگزاری اولین جلسه تخصصی کمیته کارگروه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

عتبات عالیات ظرفیت هایی الهی برای تربیت معنوی که خداوند به بشریت عنایت کرده است
تولیت آستان قدس رضوی:

مشهد مقدس س��حررحمتی-تولیت آستان 
ق��دس رض��وی گف��ت: عتب��ات عالی��ات 
ظرفیت ه��ا اله��ی برای تربی��ت معنوی که 

خداوند به بشریت عنایت کرده است.
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمس��لمین 
دیدار تولیت های و نمایندگان اعتاب مقدس 
عراق و س��وریه که در آستانه میالد حضرت 
امام علی بن موسی الرضا)ع( در تاالر والیت 
حرم مطهر رضوی انجام ش��د؛ با بیان اینکه 
خدام رض��وی فراهم آوردن امکانات رفاهی 
ب��رای زیارتی ت��وأم با آس��ایش و آرامش و 
تحقق زی��ارت متعالی همراه ب��ا معرفت را 
دو وظیفه اصلی خ��ود می دانند، اظهار کرد: 
م��ا معتقدیم همان گونه که م��ردم در زمان 
حیات ظاهری ائم��ه اطهار)ع( از محضر آن 
حضرات کس��ب فیض می کردند؛ امروز نیز 

باید همان گونه از اعتاب مقدسه کسب فیض 
کنند. وی افزود: عتب��ات عالیات ظرفیت ها 
و فرصتی های��ی متعالی برای تربیت معنوی 
انس��ان ها به ویژه نس��ل جوان هس��تند که 
خداون��د متعال در اختیار بش��ریت قرار داده 
است. تولیت آس��تان قدس رضوی با تأکید 
بر اهمیت توجه به نسل نوجوان و جوان در 
فعالیت ه��ای فرهنگی اعتاب مقدس��ه، ابراز 
کرد: ایام جوانی دوران بسیار مهمی در زندگی 
انسان است که فرد هم برای دریافت معارف 
نورانی و ارش��ادات الهی و هم برای انحراف 
و کجروی آمادگی باالیی دارد؛ لذا دشمنان 
هدف خود را اثرگذاری بر نس��ل جوان قرار 
داده اند. تولیت آستان قدس رضوی در ادامه 
به فعالیت های آمریکا ب��رای جذب جوانان 
عراقی اشاره و خاطرنشان کرد: شنیده شده 

آمریکا با هزینه خود جوانان بااستعداد عراقی 
را باه��دف انحراف قش��ر ج��وان و نوجوان 
این کش��ور از ارزش های اصیل فرهنگی و 
دینی ط��ی اردوهایی چندهفته ای به آمریکا 
می برد و در قالب برنامه هایی می کوش��د بر 
اف��کار و اعتقادات آن ها تأثی��ر بگذارد. وی 
افزود: اس��تکبار به دنبال این است که نسل 
ج��وان را به گونه ای تربی��ت کند که از میان 
آن ها دیگر ابومهدی المهندس پرورش نیابد 
و نس��لی تربیت نشود که با فتوای مرجعیت 
لباس جهاد بپوش��د و حش��د ش��عبی شکل 
نگیرد و در این میان رس��الت علما، نخبگان 
و روش��نفکران دینی عراق در مقابله با این 
توطئه دشمن بسیار س��نگین است. وی در 
ادامه به فیلمی موهون که به ساحت قدسی 
حضرت رضا)ع( اهانت کرده و در جشنواره ای 

غربی مورد تجلیل قرار گرفته اش��اره مرد و 
گفت: استکبار از هر تالشی برای هجمه به 
اعتاب مقدسه اس��تفاده می کند، مستکبران 
اگر می توانس��تند و قدرتش را داشتند همان 
جنایتی که متوکل عباس��ی انجام داد و حرم 
حض��رت اباعبداهلل الحس��ین)ع( را تخریب 
کرد، ب��ا تمامی حرم های مطهر اهل بیت)ع( 
انجام می دادند، کما اینکه در بقیع این جنایت 

را مرتکب شدند.
وی تصری��ح کرد: دش��منان دین و معنویت 
می دانن��د این بارگاه ه��ای نورانی و مقدس 
الهام بخ��ش و حی��ات آفرین ب��وده و باعث 
جهت ده��ی صحی��ح ب��ه م��ردم و جوانان 
می ش��وند؛ ل��ذا ت��الش دارند بی��ن مردم و 
خصوصاً نس��ل جوان با این اماکن ش��ریف 

جدایی ایجاد کنند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه فت��وای جه��اد آیت اهلل 
سیس��تانی علیه داعش، ابراز کرد: چند کلمه 
فتوای آیت اهلل سیستانی موجب شد جمعیت 
باالیی از مردم به گروه های مقاومت و حشد 
الش��عبی بپیوندند و معادله ق��درت درنبرد با 
داعش تغییر کند، دش��من از این فتوا ضربه 
سنگینی خورده است، لذا بیکار نمی نشیند و 
ت��الش خواهد کرد از نفوذ معنویت در میان 

جوانان شیعه بکاهد.
وی تصریح کرد: اس��تکبار و اس��تعمارگران 
از انق��الب ش��کوهمند اس��المی که تحت 
لوای مرجعیت ش��یعی و والیت فقیه صورت 
گرفت، لطم��ات فراوانی خورده اس��ت؛ لذا 
س��رمایه گذاری س��نگینی خصوصاً در حوزه 
رسانه برای ضربه به مرجعیت و والیت فقیه 

انجام می دهد.

فرسودگی ۴0 درصد شبکه آب شهری ایالم

تکریم ارباب رجوع و آموزش تخصصی در سرلوحه کاری روسای نواحی ایالم قرار گیرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم عنوان کرد:

سرپرست شرکت گاز ایالم؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم گفت: بیش از ۴۰ درصد شبکه های 
توزیع آب در این اس��تان بر اساس آخرین برآورده های صورت گرفته توسط 
کارشناسان این شرکت فرسوده است. »پرویز ناصری« اظهار داشت: با توجه 
به رسالت و اهداف این شرکت سعی شده تا در جهت افزایش رضایت مندی 
ه��م اس��تانی های عزیز و به دنبال آن ارتقای به��ره وری و افزایش کمی و 

کیفی عملکرد خود گام بردارد. وی در خصوص مش��کالت حوزه آبرس��انی 
شهری و روستایی، افزود: فرسودگی بیش از ۴۰ درصد شبکه های توزیع آب 
استان و ۲۴ درصد خطوط موجود، فرسودگی خط انتقال گل گل به طول ۲۳ 
کیلومتر با توجه به قدمت عمر باالی آن و افزایش حوادث و اتفاقات مس��یر 
خط انتقال، وجود ۳ کیلومتر از خط انتقال س��د ایالم در زیر منازل مسکونی 

منطقه بانبرز و …. از مهمترین مشکالت حوزه آبرسانی شهری و روستایی 
استان اس��ت. مدیرعامل آبفای ایالم در خصوص برنامه های شرکت آبفای 
استان جهت عبور از تنش آبی تابستان امسال،تصریح کرد: برنامه های کوتاه 
مدتی جهت عبور از تنش آبی تابستان امسال با استراتژیک مدیریت تولید و 

مصرف تدوین شده که در حال اجرا می باشد.

 سرپرست ش��رکت گاز استان ایالم گفت: شاخص های 
مهمی همچ��ون تکریم ارب��اب رج��وع و آموزش های 
تخصصی نیروها می بایست در دستور کار روسای نواحی 

در سطح شهرستانهای استان قرار گیرد.
محمود کشاورز در مراسم معارفه سرپرست بهره برداری 

شرکت و در جلسه با روس��ای ادارات گاز شهرستانهای 
اس��تان با بیان اینکه می بایس��ت مردم��داری و تکریم 
ارباب رجوع و خدمت بی منت در راُس امورات کاری قرار 
گیرد تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم در همه زمینه ها 
باش��یم، افزود:  برای دس��تیابی به اهداف تحول اداری و 

تعالی سازمانی در زمینه رضایت ارباب رجوع باید این مهم 
جزء اصول اولیه کاری همکاران در اقصی نقاط اس��تان 

قرار گیرد.
وی با اش��اره به اینکه تخصص و آموزش دو مولفه مهم 
برای دس��تیابی به اهداف می باشد، فزود: رعایت حقوق 

شهروندی و انجام به موقع خدمات درخواستی مشترکین 
و ارباب رجوع از اصول مهم ش��رکت گاز اس��تان است و 
از همه همکاران درخواس��ت می ش��ود تا با سعه صدر و 
س��رعت عمل و با رعایت قوانین و مق��ررات برای انجام 

درخواست های مردم و مراجعین اقدام کنند.
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جامعه

سرقت دالرهای یک شهروند در پوشش 
مامور پلیس

مردی که در پوش��ش مام��ور پلیس اقدام به 
س��رقت ده ها دالر از یکی از ش��هروندان در 
غرب تهران کرده بود، بازداش��ت ش��د.هفته 
یکی از ش��هروندان به کالنت��ری وردآورد در 
غرب تهران مراجعه و اعالم کرد که در حال 
عبور در اتوبان تهران - کرج بود که ناگهان 
مردی جوان با یک دس��تگاه خودروی سمند 
مقاب��ل او توقف کرد. این فرد ابتدا بی س��یم 
همراهش را در معرض دید این ش��اکی قرار 
داده و س��پس با معرفی خود به عنوان مامور 
اقدام به بازرسی از وی کرده و پس از سرقت 
بیش از ۱۰۰ دالر همراه شاکی و چند صدهزار 
تومان پول نقد س��وار برخودرو شده واز محل 
متواری شده اس��ت.  با کسب این اطالعات 
تیمی وی��ژه از ماموران کالنتری رس��یدگی 
ب��ه موضوع را در دس��تورکار خود قرار داده و 
مدتی بعد توانس��تند با اس��تفاده از شیوه های 
پلیس��ی مخفیگاه این فرد را در شهرس��تان 
کرج شناس��ایی کرده و پ��س از هماهنگی با 
مقام قضایی در عملیاتی او را دس��تگیر و به 
مقر انتظامی منتق��ل کنند.با انتقال متهم به 
مقر انتظامی، س��وابق وی مورد بررسی قرار 
گرفت که در جریان آن مش��خص ش��د این 
فرد دارای چندین فقره س��ابقه کیفری است. 
همچنین متهم تحت بازجویی نیز قرارگرفت 
ک��ه در جریان آن به جرم خود و س��رقت از 
دست کم سه نفر با همین شیوه اعتراف کرد و 
گفت که با معرفی خود به عنوان مامور پلیس 
اقدام به سرقت وجوه نقد و اموال گران بهای 

همراه شهروندان کرده است.

سرقت 50 میلیاردی زن معتاد برای 
تهیه موادمخدر

رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از دس��تگیری س��ارقی که ۵۰ میلیارد ریال 
اموال سرقت ش��ده را برای تهیه مواد مخدر 
فروخته بود خبرداد.س��رهنگ کارآگاه سعید 
دالوند درباره کش��ف این پرون��ده اظهارکرد: 
روز پنجم خرداد ماه س��ال گذشته، پرونده ای 
در خصوص س��رقت از منزل��ی در کالنتری 
ولنجک تش��کیل شد که با دس��تور قضایی 
رس��یدگی ب��ه آن در دس��تورکار کارآگاهان 
دایره مبارزه با س��رقت از منزل پایگاه س��وم 
پلیس آگاهی تهران ب��زرگ قرار گرفت. که 
با آغاز تحقیقات و بر اساس بررسی های اولیه 
کارآگاهان مشخص شد که سارق این منزل 
زنی بوده که به منزل مالباخته و واحد کناری 
شاکی رفت و آمد داشته است.  رئیس پایگاه 
یکم پلیس آگاهی تهران ب��زرگ اظهارکرد:  
با شناس��ایی متهم، مخفی��گاه وی نیز مورد 
شناس��ایی قرار گرفته و هماهنگی های الزم 
برای انجام عملیات و دس��تگیری این فرد با 
مقام قضایی نیز انجام شد. سرانجام ماموریت 
به اجرا درآمده و ماموران زن سارق را درحین 
مصرف موادمخدر در مخفیگاهش بازداشت و 

به مقر انتظامی منتقل کردند.  

نشانه های مهم افسردگی در مردان 
چیست؟

کالس��یک  نش��انه  ی��ک  گوش��ه گیری 
افس��ردگی در زن��ان و م��ردان اس��ت اما 
مردان ممکن است کمتر متوجه این مورد 
ش��وند.پرخوابی یا مش��کل در خوابیدن از 
مشکالت افسردگی مردان است. افراد در 
زمان افسردگی معموال بیشتر می خوابند و 
توانایی تمرکز را از دست خواهند داد. این 
فقط خواب زیاد نیس��ت که می تواند نشانه 
افسردگی باشد. موسسه ملی سالمت روان 
گزارش کرد بی خوابی یا مشکل در خواب 
نیز می تواند یک عالمت باشد و این یکی 
از عالئمی است که احتماال در بین مردان 
شایع تر اس��ت.به گفته انجمن روانپزشکی 
آمریکا، ب��رای اینکه یک مرد یا زن مبتال 
به افس��ردگی تشخیص داده شود، آن فرد 
بای��د تقریبا ه��ر روز به م��دت حداقل دو 
هفته، غمگینی یا از دس��ت دادن عالقه به 
فعالیت های عادی را همراه با س��ایر موارد 
تجربه کند اما در مردان، این احساس غم 
و اندوه ممکن اس��ت بیشتر شبیه خشم یا 
عصبانیت باشد.عدم عالقه به فعالیت های 
دلخواه می تواند از عالئم افس��ردگی باشد. 
اعتیاد به کار نیز از مظاهر افسردگی است 
و مردان��ی که از افس��ردگی رنج می برند، 
ب��رای پنهان  کردن افس��ردگی و منحرف 
شدن از آن به کار پناه می برند.خرج  کردن 
بی��ش از ان��دازه می تواند نش��انه ای برای 
افسردگی مردان باشد که سعی می کنند تا 

از افسردگی و احساسات آن فرار کنند.

باند جیب بری خانوادگی در دام پلیس 
پایتخت

رئیس پایگاه شش��م پلی��س آگاهی پایتخت 
از دس��تگیری اعضای یک بان��د خانوادگی 
خب��ر داد که با همکاری یکدیگر در تهران و 
سایر استان ها جیب بری می کردند.سرهنگ 
کارآگاه سیدقاس��م موس��وی فر گف��ت: ۲۴ 
بهمن ماه سال گذشته پرونده ای با موضوع 
دس��تگیری سارق جیب بر به نام مرضیه ۲۹ 
س��اله در کالنتری ۱۶۹ مشیریه تشکیل شد 
که با دس��تور قضایی پرونده برای  کشف و 
پی جویی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و 
کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت های خاص 
پایگاه مامور رسیدگی شدند.وی عنوان کرد: 
محتویات پرونده حاکی از آن بود، شاکی ۲۳ 
بهمن ماه در بازار روز مشیریه مشغول خرید 
بوده که سارق جیب بر  قصد سرقت گوشی 
تلفن همراه وی را داش��ته و ش��اکی متوجه 
می ش��ود؛ با کمک اف��راد دیگر فرد مظنون 
را دستگیر و ماموران س��ریع به محل اعزام 
می ش��وند و سارق که خود را مرضیه معرفی 
ک��رده بود ب��رای انجام تحقیقات با دس��تور 
قضایی به پایگاه ششم پلیس آگاهی منتقل 
می ش��ود.رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی 
تهران  ادامه داد: متهم که  علت حضورش را 
در محل فالگیری برای مردم عنوان و اظهار 
کرد کس��ی همراه وی نبوده است که در این 
خص��وص مامورین جهت انج��ام تحقیقات 
میدان��ی به مح��ل وقوع حادث��ه عزیمت، با 
بررس��ی دوربین های مداربسته و بازبینی آن 
مشخص شد سارقان تعداد چهار نفر که یکی 
از آنان مرد و سه نفر دیگر زن هستند و نقشه 

سرقت به شیوه جیب بری را کشیده اند.

زیرسویه بسیار مسری کرونا شناسایی 
شد

زیرس��ویه BA.۴ ویروس کرونای امیکرون 
در روس��یه شناسایی ش��د.کامیل خفیظوف، 
دانش��مند روس��ی، در این خص��وص گفت: 
زیرسویه فرعی BA.۴ امیکرون سارس کوو 
۲ در روس��یه شناسایی شده است.خفیظوف، 
سرپرست آزمایشگاه تحقیقات ژنوم موسسه 
بیماری ه��ای همه گیر روس��یه، اظهار کرد: 
ژن��وم دودمان BA.۴ ویروس س��ارس کوو 
۲ در پایگاه VGArus که توسط موسسه 
تحقیقات علمی مرکزی اپیدمیولوژی روس پا
تِِرب نادُزر)Rospotrebnadzor( توسعه 
یافته، ذخیره ش��ده است.در حال حاضر یک 
نمونه توسط موسس��ه تحقیقاتی آنفلوآنزای 
و   )Smorodintsev(اسمورودینس��تف
نمونه دیگر توس��ط موسسه تحقیقات علمی 
مرکزی اپیدمیولوژی روس پاتِِرب نادُزر کشف 
شده است.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
س��ویه BA.۲ و زیرسویه های آن در روسیه 
غالب اس��ت و حدود ۹۵ درصد از کل موارد 
جدید را تشکیل می دهد.این دانشمند افزود: 
با این حال نتایج منتشر شده برخی تحقیات 
 ۴.BA اخیر نشان می دهد که دودمان فرعی
و BA.۵  امیکرون قابلیت اندکی انتقال بیشتر 

نسبت به سویه های قبلی امیکرون دارند.

صندوق بازنشستگی توان بازنشستگی 
پیش از موعد زنان را ندارد

رئی��س فراکس��یون زنان و خان��واده مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر لزوم توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار، گفت: نوعا سیاست ما  
برای زنان سرپرست خانوار »حمایت گرایانه« 
بوده اس��ت و در حال حاضر افراد در سیس��تم 
های ما »رسوب« می کنند و از همین رو است 
که همواره با مقوله »پشت نوبتی« در این حوزه 
مواجه ایم چراکه بودجه ما توان مدیریت بیش 
از این را ندارد و رویکرد ما توانمندسازی نیست.

فاطمه قاس��م پور در نشست  »سیاست های 
کل��ی تامین اجتماع��ی از ابالغ ت��ا اجرا« که 
امروز با موضوع »تحلیل و بررس��ی چالشها و 
چشم اندازهای نظام تامین اجتماعی« برگزار 
ش��د،  اظهار کرد: نوعا سیاست ما  برای زنان 
سرپرست خانوار »حمایت گرایانه« بوده است 
و شاید اشتغال سازی برایشان داشته باشیم  اما 
فردی که وارد نظام حمایتی ما می ش��ود باید 
طبق نظام چند الیه بررسی شود تا اگر پس از 
مدتی امکان خروج او از سیستم وجود داشت، 
این اتفاق بیفتد. این عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید نظام 
مسائل افراد دیده شود تا بتوانند روی پای خود 
بایس��تند، ادامه داد: در عین حال برخی افراد 
نیز نیازمند دریافت مستمری تضمینی هستند 
چراکه از نظر سن امکان اشتغال ندارند و باید 
تحت حمایت همیشگی باشد اما بررسی نظام 
مس��ائل افراد در حال حاضر »کور« است به 
ط��وری که با خانم ۴۵ س��اله و ۶۵ س��اله به 
یک شکل بخورد می شود و رویکرد چند الیه 
سیاست های کلی تامین اجتماعی می تواند در 
این راستا تنظیم گری کند.رئیس فراکسیون 
زنان و خانواده مجلس ش��ورای اس��المی در 
پاسخ به سوالی در خصوص بازنشستگی پیش 
از موعد زنان، تصریح کرد: بازنشستگی پیش 
از موعد از جمله مطالبات جدی برخی بانوان 

است که با ما مطرح می کنند. 

اخبار

گ�روه اجتماعی: وزیر کش��ور با اش��اره به 
نادی��ده گرفته ش��دن حقوق ک��ودکان در 
فلسطین، یمن و افغانستان، نوع نگاه غرب 
به کودکان را آبروریزی بزرگی برای آنان 
عنوان کرد.به گزارش »عصر ایرانیان« با 
حضور در  نخستین همایش ملی حمایت از 
اطفال و نوجوانان آسیب دیده و در معرض 
آسیب های اجتماعی با بیان اینکه در مبانی 

غربی فضای تیره و تاریکی وجود دارد که 
همه تح��ت عن��وان حق ک��ودک انجام 
می شود، اظهار داش��ت: وقتی کودکان در 
فلس��طین، یمن و افغانستان آنچنان مورد 
هجوم و تهاجم قرار می گیرند و به بدترین 
وجه کشته و زندانی میشوند، ظاهراً کودک 
و نوجوان محسوب نمی شوند.وزیر کشور با 
بیان اینکه ن��وع نگاه به کودک و نوجوان 
در غ��رب، آبروریزی بزرگ��ی برای غرب  
اس��ت، اظهار داشت: اصال به عکس هایی 
ک��ه از ک��ودکان یمنی ک��ه تحت تحریم 
و جنگ هس��تند، منتشر می ش��ود کاری 

ندارن��د و هی��چ وجدانی ب��ه درد نمی آید 
و اعتراض��ی وجود ندارد.وی با اش��اره به 
اینکه رئیس جمهور آمریکا و غرب ژست 
بی طرفی می گیرند، عنوان کرد: بسیاری 
از کودکان کار و خیابان در ایران، کودکان 
افغانستانی هستند که توسط آمریکایی ها 
از خانه و کاش��انه خود رانده شدند و کسی 
کاری ن��دارد که این ظلم ه��ا چگونه این 
افراد را بی سرپرس��ت کرده است.وحیدی 
با یادآوری ای��ن موضوع که رهبر انقالب 
اسالمی در سال های گذشته دستور دادند 
که کودکان مهاجر در ایران تحت آموزش 

رایگان قرار بگیرن��د، تاکید کرد: این نوع 
نگاه در ایران اس��ت و تف��اوت آن با نگاه 
غرب، مشخص اس��ت.وزیر کشور با بیان 
اینکه اگر نوع نگاهی که در غرب اس��ت 
به کشورهای دیگر و کشورهای اسالمی 
کشیده شود آمار بسیار نگران کننده خواهد 
ب��ود، گفت: در غرب یک تمدن پوس��یده 
ف��ارغ از اخ��الق، هویت و رش��د معنوی 
وج��ود دارد که روز به روز خودش��ان دچار 
مشکالت جدید می ش��وند.وحیدی تاکید 
کرد: اولین مس��ئله مهم این است که در 
کشور خود مراقبت کنیم که مبانی فکری 

غلط، منحط و ضد اخالقی را رشد کند.وی 
تاکید کرد: بای��د مراقبت کنیم که جریان 
ضد کودک و نوجوان که در غرب اس��ت 
را به عنوان ح��ق کودک جا نزنند و به ما 
نخورانند.وزیر کشور با بیان اینکه مراقبت 
از مبانی فکری و عملی خودمان در حوزه 
کودک و نوجوان مهم است، اظهار داشت: 
س��ندی که شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای کودکان تهیه و رئیس جمهور آن را 
ابالغ کرده است، سند ارزشمندی بوده که 
بای��د مبانی نظری و عمل��ی در این حوزه 

باشد.

بسیاری از کودکان کار در ایران، افغانستانی های آواره شده توسط آمریکا هستند
وزیر کشور در همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب دیده:

رسیدگی سریع به پرونده حادثه متروپل، قطار یزد و سرقت از بانک ملی
رئیس قوه قضاییه دستور داد؛

گروه اجتماعی: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر 
اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی 
اظه��ار داش��ت: جایگاه پلی��س در همه دنیا 
محترم اس��ت و تعرض به پلیس، امر بسیار 
سنگینی اس��ت؛ هرگونه تعرض به پلیس به 
اشکال مختلف مغایر با منطق و قانون است.
به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��الم 
محس��نی اژه ای،  غالمحسین  والمس��لمین 
امروز )دوشنبه ۲۳ خرداد( در نشست شورای 
عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاط��ره ش��هدای گرانقدر انقالب اس��المی 
به ویژه آیت اهلل س��عیدی و شهیدان بخارایی، 
صفارهرندی، نیک ن��ژاد و امانی، به در پیش 
بودن هفته قوه قضاییه اش��اره کرد و خطاب 
ب��ه هم��ه مدی��ران قضایی و رؤس��ای کل 
دادگستری ها تاکید کرد که نسبت به بررسی 
و تجزی��ه و تحلی��ل عملک��رد و برنامه های 
یک س��ال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار 
عموم��ی، اقدامات مقتض��ی را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضا با اش��اره به چند پرونده 
قضایی روز و ضرورت دقت و جامع نگری در 
رس��یدگی و اجرای حکم آنها، اظهار داشت: 
پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس 
طبق ضوابط و مقررات مورد رس��یدگی قرار 
گرفت و حک��م ناظر بر آن صادر ش��د؛ این 
حکم، نه توسط خود محکوم علیه بلکه توسط 
وکیل او مورد اعت��راض قرار گرفت بنابراین 
برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی 
کش��ور مورد رس��یدگی قرار گرف��ت و مقرر 
بود پرونده روز گذش��ته برای اجرا به مشهد 
ارسال ش��ود؛ تاکید ما این است که در نحوه 
و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور 
نیز نظر ش��ورای تأمین جلب و با هماهنگی 
ای��ن ش��ورا اقدام��ات مقتضی انجام ش��ود.
محس��نی اژه ای با اشاره به پرونده قتل مأمور 
نیروی انتظامی در شیراز گفت: نسبت به این 
پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد 
و پ��س از رفع نقص، روز گذش��ته مجدداً به 
دیوان ارجاع داده ش��د؛ ضروری است رئیس 
دیوان عالی کش��ور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا 
به این پرونده با احتیاط الزم، هر چه سریعتر 
رسیدگی شود.محسنی اژه ای افزود: تعرض به 
پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض کننده و 
به ط��ور کلی عموم مردم اس��ت زیرا پلیس 

تضمین کننده آرام��ش و امنیت آحاد جامعه 
است بنابراین دادستان های ما مکلف هستند 
دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی 
که به پلیس تعرض می کنند، داش��ته باشند؛ 
البته بدیهی اس��ت که رفت��ار پلیس نیز باید 
توأم با موازین اس��المی، انسانی و حرفه ای 
باشد.رئیس قوه قضاییه به مسئوالن قضایی 
ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران 
حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی 
و بدون مالحظه را انجام دهند.محسنی اژه ای 
در این رابطه به مس��ئوالن ام��ر تاکید کرد 
چنانچه تقصیر فرد ی��ا افرادی در این حادثه 
در دادس��را محرز ش��ده و امکان رس��یدگی 
مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را 
هر چه زودتر به دادگاه ارس��ال کنند و حتمًا 
نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در 
حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارس��ال شود.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره ب��ه حادثه قطار 
مش��هد – یزد به دادستان کل کشور دستور 
داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر 
چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید 
و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، 
نسبت به رسیدگی قانونی، بدون مالحظه و 
سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت 
گیرد.رئی��س عدلیه تصریح کرد: تس��ریع در 
رس��یدگی به ای��ن قبیل پرونده ه��ا می تواند 

تسکینی بر آالم حادثه دیدگان و خانواده های 
آنها باش��د. محسنی اژه ای با اشاره به سرقت 
از صندوق امانات یکی از ش��عب بانکی ملی 
در تهران بر بررس��ی همه جانبه ابعاد مختلف 
ای��ن پرونده تاکید کرد و ضم��ن قدردانی از 
نیروی انتظامی و دادس��تانی تهران به سبب 
انجام اقدامات الزم و شبانه روزی در رسیدگی 
ب��ه این پرونده، گفت: در این موضوع از یک 
سو، عده ای مالباخته ش��دند؛ از سویی دیگر 
باید توجه داش��ت که در قضیه این س��رقت 
ب��ه امان��ت داری بانک لطمه وارد می ش��ود 
و جنبه ه��ای بدآم��وزی این قضی��ه نیز باید 
مورد توجه ق��رار گیرد؛ بنابراین قضات ما در 
رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت 
را در مس��تند بودن رسیدگی ها داشته باشند.
محسنی اژه ای با اش��اره به جلسه ای که روز 
گذش��ته در خصوص بررس��ی ابعاد س��رقت 
مذکور به ریاس��ت رئیس قوه قضاییه برگزار 
شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت 
از لحاظ حقوقی ب��ه صورت همه جانبه مورد 
بررسی و دقت نظر قرار گیرد.رئیس دستگاه 
قض��ا با یادآوری این نکت��ه که همه افراد در 
مظان اته��ام ق��رار گرفت��ه در پرونده هایی 
نظیر س��رقت از صندوق امانات بانک ملی، 
در یک سطح نیس��تند؛ تصریح کرد: ممکن 
اس��ت برخی از این افراِد در مظان اتهام قرار 

گرفته، مباش��ر یا معاون جرم باشند؛ ممکن 
اس��ت برخی افراد نس��بت به فراری دادن یا 
مخفی کردن متهم یا متهمان نقش داشته اند؛ 
همچنین امکان دارد عده ای نسبت به خرید 
یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ 
در هر صورت اینطور نیست که همه افرادی 
که در این پرونده دستگیر شده اند و در مظان 
اتهام قرار گرفته اند مس��تقیم در س��رقت از 
صندوق امانات بانک حضور داشته اند.رئیس 
عدلیه با اش��اره به س��ابقه دار بودن دو متهم 
پرون��ده مزبور به دادس��تان انتظامی قضات 
دستور داد تا نس��بت به بررسی همه جانبه و 
دقی��ق پرونده قبلی این دو مته��م، اقدامات 
مقتضی را ترتیب دهد.محسنی اژه ای در این 
رابطه گفت:  برای دو متهم پرونده سرقت از 
صن��دوق امانات بانک ملی، پیش تر به اتهام 
س��رقت، در یکی از استان ها پرونده تشکیل 
ش��ده بود و آنها س��ابقه دار بودن��د؛ بنابراین 
دادس��تان انتظامی قض��ات باید این موضوع 
را بررس��ی دقیق کند که آیا در رس��یدگی به 
آن پرونده، کوتاهی  و قصوری از ناحیه مرجع 
رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه 
آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق 
از ارفاق��ات قانونی بهره مند ش��ده اند یا خیر؟  
وی تاکید کرد: در رس��یدگی ب��ه این قبیل 
پرونده ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان 

قوه قضاییه، ضعفی داشته ایم یا نه. سپس به 
بخش های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که 
آیا بانک و قس��مت های دیگ��ر در وقوع این 
قبیل سرقت ها ضعف دارند یا نه. ما باید اول 
از خودمان شروع کنیم.رئیس قوه قضاییه با 
اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده 
س��رقت از صندوق امانات بانک ملی در یک 
خانواده، به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد 
تا این موضوع را مورد بررس��ی قرار دهد که 
چطور اعضای یک خانواده به صورت گروهی 
مرتکب جرمی می ش��وند و چطور اگر از این 
خانواده افرادی پیش تر محکوم شده اند، مجدداً 
آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می دهند و بقیه 
اف��راد خانواده نیز با آنه��ا همکاری می کنند.
محس��نی اژه ای با اش��اره به ضرورت توجه 
مسئوالن ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و 
فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از 
شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی 
چندین س��اعت در بانک بودند و تعداد قابل 
توجهی از صندوق ها را با وسایل مخصوص 
شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک 
خارج کردند، س��پس بعد ساعت ها مشخص 
شد س��رقتی رخ داده، موضوعی است که از 
جهات و جنبه ه��ای گوناگون به ویژه ضعف 
سیس��تم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و 
باید نس��بت به آن بررس��ی عملیاتی و فنی 
صورت گیرد.وی افزود: در اذهان عده ای این 
سؤاالت وجود دارد که چنین سرقتی نمی تواند 
کار دو یا س��ه فرد معمولی باشد و قطعاً این 
سرقت نیاز به برنامه ریزی، طراحی و حضور 
افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ بنابراین 
برای پیش��گیری از رخ دادن اتفاقات مشابه 
بای��د اقدامات همه جانب��ه و عاجلی صورت 
گیرد.رئیس قوه قضاییه در این زمینه به ناصر 
سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت 
به تش��کیل کارگروهی مشترک، متشکل از 
معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دادگستری، 
پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، 
کارشناس��ان بانکی و بانک مرکزی و س��ایر 
بخش های ذیص��الح، اقدام��ات مقتضی را 
ترتیب دهد؛ تا همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، 
مورد بررس��ی و تجزی��ه و تحلیل جامع قرار 
گیرد و از تک��رار حوادث اینچنینی که دارای 

عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در حال حاضر با 
همکاری و هم��ت هم وطنان و تالش کارکنان مراکز 
انتقال خون و اهداکنندگان ذخایر خون در کش��ور در 
ش��رایط خوب و به طور متوسط، باالی ۱۰ روز است.

عب��اس صداقت درگفت و گو با ایرن��ا افزود: با کمک 
گرفتن از ش��بکه ملی خون رس��ان این آمادگی برای 
سراسر کشور ایجاد ش��ده است و توانسته ایم خون و 
فرآورده های خونی مورد نیاز تمام استان های کشور را 
به موقع و باالترین کیفیت تامین کنیم.  وی ادامه داد: 
هدف س��ازمان انتقال خون این است که هیچ بیمار و 
درمانگری در مراکز درمانی و بیمارستانی به جزء دغدغه 

بیماری دغدغه ای در مورد تأمین خون و فرآورده های 
موردنیاز نداش��ته باشد.سخنگوی سازمان انتقال خون 
گفت: در حال حاضر توانسته ایم ۱۰۰ درصد نیاز خون 
بیماران و مراکز درمانی و بیمارستانی را سرتاسر کشور 
تأمین کنیم و امروز به این هدف بزرگ نایل آمده ایم.

صداقت با بیان اینکه ایران کش��وری اس��ت که تنوع 
قومیتی و ادیان الهی برخوردهاس��ت، خاطرنشان کرد: 
همواره تالش شده اس��ت باهمت اهداکنندگان خون 
فارغ از قومی��ت و دین خون و فرآورده های آن تأمین 
می شود و س��ازمان انتقال خون نیز متعهد است که با 
استفاده از باالترین فناوری های نوین، سالم ترین خون 

با باالترین کیفیت را فراهم کند و در اختیار بیماران و 
مراکز درمانی و بیمارس��تانها ق��رار دهد و تاکنون هم 
باهمت تالش کارکنان و س��ازمان انتقال خون و ایثار 
و همکاری اهداکنندگان خون این هدف در سرتاس��ر 
کش��ور محقق شده اس��ت.وی تاکید کرد: خون هایی 
اهدای در ایران از س��الم ترین خون ها در دنیاس��ت و 
سالمت خون در ایران مطابق با آخرین استانداردهای 
جهان��ی و در بخش فرآوری، غربالگری و پخش خون 
کاماًل بر اس��اس آخرین استانداردهای اتحادیه اروپا و 
فراتر از منطقه امرو )مدیترانه شرقی( است.سخنگوی 
س��ازمان انتقال خون گفت: ب��ر روی یک واحد خون 

اهدایی بی��ش از هزار و ۵۰۰ فرایند توس��ط کارکنان 
انتق��ال خ��ون انجام می ش��ود و ۴۸ محص��ول تولید 
می ش��ود که به مصرف بیماران می رسد.وی ادامه داد: 
در حال حاضر در ایران بر اس��اس آمار به دس��ت آمده 
در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلی��ون ۳۰۰ هزار نفر برای 
اهدای خ��ون اقدام کردند که ازای��ن تعداد نزدیک به 
۲ میلیون نفر موفق به اهدای خون شدند.س��خنگوی 
س��ازمان انتقال خون خاطرنش��ان کرد: برای امسال 
س��ازمان انتقال خون هدف گذاری کرده اس��ت که تا 
پایان سال ش��مار اهداکنندگان خون به ۲ میلیون ۵۰۰ 

هزار نفر افزایش یابد.

ذخایرخون درکشور باالی ۱۰ روز است
سخنگوی سازمان انتقال خون:

پرونده صندوق امانات بانک ملی همچنان مفتوح است
فرمانده کل انتظامی کشور:

فرمانده کل انتظامی کش��ور گف��ت: پرونده 
سرقت صندوق امانات بانک ملی از نظر پلیس 
همچنان مفتوح است و متهمانی هستند که 
باید روی آن ها کار شود و زوایای پنهان دیگری 
دارد.به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار حسین 
اشتری  در مراسم عملیات اجرایی ۱۴۱۲ واحد 
خانه سازمانی با عنوان طرح سپهبد سلیمانی 
با اشاره به مخابره شدن خبر سرقت صندوق 
امانات بانک ملی در تهران گفت: این خبر همه 
را نگران کرد، مردم متأثر ش��دند و افرادی که 
دنبال زیر سوال بردن اقتدار جمهوری اسالمی 
بودند خوشحال شدند؛ از همان ساعات اولیه 
پلی��س آگاهی تهران بزرگ در صحنه حضور 
پیدا کرد و ای��ن موضوع را با جدیت پیگیری 

کردند.وی با بیان اینکه وقتی زوایای مختلف 
این سرقت مش��خص شد واقعا نگران شدیم 
افزود: خداوند کمک کرد و کمتر از ۴۸ ساعت 
اطالعات سارقان را به دست آوردند و توانستند 
این س��رقت حرفه ای را کشف کنند.اشتری با 
بیان اینکه سارقان توانستند از خلع ها و نقاط 
ضعف امنیتی بانک استفاده کنند و نقشه شوم 
خود را عملی کنند اظهار کرد: تاکید داش��تیم 
کش��فیات و اطالعات با طبقه بندی منتش��ر 
ش��ود تا پرونده به نتیجه کامل برسد و عجله 
در اطالع رسانی مانع کار کارآگاهان و افسران 
پلیس نشود که البته این نکته به خوبی انجام 
شد.وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی 
به بیش��تر زوایای پرونده این س��رقت دست 

یافتن��د تاکید ک��رد: پرونده س��رقت صندوق 
امانات بانک ملی از نظر پلیس همچنان مفتوح 
است و متهمانی هس��تند که باید روی آن ها 
کار ش��ود و زوایای پنهان دیگری دارد اما ۹۰ 
درصد کار این پرونده انجام شده است.فرمانده 
کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه کشفیات 
این سرقت مقدار بسیار باالیی است گفت: بعد 
از کش��ف اموال با دقت باال اموال دسته بندی 
و با حضور نماین��دگان فراجا، بانک مرکزی، 
بانک ملی و دس��تگاه قضایی، اموال تحویل 
بانک مرکزی داده شد تا تحویل مالباختگان 
داده ش��ود.وی اظهارداشت: با توجه به شرایط 
ویژه ای ک��ه در منطقه و برخی کش��ورهای 
جهان وج��ود دارد باید بگویم امنیت کامل و 

قابل قبولی را در ایران اسالمی داریم.اشتری 
با بیان اینکه دش��من برنامه دارد به هر شکل 
ممکن م��ردم را مایوس کند افزود: به همین 
دلیل است که پرداختن به جهاد تبیین یک امر 
ضروری و مهم است زیرا ظرفیت های خوب و 
داشته های فراوانی در ایران داریم.فرمانده کل 
انتظامی کش��ور با بیان اینکه در حوزه دفاعی 
پیش��رفت هایی داش��تیم تاکید کرد: داش��تن 
تجهیزات روز و اس��تفاده از نیروهای حرفه ای 
باعث شده که فراجا پیشرفت های خوبی داشته 
باش��د اما به این پیشرفت ها توجهی نمی شود 
و دش��منان فقط بر ضعف ها تمرکز می کنند.
همچنین رییس پلیس ته��ران بزرگ نیز در 
این مراس��م گف��ت: بالفاصله پ��س از وقوع 

س��رقت از بانک ملی ماموران پلیس آگاهی 
تالش کردند این س��رقت پیچیده و حرفه ای 
کشف کنند.سردار حسین رحیمی تاکید کرد: 
نهضت خانه س��ازی چه خانه های سازمانی و 
چ��ه خانه های ملکی به تازگی در فراجا مورد 
اهمیت ق��رار گرفته که قدردانی می کنم زیرا 
این امر باعث ایج��اد روحیه و انگیزه در بین 
همکاران پلیس می شود.به گفته وی، اکنون 
بیش از نیمی از کارکنان پلیس تهران بزرگ 
فاقد خانه ملکی هس��تند و بالغ بر دو هزار و 
۳۰۰ ظرفیت خانه سازی برای کارکنان شده 
و این نکته بس��یار مهم اس��ت که فقط پنج 
درصد از همکاران پلیس دارای خانه سازمانی 

هستند.
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اقتصاد خرد

بازارچه های مرزی مشترک با پاکستان 
راه اندازی می شود

رئیس کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران، 
گفت: راه اندازی بازارچه های مرزی مشترک 
با پاکس��تان با هم��کاری دولت پاکس��تان و 
اس��تانداری سیس��تان و بلوچس��تان در حال 
پیگیری اس��ت.به گ��زارش ف��ارس، علیرضا 
پیمان پاک با تاکید بر اهمیت بازار این کش��ور 
برای ای��ران، گفت: در حال حاضر س��هم دو 
کشور از بازار ۱۹۰ میلیارد دالری موجود، ناچیز 
اس��ت و همین موضوع ضرورت برنامه ریزی 
برای افزایش این سهم را نشان می دهد.وی 
با اش��اره به  بازار ۷۰ میلیارد دالری پاکستان 
افزود: صادرات این کش��ور در س��ال گذشته، 
۲۲ میلی��ارد دالر و واردات آن ۴۸ میلی��ارد 
دالر بوده اس��ت که در کن��ار تجارت خارجی 
۱۲۰ میلیارد دالری جمهوری اسالمی ایران، 
بازار ۱۹۰ میلیارد دالری ایجاد شده؛ اما سهم 
دو کش��ور از این بازار تنه��ا حدود ۱.۶ میلیارد 
دالر و غیرقابل قبول است.معاون وزیر صمت 
با بیان اینکه یکی از مهم ترین سیاس��ت های 
دولت س��یزدهم، توسعه تجارت و همکاری با 
کش��ورهای منطقه و همسایه است، افزود: در 
این راستا کشور پاکستان از چند منظر به عنوان 
یکی از کش��ورهای اصلی ه��دف جمهوری 
اس��المی ایران انتخاب شده این کشور از نظر 
مذهبی و فرهنگی قراب��ت نزدیکی با ما دارد 
و مرزهای طوالن��ی، فرصت های متعددی را 
در راس��تای همکاری دو کش��ور فراهم کرده 
اس��ت.رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران با اش��اره به مکمل ب��ودن اقتصاد ایران 
و پاکس��تان گفت: یکی از موضوعات مهمی 
که سازمان توسعه تجارت ایران به جد پیگیر 
آن اس��ت و نقش مهم��ی در افزایش تجارت 
دو کش��ور دارد، راه اندازی بازارچه های مرزی 
مش��ترک و تقویت آن است که با همکاری و 
همراهی دولت پاکستان و استانداری سیستان 

و بلوچستان در حال پیگیری است. 

صادرات 113 میلیون دالری پوشاک در 
سال 1۴00

نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران از صادرات ۱۱۳ میلیون 
دالری پوش��اک ب��ه بازارهای هدف در س��ال 
گذشته خبر داد.به گزارش ایرنا،مجید نامی اظهار 
کرد: عمده صادرات به کش��ور عراق، همچنین 
کشورهای آس��یای میانه، حوزه خلیج فارس و 
افغانستان انجام شده اس��ت.وی یادآور شد: در 
سال ۹۹ صادرات محصوالت پوشاک نزدیک 
به ۷۰ میلیون دالر بوده است که از این نظر رشد 
چش��مگیری در سال ۱۴۰۰ حاصل شده است.

این مقام صنفی بیان داشت: آنچه موجب توسعه 
صادرات می شود، رقابت پذیری تولیدات ایرانی 
اس��ت، اما شرایط به گونه ای است که نمی توان 
در بخش های مختلف ب��ه رقابت پرداخت.وی 
تداوم تحریم ها را یادآور شد و گفت: این مساله 
موجب ش��ده مواد اولیه و ماشین آالت موردنیاز 
خطوط تولید با قیمت باالتری در مقایسه با دیگر 
رقبا به دست تولیدکننده ایرانی برسد.نامی ادامه 
داد: افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه های 
تولید و تداوم تحریم ها، مهم ترین مشکالت چند 
سال اخیر فعاالن این صنعت بوده است.وی با 
اشاره به ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم 
جنس در سال های گذش��ته با هدف مدیریت 
منابع ارزی کش��ور که پوشاک هم شامل آنها 
ش��د، اضافه کرد: با این حال پوشاک قاچاق در 
همه سال های گذش��ته در بازار وجود داشت و 
تولیدکنن��دگان داخلی همواره با رقبای خارجی 

مواجه بودند.

آغاز صادرات تخم مرغ
رئی��س هیات مدیره اتحادی��ه مرغ تخم گذار 
استان تهران با بیان اینکه صادرات تخم مرغ 
به افغانستان از یک هفته قبل آغاز شده است، 
گفت: صادرکنندگان منتظر ابالغ حذف تعرفه 
صادراتی تخم مرغ هستند.به گزارش مهر،ناصر 
نبی پور با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ از 
حدود یک هفته قبل آغاز ش��ده است، گفت: 
این صادرات از مقصد مش��هد به افغانستان در 
حال انجام اس��ت.به گفته وی، تاکنون حدود 
۸۰۰ تن تخم مرغ از کش��ور صادر شده است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ستاد 
تنظیم بازار حذف تعرفه صادراتی تخم مرغ را 
تصوی��ب کرده اما هنوز این مصوبه از س��وی 
معاون اول رئیس جمه��ور به گمرکات ابالغ 
نشده اس��ت، گفت: با توجه به افزایش قیمت 
تمام شده تولید در داخل کشور، مزیت رقابتی 
تخم مرغ در بازارهای جهانی از بین رفته و در 
صورت حذف تعرفه تازه به حالت سر به سر )نه 
سود و نه زیان( خواهیم رسید و در برخی موارد 

نیز با زیان تولیدکننده همراه است.

اخبار

افتتاح بخشی از واحد های نهضت ملی 
تا پیش از تابستان

مع��اون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و 
شهرسازی گفت: تا قبل از پایان تابستان تعداد 
قابل مالحظ��ه ای از طرح نهضت ملی افتتاح 
می ش��وند. به گزارش ایرنا، معاون مس��کن و 
س��اختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش 
از ی��ک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مس��کونی 
در مراحل مختلف اجرا ق��رار دارد و تا قبل از 
پایان تابستان تعداد قابل مالحظه ای از طرح 
نهضت مل��ی افتتاح می ش��وند.  محمودزاده 
اف��زود: در اجرای طرح نهضت ملی مس��کن 
در واحد های��ی که با همکاری بنیاد مس��کن، 
کمیته امداد و بهزیس��تی س��اخته می ش��ود، 
نیاز ب��ه آورده اولیه متقاضیان نیس��ت.معاون 
مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی از 
آمادگی کامل بخش های س��تادی، شرکت ها 
و س��ازمان های تابعه وزارتخانه مسکن برای 
رفع مش��کالت احتمالی اس��تان ها در اجرای 
این طرح خبر داد و افزود: در طرح هایی که به 
علت فنی هزینه ساخت آن ها افزایش می یابد، 
افزایش تس��هیالت بانکی در دستور کار قرار 
می گیرد.محمودزاده گفت: هم اکنون اراضی 
یک میلیون و ۳۸۴ واحد طرح نهضت ملی با 
کاربری مسکونی تامین شده و آماده بارگذاری 

است.

عرضه رب گوجه فرنگی کم شد
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی 
روزهای گذشته، عرضه رب گوجه فرنگی به 
بازار محدود ش��ده است زیرا تولیدکنندگان در 
انتظار تصمیم س��ازمان حمایت برای اصالح 
قیمت هستند.به گزارش مهر،قاسمعلی حسنی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت 
عرض��ه رب گوجه فرنگی به بازار، اظهار کرد: 
۲.۵ برابر مصرف در کش��ور تولید رب گوجه 
فرنگ��ی داریم، بنابراین کمبودی در تولید این 
کاال نداری��م منته��ی طی روزهای گذش��ته، 
عرض��ه رب گوج��ه فرنگی به ب��ازار محدود 
شده است.دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
تهران افزود: تولیدکنندگان با این استدالل که 
هزینه های تولید از جمله دستمزد، حمل و نقل، 
قوط��ی و … افزایش یافته اس��ت، در انتظار 
تصمیم س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان برای اصالح قیمت هس��تند.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالیس��ت که تا 
یک ماه پی��ش و قبل از اصالح قیمت روغن 
خوراکی، رب گوجه فرنگی به صورت تحمیلی 
به بنکداران داده می شد اما هم اکنون این کاال 
به ص��ورت محدود و اندک به دس��ت بنکدار 
می رسد.حسنی در مورد قیمت مصوب قند و 
شکر نیز گفت: مطابق با ابالغیه جدید وزارت 
جهاد کش��اورزی به وزارت صمت و اصناف، 
قیمت هر کیلوگرم قند ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان 
و هر کیلوگرم ش��کر ۲۳ ه��زار و ۲۳۰ تومان 

برای مصرف کنندگان تعیین شده است.

خرید روزانه ۸00 تن مرغ مازاد
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: ت��ا به امروز حدود 
۲۵ ه��زار نفر ظرف ۲ هفته تس��هیالت بانک 
کشاورزی دریافت کردند. داشتن چک برگشتی 
یکی از موانع اصلی برای دریافت وام اس��ت که 
طبق رایزنی های صورت گرفته داشتن بدهی و 
چک برگشتی مانعی برای اخذ وام نخواهد شد و 
همه تولیدکنندگان و کشاورزان می توانند از این 
تسهیالت بهره بگیرند.به گزارش ایلنا، سید جواد 
س��اداتی نژاد با اش��اره به اجرای مردمی سازی 
یارانه ه��ا، اظهار کرد: اجرای این طرح در مرحله 
س��وم اس��ت ما پیش از اجرا از تولیدکنندگان و 
اتحادیه ها جلسات متعددی را برگزار کردیم و از 
آنها خواستیم که تمام جوانب موضوع را بررسی 
کنند و تالش ما این بود که دیدگاه کارشناسی 
آنه��ا در اجرای طرح بهره بگیریم.وی با اش��اره 
به نحوه پرداخت تس��هیالت به تولیدکنندگان 
کش��اورزی، تصریح کرد: مع��اون وزارتخانه در 
بانک کش��اورزی مستقر است و تالش دارد که 
روند تسهیالت را برای تولیدکنندگان هموار کند 
اما همانگونه که همه می دانیم روند اخذ تسهیالت 
از بانک ها دشوار است.به گفت ساداتی نژاد؛ تا به 
امروز حدود ۲۵ هزار نفر ظرف ۲ هفته تسهیالت 
بانک کش��اورزی دریافت کردند. داش��تن چک 
برگش��تی یکی از موانع اصلی برای دریافت وام 
است که طبق رایزنی های صورت گرفته داشتن 
بدهی و چک برگش��تی مانعی ب��رای اخذ وام 
نخواهد ش��د و همه تولیدکنندگان و کشاورزان 
می توانند از این تس��هیالت به��ره بگیرند.وزیر 
جهاد کش��اورزی با اشاره به خرید مازاد تولید از 
س��وی بخش خصوصی و دولت، خاطر نش��ان 
کرد: در ابتدای ط��رح خرید مازاد تولید حدود ۲ 
هزار منجمد از تولیدکنندگان خریداری شد که 
امروز این رقم به ۸۰۰ تن در روز رس��یده است. 
همچنین خرید تخم مرغ مازاد را در دستور کار 
قرار داده ایم.ساداتی نژاد تولید و کشت قراردادی 
را به عنوان ماموریت مهم امسال معرفی کرد و 
افزود: با همت گندمکاران باید تمام گندم زارهای 
کشور زیر کشت قراردادی شوند به این معنا که 
ما نهاده، کود، سم و بذر آنها را تامین کنیم و بعد 
از برداشت محصول با کشاورزان تسویه حساب 

کنیم.

وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: ت��ا پایان 
شهریورماه حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن 
را ب��ا اتمام ن��ازک کاری به مردم تحویل 
دهیم.به گزارش خانه ملت، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به مشکل 
بزرگ افزایش اجاره بهای مس��کن برای 
مستأجران، اظهار کرد: مجلس یک طرح 
دو فوریتی را در این زمینه در دس��تور کار 
دارد ک��ه اگ��ر در صحن تصویب ش��ود، 

مجوزه��ای الزم در اختی��ار وزارتخان��ه 
ق��رار می گیرد تا بتواند با اس��تفاده از این 
ابزاره��ا کنترل ه��ای الزم را انجام دهد.
وی همچنین در خصوص اقدام وزارتخانه 
در این باره تصری��ح کرد: حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی 
پرداخت ودیعه مس��کن به مس��تأجرهای 
دهک های پایی��ن در نظر گرفتیم که در 
تهران این رقم تسهیالت به ۱۰۰ میلیون 

تومان، در مراکز اس��تان ه��ا ۷۰ میلیون 
تومان و سایر شهرها به ۴۰ میلیون تومان 
است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی 
شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت 
نام کرده اند و مس��یر اجرایی آن در حال 
انجام است.قاس��می گفت: روند افزایش 
بها باید به گونه ای باش��د که در واقع ۲۵ 
درصد در تهران قابل افزایش باش��د و در 
شهرستان ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد 

در سایر شهرهای کوچک باشد.وزیر راه و 
شهرس��ازی همچنین درباره طرح نهضت 
ملی مسکن خاطرنش��ان کرد: باید حدود 
۳ میلی��ون و ۲۰۰ هزار واحد مس��کونی 
ش��هری و ۸۰۰ ه��زار واح��د مس��کونی 
روستایی بس��ازیم که تا کنون ۱۶۰ هزار 
واحد مس��کونی روس��تایی بر اساس نام 
و ک��د ملی افراد ش��روع ب��ه کار کرده و 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد در س��طح 

کش��ور در دست اجرا داریم که از عملیات 
خ��اک برداری تا نازک کاری قرار دارند و 
امیدواریم تا پایان شهریورماه حدود ۱۰۰ 
هزار واحد را با اتمام نازک کاری به مردم 

تحویل دهیم.

تحویل 100هزار واحد مسکونی تا پایان شهریورماه
وزیر راه و شهرسازی:

قیمت مسکن همچنان می تازد
علی رغم پیش بینی ها؛

مسکن در حالی باز هم افزایش قیمت پیدا کرد که برخی 
از کارشناس��ان و مشاوران امالک پیش پیش بینی کرده 
بودند قیمت مس��کن امس��ال نزولی خواهد بود. در عین 
حال جواب کارشناس��ان این اس��ت ملک کمتر افزایش 
داشته است.در گزارش اخیر بانک مرکزی تعداد آپارتمان 
های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اردیبهشت 
ماه س��ال ۱۴۰۱، به ۱۰.۵ هزار واحد مسکونی رسید که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 
۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصدی را نشان می دهد. البته آن طور 
که بانک مرکزی گزارش داده است آهنگ رشد نقطه به 
نقطه قیمت مس��کن در اردیبهش��ت ماه ُکند شده است.
در اردیبهش��ت ماه س��ال ۱۴۰۱، متوسط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران ۳۶۳.۵ 
میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۱ درصدی نسبت 
به ماه قبل می باش��د. همچنین این رقم نس��بت به ماه 
مشابه س��ال قبل معادل ۲۶.۲ درصد افزایش داشته که 
در مقایس��ه با رش��د نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۰ )معادل ۶۹.۷ درصد( به مراتب کمتر بوده و مبین 
کند شدن آهنگ رش��د نقطه به نقطه قیمت مسکن در 
اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ است.ُکند شدن آهنگ رشد نقطه 
به نقطه قیمت مس��کن در اردیبهش��ت ماه را اگر نسبت 
به اردیبهش��ت ماه پارس��ال که اوج پاندمی کرونا و افت 
شدید معامالت بود مقایسه کنیم این موضوع را می توان 
پذیرفت اما اینکه از س��ال گذشته تاکنون قیمت مسکن 
هر متر مربع به طور متوسط ۸ میلیون تومان رشد داشته 
است نش��ان دهنده کاهش قدرت خرید مسکن بیش از 
پیش است.اما سوال این است که چرا علیرغم تمام پیش 
بینی های صورت گرفته باز هم شاهد رشد قیمت مسکن 
هس��تیم. حتی برخی مشاوران امالک که رضایت نسبی 
نسبت به گزارش های رشد قیمت مسکن دارند نیز معتقد 
هستند که آمار گویای آن است که مسکن نسبت به بقیه 

کاالها از درصد رشد کمتری برخوردار بوده است.
رونق نسبی بازار مسکن ���

حس��ن محتش��م عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
استان تهران که همواره معتقد به رشد تولید برای کنترل 
قیمت مسکن است می گوید: اگر به گزارش بانک مرکزی 
دقت کنید متوجه خواهید شد که معامالت مسکن رونق 
نسبی داشته است و متوسط قیمت مسکن نیز در تهران 
با رسیدن به ۳۶ میلیون تومان در هر متر رشد به مراتب 
کمتری نسبت به س��ایر کاالها داشته است.وی با اشاره 
به اینکه رونق نس��بی بازار مس��کن در اردیبهش��ت ماه، 
همزمان با تغییر قیمت کاالهای اساس��ی رخ داده است 
اظهار داش��ت: افزایش قیمت دیگر کاالها و رشد حدود 
۵۰ درصدی دس��تمزد چندان غیر منتظ��ره نبود چرا که 
برخی از کاالها تا ۳۰۰ درصد هم رش��د داشتند و طبیعی 
اس��ت که این مساله به شکل ملموس یا روانی بر بازارها 
تاثیر می گذارد.اما گزارش چند روز گذشته از بازار مصالح 
س��اختمانی به خصوص سرامیک، کلید و پریز، شیرآالت 

و انواع عوارض شهرداری و انشعابات نشان می دهد که 
رش��د قیمت باالیی داشتند و نمودار برخی از این کاالها 
نشان می دهد که از اسفند ماه پارسال این روند آغاز و در 

اردیبهشت و خرداد به اوج خود رسیده است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان استان تهران در 
خص��وص اینکه تمام کاالها و ب��ه خصوص نهاده های 
تولید مسکن با رشد قیمت مواجه شده اند و قطعا مسکن 
و قیمت تمام شده مسکن را صعودی خواهند کرد، اظهار 
داش��ت: طبیعی است رش��د تورم در کنار سایر افزایش 
قیمت نهاده های تولید مسکن می تواند به خوبی بر بازار 
مس��کن و قیمت ها تاثیر مثبت بگذارد. پس باید نتیجه 
بگیری��م که تا زمانی که تورم داریم و قیمت نهاده های 
تولید نیز افزایش می یابد مس��کن نیز روند صعوی می 
گی��رد. قطعا وظیفه دولت در برخی موارد مثل عوارض و 
حق انشعاب این است که هزینه هایی که منجر به رشد 
قیمت تمام شده مسکن می شود را کنترل کند.محتشم 
ادامه داد: تا زمانی که نرخ تورم رش��د می کند مس��کن 
نیز روندی صعودی خواهد داش��ت اما قطعا به دلیل افت 
ش��دید قدرت خرید مس��کن نمی توان انتظار داشت که 
افزایش قیمت مس��کن همانند برخی کاالها که تا ۴۰۰ 
درصد هم رش��د داش��ته است، رش��د کند.وی در پاسخ 
به این پرس��ش که رشد معامالت مس��کن نیز در کنار 
افزایش قیمت مسکن نشانه چیست؟ ادامه داد: اگر دقت 
کنید علیرغم اینکه نرخ دالر در چند روز گذش��ته رش��د 
داشته اس��ت هنوز برخی از متقاضیان و سرمایه گذاران 
در ورود به این بازار تردید دارند. پس اگر نرخ ارز رش��د 
کند مطمئن باشید که در آینده نیز انواع اقالم ساختمانی 
رشد خواهند کرد. اما چون قدرت خرید پایین است بدون 
شک معامله مسکن نیز افت خواهد کرد.محتشم افزود: 
ش��اید س��وال کنید که پس چرا معامالت مسکن طبق 
گزارش بانک مرکزی افزایش داش��ته اس��ت. پاسخ این 

اس��ت که این روزها اکثر خریدها برای س��رمایه گذاری 
است. یعنی بیشتر خریداران مسکن ، برای اینکه مسکن 
را کاالیی پایدار به لحاظ سرمایه گذاری می دانند به این 
بازار اعتماد کرده اند و اقدام به خرید مس��کن می کنند. 
پس اگر بازار ارز مطمئن باش��د که برجام امضاء نخواهد 
ش��د و نرخ دالر ۳۰ ه��زار تومان باقی خواهد ماند بدون 
شک سرمایه ها از بازار مسکن به این بازار سرازیر خواهد 
ش��د.وی تاکید کرد: اگر بازاری را این روزها بخواهید به 
متقاضیان سرمایه گذاری پیشنهاد دهید بدون شک بازار 
مسکن است چرا که تنها بازاری که باقی می ماند مسکن 
اس��ت که در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال مقداری 
س��رمایه ها را به سمت خود جذب کرد و عاقبت آنرا می 
بینید که بانک مرکزی در پایین ترین حد اعالم می کند 

که قیمت مسکن رشد کرده است.
افزایش هزینه تولید تاثیرگذار بر قیمت مسکن ���

ای��رج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان تهران نیز 
در پاس��خ به این پرس��ش که گویا قیم��ت نهاده های 
تولید مس��کن بر قیمت تمام شده و در نهایت بر قیمت 
مس��کن در بازار تاثیر خواهد گذاشت؟ گفت: قیمت تمام 
شده مسکن از همان روزهای نخست سال که دستمزد 
کارگ��ران تا ۵۷ درصد افزایش یافت متاثر از این مصوبه 
دولت شد. در سال جاری که زمزمه افزایش ۵۷ درصدی 
دستمزدها به گوش رسید قیمت مصالح ساختمانی دچار 
تغییر شد و در هفته های اخیر نیز مقداری دیگر افزایش 
پیدا کرد. این مساله باعث افزایش هزینه های تولید و در 
نهایت قیمت مس��کن می شود.نایب رئیس انجمن انبوه 
سازان اس��تان تهران ادامه داد: در خصوص سایر نهاده 
های تولید مس��کن نیز باید اذعان کرد که همه ساله در 
ابتدای س��ال قیمت نهاده های تولی��د افزایش می یابد 
و همی��ن موضوع در قیمت تمام ش��ده به خوبی خود را 
نشان می دهد. اما اینکه انتظار داشته باشیم همه کاالها 

گران شوند اما مس��کن ثابت بماند تا حدودی به بیراهه 
رفته ایم.وی افزود: تورم می تواند بر تمام بازارها از جمله 
مسکن تاثیر و بازارها را درگیر خود کند اما به دلیل اینکه 
مسکن س��هم باالیی از سبد خانوار را به خود اختصاص 
می دهد می بینیم که تورم مسکن کمتر از تورم عمومی 
و حتی کمتر از س��ایر کاالها رش��د کرده است.رهبر در 
پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد رکود شدید در 
انتظار ساخت و ساز باشد؟ تاکید کرد: رکود ساخت و ساز 
سالهاس��ت که بر بازار مسکن حاکم است چرا که اگر در 
دوره ای از سال های نه چندان دور در تهران ۱۵۰ هزار 
واحد مسکونی احداث می شد این آمار در سال گذشته به 
حدود ۵۰ هزار واحد رسیده است. پس اگر حتی تورم هم 
نداشته باشیم این کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا 

می تواند رشد قیمت ها را در پی داشته باشد.
سعید لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
در پاس��خ به این پرس��ش که رشد قیمت مسکن را اکثر 
امالکی ها تکذیب و پیش بینی ها آنها در س��ال گذشته 
ای��ن بود که قیمت مس��کن در س��ال ۱۴۰۱ نمی تواند 
افزایش یابد، گفت: چندین مولفه در رش��د قیمت مسکن 
تاثیر گذار هس��تند. یکی از مولفه ها در کنار سایر عوامل 
مثل رش��د قیمت حامل های انرژی و رش��د نرخ ارز می 
تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد. اگر کسی هم پیش 
بینی می کرد که قیمت ها در س��ال ۱۴۰۱ رشد نخواهد 
کرد به این دلیل بود که قدرت خرید متقاضیان مس��کن 
در این چند س��ال به شدت افت کرده بود. اما به هر حال 
تغییر قیمتی که در کاالهای اساسی ایجاد شد و انتظارات 
تورمی، قیمت مسکن در تهران را افزایش داد.وی با اشاره 
به اینکه رشد قیمت مسکن در چند سال گذشته باعث شد 
تا بازار ملک ظرفیت افزایش شدید قیمت را نداشته باشد، 
ادامه داد: تورم عمومی و هزینه های ساخت، قدرت سمت 
تقاضا و تغییرات بازارهای موازی مثل ارز و طال و قیمت 
حامل های انرژی می تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد. 
ب��ه هر حال وقتی تورم افزایش می یابد نمی توان انتظار 
داشت که قیمت مسکن رشد نکند و صفر باشد. قطعا رشد 
قیمت مسکن به دلیل باال بودن سهم خود در سبد خانوار 
بیش��تر نمود پیدا می کند.لطفی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ثبات قیمت مس��کن را می توان در ماه های آتی 
ش��اهد بود؟ گفت: روند کلی بازار مسکن نشان می دهد 
که نباید رشد ش��دید و یا جهشی قیمت را شاهد باشیم. 
اما به هر حال برخی مواقع هست که برخی تالطمات و 
برخی تصمیمات و اقدامات بر تمام بازارها و در نهایت بر 
بازار مسکن تاثیر می گذارد.بر اساس این گزارش، به نظر 
می رس��د مادامی که بازارهای موازی دچار تالطم شوند 
بازارهایی که بنا به دالیلی جزو بازارهای پایدار به لحاظ 
س��رمایه گذاری هستند دچار رش��د تقاضا برای سرمایه 
گذاری و در نهایت رش��د قیمت می ش��وند. حال به نظر 
می رس��د که علیرغم کاهش قدرت خرید مسکن هنوز 
هم بازار مس��کن یک بازار جذاب برای س��رمایه گذاری 

خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: از قدیم با کم فروشی مواجه بودیم، اما بعد 
از تصمیم دولت در اصالح یارانه ها این کم فروشی بیشتر شده و به عبارتی کم 
فروش��ی بیداد می کند. به گزارش فارس، مهدی اسالم پناه اظهار کرد: گالیه 
مردم از ما در بحث کم فروش��ی گالیه عالم گیر اس��ت و نیاز به تبیین ندارد، 
برابر آموزه های دینی کم فروشی بسیار مذمت شده است.رئیس سازمان ملی 
استاندارد افزود: رواج این پدیده شوم در جامعه رواج بی تفاوتی نسبت به عدالت 

در اقتصاد کشور است و طبیعتاً می تواند پدیده های منفی اجتماعی را با خود 
همراه کند، این روزها پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها در کشور به همان 
نس��بت که یارانه ها از کاالها برداشته شده کاالها با نرخ آزاد عرضه می شود 
و تصمیم دولت برای این بود که مابه التفاوت این نرخ به مردم در قالب یارانه 
پرداخت شود.وی بیان داشت: از قدیم با کم فروشی مواجه بودیم، اما اکنون و 
بعد از تصمیم دولت در اصالح یارانه ها این کم فروشی بیشتر شده و به عبارتی 

کم فروشی بیداد می کند و لذا در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیوسته می بینیم 
که این موضوع محل سوال قرار می گیرد که رسیدگی به این مسأله  وظیفه 
کیست؟ که البته خیلی هم روشن نیست که رسیدگی به مسأله کم فروشی به 
عهده سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات است.اسالم پناه بیان داشت: ما نقص 
قانون تبصره و ماده نداریم، اما نقص در عمل و اقدام داریم بسیاری از کاالها 

در زرق و برق ظواهر قشنگ وزنشان کم می شود.

کم فروشی بعد از اصالح یارانه ها بیشتر شده است
رئیس سازمان ملی استاندارد:

کاهش یک سومی مصرف زعفران در کشور
نایب رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد؛

نای��ب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران گفت: 
میزان مصرف زعف��ران در بازار داخلی یک 
سوم کاهش پیدا کرده چرا که این محصول 
ب��ه یک کاالی لوکس تبدیل ش��ده اس��ت 
از این رو بس��یاری از خانواره��ا زعفران را از 
س��بد غذایی خود ح��ذف کردند.به گزارش 
ایلنا،غالمرضا میری در پاسخ به این پرسش 
که آیا خشکس��الی ها تاثیری در میزان تولید 
زعفران در س��ال زراعی جدی��د می گذارد؟ 
اظهار کرد: برداش��ت زعفران از آبان س��ال 
ج��اری آغاز می ش��ود اما تردی��د نداریم که 
میزان برداشت این محصول امسال نیز مانند 
سال گذشته کاهشی خواهد شد.وی با بیان 
اینکه آمار دقیقی از کاهش تولید زعفران در 
س��ال زراعی گذشته ارائه نشده است، افزود: 
وزارت جهاد کشاورزی متولی ارائه آمار تولید 

زعفران در کش��ور اس��ت اما تا به امروز آمار 
دقیقی در این زمینه ارائه نداده است، گاهی 
کاهش تولید را ۳۰ درصد و گاهی ۶۰ درصد 
اعالم می کند.  رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران خراس��ان افزود: س��طح زیر کشت 
زعفران در ۲۲ اس��تان کش��ور توس��عه پیدا 
کرده از این رو می توان کاهش تولید زعفران 
در خراس��ان بزرگ را پوش��ش بدهد.میری 
با اش��اره به کاهش��ی ش��دن روند صادرات 
زعف��ران، گفت: ص��ادرات زعف��ران از دی 
سال گذش��ته تا امروز روند کاهشی به خود 
گرفته است. صادرات زعفران در دیماه سال 
گذش��ته حدود ۵۸ درصد، بهمن ۳۳ درصد، 
اس��فند ۳۸ درصد، فروردی��ن ۵۹.۵ درصد و 
اردیبهش��ت ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. به 
نظر م��ن دس��تورالعمل ها و بخش نامه های 

در کاهش روند صادرات دخیل هس��تند.این 
فعال اقتصادی عوارض صادرات آب مجازی 
زعفران را نیم درصد دانست و افزود: زعفران 
ج��زو محص��والت ک��م آب بر کش��اورزی 
محسوب می ش��ود.نایب رئیس شورای ملی 
زعف��ران با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات 
باید بازگردانده شود، گفت: صادرکنندگان با 
بازگشت ارز مشکلی ندارند اما دالر امروز در 
ب��ازار آزاد ۳۱ هزار تومان اس��ت و زمانی که 
می خواهیم با سامانه نیما تسویه حساب کنم 
باید با نرخ نیمایی تسویه کنیم اینگونه روی 
ه��ر دالر حدود ۶ ه��زار و ۵۰۰ تومان ضرر 
می کنی��م. همچنی��ن صادرکنن��دگان برای 
بازگشت ارز باید ۲ تا ۳ درصد رقم صادرات 
را پرداخ��ت کنند تا ارز وارد کش��ور ش��ود.
وی ادامه داد: رقم ب��االی صادرات زعفران 

از مج��اری قانونی فض��ا را برای قاچاق این 
محص��ول فراه��م کرده اس��ت. قاچاقچیان 
زعف��ران بدون اینکه هزین��ه ای را به دولت 
پرداخت کند زعف��ران را صادر می کند و در 
بازارهای جهانی ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت 
صادرکنندگانی که س��ال ها تالش کردند تا 
ای��ن ب��ازار را تصاحب کنند می فروش��د؛ در 
نتیجه صادرات رس��می زعفران در کش��ور 
کاه��ش پی��دا می کند.میری با بی��ان اینکه 
زعف��ران کیلویی ۷۰۰ ت��ا ۱۳۰۰ دالر صادر 
می شود، افزود: تعهد پایه صادرات یک کیلو 
زعفران نگین ۱۶۰۰ دالر است و قاچاقچیان 
زعفران در هر یک کیلو زعفران ۱۰ میلیون 
توم��ان جلوت��ر از صادرکنن��دگان رس��می 
هس��تند. اگر این روند ادامه داشته باشد اکثر 
واحدهایی که شناسنامه دار هستند جنس را 

به صورت قاچاق خارج می کنند که در عمل 
چنین روندی آغاز ش��ده است و یا در نهایت 
بنگاه خ��ود را تعطیل می کنند.به گفته نایب 
رئیس ش��ورای ملی زعفران؛ صادرکنندگان 
زعفران توانس��تند در ۲۰ سال گذشته حجم 
ص��ادرات این محص��ول را از ۵ تن به ۳۲۵ 
تن برساندند.وی در پاسخ به این پرسش که 
آی��ا افزایش نرخ زعفران در کاهش صادرات 
این محصول تاثیر گذاشته است؟ گفت: نرخ 
زعف��ران در یک بازه زمان��ی ۴۰ روزه ۳۰۰ 
درصد گران ش��د پذیرش یکباره قیمت این 
محصول برای کش��ورهای هدف صادراتی 
قابل قبول نیست. اگر این افزایش قیمت در 
یک بازه زمانی یک ساله انجام می شد شوک 
وارد شده به خریداران کمتر بود و برای خرید 

کمتر عقب نشینی می  کردند.



اخبار
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بانک و بيمه

امکان مدیریت چک از طریق درگاه های 
خودپرداز بانک مسکن فراهم شد

بانک مس��کن در ادامه اجرای دس��تورالعمل 
بانک مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران 
در خص��وص قانون »اص��الح قانون صدور 
چک« با اعم��ال تغییرات الزم در درگاه های 
خودپ��رداز خود، امکان ارایه خدمات مدیریت 
چک های صیادی را از طریق این دستگاه ها 
به تمامی مش��تریان فراهم کرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بانک مس��کن، بر این 
اساس امکان درخواست ثبت چک در سامانه 
صیاد توس��ط صادرکننده، تایید یا رد چک در 
سامانه صیاد توسط گیرنده چک، انتقال چک 
در سامانه صیاد توسط دارنده چک، استعالم 
مشخصات چک ثبت ش��ده در سامانه صیاد 
توسط صادرکننده چک و استعالم مشخصات 
چک در س��امانه صیاد توسط گیرنده چک، از 
طریق درگاه های خودپردازهای بانک مسکن 
میسر شد. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ایران، تمام��ی خدمات 
مرتبط با چک ب��ر روی خودپردازهای بانک 
مسکن صرفاً به دارندگان کارت مسکن ارایه 

می شود. 

مشتری مداری فرهنگ سازمانی »بانک 
قرض الحسنه مهر ایران« است

»کرامت اله مصطفی پور« مدیر شعب »بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران« در استان بوشهر 
گفت: در اس��تان بوشهر سرمایه گذاری های 
قاب��ل توج��ه در بان��ک در ح��وزه بانکداری 
دیجیتال ش��امل سخت افزاری و نرم افزاری 
در راستای تس��هیل و در دسترس قراردادن 
خدم��ات اصلی بانکی به مش��تریان تاثیر به 
سزائی داشته و س��امانه های بسیار خوبی با 
ظرفی��ت و کیفیت باال کارک��رد کم نظیری 
برای تکریم مشتریان داش��ته اند. همچنین 
س��عی شده موضوع مشتری مداری و تکریم 
ارباب رجوع به فرهنگ سازمانی بانک تبدیل 

شود.

آمادگی صندوق تامین خسارت های 
بدنی برای انجام تعهدات قانونی

صندوق خس��ارت های بدنی آمادگی خود را 
برای انجام تعهدات قانونی در باره حادثه قطار 
مشهد-طبس اعالم کرد. به روابط عمومی 
صندوق تأمین خس��ارت های بدنی مهدی 
قمصریان، مدیرعامل صندوق در نامه ای به 
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران ضمن تسلیت درگذشت جان باختگان 
حادثه قطار مسافری مشهد_یزد از پیگیری 
و انجام اقدامات الزم در ساعات اولیه اعالم 
حادثه در س��تاد و ش��عب صندوق در استان 
های خراسان رضوی و یزد جهت هماهنگی 
های مقتضی و هم افزایی با دس��تگاه های 
ذی ربط خب��ر داد. وی در این نامه تصریح 
ک��رد: در ص��ورت اعالم قطع��ی مصادیق 
تعهدات صندوق از س��وی مراجع ذیصالح ، 
نسبت به رسیدگی و پرداخت فوری خسارت 
بدنی وارد به ش��خص ثالث زی��ان دیده در 
ای��ن حادثه اقدام عاج��ل و مقتضی صورت 
خواه��د گرفت. پیش از این رئیس کل بیمه 
مرکزی طی نامه ای به شرکت های بیمه و 
صندوق تامین خسارت های بدنی بر تسریع 
در ارزیاب��ی و پرداخت خس��ارات این حادثه 

تاکید کرد.

آمادگی صندوق تامین خسارت های 
بدنی برای انجام تعهدات قانونی

صندوق خس��ارتهای بدن��ی آمادگی خود را 
ب��رای انجام تعهدات قانون��ی در باره حادثه 
قطار مش��هد-طبس اعالم کرد. به گزارش 
روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های 
بدنی، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق 
در نام��ه ای ب��ه رئیس کل بیم��ه مرکزی 
جمه��وری اس��المی ایران ضمن تس��لیت 
درگذشت جانباختگان حادثه قطار مسافری 
مشهد_یزد از پیگیری و انجام اقدامات الزم 
در ساعات اولیه اعالم حادثه در ستاد و شعب 
صندوق در اس��تان های خراسان رضوی و 
ی��زد جهت هماهنگی ه��ای مقتضی و هم 
افزایی با دس��تگاه های ذی رب��ط خبر داد. 
وی در ای��ن نامه تصریح ک��رد: در صورت 
اعالم قطعی مصادیق تعه��دات صندوق از 
سوی مراجع ذیصالح ، نسبت به رسیدگی و 
پرداخت فوری خسارت بدنی وارد به شخص 
ثالث زیان دیده در این حادثه اقدام عاجل و 

مقتضی صورت خواهد گرفت. 

اخبار

آئین افتتاح ش��عبه سرپرس��تی بیمه رازی در اس��تان البرز با حضور دکتر 
جب��اری مدیرعامل بیم��ه رازی برگزار و فرمانده ی��گان حفاظت محیط 
زیس��ت کشور در حاش��یه رونمایی از تمبر ضامن آهو در راستای حمایت 
بیم��ه رازی از آه��وی ایرانی، از تالش ه��ای مدیرعامل و مجموعه بیمه 
رازی در راس��تای حمایت از محیط زیست و پوشش بسیار خوب بیمه ای 
محیط بانان تقدیر کرد.  به گزارش فوق العاده به نقل از خبرگزاری فارس، 
آئین افتتاح ش��عبه سرپرستی البرز بیمه رازی با حضور دکتر کریمی دبیر 
کل س��ندیکای بیمه گران ایران، سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیس��ت کشور، دکتر جباری مدیرعامل بیمه رازی، 
اعضای هیات مدیره بیمه رازی، رئیس پلیس راهور اس��تان البرز و سایر 

مدیران و مس��ئوالن برگزار ش��د.  نگاه درازم��دت مدیرعامل بیمه رازی 
س��بب سرمایه گذاری بیشتر در استان پرظرفیت البرز شد.  محمد کریمی 
دبیر کل س��ندیکای بیمه گران ایران نیز در این مراسم گفت: بیمه گران 
دلس��وزان و مدافعان اقتصاد ملی هس��تند و در زمان بروز خسارت به داد 
مردم می رس��ند.  وی افزود: امروز بخش کوچکی از یک موسس��ه بزرگ 
را افتتاح و مش��اهده می کنیم که انش��اهلل منش��أ اثر و خدمت برای مردم 
عزیز کشور و استان بسیار خوب البرز با ویژگی های منحصر به فرد باشد.  
دبیر کل س��ندیکای بیمه گران ایران بیان ک��رد: ۲ عامل در صنعت بیمه 
می تواند در جهت توس��عه کار موثر باشد و آن یکی عامل نیروی انسانی 
و دیگری ابنیه و ساختمانی است که مردم آن را می بینند.  کریمی گفت: 

نیروی انسانی مودب، دلسوز و کارآمد خسارت دیده و بیمه گزار را راضی 
می کند و تمام این توفیقات ناشی از نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه است.  
وی ادامه داد: قطعا نیروی انس��انی باانگیزه راه��ور خوب نیاز دارد و خدا 
رو ش��کر که الحمداهلل از یک مدیرعامل بس��یار خوب، جناب آقای دکتر 
جباری که یکی از مدیران شایسته صنعت بیمه هستند و در کنار وی نیز 
هیات مدیره متخصص و عالم حضور دارد.  دبیر کل سندیکای بیمه گران 
ایران خاطرنش��ان کرد: صنعت بیمه پشتیبان، یار و یاور اقتصاد ملی است 
و پرداخت خسارات مختلف در حوادثی همچون سانحه سال گذشته مترو 
و یا سانحه قطار یزد- مشهد نمونه ای از این اقدامات و پشتیبانی صنعت 

بیمه برای بیمه گذاران است. 

شعبه سرپرستی استان البرز بیمه رازی افتتاح شد

مدیرعامل بانک در آیین تجلیل از روسای موفق شعب پست بانک ایران به انتخاب بانک مرکزی:

بهزاد شیری مدیرعامل بانک در آیین تجلیل از روسای 
موفق شعب پست بانک ایران به انتخاب بانک مرکزی 
ج.ا.ا در س��ال ۱۴۰۰، با اش��اره به اینکه ش��اخص های 
عملکردی و عمومی برای تعیین روسای شعب برتر توسط 
مدیریت امور نظارت و حقوقی باید از قبل اعالم ش��ود، 
گفت: شاخص های انتخاب شعب برتر باید در سه محور: 
اهداف کمی عملک��ردی، عمومی عملکردی که وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اعالم می کنند و ش��اخص های اختصاصی برنامه 
تحول دولت سیزدهم که در همین زمینه ابالغ شده است 
که در سه گروه شاخص های عملکردی مالی، غیر مالی 
و شاخص های رفتاری که قابل سنجش و ارزیابی باشند 
تا پایان خردادماه ابالغ ش��ود. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی پست بانک ایران، شیری در این مراسم که صبح 
شنبه ۲۱ خرداد ماه برگزار شد، در جمع ۱۵ نفر از روسای 
موفق شعب بانک با اشاره به اینکه مجموعه حاضر نشان 
داده اس��ت که موفقیت به درجه شعبه نیست و همه در 
کنار یکدیگر تالش می کنیم تا جایگاه بانک را ارتقا دهیم، 

تصریح کرد: این موفقیت ها با برنامه محوری و ممارست 
بدست آمده و پست بانک ایران امروز به همین دلیل در 
موارد متعدد جز برترین  بانک ها انتخاب می ش��ود. وی با 

اش��اره بر اینکه مدیریت منابع بخش های متعددی دارد، 
افزود: قراردادهای صندوق توس��عه ملی، قانون اشتغال 
پای��دار، تبصره ۱۸، ط��رح مروارید و ده ها طرح دیگر که 

به شعب معرفی می ش��وند جز طرح های طراز اول برای 
بهره برداری از این ظرفیت ها هس��تند.  ش��یری با تاکید 
بر رعایت ش��اخص مصارف به منابع یکی از مهمترین 
بخش ها در بانک اس��ت، تصریح کرد: شعبی که موفق 
بوده اند بر روی مدیریت منابع نگاه ویژه ای داشته اند و به 
طور یقین به مدیریت قراردادها، مصارف و مطالبات نیز 
توجه الزم کرده اند. مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه اولین 
راه موفقیت خود باوری است و در بانکی که همه موفق 
هستند انتخاب موفق ها کار بسیار سختی است خاطرنشان 
کرد: موفقیت یک شبه خلق نمی شود بلکه بر برنامه ریزی، 
ممارست در اجرا و برنامه محوری اتکا دارد و جایگاه امروز 
بانک در مدیریت منابع مره��ون برنامه محوری، اجرا و 
نظارت بر برنامه ها بوده است و اگر موفقیتی حاصل شده 
اس��ت نتیجه مدیریت منابع بوده اس��ت.  باالترین مقام 
اجرایی بانک ارتباط موثر را یکی دیگر از عوامل موفقیت 
شعب اعالم کرد و گفت: روسای شعب اگر ارتباط موثری 
با مدیران باالدستی، مدیران محلی، همکاران، باجه های 

بانکی روستایی و مشتریان برقرار نکنند، 

موفقیت محصول برنامه ریزی، ممارست در اجرا و برنامه محوری است

مراسم اهدای جوایز باشگاه مشتریان بانک ایران زمین برگزار شد
مراسم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشتریان بانک ایران زمین با عنوان گل 
یا پوچ با حضور معاون فناوری اطالعات، مدیران امور توسعه سرمایه انسانی، 
امور ش��عب استان ها، امور حراس��ت، مدیران مناطق یک و دو استان تهران، 
روسای ادارات دبیرخانه هیأت مدیره و حوزه مدیریت و توسعه نرم افزار بانک 
ایران زمین، مدیرعامل ش��رکت آرمان وفاداری آریا و جمعی از مش��تریان و 
برندگان جش��نواره برگزار ش��د. به گزارش فوق العاده به نقل از روابط عمومی 
بانک ایران زمین؛ در این مراسم فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک 

ایران زمین دارایی بانک را وجود مشتریان وفادار دانست و گفت: مفهوم بانک 
و مش��تری تغییر کرده اس��ت. تا قبل از س��ال ۱۳۸۰ بانک ه��ا را با مقیاس 
بزرگی و کوچکی و تعداد مشتریان و شعب ارزیابی می کردند.  معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین افزود: در دهه هش��تاد بانک های خصوصی وارد 
نظام اقتصادی کشور شدند و تقسیم بندی جدیدی با عنوان بانک های دولتی 
و خصوصی با مزایا و معایب آن صورت گرفت.  اینالویی موفقیت یک بانک را 
در نظام بانکی آینده، چابکی آن بیان کرد و گفت: چابکی بانک یعنی جایی که 

مشتری مراجعه کند و سرویس ها را با بهترین شرایط و کیفیت در سریع ترین 
زمان دریافت کند.  وی در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: بانکداری 
دیجیتال، مفهوم جدیدی اس��ت که بانک ایران زمین پیشتاز در این موضوع 
اس��ت و به این نکته متمرکز شده اس��ت که مشتریان خودشان می توانند بر 
اس��اس درخواست شان محصوالت مخصوص خودشان را دریافت کنند.   به 
گفته اینالویی  ش��خصی سازی س��رویس در بانکداری معنی جدید بانکداری 

دیجیتال است و مشتریان هستند که سرویس ها را تعریف می کند. 
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دیوان عدالت موافق است؟
س��ازمان س��ینمایی در حالی روند اعمال درجه بندی سنی 
فیلم های س��ینمایی را از س��ر گرفته است که پیش از این 
دیوان عدالت اداری در این زمینه از این سازمان سلب اختیار 
کرده بود.»رده بندی سنی فیلم های سینمایی« عنوان طرحی 
بود که در س��ال ۹۸ و در دوران مدیریت حس��ین انتظامی 
رییس وقت سازمان سینمایی در دستور کار این سازمان قرار 
گرفت؛ طرحی که با هدف مالحظه موازین تربیتی و اخالقی 
و نیز باورهای اجتماعی به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب 
به کودکان و نوجوانان، در قالب نظام رده بندی س��نی برای 
انتخاب و تماشای آثار تصویری در سینماها و نمایش خانگی 
اجرایی ش��د.انتظامی همان زمان با ایجاد شورایی متشکل 
از پوران درخشنده، بهروز شعیبی، روح اهلل حجازی، همایون 
اسعدیان و حبیب رضایی و هیاتی مرکب از شخصیت های 
آشنا با فیلم و سینما در حوزه های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، 
روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه در کنار این سینماگران، 
عنوان کرد که کار این ش��ورا هیچ موازی کاری با شورای 
پروان��ه نمایش ن��دارد و همچنین مطرح ک��رد که: »نظام 
رده بندی سنی فیلم ها، معیار مناسبی برای خوب یا بد بودن 
محتوای آثار نبوده و صرفاً هدایتگر مخاطبان در تشخیص 
مطابقت آثار با موازین تربیتی و روحی روانی است.« شورایی 

که البته خیلی زود منحل شد.
نظر دیوان عدالت اداری چه بود؟ ���

دی��وان عدالت اداری به فاصله تنها ۴ ماه از اجرایی ش��دن 
این قانون، با ش��کایت دادستان کل کشور حکم به توقف 
رده بندی سنی فیلم های سینمایی داد. در آن زمان دادستانی 
کل کش��ور درخواست ابطال دس��تورالعمل رده بندی سنی 
فیلم های سینمایی را به دیوان عدالت اداری داد و دیوان هم 

دستور توقف اجرای آن را صادر کرد که طبق قانون یکی از 
دالیلش این بود که »حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها 
از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«چندی بعد اما 
دیوان عدالت اداری در خبری رسمی عنوان کرد که رده بندی 
سنی آثار سینمایی از اختیارات سازمان سینمایی خارج شد. 
در این خبر آمده بود: »به دنبال ش��کایت از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و س��ازمان امور سینمایی و امور سمعی و 
بصری مبنی بر درخواست ابطال کل شیوه نامه )آئین نامه( 
رده بندی سنی آثار سینمایی مصوب ۲/۶/۹۸ رئیس سازمان 
امور س��ینمایی و امور سمعی بصری، هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری پس از بحث و بررسی رده بندی آثار سینمایی 
با لحاظ قید اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ضروری دانست، اما 
تصویب ضوابط مربوطه را از شئون سازمان سینمایی خارج 
دانست و از بُعد عدم صالحیت معاون وزیر و رئیس سازمان 
سینمایی در صدور شیوه نامه مذکور، مقرره مربوط را ابطال 

کرد.«
شورایی که از ابتدا وجاهت قانونی نداشت ���

پس از اس��تقرار مدیران جدید سازمان سینمایی نیز یزدان 
عش��یری مدیر روابط عمومی این سازمان طی گفتگویی 
که آن زمان با خبرنگار مهر داش��ت، درباره انحالل شورای 
درجه بندی سنی فیلم های سینمایی منصوب شده از سوی 
رئیس س��ابق س��ازمان س��ینمایی، عنوان کرد: »آن شورا 
از ابتدا وجاهت قانونی نداش��ت که منحل شود و براساس 
شکایتی هم مطرح شده بود، دیوان عدالت اداری با رأی به 
س��لب اختیار سازمان در این زمینه، آن شورا را منحل کرده 
است.«وی البته همان زمان درباره اعمال درجه بندی سنی 
روی فیلم های سینمایی هم گفت: »این درجه بندی و تعریف 
شرایط اکران با نظر شورای پروانه نمایش صورت می گیرد 
و در ش��رایط فعلی تنها این شورا حق چنین اعمال نظری 

را دارد.«
رده بندی سنی احیا می شود؟ ���

اعضای ش��ورای پروانه نمایش محمد خزاعی از زمانی که 
او به کرسی ریاست س��ازمان سینمایی تکیه زده است، به 
بالغ بر ۴۰ فیلم سینمایی مجوز نمایش داده اند، روز گذشته 
فیلم سینمایی »ستون ۱۴« به کارگردانی امیرحسین همتی 
نیز توانست از همین شورا پروانه نمایش دریافت کند اما با 
یک تفاوت عمده از سایر فیلم ها.فیلم امیرحسین همتی درجه 
بندی ۱۵+ را به خود گرفت تا اولین فیلمی باشد که پس از 
انحالل شورای درجه بندی سنی فیلم هایی سینمایی مجدداً 
ساز و کار این اعمال نظر از سوی سازمان سینمایی را احیا 
می کند، این در حالی است که در حال حاضر شورایی به این 

منظور در این سازمان وجود ندارد!

ورود مجدد سازمان سینمایی به رده بندی سنی؛
فرهنگی

وقتی کتاب هنوز هم می تواند سرنوشت ساز باشد
از وقتی کتابخانه روس��تایی در نوبندیان چابهار دایر شده، 
بچه ها دنیای ذهنی شان بزرگ تر شده و دیگر فقط به دکتر 
و مهندس شدن فکر نمی کند؛ چند نفر از آنها می خواهند 
خبرنگار و فیلمساز شوند. شاید خیلی از شما فکر کنید که در 
زمانه فعلی که دنیای گوشی و اینستاگرام و اینترنت و فضای 
مجازی اس��ت دیگر چه کسی به کتاب اهمیت می دهد و 
یا حتی فکر کنید اینکه در قدیم ترها می گفتند یک کتاب 
می تواند زندگی یک نفر را تغیی��ر دهد امروز دیگر صدق 
نمی کن��د اما من می خواهم مثال نقض برای این موضوع 
بی��اورم و بگویم این طور نیس��ت و کتاب هنوز هم خیلی 
تأثیرگذار است و می تواند روی زندگی و آینده خیلی ها تأثیر 
گذار باشد. اگر سوالتان این است که چطور؟ گزارش پیش 
رو که روایت تأسیس یک کتابخانه کوچک و محقر در یکی 
از مناطق محروم چابهار در منطقه نوبندیان است را بخوانید 

تا بهتر لمس کنید که کتاب چطور می تواند تأثیرگذار باشد. 
حکیم، جوان ۳۳ س��اله ای است که به گفته خودش اولین 
بار با مفهوم کتابخانه وقتی در دبیرستانی در چابهار درس 
خوانده آشنا شده و بعد از تمام شدن تحصیلش در دانشگاه 
تصمیم گرفته کتابخانه ای در روستای نوبندیان )روستایی 
در دهس��تان نگور بخش مرکزی شهرستان دشتیاری در 
استان سیستان و بلوچستان( دایر کند و بچه های این روستا 
را با کتاب و کتابخوانی آشنا کند. حتماً حکیم قصد داشته 
بچه های روس��تا زودتر از خودش با کتابخانه آشنا شوند و 
همین موضوع موجب می ش��ود که این دغدغه را با شورا 
و دهیار نوبندی��ان در میان بگذارد و در نهایت با در اختیار 
گذاش��تن یک زمین ش��خصی خ��ودش در این منطقه و 
حمای��ت یک انجمن مردم نهاد، کتابخانه کوچکی در این 
منطقه دایر می کند. این کتابخانه که تیرماه امس��ال چهار 

س��ال می شود که تأسیس شده، ۳۰۰ نفر عضو و حدود دو 
هزار جلد کتاب دارد. حیکم پاده بان مؤسس این کتابخانه 
گفت: در ابتدای تأسیس کتابخانه فقط پسرها به کتابخانه 
می آمدند اما رفته رفته با فرهنگ سازی که در روستا صورت 
گرفت به خانواده ها اطمینان دادیم که کتابخانه محیط امنی 
است و به این ترتیب پای دخترها هم به کتابخانه باز شد 
و خوشبختانه اس��تقبال خوبی از این مکان فرهنگی شد. 
تا پیش از این، بچه های روس��تا فقط کتاب درس��ی دیده 
بودند و وقتی از آنها می پرسیدیم می خواهی چکاره شوی 
پاسخ می دادند: دکتر یا مهندس اما پس از تأسیس کتابخانه 
دنی��ای آنها به اصطالح بزرگ ش��د، طوری که چند وقت 
پیش چند نفر از بچه های��ی که برای مطالعه به کتابخانه 
می آیند به من گفتند تصمیم گرفتند در آینده فیلمس��از یا 

خبرنگار شوند و این خیلی اتفاق خوبی است. 



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»میشل مونتیني« که بود؟ 
میش��ل دو مونتیني، نویس��نده و فیلسوف معروف 
دوره ُرنس��انس، در ۲۸ فوریه ۱۵۳۳م در منطقه اي 
در جنوب غربي فرانسه به دنیا آمد.وي پس از طي 
تحصیالت خود، در جواني خویشتن را وقف حقوق 
و سیاس��ت نم��ود و به تفکرات فلس��في پرداخت.
مونتیني، به عنوان یک اش��راف زاده فرانس��وي، 
س��فرهاي بس��یار کرد و کتب زیادي نوش��ت که 
مهم تری��ن آن ها، کتاب تحقیق یا مقاالت اس��ت 
که در سه جلد منتشر گردید.وي بدون آنکه نقشه 
منظمي در ذهن طرح کرده باشد، به نوشتن این اثر 
پرداخت و در آن، به گفته خویش نه به دنبال افتخار 
است و نه در اندیشه سهولت کار خواننده، بلکه تنها 
به فکر آن است که درباره همه مسائل داوري کند، 
خواه براي مس��ائل عمیق و پیچی��ده و خواه براي 
مس��ائل بیهوده و بي ارزش.در این کتاب، مونتیني، 
عقاید خود را در خصوص آموزش و پرورش تشریح 
کرده اس��ت.او عقیده داش��ت که اگر روش تعلیم، 
دلپذیر باشد، دیگر آموزشگاه، چون زندان نخواهد 
بود و نیازي نیست که چوب و تازیانه، وسیله نظم 
و انتظام باش��د.مونتیني به عنوان یک اومانیست و 
انس��ان گرا، از عقل در برابر تعص��ب، از بردباري و 
فروتن��ي در برابر تکّبر و از حکمت صلح در مقابل 

بالهت جنگ دفاع مي کرد.

خورزوق اصفهان، پايتخت سفره قلمکاری ايران فناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )9۶(
حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو اْقلِْم َعْنُهْم أَْظَفاَرُهْم خدایا دس��ت   و 
چنگال و ناخن دشمنان راکوتاه کن. به دشمن عالوه بر 
این که نباید دست دوستی داد چرا که نفاق همیشه از 
برنامه ها ودر دل دشمن است بلکه باید دست طمع او 
را قطع کرد، قطع امید از دش��من رمز فتح الفتوح است 
پس از توفیقات الهی که در قالب دعا خواسته می شود 
بعضی از راههای قطع چنگال و دست قدرت ظاهری 

دشمن از سر جامعه اسالمی عبارت است از: ۱. تقویت 
روح توحید که از جمله خروجی این روحیه این اس��ت 
که بدانیم ابر قدرت خداست؛ قدر قدرت خداست و همه 
چیز به دست اوست.۲. مقاومت است؛ مقاومت دشمن 
را ضعی��ف و جبهه مقاوم را ق��وی و پیروز می گرداند؛ 
مقاومت دش��من را عصبانی می کند و این عصبانیت 
عالمت نابودی او و نقشه های اوست.۳. ایمان به وعده 
های خداوند؛ از جمله وعده های خداوندمتعال پیروزی 

جبهه حق است و این وعده بارها در طول تاریخ محقق 
شده اس��ت فقط باید از ان درس بگیریم.۴. اطاعت از 
رهبر در همه ش��رائط و حمایت از رهبران الهی باعث 
می ش��ود جلوی هر گونه نفوذ و سلطه گرفته شود.۵. 
آمادگی همیشگی در برابر توطئه های دشمن.۶. حفظ 
وحدت در جامعه اسالمی؛ مهمترین نقطه ای که جبهه 
حق از ان ضربه خوردن است بعد از عدم اطاعت از ولی 

خدا موضوع وحدت و تفرقه بوده است. 

سه  شنبه 24 خرداد 1401  14 ذی القعده 1443  14 ژوئن   2022   شماره 3574

هيئت تحريريه
 سرد  بير: حسام الد  ين حيد  ری  اقتصاد   کالن: ميثم ترکيان  اقتصاد   خرد  : سيد   علی حسينی جامعه: محمود رضا زارع

  انرژی: امير مهد  ی نعمتی صفحه آرايی: مهد  ی صالحی طاهری
info.asreiranian@gmail.com :تلفن: 66922348- 66922966    ايميل

فاکس: 66922966      پيام کوتاه: 888  711  3000  

سازمان آگهی ها
مد  ير سازمان آگهی ها: مريم کاظمی     تلفن: 66435765 � 66923005   فاکس: 66431022

آد  رس د  فتر روزنامه و سازمان آگهی ها: ستارخان، بين توحيد    و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي
مد  ير سازمان  شهرستانها: وحيد   ملک   تلفن: 02166917312 � 021665562801  فاکس: 02166126139

آد  رس: خيابان انقالب خيابان جمالزاد  ه شمالی، نرسيد  ه به خيابان نصرت، پالك 275، طبقه پنجم واحد   17
vahidmalek282@yahoo.com :ايميل سازمان شهرستان ها

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين، تلفن: 66791369

در آينه قرآن

ديانت

دانشنامه

به نام خداوند رحمتگر مهربان
سوگند به روز قیامت)۱(و سوگند به )نفس لوامه و( وجدان بیدار و مالمتگر )که رستاخیز حق است(!)۲(آیا انسان 
می پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟!)۳(آری قادریم که )حتی خطوط سر( انگشتان او را موزون 
و مرتب کنیم!)۴()انسان شک در معاد ندارد( بلکه او می خواهد )آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت( در تمام 
عمر گناه کند!)۵()از این رو( می پرسد: »قیامت کی خواهد بود«!)۶()بگو:( در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت 
به گردش درآید،)۷(و ماه بی نور گردد،)۸(و خورشید و ماه یک جا جمع شوند،)۹(آن روز انسان می گوید: »راه فرار 
کجاست؟!«)۱۰(هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد!)۱۱(آن روز قرارگاه نهایی تنها بسوی پروردگار 

تو است؛)۱۲(و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند!)۱۳(
سوره قیامت ���

روزانه چقدر قرآن بخوانیم؟
تبیان: یکي از با ارزش ترین عبادت ها قرائت و خواندن قرآن اس��ت چنانچه این کار به اندازه اي اهمیت دارد 
که خداوند درباره آن مي فرماید: آنچه براي ش��ما میّس��ر است قرآن بخوانید.معمواًل کسي که در مقام وصیت 
و سفارش است چیزهایي را سفارش مي کند که مهم و سرنوشت ساز باشد.یکي از وصایاي رسول خدا )ص( 
به امیرمومنان علي )ع( تالوت مس��تمّر قرآن اس��ت، چنانچه فرموده اند: در همه حال و در هر شرایطي قرآن 
تالوت کن.بسیاري از عبادات هنگام مریضي، مسافرت یا جهاد در راه خدا از انسان ساقط مي شود و یا تخفیف 
پیدا مي کند.اما خداوند تأکید مي نماید در این موارد نیز سعي کنید تا مي توانید قرآن بخوانید: »بزودي گروهي 
از شما بیمار مي شوند و گروهي دیگر براي بدست آوردن فضل الهي و )کسب روزي( به سفر مي روند و گروهي 
دیگر در راه خدا جهاد مي کنند )و از تالوت قرآن بازمي مانند(، پس به اندازه اي که ممکن است از آن تالوت 
کنید.)سوره مزمل-۲۰(«همانگونه که انسان براي انجام کارهاي روزانه برنامه تهیه مي کند و هر روز صبح به 
برنامه اش نگاه مي کند تا کارهاي روزانه را مطابق آن انجام دهد، هر مسلماني که مي خواهد به قرآن عمل 
کند الزم است به طور مستمر و روزانه به قرآن مراجعه کند تا در پرتو دستورات و راهنمایي ها قرآن در دنیا و 
آخرت کامروا شود.اگر قاري قرآن از متفکران در معاني قران است... پس به روایتي عمل کند که مي فرماید: 

هر روز پنجاه آیه خوانده شود، زیرا از امام صادق )ع( روایت است که فرمود: قرآن پیمان خدا با مردم است.

راهي براي درمان ضایعات نخاعي
نتایج تحقیقات پژوهش��گران رویان و دانشگاه سمنان نشان مي دهد سیستم رهاسازي 
دوتای��ي داروی��ي مي تواند باعث بهبود ضایعات نخاعي ش��ود.به گزارش ایس��نا، وقتي 
آس��یبي به نخاع وارد مي ش��ود، در ناحیه صدمه دیده واکنش هاي پاتولوژیک و التهابي 
اتف��اق مي افت��د که منجر به ایجاد محیط مهاري و تحلیل رفتن آکس��ون ها مي ش��ود 
و در نهای��ت ناتوان��ي حرکتي ایج��اد مي کند.به همی��ن علت، اس��تفاده از درمان هاي 

ترکیب��ي که جنبه هاي مختلف آس��یب را هدف ق��رار مي دهند موثرتر از درمان هایي اس��ت که تنها بازس��ازي 
بافت ناحیه آس��یب دیده را تسهیل مي کنند.به منظور توس��عه درمان هاي ترکیبي، دکتر سحر کیاني، دکتر محمد 
صادق نوربخش، زهرا نمازي و همکارانش��ان در پژوهش��گاه رویان و دانش��گاه سمنان، سیستم رهاکننده داروي 
دوتای��ي را طراح��ي کردند که با هدف ترمیم ضایعات نخاعي در حیوان مدل آزمایش��گاهي یک داروي محافظ 
سلول هاي عصبي )مینوسایکلین هایدروکلراید( و یک داروي ترمیم کننده بافت عصبي )پاکلیتاکسل( را رهاسازي 
 مي کرد.بدین منظور داروهاي نام   برده درون کپس��ول هایي از جنس پلي مرهاي س��ازگار با محیط  هاي زیس��تي

 )آلژین��ات و PLGA( ق��رار داده شدند.س��پس کپس��ول هاي ح��اوي ه��ر دو ن��وع دارو ی��ا یک��ي از آنان به 
 مح��ل ضایع��ه نخاعي در حیوان مدل آزمایش��گاهي تزریق ش��د.نتایج ای��ن پژوهش ک��ه در مجله بین المللي

 Journal of Controlled Release به چاپ رس��یده است، نشان داد، استفاده هم   زمان از دو دارو ظرف 
هفت روز منجر به کاهش التهاب مي شود و پس از ۲۸ روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازي سلول هاي 
عصبي قابل مشاهده است.عالوه بر این، بررسي ها بهبود سریع و پایدار حرکت در حیوانات مدل ضایعه نخاعي که 
هر دو دارو را هم   زمان دریافت کرده بودند، نشان داد.این پژوهش سیستم رهاسازي دوتایي دارویي جدیدي را معرفي 
کرد که مي تواند پس از ارزیابي هاي تکمیلي براي طیف وسیعي از ضایعات سیستم عصبي مورد استفاده قرار گیرد.

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

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

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

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

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

نوبت دومآگهی مزایده مرحله اول  ) اجاره (

 م الف 93۲ شناسه13۲97۶9

گروه مپنا میزبان وزیر مش��اور در ام��ور خارجه نیجریه 
و هیئ��ت تجاری و صنعتی هم��راه او بود. »زبیرو دادا«، 
وزیر مش��اور در امور خارجه نیجریه و رئیس کمیسیون 
مش��ترک ایران-نیجری��ه، در بازدید  نی��م روزه خود در 
کارخانجات مهندس��ی و س��اخت ژنرات��ور مپنا )پارس( 
و مهندس��ی و س��اخت توربین مپنا )ت��وگا( از نزدیک با 
فعالیت های گروه مپنا آش��نا ش��د. در ابتدای این دیدار، 
مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره گروه مپنا با اس��تقبال 
از حض��ور وی در کارخانجات مپنا، به بیان تاریخچه ای 
از فعالیت های گروه مپنا و ش��رح دس��تاوردهای صنعتی 
این گروه پرداخت. عباس علی آبادی با اش��اره به روابط 
راهبردی دو کش��ور ایران و نیجری��ه، بلوغ گروه مپنا را 
حاصل خودباوری و تکیه بر نیروی جوان کشور دانست 
و ابراز امیدواری کرد که این دیدار، درآمدی بر گسترش 
همکاری های تجاری و صنعتی میان گروه مپنا و کشور 
نیجریه باش��د. وی با اشاره به فعالیت های گروه مپنا در 

ح��وزه خاورمیانه و بین الملل و نقش گروه مپنا به عنوان 
یک بنگاه حل مسئله، آمادگی گروه مپنا برای کمک به 

صنعت برق کشور  نیجریه را اعالم کرد.
بازدید از سالن های س��اخت ژنراتور، توربین های بادی، 
ساخت افزایشی و مرکز تحقیقات شرکت پارس، آشنایی 
با خودروهای برقی ش��ده توس��ط گروه مپن��ا و بازدید از 
سالن های ساخت انواع توربین های گازی و تست توربین 
شرکت توگا از برنامه های آقای »دادا« در این بازدید بود 

که با توضیحات مدیرعامل گروه مپنا همراه شد.
وزیر مش��اور در امور خارجه نیجریه که به همراه سفیر 
این کش��ور در ایران، » یاکوبو سانتوراکی سلیمان«، در 
این بازدید حضور یافته بود، با اش��اره به توانمندی های 
گروه مپنا و نیاز کش��ور نیجریه به س��اخت نیروگاه، از 

حضور گروه مپنا در این کشور استقبال کرد.
وی بالندگ��ی گ��روه مپن��ا را حاص��ل اعتمادبه نفس و 
غ��رور ملی ایرانیان دانس��ت و اظهار امیدواری کرد که 
تفاهم نامه های امضا ش��ده میان هیئ��ت نیجریه ای و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، زمینه س��از حضور 
گروه مپنا و دیگر ش��رکت های ایرانی در کشور نیجریه 

باشد.
شایان ذکر است، در نشست کمیسیون مشترک ایران و 
نیجریه در روزهای ۱۷ و ۱۸ خرداد امس��ال، سند نهایی 
همکاری های دو کش��ور در زمینه های مختلف از جمله 

نفت، گاز و پتروشیمی میان دو کشور امضاء شد.

مپنا میزبان وزیر مشاور در امور خارجه نیجریه

س��رویس »پخش زنده« ایرانسل، برای ارائۀ زیرساخت 
ارتباط��ی پای��دار و قدرتمن��د به تولیدکنن��دگان محتوا، 

راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سرویس پخش زندۀ 
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به تولیدکنندگان 
و توزیع کنن��دگان محتوای تصوی��ری امکان می دهد تا 
بدون دغدغه های زیرساختی، محتوای ویدیویی خود را 
با کیفیت های دلخواه و متفاوت منتش��ر کنند. صاحبان 
محتوا با استفاده از این سرویس، می توانند محتوای خود 
را از دامنه ه��ای موردنظر، هم��راه با لوگوی انتخابی، به 

صورت زنده و با بهترین کیفیت پخش کنند.
از جمله موارد اس��تفادۀ گوناگون این سرویس، می توان 
ب��ه کارب��رد آن در بازی ه��ای ویدیوی��ی، همایش ها و 
کنفرانس ها، کالس های آموزشی، رویدادهای فرهنگی 

و هنری، مس��ابقه های ورزش��ی، مراسم مذهبی و… 
اشاره کرد.

با اس��تفاده از این سرویس، زیرساخت قدرتمند و پایدار 
ایرانسل، در اختیار تولیدکنندگان محتوای تصویری قرار 
می گیرد و آنها می توانند، با اس��تفاده از این زیرساخت، 
محتوای تولیدی خود را با سرعت و کیفیت باال، از طریق 
پلتفرم خود، بدون محدودیت در تعداد مخاطبان، منتشر 
کنند. ایرانسل در عین حال، برای متقاضیان استفاده از 
س��رویس پخش زنده که پلتفرم پخش ویدیوی خاص 

خودش��ان را ندارند نیز، این امکان را فراهم کرده اس��ت 
تا محتوای مدنظر، از طریق اپلیکیش��ن لنز ایرانسل، در 
اختیار جامعۀ گستردۀ کاربران تلویزیون اینترنتی ایرانسل 
قرار گیرد. با استفاده از این روش، امکاناتی مانند پخش 
محت��وا برای عموم مخاطبان یا برای طیف مش��خصی 

از آن ها، قابلیت نظردهی تماش��اگران هنگام تماش��ای 
برنامه، فروش بلیت برای تماشای برنامه و… در اختیار 

متقاضیان قرار می گیرد.
عالقه مندان می توانند برای دریافت اطالعات بیش��تر و 
ثبت درخواس��ت خود، به وب س��ایت ایرانسل به نشانی 

p/۲۸۹۳۱۰/irancell.ir/p مراجعه کنند.

ایرانسل سرویس »پخش زنده« ارائه کرد

مدیرعامل همراه اول در مجمع س��هامداران این ش��رکت از ثبت رکورد ۱۹.۲ پتابایتی 
ترافیک روزانه دیتا در ش��بکه این اپراتور خبر داد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات س��یار ایران، مجمع عمومی عادی س��الیانه، عمومی عادی به طور فوق العاده و 
عمومی فوق العاده همراه اول صبح امروز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، با حضور ۹۰ درصدی 
س��هامداران در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار شد و مهدی اخوان بهابادی، 
مدیرعامل همراه اول در حضور سهامداران و هیات رئیسه به قرائت گزارش عملکرد سال 
۱۴۰۰ اپراتور اول تلفن همراه کش��ور پرداخت.    در این مراس��م پس از صحبت های 
عل��ی بقایی به عنوان رییس مجمع و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، أخذ 
پیش��نهاد از میان س��هامداران و رأی گیری انجام و مقرر شد از ۱۰۳۹ ریال سود محقق 
ش��ده، ۵۹۰ ریال به ازای هر سهم توزیع شود که به حساب سجامی سهامداران حقیقی 
واریز می ش��ود.    مدیرعامل همراه اول با اش��اره به رکوردهای سال گذشته این اپراتور 
اظهار کرد: تنها اپراتور ۱۰۰ میلیونی منطقه هستیم و در زمینه »مصرف دیتا« به رکورد 
۵۵۷۴ پتابایت مصرف کل دیتا در س��ال ۱۴۰۰ دس��ت یافتیم که رش��د ۴۴ درصدی را 
نسبت به قبل نشان می دهد؛ رکورد ترافیک دیتای روزانه نیز به ۱۹.۲ پتابایت رسید که 
با احتس��اب ترافیک مبین نت به بیش از ۲۰ پتابایت برای نخس��تین بار در کشور دست 
یافتی��م.    اخوان بهاب��ادی ادامه داد: ما در مجموع ۵۱.۵ میلیون مصرف کننده اینترنت 
پرسرعت داریم که ۴۲.۷ میلیون آن، مصرف کننده دیتای LTE هستند؛ سهم ترافیک 
LTE در کش��ور برای سال ۱۴۰۰ به ۸۳.۸ درصد رسید که حاصل استفاده بیش از ۲۲ 
میلیون مشترک دائمی و ۸۳.۵ میلیون مشترک اعتباری در شبکه همراه اول با سهم بازار 
۵۳.۲۱ درصد اس��ت.    وی اشاره ای به وضعیت شبکه ارتباطی اپراتور اول تلفن همراه 
از منظر سخت افزاری و تکنولوژی داشت و عنوان کرد: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۲۰۰ 
سایت تکنولوژی »نسل چهارم«، ۲۴ هزار سایت تکنولوژی »نسل سوم«  و ۲۹ هزار و 
۱۰۰ سایت لوکیشن »نسل دوم« داریم و شبکه بر مبنای آن در حال سرویس دهی به 
مشترکان است.مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران رشد پهنای باند مصرفی در شبکه 
همراه اول را خیره کننده تشریح کرد و گفت: نرخ این شاخص از ۸۰۰ به ۲۴۰۰ گیگابیت 
بر ثانیه رسیده و رشد ۳ برابری را نشان می دهد. سهم همراه اول از تولید ترافیک دیتا 
در کشور در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ گیگ )مصرف کل اینترنت( بود؛ در همان زمان حدود 
۳۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک در داخل دیتاس��نترهای خودمان تولید می ش��د که اکنون 
به ۷۳۴ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و بیش از ۲۰ برابر رشد را نشان می دهد.    وی 
همچنین اش��اره ای به پروژه »توس��عه ش��بکه فاز ۸ پالس« داشت و تصریح کرد: این 
پروژه در راستای توسعه پوشش و ظرفیت شبکه، افزایش کیفیت و بهبود تجربه مشتری، 

توس��عه شبکه رادیویی به منظور رفع خال پوشش��ی و ظرفیتی شبکه رادیویی کشور از 
منظر طراحی و بهینه سازی، نقاط نیازمند سرمایه گذاری از نظر بازاریابی و انجام الزامات 
رگوالتوری تا حد امکان با تأمین تجهیزات رادیویی تعریف شده است.    اخوان بهابادی 
افزود: همراه اول براس��اس آمار، تا انتهای س��ال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۵.۴۷ میلیون مشترک 
HLR و ۶۵.۸۶ میلیون مش��ترک VLR داش��ته که ۹.۸ میلیون مشترک آن در سال 
۱۴۰۰ جذب ش��د.    مدیرعامل همراه اول همچنین بخشی از اقدامات فنی این اپراتور 
در س��ال گذشته را به شرح »راه اندازی مراکز PS جدید به منظور پاسخ به نیاز افزایش 
مصرف دیتا خصوصا افزایش ناشی از آموزش مجازی«، »تهیه طرح های APN دانش 
آموزی به منظور ارائه سرویس متناسب به رده دانش آموزان«، »افزایش ظرفیت اینترنت 
و شبکه ملی اطالعات NIN و IXP«، »بهینه سازی اینترنت بین الملل«، »داینامیک 
کردن ترافیک های شاد و روبیکا بین دیتاسنترهای همراه اول«، »توسعه ۳۰۰ درصدی 
ترافیک اینترنت« و »توسعه ۲۰۰ درصدی ترافیک های IXP« اعالم کرد.    وی پس 
از شرح توسعه زیرساخت ها و افزایش ترافیک تولیدی در دیتاسنترهای اپراتور اول تلفن 
همراه، توسعه سکوهای دیجیتال را عامل اصلی این افزایش دانست و اذعان کرد: پلتفرم 
های دیجیتالی نظیر »شاد« که در دوران شیوع کرونا به سرعت توسعه یافت و جایگزینی 
برای دوران مدارس غیرحضوری بود، منجر به این افزایش ترافیک تولیدی در دیتاسنترها 
شد و سکوهای دیگری نظیر روبیکا، ذره بین، اوانو و »همراه من« از این دست هم وجود 
دارد.    اخوان بهابادی خاطر نشان کرد: بیشینه پهنای باند پلتفرم شاد ۵۲۰ گیگابیت بر 
ثانیه است و تا انتهای سال گذشته این پلتفرم توانست میزبان تبادل بیش از ۱۸ میلیارد 
فای��ل و میزبانی بیش از ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دانش آموز احراز هویت ش��ده باش��د.    
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات س��یار ایران همچنین یادآور شد: در حال حاضر »اوانو« ۷ 
میلیون و ۲۵۰ هزار نصب و یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک ماهانه دارد؛ »همراه من« 
با ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر فعال، دارای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک فعال روزانه 
و ۱۳ میلیون مش��ترک فعال ماهانه اس��ت و »ذره بین« نیز جستجوگر بومی به حساب 
می آید که بیش از ۲ میلیون نصب فعال دارد و نزدیک به ۷۵ میلیون پرس��مان ماهانه 
روی آن شکل می گیرد.    وی از شرکت ها و بخش های زیرمجموعه همراه اول نظیر 
»آکادمی همراه« و »مرکز تحقیق و توسعه« هم یاد کرد و گفت: در آکادمی همراه که به 
دنبال جذب از میان نخبگان کشور است، ۱۴۶ موقعیت کارآموزی فراخوان شد و از میان 
۱۶۶۸۲ درخواست مجموع دو دوره فراخوان شده، ۵۰ نفر در خانواده همراه اول استخدام 
شدند؛ مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در زمینه تحقیقات تکنولوژی فعال است و سمت 

و سوی فعالیت های دانش بنیان همراه اول را مشخص می کند.

ثبت رکورد 19.۲ پتابایتی ترافیک روزانه دیتا در شبکه همراه اول
روزنامه لبنانی »االخبار« در ش��ماره دیروز )دوشنبه( خود 
ضمن اعالم این مطلب با اش��اره به قرار گرفتن ابوظبی 
زیر چتر تل آویو تاکید کرد : امارات با آغاز دوران ریاست 
محمد بن زاید با صدور مجوز استقرار سامانه های راداری 
اسراییل در خاک خود در واقع بازی با آتش را شروع کرده 
اس��ت که از ماهیت سیاست ماجراجویانه محمد بن زاید 
حکایت می کند که ظرف چند سال اخیر آن را به منصه 
ظهور رساند.االخبار در ادامه به هشدار جمهوری اسالمی 
ایران در این خصوص اشاره کرده و نوشت : ایران به این 
اقدام امارات به س��رعت واکنش نشان داده و هشدار داد 

آن دسته از کشورهایی که پای دشمن صهیونیستی را به 
خلی��ج فارس باز می کنند ، برای خود و منطقه ناامنی را 
به همراه خواهند آورد.االخبار افزود: محمد بن زاید رئیس 
ام��ارات همزمان با توقف روند مذاکرات هس��ته ای وین 
سیاست تنش و تحریک را در پیش گرفت که پس از به 
قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۴ به این سو به داشتن چنین 
سیاستی شناخته ش��ده است. وی از نفتالی بنت نخست 
وزیر اسراییل که چند روز پیش از ابوظبی دیدن به عمل 
آورد، خواس��ت تا س��امانه های رادار خود را در امارات و 
بحرین مس��تقر نماید . این درخواست در چارچوب یک 
طرح گسترده تر قرار دارد که صاحبان آن یعنی آمریکا و 

اسراییل و کشورهای خلیج فارس در نظر دارند عالوه بر 
شش عضو شورای همکاری خلیج فارس ، مصر و اردن و 
عراق را نیز در برمی گیرد.این روزنامه لبنانی در ادامه پیش 
بینی کرد که این طرح با » موانع بزرگی » مواجه خواهد 
شد.االخبار از ابوظبی به عنوان » خنجر مسموم اسراییل 
» نام برد که » بر پش��ت خلیج فارس فرود آمده است« 
و همچنی��ن از منامه به عنوان » منطقه تحت قیمومیت 
عربستان و اخیرا اسراییل » نام برد.  االخبار معتقد است 
که دولت آمریکا به امنیت رژیم های حاکم بر کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس اهمیت چندانی قائل نیست زیرا 

این امر هزینه سنگینی برای آمریکا به همراه دارد.

وعده های آمریکا به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اوهامی بیش نیست


