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 وقتی دیپلماسی
  محدود به ارتباط
 با غرب نمی شود

 اتخاذ راهبرد تقویت روابط دیپلماتیک
 با کشورهای غیرغربی توسط ایران؛

 نماینده مردم تهران در مجلس:
دنیا تنها چند کشور غربی نیست 
 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد؛

ایران به دنبال افزایش مناسبات با جامعه جهانی

  شتاب زدگی در تصویب طرح شفافیت
 عامل رد آن در شورای نگهبان بود
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روند نزولی قیمت ها در بازار ارز به گونه ای اس��ت که 
اغل��ب معامله گ��ران تنها نظاره گ��ر وضعیت موجود 
هس��تند و از خرید اس��کناس تا حد محسوسی کاسته 
ش��ده است.با اجرای سیاس��ت های جدید ارزی بانک 

مرکزی در بازار ارز طی دو روز گذشته قیمت دالر...

سقوط ادامه دار قیمت دالر
اقدامات بانک مرکزی در کنترل ارزجواب داد

پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان که از زمان دولت 
هشتم مطرح و در دولت قبلی تصویب شده بود با اعالم 
مخالفت چندی قبل رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست که آن را منتفی شده دانسته بود و تالش نماینده 

مردم سمنان در مجلس برای موافقت با...

 زورآزمایی موافقان انتقال آب 
خزر به سمنان با مخالفان

 بسته جدیدی را روی میز گذاشتیم
 و آمریکا پذیرفت

جنجال دوباره يک طرح محيط زيستی؛

وزير امور خارجه:

فاکسنیوز:
بایدن توان مهار تورم 

آمریکا را ندارد

نادانی دردناک ترین دردهاست. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

برخی سلبریتی ها در نقش 
پیاده نظام ناتوی فرهنگی

حجتاالسالمسیدرضاتقوی ���
عضوکمیسیونفرهنگیمجلس

عص��ر ما عص��ر انفجار 
اطالعات اس��ت که در 
آن امواج بر زندگی بشر 
حاکم هس��تند؛ گش��ت 
و گ��ذار در فضای مج��ازی و زندگی با 
اینترن��ت زندگی انس��ان را به تس��خیر 
خود درآورده اس��ت اگر ستمگران پیش 
از این تاریخ، کشورها را با قدرت نظامی 
اشغال می کردند امروز با قدرت نرم سعی 
داردند کشورها را فتح کنند. سمبل قدرت 
نظام��ی توپ، تانک و موش��ک بود ولی 
اینترنت و فضای مجازی صالح رس��انه 
هستند. قدرت نرم و اپراتور رسانه ای در 
کشورهای مختلف با ایجاد انقالب های 
مخملی هویت ملت��ی را از بین می برند، 
آداب و سنن، میراث فرهنگی و ارزش ها 

را به آتش می کشد و...
ادامهدرصفحهآخر ���

دشمنان به دنبال ناکارآمد 
نشان دادن نظام هستند

مجتبیذوالنوری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجی
حضرت عل��ی )ع( برای 
اضمحالل و فروپاش��ی 
دلی��ل   4 دولت ه��ا 
بی��ان می کنند، ایش��ان 
می فرمایند زیر پا گذاشتن اصول و ضایع 
کردن، فروع و مس��ائل غیراولویت دار را 
مورد اهتمام و توجه قرار دادن و اولویت ها 
و اصول را نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن 
شایسته ساالری باعث فروپاشی دولت ها 
می شود لذا نیاز امروز کشور و برون رفت 
از وضعی��ت فعلی، توجه به فرمایش��ات 
نورانی حض��رت امیرالمؤمنین علی )ع( 
اس��ت. در ش��رایط فعلی موج نامیمونی 
آغاز ش��ده تا القا کند که نظام جمهوری 
اسالمی در حل مشکالت مردم ناکارآمد 

است، اگر ناکارآمدی وجود داشته و...
ادامهدرصفحهآخر ���
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روز نامه صبح ايران

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

برنامه ای برای گرانی بنزین نداریم
س��خنگوی دولت گف��ت: دول��ت برنامه ای 
برای گران��ی بنزین ندارد. ب��ه گزارش مهر، 
علی به��ادری جهرمی درب��اره برنامه دولت 
برای افزایش قیمت بنزین، گفت: پیش��نهاد 
تکذیب ش��ایعه گرانی بنزین را از طرف من 
داش��ته باش��ید تا هر زمان مطرح ش��د آن را 
منتشر کنید. تقریباً دو روز یکبار داریم شایعه 
تکذیب بنزین را اعالم می کنیم. مردم، دولت 
را ش��ناخته اند و می دانند هر خبری باشد آن 
را با اط��الع مردم انجام خواه��د داد و اخبار 
ای��ن چنین را باور نخواهند کرد و دولت هیچ 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. در 
کیش و قشم که طرح آزمایشی سوخت اجرا 
می شد هم هیچ افزایش قیمتی وجود نداشته 
اس��ت. بهادری جهرمی با اش��اره به کوتاهی 
ص��ورت گرفته در صنعت ب��رق، تاکید کرد: 
دولت با س��رعت زیادی توسعه نیروگاه های 
برقی را در دس��تور کار خود قرار داد و رکورد 
مصرف برق در کش��ور زده شد، اما خاموشی 
اتفاق می افت��اد که طبق روال گذش��ته باید 
ش��اهد خاموش��ی می بودی��م. وی ادامه داد: 
در کنار توس��عه توان تولی��دی برق و ارتقای 
نیروگاه ه��ای موج��ود و ایج��اد نیروگاه های 
جدید، دولت برنامه ای برای مدیریت مصرف 
برق در دس��تور کار ق��رار داد و در نتیجه آن 
با مدیریت صورت گرفته، دیگر نباید ش��اهد 
قطعی برق خانگی باشیم و دولت قطعی را از 
خود یعنی شرکت های دولتی آغاز کرده است، 
اما بیش از این نیازمند همکاری موثرتری از 
س��وی مردم است. همانطور که شاهد قطعی 
گاز خانگی در دولت سیزدهم نبودیم در زمینه 

برق نیز امید داریم این شرایط تجربه شود.

ایران را کشور دوست می دانیم
نخس��ت وزیر ارمنس��تان ضم��ن تاکی��د بر 
دوس��تی کش��ورش با ایران، ابراز امیدواری 
کرد در نتیجه توس��عه مس��یرهای ارتباطی، 
رواب��ط اقتصادی ای��روان و ته��ران افزایش 
پاش��ینیان« نخس��ت وزیر  یاب��د. »نیک��ول 
ارمنس��تان در مصاحبه با »الجزیره« در قطر 
به روابط ارمنس��تان با همسایگانش به ویژه 
با ایران اشاره کرد. به گزارش »آرمن پرس«، 
پاشینیان اظهار داشت: ما چهار همسایه داریم 
و با دو تای آن ها روابط بس��یار خوبی داریم، 
یعنی گرجستان و ایران. ایران برای ما کشور 
دوست است و ایران را کشور دوست می دانیم 
که با )جمهوری( آذربایجان نیز روابط خوبی 
دارد. وی در ادام��ه گف��ت: »قص��د نداریم با 
کش��ورهایی که روابط خوب��ی با )جمهوری( 
آذربایجان دارند، رابطه خوب نداش��ته باشیم. 
اکنون روابط بس��یار نزدیکی با ایران داریم«. 
پاش��ینیان همچنین ابراز امی��دواری کرد که 
ارمنس��تان با همکاری با ایران بتواند تجارت 
دوجانبه با قطر را نیز توسعه دهد. نخست وزیر 
ارمنستان در ادامه با بیان این که کشورش در 
حال کار بر روی توسعه مسیرهای ارتباطی با 
ایران است، افزود: اکنون در حال ساخت یک 
بزرگراه بسیار راهبردی به نام شمال-جنوب 
هس��تیم که مرز گرجستان ما را به مرز ایران 
متصل می کند. امیدواریم در نتیجه این پروژه 
روابط اقتصادی ما با ای��ران افزایش یابد. به 
هر حال، اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با ایران 
ق��رارداد تج��ارت آزاد دارد که ب��رای روابط 

دوجانبه ما نیز بسیار مهم است.

بیش از ۳۰ درصد داده ها در 
سامانه های مربوطه ثبت نشده است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: سازمان 
امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند 
که بیش از ۳۰ درصد اطالعات در سامانه های 
مربوطه ثبت نشده اند. به گزارش مهر، محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
در جلس��ه علنی مجلس و در جریان بررسی 
عملکرد دس��تگاه ها در ثبت حقوق و مزایای 
کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و دستمزد 
و پاکن��ا و پ��س از توضیح��ات میثم لطیفی 
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 
اظهار داشت: ضمن تش��کر از کسانی که به 
این موضوع مه��م پرداخته اند باید بدانیم این 
موضوع یکی از کارهای نظارتی و بحثی جدی 
در افکار عمومی به شمار می رود. هم سازمان 
امور استخدامی و هم دیوان محاسبات کشور 
بای��د به این موضوع دقت کنند که ما بیش از 
۳۰ درصد در ثبت داده ها دچار مشکل هستیم. 
قالیباف تصریح کرد: مش��کل به این معنا که 
داده ها و اطالعات در سامانه ها ثبت نشده اند. 
قانون مشخص کرده است که حتماً باید با این 
افراد برخورد ش��ود. مخصوصاً در بخش هایی 
که براساس قانون س��ازمان امور استخدامی 

بخشنامه مربوطه را ابالغ کرده است.

کی یف مستعمره غرب شده است

س��خنگوی وزارت خارج��ه روس��یه گفت: 
اوکرای��ن از س��ال ۲۰۱4 تاکن��ون با میزان 
اعتبارات��ی ک��ه از غربی ه��ا دریافت کرده 
به قدری به آنها وابس��ته ش��ده که عمال به 
مس��تعمره »آنگلوساکسون« ها تبدیل شده 
اس��ت. »ماریا زاخارووا« س��خنگوی وزارت 
خارجه روس��یه اعالم کرد ک��ه اوکراین به 
مستعمره غرب تبدیل شده است. زاخارووا در 
این رابطه و با انتشار پیامی در کانال تلگرامی 
خود نوشت که اعتبارات دائمی به اوکراین از 
س��وی غربی ها نه تنه��ا اوکراین را به غرب 
وابس��ته کرد، بلک��ه آن را ب��ه معنی واقعی 
کلمه به یک مس��تعمره تبدیل کرد. به گفته 
زاخارووا، از سال ۲۰۱4 تا کنون، اوکراین به 
طور فعال و مس��تقیم در حال فروخته شدن 
به سرمایه های غربی بوده است. وی گفت: 
از لحظه کودت��ا در کی یف در فوریه ۲۰۱4 
تا دسامبر ۲۰۲۱، حدود ۷۰.۵ میلیارد دالر به 
این کشور ارائه شد که ۱۸.۹ میلیارد دالر آن 
 ،)IMF( از طریق صندوق بین المللی پول
۹ میلی��ارد دالر از طریق بان��ک جهانی، ۲ 
میلیارد دالر از طریق بانک اروپایی بازسازی 

و توسعه بوده است.

طوفان گرد و غبار در عراق دهها نفر 
را راهی بیمارستان کرد

س��خنگوی وزارت بهداش��ت عراق از ثبت 
ح��دود هزار مورد حال��ت خفگی در پی موج 
اخیر طوفان های گرد و غبار در این کش��ور 
خبر داد. به گ��زارش خبرگزاری عراقی واع، 
سیف البدر سخنگوی وزارت بهداشت عراق 
سه ش��نبه از ثبت ح��دود هزار م��ورد حالت 
خفگ��ی در پی موج اخی��ر طوفان های گرد 
و غبار در این کش��ور خب��ر داد. البدر با بیان 
اینکه تاکنون م��ورد فوتی در این خصوص 
ثبت نشده است، اعالم کرد که تمام افرادی 
که حالشان بد شده بود، خدمات درمانی الزم 
را دریافت کرده اند و بیشتر آنان از بیمارستان 
مرخص شده اند. سخنگوی وزارت بهداشت 
عراق خاطرنش��ان کرد ک��ه ارائه خدمات به 
ش��هروندانی که دچار حالت خفگی شده اند، 
تاثیری ب��ر روند دیگر بخش ه��ای درمانی 
این کشور از جمله بخش اورژانس، مقابله با 
کرونا و تب کریمه کنگو نداشته و تجهیزات 
پزش��کی الزم از جمله دارو و اکس��یژن به 

مقدار کافی در دسترس است.

حمالت سایبری، پایگاه های اینترنتی 
مهم صهیونیستی را غیر فعال کرد

در پی حمالت س��ایبری یک گروه سایبری 
موس��وم به الطاهره ش��ماری از پایگاه های 
اینترنت��ی صهیونیس��تی از دس��ترس خارج 
ش��دند. ب��ه گ��زارش یدیع��وت آحارانوت، 
روز گذش��ته ش��ماری از وبگاه ه��ای رژیم 
صهیونیستی توسط یک گروه عراقی موسوم 
ب��ه »الطاه��ره« هدف حمله س��ایبری قرار 
گرفتند. طبق گزارش منتش��ر شده از سوی 
رسانه های صهیونیس��ت، صبح روز دوشنبه 
تع��داد قاب��ل توجهی از وب��گاه های مهم و 
پربازدید اراضی اش��غالی از دس��ترس خارج 
ش��دند. این روزنامه صهیونیستی در بخشی 
دیگر از گزارش خود تاکید کرد: وبگاه های 
فرودگاه های رژیم صهیونیستی دوشنبه نیز 
برای س��اعاتی از دسترس خارج شده بودند. 
عالوه بر این، وبگاه های اینترنتی کانال ۹ و 
۱۱ تلویزیون رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز 
درپی این حمالت س��ایبری مدتی غیرفعال 

شده اند.

یونان مجبور به رفع توقیف نفتکش 
ایرانی شد

با اقدام جمهوری اس��المی ایران، حکم رفع 
توقیف بار کشتی ایرانی در یونان صادر شده 
و در حال حاضر مراحل اجرایی این دستور در 
یونان در حال انجام است. در بیانیه سازمان 
بنادر و دریانوردی آمده است: »با اقدام سریع 
و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران و پیگیری 
ارگان ه��ای ذیربط و حمایت های وزیر راه و 
شهرسازی، علی رغم حکم آمریکایی ها مبنی 
بر نگهداری کشتی و توقیف کاال به نفع این 
کش��ور و موافتنامه معاض��دت حقوقی بین 
آمری��کا و یونان، در نهایت حکم بازگرداندن 
بار به صاحب آن صادر و دولت یونان دستور 
مربوط��ه را صادر کرد و اکنون ش��اهد رفع 
توقیف کش��تی و بازگرداندن بار به صاحب 
آن هس��تیم.« دول��ت یونان چن��دی پیش 
از حرک��ت یک فروند کش��تی تحت پرچم 
جمه��وری اس��المی ایران در س��واحل این 
کشور جلوگیری و بار آن با هماهنگی دولت 
آمریکا، توقیف ش��د. حال آنکه این کش��تی 
به منظور حفظ ایمنی پرس��نل و کش��تی به 

سواحل یونان پناه برده بود.

اخبار

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ممکن است ایراد شورای 
نگهبان به مشموالن طرح درست باشد و برای رفع این ابهام مجلس ملزم 
به کار کارشناسی دقیق در فرصت مقتضی خواهد بود. احمد حسین فالحی 
در گفت و گو با »عصر ایرانیان« با اش��اره به ایرادات ش��ورای نگهبان به 
طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: متاسفانه در بررسی و تصویب این طرح 
مجلس دچار ش��تاب زدگی شد و همین امر موجب شد شورای نگهبان به 
برخی بندهای آن ایراد بگیرد. وی با اشاره به اینکه مجلس ایرادات شورای 
نگهبان به طرح را می پذیرد زیرا قابل پیش بینی بود که تصویب طرحی 
با این اهمیت در زمان کوتاه و به طور ش��تاب زده ایرادات و ابهاماتی را به 

همراه خواهد داشت تصریح کرد: باید کار کارشناسی بیشتری بر روی این 
طرح که یک طرح همه جانبه است و تقریبا تمام بخش ها و دستگاه ها را 
شامل می شود انجام می گرفت. فالحی با اشاره به اینکه مجلس آمادگی 
دارد تا ایرادات شورای نگهبان را با دقت بررسی و ابهامات موجود را برطرف 
کند ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است شورای نگهبان طرح را رد نکرده 
و تنها چند ابهام و ایراد به آن وارد کرده که در فرصت مقتضی این ایرادات 
برطرف خواهد شد. این نماینده مجلس درباره اینکه آیا در جریان بررسی 
این طرح، قوانین قبلی از جمله »قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات« 
و همچنین »قانون ارتقا سالمت نظام اداره و مبارزه با فساد« در نظر گرفته 

ش��ده است یا نه تاکید کرد: در جریان تصویب هر طرحی در مجلس باید 
قوانین دیگر که قبال و در طول سالهای متمادی تصویب شده است را در 
نظر گرفت چرا که در شرایط فعلی ما در کشور نیازمند تصویب قانون جدید 
نیس��تیم. وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر براساس اعالم اداره قوانین 
مجلس 4 هزار قانون اضافه در کشور وجود دارد ادامه داد: باید قوانین قبلی 
اصالح ش��ود و در جریان تصویب هر طرحی در صورت لزوم قوانین قبلی 
که ناکارآمد هس��تند منسوخ اعالم شود در غیر این صورت طرح شفافیت 
قوای سه گانه هم در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون 

سرنوشتی همانند قوانین قبلی خواهد داشت. 

 شتاب زدگی در تصویب طرح شفافیت عامل رد آن در شورای نگهبان بود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

وقتی دیپلماسی محدود به ارتباط با غرب نمی شود
اتخاذ راهبرد تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای غیرغربی توسط ایران؛

س��اعاتی پس از آنکه نیکوالس م��ادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال، ته��ران را )به مقصد کاراکاس( ترک کرد، یک 
دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی گفت تهران در روزهای 
آت��ی میزبان گروه دیگری از هیئت های بلندپایه خارجی 
خواهد بود.س��عید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران در این باره اعالم کرد: س��ه مقام خارجی از جمله 
یک رئیس جمهور به زودی در راس��تای گفت وگوهای 
دیپلماتیک به تهران سفر خواهند کرد.سخنگوی وزارت 
خارجه افزود: وزیر خارجه پاکستان روز سه شنبه به تهران 
س��فر می کند. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در روزهای 
آتی به ایران خواهد آمد. رئیس پارلمان ارمنستان نیز این 

هفته به تهران سفر خواهد کرد.
ایرانمنزوینیست ���

این سفرهای دیپلماتیک حاکی از آن است که جمهوری 
اس��المی ایران منزوی نیس��ت. هفته گذش��ته و پس از 
تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، برخی رس��انه ها و تحلیلگران غربی 
این ادعا را پیش کشیدند که جمهوری اسالمی به دلیل 
توقف مذاکرات وین بر سر احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵، 
رس��ماً با انزوای فزاینده مواجه اس��ت.۳۰ کش��ور عضو 
شورای حکام به قطعنامه ضد ایرانی رأی مثبت، روسیه 
و چین رأی مخالفت و س��ه کشور پاکستان، هند و لیبی 
به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.جمهوری اس��المی اما 
قطعنامه شورای حکام آژانس را دارای انگیزه های سیاسی 
و تحریک شده از سوی رژیم صهیونیستی دانسته و آن 
به شدت رد کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ای��ران در واکنش به قطعنامه ش��ورای حکام اعالم کرد 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به تصویب قطعنامه ارائه 
شده از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای 
ح��کام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به عنوان اقدامی 

سیاسی، اشتباه و غیرسازنده ابراز تأسف می کند.
دیپلماسیفشردهباهندوپاکستان ���

با این حال حتی ش��مار آرا شورای حکام به این قطعنامه 
نیز از کارآمدی دیپلماس��ی ایرانی حکایت داشت. نکته 
جالب توجه اینکه هند و پاکس��تان ه��ر دو رأی ممتنع 
به این قطعنامه دادند، این در حالیس��ت که هر دو کشور 
هسته ای به ندرت در موارد خاصی اتفاق نظر دارند. این 
اتفاق هر چند طبیعی نبود، اما ماحصل دیپلماسی فشرده 
)ایران( با هر دو کش��ور بود.حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه ایران هفته گذش��ته س��فری به هند داش��ت و با 
س��ران این کشور مذاکراتی در سطوح عالی برگزار کرد. 
امیر عبداللهیان در دیدار با نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
دیدگاه های مشترک تهران و دهلی نو را مورد تاکید قرار 

داد. همچنین در این دیدار نخست وزیر هند ضمن اشاره 
به توافقات دوجانبه موجود در زمینه های مختلف، آمادگی 
کش��ورش در جهت تقویت همکاری با ایران به ویژه در 
زمینه های ترانزیتی را یادآور شد.بنا به اعالم خطیب زاده، 
عالوه بر س��فرهای دیپلماتیک روزهای آتی به تهران؛ 
وزیر خارجه ایران نیز قرار اس��ت هفته آینده س��فرهای 
خارجی خود را از سر بگیرد. امیر عبداللهیان به شماری از 
کشورهای آفریقایی سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت 
خارجه تاکید کرد: در ماه آینده، براساس تقویم ایران که 
از ۲۲ ژوئن آغاز می ش��ود، جلسات متعدد دیپلماتیکی در 

ایران برگزار خواهد شد.
سفرالوروفبهتهران ���

از سویی قرار است سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
نیز به ایران س��فر کند. خطیب زاده اعالم کرد: این سفر 
صورت می گیرد و تاریخ آن به موقع اعالم خواهد ش��د. 
روسیه نیز تأیید کرد که سفر الوروف به تهران در دست 
بررس��ی است. بنا به گزارش رس��انه های روسی، وزارت 
خارجه این کش��ور اعالم کرد که مقدمات سفر الوروف 
به تهران در حال انجام است.امیر عبداللهیان و الوروف 
اوای��ل این ماه نیز گفتگو تلفنی داش��تند و در در آن در 
خصوص مهمترین مس��ائل دوجانب��ه، منطقه ای و بین 
الملل��ی به بحث و تبادل نظر پرداختن��د. در جریان این 
گفتگو امیر عبداللهیان و الوروف آخرین وضعیت روابط 
تهران و مس��کو را مورد بررسی قرار دادند و موضوعات 
مختلف منتج از مذاکرات پیشین رؤسای جمهور دو کشور 

را پیگی��ری کردند. الوروف در ای��ن گفت وگوی تلفنی 
ضمن ابراز خرسندی از س��فر پیش روی خود به ایران، 
روابط و همکاری های تهران و مسکو را در همه زمینه ها 
در حال گس��ترش ارزیابی کرد.وزارت خارجه ایران، سند 
جام��ع همکاری های ای��ران و روس��یه، راه های تقویت 
همکاری های اقتصادی بخش های خصوصی و دولتی دو 
کش��ور، نشست آتی کشورهای حاشیه دریای خزر، سفر 
وزیر خارجه روسیه به تهران و آخرین تحوالت اوکراین، 
را از جمل��ه موضوعات مورد رایزنی امی��ر عبداللهیان و 

الوروف در این گفتگوی تلفنی اعالم کرد.  
ایرانبهدنبالافزایشمناسباتباجامعهجهانی ���

محمود عباس زاده مش��کینی، س��خنگوی کمیس��یون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س در خصوص 
اهمیت رایزنی های سیاس��ی میان ایران با کش��ورهای 
اروپایی، گفت: متاسفانه عده ای همواره تاکید کردند که 
باید با جامعه جهانی ارتباط داش��ته باش��یم اما این افراد 
کش��ورهای تروئیکای اروپایی و آمریکا را جامعه جهانی 
می دانستند.نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: این مهم در حالیست که اروپا صرفا 
به کش��ورهای حاضر در برجام ختم نمی ش��ود و شامل 
کش��ورهایی مانند نروژ، پرتغال و غیره نیز می شود.وی 
با اشاره به اینکه منطق درست به معنای افزایش سطح 
تعامل با همه کش��ورهای دنیا اس��ت، ادامه داد: بر این 
اساس دستگاه سیاست خارجی کشورمان درصدد توسعه 
مناسبات اس��ت که یادداشت تفاهم رایزنی های سیاسی 

میان ایران و نروژ نیز در این راس��تا تلقی می ش��ود.این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: کش��ورهای 
اروپای��ی عموما واقع گرایانه به توس��عه روابط نگاه می 
کنن��د از ای��ن رو حرکت در چارچوب ه��ای دیپلماتیک 
می تواند کمک ش��ایانی کند تا منافع مش��ترک حاصل 
شود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: هر چند برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکا قصد سیطره بر دنیا دارند و 
سابقه استعماری آنها برای همگان مشهود است که باید 

حساب آنها را از دیگر کشورها جدا کرد.
فاکس نیوز:

بایدنقدرتمهارتورمراازدستدادهاست ���
شبکه فاکس نیوز آمریکا اعالم کرد که جو بایدن رئیس 
جمه��وری آمریکا، مهار تورم را در اقتصاد کش��ورش و 
همچنین اعتماد ش��هروندان ایاالت متحده را از دست 
داده است. این شبکه افزود که اقتصاددانان بایدن را به 
علت نادیده گرفتن قوانین اقتصاد در تورم، زیر باد انتقاد 
گرفته اند. برای نمونه شاخص دانشگاه میشیگان نشان 
می دهد که تمایل مصرف کنندگان برای خرید در ژوئن 
به ۵۰.۲ یعنی پائین ترین س��طح که تاکنون بی سابقه 
بوده، س��قوط کرده که حتی در سیاه ترین روزهای همه 
گیری کووید نیز دیده نش��ده اس��ت. این شبکه نزدیک 
به جمهوری خواهان ایالت متحده افزود؛ بانک مرکزی 
آمریکا شعبه نیویورک نیز اخیراً اعالم کرد که انتظارات 
مصرف کنن��ده برای تورم و همچنی��ن خوش بینی در 
باره س��هام، در ماه مه به پائین ترین و بی س��ابقه ترین 
میزان افت کرده اس��ت. بر اساس اعالم روز ۲۰ خرداد 
ماه وزارت کار آمریکا، تورم ماه می این کش��ور به ۸.۶ 
درصد رسیده و افزایش سرسام آور قیمت ها همچنان در 
باالترین س��طح خود در 4۰ سال گذشته قرار دارد. این 
نرخ تورم، فشار هزینه ها را بر خانوارهای آمریکایی حفظ 
کرده و بحران سیاس��ی دولت بایدن را تشدید می کند. 
وزارت کار آمری��کا روز جمع��ه به وقت محلی گفت که 
ش��اخص قیمت مصرف کننده، معیاری گس��ترده برای 
قیمت کاالهای روزمره از جمل��ه بنزین، مواد غذایی و 
اجاره، در ماه می نس��بت به س��ال گذش��ته ۸.۶ درصد 
افزایش یافته اس��ت. مشکالت در زنجیره تأمین، جنگ 
اوکراین و تقاضای بس��یار از س��وی مصرف کنندگان، 
قیمت کاالها را همچنان در آمریکا در باالترین س��طح 
خود در 4۰ س��ال گذش��ته نگاه داشته اس��ت. سازمان 
اطالعات انرژی نیز تخمین زده اس��ت که در تابس��تان 
امسال قبض برق خانوارهای آمریکایی به طور متوسط 

۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

وزی��ر امور خارجه با بیان اینک��ه از گفت وگو و مذاکره 
ف��رار نخواهیم کرد، گفت: پکیج سیاس��ی جدیدی را 
روی میز گذاش��تیم و آمریکا پذیرفت، ولی بر تصویب 
قطعنامه هم تأکید داشت. حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری اس��المی ایران بعدازظهر امروز 
)سه ش��نبه( ۲4 خرداد ماه پ��س از دیدار و گفت وگو با 
»ب��الول بوت��و زرداری« همتای پاکس��تانی در جمع 
خبرنگاران به تشریح گفت وگوهایش پرداخت. رئیس 
دس��تگاه دیپلماس��ی ضمن ابراز خرس��ندی از حضور 
همت��ای پاکس��تانی در ته��ران اظهار داش��ت: روابط 
عمیق و ریشه دار جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
اسالمی پاکستان، دو کشور بزرگ در دنیای اسالم در 
طول ۷۵ سال گذشته سرشار از لحظات امیدبخش بوده 
اس��ت. ما در دولت جدید مناسبات را در مسیر توسعه 
هر چه بیش��تر همکاری ها رقم زدیم. در دوره جدید و 
تحوالت سیاسی اخیر در داخل پاکستان، مفتخر هستم 
که اولین وزیر خارجه ای بودم که انتخاب همکار خوبم 
آقای زرداری را که بیشتر در کشور ما به آقای بوتو هم 
معروف است، به ایشان تبریک گفتم. وزیر امور خارجه 
بیان کرد: در کش��ور ما خاطرات امیدبخش و خرسند 
کننده از سفر مادر شهیدشان در دوره مسؤولیت شان به 

ایران وجود دارد. امروز یک هدیه فوق العاده برای وزیر 
خارجه پاکس��تان دارم و آن یک آلبوم عکس از زیارت 
ش��هید خانم بی نظیر بوتو در جریان آخرین س��فرش 
به ایران و تش��ریف فرمایی ایشان به مرقد امام نور و 
رحمت امام رضا )ع( است. امیرعبداللهیان خاطرنشان 
ک��رد: امروز درباره مناس��بات دوجانبه در ابعاد مختلف 
همکاری ها از حوزه های مرزی، پایانه ها و بازارچه های 
م��رزی و توس��عه تج��ارت محل��ی و همکاری های 
اس��تانی تا اتخاذ رویکردها و مواضع مشترک سیاسی 
بین دو کش��ور گفت وگو کردیم. در خصوص توس��عه 
همکاری ه��ای فرهنگی، گردش��گری، هم��کاری در 
س��ازمان های منطقه ای و بین الملل��ی و همچنین در 
حوزه های اقتصادی و تج��اری گفت وگو کردیم. وی 
گفت: در دو حوز ه که از دیرباز در دس��تورکار دو کشور 
قرار دارد و اس��ناد اولیه ای درباره آن امضا شده و حتی 
اقدامات عملی روی زمین درباره این موضوعات اتفاق 
افتاده اس��ت، بحث صادرات گاز از ایران به پاکس��تان 
و همچنی��ن افزایش می��زان صادرات ب��رق ایران به 
کشور همسایه پاکس��تان و یا سوآپ برق به پاکستان 
اس��ت که در این خص��وص گفت وگو کردیم. علیرغم 
تحریم های یکجانبه آمریکا در مسیر حقوق بین الملل 

مکانیس��م هایی هس��ت که بتوانیم این همکاری ها را 
ب��ه بهترین وج��ه ارتقا دهیم. وزی��ر خارجه همچنین 
بیان کرد: در خص��وص موضوعات منطقه ای، آخرین 
تحوالت در افغانس��تان، اوکراین، یمن و فلس��طین را 
مورد بحث و تبادل نظ��ر قرار دادیم. ما مخالف تداوم 
جنگ در اوکراین هس��تیم و بر راه حل سیاس��ی تأکید 
داریم و به عنوان جمهوری اسالمی ایران بین اوکراین 
و روسیه تالش می کنیم هر چه سریع تر بحران اوکراین 
در مسیر مذاکره و راه حل سیاسی به پیش برود با درک 
بانیان و ریش��ه های اصلی این بحران. امیرعبداللهیان 
خاطرنشان کرد: با صدای بلند بر تشکیل دولت فراگیر 
با مش��ارکت همه اقوام در افغانس��تان تأکید داریم. ما 
ع��الوه بر اینکه ب��ا هیأت حاکمه موقت افغانس��تان، 
یعنی طالبان، مناس��بات الزم را به دلیل مرز مشترک 
و همس��ایگی و موضوعات متنوع��ی که بین ما وجود 
دارد، حف��ظ کردیم، ارتباط علنی و آش��کار و رس��می 
خودمان را با همه طرف ها در افغانس��تان را همچنان 
پیگیری می کنیم و به صراحت به هیأت حاکمه موقت 
افغانستان گفته ایم که تشکیل دولت فراگیر با مشارکت 
همه اقوام راه حل اساس��ی برون رف��ت از چالش های 
موجود در افغانس��تان اس��ت. امیدواریم افغانستان هر 

چه زودتر در مس��یر صلح، آرامش، رف��اه و ثبات قرار 
بگیرد. وی درباره بحران یمن نیز افزود: در مورد یمن، 
جمهوری اسالمی ایران از ادامه برقراری آتش بس در 
یم��ن حمایت کرد و ما بر لغو کامل محاصره انس��انی 
در یم��ن تأکید داری��م و گفت وگوهای یمنی - یمنی 
را تش��ویق می کنی��م. امیرعبداللهیان همچنین گفت: 
فلسطین همچنان به عنوان موضوع اول جهان اسالم 
در دستور گفت وگوهای ما و وزیر خارجه پاکستان قرار 
داشت و ما نسبت به تشکیل دولت واحد فلسطینی در 
سراسر س��رزمین تاریخی فلسطین به پایتختی قدس 
در جمهوری اس��المی ایران تأکی��د داریم و امیدواریم 
نسبت به اقدامات تحریک آمیز و خصمانه ای که رژیم 
نامشروع اس��رائیل علیه جهان اس��الم اتخاذ می کند 
از وح��دت رویه قوی تری بین امت اس��المی و جهان 
اسالم برخوردار باش��یم. وزیر خارجه به قطعنامه اخیر 
صادر ش��ده در ش��ورای حکام آژانس نیز اش��اره کرد 
و اظهار داش��ت: از موضوعات دیگ��ری که به عنوان 
دس��تورکار مش��ترک ما در گفت وگوه��ای امروز قرار 
داش��ت، چگونگی برخورد جمهوری اسالمی ایران با 
قطعنامه صادره از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

و روند ادامه و یا توقف مذاکرات است. 

بسته جدیدی را روی میز گذاشتیم و آمریکا پذیرفت
وزیر امور خارجه:

بایدن توان مهار تورم آمریکا را ندارد
فاکس نیوز:

شبکه فاکس نیوز آمریکا اعالم کرد که جو 
بای��دن رئیس جمهوری آمری��کا، مهار تورم 
را در اقتص��اد کش��ورش و همچنین اعتماد 
ش��هروندان ایاالت متحده را از دس��ت داده 
است. این شبکه افزود که اقتصاددانان بایدن 
را به علت نادی��ده گرفتن قوانین اقتصاد در 
تورم، زی��ر باد انتقاد گرفته ان��د. برای نمونه 
شاخص دانشگاه میش��یگان نشان می دهد 

که تمایل مصرف کنن��دگان برای خرید در 
ژوئن به ۵۰.۲ یعنی پائین ترین س��طح که 
تاکنون بی سابقه بوده، سقوط کرده که حتی 
در س��یاه ترین روزهای هم��ه گیری کووید 
نیز دیده نش��ده اس��ت. این ش��بکه نزدیک 
ب��ه جمهوری خواهان ایال��ت متحده افزود؛ 
بانک مرک��زی آمریکا ش��عبه نیویورک نیز 
اخیراً اعالم کرد که انتظارات مصرف کننده 

برای تورم و همچنین خ��وش بینی در باره 
س��هام، در ماه مه به پائین ترین و بی سابقه 
ترین میزان افت کرده است. بر اساس اعالم 
روز ۲۰ خرداد م��اه وزارت کار آمریکا، تورم 
ماه می این کش��ور به ۸.۶ درصد رس��یده و 
افزایش سرس��ام آور قیمت ه��ا همچنان در 
باالترین س��طح خود در 4۰ س��ال گذش��ته 
ق��رار دارد. این نرخ تورم، فش��ار هزینه ها را 

بر خانوارهای آمریکایی حفظ کرده و بحران 
سیاسی دولت بایدن را تشدید می کند. وزارت 
کار آمری��کا روز جمعه به وقت محلی گفت 
که ش��اخص قیمت مصرف کننده، معیاری 
گس��ترده برای قیمت کااله��ای روزمره از 
جمله بنزین، مواد غذایی و اجاره، در ماه می 
نسبت به سال گذش��ته ۸.۶ درصد افزایش 
یافته اس��ت. مش��کالت در زنجیره تأمین، 

جنگ اوکراین و تقاضای بس��یار از س��وی 
مصرف کنندگان، قیمت کاالها را همچنان 
در آمریکا در باالترین سطح خود در 4۰ سال 
گذشته نگاه داشته است. سازمان اطالعات 
انرژی نیز تخمین زده اس��ت که در تابستان 
امس��ال قبض برق خانوارهای آمریکایی به 
ط��ور متوس��ط ۳.۹ درصد افزای��ش خواهد 

یافت.
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اقتصاد کالن

قیمت نفت باالی 12۳ دالر 
قیمت نفت در بازارهای جهانی به علت نگرانی 
در مورد کمبود عرضه به ۱۲۳.4۱ دالر افزایش 
یافت. به گزارش فارس به نقل از رویترز، پس از 
اینکه نگرانی در مورد کمی عرضه بر نگرانی در 
مورد تقاضا برای سوخت به علت احتمال رکود 
اقتصادی و همچنین محدودیت های کرونایی 
در چین پیشی گرفت، قیمت نفت در معامالت 
امروز افزایش یافت.هر بشکه نفت برنت با یک 
دالر و ۱4 سنت افزایش ۱۲۳.4۱ دالر فروخته 
شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با یک دالر و 
۲ سنت افزایش ۱۲۱.۹۵ دالر معامله شد.کمی 
عرض��ه در ب��ازار با کاهش ص��ادرات لیبی در 
بحبوحه بحران سیاس��ی در این کشور تشدید 
شده است.ایر تولیدکنندگان اوپک پالس برای 
رسیدن به س��همیه خود تولید با چالش روبرو 
هستند و روس��یه به علت جنگ در اوکراین با 
ممنوعیت نفت خود مواجه است.جفری هالری، 
تحلیلگر ارش��د بازار در یادداشتی گفت: »ادامه 
محدودی��ت عرضه محصوالت پاالیش��ی در 
جهان، به همراه کمبود س��رمایه گذاری برای 
افزایش عرضه اعضای اوپک یا س��ایر منابع، 
به این معناست که تولید از دست رفته روسیه 
به هیچ وجه تحت پوش��ش بازارهای جهانی 
نیست.«بانک USB پیش بینی خود از قیمت 
نفت افزایش داد و اعالم کرد، قیمت نفت برنت 
تا پایان ماه سپتامبر به ۱۳۰ دالر در هر بشکه 
و  ۱۲۵ دالر در س��ه فصل بعدی برس��د. این 
درحالی اس��ت که این بانک قبال قیمت ۱۱۵ 
دالر را پیش بینی ک��رده بود.این بانک اعالم 
کرد: »ذخایر پایین نف��ت، ظرفیت مازاد رو به 
کاهش و خطر عقب رشد عرضه از رشد تقاضا 
در ماه های آتی سبب شده تا ما پیش بینی خود 
از قیمت نفت را افزایش دهیم.«بازار در انتظار 
انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت آمریکا از سوی 
موسس��ه امریکن پترولی��وم و اداره اطالعات 
انرژی آمریکاس��ت تا دیدگاهی در مورد میزان 
کمی عرضه در بازار و عرضه س��وخت بیابد. ۶ 
تحلیلگر به رویترز اعالم کردند که ذخایر نفت 
آمریکا ۱.۲ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۳ 
ژوئن کاهش خواهد یافت و ذخایر بنزین  حدود 

۸۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

یونان کشتی ایرانی را رفع توقیف کرد 
سازمان بنادر و دریانوردی طی بیانیه ای از رفع 
توقیف کشتی باری ایرانی توسط دولت یونان 
خبر داد. به گزارش تسنیم، بیانیه سازمان بنادر 
و دریانوردی به ش��رح زیر است:با اقدام سریع و 
مقتدرانه جمهوری اس��المی ایران و پیگیری 
ارگان های ذی ربط و حمایت ه��ای وزیر راه و 
شهرسازی، علی رغم حکم آمریکایی ها مبنی 
بر نگهداری کش��تی و توقیف کاال به نفع این 
کش��ور و موافقتنام��ه معاض��دت حقوقی بین 
آمریکا و یونان، در نهایت حکم بازگرداندن بار 
به صاحب آن صادر ش��د و دولت یونان دستور 
مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف 
کشتی و بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم.
به گزارش تسنیم، دولت یونان چندی پیش از 
حرکت یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری 
اسالمی ایران در سواحل این کشور جلوگیری 
کرد و بار آن با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف 
شد درحالی که این کشتی به  منظور حفظ ایمنی 
پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده بود.

۵ هزار حساب بانکی در برخورد با 
معامالت فردایی مسدود شد 

معاون دادستان تهران از انسداد بیش از ۵ هزار 
حس��اب بانکی و دس��تگیری حدود ۵۰ نفر در 
جریان برخورد با معام��الت فردایی طال و ارز 
خبر داد. به گزارش تسنیم، رضا نجفی سرپرست 
دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به 
جرایم اقتصادی با تش��ریح علل بروز اطاله در 
فرایند رس��یدگی های قضائی و در پرونده های 
مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی 
از صفر ش��روع می شود در قریب به اتفاق این 
موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار 
زمان بر خواهد بود.وی افزود: نکته دوم؛ فقدان 
ضابط ویژه مس��تقر و در اختیار است و همین 
امر سبب می شود که مستندسازی پرونده ها به 
س��ختی صورت گیرد.نجفی در ادامه از انسداد 
بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد 
با معامالت فردایی ارز و طال و با ورود دستگاه 
قضائ��ی در چن��د روز اخیر خب��ر داد و گفت: 
همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد 
با معامالت فردایی ارز و طال دستگیر شده اند.
وی با اش��اره به اقدامات دادس��تانی در جهت 
برخورد با کانال ها و س��امانه هایی که در حوزه 
معامالت فردای��ی ارز و طال فعالیت می کنند، 
افزود: برخی از لیدرها و ادمین های این کانال ها 
که اقدام به قیمت سازی می کنند، شناسایی و 

اقدامات الزم در حال انجام است.

برای آزادسازی دارایی های 
مسدودشده ایران مذاکره می کنیم!

وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت: کشورش 
در ح��ال مذاک��ره با ای��ران و آمری��کا برای 
آزادس��ازی دارایی های مسدودش��ده تهران 
اس��ت. به گزارش فارس،  به نقل از س��ی ان 
ان، وزی��ر امور خارجه ک��ره جنوبی گفت: در 
حال مذاکره با ای��ران و ایاالت متحده برای 
آزادس��ازی دارایی های مس��دود شده تهران 
هس��تیم.پارک جین، وزیر ام��ور خارجه کره 
جنوب��ی گفت: کش��ورش در ح��ال مذاکره 
ب��ا ایران و ای��االت متحده برای آزادس��ازی 
دارایی های مسدود ش��ده تهران است.پارک 
ابراز امیدواری کرد که با موفقیت در مذاکرات 
احیای برجام، »موانع پیش راه توافق« برای 
آزادس��ازی دارایی های ایران برداشته شود.
پارک که به واش��نگتن س��فر کرده است، در 
کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی 
خود صحبت می کرد.وی همچنین خواستار 
ادام��ه مذاکرات برای موفقیت گفت وگوهای 
هسته ای ش��د.حدود ۷ میلیارد دالر از درآمد 
نفتی ایران به خاط��ر تحریم های آمریکا در 
حساب هایی در دو بانک کره جنوبی مسدود 

شده است.

کاهش 1۰ درصدی هدررفت گاز مایع 
در ایران 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف گاز مایع در هفت ماه پایانی 
سال ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ 
خبر داد و اع��الم کرد صادرات این محصول 
افزایش یافته اس��ت. به گ��زارش فارس و به 
نق��ل از رواب��ط عموم��ی وزارت نفت، مجید 
چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره 
اقدام های وزارت نفت دولت س��یزدهم برای 
جلوگی��ری از هدررفت گاز مایع )ال پی جی( و 
افزایش تولید و صادرات آن اظهار کرد:گازمایع 
محصولی ارزشمند در زنجیره تولید گاز طبیعی 
اس��ت که افزون بر کاربرد به عنوان سوخت، 
ب��رای خوراک بس��یاری از صنای��ع از جمله 
صنایع پتروشیمی به کار می رود.وی افزود: با 
وجود ارزش ذاتی بسیار باالی این محصول، 
متأسفانه در سال های گذشته بخشی از گازمایع 
در پاالیشگاه های گازی به همراه گاز طبیعی 
به شبکه سراسری گاز تزریق و سوزانده می شد 
که پس از استقرار دولت سیزدهم، وزارت نفت 
یکی از اولویت های اساسی خود را جلوگیری 
از هدررفت ترکیبات ارزشمند از جمله گازمایع 
ق��رار داد.معاون وزیر نف��ت در امور گاز تأکید 
کرد: با اقدام های اساسی و زیرساختی از جمله 
راه اندازی بندر صادراتی سیراف پارس، برای 
تکمیل واحدهای باقی مانده در پاالیشگاه های 
پارس جنوبی و راه اندازی واحدهای جمع آوری 
بخارات گازی در پاالیشگاه های منطقه یک 
پارس جنوبی و بازاریابی فعاالنه برای صادرات 
گازمایع تولیدی، اکنون هدررفت گاز مایع به 
مق��دار قابل توجهی کاهش یافته اس��ت، به 
نحوی که با وجود افزایش ۱۵ درصدی تولید 
در هفت ماه پایانی سال ۱4۰۰ نسبت به مدت 
مشابه سال ۱۳۹۹، مقدار گازمایع سوزانده شده 
در ای��ن مدت ب��ه ۱۰ درصد کاهش یافت.به 
گفته چگنی، در اثر این اقدام ها مقدار گازمایع 
صادراتی در هفت ماه پایانی س��ال ۱4۰۰ به 
۲۶۰۸ هزار تن رس��یده اس��ت که نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال ۱۳۹۹، حدود ۱۵ درصد 

افزایش یافته است.

سبقت گرفتن روسیه از عربستان در 
بازار نفت هند 

روس��یه هم اکنون دومی��ن صادرکننده نفت 
خام ب��ه هند پس از عراق به ش��مار می رود 
و توانس��ته از س��عودی ها س��بقت بگیرد. به 
گزارش فارس ب��ه نقل از رویترز، در ماه می 
و با توجه به افزایش خرید نفت ارزان قیمت 
توسط هندی ها از روسیه، مسکو بعد از عراق 
دومین صادرکننده نفت به هند بوده اس��ت.
بر اس��اس اعالم منابع آگاه پاالیش��گاه های 
هند ماه گذش��ته میالدی روزان��ه ۸۱۹ هزار 
بشکه از روس��یه نفت وارد کردند که نسبت 
به ماه آوریل س��ه برابر ش��ده اس��ت.واردات 
هند از روسیه در ماه آوریل روزانه ۲۷۷ هزار 
بشکه بود. در این مسیر البته عراق همچنان 
توانس��ته جایگاه نخست صادرکننده نفت به 
هن��د را                            نگه دارد، اما عربس��تان جایگاه دوم 
را                            به روس��یه واگذار کرده است.به طور کلی 
هن��د در ماه می روزانه 4.۹۸ میلیون بش��که 
در روز نفت وارد کرده که نس��بت به ماه قبل 
از آن ۵.۶ درصد و نس��بت به ماه می س��ال 
گذش��ته ۱۹ درصد افزایش یافته است. دلیل 
افزایش واردات نفت هند تحت فش��ار بودن 
پاالیشگاه های این کشور برای تامین افزایش 
تقاضا برای حامل های انرژی اس��ت.علیرغم 
خواست کشورهای غربی برای توقف واردات 
نفت روسیه از س��وی دیگر کشورها اما هند 
واردات خود از روس��یه را                            افزایش داده است. 
انگلیس و آمریکا تا جایی پیش رفتند که نفت 
روس��یه را                            تحریم کردند و اتحادیه اروپا هم 
گفته ک��ه می خواهد تا چند ماه آینده به طور 
کامل می خواهد واردات نفت از روسیه را                            کنار 

بگذارد.

اخبار

مجل��س  ان��رژی  کمیس��یون  عض��و 
گفت:ح��دود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برق 
در مس��یر توزیع هدر می رود جلوگیری از 
این مهم با تعمیر شبکه های فرسوده و به 
روزرس��انی آن ها نیز می تواند کمبود برق 
در کش��ور را کاهش دهد. موسی احمدی 
در گفت وگو با با تاکید بر ضرورت تامین 
ب��رق مش��ترکان خانگ��ی و تج��اری در 
تابستان پیش رو،  گفت: از آنجا که تولید 

برق یک پروسه زمان بر است باید گفت؛ 
راهکار معجزه آسایی برای تولید برق وجود 
ندارد بنابراین مردم، کس��به و ادارات باید 
صرف��ه جویی کنند تا ش��اهد قطعی برق 
در تابستان نباش��یم.   نماینده مردم دیر، 
کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: یک��ی از راهکارهای 
افزایش تولید برق، مذاک��ره وزارت نیرو 
ب��ا بخش خصوصی و صنایع اس��ت تا از 

ظرفیت بخش خصوصی برای تولید برق 
اس��تفاده کند ش��اید به همین دلیل است 
که وزارت نیرو توانس��ته 4 هزار مگاوات 
از نات��رازی را جبران کند البته این میزان 
تولید، بخش ناچیزی از ناترازی را جبران 
کرده اس��ت.  وی اف��زود: اگرچه اولویت 
با تامین برق مش��ترکان خانگی است اما 
راهکار این مهم قطعی برق صنایع بزرگ 
نیس��ت چراکه قطع ب��رق صنایع بزرگ 

به معن��ای وارد کردن ضربات س��نگین 
ب��ه پیکیره نحیف اقتصاد کش��ور اس��ت 
بنابرای��ن دولتمردان بای��د از قبل فکری 
برای جبران کس��ری ب��رق می کردند.به 
گفت��ه این نماین��ده مجلس ب��ا توجه به 
اینک��ه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برق 
در مس��یر توزیع هدر می رود جلوگیری از 
این مهم با تعمیر ش��بکه های فرسوده و 
به روزرس��انی آن ها نی��ز می تواند کمبود 

برق در کش��ور را کاه��ش دهد.احمدی 
اضافه کرد: مشکلی که اکنون ایجاد شده 
حاصل چند س��ال بی خیالی و بی تدبیری 
مسئوالن است، بنابراین مدیریت مصرف 
ان��رژی، وارد مدار ک��ردن نیروگاه های از 
مدار خارج شده و توجه به تولید با ساخت 
نیروگاه های جدید ازجمله اقدامات مهمی 
اس��ت که وزارت نیرو دول��ت باید مدنظر 

قرار دهد.

کمبود برق حاصل چند سال بی تدبیری مسئوالن است
احمدی:

مظاهری: رمزریال می تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری گر باشد 
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی با برشمردن 
ویژگی های رمزریال که قرار اس��ت شهریور 
راه اندازی ش��ود، گف��ت: رمزریالی ک��ه قرار 
است بانک مرکزی منتش��ر کند، نوعی پول 
الکترونی��ک در داخل کش��ور از جنس ریال 
خواهد ب��ود. به گزارش تس��نیم طهماس��ب 
مظاه��ری ک��ه دارای مدرک دکت��رای مالی 
در رش��ته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت 

دانش��گاه تهران است، از ش��هریور ۱۳۸۶ تا 
۱۳۸۷ رئی��س کل بانک مرک��زی ایران بود و 
در س��ال ۱۳۸4 تا ۱۳۸۵ به عنوان معاون کل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین س��الهای 
۱۳۸۰ ت��ا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی 
بوده است. وی همچنین طی سالهای ۱۳۷۰ 
تا ۱۳۷۳ دبیرکل بانک مرکزی و بین سالهای 
۶۰ تا ۶4 نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه 

بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به 
اواسط دهه ۸۰ در بانک توسعه صادرات است.
مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به سمت 
رمزارز واحد جهانی است، بر این باور است که 
رمزارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کاالیی 
عرضه ش��ده توسط ش��رکتهای بزرگ جهان 
مقدمات این اتفاق هستند.وی همچنین معتقد 
اس��ت که رمزریال نوعی پ��ول الکترونیک از 

جنس ریال و ابزاری کنار سایر ابزارهای مرتبط 
با ریال خواه��د بود.این رئیس اس��بق بانک 
مرکزی با اشاره به ویژگیهای رمزریال، با ابزار 
نگرانی از اینکه تمرکز ریال نزد بانک مرکزی 
خواهد بود از احتمال تفویض اختیار به برخی 
بانکهای تجاری خبر می دهد.دیگر نظرات وی 
در خصوص رمزریال را در گفت وگو با تسنیم 
در ادامه بخوانید.آنچه امروز به عنوان رمزارز با 

اس��امی مختلف بیت کوین، اتریوم و... مطرح 
است یک اقدام بشری است برای پیدا کردن 
و ابداع یک ابزار برای مبادله کاال که جایگزین 
پولهای ملی کش��ورهای مختلف می ش��ود. 
ویژگی اصل��ی و بارز آن پول بین الملی، پول 
واحد و مستقل از پول ملی کشورها این است 
که هیچ دولت و بانک مرکزی در هیچ کشور یا 

حکومتی روی آن اعمال نظر نمی کند. 

تدابیر جدید برای انتشار اوراق بدهی و پذیرش دانش بنیان ها در بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد؛

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تمهیدات خوبی در خصوص انتشار 
اوراق بدهی و پذیرش دانش بنیان ها در بورس اتخاذ شده است.به گزارش مهر 
مجید عش��قی امروز در نشس��ت خبری عرضه اولیه سهام شرکت پیشگامان 
فناوری و دانش آرامیس در نماد »تپسی« در بورس با بیان اینکه اظهار داشت: 
از زمان حضور خود در سازمان بورس به دنبال پذیرش شرکت های دانش بنیان 
در بازار س��رمایه بودیم، در این مس��یر برخی موانع و ابهامات وجود داشت که با 
کمک بررسی های انجام شده توانستیم عرضه این شرکت را در بازار به سرانجام 
برسانیم.وی با بیان اینکه در تأمین مالی جمعی باید به ادبیات رایجی در حوزه 
شرکت های دانش بنیان دست پیدا کنیم، گفت: تأمین مالی جمعی جای زیادی 
ب��رای کار دارد اما به طور حتم می تواند ایفاکننده نقش زیادی در ش��رکت های 
دانش بنیان باش��د.وی با بیان اینکه شکل گیری و بلوغ شرکت های دانش بنیان 
از جمله مس��ائل مهمی اس��ت که باید به طور حتم آن را مدنظر قرار دهیم و 

زمینه توس��عه آن را فراهم کنیم، افزود: ۵۰ شرکت وجود دارد که فعالیت آن ها 
مرتبط به ش��رکت های دانش بنیان اس��ت، در حالی که شرکت تپسی به عنوان 
شرکت دانش بنیان محس��وب می شود.عشقی ادامه داد: عرضه تپسی به عنوان 
ش��روع راه جدید در بازار سرمایه محسوب می شود و باید از این اقدام در بورس 
به عنوان اتفاقی بسیار بزرگ یاد کرد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
امیدواریم با گذر زمان شاهد شکوفایی هر چه بیشتر دانش بنیان ها باشیم؛ چراکه 
این شرکت ها می توانند زمینه ساز ایجاد تحول در اقتصاد کشور باشند.وی ادامه 
داد: سازمان بورس به دنبال این است تا شرکت های دانش بنیان ایفاکننده نقش 
موثرتری در بازار سرمایه باشند.عشقی اظهار داشت: همچنین سازمان بورس در 
تالش است تا در افزایش تأمین مالی این شرکت ها نقش بیشتری را بر عهده 
داشته باشد.رئیس س��ازمان بورس گفت: در سازمان بورس تمهیدات خوبی در 
خصوص انتشار اوراق بدهی و پذیرش دانش بنیان ها در بورس اتخاذ شده است.

ماههایآیندهپذیرشاستارتاپهاموردبررسیقرارمیگیرد ���
همچنین »میثم فدایی«، مدیرعامل فرابورس ایران در ابتدای این نشس��ت با 
اشاره به اینکه بعد از دو سال تالش امروز میزبان اولین استارتاپ در بازار سرمایه 
هستیم، گفت: طوالنی شدن این فرایند به دلیل اولین بودن و تدوین قوانین و 
تسهیل شرایط آن بود.وی اظهار داشت: تاکنون تقاضاهای خوبی از استارتاپ ها 
داش��تیم که طی ماه های آینده در هیأت پذیرش مورد بررس��ی و پذیرش قرار 
خواهند گرفت.فدایی با بیان اینکه امروز ش��اهد عرضه نخس��تین استارتاپ در 
فرابورس کشور هستیم، گفت: علت اصلی طوالنی شدن عرضه تپسی مشکالت 
و موانعی بود که در این مس��یر وجود داشت اما با کمک تیم پر تالش تپسی و 
ارکان سازمان بورس از این مرحله عبور کردیم.مدیرعامل فرابورس ایران ادامه 
داد: در زمینه کشف قیمت تپس��ی 4۷ صندوق سرمایه گذاری حضور داشتند و 

جلسه تحلیل و ارزش گذاری در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

سقوط ادامه دار قیمت دالر
اقدامات بانک مرکزی در کنترل ارزجواب داد

گروهاقتصادی-میثمترکیان:روند نزولی قیمت ها در بازار ارز به گونه ای است که 
اغلب معامله گران تنها نظاره گر وضعیت موجود هستند و از خرید اسکناس تا حد 
محسوسی کاسته شده است.با اجرای سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی در 
بازار ارز طی دو روز گذش��ته قیمت دالر حدود ۱۲۰۰ تومان کاهش یافته است. 
البته آنطور که صرافی ها می گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه 
همچنان باال باشد، در روزهای آینده قیمت دالر کاهش بیشتری را تجربه خواهد 
کرد.ب��ا مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان می توانند با قیمت توافقی ارز خود 
را در بازار بفروش��ند و صرافی ها نیز می توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان 
ارز را در بازار پاس��خگو باش��ند؛ این مجوز ارزی موجب شده تا بدون استفاده از 
منابع بانک مرکزی و بازار متش��کل ارزی و تنها با استفاده از ارزهای حاصل از 
صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش نوسانات قیمتی باشد.روند نزولی 
قیمت ها در بازار ارز به گونه ای است که اغلب معامله گران تنها نظاره گر وضعیت 
موجود هستند و از خرید اسکناس تا حد محسوسی کاسته شده است.دیروز نرخ 
هر اس��کناس دالر آمریکا در بازار ارز به قیمت ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان از س��وی 
صرافی ها خریداری می ش��د که با اجرای مصوبه ارزی بانک مرکزی به کانال 
۳۲ هزار تومانی سقوط کرد و هم اکنون نرخ خرید هر اسکناس دالر آمریکا در 
صرافی ها مبلغ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان می شود.در همین حال رئیس کل 
بانک مرکزی نیز با اعالم افزایش عرضه ارز در صرافی ها گفت: با صرافان توافق 
کردیم که در زمینه اس��کناس میزان عرضه را افزایش دهیم و مقررات مربوط 
به تقاضای بازار در حوزه اس��کناس را هم تسهیل کنیم.فعاالن بازار می گویند: 

همزم��ان با آغاز روند نزولی قیمت  ها در بازار طال و ارز، خریداران ارز که اتفاقا 
تعدادشان در هفته گذشته باال بود نظاره گر شده اند و منتظرند تا قیمت ها ارزانتر 
شود.لواسانی رئیس سابق کانون صرافان با تأکید براینکه به هیچ وجه کمبودی 
در میزان ارز بازار نداریم، گفت:  ارز کافی از صادرکنندگان در دس��ت صرافی ها 
وجود دارد ولی مشکل صرافی ها کمبود تقاضا برای خرید ارز است.او می گوید: 
صرافی ه��ا از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیش��تری از قیمت دالر 
کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند. به گفته لواسانی، طبق مصوبه بانک مرکزی 
در صرافی ها به هر فرد تا سقف ۲ هزار دالر یا ۲ هزار یورو فروخته می شود، اما 
در حال حاضر چون تقاضا برای خرید ارز به اندازه عرضه نیست و مازاد عرضه 

داریم، اگر بانک مرکزی اجازه دهد، توان عرضه بیشتر از این مقدار هم برای هر 
فرد وجود دارد.در این زمینه رئیس کانون صرافان کشور نیز در با مهر از عقبگرد 
نرخ هر اسکناس دالر در بازار ارز خبر داد و گفت: با توجه به انتظار برای کاهش 
بیش��تر قیمت ها در بازار ارز، از تعداد خریداران نیز کاسته شده و معامله گران از 
خرید ارز امتناع می کنند.به گفته وی به دنبال افزایش انگیزه فروش ارز در بازار، از 
شب گذشته تماس تلفنی تجار و صادرکنندگان ارز با صرافی نسبت به روزهای 
قبل با افزایش 4 برابر مواجه شده و توصیه می شود عموم معامله گران و مردم 
عادی با هدف س��رمایه گذاری در بازار ارز، از خرید در مقطع فعلی صرفه نظر 
کنند چراکه ریزش قیمت ها ادامه دار خواهد بود.به نظر می رسد تصمیمات عاجل 
بانک مرکزی در بازار ارز باعث شده تا انگیزه صادرکنندگان و دارندگان ارز برای 
عرضه آن در بازار افزایش یابد و انتظار برای کاهش بیش��تر قیمت ها همچنان 
ادامه داشته باشد. بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی ها ازین پس مجاز 
هستند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان 
ارز بدون محدودیت بفروشند.در بخشنامه ابالغی به صرافی های مجاز آمده است 
که »در راستای درخواست های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار 
ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی های 
مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس 
با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل های مصارف ارزی 
خدماتی ) موضوع ابالغیه ش��ماره ۳۰۱۳۰۵ م��ورخ ۱4/۱۰/۱4۰۰( و همچنین 

فروش ارز در سرفصل سایر )کد۲4( با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.

رئیس ش��رکت ملی نفت ونزوئال با اش��اره به همکاری 
۱۵ س��اله با ش��رکت پتروپارس گفت: کمیته مشترکی 
برای عملیاتی کردن توافقات در زمینه توسعه میادین و 
همچنین تجهیز و بازسازی بخش های مختلف تشکیل 
شده است.به گزارش مهر به نقل از پتروپارس، آستروبال 
چاوز در حاشیه دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
گ��روه پتروپارس با ابراز امیدواری از اینکه این نشس��ت 
آغازگر به سرانجام رس��یدن طرح ها و پروژه های پیش 
بینی ش��ده در میادین نفت و گاز کش��ور ونزوئال توسط 
پتروپارس ش��ود، بیان کرد: ش��رکت ملی نفت ونزوئال 
نزدیک به ۱۵ س��ال با پتروپارس در حوزه های گوناگون 

همکاری داشته و در این مسیر همواره از توانمندی های 
این مجموعه بهره برده است.وی با ابراز خرسندی از عزم 
جدی جمهوری اس��المی ایران ب��رای کمک به برنامه 
توسعه میادین و تأسیسات نفت و گاز ونزوئال و همکاری 
ب��ا ش��رکت پتروپارس گف��ت: اهدافی که ب��رای ادامه 
همکاری با پتروپاس در زمینه های مختلف ترسیم شده، 
برای ما ارزشمند است و پروژه های متعددی که در کشور 
ما در حوزه نفت و گاز وجود دارد بس��تر مناسبی است تا 
بتوانیم از توانمندی پتروپارس در محقق شدن آنها کمک 
بگیریم.رئیس شرکت ملی نفت ونزوئال با تاکید بر اعتماد 
این کش��ور به گروه پتروپارس توضیح داد: در طول این 

س��ال ها ظرفیت های بسیار خوبی از پتروپارس مشاهده 
کرده ایم که نش��ان می دهد پتروپارس ش��رکت کاملی 
است که در بخش های مختلف توسعه میادین نفت و گاز 
ونزوئال قابلیت فعالیت دارد و پتروپارس برای ما شرکتی 
ایده آل اس��ت که می توانیم با آرامش خیال پروژه های 
خ��ود را ب��ه آن واگذار کنیم.چاوز با اش��اره به تش��کیل 
کمیته مش��ترکی برای عملیاتی کردن توافقات صورت 
گرفته در زمینه توس��عه میادی��ن نفت و گاز و همچنین 
تجهیز و بازسازی و راه اندازی بخش های مختلف نفت 
و گاز ونزوئال میان دو شرکت گفت: از نظر ما تشکیل و 
راهبری این کمیته بسیار راهبردی و با اهمیت است و به 

همین خاطر مسئولیت و مدیریت آن با باالترین مقام های 
دو ش��رکت خواهد بود تا بتوانیم اهداف تدوین شده در 
توافقات دوجانبه را در کوتاه ترین زمان و با کیفیت الزم 
عملیاتی کنیم.وی در پایان با ابالغ سالم تمامی مدیران 
و کارکنان شرکت ملی نفت ونزوئال به مدیران و کارکنان 
گروه پتروپارس تاکید کرد: دیدارهای صورت گرفته بین 
رؤسای جمهور دو ملت در راستای تحقق اهداف مشترک 
انجام شده است و ما به عنوان شرکت ملی نفت ونزوئال 
ت��الش خواهیم کرد تا با اس��تفاده از ظرفیت های گروه 
پتروپارس در جهت به ثمر رس��یدن توافقات کالن بین 

دو کشور گام های اساسی را برداریم.

تشکیل کمیته مشترک ایران و وانزوئال برای عملیاتی کردن توافقات
رئیس شرکت ملی نفت ونزوئال خبر داد؛

عدالت و شفافیت در پرداخت مالیات با قانون پایانه های فروشگاهی
با توجه به اینکه تاکنون روش مؤدی محوری 
در اخذ مالیات بستر ایجاد فساد بوده و موجب 
معافیت ۵۰ درصدی بخش غیرش��فاف شده 
است،اجرای قانون پایانه های فروشگاهی قدم 
بلندی برای ایجاد عدالت خواهد بود.به گزارش 
خبرنگار مهر، در روزهای گذشته، کسبه تهران 
و دیگر شهرها با بستن مغازه های خود، نسبت 
به ط��رح جدید مالیاتی دول��ت، یعنی نصب 
سامانه پایانه های فروشگاهی و طرح مالیات 
بر تراکنش ه��ا اعت��راض کردند.هرچند این 
اعتراضات در حال حاضر فروکش کرده، ولی 
قطعاً برای جامعه این سوال مطرح شده است 
چرا دولت سیزدهم در این شرایط که به خاطر 
تصمیمات ناش��ی از طرح موسوم به اصالح 
اقتص��ادی و ح��ذف ارز 4۲۰۰ و همچنی��ن 
التهابات بازار ارز تحت فشار رسانه ای است، به 

سراغ طرح جدید مالیاتی رفته است. به منظور 
شفاف شدن این موضوع الزم است چند نکته 

مطرح شود که در ادامه بررسی می شود.
چرامالیاتمهماست؟ ���

مالی��ات یک نوع هزینه اجتماعی اس��ت که 
شهروندان پرداخت می کنند تا دولت ها بتوانند 
وظایف مندرج در قانون اساس��ی را در جهت 
توس��عه اجتماعی و اقتص��ادی محقق کنند. 
به همین علت گفته می ش��ود مالیات ابزاری 
حکومتی ب��رای تأمین منابع حکمرانی خوب 
و برق��راری ایس��تگاه های توس��عه ای در هر 
مقطع برنامه ای و زمانی اس��ت.به طور کلی 
منابع مالیاتی به دلیل نوسان نداشتن و شفاف 
بودن، بهترین گزینه برای اداره حکومت است 
و از آن ب��ه عنوان محکم ترین پل برای عبور 
از اقتصاد نفتی یاد شده است.وزیر اقتصاد در 

این باره با بیان اینکه اگر بخواهیم کش��ور را 
تورم��ی اداره نکنیم و اقتص��اد را به نفت گره 
نزنیم تا با تغییر قیمت ها در بازار جهانی، نون 
و پنیر مردم گران نش��ود پس باید کشور را با 
مالیات اداره کنیم، گفت: اینها پارادوکس های 

سیاست گذاری و دشواری های عملی است.
سهمکممالیاتازبودجه ���

بررس��ی کش��ورهای توس��عه یافته نش��ان 
می دهد که س��هم عمده درآمدهای دولت را 
درآمده��ای پایدار مالیاتی تش��کیل می دهد. 
برای مثال بر اس��اس داده های صندوق بین 
المللی پ��ول در دانمارک ۹۸ درصد، نیوزیلند 
۹۷ درصد، اس��ترالیا ۸۰ درص��د و در کانادا و 
بریتانیا نی��ز بیش از ۷۰ درص��د از بودجه را 
درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد.در الیحه 
بودج��ه ۱4۰۱، درآمدهای مالیاتی با افزایش 

۶۲ درص��دی همراه بوده و س��هم مالیات از 
بودجه نس��بت به قانون بودجه س��ال جاری 
با ۱۳ درصد افزایش به ۳۸.4 درصد رس��یده 
است.الزم به ذکر است بر اساس توضیحات 
خزان��ه داری کل کش��ور، می��زان وصول��ی 
درآمدهای مالیاتی در س��ال ۱4۰۰ در حدود 
۳۲4 ه��زار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که این 
می��زان رکورد تحقق درآم��د مالیاتی با ۱۱۰ 
درص��د آنچه در بودجه پیش بینی ش��ده بود 
را زد.همانطور که گفته ش��د، مهمترین جنبه 
قانون پایانه های فروش��گاهی، اخذ عادالنه 
مالیات است. به گفته رئیس شورای مالیاتی 
کش��ور، ۵۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت و 
ش��به معافیت مالیاتی برخوردار است.به بیان 
دیگر با وجود آنکه بسیاری از مردم، از جمله 
جامعه کارگری و کارمن��دی قبل از دریافت 

حقوق مالیاتشان کس��ر می شود ولی بخش 
زی��ادی از جامعه مالیات یا همان هزینه های 
اجتماعی خودشان را پرداخت نمی کنند و این 
عادالن��ه نیس��ت.همچنین در اینباره مهدی 
موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش 
و برنامه ریزی سازمان مالیاتی در صفحه خود 
در فضای مجازی نوش��ت: در س��ال ۱4۰۰، 
وصول مالیات از صاحبان مش��اغل ۱۷ ه. م. 
ت بوده یعنی هر صاحب شغلی بطور متوسط 
در کل س��ال حدود ۵ میلیون تومان مالیات 
پرداخته اس��ت در حالی ک��ه هر حقوق بگیر 
دولتی به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان 
مالی��ات پرداخته اس��ت.بدون ش��ک بخش 
زیادی از جامعه، از از سازمان امور مالیاتی در 
اخذ عادالنه مالیات از همه صاحبان مشاغل 

حمایت می کنند.
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شهرستان

حضور ذوب آهن اصفهان در کنفرانس 
بیلت و محصوالت تخت خاورمیانه و 

شمال آفریقا
ذوب آه��ن اصفه��ان در کنفران��س بیلت و 
محصوالت تخت خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
) یازدهمی��ن کنفران��س مت��ال اکس��پرت ( 
که روزهای شش��م و هفت��م ژوئن ۲۰۲۲ در 
مسقط پایتخت کشور عمان با حضور تعدادی 
از متخصص��ان و صاحب نظران فوالد و مواد 

اولیه برگزار شد، حضوری فعال داشت.
مهندس ای��رج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان یکی از سخنرانان اصلی این همایش 
ب��ود. مدیرعامل ذوب آهن اصفه��ان در این 
کنفرانس به تشریح چش��م انداز فوالد ایران 
و جهان و چالش ه��ا و فرصت های پیش رو 
پرداخت و س��پس ضمن معرفی این مجتمع 
عظی��م صنعتی، طرح های آتی و چش��م انداز 

تولید این شرکت را بررسی کرد.

جلسه مرمت و بهسازی گلزار مطهر 
شهدای هشتگرد برگزار شد

جلسه مرمت و بهسازی گلزار مطهر شهدای 
هشتگرد در جوار امامزاده محمد تقی و علی 
النقی)ع( ینگی امام به ریاس��ت دکتر البرزی 
فرماندار شهرس��تان س��اوجبالغ و با حضور 
ش��هردار و رییس ش��ورای اس��المی ش��هر 
هش��تگرد ، روسای ادارات اوقاف وامورخیریه 
، میراث فرهنگی و گردش��گری ، بنیادشهید 
وامور ایثارگران ، هیات امنای امامزاده هادی 

ینگی امام)ع( برگزار شد.
مهندس یعقوبی ش��هردار هش��تگرد با اشاره 
به رویکرد تعاملی مدیریت ش��هری در جهت 
بهسازی و توس��عه زیرساخت های شهری ، 
ساماندهی آرامستان ها را از جمله موارد مهم 

و حائز اهمیت برشمرد.
 وی گف��ت : با توجه به تجهیز غس��الخانه و 
بخشی از آرامستان امامزاده جعفر علیه السالم 
توسط شهرداری ، این مرکز در چندین ساله 
اخیر شاهد مراجعات مکرر و روزانه برای دفن 
اموات از ش��هر هشتگرد و شهرهای همجوار 
می باش��د و بس��یاری از از اقدامات از جمله 
تغسیل ، تدفین و آماده سازی برای اعزام به 
شهرهای دیگر در آرامستان امامزاده جعفر)ع( 

صورت می پذیرد.
 وی اف��زود : ب��ا توجه به روی��ه موجود بقعه 
امام��زاده و محوط��ه اط��راف آن به صورت 
هیئ��ت امنا و با مدیریت اداره اوقاف و بخش 
دیگر آن که در تصرف ش��هرداری می باشد 

توسط شهرداری اداره می شود .
 ش��هردار هش��تگرد بیان کرد :  ش��هرداری 
جه��ت ای��ن آرامس��تان امکانات��ی از قبیل 
س��اختمان مدیری��ت ، نگهبانی ، س��رویس 
های بهداشتی و محل اقامه نماز مهیا نموده 
است و به صورت ش��بانه روزی با استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی و تامین آمبوالنس 

خدمات دهی می نماید .

شاهرود به عنوان پایتخت تنوع زیستی 
کشور معروف است

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ش��اهرود  در گفتگ��و ب��ا اعض��ای انجم��ن 
خبرنگاران شهرس��تان ش��اهرود به مناسبت 

گرامیداشت هفته محیط زیست گفت:
افزایش جمعی��ت حیات وحش شهرس��تان 
ش��اهرود در دس��تور کار اس��ت و جمعی��ت 
علف خواران در پناهگاه حیات وحش شاهوار 

و تپال رو به افزایش است.
قربانلو گفت: در چند س��ال گذش��ته آهو در 
حیات وحش شاهرود وجود نداشت اما امروزه 

بیش از ۳۵۰ راس آهو شناسایی شده است.
ب��ه گفته وی، در س��ال ۲ بار در تابس��تان و 
زمستان آمارگیری از حیات وحش شهرستان 

انجام می شود.
وی به عملکرد س��ال گذشته این اداره اشاره 
کرد و گفت: پارسال ۵۶ فقره پرونده شکار و 
محیط انسانی تشکیل ش��د که 4۱ فقره آن 

مربوط به شکار و صید مجاز و غیرمجاز بود
قربانل��و با بیان اینکه در ارتباط با پرونده های 
تش��کیل شده ۹4 نفر دس��تگیر شدند، اظهار 
داش��ت: ۷۲ نف��ر از آنها مربوط به ش��کار و 
مابقی محیط انسانی، تصرف عدوانی، تعلیف 
غیرمج��از دام در پناهگاه ه��ای حیات وحش 

بود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ش��اهرود ادامه داد: میزان خس��ارات وارده به 
محیط زیست پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
برآورد ش��د که ۲ میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون آن 

مربوط به شکار غیرمجاز بود.
به گفته وی، س��ال گذش��ته تعداد ۱۱ قبضه 

سالح غیرمجاز توقیف شد.

کارکنان پرتالش صنعت برق استان، 
گمناماِن خوشنام هستند

استاندار سمنان به همراه سرپرست معاونت 
امور اقتصادی اس��تانداری و مدیر دفتر حوره 
استاندار و روابط عمومی با حضور در شرکت 
برق منطقه ای سمنان با مدیران و کارکنان 

این شرکت دیدار و گفتگو نمود. 
در ای��ن دیدار که مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نی��روی برق اس��تان و تع��دادی از معاونین 
و مدیران این ش��رکت نیز حضور داش��تند، 
مهندس محمد رضا هاشمی با اظهار قدردانی 
از تالش ها و مساعی کارکنان صنعت برق 
استان گفت : کارکنان پرتالش صنعت برق، 
گمنامان خوشنامی هستند که ثمره کارشان 

، روشنایی بخشی به مردم می باشد.
مهندس هاش��می مقول��ه مدیریت مصرف 
ان��رژی را یک��ی از موضوع��ات ب��ا اهمیت 
برش��مرد و بی��ان داش��ت : باید ب��ا برنامه 
ریزی درست از س��وی مدیران صنعت برق 
وهمکاری و تعامل مردم و صاحبان صنایع، 
بتوانیم با کمترین مش��کل از پیک بار فصل 

تابستان عبور نمائیم. 
اس��تاندار س��منان جهاد تبیین را در عرصه 
صنعت برق ، آگاهی بخش��ی به آحاد جامعه 
دانس��ت و اف��زود : اطالع رس��انی به مردم 
پیرامون فرایند پیچیده و دش��وار تولید برق 
و هزینه های گزاف تاسیس��ات و تجهیزات 
این صنعت در رس��انه ه��ا و از طریق صداو 
س��یما و تریبون جمعه و جماعات می تواند 
، رفت��ار مردم را در بهینه مصرف کردن برق 

، تغییر دهد . 
وی با هش��دار به اداراتی ک��ه مصرف برق 
باالی��ی دارند گفت : جابجایی و کم ش��دن 
س��اعات کاری ادارات باید منج��ر به پائین 
آمدن مصرف برق آنان درتابستان گردد ، در 

غیر اینصورت اخطار قطع خواهند گرفت . 
استاندار سمنان با اشاره به توانمندی استان 
در بخش های صنعتی و کش��اورزی ، گفت 
: مدیری��ت بار در اس��تان باید ب��ه گونه ای 
برنامه ریزی گ��ردد تا ۳۰۰۰ واحد تولیدی ، 
کش��اورزی در ۱۹ شهرک صنعتی در سطح 

استان، کمترین خسارت را متحمل گردند. 
مهن��دس هاش��می در پایان س��خنان خود 
اظهار امیدواری کرد که با وفاق و همدلی و 
همراهی همه مردم و مسئولین ، بتوان از این 

تابستان با حداقل مشکل، گذر کرد.
مهندس مجید وفای��ی، رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
ضمن قدردانی از استاندار و همراهان بخاطر 
حضور در ش��رکت و توج��ه ویژه به صنعت 
برق ، افزود : با توس��عه صنعت برق، و رشد 
تولید، فرمایش مقام معظم رهبری در شعار 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی، محقق 

خواهد شد.            
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای سمنان ، 
با تشریح ش��رایط صنعت برق در استان در 
بخ��ش انتقال و فوق توزیع گفت : تعامالت 
خوب��ی ب��ا صنایع بزرگ اس��تان در ش��یوه 
مصرف برق و جابجای��ی مقدار مصرف هر 
ی��ک از صنای��ع  به زمان های ک��م باری ، 

انجام گرفته است . 

دیدار فرمانده نیروی انتظامي و 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي 

استان سمنان
باق��ری مدیرعام��ل ش��رکت  محمدرض��ا 
ش��هرک های صنعتی استان سمنان، ضمن 
خیر مقدم به س��ردار حس��نی و تقدیر بابت 
توج��ه ویژه وی نس��بت به مس��ائل امنیتی 
شهرک، از تالش های عوامل انتظامی جهت 
برقراری تامین آرامش در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان سمنان قدردانی کرد.
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای 
ارتق��ای امنیت ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
اس��تان س��منان، تصریح کرد: ایجاد گشت 
انتظامات، گش��ت ش��بانه و روزانه و نصب 
دوربین های مداربسته، احداث گیت نگهبانی 
در ضل��ع جنوبی ش��هرک  صنعتی س��منان 
توس��ط ش��رکت خدماتی، اخذ برگه تردد در 
شهرک های غرب استان از جمله اقدامات و 

برنامه ها در این زمینه است.
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان س��منان تأکید کرد که ب��ا توجه به 
ض��رورت و اولوی��ت تامین امنیت س��رمایه 
کارآفرینان و صنعتگرات، از مجموعه نیروی 
انتظامی تقاضا می ش��ود که نسبت به تأمین 
هر چه بیش��تر ش��هرک ها و نواحی صنعتی 

استان اقدام نمایند.
 وی تصریح کرد: تاکنون س��ه هزار و ۲۹۷ 
فق��ره قرارداد به گس��تره یک ه��زار و ۹4۹ 
هکتار با س��رمایه گذاران منعقد شده که یک 
هزار و ۳۰4 واحد صنعتی با س��رمایه گذاری 
۱4۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال به بهره برداری 
رسیده و زمینه اشتغال ۳۰ هزار و ۷4۱ نفر را 

در استان سمنان فراهم آورده است.
باقری گفت: شرکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان س��منان برای هرگون��ه همکاری و 
تعامل با نیروی انتظامی به منظور پیش��برد 

اهداف آمادگی دارد.

اخبار

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-
مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی 
گفت: با توجه به قوانین ابالغی بخش��ی 
از جانبازان، رزمن��دگان و آزادگان برای 
یکب��ار از پرداخ��ت هزینه انش��عاب گاز 

معاف هستند.
حس��ن افتخ��اری در تش��ریح این طرح 
اظهار کرد: مطابق جزء )۵( بند )ث( ماده 
۸۸ قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه 

کش��ور و بند )ن(تبصره ۱ قانون بودجه 
س��ال ۱4۰۱ کل کش��ور جانبازان با هر 
درصد جانبازی، رزمندگان ۸ س��ال دفاع 
مق��دس با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه 
و آزادگان س��رافراز می توانند برای یک 
بار از معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز  

در سقف تعیین شده استفاده کنند.
وی افزود: مشموالن این طرح می توانند 
در هن��گام ثبت نام در دفاتر پیش��خوان 

دول��ت و ارایه م��دارک الزم از خدمات 
طرح معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز 

بهره مند شوند.
افتخاری با این مطلب که ش��رکت ملی 
گاز قبال نیز با هدف حمایت و پشتیبانی 
از بخش های مختلف کش��ور طرح های 
دیگری همانن��د معافیت پرداخت هزینه 
انشعاب گاز طبیعی خانواده معزز شهداء، 
مددجوی��ان تحت پوش��ش بهزیس��تی 

و کمیته ام��داد)ره(، معافی��ت گازبهای 
مدارس دولتی تا س��قف الگوی مصرف 
و معافی��ت اماک��ن مذهب��ی از پرداخت 
هزینه گازبهاء را اجرا نموده است گفت: 
متقاضی��ان بهره من��دی از این طرح ها 
می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر 
با ش��ماره تلف��ن ۱۵۹4 مرک��ز خدمات 
الکترونیک و ارتباطات مردمی ش��رکت 
گاز اس��تان خراس��ان رض��وی تم��اس 

بگیرند.
یادآور می شود: تاکنون بیش از ۳۱ هزار 
مش��ترک گاز طبیعی در خراسان رضوی 
از طرح معافیت پرداخت هزینه انش��عاب 

گاز بهره مند شده اند.

معافیت ایثارگران خراسان رضوی برای یک بار از پرداخت هزینه انشعاب گاز
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبرداد:

4۵۶ هزار هکتار از مساحت استان اردبیل تحت حفاظت محیط زیست است
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اردبیل گفت: 
از مجموع مس��احت اس��تان ۱۰ درصد آن جزو مناطق 

حفاظت شده و تحت مدیریت این اداره کل است. 
حسن قاسم پور روز دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران 
از منطقه ش��کار ممنوع دربند مش��کول شهرستان کوثر 
افزود: در مجموع 4۵۶ هزار هکتار از مس��احت اس��تان 
اردبی��ل تحت حفاظت محیط زیس��ت اس��ت که از این 
میزان ۱۷4 هزار هکتار از مس��احت اس��تان جزو مناطق 
حفاظت ش��ده و ۲۸۲ ه��زار هکتار مع��ادن ۱۵.۵هکتار 

منطقه شکار ممنوع می باشد.
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل درخصوص 
تفاوتهای منطقه حفاظت شده و منطقه شکار ممنوع اظهار 
کرد: در منطقه شکار ممنوع محیط بانان فقط از شکار و 
صید جلوگیری می کنند اما درمناطق حفاظت شده عالوه 
بر جلوگیری از صید و ش��کار از تخریب بوته کنی قطع 

اشجار تخریب آتش سوزی جلوگیری می کنند.
قاسم پور ادامه داد: میانگین مناطق حفاظت شده در کشور 
۱۲ درصد است که امیدواریم با تصویب ۱۰ هزار هکتار 

از منطقه دربند مش��کول در شورای عالی محیط زیست 
س��طح مناطق حفاظت ش��ده در اردبیل هم به میانگین 
کش��وری برسد.  مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 

اردبیل با بیان اینکه در مجموع۱4 پاسگاه ثابت و سیار از 
این مناطق اس��تان حفاظت می کنند، افزود: از این تعداد 
۱۲ پاس��گاه ثابت و دو مورد سیار اس��ت.وی با اشاره به 

فعالیت ۶۶ محیط بان در ادارات و نمایندگی های محیط 
زیست در ۹ شهرستان استان اردبیل گفت: این در حالی 
است که اس��تاندارد جهانی برای هر هزار هکتار مناطق 
حفاظت شده یک محیط بان است و از این جهت استان 
اردبیل با کمبود محیط بان مواجه است. قاسم پور اضافه 
ک��رد: محیط بانان خالصانه به طور ش��بانه روز از محیط 
زیست اس��تان حفاظت می کنند و امیدواریم با حمایت 
از این قشر زحمتکش شاهد ایجاد انگیزه برای مدیریت 
بهتر محیط زیس��ت استان باشیم. وی یادآورشد: محیط 
بانان به عنوان ضابطان خاص دادگس��تری شبه نظامی 
محس��وب می ش��وند و امیدواریم قانون طوری تصویب 
شود که محیط بانان در برابر متجاوزان به محیط زیست 

مورد حمایت خاص قرار گیرند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: با 
توجه به تنوع زیستی گیاهی و جانوری و ارزش حفاظتی 
باالی این مناطق، طبق قانون اداره کل محیط زیس��ت 
تمام��ی این مناط��ق را رصد، پای��ش و اعمال حاکمیت 

می کند.

مدیر کل محیط زیست استان اردبیل:

۳7 درصد مشترکان خانگی پرمصرف هستند
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 مرس��ل صالحی در نشست خبری با اصحا 
ب رسانه  با بیان اینکه ۳۷ درصد مشترکان 
خانگ��ی پرمصرف هس��تند، مط��رح کرد: 
الگوی مصرف در اصفهان در ماه های گرم 
۳۰۰ کیلووات س��اعت در ماه و در ماه های 

غیرگرم ۲۰۰ کیلووات ساعت  
مدیردفت��ر مدیریت مصرف ش��رکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفهان تأکی��د کرد: باید 
بهینه مصرف کنیم؛ سرویس کولرهای آبی 

و گازی، تعوی��ض پوش��ال  کولرهای آبی و 
تمیزکاری کول��ر و تعویض فیلتر کولرهای 
گازی می توان��د باعث مص��رف بهینه برق 
شود؛ در ساعت کم باری از وسایل پرمصرف 

استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: در تابستان اوج بار از ساعت 
۱۹  تا ۲۳ است، در زمستان هم ساعت ۱۷ 
تا ۲۱ اس��ت؛ در این ساعات نباید از وسایل 

پرمصرف استفاده کنیم.

صالحی همچنی��ن با بی��ان اینکه مصرف 
برق تلویزیون ب��اال بوده و تلویزیون گرمازا 
نیز هس��ت، گفت: غبارزدای��ی از المپ ها و 
تایمردار کردن چراغ راهروها نیز به کاهش 

مصرف برق کمک می کند.
مدیردفت��ر مدیریت مصرف ش��رکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفهان گفت: طبق برنامه 
اعالم ش��ده باید در بخش کش��اورزی هر 
س��اعت 4۸ م��گاوات، در بخ��ش عمومی 

اداری ۱۸ م��گاوات و در بخ��ش صنعت��ی 
۸۱ مگاوات کاهش مصرف پیک را داش��ته 
باش��یم؛ جمعا ۱4۷ مگاوات تکلیف شده که 
باید کاهش پیک بار را داش��ته باشیم.    در 
ادامه مع��اون فروش و خدمات مش��ترکان 
شرکت توزیع برق اصفهان گفت: بعضی از 
مشترکان خصوصی راغب نیستند که مولد 
و دی��زل ژنراتور خ��ود را وصل کرده و وارد 

مدار کنند.

با حضور علیرضا فخاری معاون وزیر راه و 
شهرسازی مدیرعامل سازمان ملی زمین 
و مسکن، کنگ پروژه ۱۶۰ واحدی طرح 
ملی مس��کن در ش��هر ایالم به زمین زده 

شد.

مدیرکل راه و شهرسازی ایالم در این آیین 
گفت: پروژه ۱۶۰ واحدی بلوار دانشجو در 
یک س��ایت به مساحت چهار هزار و ۶۹۹ 
متر مربع در دستور کار قرار گرفته وکنگ 

آن به زمین خورد.

عب��داهلل به��ادری اف��زود: این پ��روژه در 
زیربنای��ی به مت��راژ ۲۰۰/۲۲ متر مربع و 
مش��تمل ۱۶۰ واحد در ۸۰ بلوک ۹ طبقه 
ی��ی که با یک معماری متناس��ب با متراژ 

زمین مورد نظر طراحی خواهد شد.

وی عنوان کرد: طبق زمان بندی که برای 
این پروژه در نظر گرفته ش��ده یک مقطع 
دو س��اله است که تا سال ۱4۰۳ این طرح 
مس��کن در شهر ایالم تحویل داده خواهد 

شد.

پروژه 1۶۰ واحدی طرح ملی مسکن بلوار دانشجو ایالم کلنگ زنی شد
 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛

نخستین همایش ملی سرود و سروده های انقالب در سبزوار برگزار شد
با حضور معاون رئیس جمهور؛

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-نخستین 
همایش ملی سرود و س��روده های انقالب 
و تکریم پدر شعر انقالب در دانشگاه حکیم 
س��بزواری و ب��ا حضور مس��ئوالن محلی و 
حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار 
شد. محمد حس��ینی معاون پارلمانی رئیس 
جمه��ور در این مراس��م با اش��اره به اینکه 
دس��تاوردهای فرهنگی و تاریخی ارزشمند 
این دی��ار باید به طرز شایس��ته ای حفظ و 
به نس��ل های بعدی انتقال یابد گفت: افکار 
و منش اس��تاد س��بزواری نه تنها در جریان 
شکل گیری انقالب اسالمی بلکه قبل از آن 
نیز در راستای تاثیر فزاینده در بطن فرهنگ 
و اعتالی آن بود و روح حماسی اشعار او در 
قبل از انقالب نیز مشهود بود. وی با اشاره به 
این موضوع که فعالیت وی در جهت تحقق 

ثمربخش��ی انقالب و مب��ارزات او به جهت 
اس��تواری در کالم و اندیشه توانست ریشه 
ه��ای فرهنگی انقالب اس��المی را پر بارتر 
کند ادامه داد: بی ش��ک سروده های حمید 
س��بزواری شناس��نامه انقالب است و تعهد 
او به مسائل سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی 

زمینه ساز ماندگاری نام و یاد او شده است.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن همایش رئیس 
دانش��گاه حکیم نیز با اشاره به اینکه جامعه 
فرهنگی و دانش��گاهی س��بزوار با برگزاری 
این همایش س��عی در تببین و ثبت هر چه 
بیش��تر نقش س��رودهای انقالب اسالمی و 
تعیین کنندگی شخصیت های برجسته  این 
مهم همچون حمید س��بزواری دارند گفت: 
ت��الش می کنیم تا زمین��ه الزم برای دیگر 
فعالیت های ارزنده علمی و فرهنگی را توسط 

هس��ته های نوآور فرهنگ مح��ور به عنوان 
پیش��ران و تعالی بخش توسعه فرهنگی در 
جامعه دانشگاهی را ایجاد کنیم و هدفی جز 
ارتقای سطح فرهنگ کشور نخواهیم داشت. 
حسین اس��دی زنگنه همچنین ادامه داد: با 
تاسیس دبیرخانه دائمی سروده های انقالب 
اسالمی کنش گری را با همیاری پایگاه های 

توانمند علمی صورت خواهیم داد.
حس��ین ابراهیمی فرماندار ویژه سبزوار نیز 
در این همایش ملی با تاکید بر اینکه حمید 
سبزواری از ظرفیت های انقالب است گفت: 
جایگاه ارزش��مند وی به عنوان ش��خصیتی 
برجس��ته و فاخر در ط��ول تاریخ قابل توجه 
اس��ت و از او به عنوان حافظ اسناد فرهنگی 
و شناسنامه انقالب اسالمی یاد می شود چرا 
که آثار او س��بب ساز ش��کل گیری روحیه 

انقالبی و جان بخشی به افکار عمومی ذیل 
بازخوانی سروده های وی شده است.

علی اصغ��ر عنابس��تانی نماینده م��ردم در 
مجلس نیز در بخشی از این همایش از ارائه 
پیشنهاد به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
مبنی بر ثبت روز شعر انقالب برای زنده نگه 
داشتن بیشتر یاد و خاطره حمید سبزواری در 

تقویم فرهنگی کشور خبر داد.
وی همچنی��ن زنده یاد س��بزواری را دارای 
فه��م دقیق��ی از ه��دف و مس��یر حرک��ت 

جمهوری اسالمی دانست.
رئی��س کان��ون ادبی��ات ایران ه��م حمید 
س��بزواری را ش��اعری توانا دانست که نوع 
شعر او به گونه ای بود که مردم عادی آن را 

بفهمند و خواص نتوانند از آن ایراد بگیرند.
هادی کیاسری قریحه ش��اعری وی را نیز 

به دلیل قوی بودن روحیه اس��توار او و اهل 
تکلف نبودن در ارتباط با گروه های مختلف 
مردمی را از شاخصه های مهم شعر انقالب 
و احیای قالب های س��نتی با ارائه محتوای 
جدید دانست که زنده یاد سبزواری آن را به 

خوبی ایفا کرده است.
آیین تجلیل از خانواده ش��هید س��عید وحید 
از ش��هدای گرانقدر کرب��الی ۵، رونمایی از 
۲ محص��ول فرهنگی، هنری و رس��انه ای، 
لوح فش��رده با آوای اس��تاد حمید سبزواری 
تحت عن��وان مجموع��ه ای از 4۰ قطعه از 
س��روده های وی با هم��ت رادیو فرهنگ و 
رونمایی از کتاب سرود سرو آزادی که شامل 
نوش��تارهای علمی ویادداشت های وی در 
پیوند با پژوهش نیز از دیگر برنامه های این 

همایش بود.

استان مرکزی الگو در رشد شبکه و محتوای فرهنگی

ایران و ونزوئال سند جامع همکاری  2۰ ساله امضا کردند

مع��اون ام��ور فرهنگ��ی و تبلیغ س��ازمان 
تبلیغات اس��المی کشور در جمع روحانیون 
مس��تقر و مدیران تبلیغات اس��المی استان 
مرک��زی گفت:  اهتم��ام اداره کل تبلیغات 
اس��تان مرکزی به رشد ش��بکه و محتوای 
فرهنگی اس��تان مشهود اس��ت و می تواند 

الگو باشد.

حجت االس��الم ع��زت زمانی با اش��اره به 
اینک��ه به��ره گی��ری از ابزار رس��انه ای و 
هنری ب��رای جذب و گس��ترش مخاطبان 
امری ضروری است افزود: روحانیون نقش 
موثری در تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف 
اسالمی داشته و دارند و همواره باید در این 

راستا تالش کنند.

مع��اون ام��ور فرهنگ��ی و تبلیغ س��ازمان 
تبلیغ��ات اس��المی با بیان اینک��ه در حوزه 
تبلیغ اصیل و س��نتی در خوش��بینانه ترین 
حال��ت ده درصد از مخاطب��ان را می توان 
مورد خطاب مس��تقیم قرار داد، افزود: قطعا 
برای گسترش دامنه مخاطب می بایست از 

ابزارهای رسانه ای و هنری بهره برد.

وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه صرفا کار 
رس��انه ای نمی تواند ب��ر جان مخاطب اثر 
بگذارد، خاطر نشان کرد: آنچه قلوب را فتح 
می کند همان تبلیغ اصیل س��نتی اس��ت و 

باید این دو در کنار هم انجام شود.
این مقام مس��ئول اضافه کرد: باید تلفیقی 
از تبلیغ اصیل سنتی در کنار بهره گیری از 

ابزار رسانه ای و به روز وجود داشته باشد تا 
به نتیجه مطلوب برسیم. 

حجت االس��الم ع��زت زمان��ی در بخش 
دیگری از س��خنانش با تاکی��د بر اینکه ما 
باید حلقه ه��ای میانی تبلیغ را گس��ترش 
دهی��م، خاطر نش��ان کرد: مردمی س��ازی 

تبلیغ اولویت ماست.

رؤس��ای جمهوری ایران و ونزوئال س��ند همکاری ه��ای جامع راهبردی ۲۰ 
س��اله دو کش��ور را در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد امضا کردند. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی شرکت ملی نفت ایران، ایران و ونزوئال افزون 
بر سند جامع همکاری های راهبردی ۲۰ ساله، اسنادی را برای همکاری در 
زمینه های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی امضا 
کردند. پس از آیین امضای اسناد، سید ابراهیم رئیسی و نیکالس مادورو در 

نشست مطبوعاتی مش��ترک حضور یافتند. رئیس جمهوری ونزوئال در رأس 
هیئتی بلندپایه به ایران س��فر کرد و از س��وی رئیس جمهوری به طور رسمی 
در مجموعه فرهنگی - تاریخی س��عدآباد مورد اس��تقبال قرار گرفت. س��فر 
»نیکالس مادورو« به ایران به دعوت رسمی رئیسی انجام  شده و پس از سفر 
آبان ۹۵، دومین سفر او به تهران است. دیدار و گفت وگو با رئیس جمهوری و 
برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه دو کشور از جمله برنامه های 

س��فر دو روزه رئیس جمهوری ونزوئالس��ت. وزیران امور خارجه، کشاورزی، 
ارتباطات، علوم و فناوری، حمل ونقل و گردشگری ونزوئال، مادورو را در سفر 
به کشور همراهی می کنند. رئیس جمهوری ونزوئال شامگاه جمعه در نخستین 
مصاحبه خود با شبکه اس��پانیایی زبان ایران )هیسپان تی وی( اعالم کرد که 
امروز در دیدار با رئیسی برنامه ها و راهبردهای ۲۰ سال آینده در قالب نقشه 

همکاری دو کشور بحث و بررسی می شود.
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جامعه

برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد 
در روزهای 2۶ و 27 خرداد ماه

اله��ام یاوری رییس س��ازمان مل��ی پرورش 
اس��تعدادهای درخش��ان در تش��ریح جزییات 
برگ��زاری آزم��ون  ورودی م��دارس س��مپاد، 
گفت: آزمون  ورودی پایه هفتم، رأس ساعت 
۹ صبح روز پنج ش��نبه مورخ ۲۶ خرداد ۱4۰۱ 
و آزمون پایه دهم، رأس س��اعت ۹ صبح روز 
جمعه مورخ ۲۷ خرداد ۱4۰۱ برگزار می ش��ود.

وی گفت: مهلت دریافت کارت ورود به جلسه 
آزم��ون ورودی پایه های هفتم و دهم مدارس 
اس��تعدادهای درخشان تا ۲۵ خردادماه است و 
داوطلبانی که قباًل در سامانه ثبت نام کرده اند 
 azmoon.medu.ir با مراجعه به سامانه
می توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت 
کنند.رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخش��ان گفت: سؤاالت آزمون پایه هفتم در 
دو دفترچه مجزا ارائه می شود. دفترچه شماره 
۱، ح��اوی ۶۰ س��ؤال و زمان پاس��خ گویی به 
سؤاالت ۷۵ دقیقه و دفترچه شماره ۲، حاوی 
۶۰ س��ؤال و زمان پاسخ گویی به سؤاالت ۲۵ 
دقیقه اس��ت. یاوری درباره آزمون ورودی پایه 
دهم مدارس سمپاد گفت: محتوای آزمون پایه 
دهم شامل دو دسته سؤاالت استعداد تحلیلی 
و اس��تعداد تحصیلی است که۵۰ درصد امتیاز 
مربوط به اس��تعداد تحلیلی و۵۰ درصد مربوط 
به استعداد تحصیلی است. به ۵۰ سؤال استعداد 
تحلیل��ی ۵۰ دقیقه و به ۵۰ س��ؤال اس��تعداد 
تحصیلی۷۰ دقیقه زمان اختصاص می یابد.وی 
با تشریح تعداد ثبت شرکت کنندگان در آزمون 
و ظرفیت پذیرش مدارس س��مپاد در هر دوره 
گفت: امسال، برای پایه هفتم حدود ۱۹۰هزار 
نف��ر و پایه دهم حدود ۱۰4ه��زار نفر ثبت نام 
کرده اند ک��ه در۲ هزار و ۳۰۰ حوزه اجرایی به 
رقابت خواهند پرداخ��ت و حدود  ۱۸هزار نفر 
در پایه هفتم و حدود ۱۳هزار نفر در پایه دهم 

پذیرفته خواهند شد.

اعضای شبکه سازمان یافته پخش 
محتوای غیراخالقی در فضای مجازی 

دستگیر شدند
گف��ت:  کش��ور  س��ایبری  پلی��س  رئی��س 
سرشاخه های اصلی شبکه سازمان یافته ای که 
اقدام به انتشار پخش زنده محتوای غیراخالقی 
و نامتعارف در استان های مختلف کشور کرده 
بودند، دستگیر شدند.سردار وحید مجید افزود: 
بر اس��اس رصدها در فضای مجازی، اعضا و 
سرش��اخه های اصلی یک باند که به صورت 
سازمان یافته در استان های مختلف کشور اقدام 
به انتش��ار الیوهای غیراخالقی و نامتعارف با 
مصادیق ترویج بی بند و باری و پولش��ویی با 
اس��تفاده از کارت های اجاره ای در شبکه های 
اجتماعی اینس��تاگرام و پیام رسان واتس اپ 
و تلگرام می کردند، شناسایی شدند.وی ادامه 
داد: پس از انجام مجموعه اقدامات اطالعاتی و 
عملیاتی فنی، اعضای این باند با هویت معلوم 
در استان های بوشهر، تهران بزرگ، آذربایجان 
غربی، زنجان و ش��یراز با رعایت همه اصول 
مراقبتی و حکم قضایی دستگیر شدند.رئیس 
پلیس فتا فراجا خاطرنش��ان ک��رد: طرح های 
عملیاتی پلیس فتا علیه گردانندگان سایت ها 
و صفحه های غیراخالقی و نامتعارف در کشور 
به صورت دائمی در کارگروه های ویژه در حال 

انجام است.

آزمون جذب مترجم رسمی قوه 
قضاییه 1۸ شهریور برگزار می شود

مدیر نظارت بر وکال، مش��اوران، کارشناسان 
و مترجمان رس��می قوه قضاییه از برگزاری 
آزم��ون ج��ذب مترجم رس��می در تاریخ ۱۸ 
شهریور سال جاری خبر داد.محبوبه میرزابیگی 
با بیان اینکه آزمون جذب مترجم رسمی قوه 
قضایی��ه در ۳۶ زبان تخصصی برگزار خواهد 
شد افزود: اجرای این آزمون بر اساس قرارداد 
بین معاونت حقوقی و امورمجلس و سازمان 
سنجش و آموزش کشور برگزار می شود.وی 
درباره نیازس��نجی از دادگستری های سراسر 
کش��ور در مورد جذب مترجم رس��می گفت: 
معاونت حقوق��ی و امورجلس قوه قضاییه بنا 
به نیازسنجی از دادگستری ها و تجویز بند ۱ 
»آیی��ن نامه اجرایی اصالح م��اده ۳ راجع به 
اظهارات و اس��ناد در محاکم و دفاتر ترجمه 
رس��می مصوب ۱۳۱۶ و الحاق چند ماده به 
آن مص��وب ۳۱ تی��ر ۱۳۷۶« و در نهایت با 
کس��ب مجوز از رئیس ق��وه قضاییه اقدام به 
برگزاری این آزمون کرده اس��ت.میرزابیگی 
اضافه ک��رد: این آزمون در کلی��ه زبان های 
خارجی و طبق س��نوات گذش��ته به صورت 
تس��تی و تش��ریحی انجام خواهد شد و امید 
است تا پایان س��ال ۱4۰۱ مترجمان رسمی 

جذب و شروع به فعالیت کنند.

انسداد پنج هزار حساب بانکی و 
دستگیری ۵۰ نفر در برخورد با 

معامالت فردایی 
سرپرس��ت دادسرای مجتمع تخصصی ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی از انسداد بیش 
از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با 
معامالت فردایی ارز و طال و با ورود دستگاه 
قضای��ی در چند روز اخیر خب��ر داد و گفت: 
۵۰ نف��ر در جریان طرح برخورد با معامالت 
فردای��ی ارز و طال دس��تگیر ش��ده اند.رضا 
نجفی با تش��ریح علل ب��روز اطاله در فرایند 
رس��یدگی های قضایی و در پرونده ها افزود: 
زمان��ی که ی��ک پرونده اقتص��ادی از صفر 
شروع می شود در بیشتر موارد نیاز به ردیابی 
مالی است که این امر، بسیار زمان بر خواهد 
بود.وی خاطرنش��ان کرد: نکته دوم؛ فقدان 
ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین 
امر سبب می شود که مستندسازی پرونده ها 
به س��ختی صورت گیرد.نجفی با اش��اره به 
اقدامات دادس��تانی در برخ��ورد با کانال ها و 
س��امانه هایی که در حوزه معامالت فردایی 
ارز و طال فعالی��ت می کنند، گفت: برخی از 
لیدرها و ادمین های ای��ن کانال ها که اقدام 
به قیمت سازی می کنند، شناسایی و اقدامات 
الزم در ح��ال انج��ام می باشد.سرپرس��ت 
دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به 
جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری حدود 
یک هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام 

شده است.  

چمران: تمام دوربین های طرح 
ترافیک تهران فعال هستند

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: در 
حال حاضر تمام دوربین ها فعال هستند و تردد 
خودروها را در محدوده طرح ترافیک و زوج 
و فرد ثبت و ضبط می کنند.مهدی چمران با 
اشاره به مصوبه ش��ورای شهر تهران مبنی 
بر تخفیف ۲۵ درصدی عوارض س��اختمانی 
اظهار داش��ت: در حال حاض��ر این مصوبه 
از س��وی ش��هرداری تهران در ح��ال انجام 
اس��ت البته با توجه به مش��کالتی که برای 
سامانه های ش��هرداری تهران به وجود آمده 
اس��ت احتمال دارد این مصوبه تمدید شود.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران همچنین 
درباره وضعیت ساختمان های ناایمن در شهر 
تهران گفت: این موضوع پیچیده ای است و 
جلس��اتی نیز با دادستانی برگزار کردیم و به 
نتایجی خوبی نیز رس��یده ایم.رئیس شورای 
اسالمی ش��هر تهران همچنین در خصوص 
پرداخت حقوق پرسنل شهرداری تهران نیز 
گفت: در این زمینه نیز ش��هرداری تهران بر 
مبن��ای قوانین و مق��ررات عمل می کند اگر 
چ��ه در حال حاضر در بس��یاری از ارگان ها 
مش��کلی را تحت عن��وان پرداخت حقوق و 
مزایا دارند.وی درب��اره فعالیت دوربین های 
سطح ش��هر نیز اظهارداشت: در حال حاضر 
تمام دوربین ها فعال و آنالین هستند و تردد 
خودروها را در محدوده طرح ترافیک و زوج 

و فرد ثبت و ضبط می کنند.

اعالم شهریه  مدارس غیردولتی تا 
اوایل هفته آینده

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و 
توسعه مشارکت های مردمی گفت: حداکثر تا 
اوایل هفته آینده، شهریه مدارس غیردولتی 
اع��الم می ش��ود.محمودزاده اظه��ار ک��رد: 
ارزیابی مداوم و نظارت های الزم در مدارس 
غیردولتی باید به صورت مستمر انجام شود 
تا ش��اهد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی 
در این مدارس باشیم.وی افزود: سعی کردیم 
تاب آوری مردم را در میزان ش��هریه در نظر 
بگیری��م.وی گفت: در روزهای اول س��ال، 
ش��اخص ها را به آموزش و پرورش استان ها 
اعالم کردیم و آنها با مؤسس��ان، جلس��ات 
کارشناسی برگزار کردند و به تفاهم رسیدند.

کارکرد ماسک به پوشاندن پالک 
موتور تغییر کرده است

رئی��س کمیس��یون معماری و شهرس��ازی 
شورای اس��المی ش��هر تهران بر ضرورت 
س��اماندهی تردد موتورس��یکلت ها در شهر 
ته��ران و ارتق��ای ایمنی آن��ان تاکید کرد.
مهدی عباس��ی بی��ان کرد: تولید بی ش��مار 
موتورس��یکلت ها در دهه های گذش��ته و از 
رده خارج نشدن موتورسیکلت های فرسوده 
بر مش��کالت شهری افزوده و خواهد افزود.
وی گفت: بسیاری از موتورسیکلت هایی که 
در سطح شهر تردد دارند، فاقد استانداردهای 
الزم هس��تند همچنین برخی موتورسواران 
اق��دام به مخدوش کردن پالک با ماس��ک 
می کنند که به نظر می رس��د کارکرد ماسک 
به پوش��اندن پ��الک موت��ور تغیی��ر کرده 
اس��ت.وی با بیان اینکه بح��ث معاینه فنی 
موتورس��یکلت های در حال تردد موضوعی 
اس��ت که تاکنون عماًل به اج��را در نیامده، 
اظهار کرد: با توجه به تردد بیش از 4 میلیون 
موتور شماره گذاری ش��ده در تهران، س��هم 
قابل توجهی از تصادف��ات فوتی به راکبین 

این وسیله اختصاص دارد.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:رئیس پلی��س پایتخت 
جزئیات س��رقت از صندوق امانات ش��عبه 
دانشگاه بانک ملی را تشریح کرد و گفت: 
ب��ا وجود متهمان فعلی، صحنه وقوع جرم 
و اقداماتی که انجام داده بودند، بازس��ازی 
شده اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان« ، 
س��ردار حس��ین رحیمی درباره سرقت از 
صندوق امانات ش��عبه دانشگاه بانک ملی 
گفت: براس��اس تازه تری��ن اعترافات این 

افراد، س��ارقان اصلی همانطور که پیش تر 
نیز اعالم کرده بودیم، چهار نفر متش��کل 
از سه برادر و یک پسرخاله هستند. این ها 
آخرین جلس��ه خود را شب جمعه، ساعت 
۱۰ ش��ب در منزل پ��دری و با حضور پدر 
خ��ود برگزار کردن��د و با تیم ه��ای دیگر 
که باید در ادامه کاره��ا را انجام می دادند 
هماهنگ ش��دند. بلیط آن ها را نیز یکی از 
این افراد و همسرشان از پیش خریداری و 
رزرو کرده بود.وی افزود: س��ارقان ساعت 
یک و نیم تا دو بامداد وارد بانک شدند. دو 
نفر کار ت��دارکات، مراقبت و آوردن آذوقه 
را داش��تند و دو تن نیز این مس��ئولیت را 

بر عهده داش��تند که اول وسایل حفاظتی 
و مراقبتی بانک که از مقدار الزم برخوردار 
نبوده را قطع و صندوق ها را باز کنند. آنها 
تقریبا س��اعت چهار بعدازظهر همان روز 
کار خود را تمام کرده و از مجموعه بانک 
خارج شدند اما روز بعد، یعنی شنبه متوجه 
ش��دند که برخی از لوازمشان داخل شعبه 
بانک جا مانده اس��ت که دوباره می آیند و 
برخی را پاکسازی می کنند و برخی را نیز 
در نقاط مختلف بانک جاسازی می کنند که 
این لوازم کشف شده است.رحیمی درباره 
اموال کش��ف ش��ده  گفت: در همان روز 
اول، اموال مردم که بالغ بر هزاران سکه و 

مبالغ زیادی دالر و سکه و سایر ارزها بود 
شمارش ش��د و تحویل خزانه بانک ملی 
شد که با نظارت نماینده دادستان، بانک و 
پلیس انجام شد. تیم ویژه ای هم تشکیل 
داده ش��د که اعضای ای��ن تیم حدود پنج 
روز فعالیت کردند تا طالهای به س��رقت 
رفته را ارزیابی و شناسنامه دار کنند.رئیس 
پلیس پایتخت خاطرنش��ان ک��رد: حدود 
ساعت ش��ش صبح روز گذشته کار بسته 
بندی، شناسنامه دار کردن این ها تمام شد 
و همه اقالم کشف ش��ده به خزانه بانک 
ملی داده ش��د. همه این اقدامات مستند و 
مکتوب ش��ده و توسط شش دوربین ثبت 

شده است.فرمانده انتظامی پایتخت تاکید 
کرد: این س��ریع ترین کشف در مقایسه با 
س��رقت های دیگ��ر در این مقی��اس بود. 
رکوردی که دنیا هم متعلق به پلیس ایران 
اس��ت. فکر می کنم بعد از ما پلیس یکی 
از کش��ورهای اروپایی است که با اختالف 
ح��دود ۲۰ یا ۳۰ س��اعت پ��س از ایران 
قرار دارد.وی خاطرنش��ان کرد: س��ارقان 
دستگیر شده یک تیم تخصصی کامپیوتر، 
لوازم های الکترونیکی، حفاظتی و مراقبتی، 
آهنگری و برش هوا را داش��تند و در کنار 
این نیز پیش بینی کرده بودند که از کشور 

خارج شوند.

جزئیات و ناگفته هایی از سرقت بانک ملی دانشگاه
رئیس پلیس پایتخت تشریح کرد؛

 زورآزمایی موافقان انتقال آب خزر به سمنان با مخالفان
جنجال دوباره یک طرح محیط زیستی؛

گروهاجتماعی:پ��روژه انتقال آب دریای خزر 
به س��منان که از زمان دولت هش��تم مطرح 
و در دول��ت قبلی تصویب ش��ده بود با اعالم 
مخالفت چندی قبل رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست که آن را منتفی شده دانسته بود 
و تالش نماینده مردم سمنان در مجلس برای 
موافقت با اجرای آن، وارد مرحله جدیدی شد. 
به گزارش »عصر ایرانیان« در چند سال اخیر 
به علت خشکسالی های پیاپی و کاهش منابع 
آبی، بازار انتقال آب بین حوضه ای داغ ش��ده 
اس��ت؛ انتقال آب خزر به س��منان و یا انتقال 
آب دریای عمان به سیس��تان و بلوچس��تان 
و خبرهایی از این دس��ت، ب��رای مدتی تیتر 
خبرگزاری ها و روزنامه ها می شود و مانند هر 
خبر داغ دیگری به مرور به فراموش��ی سپرده 
می ش��د.در این میان جمعه گذش��ته یعنی در 
هفته محیط زیست، یکی از این خبرها دوباره 
تیتر اول خبری شد و آنهم  منتفی شدن پروژه 
انتقال آب دریای خزر به سمنان  بود که علی 
س��الجقه معاون رییس جمه��وری و رییس 
س��ازمان حفاظت آن را اعالم کرد، البته اینجا 
پایان ماجرا نیست چون ۲۲ خرداد ماه عباس 
گلرو  نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه 
در مجلس ش��ورای اس��المی با ارسال متنی 
به خبرگزاری جمهوری اس��المی این خبر را 
تکذیب کرد؛ البته همان لحظه خبرنگار محیط 
زیس��ت ایرنا در مصاحبه حض��وری با رییس 
سازمان حفاظت محیط  زیست ماجرا را جویا 
شد و علی سالجقه گفت: برای اجرای پروژه 
انتقال آب دریای خزر به سمنان تاکنون اقدامی 
نشده است و فعال هم هیچ کاری در این رابطه 
انجام نمی شود.وی درباره گفته نماینده مردم 
س��منان در مجلس مبنی بر اینکه این پروژه 
مصوب دولت و برای آن بودجه تعیین ش��ده 
اس��ت، افزود: این پروژه قب��اًل مجوز محیط 
زیست را گرفته بود که در این حالت پروژه به 
دولت رفته و برای آن اعتبار تعیین می شود که 
این کار انجام شده است اما تاکنون هیچ کاری 
برای اجرای این پروژه صورت نگرفته و اقدامی 

هم انجام نمی شود.
ماجرا از چه قرار است؟ در واقع موضوع انتقال 
آب دریای خزر به سمنان در پایان دولت هشتم 
مطرح شد، همان زمان مطالعات مرتبط با طرح 
در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان به 
تصویب رسید، بعد از آن تا مدت ها بالتکلیف 

ب��ود تا اینکه در دولت ده��م دوباره به عنوان 
مصوبه دولت مطرح و به شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران به  عنوان مجری ابالغ شد 
اما اقدامی صورت نگرفت، در نهایت در دولت 
دوازدهم اعالم شد که اگر سرمایه گذار بخواهد 
وارد کار ش��ود دولت آمادگی دارد تا امکانات 
الزم را در اختیار قرار دهد، این اعالم آمادگی 
واکنش ه��ای زیادی به همراه داش��ت حتی 
معاون وقت س��ازمان محیط زیست با اجرای 
آن مخالف��ت کرد هر چند بعد از مدتی برکنار 
شد و رییس وقت سازمان محیط زیست مجوز 
محیط زیستی این طرح را صادر کرد و با این 
کار موافقت سازمان با اجرای این طرح مخرب 
محیط زیستی اعالم شد.بعد از آن مخالفان و 
موافقان طرح وارد عرصه شدند و تالش کردند 
تا نظرات خود را به کرس��ی بنشانند؛ موافقان 
معتق��د بودند که ای��ن طرح در مس��یر خود 
تخریبی به همراه ندارد و س��منان به این آب 
نیاز دارد اما در مقابل مخالفان نگران تخریب 
محیط زیست، نابودی جنگل های هیرکانی در 
مسیر، فرسایش خاک، باال رفتن دما در منطقه 
به علت کار ک��ردن موتورهای پمپاژ، تلخاب 
ناشی از تصفیه آب و از بین رفتن اکوسیستم 
منطق��ه بودند؛ آنها معتقد بودند که انتقال آب 
آخری��ن راه حل برای رفع بحران کم آبی یک 
منطقه اس��ت این در حالی است که موافقان 
ای��ن طرح تمام راه ه��ا از جمله نحوه صحیح 

مصرف آب، مدیریت درست منابع، تصفیه و 
بازچرخانی را رها کرده و بر انتقال اصرار دارند.
البته همان زمان ح��دود 4۰ نماینده مجلس 
شورای اس��المی در نامه ای خطاب به حسن 
روحانی، رئیس جمهوری وقت، مخالفت خود با 
طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی و استان 
سمنان را اعالم کرده  بودند، همچنین همین 
تعداد نماینده در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه 
قضائیه وقت مخالفت خود را با اجرای این پروژه 
اعالم کردند.طرح چه بود و چه ابعادی داشت؟ 
قرار شده بود این طرح به  صورت ۲ خط لوله 
به طول ۱۶۰ کیلومتر از س��واحل دریای خزر 
در مجاورت نیروگاه نکا آغاز و پس از عبور از 
شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران 
در مسیر خط لوله نکا - ری، امتداد و از منطقه 
دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان 
شود، در نهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در 
حوالی شهر شهمیرزاد به ۲ شاخه تبدیل شود 
که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به 
طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان 
به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده شود، با این لوله 
ها قرار بود حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب 
از خزر به س��منان منتقل ش��ود.همان زمان 
تخمین زده ش��ده بود که با اجرای این طرح 
دس��تکم ۱۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی 
نابود خواهد ش��د، جنگل های هیرکانی که با 
تالش فراوان در یونس��کو به نام ایران ثبت 

جهان��ی ش��ده و از ارزش فراوان��ی برخوردار 
ب��وده و از ای��ن رو حفاظت از آنه��ا الزامی و 
ضروری است.برخی کارشناسان با استناد به 
سیاست های ملی آب که انتقال بین حوضه ای 
را آخرین اقدام برای تامین آب ش��رب مردم 
می دانن��د با اجرای این طرح به منظور تامین 
آب کش��اورزی و صنعت مخالفت کردند؛ به 
اعتق��اد آنان نتیجه ای��ن طرح های عجیب و 
غریب نابودی جنگل های باستانی هیرکانی و 
حجم زیادی از تنوع زیس��تی و خاک منطقه 
اس��ت.یکی دیگر از ایرادات این پروژه که از 
سوی کارشناسان مطرح می شد، نحوه انتقال 
آب از خزر به سمنان بود، از آنجا که سطح آب 
دریای خزر حدود ۳۰ متر از آب های آزاد پایین 
تر اس��ت از این رو انتق��ال به روش »ثقلی« 
ممک��ن نبود و بای��د با پمپاژ ای��ن کار انجام 
می ش��د که اجرای این کار عالوه بر تخریب 
بخ��ش زیادی از محیط زیس��ت و باال رفتن 
دما در مس��یر، از لحاظ اقتصادی هم مقرون 
به صرفه نبود.ده ای هم معتقد بودند که حاال 
فرض بر اینکه این پروژه اجرا شود؛ با این حال 
مشکل دریاچه ارومیه، تاالب های بختگان و 
پریشان، کم آبی اصفهان، خوزستان و صدها 
جای دیگر را چگونه باید برطرف کرد؟ آیا باید 
برای تمام این مناطق پروژه انتقال آب تعریف 
ش��ود؟یکی دیگر از دالیل مخالفت با اجرای 
این طرح بسته بودن دریای خزر بود، مخالفان 

معتقد بودند که خزر یک دریاچه بسته  است و 
هرگونه دستکاری در یک سیستم بسته مانند 
خزر تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت، لذا 
در صورت اجرای این پروژه آب خزر پسروی 
خواهد کرد و تاسیسات و صنایع شمال کشور 
در کنار صید و صی��ادی از بین خواهد رفت.
حت��ی در آن زمان س��ازمان جنگل ها مراتع 
و آبخی��زداری با اجرای ای��ن طرح مخالفت 
و اعالم کرد به دلی��ل اینکه انتقال لوله ها از 
مس��یر جنگل های هیرکانی می گ��ذرد با آن 
مخالف است.س��ازمان جنگل ه��ا انتقال آب 
خزر به سمنان را غیرکارشناسی اعالم کرده 
بود ک��ه عواقبی همچ��ون تخریب غیرقابل 
جبران جنگل های هیرکانی، قطع تعداد زیادی 
درخت در مس��یر انتق��ال آب، لغزش و رانش 
مس��یر لوله انتقال و حجم باالی خاکبرداری 
در دل نگین س��بز کش��ور را در پی دارد.البته 
همان زمان س��ازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرده بود که قرار نیست درختی از بین 
برود زیرا از وزارت نفت تعهد گرفته اند که لوله 
انتق��ال آب از کنار لوله انتقال نفت بگذرد اما 
همزمان مخالفان اعالم کردند که وزارت نفت 
برای چنین موضوعی موافقت نکرده است.در 
مجموع نظر تمام مخالفان این بود که نباید در 
اولین مرحل��ه به فکر آخرین راهکار بود؛ این 
در حالی اس��ت که دریای خزر توان و تحمل 
چنین فشاری را هم ندارد چون در چند سال 
اخیر شاهد پس��روی آب خزر و حتی خشک 
ش��دن بخشی از خلیج گرگان و کم آب شدن 
تاالب میانکاله هس��تیم، بنابراین با این کار 
عالوه بر اینکه محیط زیست شمال با مشکل 
مواجه می شود، کشاورزی و شیالت مردم آن 
خطه هم به خطر می افتد بنابراین اگر فرض 
بر این باشد که با این کار مشکل سمنان حل 
شود اما قطعاً مشکالت جدیدی برای شمال 
کشور به وجود می آید که جبران ناپذیر خواهد 
بود.به هر حال بعد از کش و قوس های فراوان 
جمعه ۲۰ خرداد ماه رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست آب پاکی را روی دست موافقان 
این پروژه ریخت و منتفی شدن آن را اعالم 
کرد البته نماینده مردم س��منان، مهدیشهر و 
سرخه در مجلس شورای اسالمی به تکذیب 
این مخالفت پرداخت.حال باید دید آیا دریای 
خزر از این پروژه خالص می شود یا اینکه زور 

موافقان بر مخالفان می چربد.

معاون پرس��تاری وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: حدود هش��ت هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار 
نیروی پرس��تاری در دانش��گاه های علوم پزش��کی از 
گردونه آموزش خارج می شوند که بسیاری از آن ها هنوز 
طرح خود را نگذرانده اند.به گزارش ایرنا، عباس عبادی 
در همایش ملی پرس��تاری جامعه نگر در بیمارس��تان 
ش��هید رجایی افزود: ۸۰ درصد از این پرس��تاران زن و 
۲۰ درصد مرد هس��تند که از گردونه آموزش خارج می 
شوند.وی اظهارداشت: بسیاری از پرستاران با مشاهده 
سختی های دوره طرح که ۲ سال طول می کشد پس 
از ف��ارغ التحصیلی در این حرف��ه فعالیت نمی کنند و 
باید نظام س��المت امکاناتی را برای تمایل آنها به کار 
پرستاری فراهم کند.معاون وزیر بهداشت در مورد بیکار 
ش��دن برخی از پرستاران اظهار داشت: اینکه پرستاران 

طرحی با اتمام طرحش��ان از بیمارستان بروند و تعدیل 
شوند از نقاط ضعف ساختار وزارت بهداشت است و باید  
فضای بازار مناس��ب برای ارائه خدمت را از بیمارستان 
خارج کنیم ت��ا کاریابی اتفاق افتد.عبادی با بیان اینکه 
پرداخ��ت ه��ای مردم در ح��وزه درم��ان از جیب خود 
زیاد اس��ت، گفت: با وجود افزایش پوشش بیمه ای در 
دولت س��یزدهم، اما هنوز هم هزینه هایی که مردم از 
جیب پرداخت می کنند، زیاد اس��ت و اگر یک خانواده 
متوسط دچار بیماری مزمن و صعب العالج شود، سطح 
طبقاتی شان تفاوت خواهد کرد و باید مدل ارائه خدمات 
در کشور تغییر کند و به سمت تکنولوژی و روش های 
ارزان قیمت مانند پرس��تاری جامعه نگر برویم.معاون 
پرس��تاری تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم، وزارت 
بهداش��ت مکلف بوده که نظام خدمات جامع سالمت 

را طراح��ی و اجرا کند و جامعیت خدمات مش��مول ما 
می ش��ود که باید مبتنی بر نظام ارجاع باشد.وی ادامه 
داد: در حال حاضر در حال تدوین برنامه هفتم هستیم 
و امیدواریم نقطه نظرات س��ازمان نظام پرستاری به ما 
کمک کننده باشد.وی با بیان اینکه جمعیت سالمندی 
در کشور رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: پوشش 
بیمه ای برای ارائه خدمات درمانی با توجه به جمعیت 
رو به رش��د س��المندی افزایش یابد و خدمات مراقبت 
در منزل را  گس��ترش دهیم .محمد میرزابیگی رئیس 
سازمان نظام پرستاری نیز در این همایش گفت: حدود 
پنج هزار  پرس��تار طرحی در دوران کرونا زحمت های 
زیادی کشیدند و درست نیست آنها اکنون که در شرایط 
کنترل کرونا هستیم،  بیکار شوند. وی افزود: اکنون در 
آس��تانه برنامه هفتم توسعه هستیم و با توجه به اینکه 

در هشت س��ال آینده مطالبه مردم از خدمات سالمت 
از مطب ها به یک درصد و ۱۰ تا ۱۲ در بیمارس��تانها 
و حدود ۳۶ درصد درخواس��ت برای دریافت خدمات در 
من��زل و ۵۰ درصد دریافت از جاه��ای مختلف مانند 
پلتف��روم های مج��ازی خواه��د بود.میرزابیگی افزود: 
پرستاران در خدمات مراقبت در منزل می توانند حضور 
فراگیر داش��ته باش��ند زیرا در دوران همه گیری کرونا 
بهترین نقش را در رسیدگی به بیماران ایفا کنندرئیس 
سازمان نظام پرستاری افزود: پرستاران باید فضا را برای 
پرس��تاران نماها و افراد س��ودجو ناامن کنند تا خدمات 
در منزل نیز با کیفیت عالی انجام شود.وی خاطرنشان 
کرد: کمبود نیرو فقط فرسودگی پرستار را بدنبال ندارد 
بلکه بیماران نیز آسیب می بینند و مسووالن باید نگاه 

جامعه نگری به این قشر داشته باشند.

ساالنه حدود ۱۰ هزار پرستار از گردونه آموزش خارج می شوند
معاون پرستاری وزارت بهداشت:

نصیریان: سفر»هفت بحر هنر« صندوق هنر فرصتی فراهم کرد تا همدیگر را بشناسیم
بازیگر پیشکسوت سنما و تئاتر، سفر »هفت بحر هنر« 
را اقدام خوبي از س��وي صندوق اعتباري هنر دانس��ت 
و گف��ت: این س��فر فرصتي فراهم کرد ت��ا همدیگر را 
بشناس��یم. به گزارش »عصر ایرانی��ان« علی نصیریان 
هنرمن��د و بازیگر نامدار س��ینما و تئاتر درباره اهمیت و 
فواید برنامه س��فر »هفت بحر هنر«، گفت: این برنامه 
که با حضور جمعی از هنرمندان برجس��ته خوشنویسی 
و ب��ا همراهی دیگ��ر هنرمندان حوزه های تجس��می، 
تئاتر، س��ینما و موسیقی توس��ط صندوق اعتباری هنر، 
انجام ش��ده است، اقدامی بس��یار خوبی بود. وی افزود: 

این س��فر موجب شد تا با هنرمندانی که کمتر موقعیتی 
پی��ش می آید با آنها، ارتباط و تعاملی داش��ته باش��یم، 
آش��نا و در طول این س��فر سه روزه باهم  ارتباط بیشتر 
پیدا کنیم و همدیگر را بشناس��یم و از وجود این چهره 
های فرهیخته کش��ورمان آگاه و بهره مند ش��ویم. این 
بازیگر نامدار س��ینما و تئاتر، تاکیدکرد: کشور ما عالوه 
بر س��رمایه های مکانی و زمانی، دارای س��رمایه های 
ارزشمند انسانی است که ضروری است به ایشان توجه 
بیشتری ش��ود. نصیریان معرفی شهرها با ویژگی های 
خ��اص فرهنگی هنری به همراه تجلی��ل از هنرمندان 

و نامداران آن ش��هر را، مثبت و اقدامی بس��یار خوب و 
شایسته دانست.وی درباره شهر خوانسار نیز، گفت: من 
برای اولین بار از شهر خوانسار دیدن می کنم و به نظرم 
ب��ا دیگر جاهای ایران متف��اوت بود به همین دلیل این 
س��فر برای جذاب بود. این شهر هم از نظر طبیعت، گل 
ها و هم س��اخت و س��ازهای قدیمی و همینطور جدید 
ش��هر جذاب و متفاوت است.وی افزود: انسان با همین 
دیدن و تنفس، طبیعت زیبا، طراوت پیدا می کند. وقتی 
ای��ن قامت بلند درختان را می بین��م، روح ام پرواز می 
کند و به من زندگی می بخش��د. خوانسار مردمی بسیار 

مهربان و مهمان نواز دارد. و همه این مس��ائل موجب 
شد تا این سفر برایم بسیار لذت بخش باشد.
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اقتصاد خرد

ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن در 
صورت وجود متقاضی جدید

وزارت راه و شهرس��ازی از احتمال بازگشایی 
سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن خبر 
داد.به گزارش عصرایرانیان، معاونت مسکن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال 
بازگشایی س��امانه ثبت نام طرح نهضت ملی 
مس��کن خبر داد.معاونت مسکن و ساختمان 
ب��ا اعالم اینکه س��امانه طرح ه��ای حمایتی 
saman.mrud. نش��انی  ب��ه  مس��کن 
ir ب��رای کل نیم��ه دوم س��ال ۱4۰۰ برای 
نام نویسی از متقاضیان باز بوده است و تمامی 
متقاضی��ان فرصت یافتند تا در این س��امانه 
ثبت نام کنند، اعالم کرده اس��ت که چنانچه 
در آین��ده متقاضیان جدیدی برای ثبت نام در 
طرح نهضت ملی مسکن باشند، در خصوص 
بازگشایی سامانه مذکور تصمیم گیری خواهد 
ش��د.طبق آمار در طرح نهضت ملی مسکن 
که از ۲۸ مهرماه س��ال ۱4۰۰ و یک ماه بعد 
از ابالغ قانون جهش تولید مسکن بازگشایی 
ش��د و تا ۲۹ اسفند ۱4۰۰ روند ثبت نام ادامه 
یاف��ت ۵ میلی��ون و 4۹۰ ه��زار و ۱۶۶ نفر 
نام نویس��ی کردند و از این تعداد ۳ میلیون و 
۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر حائز ش��رایط اولیه )فرم 
ج سبز، نداشتن سابقه مالکیت و عدم استفاده 
از تسهیالت دولتی( شدند. تهران بیشتر آمار 
ثبت نام کنندگان و ش��رق س��منان کمترین 
می��زان ثبت نام کنندگان را به خود اختصاص 
داده اس��ت.از ابتدای س��ال تا پایان خردادماه 
زمان پاالیش متقاضیان ثبت نام ش��ده تعیین 
ش��ده اس��ت و ادارات کل راه و شهرس��ازی 
باید نتایج ثبت نامی ه��ای طرح نهضت ملی 
مسکن را به ستاد وزارتخانه اعالم کنند.پایان 
خردادماه زمان اتمام پاالیش هاس��ت و نتایج 
به اطالع ثبت نام ش��دگان و حائزان ش��رایط 

خواهد رسید.

برق مورد نیاز تولید سیمان تامین شد
دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت 
سیمان گفت:  با تامین ش��دن برق مورد نیاز 
تولید سیمان، همچنین عرضه بیش از اندازه 
سیمان در بورس کاال در یکشنبه هفته آینده، 
قیمت این کاال در بازار با کاهش شدید مواجه 
خواهد شد.به گزارش ایرنا،عبدالرضا شیخان 
اظهار کرد:  شایعه قطعی برق صنایع سیمانی 
در هفته های گذشته، منجر به افزایش قیمت 
این کاالی س��اختمانی شد.به گفته این مقام 
صنفی، همین شایعات سبب شد تا خریداران 
ب��ا ورود به بورس کاال می��زان خرید زیادی 
انج��ام داده و قیمت ها را باال ببرند، همچنین 
عرضه س��یمان ب��ه بازار کاه��ش یافت.وی 
ادامه داد: با ابطال حدود ۶۰ معامله س��یمانی 
از س��وی ب��ورس کاال در هفته ج��اری، این 
عرضه های ابطال ش��ده همراه با کف عرضه 
۱.۳ میلی��ون تن��ی هفتگی در روز یکش��نبه 
آین��ده )۲۹ خردادماه( عرضه خواهد ش��د که 
به ط��ور قطع این میزان عرض��ه که بیش از 
حد اس��ت منجر به شکس��ته شدن قیمت ها 
خواهد ش��د.دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان 
صنع��ت س��یمان همچنین بیان داش��ت: در 
جلسه اخیر اعضای این انجمن با وزیر نیرو و 
برخی معاونان، مقرر شد برق مورد نیاز برای 
مع��ادل تولید پنج میلیون تن س��یمان تامین 
شود.وی خاطرنش��ان کرد:  با مدیریت دیماند 
اختص��اص داده ش��وده از س��وی واحدهای 
تولیدکننده س��یمان و همچنین شرکت های 
برق منطق��ه ای، خللی در تولید س��یمان به 
وجود نخواهد آم��د و التهابات موجود در این 

زمینه فروکش خواهد کرد.

کاهش قدرت خرید عامل رکود بازار
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کاهش قدرت 
خرید مردم رکود در بازار را تش��دید کرده و من 
نی��ز نمی خواهم و نمی توانم منک��ر این مهم 
شوم، اما گزارشی از تعطیلی واحدهای صنفی 
در این روزها به دلیل ورشکس��تگی به دس��ت 
ما نرس��یده اس��ت.به گزارش ایلنا، قاسم نوده 
فراهانی اعتراض های اخیر صنف فروشندگان 
لوازم خانگی را به بازرس��ی های اخیر تعزیرات 
حکومتی نسبت داد و افزود: بخشی از اعتراض 
این صنف بر حق اس��ت. بن��ا به قوانین جدید 
تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم هستند که 
بر کلی��ه کاالهایی که در بازار عرضه می کنند 
برچس��ب جامع تج��ارت را نص��ب کنند که 
متاس��فانه کاالهایی که از س��ال های گذشته 
خریداری و در انبار فروشندگان وجود دارد این 
برچس��ب  را ندارن��د.وی در ادامه بیان کرد: ۲۲ 
خرداد بازرس��ان تعزیزات حکومتی برای رصد 
انبارهای فروشندگان لوازم خانگی به خیابان سه 
راه امین حضور رفته بودند که این فروشندگان 

کرکره واحدهای صنفی خود را پایین کشیدند.

اخبار

صف 41 کشتی در بنادر برای تخلیه 
کاالهای اساسی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
در حال حاضر ۲۰ فروند کشتی در بنادر کشور 
در حال تخلیه کاالهای اساسی و ۲۱ کشتی 
در لنگرگاه ه��ا منتظر پهلوگیری هس��تند.به 
گزارش عصرایرانیان به نقل از سازمان بنادر 
و دریان��وردی، علی اکبر صفایی در حاش��یه 
بازدی��د از روند تخلی��ه و بارگیری کاالهای 
اساس��ی در بندر امام )ره(، اظهار داشت: در 
سال جاری، میزان تحویل کاالهای اساسی 
از بنادر کش��ور به صاحب��ان آنها و جابجایی 
به س��مت مقصد در اس��تان های مختلف، با 
رش��د ۱۷ درصدی نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته همراه بوده است.وی با تاکید بر 
تسریع در ترخیص کاالهای اساسی از بنادر 
کشور، گفت: طی س��ال گذشته ۲۷ میلیون 
تن کاالی اساسی در بنادر کشور تخلیه شده 
این میزان اقدامی با ارزش برای پشتیبانی از 
ش��بکه توزیع کاالی اساسی در کشور است 
ل��ذا تالش س��ازمان بن��ادر و دریانوردی در 
راستای بهبود این عملکرد طی سال جاری 
اس��ت.صفایی تصریح ک��رد: در حال حاضر 
۲۱ فروند کش��تی حامل کاالهای اساس��ی 
در لنگرگاه ها موجود اس��ت و عالوه بر این 
تعداد ۲۰ فروند کش��تی دیگر در اسکله های 
بنادر کل کش��ور فرآین��د تخلیه کاال را طی 
می کنند.وی کاالهای اساسی موجود در انبار 
و سیلوهای بنادر کشور را بیش از ۳ میلیون 
تن اعالم کرد و بیان داش��ت: کل کاالهای 
اساس��ی در لنگرگاه ها، اس��کله ها و محوطه 

بنادر بالغ بر 4 میلیون تن است.

 عرضه مرغ با ارز نیمایی
 در آینده نزدیک

مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری مرغداران 
گوش��تی گف��ت: از ح��دود ۱۰ روز آین��ده 
مرغ هایی که تولی��د آنها با ارز نیمایی انجام 
ش��ده وارد ب��ازار خواهن��د ش��د.به گزارش 
مهر،حبیب اس��داهلل نژاد با اش��اره به اینکه 
تس��هیالت بانکی که قرار ب��ود بعد از حذف 
ارز 4۲۰۰ تومان��ی و اص��الح نظام یارانه ای 
در اختی��ار تولید کنندگان ق��رار بگیرد، فقط 
۳۰ درصد قیمت تمام ش��ده تولید را تشکیل 
می دهد، گفت: با توجه به اینکه شرایط تولید 
در ص��ورت حفظ قیمت فعلی م��رغ و ورود 
مرغ با ارز نیمایی از اواخر هفته بعد اقتصادی 
نیس��ت و تولید کنندگان در زیان ده خواهند 
شد، تسهیالت مذکور جنبه حمایتی ندارد و 
فقط برای جبران زیان می تواند مورد استفاده 
قرار گرفت��ه و مرغدار را مقروض سیس��تم 
بانکی نگهدارد.مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی تصریح کرد: عالوه بر این 
قرار بود در پرداخت تسهیالت استعالم گرفته 
نشود و بدهی های قبلی به صورت فریز شده 
باش��د اما وزارت جهاد کشاورزی و بانک ها 
به تعه��دات خود در این زمینه عمل نکردند 
و به همی��ن جهت تولید کنن��دگان نیازمند 
تسهیالت برای استمرار تولید قادر به دریافت 
این تسهیالت نیستند.اسداهلل نژاد در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه از 
حدود ۱۰ روز آینده مرغ هایی که تولید آنها با 
ارز نیمایی انجام شده وارد بازار خواهند شد، 
اظهار داشت: با این شرایط قیمت تمام شده 
تولی��د هر کیلوگرم مرغ زنده بین نزدیک به 
۵۰ هزار تومان اس��ت که ح��دود ۶۰ درصد 
ب��ا نرخ فعلی آن در ب��ازار فاصله دارد.وی با 
اش��اره به اینکه در حال حاضر قیمت عرضه 
مرغ زنده ۳۰ هزار تومان اس��ت، گفت: اگر 
قیمت های بازار واقعی نشود تولید کنندگان 
زیان می کنند و تولید مرغ در کشور با آسیب 

بسیار جدی مواجه خواهد شد.

 تولید گندم به ۹ میلیون تن 
خواهد رسید

رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران گف��ت: بنابر 
آم��ار می��زان خرید تضمینی در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه پارس��ال ۷۱۰ هزار تن معادل 
۳۰ درصد رشد داشته است.عطااله هاشمی 
گف��ت: بنابر آخری��ن آمار از ابت��دای فصل 
برداش��ت تا دی��روز ۳ میلی��ون و ۱۰ هزار 
تن گندم با ارزش بال��غ بر ۳۶ هزار میلیارد 
توم��ان از کش��اورزان خریداری ش��ده که 
نس��بت به مدت مشابه پارس��ال ۳۰ درصد 
رشد داشته اس��ت.به گفته وی، تاکنون ۶۷ 
درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و 
از اول خرداد پولی به کش��اورزان داده نشده 
است.هاشمی می گوید، با توجه به تاخیر در 
پرداخت مطالب��ات گندمکاران احتمال ورود 
دالالن و قاچاقچی��ان به چرخه خرید وجود 
دارد.رئی��س بنی��اد ملی گندم��کاران گفت: 
برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان 
تولی��د به ۸ ۵. تا ۹ میلیون تن و میزان  خرید 
به ۶ میلیون تن برسد.بنابر آمار اعالمی بنیاد 
ملی گندمکاران در مدت مشابه سال قبل ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم خریداری شده 
بود که امس��ال در صورت پرداخت به موقع 
مطالبات و افزای��ش خرید تضمینی، نیاز به 
واردات 4 تا ۵ میلیون تن گندم خواهد بود.

وزی��ر صمت گفت: ما با دس��ت خودمان 
قیمت ه��ای داخل��ی را به دالر وابس��ته 
کردی��م و برای رفع مش��کل ت��ورم باید 
اقدامات ریش��ه ای انجام شود.به گزارش 
مهر، سیدرضا فاطمی امین اظهار داشت: 
م��ا در بخ��ش صنعت، مع��دن و تجارت 
مشکالت و مسائل عدیده ای مانند عدم 
ثبات قوانین و مقررات، تورم باال، س��هم 
باالی قاچاق و وابستگی قیمت ها به نرخ 

ارز را ش��اهد هستیم که سال هاست این 
مس��ائل روی هم انباشته شده است.وی 
متذکر ش��د: در دولت قبل یعنی در دولت 
دوازدهم فقط وزارت صمت ۵ سرپرست 
و وزی��ر تغیی��ر داد و همین ع��دم ثبات 
در مدیریت باعث ش��ده مش��کالت این 
وزارتخانه پابرجا بماند.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تصریح کرد: ما در 4۰،۵۰ سال 
گذشته همواره تورم داشته ایم. تورم یک 

مش��کل س��اختاری اس��ت و نمی توان با 
یکس��ری کارهای جزئی این مش��کل را 
ح��ل و فصل کرد.فاطمی امین ادامه داد: 
در ح��ال حاضر ش��اهدیم که قیمت دالر 
افزایش می یاب��د و تورم هم باال می رود، 
علت این مس��اله آن است که بسیاری از 
مواد اولیه و کاالهایی که وارد می شود به 
قیمت دالر وابس��ته است و همین مساله 
منجر به باال رفتن قیمت تولیدات داخلی 

می شود. ما با دست خودمان و در قوانین 
مان قیمت های داخلی را به نوعی به دالر 
وابسته کرده ایم.وی ادامه داد: برای مثال 
۶۰ درص��د قیمت یک بطری آب به مواد 
پتروش��یمی آن برمی گردد. ما حتمًا باید 
مش��کل وابس��تگی به ارز و دالر را حل 
کنیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود 
مس��اله تورم هم حل و فصل نمی ش��ود. 
ه��ر زمان که قیمت ارز باال می رود، تورم 

هم افزایش می یابد. درست است باید در 
بازار بازرس��ی و نظارت داش��ته باشیم اما 
این کار به تنهایی کافی نیس��ت و برای 
رفع مش��کل تورم باید اقدامات ریشه ای 

انجام شود.

تورم به دلیل وابستگی قیمت ها به دالر است
وزیر صمت:

مجموعه سازی با دستور شدنی نیست
چرخه معیوب رابطه قطعه ساز و خودروساز؛

فعاالن صنعت معتقدند اص��الح روابط تجاری بین قطعه 
س��از و خودروس��از برخالف آنچه که مسئوالن تصور می 
کنند دس��توری نیس��ت و باید با رفع موانع و افزایش تیراژ 
ش��رایط برای مجموعه سازی فراهم شود.به گزارش مهر، 
یکی از عمده مشکالت صنعت خودروسازی کشور، مساله 
مربوط به وضعیت تأمین قطعات و روابط خودروساز با قطعه 
ساز است؛ در واقع به دلیل عدم شکل گیری رابطه تجاری 
درست و عدم رشد و توسعه صنعت خودروسازی، مبحثی 
تحت عنوان مجموعه سازی در کشور ما شکل نگرفته است 
و در حال حاضر خودروسازان برای دریافت قطعات مورد نیاز 
خود با قطعه س��ازان بی شماری در ارتباط هستند.فاطمی 
امین وزیر صمت از روز نخس��ت سکانداری این مساله را 
م��ورد توجه قرار داد و اعالم کرد ک��ه برای اصالح روابط 
قطعه س��از با خودروساز و ش��کل گیری مجموعه سازی، 
برنامه ریزی خواهد کرد.البته آنطور که کارشناسان و فعاالن 
صنعتی می گویند، شکل گیری مجموعه سازی با دستور و 
بخشنامه شدنی نیست بلکه باید با رفع موانع و بهبود و رشد 
صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی، شرایط را به صورت 
طبیعی به س��متی هدایت کرد که خودروساز و قطعه ساز 

خودشان تمایل به مجموعه سازی داشته باشند.
بادستورنمیتوانمجموعهسازیکرد ���

در این ارتباط اصغر خسروشاهی نایب رئیس هیأت مدیره 
انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور 
در مورد اصالح روابط قطعه س��از با خودروس��از و ش��کل 
گیری مجموعه س��ازی در صنعت خودرو که مورد تاکید 
وزیر صمت است، اظهار کرد: سالهاست هر وزیر و مسئول 
جدیدی به حوزه صمت وارد می ش��ود موضوع تی ار وان 
را مطرح می کند که یک س��ری تی ار وان با قطعه سازان 
و مجموعه س��ازان بزرگ ایجاد کنن��د. ایجاد تی ار وان با 
دستور امکان پذیر نیست بلکه باید شرایط طبیعی خود را 
طی کند تا ایجاد شود؛ بنابراین تا شرایط طبیعی طی نشود 
نمی توان به ایجاد تی ار وان امیدی داشت؛ این اتفاق هرگز 
به صورت دستوری نیفتاده است، قباًل نشده، هم اکنون هم 
نمی شود.وی افزود: یک زمانی تعداد تولید خودرو کم بود و 
خودروساز با تک تک قطعه سازان قرارداد منعقد می کرد و 
قطع��ات را می گرفت و مونتاژ می کرد؛ هر چه تیراژ خودرو 
باال می رود طبیعتاً قطعه سازان رشد می کنند و خودروسازان 
هم نمی توانند با هزاران قطعه ساز در ارتباط باشند، خود به 
خود مسیر شکل می گیرد و یک سری مجموعه سازان و 
قطعه سازان بزرگ شکل می گیرند و قطعه سازان کوچک 
زیرمجموعه آنها قرار می گیرند و قطعه را به این مجموعه ها 
تحویل می دهند و آنها هم مجموعه را تحویل خودروساز 

می دهند.
اگرخودروس�ازرش�دکند،مجموعهس�ازیهمشکل ���

میگیرد
خسروش��اهی گفت: این موضوع وابس��ته به میزان رشد 
خودروس��از است؛ یعنی هر چقدر خودروساز ما توسعه یابد 
و تیراژ تولید را افزایش دهد طبیعتاً خود خودروس��ازان به 
این س��مت می روند که با قطعه سازان بزرگ طرف شوند 

و قطع��ات را به صورت مجموع��ه بگیرند؛ به عنوان مثال 
داشبورد از صدها قطعه تشکیل شده، خودروساز می تواند با 
یک قطعه ساز بزرگ قرارداد ببندد تا کل مجموعه داشبورد 
را مونتاژ کند و در قالب یک مجموعه به خودروساز تحویل 
دهد، در اینجا این قطعه ساز بزرگ با قطعه سازان کوچک 
ق��رارداد می بندد و قطعات کوچ��ک را تحویل گرفته و در 
قالب یک مجموعه به خودروساز می دهد.نایب رئیس هیأت 
مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
کشور ادامه داد: این مساله در روند رشد صنعت خودرو کم 
کم ش��کل می گیرد؛ در ۲۰ سال گذشته قطعه ساز بزرگ 
نداش��تیم اما به مرور که خودروس��ازی رشد کرد، برخی از 
قطعه س��ازان نیز بزرگ ش��دند و به تدریج در حال تبدیل 
شدن به مجموعه ساز هستند؛ در کشورهای توسعه یافته 
همچون کره جنوبی، ژاپن و … نیز مجموعه ساز داریم اما 
اینمجموعه سازان در دنیا با رشد صنعت خودرو و بر اساس 
روابط تجاری ش��کل گرفته اند و به صورت دس��توری و با 
ورود وزارتخانه و دولت تش��کیل نشده اند. وی اظهار کرد: 
روند مجموعه س��ازی در خودروسازی و قطعه سازی باید 
به صورت طبیعی طی شود؛ در واقع هر وقت که مشکالت 
صنعت خودروس��ازی در کشور حل شد، خود به خود و به 

صورت طبیعی مجموعه سازی نیز شکل می گیرد.
قطعهسازبایدپتانسیلمجموعهسازیراداشتهباشد ���

خسروش��اهی در مورد اینکه صنعت خودروس��ازی کشور 
چقدر با مجموعه سازی فاصله دارد، تصریح کرد: در حال 
حاضر تعدادی قطعه ساز بزرگ در کشور داریم که مجموعه 
سازی می کنند منتهی باید خود خودروسازان به این طرف 
بروند که با این مجموعه س��ازان کار کنند نه اینکه وزارت 
صمت و یا ای درو در این مورد به صورت دس��توری ورود 
کنند؛ به عنوان مثال خودروساز باید برای دریافت اکسل با 
یک شرکت بزرگ قرارداد ببندد و این مجموعه ساز قطعات 
را از قطعه س��ازان کوچک بگی��رد، مونتاژ کند و مجموعه 
اکسل را به خودروساز تحویل دهد.وی ادامه داد: البته قطعه 
ساز هم باید پتانسیل مجموعه سازی را داشته باشد؛ یعنی 
سرمایه گذاری کرده و وضعیت تولید را بهبود بخشیده باشد 
تا نظر خودروس��از را به خود جلب کند.نایب رئیس هیأت 

مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
کش��ور یادآور شد: در واقع اگر قطعه سازان ما رشد کنند و 
خودروس��ازان نیز به سمت افزایش تیراژ تولید و رفع موانع 
حرکت کنند، خود به خود مجموعه سازی در صنعت خودرو 

شکل می گیرد.
دولتنمیداندچهنقشیدارد ���

خسروشاهی در مورد نقش دولت در مجموعه سازی، گفت: 
اش��کال کار دولت ها در ایران این اس��ت که نمی دانند چه 
کاره هستند؛ در واقع دولت نمی داند سیاست گذار است یا 
باید در اجرا دخالت کند. گاهی هر دوی این موارد را تلفیق 
می کند یعنی هم سیاست گذاری کرده و هم اجرا می کند. 
در حالی که در هیچ کشوری دولت در اجرا دخالت نمی کند. 
دولت باید سیاس��ت گذاری کند نه اجرا.وی تصریح کرد: 
ارتباط بین قطعه ساز و خودروساز یک ارتباط تجاری است 
و خودشان باید رابطه ای که دارند را تنظیم کنند. دولت باید 
سیاست گذاری کند و شرایط سرمایه گذاری را تسهیل کند 
و با برنامه ریزی دقیق زمینه توسعه صنعت خودرو را فراهم 
کند نه اینکه در تمام مسائل از جمله خرید، فروش، ارتباط 
قطعه ساز با خودروساز و … دخالت می کند.خسروشاهی 
با بیان اینکه وزارت صمت تاکنون با قطعه سازان جلسه ای 
برگ��زار نک��رده اس��ت، گفت:دولت چ��ون نمی خواهد یا 
نمی تواند وظیفه اصلی خود یعنی سیاست گذاری را انجام 
دهد وارد فاز اجرایی می ش��ود و در تمام مباحث مربوط به 
صنعت دخالت می کند. این مساله بزرگترین مشکل کشور 
ماست.وی ادامه داد: اکثر دولتمردان ما شرح وظیفه خود را 
نمی دانند و به جای اصالح سیاست گذاری، در اجرا دخالت 
می کنند، بنابراین طبیعی است که صنعت خودرو به همین 

حال و روزی که امروز دارد بیفتد و بهتر هم نشود.
ریشهبدهیخودروسازاندرکمبودنقدینگیاست ���

نای��ب رئیس هی��أت مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کش��ور در مورد بدهی خودروسازها 
به قطعه سازان، افزود: بدهی خودروسازان به قطعه سازان 
ح��دود 4۰ هزار میلی��ارد تومان اس��ت و آن هم به دلیل 
مشکالت نقدینگی خودروسازان است.خسروشاهی گفت: 
مش��کل نقدینگی از آنجا به وجود می آید که خودروسازان 

ما خودشان می گویند محصوالتشان را با زیان می فروشند؛ 
یعنی سال به سال سرمایه شأن کمتر می شود، بنابراین وام 
و تسهیالت با بهره های سنگین می گیرند؛ باز زیان می دهند 
و باز وام با بهره های س��نگین می گیرند؛ این چرخه همین 
طور ادام��ه دارد تا اینکه کاه��ش نقدینگی پیدا می کنند. 
نتیجه این کاهش نقدینگی نیز این اس��ت که پول قطعه 
ساز و بدهی بانکی را نمی توانند بدهند و این زیان هر روز 
انباشته می شود.وی در مورد ریشه مشکل نقدینگی، تصریح 
کرد: ریشه این مشکل در قیمت گذاری دستوری است که 
تقریباً از دولت نهم شروع شد؛ از همان دوره خودروسازان 
به زیاندهی دچار شدند و این روند همچنان ادامه دارد و طی 
سالهای گذش��ته، چاره ای برای حل این مشکل اندیشیده 

نشده است.
خودروسازبایدهزینههایخودراکاهشدهدامازمینه ���

فراهمنیست
خسروش��اهی گفت: البته قبول دارم که خودروسازان باید 
هزینه ه��ای خود را کاهش دهن��د اما آنجا هم محدودیت 
دارند؛ به عنوان مثال نیروی انس��انی مازاد دارند که هزینه 
سربار محسوب می شود اما دولت هرگز اجاره تعدیل نیرو به 
خودروسازان نمی دهد. بنابراین این چرخه معیوب همینطور 

ادامه می یابد.
خودروس�ازنمیتواندتوق�عبهبودکیفی�تقطعاترا ���

داشتهباشد
نای��ب رئیس هی��أت مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کشور تصریح کرد: وقتی قطعه ساز 
به موقع پول خود را نمی گیرد دچار مشکل می شود و توان 
سرمایه گذاری را از دست می دهد و به موقع نمی تواند مواد 
تهیه کند.وی افزود: ضمن اینکه وقتی خودروساز پول قطعه 
ساز را دیر می دهد، نمی تواند فشاری بابت کیفیت به قطعه 
س��از وارد کند و خود به خود کوتاه می آید وقتی پول قطعه 
ساز را باید ۱۲۰ روزه بدهد اما نمی دهد نمی تواند فشاری به 
قطعه ساز وارد کنند همین که قطعه ساز قطعه را تحویل 
می دهد خودروساز قدردانش هم می شود.خسروشاهی گفت: 
بنابراین روی اصالح مواد، بهبود قطعات، سرمایه گذاری و 
… اثرات منفی می گذارد و روز به روز هم بدتر می ش��ود.
بر اساس این گزارش، همانطور که اشاره شد، تا زمانی که 
مشکالت خودروسازی از جمله میزان تولید، قیمت گذاری 
دستوری، انحصار، کمبود نقدینگی، هزینه های مازاد، بدهی 
و … حل نشود و دولت صرفاً بخواهد به صورت دستوری 
و صدور بخش��نامه در مورد ش��یوه عملکرد خودروسازان 
تصمیم گیری کند نمی توان به بهبود شرایط امیدی داشت.

اگر قرار بود با دس��تور و اجبار این صنعت روند توس��عه را 
در پیش گیرد قطعاً طی این س��ال ها این اتفاق می افتاد و 
ام��روز در جایی نبودیم که مردم برای خرید خودرو مجبور 
به ش��رکت در قرعه کشی هایی شوند که به نوعی التاری 
محسوب می شود و یا اینکه به بازاری وارد شوند که فاصله 
قیمتی با کارخانه بعضاً تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز رس��یده 
است. آن هم برای محصوالتی که از نظر کیفیت و ایمنی 

با تردیدهای جدی روبرو هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت در 
راستای مصوبات قرارگاه امنیت غذایی و تامین نقدینگی، 
۲۰۰ هزار میلیارد ریال با هدف پیشگیری از وارد شدن 
آس��یب به تولیدات بخش کش��اورزی و تقویت صنایع 
غذای��ی اختصاص داد.به گ��زارش ایرنا، علیرضا مهاجر 
روز سه ش��نبه در حاشیه بازدید از یک شرکت تولیدی 
کود و س��موم کشاورزی در ش��هرک صعنتی مامونیه 
مرکز شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران،افزود: تقویت 

تولیدات و زیرساخت های بخش کشاورزی از اولویت های 
دولت و وزارت جهاد کشاورزی است.وی اظهار داشت: در 
شرایط کنونی، اولویت تامین مواد غذایی و روی آوردن 
به کش��اورزی مدرن در دستور کار کشورهای مختلف 
جهان قرار گرفته و ما هم ناگزیر هس��تیم در این زمینه 
با برنامه ریزی متناس��ب، گام های جدی برداریم و باید 
بتوانیم تولید مواد غذایی را در داخل کشور مدیریت کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ُخرد شدن اراضی کشاورزی 

را یکی از مشکالت کنونی این حوزه به خصوص برای 
اجرای طرح های مختلف برش��مرد و گفت: براس��اس 
آمارهای موجود، ۷۵ درصد از زمین های کش��اورزی در 
اختیار بهره برداران مقیاسی کمتر از پنج هکتار قرار دارد 
و این احتمال وجود دارد که تا ۱۰ سال آینده بالغ بر ۹۰ 
درصد از قطعات اراضی کشاورزی به کمتر از سه هکتار 
کاهش یابد.وی ادامه داد: این شرایط ایجاب می کند که 
برنامه اصالح اراضی باید در اولویت مجلس و دولت قرار 

گی��رد تا با ایجاد فضای امید و ایده پردازی موثر بتوانیم 
نسبت به ارتقای تولیدات اقدامات موثری انجام دهیم.
مهاجر افزود: تجهیز به تکنولوژی های روز دنیا و تولید 
در سطح استانداردهای جهانی با توجه به شرایط کنونی 
دنیا باید در اولویت برنامه های حوزه کش��اورزی و مواد 
غذایی کش��ور باش��د ضمن اینکه رعایت استانداردها و 
تولید محصوالت س��الم هم یکی از مهمترین مباحث 

است که نباید نادیده انگاشته شود.

۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی صنایع غذایی کشور تخصیص یافت
معاون وزیر جهادکشاورزی:

جزییات هوشمندسازی یارانه آرد اعالم شد
از سوی دبیر اطالع رسانی ستاد نان؛

دبیر اطالع رس��انی س��تاد نان گفت: بانک 
مرکزی و چند بانک در حال طراحی مدلی 
هستند و ۱۵ استان پایلوت این طرح شدند 
که از طریق پوز و پایانه فروش نصب شده 
در نانواها مشخص می شود که مردم چقدر 
نان خریده اند تا به همان میزان آرد به آنها 
اختص��اص پیدا کند و اضافه تر از آن، آردی 
به نانواها اختصاص پیدا نمی کند.به گزارش 
ایلنا،میث��م جعف��ری درب��اره س��از و کار و 
ماموریت ستاد ویژه نان اظهار داشت: ستاد 
ن��ان برای راهبری هوشمندس��ازی نان در 
وزارت اقتصاد راه اندازی شده  است و توزیع 
آرد را مدیریت می کن��د. وی با بیان اینکه 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که ب��ه صورت 
میانگین ۳۰ درصد آردی ک��ه نانواها ارایه 

می ش��ود از چرخه پخت نان خارج می شود، 
گف��ت: زنجیره آرد از زمان��ی که خریداری 
می ش��ود در وزارت کش��اورزی مدیری��ت 
می ش��ود تا زمانی که در اختی��ار نانوا قرار 
می گیرد اما موضوع این است که بخشی از 
آرد از چرخه پخت نان مردم خارج می شود. 
پژوهش ه��ا نش��ان می دهد ک��ه میانگین 
ح��دود ۳۰ درصد  میزان آردی که توس��ط 
دولت بین نانواها توزیع می ش��ود، از چرخه 
تولید و پخت نان خارج به سمت پخت نان 
فانتزی و ش��یرینی ها و قنادی ها می رود یا 
به دامداری ها می رس��د.دبیر اطالع رسانی 
ستاد نان ادامه داد: برای مدیریت این فضا 
و ش��رایط مدلی در حال اجرا اس��ت که بر 
پخت نان نظارت دارد تا آرد نان در نهایت 

به مردم برس��د.جعفری با اش��اره به حضور 
بانک ها در این ط��رح گفت: بانک مرکزی 
و چند بانک در حال طراحی مدلی هس��تند 
و   ۱۵ اس��تان پایلوت این طرح ش��دند که 
از طری��ق پوز و پایانه فروش نصب ش��ده 
در نانواها مشخص می شود که مردم چقدر 
نان خریده اند تا به همان میزان آرد به آنها 
اختص��اص پیدا کند و اضافه تر از آن، آردی 
به نانواها اختصاص پیدا نمی کند. همچنین 
این موضوع مورد بررس��ی قرار می گیرد که 
چق��در آرد به نانواها اختص��اص پیدا کرده 
و چق��در نان پخت و در اختی��ار مردم قرار 
گرفته اس��ت. دبیر اطالع رسانی ستاد نان 
اف��زود: پوزه��ا و پایانه فروش اس��تفاده در  
این م��دل از نوع اندرویدی جدید هس��تند 

که بانک ه��ا در این حوزه س��رمایه گذاری 
کردند تا نس��بت به راهب��ری اقدام کنند  و 
فعال بانک سپه وارد ش��ده و سایر بانک ها 
هم عملیاتی می شود طرح به صورت دقیق 
تری به اجرا برسد.وی تاکید کرد : موضوع 
مهم این اس��ت که مردم ن��ان را با قیمت 
باالت��ر خریداری نمی کنن��د و به هیچ وجه 
قیم��ت نان باال نم��ی رود اما دولت در این 
ط��رح نظارت می کند که ای��ن آرد فقط به 
پخ��ت ن��ان اختصاص پیدا کن��د همچنین 
ماب��ه التف��اوت هزینه های ای��ن فرایند به 
حس��اب نانوا واریز می شود که این اقدام در 
اس��تان زنجان انجام شده است. جعفری با 
بیان اینکه فعال طبق طرح فعلی یارانه نان 
به نانوا داده می ش��ود، تاکید کرد: مردم نان 

را ب��ا همان نرخ ش��هریور ۱4۰۰ خریداری 
می کنن��د و هیچ افزای��ش قیمتی برای نان 
نداریم و تا پایان س��ال این روند ادامه پیدا 
می کند.دبیر اطالع رس��انی ستاد نان درباره 
فروش کیلویی نان گفت: فروش به صورت 
کیلویی از گذش��ته هم رایج بوده و از قدیم 
ه��م برای وزن دقیق چان��ه نان به صورت 
کیلویی فروش انجام می شد و دلیل بررسی 
ف��روش کیلویی نان در واق��ع جلوگیری از 
کم فروشی است و ارتباطی با هدفمندی و 
طرح یارانه ندارد.وی با تاکید براینکه فروش 
کیلویی نان بُعد نظارتی دارد، ادامه داد: نانوا 
به ازای هر یک نان، آرد تحویل می گیرد و 
باید یه طور دقیق مشخص شود در هر نان 

چه مقدار آرد مصرف شده است.



خبر

چهارشنبه 25 خرداد 1401  15 ذی القعده 1443
15 ژوئن  2022   شماره 3575

7
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

بانک و بيمه

مجمع عمومی موسس شرکت بیمه 
اتکایی آوای پارس برگزار شد

مجمع عمومی موس��س شرکت بیمه اتکایی 
آوای پارس با حضور۷۰درصد سهامداران این 
شرکت، صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲۰۳۱4۰۱ 
برگزار شد. براس��اس این گزارش در ابتدای 
جلس��ه دبیر کل سندیکای بیمه  گران کشور 
در س��خنانی ضمن تبریک به س��هامداران و 
موسسین شرکت بیمه اتکایی آوای پارس و 
اعالم آمادگی سندیکا برای هرگونه همکاری 
با این ش��رکت، برای کارکنان، موسس��ین و 
سهامداران آن آرزوی موفقیت کرد و تاسیس 
این ش��رکت را گامی مهم در رش��د و توسعه 
صنعت بیمه کشور دانست. در ادامه جلسه با 
معرفی هیات رییسه و اعالم رسمیت مجمع 
توس��ط رییس، ابتدا گزارشی از فعالیت  های 
صورت گرفته در راستای تاسیس این شرکت 
از جمل��ه ارایه طرح به بیمه مرکزی، اقدام به 
اخذ مجوزهای الزم از بیمه مرکزی و سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و فعالیت های مربوط به 
ثبت قانونی ش��رکت توس��ط مجید بنویدی، 
نماینده هیات موس��س ارایه گردید. در پایان 
تمامی دستورات جلسه اعالم شده در آگهی 
رسمی با رای س��هامداران به تصویب رسید. 
از جمله این مصوبات م��ی توان به تصویب 
طرح اساس��نامه ش��رکت، انتخ��اب اعضای 
اصلی و عل��ی  البدل هیات مدی��ره، انتخاب 
موسسه حسابرس��ی و خدمات مالی فاطر به 
عنوان حس��ابرس مس��تقل و بازرس اصلی 
و موسس��ه حسابرس��ی آرمان آروین پارس 
به عنوان حس��ابرس علی  البدل و همچنین 
روزنامه دنی��ای اقتصاد و اطالعات به عنوان 
روزنامه  های کثیراالنتش��ار ش��رکت اش��اره 
نمود که تمامی این مصوبات با اعالم رییس 
مجمع و تایید آن توسط اکثری سهامداران به 
تصویب رسید. همچنین مقرر گردید، اکچوئر 
رسمی پس از استقرار اعضای هیات مدیره و 
آغاز جلسات آن توسط این اعضا مشخص و 

اعالم گردد.

با همکاری پلیس و بانک ملی ایران هویت 
اموال مسروقه در حال احراز است

جانش��ین فرمان��ده کل انتظامی کش��ور در 
بازدید از س��الن بررس��ی و تفکی��ک اموال 
خس��ارت دی��دگان گفت: هم��کاری پلیس 
و بان��ک مل��ی ای��ران موج��ب تس��ریع در 
بازگردان��دن ام��وال مس��روقه به خس��ارت 
دیدگان شده اس��ت. سردار قاسم رضایی در 
گفت و گو با خبرن��گار روابط عمومی بانک 
ملی ای��ران در خصوص ادامه رس��یدگی به 
پرونده س��ارقان صن��دوق اجاره ای ش��عبه 
دانشگاه اظهار داش��ت: طی جلسات متعدد 
و تعام��الت صورت گرفته با مدیران ارش��د 
بانک ملی ایران، راهکارهای اساس��ی برای 
تعیین تکلیف اموال مال باختگان ارائه شده 
است. این مقام ارشد انتظامی در کشور یادآور 
شد: اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع 
قضائ��ی، نماینده پلی��س و بانک ملی ایران 
پس از شناس��ایی و احرازهویت به خسارت 
دیدگان تحویل خواهد شد. سردار رضایی با 
تاکید بر اینکه کارکنان پرتالش بانک ملی 
ایران امین مردم هس��تند اظهار کرد: بانک 
باید پس از تحویل گرفتن اموال مسروقه از 
پلیس آنها را در سریع ترین زمان ممکن به 
صاحبان اصلی بازگردان��د چرا که این اقدام 
باعث خرسندی همه کسانی خواهد شد که 
در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی 

داشته اند.

چرا هلدینگ ها در سرمایه گذاری 
موفق ترند؟

یک��ی از مهم تری��ن دغدغه ه��ای صاحبان 
س��رمایه مدیریت و رش��د س��رمایه اس��ت. 
ب��رای این ه��دف عالوه ب��ر ایج��اد بازده 
مناسب،مدیریت ریس��ک و کاهش احتمال 
زی��ان نیز مهم و ضروری اس��ت. به همین 
منظور در سالهای گذشته بر تعداد نهاده های 
مالی متناسب با تغییرات مختلف در بازار مالی 
افزوده شده است. به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین، شرکت های سرمایه گذاری 
یکی از ان��واع نهادهای مال��ی دارای مجوز 
هس��تند که مطابق با اساس��نامه، در موارد 
فعالی��ت و س��رمایه گذاری  مشخص ش��ده 
می کنند.امروزه با رش��د این صنعت و ادغام 
و تملیک های متعدد در جهت بهبود مدیریت 
سرمایه، هلدینگ های سرمایه گذاری شکل 

گرفته اند.

اخبار

محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک 
توس��عه تعاون در آغاز کارگروه آموزش��ی 
مدیران س��تادی و اس��تانی بانک توس��عه 
تعاون اظهار داش��ت: نق��ش آفرینی بانک 
توسعه تعاون در تکالیف بودجه ای و برنامه 
های پنج ساله توسعه ای و طرح های ملی 
نش��ان دهنده ظرفیت بانک می باشد. وی 
افزود: حدود ۵۰۰ بانک توس��عه ای در دنیا 
فعالیت می کنند که رویکردی حمایتی دارند 
و بانک توسعه تعاون نیز رویکردی اخالق 
مدارانه در حوزه اقتصاد ایران برعهده دارد که 
تکالیف و اقدامات بانک فراتر از کسب سود 

مادی و با ه��دف کمک به تولید و اقتصاد 
می باشد. ایرانی آینده پژوهی فضای بانکی 
را برای بانک مغتنم برش��مرد و گفت: نگاه 
به بازارهای نوظهور، رقبا و نیز رصد فضای 
بانکی می تواند فرصتی ارزنده را برای بانک 
توسعه تعاون فراهم سازد تا آمادگی کافی 
برای فعالیت س��ازنده در س��ال های آتی را 
داشته باشد. عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون خاطر نشان کرد: میزان نفوذ در بازار 
، شاخص مهمی اس��ت که با دریافت داده 
های صحیح می ت��وان موقعیت کنونی و 
قابل پیش بینی برای بانک را تبیین نمود. 

ایرانی با اش��اره به اینکه از طریق تدابیر و 
برنامه ها می توان اثربخش��ی بانک را در 
عرصه های توسعه و پیشرفت کشور جلوه 
گر نمود خاطرنشان کرد :اساسنامه بانک در 
بدو تاس��یس تدوین ش��ده و در دوره های 
زمانی چند س��اله نیازمند بازنگری است و 
همچنین برخی مسائل از جمله اختصاص 
هفتاد درصد به بخش تعاون و سهم تعاونی 
ها در تحقق این اندازه، قابلیت بررس��ی و 
تحلیل دارد. ایرانی گفت: بانک در فضایی 
رقابتی با ش��بکه بانکی برای جذب منابع 
و همچنی��ن جذاب نم��ودن خدمات برای 

مش��تریان و مراجعین قرار دارد و با این که 
بانک های تجاری از آزادی عمل بیشتری 
برخوردارند، هنر همکاران بانک در این بوده 
اس��ت تا با رویکردی توسعه ای دراین بازار 
رقابتی فعالیت نماین��د. وی تصریح نمود: 
بی��ش از ۹۰ هزار تعاون��ی فعال در عرصه 
اقتص��اد حضور دارن��د و ۲۲۰ هزار تعاونی 
ثبت ش��ده در منابع آمار ملی است و بانک 
توسعه تعاون وظیفه دارد تا شرایطی را مهیا 
س��ازد تا تامین منابع مالی، تجهیز منابع و 
خدمات تخصصی را با سطحی ممتاز برای 
این جامعه هدف گس��ترده ارائه کند. عضو 

هیات مدیره بانک توس��عه تع��اون گفت: 
مدیران استانی و واحدهای صف از تجربه 
ای ارزن��ده در ارائه خدمات به جامعه هدف 
و مواجه��ه با تعاونی ها و نیازس��نجی آنها 
برخوردارند و هم افزایی و تعامل واحدهای 
س��تادی و صف می تواند مثمر ثمر باشد. 
ایرانی افزود:کمک به رش��د بخش تعاون 
می تواند در کاهش تصدی گری دولت نیز 
تاثیرگذار باشد و امکان پرورش و بالندگی 
تعاونی ها و تحقق س��هم ۲۵ درصدی در 
اقتصاد ملی در پیش��رفت کلی کش��ور نیز 

اثرگذار است.

نقش بانک توسعه تعاون در پیشبرد برنامه های توسعه ای و تکالیف بودجه ای برجسته بوده است

حمای��ت بانک ص��ادرات ای��ران از اس��تقالل مالی و 
اشتغالزایی مددجویان نهادهای حمایتی با پرداخت ۱۰ 
ه��زار میلیارد ریال وام قرض الحس��نه و ایجاد بیش از 
۱۷ هزار مش��اغل خانگی در ۱۵ ماه اخیر تداوم یافت. 
در همین مدت از طرح های اش��تغالزایی بنیاد برکت با 
پرداخ��ت بی��ش از ۱۰ هزار فقره وام مش��اغل خانگی 
به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال حمایت ش��ده و همچنین 
۱۶ هزار میلیارد ریال به کس��ب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا وام پرداخت شد.  به گزارش روابط عمومی بانک 
ص��ادرات ایران، این بانک به منظ��ور حمایت از ایجاد 
مشاغل خانگی به معرفی ش��دگان و سرپرستان خانوار 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و س��ازمان بهزیس��تی با 
پرداخ��ت ۱۷ ه��زار و ۵۵۷ فقره وام قرض الحس��نه به 
ارزش ۹ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱4۰۰ 
تاکن��ون از اش��تغال آفرینی و اس��تقالل مالی و کمک 
به اقش��ار آسیب پذیر و نیازمند کش��ور پشتیبانی کرده 
اس��ت. این بانک در س��ال ۱4۰۰ با پرداخت ۱۵ هزار 
و ۶۶۰ فقره وام قرض الحس��نه به ارزش هش��ت هزار 
و ۷۰۰ میلی��ارد ری��ال و از ابتدای س��ال ۱4۰۱ تا نیمه 

خردادماه ب��ا پرداخت هزار و ۸۹۷ فق��ره وام به ارزش 
هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال از مشاغل خانگی و کارآفرینی 
مددجویان پشتیبانی کرده است. همچنین روند افزایش 
حمایت این بانک از طرح های اش��تغالزایی بنیاد برکت 

به منظور بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ساکن در 
مناطق محروم و کم برخوردار و توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی با اولویت کس��ب و کارهای خرد و خانگی 
مبتنی بر مزیت های نسبی مناطق شتاب زیادی به خود 

گرفته به نحوی که طی س��ال گذش��ته ۹ هزار و ۷۶۰ 
فقره تس��هیالت ب��ه ارزش چهار ه��زار و ۱۲۲ میلیارد 
ریال  و از ابتدای س��ال جاری تا نیم��ه خردادماه ۳۸۷ 
فقره وام به ارزش ۱۷4 میلیارد ریال توس��ط این بانک 
به طرح های اشتغالزایی این بنیاد پرداخت شده که جمعا 
از ابتدای ۱4۰۰ تاکنون بانک صادرات ایران ۱۰ هزار و 
۱4۷ فق��ره وام به ارزش 4 هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال در 
طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت پرداخت کرده است. بنا 
براین گزارش، حمایت بانک صادرات ایران از طرح های 
اش��تغالزایی بنیاد برکت در سه ماه پایانی سال ۱4۰۰ با 
افزایش ۲۰ درصدی همراه بود و تعداد وام های پرداخت 
شده توسط این این بانک از هشت هزار و ۱۳۳ فقره در 
پایان ۹ ماهه اول  به ۹ هزار و ۷۶۰ فقره در پایان سال 
افزایش یافت و پش��تیبانی بانک صادرات ایران از این 
طرح ها همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت.  در همین 
م��دت حمایت بانک صادرات ایران از کس��ب وکارها و 
اقشار آسیب دیده از کرونا با پرداخت نزدیک به ۸۶ هزار 
فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال 

در سال ۱4۰۰ تداوم داشت.

بانک صادرات ایران 17 هزار فقره وام حمایتی مشاغل خانگی پرداخت کرد

آیین نامه اجرایی ماده 2۰ قانون رفع موانع تولید
اداره کل امور بین الملل پست بانک ایران به شعب سراسر کشور ابالغ کرد؛

اداره کل امور بین الملل پس��ت بانک ایران 
آیین نامه اجرایی م��اده ۲۰ قانون رفع موانع 
تولی��د هی��ات وزیران را به مدیریت ش��عب 
استان ها و مناطق تهران بانک ابالغ کرد. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک 

ایران، بر اس��اس مصوبه شماره ۳۵۳۸۱/ ت 
۵۸۱۵۵ ه مورخ ۰۷/۰۳/۱4۰۱ هیات وزیران، 
تسهیالت گیرندگانی که سهم الشرکه ) آورده 
متقاضی( خود را قبل از تاریخ ۰4/۰۷/۱۳۹۱ 
به بان��ک عامل پرداخت و گش��ایش اعتبار 

اس��نادی آن تا قبل از تاریخ یاد ش��ده انجام 
شده باشد، وجه اس��ناد حمل موضوع اعتبار 
اس��نادی مربوط به دلی��ل تحریم های بین 
المللی تا قبل از ابالغ قانون پرداخت ش��ده 
باشد نیز مشمول استفاده از آیین نامه اجرایی 

ماده )۲۰( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتق��ای نظام مالی کش��ور می ش��وند.  بر 
اساس این گزارش، این تبصره به عنوان بند 
) الف( ماده )۵( آیین نامه اجرایی ماده )۲۰( 
قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 
۵۸۹۵۵/ت۲۰۸۰ ه م��ورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹4 و 
اصالحات بعدی آن و به اس��تناد اصل ۱۳۸ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الحاق 

شده است.

اخبار

سه کتاب در حوزه فرهنگ و ارتباطات 
رونمایی می شود

انجمن علمی ارتباط��ات و تبلیغ حوزه های 
علمی��ه، با حض��ور اعضا هیأت مدیره س��ه 
عن��وان کتاب تازه انجم��ن را در حوزه های 
فرهن��گ و ارتباطات، به ص��ورت حضوری 
و مج��ازی ب��ا مش��خصات ذی��ل رو نمایی 
می کن��د. به گ��زارش مهر، انجم��ن علمی 
ارتباطات و تبلیغ حوزه های علمیه، با حضور 
اعضا هیأت مدیره، اعضا پیوس��ته انجمن و 
عموم اساتید و پژوهش��گران عالقه مند به 
حوزه ه��ای مطالعاتی مربوطه، س��ه عنوان 
کتاب تازه انجم��ن را در حوزه های فرهنگ 
و ارتباطات، ب��ه صورت حضوری و مجازی 
با مشخصات ذیل رو نمایی می کند. انجمن، 
برای حاضرین در جلس��ه تسهیالت الزم را 
مد نظر قرار داده است. عناوین کتب شامل 
کتاب »جایگاه و فرهنگ انتخابات در نظام 
سیاسی اسالم« به نویسندگی کمال اکبری، 
رئیس دانش��کده دین و رسانه دانشگاه صدا 
و س��یما، کتاب »ط��رح واره تعل��ق فاعلی، 
رهیافت��ی بر فلس��فه ارتباطات اس��المی با 
تاکید ب��ر حکمت متعالیه و کت��اب »مبانی 
دی��ن ش��ناختی و ارزش ش��ناختی نظری��ه 
تعلق فاعلی در ارتباطات«« به نویس��ندگی 
حجت االسالم والمس��لمین علی نهاوندی، 
استاد دانشگاه و دروس خارج و سطح عالی 
حوزه های علمیه می شود. زمان برگزاری سه 

شنبه ۲4 خرداد ۱4۰۱، ساعت ۱۸ است. 

اجرای طرح »نشاط معنوی« 14۰1 در 
بقاع متبرکه سراسر کشور

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
به تش��ریح اجرای طرح »نش��اط معنوی« 
۱4۰۱ پرداخ��ت و گفت: این ط��رح از اول 
تیرماه لغایت ششم مرداد ماه اجرا خواهد شد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم 
ع��ادل معاون��ت فرهنگ��ی و اجتماعی این 
س��ازمان طی ابالغیه ای درباره اجرای طرح 
تابستانی »نشاط معنوی« ۱4۰۱ اعالم کرد: 
غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
یک��ی از راهکارهای مؤثر در ایجاد آرامش و 
س��المت روانی خانواده و جامع��ه بوده و در 
کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
نقش مهمی ایفا می کند؛ اگر دلسوزان نسل 
جوان، برای آینده س��ازان انقالب اس��المی 
برنامه ای نداشته باشند، دشمنان این خالء را 
پر کرده و آنان را به برنامه های خود مشغول 
خواهند کرد؛ لذا ضروری اس��ت ادارات کل 
اوقاف استان ها و ادارات اجرایی با همکاری 
مراک��ز افق ب��ا اج��رای هوش��مندانه طرح 
تابستانی »نشاط معنوی« در آستان مقدس 
امام��زادگان نس��بت به اج��رای هرچه بهتر 
برنامه های این طرح اهتمام ویژه ای مبذول 
دارند.      در این ابالغیه »تعمیق باورهای دینی و 
ترویج معارف اسالمی با استفاده هوشمندانه 
از ظرفیت اوق��ات فراغ��ت دانش آموزان«، 
»استفاده از ابزارهای روز و روش های جذاب 
همانند ظرفیت فضای مجازی و ارتباط گیری 
مؤثر«، »زمینه س��ازی تربیت نسل جوان و 
نوجوان جهت کادرس��ازی ب��رای مدیریت 
بقاع متبرکه و مراکز افق و مهارت افزایی« و 
»توانمندسازی دانش آموزان در کالس های 
طرح نشاط معنوی« به عنوان اهداف اصلی 
طرح تابس��تانی »نشاط معنوی« ۱4۰۱ ذکر 
ش��ده اس��ت. براس��اس این ابالغیه، طرح 
تابس��تانی »نش��اط معن��وی« از اول تیرماه 
لغایت شش��م مرداد م��اه ۱4۰۱ اجرا خواهد 
رده  دانش آم��وزان  آن  مخاطبی��ن  و  ش��د 
س��نی هشت تا ۱۸ س��ال هستند؛ همچنین 
ویژه برنامه جش��ن »والیت عل��وی، اکمال 
دین نبوی« همزمان با این طرح اجرا خواهد 
شد. در راستای اجرای طرح تابستانی »نشاط 
معنوی« آموزش مهارت های خیاطی، نقاشی 
روی پارچه، تزئین و چیدمان منزل، آشپزی و 
سفره آرایی، تولید محصوالت خانگی، بافتنی، 

تولید زیورآالت در نظر گرفته شده است. 

اخبار

مشی متواضعانه مرحوم دعایی ستودنی بود
فرزند س��یدمحمود دعایی در مراس��م یادبود وی گفت: 
ایشان، حلقه وصل نظام برای کسانی بودند که به نظام 
اعتقاد داش��تند اما به تعبیر مق��ام معظم رهبری، آغوش 
دیگ��ری را برای خود ب��از نمی دیدند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، مراسم »رسم محمود«، یادبود مرحوم حجت 
االسالم والمس��لمین محمود دعایی، نماینده ولی فقیه 
و سرپرس��ت فقید مؤسس��ه اطالعات با حض��ور اهالی 
فرهنگ، هنر و رس��انه در تاالر وحدت برگزار ش��د. در 
ابتدای این مراس��م، فرشاد مهدی پور، معاون مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی به عن��وان میزبان و 
برگزارکننده این یادبود به ایراد س��خنان کوتاهی درباره 
اخالقی��ات مرحوم دعای��ی پرداخ��ت. او ضمن عرض 
خوش��امد به مهمانان مراسم، مهم ترین ویژگی ایشان را 
اخالق فروتنی دانس��ت و گفت: در روایتی از امام حسن 
عس��گری )ع( آمده اس��ت که »هرک��س در دنیا برای 
برادران��ش فروتنی کند نزد خداون��د از جمله صدیقین و 
از ش��یعیان علی ابن ابی طال��ب خواهد بود« و من فکر 
می کنم این جمله درباره مرحوم دعایی، جاری و س��اری 
است. مهدی پور سپس جانشینی سید عباس صالحی را 
در مؤسسه اطالعات تبریک گفت و برای ایشان آرزوی 
توفیق خدم��ت کرد. پس از پخش ویدئویی از مراس��م 
تشییع و خاکس��پاری، مجری برنامه ش��عر افشین عال 
در وص��ف مرح��وم دعایی را قرائت کرد و س��ید عباس 
صالحی جانشین مرحوم دعایی در مؤسسه اطالعات به 
س��خنرانی پرداخت. صالحی در تشریح نگاه رهبری در 
پیام تس��لیت مرحوم دعایی و حکم جانشینی گفت: این 
دو پیام از چهار زاویه به شخصیت مرحوم دعایی پرداخته 
ش��ده است؛ یکی ش��خصیت فردی، دیگری شخصیت 
اجتماعی، شخصیت سیاسی و شخصیت رسانه ای ایشان 
ک��ه همگی ذیل عنوان کلی »پس��ندیده خصال« جمع 
ش��ده است. صالحی افزود: ویژگی اول مرحوم دعایی را 
شخصیت فردی ایشان، صفا و سالمت نفس است. مردم 
چهار دس��ته هستند ویژگی دس��ته اول مردم قساوت و 
س��نگ وارگی، ویژگی گروه دوم، نف��اق و ریا و خاصیت 
گروه سوم، تیرگی و کدری و گروه چهارم زاللی و آینگی 
است. صفا و سالمت نفس، خصلت همین گروه چهارم 
است که مرحوم دعایی از این دسته بودند. او ویژگی دوم 
مرحوم را قناعت و ساده زیس��تی دانست و در تبیین آن 
با برش��مردن سه دسته از مس��ئولین جمهوری اسالمی 
گفت: گروه اول زندگی اشرافی و متجمالنه دارند. گروه 
دوم زندگ��ی برخوردارانه و متوس��ط رو ب��ه باال داریم و 
ممکن اس��ت درد طبقه تنگ دست و حاشیه نشین را هم 
بش��نویم اما آن را حس نمی کنیم. گروه سوم ما، زندگی 
قانعانه داریم و مرحوم دعایی از این دسته بود. وزیر اسبق 

وزارت فرهنگ و ارشاد سپس درباره ویژگی دیگر ایشان 
پاکدستی را ذکر کرد و ادامه داد: در این مورد هم باز ما 
مس��ئوالن جمهوری اسالمی سه دسته می شویم؛ گروه 
اول آن هایی که بیت المال را مرتع آزاد خودمان می دانیم. 
گروه دوم کسانی هستیم که تساهل در بیت المال داریم، 
نه این که عمدی در سوءاس��تفاده از بیت المال داش��ته 
باشیم اما آن را هم سبک می شماریم که متأسفانه غلط 
شایعی اس��ت. گروه س��وم هم امثال دعایی هستند که 
در امر بیت المال س��خت گیرند، سخت گیرانه تر از اموال 
ش��خصی. صالحی درباره ش��خصیت اجتماعی مرحوم 
دعایی، ویژگی اصلی ایش��ان را فروتنی دانست و گفت: 
سه نوع فروتنی داریم؛ فروتنی متظاهرانه و عوام فریبانه، 

فروتنی متکلفانه که به زحمت تواضع را ابراز می دارد 
و س��ومین دسته فروتنی ذاتی که سخت ترین است و 
دعایی آن را داشت. صالحی فروتنی مرحوم دعایی را 
نوعی فروتنی نجیبانه و کنش گرانه برش��مرد و اضافه 
کرد که این فروتنی باعث انفعال مرحوم دعایی نبود. 
او، پای��داری و وف��ا را دوم ویژگی از وجه ش��خصیت 
اجتماعی مرحوم دعایی دانس��ت و اضافه کرد: برخی 
دوس��تی ها دوستی های منفعت طلبانه هستند و برخی 
دوستی ها هم دوستی های سیاس��تمدارانه و جناحی، 
اما نوع دوس��تی مرحوم دعایی، دوستی انسان مدارانه 
بود و مرزها و سلیقه ها، دوستی های انسانی او را بهم 
نمی ریخت و راس��ت و چپ ب��رای او فرقی نمی کرد. 
او در پای��ان صحبت هایش در مورد وجه ش��خصیت 
سیاس��ی مرحوم دعایی، ارادت قلب��ی به امام بزرگوار 
و انق��الب اس��المی را اصلی ترین ویژگی برش��مرد 
و در وجه رس��انه ای ایش��ان هم، ادامه دهنده راه امام 
و انقالب و س��خنگوی اقش��اری از مردم که بیش از 
هر جای دیگر در روزنامه اطالعات انعکاس داش��تند، 

را ذکر ک��رد. محمدمه��دی اس��ماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی، سومین س��خنران این مراسم بود. او 
پس از عرض تسلیت درگذشت مرحوم دعایی و تبریک 
جانش��ینی سید عباس صالحی با ذکر خاطره ای از مشی 
متواضعانه ایش��ان گفت: مرحوم دعایی ویژگی برجسته 
سبقت در مجاهدت در کنار امام راحل را داشت که امتیاز 
بسیار مهمی اس��ت. اما آن چیزی که او را ماندگار کرد، 
ایس��تادگی و پایمردی او بر عهدی بود که با امام داشت 
و ای��ن عهد را تا پایان عمر مبارکش ادامه داد و رحلتش 
در نیمه خرداد، نشانه ای از همین موضوع است. او ادامه 
داد: با این که مرحوم دعایی نگرش خاصی به گروه های 
مختلف فرهنگی و سیاسی در کشور داشتند و این امتیاز 

ویژه ایشان بود اما پایمردی در مسیر والیت را از دست 
ندادند. بودند افرادی که س��ابقه مجاهدت را داش��تند و 
نتوانس��تند آن را به پایان ببرند اما مرحوم دعایی این راه 
را در مس��یر انقالب اسالمی به پایان برد و سرافرازانه از 
ای��ن آزمایش ها بیرون آمد چرا که امر ولی را بر س��لیقه 
ش��خصی مقدم می داش��ت. پس از این بخش با حضور 
وزیر ارشاد، سرپرس��ت جدید مؤسسه اطالعات و فرزند 
ارش��د مرحوم دعایی با اهدای تقدیرنامه و سفر کربال از 
اعضای خانواده ایش��ان، تجلیل شد. فرزند ارشد مرحوم 
دعایی سپس در سخنان کوتاهی ضمن عرض خوشامد 
و تش��کر از همدردی مهمانان مراس��م گفت: چیزی که 
باعث ش��ده تا همه چهره ها از س��الیق مختلف این جا 
جمع ش��وند و خود را صاحب عزای سید محمود دعایی 
بدانند، مهربانی اوست. او، حلقه وصل نظام برای کسانی 
بودند که به نظام اعتقاد داش��تند اما به تعبیر مقام معظم 
رهبری، آغوش دیگری را برای خود باز نمی دیدند. امام 
هم از ایشان همین را خواسته بودند که حلقه وصلی برای 
گروه های مختلف در نظام باش��ند. پس از آن حمیدرضا 
نوربخش به نمایندگی از جامعه موسیقی کشور، درگذشت 
مرحوم دعایی را به خانواده ایش��ان و اصحاب فرهنگ و 
هنر تس��لیت گفت و اظهار کرد: ویژگ��ی اصلی دعایی 
همانی اس��ت که حافظ فرمود »نشان اهل خدا عاشقی 
اس��ت با خود دار«. او ی��ک روحانی مردمی بود و همان 
طور که روزگاری در هر نقطه ش��هر یک روحانی وجود 
داش��ت که محل رجوع مردم بود، او هم تالش داش��ت 

همین رابطه نزدیک را با مردم داشته باشد.

در مراسم یادبود مرحوم دعایی عنوان شد؛
فرهنگی
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»جورج سانتایانا« که بود؟
جورج سانْتایانا، شاعر، نویسنده و فیلسوف معروف 
اسپانیایی - آمریکایی در شانزدهم دسامبر ۱۸۶۳م 
در مادرید اس��پانیا به دنیا آمد.وي در نه سالگي به 
آمریکا س��فر کرد و در آن جا در دانشگاه هاروارد به 
تحصیل پرداخت.س��انتایانا مدت ه��ا در آمریکا به 
تنهای��ی و ناراحتي مي زیس��ت و عاقبت در س��ال 
۱۹۱۳م پس از اقامت ۳۱ ساله در آمریکا به برلین 
رفت.وي در برلین فلس��فه یون��ان را فرا گرفت و 
سپس در کمبریج انگلستان، این مطالعات را ادامه 
داد.س��انتایانا در نهایت پس از چند سال تحقیق و 
تدریس، در ایتالیا اقامت گزید و ِدیرنشیني، منزوي 
گردید.وي اگرچه شاعري بود که عالمانه مي سرود 
اما به خاطر فلس��فه، دس��ت از ش��اعري برداشت.
فلسفه س��انتایانا مخلوطي از فلس��فه افالطون و 
عقاید کاتولیکي است.هرچند وي به نظریه وحدت 
وجود اعتقادي نداش��ت و تاکید مي کرد که خدایی 
وجود ندارد اما بر این عقیده بود که ادیان، قصه هاي 
زیبایی هس��تند، ایمان داشتن به خدا خوب است و 
نباید نسبت به افس��انه هاي ادیان انتقاد نمود.این 
عقاید، نتیجه دس��تگاه فلسفي نااستوار اوست، چرا 
که مي خواس��ت با چش��م باز، خواب ببیند و از دنیا 
کناره گیري کند بدون آن که آن را دش��من بدارد.
س��انتایانا یک ماتِریالیس��ت و ماده گرایی به تمام 
معناست که ماده را بنیان هستي و همه پدیده ها را 

محصول آن مي داند.

پنجاه و ششمين طرح رعد مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم )۹7(
حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
ْق بَیَنُهْم َو بَیَن أَْسلَِحتِِهْم… و بین  الرحمن الرحیم َو َفِرّ
دشمن و جنگ افزارشان جدایی افکن، از جمله نشانه های 
قدرت نمایی داشتن سالح است، در تاریخ همیشه مسلح 
بودن از نشانه های قدرت است، فلذا کسانی که می گویند 
دنیای امروز دنیای موش��ک و س��الح نیست سخت در 

اش��تباه هستند   واین نشان از بی اطالعی در تاریخ است 
اگ��ر نگوییم این تفکر تفکر نفوذ دش��من در جبهه حق 
اس��ت، بدون سالح پیروزی به حساب معادالت ظاهری 
مشکل است عقل و تدبیر حکم می کند که لشکر حق 
باید مسلح به بهترین و پیشرفته ترین سالح ها باشند. یک 
راه شکست دشمن طبق این دعای نورانی حضرت امام 

س��جاد علیه السالم جدایی انداختن بین دشمن و سالح 
اوست، مصادره سالح دشمن مطلوب است، نابود کردن 
تجهیزات دشمن وظیفه اس��ت چرا که با آن تجهیزات 
خون چه بی گناهانی که زمین ریخته نمی شود، یک راه 
دیگر برای فاصله انداختن بین دشمن و تجهیزاتش توسعه 

و پیشرفت محرمانه سالح وتجهیزات است.
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هواپیماي دریایي برقي در کانادا پرواز کرد
براي نخس��تین بار در جهان یک هواپیماي دریای��ي برقي پروازي تجاري 
را در کانادا انجام داد.قدرت موتور هواپیما ۷۵۰اس��ب بخار اس��ت.به گزارش 
مهر، یک هواپیماي دریایي برقي متعلق به شرکتي کانادایي نخستین پرواز 
تجاري خود را انجام داد.هواپیماي دریایي شرکت هاربورسي ایرپلینز پروازي 
کوتاه م��دت روي رودخانه فریزر در نزدیک��ي فرودگاه بین المللي ونکوور در 
حوم��ه ریچموند انجام داد.این ش��رکت یک هواپیماي۶ نف��ره اي با موتور 
الکتریکي با قدرت ۷۵۰ اسب بخار را به پرواز درآورد.یک بار شارژ باتري این 
هواپیما مي توان��د نیروي الزم براي پروازي ۱۰۰ مایلي را فراهم کند.هزینه 

هربار ش��ارژ آن بین ۱۰ تا۲۰ دالر است.شرکت magniX این هواپیما را طراحي کرده است.شرکت هاربور 
سي ایرپلینز در تابستان امسال اعالم کرد با magniXهمکاري مي کند و قول داد نخستین ناوگان هواپیماي 

دریایي برقي براي مصارف تجاري را راه اندازي کند.

عمیق ترین نقطه روي زمین کشف شد
محققان به وس��یله ی��ک فناوري جدید عمیق ترین نقطه روي خش��کي در 
زمین را کش��ف کرده اند.این نقطه در قطب جنوب و ۳.۵ کیلومتر پایین تر 
از سطح دریا است.به گزارش مهر، در شرق قاره قطب جنوب و زیر یخچال 
Denman عمیق ترین نقطه روي خشکي در زمین کشف شده است.تنگه 
کشف شده عمیق مملو از یخ و برف ۳.۵ کیلومتر پایین تر از سطح دریا است.

این کشف در نقشه جدید White Continent مشخص شده که شکل 
بستر سنگي زیر ورقه یخي را با جزئیاتي دقیق نشان مي دهد.ویژگي هاي این 
دره درک انسان را از تغییرات احتمالي آتي در قطب جنوب افزایش مي دهد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا با کمک فناوري جدید BedMachine این کشف را انجام داده اند.دانشمندان 
با استفاده از اطالعات ۱۹انستیتو مربوط به ضخامت یخ ها از سال ۱۹۶۷ تاکنون، اطالعات اندازه گیري یخ ها 
در برنامه هاي Operation IceBridge ناسا و همین طور اطالعات ارتعاشي این کشف را انجام دادند.
ترکیب این اطالعات دقیق ترین تصاویر از منطقه قطب جنوب را فراهم کرده است که به دانشمندان کمک 

مي کند تاثیرات تغییرات آب و هوایي را بررسي کنند.

اسکلت خارجي ژاپني که انسان را به ربات تبدیل مي کند
یک ش��رکت ژاپني موفق به تولید یک اسکلت خارجي رباتیک شده است که 
انسان را به یک ربات تقریبا ۲.۵ متري تبدیل مي کند.به گزارش ایسنا، شرکت 
رباتیک "Skeletonics" یک اس��کلت خارجي تولید کرده که به انساني که 
درون آن ق��رار مي گی��رد، این امکان را مي دهد که اعضاي بدن خود را حرکت 
دهد تا دس��ت و پاي اس��کلت خارجي را به کنترل خود درآورد.دکمه هاي روي 
دست ربات هم قابلیت کنترل انگشتان را به کاربر مي دهد.این اسکلت خارجي 
"Arrive" نام گرفته و در ش��رکتي تولید ش��ده که محصوالت آن به انسان 
 این امکان را مي دهد که احس��اس غول پیکر ب��ودن پیدا کند."کنتو هیروئي"

)Kento Hiroi( مدیرعام��ل ش��رکت "Skeletonics" اظهار کرد، براي ما ژاپني ها ربات ها برابر با چیزي 
هستند که بتوان با آن جنگید و یا روي آن سوار شد.وي ادامه داد، چنین تصوراتي براي ما بسیار قوي است و ما با 
چنین ربات هایي این رؤیا را تحقق مي بخشیم.هیروئي افزود، ما ربات ها را در زمینه سرگرمي به کار مي گیریم و در 
تالش هستیم که مردم ژاپن و سراسر جهان را خوشحال کنیم.سیستم ساخت شرکت "Skeletonics" از یک 
مکانیسم همگام سازي استفاده مي کند که به ربات اجازه مي دهد بدون دخالت برق، حرکت انسان را تقلید کند.باقي 
بدنه این اسکلت خارجي هم از عناصر مکانیکي است.الیه بیروني آن هم از "فیبرهاي پلیمري تقویت شده" ساخته 
شده است.ربات "Arrive" چهارمین محصول تولید شده این شرکت در حوزه اسکلت خارجي است و پوشیدن 
آن نسبت به دیگر مدل ها سریع تر و آسان تر است و وزن کمتري هم دارد.شرکت "Skeletonics" نسخه هاي 
ساخته شده ربات را در اختیار مشتریان قرار مي دهد و یک چراغ هم در سر ربات قرار داده که تابش نور خیره کننده اي 
دارد.ولي باید گفت که تهیه این ربات ژاپني ارزان نیست و قیمت آن از حدود ۷۰ هزار پوند آغاز مي شود و کساني که 

قصد تن کردن این ربات را دارند، باید از قبل آموزش ببینند زیرا استفاده از آن خیلي هم آسان نیست.

آژانس به خوبی می داند ایران در مقابل اقدامات خصمانه و سیاسی هرگز 
»دست بسته« نیست از این رو پاسخ راهبردی که از طرف کشورمان انجام 
ش��د می تواند درس خوبی برای زورگویی ها این نهادبین المللی باشد! ۱۸ 
خرداد ماه ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای را که 
ایران را به عدم همکاری ب��ا آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم می کند 
به تصویب رس��اند. این خبر در حالی منتشر شد که »میخائیل اولیانوف« 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین بعد از تصویب این 
قطعنام��ه تصریح کرد: نمایندگان بیش از نیمی از جمعیت دنیا از قطعنامه 

ضد ایرانی آژانس حمایت نکردند.
واکنشایرانبهقطعنامهآژانسبینالمللیانرژیاتمی ���

این خبر از لحظه انتش��ار واکنش های بسیاری را به همراه داشت که یکی 
از مهمترین آنها صدور بیانیه از سوی ایران بود که در آن تصویب قطعنامه 
ارائه ش��ده از س��وی آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلمان در نشست شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان اقدامی سیاسی، نادرست 
و غیرسازنده تقبیح و تاکید کرد: جموری اسالمی ایران حسن نیت خود را 
در تعامل با آژانس با ارائه اطالعات فنی دقیق نش��ان داد و انتظار این بود 
که آژانس نیز با رویکردی مس��تقل، بی طرفانه و حرفه ای، اقدامی سازنده 
و واقع بینانه در جهت عادی س��ازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود 
آژانس به هیچ وجه نگرانی عدم اش��اعه ای نداش��ته، صورت دهد. ظاهراً 
برخی یادش��ان رفته که تمام موضوعات گذش��ته یکبار و برای همیشه در 
۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ توسط شورای حکام بسته شد. تصویب قطعنامه یادشده 
که بر اس��اس گزارش ش��تابزده و غیر متوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر 
اطالعات دروغین و س��اختگی رژیم صهیونیس��تی صورت گرفته اس��ت، 
نتیجه ای جز تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اس��المی ایران 
با آژانس در بر نخواهد داشت. در این بیانیه اعالم شد: جمهوری اسالمی 
ایران بدلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه یادشده گام های 
عملی متقابلی را اتخاذ نموده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال 

سازی دوربین های فرا پادمانی از جمله آنها است.

درصدیایرانازکلبازرسیهایآژانسدرجهان سهم���22
»محمدرضا غائبی« سرپرس��ت نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در 
وین هم ضمن محکومیت ش��دید این اقدام با انگیزه سیاسی و مغرضانه از 
سوی برخی از کشورهای عضو شورای حکام در بیانیه ای با اشاره به این که 
طی ۲۰ سال گذشته فشرده ترین بازرس��ی های آژانس در ایران انجام شده 
است و تنها در سال ۲۰۲۱، ۲۲ درصد از بازرسی های آژانس در سراسر جهان 
در ایران انجام ش��ده است، گفت: این در حالی است که ایران تنها ۳ درصد 
از کل تأسیسات هسته ای تحت پوشش آژانس در سراسر جهان را در اختیار 
دارد. وی تاکید کرد: ایران قاطعانه نسبت به این قطعنامه ابراز تأسف می کند 
و در پاس��خ به آن اقدام مقتضی را انج��ام خواهد داد، که عواقب آن متوجه 
ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه اس��ت. محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی نیز ش��امگاه ۱۹ خرداد ماه با حض��ور در برنامه »صف اول« در 
رابطه با واکنش ایران به بدعهدی اروپایی ها و صدور قطعنامه شورای حکام، 
تاکید کرد: »ما ضبط دوربین های برجامی را به عنوان باقیمانده حسن نیت 
نگهداش��ته بودیم، اما االن که اتهامات واهی و غیرقابل قبول مطرح ش��د، 
تصمیم اخیر اتخاذ شد. به عنوان مثال در بحث مکان های ادعایی با این که 
اعالم کردند موضوع جابرابن حیان بسته شده، هر سه ماه یک بار از جابر ابن 
حیان بازرسی می کنند. صفحه اورانیوم فلزی که به دنبال آن بودند دیدند که 
در جابرابن حیان است. اراده ای در شخص مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای قانع ش��دن مشاهده نمی شود. به فعالیت تعدادی از دوربین های 
فراپادمانی آژانس خاتمه دادیم و به فعالیت بقیه خاتمه می دهیم. ماشین های 
س��انتریفیوژ جدید را نصب کرده و گازدهی را ش��روع کردیم. برای گازدهی 
ماشین های پیشرفته بازرسان آژانس آمدند و بازدید کردند. ما از این هیاهوها 
و جریانات سیاس��ی تأثیر نمی پذیریم.« البته پیش از اعالم موضع از سوی 
سکاندار هسته ای کشورمان، خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی اعالم کرد: 
پاسخ به قطعنامه سیاسی شورای حکام صرفاً محدود به کاهش دسترسی های 
فراپادمانی آژانس نخواهد بود و جمهوری اسالمی ایران در دو اقدام راهبردی 
دیگر، فرآیند گازدهی به برخی از سانتریفیوژهای پیشرفته )از جمله IR۲ و 

IR۶( را آغاز کرده و نیز سرعت تولید انواع ماشین ها، سانتریفیوژها و قطعات 
مورد نیاز در صنعت هسته ای کشور را افزایش داده است.

توضیحایراندرارتباطباگزارشاخیرآژانسدرخصوصسهمکان ���
س��ازمان انرژی اتمی ایران هم )س��ه شنبه( به منظور تنویر افکار عمومی 
و رس��انه های کش��ور، ترجمه متن کامل توضیحی کشورمان در ارتباط با 
گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص سه مکان 
را منتشر کرد. در توضیح سازمان انرژی اتمی آمده است: مکان های اشاره 
شده در گزارش فعلی مدیرکل مبتنی بر ادعاهای مطرح شده توسط طرف 
ثالث بدنیت-یعنی رژیم صهیونیستی-است که هیچ مبنای حقوقی ندارد. 
 pacta tertiis« الزم به ذکر است که براساس اصول حقوق بین الملل
nec nocent nec prosunt«، به معنای »معاهدات، حق و تکلیف 
برای طرف ثالث پدید نمی آورد« و همچنین ماده ۳4 از کنوانس��یون وین 
در مورد حقوق معاهدات بین دولت ها و سازمان های بین المللی که تصریح 
می کند: »یک معاهده نمی تواند بدون رضایت طرف ثالث حقوق و تعهداتی 
ایجاد کند«، طرف غیرعضو موافقت نامه پادمانی بدون پایبندی به این اسناد 
نمی تواند از برخی حقوق و مزایای مندرج در این موافقت نامه بهره برداری 
و از آن علیه یک کش��ور عضو به منظ��ور طرح هرگونه ادعا و وارد کردن 

آژانس در تحقیقات بی پایان استفاده کند.
ازمواضعخودعقبنمینشینیم ���

واکنش ایران به اقدام صورت گرفته از سوی شورای حکام، به صدور بیانیه 
و اعالم موضع از س��وی سازمان انرژی اتمی محدود نشد بلکه این اقدام، 
واکنش رئیس جمهور را نیز به همراه داش��ت تا جایی که حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی ۱۹ خرداد در پایان بیست و چهارمین سفر استانی خود 
به چهارمحال و بختیاری و در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه، نسبت به 
اقدام اخیر غربی ها و آمریکایی ها واکنش نشان داد و گفت: »ما اساس این 
کار را با تحریک رژیم صهیونیس��تی می دانیم و به خود آنها اعالم کردیم 
و هم من امروز اعالم کردم که این نوع اقدامات به هیچ عنوان نمی تواند 

جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشینی کند. 

 آژانس بین المللی انرژی اتمی عبرت می گیرد؟
واکنش سیاسیون به پاسخ راهبردی ایران؛

ادامهازصفحهیک ���
 ملت ها را به اسارت در می آورد. با قدرت نرم و امپراطوری رسانه ای شوروی را که کشوری ابر قدرت بود شکست دادند، 
با استفاده از همین ابزار جنایت را حقوق بشر و خیانت را امانت معرفی کردند. یکی از سیاستمداران آمریکایی جنگ برای 
تس��خیر افکار و اذهان انس��ان ها را بزرگترین جنگ دانست. دنیای استکباربه ویژه آمریکا این جنگ را آغاز کرده است و 
برای در هم شکس��تن انقالب اس��المی و مقاومت ملت ایران، جنگ بی امان رس��انه ای را دامن زده است. علت دشمنی 
دشمنان تغییر نقشه سیاسی دنیا توسط انقالب است، جمهوری اسالمی ایران طرح خاورمیانه جدید را خنثی کرد و در کالبد 
ملت های منطقه روحیه انقالبی دمیده است؛ ساکنان غزه، کرانه باختری، جنوب لبنان، سوریه، عراق و یمن را به مقاومت 
در برابر دشمنان واداشته است، همه نقشه های خائنانه غربی ها را خنثی کرده است و امروز از همه توان رسانه ای خود را 
برای اشغال ذهن ملت ایران به میدان آورداند تا مردم را از اسالم و انقالب و اخالق و فرهنگ دینی و ملی خود جدا کنند 
و موجب تقابل آنها با نظام شوند. یکی ازدانشمندان غربی که گفته بود اسالم یک تهدید همه جانبه است که تمدن غرب را 
به چالش کشیده است، نظریه پردازان سرشناس غربی مثل فوکویاما، هانتینگتون، دوجنسگی، کیسینجر پس از فروپاشی 
بلوک شرق از تمدنی خفته که در حال بیداری و خیزش است نگران هستند و برای مقابله با آن بنیادهای رسانه های صوتی، 
پژوهش��ی، تصویری و مکتوب را س��ازماندهی کرده و یک ناتوی فرهنگی را به وجود آوردند. برخی نظریه پردازان غربی 
اعتقاد دارند برای رویارویی با مخاطرات پیش رو چاره ای جز تشکیل جبهه واحد نظامی و فرهنگی با همکاری قدرت های 
جهانی نداریم، مقام معظم رهبری در سال ۸۵ هشدار داده اند که باندهای زر و زور برای نابودی هویت ملی جوانب بشری 
در پی تش��کیل ناتوی فرهنگی هس��تند و امروز ناتو شکل گرفته و وارد مبارزه شده است. روزنامه نگاران، خبرگزاری ها و 
برخی از چهره های هنری و فرهنگی و س��لبریتی ها نقش س��ربازان پیاده ناتو فرهنگی را اجرا می کنند، ناتوی فرهنگی 
بخشی از نیروهای خود را از میان خودی ها می گیرد؛ در ناتوی فرهنگی هیچ مسئولی نباید سالم بماند و مورد اعتماد باشد 
همه شخصیت ها باید بشکنند. در جنگ رسانهباید همه ارزش ها و مقدسات را به آتش کشید، برخی از جریان های مؤثر و 
خدمت گذار مانند روحانیت را با حمالت ناجوانمردانه باید از چشم مردم انداخت. ناتوی فرهنگی مرزهای اخالق را از بین 
می برد و هویت ملی و فرهنگی مسخ می کند، در ناتوی فرهنگی مردم باید به ارکان نظام و مسئوالن آن بی اعتماد شوند. 
همه خدمات نظام نادیده گرفته شود و اگر خیانتی از مسئولی سر زد باید آن را با قدرت رسانه ای به اندازه ای بزرگ کرد که 
به همه مسئوالن سرایت داده شود و در باور مردم به گونه ای القا شود که همه مسئوالن فاسد هستند. ناتوی فرهنگی به 
گونه ای فضا را تیره و تار می کند که حتی خانواده مظلوم شهیدان هم نتوانند از خون عزیزانشان دفاع کنند و اگر کسی به 
امر به معروف و نهی از منکر کند با او برخورد می کنند. مجلس، دولت و قوه قضاییه و نهادهای مسئول در کجای جبهه 
مبارزه و مقابله قرار با ناتوی فرهنگی قراردارند؟ مجلس در رأس امور است در مقابله با ناتوی فرهنگی چه تدبیری اندیشیده 

است؟ به حول قوه الهی ما و ملت قهرمان ایران در جنگ سایبری و در مقابله با ناتوی فرهنگی نیز پیروز خواهیم شد.

دشمنان به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام هستند
ادامهازصفحهیک ���

یا دارد، مقصر آن انقالب و نظام اسالمی نیست، بلکه مقصر دولت هایی هستند که ارزش ها و اولویت ها را نادیده می گیرند. 
مسائل کشور به ۳ حوزه تقسیم می شود، یک حوزه اموری که تحریم ها متوجه آنها نبوده، یک حوزه که تحریم ها به آنها 
توجه داشته و حوزه سوم مسائلی که تمرکز ثقل تحریم ها بر آنها بوده است؛ شاهد هستیم در اموری که تحریم ها دخالتی 
در آن نداشته، پسرفت و عقب افتادگی داریم که به عنوان مثال می توان به زرشک، زعفران، پسته، فرش و بسیاری دیگر 
اشاره کرد. مواردی که در آنها تحریمی به ما تحمیل نشده ولی اگر در مورد آنها سوال کنیم که در این حوزه ها پیشرفت 
داشتیم یا پسرفت باید اقرار کنیم پسرفت داشته ایم. حوزه دوم که تحریم ها در آن اثر داشته است، هرجا به اولویت ها توجه 
کردیم، به توان داخلی اهتمام ورزیدیم و هرکجا با تکیه بر توانمندی های خود اقدام کردیم توانستیم یا تحریم ها را خنثی 
یا بی خاصیت کرده و یا آنها را دور بزنیم. حوزه سوم که حوزه ثقل تحریم ها است، جمهوری اسالمی در مسائل تجهیزات 
دفاعی و نظامی با یاری خدا به چند کشور دنیا تسلیحات و تجهیزات صادر می کند و با ساخت و تولید سالح های سبک، 
سنگین، نیمه سنگین و انواع آتشبار، ساخت تانک و نفربر، خودروهای زرهی شنی دار و چرخدار، زیردریایی، ناو و ناوچه، 
هواپیما و بالگرد و موشک های قاره پیما دنیا را متحیر کرده ایم. در زمینه هسته ای، تنها ۷ کشور دنیا قادر به تولید سوخت 
هسته ای هستند، جوانان ایران توانستند کشور ما را در ردیف ۷ کشور اول دنیا قرار دهند. ۱۱ کشور دنیا توان غنی سازی 
اورانیوم را دارند که جمهوری اسالمی ایران یکی از این کشورها است. هر جا روحیه انقالبی کنار زده شد، آن حوزه آلوده، 
ناکارآمد و حوزه پسرفت و عقب ماندگی شده است، در زمینه نانو و همه مسائل رادیوداروها، دنیا را متحیر کرده ایم چرا که 
در این عرصه ها با ایمان، اعتقاد، تمسک به اصول، پایبندی به ارزش ها، والیتمداری و روحیه انقالبی وارد شده ایم. نباید 
تقصیرها را به گردن انقالب، آرمان ها و ارزش ها بیندازیم. تقصیرها آن جایی است که از اصول انقالب عدول کرده ایم، 

به سران سه قوه می گویم که باید به داد مملکت و مردم برسند.

برخی سلبریتی ها در نقش پیاده نظام ناتوی فرهنگی

حتی اگر تمام تاسیسات هسته ای ایران به طرز معجزه آسایی همین فردا 
از بین برود، باز این کشور می تواند به دلیل وجود فناوری باالیی که از آن 
برخوردارست ظرف مدت چند ماه آنها را جایگزین کند. اندیشکده آمریکایی 
آتالنتیک کانس��یل روز دوشنبه در مقاله ای با اعتراف به این که هیچیک 
از اقدامات غرب و رژیم صهیونیستی تاکنون برای توقف برنامه هسته ای 
ایران و یا تغییر سیاست این کشور موفق نبوده است اعتراف کرد: سیاست 
»هزار ضربه چاقو« که به ادعای نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در برابر ایران در پیش گرفته ش��ده بود شکس��ت خورده اس��ت. نویسنده 
مقال��ه دنی س��یترینویچ که از مقام های کهن��ه کار وزارت اطالعات رژیم 
صهیونیستی برای تحقیق در امور ایران است، با اشاره به اقدامات تروریستی 
این رژیم علیه تهران از جمله ترور دانمش��ندان هسته ای اذعان داشت که 
مقام های گذشته و حال رژیم صهیونیستی همیشه در صدد بودند تا از هر 
طریق ممکن به تخریب و توقف برنامه هسته ای ایران دست یایند. با این 
وجود اکنون چنین به نظرمی رس��د که هیچیک از آن اقدامات نتوانس��ته 

است آنها را به نتیجه دلخواه برساند. در این مقاله آمده است: در جهانی که 
نیازمند نفت و انرژی و در پی دور زدن تحریم هاست دیگر سیاست »فشار 
حداکثری« رییس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ هم کارگر نخواهد بود 
و درآمد نفتی ایران با وجود اعمال سیاس��ت فشار حداکثری، خود حاکی از 
همین واقعیت است. ترامپ در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج توافق هسته ای 
با ایران، موس��وم به برجام، تحریم های ش��دید جدیدی را علیه این کشور 
اعم��ال کرد و کارزاری را به نام فش��ار حداکثری برای از بین بردن اقتصاد 
ایران آغاز نمود. با این وجود ایران توانس��ت با اتخاذ سیاست های مناسب 
و جایگزین کردن گزینه های بومی و منطقه ای سیاس��ت فشار حداکثری 
غرب را شکس��ت دهد و ت��ا آنجا پیش برود که به اعت��راف پایگاه خبری 
بلومبرگ آمریکا به الگوی موفقی برای س��ایر کش��ورهای تحت تحریم از 
جمله روس��یه بدل شود. نویسنده مقاله آتالنتیک کانسیل با اعتراف به این 
که ایران در دور زدن تحریم ها مهارت پیدا کرده است افزود: پس از جنگ 
اوکراین ائتالفی از کشورهای تحت تحریم با شرکت ایران، روسیه و چین 

تشکیل شده که قصد آن نادیده گرفتن تحریم هاست. دولت جو بایدن هم 
به دلیل قیمت باالی بنزین تمایلی ندارد فشار بیشتری به ایران وارد کند و 
همس��ایگان عرب این کشور هم در حوزه خلیج فارس به دلیل هراسی که 
از ایران دارند تمایلی به اجرای تحریم ها ندارند. از سال ۲۰۰۳ به بعد هیچ 
تهدید نظامی قابل قبولی علیه ایران وجود نداشته است و آخرین مورد زمانی 
بود که نیروهای آمریکایی پس از تهاجم این کش��ور به عراق و افغاس��تان 
در آن کشورها و نزدیک به مرز ایران حضور داشتند. اما با توجه به بحران 
های موجود و تمایل آمریکا به کاهش حضور نظامی اش در خاورمیانه دیگر 
اعمال چنین تهدیداتی عملی نیست. نویسنده مقاله با اعتراف به این نکته 
که دانش باالیی در ذهن تعداد بیش��مار دانش��مندان هسته ای ایران وجود 
دارد اذعان داشت: این تعداد بسیار باالتر از آنست که قابل از بین بردن باشد. 
حتی اگر تمام تاسیسات هسته ای ایران به طرز معجزه آسایی همین فردا 
از بین برود، باز این کشور می تواند به دلیل وجود فناوری باالیی که از آن 

برخوردارست ظرف مدت چند ماه آنها را جایگزین کند.

اعتراف اندیشکده آمریکایی:
سیاست »هزار ضربه چاقو« صهیونیست ها در قبال ایران شکست خورد


