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 استنکاف حسن روحانی از اجرای
 قانون اقدام راهبردی محرز است

کمیسیون اصل 90 مجلس:

 سیاست ایران در گسترش روابط
 با همسایگان کامال درست است
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رئیس جمهوری ترکمنستان درحالی در صدر هیات عالی 
رتبه سیاسی و اقتصادی، امروز سه شنبه به تهران سفر 
کرده است که این اولین سفر بردی محمداف به تهران 
از ابتدای برعهده گرفتن مس��ئولیت ریاست جمهوری 

ترکمنستان است و پیش از این او در...

 قفل پنج ساله روابط 
تهران و عشق آباد شکست

با افزايش 80 درصدی تجارت ايران و ترکمنستان

همانند سال گذشته محدودیت های ایجاد شده برای 
برق کارخانجات فوالد و سیمان منجر به گران شدن 
این کاالها در بازار ش��ده؛ به نحوی که قیمت سیمان 
در خرده فروش��ی ها از حدود پاکتی ۵۰ هزار تومان به 

۶۵ هزار تومان و در مناطقی تا...

 کمبود برق، بازار سیمان را 
بهم می ریزد؟

سقوط آزاد ارز

داستان تکراری گرانی سيمان با آغاز گرما؛

اقدام بانک مرکزی دالر را 2 هزار تومان ارزان کرد؛

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

 اجرای مصوبات
 استانی مردم را 
امیدوار می کند

سرمقاله ترسو را توفیق و کامیابی محال است. امام علی )ع(

یادداشت

اقدام مجلس برای اصالح 
قانون سازمان های توسعه ای

علیخضریان ���
عضوهیئترئیسهکمیسیوناصل90

نود  اص��ل  کمیس��یون 
مجلس، پیرو درخواست 
فردوس  وق��ت  نماینده 
دوره  در  طب��س  و 
ده��م مجلس از این کمیس��یون که در 
س��ال ۹۶ جهت رس��یدگی به وضعیت 
س��ازمان های توسعه ای صنعتی )ایدرو و 
ایمیدرو( مطرح شده بود به این موضوع، 
ورود کرده اس��ت. زمان تأسیس ایدرو و 
ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته 
ش��ده بود که علی رغم گذش��ت سالیان 
برخی از این اهداف محقق نش��د و این 
س��ازمان ها نتوانس��تند آنطور که انتظار 
می رف��ت کمک��ی ب��ه توس��عه صنعت 
کشور کنند. مرکز پژوهش های مجلس 

گزارشی برای احصای آسیب ها...
ادامهدرهمینصفحه ���

واقعی کردن درآمدهای 
بودجه راه مهار تورم

محمدرضادشتیاردکانی ���
عضوهیأترئیسهمجلس

در بحث اصالح ساختار 
و  درآمدها  بای��د  بودجه 
هزینه ها ش��فاف باشد و 
در س��ایه این ش��فافیت 
اس��ت ک��ه یک��ی از گام ه��ای مهم در 
اصالح س��اختار بودجه برداشته می شود. 
ما در بودجه فقط بیشتر به منابع ناشی از 
درآمدهای نفتی تکیه داریم و حال آنکه 
می توانی��م با افزایش پایه ه��ای مالیاتی 
روی درآمدهای این بخش نیز حساب باز 
کنیم. افزایش منابع درآمدی بودجه یکی 
از نکات مهم در اصالح س��اختار بودجه 
اس��ت، همانطور که رهبر معظم انقالب 
نیز تأکید داشتند در کنار درآمدهای نفتی 
ما می توانی��م با توجه به بخش معادن و 

درآمدهای حاصل از آن بخش...
ادامهدرهمینصفحه ���
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ادامهازهمینصفحه ���
...قابل توجهی از مناب��ع درآمدی بودجه را تأمین کنیم.  
با واقع��ی کردن درآمدهای بودجه م��ا می توانیم جلوی 

کسری بودجه را بگیریم و در سایه جلوگیری از کسری 
بودجه اس��ت که تورم کنترل می ش��ود و ما دیگر شاهد 
فشار ناشی از این تورم به مردم نخواهیم بود. نکته مهم 

در حوزه شفافیت در بودجه شفافیت در منابع و مصارف 
شرکت های دولتی است که این موضوع باید به طور جد 

در دستور کار قرار گیرد.

ادامهازهمینصفحه ���
...در ای��ن ح��وزه ارائ��ه کرده اس��ت، ع��دم جهت گیری 
مش��خص و ثابت در مواجهه با س��ازمان های توسعه ای 
)ایدرو و ایمیدرو(، ناهماهنگی س��ازمان های باالدستی و 
نهادهای حاکمیتی با س��ازمان های توس��عه ای که سبب 
ایجاد بی سروسامانی و تغییر شکل و ماهیت سازمان های 
توس��عه ای و دوری از اه��داف اصلی آن ها ش��ده اس��ت 
به گونه ای که فعالیت این س��ازمان ها بیش��تر به صورت 
بانکداری درآمده اس��ت و تورم قوانی��ن در این حوزه که 
موجب س��ردرگمی و پیچیدگی های فراوان در حوزه اجرا 
شده اس��ت از اهم چالش های این دو سازمان بود. بعد از 
ای��ن گزارش بود که معاون وقت وزیر صمت و رؤس��ای 
هیئت عامل س��ازمان های ایدرو و ایمیدرو طی مکاتبات 
متعدد، آس��یب های موجود در این مسیر و راهکارها را به 
کمیسیون اصل نود می دهد و از این کمیسیون جهت حل 
مشکل، اس��تمداد می کند. از اهم مشکالت مطرح شده، 

عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت ها به 
سازمان های توسعه ای پس از خصوصی سازی بود، برای 
مثال بعد از خصوصی سازی کردن شرکت نی شکر هفت 
تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به حس��اب 
این س��ازمان توس��عه ای باز می گرداندند، اما نه تنها این 
پول به حس��اب آن ها نرفت، بلکه وثایق و ضمائم آن ها 
در بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری نیز توقیف شده 
اس��ت. یعنی نه تنها س��ود نکرده اند بلکه مسئولیت مالی 
هم به گردن آن ها افتاد. عدم وجود حساب مشخص نزد 
خزانه داری کل کشور برای این سازمان ها، در نظر نگرفتن 
ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست 
اعتب��ارات مربوط به منابع حاص��ل از واگذاری ها، نادیده 
گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت های تابعه 
طی س��ال های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از 
محل سپرده ها نیز از جمله مشکالت دیگر این دو سازمان 
بود. بخش��ی از فعالیت های این دو سازمان مالی است اما 

با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آن ها 
داده نمی ش��ود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، 
عمال نافی کارکرد ماهیت سازمان های توسعه ای و خالف 
رویه سازمان های توسعه ای دنیا است. این موضوع به این 
معنا است که سازمان توس��عه ای  را تأسیس کرده ایم که 
ب��ه صورت نیمه خصوصی فعالی��ت کند و نهاد حاکمیت 
صرفا به آن جهت دهی کند، اما آن قدر قوانین دس��ت و 
پاگیر برای آن ها گذاش��ته ایم که عم��ال اجازه فعالیت به 
آن ها نمی دهیم و آن ها نه می توانند س��ود دریافت کنند 
و نه فعالیت مالی داش��ته باشند. کمیسیون از کارشناسان 
حقوقی هر دو س��ازمان دعوت کرد و ضمن تش��کیل دو 
جلس��ه در سالجاری، کارگروهی متشکل از مدیران ایدرو 
و ایمیدرو و کارشناسان مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه 
و بودجه تحت عنوان کارگروه س��اماندهی و حذف موانع 
قانونی و اجرایی سازمان های توسعه ای ایجاد کرد که همه 

مشکالت این دو سازمان یک جا احصا شود. 

واقعی کردن درآمدهای بودجه راه مهار تورم

اقدام مجلس برای اصالح قانون سازمان های توسعه ای



اخبار

پنج شنبه 26 خرداد 1401  16 ذی القعده 1443
16 ژوئن  2022   شماره 3576

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

ايران و جهان

نشست های دیپلماسی اقتصادی میان 
ایران و هند برگزار شد

نشست های دیپلماس��ی اقتصادی میان ایران 
و هند با حضور مع��اون اقتصادی وزارت امور 
خارجه برگزار شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
در ح��وزه همکاری های بن��دری و دریانوردی 
نمایندگان سازمان بنادر و منطقه آزاد کشورمان 
در نشستی جداگانه با مسئوالن وزارت کشتیرانی 
هند و شرکت کارگزار هندی در بهره برداری از 
بندر شهیدبهشتی چابهار در خصوص گام های 
عملیاتی برای فعال سازی تجهیزات نصب شده 
در این بندر، تأمین س��ایر تجهیزات مورد نیاز، 
تشویق بخش خصوصی دو کشور به مشارکت 
در برنامه های آتی همکاری و س��رمایه گذاری 
در منطقه آزاد چابهار و مکران، گفتگو کردند. 
در حوزه مالی نیز نمایندگان بانکی کشورمان 
با مس��ئوالن وزارت دارایی هند طی جلسه ای 
در خصوص رفع برخی مش��کالت پیش آمده 
برای همکاری های دو طرف و نیز اس��تفاده از 
فناوری های جدید بانکی میان دو کشور برای 
افزایش مراودات مالی دو طرف به تبادل نظر 

پرداخته و به توافقات برجسته ای رسیدند.

سیمای جنگ ها با فناوری های پیشرفته 
در حال تغییر است

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز سیمای 
جنگ ها با طل��وع فناوری های پیش��رفته در 
حال تغییر اس��ت و هر پدیده قابل تشخیصی 
به س��رعت منهدم می شود. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه در اولین همایش آماد و پشتیبانی دفاعی 
در گام دوم انقالب اس��المی که در دانش��گاه 
افس��ری و تربیت پاس��داری امام حسین )ع( 
برگزار شد طی سخنانی، گفت: آماد و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، ستون اصلی گسترش قدرت 
دفاعی و اقدار جمهوری اس��المی ایران و در 
یک صحنه بزرگ تر ستون فقرات قدرت جبهه 
مقاومت هستند. وی ادامه داد: وقتی از گام دوم 
انقالب اسالمی س��خن می گوئیم مهم ترین 
ویژگی آن تمدنی بودن آن اس��ت و شاخصه 
اصلی یک تمدن پیشگام بودن و دارای سبک 
تفکر، هنر، دانش، فناوری و مدیریت اس��ت. 
در عرصه طالیی اس��الم نیز جامعه اسالمی 
در عرصه علمی، فرهنگی و فناوری پیش��گام 
ب��ود، زمانی که در اروپا علم نبود خواجه نصیر 
طوسی فاصله زمین تا ماه را اندازه می گرفت، 
پس شاخصه اصلی تمدن یعنی داشتن الگو در 
عرصه های مختلف. فرمانده کل س��پاه گفت: 
برای اینکه شایستگی الزم برای ترسیم الگوی 
نظم نوین جهانی توسط اسالم شکل نگیرد، 
این جنگ همه جانبه علیه اسالم و کشورهای 
اس��المی را می بینیم تا از ظه��ور یک تمدن 
پیش��گام جلوگیری کنند. سرلش��کر سالمی 
پیشرفته بودن را عنصر اصلی آماد و پشتیبانی 
دفاعی در گام دوم انقالب اس��المی دانست و 
گفت: ش��اید تصور از پیشرفته بودن در آماد و 
پشتیبانی نظامی داشتن تجهیزات و انبارهای 
بزرگ و توان انتقال آن به میدان نبرد باشد اما 
همه اینها در تغییر است و جهان، جهان ارتباط 
کامل در فضای حقیقی است که در تمام شئون 

زندگی ما جاری است.

دشمنان توان ارزیابی حمله به 
کشورمان را ندارند

مع��اون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش با 
بیان اینکه ام��روز در مجموعه پدافند هوایی 
شاهد رشد جهشی و پیشرفت لحظه ای علوم 
پدافندی هستیم، گفت: دشمنان توان ارزیابی 
حمله به کشورمان را ندارند. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، امیر محمد یوس��فی خوش قلب 
مع��اون عملیات نیروی پدافن��د هوایی ارتش 
از منطق��ه پدافند هوایی ش��مال بازدید کرد و 
در این بازدی��د توان رزم��ی، آمادگی دفاعی، 
میزان سرعت عمل و هوشیاری فرماندهان و 
کارکنان این منطقه پدافندی را در برابر هرگونه 
تهدید و جنگ هیبریدی-ترکیبی دشمن مورد 
ارزیابی قرار داد. وی گفت: پدافند هوایی ارتش 
با بکارگی��ری راهبردهای عملیاتی، تاکتیکی، 
خالقانه و نیز ناش��ناخته از دید دشمن در ابعاد 
مختلف و پیچیده، موجب اقتداری شگرف در 
س��طح منطقه شده اس��ت و همین اقتدار در 
توس��عه کشور و ایجاد امنیت پایداربسیار مؤثر 
اس��ت. معاون عملیات نی��روی پدافند هوایی 
ارت��ش با بیان اینکه امروز در مجموعه پدافند 
هوایی شاهد رشد جهشی و پیشرفت لحظه ای 
علوم پدافندی هستیم، اظهار داشت: دشمنان 
ت��وان ارزیابی حمله به کش��ورمان را ندارند و 
دچار سردرگمی شده اند چرا که تجاوز بر علیه 
کش��ورمان پاس��خ کوبنده و فراموش نشدنی 
دالورم��ردان پدافند هوایی از جای جای ایران 

پهناور را بدنبال خواهد داشت.

۳ کشته بر اثر تیراندازی در شهر »لس 
آنجلس« آمریکا

منابع خبری از کشته شدن ۳ نفر از جمله دو 
پلیس بر اثر تیراندازی در جنوب لس آنجلس 
در ایال��ت کالیفرنیای آمریکا خب��ر دادند. به 
گزارش النشره، به گفته پلیس محلی آمریکا، 
در تیراندازی در ش��هر »لس آنجلس« ایالت 
»کالیفرنیا«، سه نفر از جمله دو پلیس کشته 
شدند. پلیس در توضیح این حادثه اعالم کرد 
تیراندازی در شهر »آل مونته« در جنوب لس 
آنجلس هنگام تحقیق��ات و بازجویی پلیس 
درباره حمله احتمالی با س��الح س��رد در یک 
هتل اتفاق افتاد که منجر به کش��ته شدن دو 
نیروی پلیس و یک فرد مظنون شد. این خبر 
در حالی اس��ت که در آوریل گذشته، در یک 
حادثه تیراندازی در مرکز شهر »ساکرامنتو« 
مرکز ایالت »کالیفرنیا« آمریکا، ۶ نفر کش��ته 
و ۹ نفر دیگر زخمی ش��دند. گفتنی است که 
آمریکا همیشه شاهد تیراندازی های مکرر با 
انگیزه های مختلف بوده و موضوع گسترش 
سالح یکی از بحث برانگیزترین موضوعات 

در میان مردم این کشور است.

حل مشکل پیوستن سوئد و فنالند به 
ناتو دشوار است

دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی در 
نشس��ت دو روزه وزرای دف��اع این س��ازمان 
نظامی تأکید کرد: حل مشکل پیوستن سوئد و 
فنالند به ناتو دشوار است. به گزارش آناتولی، 
»ینس استولتنبرگ« دبیرکل سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی »ناتو« پیش از آغاز نشست 
دو روزه وزرای دفاع این س��ازمان نظامی در 
بروکسل، در ارتباط با روند عضویت فنالند و 
س��وئد و رویکرد ترکیه نسبت به این موضوع 
گفت: نگرانی های امنیتی آن��کارا به ویژه در 
حوزه مبارزه با تروریسم است. دبیرکل سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی در این خصوص ادامه 
داد: نگرانی ه��ای ترکیه در م��ورد پ ک ک 
مش��روع است. پ ک ک از نظر ناتو، اتحادیه 
اروپ��ا و همچنین فنالند و س��وئد یک گروه 
تروریستی اس��ت. باید نگرانی های ترکیه را 
بررسی کرد. پیام هایی مبنی بر اعالم آمادگی 
این دو کش��ور برای رفع نگرانی های مذکور 
ترکیه خرس��ند کننده است. استولتنبرگ حل 
این مسئله در مدت کوتاه را »دشوار« دانست 
و گفت: در زمینه زمان حل نمی توانیم تاریخ 
دقیقی را ذکر کنیم. خواستار حل این مسئله 
پیش از آغاز نشس��ت سران سازمان در ۲۹ و 

۳۰ ماه ژوئن در مادرید هستیم.

واشنگتن به بازی کردن با آتش در 
بحران اوکراین ادامه می  دهد

معاون وزیر خارجه روس��یه در مصاحبه ای با 
ش��بکه تلویزیونی روسیا- ۱ گفت: واشنگتن 
به بازی ک��ردن با آتش در بح��ران اوکراین 
ادام��ه می دهد. به گ��زارش خبرگزاری تاس، 
س��رگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه 
ام��روز چهارش��نبه در مصاحبه ای با ش��بکه 
تلویزیونی روس��یا – ۱ گفت که غرب اکنون 
باید نهایت احتیاط و خویش��تنداری را از خود 
نش��ان داده و از س��رازیر کردن تسلیحات به 
اوکراین خودداری کند. مع��اون وزیر خارجه 
روس��یه در این خصوص ادامه داد: واشنگتن 
به بازی کردن با آتش در بحران اوکراین ادامه 
می دهد. این موضوع خطرناک اس��ت. غرب 
اکنون باید حداکثر احتیاط و خویش��تنداری را 
در پی��ش گرفته و از هرگونه تش��دید اوضاع 
و س��رازیر کردن سیل تسلیحات به کی  یف 

خودداری کند.

 شکایت اروپا از انگلیس به دلیل نقض 
قوانین برگزیت

کمیس��یون اروپا از دولت انگلی��س به دلیل 
نقض برخی از قوانین پس��ابرگزیت در ارتباط 
با تجارت با ایرلند ش��مالی ش��کایت کرد. به 
گ��زارش رویترز، کمیس��یون اروپ��ا به دلیل 
نقض برخی از قوانین پس��ا برگزیت از سوی 
انگلیس دو روند حقوقی را علیه این کش��ور 
کلید زد.پس از آنکه انگلیس برنامه های خود 
در خصوص لغو برخی از قوانین پس��ابرگزیت 
در خصوص تجارت با ایرلند شمالی را اعالم 
کرد، کمیس��یون اروپا امروز چهارشنبه اعالم 
کرد شکایت قانونی را علیه لندن به راه انداخته 
است. همچنین کمیسیون اروپا در همین راستا 
یک شکایت دیگر علیه انگلیس را، که پیشتر 
مسکوت کرده بود، بار دیگر به جریان انداخت. 
»ماروس سفکوویچ« نایب رئیس کمیسیون 
اروپا، ضمن انتق��اد از اقدام لندن گفت تغییر 
یکجانبه یک توافق بین المللی هیچ توجیهی 
ندارد. ش��کایت کمیس��یون اروپا می تواند به 
وضع جریمه از سوی دیوان دادگستری اروپا 
علیه انگلیس منجر شود. دولت انگلیس اخیراً 
طرحی را اعالم کرد که بر مبنای آن بازرسی 
گمرکی کاالهای وارد ش��ده از ایرلند شمالی 
به انگلیس لغو می ش��ود. در حالیکه بر مبنای 
قوانین تجاری پس��ابرگزیت، این قس��مت از 
مرزهای ایرلند شمالی همچنان بخشی از بازار 
اتحادیه اروپا محسوب می شود و اقدام انگلیس 

نقض این بند خواهد بود.

اخبار

رهب��ر معظم انق��الب اس��المی فرمودند: 
سیاس��ت دولت جمهوری اس��المی ایران، 
گس��ترش روابط با کش��ورهای همس��ایه 
اس��ت و این، سیاستی کاماًل درست است. 
به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری، 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر انقالب 
اس��المی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار 

»س��ردار بردی محم��داف« رئیس جمهور 
ترکمنس��تان و هیئت همراه، گس��ترش و 
تعمیق هر چه بیشتر روابط را کاماًل به نفع 
هر دو کشور دانستند و گفتند: سیاست دولت 
جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط با 
کشورهای همس��ایه است و این، سیاستی 
کاماًل درست است. ایشان با تأکید بر اینکه 
الزمه عبور از موانع من��وط به عزم و اراده 

جدی دو کشور برای گسترش روابط است، 
افزودند: البته روابط دوس��تانه میان ایران و 
ترکمنس��تان مخالفینی در سطح منطقه و 
بین المل��ل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد. 
رهبر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: باید 
کمیس��یون همکاری های مش��ترک میان 
دو کش��ور به  صورت جدی فعال باشد و با 
پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند. 

در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور 
کشورمان نیز حضور داش��ت، آقای سردار 
»بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنستان 
گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش 
روابط با همسایگان اس��ت و تالش داریم 
با توجه به اس��ناد همکاری که امروز امضا 
ش��د، روابط خوب دو کشور را در حوزه های 
مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کاال 

و همچنین اج��رای طرح های بزرگ بیش 
از پی��ش تحکیم ببخش��یم. رئیس جمهور 
ترکمنستان با اش��اره به سی اُمین سالگرد 
روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: 
از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان 
از جنابعالی به دلیل حمایت های همیشگی 
از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و 

قدردانی می کنم.

سیاست ایران در گسترش روابط با همسایگان کامال درست است
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان:

قفل پنج ساله روابط تهران و عشق آباد شکست
با افزایش ۸0 درصدی تجارت ایران و ترکمنستان

رئیس جمهوری ترکمنستان درحالی در صدر هیات عالی 
رتبه سیاسی و اقتصادی، امروز سه شنبه به تهران سفر کرده 
است که این اولین سفر بردی محمداف به تهران از ابتدای 
برعهده گرفتن مس��ئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان 
است و پیش از این او در ۱۹ دی ۱۴۰۰ به عنوان فرستاده 
ویژه رئیس جمهور وقت این کشور به ایران آمده بود. قرار 
اس��ت در این سفر دو روزه عالوه بر نشست های مشترک 
هیأت ه��ای عالی رتبه دو کش��ور، چند س��ند همکاری و 

تفاهمنامه امضا شود.
اماچرااینسفراهمیتدارد؟ ���

وضعیت ناخوش��ایند روابط با همس��ایگان در دولت های 
یازدهم و دوازدهم از جمله مشکالتی بود که دولت سیزدهم 
وعده بهبود آن را مطرح کرد. از همین رو سفر به کشورهای 
همس��ایه در اولویت اصلی سیاست خارجی دولت آیت اهلل 
رئیسی قرار گرفت. سفر به تاجیکستان، ترکمنستان، قطر 
و روس��یه از همین جهت قابل ارزیابی اس��ت. نکته جالب 
آنکه اکثریت س��فرها رئیس جمهور جدی��د ایران پس از 
چند س��ال قطع سفرهای دوجانبه از سوی مقامات دولتی 
شروع شده است. روابط تیره چندین ساله با تاجیکستان و 
همچنین یک دهه عدم سفر رئیس جمهور ایران به قطر 
خود گویای بی توجهی رئیس دولت س��ابق بوده است. اما 
ماجرای ترکمنستان هم از این دست است. به همین دلیل 
به برخ��ی از فراز و فرودها از جمله کاهش ش��دید روابط 
تجاری دو کش��ور و همچنین تیره ش��دن روابط سیاسی 
در دولت روحانی و معکوس ش��دن این وضعیت در دولت 

سیزدهم می پردازیم.
فریزشدنروابطدردولتروحانی ���

سال های ۸۸ تا ۹۲ دوره اوج روابط تجاری و سیاسی ایران 
و ترکمنستان محس��وب می شود. در این دوره تجارت دو 
کش��ور از مرز یک میلیارد دالر نیز فراتر رفته و مناسبات 
سیاس��ی نیز در چارچوب های گوناگون توسعه یافت. تنها 
چالش جدی میان تهران و عشق آباد در این سال ها مساله 
قطع گاز از سوی ترکمنس��تان و نیز پرداخت بدهی های 

ایران بود. ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم اما 
این چالش ها در سایه برخی کم تدبیری ها و عدم توجه به 
موقع و کافی به مس��ائل همسایگان، تعمیق یافت. دولت 
که در این دوره بخش عمده توان خود را متمرکز بر توافق 
هس��ته ای و برجام کرده بود و همین امر نیز باعث غفلت 
نسبی از همس��ایگان، از جمله ترکمنستان شد. حتی بعد 
از برج��ام نیز که انتظار می رفت مناس��بات تجاری ایران 
و این کش��ورها در سایه تعلیق برخی تحریم ها گسترش 
یابد، باز هم خروج ترامپ و بدعهدی آمریکا مجددا توان 
و توجه دیپلماسی را به سمت غرب و آمریکا متمایل نمود. 
ای��ن رویکرد در کنار نگاه های خاص و بعضا غیرس��ازنده 
نتایج اس��ف باری را بر جای گذاشت. در وهله نخست این 
کم تدبیری واکنش ترکمنستان در قطع گاز را در برداشت 
که شرایط سختی برای ایران و حتی ترکمنستان )با توجه 
به قطع صادرات گاز ترکمنستان به روسیه( به وجود آورد. 
پس از آن نیز عدم تدبیر مناسب در حل و فصل اختالفات 
با کشور همسایه و ارجاع پرونده اختالفات به دادگاه های 
بین المللی شرایط را بسیار دشوارتر نمود. نخستین برایند 
سیاس��ی از این روندها از س��ال ۱۳۹۴ به بعد، آن بود که 
رئیس جمهور ترکمنس��تان طی ۶ س��ال اخیر سفری به 
تهران نداشته است. در حوزه مبادالت تجاری و اقتصادی 
نی��ز کاهش مبادالت از بیش از یک میلیارد دالر به کمتر 

از ۲۰۰ میلی��ون دالر به خوبی بیانگر اثرگذاری این عامل 
می باشد. مشکالت ترانزیتی و برخی حواشی دیگر نیز به 
طور محسوس��ی متاثر از این فضای کل��ی در روابط بوده 

است.
سوآپگازیوفصلجدیدهمسایگی ���

به نظر می رسد روابط دو کشور در دولت سیزدهم به سمت 
بهبود و تقویت روابط تغییر کرده و قفل ۵ ساله ای را که بر 
روابط دو کشور افتاده بود، شکسته شده است. انعقاد قرارداد 
سوآپ گازی سه جانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری 
آذربایجان در ۷ آذر ۱۴۰۰ و در حاشیه پانزدهمین اجالس 
اکو در عشق آباد سیگنال نماد واضحی بود مبنی بر اینکه 
تهران و عش��ق آباد دور جدیدی از م��راودات خود را آغاز 
کرده اند و قصد دارند سهم ویژه ای برای یکدیگر در روابط 
بین المللی خود قائل شوند. طبق مرحله نخست این قرارداد 
که اجرای آن از نیمه دی ماه س��ال گذشته آغاز شد مقرر 
شد ساالنه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به 
جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسالمی ایران انتقال 
یابد و در این میان عواید این انتقال سوخت از مسیر ایران 
سبب پایداری تأمین سوخت زمستانی مورد نیاز استان های 
خراس��ان رضوی، ش��مالی و جنوبی، گلس��تان و سمنان 
ش��ود. این قرارداد به باور بسیاری از کارشناسان عالوه بر 
سودمندی اقتصادی برای هر دو کشور، ایران و ترکمنستان 

را به همسایه هایی با اهمیت راهبردی برای یکدیگر تبدیل 
کرد و در افقی دیگر نشان دهنده واقعیت امکان بی اثرسازی 
تحریم ها و تالش های غرب برای منزوی کردن جمهوری 
اسالمی ایران است. تصمیم اخیر سه کشور طرف قرارداد 
س��وآپ گازی برای برابر کردن حجم قرارداد سوآپ از بعد 
اقتصادی و حاال سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران را 
که قرار است موعد امضای اسناد و تفاهمنامه های همکاری 
متعددی باش��د، باید بازتاب نگاه ویژه ای دانست که دولت 
سیزدهم به روابطش با همسایگان، کشورهای پیرامونی و 

نیز کشورهای منطقه آسیای میانه دارد.
افزایشتجارتایرانوترکمنستان ���

اعداد و آمار هم نش��ان می دهد که در ماه های گذش��ته از 
شروع به کار دولت سیزدهم ترمز روند نزولی تجاری بین 
دو کش��ور کشیده شده اس��ت. تا جاییکه گمرک ایران از 
افزایش بیش از ۷۹ درصدی تجارت ایران و ترکمنس��تان 
در ۹ ماه اخیر خبر داد. س��خنگوی گمرک ایران، همزمان 
با سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تهران، جزئیات تجارت 
غیرنفتی کش��ور با ترکمنستان از اول ش��هریور ماه ۱۴۰۰ 
تا پایان اردیبهش��ت امس��ال )از ابتدای شروع به کار دولت 
سیزدهم( را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، یک میلیون 
و ۱۴ ه��زار و ۴۷۴ ت��ن کاال به ارزش ۲۹۹ میلیون و ۷۲۸ 
هزار و ۵۳۵ دالر حجم تجارت خارجی دو کشور بوده است 
که در مقایسه با دوره زمانی مشابه با رشد ۴/ ۲۲ درصدی 
در وزن و ۴/ ۷۹ درصدی در ارزش همراه بوده است. سهم 
صادرات کاالهای ایرانی از این میزان تجارت غیرنفتی ۹۸۷ 
ه��زار و ۷۵۵ تن به ارزش ۲۷۶ میلی��ون و ۶۳۷ هزار دالر 
اس��ت که نسبت به مدت مشابه )ابتدای شهریور ۱۳۹۹ تا 
پایان اردیبهشت ۱۴۰۰( رش��د ۱۶ درصدی در وزن و ۸۹ 
درصدی در ارزش داشته است. در رابطه با سهم واردات از 
ترکمنس��تان در این ۹ ماه نیز، ۳۵ هزار و ۷۱۹ تن کاال به 
ارزش ۲۳ میلی��ون و ۹۱ هزار و ۴۸۶ دالر بوده که به رغم 
کاهش ۳۸ درصدی در وزن، رش��د ۱۴ درصدی در ارزش 

داشته است.

 وضع همسایگان بدتر از پاریس

اجرای مصوبات استانی مردم را امیدوار می کند

تورم فرانسه رکورد ۳۷ ساله را شکست

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

موسس��ه ملی آم��ار و مطالع��ات اقتصادی 
فرانس��ه نخس��تین برآورد خود از نرخ تورم 
۵.۲ درصدی در ماه می امسال را تایید کرد؛ 
رقمی که حکایت از شکسته شدن نرخ تورم 
این کش��ور در ۳۷ سال گذشته دارد. روزنامه 
لو فیگارو روز چهارشنبه ضمن تایید تحلیل 
دو هفته پیش خ��ود، اعالم کرد: در ماه می 
قیمت مصرف کننده در فرانس��ه ۵.۲ درصد 
طی ی��ک س��ال افزایش یافت. بر اس��اس 
ای��ن گ��زارش، طی یک س��ال، قیمت های 
مصرف کننده پ��س از افزایش ۴.۸ درصدی 
در ماه آوریل، به ۵.۲ درصد در فرانسه رسیده 
اس��ت. لو فیگارو با میان تیتر »افزایش روز 
افزون تورم از ابتدای س��ال«، می افزاید: اگر 
جزئیات مورد بررسی قرار گیرد، در بسیاری 
از بخش ها ش��اهد افزایش قیمت هس��تیم. 
ای��ن امر به ویژه در مورد انرژی که توس��ط 
بنزین و گازوئیل مدیریت می شود به رکورد 
رسیدند و در بخش گاز نیز قیمت ها در حال 
شتاب هستند. بر اساس این گزارش، قیمت 
مس��کن، پذیرای��ی، بیمه، خدم��ات حمایت 
اجتماعی، اجاره، آب، جم��ع آوری زباله های 
خانگ��ی و یا حتی قیمت ه��ای نگهداری و 
تعمی��ر خودروهای ش��خصی و محصوالت 
تولیدی همگ��ی در حال افزایش هس��تند. 
بر اس��اس گزارش این موسس��ه ملی، البته 
در بخش قیم��ت برق، خدمات حمل و نقل 
از جمله هوایی و ج��اده ای، یا حتی خدمات 
بهداش��تی و ارتباطی، فشارها اندکی کاهش 

یافته است.

آماریورواس�تات:نرختورمهمس�ایگان ���
فرانسهبدترازپاریس

این گ��زارش یادآوری می کند: در زمینه مواد 
غذایی، از یک طرف قیم��ت میوه های تازه 
کاهش یافته و نرخ سبزیجات تازه تقریباً راکد 
ماندند و از طرف دیگر قیمت گوش��ت، مرغ، 
شیر، پنیر، تخم مرغ، روغن، چربی، قهوه، نان 
و غالت همگی افزایش یافته است. لو فیگارو 
ادامه می دهد: در پایان ماه گذشته، آمارگران 
تورم م��اه می را ۵.۲ درصد پیش بینی کردند 
که این رقم برای نخس��تین بار در ۳۷ سال 
گذش��ته از مرز نمادین پنج درصد فراتر رفته 
و ای��ن افزایش به وی��ژه در مواد غذایی )۴.۲ 
درصد افزایش س��االنه در م��اه می(، انرژی 
)۲۸ درصد( و خدمات )۳.۲ درصد( ثبت شده 
است. این گزارش اضافه می کند: این موضوع 
به دقت مورد توجه مسئوالن است و معتقدند 
تورم بس��یار ب��اال می تواند رش��د و مصرف 
را تضعی��ف کند و دولت بای��د در هفته های 
آتی الیحه ای وی��ژه در مورد قدرت خرید با 
هدف حمایت از س��بد خانوارها ارائه کند. لو 
فیگارو با یادآوری اینکه فرانس��ه در مقایسه 
با همس��ایگان اروپایی خود به نسبت شرایط 
بهت��ری را تجربه می کن��د، می افزاید: طبق 
گزارش یورواستات )Eurostat: اداره آمار 
اروپا ک��ه از وظایف اصلی آن ارائه اطالعات 
آماری به موسسات این اتحادیه است( در ماه 
می، نرخ تورم در اس��لواکی، هلند و یونان ۲ 
برابر، در لتونی و لیتوانی سه برابر و در استونی 
حدود چهار برابر افزایش یافته است. در همین 

 )Destatis( ارتب��اط اداره آمار فدرال آلمان
نیز روز گذش��ته گزارش داد: تورم ماه می در 
این کشور به سطح بی س��ابقه ۷.۹ درصدی 
طی یک س��ال رس��ید که قیم��ت انرژی و 
مواد غذایی را افزایش می دهد. این ش��رایط، 
افزایش قیمت مصرف کنن��ده را در آلمان به 
باالترین سطح خود از زمان اتحاد مجدد این 
کشور در سال ۱۹۹۰ برای سومین ماه متوالی 
 )Georg Thiel( رسانده است. جورج تیل
رئیس اداره آمار فدرال آلمان دیروز با انتش��ار 
بیانی��ه ای مطبوعاتی اعالم کرد: دلیل اصلی 
تورم باال همچنان افزایش قیمت انرژی است 
اما افزایش قیمت ها برای بسیاری از کاالهای 
دیگر، به ویژه مواد غذایی نیز مشاهده می شود. 
موسسه آمار فدرال آلمان خاطرنشان می کند 
که در حوزه انرژی، قیمت س��وخت طی یک 

سال ۴۱ درصد افزایش یافته است.
ی�وروب�رای فرانس�ویانماهیان�ه���۴90

زندگیآبرومندانهکمدارند
 CSA Research نتایج تحقیق موسسه
)شرکت مس��تقل در تحقیقات بازار( که ماه 
گذشته برای موسسه Cofidis )متخصص 
در امر ف��روش اعتباری( انجام داد، نش��ان 
می دهد که فرانس��ویان ماهیان��ه ۴۹۰ یورو 
برای زندگی آبرومندانه کم دارند. بر اس��اس 
نتایج این بررسی، رقم مورد اشاره در مقایسه 
ب��ا آخرین تحقی��ق در زمینه ق��درت خرید 
فرانس��وی ها که در س��پتامبر ۲۰۲۱ منتشر 
ش��د، ۲۳ یورو افزایش یافته است. لو فیگارو 
در تبیین جزئیات نتایج تحقیق مورد اش��اره 

نوش��ت: برخی از دسته های اجتماعی بسیار 
بیش از سایرین تحت تاثیر بدتر شدن قدرت 
خرید خود در پ��س زمینه تورم و تنش های 
بین المللی قرار دارند. این گزارش می افزاید: 
۷۸ درص��د از خانواده های ت��ک والدی، ۷۶ 
درصد از جوانان ۲۵ تا ۳۴ ساله و ۷۲ درصد 
از کارگران می گویند که وضعیت بین المللی 
بر امور مالی ش��خصی آنه��ا تاثیر می گذارد 
و ای��ن رقم برای میانگین فرانس��وی ها ۶۴ 
درصد اس��ت. نتایج این تحقیقات می افزاید: 
۸۱ درص��د از مردم فرانس��ه انتظار دارند که 
در ۱۲ ماه آینده هزینه های ضروری خود را 
مح��دود کنند. در این بین حتی ۲۵ درصد از 
فرانس��ویان به اعمال محدودیت ها در زمینه 
گرمایش��ی، ۲۳ درص��د در ح��وزه غذا و ۲۰ 
درصد به محدود ک��ردن مصرف آب و برق 
فکر کرده اند. نتای��ج این گزارش حکایت از 
آن دارد که خانوارهای فرانسوی قصد دارند 
با صرف نظ��ر از تفری��ح )۵۵ درصد(، خرید 
لب��اس )۴۵ درصد(، مس��افرت )۴۱ درصد(، 
اوقات فراغ��ت )۳۸ درص��د( و محصوالت 
فرهنگی )۳۶ درصد( خود را از برخی لذت ها 
محروم کنن��د. این موسس��ه متخصص در 
ام��ور فروش اعتباری یادآوری کرده اس��ت: 
این نش��ان می دهد که فرانس��وی ها منتظر 
نیستند و برعکس، آماده می شوند تا زندگی 
روزمره خ��ود را برای عبور از بحران تطبیق 
دهند. روزنامه لو فیگارو نیز خاطرنشان کرده 
است که برای مقابله با افزایش قیمت ها، به 
وی��ژه انرژی و مواد غذایی، مصرف کنندگان 

بای��د عالوه بر اقداماتی که از پاییز گذش��ته 
مطرح ش��ده است، از حمایت های دولتی نیز 
بهره مند ش��وند. این موض��وع به وعده های 
امانوئ��ل مکرون در طول مبارزات انتخاباتی 
ریاس��ت جمهوری با موض��وع قدرت خرید 
فرانسویان ارتباط دارد؛ قانونی گفته می شود 
تح��ت عن��وان »ق��درت خری��د« در حال 
آماده س��ازی برای تابستان امسال است. این 
قانون در صورت اجرا قرار اس��ت سپر تعرفه 
گاز را گس��ترش دهد، حقوق بازنشستگی و 
کمک های اجتماعی را با تورم هماهنگ کند 
و یارانه بنزی��ن یا حتی کوپن مواد غذایی را 

در دستور کار قرار دهد.
تورم،عادتهایمصرفیفرانس�ویهارا ���

تغییرداد
در همین پیوند نتایج اولیه نظرسنجی برخط 
)آنالین( روزنامه پرش��مارگان لو فیگارو که 
اوایل خ��رداد منش��تر ش��د، از تغییر عادت 
مصرفی فرانس��ویان به دلی��ل افزایش تورم 
حکایت دارد. بر این اساس، حدود ۶۰ درصد 
از هزاران هزار شرکت کننده این نظرسنجی، 
به سوال »آیا تورم باعث شده عادت مصرف 
خود را تغییر دهید؟«، پاس��خ مثبت داده اند. 
گزارش بان��ک مرکزی و چندین موسس��ه 
معتبر فرانس��ه نیز حاکی از کاهش نرخ رشد 
اقتص��ادی، افزایش تورم و بروز مش��کالت 
عدی��ده در زنجیره تامین این کش��ور دارد؛ 
مولفه های��ی که اقتصاد این کش��ور را دچار 
چالش ه��ای ج��دی کرده اس��ت و از آن به 

عنوان اقتصاد تورمی پایدار یاد می کنند.

رئیس جمهور اجرای مصوبات سفرهای استانی 
را ج��زو اولویت های ج��دی دولت خواند و بر 
ضرورت پیگیری جدی این مس��ئله از سوی 
دس��تگاه های ذی ربط تأکید کرد. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی در جلس��ه هیئت دولت که ساعت ۷ 
صبح آغاز شد، با قدردانی از سفرهای معاون 
اجرایی خود به استان ها برای پیگیری اجرای 
مصوبات سفرهای استانی دولت مردمی، افزود: 
اگر مصوبات س��فرها اجرایی نشود، عالوه بر 
اینکه سفرهای استانی بیهوده می شود، مردم 

هم بدبین می شوند، در حالی که تالش ما باید 
بر این باشد که امید مردم تقویت شود. رئیسی 
از دس��تگاه های اجرایی خواس��ت در راستای 
امیدآفرین��ی اخبار اقدامات و تالش های خود 
را اع��الم کنند و اظهار کرد: یکی از خبرهای 
امیدآفرین این روزها، اقدامی است که وزارت 
بهداشت در تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
دادن بیش از ۵ میلیون نفر انجام داده اس��ت. 
رئیس جمهور اف��زود: خبر خوب دیگر اقدامی 
اس��ت که در راس��تای کمک به خانواده های 
نابارور انجام ش��ده و هر دوی این اقدامات از 

مطالبات جدی مردم و در چارچوب وعده های 
انتخاباتی دولت بوده است. رئیسی در بخش 
دیگری از سخنانش با اش��اره به فرا رسیدن 
س��الروز تشکیل جهادس��ازندگی خاطرنشان 
کرد: تش��کیل جهاد سازندگی یکی از برکات 
مبارک اقدامات امام )ره( در کنار تشکیل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی به عنوان دو نهاد 
ارزش��مند و پرثمر برای انقالب است که هم 
در دفاع مقدس و هم در دوران س��ازندگی از 
برکات آن ها برخوردار ش��دیم. رئیس جمهور 
گفت: در مقطعی تصور شد اگر جهادسازندگی 

در وزارت کش��اورزی ادغام ش��ود، منجر به 
افزای��ش کارآمدی در هر دو بخش ش��ود اما 
با گذش��ت زمان وضعی��ت متفاوتی به وجود 
آمد. اگر چه بسیاری از دغدغه مندان در قالب 
گروه ه��ای جهادی و دانش��جویی دنبال کار 
جه��ادی بودند، اما وظیفه حمایتی، هدایتی و 
نظارتی کار که قباًل در وزارت جهادسازندگی 
متمرکز بود، عماًل مغفول ماند. رئیسی افزود: 
در وزارت جهادکش��اورزی بخش کشاورزی 
بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش جهادی 
در س��ایه این بخش ماند. نظیر این اتفاق در 

وزارت ورزش و جوان��ان و س��ازمان برنامه و 
بودجه هم افتاد که بخش های جوانان و برنامه 
کمتر مورد توجه ق��رار گرفت. رئیس جمهور 
س��ازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر دولت 
دانست و اظهار داش��ت: این سازمان همواره 
باید تمام اجزا، جوارح و جوانب دولت را رصد 
کند و به موقع برنامه ارائه دهد، هشدار دهد و 
عمل کند. بخش برنامه ریزی این سازمان باید 
در کنار بخش بودجه به خوبی فعال شود. در 
وزارت ورزش و جوانان نیز، بخش جوانان باید 

مورد توجه شایسته قرار گیرد و فعال تر شود.
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اقتصاد کالن

تغییر ساعات اداری، مصرف برق 
پایتخت را کاهش داد

معاون فروش و خدمات مش��ترکان شرکت 
توزی��ع نیروی برق ته��ران بزرگ، گفت: به 
دنبال اجرای مصوب��ه هیئت دولت مبنی بر 
تغیی��ر س��اعات کاری ادارات، مصرف برق 
کالن ش��هر تهران در س��اعات اوج مصرف 
کاه��ش یافت.به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
وزارت نی��رو، »مس��عود عزی��زی« مصوبه 
هیئ��ت دولت مبنی بر تغییر س��اعات کاری 
ادارات را راه��کاری مؤث��ر در کاه��ش بار 
ش��بکه برق در س��اعات اوج بار دانس��ت و 
اظهار داش��ت: بررس��ی وضعیت شبکه برق 
پایتخت نش��ان دهنده آن است که از زمان 
آغاز اج��رای این طرح، مصرف برق ش��هر 
تهران در س��اعات اوج مص��رف میان روز، 
کاهش قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت.وی 
همچنین با بیان اینکه ش��هر تهران با بیش 
از ۴ میلیون مش��ترک، ب��ه تنهایی بیش از 
۱۰ درصد کل انرژی برق کش��ور را مصرف 
می کن��د، افزود: این کاهش مصرف به دلیل 
همکاری ارزنده دستگاه ها و نهادهای اداری 
بوده است و تداوم آن می تواند بخش زیادی 
از دغدغ��ه تأمین برق در تابس��تان پیش رو 
را برط��رف کند.مع��اون ف��روش و خدمات 
مشترکان ش��رکت توزیع نیروی برق تهران 
ب��زرگ، ادام��ه داد: در عین ح��ال برخی از 
ادارات ش��هر تهران نیز متأسفانه همکاری 
مناسبی در این خصوص نداشته اند که پس 
از ارائه اخطار، نسبت به قطع برق آنان اقدام 
شده است.وی تصریح کرد: در همین راستا، 
روز چهارش��نبه، ۲۵ خردادم��اه نیز، برق ۱۵ 
دس��تگاه اداری که مصوبه هیئ��ت وزیران 
مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق را رعایت 

نکرده اند، قطع شد.

تقاضای ۳.۴ میلیون بشکه ای نفت 
برای نیمه نخست سال 2022

س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت 
)اوپ��ک( گزارش ماه ژوئن خود را در حالی 
منتشر کرد که انتظارات خود را برای رشد 
تقاضای نفت در ۳.۴ میلیون بشکه در روز 
در سال ۲۰۲۲ حفظ کرده است.به گزارش 
مهر سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپ��ک( گزارش ماه ژوئن خود را در حالی 
منتشر کرد که انتظارات خود را برای رشد 
تقاضای نفت در ۳.۴ میلیون بشکه در روز 
در س��ال ۲۰۲۲ حف��ظ کرده اس��ت،اوپک 
اع��الم کرد انتظار دارد که س��رعت رش��د 
تقاض��ا برای نفت در س��ال ۲۰۲۲ به ۳.۴ 
میلیون بش��که در روز برس��د. با این حال 
اوپک پی��ش بینی خود را ب��رای تقاضای 
نفت در س��ه ماهه س��وم و چهارم افزایش 
و در سه ماهه دوم سال جاری کاهش داد. 
این س��ازمان انتظار دارد تقاضای نفت در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۱ میلیون 
بشکه در روز برسد.بر اساس آنچه بلومبرگ 
به نق��ل از یکی از نماین��دگان اوپک نقل 
کرده اس��ت، انتظار می رود مصرف جهانی 
نفت در س��ال آینده ۱.۸ میلیون بشکه در 
روز افزایش یابد که از ۳.۴ میلیون بش��که 
در روز پیش بینی ش��ده برای امسال کمتر 
اس��ت. این پیش بینی ها هفته آینده توسط 
نمایندگان کش��ورهای عضو گروه بررسی 
خواهد ش��د. تولید اوپ��ک در ماه می ۱۷۶ 
هزار بشکه در روز نسبت به آوریل کاهش 
یافت و گ��زارش اوپک دلیل آن را کاهش 
تولید ایران، عراق، لیب��ی، نیجریه و گابن 
دانس��ت. در حالی که تولید جهانی نفت در 
ماه م��ی به ۹۸.۷۵ میلیون بش��که در روز 
کاه��ش یافت.ای��ن گزارش حاک��ی از آن 
اس��ت که تولید روسیه در سه ماهه دوم به 
صورت س��ه ماهه ۹۳۰ هزار بشکه در روز 

کاهش یافته است.

رشد اقتصادی زمستان ۱۴00 به ۶.۳ 
درصد افزایش یافت 

طبق اعالم سخنگوی دولت، رشد اقتصادی 
که در س��ال ۹۹ و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ 
حدود ۳.۵ درصد بود، در زمس��تان ۱۴۰۰ به 
۶.۳ رس��ید. به گزارش تسنیم، علی بهادری 
جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی 
خود نوش��ت: رشد اقتصادی که در سال ۹۹ 
و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۵/۳ درصد 
ب��ود، در پاییز س��ال گذش��ته ب��ه ۸/۴ و در 
زمس��تان هم به ۷/۵ درص��د افزایش یافت. 
رش��د بدون نفت هم در زمس��تان ۱۴۰۰ به 
۳/۶ رس��ید.او همچنین تأکی��د کرده که در 
عین سختی ها، آمارهای اقتصادی نوید دوره 
گذار از س��ختی ها و آمدن روزهای خوب را 

می دهند.  آینده روشن است.

افزایش ۱5 دالری قیمت طال 
قیمت ط��ال در معامالت بازارهای جهانی با 
افزایش ۱۵ دالر و ۱۸ س��نتی به ۱۸۲۳.۶۷ 
دالر رس��ید. به گ��زارش فارس ب��ه نقل از 
رویت��رز، با تضعیف س��وددهی اوراق قرضه 
خزانه داری آمریکا در آستانه نشست فدرال 
رزرو آمری��کا، قیمت طال در معامالت دیروز 
از کمترین رقم در یک ماه گذش��ته افزایش 
یافت.انتظ��ار می رود، بانک مرکزی آمریکا، 
نرخ به��ره بانکی را برای کنت��رل تورم باال 
افزایش دهد.ه��ر اونس ط��ال در بازارهای 
جهان��ی ب��ا ۱۵ دالر و ۱۸ س��نت افزای��ش 
۱۸۲۳.۶۷ دالر فروخته ش��د. ارزش دالر که 
به صورت معمول روندی برعکس طال دارد 
در معامالت صب��ح دیروز کاهش یافت.قرار 
اس��ت، بانک مرکزی آمری��کا دیروز نتیجه 
نشست سیاس��ت گذاری خود را اعالم کند. 
انتظار می رود، این بانک، نرخ بهره بانکی در 
آمریکا را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد.میشائیل 
النگفورد، تحلیلگر بازار به رویترز گفت: »در 
دیدگاه ما، احتمال م��ی رود که قیمت طال 
پیش از اعالم فدرال رزرو باال رود، س��پس 
ثابت بماند و س��پس در ط��ول هفته بعد به 
روند نزولی خود ادامه می دهد.«س��وددهی 
اوراق قرضه ۱۰ س��اله خزانه داری آمریکا از 
باالترین رقم در چند سال گذشته پایین آمد 

و سبب تقویت ارزش طال شد.

استقبال بالروس از ۳ پیشنهادات ویژه 
ایران  برای توسعه روابط تجاری 

مع��اون وزیر صنایع بالروس با اس��تقبال از 
۳ پیش��نهاد ویژه ایران برای توس��عه روابط 
تج��اری ایران و بالروس گفت: این کش��ور 
آماده اجرای پیش��نهادات اس��ت. به گزارش 
سازمان توسعه تجارت در نشست هماهنگی 
پانزدهمی��ن کمیس��یون مش��ترک ایران و 
بالروس علیرضا پیمان پاک، بر لزوم برنامه 
ریزی جهت اجرایی شدن توافقات کمیسیون 
مشترک اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست 
های تخصصی میان کمیته های دو طرف، 
متن  توافقات کمیسیون مشترک آماده و به 
تایید طرف ایران رس��یده است و امیدواریم 
به زودی برای امض��ای نهایی میان ورزای 
۲ کش��ور آماده شود.رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت ایران بیان داشت: مهمترین موضوع 
بعد از امضای س��ند نهایی را ورود به مرحله 
اجرا عنوان کرد و اف��زود: حجم ۴۰ میلیون 
دالری تبادالت تجاری ۲ کشور بسیار ناچیز 
اس��ت و با توجه به رابطه ۲ کشور این عدد 
باید به سرعت به یک عدد قابل قبول برسد. 
وی افزود: در کنار کمیسیون تجاری پیشنهاد 
می کنیم که هیأت تجاری نیز از ایران عازم 
بالروس ش��ود تا تجار دو کش��ور بتوانند با 
ظرفیت های یکدیگر آش��نا و در جلسات رو 
در رو به توافقات الزم دس��ت پیدا کنند. چرا 
که الزمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، 
شناخت تجار از ظرفیت های یکدیگر است.
پیمان پاک در پیشنهادی دیگر موضوع اعزام 
نمایندگان صنایع مهم و پیش��رفته ایران به 
بالروس را مطرح کرد و این موضوع را سبب 
ایجاد پیون��د میان صنایع اصلی دو کش��ور 
خواند. پیش��نهاد بعدی پیمان پ��اک مربوط 
به هم��کاری دو کش��ور در ایج��اد کریدور 
ش��مال- جنوب اختصاص داش��ت تا کشور 
بالروس بتواند برای ص��ادرات محصوالت 
خود از طریق ایران به کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس، هند و ش��رق آفریقا دسترسی 
پیدا کند.در ادامه این نشست خاریتونچیک، 
معاون وزارت صنایع بالروس با اس��تقبال از 
هر ۳ پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت 
گفت: ایران در زمینه تجارت، تجارب بسیار 
خوبی دارد و این تجربه می تواند به توس��عه 

روابط ۲ کشور کمک کند. 

اجرای ۳0 طرح پیشران برای تامین 
امنیت غذایی

ی��ک مقام مس��ئول از ۳۰ طرح پیش��ران با 
بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در راس��تای امنی��ت غذای��ی در وزارت جهاد 
کش��اورزی خبر داد.به گزارش مهر به نقل از 
وزارت جهاد کشاورزی، »حاج محمد« با بیان 
اینکه طرح های پیشران زنجیره ای از فناوری را 
در کنار خود دارند افزود: اگر بخواهیم در حوزه 
دانش بنی��ان ورود پیدا کنیم باید زنجیره ای از 
فعالیت ه��ا را در کنار هم داش��ته باش��یم تا 
ریسک کار پایین و ارزش افزوده افزایش یابد 
و جذابی��ت ورود برای س��رمایه گذاری ایجاد 
شود.رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت 
در بخش کش��اورزی حل یک کالن مساله، 
ق��رار دادن زنجی��ره ای از فعالیت ه��ا در کنار 
هم و ایجاد تحول در راس��تای امنیت غذایی 
و خودکفای��ی را از ویژگی ه��ای طرح ه��ای 
پیشران عنوان کرد.حاج محمد اظهار داشت: 
طرح های پیش��ران از جمله در زمینه پرورش 
ماهی در قفس، پ��رورش میگو، گلخانه های 
هوش��مند، خوراک و نهاده های دامی با نگاه 
فناورانه، هوشمندسازی کش��اورزی، اصالح 
اقلیم و ایجاد س��رزمین س��بز و احیای مراتع 

پیش بینی شده است.

اخبار

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان »در 
هشت  سال دولت گذشته ۲هزار و ۷۰۰هزار 
میلیارد تومان در کشور هزینه شد«، تأکید 
کرد: باوجود این هزینه اما ش��اهد رش��د 
نزدیک ب��ه صفر اقتصاد، س��رمایه گذاری 
منف��ی، بهره وری منفی و تورم باال بودیم. 
به گزارش تسنیم، سیدمسعود میرکاظمی 
در جم��ع مدی��ران معاون��ت فن��ی و امور 
زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه  و بودجه 

اب��راز کرد: یکی از مهم ترین آس��یب های 
و  بخش��ی نگری  کش��ور،  اداره  کنون��ی 
نب��ود نگاه جامع به مس��ائل اس��ت.وی با 
تصریح به اینکه رویکرد س��ازمان برنامه 
باید از بودجه محور ب��ه برنامه محور تغییر 
کند، گف��ت: اکن��ون ۸۰ درص��د وقت و 
انرژی س��ازمان صرف مس��ائل بودجه و 
۲۰ درصد هم ب��ه برنامه ریزی اختصاص 
می یابد، اما این روند باید معکوس ش��ود.

عاون رئیس جمهور ادامه داد: با وجود انواع 
یارانه های آش��کار و پنه��ان برای تولید و 
نیروی کار ارزان چ��را باید نگران واردات 
بود؟ چرا قیمت تمام شده تولید داخل توان 
رقابت با محصوالت خارجی را ندارد؟ چرا 
بهره وری پایین است؟ برای حل ریشه ای 
مشکالت اقتصاد باید این موضوعات حل 
ش��ود.میرکاظمی با بیان »در هشت  سال 
دولت گذش��ته ۲ه��زار و ۷۰۰هزار میلیارد 

تومان در کشور هزینه شد«، تأکید کرد: با 
این هزینه اما ش��اهد رشد نزدیک به صفر 
بهره وری  منفی،  اقتصاد، س��رمایه گذاری 
منفی و تورم باال بودیم و اغلب شاخص های 
کالن اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: 
با وجود توسعه قابل  توجه زیرساخت ها در 
کشور، وضع اشتغال نامناسب است؛ ادامه 
این روند برای کش��ور مقدور نیست و باید 

تغییر ریل درس��ت در اقتصاد ایجاد شود.
وی خاطرنش��ان کرد: عملکرد برنامه های 
قبلی نش��ان می دهد یا بسیاری از اهداف 
محقق نش��ده یا خود برنامه دچار نواقصی 
بوده اس��ت. برنامه هفتم با آسیب شناسی 
این برنامه ها به حل ریشه ای مسائل اصلی 
کش��ور خواهد پرداخت و در این مس��یر از 
توان تخصصی هم��ه مجموعه ها کمک 

خواهیم گرفت.

 برنامه هفتم مسئله محور خواهد بود 
میرکاظمی:

صندوق توسعه ملی ایران هفدهمین صندوق ثروتمند دنیا
مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی اعالم کرد؛

مؤسس��ه جهان��ی صندوق های ث��روت ملی 
)Global swf( اعالم کرد: صندوق توسعه 
ملی ایران با وجود شرایط سخت ناشی از تحریم، 
با ۱۳۹ میلیارد دالر دارایی هفدهمین صندوق 
ث��روت ملی ب��زرگ جهان اس��ت.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی 
مدیرعامل مؤسسه جهانی صندوق های ثروت 
ملی در ۲۷ اردیبهش��ت ۱۴۰۱ ب��ا حضور در 

دومین همایش صندوق توس��عه ملی، ضمن 
بررسی وضعیت این صندوق و اعالم شگفتی 
از وضعی��ت آن، پیش بین��ی کرد ب��ا توجه به 
ترازنامه ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به 
دولت، به نظر می رسد اهداف صندوق توسعه 
ملی محقق خواهند ش��د.در این گزارش آمده 
است که Global SWF: »صندوق توسعه 
ملی ایران س��رانجام از رازی پرده برداشت که 

رس��انه های بین المللی برای مدتها به دنبال 
کش��ف آن بودند. یکش��نبه گذشته، صندوق 
توس��عه ملی، از آخرین وضعیت ترازنامه خود 
پرده برداری کرد و در کمال شگفتی بسیاری 
از کارشناسان، مجموع دارایی های خود را ۱۳۹ 
میلیارد دالر، شامل ۱۱۰ میلیارد دالر به صورت 
وام و ۲۹ میلیارد دالر دارایی نقدی اعالم کرد. 
عددی که بر اس��اس بررس��ی های مؤسسه 

جهان��ی صندوق های ثروت مل��ی، صندوق 
توس��عه ملی ایران را ب��ه هفدهمین صندوق 

ثروت ملی بزرگ جهان بدل می کند.«
���بقایصندوقتوسعهملیدرشرایطسخت

در قس��مت دیگر این گزارش بر این موضوع 
تأکید شده که ایران در حال حاضر در شرایط 
دشواری قرار دارد و توضیح داده شده است که: 
»دولت در تالش است تا به توافقات هسته ای 

۲۰۱۵ که برای مدت کوتاهی باعث لغو برخی 
تحریم های مالی شد بازگردد. بر اساس گزارش 
صندوق بین المللی پول، از زمان خروج ایاالت 
متحده از توافق هس��ته ای در س��ال ۲۰۱۸، 
اقتصاد ایران کوچک تر شده، نرخ تورم افزایش 
قابل توجهی داشته و با وجود رسیدن قیمت هر 
بش��که نفت به نقطه ی سر به سر حدود ۴۰۰ 

دالر، کسری بودجه بیشتر شده است.

دیوزگی اروپا در پی بحران انرژی 
چرخش بی سابقه کشورهای اروپایی به الجزائر و خالی کردن پشت اسپانیا به خاطر گاز

با وجود بحران در روابط الجزائر و اس��پانیا، کش��ورهای 
اروپایی مثل فرانس��ه، آلمان و ایتالی��ا به دنبال تقویت و 
توسعه روابط با الجزائر هستند. کلید این اقبال بی سابقه، 
گاز الجزائ��ر اس��ت. به گزارش فارس،  در س��ایه بحران 
جاری میان الجزائر و اس��پانیا، س��ایر کشورهای اروپایی 
مانند فرانسه و آلمان به دلیل موقعیت راهبردی الجزایر به 
دلیل گاز، در حال تقویت روابط خود با این کشور هستند.
گاز؛کلی�دتقویتروابطالجزائرباکش�ورهایآلمان، ���

فرانسهوایتالیا
به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، قاعدتا می بایست، بحرانی 
که بین الجزائر و اس��پانیا به وجود آمد، دیگر کشورهای 
اروپای��ی را از تقویت روابط با الجزایر و توس��عه روابط در 
زمینه مسائل سیاسی و پرونده های اقتصادی باز می داشت 
اما پس از ایتالیا، اکنون نوبت به فرانس��ه و آلمان رسیده 
که بر روی تقویت روابط با الجزائر متمرکز ش��وند و گاز، 
کلید کیفیت این روابط به شمار می رود.روابط بین الجزایر 
و اس��پانیا در هفته های اخیر به دلیل  تداوم حمایت دولت 
اسپانیا از مواضع خصمانه پادشاهی مغرب در پرونده های 
مورد مناقشه با الجزائر، دچار بحران و ناکامی شد تا جایی 
که الجزائر، توافقنامه دوستی و حسن  همجواری با اسپانیا 
را ب��ه به حال تعلی��ق درآورد.ریاس��ت جمهوری الجزائر، 
چهارش��نبه پیش، طی بیانیه ای ضمن اعالم این تصمیم 
گف��ت:  »مقامات اس��پانیا موضع اتخاذی خ��ود در قبال 
صحرای غربی را که با تعهدات قانونی، اخالقی و سیاسی 
آن به عنوان یک قدرت مدیریتی در منطقه مغایرت دارد، 
توجیه می کنند و مس��ئولیت این امر تا زمانی که سازمان 
ملل پایان استعمارزدایی از صحرای غربی را اعالم نکند، 

برعهده پادشاهی اسپانیا است«.
عدمهمراهیکش�ورهایاروپاییبااسپانیادرمقابل ���

الجزائر
بر اس��اس این گزارش، با وجود هش��دار اتحادیه اروپا به 
الجزائر در مورد ممنوعیت واردات از اس��پانیا، کشورهای 
اروپایی که منافعی در الجزایر دارند، با اسپانیا همدردی و 
همراهی نکردند. در حالی که هنگامی که بحران اسپانیا 
با مغرب بر سر هجوم بی سابقه مهاجران مغربی به شهر 
س��ئوتای اسپانیا در شمال مغرب در تابستان گذشته آغاز 
ش��د، اتحادیه اروپ��ا روابط خود را با پادش��اهی مغرب را 
کاه��ش داد. اما اکنون اتحادیه اروپا که مش��غول پرونده 

جنگ روسیه در اوکراین در جبهه شرقی است، به منظور 
جلوگیری از تشدید جبهه جنوبی مرزهای اروپایی، ترجیح 
می دهد ک��ه منتظ��ر بماند.کارمندان کمیس��اریای اروپا 
دشواری تش��دید تنش با الجزائر یا مشارکت در حمایت 
قابل توجه از اس��پانیا را تصدیق می کنند، زیرا کمیساریا 
معتقد اس��ت که بهتر است اکنون درهای گفت وگو را باز 
گذاشته و به میانجیگری سایر کشورها فرصتی برای غلبه 
بر بحران داده شود.به نوشته رأی الیوم، به نظر نمی رسد 
که کش��ورهای اروپایی بخواهند میانجیگری کنند، بلکه 
روابط خود را با الجزایر که به لطف گاز، موقعیت خود را در 

رابطه با اتحادیه اروپا تقویت کرده، تحکیم می  کنند.
فرانسهبهبرقراریتماسباالجزائررویآورد ���

بر همین اس��اس نیز، »کاترین کولونا« وزیر امور خارجه 
فرانس��ه دو روز پیش، ابتکار عمل برای برقراری تماس 
با همتای الجزایری خ��ود، »رمطان لعمامره« به منظور 
تقویت روابط بین دو کشور را به دست گرفت. الجزائر نیز 
تاکید داشت که نشان دهد این تماس از طرف فرانسوی 
بوده اس��ت. وزارت ام��ور خارجه الجزائر ط��ی بیانیه ای 
اعالم کرد که وزیر لعمامره از س��وی همتای فرانس��وی 
خود کاترین کولونا تماس تلفنی دریافت کرد و  طی این 
گفت وگوها که در نوع خود بی س��ابقه بود، اجازه داده شد 
تا درباره کیفیت و افزایش روابط الجزائر و فرانسه رایزنی 
شود. در بیانیه دستگاه دیپلماسی الجزایر تاکید شده است: 
»در طول این تماس، لعمامره بر پایبندی الجزائر به این 

واقعیت تاکید کرد که روابط بین شرکای منطقه مدیترانه 
باید مطابق با قانون بین المللی باش��د و این روابط به دور 
از هرگون��ه تش��دید در نتیجه اقدامات غیرمس��ئوالنه  و 
سیاست های فرار رو به جلو باشد«بر اساس این گزارش، 
منظور لعمامره از این سخنان، طرف اسپانیایی بود که در 
بیانیه هفته پیش ریاست جمهوری الجزائر موضع مادرید 
در حمای��ت از خودمختاری در صحرای غربی، فرار رو به 

جلو توصیف شده بود.
همراهیآلمانباالجزائر ���

از س��وی دیگر، پس از س��تایش الجزایر از قدرت آلمان 
و تمای��ل برای توس��عه روابط ب��ا آن، برلین از س��الروز 
ش��صتمین س��الگرد آغاز روابط دوجانبه استفاده کرد و 
»کاتی��ا کیول« معاون وزیر امور خارجه این کش��ور که 
بخش��ی از دوران کودکی خود را در الجزائر سپری کرده 
و  ب��ه حمای��ت از قضیه صحرای غربی معروف اس��ت، 
عازم این کش��ور کرد. وزیر امور خارجه الجزائر نیز با این 
مق��ام آلمانی در خصوص توس��عه روابط در بخش های 
صنعنی، علمی و فرهنگی رایزنی کرد.روزنامه الجزائری 
الش��روق نیز با اشاره به این تحوالت، در روز سه شنبه، با 
انتشار مقاله ای نوش��ت: »در زمانی که بحران در روابط 
بین الجزایر و اس��پانیا در حال بدتر شدن است، روابط با 
کشورهای اصلی اتحادیه اروپا )به ویژه آلمان و ایتالیا( در 
حال تقویت اس��ت، اتفاقی که باعث دردسر بیشتر برای 
دولت پدرو س��انچز می شود، که هر روز بیشتر به سمت 

ان��زوا پیش می رود«.تعلیق  معاهده دوس��تی و حس��ن 
همجواری با اس��پانیا در هفته گذش��ته، دومین تصمیم 
دیپلماتیک الجزائر علیه اسپانیا است. نخستین تصمیم به 
ماه مارس گذش��ته باز می گردد که بر اساس آن، الجزائر 
س��فیر خود را از مادرید فراخواند. این تصمیمات الجزائر 
به دلیل اعالم نخس��ت وزیر اسپانیا مبنی بر ایستادن در 
کنار مغرب در موضوع صح��رای غربی و حمایت آن از 
اصل خودمختاری به عنوان مناسب ترین راه حل برای 
این مناقشه اتخاذ شده است.روابط میان الجزائر و مغرب 
چندین دهه اس��ت که ب��ه دلیل پرونده ه��ای مرزهای 
زمینی و منطقه مورد منازعه صحرای غربی با تنش های 
و اختالفات زیادی همراه اس��ت.الجزائر از حامیان جبهه 
پولیس��اریو است و خواستار آن است که اسپانیا به عنوان 
یک نیروی سابق استعمارگر در صحرای غربی از گزینه 
تعیین سرنوش��ت به جای تش��کیل حکومت خودگردان 
تح��ت نظارت مغرب در این منطق��ه حمایت کند.جبهه 
پولیساریو یک سازمان سیاسی نظامی در صحرای غربی 
اس��ت. این گروه در س��ال ۱۹۷۳ به عن��وان یک گروه 
مقاومت علیه تسلط استعمار اس��پانیا بر صحرای غربی 
و با هدف استقالل این منطقه ایجاد شد. پولیساریو پس 
از خروج اسپانیا در س��ال ۱۹۷۶، جمهوری دموکراتیک 
عربی صحرا را در مس��تعمره پیش��ین اسپانیا ایجاد کرد 
و به مخالفت با اقدام اس��پانیا در تقسیم صحرای غربی 
میان مغرب و موریتانی پرداخت.موریتانی و پولیس��اریو 
در س��ال ۱۹۷۹ با یکدیگر صلح کردن��د و بدین ترتیب 
بخ��ش جنوبی جمهوری صحرا )به نام وادی الذهب( به 
این جمهوری بازگش��ت اما پادشاهی مغرب تمام منطقه 
ش��مالی صحرای غربی را که »الساقیة الحمراء« نامیده 
می ش��ود، در اش��غال خود نگاه داش��ت و ضمیمه خاک 
خ��ود کرد. از آن پس جبهه پولیس��اریو بر روی مقاومت 
علیه مغرب متمرکز ش��ده است.مغرب خواهان حکومت 
خودگردان وابس��ته به خود در صح��رای غربی و وجود 
دولت و پارلمان محلی تحت حاکمیت خود در این منطقه 
است و می گوید اگر قرار به برگزاری همه پرسی باشد باید 
در خصوص خودمختاری این منطقه و نه برای جدایی از 
مغرب باش��د. اما جبهه پولیساریو مخالف این طرح است 
و خواهان برگزاری همه پرس��ی تعیین سرنوش��ت برای 

صحرای غربی است.

در پ��ی ادامه روند نزولی قیمت ها در بازار ارز، دالرهای 
خانگی نیز به منظور فروش در صرافی ها وارد بازار شده 
اس��ت و همین امر نیز موجب ش��ده است قیمت دالر 
نس��بت به س��ه چهار روز گذش��ته حدود ۲هزار تومان 
کاهش داشته باشد. به گزارش تسنیم، با اجرایی شدن 
سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار، قیمت 
دالر نس��بت به هفته قبل که سیر صعودی را پرشتاب 
طی می کرد، کاهش محسوس��ی داشته و حدود ۲۰۰۰ 
تومان ارزان شده است.احمد لواسانی رئیس سابق کانون 
صرافان به خبرنگار تس��نیم گفت: قیمت دالر طی سه 
چهار روز گذش��ته، به طور میانگین ۵۰۰ تومان کاهش 
یافته اس��ت، و این روند قیمتی همچنان در بازار ادامه 
دارد.آن طور که این فعال بازار ارز می گوید: در برخی از 

صرافی های ش��هر تهران قیم��ت دالر به زیر ۳۱ هزار 
تومان هم رس��یده اس��ت و تعدادی از صرافی ها با این 
قیمت معامالت ثبت کرده اند.او تأکید دارد که بخشنامه 
ارزی بان��ک مرکزی و مجوزه��ای جدید به صرافی ها 
موجب شد صادرکنندگان خرد و ۱۰۰ درصد خصوصی 
هم بتوانند از محل فروش ارزهایشان با قیمت توافقی 
در صرافی ها ۲۵ درصد درآمد خود را افزایش دهند.این 
فعال بازار ارز در پاسخ به اینکه »آیا صراف ها دالرهای 
خرد و خانگی را می خرند؟« گفت: صرافی ها مشکلی در 
خرید دالرهای خانگی تا سقف ۱۰ هزار دالر ندارند ولی 
ازآن جایی که بازار رو به ریزش است، نگرانی صرافی ها 
خرید ارزهای کالن و با حجم باالست.لواس��انی ضمن 
تأکید بر اینکه »طی روزهای گذشته بیشتر فروشنده در 

بازار داشتیم تا خریدار«، گفت: دالرهای خانگی با حجم 
خرد این روزها وارد بازار ش��ده اند و اکثر مردم از ترس 
ریزش بیش��تر قیمت ها قصد ف��روش دارند.به گزارش 
تس��نیم،  با اجرای سیاس��ت های جدی��د ارزی بانک 
مرک��زی در بازار ارز طی چند روز گذش��ته قیمت دالر 
حدود ۲هزار تومان کاهش یافته است.، البته آن طور که 
صرافی ه��ا می گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود 
و عرضه همچنان باال باش��د، در روزهای آینده قیمت 
دالر کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.با مجوز بانک 
مرکزی، صادرکنن��دگان می توانند با قیمت توافقی ارز 
خود را در بازار بفروشند و صرافی ها نیز می توانند تمام 
نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند؛ 
این مجوز ارزی موجب شده است بدون استفاده از منابع 

بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با استفاده از 
ارزهای حاصل از صادرات، بازار ش��اهد افزایش عرضه 
و کاهش نوسانات قیمتی باشد.در بخشنامه ابالغی به 
صرافی های مجاز آمده است: در راستای درخواست های 
صادرکنن��دگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و 
تس��هیل برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات 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 تجهیزشده فوق را در سرفصل های 
مص��ارف ارزی خدمات��ی ) موض��وع ابالغیه ش��ماره 
۳۰۱۳۰۵ م��ورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰( و همچنین فروش ارز 
در سرفصل س��ایر )کد۲۴( با احراز هویت متقاضی به 

فروش رسانند.

سقوط آزاد ارز
اقدام بانک مرکزی دالر را 2 هزار تومان ارزان کرد؛

اعتراف اندیشکده آمریکایی به شکست تحریم ایران
قیمت باالی بنزین بایدن را تحت فشار قرار داده است

اندیشکده آمریکایی اعتراف کرد تحریم های 
آمریکا علیه ایران شکس��ت خورده و افزایش 
درآمده��ای نفت��ی ایران با وج��ود تحریم ها 
گویای این واقعیت است از سوی دیگر قیمت 
باالی بنزین بایدن را تحت فش��ار قرار داده و 
به دنبال اعمال فش��ار علیه ایران نیس��ت. به 
گزارش فارس، اندیشکده شورای آتالنتیک در 
جدیدترین گزارش اعالم کرده است که مفهوم 
»فشار حداکثری« دوران ترامپ، در دنیایی که 

کمبود نفت وجود دارد و دولت ها به دنبال دور 
زدن تحریم هاهستند دیگر هیچ کاربردی ندارد.
در این گزارش بااشاره به بی تاثیری تحریم ها 
علیه ایران آمده اس��ت؛  درآمده��ای ایران از 
صادرات نفت با وجود تحریم های کنونی روز 
به روز افزایش می یابد که گویای این واقعیت 
است تحریم های آمریکا علیه ایران بی تاثیر 
بوده است. در گزارش شورای آتالنتیک اشاره 
می شود که ایران نه تنها در دور زدن تحریم ها 

مه��ارت دارد، بلکه جن��گ اوکراین »ائتالف 
تحریم شدگان« از جمله روسیه و چین را که 
مایل به سرپیچی از تهدیدات آمریکا هستند، 
نیز بیشتر کرده اس��ت.این در شرایطی است 
که دولت بای��دن نیز با توجه به قیمت باالی 
بنزین تمایلی به اعمال فشار بیشتر علیه ایران 
را ندارد. این گزارش می نویس��د، همسایگان 
عرب ایران در آن سوی خلیج فارس نیز نمی 
خواهند خود را درگیر ایران کنند و به نظر می 

رس��د که آنها تمایلی به اجرای تحریم علیه 
ای��ران ندارند.موضع ع��دم ورود به چالش با 
ایران در بین کشورهای عربی در زمان ترامپ 
هم وجود داش��ت، موضعی که منجر به انتقاد 
آش��کار دولت ترامپ از کشورهای عربی می 
شد.ش��ورای آتالنتیک  اندیشکده آمریکایی 
واقع در واشینگتن، دی.سی. است که در سال 
۱۹۶۱ تاسیس شده است.شورای آتالنتیک با 
هدف تشویق همکاری بین آمریکای شمالی 

و اروپا که از جنگ جهانی دوم آغاز ش��ده بود 
، تأسیس ش��د. در سالهای اولیه فعالیت خود 
، عمدتا انتشار دهنده مقاالت سیاستگذاری و 
نظرسنجی از اروپاییان و آمریکایی ها در مورد 
نگرش آنه��ا به همکاری های ف��را اقیانوس 
اطلس و بین المللی بود.در این سالها ، تمرکز 
اصلی آن بر مسائل اقتصادی بوده اما در زمینه 
مسائل سیاسی و زیست محیطی نیز کار می 

کند.
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شهرستان

حفاظت از اراضی ملی سرلوحه 
برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان مشهد
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
مش��هدگفت : با توج��ه به اهمی��ت حفظ و 
حراست از اراضی منابع طبیعی در شهرستان 
مشهد به دلیل ارزش افزوده زمین و تحرکات 
سودجویان و زمین خواران و تخریب کنندگان 
عرصه های منابع طبیعی و دولتی و گس��تره 
وس��یع شهرس��تان لزوم اجرای نظارت های 
مستمر و شهودی عرصه های منابع طبیعی 
شهرستان و برخوردهای قانونی با سودجویان 
اجتناب ناپذیر و با حساسیت پیگیری می شود. 
محمدزاده خاطرنشان کرد:  در این خصوص 
ش��ورای حفظ حقوق بیت المال اس��تان در 
شهرستان مشهد مدافع جدی حفظ و حراست 
از اراضی ملی اس��ت که با پیگیری مامورین 
یگان حفاظ��ت منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرس��تان مش��هد و مطابق  احکام قضایی 
صادره تعداد ۲۰فقره ش��امل احداث بناهای 
غی��ر مجاز،باغ ویال، اس��تخر ذخیره آب ،بند 
خاکی و س��ایر مس��تحدثات غی��ر قانونی در 
اراضی منابع طبیعی پالک رباط خاکس��تری 
به مس��احت بیش از ۱۲ هکتار توسط اکیپ 
گشت مش��ترک ش��ورای حفظ حقوق بیت 
الم��ال اس��تان و با حضور س��رهنگ روحی 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی اس��تان 
قلع و قمع، رفع تصرف و اعاده وضع به حال 

سابق شد.

صدور بیش از ۱0 هزار حواله الکترونیک 
توزیع کود شیمیایی در ایالم

مدی��ر ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی 
اس��تان ایالم گفت: بی��ش از ۱۰ هزار حواله 
الکترونیک توزیع کود ش��یمیایی در اس��تان 
ایالم صادر شده است آیت جمالی اظهار کرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ هزار و ۵۰۳ 
حواله الکترونیک برای توزیع کود ش��یمیایی 
توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های 
استان صادر شده است. وی با بیان اینکه در 
مدت مذکور، ۸۰۹۳ حواله تحویل کشاورزان 
ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: جهاد کش��اورزی 
شهرس��تان چرداول  ، با ۲۰۵۴  حواله صادر 
شده، بیش��ترین سهم حواله الکترونیکی کود 
صادره را به خود اختصاص داده اس��ت. مدیر 
ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی ایالم، 
ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه از تمامی مراک��ز جهاد 
کش��اورزی مدیریت شهرستان ها درخواست 
شده است با تصمیم گیری و اقدام به موقع در 
این بخش و تحویل و عرضه کود ش��یمیایی 
به کش��اورزان، مدیریت بهتر در امر تولید را 
فراهم نمایند، خاطر نش��ان ک��رد: با مدنظر 
ق��رار دادن این مهم، کش��اورزان با آرامش و 
آس��ودگی خاطر کشت و کار کنند تا تراکم و 
کمبود در مقطع خاص ایجاد نش��ود. جمالی، 
با اشاره به اینکه این استان تاکنون از استان 
های پیش��رو در صدور حواله الکترونیکی از 
طریق س��امانه پایش مواد کودی بوده است، 
تصریح کرد: منبع اطالعات کشاورزان و بهره 
برداران بخش کش��اورزی، در س��امانه پهنه 

بندی قرار دارد.

با مراکز عرضه غیرمجاز گوشت قرمز 
برخورد می شود

 مدیرکل دامپزشکی استان ایالم از برخورد با 
مراکز عرضه غیرمجاز گوشت قرمز در ایالم 
خب��ر داد. »رامین پورنجف« اظهار داش��ت: 
بیماری تب کریمه کنگو همه ساله با شروع 
فصل گرما از طریق کنه ها به دام و سپس در 
دام آلوده به انسان منتقل می شود.. وی افزود: 
مهمترین راه های انتقال ویروس عفونی تب 
کریمه کنگو از طریق انتقال مستقیم از طریق 
کنه یا دام بیمار و یا به صورت ناخواس��ته در 
محل بیمارس��تان ها یا کلنیک های انسانی 
است. مدیرکل دامپزشکی استان ایالم تاکید 
کرد: از له ک��ردن کنه بر روی بدن دام اکیداً 
خودداری ش��ود، افراد در صورت��ی که با دام 
سروکار دارند حتماً از دستگاه محافظ استفاده 
کنند. »پور نجف« ادامه داد: همچنین عادتی 
نادرس��ت که این روزها باید به طور جد از آن 
پرهیز کرد خوردن گوش��ت نیم پز یا خوردن 

گوشت بالفاصله بعد از ذبح دام است.
وی ب��ا بیان اینک��ه به هیچ عن��وان نباید از 
گوشت دامی که خارج از کشتارگاه و خارج از 
نظارت بهداشتی دامپزشکی ذبح شده استفاده 
شود اضافه کرد: گوش��ت خریداری شده نیز 
باید حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال بماند 
چراکه ویروس می تواند بیماری زایی خود را 

از دست دهد.

دربند مشکول شهرستان کوثر به منطقه 
حفاظت شده ارتقا می یابد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل 
گفت: منطقه ش��کار ممنوع دربند مشکول در 
شهرستان کوثر به عنوان منطقه حفاظت شده 

ارتقا می یابد. 
حسن قاس��م پور گفت: گام های نهایی برای 
ارتقای منطقه شکار ممنوع دربند مشکول به 

منطقه حفاظت شده برداشته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل 
می گوید: در این زمینه طرحی تهیه ش��ده و 
موافقت س��ازمان صمت و منابع طبیعی اخذ 
شده و با تصویب آن در شورای عالی حفاظت 
محیط زیست ۱۰ هزار هکتار از منطقه شکار 
ممنوع دربند مشکول شهرستان کوثر به منطقه 

حفاظت شده ارتقا خواهد یافت.
به گفته او، بر اساس آخرین آمار ۱۹۴ راس کل 
و بز منطقه شکار ممنوع دربند مشکول کوثر و 
۲۱۴ در منطقه حفاظت شده آق داغ به صورت 

مشاهده مستقیم سرشماری شده است.
قاسم پور با بیان اینکه در یک سال اخیر هفت 
قالده پلنگ و در ده س��ال اخیر ۲۰ قالده در 
نقاط مختلف این منطقه مشاهده شده است، 
گفت: هم��ه این موارد بیانگر حفاظت بهتر از 
این منطقه از طری��ق همکاری محیط بانان، 
هم��کاری جوامع محلی و ارتق��ای فرهنگ 
محیط زیستی ساکنان منطقه و ایجاد شرایط 

مناسب برای این گونه هاست.

کنترل دقیق نقشه و پروانه ساختمانی 
درمحالت جنوبی

ش��هردار بوش��هر گفت :کنترل دقیق نقشه و 
پروانه س��اختمانی ، در محالت جنوبی شهر 
بوشهر توس��ط اداره کنترل و نظار شهرداری 

منطقه دو بطور مستمر به انجام می رسد.
حسین حیدری افزود: متوقف نمودن فعالیت 
س��اختمانی پالک های درحال س��اخت فاقد 
پروانه،خالف اصول ایمنی،فنی و شهرسازی 

نیز در دستور کار این اداره قرار دارد.
وی اظهار داش��ت : در راس��تای حفظ منافع 
عمومی و برخورد با س��ودجویان و متخلفان ، 
تخریب قطعه بندی و دیوارکش��ی های غیر 
مجازِ اجرا ش��ده در کارب��ری مغایر - )فضای 
سبز(- در محالت تنگک دوم و تنگک سوم 
پس از طی فرآیند قانونی ، با حکم دادس��تان 
محترم بوش��هر و در حضور مامورین انتظامی 
توسط اداره کنترل و نظارت شهرداری منطقه 

دو به انجام رسید.
شهردار بوش��هر اضافه کرد: حسب تبصره ۵ 
ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، هرگونه تخلف از 
موض��وع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی 
، جرم تلقی ش��ده و متخلفی��ن ، طبق قانون 
مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

اجرای طرح آموزشی تجوید الصلوۀ 
در شرکت توزیع برق استان سمنان

طرح آموزشی تجوید الصلوۀ »قرائت صحیح 
نماز« ویژه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 

استان سمنان به اجرا درآمد.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان 
با عنوان این مطلب گفت: این برنامه آموزشی 
با حضور ۲۳۴ نفر از همکاران و به میزان یک 

هزار و ۶۰۹ نفر ساعت اجرایی شده است.
بامداد یغمائی با عنوان این که آموزش مطالب 
مرب��وط ب��ه قرائت صحیح نماز توس��ط ائمه 
جماعت شرکت توزیع برق استان انجام شده 
افزود: مطالب آموزشی از کتاب »روان خوانی 
و تجوی��د قرآن کری��م« تالیف علی حبیبی و 
محمدرضا ش��هیدی ، به شرکت کنندگان در 

این طرح ارائه شده است.
وی اظهار کرد: تلفظ حروف ، حرکات و حروف 
مّدی، تش��دید و تنوین، الفبای عربی، حروف 
مقطعه، عالمات قرآن کریم، صداهای کوتاه 
و کشیده، سکون، رفع التقاء ساکنین، وقف و 
انواع آن، ادغام، استعالل، ُغنه، تغشی، فتحه، 
کسره و ضمه  و تفاوت آنها در تلفظ فارسی، به 

عنوان مطالب آموزشی ارائه شده است.

تعویض میترهاي پست ۶۳  کیلوولت 
کالپوش در شرکت برق منطقه ای سمنان

به منظ��ور حمای��ت از تولید داخ��ل، تمامی 
میترهای پس��ت ۶۳ کیلوولت کالپوش با برند 

داخلی آن تعویض گردید. 
مهن��دس  مجید غایب��ی ، مدی��ر دفتر فنی  
نظارت بر تولید معاونت بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای سمنان با بیان این خبر گفت 
: جه��ت افزای��ش رقابت پذی��ری بین تولید 
کنندگان داخلِی میتر و تنوع محصوالت، برای 
اولین بار در شرکت برق منطقه ای سمنان از 
میتر های برند داخلی استفاده گردید که در این 
فرایند، بعد از طی مراحل آزمایش فنی در طول 
چند ماه، تعداد ۱۷ دستگاه خریداری و در پست 
۶۳  کیلوولت کالپوش با موفقیت نصب و راه 

اندازی شد.
وی افزود : تمامی میترهای قبلی پست مذکور 
ک��ه از  نوع EMA۹۰ ب��ود با میترهای نوع 
ENA۹۰ از یکی از شرکت های تولید داخلی 

تعویض گردید.

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
آم��وزش و پ��رورش خراس��ان رضوی در 
شورای مشترک معاونین اداره کل و اداره 
ناحیه ۳ مش��هد گفت: تابس��تان س��ه ماه 
حساس برای آغاز س��ال تحصیلی جدید 
است و مدارس باید با برنامه ریزی از این 

فرصت بهره مند شوند.
س��ید امیر شوش��تری با اش��اره به اینکه 
آموزش و پرورش نیازمند نوس��ازی است 

اظهار داشت:نوسازی نیروها با شرط انتقال 
تجربه به نیروهای جوان انجام شود.

وی بیان کرد: اجرای سند تحول از واجب 
ترین اهداف آموزش و پرورش است.

شوش��تری با تصری��ح این موض��وع که 
استفاده از ظرفیت هنرستان ها و پژوهش 
س��راها در اهم برنامه باش��د اذعان کرد: 
تکلیف ام��الک آموزش و پ��رورش باید 

مشخص شود و تبدیل به احسن شوند.

وی ادامه داد: مدارس باید با تدوین برنامه ، 
تابستان را س��پری کنند زیرا تابستان سه 
ماه حس��اس برای ش��روع سال تحصیلی 
پیش رو است و باید به بهترین نحو، برای 
ش��روع س��ال آینده برنامه ریزی صورت 

پذیرد.
شوش��تری در خصوص نق��ل و انتقاالت 
فرهنگیان گفت: در نقل و انتقاالت، منافع 
هم��کاران در نظر گرفته ش��ود و تا جایی 

که ممکن است با افراد مساعدت به عمل 
آید.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های آموزشی 
و پرورش��ی باید در راس��تای سند تحول 
بنیادین باش��د تصریح کرد: تعامل با صدا 
و سیما و تهیه پیام های فرهنگی، تربیتی 
و آموزشی برای اطالع اولیا، دانش آموزان 

و همکاران فرهنگی انجام شود.
الزم به ذکر اس��ت در این نشست، سمیه 

س��ادات ابراهیمی مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه سه مش��هد مقدس، به معرفی کلی 
ناحی��ه پرداخت و چالش ها در حوزه های 
مختلف و همچنین نیازهای موجود را بیان 

کرد.

فعالیت های آموزشی و پرورشی باید در راستای سند تحول بنیادین باشد
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی؛

احیاء جنگل های زاگرس بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست
معاون امور جنگل س��ازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کش��ور گف��ت: بحث جن��گل کاری ه��ای اجتماعی با 
مش��ارکت مردم باید انجام شود زیرا احیاء جنگل های 

زاگرس بدون همکاری امکان پذیر نیست.
نق��ی ش��عبانیان در دومی��ن روز از گردهمایی مدیران 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه دو کش��ور )حوزه 
زاگرس( ک��ه در ایالم در حال برگزاری اس��ت، اظهار 
داش��ت: یکی از مش��کالتی که جنگل های زاگرس را 
تهدید می کند پیر شدن این جنگل هاست که می توان 
با برگرداندن تعادل زیس��تی به این جنگل ها مش��کل 

آفات و بیماری خود به خود حل خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر کارگروهی در س��طح دولت با 
ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و سندی 
ب��رای احیاء جن��گل های زاگرس تهیه ش��ده که یکی 
از اهداف این گردهمایی بررس��ی این س��ند می باشد 
که با اجرایی ش��دن آن تا حدی مشکالت جنگل های 

زاگرس حل خواهد شد.
معاون امور جنگل س��ازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
ای��الم گفت: در اولین روز از این گردهمایی بازدیدی از 

نهالستان مادر تخصصی ایوان داشتیم و کارهای بسیار 
خوبی در این حوزه انجام گرفته که امید است این مدل 

فعالیت ها در تمام حوزه زاگرس اجرایی شود.
مدیرکل منابع طبلیعی و آبخیزداری اس��تان نیز در این 
همایش گفت: نتیجه مطالعات انجام ش��ده بالغ بر ۷۰ 
هزار هکتار جنگل کاری برای ۴۳۰ کیلومتر می باش��د 
که تا االن حدود ۱۶ هزار هکتار با کمک سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کش��ور از مح��ل اعتبارات ملی و 

استانی عملیاتی شده و با سرعت در حال اجراست.
دکتر احمدی افزود: طرح مش��ترک سیدالشهدا با کشور 
ع��راق نیز به منظور تثبیت کانون ه��ای گرد و غبار و 
مهار ریزگردها رایزنی ش��ده و توسط استاندار و رئیس 

سازمان در حال پیگیری می باشد.
فرمان��ده ی��گان حفاظ��ت س��ازمان مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری کشور نیز گفت: در دوسال اخیر حدود ۱۰۰ 
هزار قلم تجهیزات اطف��اء حریق و تجهیزات حفاظتی 
در اختیار اس��تان های کش��ور قرار گرفتند و در س��ال 
۱۴۰۰ نیز ۲۳۰۰ قلم تجهیزات در اختیار استان ها قرار 

داده شد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور :

تکریم مراجعین و صدور آرا سازشی در اولویت مراجع حل اختالف کرمانشاه قرار دارد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

مخت��ار احم��دی در نشس��ت تخصصی با 
کارشناس��ان حوزه مدیریت روابط کار اداره 
کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان 
گفت: تکریم مراجعین و صدور آراء سازشی 
در اولویت هیات های رسیدگی به شکایات 

کارگری و کارفرمایی قرار دارد.
 وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه کاه��ش 
فرآیندهای رس��یدگی به دادخواس��ت های 
حل اخت��الف و افزایش نظ��ارت بر جامعه 
کارگری و کارفرمایی به منظور دستیابی به 

اهداف و سیاست های کالن وزارتخانه که 
همان تنظیم رواب��ط کار، صیانت از نیروی 
کار و تقویت س��ه جانبه گرایی اس��ت ؛ از 
مهمترین اهداف مدیریت دانس��ت و افزود 
از تمامی کارشناس��ان چه در سطح استان 
و چه شهرس��تان انتظار دارم برای دستیابی 
مطل��وب به ای��ن اهداف ت��الش مضاعف 

داشته باشند.
 مختار احمدی ضمن ش��نیدن مشکالت و 
مسائل حوزه روابط کار از جمله اداره روابط 

کار، حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، اداره 
بازرسی کار و اداره تشکل های کارگری و 
کارفرمایی اظهار امیدواری کرد تا در سایه 
تعهد، وج��دان کاری و نظ��ارت بر اجرای 
صحی��ح قوانی��ن بتوانیم نق��ش مؤثری در 
بهبود وضعیت جامعه کار و تالش اس��تان 

ایفا نماییم.
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
در س��خنان پایانی و جمع بندی جلسه نیز 
ضمن تأکی��د بر مرتفع نمودن مش��کالت 

ح��وزه روابط کار، خواس��تار ارتقای کیفیت 
آراء ص��اده، پاس��خگویی به موق��ع به آراء 
دیوان عدالت اداری، حفظ استقالل و اقتدار 
مراجع حل اختالف، ایجاد بانک اطالعاتی 
واحدهای مشکل دار، هدف گذاری اجرای 
طرح طبقه بندی مش��اغل در سطح کارگاه 
های اس��تان، انجام آموزش سامانه جوامع 
روابط کار برای کارشناسان و اعضای هیات 
ها، تاکید بر صدور آرای سازشی، تسریع در 
انجام تحقیق پرونده ها و پیگیری انتخابات 

مراج��ع ح��ل اختالف در شهرس��تان های 
تابعه، شد.

 در نشست خبری ستاد عملیاتی مدیریت 
و گ��ذر از پیک ۱۴۰۱ که با حضور معاون 
فروش و خدمات مش��ترکان و مدیر دفتر 
مدیری��ت مص��رف ش��رکت توزی��ع برق 
اصفهان برگزار شد، مدیریت مصرف برق 
در بخ��ش ه��ای اداری، خانگی و صنایع 
با توج��ه به ش��روع پیک مص��رف از۱۵ 

خردادتا۱۵مردادماه تشریح گردید.
مهرداد جنتیان، مع��اون فروش و خدمات 
مش��ترکان توزیع ب��رق اصفه��ان اعالم 
کرد: ب��ه تم��ام اداره ها اخط��ار مدیریت 
مص��رف داده ش��ده و چنانچ��ه، الگ��وی 

مص��رف را رعایت نکنند، ب��رق آنها قطع 
می ش��ود. وی افزود: طبق بند۲ وزیران، 
بانک ه��ا، نیروهای مس��لح و همه دوایر 
دولت��ی موظفند ۳۰درصد در وقت داری و 
۶۰درصد در س��اعات غیراداری به صرف 
جویی برق خ��ود اقدام کنن��د. زیرا، قطع 
انشعاب برای نهادهایی که همکاری نمی 

کنند، پیش بینی شده است. 
او با اشاره به اینکه با بخش های پرمصرف 
خانگی، تج��اری و صنعت��ی برخورد می 
کنیم، گفت: در ص��ورت افزایش مصرف 
در س��اعات پیک، پس از دو نوبت اخطار، 
در ص��ورت ادامه مصرف ب��اال، برق آنها 
با حکم دادس��تانی قطع می ش��ود. وی با 
انتق��اد از عدم رعایت الگ��وی مصرف در 
بخ��ش خانگی و تجاری، ع��دم آگاهی از 
س��اعات پیک را مهمترین دلیل افزایش 

مص��رف در س��اعات پیک عن��وان کرد.   
جنتی��ان درباره وضعیت نی��روگاه توضیح 
داد: می��زان تولید نیروگاه��ای آبی بدلیل 
مشکالت خشکس��الی های اخیر کاهش 
یافته و یا انرژی خ��ود را ذخیره می کنند 
که این نیز مش��کالتی را در تولید برای ما 
ایجاد نموده است.  وی اظهار کرد: کنترل 
هوش��مند بویژه برای مش��ترکان دیماند 
و پرمص��رف ه��ا، برنامه ری��زی در تغییر 
ش��یفت کاری صنایع ی��ک روزدر هفته با 
هدف مدیریت اضطراری بار، مشوق هایی 
برای مشترکانی که الگوی مصرفرا رعایت 
می کنند، مش��وق هایی برای کشاورزان 
نیز درنظرگرفته ش��ده که اگر از س��اعت 
۱۱صبح ت��ا ۱۷ عصرمصرف برق چاهای 
خود را به صفر برس��انند، در ساعات دیگر 
می توانند از برق رایگان برخوردارش��وند. 

ضم��ن آنکه کش��اورزان، همکاری خوبی 
داش��ته اند. مرسل صالحی با اعالم اینکه 
پرمصرف  خانگ��ی  مش��ترکان  ۳۷درصد 
هس��تند، الگوی مصرف در بخش خانگی 
در ماه های گرم س��ال را ۳۰۰کیلووات و 
در م��اه غیرگرم، ۲۰۰کیلووات بیان کرد و 
افزود: سرویس کولرها می تواند به کاهش 
۲۰ت��ا ۳۰درص��دی مصرف کم��ک کند. 
وی رعایت س��اعات استفاده از تلویزیون، 
غبارزدای��ی المپ ه��ا، اس��تفاده از چراغ 
های تایمردار را توصی��ه کرد. وی از اخذ 
۱۲هزار تفاهمنامه و اختصاص پاداش پس 
از بررس��ی عملکرد خبر داد و توضیح داد: 
در بخش کش��اورزی باید ۴۸مگاوات ، در 
بخش عموم��ی و اداری ۱۸مگاوات و در 
بخش صنعت، ۸۱ مگاوات در هر س��اعت 
کاهش مصرف داشته باشیم.  وی با اشاره 

به تش��کیل اتاق پایش در اصفهان، رصد 
لحظه ای مصارف مشترکان دارای کنترل 
هوشمند و قطع برق درصورت عدم رعایت 

الگوی مصرف را عنوان کرد.
صالحی به مباحث اختصاص سوخت یارانه 
ای به مشترکانی مانند بیمارستانها و قاچاق 
سوخت پرداخت و گفت: اکنون ۲۰۰دیزل 
شناس��ایی کرده ایم که ۲۵ مگاوات توان 

تولید دارند. 
س��یدمجتبی باطن��ی، مدیرروابط عمومی 
ش��رکت توزیع برق اصفهان با اش��اره به 
احداث نیروگاه های جدید، اطالعات الزم 
درب��اره نیروگاه های خصوصی و س��یکل 
ترکیبی، افزایش راندمان و توسعه نیروگاه 
های خورش��یدی را مطرح ک��رد و گفت: 
احداث نیروگاه مس��تلزم س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی است. 

عدم آگاهی از ساعات پیک مهمترین دلیل افزایش مصرف 
معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق اصفهان:

حمایت از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بیش از گذشته ادامه خواهد یافت 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه: 

مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه گفت: ما 
از باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان از گذشته 
تا کنون حمایت کرده ایم و باز هم بیش��تر از 
قبل حمایت خواهیم کرد چون اعتقاد داریم 
این باش��گاه باید قوی تر از قبل فعالیت های 
خود را انجام دهد و با قدرت بیش��تری برای 

رسیدن به جایگاه واقعی خود تالش کند. 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
در کارگاه مدل کسب وکار این شرکت اظهار 
کرد: باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه 
سپاهان، باشگاهی درجه یک در کشور است، 

چرا ک��ه فوالد مبارکه نیز ش��رکتی برتر در 
سطح کشور و منطقه است و همیشه انتظار 
می رفته که این باش��گاه حرفه ای تر از قبل 
رشد کند و به جایگاه اصلی و واقعی خود در 

ورزش کشور برسد.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه تصریح 
کرد: سپاهان باید مدل های درآمدزایی خود 
را قویتر از قبل طراحی و پیاده کند. باش��گاه 
فوالد مبارکه س��پاهان علیرغم همه موانعی 
که در ورزش کش��ور دارد باید در بازه زمانی 
مش��خصی به اهداف اقتصادی خود و دیگر 

اهداف از پیش تعیین شده برسد، چرا که این 
باش��گاه با عملکردی کیفی در حال فعالیت 

است.
وی ت��أ کید کرد: ما باید برند س��پاهان را از 
برندی منطقه ای و ملی به برندی بین المللی 
تبدیل کنیم، چرا که این برند در بس��یاری از 
رش��ته ها فعال بوده و به طور مثال می تواند 
در بسیاری از ش��هرهای دیگر نیز تیم های 
ورزش��ی خود را تش��کیل دهد و به فعالیت 
بپ��ردازد. البته تا کن��ون فعالیت های زیادی 
برای اعتالی برند سپاهان انجام شده، ولی 

این فعالیت ها باید جدی تر و بیش��تر از قبل 
انجام شود.

طیب نیا افزود: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
باید مدل های کس��ب وکار خود را در جهت 
گس��ترش فعالیت های خود توس��عه دهد و 
مسئولیت اجتماعی خود را نیز تقویت نماید و 
این فعالیت ها در جهت تقویت باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: باش��گاه فوالد مبارکه 
س��پاهان می تواند در عرصه های دیگر مانند 
تولید پوش��اک، ایجاد کمپ های ورزشی و... 

وارد ش��ود و با قدرت قدم بردارد. همین طور 
در عرصه ه��ای فرهنگی نی��ز باید با قدرت 

بیشتری پیش برود.
مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه تصریح 
کرد: سپاهان جزو معدود باشگاه هایی است 
که تیم های پایه تا بزرگس��ال را در بسیاری 
از رش��ته ها دارد و در هم��ه عرصه ها به ویژه 
عرصه های فرهنگی، ورزش��ی و در عرصه 
ن��وآوری و دانش بنی��ان با نگاه��ی متفاوت 
نس��بت به دیگر باش��گاه ها اقدامات خود را 

انجام می دهد

بازرسی و کنترل عملکرد ۸۶0 نازل سوخت در استان اردبیل
مدیر کل استاندارد استان اردبیل

مدیر کل اس��تاندارد اس��تان اردبیل گفت: 
در سه ماهه نخس��ت امسال عملکرد ۸۶۰ 
نازل سوخت در سطح استان مورد بازرسی 

و کنترل قرار گرفت. 
هاشم عالیی گفت: کنترل صحت عملکرد 
نازل ه��ای س��وخت مایع یک��ی از وظایف 
قانونی س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران بوده 
و ای��ن کنترل ها در بازه های زمانی ۳ ماهه 

انجام می گیرد.
مدیر کل استاندارد استان اردبیل می گوید: 
اداره کل استاندارد استان تمامی تالش خود 
را برای تحقق این امر با انجام ماموریت ها 
و رس��الت های ذاتی خود به کار بسته است 
چنانچه در س��ه ماهه نخس��ت سال جاری 
صح��ت عملکرد تعداد ۸۶۰ نازل س��وخت 
در س��طح استان مورد بررس��ی قرار گرفته 

است.
عالی��ی گفت: در راس��تای اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی و ب��رون س��پاری وظایف تصدی 
گری با همکاری آزمایشگاه صالحیت شده 
این اداره کل و کارشناس��ان ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اس��تان بازرسی و 
کنترل عملک��رد نازل ها به صورت دوره ای 

انجام می گیرد.

او می گوی��د: در ص��ورت صح��ت عملکرد 
نازل، برچس��ب انجام آزم��ون دوره ای که 
قابل مش��اهده برای کلیه استفاده کنندگان 
از نازل مورد نظر است، بر روی نازل نصب 
و در ص��ورت عدم صحت عملکرد، تا زمان 
رفع نق��ص و انجام آزمون مجدد از فعالیت 

نازل مورد نظر جلوگیری می شود.
مدی��ر کل اس��تاندارد اس��تان اردبی��ل از 

مردم درخواس��ت کرد، در زمان استفاده از 
نازل ه��ای س��وخت در جایگاه های عرضه 
س��وخت مایع حتما به گواهی انجام آزمون 
نازل مورد نظر توجه و در صورت نداش��تن 
این برچس��ب م��وارد را از طریق ش��ماره 
تلف��ن گوی��ای ۱۵۱۷ یا ش��ماره تلفن های 
اس��تاندارد  کل  اداره  ب��ه   ۳۳۷۴۱۱۵۶-۸

استان اردبیل اطالع دهند.
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پرداخت افزایش حقوق خردادماه 
بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد

با توجه به اب��الغ مصوبه هیات وزیران درباره 
افزای��ش حقوق س��ال ۱۴۰۱ بازنشس��تگان 
ب��ه س��ازمان تامین اجتماعی و اع��الم قبلی 
در خص��وص زمان واری��ز مابه التفاوت حقوق 
خردادم��اه، پرداخت افزایش حق��وق خرداد از 
امروز به صورت اس��تانی آغاز ش��ده و ظرف 
چند روز آتی در سراسر کشور تکمیل می شود.
همچنین مستمری بگیرانی که واریزی آن ها در 
حس��اب هایی به جز بانک رفاه انجام می شود، 
مجموع حقوق و مابه تفاوت خرداد را در تاریخ 
۲۹ خرداد دریافت خواهند کرد. براس��اس این 
گزارش، فرایند پرداخت حقوق این ماه، مشابه 
روال معم��ول و فهرس��ت الفبایی، از بیس��تم 
خرداد آغاز ش��ده و ت��ا پایان م��اه ادامه دارد. 
همچنین مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین 
و اردیبهش��ت بازنشس��تگان نیز طی ماه های 
تی��ر و مرداد پرداخت می شود.س��ازمان تامین 
اجتماعی همچنین پیشتر اعالم کرد که دولت، 
مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران 
بازنشس��ته تأمین اجتماع��ی را در تاری��خ ۱۵ 
خرداماه ۱۴۰۱ تصویب کرد.براس��اس مواد۹۶ 
و۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمری 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر 
س��ال به تصویب هیات وزیران می رس��د، به 
نحوی که حداقل دریافتی مس��تمری بگیران 
از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران 
کمتر نباش��د. وفق مصوبه ش��ورای عالی کار 
مورخ ۱۹ اسفند۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران 
برای س��ال ۱۴۰۱ به مبل��غ ۵ میلیون و ۵۸۰ 
ه��زار تومان در م��اه رسید.براس��اس مصوبه 
هی��ات وزی��ران، در خص��وص حداقل حقوق 
بازنشس��تگان، از کار افت��ادگان و مجم��وع 
تأمین اجتماعی  بازماندگان سازمان  مستمری 
که ب��ه موجب قوانین��ی از جمله م��واد ۹۶ و 
۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد 
کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و 
لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی 
آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران 
شاغل تعیین و با افزایش ۵۷ ممیز ۴ درصدی 
همراه خواهد ب��ود، به نحوی که از ۵ میلیون 
و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباش��د. در خصوص 
مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی 
که مس��تمری آنان به نسبت سنوات پرداخت 
حق بیمه برقرار ش��ده است به همان نسبت و 

مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

فعالیت بیش از ۷5 مرکز ناباروری در 
کشور

معاون بیمه و خدمات س��المت سازمان بیمه 
س��المت ایران گفت: بیش از ۷۵ مرکز درمان 
ناباروری در س��طح کشور به زوج های نابارور 
خدمات ارای��ه می دهد و اکن��ون قطب های 
معتبری در کش��ور در حوزه درم��ان ناباروری 
فعالیت می کنند.مهدی رضایی در این زمینه 
به خبرنگار حوزه بهداش��ت و س��المت ایرنا  
تاکیدک��رد: بیمه س��المت با تعرف��ه دولتی و 
عمومی غیردولتی ۹۰درصد هزینه های درمان 
ناباروری را پرداخت می کند، خوشبختانه برای 
رفاه حال زوج های نابارور ش��رایط سنی برای 
بانوان به ۴۹ س��ال افزایش یافته و سه نوبت 
در س��ال خدمات ناباروری به زوج های تحت 
پوشش بیمه ارایه می شود.صالح پور مسئول 
مرکز درمان ناباروری بیمارس��تان طالقانی نیز 
گفت: حمایت از زوج ه��ای نابارور از اهمیت 
بسزایی برخوردار است، مدیریت فرآیند تحت 
پوش��ش قراردادن زوج های نابارور باید بسیار 
حساب شده انجام شود و بهترین کار این است 
که بتوان شرایطی را فراهم کرد که زوج های 
نابارور از خدمات بیمه ای به راحتی اس��تفاده 
کنند.وی افزود: باید کار کارشناس��ی دقیق در 
ای��ن خصوص ص��ورت گرفت��ه و گام به گام 
اجرا ش��ود، تا مراکز درمان ناباروری در بخش 
خصوصی و دولتی دچار مش��کل نش��وند، به 
عنوان مثال تعداد زوج های نابارور نیازمند به 
برخی خدمات درمانی، مداخله تخصصی مانند

IVF، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار زوج در کل کش��ور 
اس��ت و باید اقداماتی انجام داد که اس��تفاده 
از خدمات بیمه ای ب��رای درمان ناباروری در 
دسترس افراد نیازمند نیز قرار گیرد.وی تاکید 
کرد: افراد و زوجین مس��تحق درمان ناباروری 
باید شناس��ایی شوند، چون بسیاری از زوج ها 
به دنبال مسائل دیگری چون تعیین جنسیت 
هس��تند که ضرورتی برای توجه بیمه ای در 
ای��ن زمینه ندارد. گران قیمت ب��ودن داروها و 
تجهیزات م��ورد نیاز در بحث درمان ناباروری 
است که بخش بسیاری از آنها وارداتی است و 
باید یا بیمه ها از قبل خرید راهبردی کرده و یا 
قرارداد با واردکنندگان داشته باشند تا هزینه ها 

به موقع پرداخت شود.

دستگیری موتورسوار سارق
فرمانده انتظام��ی یگان امداد پلیس پایتخت 
از بازداش��ت س��ارق موتورس��یکلت و کشف 
موتور مس��روقه با هوش��مندی این یگان در 
گش��ت زنی های هدفمند روز گذش��ته خبر 
داد.س��لمان آدینه وند« در توضیح خبر گفت: 
روز گذشته ماموران کشت آشکار یگان امداد 
پلیس تهران، در گشت زنی های هدفمند در 
مح��دوده  کالنت��ری ۱۵۲ خانی آباد  به یک 
دس��تگاه موتورسیکلت مظنون می شوند که 
پس از اس��تعالم مشخص می ش��ود موتور 
دارای س��ابقه سرقت بوده و به تازگی سرقت 
شده اس��ت.فرمانده یگان امداد پلیس تهران 
تصریح کرد: ماموران به تعقیب موتورسیکلت 
مس��روقه پرداخته و با استفاده از کلیه عالئم 
هشدار دهنده به راکب دستور ایست دادند ولی 
در نهایت موفق شدند در یک عملیات موفق 
پلیسی، موتور مسروقه را متوقف و راننده آن را 
دستگیر کنند.سرهنگ آدینه وند بیان داشت: 
متهم در همان تحقیقات اولیه به سرقت موتور 
معترف و برای تحقیق��ات تکمیلی در اختیار 

کالنتری خانی آباد قرار گرفت.

رد رشوه ماموران پلیس تهران
سردار حمید خروش بیان داشت : در پی انتشار 
خبری در فضای مجازی مبنی بر فروش مواد 
مخدر در محدوده جنوب شرق تهران موضوع 
سریعا در دستور کار ماموران پایگاه نهم پلیس 
مبارزه با مواد مخدر پایتخت، قرار گرفت.وی 
با اش��اره به اینکه صحت خبر دریافتی مورد 
تحقیق ماموران قرار گفت و مخفیگاه متهم 
شناسایی شد افزود: پس از هماهنگی قضایی 
ماموران وارد عمل ش��ده و متهم را همراه با 
مقادیری مواد مخدر دس��تگیر کردند.رییس 
بازرس��ی پلیس ته��ران اضافه ک��رد: پس از 
دستگیری و کش��ف مواد مخدر متهم برای 
رهای��ی از مجازات قانونی، مبلغ ۱۷۰ میلیون 
ریال وجه نقد به ماموران پیشنهاد کرد که با 
صحت عمل و وظیفه شناسی ماموران مواجه 
و تیم اعزامی عالوه بر رد پیش��نهاد رش��وه، 
موض��وع را ضمن هماهنگی با مراجع مربوط 

صورتجلسه کردند.

2 هزار فقره کالهبرداری در یک 
پرونده

س��رهنگ علی  ولی پور گ��ودرزی در رابطه با 
پرونده گسترده کالهبرداری اظهار داشت: در 
پی کالهبرداری های متع��دد در فاز یازدهم 
شهرک پردیس موضوع رسیدگی به پرونده در 
دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم 
)معاونت مب��ارزه جعل و کالهبرداری( پلیس 
آگاه��ی قرار گرفت.وی اف��زود: در تحقیقات 
ابتدایی کارآگاهان مش��خص ش��د، متهم از 
سال ۱۳۹۴ با تاس��یس چند دفتر در مناطق 
ش��مال تهران اقدام به ف��روش آپارتمان در 
پردیس به دو هزار خریدار کرده اما آپارتمانی 
تحویل خریداران نداده است که کارشناسان 
ارزش ریالی اموال کالهبرداری ش��ده را ۲۰ 
ه��زار میلیارد ری��ال اع��الم کردند.این مقام 
پلیس��ی ادامه داد: کارآگاهان اداره چهاردهم 
پلیس آگاهی پ��س از دریافت این اطالعات 
با بررس��ی های اطالعاتی گس��ترده هویت 
و مخفیگاه متهم اصلی پرونده را در ش��مال 

تهران شناسایی کردند.

برخورد قانونی با افرادی که در حادثه 
سرقت بانک ملی قصور داشتند

از  دادس��تان کل کش��ور درب��اره س��رقت 
صندوق ه��ای امانت بانک مل��ی گفت: این 
موضوع در دستگاه قضایی در حال پیگیری 
اس��ت و با افرادی که در این اتفاق قصوری 
داش��ته اند برخورد قانونی خواهد ش��د.حجت 
االس��الم والمس��لمین محمدجعفر منتظری 
در پاس��خ به سوالی درباره اینکه آیا در زمینه 
س��رقت از  بانک ملی ب��رای رئیس بانک و 
مسئوالن بانک ملی پرونده ای تشکیل شده 
است؟ افزود: موضوع در دست رسیدگی است 
و اتفاقی اس��ت که اخیرا واقع شده و به طور 
قطع دس��تگاه قضایی پیگیری می کند تا اگر 
در این زمینه افرادی قصوری داش��ته باشند 
برخورد قانونی با آنها ش��ود و سعی می شود 
حقوق کس��انی که ضایع ش��ده به حق شان 
برس��ند.وی در پاسخ به س��وال دیگر مبنی 
ب��ر اینکه از این باب که این حادثه س��رقت 
در جامعه احس��اس ناامنی به وجود آورده آیا 
مدعی العموم می توان��د ورود کند گفت: یک 
واقعه ای در کش��ور گس��ترده  ای��ران رخ داد؛ 
این گونه حوادث نمی تواند ناامنی ایجاد کند، 
البته  حادثه ای  غیرقابل قبول اس��ت و حتما 
بای��د ابعاد این قضیه قب��ال در جاهای دیگر 
پیش بینی ش��ود که ش��اهد اینگونه حوادث 
نباش��یم و این طور نیست با یک حادثه این 
چنینی بگوییم در جامعه ناامنی ایجاد ش��ده 
است؛  القای ناامنی در جامعه مطلوب نیست.
وی گفت: همه مس��ئوالن وظیفه دارند این 
مسائل را دنبال کنند و دنبال هم خواهد شد  
اما مردم می بینند که کش��ور امن است و این 
گونه حوادث نامطلوب و تاسف آور است و باید 

سعی کنیم که حوادث اتفاق نیفتد.

اخبار

س��ازمان  جتماعی:مدیرعام��ل  گ�روه
س��رمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی 
شهر تهران با اش��اره به برگزاری همایش 
بین الملل��ی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری 
شهر تهران گفت: موضوع ساخت مسکن 
اس��تطاعت پذیر و ارزان توس��ط س��رمایه 
گذاران داخلی و خارجی مد نظر اس��ت.به 
گزارش »عصر ایرانیان«، مهدی شریفیان 
اظهار داش��ت: این همای��ش در حوزه های 
سرمایه گذاری اقتصاد شهری و درآمد پایدار، 

محیط زیست و مدیریت پسماند، عمران و 
پروژه های زیرساختی، حمل و نقل عمومی 
و ترافیک، گردشگری و تفریحات شهری، 
خدم��ات اجتماع��ی و فرهنگ��ی، خدمات 
شهری و شهرسازی و شهر هوشمند برگزار 
می ش��ود.وی با اش��اره به اینک��ه ۱۵ و ۱۶ 
تیر ماه این همای��ش در برج میالد تهران 
برگزار خواهد ش��د، گفت:  س��اخت مسکن 
استطاعت پذیر و ارزان از جمله مباحثی است 
که در این همایش مورد بحث و گفت وگو 
قرار می گیرد و سایت ثبت نام در همایش در 
اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار خواهد 
داده شد.مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری 
و مش��ارکت های مردم��ی ش��هر تهران با 

اش��اره به اینکه نمایندگانی از کشور چین، 
کویت، امارات و سایر کشورهایی که همسایه 
ایران بوده و یا مراودات مطلوبی با کش��ور 
دارند حضور دارند.شریفیان گفت: همچنین 
شهرداران شهرهایی که خواهرخواندگی با 
تهران داش��ته و یا سفرای سایر کشورها و 
ی��ا فعاالن حوزه اقتصادی می توانند در این 
همایش ش��رکت کنند.مدیرعامل سازمان 
س��رمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی 
ش��هر تهران در پاس��خ به این پرسش که 
شرکت های سرمایه گذاری خارجی چگونه 
در مسکن استطاعت پذیر همکاری خواهند 
داشت گفت: موضوع مسکن توسط قرارگاه 
مسکن در حال مدیریت است سیاست های 

کالن در این راس��تا پیش بینی ش��ده و ما 
قابلی��ت ج��ذب س��رمایه گذار را داریم لذا 
برنامه ه��ا  با همکاری قرارگاه مس��کن در 
حال انجام اس��ت و پیش��نهادات داخلی و 
خارجی به صورت کامل بررس��ی می شود.

وی گف��ت: تالش می ش��ود از عرصه های 
شهرداری و تسهیل گری از جمله مجوزهای 
بارگذاری اقداماتی صورت گیرد و همه این 
مباح��ث مفصل در همای��ش فرصت های 
س��رمایه گذاری ش��هر تهران مورد بحث و 
گفت وگو ق��رار خواه��د گرفت.مدیرعامل 
س��ازمان س��رمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهر تهران در پاسخ به این پرسش 
که آیا س��اخت شهرک توسط شرکت های 

س��رمایه گذاری خارج��ی مطرح اس��ت یا 
شهرک س��ازی  بح��ث  خیر،گفت: فع��ال 
مطرح نیست.شریفیان گفت:  همچنین در 
این همایش اس��تارتاپ ها و ش��رکت های 
دانش بنی��ان در ح��وزه مدیریت ش��هری 
حض��ور دارند و از این طریق می توان خلق 
ایده های آنها را تجاری سازی کرد و در واقع 
این همایش فضای جدیدی برای کسب و 
کار ایجاد می کن��د.وی گفت: رونمایی از دو 
س��امانه نیز در حاشیه این همایش صورت 
می گیرد که یکی سامانه نمایشگاه مجازی 
دائمی فرصت های س��رمایه گذاری ش��هر 
تهران و دیگری سامانه جامع سرمایه گذاری 

شهر است.

برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران با حضور شرکت های خارجی
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران خبر داد؛

گزارش قوه قضاییه از حادثه متروپل آبادان تهیه شد
دادستان کل کشور:

گروهاجتماعی:دادس��تان کل کشور با اشاره 
ب��ه ض��رورت قانونگ��ذاری در زمینه ترک 
فعل ها گفت: گ��زارش جامع ق��وه قضاییه 
در حادث��ه متروپل آب��ادان تهی��ه و تقدیم 
ریاس��ت ق��وه قضاییه ش��د و بخش اصلی 
ای��ن گزارش ه��ا حاکی از قص��ور، کوتاهی 
و تقصیر دس��ت اندرکاران اس��ت.به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االسالم والمسلمین 
محمدجعف��ر منتظری در مراس��م افتتاحیه 
»کمیت��ه صیان��ت از حقوق م��ردم« افزود: 
بهترین سرمشق برای همه ما کالم ارزشمند 
و پرمعنای امیرالمومنین )ع( خطاب به مردم 
است که فرمودند خداوند متعال برای من که 
امروز زمام امور جامعه  اس��المی را به دست 
گرفته ام به عنوان ولی امر و حاکم بر ش��ما 
حقی قرار داده اس��ت و ش��ما نیز بر من که 

حاکم جامعه هستم، حقی دارید.
وی درباره چیس��تی حق اظهار داشت: حق 
وس��یع ترین و گسترده ترین چیزها در بیان 
و وصف اس��ت اما در مرحله انصاف و عمل 
و به کار بردن بسیار سخت و مشکل است.
دادستان کل کش��ور اظهارداشت: در قرآن 
کریم نزدیک ۳۰۰ مرتبه واژه حق به مناسبت 
های مختلف به کار برده ش��ده و در مکتب 
غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع 
و مکتب والیت امامان معصوم راجع به حق 
و حقوق مطالب بسیاری داریم که هرگز دنیا 
با این میزان پیشرفت در حوزه های مختلف 
نمی تواند ژرفا و عمق این نکات ریش��ه در 
وحی را درک کند.منتظری با اشاره به رساله 
حقوق امام سجاد )ع( گفت: در یک زمان و 
در جامعه ای که ظلم و خفقان حاکم بود امام 
س��جاد )ع) به خاطر حاکمیت ظلم و خفقان 
در گوش��ه ای نشس��ته بود و جامعه از انوار 
وجودی ایشان محروم بود اما در این رساله 
امام بزرگوار ۵۰ حق را برش��مردند و تبیین 
کردند.وی با اشاره به قانون اساسی و قوانین 
موضوعه و سیاس��ت های کلی نظام افزود: 

در نظام جمهوری اسالمی ایران که مبتنی 
بر این معارف اس��ت، نسبت به حقوق مردم 
اهتمام جدی شده و موضوع حقوق مردم و 
حقوق بشر بس��یار مهم و قابل توجه است.

منتظری با اش��اره به عهدنامه مالک اش��تر 
افزود: حاکمیت مبتنی بر این معارف، وظیفه 
و تکلی��ف دارد که این امر مهم را در بخش 
ه��ای مختل��ف تقنینی، قضای��ی و اجرایی 
بشناسند و در جهت اجرای آن اهتمام الزم 
را داش��ته باشند.دادستان کل کشور تصریح 
کرد: یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است 
که در حوزه اداری و دوایر دولتی آنگونه که 
شایسته و بایسته است به تکالیف خود عمل 
نمی کنیم البته خدماتی ک��ه به مردم ارایه 
می ش��ود و مدیریت اجرایی جامعه که امروز 
در ش��رایط سخت کش��ور را اداره می کند، 
غیرقابل انکاری اس��ت اما همه ما نس��بت 
به ضعف ها، اش��کاالت و عدم اهتمام الزم 
ب��ه تکالیف وظیف��ه داریم تا ب��ه طورکامل 
ای��ن ضعف ها را از بین ببری��م یا به حداقل 

ممکن کاهش دهیم.منتظری افزود: اگر بنا 
به آسیب شناس��ی بگذاریم باید ببینیم کجا 
نس��بت به حقوق مردم کوتاهی میش��ود و 
اگر بخواهیم نمونه ها را اعالم کنیم بس��یار 
گس��ترده است اما این کوتاهی ها و قصورها 
و بی توجهی ها موجب خسارات بسیار وسیع 
و گس��ترده می ش��ود که جبران ناپذیر است 
و اثرات بس��یاری در پی دارد.وی با اش��اره 
ب��ه حادثه متروپل آبادان اظهارداش��ت: این 
حادث��ه موجب ف��وت ۴۳ هموطن و صدمه 
و خسارت مالی گس��ترده شد و هیات هایی 
از قوای س��ه گانه گزارش درباره این حادثه 
و عل��ل آن تهیه کردند و گزارش جامع قوه 
قضاییه روز گذش��ته ب��ه رییس قوه قضاییه 
تقدیم شد.دادس��تان کل کشور ادامه داد: در 
این گزارش و گزارش های دولت و مجلس، 
بخش ه��ای قابل توجهی مش��ابه اس��ت و 
بخ��ش اصلی این گزارش ها حاکی از قصور 
و کوتاهی و تقصیری اس��ت که افراد دست 
اندرکار س��اخت و ساز این س��ازمان قبل از 

ش��روع، حین کار و بع��د از کار علت اصلی 
برای این حادثه دلخراش  مرتکبب شدند و 
در نتیجه موجبات فروریختن این ساختمان 
را فراه��م کرد و نتیجه عدم اهتمام الزم به 
تکالیف و وظایف ماست.وی افزود: مجلس 
شورای اس��المی الزم است نسبت به ترک 
فعل ها قانونگذاری کند البته قوای س��ه گانه 
در این زمینه هریک باید سهم و نقش خود 
را ایف��ا کنند زیرا برخی از این آس��یب ها به 
ترک فعل مدیران برمی گردد.دادس��تان کل 
کشور گفت: ما در دستگاه قضایی به لحاظ 
وظیفه و تکلیفی که قانون اساسی به عنوان 
صیانت از حق��وق عامه برعهده ما قرار داده 
اس��ت چند سالی است که مسئله صیانت از 
حقوق عامه را در دستورکار قرار دادیم و ای 
کاش از زم��ان انقالب نس��بت به این مهم 
اهتم��ام الزم را داش��تند.وی تصری��ح کرد: 
اکنون فاق��د قانون جام��ع در زمینه حقوق 
عامه و صیانت از آن هستیم البته الیحه آن 
در قوه قضاییه تهیه شده و در آینده نزدیک 

به دولت تقدیم می شود.منتظری گفت: اگر 
مس��ئله مهم صیانت از حق��وق عامه را در 
چارچوب قانون انجام ندهیم، آس��یب هایی 
ب��ه هم��راه دارد و از این��رو دس��تورالعملی 
تهیه ش��د ام��ا مصادیق و عناوی��ن حقوق 
عامه بس��یار گسترده اس��ت.وی با اشاره به 
وظیفه و تکلیفی که دادستان کل به عنوان 
مدعی العموم دارد افزود: در ماده۲۹۰ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به 
وظایف دادس��تان کل اشاره شده همچنین 
در م��اده ۲۸۸ هم وظیف��ه صیانت از حقوق 
عامه جزو وظایف دادستان ها است و اکنون 
حدود ۴۰۰ دادس��تان حوزه های قضایی در 
کشور فعالیت دارند که وظایف بسیار وسیع 
و گسترده دارند اما ابزار الزم یعنی قانون در 
اختیار ندارند و با یکسری دستورالعمل ها و 
ارش��ادها اموری را انجام می دهند اما کافی 
نیست.دادستان کل کش��ور ادامه داد: ستاد 
حقوق بشر اقداماتی را در زمینه حقوق بشر 
و حق��وق عامه انجام میده��د و یکی از این 
اقدامات، تش��کیل کمیت��ه صیانت از حقوق 
مردم اس��ت و  یک مس��ئله ای که در این 
حوزه باید مورد توجه قرار دهند این است که 
نوعی تعامل هم افزایی و همکاری و تبادل 
اطالعات داشته باشند که البته نیازمند تعیین 
چارچوب ها است.وی افزود: عدم تداخل در 
ام��ور و وظای��ف و تکالیف مس��ئله دیگری 
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد و  ما در 
دستگاه قضایی به خود اجازه نمی دهیم که  
به حریم قانونی دس��تگاه های اجرایی ورود 
پیدا کنیم.دادس��تان کل کشور تصریح کرد: 
وظیفه دادستان ها این است که اگر مدیری 
به تکالیف و وظایف خود عمل نکرد به آنها 
ورود کنن��د که برخی در حوزه دادس��تان ها 
و برخ��ی نیز در وظایف و تکالیف س��ازمان 
بازرس��ی کل کشور است البته اگر همکاری 
و مشارکت نداشته باشیم، اقدامات ناکارآمد 

خواهد بود.

آیت اهلل رئیسی از زحمات امدادگران و خدمات جمعیت 
هالل احمر در س��انحه فروریختن س��اختمان متروپل، 
قدردان��ی کرد.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی جمعیت 
هالل احمر، رئیس دفتر آیت اهلل رئیسی در نامه ای مراتب 
قدردانی و تش��کر رئیس جمهوری از زحمات امدادگران 
جمعیت هالل احمر در س��انحه فروریختن س��اختمان 
متروپ��ل آبادان و جس��ت وجوی مصدومان و پیکرهای 
جانباختگان محبوس در زیر آوار این ساختمان را به دکتر 

کولیوند اعالم کرد.در بخشی از این نامه آمده است: بدین 
وسیله مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهوری از عزیزان 
جمعیت هالل احمر ابالغ می ش��ود.یادآور می شود؛ ظهر 
دوم خرداد ماه سال جاری گزارش فروریختن ساختمان 
متروپل آبادان به جمعیت هالل احمر اعالم و بالفاصله 
نیروی عملیاتی جمعیت هالل احمر خوزستان به محل 
اعزام و عملیات جست وجو و نجات آغاز شد.دکتر کولیوند 
رئی��س جمعیت هالل احمر نیز جهت نظارت مس��تقیم 

بر روند امدادرس��انی و حضور در کنار نیروهای عملیاتی 
این جمعیت، به آبادان س��فر کرد و تا آخرین لحظه کنار 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر مش��غول به 
خدمت بود.در عملیات پاس��خ به سانحه فروریختن برج 
متروپل در آبادان، در مجموع ۴۸ تیم امدادی از خوزستان 
و یک تیم امدادی از لرس��تان، ۸ تیم آنس��ت از اس��تان 
های ف��ارس، اصفهان و کرمانش��اه و ۳ تیم تخصصی 
آواربرداری از کرمان )۲۲۹ امدادگر و نجاتگر( با تجهیزات 

تخصصی و دستگاه های پیشرفته زنده یاب و سگ های 
جس��ت وجوگر، به صورت شبانه روزی در عملیات امداد، 
نجات و جس��ت وجوی مصدومان و جانباختگان سانحه 
مش��ارکت داش��تند.همچنین ۵ تیم  حمای��ت  روانی و 
اجتماعی در حوادث و بالیا )سحر( در نزدیکی ساختمان 
فروریخته متروپل مستقر شدند و عالوه بر حمایت روانی 
از خانواده های داغ دیده، توانس��تند فهرستی از مفقودان 

تهیه و در اختیار مدیران بحران بگذارند.

قدردانی آیت اهلل رئیسی از اقدامات هالل احمر در سانحه متروپل

راه حل کمبود آب سمنان، انتقال آب دریای خزر نیست
معاون س��ابق محیط زیس��ت گفت: معموال 
اج��رای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای 
برای حل مش��کل کم آبی جواب نمی دهد 
اما در تمام دنیا به عنوان آخرین راهکار برای 
برون رفت از کم آبی اس��ت که در کشور ما 
متاسفانه به عنوان اولین راه حل مطرح می 
شود.پروین فرشچی درباره پروژه انتقال آب 
دریای خزر به س��منان به ایرنا افزود: انتقال 
آب خزر به سمنان یکی از مخرب ترین طرح 
های محیط زیس��تی است که اگر اجرا شود 
بخش زیادی از جنگل های هیرکانی، خاک و 
زیستگاه های طبیعی در مسیر خط لوله از بین 
خواهد رفت.وی اظهار داشت: با آن حساب و 
کتاب هایی که برای برداش��ت آب از دریای 
خزر مثال ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون متر مکعب در 
س��ال کرده بودند نابودی این پهنه آبی رقم 
می خورد چون برای اینکه آب ش��یرین شود 
باید حداقل ۳ برابر این میزان از خزر برداشت 
شود، دوم اینکه اگر بخواهند آب را در مبداء 
ش��یرین کنند خودش معض��الت زیادی از 
جمله آلودگی های ش��ییمایی، ش��ور ش��دن 
زمین های کش��اورزی اطراف و آلودگی هوا 

را به هم��راه دارد همچنین برای لوله گذاری 
باید بخش زی��ادی از جنگل های هیرکانی 
تراش��یده می شد چون لوله هایی که قرار بود 
اس��تفاده ش��ود قطر زیادی داشتند از این رو 
درخت��ان زیادی از بین می رفت.این اس��تاد 
دانشگاه و کارش��ناس محیط زیست، تاکید 
کرد: برای اینکه بتوانیم جنگل های هیرکانی 
را در یونسکو به نام ایران ثبت جهانی کنیم 
تالش زیادی انجام ش��د زیرا آذربایجان هم 
تالش می کرد آنرا به نام خودش ثبت کند اما 
در نهایت ما موفق شدیم چون بخش زیادی 
از این جنگل در کش��ور ما اس��ت، هیرکانی 
جنگلی است که جایگزین ندارد و میلیون ها 
س��ال طول کشید تا به این ش��کل در آیند 
بنابرای��ن باید با تمام ت��وان از آن محافظت 
کنی��م نه اینکه به راحت��ی آنرا از بین ببریم.
فرش��چی که معاونت محیط زیست دریایی 
س��ازمان حفاظت محیط زیست را در دولت 
یازدهم بر عهده داشت و همان زمان هم با 
اجرای این طرح مخالفت کرده بود، افزود: از 
طرف دیگر به علت ارتفاع سطحی که برای 
خزر وج��ود دارد مجبورند برای انتقال آب از 

روش پمپاژ استفاده کنند که این خود عالوه 
ب��ر اینکه هوای مناطق مح��ل عبور لوله و 
دستگاه های پمپاژ بسیار گرم می شود، هزینه 
زی��ادی هم برای دولت به هم��راه دارد ، در 
واقع با یک حس��اب و کتاب سرانگشتی می 
توان فهمید با این روش، قیمت تمام ش��ده 
ه��ر متر مکعب آب به حدود ۲۰ هزار تومان 
می رس��د بنابراین کدام صنعت حاضر است 
چنین پولی بدهد و آب بخرد؟ اگر هم دولت 
بخواه��د به ای��ن صنایع یارانه بدهد فش��ار 
مضاعف بر شانه دولت خواهد بود.وی اظهار 
داش��ت: البته ش��یرین کردن آب با رعایت 
پروتکل های محیط زیس��تی و استانداردها 
مش��کلی ندارد؛ بلکه مشکل، انتقال آب بین 
حوضه ای آنهم به مسافت طوالنی است که 
معموال هم جواب نمی ده��د، در هیچ جای 
دنی��ا هم جواب نداده اس��ت بنابراین انتقال 
از هیچ جهات کار درس��تی نیس��ت. عالوه 
بر این مس��اله بس��یار مهم تنش اجتماعی 
اس��ت که ایجاد می کند، االن استان های 
شمالی کشور هم در تامین آب مشکل دارند 
و دسترس��ی به آب ش��رب برایشان چندان 

آسان نیست بنابراین در چنین شرایطی اگر 
قرار باش��د منبع آبی آنها را به جای دیگری 
منتقل کنند این خودش قطعا تنش اجتماعی 
ایجاد می کند، تمام مطالعات انجام ش��ده و 
مضرات اجرای این طرح هم مطرح شده اما 
متاس��فانه هنوز عده ای به دنبال اجرای آن 
هستند.فرش��چی درباره اینکه آیا در مجموع 
انتقال آب بین حوضه ای کار درستی نیست 
گفت: به طور کلی با قطعیت نمی توان گفت 
که انتقال بین حوضه ای کار درستی نیست 
مس��اله مهم در این روند مس��افت و شرایط 
مبداء و مقصد است، مثال با انتقال آب دریای 
عمان به استان سیستان و بلوچستان مخالف 
نیس��تیم چون دریای عمان به اقیانوس هند 
دسترسی دارد و معضالتی مشابه دریای خزر 
ندارد از این رو مجوز انتقال آن به سیس��تان 
صادر شد، در واقع در مسیر اجرای این طرح 
جنگل��ی وجود ندارد که نابود ش��ود یا خاک 
کش��اورزی ش��ور ش��ود، در مجموع شرایط 
متفاوت است، بنابراین موقعیت مکانی مبدا 
و مقصد در اجرای چنین طرحی بسیار مهم 
اس��ت.وی اظهار داش��ت: در همه جای دنیا 

زمان��ی به انتقال آب بین حوضه ای دس��ت 
می زنند که آخرین راهکار باش��د اما ما االن 
بدون اینکه هیچ کدام از برنامه های مدیریت 
منابع آب را انجام داده باشیم در ابتدای راه به 
اجرای آخرین راه حل تاکید داریم و یک باره 
به انتقال آب چسبیده ایم، این در حالی است 
که سطح آب دریای خزر در حال پایین رفتن 
اس��ت و کاهش تراز همچنان ادامه خواهد 
داش��ت بنابراین اگر قرار باشد هر سال بین 
۸ تا ۱۰ س��انتیمتر کاهش سطح تراز خزر را 
داش��ته باشیم و در کنار آن کشورهای دیگر 
هم دس��ت به انتقال بزنند ؛ تصور کنید چه 
اتفاق��ی می افت��د.وی درباره اینک��ه راهکار 
ب��رون رفت از مش��کل کم آب��ی در مناطق 
دارای کمبود آب چیس��ت گفت: برای برون 
رفت از این معضل راه های زیادی وجود دارد 
از جمله مدیریت منابع آب، صرفه جویی در 
مصرف، بازچرخانی و تصفیه پس��اب ها که 
متاس��فانه روی هیچ ک��دام از آنها آنطور که 
باید تمرکز نش��ده است، حاال اینکه عده ای 
بدون توجه به این راهکارها به آخرین مرحله 

تاکید دارند خود جای تامل دارد.
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اقتصاد خرد

افزایش قیمت تضمینی کلزا به 2۳500 
تومان

مع��اون برنامه ریزی و اقتص��ادی وزیر جهاد 
کش��اورزی اعالم ک��رد: بر اس��اس مصوبه 
شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، 
ب��رای کل��زاکاران ک��ه محصول خ��ود را به 
ش��رکت بازرگانی دولت��ی تحوی��ل داده اند، 
۸۵۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت می ش��ود.
به گ��زارش عصرایرانیان به نق��ل از وزارت 
جهادکشاورزی، محمد قربانی، معاون برنامه 
ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: مصوبه شورای قیمت گذاری محصوالت 
کشاورزی مبنی بر پرداخت ۸۵۰۰ تومان مابه 
التفاوت به کلزاکارانی که محصول خود را به 
ش��رکت بازرگانی دولتی تحوی��ل داده اند در 
پی سیاس��ت های حمایتی از کشت دانه های 
روغنی در کش��ور اجرا می شود که کشاورزان 
به کشت این محصول اساسی راغب تر شوند.

قربانی افزود: کشاورزانی که پیش از این هر 
کیلو کلزای خود را ۱۵۰۰۰ تومان به شرکت 
بازرگانی دولتی فروخته بودند می توانند ۸۵۰۰ 
تومان ماب��ه التفاوت دریاف��ت کنند.به گفته 
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی، 
این تصمیم در پی اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه انجام می ش��ود که کشاورزان با انگیزه 
بیشتری کش��ت خود را در س��ال آینده آغاز 

کنند.

۸0 درصد تقاضای خرید خودرو در 
سامانه قرعه کشی کاذب است

دبیر انجمن خودروس��ازان گفت: خودرو هایی 
که بیش��ترین اختالف قیمت بین کارخانه و 
بازار را دارند از متقاضی بیش��تری برای خرید 
برخوردارن��د و نقدینگی س��رگردان با هر بار 
ثبت نام قرعه کش��ی خ��ودرو وارد ای��ن بازار 
می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروس��ازان 
گفت: بررس��ی ها نش��ان می دهد ۸۰ درصد 
تقاض��ای خرید خودرو کاذب اس��ت و با هر 
بار ثبت نام در قرعه کش��ی این سرمایه ها به 
این بازار وارد می ش��ود که به اختالف بیشتر 
قیمت کارخانه و ب��ازار آزاد دامن می زند.وی 
گفت: زمانی که دول��ت اجازه فروش خودرو 
ب��ه نرخ حاش��یه ب��ازار را نمی ده��د بهترین 
جایگزین بورس کاال است، اما اجازه این کار 
را هم ندادند. مش��خص است زمانی که یک 
فرد برنده خودرو ش��ود حداق��ل ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
میلیون تومان س��ود کرده و تا زمانی که این 
اختالف وجود داش��ته باشد، هر روز تقاضای 
کاذب زیاد خواهد شد؛ در حالی که در بورس 
کاال عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.
دبیر انجمن خودروس��ازان گفت: اگر خودرو 
در بورس به نرخ حاش��یه بازار عرضه ش��ود، 
کمتر از یکسال این خودروسازان هستند که 
برای فروش محصوالتش��ان باید فرش قرمز 
برای مشتری پهن کنند، اما متاسفانه اجرای 
اینگونه تصمیمات سخت است و سیاست گذار 
باید اجازه ده��د هیئت مدیره خودروس��ازان 
قیمت خ��ودرو و روش عرضه را تعیین کنند. 
باید توجه داشت عرضه خودرو در بورس کاال 
منجر به حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی 
خواهد شد. از سال ۹۵ شهامت تصمیم گیری 
در وزارت صم��ت و مجموع��ه دول��ت وجود 
ندارد و فروش بر اس��اس حاش��یه بازار انجام 

نمی شود.

2 و نیم میلیون تن کاالی اساسی در 
کشور توزیع شد

از ابتدای س��ال جاری ت��ا ۱۵ خرداد، بیش از 
۲ میلی��ون و ۵۵۶ هزار تن ان��واع کاالهای 
اساسی شامل گندم، برنج، شکر و روغن برای 
تنظیم بازار این کاالها در سراسر کشور توزیع 
شده اس��ت.به گزارش عصرایرانیان، شرکت 
بازرگانی دولتی ایران اع��الم کرد: از ابتدای 
س��ال جاری تا ۱۵ خرداد، بیش از ۲ میلیون 
و ۵۵۶ هزار تن انواع کاالهای اساسی شامل 
گندم، برنج، ش��کر و روغن برای تنظیم بازار 
این کاالها در سراسر کشور توزیع شده است.
می��زان توزیع گندم در این م��دت، بالغ بر ۲ 
میلیون و ۹۴ هزار و ۴۰۴ تن است که شامل 
انواع گندم های معمول��ی و دوروم برای نیاز 
مصرفی صنف و صنعت و واحدهای نانوایی 
در ۳۱ اس��تان کشور می ش��ود.در همین بازه 
زمانی، انواع برنج پاکستانی و هندی نیز برای 
تنظی��م بازار این کاال به می��زان ۱۴۵ هزار و 
۴۶۲ تن در مراکز مصرف عرضه شده است.

این گزارش می افزاید، سایر کاالهای اساسی 
که در همین مدت زمان توزیع شده اند، شکر 
س��فید و خام به میزان ۱۷۹ هزار و ۹۴۷ تن 
و انواع روغن از جمله س��ویا و آفتابگردان به 

میزان ۸۶ هزار و ۷۲۷ تن را شامل می شود.

اخبار

وجود 55 میلیارد تن انواع ذخایر 
معدنی در کشور

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
شناسایی و ثبت مواد معدنی خبر داد و گفت: 
بی��ش از ۵۵ میلیارد تن انواع مواد معدنی در 
کشور ذخیره قطعی و بقیه ذخیره زمین شناسی 
پیش بینی شده است.به گزارش عصرایرانیان، 
علیرضا شهیدی با بیان این که افزایش عمق 
و سطح اکتشافات ایران می تواند به افزایش 
ذخایر معدنی ای��ران اضافه کند، اظهار کرد: 
آنچه که در کشور تاکنون باب بوده این بوده 
که مواد معدنی در س��طح کشور شناسایی و 
ثبت شده و بر این اساس بیش از ۵۵ میلیارد 
ت��ن انواع ذخیره معدنی در کش��ور قطعی و 
بقیه ذخیره زمین شناس��ی پیش بینی ش��ده 
اس��ت.وی افزود: س��ازمان زمین شناس��ی و 
اکتشافات معدنی کش��ور نزدیک به دو دهه 
اس��ت که به شناس��ایی ذخایر پنهان روی 
آورده اس��ت، به این معنی که این ذخایر به 
هیچ عنوان نش��انه هایی روی س��طح زمین 
ندارن��د، بنابرای��ن امیدواری��م با اس��تفاده از 
ژئوفیزیک هوایی بتوانیم این ذخایر معدنی را 
شناسایی کنیم.معاون وزیر صمت بیان کرد: 
در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور از مقیاس یکصدهزارم در دهه ۸۰ به 
مقیاس ۹۴۵ هزار کیلومترمربع، سطح کشور 
را مورد شناس��ایی قرار گرفته اس��ت.رئیس 
س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی 
کش��ور از افزایش دقت اکتشافات خبر داد و 
گفت: از سال گذش��ته این سازمان به تولید 
اطالعات پای��ه در مقیاس یک پنجاه هزارم 
ورود کرده اس��ت و بر این اساس امیدواریم 
در برنامه پنج س��اله هفتم کل کش��ور را در 
مقی��اس ی��ک پنجاه هزار داش��ته باش��یم.
شهیدی خاطرنشان کرد: در بحث شناسایی 
و پی جویی زیاد از دنیا عقب نیستیم و باید به 
این نکته نیز توجه کنیم که سطح کشور ما 
بسیار وسیع است و نیازمند همکاری بخش 

خصوصی در این باره هستیم.

چالش تصمیم گیری های جزیره ای در 
صادرات محصوالت کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دام��داران با 
اش��اره به تصمیم گیری های جزی��ره ای در 
ح��وزه تعرفه گذاری محصوالت کش��اورزی 
که منج��ر به ایجاد چالش می ش��ود، گفت: 
باید تمام سیاس��تگذاری ها ب��ه وزارت جهاد 
واگذار ش��ود.به گ��زارش مهر،مجتبی عالی 
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران درباره 
مباح��ث مطرح ش��ده مبنی ب��ر عدم حذف 
تعرفه شیرخش��ک صادراتی گفت: صادرات 
شیرخشک در جریان است و مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد، منتهی شیرخش��ک هایی 
ک��ه در حال حاض��ر صادر می ش��وند، با ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی تولی��د ش��ده اند.وی اضافه 
کرد: پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید 
شیرخشک با شیر خامی که از تولیدکنندگان 
به قیمت ۴۴۰۰ ت��ا ۶.۴۰۰ تومان خریداری 
می ش��د، انج��ام می گرفت و پ��س از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار ش��د تعرفه صادرات 
برای شیرخشک هایی که با قیمت های جدید 
تولید شده اند، حذف شود.عالی گفت: در حال 
حاضر شیرخشک های تولید جدید به مرحله 
صادرات نرسیده اند که حذف تعرفه برای آنها 
اعمال ش��ود.وی گف��ت: تصمیم گیری های 
جزیره ای در حوزه تعرفه گذاری محصوالت 
کش��اورزی منج��ر به ایجاد چال��ش در این 

زمینه می شود.

رشد ۴9 درصدی قیمت ماکارونی در 
ماه اردیبهشت

به دنبال افزایش قیمت ماکارونی از س��وی 
س��ازمان حمایت، گزارش مراجع رس��می 
آم��اری نیز رش��د ۴۹ درص��دی قیمت در 
فاصل��ه یک م��اه را تائید کرد.ب��ه گزارش 
ایس��نا، در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، 
سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده 
رسما از افزایش قیمت ماکارونی خبر داد و 
اعالم کرد که حداکثر قیمت مصرف کننده 
ان��واع ماکارونی رش��ته ای س��اده با لحاظ 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ 
هزار تومان،  ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و 
۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد.این 
افزایش قیمت که در نیمه ماه اعمال ش��د، 
اثر خود را در تورم این کاال داش��ته اس��ت؛ 
به ط��وری که گ��زارش مرکز آم��ار ایران 
از متوس��ط قیم��ت کااله��ای خوراکی در 
اردیبهشت ۱۴۰۱ نش��ان می دهد هر بسته 
نیم کیلوی��ی ماکارونی که در اردیبهش��ت 
سال گذشته،   به طور متوسط ۶۳۰۰ تومان 
قیمت داشته که ۷۴۰۰ تومان در فروردین و 
۱۱ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسیده 
است.در ماه گذش��ته هر بسته نیم کیلویی 
ماکارونی تا ح��دود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
هم قیمت خورده است.بر این اساس قیمت 
ماکارونی در اردیبهشت نسبت به فروردین 
۴۹ درصد گران شده است که این افزایش 
قیمت نس��بت به همین ماه در سال گذشته 

به ۷۴.۶ درصد می رسد

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی گفت: در حال حاضر در برخی 
از کالن ش��هرها نیمی از مردم مس��تاجر 
ش��ده اند اما در س��طح کل کش��ور طبق 
آم��ار ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوار مس��تاجر 
هس��تند.به گزارش ایلنا،مجتبی یوس��فی 
درب��اره افزای��ش جهش��ی اج��اره بها و 
اقدام��ات دولت برای کنت��رل بازار اجاره 
و رهن اظهار داش��ت: یکی از مولفه های 

اقتصادی مرتبط با س��بد خانوار مس��کن 
اس��ت و مسکن هم تابع ش��رایط اقتصاد 
اس��ت و با س��ایر مولفه ه��ای اقتصادی 
مانن��د تورم، نقدینگ��ی، بازارهای موازی 
و ...ارتب��اط دارد .وی ادام��ه داد : ی��ک 
موض��وع بس��یار تاثی��ر در بازار مس��کن 
عرضه و تقاضا اس��ت و براس��اس طرح 
جامع مس��کن که در س��ال ۹۴ ابالغ شد 
س��االنه به تولید یک میلیون مسکن نیاز 

داریم.عضو کمیس��یون عمران مجلس با 
اشاره به جمعیت مستأجران کشور گفت: 
طبق آمار رسمی سال ۹۵، در کشور ۶.۵ 
میلیون خانوار مس��تاجر داریم اما در حال 
حاضر در در برخی از کالن ش��هرها نیمی 
از مردم مستاجر شده اند اما در سطح کل 
کشور آمار نشان می دهد ۳۵ تا ۴۰ درصد 
از خانوار مستاجر هستند و از سوی دیگر 
در ۷ سال دولت گذشته اقدام موثری در 

بخش مس��کن انجام نشد.یوسفی با بیان 
اینک��ه در ح��ال حاضر تع��ادل عرضه و 
تقاضا در بازار مسکن بهم خورده و باید با 
قانون مالیات از خانه های خالی در کوتاه 
م��دت تعادل��ی را در بازار اج��اره و رهن 
ایجاد کنیم، اظهار داش��ت: قانون مالیات 
بر خانه های خالی که جریمه س��وداگران 
در حوزه مس��کن محس��وب می شود هم 
از س��ال ۹۴ به اجرا نرس��یده  است. وی 

ادامه داد: اصالح و بازبینی در س��ال ۹۹ 
ب��ر روی ای��ن قانون انجام ش��د اما تا به 
امروز این قانون به اجرا نرس��یده و اساسا 
زیر س��اخت های اجرای آن وجود ندارد و 

سامانه ها بر خط نیستند. 

نیمی از مردم در کالنشهرها مستاجر شدند
عضو کمیسیون عمران مجلس:

 ۳  رویکرد جدید سازمان توسعه تجارت برای توسعه همکاری های تجاری
معاون سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛

معاون توس��عه بازارهای صادراتی سازمان 
توس��عه تجارت ایران گفت: این س��ازمان 
ب��رای توس��عه همکاری ه��ای تج��اری ۳ 
رویکرد جدید دارد.به گزارش فارس س��ید 
احمدرض��ا عالی��ی طباطبایی در نشس��ت 
مجم��ع اتاق های مش��ترک بازرگانی ایران 
و عمان که در ات��اق بازرگانی ایران برگزار 
ش��د، با اش��اره به تغییر رویکرد س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران در برق��راری روابط 
تج��اری گف��ت: یک��ی از رویکردهای این 

س��ازمان تغیی��ر رویکرد سیاس��ت تجارت 
خارجی کش��ور اس��ت به این مفهوم که در 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس به دنبال 
متنوع س��ازی روابط خارجی با کشورهای 
همس��ایه هستیم. معاون توس��عه بازارهای 
صادراتی س��ازمان توس��عه تجارت ایران، 
افزود: بنابرای��ن با توجه به ظرفیت تجاری 
بین دو کش��ور ایران و عم��ان انتظار داریم 
حجم رواب��ط خارجی افزایش یابد زیرا آمار 
و ارقام تجاری بین دو کش��ور بسیار کمتر 

از ظرفیت واقعی بین دو کش��ور است. وی 
اظهار داش��ت: ب��ا توجه به رویک��رد جدید 
برنامه ما برای توسعه روابط تجاری ایران و 
عمان یک برنامه ویژه اس��ت و تالش های 
زیادی نیز در این راس��تا انجام شده است. 
عالئی طباطبایی اظهار داشت: رویکرد دوم 
ما در س��ازمان توسعه تجارت تغییر نگاه به 
بخ��ش خصوصی اس��ت، ارتق��ا تجارت بر 
عهده ش��رکت های خصوصی است و نقش 
دولت تسهیل گری اس��ت اما این رویکرد 

در ح��د لزوم نبوده لذا می خواهیم اتاق های 
مش��ترک را محور روابط تجاری دو کشور 
ق��رار دهیم که برنامه ریزی ه��ای به عهده 
اتاق مشترک باشد و تعامل بر عهده سازمان 
توسعه تجارت باشد. معاون توسعه بازارهای 
صادراتی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران 
اظهار داش��ت: رویکرد س��وم ما در سازمان 
توس��عه تجارت درباره ظرفیتی است که در 
کالن تجارت خارجی وجود دارد و در عمان 
هم آن را دنبال می کنیم اما در این موضوع 

هنوز در ابتدای راه هس��تیم. وی افزود: این 
رویکرد موجب اتحادهای تجاری و تشویق 
و تقویت کنسرسیوم های تجاری می شود و 
در دولت به دنبال پیاده س��ازی این رویکرد 
در کش��ورهایی که دارای ظرفیتند هستیم. 
ابراهیم المعینی س��فیر س��لطنت عمان در 
ته��ران نیز گفت: آمار تبادالت تجاری بین 
دو کش��ور امیدوار کننده است و امیدواریم 
این آمار با تالش های مس��ئوالن دو کشور 

افزایش یابد. 

کمبود برق، بازار سیمان را بهم می ریزد؟
داستان تکراری گرانی سیمان با آغاز گرما؛

همانند س��ال گذش��ته محدودیت های ایجاد شده برای 
برق کارخانجات فوالد و س��یمان منجر به گران ش��دن 
این کاالها در بازار ش��ده؛ به نحوی که قیمت سیمان در 
خرده فروش��ی ها از حدود پاکت��ی ۵۰ هزار تومان به ۶۵ 
هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایس��نا، پس از اعمال محدودیت برق صنایع 
فوالدی و س��یمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ 
تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر می دهند و می گویند که 
قیمت ها از کیلوی��ی ۱۸ هزار تومان در روزهای اخیر به 
کیلوی��ی ۲۰ هزار تومان رس��یده و احتمال افزایش این 
نرخ نیز وجود دارد. نوس��ان بازار مصالح ساختمانی پس 
از قطعی برق در ش��رایطی رخ داده که سال گذشته نیز 
همین ش��رایط حاکم ش��د. در روزهای اخی��ر عبدالرضا 
ش��یخان � دبیر انجمن سیمان هش��دار داده بود که در 
صورت محدودیت ۵۰ درصدی برق واحدهای سیمانی، 
قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهرا همین اتفاق 
نیز رخ داده است.قیمت سیمان که تا چند روز قبل کمتر 
از ۵۰ هزار تومان در هر پاکت بود بر اساس گزارش های 
میدانی به حدود ۶۵ هزار تومان رس��یده اس��ت. البته به 
دلیل نابس��مانی بازار، شنیده ها حاکی از آن است که در 
برخ��ی مناطق قیمت ه��ا به پاکتی ۹۰ ه��زار تومان نیز 

رسیده است.
قطعیبرقبهانهگرانیاست ���

سازندگان مسکن که بعضا انتقاداتی را به تولیدکنندگان 
فوالد و س��یمان دارند، مدعی هستند که این شرکت ها 
قطع��ی برق را بهانه ای ب��رای افزایش قیمت می کنند و 
قب��ل از قطعی نیز ظرفیت خ��ود را تا ۶۰ درصد کاهش 
داده بودن��د. در ای��ن خصوص فرش��ید پورحاجت عضو 
هیات مدیره کانون انبوه س��ازان گف��ت: در بخش تولید 
مصالح س��اختمانی، افرادی به صورت کامال هدفمند به 
دنب��ال افزایش قیمت هس��تند و نظارتی هم بر عملکرد 
آنها نیس��ت.وی با بیان اینکه گرانی مصالح س��اختمانی 
باعث ایجاد اختالل در بازار مس��کن می ش��ود افزود: باد 
می آید س��یمان و فوالد گران می ش��وند، باد می ایس��تد 
مجددا گران می ش��وند. قطعی برق بهانه اس��ت، وگرنه 
اطالع داریم که برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 
چن��د روز قبل اعمال محدودیتها  نیز ظرفیت تولید خود 

را به ۴۰ درصد رس��اندند.پورحاجت با بیان اینکه هر تن 
س��یمان درب کارخانه به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است 
گفت: در واقع هر پاکت س��یمان  درب کارخانه ۴۵ هزار 
تومان است، به این عدد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، 
هزینه های حمل و نقل، س��ود واسطه ها، کارگر و غیره 
هم اضافه می شود. نهاده های ساختمانی وارد بازی سفته 
بازی و بورس بازی شده و سوءاستفاده هایی از این فرآیند 

صورت می گیرد.
نفر؟ بازارسیماندرقبضه���30

انتق��ادات س��ازندگان ب��ه ب��ازار مصالح س��اختمانی در 
شرایطی مطرح می شود که سال گذشته رییس انجمن 
تولیدکنندگان صنعت س��یمان از وجود ۳۰ نفر واس��طه 
س��یمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کرده اند 
س��خن گفت. به گفته جمارانیان این ع��ده بیش از ۱۵ 
س��ال اس��ت که بازار سیمان را در دس��ت دارند.در عین 
حال تولیدکنندگان س��یمان، استدالالتی برای نوسانات 
این بازار دارند. عبدالرضا ش��یخان � دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت س��یمان، طی روزهای گذشته گفته 
ب��ود: ب��ه هر می��زان مگاوات برقی که س��ال گذش��ته 

کارخانه های س��یمان مصرف برق داشته اند، امسال ۵۰ 
درصد آن تعلق خواهد گرفت. این موضوع سبب خواهد 
ش��د که کارخانه های س��یمان نتوانند تولید خود را ادامه 
دهن��د و تولید کلینکر آن ها که ب��رای فعالیت کوره نیاز 
به برق اس��ت، متوقف خواهد شد. چنانچه برق مورد نیاز 
برای تولید کلینکر تامین نشود، قطعا تولید متوقف خواهد 
ش��د.  وی خاطر نشان کرد: با خواب تولید، کاهش تولید 
در کش��ور جدی خواهد ش��د که این موضوع بزرگترین 
عل��ت افزایش قیمت  در بازار آزاد خواهد بود. ما به عنوان 
تولیدکننده از طریق بورس کاال س��یمان خود را عرضه 
می کنیم و تاثیری برای ما نخواهد داشت و درآمد مازادی 
برای ما ایجاد نخواهد کرد اما سبب التهابات در بازار آزاد 
می ش��ود.  همچنین برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده 
فوالد نس��بت به کاهش ش��دید تولید با توجه به میزان 
محدودیت های اعمال شده هشدار دادند. فوالد خراسان 
اعالم کرد: پیش بینی می ش��ود در ص��ورت اعمال این 
محدودیت، تولید و فروش ش��مش پیش بینی شده برای 
دوره چه��ار ماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۳۰ 
درصد کاهش داشته باشد.با وجود این شرایط، نابسامانی 

بازار مصالح ساختمانی می تواند بخش مسکن را به عنوان 
یک حوزه پیش��ران تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر 
دولت پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را 
در دستور کار خود قرار داده که همین حاال هم از گرانی 
نهاده های س��اختمانی رنج می برد. پیمانکاران این طرح 
می گویند که هر نوع افزایش قیمت مصالح س��اختمانی 
گذش��ته از آنکه می تواند پروژه ها را با رکود مواجه کند، 
اثرات سوئی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد داشت که 

بار آن بر دوش متقاضیان می افتد.
روستاییانوکابوسگرانیمصالحساختمانی ���

ش��اید یکی از مهمترین گروه هایی که از گرانی مصالح 
ساختمانی آس��یب می بینند روستاییانی هستند که قصد 
نوس��ازی و بهسازی واحدهای خود را دارند. از آبان سال 
گذش��ته روستاییان در انتظار افزایش سقف تسهیالت از 
۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد هستند 
و هنوز س��ازمان برنامه و بودج��ه ضمانت نامه پرداخت 
مابه التفاوت سود این تسهیالت را ارایه نکرده است. این 
در حالی اس��ت که از سال گذش��ته تا کنون نهاده های 
س��اختمانی ح��دود ۴۰ درصد افزایش قیم��ت را تجربه 

کرده اند.
برقسیمانیهاتامینمیشود ���

البت��ه در جدیدتری��ن اظهارنظ��ر، دبی��ر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان گفته شایعه قطع برق صنایع 
سیمانی در هفته های گذشته، باعث شد تا خریداران با ورود 
به بورس کاال میزان تقاضا را افزایش دهند و قیمت ها را 
باال ببرند، همچنین عرضه سیمان به بازار کاهش یافت. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در 
جلس��ه اخیر اعض��ای این انجمن با وزی��ر نیرو و برخی 
معاونان، مقرر ش��د برق مورد نیاز برای معادل تولید پنج 
میلیون تن س��یمان تامین ش��ود. وی افزود: با مدیریت 
دیماند اختصاص داده شده از سوی واحد های تولیدکننده 
سیمان و همچنین شرکت های برق منطقه ای، خللی در 
تولید س��یمان به وجود نخواهد آمد و التهابات موجود در 
این زمینه فروکش خواهد کرد.ش��یخان همچنین گفت: 
صنعت س��یمان با ۷۰ درصد دیماند برق خریداری شده 
نی��ز می تواند تولید خود را مدیریت کند تا ش��اهد توقف 

کارخانجات و التهاب بازار نباشیم.

عضو اتحادیه مشاوران امالک از واسطه های ملکی خواست تا از فایل کردن 
اجاره های نجومی برخی موجران خودداری کنند. به گزارش مهر، سعید لطفی 
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکهکنترل سقف اجاره بها 
به میزان رش��د ۲۵ درصد س��خت اس��ت گفت: به دلیل باال رفتن نرخ های 
اجاره روند جابه جایی اقشار اجاره نشین به محله های کم برخوردارتر از سه سال 
گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تنها کاری که در شرایط فعلی می توان 
کرد این اس��ت که صاحبخانه ها هوای مستاجرها را داشته باشند و مشاوران 
امالک هم از کار بر روی فایل های اجاره دارای قیمت های نامتعارف خودداری 
کنند.لطفی اظهار کرد: با نزدیک ش��دن به فصل جابجایی به مرور نرخ های 
جدید در بازار اجاره خود را نشان می دهد. طبق آمار رسمی از اردیبهشت ۱۴۰۱ 

متوس��ط افزایش س��الیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بوده اما در کف بازار 
می بینیم که برخی صاحبخانه ها قیمت اجاره را تا ۱۰۰ درصد هم باال برده اند. 
خیزش اجاره بها از سه سال گذشته آغاز شده و شاهد نوعی سقوط طبقاتی در 
بین اقشار اجاره نشین هستیم.وی افزود: روزانه با موارد بسیاری از گالیه های 
افشار اجاره نش��ین مواجهیم که می گویند صاحبخانه ها به صورت بی قاعده 
نرخ ها را باال برده اند. مستأجران هم مجبور می شوند به مناطق کم برخوردارتر 
بروند تا اجاره بهای کمتری پرداخت کنند. خواهش من از همکارانمان در صنف 
مشاوران امالک این است که از طرق مختلف مثل چانه زنی، مالکان را ترغیب 
به پایین آوردن قیمت ها کنند یا حتی المقدور به فایل های نامتعارف نپردازند.

لطفی با بیان اینکه در ش��رایط اقتصادی فعلی باید هوای یکدیگر را داشته 

باشیم گفت: غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه هستند. برخی از آنها حتی 
شغل ثابتی ندارند. بنابراین باید به نحوی از طرف دولت و مردم حمایت شوند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مش��اوران امالک درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار 
مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در شهر تهران گفت: 
به نظرم وزارت راه و شهرسازی مکانیزم کنترلی برای اجرای این مصوبه ندارد 
که صحبت های مسئوالن این وزارتخانه هم به وضوح این موضوع را تأیید 
می کند.وی رشد قیمت مسکن و تورم را در نوسانات بازار اجاره مؤثر دانست و 
گفت: تأثیر دومینوواری که افزایش قیمت کاالهای اساسی بر انتظارات تورمی 
ایجاد کرد منجر به رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت شد و همین 

عامل، بازار اجاره را نیز ملتهب کرد.

مشاوران امالک اجاره های نجومی مسکن را فایل نکنند
عضو هیات مدیره اتحادیه امالک:

افزایش ۱۴5 درصدی حجم مبادالت تهران و مسقط
رییس اتاق مشترک ایران و عمان خبر داد؛

ریی��س اتاق مش��ترک ای��ران و عمان حجم 
مبادالت دو کش��ور را در ۲ ماه ابتدایی امسال 
۳۳۱ میلیون دالر ذکر کرد که نس��بت به رقم 
۱۳۵ میلیون دالری مدت مشابه سال گذشته 
۱۴۵ درصد رشد داشته است.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، رضا ضرابی در نشس��ت مجمع اتاق های 
مشترک بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه 
سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حجم مبادالت 
دو کشور ۵۷ درصد رش��د داشته است، اظهار 
داش��ت: مبادالت دو کشور یک میلیارد و ۳۳۶ 
میلیون دالر بوده که رکورد بی نظیری اس��ت.

وی با بیان اینکه حجم صادرات به این کشور 
در ۲ ماه ابتدایی امس��ال به ۲۰۳ میلیون دالر 
رس��یده، افزود؛ این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که ۸۹ میلیون دالر بوده ۱۲۸ درصد 
رشد داشته اس��ت. همچنین واردات از عمان 
و از مسیر این کش��ور ۱۷۸ درصد رشد داشته 
یعنی از ۴۶ میلیون دالر در س��ال گذشته در ۲ 
ماهه ابتدایی امسال به ۱۲۸ میلیون دالر رسیده 
است.رییس اتاق مشترک ایران و عمان حجم 
مبادالت دو کش��ور را در ۲ ماه ابتدایی امسال 
۳۳۱ میلیون دالر ذکر کرد که نس��بت به رقم 

۱۳۵ میلیون دالری مدت مشابه سال گذشته 
۱۴۵ درصد رش��د داشته است.وی تاکید کرد؛ 
اگر همکاری دو  کشور ادامه داشته باشد با توجه 
به اینکه رویکرد سارمان توسعه تجارت هم بر 
همین منوال اس��ت، پیش بینی می شود، رقم 
صادرات به ۱.۲ میلیارد دالر و حجم مبادالت 
به ۲ میلیارد دالر برس��د.ضرابی یادآور شد: در 
کمیسیون مشترک سال گذشته و سفر رییس 
جمهور به عمان توافقات خوبی حاصل شد.وی 
با بیان اینکه نقشه راه اتاق افزایش صادرات و 
واردات، همچنین صادرات مجدد و جایگزین 

کردن بنادر عمان است، خاطرنشان کرد: تمرکز 
ما بر ۶ محور برنامه پنجساله عمان است.رییس 
اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: یکی از مباحث 
اینکه باید کاالهای ما پرینت شوند و عمان از 
کیفیت و قیمت کاالی ایرانی آگاه باشد، مسئله 
دیگر اعزام و پذیرش در نمایشگاه های عمان 
است بر این اساس سال گذشته تفاهم نامه ای 
ب��ا اتاق بازرگانی عمان به امضا رس��ید که بر 
پایه آن محوریت با اتاق های اس��تان ها باشد.
وی ادامه داد: یکی از مش��کالت اینکه هزینه 
حضور در نمایشگاه های تخصصی باال است 

که طبق توافق بنا بر این شد که تخفیف ویژه 
برای فعالین ایران در نظر گرفته شد که این رقم 
۴۰ درصد عنوان شده است.ضرابی همچنین 
بیان داش��ت: طبق مذاکره با س��ازمان توسعه 
تجارت قرار شد یارانه ها ساماندهی شود که بر 
این اس��اس ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه حضور در 
نمایشگاه برای شهرک های صنعتی باشد، نکته 
مهم اینکه یک��ی از راه های ارائه کاال تبلیغات 
است که شهرک های صنعتی پذیرفت هزینه 
را پرداخت کند، حتی در هزینه شرکت و برند 

هم توافق شد.
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بانک و بيمه

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مستغالت از سوی بانک شهر

مدیرعامل بانک ش��هر از راه اندازی صندوق 
س��رمایه گذاری ام��الک و مس��تغالت این 
بانک با س��رمایه حداقل ۵ ه��زار و حداکثر ۷ 
ه��زار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی بانک ش��هر، دکتر سید محمد مهدی 
احم��دی با اعالم این خب��ر، گفت: با پیگیری 
های مجدانه همکاران بانک شهر در ماههای 
گذشته، مبنی بر اخذ موافقت اصولی صندوق 
امالک و مستغالت بانک شهر و اخذ مجوز از 
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، 
فعالی��ت این مجموعه اثرگذار ب��ه زودی آغاز 
می شود. وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت 
نهادها و ابزارهای بازار سرمایه جهت واگذاری 
بهینه ام��الک بان��ک، ایج��اد ارزش افزوده 
اقتصادی و تحقق س��ود حسابداری مناسب از 
مزایای تأس��یس صندوق امالک و مستغالت 
بانک شهر اس��ت که منجر به افزایش منابع 
درآم��دی و بهره وری این نه��اد مالی خواهد 
شد. دکتر احمدی با بیان اینکه صندوق های 
امالک و مستغالت عالوه بر بازدهی مناسب، 
با ریسک پایینی همراه هستند، ادامه داد: منابع 
درآمدی این صندوق ها از طریق سازوکارهای 
اج��اره داری و افزایش نرخ محقق می ش��ود. 
مدیرعامل بانک ش��هر گفت: موضوع رعایت 
م��اده ۱۶ و ۱۷ قان��ون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر جه��ت ارتقاء نظ��ام مالی کش��ور و نیز 
واگذاری امالک مازاد بانک شهر از مهم ترین 
دس��تاوردهای راه اندازی این صندوق اس��ت.  
این گزارش می افزاید، صندوق های سرمایه 
گذاری امالک و مستغالت، واحدهای تجاری 
هس��تند که به منظور کسب س��ود، سبدی از 
دارایی ه��ای مبتنی بر امالک و مس��تغالت 
درآمدزا را خرید، ایجاد و اداره می کنند و سود 
حاصل از سبد سرمایه گذاری، میان دارندگان 
واحدهای صندوق توزیع می ش��ود. تش��کیل 
چنین صندوق هایی در کشورهای توسعه یافته 

با مزایای فراوان همراه بوده است. 

برنامه بانک توسعه تعاون برای 
پرداخت تسهیالت تکلیفی

بانک توسعه تعاون همراهی حداکثری برای 
اج��رای تبصره ۱۶ قان��ون بودجه ۱۴۰۱ در 
راس��تای پرداخت تسهیالت تکلیفی ازدواج، 
فرزن��د آوری،مددجوی��ان کمیت��ه ام��داد و 
بهزیستی خواهد داشت. رئیس هیات مدیره 
بانک توس��عه تعاون در دومی��ن روز کارگاه  
آموزش��ی مدیران س��تادی و ش��عب اعالم 
کرد:براس��اس تکالیف اعالم ش��ده از سوی 
بان��ک مرکزی، در حوزه تبص��ره ۱۶ قانون 
بودجه بانک توس��عه تعاون امسال ۵۵ هزار 
میلی��ارد ریال در این س��رفصل تس��هیالت 
پرداخ��ت خواه��د کرد. س��ید باق��ر فتاحی 
افزود:مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی برای 
نظام بانکی در قالب تبصره ۱۶ تعیین کرده 
ب��ود که با تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر 
اضافه نک��ردن تکلیف بیش از توان بر نظام 
بانکی ای��ن عدد به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان 
کاه��ش یاف��ت. وی ادام��ه داد:وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی امس��ال راهبردهای ۲۶ 
گانه ای به نظ��ام بانکی ابالغ کرده و ما در 
بانک توسعه تعاون تا هفته آینده راهبردهای 
بان��ک را به مجموعه س��تاد و ص��ف ارائه 
خواهی��م کرد. وی افزود :بر اس��اس یکی از 
بنده��ای این راهبرد حجم فعالیت در بخش 
اعتبار اس��نادی ریالی و ضمانت نامه ها باید 
۲۰ درص��د افزایش یابد.به نظر می رس��د با 
تمهیداتی که از س��وی شعب اتخاذ می شود 
میزان صدور ضمانت نامه و اعتبار اس��نادی 
امس��ال باید حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا 
م��ی کند. به گفته فتاحی،ب��ا توجه به اینکه 
یک درصد تس��هیالت باید در زمینه تامین 
مال��ی زنجی��ره ای پرداخت ش��ود معاونت 
عملیات بانکی و فن��اوری بانک باید امکان 
اجرای این راهب��رد را فراهم کنند. در ادامه 
وی بیان کرد:با توجه به ظرفیت های بانک 
توسعه تعاون در بخش ارزی، حجم  فعالیت 
ای��ن بخش حداقل ۲۰ درص��د افزایش پیدا 
کند. رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
تاکید کرد:فرآیند های پرداخت تس��هیالت 
خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان می بایس��ت بر 
بس��تر الکترونیک انجام شود. این مهم نیاز 
مند همراهی بیشتر ش��رکت سمات و واحد 
فناوری بانک برای اج��رای این راهبرد می 

باشد.

اخبار

بیست و دومین جلسه داستان سرایی سازمانی 
صندوق قرض الحس��نه ش��اهد ب��ا حضور 
مدیرعامل و کارکنان سراسر کشور بصورت 
حضوری و ب��ر خط برگزار ش��د. به گزارش 
روابط عمومی، بیست و دومین جلسه داستان 
سرایی سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد 
با حضور دکتر اس��الم کریم��ی مدیرعامل 

و عض��و هیئت مدیره، مش��اورین، مدیران و 
کارشناسان ستادی در سالن جلسات شهدای 
مدافع سالمت برگزار شد.  در این جلسه که 
کارکنان سراسرکشور به صورت برخط در آن 
حضور داش��تند، ادامه نشس��ت های داستان 
سرایی سازمانی صندوق با مشارکت تعدادی 
از کارکنان برگزار شد  بیست و یکمین جلسه 

داستان سرایی سازمانی صندوق قرض الحسنه 
شاهد با داستان سرایی خانم هانیه میوه چی 
کارش��ناس اعتبارات که داستانی برگرفته از 
تجربیات ایش��ان در مرکز هاتف بنیاد شهید 
و امور ایثارگران بود، آغاز و با داس��تان آقای 
محمدرضا ابراهیمان کارشناس مالی منطقه 
کهکیلوی��ه و بویر احمد ادامه یافت.  در ادامه 

دکتر گودرز علی بخش��ی مشاور مدیرعامل 
داس��تان سازمانی خود را بیان داشت.  بخش 
پایانی بیست و یکمین جلسه داستان سرایی 
سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد، ارائه 
داستانی سازمانی از سوی دکتر اسالم کریمی 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق بود 

که مورد توجه قرار گرفت.

بیست و دومین جلسه داستان سرایی سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین:

گردهمایی روسا و معاونین شعب استان های اصفهان، 
قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران 
ارشد بانک در اس��تان اصفهان برگزار شد. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی؛ در این دیدار که ب��ا حضور معاونین 
طرح و برنامه و فناوری اطالعات، مدیران امور شعب 
اس��تانها و بانک��داری دیجیتال، ریی��س اداره کارت و 
ش��بکه پرداخت و مدیرعامل ش��رکت سابین تجارت 
آریا برگزار ش��د، به تش��ریح و بررسي عملکرد شعب 
این منطقه در بخش هاي مختلف پرداخته شد. فرهاد 
اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین در 
این جلس��ه به صورت جامع به تشریح رویکرد فعالیت 
بانکداری طی ۴ دوره گذشته پرداخت و گفت: ظرفیت 
ها و پتانسیل های بانک در حوزه ارائه خدمات مالی با 
بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال یکی از اقدامات 
مهم در بانک ایران زمین بوده اس��ت. اینالویی افزود : 
ش��رکت های وب با مشارکت بانک ایران زمین اقدام 
به راه اندازی نئوبانکی به نام فردا بانک کرده اس��ت. 
فردا بانک با ارائه خدمات بانکی آنالین به دنبال ایجاد 
تجربه ای لذت بخش و از نو س��اختن فرآیندی های 
عملیات بانکی اس��ت تا مشتریان با توجه به نیازهای 
مال��ی و پرداختی خود به بهتری��ن خدمات ممکن به 
ص��ورت آنالین دسترس��ی داش��ته باش��ند. در ادامه 
جلسه مهران باوند س��وادکوهي معاون طرح و برنامه 
بان��ک ایران زمی��ن موفقیت یک بن��گاه اقتصادی را 

در گ��روی حرکت منظم در چهارچ��وب، مطابق بازار 
و با برنامه ریزی دقیق عنوان کرد. س��وادکوهی توجه 
به تنوع خدمات مالی از قبیل صدور ال س��ی داخلی، 
ضمانت نامه و سایر خدمات نوین بانکداری دیجیتال 
را از اهم وظایف در س��ال ۱۴۰۱ بی��ان کرد و گفت: 
تجزی��ه و تحلیل اطالع��ات، شناس��ایی نقاط ضعف 

و رف��ع آنها همراه ب��ا برنامه ریزی و تالش مس��تمر 
روزان��ه، عامل اصلی دس��تیابی به موفقیت اس��ت و 
ت��داوم حیات یک مجموعه اقتصادی منوط به س��ود 
آوری و ارزش آفرین��ی دوطرفه خواه��د بود.  محمد 
حسینی کناروئی مدیر امور ش��عب استان های بانک 
ایران زمین در این جلس��ه ضم��ن قدردانی از زحمات 

همکاران به جهت تحقق ۱۵۲ درصدی اهداف تعیین 
ش��ده درسال گذش��ته، به ضرورت شناخت صحیح و 
کام��ل بازار در راس��تای همکاری با بن��گاه های پویا 
و فعال تاکید کرد. حس��ینی کناروئی مهمترین عامل 
جلب و جذب منابع را تالش مستمر همکاران، همراه 
با برنام��ه ریزی و بازاریابی دقیق بیان کرد و گفت: با 
توجه به هزینه های صورت گرفته در بازسازی شعب، 
افزایش بهروری و ج��ذب منابع از اصلی ترین محور 
های رشد و ارتقا شعب بانک است. در این دیدار وحید 
علیزاده مدیر شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی 
و چهارمحال و بختیاری استانداردس��ازی ۱۱ شعبه در 
س��ال ۱۴۰۰ را گام��ی موثر در جه��ت ایجاد فضایی 
مطلوب در روند ارائه خدم��ات متنوع و متفاوت برای 
مشتریان بیان کرد و گفت: جوان گرایی یکی از مولفه 
های اصل��ی میزان پویایی یک مجموعه اس��ت و بر 
همین اساس منطقه اصفهان با داشتن نیروهای جوان 
و خالق، تمام تالش خود را در جهت بازاریابی و جذب 
مش��تری به کار گرفته است تا بتواند بهترین خدمات 
را در خور ش��أن آنان ارائه کند.  ش��ایان ذکر است در 
حاش��یه این سفر  بازدید از ش��عب استانهای اصفهان 
، ق��م و چهارمحال و بختیاری به عمل آمد و جلس��ه 
دیگری با حضور مدیران ارش��د فن��اوری اطالعات و 
شرکت سابین تجارت آریا با همکاران منتخب منطقه 

در اصفهان برگزار گردید.

بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال یکی از اقدامات مهم بانک ایران زمین است

افزایش تعامالت فی مابین بانک ملی ایران و شرکت پتروشیمی تبریز
نشست مدیران ارشد بانک ملی ایران با مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز 
در راس��تای افزایش تعامالت و همکاری های متقابل برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشس��ت که با حضور محس��ن امین 
زارع عضو هیات عامل و معاون امور ارزی و بین الملل بانک، علیرضا صادقی 

معاون بانکداری جامع، محمد نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه 
یک، عادل غالمی رییس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی و مهندس 
درفشی مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد، مدیران ارشد شرکت 
پتروشیمی به بیان موانع و مشکالت خود در مسیر تولید و تامین منابع مالی 

و همچنین راهکارهای پیش��نهادی پرداختن��د. در ادامه راهکارهای الزم در 
راستای رفع این موانع و افزایش همکاری های فی ما بین بررسی و با توجه 
به جایگاه صنعت پتروشیمی در کشور مقرر شد بانک ملی ایران سطح حمایت 

های خود از تولید، توسعه و اشتغال زایی این بخش را ارتقا دهد.
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روز نامه صبح ايران

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

 رد پیشنهاد 2 هزار دالری!
علی کاوه ب��ه بهانه برگزاری نمایش��گاه »لحظه« درباره 
عکاس��ی از امام خمینی )ره( از لحظه ورود ایشان به ایران 
از ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تا رحلت ایش��ان در بهشت زهرا )س( 
توضیحاتی ارائه کرد. علی کاوه هنرمند عکاس پیشکسوت 
که نمایش��گاه عکس های او با عن��وان »لحظه« در خانه 
هنرمندان ایران برپاس��ت، در گفتگو ب��ا »عصر ایرانیان« 
درباره این نمایش��گاه توضیح داد: من دوازده بهمن س��ال 
۵۷ این افتخار را داش��تم که از لحظه ورود امام به بهشت 
زهرا عکاسی کنم هرچند حوزه اصلی من عکاسی ورزشی 
بود، ولی با توجه به اینکه در تلویزیون فعالیت می کردم به 
بهشت زهرا رفتم و آنجا عکاس��ی کردم. از فردای آن روز 
هم هر روز به مدرسه علوی می رفتم و از دیدار مردم با امام 
)ره( عکاسی می کردم. سپس روز ۲۲ بهمن که انقالب به 
پیروزی رسید مرتب به قم می رفتم تا از امام )ره( عکاسی 
کن��م. وی افزود: زمانی هم که امام خمینی )ره( بیمار و در 
بیمارستان رجایی بستری ش��دند به آنجا رفتم و عکاسی 
کردم، پوستر این نمایشگاه هم برگرفته از لحظه ای است 
که امام )ره( می خواستند از کارکنان بیمارستان خداحافظی 
کنند که من این عکس را از بالکن بیمارستان گرفتم. کاوه 
گفت: در مقطعی دیگر ام��ام )ره( به جماران آمدند؛ در آن 
زمان واحد سیاس��ی تلویزیون طی نام��ه ای من را به بیت 
معرفی کرد که من مرتب در هر نشس��ت و دیدار ایش��ان 
حض��ور پیدا می کردم و عکس می گرفتم. عکس های این 
نمایش��گاه هم بیشتر محصول زمانی است که در حیاط و 
پشت حسینه جماران مشغول عکاسی بودم. گذشت تا اینکه 
خرداد ۶۱ قرار بر این شد که عکاسان چند رسانه از امام )ره( 
در حالی که روی صندلی نشسته اند، عکس بگیرند. از همین 
رو صبح هنگام وقتی امام وارد ش��دند آفتاب بس��یار تندی 
داش��تیم که عکاسی را س��خت می کرد، در همان شرایط 
چند فریم از ورود امام )ره( عکاس��ی کردیم ولی به یکباره 
هوا بهتر شد و توانستیم چند عکس دیگر بگیریم، من این 

شانس را داشتم که عکس امام )ره( در جمع عکاسان را هم 
گرفتم که ماندگار شد.

افتخ�ارماینبودکهعکسم�نازامامخمینیروی ���
اسکانسچاپشد

وی با اش��اره به اینکه عکس حضور ام��ام در حیاط روی 
اس��کانس چاپ ش��د، توضیح داد: بعد از چند وقت بانک 
مرکزی به همه رس��انه ها اعالم کرد که حدود هزار فریم 
از عکس های امام را جمع آوری کرده تا عکسی را انتخاب 
کند و روی اس��کانس چاپ کند. افتخ��ار من این بود که 
عکسی که من از امام گرفته بودم روی پول چاپ شد. این 
عکاس پیشکسوت افزود: من خیلی خوشحال بودم چون در 
مقابل آن همه عکاسی که همه مدرک دکتری، لیسانس و 
دیپلم داشتند عکس منی که تا دوم راهنمایی خوانده بودم 
انتخاب شد. به این پی بردم که تجربه در عکاسی مهم تر از 
تحصیالت آکادمیک است، یعنی اگر پروفسور هم باشی اما 
تجربه نداشته باشی، فایده ندارد. بعدها که اسکناس دو هزار 
تومانی چاپ ش��د دیدم عکس من روی آن هم چاپ شده 
و باز هم خوش��حال شدم حتی همین االن بانک مرکزی 
کتابی دارد که نام پنجاه عکاس��ی که عکس هایشان روی 
پول چاپ ش��ده در آن درج شده است که یکی از آنها من 

هستم.

ماجرایردپیشنهاد2هزاردالریعکاسخارجی���
وی با اشاره به عکاسی در مراسم ارتحال امام، گفت: من آن 
روز حدود ۱۰ حلقه عکس شامل ۳۶۰ فریم عکس گرفتم. 
جالب است که بگویم یکی از عکاسان خارجی آمد و به من 
گفت یکی از عکس های تو را که مربوط به شکستن تابوت 
امام )ره( می ش��ود، به مبلغ دو هزار دالر می خرم اما گفتم 
من کارمند صدا و س��یما هستم و تعهد داده ام هر عکسی 
که می گیرم تحویل تلویزیون بدهم، به همین ترتیب این 
پیش��نهاد را رد کردم و نفروختم. در حالی که آن زمان دو 
ه��زار دالر برابر با یک میلیون تومان بود که من با همین 
مبلغ یک واحد آپارتمان خریده بودم اما خوشحالم که خدا 
من را دوست داش��ت و این اشتباه را نکردم. کاوه در ادامه 
توضیح داد: با توجه به اینکه فرزندانم زبان انگلیس��ی بلد 
هستند، یکی دو ماه پیش فرزندم به من گفت که یکی از 
آژانس های عکاسی خارجی، عکسی را که من از امام گرفته 
بودم به نام عکاس خارجی دیگری ثبت کرده اس��ت، البته 
این اتفاق پیش از این توسط دو عکاس ایرانی هم رخ داده 
بود و آنها در پی این بودند مالکیت این عکس را تصاحب 
کنند. به هر ترتیب پسرم با آن آژانس عکاسی تماس گرفت 
و با ارائه مستندات عنوان کرد که آن عکس حاصل کار من 
اس��ت البته طرف های خارجی هم خیلی سریع موضوع را 
اصالح کردند. چندی پیش یکی از عکاس��ان در برنامه ای 
تلویزیونی عنوان کرد که آن عکس امام که روی اسکانس 
چاپ شده برای اوست اما من به تلویزیون نامه زدم و مراتب 
اعتراض خودم را اعالم کردم. این عکاس پیشکس��وت در 
پایان با بیان اینکه عکاس ورزش��ی هم بوده، در چند دوره 
المپیک به عنوان عکاس حضور داشته و حاال هم مسابقات 
چوگان را عکاسی می کند، از برخی نامالیمات در زمان ورود 
به مس��ابقات جهت عکاس��ی گله و مطرح کرد: ای کاش 
کارت ورود برای عکاس��ان پیشکس��وت طراحی شود که 
تاریخ انقضایی نداشته باشد تا دچار مشکل در تردد نشویم. 

لحظه های نابی که از امام )ره( شکار کردم؛
فرهنگی

وهابیت بسیاری از اعمال عبادی را شرک قلمداد می کند
آیت اهلل رشاد گفت: فهم توحید اگر از رهگذر والیت نباشد 
به خطا خواهد رف��ت دریافت های گوناگون و تحلیل های 
مختلف که گاهاً انحرافی است منجر به ایجاد و شکل گیری 
جریان هایی مانند وهابیت می شود. آیت اهلل علی اکبر رشاد 
رئیس پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« بارگاه ملکوتی حض��رت امام رضا )ع( در 
ایران را مایه س��رافرازی کشور بیان و اظهار داشت: کشور 
ایران با مضجع شریف امام رضا )ع( تعریف می شود و ما با 
امام هشتم هویت پیدا می کنیم. وجود بارگاه ملکوتی ایشان 
س��بب شده ایران به عنوان کانون و محور معنوی به شمار 

آید. رئیس شورای سیاست گذاری حوزه علمیه استان تهران 
در خصوص حدیث قدسی سلسلة الذهب بیان داشت: این 
حدیث قدس��ی است و حضرت امام رضا )ع( این حدیث را 
به نقل از پدر بزرگوارشان و امام کاظم )ع( نیز از پدر بزرگوار 
خویش، امام صادق )ع( نیز از پدر بزرگوارش��ان این حدیث 
را نقل می کنند و این سلس��له قول ها ادامه پیدا می کند تا 
پیامبراکرم )ص( و ایشان نیز از جانب خداوند متعال حدیث 
سلس��لةالذهب را بیان می کنند. به همین منظور است که 
این حدیث با نام حدیث سلسلةالذهب معروف است چرا که 
این حدیث را که طالیی ترین کالم حیات بشری محسوب 

می شود را کسانی که معصوم و زرین هستند نقل می کنند. 
الزم به تاکید اس��ت هیچ کلمه ای باالتر از این وجود ندارد 
و هیچ کلمه و جمله ای طالیی تر و ارزشمندتر از این جمله 
متصور نیس��ت؛ بنابراین هم خود کلم��ان در واقع کلمات 
طالیی بوده که مش��تمل بر توحید اس��ت و هم اینکه این 
حدیث والیت را نیز در بر می گیرد. این اس��تاد حوزه علمیه 
افزود: بر این اس��اس عالوه بر اینکه حدیث سلسلة الذهب 
سخن از توحید خالص به میان می آورد حصن حصین الهی 
نیز در آن معرفی شده که مهمترین آن والیت بوده و نظام 

سیاسی نیز مورد توجه و تذکر قرار گرفته است.
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

داربست هاي استخواني جایگزین بافت هاي 
آسیب دیده مي شود

محققان کشور موفق به تهیه داربست مهندسي بافت 
بر پایه پلیمرهاي زیستي شدند تا از این داربست هاي 
نوی��ن به عن��وان جایگزین بالق��وه ترمیم ضایعات 
استخواني استفاده شود.به گزارش مهر، طراحي و تهیه 
بافت هاي مهندسي استخوان همراه با فرموالسیون 
جدید به منظور تس��ریع در ترمیم و بازس��ازي بافت 
استخواني آسیب دیده کاربرد دارد.محققان کشورمان 
با پشتیباني صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري این طرح را 
انجام داده اند.رویا صدقي مجري این طرح پژوهشي 
درباره اهمیت آن گفت: اگرچه اس��تخوان به عنوان 
محکم ترین بافت بدن شناخته مي شود، اما به دالیل 
مختلفي مانند بیماري، حادثه، مشکالت مادرزادي، از 
بین رفتن استخوان و سرطان هاي مختلف احتمال 
آسیب رس��یدن به آن وجود دارد.از گذشته هاي دور، 
همواره پزشکان در سراسر دنیا با مشکالت مربوط به 
بافت اسکلتي به عنوان یکي از مهم ترین مشکالت 
بالیني مواجه بوده اند.وي ادامه داد: یکي از اصلي ترین 
راهکارهایي که تاکنون ب��راي رفع انواع نقص هاي 
استخواني و غضروفي پیشنهاد شده و بیش از نیم قرن 
اس��ت که کاربرد دارد، اس��تفاده از انواع مواد زیستي 
در تهیه کاش��تني ها و داربست ها در مهندسي بافت 

استخوان است.

به مناسبت روز ملی گل و گياه دانشنامه

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای بیست و هفتم صحیفه )9۸(
حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم 
اهلل الرحم��ن الرحی��م  َو اْخلَْع َوثَائِ��َق أَْفئَِدتِِهْم… 
و بنده��ای دل دش��من را بگس��ل دل و دلبری در 
پیش��رفت ها و پیروزی ه��ای نظامی امری مهم و 
اثبات شده است تا دل در گروه اعتقادات نباشد کار 
به سرانجام نمی رسد. دشمن دلش به اموری قرص 
و محکم اس��ت از آن جمله: به اعتقادات لشگریان؛ 

پس باید ب��ر اعتقادات باطل حمله ک��رد. به تعداد 
نیروهاس��ت پس باید در کم کردن جمعیت دشمن 
کوش��ید. به پش��توانه های اقتص��ادی؛ پس منابع 
اقتصادی دش��من را باید مورد هدف ق��رار داد. به 
تبلیغات پرس��روصدا؛پس باید تبلیغات دشمن را بی 
اثر کرد. به نیروه��ای نفوذی؛پس باید جلوی نفوذ 
دشمن را گرفت. به گماشتن نیروهای قوی،مجری 

و دارای انگی��زه ؛پس باید مقابله ب��ه مثل کرد. به 
ایجاد تفرقه ؛پس باید هر ندای دارای تفرقه و ضد 
وح��دت را در نطفه خاموش ک��رد. به تقویت رهبر 
خ��ود و تضعیف رهب��ر و فرمانده مقاب��ل ؛پس باید 
مطی��ع فرامین رهبر و فرماندهان بود. مجموعه ای 
از این افعال و اقوال بند دل دشمن را از هم باز می 

کند و سبب شکست او می گردد
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کمیسیون اصل ۹۰ مجلس استنکاف حسن روحانی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« را محرز دانست و موضوع را به برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کرد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی )چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه( مجلس 
ش��ورای اسالمی، گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را در دولت قبل بررسی کردند. علی خضریان سخنگوی کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی، متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را به شرح زیر قرائت کرد: مستحضرید، 
قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« در تاریخ ۱۳۹۹ /۰۹ /۱۲ به تصویب 
مجلس شورای اسالمی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. این قانون در پنج ماده، به صورت 
صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای 
مفاد آنها کرده اس��ت. بررسی های کارشناس��ی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست سازمان انرژی اتمی و 
معاونان او در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سؤاالت مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی 
ایران به ش��ماره نامه ۹۰/۱۱۷۳۰۰۱/۷۹۱۴ م مورخ ۱۴۰۰ /۰۴ /۰۶ و پاس��خ های سازمان به این سؤاالت به 
ش��ماره نامه ۳۰/۴۷۸/ م مورخ ۱۴۰۰ /۰۴ /۱۶ اس��تنکاف معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی 
اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ های مقرر، برای کمیس��یون اصل نود مجلس شورای 
اس��المی به قرار زیر محرز شده اس��ت: )۱(- مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است 
بالفاصله پس از تصویب این قانون، از یک س��و، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیس��ت درصد کند، و از سوی 
دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای باالتر از بیس��ت درصد مورد نیاز کش��ور – مانند ۶۰ 
درصد برای مصارف پزشکی- کند؛ اما: اواًل - علی رغم این که این قانون در تاریخ ۱۳۹۹ /۰۹ /۱۲ تصویب و 
در مورخ ۱۳۹۹ /۱۰ /۰۵ الزم االجرا ش��ده اس��ت، به تصریح س��ازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ ۶/ ۴/ 
۱۴۰۰ حاوی پاس��خ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی: »این سازمان بالفاصله مقدمات و 
تمهیدات فنی الزم برای عملیات »تولید و ذخیره سازی اورانیوم با غنای ۲۰« را آغاز کرد و عماًل در تاریخ 
۱۴/۱۰/۹۹ تولید محصول آغاز ش��د« و با قطع نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ 
۲۳ فوری��ه ۲۰۲۱ که زمان ش��روع غنی س��ازی  ۲۰ در ای��ران را ۱۵/۱۰/۹۹ می دان��د: »از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ 
)۱۵/۱۰/۹۹( ایران همچنین ش��روع به غنی سازی UF۶ تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است.« در صورتی 
که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان الزم االجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعالم شده از سوی سازمان 
انرژی اتمی، این س��ازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد. ثانیاً - ریاس��ت محترم وقت س��ازمان 
انرژی اتمی ایران در جلس��ه حضوری مورخ ۱۴۰۰ /۰۵ /۱۱ در کمیس��یون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، 
مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم 
بیست درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و 
ذخیره کنیم لذا باید مورد تش��ویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاس��خ های مذکور س��ازمان به نامه 
کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است: ضمن قدردانی از تالش دست اندرکاران عزیز صنعت هسته ای، تخلف 
سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست 
قانون نسبت به شروع تولید ۲۰ درصد بوده است نه دست یابی به مقدار تعیین شده – یعنی ۱۲۰ کیلوگرم- 
که زودتر از یک سال به آن دست یافته اند. ثالثاً - مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز 
کشور به اورانیوم غنی شده باالتر از بیست درصد جهت مصارف صلح آمیز – مانند نیازهای پزشکی- را به طور 
کامل تأمین و بدون تأخیر نس��بت به آن اقدام کند. بر این اس��اس، سازمان موظف بوده است که غنی سازی 
باالت��ر از ۲۰ درص��د – از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از الزم االجراش��دن قانون در 
۱۰/۵/ ۱۳۹۹ آغاز کند. این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین شده صورت نپذیرفته است. برای نمونه، پس از 
انفجار دوم سایت غنی سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح آمیز پزشکی دارد، 
در روز ۱۴۰۰ /۰۱ /۲۶ آغاز و در بامداد جمعه ۲۷/ ۰۱/ ۱۴۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. اظهارات 
ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی در این مورد که در خبرگزاری ها منتشر شده است، چنین است: »در 
۱۴۰۰ /۰۱ /۲۶ دس��تور راه اندازی ۶۰ درص��د را دادیم و ۴۰ دقیقه بامداد امروز -۱۴۰۰/۱/۲۷- محصول ۶۰ 
درصد گرفتیم.« آژانس نیز در ۱۴۰۰ /۰۱ /۲۹ تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد از س��وی ایران را تأیید کرده 
است. چنانچه مالحظه می شود، این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر ۱۱۱ روزه انجام شده است. رابعاً - جالب آن 
اس��ت که در متن پاس��خ مذکور که س��ازمان انرژی اتمی ایران برای کمیسیون فرس��تاده است، تاریخ تولید 
اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، ۹۹ /۱۰ /۲۸ اعالم شده است: »از تاریخ ۹۹ /۱۰ /۲۸ تولید اورانیوم با غنای ۶۰ 
درصد آغاز و تاکنون مقدار ۹ کیلوگرم ذخیره سازی شده که در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز انجام 
این فعالیت مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت.« ذکر تاریخ ۱۳۹۹ /۱۰ /۲۸ برای آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰ 
درصد، کاماًل خالف واقع بوده و وقتی در کمیس��یون اصل نود، از آقای رئیس س��ازمان نس��بت به این تاریخ 
نادرست، سؤال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا 
در پاس��خ س��ازمان ذکر ش��ده اس��ت؟ مطابق تبصره ماده واحده »قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به 

کمیس��یون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی مصوب ۱/۱۱/۹۵« مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به 
کمیس��یون ارائه کنند. از این رو، ارائه پاس��خ های غیرمستند و خالف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. )۲(- مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بالفاصله پس از تصویب 
این قانون، ظرفیت غنی س��ازی و تولید اورانیوم غنی س��ازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف 
صلح آمیز کش��ور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد 
غنی شده در کشور اقدام کند. بر این اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح آمیز کشور در زمینه های گوناگون 
پزش��کی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و … گسترده است، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای 
حدود ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰ درصد برای مصارف صلح آمیز خود اس��ت. مطابق ماده دوم، آماده س��ازی و 
ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با س��طوح غنای مختلف متناس��ب با مصارف صلح آمیز کشور، می بایست 
بالفاصله پس از الزم االجراش��دن قانون یعنی از تاریخ ۱۰/۵/ ۱۳۹۹ آغاز می ش��د. به اعتراف صریح سازمان 
انرژی اتمی ایران در پاسخ به سؤال دوم کمیسیون اصل نود: »اجرای عملیات »افزایش ظرفیت غنی سازی« 
 ۹۹ /۱۰ /۲۸ پس از بررسی های همه جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت ها، و بر اساس پاسخ باال در تاریخ
آغاز ش��ده اس��ت و…« آماده سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ ۹۹ /۱۰ /۲۸ آغاز شده است و بدیهی است که 
سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است. )۳(- مطابق ماده سوم، 
سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون، اواًل: عملیات نصب، تزریق گاز، 
غنی س��ازی و ذخیره س��ازی مواد با غنای مورد نیاز کش��ور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه 
IR۲m آغاز کند، ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - 

مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دس��تگاه IR۶ آغاز کند، ثالثاً: مطابق تبصره ماده س��وم، س��ازمان 
موظف بوده اس��ت جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را 
اخ��ذ و اج��را کند. ]۵[ لیکن: اواًل - مطابق ماده س��وم، ظرف ۳ ماه پ��س از تصویب قانون – یعنی در تاریخ 
۱۳۹۹ /۱۲ /۱۲ می بایست هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می شد و با تزریق گاز به آن ها به غنی سازی 
می پرداختند. اما این ماده از قانون اجرا نش��ده اس��ت، به طوری که مطابق بند ۲۱ گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ )۵/۱۲/۹۹(، ایران تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ )۳/۱۲/۹۹( صرفاً به دو آبش��ار ۱۷۴ 
تایی، یعنی به ۳۴۸ س��انترفیوژ IR۲m گاز تزریق کرده اس��ت. در گزارش آژانس آمده اس��ت: »تا ۲۱ فوریه 
 ۲m-IR ۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب شده، ۳۴۸ سانترفیوژ-IR ۲۰۲۱ )۳ اس��فند ۹۹( ایران ۵۰۶۰ سانترفیوژ
در قالب دو آبشار نصب شده برای غنی سازی UF۶ در نطنز استفاده می کند.« ثانیاً- مطابق تبصره ماده سوم، 
س��ازمان موظف بوده اس��ت جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماش��ین های مذکور، استانداردهای پدافند 
غیرعام��ل را اخ��ذ و اجرا کند، س��ازمان پدافند غیرعام��ل نیز طی نامه م��ورخ ۱۳۹۹ /۱۰ /۱۵ به ش��ماره 
۳۲۳۴/۴/۲۴۱/۱۰۷ به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان 
پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعالم داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از 
اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است. موارد عدم انجام استانداردهای مورد 
نظر س��ازمان پدافند غیرعام��ل در نامه ش��ماره ۳۲۳۴/۴/۲۲۴/۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰ /۰۵ /۱۸ س��ازمان پدافند 
غیرعامل به کمیس��یون اصل نود مجلس ش��ورای اسالمی اعالم و تأکید شده اس��ت که در برخی از موارد، 
سازمان انرژی اتمی بدیهی ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است. )۴(- مطابق ماده 
چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، 
بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در 
 ۱۴۰۰ /۰۲ /۱۲ مصوب ش��ده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می بایست در تاریخ ۱۳۹۹ /۰۹ /۱۲ تاریخ
راه اندازی و به بهره برداری می رس��ید. اما س��ازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه من��درج در این ماده در موعد 
قانونی آن نیز اس��تنکاف کرده اس��ت، کما این که در بند ۱۲ جمع بندی گزارش س��ازمان پدافند غیرعامل به 
کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسالمی به ش��ماره نامه ۳۲۳۴/۴/۲۲۴/۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰ /۰۵ /۱۸ که 
ح��اوی نامه س��تاد کل نیروهای مس��لح ب��ه رئیس جمهور س��ابق ب��ه ش��ماره ۳۲۳۴/۴/۳۱۹/۱۴۵ مورخ 
۱۴۰۰ /۰۴ /۱۶ ب��ا موض��وع: »گزارش نظارت ب��ر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« اس��ت، 
تصریح شده است: »۱۲- با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و 
همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسالمی، تاکنون این مرکز به بهره برداری 
نرس��یده اس��ت.«)۵(- مطابق ماده پنجم، س��ازمان انرژی اتمی موظف بوده اس��ت که همزمان با عملیات 
بهینه س��ازی و راه اندازی عامل واکنش )رآکتور( ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک )یعنی همان رآکتوری 
که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بُتن ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است(، نسبت به طراحی 
یک عامل واکنش )رآکتور( آب س��نگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های پایدار )رادیوایزوتوپ( 
بیمارس��تانی با ج��دول زمان بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موض��وع را ظرف مدت یک ماه پس از 
تصویب این قانون )یعنی در تاریخ ۱۳۹۹ /۱۰ /۱۲ به اطالع مجلس شورای اسالمی برساند. لکن متأسفانه 

موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.

استنکاف حسن روحانی از اجرای قانون اقدام راهبردی محرز است
کمیسیون اصل 90 مجلس:

در آينه قرآن

حکايت

مشاهير

به نام خداوند رحمتگر مهربان
آیا به پرندگانی که باالی سرشان است، و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می کنند، نگاه نکردند؟! جز 
خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد، چرا که او به هر چیز بیناست!)۱۹(آیا این کسی که 
لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند!)۲۰(یا آن کسی که 
شما را روزی می دهد، اگر روزیش را بازدارد )چه کسی می تواند نیاز شما را تامین کند(؟! ولی آنها در سرکشی 
و فرار از حقیقت لجاجت می ورزند!)۲۱(آیا کس��ی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر اس��ت یا 
کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد؟!)۲۲(بگو: »او کسی است که شما را آفرید و برای شما 

گوش و چشم و قلب قرار داد؛ اما کمتر سپاسگزاری می کنید!«)۲۳(
سورهملک ���

اهل کجا خواهیم شد؟
روزی حضرت عیسی )ع( از صحرایی مي گذشت.در راه به عبادتگاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی مي کرد.
حضرت با او مش��غول سخن گفتن ش��د.در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آنجا 
گذشت.وقتی چشمش به حضرت عیسی )ع( و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند و همان جا 
ایس��تاد و گفت: »خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام.اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند، چه 
کنم؟ خدایا! عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.«مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا! 
مرا در قیامت با این جوان گناهکار محشور مکن.در این هنگام خدای برترین به پیامبرش وحی فرمود که به 
این عابد بگو: »ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمي کنیم، چراکه او به دلیل توبه و 

پشیمانی، اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ.«

»جیوردانو برونو« که بود؟
جیوردانو برونو اخترشناس، فیلسوف و شاعر دوره قرون وسطي، در ۱۳ سپتامبر ۱۵۴۸م در شهر نوال در ایتالیا به دنیا 
آمد.وي از نوجواني وارد مدرسه اي مذهبي گردید و به سرعت علوم مربوط به دوران ارسطو را فرا گرفت.ولي هوش 
سرشار او موجب شد از خرافات این مکتب برگردد و از فالسفه قبل از سقراط پیروي کند.در نتیجه مجبور شد به 
رم فرار کند.برونو از آن پس به تبلیغ افکار خود پرداخت و مدت ۱۶ سال در انگلستان، آلمان، سوئیس و شهرهاي 
ایتالیا سرگردان بود.ولي ضمن تدریس در دانشگاه پاریس، اساس علم و دانش آن روز یعني منطق ارسطو و نظام 
کائناتي بطلمیوسي که زمین را مرکز عالم مي دانست رد کرد.وي هم چنین حکمت طبیعي ارسطو را مردود اعالم 
نمود و آنها را مورد مخالفت سخت قرار داد.این امر مخالفت مقامات مذهبي را برانگیخت.از این رو چنان عرصه را 
بر برونو تنگ کردند که باعث شد وي از هر شهري به حالت خّفت و فرار بیرون رود.در سال ۱۵۹۱م، شخصي که 
عضویت دادگاه تفتیش عقاید مذهبي را برعهده داشت به برونو نامه نوشت و از او براي تدریس به خود دعوت کرد.
برونو در اثر اشتیاقي که به دیدن وطنش داشت فریب خورد و به ونیز رفت، اما به محض ورود، او را دستگیر کرده و 
به زندان افکندند.وي پس از هفت سال زندان به رم فراخوانده شد و از او خواستند که آن چه گفته بود تکذیب کند.

ولي برونو سرپیچي کرد و در نتیجه به جرم نگارش کتاب هاي کفرآمیز و همکاري با ملکه الیزابت که مخالف کلیسا 
بود، به مرگ محکوم شد.سرانجام جیوردانو برونو درروز ۱۷ فوریه ۱۶۰۰م در ۵۲ سالگي با نهایت شجاعت به حکم 
اعدام تن در داد و زنده زنده در آتش سوخت.برونو به دلیل مخالفت با آموزش هاي َجزمي سده هاي گذشته و عقاید 
بي چون و چراي فلسفه ارسطویی و نیز تأثیر عمیق بر فیلسوفان پس از خود، به عنوان حلقه انتقالي از فلسفه کهن 
به فلسفه عقالني دوران جدیدمطرح شده است.وي مبدع و منعکس کننده موضوعات عقالني است و واقعیت هاي 
اطراف خود را به تصویر مي کشید.البته برونو در زمینه اخترشناسي نیز دیدگاه هایی داشت.او حدس هایی زده است که 
درستي بسیاري از آنها در پرتو کشف هاي دانشمندان بعد از او ثابت شده است.ازجمله وجود سیاره هایی در منظومه 
شمسي و مرکز نبودن زمین.وي تأکید مي کرد که درفضاي کیهاني، بي نهایت جسم، شبیه خورشید وجود دارد.او 
قانون بقاي ماده را تنظیم کرد که براساس آن هیچ چیز از بین نمي رود و هستِي خود را از دست نمي دهد، بلکه در 
شکل خارجي و مادي خود تغییر مي کند.فلسفه برونو در بسیاري زمینه ها از قبیل یگانگي فضا - زمان و نیز نسبي 
بودن جرم جسم ها، با فیزیک امروزي، هماهنگ است.برونو مانند فالسفه قدیم عقیده داشت که روح خدا در جسم 

جهان حلول مي کند و در نتیجه، هر فردي، جزئي از خداوند و بنابراین، ابدي و غیرفاني است.


