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آمریکایی ها معتقدند اقتصاد 
کشورشان نابود شده است

گزارش نیوزویک از اوضاع وخیم مالی در آمریکا؛

 نماینده سابق کنگره: مردم آمریکا توان خرید غذا ندارند

 دشمن قصد تضعیف هویت
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صفحه2

نرخ ارز در بازارهای غیر رس��می متأثر از برخی اخبار 
سیاسی و شیطنت برخی کشورهای همسایه روزهای 
پرنوسانی را پشت سر گذاش��ت، فرایندی که تالش 
داش��ت بانک مرکزی را وارد بازی بی حاصل مداخله 

در بازار کند.به گزارش مهر نرخ ارز در بازارهای...

 افسار قیمت ارز 
چگونه کشیده شد؟

 تبيين سياست ارزی بانک مرکزی؛  
تنظيم گری بازار با تسهيل گری در عرضه

باید ایران هسته ای را بپذیریم
عضو پيشين شورای اطالعات ملی آمريکا:

همین صفحه

صفحه3

در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی 
اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مس��کن در 
برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان 

رسیده است.بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی...

عطش موجران برای افزایش 
اجاره بها به جنوب شهر رسید

علی رغم مصوبه 25 درصدی؛

رئیس جمهور مطرح کرد؛
هدف گذاری رشد 

اقتصادی ۸ درصدی 
در کشور

هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

تامین امنیت منطقه در تعامل 
کشورهای منطقه محقق می شود

شهریار حیدری  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
رس��انه های اس��رائیلی 
ادعایی مبنی بر استقرار 
رادار ض��د هوایی برای 
تهدی��دات  ب��ا  مقابل��ه 
موشکی ایران در برخی کشورهای عربی 
غرب آسیا از جمله امارات و بحرین توسط 
کرده اند، جمهوری  رژیم صهیونیس��تی 
اسالمی طی سال های گذشته بارها به 
کشورهای منطقه تذکر داده برای تامین 
امنیت منطق��ه باید ب��ا همدیگر تعامل 
داش��ته باش��یم. این مهم در حالی است 
که آمریکایی ه��ا در بیش از چهار دهه 
گذشته تالش کردند با ارائه پیشنهاداتی، 
ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس را با 
محوریت سعودی ها ایجاد کنند تا نقطه 

تقابل با ایران محسوب شود...
ادامه در صفحه ���2

روند نفاق در آژانس 
بین المللی انرژی

محمدصالح جوکار -  ���
رئیس کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و 

شوراها در مجلس
روند نفاق در جامعه بین 
مش��هود  کامال  المل��ل 
اس��ت، مدیر کل آژانس 
ته��ران  ب��ه  س��فر  در 
اظهاراتی را بیان کرد اما خارج از کش��ور 
م��ا و با دیگران به ن��وع دیگری برخورد 
می کند. متاس��فانه گفتار گروس��ی تغییر 
و ش��ورای حکام آژانس هم به اس��تناد 
مدارک و ادعای واهی رژیم صهیونیستی 
و منافقین گزارش تهیه کرد و در نهایت 
دیدیم که آژانس همسو با سیاست های 
آمریکا در عرص��ه بین الملل عمل کرد. 
آژان��س آنچ��ه آمریکایی ه��ا و غربی ها 
دیکته می کنند را اجرا می کند. قطعنامه 
ضدایرانی اخیر ش��ورای حکام نیز جنبه 

سیاسی داشت...
ادامه در صفحه ���2

www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

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

رئیس جمهور با بیان این که به دولتمردان تاکید کردم، 
دچار حاشیه ها نش��وند، از هدف گذاری رشد اقتصادی 
هش��ت درصدی در کشور خبر داد و گفت: سال گذشته 
رشد اقتصادی را به حدود پنج درصد رساندیم. به گزارش 
مهر، حجت االس��الم سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر 
شنبه در جمع مردم ورامین گفت: انسان با چشم سر اشیا 
و اشخاص را تشخیص می دهد، اما اگر چشم دل نداشته 
باشد، دوست و دشمن را نمی شناسد، مردم ورامین و این 
خطه حقیقتاً نش��ان دادند، در دفاع از انقالب اسالمی از 
ابتدای پیروزی انقالب در صحنه بودند. رئیس��ی با بیان 
این که هر س��اختاری که مولد نابرابری در کشور باشد، 
باید اصالح ش��ود، گف��ت: برخی بر بنده برای س��فر به 
استان ها و شهرستان ها خرده می گیرند، این افراد تجربه 
ب��ا مردم بودن را ندارند، من لذت بودن با مردم را کاماًل 
می چشم و معتقدم همه مدیران اعم از استانداران، وزرا، 
فرمانداران، بخشداران و همه کسانی که به نام دولت کار 
می کنند، باید با مردم، از مردم و در میان مردم باش��ند و 
بدانند، مش��کالت با حضور مردم و مشارکت مردم حل 
می شود. وی با بیان این که امام )ره(، رهبری و شهدا و 
س��رداران به ما آموختند، که مشکالت با مشارکت مردم 

حل می ش��ود، افزود: جبهه را همین مردم و بس��یجیان 
اداره کردن��د، ارتش و س��پاه در عرصه بودن��د، اما مردم 
کنار اینها بودند، مش��کالت اقتصادی را با حضور مردم 
ح��ل می کنیم و دلیل این که برخی به بنده و همکارانم 
برای حضور در بین مردم خرده می گیرند، این است، که 
تجربه با مردم بودن را ندارند، من ترجیح دادم، برخالف 
برخی که در سالگرد انتخابات جلسه های شکلی گرفتند، 
به می��ان مردم بیایم و ببینم، چ��ه کارهایی برای مردم 
انجام شده و چه کارهایی مانده است. رئیس قوه مجریه 
با اش��اره به سیاس��ت های اقتصادی گفت: مردم، بازار و 
فعاالن اقتصادی باید رش��د اقتصادی کش��ور را ش��اهد 
باشند، برای کشور رشد اقتصادی هشت درصد را هدف 
گذاری کردیم، س��ال ۱۴۰۰ را در حال��ی گذراندیم، که 
رش��د اقتصادی کش��ور طبق اعالم بانک مرکزی بیش 
از چه��ار درصد و قریب پنج درصد ش��د، در حالی کار را 
آغاز کردم، که در س��ال های گذشته رشد اقتصادی یک 
چهارم یک درصد بود، اما امروز آماری که داریم، حاکی 
از عبور رشد اقتصادی عبور کرده است، ما در آغاز راهیم، 
کار با حضور مردم آغاز ش��ده است و می بایست، به رشد 
اقتصادی در شأن ملت بزرگ ایران و رفع همه تحریم ها 

و دست یابی به قدرت بازدارندگی در دنیا و نیز پاسداری 
از انقالب و جمهوری اسالمی دست یابیم. وی پیشوا را 
شهر سرداران و مردم این منطقه را حماسه ساز خواند و 
گفت: خدا آیت اهلل محمودی امام جمعه محترم ورامین 
را حفظ کند، شما مردم انقالبی و حماسه سازید، بدانید، 
ما علیرغم همه تهدیدها و تحریم ها و دش��منی ها آینده 
کش��ور را بسیار روشن می بینیم و دشمن که تاکنون راه 
به جایی نبرده بعد از این نیز نمی تواند، ملت ما را متوقف 
کرده و یا به عقب بازگرداند و ما یک راه پیش رو داریم 
و آن هم راه اجرای عدالت و پیش��رفت در کشور است، 
نه به عقب باز می گردیم و نه در جا می زنیم، فقط برای 
پیشرفت در کشور تالش می کنیم. رئیس جمهور گفت: 
بسیار سعی در حاشیه سازی در این چند ماه کردند، اما به 
دولتمردان اعالم کردم، دچار حاشیه ها نشوید، این حاشیه 
سازی ها در برخی سال ها به مردم و کشور ضرر رساند، 
م��ن به همه افراد صاحب تریبون و قلم و همه کس��انی 
که صاحب جایگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای هستند، 
عرض می کنم، بیایید کنار هم، دست در دست هم برای 
رسیدن به هدف تالش کنیم، این مکتب شهید سلیمانی 

است، که ما می توانیم را به جامعه القا کرده است.

هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور
رئیس جمهور مطرح کرد؛

م الف۱۰۹۹    شناسه۱۳۳۵۳۲۰

بر اساس ماده ۱3 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:     
دس��تگاه مناقصه گزار : ش��رکت س��اخت و توس��عه زیر بناهاي حمل و نقل کشور به نش��انی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید دستگردي – خیابان فرید 

افشار - نبش بلوار آرش
شرح پروژه:  عملیات تکمیلی بخشی از محور سنندج - همدان )حدفاصل قروه - داشبالغ به طول 33 کیلومتر( با مدت اجراي کار 36 ماه در استان کردستان

 سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآیند مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir و 
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مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیباني سامانه : ۱۴۵6
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و مهلت ارس��ال پاکت هاي پیش��نهاد در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۴ روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و تاریخ جلسه مناقصه ساعت ۱۱/3۰ روز یکشنبه مورخ 
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نوبت دوم

 جمهوری اسالمی ایران
 وزارت راه و شهرسازی

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور
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ايران و جهان

تامین امنیت منطقه در تعامل 
کشورهای منطقه محقق می شود

ادامه از صفحه یک ���
بر این اس��اس م��ی توان اذعان ک��رد پروژه 
ایران هراسی از آن زمان تاکنون از سوی کاخ 
سفید و تل آویو پیگیری ش��ده است. استقرار 
رادار ضد هوایی در کشورهایی مانند امارات و 
بحرین صرفا برای تامین امنیت و منافع رژیم 
صهیونیستی است، در این میان باید یادآور شد 
تل اویو و واش��نگتن نیز از این اقدام سودهای 
کالنی به دست می آورند زیرا تکنولوژی های 
خ��ود را به قیمت های گ��زاف در اختیار این 
کش��ورها قرار می دهند. سنای آمریکا چندی 
پیش طرحی را بررس��ی کرد که بر اساس آن 
ایاالت متحده به رژیم صهیونیس��تی کمک 
خواهد کرد تا با کش��ورهای سازش گر منطقه 
ائتالف امنیتی را ایجاد کنند، بر این اس��اس 
مشاهده می شود که سران رژیم اشغالگر قدس 
و برخی مقامات کاخ سفید سفرهای متعددی 

به منطقه داشته اند.

 روند نفاق در
 آژانس بین المللی انرژی

ادامه از صفحه یک ���
... آنها دنبال فش��ار بیشتر به ایران هستند تا 
جمهوری اسالمی پشت میز مذاکره بنشیند و 
از مواضع خود کوتاه بیاید. آنچه مس��لم بوده 
و حق ملت ایران است اینکه همه باید بدانند 
ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج و توافق 
را بهم زده اس��ت بنابراین خودشان باید این 
زخم را ترمیم کنند و خس��اراتی که به ایران 
وارد کردن��د را جبران کنند. اگ��ر آنها دنبال 
زیاده خواهی باشند و آینده توافق را تضمین 
نکنند، برای ما قابل قبول نیست. آمریکایی ها 
و غربی ها دنبال تنظیم توافق موقت هستند 
تا دولت بعدی آمری��کا بتواند آن را بهم زند. 
در س��ایه این بی اعتمادی هیچ دولت خارجی 
حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست زیرا 
س��رمایه گذاران خارجی آینده ش��ان تضمین 
ش��ده نیس��ت لذا تضمین آین��ده توافقات را 
طرف مقابل باید در مذاکرات دهد تا مس��ئله 

حل شود

سند حکمرانی آب تدوین شود
محمدباقر قالیباف گفت: مجلس آماده اس��ت 
ت��ا در قوانین مختلف و برنامه هفتم توس��عه 
ب��ه وزارت نی��رو کم��ک کند ت��ا تصمیمات 
اصولی در مدیریت منابع آبی گرفته ش��ود. به 
گزارش »عصر ایرانی��ان«، رئیس مجلس در 
دی��دار وزیر نیرو با بی��ان این که بحران آب و 
مدیریت منابع آبی یکی از مش��کالت اساسی 
کش��ور و جزو مسائلی است که باید در برنامه 
توس��عه هفتم م��ورد توجه قرار گی��رد، گفت: 
الزم است با همکاری دستگاه های مسئول و 
مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای 
عملکرد بخش های مختلف در این باره باشد. 
وی تاکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم تا 
در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به 
وزارت نی��رو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی 
درباره کاه��ش اش��کاالت در مدیریت منابع 
آبی گرفته ش��ود و همچنین کمیسیون های 
تخصصی مجلس آم��اده اند در فرایند تدوین 
یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع 
آب ب��ه دولت کمک کنند. محمدباقر قالیباف 
با تاکید ب��ر این که اتاق تصمیم گیری درباره 
آب نباید تاریک باشد، گفت: معتقدم برای حل 
بحران کنونی و پیش رو درباره آب باید در سه 
سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست این 
که باید با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده و 
قرارگاه های جهادی به صورت ضربتی مشکل 
آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی شده 
اند حل ش��ود، همچنین الزم اس��ت به پروژه 
های منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو نیز 
توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره برداری 
برسد و مردم از منافع آن بهره مند شوند و سوم 
این که باید حتما سند حکمرانی آب را در یک 
زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای آن 
برنامه ریزی و اقدام کنیم. در این نشست علی 
اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با بیان این که در 
مس��ئله آب، نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت 
منابع آب، اتمام طرح های نیمه تمام و استفاده 
از ظرفیت خیرین باید مورد توجه واقع شود تا 
مشکالت حوزه آب برطرف شود، گفت: وزارت 
نیرو برای اتمام پروژه های نیمه تمام آبی، 3۵۲ 
طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه 

مورد نیاز این پروژه ها نیز برآورد شده است. 

نقش مسلم رژیم صهیونیستی در کشتار 
صبرا و شتیال

روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت آحارونت« 
گزارشی را منتش��ر کرده است که ثابت می 
کند رژیم صهیونیستی کشتار صبرا و شتیال 
را در لبنان رقم زده اس��ت. به گزارش المنار، 
بر اس��اس گزارشی که روزنامه صهیونیستی 
یدیعوت آحارونت منتش��ر کرده است نقش 
رژیم صهیونیس��تی در کشتار صبرا و شتیال 
در سال ۱98۲ محرز شده است و طبق این 
گزارش مسئوالن نظامی و امنیتی این رژیم 
در کنار »بشیر جمیل« رهبر حزب »الکتائب« 
لبنان این جنایت را رقم زده اند. این گزارش 
به کلی با ادعاهای رسمی رژیم صهیونیستی 
در س��الیان متمادی و ت��الش برای مخفی 
ک��ردن نقش نظامیان صهیونیس��ت در این 
کش��تار، متناقض اس��ت. »رون��ن برگمن« 
روزنامه نگار اس��رائیلی متخص��ص در امور 
اطالعاتی در این گزارش اس��نادی را منتشر 
کرده است که بر نقش رژیم صهیونیستی در 
کش��تار صبرا و شتیال تاکید می کند. گزارش 
مذکور، اسناد مربوط به نشست سری رهبران 
صهیونیست با فرمانده حزب »الکتائب« در 
بیروت را دو روز بعد از کشتار صبرا و شتیال 
بررس��ی می کن��د که هدف از این نشس��ت 
کاستن از خسارت های این جنایت و تالش 
برای ایجاد دالیل غیر واقعی این کش��تار به 
منظور کاهش فشارها از تل آویو بوده است.

خیز ترکیه برای اجاره زمین های 
کشاورزی در آمریکای التین

وزارت کش��اورزی ترکی��ه گفتگوهای��ی را 
در زمین��ه اج��اره زمین های کش��اورزی در 
۱۰ کش��ور آمری��کای التی��ن و آفریقا آغاز 
کرده اس��ت. به گزارش وبگاه زمان ترکیه، 
وزارت کش��اورزی ترکی��ه گفتگوهایی را در 
زمین��ه اج��اره زمین های کش��اورزی در ۱۰ 
کش��ور آمریکای التین و افریق��ا آغاز کرده 
اس��ت. این تحرک جدید ترکیه در راستای 
راهکارهای جدید به س��بب کاهش تولیدات 
کش��اورزی در ترکیه و افزایش هزینه ها به 
ویژه سوخت است. دولت ترکیه راهکار خود 
را اجازه زمین ها در کشورهای دیگر می بیند 
به ط��وری که وزارت کش��اورزی ترکیه در 
راستای اجاره زمین ها در ۱۰ کشور آمریکای 
التین و افریقا گام ب��ر می دارد. ترکیه قصد 
دارد زمین ه��ای کش��اورزی را در چندی��ن 
ش��هر آفریقا و آمریکای التین برای کشت 
محصوالت کشاورزی اجاره کند تا تولیدات 
کشاورزی را در بحبوحه نگرانی های فزاینده 
جهان��ی در مورد امنیت غذایی افزایش دهد. 
طی سالیان گذشته 8۵۰ هزار هکتار از اراض 
س��ودان اجاره ش��د اما این پ��روژه به دلیل 
سرنگونی نظام عمر البشیر در سودان، متوقف 
ش��د. مقامات این کشور عالوه بر ونزوئال و 
سودان در حال بررسی چنین فرصت هایی در 
۱۰ کشور دیگر نیز هستند. گفتنی است که 
وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اخیراً این 
طرح را با گروهی از قانونگذاران مطرح کرده 
است. وحید کریشچی وزیر کشاورزی ترکیه 
اخیراً به نمایندگان مجلس این کشور گفت: 
تولیدات محل��ی مطابق با مص��رف داخلی 
اس��ت، اما اگر هدف ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی باشد، اجاره زمین های کشاورزی 
در کش��ورهای خارجی ضروری اس��ت. در 
آفریقا زمین های وس��یعی وج��ود دارد و ما 
می توانیم محصوالت خود را در آنجا پرورش 
دهیم. ما همچنین در حال بررس��ی برخی از 

کشورهای آمریکای التین هستیم.

حمله دشمن صهیونیستی به نوار غزه 
بیانگر ناتوانی و سردرگمی آن است

عضو ارش��د جنبش »جهاد اسالمی« ضمن 
محک��وم ک��ردن حمل��ه تجاوزکاران��ه رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه، گفت: حمله دشمن 
صهیونیس��تی به نوار غزه بیانگ��ر ناتوانی و 
س��ردرگمی آن اس��ت. به گزارش فلسطین 
الیوم، »احمد المدلل« عضو ارشد جنبش جهاد 
اس��المی فلسطین امروز شنبه سخنانی را در 
خصوص حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی 
به نوار غزه، مطرح کرد. بر اساس این گزارش، 
عضو ارشد جنبش جهاد اسالمی عنوان کرد: 
حمله دشمن صهیونیستی به غزه، بیانگر عجز 
و ناتوانی و سردرگمی ارتش رژیم صهیونیستی 
در نتیجه حمالت و عملیات های مقاومت به 
ویژه گ��ردان جنین و پویایی آن اس��ت. وی 
افزود: ملت فلس��طین هرگز اج��ازه نخواهد 
داد دشمن صهیونیستی احساس امنیت کند، 
چرا که این رژیم دش��منی جنایتکار اس��ت و 
جز زبان خ��ون و مقاومت، چیز دیگری نمی 
فهمد. پی��ش از این جنبش حماس به حمله 
تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به غزه واکنش 
نش��ان داده بود. س��خنگوی جنبش مقاومت 
اسالمی حماس تاکید کرد که حمالت امروز 
دش��من صهیونیس��تی به نوار غ��زه در ادامه 
جنایات این رژیم علیه اراضی فلس��طینی در 
قدس، کرانه باختری و فلسطین اشغالی ۱9۴8 
انجام می گیرد که آخرین مورد آن شهادت 3 

مبارز مقاومت در جنین بود. 

اخبار

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با 
بیان اینکه دش��من قصد تضعیف هویت 
ایرانی و اس��المی م��ا را دارد، گفت: همه 
ما در مقابل این توطئه دش��من مسئولیم 
و باید برای خنثی سازی آن تالش کنیم. 
بیژن نوب��اوه در گفت وگو با شبس��تان با 
اش��اره به هش��دار مقام معظ��م رهبری 
در م��ورد هویت زدای��ی از انقالب گفت: 
هوی��ت زدایی از نظ��ام و ارزش ها در هر 
کش��وری تهدید جدی است، در کشور ما 

هم این مس��ئله به عن��وان تهدید جدی 
تلق��ی می ش��ود. از آنجای��ی که دش��من 
نتوانس��ته اس��ت در هی��چ جبه��ه ای چه 
نظام��ی و چه اقتص��ادی موفقیت خاصی 
به دس��ت بیاورد در جبهه فرهنگی تالش 
بسیار گسترده ای را شروع کرده است که 
هوی��ت انقالب اس��المی و ایران��ی ما را 
تضعیف کند. دش��من با برنامه ای بس��یار 
گس��ترده این هدف خود را دنبال می کند. 
با ناامید کردن مردم نس��بت به کش��ور و 

آینده ش��ان س��یل مهاجرتی که دش��من 
ساماندهی می کند که نیروهای نخبه را از 
کش��ور خارج کند، مسائلی است که برای 
رسیدن به اهدافش پیگیری می کند. وی 
ادامه داد: ش��اید بیش��ترین نگاه ما که در 
کمیسیون فرهنگی هستیم متوجه ما باشد 
چراکه بحث فرهنگ زمینه ساز بسیاری از 
اتفاقات بعدی است، وقتی که مردم حس 
بد روحی نس��بت به آینده خودش��ان پیدا 
کردن��د، قطعًا از نظر اقدامات بعدی ش��ان 

راحت ت��ر این کار را انج��ام می دهند، این 
کاری اس��ت که بس��یاری از کشورها در 
طول جنگ ه��ای مختلف در زمان جنگ 
دوم جهانی انجام دادند و توانس��تند مردم 
را نسبت به کش��ور خودشان بدبین کنند. 
نماینده م��ردم ته��ران در مجلس گفت: 
اصواًل نیروی جوان اتصالش��ان به مسائل 
گذشته کش��ور، تاریخ و ایام دفاع مقدس 
و انقالب کمتر اس��ت؛ ممکن اس��ت در 
معرض خطر بیش��تری باشند و این خطر 

را به خوبی مقام معظم رهبری احس��اس 
کردند. ما باید در همه ابعاد باید این توطئه 
را خنث��ی کنیم. ما اگر در بعد اقتصادی به 
خوبی عمل کنی��م، می توانیم یک توطئه 
ب��زرگ را خنثی کنیم. دش��من امروز در 
ابعاد فرهنگی نفوذ داش��ته اس��ت و همه 
اه��داف آنه��ا هویت زدایی اس��ت که اگر 
همه مس��ئوالن در کار خودشان به خوبی 
عمل کنند، می توانند در مقابل این حرکت 

دشمن ایستادگی داشته باشند.

دشمن قصد تضعیف هویت ایرانی اسالمی ما را دارد
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

اقتدار دیپلماتیک با وصول مطالبات خارجی
دولت با دیپلماسی نو در عرصه سیاست خارجی موفق عمل کرده است؛

ج��واد اوجی وزیر نفت جمهوری اس��المی ایران به تازگ��ی از وصول طلب ۱ 
میلی��ارد و 6۰۰ میلی��ون دالری صادرات گاز ایران به ع��راق پس از چند ماه 
مذاک��ره بین مقام های دو کش��ور خبر داد. وصول طلب ای��ران بابت صادرات 
گاز به عراق در هفته گذش��ته با وجود برخی شیطنت های از سوی بدخواهان 
رواب��ط تهران – بغداد و اظه��ارات وزیر خارجه عراق به دنب��ال رایزنی های 
گس��ترده مقام های دو کشور و تصویب پرداخت بدهی ایران از سوی مجلس 
عراق صورت گرفت. دولت س��یزدهم از زمان روی کارآمدن در ۱۲ مرداد ماه 
س��ال ۱۴۰۰ چند موضوع محوری و اساس��ی را در بعد داخلی و خارجی برای 
خروج کشور از وضعیت اقتصادی موجود به عنوان مهم ترین اولویت در دستور 
کار خ��ود ق��رار داده اس��ت. در این ارتباط می توان از تالش های یک س��ال 
گذشته برای راه اندازی صنایع تعطیل شده، جلوگیری از قاچاق کاالی اساسی 
و یارانه ای، توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی، هدفمند سازی یارانه ها در بعد 
داخلی و تالش برای دریافت مطالبات ایران از برخی کشورهای خارجی، توسعه 
مناس��بات با کشورهای همس��ایه و منطقه و عضویت در سازمان شانگهای و 
امضای توافق نامه های گسترش روابط و مناسبات با برخی کشورها نظیر چین، 
روسیه، ترکمنستان و ونزوئال و در آینده نزدیک با قزاقستان نام برد. اقدام مزبور 
را باید بخشی از تالش ها و رایزنی ها در چارچوب دیپلماسی فعال برای بازکردن 
گره زدن مشکالت کشور به برجام و بدعهدی های طرف های حاضر در آن 
و گسترش مناسبات با کش��ورهای دوست و سیاست نگاه به شرق و دریافت 
بدهی های معوق ایران از برخی کش��ورهای خارجی نام برد. قرار است در روز 
یکشنبه ۲9 خرداد ماه نیز »قاسم جومارت توقایف« رئیس جمهوری قزاقستان 
برای دیدار با همتای ایرانی خود، برگزاری نشست های دو جانبه در سطح عالی 
و امضای برخی اسناد و توافق ها برای توسعه و گسترش روابط به تهران سفر 
کند. پیش از عراق انگلیس نیز به دنبال رایزنی های چند ساله در نهایت مجبور 
شد پس از گذشت ۴3 سال، اسفند ماه ۱۴۰۰ بدهی 39۰ میلیون پوندی خود 
را شامل اصل و فرغ آن بابت پیش پرداخت خرید تانک های چیفتن سفارش 
شده قبل از پیروزی انقالب اسالمی و عدم تحویل آن به ایران پرداخت کند. 
بر اس��اس برخی گزارش های منتشره بدهی بعضی از کشورهای خارجی به 
خاطر اعمال تحریم های همه جانبه آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ به رقمی بیش از ۴۲ میلیارد دالر از کشورهایی چون آمریکا، چین، کره 
جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، کانادا، هند و امارات متحده عربی با رقم هایی بین 
یک تا ۲۲ میلیارد دالر می رسد و آمارهای دقیق و رسمی در این ارتباط وجود 

ندارد. در این میان برخی منابع خبری میزان طلب ایران را از طرف های خارجی 
تا یکصد میلیارد دالر نیز اعالم می کنند ولی آمارهای دقیق منتش��ر شده در 
برخی رس��انه ها بیش��تر بر میزان رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر تاکید دارد 
که با وصول بخش هایی از آن در روزها و ماه های گذش��ته این رقم در حال 
کاهش اس��ت. کره جنوبی نیز بابت خرید نفت از ایران قبل از تشدید تحریم 
ه��ای آمریکا ۷ و نیم میلیارد دالر بدهکار اس��ت و رایزنی ها و مذاکراتی بین 
مقام های کره جنوبی و ایران برای یافتن راه های پرداخت آن در جریان است 
و س��فرهایی نیز از سوی مقام های س��ئول به ایران در این ارتباط انجام شده 
اس��ت. بهمن ماه ۱۴۰۰ س��ئول اعالم کرد که ۱8 میلیون دالر از دارایی های 
مسدود شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت ایران به سازمان ملل متحد 
پرداخت کرده است؛ اقدامی که موجب شد تا ایران بتواند باردیگر حق رای خود 
را در این سازمان به دست آورد. تالش ها برای وصول مطالبات خارجی ایران 
که می توان از آن با عنوان »دیپلماس��ی وصول مطالبات خارجی« نام برد، در 
کنار دیگر اقدامات برای خارج کردن دالر از گردش مالی ایران با طرف های 
خارج��ی و معامله با ارزهای معتبر دیگ��ر مانند روبل و یوان برای خروج از بن 
بست معامالت کنونی با دالر و ایجاد بیش از پیش رونق اقتصادی در مناسبات 
با طرف های منطقه ای و خارجی به خصوص کشورهای دوست صورت می 
گیرد. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی وقتی رقم کل صادرات یک کشور در کنار 
واردات آن قرار گیرد، در صورتی که این رقم ها به نفع صادرات باشد، نشانگر 
مزیت اقتصاد آن کشور و وقتی بر عکس باشد، نشانگر وابستگی آن کشور به 
واردات و پیشی گرفتن آن از صادرات است. از نگاه اقتصاددانان ورود مطالبات 

معوق صادراتی یک کشور به اقتصاد آن میزان و رقم صادرات را افزایش داده و 
نشانگر تزاز مثبت اقتصادی و بهبود اوضاع است که می توان در آینده آثار خود 
را نشان دهد. ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران روز شنبه در 
ارتباط با دریافت مطالبات از کشورهای خارجی بدهکار به ایران معتقد است که 
این ارقام بعد از ورود به ایران باید در زمینه س��رمایه گذاری برای جلوگیری از 
خام فروشی نفت و دیگر اقالم صادراتی به کار گرفته شود تا هم اشتغال ایجاد 
کرده و هم کشور را از وابستگی به برخی مواد خارج کند. وی با اشاره به برخی 
مخالفت ها با این سیاس��ت در کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی از سوی 
برخی مدیران که بیش��تر به دنبال واردات کاال بودند، خاطر نشان کرد، دنبال 
کردن چنین رویه ای نیازمند مدیران جهادی و دلسوز در بخش های مختلف 
کشور است که مخالف صرف ارزهای به دست آمده برای وارد کردن کاالهای 
مصرفی از خارج و کسب سودهای خود هستند. رزاقی ادامه داد، همانگونه که 
ما توانستیم در برخی از بخش های کشور مانند صنایع نظامی و برخی علوم به 
پیشرفت های بسیار خوبی برسیم، در صورت ایجاد زمینه الزم در دیگر بخش 
ها که هنوز وابس��ته هستیم، نیز می توانیم کشور را این وابستگی نجات داده 
و آینده درخشانی را رقم بزنیم. وی با اشاره به اینکه باید در دیگر بخش های 
کشور نظیر کشاورزی نیز پرهیز از خام فروشی محصوالت به عنوان یک اصل 
اساسی در نظر گرفته شود، تصریح کرد، بیشتر طلب های ایران از کشورهای 
خارجی مربوط به صادرات نفت خام و یا گاز اس��ت، در صورتی که اگر ما می 
توانستیم این مواد را به صورت فرآورده به دیگر کشورها صادر کنیم امروز ضربه 
پذیری کشور بسیار کاهش یافته بود و ضمن ایجاد اشتغال وارث این همه فقیر 
از دولت های قبل نبودیم. باید گفت که دریافت بدهی های خارجی یک روی 
س��که اس��ت و روی دیگر آن ورود آن به اقتصاد کش��ور و کاهش بدهی های 
دول��ت و متعاقب آن افزایش ارزش پول ملی، به گ��ردش درآمدن دوباره چرخ 
های صنایع تعطیل ش��ده، س��رمایه گذاری های جدید و زیربنایی و نظایر آن 
است که می تواند به صورت غیرمستقیم به رونق کسب و کار منجر شده و به 
سفره های مردم وارد شود. در دیگر سو با توجه به وجود بدهی خارجی 8 میلیارد 
دالری ایران به عنوان یکی از کشورهایی که دارای کمترین بدهی است، می 
توان گفت در صورت ادامه رایزنی ها برای وصول مطالبات و کاهش میزان آن 
با هزینه کرد بهینه این مطالبات و مدیریت حساب شده آن، وضعیت اقتصادی 
 کش��ور به خصوص در بخش صادراتی و خارجی می تواند آینده درخش��انی را

 شاهد باشد.

نتایج نظرس��نجی جدید نش��ان می دهد بیش از نیمی 
از مردم آمریکا معتقدند اقتصاد این کش��ور نابود شده 
اس��ت. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تس��نیم، 
نتایج نظرس��نجی جدید نشان می دهد بیش از نیمی 
از مردم آمریکا معتقدند اقتصاد این کش��ور نابود شده 
و آمریکا وارد دوران رکود شده است. براساس گزارش 
نیوزوی��ک، آخرین ش��اخص خوش��بینی اقتصادی در 
آمریکا حاکی از آن اس��ت که ۵3 درصد مردم آمریکا 
معتقدند اقتص��اد وارد رکود ش��ده و ۲۵ درصد از این 
موض��وع اطمین��ان ندارند و تنه��ا ۲۰ درصد معتقدند 
کش��ور در رکود قرار نگرفته اس��ت. بر این اساس، با 
وجود آنکه ۴8 درصد مردم طی ماه گذش��ته به شکل 
چشمگیری نگران اوضاع معیشتی خود هستند، اقتصاد 
در سراش��یبی قرار گرفته و بح��ران هر روز پیچیده تر 
می ش��ود. عالوه بر این، رکود طی هفته های گذشته 
افزایش یافته و تورم در هفته گذشته به باالترین رقم 
طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و آمریکا برای نخستین 
بار از س��ال ۲۰۲۰ وارد یک بازار سلف فروشی سهام 
اوراق قرضه شده است. بازار سلف فروشی سهام اوراق 
قرضه هنگامی به کار می رود که بازار س��هام دستکم 
۲۰ درص��د در یک دوره زمانی خاص س��قوط کرده و 

نشان دهنده افت اقتصادی است. همچنین تحقیقات 
جدید نشان می دهد اغلب آمریکایی های تصور نمی 
کنند که ش��رایط اقتصادی به زودی بهبود یابد و تنها 
۲ نف��ر از هر ۱۰ آمریکایی فکر می کنند که ش��رایط 
خوب اس��ت و این کمترین نرخ اطمینان ثبت شده به 
عملکرد دولت از ژانویه ۲۰۲۱ تاکنون است. عالوه بر 
این، توانایی دولت بایدن در حل مش��کالت اقتصادی 
موضوعی قابل تامل اس��ت. به ط��وری که حتی خود 
دموکرات ها نیز در این مورد به بایدن اطمینان نداشته 
و تنها ۴۵ درصد آنها نمره خوبی به رئیس جمهور می 
دهند. بر این اساس، بیش از 8 نفر از هر ۱۰ جمهوری 
خواه و 6 نفر از هر ۱۰ نفر طرفدار مستقل، رتبه نزولی 
ب��ه بایدن در بحران های اقتص��ادی می دهند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور س��ابق آمریکا نیز روز گذشته از 
جو بایدن، رئیس جمهور فعلی این کشور بابت وضعیت 
اقتص��ادی این روزهای آمریکا گالیه کرده و گفته که 
او هشدار داده بود که در صورت روی کار آمدن بایدن 
وضعیت آمریکا ش��بیه ونزوئال خواهد ش��د. ش��اخص 
قیمت مصرف کنندگان در آمریکا نشان می دهد بهای 
مواد غذایی در این کش��ور ب��ه باالترین میزان از دهه 
۷۰ میالدی تاکنون رس��یده اس��ت. بهای مواد غذایی 

مصرفی خانوار با ۱۲ درصد افزایش در سال منتهی به 
ماه می، بیشترین افزایش را داشته و این رقم بیشترین 
میزان افزایش ساالنه از سال ۱9۷9 تاکنون بوده است. 
بانک مرکزی آمریکا به منظور حفظ بهای کاالها و باال 
بردن میزان اشتغال، و مقابله با افزایش بی رویه تورم و 
کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده 
اما این اقدامی نیس��ت که به سرعت جوابگو باشد و در 
زمان حاضر خطر تورم همراه با رکود آمریکا را تهدید 
می کن��د. در حالی ک��ه دولت بای��دن به علت افزایش 
بی سابقه تورم، مورد تهاجم سنگین جمهوری خواهان 
قرار گرفته اس��ت، اما بایدن افزایش بی س��ابقه بهای 
نف��ت و بنزین و این تورم افسارگس��یخته را به گردن 
پوتین و تهاجم وی به اوکراین انداخت. همچنین نتایج 
تحقیقات جدید در آمریکا که توس��ط مؤسسه هریس 
به س��فارش دانش��گاه هاروارد برای نشریه هیل انجام 
ش��ده اس��ت، نش��ان می دهد تورم در جایگاه نخست 
مشکالت و نگرانی های مردم این کشور قرار دارد. بر 
اساس داده های انجمن خودروی آمریکا )AAA(، که 
قیمت ها را در بیش از 6۰۰۰۰ پمپ بنزین در سراس��ر 
این کش��ور دنب��ال می کند، قیمت ها اکن��ون از زمان 
تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دو برابر ش��ده 

است. عالوه بر این، صندوق بین المللی پول از جهش 
۵ براب��ری نرخ ت��ورم آمریکا در س��ال ۲۰۲۱ خبر داد 
و اعالم کرد این کش��ور در ج��دول رده بندی جهانی 
نرخ تورم طی این س��ال ۵۱ پله باال آمده است. مردم 
آمریکا توان خرید غذا ندارند»تولسی گابارد«، نماینده 
س��ابق کنگره آمریکا از اظه��ارات اخیر رئیس جمهور 
کش��ورش، »جو بایدن« به ش��دت انتقاد کرده است. 
جو بای��دن در اظهاراتی گفت هی��چ گاه به اندازه االن 
درباره آمریکا خوش بین نبوده اس��ت. گابارد در توییتر 
نوشت: »بایدن گفته »هیچ گاه بیشتر از االن خوش بین 
نبوده است«. او مدت زیادی است که سکان امور را به 
دست گرفته است.«گابارد در ادامه تصریح کرده است: 
»ایشان یا دارد جوک می گوید یا اینکه کال خبر ندارد 
رئیس جمهور کشوری است که مردم با درآمد کار تمام 
وقت ت��وان تأمین مواد غذایی، س��وخت و رهن خانه 
را ندارند.« گابارد در مصاحبه ای با یکی از رس��انه های 
آمریکا که فیلمش را در توییتر منتشر کرده گفت: »من 
راهبرد ش��ناس سیاس��ی نیس��تم، ولی به عنوان یک 
آمریکایی می توانم به شما بگویم اینکه رئیس جمهوری 
داشته باشیم که کشور را رهبری نمی کند و فقط دنبال 

مقصرنمایی دیگران است، کاماًل یأس آور است.«

آمریکایی ها معتقدند اقتصاد کشورشان نابود شده است
گزارش نیوزویک از اوضاع وخیم مالی در آمریکا؛

باید ایران هسته ای را بپذیریم
عضو پیشین شورای اطالعات ملی آمریکا:

عضو پیشین ش��ورای اطالعات ملی آمریکا 
ب��ا بیان اینکه بر همگان اثبات ش��ده نتیجه 
استراتژی فشار حداکثری چیزی جز شکست 
نبوده اس��ت گفت: آمریکا بای��د ایران دارای 
انرژی هسته ای را بپذیرد. قطعنامه ضد ایرانی 
و غیر حقوقی پیش��نهادی سه کشور اروپایی 
عضو برجام )آلمان، فرانسه و انگلیس( همراه 
آمریکا با موضوع درخواس��ت از ایران برای 
همکاری با آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
به تصویب ش��ورای حکام رسید. جمهوری 
اس��المی ای��ران، ضمن محکومیت ش��دید 
این اقدام ب��ا انگیزه سیاس��ی و مغرضانه از 
سوی برخی کشورهای عضو شورای حکام، 
مواض��ع ای��ران را در این خصوص گوش��زد 
کرد.در خصوص تاثی��ر این قطعنامه بر آینده 
مذاکرات وین، گفت وگویی با پروفس��ور پل 
پیالر، عضو پیشین ش��ورای اطالعات ملی 
آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون انجام داده 

است.اخیرا ش��اهد صدور قطعنامه ضدایرانی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بودیم. متعاقب 
این اق��دام غیرحقوقی، جمهوری اس��المی 
ایران نیز دوربین ه��ای آژانس را جمع آوری 
و برخ��ی همکاری های داوطلبان��ه را با این 
سازمان قطع کرد. نظر شما درخصوص این 
تحوالت چیست؟معتقدم دوربین های آژانس 
نبای��د از س��وی ایران حذف می ش��د و روند 
مانیتورینگ و رصد آنها توس��ط آژانس باید 
ادامه پیدا می کرد. این قطعنامه نسبتا مالیم 
بود و نباید هیچ گونه فرصتی را برای احیای 
مذاکرات هس��ته ای از بین ببرد. طرف های 
صادرکنن��ده قطعنامه، قصدی ب��رای ارجاع 
پرونده ایران به ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد نداشتند. اما کلیت صدور یک قطعنامه 
و متهم کردن ای��ران به همکاری نکردن با 
آژانس، قطعا نمی تواند از س��وی ایران بدون 
پاس��خ باقی بماند. بله درست است. آژانس و 

اعضای )غربی( مذاکره کننده در وین نیز نباید 
اوضاع را تشدید کنند. نشست بعدی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یا همان 
نشست فصلی، حدود س��ه ماه دیگر برگزار 
خواهد شد. اگر تا آن زمان مذاکرات وین به 
نتیجه ای نرسد و اختالفات به قوت خود باقی 
بماند، به سختی شاهد احیای توافق هسته ای 
در آین��ده خواهی��م ب��ود. اکنون نی��ز برخی 
تحلیلگران خوش��بینی خ��ود را درخصوص 
احیای برجام از دس��ت داده اند. بن بس��ت به 
وجود آمده در مذاکرات نیز بیش از س��ه ماه 
اس��ت ادامه دارد. در اینجا بهتر نیست روی 
مؤلفه ای به نام »بی تصمیمی« یا »انفعال« 
کاخ س��فید در مواجهه ب��ا مطالبات منطقی 
و حقوق��ی ایران در پروس��ه احی��ای توافق 

هسته ای متمرکز شویم؟
چرا. این مس��اله را نمی توان انکار کرد. ما از 
طرفی به وضوح ش��اهد ترس و ابهام دولت 

آمریکا درخصوص انتقادات سیاسی در قبال 
احیای توافق هسته ای هستیم. بایدن هراس 
دارد ک��ه اگر به مطالبات ایران تن دهد، این 
موضوع ب��رای دموکرات ها به یک ضدتبلیغ 
سیاسی در انتخابات میاندوره ای کنگره تبدیل 
می شود. برای همین دولت بایدن از اقداماتی 
مانن��د تالش برای حل وفص��ل موضوعاتی 
مانند خروج سپاه پاسداران ایران از فهرست 
FTO اجتن��اب کرده اس��ت. او می خواه��د 
م��ورد انتقاد جمهوریخواه��ان و حتی برخی 
دموکرات ه��ای کنگره قرار نگیرد اما به نظر 
من این اشتباه است. پیامدهای منفی و سلبی 
احیا  نش��دن توافق هس��ته ای از مواردی که 
بایدن از آنها امروز می ترسد به مراتب بیشتر 
اس��ت. احیا  نش��دن برجام برای کاخ س��فید 
هزینه خواهد داشت. بایدن باید این حقیقت 
را مدنظ��ر قرار ده��د که انتخابات امس��ال 
کنگره، فارغ از هر نتیجه ای که حاصل شود 

یک انتخابات میاندوره ای است و در نهایت، 
شاهد جابه جایی اکثریت نسبی کنگره میان 
جمهوریخواه��ان و دموکرات ها خواهیم بود 
اما بایدن بدون توجه به این نتیجه، دو سال 
دیگر رئیس جمهور خواهد بود. او از اختیارات 
یک رئیس جمهور برخوردار است و اتفاقا باید 
بیش از انتخابات میاندوره ای کنگره، نگران 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ باشد. 
به نظر می رسد مقامات کاخ سفید از تاکتیک 
بازگش��ت پوچ به برجام حمای��ت می کنند. 
از س��وی دیگ��ر، طی یک س��ال و نیم اخیر 
عمال شاهد استمرار مس��یر دولت ترامپ از 
س��وی دموکرات ها هستیم. نظر شما در این 
خصوص چیست؟حدود چهار سال از خروج 
رس��می آمریکا از برجام س��پری شده است. 
در ای��ن مدت بر همگان اثبات ش��ده نتیجه 
استراتژی فشار حداکثری چیزی جز شکست 

نبوده است.
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اقتصاد کالن

شاخص بورس 1۶ هزار واحد افت 
کرد 

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 
سرمایه با افت ۱6هزار واحدی روبرو شد. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار سرمایه بیش از 6میلیارد و ۴۰۱میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش��ی بالغ بر ۴هزار 
و 9۱میلی��ارد توم��ان در بی��ش از ۴۲6هزار 
نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص 
بورس ب��ا افت ۱6 ه��زار و 6۱3واحدی در 
ارتفاع یک میلی��ون و ۵۴۷هزار و ۷۱9واحد 
قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر دماس��نج 
بازار س��هام در روز جاری ب��ه نام نمادهای 
معامالتی ش��رکت های پتروش��یمی نوری، 
توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه 
و س��رمایه گذاری تامین اجتماعی ش��د و در 
مقابل شرکت های بانک ملت، پاالیش نفت 
بندرعباس و فروش��گاه های زنجیره ای افق 
کوروش با رش��د خود مانع افت بیشتر نماگر 
بازار س��هام ش��دند.بر اس��اس این گزارش، 
در بازاره��ای فرابورس ای��ران هم با معامله 
۲میلیارد و ۵33میلیون ورقه به ارزش 3هزار 
و 36۲میلی��ارد تومان در ۲۲۷ه��زار نوبت، 
ش��اخص فرابورس )آیفکس( ۲39واحد افت 
ک��رد و در ارتفاع ۲۱ه��زار و ۱۱۰واحد قرار 

گرفت.

وعده پاکستان برای رساندن تجارت 
دوجانبه با ایران به ۵ میلیارد دالر 

وزی��ر ارتباط��ات و خدمات پس��تی فدرال 
پاکس��تان اعالم کرد که کش��ورش متعهد 
اس��ت ت��ا تمام اقدام��ات ممک��ن را برای 
رس��اندن حجم تجارت دوجانبه به س��طح 
۵ میلی��ارد دالر انج��ام دهد. ب��ه گزارش 
تس��نیم به نقل از نش��ریه دیلی تایمز، اسد 
محم��ود، وزیر ارتباطات و خدمات پس��تی 
ف��درال پاکس��تان طی اظهارات��ی با تأکید 
ب��ر لزوم تقویت روابط تهران و اس��الم آباد 
از روابط چن��د بعدی برخوردارن��د که نیاز 
به تقویت بیش��تر دارد.وی ای��ن اظهارات 
را در دی��دار روز پنجش��نبه با س��ید محمد 
علی حس��ینی، س��فیر جمهوری اس��المی 
ایران ک��ه در س��اختمان وزارت ارتباطات 
پاکس��تان برگزار ش��د، بیان کرد.این وزیر 
گفت: پاکس��تان ب��رای روابط دوس��تانه و 
برادرانه خود با کش��ور همس��ایه ایران که 
همیش��ه در آزمون ها س��ربلند بوده، بسیار 
ارزش قائل اس��ت.وی اف��زود: ما در همه 
مس��ائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
از اعتم��اد کامل، درک متقابل و همگرایی 
دیدگاه ها برخوردار هس��تیم.بر اساس این 
گزارش، وزیر ارتباط��ات، رئیس اداره ملی 
راهداری و دیگر مقامات ارش��د پاکس��تان 
نیز در این دیدار حضور داشتند.اسد محمود 
گف��ت: اگرچه حجم تجارت کنونی بین دو 
کش��ور در حدود یک میلیون دالر آمریکا و 
بس��یار پایین اس��ت؛ با این حال، پاکستان 
متعهد است تا تمام اقدامات ممکن را برای 
رساندن حجم تجارت دوجانبه به سطح ۵ 

میلیارد دالر انجام دهد.

ازسرگیری صادرات نفت ونزوئال به 
اروپا پس از 2 سال 

وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا در م��اه مه به 
ش��رکت های انی ایتالیا و رپس��ول اس��پانیا 
اج��ازه داد واردات نفت خ��ام ونزوئال را در 
ازای میلیارده��ا دالر از بدهی ه��ای خ��ود 
از ای��ن کش��ور آغاز کنن��د. بنابرای��ن اولین 
محموله نف��ت ونزوئال پس از دو س��ال به 
اروپا فرس��تاده می شود. به گزارش تسنیم به 
نق��ل از رویترز، یک محمول��ه حاوی 6۵۰ 
هزار بش��که نفت خام ونزوئال در نفتکش��ی 
به مالکیت شرکت انی ایتالیا عازم اروپاست 
ت��ا اولین محموله صادرات نفت این کش��ور 
پس از دو س��ال به این قاره فرس��تاده شود.
وزارت ام��ور خارجه آمری��کا در ماه مه طی 
نامه هایی به شرکت های انی ایتالیا و رپسول 
اسپانیا اجازه داد واردات نفت خام ونزوئال را 
در ازای میلیاردها دالر از بدهی های خود از 
این کش��ور عضو اوپک آغاز کنند.نفت کش 
دوم تحت مالکیت شرکت انی با نام پانتاناسا 
در حال حاضر به س��مت ونزوئال در حرکت 
اس��ت و انتظار می رود ۲ میلیون بش��که از 
نفت این کش��ور را به اروپا برس��اند.مدارک 
و منابع موجود نش��ان می دهند این محموله 
نفتی در اواخر ماه جاری توسط شرکت نفت 
دولتی ونزوئال به ش��رکت انی تحویل داده 
خواهد ش��د و این ش��رکت می تواند بخشی 
از این نفت خام را به رپس��ول اسپانیا جهت 
اس��تفاده در پاالیشگاه های کارتاگنا و بیلبائو 

بفروشد.

 کاهش ۵ درصدی 
حجم آب مخازن سدها

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
از کاه��ش ۵ درص��دی حج��م آب مخازن 
سدهای کش��ور خبر داد و گفت: میزان کل 
حجم آب در مخازن سدهای کشور به حدود 
۲6.۱9 میلیارد مترمکعب رس��یده اس��ت.به 
گزارش مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، فیروز قاس��م زاده اظهار داشت: با 
سپری ش��دن ۲69 روز از س��ال آبی تا ۲8 
خردادماه )س��ال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان 
کل حجم آب در مخازن س��دهای کش��ور 
حدود ۲6.۱9 میلیارد مترمکعب رس��یده که 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال آبی گذشته 
بیانگر ۵ درصد کاهش اس��ت.وی ادامه داد: 
بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان 
می دهد که ورودی به مخازن در س��ال آبی 
جاری ۲۷.۱۷ میلیارد مترمکعب رس��یده که 
نس��بت به مدت مشابه س��ال آبی گذشته 3 
درصد افزایش نش��ان می دهد.مدیرکل دفتر 
اطالعات و داده های آب کشور گفت: میزان 
پرشدگی س��د زاینده رود در استان اصفهان، 
س��دهای اس��تان تهران، س��دهای استان 
خوزس��تان و س��دهای حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه در ش��رایط فعلی به ترتیب حدود 3۰ 
درص��د، 3۴ درصد، ۵6.۷ درصد و 68 درصد 

است.

نرخ سود بین بانکی باال رفت
نرخ س��ود بازار بین بانکی ب��ا افزایش ۰.۱۱ 
درصدی نسبت به هفته قبل به رقم ۲۰.68 
درصد رسید. به گزارش مهر، بانک مرکزی 
در گ��زارش جدید خود درب��اره تغییرات نرخ 
س��ود بین بانکی اعالم کرد که این نرخ در 
هفت��ه منتهی به ۲6 خرداد ماه رش��د ۰.۱۱ 
درصدی داش��ته و ب��ه رق��م ۲۰.68 درصد 
رس��یده است.نرخ س��ود بین بانکی در هفته 
منتهی به ۱9 خردادم��اه ۲۰.۵۷ درصد و در 
هفته منتهی ب��ه ۱۲ خ��رداد ۲۰.۵۵ درصد 
بود.گفتنی اس��ت، که این نرخ از چهارم آذر 
ماه س��ال قبل به س��طح ۲۱ درصدی ورود 
کرده بود ولی از نیمه دی ماه کاهش��ی شد 
و به سطح ۲۰ درصدی بازگشت که به نظر 
می رسد با حداقل تغییرات ممکن در محدوده 

۲۰ درصدی در حال تثبیت است.

واریز سود سنواتی به حساب 2 میلیون 
و ۷00 هزار سهامدار از طریق سجام

مدیر سیس��تم های تسویه و پرداخت شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت: سود 
س��نواتی 3۷ شرکت تا پایان هفته گذشته به 
حساب بانکی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
س��هامدار واریز شده است.به گزارش مهر به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات(، 
حسین قشمی با بیان اینکه سود سنواتی 3۷ 
شرکت تا پایان هفته گذشته به حساب بانکی 
بی��ش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار س��هامدار از 
طریق اطالعات س��امانه س��جام واریز شده 
اس��ت، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا 
پایان هفته گذشته، سود سنواتی ۲ میلیون و 
۷6۷ هزار سهامدار از طریق اطالعات سامانه 
س��جام به حساب بانکی سهامداران پرداخت 
ش��ده اس��ت.وی تصریح کرد: شرکت های 
»گروه دارویی برکت، شرکت بهنوش ایران، 
گ��روه دارویی الب��رز )گروه س��رمایه گذاری 
البرز(، بانک دی، پاالیش نفت تهران، فوالد 
مبارکه اصفهان، پترو صنعت گامرون، تولید 
نیروی برق دماوند، شفا دارو، سرمایه گذاری 
ساختمان نوین، بانک سینا، گروه توسعه هنر 
ایران و غلتک سازان سپاهان« از ۱۰ خرداد تا 
۲8 خردادماه سال جاری سود سنواتی خود را 
به حساب سهامدارانشان واریز کرده اند.قشمی 
اضافه کرد: ش��رکت های »س��رمایه گذاری 
پردیس )س��هام و حق تقدم استفاده نشده(، 
بیمه حکمت صبا، بیمه نوین، سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی )حق تقدم استفاده نشده(، 
س��یمان درود، بورس انرژی، سرمایه گذاری 
خوارزم��ی، داروس��ازی فارابی )ح��ق تقدم 
استفاده نشده(، سرمایه گذاری توسعه گوهران 
امید، فوالد آلیاژی ایران، کش��تیرانی دریای 
خزر، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری بوعلی، 
گروه توسعه مالی مهر آیندگان، پست بانک، 
تامین  پتروش��یمی،  س��رمایه گذاری صنایع 
سرمایه بانک ملت )حق تقدم استفاده نشده(، 
ملی، سرمایه گذاری  توس��عه  سرمایه گذاری 
صنعت بیمه، جنرال مکانیک و بانک ملت« 
نیز از ابتدای سال جاری تا به امروز مطالبات 
س��نواتی صاحبان س��هام خ��ود را از طریق 
سامانه س��جام پرداخت کرده اند.سجام یک 
سامانه زیرس��اختی برای شناسایی مشتریان 
جهت ورود به باش��گاه بزرگ بازار س��رمایه 
ایران اس��ت که تمام فعاالن ای��ن بازار اعم 
از سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها 
در این س��امانه، فقط یک بار برای همیش��ه 
اطالعات خ��ود را در آن ثبت خواهند کرد و 
پس از احراز هویت حضوری و غیرحضوری 
قادر به دریافت خدم��ات مبتنی بر داده های 

تایید شده خواهند بود.

اخبار

نماین��ده مردم خمینی ش��هر در مجلس 
گفت: ب��ا وج��ود قانون تس��هیل صدور 
مجوزهای کسب و کار فضای بهره مندی 
از دارای��ی و امکان��ات اقتص��ادی برای 
هم��ه فراه��م ش��ده و این موض��وع در 
نهایت فاصله طبقات��ی را کاهش خواهد 
داد. محمدتق��ی نقدعل��ی نماینده مردم 
خمینی ش��هر در مجل��س در گفت وگو با 

خانه ملت، ضم��ن تاکید بر اجرای دقیق 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار از سوی دس��تگاه های اجرایی گفت: 
انحصار یکی از آفت های فضای کس��ب 
و کار اس��ت و این قانون به عنوان یکی 
از مترقی ترین طرح های مصوب مجلس 
درصدد است تا این انحصار را شکسته و 
عدالت را در کشور جاری سازد.وی ادامه 

داد: در موضوع س��ردفتری اسناد رسمی 
ش��اهدیم که مجوز تاس��یس بسیاری از 
دفات��ر به صورت خانوادگی و نس��ل اندر 
نس��ل می چرخد، در صورتی که انعقاد و 
تاسیس یک دفتری برای ثبت معامالت 
اقدام خاصی نبوده و هر ش��خص دارای 
تحصیالت حقوقی  می تواند، دفتر اس��ناد 
رسمی را تاسیس کند.نقدعلی تاکید کرد: 

انحصار در بسیاری از حوزه های شغلی و 
عرصه های کارشناسی، وکالت، سردفتری، 
داروخان��ه و ... در کش��ور وج��ود دارد و 
این موض��وع موجب کس��ب درآمدهای 
نجوم��ی تعدادی افراد خ��اص و بیکاری 
تعداد بس��یاری دیگر از فارغ التحصیالن 
ش��ده اس��ت.نماینده مردم خمینی شهر 
در مجل��س اظهار ک��رد: انحصار و حلقه 

بس��ته مش��اغل مختلف موجب ش��ده تا 
عده ای با داش��تن تخصص خوب بیرون 
از حلق��ه باقی بمانند ام��ا اکنون با وجود 
قانون تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب 
و کار فض��ای بهره من��دی از دارای��ی و 
امکانات اقتصادی برای همه فراهم شده 
و این موضوع در نهایت فاصله طبقاتی را 

کاهش خواهد داد.

بهره مندی همگان از امکانات اقتصادی با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
نقدعلی مطرح کرد

رشد اشتغال از منفی یک میلیون به بیش از 1۷۸ هزار شغل در یکسال 
سازمان برنامه از رشد اشتغال در طول یکسال از منفی یک میلیون به بیش از 
۱۷8 هزار ش��غل خبر داد. دولت با کنترل کرونا در سال ۱۴۰۰ موفق به ایجاد 
بیش از ۱۷8 هزار شغل جدید شد و از سویی نرخ بیکاری نیز طی یکسال روند 
نزولی گرفت و به عدد 9.۲ درصد رس��ید. همچنین نرخ رش��د اقتصاد ایران در 
دولت قبل تا آذر ۱۴۰۰ به ۵.۱ درصد و بدون لحاظ فروش نفت به 3.8 درصد 
رسید. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که سال ها منفی شده بود به ۴.9 
درص��د افزایش پیدا کرد.در س��ال 99 در پی تعطیلی واحد های مختلف، ایجاد 
اشتغال به منفی یک میلیون و ۲۱ هزار نفر رسیده بود و از طرفی نرخ بیکاری 

هم 9.6 درصد بود.یکی از مش��کالت اصلی دولت در ابتدای فعالیت کس��ری 
بودج��ه بود به طوری ک��ه تنها 6۰ هزار میلیارد توم��ان در خزانه بدون اعتبار 
باقی مانده بود. دولت با تمرکز بر افزایش درآمدها، بدون اس��تقراض هزینه ها 
را پرداخ��ت کرد و بودجه عمرانی را به رق��م تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
رساند.حجم تجارت جمهوری اسالمی ایران نیز  از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت 
۱۴۰۱ بی��ش از 36 درصد و میزان صادرات 3۱ درصد افزایش پیدا کرد. در دو 
ماه متوالی منتهی به اردیبهش��ت هم تراز تجاری کش��ور مثبت شد. برخالف 
رش��د 8 برابر نقدینگی در دولت قبل،   در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ رشد پایه 

پولی به منفی 3.9 درصد و رش��د نقدینگی به منفی ۲ درصد رسید.در پنج ماه 
اول پارسال ۵۴ هزار میلیارد تومان، تنخواه بانک مرکزی هزینه شده، البته این 
تنخواه در پایان سال ۱۴۰۰ تسویه شده و در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ دولت 
برای تأمین هزینه های خود حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده 
است.همچنین انتشار سنگین اوراق مالی در دولت قبل موجب تعهد بازپرداخت 
ماهانه به میزان ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان ش��ده بود و دولت باید ۵3۵ هزار 
میلی��ارد تومان اوراق قبلی را بازپرداخت می کرد. دولت عالوه بر انجام به موقع 

تعهدات فروش انتشار اوراق اسالمی را ۱۲ درصد کاهش داد.

افسار قیمت ارز چگونه کشیده شد؟
تبیین سیاست ارزی بانک مرکزی؛  تنظیم گری بازار با تسهیل گری در عرضه

گروه اقتصادی: نرخ ارز در بازارهای غیر رس��می متأثر از 
برخی اخبار سیاسی و شیطنت برخی کشورهای همسایه 
روزهای پرنوس��انی را پشت سر گذاش��ت، فرایندی که 
تالش داش��ت بان��ک مرکزی را وارد ب��ازی بی حاصل 
مداخل��ه در بازار کند.به گزارش مهر نرخ ارز در بازارهای 
غیر رس��می متأثر از برخی اخبار سیاس��ی و ش��یطنت 
برخی کش��ورهای همس��ایه روزهای پرنوسانی را پشت 
س��ر گذاش��ت، نرخ هایی که واقعیت اقتصادی نداشت، 
فرایندی که تالش داش��ت تا بانک مرکزی را بار دیگر 
وارد بازی بی حاصل مداخله در بازار ارز کند.نکته ای که 
صالح آبادی رئی��س کل بانک مرکزی در جمع اعضای 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ب��ر آن تاکید کرد و 
گف��ت: » برای ایجاد تعادل در بازار ارز فقط بخش��ی از 
ارز صادرکنندگان به بازار ارز عرضه می شود«هر چند به 
گفته رئیس کل بانک مرکزی منابع ارزی بانک مرکزی 
ب��ه لحاظ حجم ذخای��ر در تاریخ این بانک کم س��ابقه 
اس��ت اما در ش��رایط جنگ اقتصادی، این منابع باید با 
تدبیر هزینه شود و اولویت نخست آن در شرایط کنونی 
پیش��برد اهداف توسعه ای کشور اس��ت.در همین راستا 
بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کس��ب مجوز خاص 
از جلسه س��ران قوا مجموعه برنامه هایی را برای تعادل 
بخشی در بازار ارز اتخاذ کرد، برنامه ای که هدف نخست 
آن پاس��خگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز مورد نیاز 
وارد کنندگان، با کمترین دخالت مستقیم بانک مرکزی 
در قالب حضور مس��تقیم در همراه بود.رئیس کل بانک 
مرکزی در این زمینه می گوید: » سیاست بانک مرکزی 
در ش��رایط کنونی به هیچ وجه مداخله مس��تقیم با نرخ 
پایین تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه تسهیل گری 
برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق بخشی به 
بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه 
نرخ های غیر رسمی به تعادل برسد، و این سیاستی است 
که تاکنون جواب داده اس��ت.«براین اس��اس سیاس��ت 
بان��ک مرکزی در ش��رایط کنونی به هی��چ وجه دخالت 
مس��تقیم نمی کند چراکه این اقدام به مانند پاشیدن آب 
بر روی ش��وره زار است. باید تاکید کرد با وجود وضعیت 

مناس��ب ذخایر ارزی کش��ور، این نهاد سیاستگذار ارزی 
کش��ور تاکنون برای تعادل بخش��یدن به ب��ازار از منابع 
بانک مرکزی استفاده نکرده است بلکه با تسهیل گری 
در فراین��د عرضه ارز حاصل از ص��ادرات صادرکنندگان 
بس��تر را برای افزایش عرضه در ب��ازار با نرخ توافقی در 
صرافی ها مهیا کرده اس��ت.المعی معاون اداره صادرات 
بانک مرکزی در زمینه سیاس��ت بانک مرکزی در حوزه 
ارز می گوید: » بانک مرکزی براس��اس اطالعات بدست 
آمده از رصد و پایش بازار ارز و شناسایی مشکالت ورود 
اس��کناس ارز حاصل از صادرات از سوی صادر کنندگان 
و همچنین به منظور روان س��ازی خرید و فروش ارز در 
شبکه رس��می صرافی های کشور، تدابیر ویژه ای اتخاذ 
کرد که در همین راس��تا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان این 
اج��ازه را پیدا کردند که ارز حاصل از صادرات خود را در 
شبکه رسمی صرافی ها با ارائه اظهار نامه گمرکی با نرخ 
توافقی عرضه کنند.««به گفته این مقام مسئول در بانک 
مرک��زی؛ در حال حاضر تمامی اف��راد می توانند در یک 

فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرس��اخت قانونی آن را 
مهیا کرده اس��ت با مراجعه به صرافی ها به هر میزان ارز 
م��ورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار خود را با نرخ 
توافق��ی عرضه کنند.«در حال حاضر دارندگان عمده ارز 
ازجمله صادرکنندگان پتروشیمی پای کار هستند و نیاز ارز 
واردکنندگان در س��ریع ترین زمان ممکن تأمین می شود 
همچنی��ن نیازهای خرد مردم همچون ارز مس��افرتی و 
دانشجویی با گشایش مجدد س��رفصل های ۲۴ گانه از 
سوی صرافی ها تأمین می شود.بهزاد المعی می گوید: » 
از روز چهارشنبه بانک مرکزی با انتشار اطالعیه ابهامات 
موجود در این زمینه را برطرف کرد و براس��اس مقررات 
باال دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات 
و مبادی ورودی کش��ور می توانند ب��دون هیچ ممانعتی 
اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی 
نیز برخوردار ش��وند همچنین در مورد ارزهای خانگی در 
س��طح خرد نیز دارندگان ارز می توانند تا سقف ۱۰ هزار 
یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه 

رس��می صرافی های کشور ارز خود را با نرخ های توافقی 
به فروش برس��انند.«معاون اداره صادرات بانک مرکزی 
در خص��وص نرخ ارز رایج در کش��ور نیز گفت: در حال 
حاضر نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی منتشر 
می شود و هموطنان عزیز می توانند ارز مورد نیاز خود که 
در سرفصل های ارزی برای مواردی همچون مسافرت، 
ارز مورد نیاز دانش��جویی یا بیماری را براس��اس ضوابط 
تعیین ش��ده برای این مصارف از این ب��ازار با نرخ های 
رسمی تأمین کنند.وی در خصوص وجود اختالف قیمت 
درصرافی های رس��می نیز گفت: نرخ موجود در شبکه 
صرافی ها براساس توافق و رقابت حاصل می شود ضمن 
اینکه در این ش��بکه هزینه ای نقل و انتقال اس��کناس 
بس��تر مناس��بی برای رقاب��ت میان صرافی ه��ا و صادر 
کنندگان ایجاد کرده اس��ت لذا تفاوت نرخ جزئی موجود 
در ش��بکه های صرافی رسمی ناشی از همین امر است.
المعی تاکید کرد: »نرخ هایی که در شبکه های اجتماعی 
منتش��ر می ش��ود به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی 
نیس��ت و افراد س��ود جو تالش می کنند تا با جو سازی 
ن��رخ کاذب ایجاد می کنند لذا ای��ن نرخ ها به هیچ وجه 
نرخ های مورد معامله نیس��ت بلکه نرخ های مورد معامله 
نرخ هایی است که در شبکه های رسمی صرافی ها مردم 
به انها هم اس��کناس خود را عرضه می کنند.«در همین 
حال عمق بخشی به بازار از طریق ورود بانک ها به بازار 
عرضه ارزهای دولتی از دیگ��ر تمهیدات بانک مرکزی 
برای متعادل س��اختن بازار است؛ در همین حال کنترل 
نقدینگی با ایج��اد محدودیت در نقل و انتقال نقدینگی 
از طریق س��امانه های بانکی، مسدود سازی حساب های 
فع��االن غیر مجاز بازار ارز و ممنوعیت معامالت فردایی 
ارز و طال از دیگ��ر اقدامات بانک مرکزی برای متعادل 
س��اختن بازار است.همچنین با تدابیر پیش بینی شده از 
س��وی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از سو استفاده 
سود جویان و همچنین تس��هیل در تأمین ارز مورد نیاز 
متقاضیان خری��د ارز فعالیت تمام صرافی های سراس��ر 
کشور که عضو بازار متشکل ارزی هستند در ایام تعطیل 

به منظور تنظیم گری بازار ارز دایر هستند.

مجل��ه آمریکایی نیوزویک با توصی��ه به رئیس جمهور 
آمریکا برای احیای برجام تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا 
به جای پرواز به ریاض و در آغوش گرفتن بن سلمان باید 
هر کاری که الزم است برای بازگشت تولید نفت ایران 
انجام دهد. به گزارش تسنیم، مجله آمریکایی نیوزویک 
نوشت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است در اواسط 
ماه جوالی به عربستان سفر کند و با حاکمان این کشور 
دیدار کند. در حالی که دس��تورکارهای زیادی برای این 
سفر تعیین  شده است، اما تنها یک دلیل برای این سفر 
به ذهن می آید و آن قماری ناامیدانه از سوی بایدن برای 
متقاع��د کردن ریاض به افزای��ش تولید نفت خود برای 
کاهش قیمت های تاریخی بنزین در آمریکاس��ت و این 
در حالی است که فقط چند ماه به انتخابات میان دوره ای 

کنگره باقی مانده اس��ت.این اشتباهی وحشتناک است 
به ویژه اینکه بدانیم مقادیر نفِت برابر، اگر نگوییم بیشتر، با 
احیای توافق هسته ای ایران آزاد خواهد شد. تعمیق روابط 
با عربس��تان و خودداری از پرداختن به عوامل وابستگی 
آمریکا به نفت، صرفاً هزینه سیاس��ت های معقول تر را 
افزایش می دهد.بهای ترمیم روابط با س��عودی ها بسیار 
باال خواهد بود. عربس��تان سعودی یکی از بی رحم ترین 
رژیم های اقتدارگرا در جهان اس��ت که ایدئولوژی تندرو 
سلفی آن مهم ترین عامل ترویج رادیکالیسم خشونت آمیز 
در منطقه و آن س��وتر است.ش��اهزاده بن سلمان، حاکم 
واقعی عربس��تان، مردی است که نشان داده است ابایی 
از خشونت ندارد. او در سال ۲۰۱8 دستور قتل خاشقچی 
ستون نویس واشنگتن پست و مخالف سرشناس سعودی 

را در ترکیه داد. بن سلمان همچنین به جنگی خونین و 
بیهوده در یمن دس��ت زده اس��ت که این کشور فقیر را 
ویران کرده است.از همه نظر، عربستان سعودی، متحدی 
نامناس��ب برای آمریکاس��ت. این کش��ور به طور واضع 
کش��وری کمتر آزاد و حتی عمیقاً اقتدارگرا در مقایسه با 
ایران اس��ت. میلیون ها نیروی کار خارجی به عنوان برده 
در این کش��ور کار می کنند که برای خروج از عربستان 
باید از دولت اجازه بگیرند. زنان برای انجام فعالیت های 
مختلف باید از م��رد »نگهبان« خود اجازه بگیرند.آیا در 
ایران وضعیت بهتری را ش��اهدیم؟ قبل از وضع دوباره 
تحریم ها از سوی ترامپ و شیوع کرونا، زنان ایران، نرخ 
مشارکت باالتری در نیروی کار داشتند. برخی اقلیت های 
مذهبی در این کش��ور از آزادی بیش��تری برخوردارند و 

انتخابات منظم در ایران برگزار می ش��ود که می تواند در 
چارچوب محدوده وضع ش��ده توسط رژیم، رقابتی باشد.
باید گفت ایران در زمینه حقوق اساسی و مدنی، بهتر از 
عربستان است. هیچ عذر و بهانه اخالقی وجود ندارد که 
عربستانی ها را بر ایرانی ها ترجیح دهیم و خشم آمریکا از 
ایران بیش��تر احساسی است تا عقالنی. جو بایدن چقدر 
طالی سیاه می تواند از عربستان استخراج کند؟ هرچقدر 
که باشد مسلماً کمتر از آن رقمی است که پس از احیای 
روابط با ایران عایدش خواهد ش��د. ماه گذشته سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت از رشد 68۴ هزار بشکه ای 
تولی��د روزانه نفت خود خبر داد که عمده این افزایش از 
سوی عربس��تان انجام گرفته بود. این رقم به هیچ وجه 

نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.

ریاض نرو، شیر نفت ایران را باز کن 
توصیه مجله معروف آمریکایی به بایدن: 

پرده برداری از برنامه سخت گیرانه مدیریت مصرف برق ادارات دولتی 
س��خت گیرانه ترین برنامه مدیریت مصرف برق در 3 س��طح برای ادارات و 
دس��تگاه های دولتی در نظر گرفته شده و تا کنون به ۷۰ درصد هدف گذاری 
خود رسیده است. به گزارش فارس، احتماال ضرب المثل یک سوزن به خودت 
بزن، یک جوالدوز به مردم را ش��نیده باش��ید. این اصطالح معموال زمانی به 
کار می رود که ش��خصی در حال توصیه به یک مس��ئله خود آن موضوع را 
رعایت نمی کند.س��ال گذشته در مسئله مدیریت مصرف برق دولت دوازدهم 
مصداق این ضرب المثل واقع ش��د، جایی که از مردم تقاضا می ش��د، مصرف 
ب��رق خ��ود را در فصل گرم مدیریت کرده و اقدام ب��ه صرفه جویی کنند، اما 
در ادارات دولتی و وزارت خانه های کش��ور عمال فضای دیگری حاکم بود و 
عمال از مدیریت مصرف برق خبری نبود.واکاوی عملکرد سال گذشته ادارات 
دولتی در مدیریت مصرف برق اوج بار خبر از افزایش ۵ درصدی مصرف برق 
طی دوره گرم می دهد. به معنای دیگر دس��تگاه های دولتی در آخرین س��ال 
دولت دوازدهم نه تنها در مصرف برق صرفه جویی نکردند، بلکه با افزایش ۵ 
درصدی سهم قابل توجهی در رکورد افزایش بیش از ۲۰ درصدی اوج بار ایفا 
کردند.بر اس��اس اطالعات رسیده به دست خبرنگار فارس، سال گذشته تنها 

در یک وزارت خانه دولت رش��د مصرف ۱۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
اتفاق افتاده که رقم نجومی در افزایش مصرف برق به حساب می آید.

کنتور هوشمند، برنامه ریزی برای برق ادارات دولتی را میسر می کند ���
با توجه به ش��رایط منعکس ش��ده از مصرف برق ادارات در سال گذشته، در 
س��ال جاری دولت با ای��ن وعده که مدیریت مصرف برق را از خود ش��روع 
می کند، در قالب 3 الیه برنامه ریزی قصد زدن یک س��وزن به خود را کرد تا 
جوالدوز مدیریت مصرف توس��ط بخش خانگی بهتر عمل کند.در این راستا 
الی��ه اول فعالیت ها در ای��ن زمینه معطوف به نصب کنتور هوش��مند برای 
ادارات شد تا از این طریق زمینه بررسی دقیق و روئیت مصرف برق ادارات و 
دستگاه های دولتی مهیا شود و همچنین امکان قطع از راه دور هر کنتور به 
وجود آید.بر این اساس در فاز اول این طرح فرآیند نصب کنتورهای هوشمند 
ب��ا قابلیت قطع و وصل از راه دور برای ۴۰۰ هزار مش��ترک اداری پیگیری 
ش��د.با توجه به آمار ارائه شده از سوی متولی نصب کنتور هوشمند در توانیر 
تا پیش از شروع س��ال ۱۴۰۰، 8۲ درصد از کنتورهای هوشمند برنامه ریزی 
شده برای ادارات کشور نصب شده بود و این آمار تا پیش از ورود به اوج بار 

به ۱۰۰ درصد رسید.در چنین شرایط امکان پایش دقیق مصرف برق هر اداره 
و همچنین قطع و وصل خودکار مش��ترکان پرمصرف با استفاده از این ابزار 

برای دولت مهیا شد.
اینترنت اشیا فصل نوین مدیریت مصرف انرژی ���

س��طح دوم برنامه ریزی دولت به منظور مدیریت مصرف برق صنایع معطوف 
به استفاده از فناوری اینترنت اشیا شد. جاییکه با استفاده از ابزارهای با فناوری 
باال زمینه مدیریت مصرف برق تجهیزات پرمصرف از جمله وسایل سرمایشی 
ادارات به طور مستقیم برای دولت در توانیر ایجاد می شد.در این شرایط امکان 
مدیریت دمای سیس��تم های سرمایشی برای مرکز دیسپاچینک شرکت های 
توزیع نیرو برق در سرتاس��ر کشور مهیا می شود و در صورت تخطی سیستم 
سرمایش��ی از دمای مجاز این سیستم به تنهایی از مدار فعالیت خارج خواهد 
ش��د.در ای��ن رابطه علی صدرالدین، کارش��ناس حوزه فن��اوری اطالعات در 
گفت وگو با فارس گفت: »استفاده از فناوری اینترنت اشیا در مدیریت مصرف 
برق می تواند فصل نوینی از سیاست های مدیریت مصرف را برای دولت مهیا 

کند و عمال ابزارهای دقیق در اختیار نهاد سیاست گذار قرار دهد.



اخبار
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شهرستان

شناسایی ۷هزار مشترک پر مصرف برق 
در استان مرکزی

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اس��تان مرکزی ۷هزار مش��ترک پرمصرف 
دراس��تان مرک��زی وود دارد ک��ه  فقط ۲۰ 
درص��د مش��ترکین بی��ش از الگ��و و مابقی 
کمتر از 3۰۰ کیلووات برق مصرف می کنند. 
محمود محمودی مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی در نشست خبری 
ب��ا موضوع عبور از اوج مص��رف برق ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: هم اکن��ون پیک مصرف برق در 
اس��تان ۱۰۰۰ مگاوات است و در تابستان به 
۱3۵۰ مگاوات می رس��د. وی ب��ا بیان اینکه 
ظرفیت نیروگاه ها 6 ه��زار مگاوات افزایش 
داشته  افزود: همچنین اقدامات الزم با انجام 
تعمیرات و اس��تفاده از تمام ظرفیت ها برای 
تولید ۵۷ هزار مگاوات برق انجام شده است. 
محمودی ادام��ه داد: یکی از اقداماتی که در 
راستای کنترل مصرف برق انجام شده نصب 
کنتورهای هوشمند و داده کاوی رفتار و رصد 
بار مصرفی اس��ت که با این اقدامات تاکنون 
۱6 هزار دستگاه اس��تخراج رمز ارز کشف و 
از ابتدای س��ال نیز ۱۲۰ دستگاه جمع آوری 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق 
اس��تان مرکزی مصرف برق استان در حوزه 
کش��اورزی و صنایع را ب��ه ترتیب ۲3 درصد 
و ۴3 درصد عنوان کرد و ادامه داد: مشارکت 
صنایع و همچنین فعالین در حوزه کشاورزی 
در  طرح ه��ای کاهش پیک ب��ار برق بیش از 

پیش ضروری است.

جلسه کمیته نظارت بر طرح های 
اشتغال روستایی برگزار شد 

 به ریاس��ت معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اولین جلسه کمیته نظارت بر طرح 
های اشتغال روستایی و عشایری برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل؛ اولین جلسه 
کمیته نظارت بر طرح های اشتغال روستایی 
ب��ا حضور معاون، هماهنگ��ی امور اقتصادی 
اس��تانداری، مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی و نمایندگان دستگاه های بخشی و 
بانک ها برگزار ش��د.  یاسر عبداللهی عابد در 
ااین جلسه با عنوان اینکه در پرداخت هرگونه 
تس��هیالت ارزان قیمت باید اهلیت سرمایه 
گذار لحاظ ش��ود گفت: حمایت از س��رمایه 
گ��ذاران باید رویکرد اصلی تمامی دس��تگاه 
های اجرایی و بانک های عامل باش��د. وی 
ب��ا بیان انج��ام برنامه ری��زی جهت کاهش 
فرایندهای زای��د اداری در صدور مجوزهای 
کسب و کار افزود: دستگاه های اجرایی باید 
با پایش مستمر طرح های اقتصادی در حال 
اجرا آخرین وضعیت، سرعت اجرا و پیشرفت 
و مشکالت سرمایه گذاران را پیگیری کنند.

مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی اس��تاندار 
اردبیل عنوان کرد: در این جلسه پرونده طرح 
ها و واحدهای اقتص��ادی که از محل منابع 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری تسهیالت 
بانک��ی دریافت کرده بودند مطرح و در رابطه 
با عدم پیش��رفت مناس��ب اج��رای طرح ها 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

11 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 
در استان کرمانشاه فعالیت دارد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
کرمانشاه در اولین جلس��ه هیات فنی مراکز 
مش��اوره و خدمات کارآفرینی در سال ۱۴۰۱ 
،گف��ت: در حال حاضر ۱۱ مرکز مش��اوره و 
خدمات کارآفرینی در اس��تان کرمانشاه فعال 

هست
مخت��ار احمدی در اولین جلس��ه هیات فنی 
صدور مجوز مراکز مش��اوره اطالع رسانی و 
خدمات کارآفرینی در کرمانشاه که با رویکرد 
رسیدگی به درخواست صدور و تمدید مجوز 
مراک��ز مش��اوره و نظارت فصلی ب��ر مراکز 
مش��اوره و خدمات کارآفرین��ی در دفتر مدیر 
کل برگزار شد، ضمن اش��اره به توان مراکز 
مش��اوره و خدمات کارآفرین��ی، اظهار نمود: 
ارائه مشاوره های تخصصی به صاحبان ایده 
های نوآورانه، هدایت صاحبان سرمایه و ایده 
در چارچوب طرح ه��ای نوآورانه و بازارپذیر 
و ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان 
ب��ا رویکرد افزایش رقاب��ت پذیری در بازار از 

اهداف و توان مراکز کارآفرینی می باشد.
مختار احمدی خالقیت، پیش��رو بودن، آینده 
نگاری و آینده نگ��ری، ارزش آفرینی، ایجاد 
اش��تغال، و خل��ق ث��روت را از صف��ات بارز 
کارآفرینان برش��مرد و گفت: در حال حاضر  
۱۱ مرکز مش��اوره و خدم��ات کارآفرینی در 

استان کرمانشاه فعالیت دارند.

40 میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن 
صنایع دستی ایالم پرداخت شد

مدی��رکل میراث فرهنگ��ی، گردش��گری و 
صنایع دستی اس��تان ایالم گفت: در راستای 
حمایت از فعاالن حوزه صنایع دس��تی ایالم 
۴۰ میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت ش��ده 
است. »فرزاد شریفی« با اعالم این خبر اظهار 
داشت: »این تسهیالت از محل اعتبارات بند 
الف تبصره ۱8 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صندوق کار آفرینی  امید پرداخت می شود. 
وی افزود: سهم اس��تان ایالم از تسهیالت 
تبصره ۱8 حوزه صنایع دس��تی ۱۴۰ میلیارد 
ریال اس��ت که تاکنون ۴۰ میلیارد ریال آن 
پرداخت ش��ده و مابقی آن در حال پرداخت 
اس��ت. »ش��ریفی« ی��ادآور ش��د: ۴۰ نفر از 
فعاالن صنایع دستی ایالم که برای دریافت 
تس��هیالت تبصره ۱8 ب��ه بانک های عامل 
معرفی ش��ده اند، مشکالت موجود در پرونده  
هایش��ان رفع و این تس��هیالت را دریافت 
کردند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی اس��تان ایالم تصریح کرد: 
بازپرداخت این تس��هیالت پنج ساله با سود 
۱۰ درصد و یک س��ال تنفس است. »فرزاد 
شریفی« خاطرنش��ان ساخت: هم اکنون در 
این استان 33 رش��ته صنایع دستی سنتی و 
هنری در قالب بیش از ۱3۰ کارگاه با هشت 
هزار صنعتگر فعال است. گفتنی است؛ 633 
صنعتگر حوزه صنایع دس��تی اس��تان ایالم 
تحت پوش��ش خدمات بیمه تامین اجتماعی 

هستند.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
در شهر هشتگرد برگزار شد

با پیگیری مهندس کاشف رئیس کمیسیون 
ورزش و جوانان ش��ورای اس��المی شهر و 
حمایت رئیس و اعضای ش��ورا و ش��هردار 
هش��تگرد ، اولین همایش بزرگ پیاده روی 
با استقبال پرش��کوه شهروندان در هشتگرد 
برگزار ش��د . مهندس کاش��ف نایب رییس 
ش��ورا در این همایش که با شعار »مصرف 
بهین��ه آب« برگ��زار گردی��د از برنامه های 
گس��ترده کمیس��یون ورزش و جوانان برای 
توس��عه ورزش همگانی و ورزش شهروندی 
خب��ر داد . وی گفت : با توجه به اینکه طی 
سالیان اخیر با شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از فعالیت های ورزشی به ویژه ورزش های 
خانوادگی و همگانی تحت الشعاع قرار گرفته 
و بس��یاری از برنامه های ورزش��ی تعطیل 
گردیده بودند لذا کمیسیون ورزش و جوانان 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد تا نسبت به 
راه اندازی برنامه های ورزشی در دوران پسا 
کرونا اقدام نماید . وی افزود : همایش پیاده 
روی به عنوان یکی از برنامه های مستمر در 
شهر هش��تگرد اجرا خواهد شد و طی هفته 
های جاری ش��اهد پر بار ش��دن این برنامه 

خواهیم بود .
وی ب��ه پیوس��ت فرهنگی ای��ن همایش با 
موضوع صرفه جویی در مصرف آب اش��اره 
ک��رد و با توجه به خشکس��الی های اخیر و 
کاهش نزوالت جوی ، مصرف بهینه آب را 
از جمله مهمترین موضوعات فصل تابستان 

دانست .
کاش��ف گف��ت : هرچند طی س��الیان اخیر 
ب��ا اصالح الگ��وی مصرف توانس��ته ایم در 
بسیاری از موارد از جمله آبیاری فضای سبز 
از هدر رفت آب جلوگیری نماییم و با ایجاد 
شبکه های تحت فشار و آبیاری قطره ای ، 
خودداری از کاشت چمن و راه های دیگر در 
مصرف آب صرفه جویی نماییم لیکن گذر از 
فصل گرما و تابستان نیازمند مشارکت همه 

آحاد جامعه است .

ترابری فوالد مبارکه؛ الگویی برای 
دیگر شرکت ها

به گزارش خبرنگار فوالد، نشس��ت کارگروه 
آنالیز حوادث اخیر جاده ای و انتقال تجربیات 
ف��والد مبارک��ه در زمینه تراب��ری با حضور 
مدیر خدمات عموم��ی و امور رفاهی فوالد 
مبارکه، مسئول ترابری فوالد مبارکه، مدیر 
پروژه ترابری ش��رکت توکاس��بز، جانشین 
رئیس پلیس راه اس��تان اصفه��ان و جمعی 
از کارشناس��ان فنی پلیس راه این استان به 

میزبانی فوالد مبارکه برگزار شد.
صادق فرخی مدی��ر خدمات عمومی و امور 
رفاه��ی ف��والد مبارکه در این نشس��ت به 
افزای��ش همکاری ه��ا برای ارتقای س��طح 
حمل ونقل استان اصفهان به ویژه حمل ونقل 
کارکنان در صنعت تأکید کرد و گفت: بررسی 
حوادث اخیر جاده ای و انتقال تجربیات فوالد 
مبارک��ه در ای��ن زمین��ه از اهمی��ت زیادی 

برخوردار است.
وی اف��زود: آنالیز حوادث ج��اده ای اخیر به 
کاهش این حوادث کمک می کند، چراکه با 
روش��ن ش��دن عوامل این حوادث، به دنبال 
اقدام��ات اصالحی همچ��ون ترمیم راه ها و 
جاده ها، اصالح مکانیس��م ها و موارد مربوط 
ب��ه نیروی انس��انی دخیل در ای��ن موضوع 

ازجمله رانندگان خواهیم بود.

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-باشگاه 
فرهنگی ورزشی پیکان طی مراسمی که 
پنجش��نبه ۲6خرداد در ح��رم مطهر امام 
رضا)ع( برگزارش��د، ج��ام قهرمانی خود 
در بیس��ت ودومین دوره مسابقات والیبال 
قهرمانی باش��گاه های مردان آس��یا را به 

موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.
در مراس��می ک��ه ب��ا حض��ور جمعی از 
مسئوالن و مدیران آستان قدس رضوی 

، مدی��ران گروه صنعتی ای��ران خودرو ، 
ش��رکت ایران خودرو خراس��ان و باشگاه 
فرهنگ��ی ، ورزش��ی پیکان  برگزارش��د؛ 
هشتمین جام قهرمانی تیم والیبال پیکان 
در مس��ابقات والیبال مردان آسیا به موزه 
ح��رم مطهر حضرت امام رض��ا )ع( اهدا 
گردید.علی رضا اس��ماعیل زاده مدیرکل 
نذورات استان قدس رضوی با قدردانی از 
اقدام مسووالن باشگاه پیکان گفت: این 

حرکت ارزشی، جلوه ای دیگر از گسترش 
فرهن��گ رضوی را در کش��ور به نمایش 

گذاشت.
وی افزود: باشگاه پیکان سالهای زیادی 
اس��ت که در زمینه های ورزشی فعالیت 
دارد و همیشه توانسته برای کشور افتخار 
آفرینی کند. هش��تمین جام قهرمانی این 
باش��گاه در کنار س��ایر افتخارات ورزشی 
کشور در موزه امام مهربانی ها در معرض 

دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.
موسس��ه  مدیرعام��ل  امیرعطابخ��ش 
فرهنگی و ورزش��ی پیکان گفت: با توجه 
به کسب ۷ عنوان قهرمانی در این رقابت 
ها، قبل از شروع مس��ابقات این تصمیم 
گرفته شد که در صورت کسب هشتمین 
عنوان قهرمان��ی، ج��ام قهرمانی تقدیم 

موزه امام هشتم گردد.
وی افزود: با کسب هشتمین قهرمانی در 

بیس��ت و دومین دوره مسابقات قهرمانی 
والیبال مردان آس��یا این افتخار نصیب ما 
شد که راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو شور 

و هیجان را در جامعه تسری دهیم.

اهدا هشتمین جام قهرمانی آسیا به موزه امام هشتم)ع(
در پی هشتمین قهرمانی باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان انجام شد

بازآفرینی بافت فرسوده با 3 راهکار
علی قاسم زاده گفت: هفته گذشته اصفهان شهر پر تب و 
تابی بود، زیرا عالوه بر برگزاری نشست های تخصصی 
در ح��وزه خالقیت و صنایع دس��تی، نخس��تین اجالس 
سازندگان و طراحان معماری اصفهان با حضور چند هزار 
نفر از فعاالن حوزه معماری و عمران ش��هر برگزار شد و 
در ارتباط با آینده ش��هر به تبادل نظر پرداختند. شهردار 
اصفهان با اش��اره به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به 
اصفه��ان، گفت: یکی از معماهای عجیب ش��هر مربوط 
به ساکنان منطقه علی آباد کلنگان )شهرک انتهای رباط 
س��وم( به عنوان منطقه الحاقی در شمال شهر اصفهان 
بوده اس��ت که از دوران قبل از انقالب تعاونی ها یا افراد 
حقیق��ی زمین هایی را در آن خریداری ک��رده بودند، اما 
مالکی��ت آن از س��ال ۴۷ تاکنون در بالتکلیفی به س��ر 
می برد، لذا از دس��تاوردهای س��فر ریاست جمهوری به 
اصفهان، برگزاری جلس��ه ای با حضور نماینده این نهاد 
و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و سایر 
دس��تگاه های مربوطه بود که مشکل مالکیت زمین های 

علی آباد کلنگان پس از گذش��ت بی��ش از نیم قرن رفع 
ش��د و از این پس مردم ای��ن منطقه می توانند در منازل 

خود آسوده باشند. وی با تاکید بر اینکه با توجه به شعار 
این دوره مدیریت ش��هری مبنی بر »اصفهان من، شهر 

زندگی« تالش می کنیم نقطه نقطه شهر برای سکونت 
و زندگی حال بهتری پیدا کند، تصریح کرد: در اصفهان 
مشکل بافت های فرسوده را داریم، به طوری که اگر کمی 
از نقاط مرکزی شهر فاصله بگیریم و وارد محله های شهر 
ش��ویم، با بافت فرسوده مواجه می شویم که زیبنده شهر 
نیس��ت، زیرا تبدیل به فضاهای بی دفاع شهری و مرکز 
انواع بزهکاری، خالف و تجمعاتی شده است که می تواند 
مبدا بسیاری از مشکالت اجتماعی باشد، لذا سه تصمیم 
برای بازآفرینی بافت فرس��وده ش��هر گرفته شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: دومین تصمیم ب��رای بافت های 
فرسوده این است که شهرداری بر اساس مصوبه شورای 
اسالمی شهر ۷۰ درصد بخش��ودگی برای صدور پروانه 
س��اختمانی در این بافت ها قائل می شود که امتیاز عالی 
به ش��مار می رود و امتیاز سوم که دولت پیش بینی کرده 
است اینکه، اگر ساکنان بافت های فرسوده برای نوسازی 
اقدام کنند، می توانند برای هر واحد تا ۴۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اشتغال 1۶۵00 نفر در بخش تعاون استان اردبیل 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اردبیل: تع��داد ۱6۵۰۰ نفر در بخش تعاون 

استان مشغول به کار هستند. 
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی اس��تان اردبیل؛ بهروز 
رحیم زاده گفت: با عنایت به انتخاب ش��عار 
س��ال جدید از س��وی مقام معظم رهبری با 
عن��وان تولی��د، دانش بنیان و اش��تغال زا، با 
تقویت نظام تعاونی در استان، اقتصاد و تولید 

بیش از گذشته رونق خواهد گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اردبیل شرکت های تعاونی را ابزار مشارکت 
م��ردم در عرص��ه اقتص��ادی، تولی��دی و 
کارآفرین��ی توصیف کرد و اف��زود: در قالب 
همکاری های گروهی، دسته جمعی و تالش 
مبتنی بر همگرایی سعی بر تأمین نیازمندی 
گروه های مختلف جامعه اس��ت تا حرکت ها 
به سمت یک تحول واقعی انسجام بیشتری 

پیدا کند.
وی با عن��وان افزایش دو برابری تش��کیل 
ش��رکت های تعاونی تصریح کرد: با تالش 
های انجام ش��ده و با تش��کیل تع��داد 6۰ 
ش��رکت تعاونی در س��ال گذش��ته عملکرد 
این اداره کل نسبت به مدت مشابه در سال 

۱399 رشد دو برابری داشت.
رحیم زاده با اشاره به ایجاد ۱6۵۰۰ فرصت 
ش��غلی در بخش تعاون استان اردبیل اضافه 

کرد: ۱۷ درصد اشتغال ایجاد شده در استان 
اردبیل مربوط به فعالیت شرکت های تعاونی 
است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز سعی کرده در تحقق اهداف و برنامه های 
این شرکت ها کمک کار و یاریگر آنها باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اردبیل تصری��ح کرد: ش��رکت های تعاونی 
موف��ق و دارای تجربه ب��ا بهره مندی از ۲۵ 
انسجام بیشتری بدهند.درصد معافیت مالیاتی می توانند فعالیتشان را 

مدی��رکل کمیته امداد ایالم از مش��ارکت 
بانک کشاورزی اس��تان در ایجاد بیش از 
6۵۰ طرح اشتغال زایی برای مددجویان و 

نیازمندان جویای کار خبر داد. رضا طاهری 
در نشس��ت ب��ا مدی��ر امور ش��عب بانک 
کش��اورزی اس��تان ایالم که با محوریت 
ایجاد اش��تغال برای مددجویان برگزار شد 
بیان کرد: میزان تسهیالت در نظر گرفته 
ش��ده برای پرداخت به مددجویان جویای 
کار کمیته امداد امس��ال 6۰ میلیارد تومان 
خواهد بود که این رقم دوبرابر تس��هیالت 

پرداختی س��ال گذشته بانک کشاورزی به 
مددجوی��ان ایالمی اس��ت. وی با عنوان 
اینک��ه هم��ه این می��زان اعتبار امس��ال 
تخصیص یافته اس��ت اف��زود: به همین 
منظور 6۵۰ پرونده مددجویی برای معرفی 
به بانک کش��اورزی آماده ارس��ال است. 
مدیرکل کمیته ام��داد ایالم با بیان اینکه 
۱۵ درصد تسهیالت اشتغال زایی در نظر 

گرفته ش��ده برای پرداخت به مددجویان 
ایالمی از طریق بانک کش��اورزی اس��ت 
افزود: این بانک س��ال گذشته به بیش از 
9۷ درصد تعهدات خود در زمینه پرداخت 
تسهیالت به مددجویان عمل کرده است.

مدیر امور شعب بانک کش��اورزی استان 
ای��الم نیز در این نشس��ت با عنوان اینکه 
مشارکت در توانمندسازی مددجویان برای 

بانک کش��اورزی یک افتخار است گفت: 
خدمت به قشر نیازمند و مددجوی جویای 
کار در اولویت برنامه های بانک کشاورزی 

است.
بهزاد عزت پناه افزود: بانک کشاورزی در 
سالهای گذش��ته در راستای توانمندسازی 
مددجوی��ان در کنار کمیته ام��داد بوده و 

همچنان نیز آماده همکاری هستیم.

مشارکت بانک کشاورزی در ایجاد ۶۵0 طرح اشتغال زایی برای مددجویان ایالم
مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد :

امروز فقدان دشمن شناسی مصیبت بزرگ جهان اسالم است
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر خارجه پاکستان:

مش��هد مفدس س��میرا رحمتی-وزیر امور 
خارجه پاکستان که به مشهد سفر کرده بود، 
با تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر 

امام رضا)ع( دیدار و گفتگو کرد.
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمس��لمین 
دیدار »ب��الول بوت��و زرداری« وزیر خارجه 
پاکستان، ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی 
به جهت حضور در مشهد مقدس، ابراز کرد: 
بسیار خرسندم از اینکه وزیر خارجه پاکستان 
ی��ک نیروی ج��وان از خانواده ب��زرگ بوتو 

است.
وی به ترور خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر 
وقت پاکستان اشاره و ابراز کرد: دین مقدس 
اسالم با منطق، گفتگو، احسان، نیکوکاری و 
اخالق حسنه پیشرفت کرده و جهان را تحت 
تأثیر خود قرار داده و اگر گاهی هم شمشیر 

به میدان می آمد در موارد استثنا بوده است.
تولیت آس��تان قدس رضوی ب��ا بیان اینکه 
اس��الم باعقل، تدبیر، گفتگو و مخاطب قرار 
دادن وجدان انس��ان ها و اندیش��ه ها خود را 
عرضه کرده اس��ت، ابراز کرد: پیامبر گرامی 
اسالم)ص( طبق دستور خداوند متعال همه 
مسلمانان را به وحدت، اتحاد و مودت دعوت 

کرده و شعار آن حضرت »أَِشّداُء َعلَی الُْکّفاِر 
ُرَحماُء بَْیَنُهْم« بود اما امروز متأسفانه عکس 
این شعار اتفاق می افتد و شاهد »أشداء علی 

بینهم رحماء الکّفار« هستیم.
وی اف��زود: در کدام یک از آموزه های قرآن 
کریم یا پیامبر گرامی اسالم)ص( بیان شده 
که اگر مس��لمانی با برخی اعتقادات ش��ما 
مخالف بود او را کافر بدانید و بکشید؟ یکی 
از افتخارات و دستاوردهای رسول اکرم)ص( 
ایجاد امنیت در میان مردم و قبایل مختلف 

بوده است.
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه به 
اهمیت امنیت از منظر اسالم اشاره و عنوان 
کرد: امروز متأس��فانه شاهد ناامنی در برخی 
کشورهای اسالمی هستیم که این ناامنی ها 
توس��ط خ��ود مس��لمانان ایجاد می ش��ود؛ 
دش��منان اس��الم که در صدر آن ها آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی هستند، عده ای ناآگاه 
را فری��ب داده اند که به نام دفاع از اس��الم، 

مسلمانان را می کشند.
وی گف��ت: اس��تکبار ب��ا ایج��اد گروه های 
تروریس��تی همچون داعش از یک سوی در 
کشورهای اس��المی ناامنی ایجاد می کند و 

از س��وی دیگر با بازتاب گس��ترده جنایات 
این گروه های تروریس��تی موجی از اسالمی 
هراسی و مسلمان هراس��ی را در دنیا ایجاد 

می کند.
تولی��ت آس��تان ق��دس رض��وی فق��دان 
دشمن شناسی را از مصیبت های امروز جهان 
اس��الم دانس��ت و عنوان کرد: امیدواریم با 
بیداری مردم و سران کشورهای اسالمی شر 
دشمنان اس��الم از امت مسلمان کوتاه شود 
و مس��لمانان در آرامش، امنیت و آسایش به 

سر ببرند.
وی در ادام��ه برخ��ی اش��تراکات فرهنگی، 
دین��ی و تاریخی دو ملت ایران و پاکس��تان 
را برشمرد و با اش��اره به سفر مقامات ارشد 
پاکستان به مشهد و زیارت مرقد مطهر امام 
رضا)ع(، ابراز کرد: در طی س��ال های پس از 
انقالب اس��المی وزیران و مقامات مختلف 
کشور پاکس��تان به این بارگاه منور مشرف 
ش��دند، همچنین حرم مطهر رضوی ساالنه 
میزبان حدود ۵۰۰ هزار زائر عزیز پاکستانی 

است.
تولیت آس��تان قدس رضوی ب��ا بیان اینکه 
تمام زائ��ران مورداحت��رام و تکری��م خدام 

رضوی هس��تند، گف��ت: در تکری��م زائران 
حض��رت رض��ا)ع( ملی��ت، قومی��ت، زبان، 
فرهنگ، مذه��ب و جای��گاه اجتماعی زائر 
برای آس��تان قدس تفاوتی ندارد و هرکسی 
در حرم مطهر رضوی پ��ا می گذارد مهمان 
ولی و حجت خدا بوده و تکریم او به بهترین 

نحو وظیفه ما است.
وی در ادام��ه ب��ه خدمات آس��تان قدس به 
زائران پاکس��تانی اش��اره و عن��وان کرد: در 
حرم مطه��ر فضایی وی��ژه در اختیار زائران 
پاکس��تانی قرار داده ش��ده تا بتوانند در آن 
محل برنامه ه��ای مختلف فرهنگی همانند 
سخنرانی، عزاداری، مداحی و غیره را با زبان 

بومی خود برگزار کنند.
حجت االسالم والمس��لمین مروی همچنین 
به افتت��اح مجتمع خدمت رس��انی به زائران 
پاکس��تانی در مرز میرجاوه توس��ط آس��تان 
قدس اش��اره و تصریح کرد: آس��تان قدس 
رض��وی در مرز میرج��اوه زائرس��رایی را با 
امکانات رفاهی مناسب برای خدمت رسانی 
به زائران پاکس��تانی احداث کرده اس��ت که 
ظرفی��ت میزبان��ی از 3 هزار نف��ر را به طور 
هم زمان دارد. همچنین در این دیدار »بالول 

بوتو زرداری« وزیر خارجه پاکستان به روابط 
عمیق دو ملت اشاره و با بیان اینکه ملت های 
ایران و پاکس��تان تنها همسایه نیستند  بلکه 
خواهران و برادران دینی یکدیگر هس��تند؛ 
سفر به مشهد را مایه خرسندی خود دانست 
و عن��وان کرد: من به همان اندازه که فرزند 

پاکستان هستم،  فرزند ایران نیز هستم.
وی با بیان اینکه این نخس��تین سفر من به 
مش��هد است و این س��فر را برای خود مایه 
برک��ت می دانم، ابراز کرد: جمعیت باالیی از 
مردم پاکس��تان س��االنه برای زیارت بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( به مشهد سفر می کنند و 
پاکستان قدردان میهمان نوازی آستان قدس 

از زائران این کشور هست.
وزیر خارجه پاکس��تان با بیان اینکه آمادگی 
همکاری برای تسهیل شرایط حضور زائران 
پاکستانی به حرم مطهر رضوی را داریم، به 
سخنان تولیت آس��تان قدس رضوی اشاره 
کرد و گفت: من تحت تأثیر س��خنان ش��ما 
قرار گرفتم و به محض بازگشت به پاکستان 
در ارتباط با صحبت های ش��ما در خصوص 
تسهیل شرایط تش��رف زائران پاکستانی به 

زیارت حضرت رضا)ع( کار خواهم کرد.

انجام ششمین مرحله از بازدیدهای دوره ای شهردار کرج
شش��مین مرحل��ه از بازدیده��ای دوره ای 
ش��هردار کرج صبح امروز با بررس��ی پروژه 
ها و مش��کالِت منطقه یک این کالنش��هر 
انجام ش��د. شهردار کرج و هیئت همراه اعم 
از معاونین و مش��اورین در شهرداری منطقه 
یک این کالنشهر حضور یافتند و به بررسی 

عملک��رِد ۱۰ ماه��ه، پروژه های در دس��ت 
اقدام، موان��ع و مش��کالت کاری پرداختند 
و پ��س از بح��ث و تبادل نظر کارشناس��ی، 
دس��توراتی در جه��ت مانع زدای��ی و بهبود 
خدمت رس��انی به شهروندان صادر شد.روند 
درآم��دی، مس��ائل حقوقی، نح��وه وصول 

مطالبات، بررس��ی مقابله با س��اخت و ساز 
غیرمجاز، سرعِت تکمیل پروژه های عمرانی 
و... از موضوعاتی بودند که در جلس��ِه کاری 
صبح امروز به ریاست مصطفی سعیدی مورد 
بح��ث قرار گرفتند و در م��واردی که نیاِز به 
تصمیم گیری کالن تر بود، دستوراتی صادر 

شد.شهردار کرج و هیئت همراه پیش از این 
جلس��اِت مشابهی را در مناطق ۲، 3، ۵، 8 و 
۱۰ برگزار کرده بودند.نظارت های دوره ای 
موجب دقت نظر بیشتر مدیران مناطق می 
شود.شهردار مرکز استان هدف از بازدیدهای 
دوره ای را در گفتگ��و با خبرن��گاِر ما دقت 

نظر بیش��تر مدیران مناط��ق ده گانه اعالم 
کرد و گفت: خروجی این جلس��ات احصای 
نقاط ضعف و قوت عملکرِد مدیریت شهری 
در س��طح منطقه ای است و در مواردی که 
مش��کالت با صدور دس��توراتی مرتفع می 

شود، اقدام متناسب صورت می گیرد.
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سرقت با خودروی مدل باال 
سرکالنترسوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
از دس��تگیری س��ارق محتویات خودرو که با 
اس��تفاده از خودروی های مدل باال مسروقه، 
مرتکب ۲۰ فقره سرقت لوازم خودرو شده بود، 
خبر داد. سرهنگ کیومرث حسنوند  گفت:  با 
تماس تعدادی از ش��هروندان مبنی بر سرقت 
ل��وازم و محتویات داخل خ��ودرو در محدوده 
خیابان »س��نایی« تهران، تیم��ی از ماموران 
کالنتری این محل به نش��انی های اعالمی 
اع��زام و در تحقیقات میدانی محل جغرافیای 
جرم، به دست آمد راننده یک دستگاه خودروی 
مدل باال با استفاده از تاریکی هوا،  سرقت ها 
را مرتکب شده است.این مقام انتظامی عنوان 
کرد: در ادامه بررسی ها پلیسی، پالک انتظامی 
خودرو شناسایی نشد و نش��انه ای دیگری از 
متهم به دست نیامد.وی ادامه داد: گشت زنی 
ه��ای انتظامی در مناطق ج��رم خیر افزایش 
تا اینکه ش��امگاه گذش��ته مام��وران انتظامی 
کالنتری حین گشت زنی در محدوده خیابان 
سنایی به یک دستگاه خودروی مدل باال که 
به آهستگی در حال تردد بود برخورد می کنند 
و با اس��تعالم پالک انتظامی خودرو مشخص 
ش��د که خودرو س��رقتی بوده و س��ابقه ثبت 
س��رقت دارد.سرکالنترسوم پلیس پیشگیری 
تهران ابراز داشت: بالفاصله طرح مهار سارق 
آغاز و متهم که با رها کردن خودرو به صورت 
پی��اده در حال متواری ش��دن از محل بود، در 
یک عملیات ضربتی دستگیر و در بررسی های 
بیش��تر از داخل خودروی م��دل باال،  تعدادی 
ضبط و باند و مدارک س��ایر خودرو ها کشف 
شد.سرهنگ حس��نوند اضافه کرد:  متهم ۴۵ 
ساله در تحقیقات ابتدایی به  ۲۰ فقره سرقت 
مشابه  معترف و تحقیقات بیشتر برای کشف 

جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.

آزمایش خون که ایمنی در برابر کووید 
را مشخص می کند

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد که آزمایش 
خون جدید ممکن است به پزشک شما کمک 
کند تا تش��خیص دهد که ایمنی شما در برابر 
ابتال به بیماری کووید چه اندازه است.به نقل از 
نیوز، مهم نیست که چند دوز واکسن دریافت 
کرده اید یا اینکه دچار نقص ایمنی هس��تید یا 
خیر، آزمایش جدید ایمنی شما را بدون توجه 
به سطح محافظت ش��ما اندازه گیری می کند.
آزمایش خون بر بخشی از سیستم ایمنی بدن 
شما متمرکز است که ویروس را به یاد می آورد 
و محافظ��ت طوالنی م��دت در برابر عفونت 
کووید در آینده فراه��م می کند. این آزمایش 
قابل انجام در کلینیک است، نمونه کوچکی از 
خون گرفته سپس با تکه هایی از پروتئین های 
ویروس کووید مخلوط می ش��ود تا مشخص 
شود که سلول های تی فعال می شوند یا خیر.

شایان ذکر اس��ت که س��لول های تی اجزای 
اساسی سیس��تم ایمنی بدن هستند و توانایی 
تش��خیص ویروس را در طوالنی مدت دارند و 
می توانند از بیماری های جدی جلوگیری کنند

 هشدار نسبت به 
»فرسودگی روانی« مردان

روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران نسبت 
به »فرس��ودگی روانی« در مردان هش��دار داد 
و گفت: کارگزاران باید نس��بت به س��المت، 
بهداشت و آرامش روان مردان و نشاط معنوی 
آنها دقت داشته باش��ند چراکه افسردگی ها و 
فرسودگی های روانی می تواند مقدمه ای برای 
خودکشی شوند.غالمعلی افروز در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه بسیاری از آقایان در حال 
حاضر دچار اضطراب ش��دید و افسردگی قابل 
توجه ش��ده اند، ادامه داد: برخ��ی از مردان به 
دلیل احساس ناتوانی در حسن تامین معیشت 
خانواده فرسودگی روانی پیدا کرده اند و نسبت 
به تامین معیش��ت خانواده خود نگران هستند. 
مردان خان��واده در حالی س��نگربانان خانواده 
محسوب می شوند که با نگرانی های یاد شده 
بعضا احساس اقتدار الزم برای این سنگربانی را 
از دست داده اند.به گفته این روانشناس،احساس 
»فرسودگی روانی« بسیار سنگین تر از احساس 
»افسردگی« اس��ت و در »فرسودگی روانی« 
می توان گفت ش��خصیت افراد می سوزد.وی 
معتقد اس��ت که فش��ارهای روانی، اقتصادی، 
اجتماعی، عاطفی و معیشتی می تواند تعارضات 
روانی برای مردان ایجاد و فرسودگی روانی آنها را 
چند برابر کنند.افروز درباره نشانه های فرسودگی 
روانی، توضیح داد: احساس شرمندگی از ناتوانی 
در تامین معیشت خانواده، از دست دادن تمرکز، 
نگرانی  نس��بت به آینده ش��غی و خانوادگی و 
معیش��تی، داش��تن تعارضات و دوگانگی های 
روانی، اضطراب و افس��ردگی همگی منجر به 

ایجاد فرسودگی روانی می شود.

تمدید پیش ثبت نام پایه اول مدارس 
شاهد تا 31 خردادماه

اداره کل ش��اهد و ام��ور ایثارگ��ران وزارت 
آموزش و پ��رورش در اطالعیه اعالم کرد: 
کلیه متقاضیان ثبت نام مدارس ش��اهد می 
رساند، زمان پیش ثبت نام مدارس شاهد در 
پای��ه اول در درگاه پادا ت��ا روز 3۱ خردادماه 
۱۴۰۱ تمدید شد.محمدرزاقی مدیرکل امور 
ش��اهد و ایثارگران وزارت آموزش وپرورش 
روز دهم خردادماه اعالم کرد: پیش ثبت نام 
م��دارس ش��اهد به ص��ورت الکترونیکی در 
سراسر کش��ور به ترتیب:پایه اول ابتدایی از 
یازده��م خردادماه  ت��ا ۲8 خرداد، پایه هفتم 
)دوره اول متوس��طه( از ۲۱ خردادماه لغایت 
دهم تیرماه و پایه دهم )دوره دوم متوسطه( 
از اول تیر ش��روع و ت��ا ۲۰ تیر انجام خواهد 
شد.رزاقی باتوجه به تسهیالتی که در جهت 
رفاه حال خانواده ها در امر ثبت نام فرزندان از 
س��وی اداره کل شاهد در سال های اخیر در 
نظر گرفته است، افزود: خانواده ها می توانند با 
https:// ورود به درگاه اینترنتی به نشانی
نس��بت   pada.medu.ir/#/home
به پی��ش ثبت نام فرزندان خ��ود در پایه های 

اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام کنند.

کالهبرداری میلیاردی مرد خوش تیپ 
با تراکنش های ناموفق

س��رهنگ جلیل موقوفه ای گفت: مدتی قبل 
چند ت��ن از کس��به و مغ��ازه داران بزرگراه و 
محله نواب به پلیس مراجعه و ش��کایت خود 
را از فردی کالهبردار به ثبت رس��اندند. این 
افراد در اظهاراتی مش��ابه اعالم کردند که از 
س��وی فردی با ظاهری آراسته و خوش تیپ 
مورد کالهبرداری قرار گرفته و این فرد پس 
از مراجعه به واحد صنفی آنان و انجام خرید، 
رس��یدی جعلی به این افراد نش��ان داده و در 
کمال خونس��ردی مغازه را ترک کرده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا طرح این ش��کایات، 
بالفاصله تیمی از ماموران پلیس رسیدگی به 
موضوع را در دستورکار خود قرار دادند، گفت:  
در جریان رس��یدگی به این شکایات چندین 
شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس واصل شد 
که ماموران پرونده های مش��ابه را جمع بندی 
ک��رده و در جری��ان آن اطالعات��ی در زمینه 
ارتباط این کالهبرداری ها به دس��ت آوردند.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: 
بر اساس بررسی ها مشخص شد که فردی با 
ظاهری آراسته، به واحدهای صنفی مراجعه و 
با استفاده از چرب زبانی اعتماد مغازه داران را 
جلب کرده اس��ت، در ادامه نیز اقدام به خرید 
کرده و هنگام خرید از متصدیان مغازه خواسته 
تا خودش از دستگاه کارتخوان استفاده کرده 
و رمز آن را وارد کند. این فرد پس از کشیدن 
کارت عابر بانک رسید کاال را اخذ کرده اما به 
بهانه های مختلف رسید دوم را به مغازه داران 
تحویل نداده و به همراه کاالیی که خریداری 
کرده از مغازه خارج ش��ده است.موقوفه ای با 
بیان اینکه درنهایت مالکان مغازه متوجه شدند 
که وجهی برای آن ها واریز نش��ده و تراکنش 
خرید ناموفق بوده اس��ت، گف��ت: در ادامه نیز 
مغازه داران به پلیس مراجعه و ش��کایت خود 
را ثب��ت کردند. در همین راس��تا نیز با کمک 
مغازه داران تصویر متهم  به دس��ت آمده و در 
اختیار تیم های گشتی قرار گرفت.وی با بیان 
اینکه گشت زنی های انتظامی هدفمند برای 
دستگیری متهم آغاز شد، اظهارکرد: سرانجام 
روز گذشته تیمی از ماموران کالنتری متهم را 
در مغازه ای مشاهده کرده و بالفاصله با توجه 
به مجوز قضایی اخذ شده برای این فرد، نسبت 
به دستگیری و انتقال او به مقر انتظامی اقدام 
کردند. این فرد قصد داشت تا در مغازه مذکور 

نیز به روش های قبلی کالهبرداری کند.

سرقت نیسان آبی با نیسان مسروقه 
دوس��تعلی جلیلیان بیان داش��ت: ش��امگاه 
بیست و شش��م خرداد ماه،  ماموران گشت 
درگش��ت  عبدالعظیم)ع(  کالنتری حضرت 
زنی ه��ای هدفمند در محدوده »ش��هرک 
عالئی��ن« ب��ه رانن��ده و س��ر نش��ین یک 
دس��تگاه خودرو وانت نیسان آبی مشکوک 
می ش��وند.وی عنوان ک��رد: مراقبت های 
ویژه پلیس��ی  ادامه تا اینکه سرنشین وانت 
از خ��ودرو پیاده و مش��غول  باز کردن درب 
یک دس��تگاه وانت نیس��ان متوقف در کنار 
خیابان می شود.فرمانده انتظامی شهرستان 
ری افزود: با استعالم پالک انتظامی  نیسان 
آبی مشخص شد که خودرو شب گذشته در 
محدوده »تهران نو » س��رقت ش��ده است.
سرهنگ جلیلیان  با اشاره به اینکه ماموران 
برای دستگیری وارد عمل شدند و سرنشین 
خودرو به محض مش��اهده ماموران سوار بر 
خودروی نیسان شدند و به سرعت از محل 
گریختن��د ادامه داد:  پ��س از مدتی تعیب و 
گریز، نیسان به س��رقت رفته متوقف و هر 
دو متهم دس��تگیر ش��دند..فرمانده انتظامی 
شهرستان ری اضافه کرد: با انتقال متهمان 
به کالنتری مالک خودروی نیسان شناسایی 
و با دعوت به کالنتری خودروی مس��روقه 

تحویل وی شد.

اخبار

گ�روه اجتماعی: رئیس مرکز پزشکی حج و 
زیارت هالل احمر از پیش بینی برای حضور 
پنج میلیون ایرانی در ایام اربعین امسال خبر 
داد و گفت: بر اس��اس این برآورد جمعیت، 
یک هزار و ۵۰۰ نفر در قالب کادر بهداشت 

و درمان به عراق اعزام می شوند.به گزارش 
»عصر ایرانیان« سید علی مرعشی  گفت: 
باتوجه به همه گیری کرونا در سال های اخیر 
و محدودیت های سفر به نظر می آید امسال 
با کاهش این محدودیت ه��ا، چهار تا پنج 
میلیون ایرانی در ای��ام اربعین، عازم عراق 

شوند.
وی با بیان این که مس��ئولیت انتقال دارو 
و تجهیزات همچنین ارائه خدمات درمانی 

به زائران ایرانی برعهده هالل احمر اس��ت، 
گف��ت: در مرک��ز پزش��کی ح��ج و زیارت 
جمعیت هالل احمر نی��ز فراخوانی داده ایم 
ت��ا افرادی که تمایل دارن��د، ثبت نام کنند.

رئی��س مرک��ز پزش��کی ح��ج و زی��ارت 
هالل احمر اظه��ار داش��ت: هالل احمر از 
ظرفیت دانشگاه ها و تشکل های مردم نهاد 
در ح��وزه مختل��ف از تراب��ری گرفت��ه تا 
بهداشت و درمان استفاده می کند.مرعشی 

اضافه کرد: تعداد درمانگاه های بین راهی و 
همکاری با بیمارس��تان های عراق افزایش 
خواهد یافت همچنین تعداد مراکز درمانی 
افزوده خواهد ش��د.وی درباره تعداد پایگاه 
پیش بینی ش��ده برای اربعین ۱۴۰۱ افزود: 
آخرین سالی که اربعین را برگزار کردیم ۲۵ 
مقر در بین راه و کربال و نجف داش��ته ایم؛ 
ولی باتوجه به افزایش زائران مراکز درمانی 
در نجف و کربال افزایش می یابد.مرعش��ی 

افزود: درمان��گاه ش��بانه روزی در نزدیکی 
حرم حضرت عب��اس )ع( در اختیار داریم و 
مراکزی نیز در قبله گاه و قبله امام حس��ین 
)ع( به منظ��ور ارائه خدمات رس��انی بهتر به 
زائران راه اندازی خواهد ش��د.بنا به گزارش 
ایرنا، اربعین حس��ینی ۲6 ش��هریور ۱۴۰۱ 
شمسی است. حرکت تدریجی زائران اربعین 
حس��ینی از اول ماه صفر شروع و چند روز 

مانده به روز اربعین به اوج خود می رسد.

پیش بینی حضور ۵ میلیون زائر ایرانی اربعین در عراق
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمرخبر داد؛

جان دوباره تعزیرات با تفویض اختیارات جدید 
نبض بازار در گرو نظارت های مستمر؛

گروه اجتماعی: نبض بازار در گرو نظارت مستمر و مداوم 
بر آن است و در این میان، تعزیرات نامی آشنا برای مردم 
و مسئوالن اس��ت که انتظار دارند نابسامانی ها را سامان 
بخش��د و آرامش را حکمفرما کند؛ سازمانی که در دولت 
س��یزدهم با تفویض اختیار از سوی سران قوا جان دوباره 
گرفت.به گزارش »عصر ایرانیان« تعزیرات حکومتی به 
عنوان مرجع اختصاصی رس��یدگی به تخلفات اقتصادی، 
صنفی وبهداش��تی است. این س��ازمان در تاریخ ۱9 مهر 
۱3۷3 به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و 
لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت گذاری و توزیع کاال و 
خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب 
ماده واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی، همه 
امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از 
بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای 
آن را ب��ه دولت )قوه مجریه( محول ک��رد و این رویه تا 
کنون ادامه دارد، اما در سال های اخیر با توجه به تصویب 
قانون نظام صنفی در س��ال ۱39۲، این سازمان در عمل 
صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد 
اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست 
داد.با روی کار آمدن دولت س��یزدهم و اهمیت دولت به 
مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئوالن و توقع 
مردم موجب ش��د تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار 
مطرح شود.ششم مهر ۱۴۰۰ احمد اصانلو که پیش از آن 
معاون حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بود به 
عنوان معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی معرفی ش��د.از همان ابتدا اصانلو تاکید کرد که 
ش��رایط عادی نیس��ت و در دولت جدید، رئیس جمهور، 
معاون اول و تیم اقتصادی دولت از تعزیرات انتظار دارند 
که نه تنها مرجع رسیدگی بلکه ناظر بر بازار باشد و کشف 
تخلف هم انجام دهد اما اختیارات تعزیرات مطابق قانون 
محدود بود.اصانلو بارها تاکید کرد که قبل از تاسیس قانون 
نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان  و 
تولیدکنندگان، براس��اس م��اده واحده قان��ون تعزیرات، 
وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف 
انحصارا در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بود و سازمان 
بازرس��ی و نظارت در وزارت بازرگانی هم ضابط تعزیرات 
محسوب می شد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
بعد از این فرایند قانونگذاری، این تفسیر و دیدگاه مطرح 
ش��د که نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار در حوزه 
صالحیت نهادهایی از جمله اصناف، س��ازمان  حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و حلقه  آخر 
نظارت بر بازار که رس��یدگی به تخلف اس��ت در اختیار و 
صالحیت تعزیرات ق��رار دارد.وی اعالم کرد: اکنون این 

رویکرد در س��ازمان تعزیرات و وزارت صمت غلبه یافته 
که اساس��ا تعزیرات مرجع رس��یدگی به تخلفات است و 
فق��ط باید ب��ه پرونده هایی که س��ازمان حمای��ت، اتاق 
اصناف و اصن��اف ارجاع می دهند، رس��یدگی کند و اگر 
هم شکایتی شود در مقام دستگاه شبه قضایی رسیدگی 
می ش��ود.معاون وزیر دادگستری گفت: متاسفانه سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وظیفه خود 
عمل نمی کند و مردم هم از س��ازمان تعزیرات حکومتی 
انتظار دارند زیرا مردم اساس��ا تعزیرات را می شناس��ند و 
ما یا باید به مردم بگوییم اختیار نظارت و کنترل در بازار 
را نداریم و فقط مرجع رس��یدگی هس��تیم و از س��ازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان حقوق خود را 
پیگیری کنید یا وارد میدان شویم.اصانلو به بیان محدود 
اختی��ارات تعزیرات در رس��یدگی به تخلفات و نظارت بر 
بازار بس��نده نکرد و با توجه به اختیاری که ماده ۱9 آیین 
نامه س��ازمان تعزیرات حکومتی به این سازمان داده بود، 
راه را برای بازدیدهای میدانی و راه اندازی ش��عب سیار با 
حضور قضات تعزیرات و روس��ای شعب هموار کرد.وی 
که وضعیت آشفته بازار را میراث دولت قبل می دانست، 
ضرورت نظارت بر بازار را با تمرکز به مراکز توزیع و عمده 
اجرایی کرد.نظارت بر مراکز تولیدی و عمده در دستور کار 
قرار گرفت و با تاکید بر بازرسی از این مراکز گشت های 
مشترک تعزیرات برگزار شد به طوری که طبق آماری که 
اصانلو دوم خرداد اعالم کرد از ابتدای س��ال جاری ۱8۰ 
هزار گشت مش��ترک برگزار شده که در مقایسه با مدت 

مش��ابه س��ال قبل حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
البته معاون وزیر دادگس��تری پیشتر اعالم کرده بود که 
در ش��ش ماهه دوم س��ال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ 
گشت  مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار 
ش��د و در نوروز ۱۴۰۱ هم ۵۵ هزار گشت  مشترک برای 
نظارت بر بازار برگزار ش��ده بود.رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی که مشکل اصلی نظارت بر بازار را چالش های 
قانونی و اختیارات س��لب شده از تعزیرات می دانست و از 
سوی دیگر نیز بر ضرورت اصالح قانون و طوالنی بودن 
این فرایند هم واقف بود، در نامه ای به سران قوا خواستار 
افزایش اختیارات تعزیرات شد.در این راستا ۱۷ اردیبهشت 
ماه سال جاری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به 
ریاست آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، با تصویب 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات تعزیرات در 
برخورد با گرانفروش��ی و احتکار افزایش یافت.در نتیجه 
مصوبه س��ران قوا، مجازات ها تشدید شد و اختیاراتی در 
حین رس��یدگی به س��ازمان تعزیرات حکومتی داده شد 
همچنین هیات رس��یدگی های صنف��ی در مرحله بدوی 
حذف ش��د و طبق ای��ن مصوبه، آرای قطعی در ش��عب 
تجدید نظر قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری نیست و از 
این رو کارکرد تعزیرات تقویت می ش��ود.از دیگر اقدامات 
سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی سامانه ۱3۵ بود که 
براساس آن، شهروندان برای ثبت شکایت، با شماره گیری 
۱3۵، بالفاصل��ه یک لینک به ش��ماره تلف��ن همراه به 
ص��ورت پیامک دریافت می کنن��د که با کلیک روی آن 

امکان ثبت شکایت فراهم می شود. این اقدام در راستای 
تس��هیل دسترس��ی مردم و هوشمندس��ازی فرایندهای 
تعزی��رات انجام ش��د.نقش تعزیرات حکومت��ی در طرح 
مردمی س��ازی توزیع یارانه ها نیز پررنگ بود. به طوری 
که حضور مستمر و موثر گشت های تعزیرات در آغاز این 
طرح توانست کنترل بازار را در دست گیرد و مانع افزایش 
ناگهانی قیمت ها شود.معاون وزیر دادگستری در همایش 
مدیران اداره کل تعزیرات حکومتی در اس��تان ها با اشاره 
اعالم اصالح نظام پرداخت یارانه و مصوبه اخیر سران قوا 
مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت 
که اجرای این طرح از س��وی دولت آن  هم در سال اول 
خدمت خود، ناگزیر ب��ود زیرا هر روز تاخیر در اجرای آن 
ایجاد فساد رانت و تورم بیشتر در جامعه را سبب می شد.
اصانلو یادآور ش��د: دولت قبل هشت میلیارد دالر بودجه 
مصوب برای یارانه کاالهای اساس��ی را هزینه کرده بود 
و منابع ارزی برای واردات کاالهای اساس��ی و مواد اولیه 
نداش��ت.معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: سال گذشته 
3۰ میلیارد دالر هزینه شده بود و در این سال ها چاره ای 
جز خلق پول نبود. خلق پول هم موجب تورم می ش��ود و 
ادامه این وضعیت منطقی نبود و دولت سیزدهم جسارت 
ای��ن تغییر را پذیرفت هرچند ممکن اس��ت هجمه ها به 
دول��ت وارد ش��ود.اصانلو درباره پرونده ه��ای عدم ایفای 
تعهدات ارزی به ایرنا گفته بود که یکی از عوارض نظام 
پرداخت یارانه که تا پیش از این و تا قبل از اجرای طرح 
جدید وجود داش��ت، تشکیل انبوهی از پرونده ها با عنوان 
عدم ایفای تعهدات ارزی در س��ازمان تعزیرات حکومتی 
اس��ت.وی ادامه داد: در س��ال ۱۴۰۰،  س��ه هزار و 9۵۴ 
فق��ره پرونده عدم ایفای تعه��دات ارزی با مبلغ ۵9 هزار 
میلیارد ریال مختص عدم تعهدات ارزی تولیدکنندگان و 
3۰8 فق��ره پرونده با رقم ۲۲ هزار میلیارد ریال مربوط به 
عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کاالهای اساسی 
در س��ازمان تعزیرات حکومتی رس��یدگی شده است که 
بخش عم��ده ای از این پرونده ها، ناظر به ارز ترجیحی و 
عدم ایفای تعهدات ارزی است یعنی افرادی که ارز دولتی 
برای واردات کاال دریافت کردند نه تنها کاال وارد نکردند 
بلکه اق��دام به ایفای تعهدات ارزی هم نداش��تند.اصانلو 
اظهارداشت: بر این اساس، یکی از آثار مثبت اجرای طرح 
مردم��ی کردن نظام پرداخت یارانه ها و طرح جدیدی که 
در این حوزه آغاز ش��ده این اس��ت که در س��ال جاری و 
س��ال آینده حجم پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی 
در تعزیرات کاهش می یابد و در واقع پرداخت یارانه و ارز 
۴۲۰۰ تومانی منتفی خواهد ش��د و این اقدام مهم نقش 

بسزایی در کاهش فساد و رانت خواهد داشت.

رئی��س گروه مدیری��ت بیماری های قاب��ل انتقال بین 
انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداش��ت با بیان اینکه بیماری تب کنگو در مقایسه با 
س��ال گذشته که فقط ۱3 مورد ابتال بود، رو به افزایش 
اس��ت، گفت: اکنون ۲۲ مورد ابت��ال به این بیماری در 
کش��ور ثبت شده و ۲ مورد نیز فوتی داشتیم.تب کنگو 
یک بیماری حاد و خونریزی دهنده اس��ت که بیش��تر 
به وسیله کنه منتقل می ش��ود، با وجودی که ویروس 
مخصوص حیوانات اس��ت، همه گیری در انس��ان نیز 
وجود داشته و مرگ و میر باالیی دارد.  عامل بیماری، 
اولین بار از خون افراد بیمار در مرحله بروز تب اس��ت. 
کنه مخزن و ناقل بیماری اس��ت و  عفونت در انسان 
پس از گزش کنه آلوده یا له کردن آن روی پوس��ت یا 
تماس با پوست، الشه حیوان، خون و ترشحات حیوان 
آل��وده و تماس با خ��ون و بافت های بیمار مبتال ایجاد 

می شود.خطر انتقال در طی ذبح حیوان وجود دارد. پس 
از آلودگی یک نفر، ممکن است سایر افراد در تماس با 
او نیز در خانواده و اجتماع آلوده ش��وند.  این بیماری در 
دهه ۱9۴۰ برای نخستین بار در منطقه کریمه مشاهده 
ش��د. در اوایل این بیماری به دلیل عوارضی که از خود 
نشان می داد با نام تب خونریزی دهنده شناخته می شد. 
بعدها در سال ۱969 به عنوان یک عامل بیماری زا در 
کنگو ش��ناخته ش��د که باعث تغییر نام آن به بیماری 
فعلی شده اس��ت.تب کریمه در کشورهای متعدد دنیا 
از جمله کش��ورهای اروپای شرقی، شمال غربی چین، 
سراس��ر مدیترانه، آس��یای مرکزی، خاورمیانه، آفریقا، 
جنوب اروپا و ش��به قاره هند وجود دارد. این بیماری در 
کشورهای اوراسیا از جمله افغانستان، پاکستان، ترکیه و 
حتی گاهی در کش��ور ما در ایام عید قربان شایع است.
در ای��ن رابطه بهزاد امیری در گف��ت و گو با خبرنگار 

حوزه بهداشت و سالمت ایرنا افزود: با توجه به افزایش 
بیماری تب کنگو در کشور، دستورالعمل بهداشتی برای 
پیش��گیری از ابتال به این بیماری تدوین و به امضای 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی رسیده که 
به زودی به دانش��گاه های علوم پزشکی و وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان دامپزشکی ابالغ می شود.وی اظهار 
داش��ت: این بیماری در مقایسه با سال گذشته افزایش 
چش��مگیری داش��ته به همین دلیله ذبح دام در معابر 
عمومی و منازل ممنوع است و فقط در مراکز بهداشتی 
کشتارگاه ها باید ذبح دام انجام شود زیرا خونابه  امکان 
انتقال بیماری را تش��دید می کند.امی��ری توصیه کرد 
ک��ه مردم ذبح حیوانات را در کش��تارگاه انجام دهند و 
از گوش��ت مورد تایید سازمان دامپزشکی استفاده کنند  
همچنین باید به مدت ۲۴ س��اعت الشه گوسفند پس 
از ذبح در یخچال نگهداری ش��ده و سپس با پوشیدن 

دس��تکش آن را قطعه قطعه کرده و مورد مصرف قرار 
دهند.به گفته رئی��س گروه مدیریت بیماری های قابل 
انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، عالئم بالینی در مبتالیان به این 
بیماری طیف وسیعی داشته و از موارد بدون عالمت تا 
موارد با عالئم بسیار شدید و تهدیدکننده حیات است.
وی توضیح داد: افرادی که دچار عالئم می ش��وند، در 
فاز نخست به تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد عضالنی، 
درد عضالت شکم و کمر، گیجی، حالت تهوع، استفراغ 
و پرخونی مخاط دچار می ش��وند و در فاز حاد بیماری، 
فرد دچار خونریزی زیر پوستی، کبودی بدن، خونریزی 
داخل ملتحمه چش��م، خونریزی مخ��اط، خونریزی از 
مجاری بدن و در نهای��ت درگیری چندین ارگان بدن 
همچون سیستم گوارشی، ادراری و تنفسی شده که در 

این صورت ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.

۲۲ مورد ابتال به تب کنگو و ۲ نفر فوتی در کشور

آیا برای فرزندخواندگی باید اموال به نام فرزند شود؟
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان س��ازمان 
بهزیستی با اشاره به بند ۱۴ قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 
گف��ت: دادگاه در صورتی حکم سرپرس��تی 
صادر می کند که بخش�ی از اموال یا حقوق 
درخواست کننده به کودک یا نوج�وان تحت 
سرپرستی تملیک ش��ود و تشخیص نوع و 
میزان م��ال ب��ا دادگاه است.س��عید بابایی 
در گف��ت و گو با ایرنا اف��زود: حتی مواردی 
بوده که به سبب وضعیت مناسب اجتماعی 
خان��واده فرزندپذیر، دادگاه به رغم مس��تاجر 
ب��ودن آنان حت��ی حکم ب��ه فرزندخواندگی 
داده است بنابراین در فرزندخواندگی، میزان 
تملیک میزان مشخصی از مایملک یا تعهد 
کتبی نس��بت به آن بس��ته ب��ه نظر قاضی 
دارد و پرونده به پرونده متفاوت اس��ت.وی 
ادام��ه داد: در مواردی که دادگاه تش��خیص 

دهد اخذ تضمین عینی از درخواس��ت کننده 
ممکن یا به مصلحت نیس��ت و سرپرس��تی 
ک��ودک یا نوجوان ضرورت داش��ته باش��د، 
دس��تور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخش��ی 
از ام��وال یا حقوق در آین��ده را صادر و پس 
از قبول درخواس��ت کننده و انجام دس��تور، 
حکم سرپرستی صادر می شود.بابایی اضافه 
کرد: در صورتی که دادگاه تش��خیص دهد 
اعطای سرپرس��تی بدون اج��رای مفاد این 
م��اده به مصلحت کودک یا نوجوان اس��ت، 
به صدور حکم سرپرس��تی اق��دام می کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، فرزندخوانده 
از والدی��ن فرزندپذیر ارث نمی برد. قانونگذار 
تالش کرده برای جبران این موضوع و برای 
حمایت از فرزندخوان��ده، بندهایی را در نظر 
بگیرد تا وی در این مسئله متضرر نشود و به 
عبارتی فسخ فرزندخواندگی نیز دشوارتر شود.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان س��ازمان 
بهزیستی کش��ور اظهار داشت: براساس بند 
۱۵ قان��ون حمایت از ک��ودکان و نوجوانان 
بی سرپرست و بدسرپرست، درخواست کننده 
منحصر یا درخواس��ت کنندگان سرپرستی 
باید متعهد شوند که همه هزینه های مربوط 
به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت 
سرپرستی را تأمین کنند. این حکم حتی پس 
از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز 
تا تعیین سرپرس��ت جدید، ب��رای کودک یا 
نوجوان جاری است. به این منظور سرپرست 
منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان 
خود را نزد یکی از ش��رکت های بیمه به نفع 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر 
کنن��د. در اینج��ا نیز در صورت��ی که دادگاه 
تش��خیص ده��د اعطای سرپرس��تی بدون 
اج��رای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا 

نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام 
می کند.بابایی افزود: ماده ۱۵ قانون حمایت 
از ک��ودکان بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت 
مص��وب ۱39۲ نیز به گون��ه ای مکمل ماده 
۱۴ است و در راستای حمایت از فرزندخوانده 
اس��ت اما تبصره ای نیز دارد.وی تاکید کرد: 
در کل باید به این نکته اش��اره داش��ت که 
توانمندی مالی در حد میانگین جامعه برای 
پذیرش یک کودک به فرزندخواندگی مورد 
نیاز اس��ت چون بنا نیس��ت کودکی که یک 
دوره بحرانی و دشوار را در خانواده قبلی خود 
س��پری کرده بار دیگر وارد خانواده ای شود 
که از حداقل ها محروم باش��د.مدیرکل امور 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور 
افزود: در مقابل ه��م باید گفت تنها مالک 
ب��رای فرزندپذیری رف��اه و توانمندی مالی 
نیس��ت و این شاخصه در کنار شاخصه های 

دیگری مانند س��طح تحصی��الت، وضعیت 
اجتماعی خانواده و توانمندی جسمی مطرح 
می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد.بابایی با 
اش��اره به ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست گفت: طبق این 
ماده قانونی، تکالیف سرپرس��ت نس��بت به 
کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت 
و نفق��ه با رعایت تبصره ماده )۱۵( و احترام، 
نظیر تکالیف والدین نس��بت به اوالد است. 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف 
است نسبت به سرپرست، احترام متناسب با 
ش��أن وی را رعایت کند.وی ادامه داد: ماده 
۱۷ همین قانون اش��اره به این دارد که نباید 
در تربیت و نگهداری کودک غفلتی صورت 
پذیرد بنابراین س��طحی از وضعیت مالی در 
هر منطقه به تناسب وضعیت بومی منطقه، 

مورد نیاز است.



اخبار
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اقتصاد خرد

موافقت با افزایش 1۵ درصدی قیمت 
مواد شوینده

رئی��س انجم��ن صنایع ش��وینده، آرایش��ی 
موض��وع  ای��ن  در  گف��ت:  بهداش��تی  و 
تصمی��م گیرن��ده نهایی س��ازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اس��ت که 
براس��اس تصمیم آنها اقالم ش��وینده تا ۱۵ 
درصد افزایش قیمت را داش��ته که از دو روز 
گذش��ته اعمال شده است.به گزارش ایلنا، در 
روزهالی اخیر ش��اهد نابسمانی و اخبار ضد و 
نقیض در مورد نحوه و میزان افزایش قیمت 
مواد ش��وینده بودیم بطوریکه رئیس اتحادیه 
عمده فروشان مواد شوینده و پاک کنندگان 
روز پنجشنبه به ایلنا گفت که انجمن صنایع 
ش��ویندگان با توجه به باال رفتن هزینه های 
س��ربار، نرخ ارز و مش��کالت در تامین مواد 
اولیه تقاضای افزایش 3۰ تا 8۰ درصدی نرخ 
مواد ش��وینده را کردند اما سازمان حمایت با 
این تقاضا موافقت نکرد. تقاضای این انجمن 
برای افزایش نرخ مواد ش��وینده به این شرح 
است؛ افزایش ۷۰ درصدی نرخ مواد شوینده 
دستی، افزایش 6۵ درصدی نرخ مواد شوینده 
ماش��ینی، افزایش 6۰ درص��دی نرخ مایعات 
دستشویی و ظرفشویی، افزایش ۵۰ درصدی 
نرخ ش��امپو و س��ایر محصوالت ش��وینده، 
افزای��ش 8۰ درصدی نرخ صاب��ون و خمیر 
دندان.از همین روی بختیار علم بیگی، رئیس 
انجمن صنایع ش��وینده، آرایشی و بهداشتی، 
در گفت وگ��و با ایلنا در م��ورد میزان افزایش 
قیمت اقالم ش��وینده گفت: در این موضوع 
تصمی��م گیرن��ده نهایی س��ازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اس��ت که 
براس��اس تصمیم آنها اقالم ش��وینده تا ۱۵ 
درصد افزایش قیمت را داش��ته که از دو روز 

گذشته اعمال شده است.

تدوین بسته تشویقی جدید برای شتاب 
گرفتن نوسازی بافت فرسوده

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از تدوی��ن 
بسته های تشویقی جدید برای جلب مشارکت 
مردم، سرمایه گذاران، توسعه گران و سازندگان 
خبر داد.به گزارش صداو س��یما،محمد آئینی 
گفت: س��ازندگان و توس��عه گرانی که نسبت 
به نوس��ازی محله ای و ی��ا از روش تجمیع 
پالک ه��ا اس��تفاده می کنن��د، از امتیازات و 
مشوق های بیش��تری از جمله اضافه تراکم، 
کس��ر پارکینگ، کاهش زمان صدور پروانه، 
تخفیفات نظام مهندسی و عوارض شهرداری 
و س��رعت در اخ��ذ مجوز ه��ای مرب��وط به 
دس��تگاه های خدمات رس��ان همچون آب، 
برق، گاز بهره مند می شوند.مدیر عامل شرکت 
بازآفرینی ش��هری افزود: مال��کان واحد های 
مسکونی در محالت هدف بازآفرینی در طول 
زمان نوسازی و بهسازی واحد های مسکونی 
خود می توانند از تسهیالت ودیعه مسکن برای 
اسکان موقت استفاده کنند.آئینی با تاکید بر 
استفاده از متخصصان، نخبگان و اندیشمندان 
دانش��گاهی در حوزه بازآفرینی شهری گفت: 
به دنبال این هس��تیم ت��ا از ظرفیت جوانان 
و گروه های جه��ادی متخصص در محالت 
کم برخوردار در راس��تای تحقق سند تحول 

مردمی دولت سیزدهم استفاده کنیم.

قیمت مرغ زنده با ارز نیمایی کیلویی 
4۵ هزار تومان تمام می شود

مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری مرغ��داران 
گوش��تی ایران قیمت تمام شده مرغ زنده را با 
ارز نیمایی کیلویی ۴۵ هزار تومان عنوان کرد 
و گفت: با توجه به تامین نهاده های طیور با ارز 
نیمایی، از دو هفته دیگر مرغ زنده باید با نرخ 
نیمایی در بازار عرضه شود در غیر این صورت 
با ضرر هنگفت تولیدکنندگان روبرو خواهیم 
شد.به گزارش ایرنا، حبیب اسداهلل نژاد درباره 
وضعی��ت تولید مرغ زنده و بازار این محصول 
افزود: جوجه ریزی بعد از ۲۱ اردیبهشت ماه با 
ارز نیمایی صورت گرفته است، بنابراین مرغ 
زنده و گوش��ت مرغی که از یک هفته دیگر 
وارد بازار می ش��ود، با ارز نیمایی باید محاسبه 
ش��ود.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوش��تی اظهار داش��ت: اکن��ون قیمت مرغ 
زن��ده در بازار به طور متوس��ط حدود 3۰ هزار 
تومان خریداری می ش��ود، این بدان معناست 
که تولیدکنندگان م��ا روی هر کیلوگرم مرغ 
حداقل ۱۵ هزار تومان ضرر می دهند، درحالی 
که قیم��ت واقعی مرغ زنده بدون احتس��اب 
س��ود برای تولیدکنندگان ۴۵ هزار تومان و با 
احتساب سود اندکی ۴9 هزار تومان است.وی 
تصریح کرد: با توجه به قیمت های دس��توری 
و مصوب گوشت مرغ برای مصرف کنندگان، 
شاهدیم که با وجود افت قیمت مرغ زنده، نرخ 

گوشت مرغ گرم در بازار کاهش نمی یابد.

اخبار

کشف احتکار و عرضه خارج از شبکه 
۷۸ هزار حلقه الستیک

مرک��ز حراس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت موفق به کش��ف اختف��ا و امتناع از 
عرض��ه و عرض��ه خارج از ش��بکه ۷8 هزار 
حلقه الس��تیک س��واری و س��نگین شد.به 
گ��زارش عصرایرانی��ان ب��ه نق��ل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، مرکز حراست این 
وزارتخانه توانس��ت عوامل اختفا و امتناع از 
عرض��ه و عرض��ه خارج از ش��بکه ۷8 هزار 
حلقه الس��تیک سواری و س��نگین به مبلغ 
۱۰۲ میلیارد تومان را کشف کند.همه موارد 
با دس��تور کتبی مرکز حراست با مراجعه به 
انبارها بررسی و صورت جلسه شده و پرونده 
تعزیراتی نیز برای آنها تشکیل شد.عالوه بر 
این، مرکز حراس��ت وزارت صمت توانست 
احتکار و عرضه خارج از ش��بکه سه میلیون 
و ۷۰۰ هزار لیت��ر روغن موتور لیتر به ارزش 
۱6۰ میلیارد توم��ان، 6۷ هزار و ۲3۱ حلقه 
الس��تیک س��واری و ۱۰ هزار و ۱3۷ حلقه 
الستیک سنگین به مبلغ ۱۰۱ میلیارد تومان 
را نیز کشف کند.گفتنی است این پیگیری ها 
بر اساس ماه ۱8 و ۵ قانون تعزیرات حکومتی 

انجام شد.

منتخبان رزرو خودرو تا ششم تیر برای 
واریز وجه فرصت دارند

س��خنگوی وزارت صمت گف��ت: منتخبان 
رزرو خودرو تا ششم تیر ماه برای واریز وجه 
فرصت دارند و برای آنها خودرو در نظر گرفته 
شده است، بنابراین نگران نباشند.به گزارش 
مهر،امید قالیباف در مورد مش��کل برخی از 
منتخبین ذخیره )رزرو( ب��رای انجام فرآیند 
ثبت نام نهای��ی در س��امانه یکپارچه قرعه 
کش��ی خودرو، اظهار ک��رد: در حال حاضر 
س��امانه مربوط به گروه خودروس��ازی سایپا 
دچار اش��کال شده که این شرکت قول داده 
در اسرع وقت مشکل را حل کند.سخنگوی 
وزارت صمت گفت: منتخبان نگران نباشند 
تا شش��م تیر ماه برای انج��ام فرایند نهایی 
ثب��ت نام و واریز وجه ب��رای دریافت خودرو 
فرصت وج��ود دارد.قالیباف افزود: حدود 66 
ه��زار نفر منتخب رزرو هس��تند که تاکنون 
برای آنها پیامک ارس��ال ش��ده و یا در حال 
ارس��ال اس��ت که پس از دریافت پیامک به 
سایت خودروس��ازی که برنده شدند مراجعه 
و تکمیل وجه کنن��د.وی در مورد منتخبان 
اصل��ی نی��ز تصریح کرد: ۱۲۵ ه��زار نفر به 
عنوان منتخب اصلی ثبت نام شدند و واریز 
وجه انجام دادند.بر اس��اس این گزارش ، بر 
اس��اس اطالعیه روز ۲۵ خردادماه س��امانه 
یکپارچه تخصیص خودرو وابسته به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با 
توجه به اتمام فرص��ت واریز وجه منتخبین 
اصل��ی، تمامی منتخبین ذخیره )رزرو( اولین 
مرحله قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه 
ف��روش خودرو که نام آن ها در این س��امانه 
اعالم ش��ده، می توانند از امروز )ش��نبه ۲8 
خ��رداد ۱۴۰۱( ب��ا مراجعه به س��ایت های 
فروش ش��رکت های خودرو س��از، نسبت به 
انج��ام فرآیند ثبت نام نهای��ی و واریز وجه 

اقدام کنند.

سرمایه گذاری 2۷ میلیارد دالری 
معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته

مدی��ر برنام��ه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
ایمی��درو گف��ت: این س��ازمان تاکن��ون با 
مجموعه شرکت های زیر مجموعه بیش از 
۲۷ میلیارد دالر س��رمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی انجام داده که بخش 
زی��ادی از ای��ن س��رمایه گذاری در مناطق 
کمتر توس��عه یافته بوده اس��ت.به گزارش 
صداو سیما، س��میه خلوصی افزود: ایمیدرو 
ب��ا هم��کاری مجموع��ه ش��رکت های زیر 
مجموعه تاکنون بی��ش از ۲۷ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری در بخش مع��دن و صنایع 
معدن��ی انجام داده اس��ت ک��ه در کنار آن 
برنامه ریزی ۱۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
را در ح��ال اج��را دارد که بخ��ش زیادی از 
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 
انجام ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: ایمیدرو 
در ۲۰ س��ال گذش��ته در 8۲ درصد مناطق 
کمتر توسعه یافته کشور از طریق طرح های 
صنعتی، معدنی و اکتش��افی سرمایه گذاری 
کرده ک��ه برخی از نمونه های آن س��رمایه 
گذاری طرح های صنعتی فوالدی اس��تانی 
در استان خراسان جنوبی شهرستان قائنات، 
چهارمحال و بختیاری، نیریز و میانه اس��ت 
که بیانگر فعالیت های گس��ترده در این نوع 
سرمایه گذاری هاس��ت.مدیر برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران افزود: همچنین 
در سیستان و بلوچستان، شهرستان ُمکران، 
بیجار و ُقروه در استان کردستان که همه از 
مناطق کمتر توس��عه یافته هستند با هدف 
توسعه اشتغال در این مناطق، ضمن سرمایه 
گذاری های صنعتی و فوالدی، طرح ها آغاز 
ش��ده و برخی از آن ه��ا در مراحل پایانی و 
تکمی��ل و بعض��ی نیز در مراح��ل عملیات 

اجرایی هستند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس 
گفت: قط��ع ب��رق صنایع ب��رای کنترل 
مصرف بدون توجه به تنظیم بازار، قیمت 
مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فوالد 
را افزای��ش می دهد.به گزارش خانه ملت، 
مجتبی رضاخواه با اش��اره به لزوم تنظیم 
گری بازار در کن��ار مدیریت مصرف برق 
اظهار کرد: دولت باید همزمان با مدیریت 
مص��رف ب��رق، تنظیم ب��ازار را هم انجام 

دهد؛ ه��م اکنون دولت تصمیم  دارد برای 
مدیریت مصرف برق،  برق صنایع را قطع 
کند که ای��ن امر درنهایت موجب افزایش 
قیمت س��یمان و فوالد می ش��ود.نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: 
اینکه ب��رای مدیریت مصرف در یک بازه 
زمانی برق صنایع هم قطع ش��ده و قیمت 
مصالح ساختمانی نظیر سیمان افزایش پیدا 

کند، پذیرفته ش��ده نیست. اخیرا در بازدید 
از کارخانه های س��یمان مشاهده کردیم، 
عمده کارخانه ها ب��ا بحران فروش مواجه 
بوده و س��یمان و کلینکر به مقدار زیادی 
در انبارها انباشته شده بود.عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: قیمت هر متر مکعب 
بتن در حال رسیدن به یک میلیون تومان 
اس��ت که رقمی بس��یار باال بوده و دولت 

حتم��ا بای��د بر ب��ازار نظارت کنن��د. نباید 
مدیری��ت مصرف ب��رق ب��دون مدیریت 
تنظی��م بازار باش��د و از طرفی با ش��رایط 
کنونی اگر توجهی به مدیریت بازار نباشد، 
قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده 
و وع��ده دولت برای س��اخت یک میلیون 
واحد مس��کونی در س��ال محقق نخواهد 
ش��د و از طرفی گرانی مصالح ساختمانی 
سازندگان شخصی را هم با مشکل مواجه 

می کند.وی با بیان اینکه مدیریت مصرف 
ب��رق صرفا بر مبنی عرضه و تقاضا نبوده، 
افزود:  باید قیمت ها کنترل و به امر تنظیم 
بازار توجه شود به ویژه تنظیم نرخ سیمان 

و فوالد هم توجه شود.

قطع برق صنایع، قیمت سیمان و فوالد را افزایش می دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس:

عطش موجران برای افزایش اجاره بها به جنوب شهر رسید
علی رغم مصوبه 2۵ درصدی؛

در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی 
اجاره به��ا را تصویب کرده، اما اجاره بهای مس��کن در 
برخی محله های پایین ش��هر ب��ه ۵ تا ۷ میلیون تومان 
رسیده اس��ت.به گزارش مهر، بازار رهن و اجاره مسکن 
در ش��رایطی رو به وخامت گذاش��ته که اگر تا سال های 
قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهک های 
یک تا 3 شهری س��اکن پایتخت به شهرهای حومه ای 
تهران هش��دار داده می ش��د، در حال حاضر این روند در 
حال تس��ری به خانوارهای متوس��ط ش��هری و بعضاً تا 
دهک های 6 است.رش��د سنگین اجاره بها در سال های 
اخیر عمدت��اً به محالت گران نش��ین تهران اختصاص 
داش��ت ولی در ماه ه��ای اخیر این روند رو به رش��د، به 
محله های متوس��ط نش��ین و یا نیمه جنوب��ی پایتخت 
کش��یده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محالت 
به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه ای نیز 

با گرانی اجاره بها مواجه شده است.
بانک مرکزی: رش�د اجاره بها ���۵۰ درصد /  اتحادیه 

امالک: 3۰۰ درصد
بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران 
طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 
خبر داده اس��ت؛ همچنین اجاره مس��کن در ماه گذشته 
نسبت به نخستین ماه امسال )فروردین ۱۴۰۱( نیز رشد 
۲ درصدی داش��ته اس��ت.این در حالی است که عبداهلل 
اوت��ادی عضو هیئ��ت مدیره اتحادیه مش��اوران امالک 
تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل 

را 3۰۰ درصد عنوان کرده است.
مصوبه ای از پیش شکست خورده ���

س��تاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهش��ت امس��ال در 
مصوبه ای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد 
تعیین کرده اس��ت که اگرچه بر اس��اس مصوبه مذکور، 
مش��اوران امالکی ک��ه قراردادهای اجاره مس��کن را با 
ارقامی بی��ش از ۲۵ درصد اجاره به��ای همان واحد در 
سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه رو می شوند، اما 
به نظر می رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه 

ندارن��د و با افزایش هایی بعضاً ت��ا چند برابر اجاره بهای 
س��ال های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده اند.آن 
ه��م در حالی که هنوز دوره زمان��ی این مصوبه به یک 
ماه نرس��یده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره 
امتحانات مدارس و دانشگاه ها، هنوز خیلی از خانواده های 
مس��تأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشان دهنده 
شکس��ت خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در 
سال جاری است.ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن 
از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش 
رو به دلیل تالش بازار اجاره مس��کن برای رس��یدن به 
فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر 
رشد جهش گونه داشته، خبر می دهند. گفته می شود که 
نس��بت اجاره به��ا به ارزش ملک معم��واًل در دامنه ۲۰ 
درصد )یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مس��کن 
قرار می گیرد( باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای 

شتابی اجاره بها، این فاصله ُپر نشده است.

نگاه�ی به ب�ازار اجاره به�ای مس�کن در محله های  ���
جنوب شهر تهران

به عنوان مث��ال در بریانک اجاره واحد واحد 9۰ متری 
با 3۰۰ میلیون تومان ودیع��ه و اجاره ماهانه ۴ میلیون 
و 3۰۰ هزار تومان فایل ش��ده است.واحد 69 متری در 
محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت 3۲۰ میلیون تومان 
ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به 
بازار اجاره مسکن عرضه شده است.واحد ۱۰۰ متری در 
منیریه 6۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد 6۰ متری 
در جوادیه بدون آسانس��ور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و 
ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. 
اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه 
بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می دهد.واحد 6۰ متری در 
مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه 
و اجاره ماهانه ۵ میلیون و 6۰۰ هزار تومانی آماده ارائه 
به بازار اجاره مس��کن است. واحدی که سال گذشته با 

قیم��ت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رش��د 
بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده اس��ت.یک خانوار 
س��اکن در شرق تهران گفت: که س��ال گذشته ساکن 
یک واحد ۷۰ مت��ری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون 
تومان ودیعه و اج��اره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند 
که موجر برای سال جاری اجاره همین واحد را به 3۰۰ 
میلی��ون تومان ودیعه و 3.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه 
افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه 
مسکن، به ش��هر جدید پردیس برای سال جاری کوچ 
کرده اند.یکی از مش��اوران امالک در منطقه ۱۴ تهران 
نیز گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله 
شکوفه )جنوب شرق تهران( در حالی برای سال جاری 
۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در 
سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر 
واگ��ذار ش��ده بود.واحد ۷۲ متری در محل��ه امیر بهادر 
)انته��ای جنوبی خیابان ولیعصر نرس��یده به میدان راه 
آهن( با ۲۰۰ میلی��ون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 6.۵ 
میلیون در حالی به بازار اجاره مس��کن عرضه شده که 
مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا 3 میلیون 
تومانی اجاره رفته بود.اگرچه در هفته گذشته جلسه ای 
با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محسن 
رضای��ی معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار ش��ده و 
همچنین تأکید رئیس جمهور بر تس��ریع در رس��یدگی 
به وضعیت اجاره های مس��کن در آخرین جلسه هیئت 
دولت ، نش��ان از عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت 
اجاره مسکن دارد.اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن 
معتقدن��د تصمیماتی چ��ون اعطای تس��هیالت ودیعه 
مسکن با نرخ سود ۱8 درصد یا تعیین سقف اجاره بها، 
بیش��تر از آنکه راهکار باشد، ُمسکن های موقتی برای 
رهایی از ش��رایط موجود است؛ با این حال حتی سقف 
گذاری دس��توری ب��رای اجاره بها، به طور مش��هودی 
از س��وی برخ��ی موجران و مالکان نقض می ش��ود که 
 حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه ستاد تنظیم

 بازار است.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۱۲۰ هزار 
واحد خالی جدید و معرفی آن به سازمان امور مالیاتی خبر 
داد و گف��ت: کنترل بازار اجاره نیاز به قانون دارد که روز 
)شنبه( در جلسه سران مطرح و مصوبات برای کوتاه مدت 
اخذ می شود.به گزارش ایرنا محمود محمودزاده در پاسخ 
به این س��وال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا 
دولت ها روی اجرای مصوبه س��قف ۲۵ درصد اجاره بها 
تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی افتد. دلیل آن چیست؟، 
گفت: اینکه بعضا صحبت می شود که چرا دولت تا االن 
ب��ه موضوع اجاره بها و کنترل بازارمس��کن ورود نکرده 
است، باید گفت که آمار 3۰ ساله از سال ۷۰ تا االن را اگر 
بررسی کنیم، می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی 
ارائه ش��ده و همواره قیمت اجاره مس��کن از یک شیب 
متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده اس��ت.وی افزود: 
این ش��یب بین ۱۰ تا ۱۵ درص��د کمتر از تورم عمومی 
تح��ت کنترل بوده، ولی از س��ال 98 به بعد همزمان با 
بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد 
کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار 
گرفت و برای اولین بار در سال 99 با مصوبات ستاد ملی 
کرونا، کنترل اجاره در دس��تور کار قرار گرفت که همان 
۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کالنش��هرها و 
۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این 
طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع اجاره، 
چون شروع اجاره، مبانی قیمت گذاری خاص خودش را 
دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، 
نیست.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در پاس��خ به این سوال که چرا سقف ۲۵ درصد رعایت 

نشده است، گفت: مرکز آمار ایران رسما اعالم می کند در 
پایان سال 99 میزان افزایش اجاره بها، 3۲ درصد است و 
اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره هایی را که تمدید شدند 
و میزان متوس��ط آن هایی را که جدیدا اجاره رفته اند، در 
نظر بگیرید، آمار متوس��ط رشد مبلغ اجاره در کشور 3۲ 
درصد اس��ت و این در سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار شد.وی 
گف��ت: با هم��کاری ویژه ای که دس��تگاه های مختلف 
از جمله قوه قضاییه داشتند، س��ال 99 که سال ابتدای 
این طرح بود، ما 6۴ درصد کاهش جابه جایی مس��تاجر 
را داشتیم.محمودزاده در مورد علت عدم رعایت مصوبه 
افزیش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار 
3۲درصدی که مرکز آمار ایران اعالم کرده است، استناد 
کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع 
اصلی و قابل اس��تناد اس��ت وآماری که بانک مرکزی 
اعالم می کند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر 
اساس تعداد معامله ای است که در مناطق مختلف شهر 
صورت می گیرد و متوسط گیری می کند و این نمی تواند 
مالک درستی برای برنامه ریزی باشد و در یک منطقه 
تعداد معامالت بیشتر و در منطقه ای عکس این موضوع 
باش��د.وی افزود: این آمار امسال بیشتر است و سال 99 
که اجرای این مداخله در بازار ش��روع شد، 3۲ درصد در 
پایان س��ال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به 3۴ درصد رسید. 
اما امس��ال چرا این اتفاق حادث شده است؟محمودزاده 
گفت:همزمان مسایل مختلف اقتصادی است که در بازار 
مس��کن تاثیر دارد. در گزارش تان اشاره فرمودید که از 
اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن ۲6 درصد 
افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل 

کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباش��د، ولی 
سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد باال 
رفته اس��ت؟معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی در 
بازار اقتصادی که مثال قیمت ۴۰ درصد کاالها افزایش 
داشته، افزایش ۲6 درصدی برای مسکن هم زیاد است 
چرا که مس��کن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به 
این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد 
شدند و مصوباتی را هم ارائه می کنند.این مقام مسئول 
در وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه دستورات رئیس 
جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رس��یده 
اس��ت؟، گفت: در س��ال 99 و ۱۴۰۰ مصوبه هایی برای 
کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط 
کرونا را کمت��ر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه 
ش��دیم و مجموعه ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار 
اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است.وی گفت: 
بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی 
موجود در بازار اس��ت. برای اقدام کوتاه مدت که همان 
س��امانه اسکان امالک است. س��امانه اسکان و امالک 
در دی ماه س��ال گذشته برای اولین بار توانست بیش از 
۵6۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان 
امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات های خانه خالی 
بعد از ۴۰ و چند س��ال که از اولی��ن قانون در این حوزه 
می گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیرا 
در هفته گذشته هم مجددا ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید 
را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی 
کردیم.محمودزاده ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش 
تولید اس��ت و در قالب پروژه ه��ای حمایتی که االن در 

دولت به عنوان یکی از پروژه های اصلی دولت اس��ت. 
در آن بیش از ۵6۷ هزار واحد در حوزه مس��کن شهری 
در حال س��اخت داریم.به گفته محم��ودزاده در مراحل 
مختلف س��اخت، ۱۵8 هزار واحد در مسکن روستایی و 
۱93 هزار واحد در حوزه خودمالکین س��اخته می ش��ود. 
غیر از حدود ۵3 هزار واحد بافت فرس��وده که در همان 
پکیج اولیه اش��اره کردم.وی گفت: این مجموعه کاری 
9۱8 ه��زار واحدی تا االن اس��ت و تمام تالش وزارت 
راه و شهرس��ازی این است که تا قبل از پایان سال این 
تعداد را به ۲ میلیون واحد برس��انیم. اما بحث س��وم که 
مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل 
بازار اس��ت. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی 
شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو 
بخش است؛ بخشی اس��ت که با مصوبات دولت انجام 
شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی و در ستاد 
تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح 
خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطالع رسانی خواهیم 
کرد.وی عنوان کرد: کنت��رل بازار نیاز به قانون دارد که 
روز ش��نبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات 
برای کوتاه مدت اخذ می شود و همزمان مجلس شورای 
اسالمی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن 
به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان امسال نمی رسد، 
ولی موضوع از طریق س��ران قوا در حال پیگیری است 
که بتوانیم این کنترل را برای تابس��تان امسال و اجاره 
امس��ال داشته باشیم و بعد از تصویب قانون در مجلس 
شورای اسالمی برای سال های بعد قابل کنترل و استناد 

قانونی خواهد بود.

۱۲۰ هزار واحد خالی جدید برای اخذ مالیات شناسایی شد
معاون وزیر راه و شهرسازی:

افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت سیگار 
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی مطرح کرد؛

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی از افزایش ۱۰ 
تا ۲۰ درصدی قیمت س��یگار در پی افزایش 
عوارض گمرکی و مالیات خبر داد و خواس��تار 
بهبود وضعیت تامی��ن ارز مواد اولیه دخانیات 
برای تامین بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر 
قیمت شد.به گزارش ایسنا،محمد رضا تاجدار 
با اشاره به حواشی مربوط به مالیات دخانیات 
در س��ال گذش��ته، اظهار کرد: در سال جاری 
ه��م علیرغم اینکه قرار بود افزایش پنج واحد 
درصدی مالیات بر ارزش افزوده سیگار طبق 

قانون جدید، از س��ال دوم اجرا، یعنی دی ماه 
۱۴۰۱ اعمال می شد، از ابتدای امسال افزایش 
یافت.بر این اس��اس به گفت��ه وی از ابتدای 
س��ال جاری مالیات برندهای خارجی معادل 
۴۵ درص��د به ع��الوه دو درصد حق انحصار 
و برنده��ای داخل��ی 3۰ درصد ب��ه عالوه دو 
درص��د حق انحصار خواهد بود.رئیس انجمن 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان 
محصوالت دخانی در ادامه با اشاره به افزایش 
نرخ پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز 
نیمایی، تصریح ک��رد: بعد از این افزایش نرخ 

پایه، سود بازرگانی بیشتر کاالها کاهش پیدا 
کرد، اما برای دخانیات مانند سابق ۱۱ درصد 
اس��ت. بنابراین عوارض گمرک��ی برای مواد 
اولیه دخانیات شش برابر شده که روی قیمت 
محص��ول نهایی تقریباً اثر ۲۰ تا 3۰ درصدی 

دارد.  
افزایش اشتباهی مالیات توتون و خرمن ���

تاجدار در ادامه از مش��کالتی در سامانه ها در 
پی تغییر نرخ پایه حق��وق گمرکی خبر داد و 
گفت: همچنین سازمان امور مالیاتی برداشت 
اشتباهی از قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته 

و افزایش پنج واحد درصدی را برای توتون و 
خرم��ن هم اعمال کرده و مالیات این دو را به 
ترتیب به ۱۵ و ۴۰ درصد رس��انده است. البته 
بعد از مکاتبه ها مقرر ش��د این اشتباه اصالح 
شود که هنوز اتفاق نیفتاده است.وی در پاسخ 
به سوالی درباره افزایش قیمت سیگار در سال 
جاری گفت: برای محاسبه قیمت باید افزایش 
پنج واحد درصدی مالی��ات بر ارزش افزوده و 
تاثیر ۲۰ تا 3۰ درصدی افزایش حقوق گمرکی 
را در نظر گرفت. اما به دلیل حفظ بازار و رقابت 
با ش��رکت های داخلی و س��یگارهای قاچاق، 

شرکت های مختلف، با احتیاط قیمت خود را 
بی��ن ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داده اند و برخی 

هم هنوز قیمت های جدید را اعمال نکردند.
تاثیر روانی افزایش نرخ ارز بر بازار ���

البته به گفته رئیس انجمن دخانیات، اخیرا تاثیر 
روانی افزایش نرخ ارز هم باعث افزایش قیمت 
سیگار در سطح خرده فروشی ها شده بود.تاجدار 
همچنین از مشکالتی در تامین ارز مواد اولیه 
خبر داد و خواس��تار بهبود این وضعیت برای 
تامین بازار و جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر 

شد.
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بانک و بيمه

ساعات فعالیت سامان چکاوک در بانک 
آینده تغییر کرد 

با توجه ب��ه تغییر س��اعات کاری بانک ها و 
ادارات به منظ��ور مص��رف بهینه برق و بنا بر 
ابالغیه جدی��د اداره معام��الت ریالی بانک 
مرک��زی ج.ا.ایران، س��اعت کاری س��امانه 
چکاوک بانک آینده تغییر کرد. بدین ترتیب، 
پایان واگ��ذاری چک های عادی تا س��اعت 
۱۰:۱۵ و پایان تعیین وضعیت آن ها، س��اعت 
۱3:3۰ خواهد بود.  ب��رای چک های رمزدار 
نیز پای��ان واگذاری س��اعت ۱۱:۱۵ و پایان 
تعیی��ن وضعیت آن ها س��اعت ۱3:۰۰ اعالم 

شده است.

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از شعبه 
مرکزی اصفهان

دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
ب��ه همراه س��ید محس��ن فاضلی��ان و علی 
عسکری اعضای هیات مدیره از بخش های 
مختلف شعبه مرکزی بانک مسکن در شهر 
اصفهان بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن _هیبنا، در این بازدید که حسن 
نوروزی مدیر شعب استان و معاونان مدیریت 
نیز حضور داشتند، مدیرعامل بانک مسکن از 
بخش های مختلف این شعبه از جمله وصول 
مطالبات، ارزی، امور اعتباری، خدمات بانکی، 
صندوق امانات بازدید و عملکرد این حوزه ها 
را مورد بررسی قرار داد. دکتر شایان در دیدار 
با کارکن��ان بخش ارزی این ش��عبه با بیان 
این مطلب که انتظارات بیش��تری نسبت به 
عملکرد این بخش به ویژه در شعب مرکزی 
وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های 
ش��هر صنعتی اصفهان، کارکنان برای جذب 
منابع در این اس��تان بیش��تر ت��الش کنند. 
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با حضور در 
بخش صندوق امانات شعبه مرکزی اصفهان، 
میزان امنیت و حراست از این بخش را مورد 

ارزیابی قرار داد.

حضور موفق بیمه کوثر در دوازدهمین 
نمایشگاه بین  المللی صنایع دریایی

غرفه شرکت بیمه کوثر در دوازدهمین نمایشگاه 
بین  المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران با 
اس��تقبال از سوی مسئوالن، بازدیدکنندگان و 
فعاالن این صنایع مواجه شد. به گزارش روابط 
عمومی و اعالم مدیر سرپرس��تی بیمه کوثر 
هرمزگان، بیش از ۵۰ شرکت و مجتمع فعال 
در عرصه ه��ای دریایی و دریانوردی و خدمات 
و صنایع وابسته در این نمایشگاه حضور یافتند 
و از ۲۴ ت��ا ۲6 خ��رداد در جزیره زیبای کیش 
به معرفی توانمندی ها، محصوالت و خدمات 
خ��ود پرداختند. طالب طبی��ب زاده بازاریابی از 
طری��ق آموزش را رویکرد بیم��ه کوثر در این 
نمایشگاه اعالم کرد و گفت: برگزاری کارگاه 
آموزشی بیمه های دریایی در غرفه بیمه کوثر 
به عنوان ی��ک اقدام ویژه، توج��ه همگان از 
جمله بازدیدکنندگان و سایر شرکت کنندگان 
در نمایشگاه را جلب کرد و فرصت های خوبی 
برای ارتباط گیری، مذاکره و شناسایی بازارهای 
جدید در اختیار بیمه کوث��ر قرارداد. وی بازدید 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
از غرفه بیمه کوثر را نقطه عطف حضور در این 
نمایشگاه دانس��ت و افزود: امیر دریادار شهرام 
ایرانی با تقدیر از خدمات بیمه کوثر، این شرکت 
را یکی از اولویت های فعاالن این عرصه برای 

انتقال و مدیریت ریسک ارزیابی کرد.

شعبه کرمان بیمه دانا سه هزار 
میلیاردی شد

رئیس ش��عبه کرم��ان بیمه دانا از س��ه هزار 
میلیاردی ش��دن پرتفوی این ش��عبه در سال 
۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش روابط عمومی بیمه 
دانا، فردین نظری با تشریح عملکرد یکساله 
شعبه کرمان گفت: این شعبه در سال ۱۴۰۰ 
بودجه ۱۵۴ درصدی را با پرتفوی بیش از سه 
هزار میلیارد ریالی محقق کرده اس��ت.  وی 
اف��زود: بودجه ابالغی س��ال ۱۴۰۰ با رعایت 
حداکثری ترکیب پرتفوی در تمامی رشته ها 
محقق ش��ده اس��ت. رئیس ش��عبه کرمان، 
نس��بت خسارت ش��عبه را در س��ال ۱۴۰۰ با 
وجود پرداخ��ت تمام خس��ارت های اموال و 
اش��خاص ۷۰ درصد اعالم و تاکید کرد: این 
شعبه در عین حال طبق بررسی های انجام شده 
باالترین پرتفوی را در بین شرکت های بیمه 
خصوصی استان کرمان از آن خود کرده و از 

بیمه آسیا در استان سبقت گرفته است.

اخبار

رئی��س اداره کل نظارت بر تس��هیالت و 
پیگیری مطالبات بانک توس��عه صادرات 
ایران اعالم کرد: این بانک در سال ۱۴۰۰ 
ب��ا پرداخت 36 ه��زار و 6۰۵ میلیارد ریال 
تس��هیالت به فعاالن اقتصادی در حوزه 
کش��اورزی، صنای��ع تبدیل��ی و تکمیلی، 
رش��دی ۱۰۷ درص��دی را در این بخش 
نسبت به س��ال ۱399 تجربه کرده است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه 

ص��ادرات ایران، »رضا حس��ینی صفا« با 
اشاره به اولویت اعطای سرمایه درگردش 
به مش��تریان بانک، گفت: این بانک طی 
س��ال های اخیر برنامه اعطای تسهیالت 
س��رمایه درگردش از محل منابع بانک به 
واحدهای معتبر صادرات��ی و دارای درآمد 
ارزی در کش��ور را دنبال کرده است. وی 
اظه��ار داش��ت: بانک توس��عه ص��ادرات 
ایران ب��ا اعطای ۱۱ه��زار و ۷۵۰ میلیارد 

ریال تس��هیالت به بخش معدن در سال 
۱۴۰۰، رش��دی ۱۰۴ درص��دی را در این 
حوزه نسبت به س��ال ۱399 داشته است. 
حس��ینی صف��ا بخش صنع��ت را یکی از 
ظرفی��ت های مهم کش��ور ب��رای درآمد 
ارزی و اش��تغالزایی معرف��ی کرد و گفت: 
بانک توسعه صادرات ایران با هدف توسعه 
ظرفیت ه��ای صادراتی بخ��ش صنعت، 
۱۰9 هزار و 6۲۰ میلیارد ریال تس��هیالت 

در س��ال گذشته به مشتریان صنعتی خود 
پرداخت کرده و حمایت ویژه از این حوزه 
را در برنامه های خود دارد. رئیس اداره کل 
نظارت بر تس��هیالت و پیگیری مطالبات 
بانک توس��عه صادرات ای��ران، افزود: این 
بانک در سال ۱۴۰۰ به مشتریان فعال در 
بخ��ش های مرتبط با تامی��ن برق، آب و 
گاز، س��اختمان، حمل و نقل، انبارداری و 
ارتباطات و بازرگانی داخلی نیز در مجموع 

۲۴ ه��زار و ۴۱۰ میلیارد ریال تس��هیالت 
اعطا کرده است. حسینی صفا از خاتمه ده 
پروژه بزرگ تامین مالی شده توسط بانک 
توسعه صادرات ایران در بخش های صنعت، 
مع��دن و خدمات در س��ال ۱۴۰۰ خبر داد 
و گف��ت: این بانک بی��ش از ۲۱ طرح نیز 
دردست اجرا دارد و از همه توان و امکانات 
خود برای به سرانجام رسیدن این طرح ها 

تا پایان سال ۱۴۰۱ استفاده می کند.

رشد 10۷ درصدی تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی
رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

مع��اون اجرایی مدیر عامل ش��رکت بیمه رازی اعالم 
کرد که امس��ال، در کنار استراتژی بازاریابی تهاجمی، 
بهب��ود فرآیندها و ارائه خدمات به روز به مش��تریان و 
شبکه فروش با جدیت پیگیری خواهد شد. به گزارش 
روابط عموم��ی و امور بین الملل بیم��ه رازی، وهاب 
جوادی در چهلمین جلس��ه سه شنبه های پاسخگویی 
که به صورت زنده از صفحه اینستاگرام شرکت پخش 
می ش��د، توس��عه کانال های ارایه  خدم��ات صدور و 
خس��ارت دهی در قالب افزایش تعداد ش��عب در الیه 
ش��هرهای مهم و نیز تداوم اعط��ای کد نمایندگی به 
متقاضی��ان حرف��ه ای و تخصصی س��ازی نمایندگان 
منتخب فعلی در بازارهای هدف مطلوب اعالمی را در 
دس��تور کار شرکت خواند و گفت: بیمه رازی ۱9 ساله 
بالغ اکنون در همه مراکز اس��تان ها و چند شهرس��تان 
بزرگ ش��عبه دارد و راه اندازی ش��عب در سایر مناطق 
را نی��ز ادامه خواهد داد. وی با اش��اره به این که ایجاد 
3۰ شعبه جدید در دستور کار استراتژی بازاریابی بیمه 
رازی است، اظهار کرد: شعب جدید شرکت متناسب با 

اولویت هایی همچون جمعیت، سهم از تولید ناخالص 
ملی، ضریب نفوذ و ویژگی های بومی اس��تان تاسیس 
خواه��د ش��د.  او همچنین اعالم کرد ک��ه بیمه رازی 

در س��ال گذشته سه شعبه جدید تاسیس و در ماه های 
آتی، چند ش��عبه دیگر و البته با ماموریت های متفاوت 
و متنوع در  کش��ور افتتاح خواهد کرد.  معاون اجرایی 

مدیر عامل ش��رکت بیم��ه رازی با اش��اره به این که 
ش��رکت موفق ش��د طی 8۰ روز نخست سال جاری، 
بودجه برنامه ریزی ش��ده را محقق کند، یادآور ش��د: 
پیش بینی می شود ش��رکت بیمه رازی همچون سال 
گذشته، رشد بیشتر از متوسط صنعت را تجربه و نسبت 
خسارت را نسبت به مدت مشابه کاهش دهد.  جوادی 
همچنین با بیان این که ارائه خدمات به صنایع فلزات 
اساسی، حمل و نقل، نفت، گاز و پتروشیمی به همراه  
پاالیش��گاه ها و صنایع پایین دستی انرژی به صورت 
ویژه مورد تاکید مدیرعامل است، اظهار کرد: لیدرهای 
این حوزه ها در گامی بزرگ جذب و بس��تر بازارسازی 
برای شبکه فروش ایجاد شده است که این مزیت های 
رقابتی باعث افزایش بی سابقه تقاضای کد نمایندگی 
از بیمه رازی ش��ده اس��ت.  او نماینده محوری و توجه 
ویژه به ش��بکه ف��روش را به مثابه ش��اهرگ حیاتی 
موسسه بیمه یاد کرد و گفت: حقیقتا معتقدیم که باید 
شبکه فروش فعلی را حفظ کنیم و اگرچه شاید با چشم 

اندازهای ترسیم شده فاصله داشته باشیم، 

استراتژی بازاریابی تهاجمی و ارائه خدمات به روز اولویت بیمه رازی

آمادگی سندیکای بیمه گران ایران برای افزایش کیفیت خدمات بیمه ای
در دیدار دبیر کل و اعضای هیئت رئیسه سندیکای یبیمه گران با رئیس کل بیمه مرکزی مطرح شد:

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به همراه 
اعضای هیئت رئیس��ه در دیدار با رئیس کل 
بیمه مرکزی به تعامل و همکاری سندیکای 
بیمه گران ایران با بیمه مرکزی در چارچوب 
برنام��ه اس��تراتژیک تنظیم ش��ده و اعالم 
آمادگ��ی برنامه های این نهاد در راس��تای 
پیش��برد فعالیت ها و افزایش خدمت رسانی 
به م��ردم اش��اره کردند. به گ��زارش روابط 

عمومی س��ندیکای بیمه گ��ران ایران، دبیر 
کل س��ندیکا در جلسه اعضای هیات رییسه 
س��ندیکا با رئیس کل بیم��ه مرکزی گفت: 
ارتباط دوستانه و تعاملی در چارچوب قوانین 
و مقررات برای افزای��ش کیفیت خدمات و 
بصورت یکپارچه صورت گرفته و این برنامه 
ها در چارچوب اهداف و سیاست های بیمه 
مرک��زی و وزیر محترم اقتص��اد انجام می 

ش��ود. دکتر س��ید محمد کریم��ی در ادامه 
س��خنان خود با اشاره به برخی از عملکردها 
و دس��تاوردهای س��ندیکا در چند سال اخیر 
از هم��کاری و تعامل ب��ا بیمه مرکزی برای 
برگ��زاری همایش بیمه و همزم��ان با روز 
بیم��ه و برگ��زاری پنل ه��ای تخصصی در 
این نمایش��گاه به عن��وان یک��ی از برنامه 
ها یاد ک��رد وگفت: این روند با اس��تفاده از 

تجربیات قبلی در سالهای آتی هم ادامه پیدا 
خواهد کرد. دبیر کل س��ندیکای بیمه گران 
ایران اضافه ک��رد: برقرای ارتباط منطقی با 
قوه قضاییه در چارچوب کارگروه تخصصی 
یکی دیگر از برنامه های س��ندیکا است که 
با این برنامه ه��م انتقال نظرات این قوه به 
سندیکا تسهیل می شود و هم متقابال امکان 
ارای��ه دیدگاههای صنعت بیمه به این قوه با 

اهمیت فراهم می شود. وی از ارتباط سندیکا 
با مجلس شورای اس��المی به عنوان یکی 
دیگر از اقدامات س��ندیکایاد کرد و افزود: با 
ای��ن ارتباط امکان ارای��ه نظرات تخصصی 
صنع��ت بیمه در ط��رح ها و لوایح ارس��الی 
مجلس بیش��تر ش��ده و در همین راستا می 
ت��وان از  ظرفیت ه��ای معاونت تقنینی قوه 

مجریه نیز به نحو مطلوب استفاده کرد. 

اخبار

بنیاد ملی بازی های رایانه ای آمادگی 
تبادل تجربه با کشورها را دارد

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای گفت: بنیاد 
آمادگی تبادل تجربه های خود در زمینه نظام رده 
بندی سنی متناسب با فرهنگ ایرانی - اسالمی 
به سایر کشورها به ویژه کشورهای مسلمان را 
دارد. به گزارش »عصر ایرانیان«، س��ید صادق 
پژمان مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در 
دیدار نوفل ابو رغیف، معاون وزیر فرهنگ عراق با 
جمعی از مدیران نهادهای فرهنگی کشور که در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد، 
با اش��اره به دو دهه فعالیت بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای گفت: این بنی��اد به عنوان تنها متولی 
زیس��ت بوم بازی های دیجیتال کش��ور وظیفه 
سیاس��تگذاری، ریل گذاری، حمایت و نظارت را 
در ای��ن حوزه را بر عه��ده دارد. مدیرعامل بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای در این دیدار ضمن ارائه 
گزارش��ی از اقدامات بنیاد در توسعه زیست بوم 
بازی های دیجیتال، توجه همزمان به رشد این 
صنعت و کمک به تولید بازی های باکیفیت در 
کن��ار ترویج و مدیریت مصرف بهینه بازی های 
دیجیت��ال را از دس��تاوردهای مه��م بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای برشمرد. سیدصادق پژمان با 
اشاره به س��هم ۲۵ درصدی مصرف کودکان 3 
تا ۱۱ س��ال در بهره گیری از بازی های دیجیتال 
افزود: حساس��یت خطیر نس��بت ب��ه صیانت از 
حقوق کودکان به عنوان یکی از مصرف کنندگان 
بازی، لزوم توجه به رده بندی س��نی بازی های 
دیجیت��ال را مضاعف می کند و در این زمینه در 
کنار تعیین رده بندی سنی برای بازی ها، کمک 
به پاالیش محتوایی بازی های مناسب کودکان 
از رویکردهای بنیاد است. وی تجربه جمهوری 
اس��المی ایران در طراحی ی��ک نظام رده بندی 
بومی مبتنی بر ارزش های علمی و فرهنگ ملی 
و دین��ی را از اقدامات بنیاد طی دو دهه فعالیت 
خود دانست و گفت: طراحی نظام رده بندی سنی 
بازی های دیجیتال ایران )اسرا( که در آن بازی ها 
از نظر روانشناسی، تربیتی و ارزش های فرهنگ 
بومی و دینی و همچنین توجه به پیامدهای پیدا و 
پنهان بازی ها رده بندی می شوند، یکی از نیازهای 
فرهنگی-رسانه ای کش��ورهای مسلمان است. 
نظام رده بندی سنی ایران با حدود ۱۵ سال سابقه 
مطالعاتی و اجرا، برای سایر کشورهای اسالمی 
نیز قابل اس��تفاده اس��ت و بنیاد ملی بازی های 
رایان��ه ای آمادگی تبادل تجربه های خود در این 
زمینه به سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه 

و مسلمان را دارد.

اینکه قرآن کتاب هدایت است نباید ما 
را به ظاهرگرایی بکشاند

آیت اهلل علیدوست ضمن اشاره به اینکه قرآن 
کتاب هدایت اس��ت و ما بای��د خودمان را با 
آن تطبیق دهیم نه اینکه قرآن را ابزار توجیه 
عقایدم��ان ق��رار دهیم. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، آخرین جلس��ه درس تفسیر قرآن 
آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، صبح امروز ۲8 
خرداد در حوزه علمیه قم برگزار ش��د. آنچه 
در ادامه می خوانید خالصه ای از این جلس��ه 
است: امروز دو بحث داریم؛ بحث اول درباره 
طل��ب هدایت از ق��رآن اس��ت و بحث دوم 
ناظر به ش��مارش مبانی تفس��یر است. فکر 
نمی کنیم این مطلب نیازمند توضیح باش��د 
که م��ا قرآن را رهب��ر می دانیم، ن��ه ابزاری 
برای توجیه عقاید خودمان. بعضی چیزها را 
آدم می دان��د ولی وقتی در صحنه عمل قرار 
می گی��رد، آنها را فراموش می کند. این بحث 
از مباحثی اس��ت که توضیح نمی خواهد ولی 
توجه می خواهد. وقتی انسان سراغ یک متن 
می رود خالی الذهن مطلق نیست. کیست که 
بگوید وقتی من سراغ یک متن می روم کاماًل 
خالی الذهن هستم، با این حال انسان باید به 
مقدار مقدور در تفسیر قرآن خالی الذهن باشد. 
کرخی یک جمله ای دارد که به کار امروز ما 
می آید. ایش��ان می گوید هر آی��ه ای از قرآن 
مخالف آنچه اصحاب ما می گویند بود یا باید 
آیه را تأویل ببریم یا بگوییم نسخ شده است. 
کرخیست های جدید آیات را تأویل نمی کنند، 
همچنین نمی گویند آیه نسخ شده است ولی 
می گویند آیه برای عصر خودش بوده است. 
مثاًل مخالفان قصاص می گویند حکم قصاص 
برای صدر اس��الم است که وقتی یک نفر از 
یک قبیله کشته می شد یک قبیله را قصاص 
می کردند، لذا قرآن فرمود »النفس بالنفس«. 
ما باید به کرخی بگوییم نمی ش��د عکس را 
می گفتی؟ یعنی اصحاب، خودشان را بر قرآن 
تطبیق دهند. نکته ای که تأکید می کنم این 
است ما باید خودمان را با قرآن تطبیق دهیم. 
یک بار یکی از آثار دکتر ابوالقاس��م گرجی را 
��اِرُق  می خواندم، ایش��ان در مورد آیه »َوالسَّ
��اِرَقُة َفاْقَطُع��وا أَْیِدَیُهَم��ا« گفته اس��ت  َوالسَّ
معنایش این نیس��ت که دست سارق را قطع 
کنید بلکه معنایش این اس��ت که جلوی دزد 
را بگیرید تا دستش از مال دیگران قطع شود. 
یک وقت آدم می گوید حد س��رقت سنگین 

است ولی اآلن مصلحت نیست اجرا شود.

اخبار

قدر جشنواره را نمی دانند
نشست رسانه ای بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
همدان روز ش��نبه ۲8 خرداد برگزار ش��د. به گزارش »عصر ایرانیان«، سالن 
کنفرانس مجموعه تئاتر ش��هر صبح روز ش��نبه ۲8 خرداد میزبان نشس��ت 
رسانه ای بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 
بود. امیر مش��هدی عباس دبیر جشنواره و مسعود ویژه مدیرکل ارشاد استان 
همدان و مهدی حاجیان در این نشست حضور داشتند. در ابتدای نشست، ویژه 
گزارشی درباره روند برنامه ریزی و برگزاری جشنواره بیست و هفتم در استان 
همدان ارائه داد. وی توضیح داد: س��ال گذش��ته بنا بود جشنواره برگزار شود 
ولی هر بار با س��ویه ای جدید از کرونا مواجه ش��دیم و چند بار تاریخ برگزاری 
جش��نواره تغییر کرد و در نهایت تصمیم به برگزاری جشنواره در تاریخ ۱ تا 6 
تیر ۱۴۰۱ شد. وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جشنواره های 
تخصصی ویژه کودک و نوجوان در امر آموزش بسیار مهم است. ویژه با اشاره 
به اینکه هنر از دیرباز در منطقه تمدنی همدان مورد استفاده می شده، افزود: در 
س��ده های اخیر هنرهای نمایشی رونق بسزایی در استان همدان داشته است. 
همچنین در تاریخ تئاتر ۱۰۰ سال اخیر ایران تماشاخانه های فعالی در استان 
همدان وجود داشته اند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز از دهه ۷۰ جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان رقم خورد. مدیرکل ارش��اد استان همدان تالش برای 
برگزاری برنامه های جنبی و اجراهای جش��نواره در 9 س��الن شهرستان های 
استان همدان را از ویژگی های جشنواره بیست و هفتم تئاتر کودک و نوجوان 
همدان ذکر کرد. سپس امیر مشهدی عباس دبیر بیست و هفتمین جشنواره 
بین الملل��ی تئاتر ک��ودک و نوجوان به ارائه گزارش خ��ود از فعالیت دبیرخانه 
جشنواره پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: باید از تمام گروه های 

نمایشی عذرخواهی می کنم که به دلیل تغییر چندباره تاریخ برگزاری جشنواره 
مجبور ش��دند چند ماه گروه خود را در این ش��رایط سرپا نگه دارند. مشهدی 
عباس افزود: ۷6 اثر در کل جش��نواره اجرا دارند و ۷۰ درصد آثار از اس��تان ها 
هس��تند و 3۰ درصد آمار به تهران اختصاص دارد. برخی از مخاطبان کودک 
و نوجوان ما به عنوان شرکت کننده در جشنواره حضور دارند. وی تأکید کرد: 
رویکرد ما در این دوره استانداردسازی بود زیرا جشنواره باید برآیند فعالیت های 
حرفه ای باشد. بخش زیر ۱8 سال، بخش فراگیر و بخش نمایش های ایرانی 
را در راستای این استانداردسازی به جشنواره بیست و هفتم اضافه شدند. دبیر 
بیست هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه تالش 
ما برای مش��ارکت اکثریت خانواده تئاتر در جش��نواره بسیار بوده است، یادآور 

ش��د: ما در بیست و شش دوره گذشته هیچ مستندسازی از جشنواره نداشتیم 
اما امسال به همت دبیرخانه و ستاد برگزاری، در قالب کتابی فعالیت ۲6 دوره 
گذشته منتش��ر شده است. مش��هدی عباس درباره بودجه جشنواره بیست و 
هفتم یادآور ش��د: ما با همان بودجه س��ال 99 جش��نواره را برگزار می کنیم و 
در بخش ستاد برگزاری جشنواره مجبور به صرفه جویی شدیم ولی در بخش 
کمک هزینه ها و بودجه گروه ها صرفه جویی نداشتیم. با بودجه فعلی نمی توان 
جش��نواره ای را برگزار کرد ولی با همکاری همکاران و دوس��تان این امکان 
فراهم شد. وی درباره بخش ملل جشنواره با اشاره به اینکه 9 اثر قابل توجه در 
این بخش حضور داشتند، افزود: متأسفانه به دلیل تغییر زمان برگزاری جشنواره 
تنها 3 اثر در این دوره حضور دارند. دبیر جش��نواره در ادامه به این نکته اشاره 
کرد که به دلیل ش��رایط کرونایی فیلم اجراهای جش��نواره تهیه و همزمان با 
ایام برگزاری به صورت آفالین در تلویزیون تئاتر ایران پخش می ش��وند. در 
این بخش از نشست، مهدی حاجیان اعالم کرد که در این دوره هیچ مشکل 
اعتباری نداشتیم. وی ادامه داد: برآورد در سال ۱۴۰۰ انجام شده ولی هزینه ها 
در بخش های مختلف همچون هزینه های س��فر و اسکان افزایش پیدا کرده 
ولی با همکاری دوس��تان در این هزینه ها صرفه جویی ش��ده است. مشهدی 
عباس در ادامه نشست متذکر شد: قدر این جشنواره را بسیاری نمی دانند زیرا 
رنکینگی که این جش��نواره برای تئاتر ایران در جهان به ارمغان آورده آبروی 
تئات��ر ایران را حفظ کرده اس��ت. وی درباره بحث حمایت های صورت گرفته 
از جش��نواره توضیح داد: وزارت آموزش و پرورش در بخش زیر ۱8 س��ال و 
بهزیس��تی در بخش فراگیر حمایت کردند ول��ی نهادها و ارگان های مختلف 

حمایت مالی از کلیت جشنواره نداشتند. 

برگزاری »تئاترکودک« با بودجه 1.۸ میلیاردی!
فرهنگی

وظیفه ما معرفی اسالم ناب محمدی )ص( و اسالم انقالبی است
آیت اهلل جنتی در پیامی خطاب به نشست مدیران سازمان تبلیغات:

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری 
طی س��خنانی خطاب به »نشس��ت مدیران 
ادوار س��ازمان تبلیغات اسالمی گفت: روحیه 
»انقالبی« و »اسالمی« در سازمان تبلیغات 
اسالمی محقق شده است. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، آیت اهلل جنت��ی رئیس مجلس 
خبرگان رهبری و دبیر ش��ورای نگهبان در 
پیامی تصویری خطاب به »نشست مدیران 
ادوار سازمان تبلیغات اسالمی« که در مشهد 
مقدس برگزار ش��د، ضمن تجلیل از خدمات 
مدیران ادوار سازمان تبلیغات اسالمی گفت: 
شما در نهاد سازمان تبلیغات اسالمی نشان 
دادید که در عم��ل می توان کار را برای خدا 
انجام داد. وی افزود: سازمان تبلیغات اسالمی 
نهادی پاک، انقالبی و والیتمدار است که در 
زمره فرزندان ام��ام )ره( و از تربیت یافتگان 
مکتب ام��ام )ره( ق��رار دارد. دبیر ش��ورای 
نگهبان با اش��اره به عملکرد خوب سازمان 

تبلیغات اس��المی خاطر نشان کرد: این نهاد 
از پی��روزی انقالب تا کن��ون هرکجا حضور 
یافت��ه آرمان های ام��ام )ره( و انقالب را در 
کارهایش مدنظر قرار داده است. وی با ابراز 
خرسندی از وجود چنین نهادی و خدمت در 
ای��ن نهاد گفت: دو امری که ما از ابتدا تاکید 
داش��تیم در این سازمان نهادینه شود، روحیه 
انقالبی و اسالمی بود که به حمداهلل محقق 
ش��د. آیت اهلل جنتی در ادامه اظهار داش��ت: 
باید در راس��تای اهداف تالش کنیم و مردم 
را در درجه اول در داخل و خارج از کش��ور با 
اسالم و انقالب آشنا کنیم. البته ما کمبودها و 
کوتاهی هم داریم اما وظیفه ما معرفی اسالم 
در معنای اخص آن یعنی اسالم ناب محمدی 
)ص( و اسالم انقالبی است. تمام کشورهای 
اس��المی ادع��ای اس��المی ب��ودن دارند و 
کمابیش هم کارهایی را انجام می دهند لذا تا 
زمانی که روحیه انقالبی در میان مسئولین و 

مردم نباشد، اسالمی در کار نیست؛ این نوع 
اسالم، اسالم آمریکایی است. وی با تشریح 
اسالم انقالبی گفت: اسالم انقالبی در واقع 
در بطن و موضع گیری های خودش، اس��الم 
را معرف��ی می کند. رئی��س مجلس خبرگان 
رهبری عنوان داش��ت: یکی از کارهایی که 
در س��ازمان تبلیغات اس��المی به آن کمتر 
پرداخته ش��ده است؛ شناس��اندن شخصیت 
متعال��ی ام��ام )ره( به مردم خارج از کش��ور 
بوده اس��ت. آیت اهلل جنتی خاطر نشان کرد: 
اخالق، ایمان، سیاست مداری، زمان شناسی 
و خصوصیات��ی دیگری از امام )ره( همچنان 
در داخل و خارج از کشور مغفول مانده است 
و باید در جهت شناس��اندن ای��ن ویژگی ها 
تالش کرد. وی همچنین اضافه کرد: همین 
خصوصیات امام )ره( ب��ود که پیروزی هایی 
را ب��رای انقالب به ارمغ��ان آورد لذا یکی از 
وظایف ما معرفی امام )ره( است. دبیر شورای 

نگهبان در ادامه گفت: من معتقدم ش��ناخت 
امام نه تنها در خارج بلکه در داخل هم امری 
ضروری اس��ت و خألهایی در داخل کش��ور 
در زمینه شناخت امام )ره( احساس می شود 
لذا جوانان ما مخصوصاً دانشجویان باید امام 
)ره( را بیش��تر بشناس��ند. آیت اهلل جنتی در 
پایان س��خنان خود یاد آورشد: ما نباید توقع 
داشته باش��یم همان گونه که ما امام )ره( را 
دیده ایم و در کنار ایشان بوده ایم، نسل جوان 
هم امام )ره( را بشناس��د و قبول داشته باشد. 
خیر چنین نیس��ت، باید فرهنگ انقالب مان 
را به نس��ل دانشجو منتقل کنیم، این انتقال 
فرهنگ انقالب، وظیفه اهل علم است. اهل 
علم فرزندان راس��تین امام )ره( هس��تند. با 
این وضعیت ما هس��تیم که باید این رسالت 
را بپذیری��م و ام��ام )ره( را ب��ه نس��ل جوان 
بشناس��انیم. ما باید خودمان را مدیون اسالم 
بدانیم، به خصوص نسل طلبه که باید بیشتر 

از دانش��جویان احساس وظیفه کنند. ما باید 
بدانیم دینی بر عهده داریم که باید این دین 
را به اسالم و انقالب ادا کنیم. گفتنی است، 
این نشست با هدف انتقال تجارب مدیریتی 
مسئوالن اسبق سازمان تبلیغات اسالمی در 
رده های مختلف کش��وری، تجدید خاطره و 
گرامیداشت یاد ش��هدای مجاهد مسئول در 
سازمان تبلیغات اس��المی از بدو تأسیس تا 
کنون با حضور حجج اسالم محمدی عراقی، 
خاموش��ی، قمی ب��ا پخش پی��ام تصویری 
آیت اهلل در مش��هد مقدس برگزار ش��د. در 
این نشس��ت چهار کمیس��یون تخصصی با 
عناوین »جهاد تبیی��ن«، »تجربه نگاری«، 
»تحلیل و بررس��ی طرح تح��ول اقتصادی 
دولت« و »اداری مالی« با حضور مسئوالن 
فعلی سازمان تبلیغات اسالمی برگزار و اهم 
تجارب و پیش��نهادات مدیران ادوار مختلف 

سازمان تبلیغات اسالمی مطرح شد.
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»جوزوئه کاردوتچي« که بود؟
جوزوئه کاردوْتچي، ش��اعر و منتقد ادبي ایتالیایی 
در ۲۷ ج��والي ۱83۵م ب��ه دنیا آمد و پس از طي 
تحصیالت خود، در بیست سالگي اولین اثر خود را 
با عنوان چنگ توده مردم انتشار داد و از همان آغاز 
کار، عقیده ضد مذهبي و ضد رمانتیک و تمایل به 
ش��عر و ادب یونان و روم باستان را آشکار ساخت.
کاردوتچي یگان��ه امید را در تجدید حیات فکري، 
معنوي، ادبي و سیاسي عهد باستان مي دانست، از 
این رو، اشعاري تحت تاثیر شاعران یونان باستان 
س��رود.وي نویسندگان و ش��اعران عهد باستان را 
نه تنها اس��تاداني بزرگ مي ش��مرد، بلک��ه آنان را 
تجسمي از کمال مطلوب بشري نیرومند مي دانست 
که با طبیعت و دنیا هماهنگي داش��ت.کاردوتچي 
در عالم سیاس��ت ب��ه اص��ول جمهوري خواهي و 
دموکراس��ي که رنگي ضد کاتولیکي داشت معتقد 
ب��ود هرچند بعدها به س��لطنت گرایش یافت.وي 
هم چنی��ن در برخي آث��ار خ��ود، در وصف اوضاع 
سیاس��ي زمان و به اقتض��اي وقایع خاص از لحن 
تند و تلخ و نیش دار یا تحریک آمیز اس��تفاده کرده 
که روح پرخاش��گري ش��دید کاردوتچي را نمایان 
مي س��ازد.کاردوتچي با س��رودن منظومه سرود به 
ش��یطان که علیه روحانیان مذهبي منتشر کرد، به 
سختي مورد انتقاد قرار گرفت و اشعار او را هرزگي 
فک��ري خواندند.وي به م��وازات فعالیت هایش در 
زمینه ش��عر، آثار فراواني نیز در نثر انتش��ار داد که 

شامل خطابه هاي رسمي و پرارزش اوست.

بازار بزرگ اصفهان، در انتظار فاجعه مشاهير

اخالق

 شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )99(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو بَاِعْد بَیَنُهْم َو بَیَن أَْزِوَدتِِهْم… میان 
آنان و زاد و توشه ش��ان جدایی انداز. دش��من را نباید 
ضعیف ش��مرد و نباید این گونه تص��ور کرد که جبهه 
مقابل بدون زاد و توش��ه و آذوقه است، تامین آذوقه و 

تجهیزات متفرقه یکی از راههای استقامت و مقابله با 
دشمن است. اول باید نیروهای خودی از لحاظ تامین 
زاد و توش��ه و اذوقه تامین باش��ند، دنیا به سرعت به 
سمت جنگ غذا و نیازهای ضروری پیش می رود، و در 
ایام جنگ باید تدابیری متناسب برای حفظ زاد و توشه 

ی آنان اندیشیده شود که دشمن جدایی نیندازد و دوم 
مدیریت این که بین دش��من و زاد  وتوشه و تجهیزات 
آنان جدایی بیفتد که این امر سبب تضعیف و نابودی 
دشمن می گردد. جدایی بین آنان و تجهیزاتشان شاید 

سبب بیداری عده ای از آنان گردد.
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دانشنامه

مرکز کنترل هوشیاري در مغز کشف شد
محققان کش��ف کرده اند منطقه اي از مغز به نام »تاالموس جانبي مرکزي« مرکز کنترل هوش��یاري است و 
مي توان در آینده با کمک فناوري هاي جدید و دستکاري این سوییچ افراد را از حالت کما خارج کرد.به گزارش 
مهر، منطقه کوچکي در مغز انس��ان کشف ش��ده که به عنوان یک سوئیچ براي فعالسازي و غیرفعال کردن 
هوش��یاري انس��ان عمل مي کند.این منطقه »تاالموس جانبي مرکزي« نام دارد و در اعماق مغز قرار گرفته 
است.محققان متوجه شدند هنگامي که این منطقه با الکتریسیته فعال شود، هوشیاري را کنترل مي کند.البته 
این تحقیق روي مغز میمون هاي ماکاک انجام شد اما به گفته محققان منطقه »تاالموس جانبي مرکزي« در 
مغز انسان نیز وجود دارد.محققان امیدوارند با کمک فناوري هاي جدید و تمرکز روي این منطقه از مغز بتوانند 
افراد را از حالت کما خارج کنند.در این پژوهش الکترودي در مغز میمون هاي ماکاک کار گذاشته شد.در مرحله 
بعد این میمون ها بیهوش شدند اما پس از ورود جریان برق به الکترود، مغز آنها هوشیار و فعال شد.هنگامي که 
جریان برق قطع ش��د، میمون ها دوباره به خواب رفتن��د.در مرحله بعد محققان فعالیت مغزي میمون ها را در 
خواب بررسي کردند.یوري سلمان یکي از استادیاران دانشگاه ویسکانس در این باره مي گوید: الکترودهایي که 
ما کار گذاشتیم، طراحي متفاوتي داشتند.الکترودها متناسب با بخشي از مغز طراحي شدند که قرار بود همان 
قس��مت را تحریک کنند.این الکترودها فعالیت الکتریکي را تقلید مي کنند که در سیس��تم هاي سالم و نرمال 
دیده مي شود.س��پس محققان با مطالعه مغز میمون ها در حالت بیداري، خواب و بیهوشي کاندیداهاي منطقه 
س��وئیچ هوشیاري را بررسي کردند.از سوي دیگر روش هاي تصویربرداري از »تاالموس جانبي مرکزي« نیز 
نشان داد این منطقه مرکز کنترل هوشیاري است.به گفته محققان هدف از انجام این تحقیق کمک به افرادي 

با اختالل هوشیاري است تا بتوانند بهتر زندگي کنند.

انقراض یک سوم گیاهان و حیوانات جهان تا سال20۷0
بررس��ي هاي جدید دانش��گاه آریزونا نشان مي دهد تا سال ۲۰۷۰ به علت گرمایش زمین یک سوم گونه هاي 
گیاه��ي و جانوري به طور کامل نابود خواهند ش��د.به گزارش مهر، بررس��ي نقش��ه هاي آب و هوایي، نحوه 
جابجایي و مهاجرت جانوران، الگوهاي گرمایش زمین و غیره نش��ان مي دهد که تا ۵۰ س��ال دیگر از هر سه 
گیاه و جانور موجود در کره زمین یکي از بین مي رود.این اولین بررس��ي و مطالعه گس��ترده در مورد تأثیرات 
گرمایش زمین بر روي نحوه زیست گیاهان و جانوران است و ثابت مي کند این پدیده چه تأثیرات مرگباري 
بر روي آینده حیات وحش در جهان دارد.پژوهشگران براي تکمیل بررسي هاي خود در این زمینه شرایط ۵38 
گونه گیاهي و جانوري را در ۵8۱ منطقه مختلف جهان مورد بررس��ي قرار داده اند و به این نتیجه رس��یده اند 
که ۴۴ درصد از موجودات زنده در مناطق یادش��ده تا س��ال ۲۰۷۰ نابود مي ش��وند.به منظور تجزیه و تحلیل 
ش��رایط آب و هوایي تا ۵۰ س��ال آینده، ۱9 متغیر مربوط به آب و هوا در هریک از ۵8۱ منطقه بررسي شده، 
مورد توجه قرار گرفته اند.دانشمندان مي گویند در صورت تداوم شرایط فعلي گرمایش زمین، وقوع این فاجعه 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.

درمان زخم هاي مزمن دیابتي با یک بانداژ جدید
گروهي از پژوهشگران آمریکایي در مطالعه اخیرشان با کمک »علي تمایل« پژوهشگر ایراني و استاد »دانشگاه 
کنتیکت« موفق به توسعه باند پیشرفته و نویني شده اند که به بهبودي زخم هاي مزمن کمک مي کند.به گزارش 
ایسنا، درمان زخم هاي مزمن و غیرقابل درمان که عامل اصلي خطر قطع عضو اندام تحتاني در بیماران مبتال 
به دیابت است یکي از چالش هاي دانشمندان است.در برخي موارد داروهاي مختلف براي بهبودي زخم تجویز 
مي ش��ود اما درمان برخي دیگر مشکل اس��ت و از سوي دیگر در هر مرحله از بهبودي زخم مي بایست داروي 
خاصي بر روي زخم قرار گیرد.گروهي از پژوهشگران »دانشگاه کنتیکت« به همراه علي تمایل و پژوهشگران 
»دانشگاه نبراسکا در لینکلن« و »دانشکده پزشکي هاروارد« یک باند هوشمند و یک پلتفرم مربوط به آن که 
اندازه گوشي هوشمند است را توسعه داده اند که مي تواند دارو با دوزهاي مختلف را به زخم منتقل کند.این بانداژ 
مجهز به س��وزن هاي مینیاتوري چاپ سه بعدي است و هنگامي که توسط کنترل گر بي سیم هم اندازه گوشي 
هوشمند فعال مي شوند به طور فعال انواع داروها را به الیه هاي عمیق بستر زخم منتقل مي کند.گفته مي شود 
این روند نسبتاً آسان و بدون درد است.این باند هوشمند مي تواند در زمان مناسب دارو را به زخم منتقل کند و 
همچنین براي انتقال داروي بیشتر نیاز به برداشتن باند نیست.پژوهشگران طي این مطالعه آزمایشاتي را روي 
موش هاي مبتال به دیابت که داراي زخم هاي عمیقي بر روي پوست بودند انجام دادند.آنها پس از قرار دادن این 
باند بر روي زخم حیوانات مشاهده کردند محل زخم به طور کامل بهبود یافته و حتي جاي اسکار زخم نیز نیست 

و این موضوع نشان دهنده توانایي باندهاي هوشمند در بهبود زخم در حیوانات مبتال به دیابت بود.
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