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نش��ریه آمریکایی با اش��اره به تناقض های کالمی و 
رفتاری رئیس جمهور آمریکا درباره نقش عربستان در 
جنگ یمن، او را حامی جنایات ریاض و به دنبال معامله 
با آن توصیف کرد. پایگاه خبری »المسیره« یادداشتی 
تحلیلی از نشریه آمریکایی »پولیتیکو« ترجمه و منتشر 

کرده است. این نشریه آمریکایی در تحلیل اهداف و...

شریکجنایاتسعودی
ومعاملهگرنفتبایمن

توصيف نشريه پوليتيکو درباره بايدن؛

پ��ژو ۲۰۶ تیپ دو، دن��ا، تارا، ش��اهین و تیبا از جمله 
خودروهایی هستند که بین یک تا پنج میلیون تومان 
افزایش قیم��ت را تجربه کردند، وع��ده های وزارت 
صم��ت برای کنت��رل قیمت در ب��ازار احتماال بزودی 
شکست خواهد خورد. بازار خودرو با دخالت مستقیم...

ادامه گرانی در بازار خودرو

برایسومینسالمتوالیآقاتهرانیرئیسو
نوباوهنائبرئیسکمیسیونفرهنگیشدند

سياست هايی که شکست خورد؛

عضوکمیسیوناصل90مجلس:

دولتقبلواکسنوارد
نکردتاکشورشرایط
کدخدارابپذیرد

خوبیسخندرکمگفتناست.امامعلی)ع(
سرمقاله

یادداشت

سرانصهیونیستهاازناکارآمدی
سامانهگنبدآهنینهراسدارند

اصغرسلیمی ���
نمایندهمردمسمیرمدرمجلس

رس��انه های اس��رائیلی 
استقرار  بر  مبنی  ادعای 
رادار ض��د هوایی برای 
تهدی��دات  ب��ا  مقابل��ه 
موش��کی ای��ران در برخی کش��ورهای 
عرب��ی غ��رب آس��یا از جمله ام��ارات و 
بحرین توس��ط رژیم صهیونیستی کرده 
اند، سران صهیونیست ها از توان نظامی 
و دفاع��ی ایران هراس دارن��د از این رو 
تالش م��ی کنن��د از هر اب��زاری برای 
مقابله با کشورمان استفاده کنند. سامانه 
گنبد آهنین صهیونیست ها در مواجه با 
موشک های کوتاه برد فلسطینی ها فلج 
شد، در واقع رژیم اشغالگر قدس فهمید 
توانمندی دفاعی اش دارای ضعف های 
بسیاری اس��ت و هیچگاه نمی تواند در 

مقابل موشک های نقطه زن...
ادامهدرهمینصفحه ���

تزلزلجایگاهدالر
شهریارحیدری ���

عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت
خارجیمجلس

طی چند دهه گذش��ته 
دالر ارز رای��ج مبادالت 
می��ان کش��ورهای دنیا 
ب��ود اما در س��ال های 
اخی��ر جای��گاه دالر دچار تزلزل ش��ده 
اس��ت. در واقع امروزه ارزهای بس��یاری 
از کش��ورها مانند چین، روسیه و غیره با 
دالر رقابت می کنند و پولش��ان با دالر 
مقایس��ه می ش��ود. امروزه بس��یاری از 
کشورهای نوظهور اقتصادی عالقه مند 
به بهره مندی از ارزهای ملی هستند، به 
عبارتی این کشورها می خواهند پشتوانه 
اقتصادی برای خودش��ان ایجاد کنند لذا 
تجارت بر اس��اس ارزهای ملی یکی از 
ابزارهای مهم در این حوزه محسوب می 
شود. طی چند سال گذشته تالش کرده 

در مبادالت تجاری و...
ادامهدرهمینصفحه ���

نظر به اينکه تجديد نظر دوم اس��تاندارد ملی به ش��ماره 1-337  تحت عنوان » اتانول تقليبی – ويژگی ها « در يک هزار و هفتصد و هفتاد و شش��مين اجالس��يه کميتة ملی اس��تاندارد صنايع 
شيميايی مورخ 1400/7/11 مورد تصويب قرار گرفته؛ مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی ميگردد.

الزاماتقانونی:
شروع اجرای استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی می باشد. کليه اشخاص حقيقی و حقوقی ذيربط ميتوانند جهت کسب اطالع بيشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: 

www.isiri.gov.ir و يا در تهران  به سازمان ملی استاندارد و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمايند.

اطالعیه
سازمانملیاستانداردایران

دفترروابط عمومی و ارتباطات بين الملل م/الف:1154شناسهآگهی:1337864

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

رئیسی گفت: روابط تجاری ایران و قزاقستان در این چند ماه اخیر به بیش از ۵۰ درصد 
افزایش یافته که باید به عدد ۳ میلیارد دالر در روابط تجاری نزدیک ش��ویم. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االس��الم و المسلمین س��ید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ظهر 
یکش��نبه ۲۹ خرداد در نشست خبری مشترک با قاس��م ژومارت توکایف رئیس جمهور 
قزاقستان، گفت: ظرفیت های بسیاری بین ایران و قزاقستان وجود دارد که این ظرفیت ها 
باعث افزایش و ارتقای همکاری ها بین دو کشور خواهد شد. رئیس جمهور افزود: امضای 
تفاهمات بین دو کش��ور نش��انه از اراده ایران و قزاقستان برای افزایش روابط بین تهران 
- نورسلطان است. روابط تجاری ایران و قزاقستان در این چند ماه به بیش از ۵۰ درصد 
افزایش یافته است که باید به عدد ۳ میلیارد دالر در روابط تجاری نزدیک شویم. رئیس 
جمهور قزاقستان هم در این نشست از کشور ایران صمیمانه تشکر کرد و گفت: اکنون 
ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی می کند و آقای رئیسی سهم زیادی 

در آن دارند و در این مدت همکاری و دوستی ما محکم تر شده و در زمینه فرهنگی نیز 
رونق یافته اس��ت؛ در چارچوب ساختارهای منطقه نیز همکاری های خوبی داریم. قاسم 
ژومارت توکایف گفت: امروز روابط دیپلماتیک ما با جمهوری اسالمی ایران ۳۰ ساله شد و 
در این مدت همکاری های بسیار زیادی در همه زمینه ها داشتیم. قزاقستان و ایران در همه 
زمینه ه��ا با هم روابط خوبی دارند و همچنین این ارتباطات را می توان در حوزه های بین 
المللی و منطقه ای مشاهده کرد. رئیس جمهور قزاقستان همچنین افزود: امروز مذاکرات 
گسترده ای مطرح و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. هر دو طرف عالقه مند 
استفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در این راستا کریدورهایی که شرق به غرب و شمال 
و جنوب را به هم متصل می کنند اهمیت ویژه ای دارند. توکایف گفت: در زمینه کشاورزی 
نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقا روابط قزاقستان و ایران خواهد شد و اسناد 

و قراردادهایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می شود. 

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز هیأت رئیسه 
مجلس مقرر شد که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در صحن مجلس اعالم وصول شود. سید محسن دهنوی در 
گفتگو با »عصر ایرانیان«، با اشاره به جلسه عصر امروز هیأت 

رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز هیأت رئیسه درخواست 
تعدادی از نمایندگان برای استیضاح سید رضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررس��ی قرار گرفت و در 
نهایت هیأت رئیس��ه مجلس موافقت کرد که این تقاضا در 

مجلس اعالم وصول شده و برای بررسی به کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس ارجاع ش��ود. وی مهم ترین دلیل استیضاح 
فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و 

محقق نشدن وعده های وزیر صمت اعالم کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه های خانوار اضافه 
نمی شود. به گزارش »عصر ایرانیان«، در دو جلسه جداگانه با حضور »محمد مخبر« معاون 
اول رئیس جمهور و مدیران حوزه دارو، درمان و بیمه و همچنین هیأت مدیره س��ندیکای 
دارویی کشور، مسائل و چالش های پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار 
گرفت و تصمیمات الزم برای کاهش مشکالت موجود اتخاذ شد. نشست اول در خصوص 
سیاست های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری 
به منظور حمایت از صنایع تولید کننده داخلی دارو با حضور اعضای هیأت مدیره سندیکای 
دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه های دولت در خصوص ساماندهی 

تولیدات دارویی و اختصاص کمک های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، تاکید کرد: 
بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تأمین و فراوانی 
داروهای بیماران به ویژه بیماری های خاص و صعب العالج از جمله سیاست هایی است که 
دولت پیگیری می کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به س��بد هزینه های خانوار تحمیل 
نش��ود. معاون اول رئیس جمهور همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل 
۸۰ درصدی زیرساخت های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد 
و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی 
از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشار 

آسیب پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند. 

روابطتجاریتهرانونورسلطانبایدبه3میلیارددالربرسد

تصمیمهیئترئیسهمجلسبرایاعالموصولاستیضاحوزیرصمت

هزینهجدیدیدرزمینهداروبهسبدهزینههایخانواراضافهنمیشود

درنشستخبریمشترکروسایجمهورایرانوقزاقستانمطرحشد؛

معاوناولرئیسجمهور:

ادامهازهمینصفحه ���
اقتصادی از ارزهای ملی استفاده کند، بدون شک دالر 
در حال حذف ش��دن از مبنای مراودات اقتصادی است 

و خوش��بختانه اقدامات کشورمان در این راستا موجب 
ش��ده وابستگی وجود نداشته باش��د که بتواند آسیب زا 
باش��د. در این میان باید یادآور ش��د وزارت امور خارجه 

کش��ورمان نیز می توان��د با تدابیر معاون��ت اقتصادی 
خودش، تس��هیل گر موضوع مذکور باشد تا منافع ملی 

به خوبی تامین شود.

تزلزلجایگاهدالر

ادامهازهمینصفحه ���
واکنش خوبی داش��ته باشد از این رو تالش می کنند با 
استقرار رادار ضد هوایی در منطقه خودشان را برای هر 
نوع رویارویی آم��اده نگه دارند. هر چند نباید فراموش 
کرد که صهیونیست ها طی چند وقت گذشته با کمک 

آمریکایی ها در تالش هس��تند پیم��ان امنیتی منطقه 
ای را ایجاد کنند که این موضوع می تواند زمینه س��از 

آن باشد.
 در واقع با دامن زدن به ایران هراس��ی، برخی س��ران 
دس��ت نشانده منطقه ای را مجبور می کنند به خواسته 

های صهیونیس��ت ها تن دهن��د و حتی اقدام به خرید 
تس��لیحات نظامی آنها کنن��د. در واقع این موضوع نیز 
از دیگ��ر ابزارهای فش��ار آمریکا و صهیونیس��ت ها بر 
کش��ورهای منطقه برای مقابله با جمهوری اس��المی 

محسوب می شود.

سرانصهیونیستهاازناکارآمدیسامانهگنبدآهنینهراسدارند
/ /

/ /

/ / // /
/ /

/ /
/ /

/ /

/ /

 کارشناس مسائل غرب آسیا:
ایرانبهکانونرایزنیهای
منطقهایتبدیلشدهاست

 کارشناس مسائل سیاسی:
دیپلماسیمنطقهایدولت
موفقعملکردهاست
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ايران و جهان

برایسومینسالمتوالیآقاتهرانی
رئیسونوباوهنائبرئیسکمیسیون

فرهنگیشدند
در جری��ان برگزاری انتخابات هیات رئیس��ه 
کمیسیون فرهنگی مجلس در اجالسیه سوم 
مرتض��ی آقاتهرانی رئیس و احمد راس��تینه 
هفش��جانی س��خنگو ش��د. انتخابات هیات 
رئیسه کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای 
اس��المی در اجالس��یه س��وم دوره یازدهم 
مجل��س برگ��زار و ترکیب اعض��ای هیات 
رئیسه کمیس��یون مشخص ش��د. بنابر این 
گ��زارش در جریان این انتخابات مرتضی آقا 
تهرانی عنوان رئیس، بیژن نوباوه وطن نایب 
رئیس اول س��یدعلی یزدی خ��واه به عنوان 
نای��ب رئیس دوم برگزیده ش��دند. همچنین 
س��یدمجتبی محفوظی به عنوان دبیر اول و 
زهره س��ادات الجوردی به عنوان دبیر دوم و 
احمد راستینه هفشجانی به عنوان سخنگوی 
کمیس��یون آموزش مجلس شورای اسالمی 

انتخاب شدند.

خودروسازهابایدتحولدرایمنی
محصوالتخودایجادکنند

عض��و کمیس��یون ام��ور داخل��ی کش��ور و 
شوراهای مجلس گفت: خودروسازها باید هر 
چه سریع تر تحول مثبتی در کیفیت و ایمنی 
محصوالت خود ایجاد کنند. علی حدادی در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« با انتقاد از وضعیت 
خودروسازی کش��ور، اظهار داش��ت: فقدان 
کیفیت و ایمن��ی خودروه��ای داخلی بحث 
دیرینه ای اس��ت و طی س��ال های گذشته ما 
نه تنها پیش��رفت مثبتی در کیفیت خودروها 
ندیده ای��م، بلکه روز به روز خودروس��ازها از 
فضای انحصاری این بازار استفاده کرده و از 
کیفیت قطعات و ایمنی خود کاس��ته اند. وی 
متذکر ش��د: رهبر معظم انق��الب در یکی از 
بیانات اخیرشان عدم رضایت خود از وضعیت 
خودروس��ازی کشور را اعالم کردند. بنابراین 
می بینیم که بح��ث نارضایتی از بی کیفیتی 
خودروها تا عالی ترین سطوح حاکمیتی کشور 
نیز کشیده شده و انتقاد عالی ترین مقام کشور 
را هم به دنبال داشته است. عضو کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح 
کرد: خودروسازها باید هر چه سریع تر تحول 
مثبتی در کیفی��ت و ایمنی محصوالت خود 
ایج��اد کنند. همچنین فضای خودروس��ازی 
کش��ور بای��د رقابتی تر از فضای فعلی ش��ود 
تا ش��اهد بهبود کیفی��ت خدمات و همچنین 

محصوالت ارائه شده توسط آنها باشیم.

دولتقبلواکسنواردنکردتاکشور
شرایطکدخدارابپذیرد

نماینده مش��هد در مجلس گفت: دولت قبل 
علیرغم اینکه می توانس��ت واکسن وارد کند،  
می گفت باید کاری کنیم که در کنار خیابان ها و 
کوچه ها شاهد کشته های کرونا باشیم تا کشور 
مجبور ش��ود با التماس همه شرایط کدخدا را 
بپذیرد. ب��ه گزارش »عصر ایرانیان«، نصراهلل 
پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
اس��المی در جلس��ه علنی امروز یکشنبه ۲۹ 
خرداد مجلس در نطق میان دستور خود اظهار 
داشت: در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 
قرار داریم؛ زمانی که عده ای تالش داش��تند 
کشور را به نقطه جوش برسانند و در این راستا 
از هیچ اقدامی دریغ نکردند. وی افزود: یادمان 
نمی رود علی رغم اینکه می توانستند واکسن 
وارد کنند گفتند ما با هر نوع رفاه و خدمتی که 
موجب امیدرواری مردم باشد مخالفیم و باید 
کاری کنیم ک��ه در کنار خیابان ها و کوچه ها 
شاهد کشته های کرونا باشیم تا کشور مجبور 
ش��ود با التماس همه شرایط کدخدا را بپذیرد. 
نماینده مردم مش��هد در مجلس خاطر نشان 
کرد: یادتان هس��ت کشوری که روزی صادر 
کنننده انرژی بود ام��روز باید به فکر تعطیل 
کردن س��ه ماهه شرکت های فوالد در کشور 
باش��د؟ اگر یک نگاهی به تمام دستاوردهای 
نظام داش��ته باشیم می بینیم از بین رفتن این 
دستاوردها ۸ سال عملکرد دولت قبل تصادفی 
نبوده اس��ت؛  آن ها ۸ سال کشور را در پرتگاه 
نگه داش��تند. پژمان فر خاطرنشان کرد: ملت 
شریف ایران یادتان هس��ت کشوری که 1۵ 
س��ال جشن خودکفایی گندم را گرفت به چه 
روزی درآوردند که در زم��ان واگذاری دولت 
۵۰ درصد گندم کشور را باید وارد می کردیم؟ 
یادتان هس��ت کشوری که صادر کنند انرژی 
و برق به کش��ورهای مانند عراق و افغانستان 
ب��ود امروز به چ��ه روزی درآمده ک��ه باید به 
فک��ر تعطیل کردن س��ه ماهه ش��رکت های 
فوالد در کشور باشیم و شهرک های صنعتی 
 هفت��ه ای یک الی دو روز به دلیل نبودن برق 

تعطیل شود. 

آمریکاجنگیمنراهدایتمیکند
تحلیلگر سیاس��ی س��عودی با اشاره به اینکه 
پرونده یمن در دس��ت ایاالت متحده اس��ت، 
گفت: ریاض حتی توانایی دستیابی به راه حلی 
جامع برای خروج از باتالق جنگ یمن را ندارد. 
به گزارش البوابه االخباریه الیمنیه، »سعد بن 
عمر« تحلیلگر س��عودی یکشنبه برای اولین 
بار از زمان آغاز جنگ یمن در مارس ۲۰1۵، 
اذع��ان کرد که آمریکا پرونده یمن را هدایت 
می کن��د. بر اس��اس این گ��زارش، تحلیلگر 
سیاسی سعودی با اشاره به اینکه پرونده یمن 
در دست ایاالت متحده است، گفت که ریاض 
حتی توانایی دستیابی به راه حلی جامع برای 
خروج از باتالق جنگی که وارد هشتمین سال 
خود می ش��ود، را ندارد. رئیس مرکز مطالعات 
»قرن« با اشاره به اینکه راه حل جامع در یمن 
تنها با تصمیم گیری آمریکا محقق می شود، 
از وجود منافع و مصالح مشترک میان ریاض 
و واشنگتن س��خن گفت. اظهارات این مقام 
س��عودی در آستانه سفر آتی جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا به ریاض مطرح شد؛ سفری که 
قرار اس��ت طی آن، بایدن با مقامات شماری 
از کش��ورهای جهان دیدار و گفتگو کند. این 
اظهارات تحلیلگر س��عودی، اخب��اِر حاکی از 
تالش عربستان برای خروج از باتالق یمن را 
در بحبوحه تالش های آمریکا برای غوطه ور 
نگاه داشتن این کشور در آن، تقویت می کند.

احتمااًلاتحادیهاروپاپیشازپیوستن
اوکراینفرومیپاشد

نایب رئیس شورای امنیت روسیه معتقد است 
تا اجرای کامل روند عضویت اوکراین، احتمااًل 
دیگ��ر اتحادیه اروپایی در کار نخواهد بود. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، 
برغم چراغ س��بز اتحادی��ه اروپا در خصوص 
پیوس��تن اوکراین به آن، نایب رئیس شورای 
امنیت روسیه معتقد است این اتحادیه ممکن 
اس��ت پیش از الح��اق اوکراین ب��ه آن دچار 
فروپاشی شود. »دیمیتری مدودف« یکشنبه 
در پیامی در حس��اب تلگرامی خود چارچوب 
زمانی واقعی جه��ت الحاق احتمالی اوکراین 
به اتحادی��ه اروپا را ده��ه ۲۰۵۰ اعالم کرد، 
زمانیکه به باور رئیس جمهور س��ابق روسیه 
اتحادیه اروپا از هم فروپاشیده است. در بخشی 
از پیام نخس��ت وزیر سابق روسیه آمده است 
ما، بچه های دهه 1۹۷۰، همه منتظر ش��روع 
کمونیسم بودیم. اما افسوس که این اتفاق ره 
نداد. اتحاد جماهیر شوروی از هم فروپاشیدو 
حزب کمونیس��ت اتحاد جماهیر شوروی هم 
منحل ش��د. مدودف با یادآوری درخواس��ت 
آنکارا برای عضویت در شورای اقتصادی اروپا، 
افزود: به آنها قول داده شده است. دقیقاً قول 
داده شده است. و این وعده فقط به ]اوکراین[ 

و نه حتی گرجستان داده شده است.

رژیمصهیونیستیرنگثباتوآرامش
رابهخودنخواهددید

جنب��ش مقاومت اس��المی »حم��اس« در 
واکن��ش ب��ه جنای��ت ت��رور یک ش��هروند 
فلس��طینی در »قلقیلی��ه«، اعالم ک��رد: تا 
زمانی که جنایات صهیونیست ها ادامه داشته 
باش��د، این رژیم رنگ آرامش و امنیت را به 
خود نخواهد دید. ب��ه گزارش العهد، جنبش 
مقاومت اسالمی »حماس« با صدور بیانیه ای 
اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن 
شهروند فلسطینی در منطقه القلقیلیه واقع در 
کرانه باختری را محکوم کرد. بر اس��اس این 
گزارش، جنبش مقاومت اسالمی حماس در 
این خصوص اعالم کرده اس��ت: هدف قرار 
دادن فلسطینیان به وسیله گلوله های جنگی، 
ریخت��ن خون آنها، عدم توجه به قوانین بین 
المللی و نادیده گرفتن اصول حقوق بشری، 
جملگ��ی مواردی هس��تند که لزوم تش��دید 
مواجه��ه با صهیونیس��تها را بی��ش از پیش 
گوش��زد می کن��د. این جنبش عن��وان کرده 
است: در سایه گسترده تر شدن دامه مقاومت 
در کرانه باختری و قدس اش��غالی، دش��من 
صهیونیس��تی امروز در حالتی از سردرگمی 
به س��ر می برد. این رژیم در شکس��تن اراده 
و مقاومت ملت فلس��طین متحمل شکست 
شده است. جنبش مقاومت اسالمی حماس 
در ادامه بیانیه خود آورده اس��ت: تا زمانی که 
سلسله جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت 
فلسطین ادامه داش��ته باشد، این رژیم رنِگ 
آرام��ش و امنی��ت را به خ��ود نخواهد دید. 
انقالبیون فلس��طینی با اشغالگران در تمامی 
نق��اط مقابله می کنند تا بتوانند حقوق خود را 
ب��ه طور کامل از آن بازپ��س گیرند. پیش از 
ای��ن، جنبش جهاد اس��المی ضمن محکوم 
کردن اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت 
رساندن »احمد غانم« شهروند فلسطینی در 
اس��تان قلقیلیه واقع در کرانه باختری، اعالم 
ک��رد: اقدام صهیونیس��تها در کرانه باختری، 
جنایتکارانه بود. این جنب��ش در ادامه بیانیه 
خود آورده اس��ت: رژیم صهیونیس��تی بدون 
کوچکتری��ن مالحظات انس��انی، هیچگونه 
ارزشی برای غیرنظامیان قائل نیست و آنها را 
هدف قرار می دهد. این نشان دهنده سیاست 

تروریستِی این رژیم اشغالگر است.

اخبار

س��خنگوی دولت درباره استعفای وزیر کار 
گفت: تورم شهریور 1۴۰۰ در ۷۰ سال اخیر 
بی سابقه بوده آن هم تورمی که طی چهار 
س��ال بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. 
علی بهادری جهرمی س��خنگوی دولت در 
برنامه »جهان آرا« گفت: تورم اوایل س��ال 
1۴۰۰ در هفتاد س��ال اخیر بی سابقه بوده 
آن هم تورمی که طی چهار س��ال بیش از 
۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. وی تاکید کرد: 

همزمان با این مس��ئله، دهه ای را گذرانیم 
که اسمش را می شود گذاشت دهه از دست 
رفته، چون میانگین رشد اقتصادی چیزی 
حدود صفر بوده اس��ت. به��ادری جهرمی 
اضافه کرد: دول��ت در اصالحات اقتصادی 
اخی��ر، انتظار ت��ورم کوتاه مدت را داش��ت 
ولی در بلندمدت انتظار داریم ریش��ه های 
ت��ورم کاهش یابد. تورم زی��ر 1۵ درصدی 
پیش بینی ش��ده توسط دولت به خاطر این 

طرح، به تورم قبلی افزوده ش��ده است. وی 
افزود: آمارهای گمرک، وزارت بهداش��ت و 
بانک مرکزی وقت روش��ن اس��ت؛ برخی 
مس��ئوالن دولت قبل، واردات این حجم از 
واکسن را تخیل می دانستند؛ شخص رئیس 
جمهور با س��ران بعضی کشورها صحبت 
ک��رد و وقت گذاش��ت تا بخ��ش زیادی از 
مش��کالت حل ش��ود البته بخشی هم به 
خاطر هماهنگی بیش��تر میان دستگاه های 

داخلی بود. سخنگوی دولت یادآور شد: در 
دوران شیوع کرونا، برخی سیاست ها موجب 
ثابت نگه داشتن نسبی قیمت اجاره بها شد 
ولی حاال این فنر فش��رده، رها ش��ده است 
به خاطر همی��ن دولت با ابزارهایی درصدد 
کنترل وضعیت اس��ت. وی درباره افزایش 
اجاره مسکن گفت: دولت طرف مستاجران 
است و به نفع دهک های پایین ورود کرده 
البته بعضی کارهای دیگر، در حوزه اختیارات 

دولت نیست ولی در دستور کار شورای سران 
قوا قرار گرفته است. بهادری جهرمی تاکید 
کرد: وعده دولت، ساخت ۴ میلیون مسکن 
در طول ۴ س��ال بوده اس��ت؛ به این مورد 
باید دقت ش��ود. در ح��ال حاضر 1 میلیون 
و ۲۰۰ هزار مس��کن در مرحله تخصیص 
شروع کار هستند و ش��اید انتهای امسال، 
شاهد بهره برداری از آنها باشیم؛ جایابی یک 

میلیون مسکن هم در حال انجام است. 

تورمیکهتحویلگرفتیمدر70سالاخیربیسابقهبود
سخنگویدولت:

مشکلاصلیدرقضیهاوکراینبرنامهغربیهابرایتوسعهناتواست
رهبرانقالباسالمیدردیداررئیسجمهورقزاقستان:

مق��ام معظ��م رهب��ری در خصوص مس��ائل مربوط به 
اوکراین فرمودند: در قضیه اوکراین مش��کل اصلی این 
اس��ت که غربی ها درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر 
جا که بتوانند برای گس��ترش نف��وذ خود تأمل نخواهند 
ک��رد. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان« به نق��ل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقالب اس��المی عصر یکشنبه در دیدار 
آقای »قاسم ژورمات توکایف« رئیس جمهور قزاقستان 
و هیئت همراه با اش��اره به پیوندهای عمیق تاریخی و 
فرهنگی میان ایران و قزاقستان، بر لزوم گسترش بیش 
از پیش همکاری های دو کش��ور در عرصه های مختلف 
به ویژه همکاری های منطق��ه ای تأکید کردند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و 
اقتصادی را برای گس��ترش روابط ضروری خواندند و با 
تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک خاطرنشان 
کردند: دو طرف باید ب��رای پیگیری توافق ها و اجرایی 
ش��دن آنها تالش مضاعفی انج��ام دهند. رهبر انقالب 
اس��المی گس��ترش همکاری ه��ای فرهنگ��ی ایران و 
قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند: فارابی به عنوان 
یک فیلسوف و دانشمند اسالمی که اصالت قزاقستانی 

دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه 
ش��ده اس��ت، می تواند مبنای همکاری ه��ای فرهنگی 

و تش��کیل یک کمیته مش��ترک علمی میان دو کشور 
ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در خصوص 

مس��ائل مربوط ب��ه اوکراین گفتن��د: در قضیه اوکراین 
مش��کل اصلی این اس��ت که غربی ها درصدد توس��عه 
ناتو هس��تند و آنها ه��ر جا که بتوانند برای گس��ترش 
نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشان خاطرنشان کردند: 
باید مس��ائل را با دقت رصد و بررس��ی ک��رد و مراقب 
بود زیرا امریکایی ها و غربی ها همواره درصدد گسترش 
دای��ره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در ش��رق و 
غرب آس��یا، و ضربه زدن به استقالل و اقتدار کشورها 
هس��تند. در این دیدار که رئیس جمهور کش��ورمان نیز 
حضور داشت، آقای قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور 
قزاقس��تان گفت: مذاکرات بس��یار خوبی با جناب آقای 
رئیسی داشتیم و اس��نادی که به امضاء دو طرف رسید 
می تواند زمینه س��از گس��ترش بیش از پیش روابط دو 
کشور باشد. رئیس جمهور قزاقستان اشتراکات تاریخی و 
فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال 
از پیش��نهاد رهبر انقالب برای تشکیل کمیته علمی در 
زمینه فارابی، دیدگاههای خود را درباره مس��ائل منطقه 
و ش��رایط اوکراین بی��ان و توضیحاتی درباره ش��رایط 
کشورش بعد از تالش ناکام برای کودتا در دی ماه سال 

گذشته، ارائه کرد.

نش��ریه آمریکایی با اش��اره به تناقض های کالمی و 
رفت��اری رئیس جمهور آمریکا درباره نقش عربس��تان 
در جنگ یم��ن، او را حامی جنایات ریاض و به دنبال 
معامله با آن توصیف کرد. پایگاه خبری »المس��یره« 
یادداش��تی تحلیلی از نش��ریه آمریکای��ی »پولیتیکو« 
ترجمه و منتش��ر کرده اس��ت. این نش��ریه آمریکایی 
در تحلیل اهداف و نتایج س��فر »ج��و بایدن« رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا به منطقه غرب آس��یا در 
اواس��ط ماه ژوئ��ن آینده، تمرکز خ��ود را روی پرونده 
یم��ن قرار داده و توضیح داده اس��ت که س��فر وی و 
دیدارهایش با س��ران س��عودی از جمل��ه »محمد بن 
سلمان« ولی عهد عربستان، در چارچوب تداوم حمایت 
بی نهایت واشنگتن از جنگ تحمیلی ائتالف عربی بر 
این کشور خواهد بود. پولیتیکو در ابتدای این گزارش 
می نویسد: دیدار قریب الوقوع بایدن با بن سلمان دلیلی 
بر بازگشت کاخ  سفید به معامالت سنتی اش با ریاض 
خواه��د بود. ای��االت متحده موارد نقض حقوق بش��ر 
عربس��تان س��عودی را به ویژه در یمن نادیده گرفته و 
خواه��د گرفت؛ قطع��اً قربانیان اصلی نشس��ت آینده 
بایدن در عربس��تان، یمنی های بی گن��اه خواهند بود. 
این نشریه آمریکایی اذعان می کند: منطقه غرب آسیا 
که در محیط پیرامونی قصری برای عاش��قان بود در 
حال حاضر توسط س��گ های وحشی اشغال و احاطه 
شده اس��ت؛ حتی خود عربستان نیز از قدرت کمی در 
میدان های درگیری و معدالت بر زمین واقعی برخوردار 
اس��ت. عالوه بر این، عدن هم پر از نقاط بازرس��ی ای 
ش��ده که به وس��یله نیروهای نظام��ی رقیِب ]ائتالف 
سعودی[ کنترل می شود؛ بسیاری از این نقاط بازرسی 
توسط نوجوانانی اداره می شوند که اسلحه کالشینکف 
بر دوش دارند. پولیتیکو در ادامه گزارش��ش می نویسد 
ک��ه در تابس��تان س��ال گذش��ته، تظاهرات کنندگان 
معت��رض به دولت دست نش��انده ب��ه کاخ عدن حمله 
کردند؛ جمله آنان در اعتراض به بدترش��دن وضعیت 
معیشتی بود. آن تظاهرات مردمی به فرار دولت عدن 

با هلیکوپتر ش��د. در حالی که یمنی ه��ا از مطالبات و 
خواس��ته های خود برای بهبود وضعیت زندگی روزمره 
خود می گویند؛ برای مثال می توان به رفع بازرس��ی ها 
اش��اره کرد که خانواده های یمنی را در تنگنا قرار داده 
اس��ت. عالوه براین آن��ان خواهان ازس��رگیری مجدد 
خدمات اساس��ی از جمله برق و آب ُش��رب و مواردی 
از این قبیل هس��تند. در بخش دیگری از گزارش این 
نشریه آمریکایی آمده است: علی رغم این ها، بسیاری 
از شهروندان یمنی با تمسخر عملکرد مسئوالن دولت 
]کابینه مس��تعفی در عدن[ نس��بت به اینکه آیا نظام 
سیاس��ی کنونی آن ها می تواند حتی آن امکانات ساده 
را برآورده کند یا خیر ابراز بدبینی می کنند. آن ها سران 
عدن را به افراد فاس��د توصیف می کنند که به ش��کل 
وسیعی متکی بر بیگانگان هستند؛ کسانی که به منافع 
استفاده از جنگ، بسیار معتاد شده اند. نشریه پولیتیکو 
درباره نقش سیاست های ریاض و ابوظبی در وضعیت 
کنونی یمن می نویسد: »عربس��تان سعودی و امارات 
عربی متحده، عدن را تا انتهای مس��یر ورشگستگی، 
بی ثبات��ی و فقر رهبری کردند. عالوه بر این، نظامیان 
مورد حمای��ت ریاض و ابوظبی، طی س��ال های اخیر 
در معرض حمالت هوایی ق��رار گرفته اند. این رقابت 
مستمر منجر به کشت وکشتارهای داخلی بین گروه ها 
و جناح های داخل حکومت ش��ده اس��ت«. این نشریه 
آمریکای��ی ف��اش می کند بح��ران اقتص��ادی ای که 
حکوم��ت عدن مس��بب آن بود، منجر به بدترش��دن 
وضعی��ت در مناط��ق و اس��تان هایی ش��د که تحت 
مدیری��ت صنعاء ]پایتخت دولت نج��ات ملی یمن به 
رهبری جنبش انصاراهلل یمن[ نبودند. جایی که سران 
عدن با چاپ مقادیر هنگفتی از ارز یمن، اَبَر تورم ایجاد 
کردن��د. در دولت عدن، رئی��س کل بانک مرکزی آن 
مس��ئول افزایش میزان فقر در فقیرترین کشور جهان 
بوده است. او برای انجام این ماموریت، ۴۰ هزار دالر 
در م��اه دریافت می کند؛ این رق��م باالترین حقوق در 
جهان برای این جایگاه و موقعیت کاری است. نشریه 

پولیتیک��و، به وجود آم��دن تمام ابعاد ای��ن وضعیت و 
شرایط را در سایه حمایت واشنگتن از عربستان، امارات 
و متحدان محلی آنان در یمن توصیف کرده و به سفر 
س��ه رئیس جمهور آمریکایی به ریاض برای حل این 
بحران ایجادش��ده در یمن اشاره می کند که هیچ کدام 
تاکنون دس��تاورد و موفقیتی در این پرونده نداشته اند. 
این نش��ریه آمریکایی در اشاره به سفر نزدیک بایدن 
به ریاض می گوی��د: در حالی که رئیس جمهور آمریکا 
آماده می شود تا اواسط ماه آینده برای اصالح روابط با 
محمد بن سلمان به عربستان برود، بسیاری از منتقدان 
و افراد ش��اخص حزب بایدن از این س��فرش احساس 
وحش��ت دارند. چراکه آنان امیدوار بودند که مجازات 
ریاض درخصوص نقش��ش در یم��ن، اولین گام برای 
ارزیابی مجدد مش��ارکت چند ده��ه ای ایاالت متحده 
با س��عودی ها به صورت گس��ترده تر باشد. اما به جای 
ای��ن، بایدن از پرونده یمن یک قضیه مش��ترک برای 
واش��نگتن و ریاض س��اخت و اکنون به نظر می رسد 
ک��ه او آماده اس��ت تا تعهدات و ش��عارهایش را برای 
تغییر سیاست خارجی قربانی کند؛ تا روابط بین ایاالت 
متحده و عربس��تان س��عودی به حالت قبلی بازگردد. 
پولیتیکو ادامه می دهد: در همین راس��تا و درخصوص 
آنچه که ب��ه پرونده یمن مربوط می ش��ود، باید گفت 
آن مس��ئله ای که در ابتدا به نظر می رسید چالش ها و 
درگیری های آمریکا و عربس��تان را افزایش دهد، حاال 
به عامل نزدیک تر ش��دن دو کشور تبدیل شده است. 
ای��االت متح��ده از ابتدای جنگ یم��ن تاکنون ارتباط 
عمیقی با آن داشته است؛ از همان زمانی که ریاض در 
سال ۲۰1۵ آغاز عملیات نظامی خود علیه یمن را اعالم 
ک��رد. دولت باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا به 
سرعت فروش سالح به عربستان سعودی را آغاز کرده 
و بر میزان حمایت های لوجس��تیکی و اطالعاتی خود 
برای کمک به حمالت آن ها افزود. برخی از مسئوالن 
دول��ت بایدن اعتراف می کنند که همواره می دانس��تند 
حمل��ه ای که بن س��لمان آن را علیه یمن آغاز می کند، 

آثار بزرگ انس��انی و راهبردی خواهد داش��ت؛ اما آنان 
حمایت آمریکا را به این دلیل که موجب اصالح روابط 
واش��نگتن با ریاض خواهد ش��د، توجیه کردند. نشریه 
آمریکای��ی درب��اره موضع و نگاه کنون��ی دولت بایدن 
در این باره می نویس��د: تصمیم گیران سیاست خارجی 
آمری��کا دیدار آتی بایدن با بن س��لمان را دلیلی بر آن 
می بینند که کاخ س��فید به معامالت سنتی با عربستان 
باز خواهد گشت؛ در مقابل، سعودی ها نیز تداوم عرضه 
جریان نفت به بازارهای جهانی و کاهش قیمت گاز را 
تضمی��ن خواهند کرد. با این وج��ود، اولین قربانی این 
تج��ات و معام��الت، یمنی های بی گن��اه خواهند بود. 
این در حالی اس��ت که مقامات دولت بایدن همواره به 
سرعت خاطرنش��ان می کنند که نیروهای صنعاء مانع 
اصلی توافق صلح هستند، نه سعودی ها؛ دلیلش نیز آن 
است که نیروهای مسلح یمنی به طور مداوم عربستان 
و امارات را با موشک و پهپاد مورد هدف قرار می دهند. 
حمالت موش��کی یمن به اراضی عربس��تان در طول 
جنگ مرگ بارتر شده اند؛ مانند حمله انصاراهلل یمن در 
ماه مارس به یک انبار نفت باعث بلند شدن آتش و دود 
در آسمان جده شد. پولیتیکو درباره تناقض های کالمی 
و عمل��ی بایدن درباره پرونده یم��ن اذعان می کند: در 
جریان مبارزات انتخاباتی مقدماتی دموکرات ها، بایدن از 
عربستان سعودی به عنوان یک کشور منزوی یاد کرد 
و گفت که این حکومت برای کشتن کودکان در یمن 
و برنامه ریزی برای قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
مخالف باید پاسخگو باشد؛ او حتی وعده داد که روابط 
واش��نگتن را با ریاض باری دیگر ارزیابی خواهد کرد. 
در حالی که برخی از مش��اوران ارشد سیاست خارجی 
بایدن که شاخص تر از دیگران نیز بودند، آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه، جیک س��الیوان، مشاور امنیت ملی، 
آوریل هاین��ز مدیر اطالعات ملی و دیگ��ران نامه ای 
سرگشاده را در سال ۲۰1۸ امضا کردند که اساساً شامل 
یک عذرخواهی عمومی ب��رای حمایت دولت اوباما از 

عربستان در جنگ با یمن بود.

 شریک جنایات سعودی و معامله  گر نفت با یمن
توصیف نشریه پولیتیکو درباره بایدن؛

ایران»مرکزرایزنیهایمنطقهای«
بلوکاقتصادیمهمدرآسیابامحوریتایرانایجادمیشود

قاس��م ژوم��ارت توکایف رئی��س جمهوری 
قزاقستان صبح یکشنبه در صدرهیاتی بلندپایه 
و به دعوت رسمی ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
وارد تهران ش��د. قطار ب��اری حامل محموله 
کانتین��ری گوگرد مس��یر ریلی قزاقس��تان، 
ترکمنستان، ایران، ترکیه؛ مسیری که می توان 
از آن ب��ه عنوان ری��ل طالیی اتصال چین به 
اروپا نیز نام برد، صبح شنبه از ترکمنستان وارد 
ایستگاه راه آهن اینچه برون دراستان گلستان 
ش��د و عصر همان روز نیز سوت آن در تهران 
به صدا درآمد. این مس��یر ریلی پتانسیل آن را 
دارد که در آینده، اصلی ترین خط اتصال چین 
-اروپا باشد. نخستین قطار کریدور جدید ریلی 
KITI )قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه( 
که س��اعت 1۶ روز گذش��ته وارد ایستگاه راه 
آهن تهران ش��د، حامل ۲۴ دستگاه واگن لبه 
کوت��اه حامل ۴۸ کانتین��ر ۲۰ فوتی گوگرد به 

مقصد ترکیه و سپس اروپاست. دیروز، تهران 
میزبان قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری 
قزاقستان است و همزمان با سفر وی به پایتخت 
ایران و ورود قطار کانتینربر به تهران و پس از 
مالقات وی با آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی 
رئیس جمهوری اس��المی ایران، موافقت نامه 
همکاری بین راه آهن دو طرف درحضور سران 
دوکش��ور امضا خواهد شد. حس��ن هانی زاده، 
کارشناس مسائل غرب آس��یا در ارزیابی خود 
از س��فر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران 
اظهار کرد: سفر قاسم ژومارت توکایف رئیس 
جمهوری قزاقس��تان به ته��ران در چارچوب 
رویکرد دولت سیزدهم برای گسترش مناسبات 
سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیای میانه 
قابل تجزیه و تحلیل است. کارشناس مسائل 
غرب آسیا افزود: از آنجائی که کشور قزاقستان 
یکی از مهمترین کش��ورهای آسیای میانه به 

لحاظ جمعیت��ی و جغرافیائی تلقی می ش��ود 
و یکی از ۵ کش��ور س��احل دریای خزر بشمار 
می رود می تواند ش��ریک قاب��ل اطمینانی به 
لحاظ تجاری و سیاسی با ایران باشد. هانی زاده 
تصری��ح ک��رد: ظرفیت های ب��االی پذیرش 
سرمایه گذاری خارجی از جمله ایران و نیاز این 
کشور شمال شرقی ایران به فناوری ایران در 
حوزه خدمات کشاورزی و صنعتی موجب شده 
که رهبران دو کش��ور برای تقویت مناسبات 
خ��ود گام های مهمی بر دارن��د. وی ادامه داد: 
س��فر اخیر روس��ای جمهوری تاجیکس��تان، 
ترکمنس��تان و س��رانجام رئی��س جمهوری 
قزاقستان نشان می دهد که هدفگذاری ایران 
برای همکاری جدی با کشورهای آسیای میانه 
کامال دقیق و مبتنی ب��ر یک راهبرد منطقی 
اس��ت که می تواند به شکل گیری یک بلوک 
اقتصادی مهم در این منطقه حس��اس منجر 

شود. تحلیلگر مس��ائل بین الملل عنوان کرد: 
متاس��فانه دخالت قدرت های فرامنطقه ای در 
مسائل داخلی کشورهای آسیای میانه موجب 
ش��د تا به کارگی��ری ظرفیت ه��ای موجود در 
میان کش��ورهای منطقه و ایران مغفول بماند 
و علیرغم وجود این ظرفیت ها حجم مبادالت 
تجاری بین ایران و قزاقستان ساالنه به کمتر 
از ۲۳۰ میلیون دالر بالغ شود. هانی زاده گفت: 
با سفر قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری 
قزاقس��تان به تهران این رقم در آینده ممکن 
است به س��االنه ۵ میلیارد دالر ارتقاء یابد که 
این امر می تواند بازار مناس��بی برای کاالهای 
ایرانی تلقی شود. وی اضافه کرد: آمادگی ایران 
برای تش��کیل بازار مش��ترک بین کشورهای 
آس��یای میان��ه، توانمن��دی ای��ران در حوزه 
فناوری های پزشکی، کش��اورزی، نفت و گاز 
و ش��یالت می تواند بازار مناسبی برای حضور 

بازرگانان ایرانی درکشورهای آسیای میانه باشد. 
کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: با 
توجه به وجود جنگ روسیه و اوکراین و احتمال 
طوالنی شدن این جنگ پیش بینی می شود که 
کش��ورهای آس��یای میانه در آین��ده نزدیک، 
ب��رای یافتن بازار قابل ات��کاء و بهره گیری از 
توانمندی های بازرگانی ایران، این کش��ورها 
به سمت تشکیل یک اتحادیه مشابه اتحادیه 
اروپا به سمت ایران متمایل شوند که این امر 
می تواند ظرفیت های نهفته همه کش��ورهای 
آس��یای میانه را ش��کوفا کند. هانی زاده یادآور 
ش��د: از این رو تهران طی یک ماه گذشته به 
کانون رایزنی های منطقه ای تبدیل شده که این 
رایزنی ها می تواند آینده روش��نی برای ایران و 
کشورهای آسیای میانه در حوزه همکاری های 
سیاسی و اقتصادی به دور از دخالت قدرت های 

فرامنطقه ای، رقم بزند.
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اقتصاد کالن

نیمیازمردمآمریکامیگوینداقتصاد
واردرکودشدهاست

نظرس��نجی های اخیر حاکی از آن است که 
نیمی از مردم آمریکا بر این باورند که اقتصاد 
این کشور همین حاال در رکود به سر می برد. 
ب��ه گزارش ف��ارس به نق��ل از نیوزویک، بر 
اساس یک نظرسنجی انجام شده طی روزهای 
گذشته نیمی از مردم آمریکا بر این باورند که 
اقتصاد این کشور عمال وارد رکود شده است.
بر اساس این نظرسنجی  ۵۳ درصد از مردم 
فکر می کنند که اقتصاد آمریکا به طور کامل 
وارد رکود شده و ۲۵ درصد گفته اند که در این 
باره هنوز مطمئن نش��ده اند، فقط ۲۰ درصد 
از ش��رکت کنندگان در نظرسنجی می گویند 
اقتصاد آمریکا در رکود به سر نمی برد.طی ماه 
گذش��ته نگرانی ها نسبت به اوضاع اقتصادی 
آمریکا بین مردم این کشور به شدت افزایش 
یافته اس��ت. در نظرسنجی انجام شده در ماه 
می رقم کس��انی که فک��ر می کردند اقتصاد 
آمری��کا در رکود اس��ت ۴۸ درص��د بود و در 
مقابل ۲۳ درصد بر این باور بودند که اقتصاد 
وارد رکود نشده است.طی هفته های گذشته 
نگرانی ه��ا نس��بت به بروز رک��ود در اقتصاد 
آمریکا به ش��دت افزایش یافته است؛ چراکه 
ن��رخ تورم آمریکا به باالتری��ن میزان در ۴۰ 
سال گذشته رسیده و شاخص داوجونز بورس 
آمریکا به زیر ۳۰ هزار واحد افت کرده است.
این نظرس��نجی انجام ش��ده همچنین        اعالم 
کرده که اکثر م��ردم آمریکا بعید می دانند به 
این زودی ها اقتصاد این کشور بهبود پیدا کند 
و فقط ۲۰ درصد شرکت کنندگان گفته اند که 

شرایط رو به بهبود است. 

روسیهنیمیازنفتخودرابهآسیا
صادرمیکند

مدیرعام��ل »گازپ��روم نِفت« گفت: روس��یه 
درحال حاضر ۵۰ درصد نفت خود را به ش��رق 
صادر می کند. به گزارش فارس ، الکس��اندر 
دیوکوف، مدیرعامل شرکت »گازپروم نِفت« 
در نشست »چالش های توازن انرژی جهانی 
۲۰۲۲« به عنوان بخشی از مجمع بین المللی 
اقتصاد سن پترزبورگ اظهار داشت، روسیه در 
ح��ال حاضر ۵۰ درصد نفت خود را به ش��رق 
صادر می کند، این در حالی است که در ابتدای 
س��ال، ۷۵ درصد به اروپا ارس��ال شده است.
دیوکوف افزود: زمانی که از تحریمی صحبت 
می شود که به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد، 
آنگاه این موضوع در مورد تغییر مسیر صادرات 
ما به آس��یا مطرح می شود و بحث زیرساخت 
های صادراتی نظیر خطوط لوله، مخازن ذخیره 
س��ازی، بنادر، نفتکش ها و محاس��بات مالی 
وج��ود دارد. این فرآیند اکن��ون در حال انجام 
اس��ت و در ح��ال حاضر، بی��ش از ۵۰ درصد 
نفت به آس��یا صادر شده و این در حالی است 
که ۷۵ درصد در ابتدای س��ال به اروپا ارسال 
ش��ده اس��ت.وی اضافه کرد:  اقتصاد جهانی و 
مصرف کنندگان باید هزینه تصمیم سیاس��ی 
را بپردازند، ام��ا نه اقتصاد و مصرف کنندگان 
روسی؛ احتماال باری بر دوش ما هم بیفتد.این 
مدیر روسی معتقد است که پیکربندی مجدد 
پاالیش��گاه ها در اروپا برای تغییر نفت روسیه 
به سایر نفت ها می تواند از کارآمدی بکاهد و 
»می تواند این سوال را مطرح کند که اروپا می 

تواند محصوالت نفتی فراهم کند.«

هندوارداتنفتازروسیهرا31برابر
کرد

بر اس��اس آمارهای ارائه ش��ده هن��د در ۲۰ 
روز منته��ی ب��ه چهارش��نبه هفته گذش��ته 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ۶ برابر 
ذغال سنگ بیش��تری را از روسیه وارد کرده 
اس��ت. به گزارش فارس به نقل از رویترز، در 
حالی که مقامات آمریکایی به ش��دت پیگیر 
آن هس��تند که هن��د را                            ملزم کنن��د واردات 
حامل های انرژی از روس��یه را                            افزایش ندهد، 
اما آمارهای موجود نشان می دهد در ۲۰ روز 
منتهی به چهارشنبه هفته گذشته هند ۶ برابر 
ذغال سنگ بیشتری را                            نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از روسیه وارد کرده است.در واقع 
آمارهای رویترز نش��ان دهنده تداوم سیاست 
هند در باال بردن خرید س��وخت های فسیلی 
از روس��یه پس از تحریم نفت و ذغال سنگ 
این کشور از سوی کشورهای غربی به خاطر 
درگیری نظامی با اوکراین است. در حالی که 
انگلیس و آمریکا خرید نفت و گاز از روسیه را                            
متوقف کرده اند و اتحادیه اروپا از برنامه خود 
ب��رای اعمال تدریجی تحری��م نفت و ذغال 
سنگ روس��یه صحبت کرده، حاال مسکو به 
دومین صادرکننده نفت به هند در ماه »می« 
بدل ش��ده و در این مسیر از عربستان سبقت 

گرفته است.

هدفاوپکفقطثباتبازاراست

دبیر کل اوپک گفت: هدف مش��ترک اوپک 
کاهش یا افزایش قیمت ها نیست و تنها ثبات 
بازار را پیگیری خواهیم کرد.به گزارش مهر 
محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک گفت: هدف 
مشترک اوپک و شرکای آن ثبات بازار است 
نه کاهش یا افزایش قیمت ها.وی در پاس��خ 
به این س��وال که آیا بازگش��ت ۹.۷ میلیون 
بش��که در روز به بازار طبق آخرین تصمیم 
اوپک پالس ب��ه کاهش قیمت نفت کمک 
می کند، گفت: نمی توانیم به بازار دیکته کنیم 
که چه باید بکند.به گزارش رویترز، بارکیندو 
تصریح کرد: تعادل دائمی عرضه و تقاضا در 
اختیار همه تولیدکنندگان است.ائتالف اوپک 
در آخرین نشس��ت خود افزایش تولید ۶۴۸ 
هزار بشکه ای در ماه جوالی و همین میزان 
در م��اه اوت را تصویب کرد.یک منبع اوپک 
پالس گفته بود که به احتمال زیاد این گروه 
ب��ا افزایش تولید نفت در محدوده ۶۰۰ هزار 
بشکه در روز در ماه جوالی موافقت می کند 
که از افزایش ماهانه قبلی ۴۳۲ هزار بش��که 
در روز بیش��تر است.بر اساس تصمیم اوپک 
پالس، افزایش تولید ۶۴۸ هزار بشکه ای به 
این معناست که افزایش مصوب حدود ۲1۶ 

هزار بشکه در روز بیشتر از قبلی است.

مذاکرهچینوقطربرایتوسعه
میدانگازیپارسجنوبی

ش��رکت های بزرگ نفت در چی��ن در حال 
مذاکره پیشرفته با قطر برای سرمایه گذاری 
در توسعه میدان گنبد شمالی )پارس جنوبی( 
و خری��د گاز تح��ت قرارداده��ای بلندمدت 
هس��تند.به گزارش مهر سه منبع آگاه گفتند 
که ش��رکت های ب��زرگ نف��ت در چین در 
حال مذاکره پیش��رفته با قطر برای سرمایه 
گذاری در توسعه میدان گنبد شمال )پارس 
جنوبی( در بزرگترین پروژه گاز طبیعی مایع 
در جه��ان و خری��د گاز تح��ت قراردادهای 
بلندم��دت هس��تند.این اولین مش��ارکت در 
نوع خود بین دو کش��ور، بزرگترین مصرف 
کننده و بزرگترین تولی��د کننده LNG در 
جهان خواهد بود، زیرا صادرکننده انرژی در 
خاورمیانه به دنبال گسترش پایگاه مشتریان 
آسیایی خود است.منابع آگاه به رویترز گفتند 
ک��ه CNPC و Sinopec ک��ه تح��ت 
کنترل دولت هستند، انتظار می رود ۵ درصد 
در دو خط صادرات جداگانه به عنوان بخشی 
از پروژه توسعه میدان شمالی سرمایه گذاری 
کنن��د که هزینه آن ح��دود ۳۰ میلیارد دالر 
ب��رآورد می ش��ود.یکی از مقامات ارش��د در 
پک��ن، گفت: » حتی با یک س��هم کوچک، 
به چینی ها امکان دسترسی مستقیم به این 
پروژه را می دهد، که مشارکت جهانی تا حد 
زیادی را ش��اهد است، و مدیریت و عملیات 

را یاد می گیرد. »

دولتبهجاماندگان
ازیارانهرسیدگیکند

نماین��ده م��ردم ماک��و در مجلس ش��ورای 
اس��المی گف��ت: تع��دادی از افراد ش��امل 
پرداخت یارانه نقدی نش��ده ان��د که دولت 
و وزارت تع��اون بای��د س��ازوکار الزم برای 
اعتراضات جامانده ها را رس��یدگی نماید تا 
حق احدی ضایع نش��ود. به گزارش ایس��نا، 
محمد علی پور در نطق میان دستور خود در 
جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: پس از شکس��ت خفت بار و فرار 
مفتضحانه آمریکا از افغانستان، رژیم غاصب 
و ضد بش��ری اسرائیل س��عی دارد با کمک 
س��ران سرسپرده کش��ورهای منطقه جبهه 
ای در مقاب��ل مقاوم��ت ملت های مظلوم و 
ایران اس��المی ایجاد نماید و ایران اسالمی 
تح��ت رهب��ری هوش��مندانه مق��ام معظم 
رهبری و تداوم راه ش��هدا و شهید سلیمانی 
اس��توارتر به راه خ��ود ادامه می دهد و رژیم 
غاصب اسرائیل در مسیر سراشیبی سقوط و 
اضمحالل قرار گرفته است.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس 
در راس��تای همگامی و همراهی با دولت در 
بودج��ه 1۴۰1 به دولت اج��ازه داد چنانچه 
قصد حذف ارز ترجیحی و س��اماندهی یارانه 
ها را داش��ت قبال باید ترتیبات جبران زیان 
رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساس��ی 
را از طریق کاالبرگ الکترونیکی و به طرق 
مطمئن به انجام رس��انده باش��د، طوری که 
اف��راد بتوانند این کاال و خدم��ات را به نرخ 

شهریور 1۴۰۰ تهیه کنند. 

اخبار

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه اصالح سیاست ارز ترجیحی به 
عادالنه تر شدن یارانه های پرداختی منجر 
ش��د، گفت: فس��اد و رانت، هدررفت منابع 
ارزی، قاچاق کاال، رشد تورم و نابودی تولید 
داخل از اشکاالت تخصیص ارز ترجیحی 
به واردات بوده اس��ت. به گزارش تسنیم، 
غالمرض��ا مصباحی مق��دم عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه 
تخصیص ارز ترجیح��ی به واردات کاال از 
دالیل اصل��ی ریخت وپاش های اقتصادی 
است، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به 
واردات کاال زمینه انحراف، فساد و هدررفت 
منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی 
قیمت ها و انتقال آن به مردم از مهم ترین 
اصالحات اقتصادی دولت سیزدهم است.

وی با اش��اره به همراهی مجلس و دولت 
ب��رای بازتوزی��ع ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: 
مجلس شورای اسالمی در حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید 
به گونه ای به دولت کمک کند که دو صدا 
در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت 
در این زمینه به تفاهم رسیده اند.مصباحی 
مق��دم با تاکی��د بر اینک��ه مابه التفاوت ارز 

۴۲۰۰ تومان��ی پی��ش از ای��ن ب��ه جیب 
واس��طه ها می رود، تصریح کرد: اکنون که 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی به مواد اولیه اختصاص 
می یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد 
می کند، اما به محض قرار گرفتن در مسیر 
انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن 
در اختیار دالالن و واسطه ها قرار می گیرد 
که آن در بازار آزاد عرضه می کنند و قیمت 

متفاوتی را به مصرف کننده می دهند.عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: 
حذف و اصالح سیاست ارز ترجیحی منج 
به عادالنه تر ش��دن یارانه های پرداختی به 
مردم و حمایت از معیش��ت م��ردم به ویژه 
اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه شد 
که جزو اهداف دولت از این اصالح بزرگ 

بوده است.

یارانهپرداختیبهمردمباحذفارز4200عادالنهترشد
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

48درصدظرفیتمخازنسدهاخالیاست
با وجود ۲۶ میلیارد و 1۹۰ میلیون مترمکعب 
ذخیره آب در سدهای کشور، در حال حاضر 
حدود ۵۲ درصد ظرفیت مخازن س��دها پر و 
حدود ۴۸ درصد این ظرفیت خالی است. به 
گزارش گروه تس��نیم، آمار دفتر اطالعات و 
داده های آب کش��ور نشان می دهد با سپری 

ش��دن ۲۶۹ روز از سال آبی، تا ۲۸ خردادماه 
کل  می��زان   )1۴۰۰-1۴۰1 آب��ی  )س��ال 
حجم آب در مخازن س��دهای کشور حدود 
۲۶.1۹میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر۵ درصد 
کاهش است.فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر 

اطالع��ات و داده ه��ای آب کش��ور در این 
خصوص گفت: بررس��ی وضعی��ت ورودی 
سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به 
مخازن در س��ال آبی جاری ۲۷.1۷ میلیارد 
مترمکعب رس��یده که نسبت به مدت مشابه 
س��ال آبی گذش��ته ۳ درصد افزایش نشان 

می ده��د.وی افزود: میزان پرش��دگی س��د 
زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان 
تهران، س��دهای استان خوزستان وسدهای 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ش��رایط فعلی 
به ترتیب حدود ۳۰ درصد، ۳۴ درصد، ۵۶.۷ 
درص��د و ۶۸ درص��د اس��ت.مدیرکل دفتر 

اطالعات و داده های آب کش��ور خاطرنشان 
ک��رد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته 
برای عبور بدون تنش از فصل گرمای پیش 
رو، رعای��ت الگوی بهینه مصرف از س��وی 

مردم عزیز، بسیار کمک کننده خواهد بود.

چرامعامالتاینروزهایبازارسرمایهبیرمقاست؟
حبس800هزارمیلیاردتوماننقدینگیسهامدارانبورسدرسیستمبانکی

گ�روهاقتصادی-میث�مترکیان:پیش بینی رفتارنوس��انی 
نماگراین بازار س��رمایه به یکی از س��خت ترین کارها در 
جمع فعاالن بورسی تبدیل شده است.شاخص بورس در 
جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه با افت هزار واحدی 
روبرو شد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای روز 
گذشته بازار سرمایه بیش از ۶میلیارد و ۳۰۵میلیون سهم 
و حق تقدم به ارزش��ی بالغ بر ۳ه��زار و ۶۵۸میلیارد تومان 
در بی��ش از ۴۴۳ه��زار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت 
و ش��اخص بورس با افت هزار و ۷۷۰واح��دی در ارتفاع 
یک میلیون و ۵۴۵هزار و ۹۶۷واحد قرار گرفت.بیشترین اثر 
منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای 
معامالتی شرکت های پتروشیمی نوری، توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه و پاالیش نفت اصفهان شد و در 
مقابل ش��رکت های مبین انرژی خلیج فارس، پتروشیمی 
پارس و بانک ملت با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار 
سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ای��ران هم با معامله ۳میلی��ارد و ۹۴میلیون ورقه به ارزش 
۲هزار و ۵۰1میلیارد تومان در ۲۳1هزار نوبت، ش��اخص 
فرابورس )آیفکس( 1۴۶واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۰هزار 
و ۹۶۳واحد قرار گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین اثر 
منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی بیمه 
پاسارگاد، بانک دی و پتروشیمی زاگرس شد و در مقابل 
شرکت های تولید نیروی برق دماوند، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و زغال سنگ پرورده طبس بیشترین اثر 

مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
هزارمیلیاردتوماننقدینگیس�هامداران حب�س���۸۰۰

بورسدرسیستمبانکی
عباسعلی حقانی نس��ب با اشاره به افزایش نرخ سود بازار 
بین بانکی و رس��یدن آن به رقم ۲۰.۶۸ درصد گفت: نرخ 
بهره بین بانکی در دنیا یا به صورت دس��توری افزایش و 
کاهش پیدا می کند و یا بسته به شرایط اقتصادی کشورها 
متغیر است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: این در حالی 
اس��ت که در کشور ما این سیاس��ت بدون توجه به سایر 
مولفه ها اتفاق می افتد و به تبع این تصمیم، بازار سرمایه 
نی��ز تاثیر می   پذیرد. به عنوان مثال حدود س��ه هزار هزار 
میلیارد تومان از منابع کشور در سیستم بانکی حبس است 

و با افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال تامین منابع هستیم.
وی همچنین با اش��اره به این که نزدی��ک به ۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان از منابع ش��رکت های بورس��ی که به دلیل 
شرایط مالیاتی تقسیم س��ود نکرده اند و طرح توسعه هم 
ندارند، در بانک ها خاک می خورد گفت: این منابع مربوط 
به س��هامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است 
و ش��رکت ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه ای ندارند 
و عمال این حجم از منابع س��هامداران در سیستم بانکی 
در قالب س��پرده حبس ش��ده است.این کارش��ناس بازار 
س��رمایه ادامه داد: اگر شرکتها این نقدینگی حبس شده 
در بانک ها را س��رمایه گذاری کرده و یا به س��هم یا اوراق 
تبدیل کنند، نه تنها هیچ ریالی از بانکها خارج نمی ش��ود 
بلکه بانکها بجای رقابت با هم، رفاقت می کنند و عمال 
نه تنها نرخ بین بانکی باال نمی رود بلکه کاهش هم می 
یابدحقانی نسب با باین این که اعمال این گونه سیاستها 
به ناکارآمدی اقتصاد منجر می ش��ود، اذعان داشت: الزم 
است مسئوالن دولت از جمله رئیس جمهور به این قضیه 
ورود کند و به مانند سفرهای استانی سری هم به سیستم 

بانکی بزند.وی گفت: در خصوص نرخ بهره بانکی، چون 
در دنیا نس��بت حجم پول به نقدینگ��ی باالی ۵۰ درصد 
است، نرخ بهره را برای افزایش می دهند که نقدینگی را از 
دست مردم جمع کرده و از این طریق تورم را کنترل کنند؛ 
این در حالی است که در کشور ما نسبت پول به نقدینگی 
کمتر از ۲۰ درصد است و بیشتر نقدینگی جامعه در قالب 
سرمایه گذاری های میان و بلندمدت در بازارهای مختلف 
منجمد شده است و افزایش نرح بهره عمال موجب منجمد 
شدن نقدینگی جامعه نمی شود.این کارشناس بازار سرمایه 
تصریح کرد: باید سعی کنیم بجای افزایش نرخ بهره، آن 
را کاهش دهیم و باید تصویب و اعمال مالیات بر عایدی 
س��رمایه، منابع و نقدینگی جامعه را به سمت فعالیتهای 

تولیدی هدایت کنیم.
چرا معامالت این روزهای بازار سرمایه بی رمق است؟ 

فردین آقابزرگی کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: به این 
ترتیب ناکامی دماس��نج بازار از صعود به ارتفاعات باالتر 
و تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش های ضعیف           تر 
از انتظ��ار اغلب ش��رکت ها در زمس��تان پارس��ال نه تنها 

از خوش بینی ه��ای قبلی نس��بت به احتمال ت��داوم رالی 
صعودی در کوتاه           مدت کاست، حتی خروج بخش دیگری 
از پول های حقیقی و سهامداران خرد از بازارسرمایه را رقم 
زد. آقابزرگ��ی در خصوص دالیل به وجود آمدن ش��رایط 
فعلی بازار سهام گفت: جدا از این موضوع که معامله گران 
بورسی                                                                              همچنان واهمه بزرگی نسبت به عبور از ابرکانال 
1/۶           میلیون واحد دارند به صراحت می توان به نقش عوامل 
خارج��ی در ایج��اد روند رو به افول بازار اش��اره کرد. وی 
اذعان داشت: سرمایه های جدید برای ورود به بازار سهام 
نیاز به محرک قوی و قدرتمندی دارند، اما اتفاقات مرتبط 
با اخبار اقتصادی و سیاس��ی کشور در هفته های گذشته 
نش��ان می دهد که این عوامل تا چه میزان س��د راه ورود 
سرمایه                                                                             های جدید به گردونه معامالت سهام شد.آقابزرگی 
با بیان این که بازار سرمایه درمیان سایر بازارهای دارایی 
معموال بیشترین و س��ریع ترین واکنش را به رخدادهای 
مختلف نشان می دهد، تصریح کرد: این موضوع بارها در 
دو سال گذشته تکرارشده و نمی توان از کنار آن به سادگی 
عبور کرد. وی ادامه داد: بازار سرمایه به غیر از چالش های 
درون��ی با چند چال��ش مهم خارجی دس��ت و پنجه نرم 
می کند که در این میان نقش سیاس��تگذاران اقتصادی و 
سیاسی در ایجاد اختالالت به وجود آمده به مراتب بیشتر 
از سایر عوامل است. کارشناس بازار سرمایه افزود: دخالت 
در سازوکار قیمت ها، وضع تعرفه های صادراتی، دستکاری 
قیم��ت دالر، کنترل و مدیریت دس��توری ن��رخ فروش 
ش��رکت ها، توجیه ناپذی��ری            عرضه های اولی��ه در برخی 
زمان ها، انتش��ار بی روی��ه اوراق و            تعیین تکلیف در حوزه 
قیمت تمام  ش��ده محصوالت از یک سو و از سوی دیگر 
التهابات ایجاد شده در سرنوشت مذاکرات هسته ای کشور 
روند صعودی بازار سهام که به طور آهسته و پیوسته دنبال 
می شد را با دست انداز مواجه کرده، به گونه ای که این بازار 
در            هفته های اخیر لطمات بس��یاری را تحمل کرده است.

وی با بیان این که این اتفاقات آن دسته از سرمایه گذارانی 
که از تجربه کمتری برخوردارند را به سمت درهای خروج 
س��وق داده است، اضافه کرد: در حقیقت برخی تحرکات 
منفی از جانب سیاس��تگذار خروج پول حقیقی را رقم زده 

است.

وزیر اقتصاد با اس��تقبال از ایده های تأس��یس انستیتو 
اقتصاد هوش��مند و پارک فناوری ایران و چین گفت: 
در وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، حتماً از این طرح و 
ایده حمایت خواهیم کرد.به گزارش مهر، وزیر اقتصاد 
و دارای��ی پیش از ظهر ام��روز در جمع اعضای هیئت 
علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه مستمر 
نشست وزارت اقتصاد با دانشگاهیان گفت: در چند ماه 
گذش��ته به دلیل برخی فوریت های��ی که بر روی میز 
دولت بود مجال کمتری برای برگزاری این نشست ها 
بود، اما حتماً در ادامه سال جاری این نشست ها تداوم 
خواهد یافت و به منظ��ور ایجاد تعامالت بلند مدت و 
مس��ائل بنیادی و نظری فرصت بیش��تری برای این 
نشس��ت ها در نظر خواهیم گرفت.احسان خاندوزی در 
این نشس��ت دو ساعته و پس از استماع پیشنهادات و 

طرح های ارائه ش��ده از سوی اس��اتید دانشگاه علم و 
صنعت ایران، گفت: از اینکه حاضرین در این نشست 
بر روی ایده های ناظر بر حل مس��ائل کشور صحبت 
کردند و پیش��نهادات قابل اس��تفاده و شوق انگیز ارائه 

کردند، تشکر می کنم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدوارم برخی از پیشنهادات 
ارائه شده در این جلسه به ثمر برسد، گفت: پیشنهادات 
مطرح ش��ده در این نشس��ت می تواند هم برای ما در 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی درس آموز و تکمیل 
کننده باش��د و هم می تواند اصالح کننده مس��یرهای 
سیاس��تگذاری باش��د که در حال حاضر در حال انجام 
آن هستیم.خاندوزی با اشاره به اینکه پژوهشکده امور 
اقتصادی وزارت اقتصاد آماده همکاری و ایجاد رابطه 
مستمر بین دانش��گاه ها و این وزارتخانه است، افزود: 

انتظار دارم دکتر توکلی و مجموعه دوس��تان ایش��ان 
در پژوهش��کده امور اقتصادی بتوانند ادامه دهنده این 
مسیر باشند و بتوانیم به صورت ماهانه و یا در بازه های 
کوتاه مدت و همچنین بلن��د مدت حلقه های اتصالی 
بین وزارت متبوع و دانشگاه های کشور ایجاد کنیم، به 
نحوی که پژوهش��کده امور اقتصادی نیز ادامه دهنده 
این حلقه ها باش��د تا در نهایت ش��اهد به ثمر رسیدن 
نتایج و دس��تاوردهای این نشست ها در اقتصاد کشور 
باش��یم.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: واقعیت این اس��ت 
که طی سال های گذش��ته شاهد تالش های خوبی از 
سوی دانشگاه های برتر کشور از جمله دانشگاه علم و 
صنعت که همواره در زمره معتبرترین و خوشنام ترین 
دانش��گاه های کش��ور به جهت اثر بخش��ی در نظام 
سیاس��تی کش��ور هس��تند، بوده ایم.خاندوزی با تأکید 

ب��ر اینکه یک��ی از اهداف برگزاری این نشس��ت ها و 
ارتباطات بین وزارت اقتصاد و دانش��گاه های کش��ور، 
ش��کل گیری یک جریان آمد و شد از سرمایه انسانی 
ارزش��مند اس��ت، افزود: در نهایت آنچه که رس��وب 
می کند و ماندگار می ش��ود و دست سیاستگذار را برای 
دسترسی به یک منبع غنی پر می کند، سرمایه انسانی 
اس��ت که در خالل این کارگروه ها و طرح ها ش��کل 
می گیرد.وزیر اقتصاد با استقبال از ایده های مطرح شده 
از س��وی رئیس دانش��گاه علم و صنعت در خصوص 
تأسیس انس��تیتو اقتصاد هوشمند و همچنین تأسیس 
پارک فن��اوری ایران و چین، اب��راز امیدواری کرد که 
سرمایه انسانی که از این مسیر به دست می آید بتواند 
نقش تأثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن 
نیز در بلندمدت در دسترس سیاستگذاران کشور باشد.

پیشنهاد ایجاد پارک فناوری های ایران و چین و انستیتو اقتصاد هوشمند
در نشست وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد؛

اروپادرانتظارزمستانسخت
زنگخطرسهمیهبندیگازدرقارهسبز

با کاهش ۶۰ درصدی انتقال گاز روسیه از مسیر خط لوله 
نورد اس��تریم، زنگ خطر سهمیه بندی گاز و خالی شدن 
ذخایر آن در قاره س��بز به گوش می رسد. به گزارش روز 
یکش��نبه ایرنا، تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه 
بزرگترین تامین کننده س��وخت های فسیلی اروپا بود. در 
آن زم��ان اروپا ۴۰ درصد از گاز و زغال س��نگ مصرفی، 
همچنین ی��ک چهارم نفت و محص��والت نفتی خود را 
از روس��یه تأمین می کرد.با آغاز جنگ اما اروپا هم راس��تا 
ب��ا تحریم ه��ای آمریکا به دنبال تحری��م صنعت نفت و 
گاز روس��یه رفت و اگرچه هیچ گاه از تحریم گاز سخنی 
نگفت، اما روس��یه در اعتراض به تحریم های نفتی خود 
به کش��ورهای اتحادیه اروپا اعالم ک��رد که از این پس 
ص��ادرات گاز خود را فقط در قبال پرداخت با روبل انجام 

خواهد داد.در ابتدا برخی کش��ورهای اروپایی مانند آلمان 
نسبت به این موضوع مواضع تندی گرفتند اما به تدریج بر 
سر میز مذاکره برای پرداخت گازبهای صادراتی روسیه به 
روبل آمدند، زیرا قطع کامل واردات گاز روسیه و جایگزین 
کردن منابع دیگر برای اروپا غیرممکن است.با این حال، 
اتحادیه اروپا می تواند وابس��تگی خود به گاز روسیه را در 
س��ال ج��اری از ۴۰ درصد به ۳۰ درص��د کاهش دهد.از 
طرفی، روسیه ارزان ترین گاز را تحویل بازار اروپا می کند 
و حتی اگر اتحادیه اروپا بخواهد س��هم روسیه از بازار گاز 
خود را کاهش دهد، مجبور به جایگزین کردن منابع گاز 
گران قیمت خواهد بود.با توجه به گس��ترش تحریم های 
نفت��ی اتحادیه اروپا علیه روس��یه و احتم��ال کاهش ۹۰ 
درصدی واردات نفت روس��یه توس��ط اعض��ای اتحادیه 

اروپا تا پایان س��ال جاری میالدی، روسیه از کاهش ۶۰ 
درص��دی صادرات گاز به اروپا خبر داد. موضوعی که این 
ق��اره را یک ق��دم دیگر به س��همیه بندی انرژی نزدیک 
می کند.بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد که اگرچه روسیه 
در همه جنگ سرد و دهه های پس از آن تأمین کننده ثابت 
گاز برای اروپا بوده، اما این روند در این هفته تغییر کرد و 
عرضه گاز روسیه به اروپا با کاهش همراه شد.به دنبال این 
اقدام روس��یه برای استفاده از انرژی به عنوان یک سالح، 
دورنمای س��همیه بندی گاز در اروپا چن��دان دور از ذهن 
نیس��ت.این اقدام روسیه باعث ش��د تا قیمت گاز در اروپا 
باز هم باال رود.با این حال نگرانی جدی در جای دیگری 
خودنمای��ی می کند. اروپا اکنون برای تامین گاز مورد نیاز 
خود برای تولید برق تابستان و همزمان با کاهش عرضه 

نفت از سوی روسیه، مجبور است تا از ذخایر گاز خود که 
برای زمس��تان آماده کرده بود استفاده کند.برای کنترل 
مصرف اما به نظر می رس��د کش��ورهای اروپایی کنترل 
مصرف گاز و س��همیه بندی آن در قاره سبز را مورد توجه 
قرار دهند.با این حال اگر روس��یه جری��ان گاز به اروپا را 
متوقف کند، در ابتدای سال ۲۰۲۳ میالدی، همخ ذخایر 
گازی اروپا خالی خواهد شد.در حال حاضر روسیه جریان 
گاز خط لوله نورد استریم را ۶۰ درصد کاهش داده است. 
خط لوله ای که گاز روسیه را مستقیم به آلمان می رساند و 
بر عرضه گاز به فرانسه، اتریش و جمهوری چک هم موثر 
اس��ت.از ابتدای جنگ روسیه و اوکراین تا کنون، عرضه 
گاز روس��یه به اتحادیه اروپا به تدریج کاهش داشته و این 

موضوع در هفته اخیر شدت گرفته است. 

مدیرکلدفتراطالعاتودادههایآبکشور:
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شهرستان

سرپرستادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیالبرزازطرحاینادارهکلبرای
ثبتناموساماندهیمدیرانوفعاالن
اطالعرسانیدرفضایمجازیخبرداد

.سعید جابری انصاری با اشاره به لزوم شناسایی 
و ساماندهی بس��ترهای فعالیت خبری و اطالع 
رسانی در فضای مجازی گفت: امروزه ابزارهای 
اطالع رس��انی غالب��اً بر بس��تر اینترنت فعالیت 
می کنند و دارای تنوع و گستردگی زیادی هستند 
که بر اساس قابلیت هایی که دارند، سرعت انتشار 
اخبار را افزایش و ارتقا بخش��یده اند.وی ادامه داد: 
البته در این مس��یر، هرچه س��رعت و اثربخشی 
باالتر م��ی رود باید ضریب خطا نیز کاهش یابد 
و اهمیت صح��ت و غنای مطال��ب نیز مدنظر 
قرار گیرد، بنابراین با توجه به اهمیت و اثرگذاری 
وس��یع فعالیت صفحات خبری مجازی به ویژه 
در شبکه های اجتماعی پرنفوذ از جمله واتساپ 
و اینستاگرام و ش��رایط و کاستی های موجود در 
این زمینه، طرحی در اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی البرز در دست تدوین است تا نسبت به 
شناسایی و هماهنگ کردن فرآیند اطالع رسانی 
البرز در بستر فضای مجازی اقدام شود.سرپرست 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز بیان کرد: 
از همین روی، فرم ثبت مشخصات این دسته از 
فعاالن فضای مجازی تدوین ش��ده اس��ت و در 
پایگاه اطالع رس��انی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان البرز بارگذاری و منتشر شده است.

وی تصریح کرد: بر اس��اس این طرح، مسئولین 
و گردانندگان گروه های و اتساپی و صفحه های 
خبری )page( اینستاگرامی و سایر شبکه های 
اجتماعی در استان البرز که اقدام به فعالیت اطالع 
رس��انی در فضای مجازی می کنند، باید تا آخر 
تیرماه ضمن مراجعه به پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز نسبت 
به ثبت نام و تکمیل مشخصات خود طبق فرم 
مربوطه اقدام کنند و فرم تکمیل شده را به معاونت 

فرهنگی رسانه ای این اداره کل تحویل دهند.

11مرکزمشاورهوخدماتکارآفرینی
دراستانکرمانشاهفعالیتدارد

 مدی��ر کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
کرمانشاه در اولین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره 
و خدمات کارآفرینی در سال 1۴۰1 ،گفت: در حال 
حاضر 11 مرکز مش��اوره و خدمات کارآفرینی در 
استان کرمانش��اه فعال هست مختار احمدی در 
اولین جلسه هیات فنی صدور مجوز مراکز مشاوره 
اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی در کرمانشاه که 
با رویکرد رسیدگی به درخواست صدور و تمدید 
مجوز مراکز مش��اوره و نظ��ارت فصلی بر مراکز 
مش��اوره و خدمات کارآفرینی در دفتر مدیر کل 
برگزار ش��د، ضمن اشاره به توان مراکز مشاوره و 
خدمات کارآفرینی، اظهار نمود: ارائه مشاوره های 
تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه، هدایت 
صاحبان س��رمایه و ایده در چارچوب طرح های 
نوآورانه و بازارپذیر و ارائه مشاوره های تخصصی 
به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در 
بازار از اهداف و توان مراکز کارآفرینی می باش��د. 
مختار احمدی خالقیت، پیشرو بودن، آینده نگاری 
و آین��ده نگری، ارزش آفرینی، ایجاد اش��تغال، و 
خلق ثروت را از صفات بارز کارآفرینان برشمرد و 
گفت: در حال حاضر  11 مرکز مشاوره و خدمات 

کارآفرینی در استان کرمانشاه فعالیت دارند. 

371میلیاردریالارزشافزودهبه
حسابامورمالیاتیایالمواریزشد

 سرپرست ش��رکت گاز استان ایالم از واریز ۳۷1 
میلیارد ری��ال مالیات و ارزش افزوده توس��ط این 
ش��رکت به حس��اب امور مالیاتی ایالم خبر داد و 
گفت: در سال مالی 1۴۰۰ مبلغ ۳۷1 میلیارد ریال به 
صورت مستقیم به حساب امور مالیاتی استان ایالم 
واریز شده است. »محمود کشاورز« اظهار داشت: 
به استناد تبصره ۵ ماده 1۷ و تبصره یک بند » الف 
» م��اده ۲۶ قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، 
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده گازبها در انتهای 
زنجیره تولید و توزیع ثبت، وصول و پس از کسر 
اعتبارات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی 
به پیمانکاران و تاُمین کنندگان، به حساب سازمان 
مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. 
وی با بیان اینکه پرداخ��ت این گونه مالیات ها و 
ارزش افزوده صرف پروژه های عمرانی در س��طح 
اس��تان می شود، افزود: این شرکت عالوه بر مبلغ 
فوق، طی س��ال 1۴۰۰ مبل��غ ۳۰۴ میلیارد ریال 
مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از مشترکین 
گاز نیز به حس��اب خزانه نزد بانک مرکزی واریز 
کرده اس��ت. سرپرست شرکت گاز استان ایالم با 
اشاره به اینکه پرداخت اینگونه مالیاتها باعث رشد 
پروژه های عمرانی در اقصی نقاط استان می شود، 
تصریح کرد: شرکت گاز استان هر ساله با پرداخت 
مالیات و ارزش افزوده، به رش��د و توس��عه استان 

کمک می کند.

بیشاز6هزارنفرازفرزندان
ایثارگرانایالمبیکارهستند

   مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ایالم 
در جلس��ه شورای اشتغال اس��تان از بیکاری 
بیش از ۶ هزار نفر فرزند ایثارگر در تمام مقاطع 
تحصیلی خبر داد. جمال اسدی گفت: بر اساس 
قانون ۳۰ درصد ظرفیت استخدامی مربوط به 
ایثارگران در قالب آزمون است که این مهم باید 
در دو بخش خصوصی و دولتی انجام بگیرد. 
وی آم��ار فرزندان ایثارگران بیکار در اس��تان 
ای��الم را ۶۶۶۷ نفر در تمام مقاطع تحصیلی 
اعالم کرد و گفت: با توجه به جمعیت استان 
این تعداد بیکار آمار زیادی است و قطعا توان 
جذب همه آنها در بخش دولتی میسر نیست 
و باید بخ��ش خصوصی نیز جدی تر پای کار 
بیاید. مدیر کل بنیاد شهید استان ایالم افزود: 
استخدام برخی از فرزندان ایثارگران بصورت 
پیمانی، حجمی و... صورت می گیرد که طبق 
قانون این افراد می توانند رسمی بشوند که اگر 
این قانون اجرا شود، کمک خوبی به استخدام 

فرزندان ایثارگران است.

نهواحدنانواییمتخلف
درایالمپلمبشد

 رئیس جهاد کش��اورزی استان ایالم گفت: 
در س��ال جاری توسط 1۳۴۰ اکیپ بازرسی 
تع��داد ۴۹۵۰ نانوایی بازرس��ی ش��ده که از 
این تعداد ۲۲1 پرونده تعزیراتی تش��کیل و 
۹ واحد نانوایی نیز پلمب شده اند. »آذرنوش 
عموزاده« از تش��کیل ۷۶1 پرونده تعزیراتی 
در اس��تان خب��ر داد و اظهار داش��ت: تعداد 
بازرسی های انجام شده در کل استان از اول 
سال تاکنون ) به جز نانوایی ها ( ۸۵۴۹ مورد 
که تعداد  ۲۳۶1 بازرس��ی آن متعلق به میوه 
و تره بار اس��ت. وی افزود: در س��ال جاری 
توس��ط 1۳۴۰ اکیپ بازرس��ی تعداد  ۴۹۵۰  
نانوایی بازرس��ی ش��ده که از این تعداد ۲۲1 
پرونده تعزیراتی تش��کیل و همچنین ۳۶۶ 
نانوایی بعلت تخلف کس��ر سهمیه و ۹ واحد 
نانوایی پلمب شده اند. رئیس جهاد کشاورزی 
اس��تان در ادامه تعداد کل تیم های تشکیل 
ش��ده در کل اس��تان ۳۸۴۸ تیم بازرسی که 
۹۳۸ اکی��پ مخصوص می��وه و تره بار بوده 
است تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۵۴۰ 

پرونده تعزیراتی تشکیل شده  است.

عضویتهمکارشرکتتوزیعبرق
استانسمناندرکمیسیونانجمن

صنفیبرقکشور
 مدی��ر دفتر ب��ازار برق ش��رکت توزیع برق 
اس��تان س��منان، به عنوان عضو کمیسیون 
بازار برق انجمن صنفی کارفرمایی ش��رکت 
ه��ای توزیع برق کش��ور منصوب ش��د. در 
حکمی از س��وی »علی حیدری تفرش��ی« 
، مدی��ر اجرایی انجمن صنف��ی کارفرمایی 
ش��رکت های توزیع برق کش��ور، » پروانه 
آزادی ف��رد« ، مدیر دفتر بازار برق ش��رکت 
توزیع برق استان به مدت دو سال به عنوان 
عضو اصلی این کمیسیون منصوب شد.  در 
حکم ابالغی مدیر اجرایی انجمن، خطاب به 
مدیر دفتر بازار برق این شرکت آماده است : 
» پیرو طرح و تصویب عضویت سرکار عالی 
در کمیس��یون بازار برق انجم��ن صنفی، با 
عنای��ت به تعهد، تخصص و بینش��ی که در 
س��رکار عالی سراغ دارد، بدینوسیله به مدت 
دو س��ال به عنوان عضو اصلی کمیس��یون 
مذکور منصوب می ش��وید تا ضمن استفاده 
از خرد جمعی، همکاری، هماهنگی و حضور 
مستمر در جلسات، نسبت به مشارکت جدی 
در تصمیم س��ازی آیتم های مطرح، اهتمام 

الزم به عمل آورند.«
 

اجرایطرحساماندهیوانتبارها
بااستفادهازظرفیتبازارگاههای

الکترونیکیبار
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اس��تان سمنان از اجرای طرح 
س��اماندهی وانت بارها در بخش حمل و نقل 
عمومی جاده ای خبر داد و گفت: الزم اس��ت 
رانندگان این ناوگان جهت ارتقاء سطح  ایمنی 
محورهای مواصالتی، افزایش سهم وانت بارها 
در حم��ل و نقل جاده ای در قالب محموالت 
قابل حمل با ن��اوگان وانت بار و جلوگیری از 
فرار بار نسبت به ثبت نام و اخذ مجوز فعالیت 
اق��دام نمایند.به گزارش رواب��ط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 
سمنان غالمرضا طحان عنوان نمود: با هدف 
س��اماندهی وان��ت بار فع��ال در بخش حمل 
و نق��ل عمومی جاده ای، ارتقاء س��طح ایمنی 
محورهای مواصالتی ساماندهی، جلوگیری از 
فرار بار،  افزایش سهمیه وانت بارها در حمل 
و نقل جاده ای در قالب محموالت قابل حمل 
با ناوگان وانت ب��ار از کلیه رانندگان این نوع 
ناوگان خواستاریم تا با در دست داشتن مدارک 
الزم جهت اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان 
ب��ه اداره کل راهداري و حمل و نقل  جاده اي 
استان و یا مراکز مجاز ثبت نام محل سکونت 
خود مراجعه و نسبت به ثبت نام و اخذ مجوز 

فعالیت اقدام نمایند.

اخبار

رحمت��ی- محمدرض��ا  مش��هدمقدس 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
از هدفگذاری برای شناسایی، جمع آوری 
و تعیین تکلیف ۸ هزار انشعاب غیرمجاز 
آب در مش��هد برای سال جاری خبر داد 
. حس��ین اس��ماعیلیان با اعالم این خبر 
افزود: انشعابات غیرمجاز در شرایط کم 
آبی منجر به برهم خوردن توازن و عدم 
اجرای عدالت در آبرسانی به خصوص در 

مناطق روستایی می شود. 
وی اظه��ار ک��رد: برخورد با انش��عابات 
غیرمج��از ب��ه صورت جدی در دس��تور 
کار ش��رکت است و با پیگیری حقوقی و 
حمایت دستگاه قضا، احکام بازدارنده ای 

برای متخلفان صادر می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
تصریح کرد: انشعابات غیرمجاز عالوه بر 
وارد کردن خسارت به تاسیسات شرکت 

و خطوط انتقال، تهدیدی برای بهداشت 
و سالمت افراد است؛ از این رو متخلفان 
عالوه بر جریمه ممکن اس��ت به حبس 

نیز محکوم شوند. 
اسماعیلیان افزود: از آنجایی که انشعابات 
غیرمجاز در مس��یر خط انتق��ال آب به 
مش��هد و بیش��تر متعلق به ب��اغ ویالها 
هس��تند لذا ش��هروندان در زمان خرید 
ی��ک ملک باید ب��رای اطمینان از مجاز 

بودن انش��عاب آب آن، از شرکت آب و 
فاضالب مشهد استعالم اخذ کنند.

 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب 
مش��هد ادامه داد: طی روزهای گذش��ته 
ب��ا همراهی دس��تگاه قضایی، انش��عاب 
غیرمجازی در شهرس��تان گلبهار کشف 
ش��د که 1۵ ب��اغ وی��ال از آن تغذیه می 
ش��دند.  حس��ین اس��ماعیلیان گف��ت: 
انش��عابات غیرمجاز موضوع مس��تمری 

اس��ت که همواره وجود دارد و ریشه این 
انش��عابات به عواملی نظیر ساخت و ساز 
غیرمجاز و محدودیت های قانونی برای 
واگذاری انشعابات مصارف زیاد ؛  بازمی 

گردد.

جمعآوری8هزارانشعابغیرمجازدرمشهد؛هدفگذاریشدهاست
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهدخبرداد:

ثبتیکطالقبهازایچهارازدواجدراستاناردبیل
اردبیل مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اردبیل گفت: بر 
اس��اس آخرین آمار و اطالعات به ازای چهار مورد ثبت 
ازدواج،  ی��ک مورد ثبت طالق در اس��تان اردبیل انجام 
شده است. سجاد انوش��یروانی ۲1 خرداد در جلسه ستاد 
س��اماندهی امور جوانان با اش��اره به ض��رورت توجه به 
مس��ائل جوانان و رفع دغدغه ه��ای خانواده ها در بحث 
اش��تغال، ازدواج و پر کردن اوقات فراغت برای نوجوانان 
و جوان��ان اظهار کرد: همه دس��تگاه ها باید در این حوزه 
احساس مسئولیت کرده و به توسعه و ترویج ازدواج آسان 
و ازدواج جوانان جویای کار آستین باال بزنند.وی تصریح 
ک��رد: به هیچ وج��ه آمار پایین ازدواج و ب��اال رفتن آمار 
طالق در جامعه خوش��ایند و مطلوب هیچ  کس نیس��ت 
و بهتر است الگوهای مناسب در تسهیل گری امر ازدواج 
و کاهش آمار طالق در جامعه را ش��اهد باشیم.مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اردبیل حضور دستگاه های دخیل 
خانواده آنها امر آسان س��ازی ازدواج و تس��هیل گری در گفت: دستگاه های اجرایی باید از خود کارکنان و اعضای در حوزه ساماندهی جوانان را بسیار ضروری اعالم کرد و 

فرآین��د زندگی جوانان را مورد توجه قرار دهد تا در ابعاد 
مختلف بتوان به جوانان کمک کرد.انوشیروانی در بخش 
دیگری از س��خنان خود اضافه کرد: در کش��ور به ازای 
هر یک هزار نفر ۲۵.1 دهم ازدواج به ثبت رس��یده و در 
ح��وزه طالق نیز به ازای هر یک هزار نفر ۲.۵ مورد ثبت 
طالق را شاهد هستیم.وی با بیان اینکه در مقابل چهار 
ازدواج یک مورد طالق در دفترخانه ها به ثبت می رس��د، 
بیان کرد: استان اردبیل جز استان های با شاخص ازدواج 
پایین و طالق باالس��ت که ش��رایط نامطلوبی را در این 
اس��تان در بحث افزایش طالق و کاهش ازدواج ش��اهد 
هستیم.انوش��یروانی با گرامیداشت هفته ازدواج از 1۰ تا 
1۶ تیرماه اظهار کرد: بیش از 1۸ برنامه در قالب س��تاد 
ساماندهی امور جوانان در این هفته تدارک دیده شده که 
برگزاری نشست خبری، نشست های هم اندیشی، اعطای 
جهیزیه ب��ه زوجین و ترویج ازدواج آس��ان از جمله این 

برنامه هاست.

مدیرکلورزشوجواناناردبیلخبرداد:

نیازطرحهایآبرسانیشهرستانفریدنبه100میلیاردتوماناعتبار
مدیرعاملآبفایاستاناصفهانخبرداد؛

اصالح شبکه های آبرسانی، حفر چاه و احداث 
مخازن ذخیره آب جدید در شهرستان فریدن 

به 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در نشست 
شورای اداری شهرستان فریدن که با حضور 
وزیر نیرو برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: 

میزان هدر رفت آب در شبکه های آبرسانی 
دو ش��هر و ۲۸ روستای این شهرستان بیش 

از ۳۰ درصد است.
حس��ین اکبریان گفت: ۳۰ کیلومتر از شبکه 
های آبرسانی این شهرستان نیازمند بازسازی 

فوری است.

وی اف��زود: عالوه بر این، آب ش��رب مورد 
نیاز ساکنان چهار روستای این شهرستان به 
صورت سیار تامین می شود که امیدواریم در 
قالب طرح جهاد آبرسانی به آب شرب پایدار 

متصل شوند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 

اصفه��ان در بخش دیگری از س��خنانش با 
اشاره به این که تکمیل طرح فاضالب شهر 
داران به ۵۰ میلی��ارد تومان اعتبار نیاز دارد، 
افزود: مراحل اخذ ماده ۲۳ و جذب اعتبارات 
دولتی اجرای طرح فاضالب شهر دامنه نیز 

در حال پیگیری است

مدیرعامل نفت و گاز اروندان با اش��اره به 
اینکه این شرکت دومین تولیدکننده نفت 
کش��ور اس��ت گفت: عملیات های درون 
چاهی با هدف تحقق حداکثری تولید نفت 
از میادین نفتی غرب کارون سرعت گرفته 
اند و اغل��ب میادین این منطق��ه در مدار 

تولید قرار دارند.
در  ش��نبه  روز  اه��واز  ع��ذاری  عبدال��ه 
گفت وگ��وی اختصاصی با خبرن��گار ایرنا 
اظهار داش��ت: بع��د از ب��ه روی کارآمدن 
دولت س��یزدهم، برابر با ابالغیه های وزیر 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 

موض��وع افزایش تولید و همچنین تحقق 
حداکثری تولید از میادین نفتی مش��ترک 
ب��ا هدف حفظ ذخایر ملی در دس��تور کار 
قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه برخی از 
موانع پیش آمده به منظور بازگردانی تولید 
و دس��تیابی به ظرفیت حداکث��ری تولید 
میادین مش��ترک رفع شده است گفت: در 
۶ ماهه نخست از فعالیت دولت سیزدهم، 
برنام��ه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته برای 
تعمیر و احیاء هش��ت حلقه چاه در میدان 

نفتی آزادگان شمالی اجرایی شده اند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه  
داد: نفتی که از این میدان برداشت می شود، 
از نوع نفت سنگین است که فرآیند انتقال 
آن با پیچیدگی  فنی همراه اس��ت. عذاری 
اهوازی اضافه کرد: برای تسهیل در انتقال 
نفت تولیدی از این میدان به سمت پایانه 

صادراتی و همچنین پاالیش��گاه آبادان ، 
نفت سبک تولیدی )از دیگر میادین نفتی( 
با نفت اس��تخراج ش��ده از میدان آزادگان 

شمالی نیز مخلوط می شود.
وی بیان داش��ت: این اقدام باعث می شود 
تا سیالیت )حرکت روان نفت( در لوله های 
انتق��ال به ش��کل بهتری انجام ش��ود و 
می توان گفت؛ اغلب میادین نفتی در غرب 
کارون هم اکنون با ظرفیت کامل در مدار 

تولید قرار دارند.
ع��ذاری اهوازی به عملک��رد میدان نفتی 
آزادگان جنوب��ی اش��اره کرد و گف��ت: ب��ا 
عملیات ه��ای درون چاه��ی توس��ط لوله 
مغزی سیار نس��بت به تعمیر و رفع موانع 
و احیای تعدادی از چاه های بس��ته اقدام 

شده است.
وی یادآور ش��د:  با بکارگیری روش جدید 

ام���واج  از  آلتراس��ونیک« )اس���تفاده   «
التراسونیک در قالب یک تکنولوژی مدرن 
و س��بز Green Technology ب���ا 
حداق�ل می�زان آلودگی   زیس�ت محیطی 
با هدف تحری�ک چ�اه( که دانش فنی آن 
در اختیار ش��رکت های دانش بنیان داخلی 
است، اشکاالت درون چاهی پیش آمده در 
زمینه تولید نفت رفع شده اند و این چاه ها 

در حال احیاء هستند.
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز اروندان 
تصریح ک��رد:  با اقدام��ات فناورانه ای که 
انجام ش��ده، زمینه رفع اش��کاالت پیش 
آم��ده در درون برخی از چاه ه��ا به وجود 

آمده است.
ارزش آفرین��ی در نف��ت و گاز اروندان با 
اجرای پروژه جم��ع آوری گازهای همراه 

تولید

مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز اروندان 
همچنین با اش��اره به بخشی از طرح های 
توس��عه میادین نفتی غرب کارون اظهار 
داشت: برنامه های احداث تاسیسات جمع 
آوری و ارس��ال گازهای هم��راه تولیدی 
م��ازاد به واحد NGL  از جمله مهمترین 
برنامه های توسعه ای میادین غرب کارون 

محسوب می شوند.
وی با اش��اره به اینکه جمع آوری گازهای 
همراه تولید نفت به ارزش آفرینی در صنعت 
نفت و جلوگیری از انتش��ار آالیندگی های 
محیط زیس��تی منجر می ش��ود گفت: در 
این راستا، احداث تاسیسات جمع آوری و 
خط لوله انتق��ال گازه ای مازاد واحدهای 
بهره ب��رداری دارخوین و غ��رب کارون به 
واح��د در ح��ال اح��داث NGL۳۲۰۰ با 

پیگیری های جدی همراه است.

اغلبمیادیننفتیغربکارونباظرفیتکاملدرمدارتولیدقراردارند
مدیرعاملنفتوگازاروندان:

مردمبیشترینبهرهراازبازگشاییپادگانلشکر77میبرند
رییسسازمانقضائینیروهایمسلحکلکشورگفت:

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-رییس 
س��ازمان قضائی نیروهای مسلح کل کشور 
در آیین بازگشایی و ساماندهی پادگان لشکر 
۷۷ ارتش که با حضور مس��ئوالن کش��وری 
و لش��کری برگزار ش��د، اظهار ک��رد: روزی 
که ریاس��ت قوه قضائی��ه در اوایل بهمن ماه 
امسال این مسوولیت بزرگ را بر عهده حقیر 
گذاش��تند تا این ماجرا ختم به خیر شود ما با 
امام رضا )ع( عهدی بستیم و از این امام رئوف 
استمداد طلبیدیم تا این مسئولیت بزرگ را به 
خوبی انجام دهیم.حجت االس��الم احمدرضا 

پورخاق��ان ش��اه رضایی افزود: ابت��دای امر با 
هرکس صحبت می کردیم، باور نمی کرد این 
اتفاق بعد از 1۷ سال رخ دهد اما با همتی که 
تمام برادران پای کار داشتند و همدلی دوستان 
در نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی، 
فرمانده سپاه، شهردار، شورای شهر و استاندار 
و... این اتف��اق رخ داد. پورخاقان عنوان کرد: 
آن چیزی که تاکنون موجب عدم ساماندهی 
این پروژه ش��ده بود، بی اعتمادی و ترس از 
عهدشکنی بود لذا وقتی بزرگواران را دور یک 
میز جمع کردیم، در کمال همدلی و رفاقت با 

آنان صحبت کردیم و خدمت شهردار عرض 
کردم نیروی مسلح حافظ امنیت جامعه است و 
اگر این عزیزان نبودند امروز امنیت مثال زدنی 
جمهوری اس��المی وجود نداشت، قطعا بال 
عظیم این امنیت وابسته به سلحشوران ارتش، 

سپاه و جان بر کفان بسیجی است.
رییس س��ازمان قضائ��ی نیروهای مس��لح 
خاطرنشان کرد: از س��ویی دیگر نیز خدمت 
مسووالن ارتشی و سپاهی عرض کردم این 
اراضی وقتی در اختیار شهرداری قرار بگیرد، 
برای مردم است و خدمتی بزرگ برای زائران 

و مج��اوران خواهد ب��ود، همچنین به جهت 
موقوفه بودن اراضی، آس��تان قدس رضوی 
نیز وارد کار شد و اگر این عزیزان اجازه تغییر 
کاربری نمی دادند، ش��اهد این اتفاقات بزرگ 

نبودیم.
پورخاقان بیان کرد: الزم است پیگیری های 
مجدانه ریاست قوه قضائیه را گوشزد کنم، دو 
بار در شورای قضایی پیشرفت کار را گزارش 
دادم و تشویقات ایش��ان باعث شد با روحیه 
بیش��تری در این راه گام برداریم همچنین از 
پیگیری ه��ای مجدانه دفتر نظامی دفتر مقام 

معظم رهبری نیز تشکر می کنم.
وی اضافه کرد: اگر قرار بود براساس مجرای 
قانون��ی گام برداری��م، ت��ا 1۵ روز دیگر هم 
دیوارها تخریب نمی شد اما به سرعت به سمع 
مقام معظم رهبری رس��ید و پروسه 1۵ روزه 

ظرف چند ساعت انجام شد.
رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: 
از استاندار و دادس��تان نیز سپاس گزارم، این 
پادگان بیش از پنج هزار و ۴۰۰ شهید داده که 
از اینجا روحشان تعالی پیدا کرد و در جنگ به 

شهادت رسیدند.

ساماندهیبازارچهدستدومفروشاندراراک

امضایتفاهمنامههایهمکاریدرجریانسفرهیئتدولتبهاصفهان

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اراک از 
ساماندهی بازارچه دست دوم فروشان در این 
شهر خبر داد و گفت: دست فروشی از مشاغل 
کاذب محسوب می ش��ود، اما نمی توانیم به 
یکباره با این مس��ائل برخ��ورد کنیم، از این 
رو تصمیم گرفتیم به طور موقت این بازارچه 

را در محل جنبی آرامستان ساماندهی کنیم.
به گ��زارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، ناصر عسگری با اعالم این 
خبر اظهار کرد: ش��هرداری اراک نسبت به 
س��اماندهی بازارچه دست دوم فروشان اقدام 
ک��رده و ب��ه همین منظور جنب آرامس��تان 

این کالن ش��هر، فضایی ب��ا بلوک بندی به 
ط��ور مجزا ایجاد کرده  تا از این پس آنها با 
حضور در این فضا به طور س��اماندهی شده 
و به دور از ایجاد مزاحمت برای ش��هروندان 

فعالیت کنند. 
وی افزود: س��ال ها بود که تع��داد زیادی از 

دس��ت دوم فروشان در کناره جاده کمربندی 
بساط پهن کرده بودند و کاالهای خود را به 
فروش می رساندند، اما به تازگی چند شکایت 
مردم��ی در این زمینه به دس��ت ما رس��یده 
است که نیروهای شهرداری بالفاصله برای 

پیگیری موارد وارد عمل شدند. 

معاون خدمات شهری شهرداری اراک اظهار 
کرد: تجمع فروشندگان و مشتریان اجناس 
دس��ت دوم در جاده کمربندی و در نزدیکی 
منازل مس��کونی، چالش ه��ای اجتماعی و 
ترافیکی برای ش��هر ایجاد ک��رده بود که با 

ساماندهی این بازارچه، برطرف خواهد شد.

در جریان س��فر هیات دولت به اصفهان تفاهم  نامه های همکاری میان معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهور، راه آهن جمهوری اسالمی ایران، فوالد مبارکه 
و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.  سورنا ستاری، تفاهم نامه 
همکاری و تعامل دو جانبه فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با هدف استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان عضو این شهرک به 

عنوان یکی از ارکان زیست بوم نوآوری استان اصفهان به امضای رئیس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان و مدیرعامل فوالد مبارکه رسید. همچنین تفاهم نامه 
همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت فوالد مبارکه 
به امضا رسید.این تفاهم نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد 
ملی نخبگان به نمایندگی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و 

شرکت فوالد مبارکه به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل این شرکت، 
به منظور گس��ترش فعالیت های علمی، پژوهشی، کاربردی، آموزشی و تکمیل 
زنجی��ره علم، فناوری، بازار و تج��ارت در حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه 
محصوالت فناورانه و نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی و در جهت طرح کارخانه 

هوشمند)smart factory( بین طرفین امضا شد 
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جامعه

فراخوانمشموالناعزامیتیرماه
1401وهمراهداشتنکارت

واکسیناسیون
س��ازمان وظیفه عمومی فراج��ا در اطالعیه 
ای اعالم کرد: مش��موالن دارای برگ آماده 
به خدمت به تاریخ تیر ماه س��ال 1۴۰1 می 
بایس��ت در مح��ل و مراکز من��درج در برگ 
معرف��ی نامه مش��موالن به مراک��ز آموزش 
نیروهای مس��لح حضور یابند.مشموالنی که 
ب��رگ آماده به خدمت به تاریخ تیرماه س��ال 
1۴۰1دریاف��ت کرده اند، باید ب��ا مراجعه به 
یک��ی از دفاتر خدم��ات الکترونیک انتظامی 
پلیس+1۰، برگ معرفی نامه مش��موالن به 
مراک��ز آموزش را دریاف��ت و برابر اطالعات 
من��درج در آن اق��دام کنند.ای��ن دس��ته از 
مش��موالن باید روز چهارش��نبه یکم تیر ماه 
س��ال 1۴۰1 در ساعت، محل و مراکزی که 
در برگ معرفی نامه مش��موالن اعالم شده، 
حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند.مش��موالن اعزامی بای��د کارت تزریق 
واکسیناسیون کووید 1۹ و واکسن مننژیت و 
دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
بر اساس اعالم سازمان وظیفه عمومی فراجا، 
مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز 
اع��م از ب��رگ آماده به خدم��ت، برگ محل 
مراجع��ه، برگ واکسیناس��یون، کارت ملی و 
شناس��نامه و مدارک مربوط به شرایط خاص 

را به همراه خود داشته باشند.

اینروشکالهبرداریهنوزقربانی
میگیرد

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری 
فردی که با ترفند برنده ش��دن در قرعه کشی 
رادیویی اقدام به کالهبرداری از ش��هروندان 
کرده ب��ود، خبر داد.س��رهنگ داود معظمی 
گودرزی در این باره گفت: مدتی قبل یکی از 
شهروندان به پلیس فتا مراجعه و  اعالم کرد 
که فردی با وی تماس گرفته و با معرفی خود 
به عنوان مجری رادیو و با ایجاد محیطی شبیه 
به صدای اس��تودیو با صدایی توام با هیجان 
اعالم کرده که ش��اکی برنده خوش ش��انس 
قرعه کش��ی مسابقه رادیویی شده  است. وی 
ادام��ه داد:  در ادامه فرد مجرم با اس��تفاده از 
ترفنده��ای زیرکانه و چرب زبانی مالباخته را 
متقاعد ک��رده که برای دریاف��ت جایزه خود 
س��ریعا اطالعات م��ورد نی��از از جمله کدی 
که از طریق پیامک برای وی ارس��ال ش��ده 
را برایش بخواند، ش��اکی ه��م با یک غفلت 
در نهایت متوجه س��رقت تمام��ی موجودی 
کارت بانک��ی و خالی ش��دن حس��اب خود 
ش��ده اس��ت.گودرزی ادامه داد: با کسب این 
اطالعات رس��یدگی به موضوع در دستورکار 
متخصصان پلیس فتا ق��رار گرفت و پس از 
اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهم 
شناس��ایی و پس از طی تشریفات قضایی در 
یک��ی از مناطق تهران بزرگ دس��تگیر و به 
پلیس فتا منتقل ش��د.وی با اش��اره به انجام 
بازجویی از متهم دس��تگیر ش��ده، گفت: این 
ف��رد در جریان بازجویی ها ب��ه چندین مورد 
پوش��ش  در  ش��هروندان  از  کالهب��رداری 
برنده ش��دن در قرعه کش��ی اعتراف کرد. در 
حال حاضر تحقیقات تکمیلی درباره این فرد 
و دیگر جرائم ارتکابی از س��وی وی در حال 
انجام است. رییس پلیس فتای تهران بزرگ 
با اش��اره به این پرونده به شهروندان هشدار 
داد: بارها گفته ش��ده که برای دریافت جایزه 
نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک یا 
دادن اطالعات محرمانه کارت بانکی نیست 
و تماس هایی که این موارد را از ش��هروندان 
درخواست می کند قطعا کالهبرداری است و 

شهروندان نباید فریب آن را بخورند.

تیراندازیپلیسبرایمتوقفکردن4
عربدهکشدرشرقتهران

ماموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ چهار 
شرور را که اقدام به عربده کشی و قدرت نمایی 
در شرق تهران کرده بودند، بازداشت کردند.
س��رهنگ محمد جلینی، س��رکالنتر ششم 
پلیس  پلیس پیش��گیری ته��ران بزرگ در 
تشریح جزئیات دستگیری این افراد گفت:  به 
دنب��ال اعالم خبری مبنی ب��ر قدرت نمایی و 
عربده کشی شماری از اراذل و اوباش در یکی 
از خیابان های محله پیروزی بالفاصله عوامل 
گشت کالنتری1۲1 سلیمانیه به محل اعزام 
شده و رس��یدگی به موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی با اشاره به حضور ماموران 
پلیس در محل گفت: ب��ا حضور ماموران در 
محل مش��اهده شد که چهار شرور با استفاده 
از سالح سرد در حال قدرنمایی و عربده کشی 
هستند و با این رفتارش��ان امنیت ساکنان و 

اهالی را بر هم زده اند. 

درخواستشورایشهرتهرانازرئیس
جمهوربرایرفعمشکالتحملونقل

عمومی
نایب رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران 
گفت: اعضای شورای ش��هر تقاضا دارند که 
رئیس جمهور به موضوع توسعه حمل و نقل 
عمومی ورود کند.پرویز سروری اظهارداشت: 
گزارشات نشان می دهد وضعیت حمل و نقل 
در دوره گذش��ته به اندازه زی��ادی افت کرده 
است. وی افزود: در حال حاضر با وجود کمکی 
که دولت برای توسعه حمل و نقل تهران می 
تواند انجام دهد، باز هم در سرانه ها مشکالت 
جدی داریم.نائب رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران افزود: پیشنهاد یکی از اعضا این بود که 
از رئیس جمهور دعوت ش��ود که به موضوع 
حم��ل و نقل ورود داش��ته باش��د.وی گفت: 
ب��رای اینکه از وضعیت موج��ود به موقعیت 
مطلوب برس��یم، الزم است رئیس جمهور در 
این زمینه وارد شود تا بتوانیم گام های جدی 
برداریم.س��روری افزود: بیشترین منابع سال 
1۴۰1 به حم��ل و نقل اختصاص یافته اما با 
تم��ام این موارد، نمی توانی��م بدون همکاری 
دولت به نقطه قابل قبولی رسید.نائب رئیس 
شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به ایجاد 
قرارگاه توس��عه حمل و نقل عمومی و پاک، 
اظهار داشت: دلیل ایجاد این قرارگاه این بود 
که دستگاه ها هم افزایی داشته باشند و بتوانند 
گام های ج��دی و مفید در کنت��رل ترافیک 
که تأثیر جدی در کاه��ش آلودگی هوا دارد، 

بردارند.

شیوعیکبیماریگوارشیناشناختهدر
کرهشمالی

در پی ش��یوع یک بیماری گوارشی ناشناخته 
در کره ش��مالی کیم جون��گ اون، رهبر این 
کش��ور داروهای »تهیه ش��ده توسط خانواده 
اش« را ب��رای مبارزه با ش��یوع آن به جنوب 
غربی این کشور ارسال کرده است.به گزارش 
ایسنا، دستکم ۸۰۰ خانواده به این بیماری که 
مقامات کره شمالی آن را »اپیدمی حاد روده« 
نامیده اند، مبتال ش��ده اند.با این حال مقامات 
کره جنوبی اعالم کردند که ممکن است این 
بیماری وبا یا حصبه باش��د.همچنین مقامات 
کره شمالی در حال مهار موج شیوع کووید1۹ 
نیز در این کشور هستند.بنابر اعالم خبرگزاری 
دولتی این کش��ور، کیم جونگ اون داروهای 
تهیه شده توسط خانواده خود را برای مقابله با 
این بیماری به شهر »هائجو« واقع در استان 
هوانگهه جنوبی این کشور ارسال کرده است.
به گزارش اسکای نیوز، همچنین مقامات این 
کش��ور نیز در حال انجام اقدامات الزم برای 

شناسایی و درمان این بیماری هستند.

علیهشایعهسازاندربارهمدارس
ایرانیاماراتشکایتمیکنیم

مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
وزارت آم��وزش و پ��رورش در اطالعی��ه ای 
اعالم کرد: علیه شایعه س��ازان درباره مدارس 
ایرانی امارات شکایت های تنظیم می شود.در 
این اطالعیه آمده اس��ت: مدتی است برخی 
بانیان وضع موجود که به دلیل تعارض منافع 
و پیش��گیری از خیانت در واپس��ین روزهای 
مدیری��ت سرپرس��ت قب��ل وزارت آموزش 
و پ��رورش به درس��تی دستش��ان از مدارس 
ایران��ی در امارات متحده عربی کوتاه ش��د و 
پرونده هایش��ان در حراست و تخلفات اداری 
در جری��ان اس��ت، با فرار به جل��و در فضای 
مجازی فعال ش��ده اند تا پوششی بگذارند بر 
وقایعی همچون اطالعات غلطی که مخفیانه 
به مس��ئولین اماراتی ارائه می ش��ود تا مانع 
همکاری آنها با مس��ئولین مدارس ایرانی در 
امارات شوند. آنها مکررا مسئولین نظام و افکار 
عمومی را خطاب اکاذیب و فریب های خود قرار 
می دهند و با خودشگفتی، خود را پدرخوانده و 
مادرخوانده م��دارس امارات القا می کنند و به 
تخریب مسئولین مربوطه مشغول اند.همچنین 
در بخش��ی دیگر از این اطالعیه نوشته شده 
اس��ت: مرکز بین الملل آموزش و پرورش در 
همکاری با نمایندگی های سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران در امارات با اقدامات تخصصی 
در ح��ال مدیریت و رفع چالش های هش��ت 
س��اله مدارس ایران در ام��ارات باالخص در 
ح��وزه ام��الک و مجوزهای س��ه مجتمع و 
برنامه ریزی افزایش دانش آموزان است و از 
طرفی پنج مجتمع فعال و باش��کوه ایران در 
امارات بدون توقف با حدود ۲۵۰ معلم و کادر 
خ��دوم به حدود ۲ ه��زار  دانش آموز در حال 
خدمت رسانی ارزشمند هستند.مرکز بین الملل 
آموزش و پرورش عنوان کرده است: این مرکز 
به جهت صیانت از منافع ملی فراسرزمینی و 
مالحظات اداری نمی تواند مصداق تشویش 
اذهان عمومی و افتراها و اکاذیب شایعه سازان 
را در فضای مجاری پاس��خ دهد؛ در حالی که 
مسئولین مربوطه نظام کامال از اهداف معوج 
ایشان مطلع هستند. لذا شکایت هایی تنظیم 
خواهد ش��د ت��ا از طریق حراس��ت، تخلفات 
اداری، پلیس فتا و قوه قضائیه آن افراد معلوم 
الحال به زودی در جایگاه اصلی خودشان قرار 

گیرند.

اخبار

گروهاجتماعی:رییس پلیس پایتخت با تاکید 
بر اینکه اجازه نخواهیم داد خواب دشمنان 
در ایجاد نابس��امانی در اقتصاد کشور تعبیر 
ش��ود، گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی 
در صدر اولویت های کاری پلیس قرار دارد.
به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار حسین 

رحیمی در مراسم معارفه رئیس جدید پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: امروز 
جنگ اقتصادی مهم تری��ن حربه و تهدید 
دش��من علیه کشور ماست و دشمنان تمام 
توان خود را در عرص��ه اقتصادی برای به 
زان��و در آوردن نظ��ام جمهوری اس��المی 
ایران  به پای کار آورده اند.رحیمی با اش��اره 
به نام گذاری س��ال ها از سوی رهبر انقالب 
گفت: مقام معظم رهبری با آغاز سال جدید 
شعار س��ال، خط و مش��ی و راهبرد اصلی 

کشور را مش��خص می کند و در سال های 
اخیر نیز محور نامگذاری های صورت گرفته، 
اقتصاد پایه بوده است.رییس پلیس پایتخت 
با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی علیرغم 
نوپا بودن آن س��هم عمده ای در برخورد و 
مقابله با مفسدان اقتصادی و سوداگران بازار 
ارز و دالر داش��ته اس��ت، گفت:  این پلیس 
علیرغم نوپ��ا بودن با تدابی��ر فرمانده کل 
انتظامی کشور با قدرت و حرفه ای کارهای 
بزرگی را در برخورد با مفس��دان اقتصادی 

رقم زده اس��ت.رحیمی با بیان اینکه بالغ بر 
۷۰ درصد مباحث اقتصادی کشور مستقیم 
و غیر مستقیم در تهران پیگیری می شود، 
گفت: کار پلیس امنیت اقتصادی در تهران 
کاری س��خت، س��نگین و پیچیده است و 
همکاران من در این پلیس با سختکوش��ی 
و صداقت پرونده های س��نگینی را به ثمر 
و نیتجه رسانده اند.فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ با اشاره به اینکه مفسدان اقتصادی 
اقتصاد کشور را به تباهی و فساد می کشانند 

گفت:  باید با کس��انی که در اقتصاد کشور 
اخالل ایجاد می کنند مقتدارنه برخورد شود 
چراکه تخلف ای��ن افراد در حوزه اقتصادی 
عالوه بر مشکالت اقتصادی معضالتی را 
در حوزه های دیگر نی��ز برای مردم ایجاد 
می کند.وی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم 
داد خواب دش��منان در ایجاد نابسامانی در 
اقتصاد کش��ور تعبیر ش��ود، گفت:  برخورد 
با مفس��دان اقتصادی در صدر اولویت های 

کاری پلیس قرار دارد. 

اعالمجزئیاتبیشترسرقتبانکملیبااستردادمحکومان
رییسپلیسپایتختخبرداد؛

شهادتفروشیمقابلدادگاه؛قضاتبهحبسرأیندهند
معاوناولقوهقضاییهخبرداد؛

گ�روهاجتماع�ی:مع��اون اول قوه قضاییه ب��ا تاکید بر 
حمای��ت دس��تگاه قضای��ی از ایرانیان خارج از کش��ور 
برای س��رمایه گذاری در کش��ور، گف��ت: ایرانیانی که 
می خواهند در کشور خود برای بهبود وضعیت اقتصادی 
س��رمایه گذاری کنن��د به نظام اعتماد کنن��د و ما آماده 
پذیرش آنها هستیم.به گزارش خبرنگار »عصر ایرانیان« 
حجت االس��الم والمس��لمین محمد مصدق در نشست 
خبری به مناس��بت هفته قوه قضاییه اظهارداشت: قوه 
قضاییه امروز با برنامه مدون و مشخص در حال حرکت 
اس��ت و چه برنامه های ستاد و چه صف با برنامه ریزی 
و پشتوانه علمی اجرا می ش��ود و در تدوین برنامه های 
عملیاتی قوه قضاییه موارد شش��گانه فرمایش��ات مقام 
معظم رهب��ری در حکم انتصاب ریاس��ت قوه قضاییه 
مدنظ��ر قرار گرفته و مکلف بر توجه به مطالبات معظم 
به هس��تیم.مصدق افزود: همچنین سند تحول قضایی 
که در زمان آیت اهلل رئیس��ی تدوین ش��ده و هر روز در 
اجرا و ارتقای این س��ند در حال برنامه ریزی هستیم، از 
دیگر محورهای مهم برای تدوین برنامه های دس��تگاه 
قضایی است.معاون اول قوه قضاییه گفت: امسال برای 
نخس��تین بار در حوزه معاونت اول با همکاری س��ایر 
معاونت ه��ا برنامه عملیاتی تدوین و به دادگس��تری ها 
ابالغ کردیم تا جریان امور براس��اس آن برنامه باشد و 
این برنامه ها باید زمینه ارتقای رضایت مردم در مراجعه 
به عدلیه را فراهم کند.وی با بیان اینکه در دوره جدید 
تالش می کنیم به یک قوه قضاییه اجتماعی برسیم که 
درد جامعه را بفهمد، اظهارداشت: ارتباط قوای سه گانه 
در این دوره بی نظیر اس��ت؛ هر هفته یک جلسه سران 
س��ه قوه دور هم جمع می شوند و مشکالت جامعه را 
بررس��ی می کنند. فکر میکردم که مردم اگر بدانند که 
سران س��ه قوه اینقدر برای حل مش��کالت جامعه در 
تالش اند، نگران نمی ش��وند.مصدق اضافه کرد: امروز 
کشور ما در وضعیتی است که نیاز به امیدآفرینی دارد و 
اتاق فکر دشمن، امید مردم را هدف گرفته است و باید 
امید دشمن را ناامید کرد و در دستگاه قضایی در جهت 
ارتق��ای امید و رضایت مردم اهتمام دارد.وی ادامه داد: 
ش��ورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده اما 
بس��یار ُکند اس��ت و امیدوارم با توجه بیشتر به موضوع 
پیش��گیری از وقوع جرایم و تخلفات، پرونده های کمتر 
به دس��تگاه قضایی بیاید.مصدق ب��ه قضازدایی برخی 
عناوین مجرمانه اش��اره کرد و گف��ت: به عنوان مثال، 

رانندگی بدون گواهینامه جرم تلقی می ش��ود و فراوانی 
این پرونده ها در دس��تگاه قضایی بس��یار زیاد است که 
پس از تش��کیل پرونده در ق��وه قضاییه، فرد خاطی به 
پرداخت جزای نقدی و ال��زام به اخذ گواهینامه مکلف 
می شود اما سوال این است که آیا نمی شود این روند را 
به ش��ورای حل اختالف یا به مراجع غیر از قوه قضاییه 
ارجاع داد. در این رابط��ه، معاونت حقوقی قوه قضاییه 
الیحه ای با عنوان اصالح پاره ای از قوانین دادگستری، 
تدوین کرده اس��ت.معاون اول ق��وه قضاییه با تاکید بر 
حمایت دستگاه قضایی از تولید و کارآفرینان به حمایت 
از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور 
اش��اره کرد و افزود: ایرانیانی که می خواهند در کش��ور 
خود برای بهبود وضعیت اقتصادی سرمایه گذاری کنند 
به نظام  اعتماد کنند و ما آماده پذیرش هس��تیم. ایران 
از آن آنهاس��ت و جز تعدادی از افراد که معاند هستند، 
اگر ایرانیان خارج از کشور مشکالت و چالشهایی دارند 
م��ا آمادگی داریم که مشکالتش��ان را ح��ل کنیم و به 
کشور خود بیایند و س��رمایه گذاری کنند.   مصدق در 
پاس��خ به س��والی درباره افزایش پرونده ها در سالهای 
اخیر گفت: هر س��ال با افزایش تعداد ورودی پرونده ها 
مواجه هس��تیم که برخی از این موارد مربوط به دولت 
اس��ت که باید با همکاری دولت نسبت به وقوع جرایم 

و تخلفات اقدام کنیم همچنین اقدام بعدی قوه قضاییه 
این اس��ت که پیشنهاد کردیم برخی عناوین مراجعه به 
عن��وان تخلف در نظر گرفته ش��ود و به صنف مربوطه 
برای حل مش��کل ارجاع داده ش��ود تا از بار دس��تگاه 
قضای��ی بکاهد.مع��اون اول قوه قضاییه در پاس��خ به 
س��والی درباره تمدید اس��تجازه گفت: تاکنون استجازه 
از مقام معظ��م رهبری برای برگزاری دادگاه های ویژه 
دو مرتبه تمدید ش��ده اس��ت و باتوجه به اینکه قانون 
مج��ازات اخاللگ��ران در حال تغییر اس��ت و در قانون 
مج��ازات اخاللگران که موضوع ش��عب اس��تجازه در 
آنجا آمده، در حال اصالح اس��ت و جلس��ات اصالح و 
تغییر این قانون در کمیس��یون قضایی مجلس شورای 
اسالمی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصالحات 
جزئی دارد که آنطور گفته ش��ده تا س��ه م��اه آینده به 
صحن علنی مجلس خواهد آمد.وی در پاسخ به سوالی 
درباره حل مش��کل اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله 
دادرس��ی در برنامه تحولی قوه قضاییه مورد تاکید قرار 
گرفته اس��ت و در س��ال جاری براس��اس اقداماتی که 
انجام شده، اکنون میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها 
کاهش یافته و س��رعت در رس��یدگی ها افزایش یافته 
اس��ت هرچند آمار پرونده ها حاکی از افزایش رسیدگی 
به پرونده های معوق اس��ت و از س��وی دیگر هم آمار 

ورودی پرونده ها به دس��تگاه قضایی افزوده شده است.
مصدق در پاس��خ به س��والی درباره کاهش هزینه های 
دادرسی و کاستن از هزینه های مردم گفت: مبالغی که 
به عنوان هزینه دادرسی از مردم دریافت می شود، جزو 
درآمدهای عمومی کشور اس��ت و در قانون پیش بینی 
ش��ده بنابراین این موضوع نیاز به اصالح قوانین دارد و 
الیح��ه ای در این زمینه در معاونت حقوقی قوه قضاییه 
تدوین ش��ده که به دولت ارسال خواهد شد.معاون اول 
قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به تدوین برخی 
س��امانه های قضایی گفت: برخی افراد مقابل دادگاه ها 
شهادت فروشی می کنند و با دریافت پول در دادگاه له 
یا  علیه اصحاب پرونده ش��هادت می دهند و این اقدام 
را ش��غل خود ق��رار دادند که در این رابطه س��امانه ای 
ب��رای ثب��ت ش��هادت در پرونده ها راه اندازی ش��ده تا 
اعتبار سنجی شهود تدوین شود یعنی هر که در دادگاه 
ش��هادت میدهد در این سامانه ثبت ش��ود.معاون اول 
قوه قضاییه در پاس��خ به سوالی درباره اقدامات دستگاه 
قضایی برای کاهش جمعیت کیفری گفت: رویکرد این 
است که قضات در این راستا حرکت کنند و تا جایی که 
می ش��ود به حبس رأی ندهند.  وی با اشاره به کاهش 
۶ درص��دی ورودی به زندان ها، افزود: امروز نیاز جدی 
داریم که سیاس��ت جنایی ما مشخص شود و تا کنون 
سیاس��ت و رویکرد جنایی مش��خصی اتخ��اذ نکردیم.
مص��دق با طرح این پرس��ش ک��ه در خصوص برخی 
جرایم آیا نمی ت��وان مجازاتی جایگزی��ن حبس صادر 
کرد، گفت: مجازات جایگزین حبس بیش��تر مربوط به 
جرایم عمدی اس��ت و اکنون هفت نوع مجازات داریم 
اما محوریت همه اینها حبس اس��ت در حالی که طبق 
قان��ون میتوان از مجازات های بازدارنده دیگر به غیر از 
حبس نیز اس��تفاده کرد.مع��اون اول قوه قضاییه درباره 
اقدامات دس��تگاه قضای��ی در زمین��ه افزایش صلح و 
س��ازش در پرونده ها گفت: موضوع صلح و سازش را با 
صورت جدی در برنامه خود قرار دادیم و اینکه در سال 
گذش��ته ۷۶۳ مورد از قصاص رهایی پی��دا کردند امار 
بس��یار خوبی اس��ت.مصدق درباره احکام مجتمع ویژه 
مفاس��د اقتصادی گفت: در یک سال اخیر یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۳1۳ هزار میلیارد ریال 
رد مال داشتیم و در سال 1۴۰۰ تعداد ۲۷۹ فقره پرونده 
به ش��عب ویژه اخاللگران ارجاع ش��ده در حالی که در 

سال 1۳۹۹ آمار این پرونده ها ۲۰۴ فقره بوده است.

مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران از 
ورود ۲۰۰ اتوبوس نوس��ازی  ش��ده تا یک ماه آینده 
ب��ه خیابانهای پایتخ��ت خبر داد و در م��ورد پروانه 
»اس��نپ«، گفت: در ت��الش هس��تیم پروانه بهره 
ب��رداری اس��نپ را از وزارت صمت به ش��هرداری 
انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل 
ش��ده برطرف شود.به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی 
ب��ا بی��ان اینکه س��اماندهی حمل و  نق��ل عمومی 
موضوعی اس��ت که به تنهایی از عهده ش��هرداری 
برنمی آید گفت: در گذش��ته حمایت دولت بیش��تر 
ب��ود، ام��ا در حال حاضر چنین نیس��ت و با چنگ و 
دن��دان این اتوبوس ها را تامی��ن  می کنیم. اتوبوس 
برقی با قیمت حداقل هر دستگاه 1۰ میلیارد تومان 

از شهریورماه در پایتخت تامین می شود.وی با بیان 
اینکه  حداکثر تعداد اتوبوس های فعال در س��ال ۸۶ 
هیچ وقت به ۶۰۰۸  هزار دس��تگاهی که می گویند 
نرس��یده بود و  تنها بیش از ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس 
ب��ود، گفت : اگ��ر بتوانیم برنامه ه��ا را محقق کنیم 
اقدامی بی نظیر در تامین اتوبوس رخ داده و در مورد 
۶۳۰ واگن نی��ز باید بگویم که اگر بتوانیم قرارداد و 
مجوزها را نهایی کنیم و حواله را بگیریم تا دو سال 
آینده اولین واگن ها وارد خطوط می ش��وند.به گفته 
ش��فیعی، چهار جلسه در قرارگاه حمل و نقل برگزار 
ش��ده که ۴1 مصوبه داشته که از این میان ۲۳ مورد 
از مصوبات پیگیری و  اجرا ش��دند، با تامین قطعات 
کار اورهال را آغاز می کنیم و براساس برنامه ریزی 

که انجام دادیم پس از ش��روع در 1۸ ماه ۷۰۰ قطار 
را اورهال می کنیم.وی با بیان اینکه مش��کالتی از 
گذش��ته به ما ارث رس��یده و وظیف��ه داریم به تمام 
قول های که دادیم واقعی بوده و واهی نیست عمل 
کنیم گفت: درخواست ما این است که اعضای شورا 
از ارتباط��ات خود اس��تفاده کنند و ب��ه ما در تحقق  
وعده ه��ا کمک کنند.وی با بی��ان اینکه بیش از ۶۵ 
درصد ی��ک نوع خاصی از دوربین های ش��هری در 
آغ��از فعالیت ما معی��وب بودند، ام��ا اقدامات الزم 
برای تامین تجهیزات در این زمینه آغاز ش��ده است 
، در م��ورد پروانه اس��نپ گفت: در تالش هس��تیم 
پروان��ه بهره ب��رداری اس��نپ را از وزارت صمت به 
ش��هرداری انتقال دهیم تا مش��کل کرایه آن که به 

معضل تبدیل شده برطرف شود.معاون حمل و نقل 
و ترافیک ش��هرداری تهران با اش��اره به سفر یک 
روزه به قط��ر  برای اس��تفاده از اتوبوس های مازاد 
پس از برگزاری جام جهان��ی با تاکید بر اینکه قرار 
شده بررسی هایی در این زمینه انجام دهند و نتایج 
را اع��الم کند، گفت: ۲۰۰ دس��تگاه اتوبوس تا یک 
ماه دیگر با نوس��ازی های که انجام خواهیم داد وارد 
چرخه خدمت رسانی می شود تا مشکالت مردم کمی 
در ح��وزه حمل و نقل بهبود یابد.وی ضمن تاکید بر 
اینکه با چنگ و دندان اتوبوس ها را تامین و اورهال 
واگن ه��ا را انجام می دهیم، گف��ت: ۲1۰۰ میلیارد 
تومان تامین نقدیندگی برای مترو انجام شده است 

و ما به قول های که دادیم عمل می کنیم.

تالش برای انتقال پروانه اسنپ به شهرداری تهران

شمارشمعکوسبرایپایانکرونا؛سومینروزبدونفوتیتکرارشد
س��ومین روز بدون فوتی در ۲۹ خرداد س��ال 
جاری در کشور به ثبت رسید و اگرچه نشان 
می دهد ک��ه پوش��ش وس��یع ۸۵ درصدی 
واکسیناس��یون ما را به پایان کرونا نزدیک تر 
کرده، اما کار هنوز تمام نشده است. به گزارش 
ایرنا بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، تا کنون ۶۴ میلیون و ۶۰۶ 
ه��زار و ۲۰۳ نف��ر ُدز اول، ۵۷ میلیون و ۹۴۶ 
ه��زار و ۶۸1 نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۶۹ 
هزار و ۸۰ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به 1۵۰ میلیون و ۲۲1 هزار و ۹۶۴ ُدز 
رس��ید و به عبارتی دیگر ۸۵ درصد جمعیت 
کشور در برابر کرونا واکسینه شدند.زمانی که 
دولت سیزدهم روی کار آمد، تزریق واکسن 
کرونا تنها برای دز اول و دوم بود، ۲۳ میلیون 
دز که رقمی بس��یار پایین با آمار مرگ روزانه 
ت��ا ۷۰۹ نفر در یک روز را در دولت گذش��ته 
شاهد بودیم، دولت پا به عرصه عمل گذاشت 
و با وارد کردن واکس��ن موردنیاز مردم، صفر 
ش��دن روزانه مرگ کرونا در کشور را رقم زد 

و امروز به مرحله ای رس��یدیم که دیگر کرونا 
به مرحله اندمیک )بومی( رسیده است.دولت 
مردم��ی، مبارزه ب��ا کرونا را ب��ا واردات 1۵۰ 
میلیون دز واکس��ن به عنوان نخستین اقدام 
در اولویت قرار داد، تهیه واکسن شتاب گرفت 
و با حضور مردم در رده های مختلف انتظامی، 
بسیج نیروهای جهادی و غیره مساجد، مراکز، 
استادیوم ها محل تزریق واکسن شد و در روز 
حدود یک میلی��ون و ۶۰۰ هزار تزریق و در 
هفته حدود هش��ت میلیون تزریق انجام شد 
و ب��ه گفته وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی  این نش��ان م��ی دهد  م��ا رکورد 
جهانی داریم که نش��ان دهنده قدرت است.
دوم ش��هریور 1۴۰۰، مرگ ۷۰۹ هموطن را 
شاهد بودیم که عزم دولت سیزدهم بر ورود 
واکسن کرونا جزم شد و همین موضوع باعث 
شد که مردم با واکسن وارداتی زیادی روبه رو 
شدند و دیگر روند کاهشی کرونا را در کشور 
ش��اهد بودیم و آمار تزریق واکسن و کاهش 
مرگ و ابتال روز به روز روند کاهشی پیدا کرد.
اکنون کرونا به سمت مهار شدن پیش می رود 

و مرگ ناش��ی از کرونا به صفر می رسد، آمار 
ابت��ال تک و یا دو رقمی می ش��ود اینها همه 
خود نش��ان از گام دیگ��ری از خدمات دولت 
سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان است که 
عزم را جزم کرده که در زمینه صیانت از جان 
مردم تالش کند و ضمن مهار اپیدمی شدن 
کرونا به سمت اندمیک شدن آن پیش برود.
این برنامه چنان موفقیت آمیز بود که در هفته 
11۶ همه گیری کووید 1۹ در ایران یعنی در 
هفته س��وم اردیبهش��ت 1۴۰1، مرگ و میر 
ناش��ی از این بیماری در پنج اس��تان کشور 
صفر بود و در ۲۸ اس��تان نیز کاهش بیماران 
بستری گزارش شد، بررسی هفتگی وضعیت 
موجود کرونا در کشور در این هفته در کشور 
نشان می دهد در پنج استان زنجان، سمنان، 
فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی 
از کرونا صفر بوده است. همچنین تعداد موارد 
سرپایی مثبت شناس��ایی شده در هفته اخیر 
۲۲1۸ نف��ر، تعداد موارد بس��تری جدید ۵۳۶ 
نفر و تعداد م��وارد فوتی جدید در هفته اخیر 
۷۸ نفر بوده اس��ت.اما همه ای��ن اقدامات به 

گونه ای پیش رفت که  پس از ۲ سال و 1۰۰ 
روز مهمترین اقدامی که در این دولت شاهد 
بودیم، آمار صفر مرگ ناشی از کرونا بود که 
پ��س از ۸۲1 روز مرگ هایی که با عدد ۲ در 
روز ۳۰ بهمن 1۳۹۸ آغاز ش��د، آمار مرگ و 
میری ناش��ی از این بیماری در روزهای 1۲، 
۲۰ و ۲۹ خ��رداد 1۴۰1 به صفر رس��ید.اکبر 
احمدپور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس به خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت 
ایرن��ا در این زمینه گفت: با مدیریت صحیح 
وزارت بهداش��ت و دولت شاهد کاهش ابتال 
و فوتی کرونا ش��دیم، دولت سیزدهم در یک 
م��دت زمان معقول و منطقی کرونا را کنترل 
کرد.وی با اش��اره به اعالم خبر صفر ش��دن 
فوتی کرونا برای سومین بار در خرداد افزود: 
رئیس جمهور، وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزش��کی و کادر درمان در مه��ار، کاهش و 
حتی صفر شدن آمار فوتی کرونا در یک روز، 
نقش بسزایی داشتند.احمد پور اظهار داشت: 
با برنامه ری��زی و مدیری��ت صحیح در یک 
مدت زمان معقول و منطقی شاهد مهار کرونا 

بودیم.  دولت سیزدهم در این راستا سیاست 
خرید و تولید واکس��ن را در پیش گرفت و با 
تزریق واکس��ن و همکاری و همراهی مردم 
ش��اهد کاهش ابتال و همچنین کاهش آمار 
فوتی ناش��ی از کرونا در کش��ور بودیم.وی با 
بیان اینکه حرکت ارزش��مند دولت سیزدهم 
هرگز از یاد و خاطره مردم پاک نخواهد شد، 
افزود: دیدیم که چگون��ه فوت بیش از ۷۰۰ 
بیمار کرونایی در یک روز، به حداقل و حتی 
در برخ��ی روزها به یک و ۲ نفر هم رس��ید.  
آم��ار فوتی کرونا در ابتدای دولت س��یزدهم 
وحش��تناک بود و کس��ی فکر نمی کرد که 
دولت سیزدهم در مدت زمان کوتاه بتواند این 
آمار را به صفر برساند.عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیق��ات مجلس با بیان اینکه ما قدردان 
زحمات دولت سیزدهم هستیم، افزود: امروز 
که شاهد آرامش فکری، روحی و روانی مردم 
هس��تیم و کس��ب و کار مردم و زندگی آنها 
عادی شده، باید یادی کنیم از شهدای نظام 
س��المت وا آنهایی که در این زمینه زحمت 

کشیدند، و قدردان تالش آنها باشیم.
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اقتصاد خرد

ارتقایکیفیتگندمهایداخلیبا
اجرایدستورالعملخریدتضمینی

ش��رکت بازرگانی دولت��ی ای��ران اعالم کرد: 
براس��اس دس��تورالعمل خرید تضمینی گندم 
ک��ه مراکز خرید ملزم به اجرای آن هس��تند، 
ویژگی ه��ا، ح��دود مج��از و روش اُفت زن��ی 
محص��ول گندمکاران، تعیی��ن و رعایت مفاد 
آن از طری��ق ایج��اد هماهنگ��ی خری��د در 
کل کش��ور، باعث خریداری و ذخیره س��ازی 
گندم های یک دست و باکیفیت شده است.به 
گزارش عصرایرانیان به نق��ل از وزارت جهاد 
کش��اورزی، »دس��تورالعمل خری��د تضمینی 
گندم« هر س��ال و پیش از فرا رسیدن فصل 
خرید، تدوین و نهایی شده و برای سهولت در 
خرید تضمینی گندم های باکیفیت و یکدست 
از کش��اورزان گندمکار به استان های سرتاسر 
کشور ارسال می ش��ود.بر اساس این گزارش، 
در دستورالعمل مذکور، ویژگی های گندم قابل 
خری��داری و حدود مجاز ش��امل اُفت مفید و 
غیرمفید و سن زدگی، تعیین شده و همچنین 
روش نمونه ب��رداری از محموله های تحویلی 
گندم��کاران در ابتدای ورود ب��ه مراکز خرید، 
مشخص شده است.دس��تورالعمل صادره، در 
عمل به ارتقای کیفیت گندم تولید شده کمک 
می کند، زیرا گندمکاران با رعایت استانداردها و 
شاخص هایی که در مراکز خرید برای پذیرش 
ان��واع گندم مالک عمل قرار می گیرد، تالش 
می کنند تا تولید خ��ود را با پایین ترین اُفت و 
باالترین کیفیت، عرضه کرده و محصولشان 

را به قیمت مصوب بفروشند.

خشکسالیاحتمالافزایشواردات
حبوباتراتشدیدمیکند

دبیر انجمن حبوبات گفت: پیش بینی می شود 
خشکسالی در سال جاری میزان تولید حبوبات 
را کاهش بدهد از این رو تجار اقدام به واردات 
حبوبات بیشتر از سال گذشته خواهند کرد. به 
گزارش ایلنا، عبدی افتخاری با اشاره به مصوبه 
سران قوا مبنی بر حذف مالیات بر ارزش افزوده 
کاالی اساس��ی، اظهار کرد: بعد از این مصوبه 
شورای عالی اقتصاد تشکیل شد و برای سایر 
کاالهای اساسی یک درصد مالیات بر ارزش 
افزوده تعیین کرد و حبوبات از این نرخ مالیات 
عقب ماند.وی با بیان اینکه انجمن برای قرار 
گرفت��ن حبوب��ات در زمره کاالهای اساس��ی 
تالش زیادی کرد، افزود: شورای عالی اقتصاد 
در مصوب��ه ۶۸ تصویب ک��رد؛ حبوباتی مانند 
عدس، نخود، ماش و لوبیا مانند سایر کاالهای 
اساس��ی مش��مول 1 درصد مالی��ات برارزش 
افزوده می ش��وند. این مصوبه ب��ه وزرای امور 
اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کش��اورزی 
ابالغ ش��د ولی متاسفانه 1۲ روز است که این 
قانون از طریق گمرک به گمرکات برای اجرا 
ابالغ نشده است.دبیر انجمن حبوبات با اشاره 
به تحت فش��ار بودن تجار و ب��ازرگان، گفت: 
بس��یاری کاالها وارد گمرکات ش��ده اند و در 
ه��وای گ��رم بالتکلیف مانده ان��د که مصوبه 
ش��ورای عالی اقتصاد به دستگاه  های اجرایی 
ابالغ کند.افتخاری با بیان اینکه قیمت حبوبات 
با اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش 
پیدا می کند، افزود: اخذ این مالیات یک درصد 
بر قیمت تمام شده انواع حبوبات در بازار تاثیر 
می گذارد و این پرس��ش مطرح است که چند 
روز زمان الزم اس��ت که یک نام��ه از وزارت 
اقتصاد به گمرکات برس��د و در شرایط فعلی 
وزیر اقتصاد بیش��تر باید احس��اس مسئولیت 
کند چراک��ه حبوبات به خوراک اصلی قش��ر 
آس��یب پذیر جامعه تبدیل شده است و شورای 
عالی اقتصاد باهدف کمک به این قش��ر این 

مصوبه را تصویب کرده است.

قیمتهرکیلوتخممرغدرب
مرغداری27هزارتومان

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن 
گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغ��داری ۲۷ هزار تومان اس��ت.به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا کاشانی 
گف��ت: از دفتر معاون اول رئیس جمهور نامه 
ح��ذف تعرفه صادرات تخ��م مرغ به گمرک 
ابالغ شد.به گفته وی، قیمت کنونی هر کیلو 
تخم م��رغ درب مرغداری ۲۷ ه��زار تومان 
است که براین اساس ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر 
از نرخ مصوب و ۵۰ درصد قیمت واقعی است.

کاشانی افزود: روزانه ۶۰ میلیارد تومان صنعت 
تخم گذار به دلیل فروش کمتر از نرخ مصوب 
و افزایش هزینه های تولید زیان می دهد که 
با اس��تمرار این روند، تداوم تولید به خطر می 
افتد.رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه مرغداران 
میهن گفت: ب��ا توجه به افزایش هزینه ها و 
زیان ناش��ی از شرایط بازار، مرغداران مجبور 

به حذف گله هستند.

اخبار

قیمتلوازمخانگیازاولتیرماه
افزایشمییابد

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: براساس تایید سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی 
از ابتدای تیرماه امس��ال افزایش می یابد.به 
گزارش فارس، امید قالیباف از افزایش قیمت 
ل��وازم خانگی از ابتدای تیرم��اه خبر داد.وی 
اظهار داشت: براساس تایید سازمان حمایت 
قیمت تلویزیون 1۵ درصد و قیمت یخچال 
و فری��زر، ماش��ین لباس ش��ویی و ماش��ین 
ظرف ش��ویی 1۰ درص��د افزای��ش می یابد.

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بیان داش��ت: مردم با مراجعه به سامانه 1۲۴ 
و رویت قیمت ها نس��بت ب��ه خرید خود  از 
ب��ازار لوازم خانگی اق��دام کنند و در صورت 
هر گونه مغایرت قیمت لوازم خانگی در بازار 
و س��امانه 1۲۴ که به عن��وان مرجع وزارت 
صمت اس��ت می توانند ش��کایت خود را در 
همان سامانه 1۲۴ رسیدگی کنند. وی گفت: 
افزایش قیمت لوازم خانگی هنوز از س��وی 
ستاد تنظیم بازار اعالم نشده و این افزایش 
قیمت ها فعال از س��وی انجمن های صنفی 
اعالم ش��ده اس��ت. قالیباف اظهار داش��ت: 
البته س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان و 
تولیدکنندگان این افزایش قیمت ها را تایید 
کرده اس��ت اما هنوز مصوبه مکتوب س��تاد 

تنظیم بازار در این زمینه صادر نشده است.

تولیدمحصوالتساالنهدرسالزراعی
گذشتهبه57.8میلیونتنرسید

مق��دار تولید محصوالت س��االنه در س��ال 
زراعی 1۴۰۰-1۳۹۹ در حدود ۵۷.۸ میلیون 
تن برآورد شد.به گزارش فارس، مقدار تولید 
محصوالت س��االنه در سال زراعی 1۴۰۰-

1۳۹۹ در ح��دود ۵۷.۸ میلیون ت��ن برآورد 
شد.س��طح کاش��ت گندم در س��ال زراعی 
1۴۰۰-1۳۹۹ بی��ش از ۶.۶ میلی��ون هکتار 
با مقدار تولید 1۰.۴ میلیون تن بوده اس��ت.
براس��اس نتایج حاصل از ط��رح آمارگیری 
زراعت پاییز1۴۰۰، سطح کاشت محصوالت 
ساالنه کشور در سال زراعی 1۳۹۹-1۴۰۰، 
بی��ش از 1۲ میلی��ون هکتار با مق��دار تولید 
تقریبی ۵۷.۸ میلیون تن برآورد ش��ده است.

نتایج حاصل از این طرح نش��ان می دهد که 
در سال زراعی 1۴۰۰-1۳۹۹ از  1۲ میلیون 
هکتار س��طح کاش��ت محصوالت ساالنه، 
۵۶ درصد به کاش��ت گندم اختصاص یافته 
است.بر اساس نتایج حاصل از این طرح، در 
س��ال زراعی 1۴۰۰-1۳۹۹ از مجموع ۵۷.۸ 
میلیون تن تولیدات زراعی، 1۸ درصد تولید 
به محص��ول گندم اختصاص یافته اس��ت.
بر اس��اس یافته های این ط��رح، پیش بینی 
می ش��ود سطح کاش��ت محصوالت ساالنه 
در س��ال زراع��ی 1۴۰1-1۴۰۰ نس��بت به 
سال زراعی 1۴۰۰-1۳۹۹ حدود ۴.۶ درصد 
کاهش یابد.طبق نتایج حاصل از این طرح، 
سطح کاش��ت گندم در سال زراعی 1۴۰۰-
1۳۹۹ بیش از ۶.۶ میلی��ون هکتار با مقدار 
تولید 1۰.۴ میلیون تن بوده است. پیش بینی 
می شود که سطح کاشت گندم در سال زراعی 
1۴۰1-1۴۰۰ به ۶.۵ میلیون هکتار کاهش 
یابد.بر اساس یافته های این طرح، پیش بینی 
می ش��ود که در س��ال زراعی 1۴۰۰-1۴۰1 
سطح کاشت محصوالت »برنج )شلتوک(« 
و »جو« به ترتیب 1۲.۳و ۴.۳ درصد کاهش 
یابد. همچنی��ن پیش بینی می ش��ود که در 
س��ال زراعی 1۴۰1-1۴۰۰ س��طح کاشت 
محصوالت »زعفران« و »نیشکر« به ترتیب 

۲.۲ و ۵.۳ درصد افزایش یابد.

شرایطوام5میلیاردتومانیبرای
واحدهایتولیدی

صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک جزئی��ات وام ۵ میلی��ارد تومان��ی 
ب��رای واحده��ای تولی��دی را اع��الم کرد.
به گزارش ایس��نا، مع��اون مالی و اقتصادی 
صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک پیش تر گفته بود که در سال جاری 
این صن��دوق عالوه بر ص��دور ضمانتنامه، 
واحده��ای تولی��دی که وضعی��ت اعتباری 
مناس��بی دارند را به بانک معرفی می کند تا 
سقف ۵ میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در 
گ��ردش و خرید ماش��ین آالت جدید، بدون 
ارائ��ه وثیقه ب��ه بانک دریاف��ت کنند. حاال 
ای��ن صن��دوق جزئیات مربوط ب��ه پرداخت 
وام ۵ میلیارد تومانی را منتش��ر کرده است.

طبق اعالم صندوق، واحدهای کم ریس��ک 
و دارای وضعیت اعتباری مناس��ب که نمره 
اعتبارس��نجی آن ها در گ��روه A یا B قرار 
می گی��رد، می توانند با ارائه چک و س��فته، 
ب��ا امضای مدی��ران از صن��دوق ضمانتنامه 
تا س��قف ۵ میلی��ارد تومان دریاف��ت کنند.
مهم ترین ش��اخص های اعتبارس��نجی هم 
وضعیت ب��ازار و تقاضا برای محصول و دارا 
بودن صورت های مالی حسابرسی شده، رتبه 
اعتباری دریافتی از موسس��ه اعتبارس��نجی 
ایرانی��ان و بدهی معوق متقاضی به بانک ها 

است.

نماین��ده م��ردم الهیجان و س��یاهکل با 
بیان اینکه س��اخت و عرضه ساالنه یک 
میلی��ون واحد مس��کونی و جبران کمبود 
عرضه خانه در کش��ور تا حد زیادی ترمز 
افزایش س��رعت اج��اره بها را می  کش��د 
گفت: بهبود وضعیت نابس��امان اجاره بها 
نیازمند همکاری همه دس��تگاه ها اجرایی 
است.به گزارش خانه ملت، رسول فرخی 
میکال در رابطه با پیش��رفت پروژه طرح 

نهضت ملی مس��کن، اظه��ار کرد: طبق 
قان��ون جهش تولید مس��کن، دولت باید 
س��االنه ی��ک میلی��ون واحد مس��کونی 
بسازد اما با توجه به طوالنی شدن تامین 
زمین در تمامی اس��تان ها و شهرستان ها 
روند س��اخت یک میلیون واحد به کندی 
پی��ش رفته و هنوز عملکرد چش��مگیری 
را در این حوزه ش��اهد نبودیم.وی عنوان 
ک��رد: دولت باید با اهتمام بیش��تری این 

موضوع را پیگیری کرده و با ایجاد پنجره 
واحد برای هماهنگی میان دس��تگاه های 
اجرایی، زمین مورد نیاز را در مناطقی که 
متقاضیان مس��کن وجود دارد، شناسایی 
کرده و  این مهم را عملیاتی کند تا وعده 
ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
در سال آینده محقق نشود.فرخی میکال 
با بیان اینکه ساخت و عرضه ساالنه یک 
میلی��ون واحد مس��کونی و جبران کمبود 

عرضه خانه در کش��ور تا حد زیادی ترمز 
افزای��ش س��رعت اجاره بها را می  کش��د، 
اف��زود: بهب��ود وضعیت نابس��امان اجاره 
بها مس��کن به عنوان ی��ک معضل مهم 
اجتماع��ی نیازمند ورود همه دس��تگاه ها 
اس��ت و طبق قانون جهش تولید مسکن، 
دس��تگاه ها مکلف ند بنا بر نیاز وزارت راه 
شهرس��ازی نس��بت به واگ��ذاری اراضی 
تحت تملک خود اقدام کنند.نماینده مردم 

الهیج��ان و س��یاهکل در مجلس اظهار 
کرد: همه دس��تگاه ها در مس��یر  ساخت 
س��االنه یک میلیون واحد مسکونی  باید 
نهایت همراهی را داشته باشند تا مشکل 

گرانی مسکن حل شود. 

کشیدنترمزگرانیاجارهبهاباساختساالنهیکمیلیونواحدمسکونی
نمایندهمردمالهیجاندرمجلسمطرحکرد؛

قیمتسیمانمتعادلمیشود
دبیرانجمنسیمان:

دبیر انجمن س��یمان گفت: از امروز عرضه 
سیمان در بورس کاال افزایش خواهد یافت 
و ب��ا تامین برق کارخانج��ات قیمت ها در 
ای��ن حوزه متعادل تر می ش��ود.به گزارش 
مهر،عبدالرضا شیخان اظهار کرد: قرار بود 
محدودی��ت و یا قطعی ب��رق از 1۵ خرداد 
ماه اعمال ش��ود؛ از این رو با پخش ش��دن 
این اخبار، هجوم به بورس کاال برای خرید 

سیمان افزایش یافت که همین مساله بین 
1۰ تا ۲۰ درصد قیمت س��یمان را باال برد.
دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ی صنعت 
س��یمان افزود: با جلس��اتی که با وزیر نیرو 
داش��تیم مقرر شد برای تولید ۵ میلیون تن 
سیمان از یکشنبه ۲۹ خردادماه برق تأمین 
ش��ود تا تولید و عرضه به مش��کلی نخورد.
وی ادامه داد: مقرر ش��د شب تا صبح برق 

کارخانجات را تأمین کنند تا عملیات مربوط 
به آسیاب انجام شود و از کلینکرهای تولید 
ش��ده، س��یمان تولید کنیم. همچنین برق 
ب��ه صورت ثاب��ت و ۲۴ س��اعته بدهند که 
کلینک��ر تولید کنی��م. در واق��ع ۴۵ درصد 
دیماند مصرفی به ما برق بدهند به صورت 
موقت می توانیم سیمان تولید کنیم.شیخان 
ادامه داد: قرار ش��د کارخانه های سیمانی تا 

آنج��ا که می توانند س��یمان عرضه کنند تا 
التهابات کم ش��ود. بنابراین عرضه سیمان 
در بورس کاال بیش��تر می ش��ود تا بتوانیم 
قیمت ه��ا را متعادل تر کنیم.وی اظهار کرد: 
صنعت س��یمان مقصر گرانی نبود و عرضه 
انجام می شد منتهی به دلیل انتشار شایعات 
مبن��ی بر قطعی برق، هجوم به بورس کاال 
زیاد ش��ود و همین مساله منجر به افزایش 

قیمت و التهاب در بازار ش��د که امیدواریم 
ب��ا افزایش عرضه از امروز قیمت ها متعادل 
شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
سیمان خاطر نش��ان کرد: ضمن اینکه اگر 
وزارت نیرو به قول خود مبنی بر تأمین برق 
کارخانجات س��یمان عم��ل و از این طریق 
ب��ه تداوم تولید کمک کن��د، قطعًا قیمت ها 

متعادل تر خواهد شد.

ادامهگرانیدربازارخودرو
سیاستهاییکهشکستخورد؛

پژو ۲۰۶ تیپ دو، دنا، تارا، شاهین و تیبا از جمله خودروهایی 
هستند که بین یک تا پنج میلیون تومان افزایش قیمت 
را تجربه کردند، وعده ه��ای وزارت صمت برای کنترل 
قیمت در بازار احتماال بزودی شکس��ت خواهد خورد. به 
گزارش بازار، بازار خودرو با دخالت مستقیم وزارت صمت 
در قرعه کشی بیشتر از پیشتر به سمت آشفتگی و کوتاه 
ش��دن دست مش��تریان حقیقی پیش رفته است. سامانه 
یکپارچه قرعه کشی خودرو به زعم کارشناسان فرصتی 
مغتنم برای س��ودجویان ایجاد کرده است. از سوی دیگر 
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعالم کرده بود؛ »تا 
پایان ش��هریور ماه تقریبا ۵۰ مدل خ��ودرو از دایره قرعه 
کش��ی حذف خواهد شد.« با چشم پوشی از تعداد اشتباه 
مدل خودروهای تولید و مونتاژ داخل از س��امانه یکپارچه 
فروش وزارت صمت، باید سوال کرد که با چه قیمتی این 
خودروها به بازار عرضه می شوند؟سیدرضا فاطمی امین 
وزی��ر صمت در طرح حمایت از خانواده که مصوبه هیات 
دولت و مجلس شورای اسالمی هست نیز مانند افزایش 
تیراژ خودرو و کنترل قیمت در بازار شکست خورده است. 
وزیر صم��ت باید این نکته را به خوب��ی بداند که بهبود 
کنت��رل بازار مش��روط بر اجرای برنامه ه��ای منطبق با 
زیرساخت صنعتی و اقتصادی حاکم در جاده مخصوص 

انجام می شود. 
بررسیوضعیتقیمتخودروها ���

پژو ۲۰۶ تی��پ دو یکی از محصوالت پ��ر فروش گروه 
صنعتی ایران خ��ودرو در بازار آزاد اس��ت، این محصول 
پ��س از حدود ۲۰ روز پای��داری قیمت در بازار با افزایش 
بها دو میلیون تومانی همراه ش��ده اس��ت. این خودرو تا 
هفته گذش��ته با قیمت ۳۰۳ میلیون توم��ان در بازار آزاد 
معامله می ش��د، اما قیمت این خودرو به بیش��تر از ۳۰۵ 
میلیون تومان رسیده است. افزایش بها دو میلیون تومانی 

این خودرو گویایی وضعیت نابسامان صنعت خودرو برای 
افزایش تیراژ و عرضه محصول به بازار است.

میلیونرشدقیمتیافت دنا���۴
دنا یکی از خودروهای سدان خوش فروش بازار است که 
اغلب س��ودجویان آن را برای کسب سود آنی خریدارای 
می کنند. دنا پالس دنده ای س��اده یکی پس از گذشت 
دو هفته تثبیت قیمت با افزایش بها ناگهانی همراه ش��د. 
ای��ن خودرو در روزهای پایانی هفته گذش��ته از بها ۴۵۰ 
میلیون تومان به قیمت ۴۵۴ میلیون تومان رس��ید. این 
مقدار افزایش قیمت مهر محکمی به شکست برنامه های 
وزیر صمت سیدرضا فاطمی امین است. البته باید دید که 
در آین��ده وضعیت عرضه و فروش خودروس��ازان به چه 

شکل خواهد بود.
میلیونگرانترازهمیشه تارااتومات���۵

ب��ا عدم تدوی��ن آئین نامه واردات خ��ودرو، قیمت برخی 
از محص��والت داخلی روز افزون افزای��ش می یابد. تارا 

اتوماتیک یکی از خودروهای بازار اس��ت که طی سه روز 
گذشته رشد ۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده است. 
این خودرو تا اواسط هفته گذشته با بها ۳۹۰ میلیون تومان 
معامله می شد، اما بها این خودرو به بیشتر از ۳۹۵ میلیون 
تومان رسیده است. پارامترهای بازار گویایی افزایش بها 

محصوالت تولید داخل در روزهای آینده است.
تیباصندوقموتورافزایشقیمتراروشنکرد ���

تیب��ا صندوق دار یک��ی از خودروهای س��دان پر فروش 
گروه خودروس��ازی سایپا در بازار است. این خودرو تقریبا 
وضعیت قیمت ثابتی را در بازار آزاد طی یک ماه گذشته 
داش��ت. ام��ا در روزهای اخیر قیمت این خ��ودرو از 1۹۴ 
میلیون تومان به 1۹۵ میلیون تومان رسیده است. افزایش 
به��ا یک میلیون تومانی این خودرو با نزدیک ش��دن به 
توقف تولید آن از س��وی گروه خودروسازی سایپا نشان 
می دهد که در روزهای آینده احتماال باید منتظر افزایش 

قیمت مجدد این محصول بود.

شاهیندرمسیربهبودقیمت ���
خ��ودرو ش��اهین یک��ی از محص��والت جدی��د گ��روه 
خودروس��ازی س��ایپا و صنعت خودرو ایران اس��ت، این 
خودرو طی دو ماه گذش��ته روند نزولی قیمت را در پیش 
گرفته بود. اما در اواخر هفته گذشته قیمت این خودرو از 
۳۸۴ میلیون تومان به ۳۸۶ میلیون تومان رس��یده است. 
افزایش ناگهانی دو میلیونی این خودرو نش��ان می دهد 
ب��ازار تمایل به افزایش بها دارد. البته باید عنوان کرد که 
بازارگردانان خودرو یا همان سودجویان به دنبال افزایش 
بها این محصول هستند، زیرا بزودی این خودرو از گردونه 

قرعه کشی خارج خواهد شد.
طرححمایتازخانوادهچهشد؟ ���

سخنگوی وزارت صمت چندی پیش از تداوم قرعه کشی 
خودرو تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داده بود، هیات 
دولت و مجلس شورای اسالمی برای حمایت از خانواده 
اع��الم کردند که ۵۰ درصد از محصوالت عرضه ش��ده 
در س��امانه قرعه کشی به جوانی جمعیت اختصاص یابد. 
حال بر اس��اس آماری که از تعداد خودرو عرضه شده در 
قرعه کش��ی منتشر ش��ده، باید نیمی از حدود 1۷۷ هزار 
خودرو یعنی حدود ۸۸ هزار خودرو با کمی اختالف عددی 
)شاید برخی شرکت کنندگان قانون جوانی جمعیت طالب 
تع��دادی از مدل های خودرو نبوده ان��د( به طرح جوانی 
جمعیت اختصاص پیدا می کرد ولی نش��د. اما باتوجه به 
افزایش قیمت خودروها و اش��اره برخی از محصوالت در 
این گزارش، باید انتظار کاهش بیشتر خودروها برای طرح 
حمایت از خانواده بود. ظاهرا سیدرضا فاطمی امین وزیر 
صمت حاضر به قبول شکس��ت خ��ود در صنعت خودرو 
نیست.هیات دولت برای بهبود وضعیت فعلی باید تصمیم 
بهتری نسبت به وضعیت شخص اول سیاستگذار صنعتی 

کشور در وزارت صمت داشته باشد.

مدیرعامل ش��رکت تعاونی ف��رآوری روغن و دانه های 
روغنی گفت: افزایش قیمت روغن موجب ش��د میزان 
تقاض��ا برای خرید روغن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش 
پیدا کند. در حال حاضر مصرف کنندگان از ذخایر خانگی 
استفاده می کنند از این رو ممکن است تا ۲ ماه برای تامین 
نیاز به بازار مراجعه نکنند.به گزارش ایلنا،علیرضا شرفی 
مدیرعامل ش��رکت تعاونی ف��رآوری روغن و دانه های 
روغن��ی با بی��ان اینکه در بحث تامین روغن چالش��ی 
نداریم، اظهار کرد: فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای 
صنفی مملو از روغن هستند و برخی از مشاهدات میدانی 

حاکی از این مهم است که برای از عرضه کنندگان برای 
فروش این محصول تخفیف هایی برای خریداران در نظر 
گرفته اند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا تقاضا برای 
خرید این محصول ریزش پیدا کرده است؟ تصریح کرد: 
افزایش قیمت این محصول باعث شد میزان تقاضا برای 
خری��د روغن حدود ۳۰ ت��ا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. 
در حال حاضر مصرف کنندگان از ذخایر خانگی استفاده 
می کنند از این رو ممکن اس��ت تا ۲ ماه برای تامین نیاز 
به بازار مراجعه نکنند.این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم 
مصرف روغن به میزان نیاز، افزود: مصرف سرانه روغن 

با احتساب روغن مصرف شده در کیک و کلوچه حدود 
1۸.۵ کیلو اس��ت.مدیرعامل ش��رکت تعاونی فرآوری 
روغن و دانه های روغنی در پاس��خ به این پرس��ش که 
بعد از اصالح نظام یارانه ای و افزایش نرخ روغن میزان 
تقاضا برای خرید روغن های جامد افزایش پیدا کرد آیا 
سالمت این نوع روغن را تایید می کنید؟ گفت: پاالیش 
روغن در یک فرآیند انجام می شود و همه مراحل تصفیه 
روغن تحت نظر س��ازمان غذا و دارو است و در پروسه 
تولید همه استانداردها رعایت و تولیدکنندگان مطابق با 
آن جلو می روند.همچنین در این رابطه منصور عالی پور 

رئیس اتحادیه سراسری فروشگاه های زنجیره ای با بیان 
اینکه مصرف روغن در کش��ور بهینه شده است، افزود: 
تولی��د روغن روند متعادلی را به خود گرفته اس��ت و به 
عبارت دیگر می توان گفت میزان تولید از مصرف پیشی 
گرفته اس��ت.به گفته وی؛ عرض��ه روغن به میزان نیاز 
صورت می گیرد و چالشی پیشروی کارخانه های تولیدی 
وجود ندارد.این فعال صنفی ادامه داد: بعد از اصالح نظام 
یارانه ای و تغییر قیمت این محصول، توان خرید روغن 
از سوی مصرف کنندگان تقلیل پیدا کرد از این رو میزان 

تقاضا برای خرید آن کاهشی شد.

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف روغن پس از افزایش قیمت
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن مطرح کرد؛

گرانفروشیبلیتکارداللهاستنهایرالینها!
معاونسازمانهواپیماییمدعیشد؛

مع��اون هوانوردی و امور بین الملل س��ازمان هواپیمایی 
کشوری مدعی است گرانفروشی بلیت هواپیما به شرکت 
ه��ای هواپیمایی برنمی گردد بلکه تقصیر واس��طه ها و 
دالالن اس��ت.به گ��زارش مهر، در روزه��ای اخیر برخی 
مسیرهای پروازی با قیمت های باال، سروصدای مسافران 
را درآورده اس��ت؛ به گونه ای که تا پایان تیر ماه، به هیچ 
عنوان بلیت پرواز تهران-مشهد زیر یک ملیون تومانی پیدا 
نمی ش��ود.همچنین پروازها به مقصد کیش نیز علی رغم 
گرم��ای هوا و کاهش تقاضا به جزایر جنوبی کش��ور، در 
آس��تانه یک میلیون تومانی به فروش می رسد.این مسأله 
ش��امل پروازهای تهران-ش��یراز هم بوده و به س��ختی 

می توان بلیت های زیر ۹۰۰ هزار تومان یافت.
قیمتجدیدبلیتهواپیمانرخنامهرادورزدهاست؟ ���

اگرچه این ارقام تقریباً با سقف نرخ تعیین شده در آخرین 
نرخ نامه بلی��ت پروازهای داخلی مصوب ش��ورای عالی 
هواپیمایی کشوری در 1۳ دی ماه سال گذشته برابر است، 
اما با توجه ب��ه کیفیت پایین خدمات برخی ایرالین ها در 
پروازهای داخلی، تأخیرهای پروازی که عماًل به جزئی از 
صنعت هوانوردی تبدیل شده و دیگر مشکالت مسافران 

پروازها، نارضایتی مسافران را در پی داشته است.

گرانفروش�یبلی�تکاردوایرالینبودکهشناس�ایی ���
شدند

این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان پنجش��نبه ۲۶ خرداد طی اطالعیه ای در 
واکنش ب��ه گرانی بلیت پروازهای داخل��ی با غیر قانونی 
خوان��دن افزایش قیمت بلیت، اعالم کرد: اعالم کرد: »با 
توجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیت هواپیما 
در چند روز اخیر توسط تعدادی از شرکت های هواپیمایی 
در برخی از مس��یرهای پروازی داخلی، طی بررسی های 
انجام شده مشخص گردید تغییرات ایجاد شده در نرخ های 
بلیت توسط دو ش��رکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با 

ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است«.
گ�ران را بلی�ت گاه هی�چ هواپیمای�ی ش�رکتهای ���

نمیفروشند
حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کش��وری درباره علت باال نبودن قیمت بلیت 
پروازهای داخلی اظهار کرد: متأسفانه عرضه صندلی های 
پروازی به اندازه تقاضای بازار پروازهای داخلی نیست؛ در 
کش��ور بیش از ۸۰ میلیون نفری تنها تع��داد 1۵۰ فروند 
هواپیم��ای فعال که هم قرار اس��ت پروازه��ای داخلی را 

پوش��ش دهند و ه��م خارجی که این عرض��ه و تقاضا با 
هم همخوانی ندارند؛ مضافاً اینکه مصوبات شورای عالی 
هواپیمایی در خصوص نرخ بلیت پروازهای داخلی فصل 
الخطاب است و هر مرجعی که بخواهد باالتر از این نرخ ها 
اقدام به فروش بلیت کند، قطعاً تخلف از مقررات رخ داده 

است.
گرانفروشیبلیتهواپیماکارایرالینهانیست ���

وی ادامه داد: با گرانفروشان بلیت پروازهای داخلی برخورد 
می کنیم چه ایرالین ها باش��ند که چ��ه هر مرجع فروش 
بلی��ت دیگر؛ اما آنچه مورد تأکید اس��ت، قطعاً ایرالین ها 
و شخصیت های حقوقی ش��ناخته شده هیچ گاه باالتر از 
نرخ مصوب نس��بت به بلیت فروشی اقدام نخواهند کرد. 
متأس��فانه در الیه های پایین تر که می رس��د و عمدتاً به 
واسطه ها یا برخی فروش��گاه های مجازی که بعضاً هیچ 
مجوزی هم از س��ازمان هواپیمایی کشوری ندارد، برمی 
گردد، تخلفاتی را ما در سازمان هواپیمایی کشوری شاهد 

هستیم اما امکان کنترل آنها بعضاً وجود ندارد.
خودایرالینهاکنترلکنندهقیمتبلیتهاخواهندبود ���

مع��اون هوانوردی و امور بین الملل س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری یادآور ش��د: ما در این س��ازمان نقطه اتکایمان 

را ب��ر روی ایرالین ها قرار می دهی��م؛ ایرالین به عنوان 
صادرکننده بلیت، باید کنترل فروش بلیت های پروازهای 
داخلی خود را نیز انجام دهد؛ کما اینکه اگر مسافری شاکی 
باش��د، سازمان هواپیمایی کش��وری مکلف به پیگیری و 
پاسخگویی به مردم است.خوشخو افزود: اگر هر مسافری 
مجبور به خرید بلیت پروازی باالتر از نرخ مصوب باشد، ما 
در س��ازمان هواپیمایی کشوری مکلف به رسیدگی با این 
تخلف و اخذ و بازگرداندن قیمت مازاد بلیت همان پرواز به 

این مسافر هستیم.
ماهگذش�تهواردکش�ورشده تعدادیهواپیماظرف���6

است
وی با بیان اینکه کش��ور ما نی��از به ورود هواپیمای جدید 
دارد افزود: با افزایش هواپیماها می توانیم بخشی از کمبود 
عرضه در برابر مازاد تقاضا را پوشش دهیم.معاون سازمان 
هواپیمایی کش��وری تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی 
هواپیم��ا ظرف ۶ ماه گذش��ته اضافه کرده ای��م و در حال 
اضافه شدن هم هست؛ در تالشیم تا چراغ خاموش تعداد 
هواپیماها را علی رغم محدودیت هایی که هست و برجام 
احیا نشد، افزایش دهیم تا بخشی از مشکالت هوانوردی 

برطرف شود.
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بانک و بيمه

مدیرعاملشرکتپشتیبانیآتیهسازان
دیمعرفیشد

در نشس��تی ب��ا حض��ور فریدون رش��یدی، 
عض��و هیئت مدی��ره بان��ک دی و جمعی از 
مدیران ارش��د بان��ک و مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره شرکت آتیه سازان دی، محمود 
تبریزی به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
آتیه سازان دی معرفی شد. به گزارش روابط 
عمومی بانک  دی؛ در این نشس��ت فریدون 
رشیدی، عضو هیئت مدیره بانک دی با اشاره 
به هدف تغییرات س��اختاری در س��ازمان ها 
گفت: تغییرات ساختاری در هر سازمانی یک 
امر اجتناب ناپذیر و ضروری است و جابجایی 
افراد ب��ه معنای ورود ایده ه��ای جدید و به 
کارگیری اندیشه های نوین در  مسیر حرکت 
س��ازمان اس��ت  وی ادامه داد: امی��دوارم با 
انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی آتیه سازان 
دی ش��اهد افزایش سرعت در تحقق برنامه 
ها و تس��ریع در فرایندها باش��یم. رشیدی در 
پایان ضمن قدردانی از زحمات و تالش های 
عصمت اهلل ساکی زاده، ضمن معرفی محمود 
تبریزی به عنوان مدیرعامل جدید ش��رکت 
پش��تیبانی آتیه س��ازان دی گفت: تبریزی از 
مدی��ران نام آش��نا در جامعه مع��زز ایثارگری 
اس��ت که امیدوارم با بهره مندی ازتجربیات 
وی ش��اهد افزایش کیفیت خدمت رسانی به 
ذینفعان باشیم. در این نشست محمود تبریزی 
ضمن قدردانی از حس��ن اعتماد مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره بانک گفت: امیدوارم با 
اس��تفاده از س��ال ها تجربه مدیریتی در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران بتوانم ضمن پاسخ به 
اعتماد مدیران ارشد، زمینه خدمت رسانی موثر 

به جامعه هدف را فراهم کنیم.

پرداختوامازدواجبانکملیایران
بهبیشاز7هزارزوجطیدوماه

بان��ک مل��ی ای��ران ب��ا رویک��رد حمایت از 
ازدواج جوانان از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
اردیبهش��ت ماه تعداد 1۵ ه��زار و ۵1۲ فقره 
وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، 
بر این اس��اس ارزش ریالی این تسهیالت به 
۲۰ ه��زار و ۶۶۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال 
می رس��د.  بانک ملی ایران در همین مدت 
ی��ک ه��زار و ۴۵۷ میلیارد ریال تس��هیالت 
قرض الحس��نه فرزندآوری به ۳ هزار و ۵۹۹ 
متقاضی پرداخت کرده اس��ت.  ترویج سنت 
حس��نه ازدواج و کم��ک به جوان��ان از مهم 
ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران 
محسوب می شود که بر همین اساس بانک 
ملی ایران در س��ال گذشته نیز بیش از ۲۲۴ 
هزار و ۵۰۰  فقره وام قرض الحس��نه ازدواج 
ب��ه ارزش ریالی 1۹۷ هزار میلی��ارد ریال به 
زوج های جوان پرداخت کرده است.  اکنون 
براس��اس قوانین باالدستی سقف وام قرض 
الحس��نه ازدواج در سال جاری برای هر یک 
از زوجین یک میلیارد و دویست میلیون ریال 
با دوره بازپرداخت 1۰ساله و نرخ چهار درصد 
کارمزد از سوی بانک ملی ایران پرداخت می 

سامانهبانکداریاینترنتیبانکرفاه
کارگرانبهروزرسانیشد

در راس��تای بهبود ارائه خدمات الکترونیک، 
سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران 
به روزرسانی ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بانک رف��اه کارگران، »بهب��ود عملیات پایا 
گروهی«، »افزایش تع��داد رکوردهای قابل 
نمای��ش در صورت حس��اب از ۳۰۰ به ۴۰۰ 
رک��ورد« و »بهبود پیغام ه��ای نمایش داده 
شده به کاربران«، از جمله بهبودهای اعمال 
ش��ده در نسخه جدید )نسخه ۷.۴.۰( سامانه 
بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران است.

پرداختوامبانکقرضالحسنه
رسالتبهدانشجویاندانشگاهآزاد

بانک قرض الحسنه رس��الت و دانشگاه آزاد 
اسالمی به منظور توسعه همکاری ها تفاهم 
نامه همکاری امضا کردند.   تصویربه گزارش 
رواب��ط عمومی، ب��ا هدف افزای��ش تعامل و 
پرداخت وام قرض الحس��نه به دانشجویان، 
محمدحسین حس��ین زاده مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه رسالت و داریوش جاوید معاون 
توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسالمی 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.  پیش از این 
نیز بانک قرض الحسنه رسالت و صندوق رفاه 
دانش��جویان دانشگاه آزاد اس��المی در قالب 
ارائ��ه وام دانش��جویی و ازدواج و... همکاری 
داش��ته اند.  النچری رهیار آموزش عالی نیز 
در حاشیه امضای این تفاهم نامه در خصوص 
نحوه پرداخت وام و اعتبارسنجی مطالبی بیان 
کردند.  دانش��جویان دانش��گاه آزاد اسالمی 
سراس��ر کشور می توانند پاسخ  سواالت خود 
را از مرکز ارتباط با اعضا و اطالع رس��انی با 

شماره تماس  ۰۲1۴۷۴۷ دریافت کنند.

افزایشآگاهیباعثکاهشنارضایتی
مردمازصنعتبیمهخواهدبود

 امی��ر کهن عضو س��ندیکای بیم��ه گران و 
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه »ما« در برنامه 
رادیوی��ی زنده رادیو گفت گ��و ، دیدگاه های 
خ��ود در خصوص بیمه های اتومبیل، قوانین 
بیم��ه نامه ه��ای ثالث و ل��زوم تغییر دیدگاه 
مردم نس��بت به صنعت بیمه را بیان کرد. به 
گ��زارش روابط عمومی بیمه »ما« امیر کهن 
در خصوص ماهی��ت خدمات بیمه ای  بیمه 
شخص ثالث گفت: بر اساس بند الف تبصره 
1۰ الیحه بودجه 1۴۰1 شرکت های بیمه ای 
مکلفند پنج درصد از حق بیمه های صادره تا 
س��قف ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اصل حق 
بیمه شخص ثالث را بر اساس جدول پورتفوی 
)فروش( حق بیمه هر شرکت که شورای عالی 
بیمه آن را تعیین می کند به حساب خزانه داری 
کل کشور واریز کنند. از محل منابع حاصله از 
واریز این وجوه سازمان های راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور، اورژانس، صدا و سیما، 
نی��روی انتظام��ی و هالل احمر بر اس��اس 
جداول مربوطه س��هم خواهن��د گرفت تا در 
زمینه کاهش تصادفات و فوتی های جاده ای 
اقدامات موثری انجام دهند. کهن خاطرنشان 
کرد: بخشی از حق بیمه دریافتی صنعت بیمه 
متعلق به وزارت بهداشت می باشد.ده درصد از 
حق بیمه دریافتی به حساب خزانه داری کل 
کشور واریز می شود که صرف جبران هزینه 
های پزشکی مصدومین حوادث رانندگی می 
ش��ود و  هشت درصد از حق بیمه به صندوق 
تامین خس��ارات بدنی اختصاص می یابد  تا 
خسارات موارد خارج از شمول پرداخت شود. 

اخبار

معاون س��رمایه گذاری بانک تج��ارت از درج نماد 
ش��رکت مولد نیروگاهی تجارت ف��ارس به عنوان 
دویست و هش��تاد و دومین نماد معامالتی )یکصد 
و هفتاد و ششمین شرکت در بازار دوم( در فهرست 
نرخ های فرابورس ایران علی رغم نامناس��ب بودن 
ش��رایط بازار س��رمایه از س��ال 1۳۹۹ و به تعویق 
افتادن واگذاری شرکت مذکور، خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، دکتر عباس ابراهیمی، 
گف��ت: صورت ه��ای مالی و س��ایر اطالع��ات این 

شرکت از طریق س��امانه کدال بزودی در دسترس 
عموم قرار می گیرد.  وی اظهار داشت: نماد شرکت 
به عنوان یکی از ش��رکت های ارزنده بانک تجارت 
با س��ودخالص یک هزار و پانص��د میلیارد ریال در 
س��ال1۴۰۰بوده که نسبت به س��نوات قبل روند رو 
به رش��د چش��م گیری داش��ته و با اقدامات صورت 
گرفته انش��ااهلل به زودی س��هام آن به عموم مردم 
عرضه خواهد ش��د.  وی تاکید کرد: در سال جاری 
ش��رایط پذی��رش و عرض��ه ش��رکت های دیگری 

از جمل��ه ش��رکت تأمی��ن س��رمایه کاردان نیز در 
بازار س��رمایه فراهم خواهد ش��د.  -نیروگاه سیکل 
ترکیب��ی با ظرفی��ت1.۰۳۵ م��گاوات تولید برق در 
اس��تان فارس بوده که در گروه عرض��ه برق،  گاز، 
بخ��ار و آب گرم در نهم خردادماه س��ال جاری و با 
سرمایه ای به مبلغ هشت هزار و چهارصد و هفتاد و 
یک میلیاردریال نزد سازمان بورس ثبت شده است 
و دارای ش��اخصه های عملکردی بسیار مناسب در 

سطح صنعت برق است.

نمادشرکتمولدنیروگاهیتجارتفارسدرفرابورسدرجشد

مدیرعاملبانکمسکنتشریحکرد؛

مدیرعامل بانک مسکن روند تامین مالی ساخت ۴ میلیون 
واحد مس��کونی در طرح نهضت ملی مسکن را تشریح 
ک��رد. به گزارش عصر ایرانی��ان به نقل از پایگاه اطالع 
رس��انی بانک مس��کن، دکتر محمود شایان مدیرعامل 
بانک مسکن، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تامین مالی 
طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در قانون بودجه 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی توسط مجلس شورای اسالمی پیش بینی و به 
بانک مرکزی ابالغ شده و بانک مرکزی این ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان را بین ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری 
تقسیم کرده است.  وی با بیان اینکه سهم هر بانک هم 
از نظر تعداد واحد و هم از نظر مبلغ مشخص شده است، 
گفت: بانک مس��کن با توجه به اینکه بانک توس��عه ای 
و تخصصی بخش مسکن است، بیش ترین سهم را به 
خود اختصاص داده که ۲1۰ هزار واحد و ۶۳ هزار میلیارد 
تومان به بانک مسکن اختصاص داده شده است تا بتواند 
به متقاضیانی که انبوه س��از و خودمالک هس��تند یا از 
طریق پروژه هایی که نهادهای وزارت راه پیمانکار ساخت 

مسکن هستند، تسهیالت را پرداخت کند.  شایان افزود: 
در این زمینه وزارت راه و شهرس��ازی مکلف اس��ت که 
سیستم های مربوطه را راه اندازی کند که این اتفاق انجام 
شده و متقاضیان باید در سیستم tem ثبت نام کنند و 

وزارت متناس��ب با سهمیه هر بانک آن ها را به سیستم 
بانکی معرفی کند.   مدیرعامل بانک مس��کن تصریح 
کرد: طبق اعالم عمومی قرار بود متقاضیان نزد سیستم 
بانکی حس��اب باز کنند و فقط ۴۷۷ هزار فقره حس��اب 

نزد بانک مس��کن افتتاح شده که از این تعداد ۲۷۰ هزار 
نفر سهم الشرکه خود را به حساب ها واریز کرده اند.  وی 
با بیان اینکه مردم می توانند به تدریج این سهم الشرکه 
را واریز کنند تا س��همیه اولیه ۴۰ میلیون تومان تکمیل 
شود، ادامه داد: بر این اساس متقاضیان 1۷ هزار میلیارد 
تومان نزد بانک مس��کن پول واریز کردند و قرار شد که 
بانک همزمان با اعالم وزارت راه این پول را در پروژه ها 
پرداخت کند. نهضت ملی مسکن بر خالف مسکن مهر 
از ابتدا متقاضی محور است و از زمانی که متقاضی سهم 
الشرکه خود را پرداخت کند به پروژه ها مرتبط می شود و 
از ابتدا می داند که در کدام پروژه ها در کدام طبقه و کدام 
واحد دارای واحد مسکونی خواهد شد.  شایان ادامه داد: 
بر این اس��اس در بسیاری از پروژه ها که آغاز شده سهم 
الش��رکه مردم پرداخت شده و به مرحله مشارکت بانک 
و واریز سهم الش��رکه بانک بر اساس سهم های تعیین 
شده رسیده است و بانک مسکن تا امروز حدود ۸۶ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به این پروژه ها پرداخت کرده و 

این روند شتاب بسیار خوبی گرفته است.

تامینمالیساخت4میلیونمسکنچگونهانجاممیشود؟

جهش236درصدیسودخالصبانکسینا
صورتهایمالیتلفیقیپایانسال1400نشانداد:

بانک سینا اطالعات و صورت های مالی تلفیقی 1۲ ماهه 
منتهی به ۲۹ اسفندماه 1۴۰۰ را منتشر کرد که بر اساس 
آن س��ود خالص تلفیقی این بانک نس��بت به پایان سال 
1۳۹۹ با ۲۳۶ درصد رشد رو به رو شده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک سینابه نقل از فصل بانک، بانک سینا 
که با نماد وسینا و سرمایه ۲۵.۳۸۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون 

ریال از بانک های فعال در بازار س��رمایه کش��ور است، 
خالص درآمد کارمزدی خود را در پایان س��ال گذشته به 
صورت حسابرس��ی نش��ده، ۴.1۰۸ میلیارد و ۴۵ میلیون 
ریال اعالم کرده که نس��بت به پایان سال 1۳۹۹ معادل 
۵۵ درصد رشد را نشان می دهد. خالص درآمد تسهیالت 
و سپرده گذاری این بانک خصوصی نیز در پایان اسفندماه 

1۴۰۰ برابر با ۲۰.۹۰۷ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال اعالم 
ش��ده که نش��ان دهنده رش��دی معادل ۶۹ درصد است. 
در عین حال جمع درآمدهای عملیاتی وس��ینا، ۳۳.۸۸1 
میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال به ثبت رس��یده که نسبت به 
۳۰ اس��فندماه 1۳۹۹ نمایانگر رشدی ۷۴ درصدی است. 
اطالعات منتشرشده از سوی بانک سینا حاکی از آن است 

که این بانک خصوصی بورس��ی 1۵.۰۸۳ میلیارد و ۸۰۶ 
میلیون ریال س��ود خالص تولید کرده که نسبت به مدت 
مشابه سال ماقبل، ۲۳۶ درصد بیشتر شده است. سود پایه 
هر سهم وسینا هم در پایان سال 1۴۰۰ معادل ۵۵۴ ریال 
گزارش شده که نسبت به پایان سال ماقبل، ۲۴۲ درصد 

جهش داشته است.

بانکقرضالحسنهمهرایرانمسیرخودرابهخوبیپیشمیبرد
»س��ید عباس حس��ینی« با بیان اینکه بانک 
قرض الحسنه مهر ایران ابربدهکار ندارد و مسیر 
خود را به خوبی طی می کند، گفت: می خواهیم 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران را بزرگ کنیم 
ت��ا در اقتص��اد کش��ور نقش  آفرین باش��د. به 
گ��زارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه 
مه��ر ایران، »س��ید عباس حس��ینی« معاون 
بانک، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران گفت: 
همراه��ی س��هامداران با این بانک نش��ان از 
باور و اعتقاد آن ها نس��بت به قرض الحسنه و 
بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران دارد. مدیران 
و کارکن��ان بانک تالش خود را به خوبی انجام 
می دهند و این موضوع در شاخص های بانک 
مشهود است. وی اظهار داشت: ترکیب اعضای 
هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران از 
نظر تخصص، دانش و تجربه مطلوب است و 

حضور افرادی با تخصص های مختلف می تواند 
بی��ش از پیش به اجرای سیاس��ت های وزارت 
اقتص��اد کمک کند. از س��هامداران می خواهم 
همچون همیش��ه با بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به ویژه برای افزایش س��رمایه همراهی 
کنند. حسینی گفت: دغدغه هایی توسط علما 
نسبت به عملکرد ش��بکه بانکی مطرح است 
و اینک��ه آیا نحوه پرداخت ها و کنترل هایی که 
انجام می ش��ود، مطابق با بانکداری اس��المی 
است. ما سیاس��ت های وزارتخانه را در تقویت 
بانکداری قرض الحسنه پیگیری می کنیم که 
از س��مت علما نیز مورد استقبال قرار می گیرد 
و با آن همراهی می کنند. وی در همین رابطه 
افزود: معنای س��خنم این نیست سایر بانک ها 
که نام قرض الحسنه ندارند، بانکداری اسالمی 
انجام نمی دهن��د. همه بانک های کش��ور در 
چارچ��وب ضوابط و قوانین اس��المی فعالیت 
می کنند. با این حال دغدغه هایی که باید بیشتر 

به آن توجه کنیم و خاستگاه آن شرع است، با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران پیگیری می شود. 
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تأکی��د کرد: در وزارت 
اقتصاد، باوری جدی به بانکداری قرض الحسنه 
داری��م و این موضوع را ب��ا رئیس جمهوری و 
رئیس کل بان��ک مرکزی نیز مطرح کرده ایم. 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی نی��ز اصرار دارند 
ک��ه بیش از پی��ش بانکداری قرض الحس��نه 
را تقویت کنی��م. وی اظهار داش��ت: کارگروه 
اصالحات بانکداری قرض الحسنه تشکیل شده 
و به اصالحات اساس��نامه بانک قرض الحسنه 
مه��ر ایران نیز کمک می کن��د. همچنین باید 
اصالح��ات الزم در قوانین و مق��ررات حاکم 
بر بانک��داری قرض الحس��نه را تدوین کنیم.

حس��ینی گفت: در چند سال نخست که بانک 
قرض الحس��نه مهر ای��ران فعالی��ت می کرد، 
تردیده��ای زیادی در رابطه با توفیق آن وجود 

داش��ت.  به تدری��ج این موضوع ثابت ش��د که 
می تواند پا به پ��ای بانک های تجاری حرکت 
کند و حضور جدی تری در عرصه تأمین مالی 
داشته باشه و به بخش هایی از جامعه کمک کند 
که نیازمند مساعدت های بیشتری هستند. وی 
با بیان اینکه از منظر اقتصادی نیز س��ودآوری 
بانک مطل��وب بوده، افزود: متوس��ط وام های 
قرض الحس��نه پرداخت ش��ده، نشان می دهد 
اقشار کمتر برخوردار مخاطب دریافت این گونه 
وام ها هس��تند. بانک قرض الحسنه مهر ایران 
کاری انجام می دهد که هم بانکداری اسالمی 
به ش��مار می رود و هم از مردمی دس��تگیری 
می کن��د که نیازمند مس��اعدت های اجتماعی 
هستند. حسینی گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران دست افراد نیازمند را می گیرد و با این کار 
رنج آن ها تبدیل به لبخند می شود. چه ثوابی از 
این باالتر که دست مردم را بگیریم و رنج آن ها 
را تبدیل به لبخند کنیم؟ وی تأکید کرد: فعالیت 

افراد در بانکداری قرض الحسنه به صورتی است 
که خداون��د می تواند برای لحظه به لحظه آن 
ثواب بنویس��د. اینکه مردم به ما مراجعه کنند 
و ما در محلی باش��یم که مش��کالت مردم را 
برطرف کنیم، لطفی است که خدا به ما داشته 
است. معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران 
و کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: 
خداوند ش��ما را دوس��ت دارد و مورد توجه خدا 
بوده اید که مش��کالت م��ردم را برطرف کنید. 
کس��انی که تالش می کنند تا احکام خداوند را 
جاری کنند و از مردم گرفتار دستگیری کنند، 
خدا برایش��ان اجر زیادی قائل است. گام های 
مثبت بانک قرض الحس��نه مهر ایران در حوزه 
بانکداری دیجیتال وی تصریح کرد: بنگاه   داری 
نباید در بانک قرض الحس��نه مهر ایران شکل 
گی��رد و همچنین این بانک نباید در پی ایجاد 

شعب بیشتر باشد.
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»شارلدومونتسکیو«کهبود؟
شارل  لوئي دو سکوندا یا بارون دو مونتسکیو، یکي 
از متفکران سیاسي فرانسه در عصر روشنگري است.
او در س��ال 1۶۸۹ در بوردو از شهرهاي فرانسه زاده 
شد.خانواده او همه از نژادگان و اشراف بودند.در رشته 
حقوق به دانش آموزي پرداخت و در سال 1۷۰۸ به 
پیشه دادس��تاني سرگرم ش��د و وکیل دادگستري 
گردید.در سال 1۷1۳ پس از مرگ پدرش به عنوان 
رایزن حقوقي مجلس برگزیده ش��د.به پژوهشهاي 
دانشي، تاریخي و حقوقي توجه ویژه داشت و چون 
از وضع آن زمان کشور خرسند نبود کتابي زیر عنوان 
نامه هاي ایراني بدون نام بردن پدیدآورنده منتش��ر 
س��اخت و چون مورد توجه واقع گشت به عضویت 
فرهنگستان فرانسه برگزیده شد )سال 1۷۲۷(.رفته 
رفته دس��ت از تکاپوي دادستاني کشید و به تدوین 
اثر نام آور خویش، روان آیینها )روح القوانین( پرداخت، 
این کتاب با پذیرش همگاني ش��گرفي روبرو شد و 
بعده��ا نی��ز از بن مایه ه��اي یاد ش��ده در آن براي 
گرداندن کش��ورها و دولت ها بهره بس��یاري گرفته 
شد.مونتسکیو بر این باور بود که انقالب و شورش و 
خونریزي کاري از پیش نمي برد و آنچه یک جامعه 
بدان نیازمند است قانون است.میانه روي در سیاست 
از ویژگیهاي برجسته مونتسکیو بود و چون روحانیان 
»روح القوانین« او را بي ارزش دانس��تند نوشتاري بر 

دفاع از کتاب خویش نوشت.

دنيای شگفت انگيز ذره بينی مشاهير

اخالق

شرحصحیفهسجادیهدعایمرزداران)100(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 

الرحمن الرحیم َو َحیْرُهْم ِفی ُسُبلِِهْم…
 و دش��منان را در راه ها سرگردانشان ساز. از جمله 
ع��ذاب های خداون��د در دنیا و آخ��رت حیرت که 
همان س��رگردانی است می باش��د و در این فراز از 
درخواس��ت های حضرت سیدالساجدین سالم اهلل 
علیه به عنوان نفرین برشمرده شده است. شخص 

یا ملتی که متحیر باش��د هیچگاه پیشرفت نخواهد 
کرد بلکه دچار پس��ترفت می شود، دوری از توحید؛ 
خ��روج از تحت والی��ت رهبران اله��ی؛ تبعیت از 
شهوات، استفاده نکردن از عقل، نفاق، دنیا گرایی، 
و عجول بودن و دالیل دیگر از جمله عوامل ایجاد 
و تش��دید حیرت می شود. حیرت بحرانی است که 
اگر مدیریت نش��ود نتیجه اش نابودی است. جامعه 

ی گرفت��ار حیرت ش��ده به بی هویتی می رس��ند. 
از جمل��ه راههای خروج از حیرت تبعیت از انس��ان 
کامل و تس��لیم امر خداوند باری تعالی می باش��د. 
حی��رت فق��ط در عرفان ممدوح اس��ت و به عنوان 
یک��ی از مقامات عالیه عارفان محس��وب می گردد 
و ان زمانی حاصل می ش��ود ک��ه در برابر خداوند 

انسان به عجز برسد.
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دانشنامه

تولیددارويایرانيبیماريکلیهپليکیستیک
محققان پژوهشگاه رویان توانستند در راستاي تشخیص به 
موقع بیماري پلي کیستیک کلیه گام بردارند و از سوي دیگر 
درصدد تولید دارو براي درمان بیماري پلي کیس��تیک کلیه 
هستند.دکتر رضا مقدس علي، عضو هیئت علمي پژوهشکده 
سلول هاي بنیادي پژوهشگاه رویان و مجري طرح »درمان 
بیماري کلیه پلي کیس��تیک با س��لول بنیادي« به خبرنگار 
 PKD ًمهر گفت: بیماري کلیه پلي کیس��تیک یا اختصارا
ی��ک بیماري ژنتیکي کلیه اس��ت ک��ه در آن در دو کلیه به 
تدری��ج کیس��ت هاي متعددي ایج��اد و منجر به نارس��ایي 
کلیوي مي ش��وند.وي با بیان اینکه در صدد هستیم در قالب 
پروژه اي، دارویي براي درم��ان این بیماري ژنتیکي و ارثي 

پیش��نهاد و طراحي کنیم، بیان کرد: در این بیماري به دلیل جهش ژنتیکي، کلیه ها کیس��ت ایجاد مي کنند 
و دچار نارس��ایي کلیه مي شوند از این رو الزم اس��ت که جلوي این کیست ها را بگیریم.وي گفت: امیدوار 
هس��تیم تا سه س��ال آینده بتوانیم این دارو را در مرحله آزمایش��گاهي طراحي کنیم و سپس در مدل هاي 
حیوان��ي آزمایش کنیم.عضو هیئت علمي پژوهش��گاه رویان گفت: یکي از طرح ه��اي تحقیقاتي این مرکز 
درباره تش��خیص ژنتیکي بیماران مبتال به کلیه هاي پلي کیس��تیک »اتوزومال« غالب اس��ت.وي با اشاره 
به هدف این مطالعه اظهار داش��ت: در این طرح به بررس��ي جهش هاي ژنتیکي این بیماري مي پردازیم و 
جهش هاي تأثیرگذار و بیماري زا در این بیماري مورد مطالعه قرار مي گیرند.این محقق پژوهش��گاه رویان 
افزود: در حال حاضر امکان تش��خیص ژنتیکي این بیماري در افراد مبتال و خانواده هاي آنها در پژوهشگاه 
رویان فراهم ش��ده اس��ت و ما مي توانیم خیلي زودتر از اینکه این افراد عالئم بالیني بیماري را بروز دهند 
آنها را شناس��ایي و تحت مراقبت قرار دهیم.وي ادامه داد: در این صورت افراد س��الم خانواده از نگراني در 
مي آیند که دیگر به این بیماري مبتال نخواهند ش��د و افرادي که مبتال هس��تند زودتر تحت مراقبت قرار 
مي گیرند و دیرتر به سمت انتهاي بیماري مي روند.مقدس علي با اشاره به دیگر هدف این طرح بیان کرد: 
زوج هایي که قصد بچه دار شدن دارند و ژن این بیماري در خانواده شان وجود دارد مي توانند براي مطمئن 
ش��دن از داشتن جنین س��الم، این آزمایش را انجام دهند.به گفته وي، البته از سوي دیگر مي توانیم با این 
آزمایش تشخیص دهیم که براي پیوند کلیه بین فرد مبتال و یکي از اعضاي خانواده آن، کلیه فرد دهنده 
سالم است یا خیر.در اصل این آزمایشگاه ژنتیکي نشان مي دهد که کلیه براي پیوند سالم است و در آینده 
کیس��ت تولید نمي کند.مقدس علي افزود: این آزمایش در کش��ورهاي دیگر با قیمت باالیي انجام مي گیرد 
و انج��ام آن براي ایراني ه��ا زمان و هزینه زیادي مي خواهد.اکنون ما آمادگي داریم که این آزمایش��ات را 
ب��ا هزین��ه کمتري به صورت قطعي انجام دهیم.مجري طرح تحقیقاتي ب��ا بیان اینکه این بیماري در بین 
خانواده هاي مبتال ش��یوع باالیي دارد گفت: آمار دقیقي از مبتالیان به این بیماري در کش��ور وجود ندارد 
ول��ي به نظر مي رس��د که حدود 1۲۰ ت��ا 1۵۰ هزار نفر یا خانواده در ایران درگیر این بیماري باش��ند.عضو 
هیئت علمي پژوهش��گاه رویان تصریح کرد: ما هر چه بتوانیم زودتر این بیماري را تش��خیص بدهیم بهتر 
مي توانیم با داروها و مراقبت ها از پیش��رفت س��ریع بیماري جلوگیري کنیم.وي با بیان اینکه عالئم بالیني 
چنین بیماري بیش��تر در دهه دو و س��وم به بعد خود را نش��ان مي دهد، گفت: با این آزمایش مي توانیم در 
س��نین پایین بیماري را تش��خیص قطعي بدهیم.وي گفت: با تش��خیص ژنتیکي زودهن��گام این بیماري 
مي توان از طریق کنترل تغذیه، فش��ار خون و اس��تفاده از داروها از پیشرفت سریع بیماري جلوگیري کرد و 
در نهایت دیالیز و پیوند کلیه را چندین س��ال به تعویق انداخت.عضو هیئت علمي پژوهش��گاه رویان تاکید 
داش��ت: در اروپا، آمریکا و کش��ورهاي پیشرفته این آزمایش انجام مي شود؛ براي این بیماري درمان قطعي 
وجود ندارد ولي با مراقبت هاي پیشگیرانه مي توان آن را مدیریت کرد.وي با بیان اینکه تحقیقات در زمینه 
تش��خیص ژنتیکي این بیماري از ۳ س��ال پیش آغاز شده اس��ت، گفت: اکنون آمادگي داریم این آزمایش 
را انجام دهیم و تا پایان س��ال 1۳۹۸به صورت عمومي ارائه خدمات داش��ته باشیم.مقدس علي تاکید کرد: 
اجراي این پروژه هاي تحقیقاتي نیاز به بودجه دارد و ضروري اس��ت که سیستم هاي درگیر و مرتبط با این 
موضوعات تکلیف خود را در این زمینه مشخص کنند که خواستار انجام تحقیقات بنیادي هستند یا خیر تا 
بتوانیم بسیاري از بیماري ها را با سلول هاي بنیادي بهبود ببخشیم.این محقق با بیان اینکه در حال حاضر 
کارآزمایي هاي بالیني ما متوقف شده است، بیان کرد: هزینه سلولي این طرح ها زیاد است و به همین دلیل 

این پروژه ها متوقف شده است.

در مقیاس جهانی، با ظهور روزافزون رهبران پوپولیست 
جناح راس��ت، اتح��اد هند و اس��رائیل به دس��تورالعمل 
خطرناکی برای گسترش نژادپرستی و اسالم هراسی در 
سراس��ر جهان تبدیل شده اس��ت. روابط هند و اسرائیل 
روی م��رز باریکی بین اصول و منافع ق��رار دارد. هند از 
لحاظ تاریخی یک متحد سیاس��ی علیه اشغال فلسطین 
استعماری اسرائیل بوده است. مهاتما گاندی، نهرو و دیگر 
مبارزان استقالل هند، اش��غالگری اسرائیل را به چالش 
کش��یدند و زیر س��وال بردند. حمایت هند از فلسطینیان 
حتی پس از اینکه حکومت هند رس��ماً کش��ور اسرائیل 
را در س��ال 1۹۵۰ به رس��میت ش��ناخت کاهش نیافت. 
پس از پایان جنگ س��رد وافزایش فرصت های سرمایه 
گذاری، هند روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل در سال 
1۹۹۲ برقرار کرد. در دهه های بعد، اصول توس��ط منافع 
زیر پا گذاش��ته شد. در سال ۲۰۰۶، هند و اسرائیل پروژه 
کش��اورزی مشترک را برای به اشتراک گذاشتن بهترین 
شیوه ها در زمینه افزایش تنوع و بهره وری محصول، در 
کنار برنامه های آموزش��ی حرفه ای امضا کردند. تجارت 
دوجانبه نیز در راستای روابط نظامی شروع به رشد کرد. 
از س��ال ۲۰1۷ تا کنون، تنها س��ه سال پس از روی کار 
آمدن حزب راست گرا بهاراتیا جاناتا )BJP( که نخست 
وزیر نارن��درا مودی، از این حزب می باش��د، هند تبدیل 
شریک استراتژیک و تولید کننده تسلیحات اسرائیل شده 
اس��ت؛ همچنین با برگزاری مانور های نظامی مشترک 
سعی بر عمیق کردن ارتباطات امنیتی- نظامی دو کشور 
نیز ش��د. از زمان روی کار آمدن مودی در س��ال ۲۰1۴، 
حدود ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات اسرائیل به هند 

مربوط بوده اس��ت. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات 
صلح بین المللی استکهلم )سیپری(، تحویل تسلیحات به 
هند از اسرائیل بین سال های ۲۰1۵ تا ۲۰1۹، 1۷۵ درصد 
افزایش یافته اس��ت. دو کش��ور همچنین همکاری خود 
را در زمینه امنیت س��ایبری در سال های اخیر گسترش 
داده اند. از نظر اقتصادی، بین سال های 1۹۹۲ تا ۲۰۲1، 
تجارت دوجانبه از ۲۰۰ میلیون دالر در س��ال 1۹۹۲ به 
۶.۳۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲1 رسید. در دولت مودی، 
تقویت روابط بین هند و اسرائیل فراتر از منافع اقتصادی 
رفته و به هم افزایی ایدئولوژیک رسیده است. ایدئولوژی 
مش��ترکی که آن ها را متحد می کند، ناسیونالیسم راست 
افراطی است، که خواستار طرد )اگر نگوییم اخراج(، همه 
کسانی است که به هویت انحصار گرایانه ای که دولت از 
آن ها میخواهد، پایبند نیس��تند؛ در همین راستا، مسلمان 
به هدف خش��ونت در هند تبدیل ش��ده اند، در حالی که 
برای دولت اسرائیل، فلسطینی ها مانع گسترش استعمار 
هستند، برای ملی گرایان هندو BJP، مسلمانان نمایانگر 
فس��اد یک ملت هندو هس��تند و این یک به اصطالح، 
فلسطینی سازی مسلمانان هند است. اتخاذ تاکتیک های 
اسرائیل به صراحت توسط سندیپ چاکراورتی، دیپلمات 
هندی ترویج شده است، که در سال ۲۰1۹ اظهار داشت 
که هندو ها باید مدل اسرائیل را در کشمیرکه تحت اشغال 
هند اس��ت اتخاذ کنند؛ بنابراین تعجب آور نیست که در 
کشمیر، ارتش هند از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی 
اس��تفاده می کند، همانطور که اسرائیل در سرزمین های 
اشغالی فلس��طین از این روش استفاده می کند. این یک 
عمل غیرقانونی در س��طح بین المللی است و از هرگونه 

دیدگاهی نیز محکوم است. زمانی که هند در سال ۲۰1۹ 
اصالحیه ای را در قانون ش��هروندی تصویب کرد و برای 
مهاجران غیرمس��لمان وغیرقانونی ای که از کشور های 
همس��ایه بودند، عفو ارائه کرد، یک گروه حامی اسرائیل 
به نام StandWithUs حمایت خود را از BJP ارائه 
کرد. دانا کورش، سرکنسول وقت اسرائیل در جنوب هند 
نی��ز از این اقدام دفاع کرد و گفت که هند به عنوان یک 
کشور مس��تقل حق دارد این اصالحیه را اعمال کند. به 
گفته دیده بان حقوق بش��ر، از زمان به قدرت رس��یدن 
حزب BJP، اقدامات قانونی مختلفی را انجام داده است 
که تبعیض علیه اقلیت های مذهبی را مشروعیت بخشیده 
و ملی گرایی خشونت آمیز هندو را ممکن ساخته است. 
چنین نهادینه س��ازی نژادپرس��تی این ام��کان را برای 
افراط گرایان هندو در هند و ش��هرک نش��ینان یهودی 
در فلس��طین فراهم کرده اس��ت که علناً خواستار مرگ 
مس��لمانان و اعراب ش��وند، در حالی که افراطیون هندو 
و یهودی اس��رائیلی تقریباً از بخشودگی کامل مجازات 
برخوردارند. فلس��طینیان در اسرائیل و مسلمانان در هند 
م��ورد تبعیض قرار و حمله فیزیکی ق��رار گرفته و حتی 
کش��ته ش��ده اند، زیرا نیرو های امنیتی ن��ه تنها از آن ها 
محافظ��ت نمی کنند بلکه در برخ��ی مواقع به طور فعال 
در این حمله ها شرکت می کنند. در هر دو حکومتها، قوه 
قضاییه به ابزار توسعه ایدئولوژی دولت تبدیل شده است. 
یکی دیگر از زمینه های همپوش��انی ای��ن دو حکومت، 
تخریب خانه است. اس��رائیل به طور معمول، خانه های 
فلسطینی ها را به عنوان نوعی مجازات، تخریب می کند و 

هزاران نفر را بی خانمان می کند.

پیونداسرائیلوهند؛دستورالعملگسترشاسالمهراسی

چند روزی است که رسانه ها و سیاستمداران صهیونیستی 
ادعا می کنند جمهوری اسالمی ایران قصد دارد گردشگران 
اسرائیلی را در خاک ترکیه هدف دهد و از این طریق در 
پی اختالف تهران-آنکارا است. برخی از کشورهای عربی 
و اس��المی تصور می کنند که به محض عادی س��ازی و 
برقراری روابط با رژیم موقت صهیونیس��تی، بسیاری از 
مشکالتشان حل ش��ده و این مسئله، پوشش سیاسی و 
دیپلماتیک��ی برای آنها در جامعه بین الملل فراهم خواهد 
کرد. روزنامه الکترونیکی رأی الیوم با انتشار یادداشتی به 
ابعاد روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی و نقش این رژیم 
در ایج��اد تنش بین تهران و آنکارا نوش��ت، واقعیت این 
گونه نیس��ت؛ زیرا عادی سازی و گسترش روابط با رژیم 
صهیونیستی، سرآغاز بسیاری از مشکالت و امتیازهایی 
است که باید سازش��کاران به این رژیم بدهند. افزون بر 
اینکه، این امتیازها اکثرا با ارزشها و اصول سازشکاران و 
استقالل و منافع ملی آنان در تضاد است. به گزارش این 
روزنامه، ترکیه با مش��کالت سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
روبروست و از طریق برقراری روابط با عربستان سعودی 

و ام��ارات عربی متحده و بهب��ود این روابط تالش کرده 
است از میزان فشار بر خود بکاهد، ولی هنوز موفق نشده 
است مشکالت خود را حل کند. البته آنکارا فکر می کند 
که برای نجات از این مش��کالت، بای��د روابط خود را با 
رژیم صهیونیس��تی توس��عه دهد؛ زیرا از دید ترکیه، این 
رژیم، کلید دوستی و کسب رضایت آمریکاست. بنا بر این 
گزارش، روابط بین ترکیه و رژیم صهیونیستی به صورت 
کامل قطع نش��د، بلکه پس از حمله این رژیم به کشتی 
»مرمره« در سال ۲۰1۰، متشنج شد. البته ترکیه برای از 
سرگیری روابط، شروطی از جمله عذرخواهی تعیین کرد، 
ولی این روابط برقرار ش��د و رژیم صهیونیستی نیز هیچ 
گاه، رس��ما عذرخواهی نکرد. رأی الیوم در ادامه نوشت، 
این روابط تا پیش از س��فر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم 
صهیونیستی به ترکیه همچنان سرد بود، ولی پس از این 
سفر، صفحه تازه ای در روابط این رژیم و آنکارا ایجاد شد، 
ولی اینکه این روابط مس��تحکم شود، به سیاست آنکارا 
بستگی دارد. به گزارش این روزنامه، رژیم صهیونیستی 
احمق نیس��ت که با برقراری روابط با آمریکا، سعی کند 

باعث نزدیکی سایر کشورها به واشنگتن شود، بلکه برای 
این وساطت، هزینه جدی می خواهد. به همین دلیل صرف 
اینکه یک کشوری بگوید روابط خود را با این رژیم عادی 
کرده اس��ت، کفایت نخواهد کرد. تل آویو از کشورهایی 
ک��ه روابط خود را با ای��ن رژیم عادی می کند، می خواهد 
به صورت کامل در توطئه های خصمانه آن شریک شود 
و این مسئله در قضیه گردشگران صهیونیستی حاضر در 
ترکیه مشهود اس��ت. بنا بر این گزارش، مدتی است که 
رس��انه های عبری ادعا می کنند که گردشگران اسرائیلی 
حاض��ر در ترکیه در معرض خطر قتل و ربایش توس��ط 
ای��ران ق��رار دارند و به همین دلیل باید فورا این کش��ور 
را ترک کنند. درباره هدف صهیونیس��تها از این هیاهوی 
رس��انه ای باید گفت که روابط ایران و ترکیه مس��تحکم 
است و تهران هیچ گاه به خاطر ضربه زدن به این رژیم، 
به روابط خود با ترکیه خدشه وارد نخواهد کرد. افزون بر 
اینکه ایران می تواند در اراضی اش��غالی، صهیونیستها را 
شکار کند و به آنان ضربه بزند و نیازی به تعقیب آنان در 

خارج از این رژیم ندارد.

چراتلآویوبرطبلتوخالیحملهایرانبهصهیونیستهادرترکیهمیکوبد؟


