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ادعاهای پ��رزرق و برق مقامات صهیونیس��ت درباره 
توانمندی این رژیم در عرصه های مختلف رویارویی، 
این روزها با ناکامی های سریالی رژیم صهیونیستی در 
عرصه جنگ سایبری بار دیگر به چالش کشیده شده 

است. در ماه های اخیر خبر حمالت سایبری علیه...

  روایتی از شکست های
 سریالی صهیونیست ها

شبکه برق رژيم صهيونيستی چگونه هک شد؟

یک روزنامه انگلیسی در یادداشتی ضمن انتقاد شدید 
از دوران ریاست جمهوری جو بایدن تاکنون، وضعیت 
آمریکا را در ش��رایط کنونی بسیار وخیم توصیف کرد. 
روزنامه انگلیسی س��اندی تلگراف در گزارشی دوران 

ریاست جمهوری جو بایدن را فاجعه برای برای...

دوران بایدن برای آمریکا 
فاجعه بار است

 چگونه تاخت و تاز ویروس تاجدار
 در کشور مهار شد؟

روزنامه انگليسی ساندی تلگراف:

نمایندهروسیهدر
سازمانهایبینالمللیوین:

قطعنامه ضدایرانی 
شورای حکام اشتباهی 

محاسباتی بود

 دانشی که تو را اصالح نکند، گمراهی است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

استفاده گسترده از مدیران 
بی تجربه آسیب جدی دولت

شهریارحیدری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
دولت در پاره ای از موارد 
در یکسال گذشته عملکرد 
قابل قبولی داش��ته و در 
عین حال در برخی حوزه 
ها ضعیف عملکرده است.در کنترل بازار و 
تورم دولت خیلی ضعیف عملکرده اس��ت. 
دولت نظارت مناس��بی بر ب��ازار، اصناف و 
قیمت ها ضعیف عملکرده است. با این حال 
حضور میدانی در بین مردم و سفر به استان 
ها عملکرد قابل دفاعی داشته است در حوزه 
دیپلماسی نیز عملکرد خوبی شاهد بودیم. 
دول��ت تا حدودی در تامین امنیت عمومی 
کارنام��ه خوبی دارد.مش��کالت اقتصادی 
کنونی ناش��ی از عملکرد ضعیف دولت در 
حوزه کنترل گرانی و تورم بوده است.دولت 

نیاز به اصالح در انتصاب مدیران دارد...
ادامهدرصفحهآخر ���

یک بام  و دوهوای واشنگتن 
در قبال تهران

مهدیسعادتیبیشهسری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
تحری��م ش��بکه فروش 
محصوالت پتروش��یمی 
ای��ران از س��وی وزارت 
و  آمری��کا  خزان��ه داری 
درخواس��ت ه��ای مکرر برای بازگش��ت 
به برجام بیانگر سیاس��ت دوگانه ایاالت 
متحده در مقابل جمهوری اسالمی است. 
واقع یکی از شروط اصلی بازگشت آمریکا 
برای بازگشت به توافق برجام، رفع همه 
تحریم ها علیه کش��ورمان اس��ت. همه 
صنایع کش��ورمان طی چهار دهه گذشته 
تحت تحریم و محدودیت های ضدبشری 
کاخ س��فید قرار داشته است، بنابراین این 
اق��دام اخیر وزارت خزان��ه داری آمریکا به 
عنوان اتاق جنگ این کش��ور بیانگر عدم 

صداقت در گفتار و رفتار است...
ادامهدرصفحهآخر ���
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ايران و جهان

ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح با 
حضور عملیاتی »جنگال« ارتش

فرمان��ده کل ارت��ش گف��ت: ی��گان جنگ 
الکترونی��ک ارتش توانس��ته ب��ه جایگاهی 
تأثیرگذار در شأن ارتش و در راستای ارتقای 
توان رزمی نیروهای مس��لح دست یابد. امیر 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش با حضور س��رزده در گروه ۴۰۲ جنگال 
)جنگ الکترونیک( ش��هید »رضا ولی خانی« 
نیروی زمینی ارت��ش، از بخش های مختلف 
این ی��گان بازدید کرد. وی س��پس در جمع 
کارکنان این یگان با تأکید بر اهمیت و جایگاه 
یگان جنگ های الکترونیک در ارتش اظهار 
کرد: این یگان با در اختیار داش��تن نیروهای 
انس��انی مستعد، ماهر و مبتکر، توانایی انجام 
کارهای بزرگ را داش��ته و توانس��ته اس��ت 
ب��ه جایگاهی تأثیرگذار در ش��أن ارتش و در 
راس��تای ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح 
دس��ت یابد. فرمانده کل ارتش تصریح کرد: 
جنگال به تنهای��ی یک توانمندی و عملیات 
است و در خیلی از عرصه ها مستقاًل می تواند 
وارد عمل ش��ود. سرلش��کر موس��وی ضمن 
قدردانی از افس��ران، درجه داران و کارمندان 
یگان های جنگال در ارتقای توان پهپادها در 
حوزه جنگ الکترونیک افزود: در ارتش تقریبًا 
کاری نیس��ت که با جنگ ه��ای الکترونیک 
ارتباط نداش��ته باش��د و هر اقدامی در حوزه 
توان رزمی به نحوی به جنگال مربوط است 

که کمتریِن آن، اطالعات است.

پرواز بمب  افکن های آمریکا و 
جنگنده های اسرائیل بر فراز خلیج 

فارس نمایشی بود
س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح به ارائه 
 B۵۲ توضیحاتی درباره پرواز بمب افکن های
آمریکا بر فراز خلیج فارس پرداخت. س��ردار 
ابوالفضل ش��کارچی درباره تحرکات اسرائیل 
در منطقه و برخی کش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس  اظهار داش��ت: عل��ت این اقدام 
صرفاً به دلیل اس��تیصال رژیم صهیونیستی 
اس��ت. وی درباره علت برقراری  ارتباط این 
رژیم ب��ا برخی کش��ورهای منطق��ه افزود: 
مس��ئوالن جنایتکار صهیونیستی به سرعت 
فروپاشی رژیم خونخوار خود اعتراف کرده اند. 
س��خنگوی ارشد س��تاد کل نیروهای مسلح 
درباره پرواز بمب افکن ه��ای B۵۲ آمریکا و 
جنگنده های اس��رائیل بر ف��راز خلیج فارس 
پاس��خ داد: این حرکت یک اقدام نمایش��ی 
است. سردار ش��کارچی تصریح کرد: آمریکا 
خوب می داند که در صورت خطای راهبردی، 
س��یلی هایی جبران ناپذی��ر و خطرناک ت��ر از 

گذشته را تجربه خواهد کرد.

مشارکت فعال اتباع خارجی در طرح 
سرشماری ضروری است

احم��د وحیدی ب��ا بی��ان اینکه مش��ارکت 
فعاالنه اتب��اع خارجی در طرح سرش��ماری 
ضرورت دارد، گفت: تکمیل بانک اطالعاتی 
پناهچویان، سیاس��تگذاری هوش��مند برای 
ارائ��ه مناس��ب خدمات ب��ه پناهجوی��ان را 
تس��هیل خواهد ک��رد. احمد وحی��دی وزیر 
کش��ور در پیام��ی، روز جهان��ی پناهن��ده را 
فرصتی ب��رای هم افزای��ی ظرفیت ها برای 
توجه بیش از پیش ب��ه نیازهای پناهجویان 
دانس��ت و گفت: جمهوری اسالمی ایران با 
رویکرد س��خاوتمندانه ط��ی چهار دهه اخیر 
میزبان جمع کثیری از پناهجویان کشورهای 
همس��ایه بوده اس��ت. وحی��دی در این پیام 
اظهار داش��ت: روز جهان��ی پناهنده فرصتی 
برای تأمل به خواسته ها، نیازها و دغدغه های 
جمعیت بی پناهی اس��ت که از ترس جنگ، 
درگی��ری و ناامنی از خانه و کاش��انه ش��أن 
آواره گش��ته و برای حف��ظ ابتدایی ترین نیاز 
بش��ری یعنی امنیت از موطن اصلی ش��أن 
به س��رزمینی دیگر پناه جسته اند. وی افزود: 
ایران اسالمی همواره به تاسی از آموزه های 
دینی و انقالبی ب��ا پناهجویان خارجی مدارا 
ک��رده و در محافل بین المللی نیز همگان را 
به توجه ب��ه نیازهای آنها و کمک به امنیت 
کشورهای مبدأ، برای کنترل این پدیده ضد 
بشری فراخوانده است. وزیر کشور ادامه داد: 
در ط��ول چهار دهه از عم��ر پر برکت نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران به س��بب 
تح��والت محی��ط پیرامونی کش��ورمان به 
خصوص در نوار شرقی، شاهد حضور انبوهی 
از اتباع افغانستانی در مرزهای کشور از ترس 
جن��گ و درگیری های مداوم هس��تیم و در 
این مدت جمهوری اس��المی ایران، راهبرد 
حمایت از پناهندگان را بدون هر گونه شعار 

زدگی در دستور کار داشته است. 

چادرهای معترضین علیه افزایش قیمت ها 
در سراسر اراضی اشغالی برپا شد

رسانه های صهیونیس��تی گزارش دادند که 
چادرها و خیمه های معترضین علیه افزایش 
قیمت کاالها و بهای مس��کن، در تل آویو و 
دیگر شهرهای صهیونیست نشین برپا شده 
اس��ت. به گزارش روس��یا الیوم، در روزهای 
اخیر چادرهای اعتراضی در شهرهایی مانند 
بئر الس��بع، بردیس حن��ا و روش هاین برپا 
شده است، همچنین صدها نفر روز یکشنبه 
در خیابان روچیلد یکی از خیابان های اصلی 
شهر تل آویو چادر برپا کردند تا از این طریق 
اعتراض خود علیه ش��رایط اقتصادی کنونی 
حاکم بر اراضی اش��غالی، اب��راز کنند. یوتم 
هارپ��از از معترضان صهیونیس��ت که گفته 
می شود نخستین چادر اعتراضی را در خیابان 
روچیل��د برپا کرده، در این باره می گوید: من 
در ی��ک آپارتمان مش��ترک در محله نیویه 
ش��انان در تل آویو زندگ��ی می کنم و برای 
اعتراض به افزای��ش دیوانه وار اجاره بها به 
خیابان آمده ام، من می خواهم تغییراتی واقعی 
در وضعیت فعلی ما ایجاد ش��ود! ادو بن نون 
از دیگر معترضان صهیونیس��ت در این باره 
گفت: ما تا هر زمان��ی که اهدافمان محقق 
ش��ود در اینجا خواهیم ماند. هدف این است 
که موضوع افزایش قیمت مس��کن را دوباره 
در دس��تور کار قرار دهیم، ای��ن بار با هدف 

تغییر واقعی!

قطعنامه ضدایرانی شورای حکام 
اشتباهی محاسباتی بود

نماینده روس��یه در وین تصریح کرد صدور 
قطعنام��ه علیه ای��ران با حمای��ت آمریکا و 
اروپا در ش��ورای حکام آژانس، یک اش��تباه 
»میخائی��ل  ب��ود.  راهب��ردی  محاس��باتی 
اولیانوف« نماینده روس��یه در س��ازمان های 
بین المللی مس��تقر در وین دوشنبه در پیامی 
که در صفحه توییتری وی منتشر شد، هدف 
کش��ورهای اروپایی و آمری��کا برای صدور 
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس 
را منحرف کردن مسیر مذاکرات وین برای 
لغو تحریم ه��ای یکجانبه علی��ه جمهوری 
اس��المی و احیای برجام توصیف کرد. وی 
در این پیام نوش��ت: »قطعنامه اخیر شورای 
ح��کام آژانس بین  الملل��ی بین المللی انرژی 
اتم��ی )IAEA( ب��ه حمایت س��ه کش��ور 
اروپایی )فرانس��ه، انگلی��س و آلمان( دلیلی 
بر این اس��ت که باور کنیم که آن ها تالش 
می کنند تا مذاک��رات وین درباره برجام را از 
مسیر خارج کنند«. اولیانوف با این حال ادامه 
داد: »با این حال، به نظر من این )قطعنامه( 
یک اش��تباه محاسباتی راهبردی غیرعمدی 
بود و این کشورها همچنان به دنبال نهایی 
ک��ردن موقیت آمیز مذاکرات وین هس��تند. 
ش��ورای حکام آژان��س بین الملل��ی انرژی 
اتمی روز چهارش��نبه )۱۸ خ��رداد/ ۸ ژوئیه( 
قطعنام��ه ای را که ایران را به عدم همکاری 
با آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتمی متهم 
می کن��د با ۳۰ رأی مواف��ق، ۲ رأی مخالف 
)روس��یه و چین( و ۳ رأی ممتنع )هند، لیبی 
و پاکستان( به تصویب رساند. سازمان انرژی 
اتمی ایران ساعاتی قبل از تصویب قطعنامه 
ضد ایرانی در شورای حکام در روز چهارشنبه 
ب��ا صدور بیانیه ای از قطع فعالیت  تعدادی از 
دوربین ه��ای فرا پادمان��ی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ایران خبر داده بود.

چین برای ششمین بار موشک ضد 
بالستیک آزمایش کرد

وزارت دف��اع چین اعالم کرد که این کش��ور 
شامگاه یکشنبه با موفقیت یک موشک ضد 
بالس��تیک را ش��لیک کرد. در ش��رایطی که 
تنش ها بین چین و آمریکا بر سر موضوعاتی 
از قبیل تایوان تشدید شده است، پکن ششمین 
آزمایش موفق شلیک موشک ضد بالستیک 
خو را انجام داد. موشک ضد بالستیک که یکی 
از انواع دفاع موشکی است، موشکی است که 
به سوی یک موشک بالستیک و برای انهدام 
آن در آس��مان پرتاب می ش��ود. ب��ه گزارش 
وبگاه چین��ی »گلوبال تایم��ز«، وزارت دفاع 
چین اعالم کرد که این کشور روز یکشنبه با 
موفقیت یک موشک ضد بالستیک را آزمایش 
کرد. این رس��انه چینی با اشاره به این شلیک 
موشک ضد بالس��تیک نوشت: »تحلیلگران 
می گویند این رهگیری موفق قابلیت اطمینان 
بخش چتر موشک ضدبالستیکی چین را در 
زمانی که فناوری های موشک های بالستیک 
و رهگیر موش��ک های ضدبالستیکی در حال 
پیشرفت هستند، به اثبات رساند«. به گزارش 
گلوب��ال تایمز، وزارت دف��اع چین اعالم کرد 
ک��ه این آزمای��ش موفق موش��کی در درون 
مرزهای چین و ش��بانه انجام ش��د و موشک 
به هدف تعیین شده اصابت کرد. به گفته این 
وزارتخانه، »این آزمایش، ماهیت دفاعی دارد 
و هیچ کشوری را هدف قرار نمی دهد«. وزارت 
دفاع چین همچنین خبر داد که این کشور تا 
کنون ش��ش آزمایش موشک ضد بالستیک 
انجام داده و آخرین بار، چنین آزمایشی را در 

ماه فوریه ۲۰۲۱ انجام داده است. 

اخبار

فرمانده کل سپاه گفت: با خدمت به مردم، 
روحیه فداکاری و گذشت اجازه نمی دهیم 
که دست دشمن به حریم امنیت ما برسد. 
ب��ه گزارش »عص��ر ایرانیان«، سرلش��کر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه و فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل تهران در آئین گرامیداش��ت 
سی امین س��الگرد صدور فرمان تأسیس 
ق��رارگاه ثاراهلل تهران از س��وی فرماندهی 
معظ��م کل ق��وا حض��رت و تجلی��ل از 
خانواده های معظم ش��هدای این قرارگاه با 
اش��اره به اینکه در دنیا یک نقطه مرکزی 

تدبیر، الهام، آگاهی، حرکت و راهبرد وجود 
دارد که با دنیای کفر و الحاد ستیز می کند، 
گفت: دش��من این نقطه را شناسایی کرده 
و می داند که تحمیل شکس��ت های پی در 
پی آنها ب��ه ویژه در بالد اس��المی از این 
نقطه است. وی افزود: دشمنان دریافته اند 
که شیب شتاب دار نزول قدرت آنها از این 
نقطه سرچشمه می گیرد و به همین جهت 
این نقطه، نقطه تقابل تمام دش��منی ها و 
همگرایی های ش��یاطین عال��م و نقطه ای 
اس��ت ک��ه در آن هم��ه توطئه ه��ا خنثی 

می ش��ود و آن شهر تهران است. سرلشکر 
سالمی از تهران به عنوان لنگرگاه آرامش 
و ثب��ات انقالب و جامعه نام ب��رد و افزود: 
تهران ش��هری با دامنه ه��ای بین المللی 
و تأثیرات جهانی و نی��ز با مردمانی آگاه و 
بصیر است که سختی ها را با قدرت آگاهی 
و ایمان و تحمل پشت سر گذاشته اند. وی 
با بیان اینکه دش��منانی که ارزش های ما 
را تحری��ف می کنند به دنبال این هس��تند 
که آس��تانه تحمل م��ردم را کاهش دهند، 
تس��لیم را نسخه دش��من برای ملت ایران 

نامید و گفت: آن ها دش��من هویت، عزت، 
استقالل، آزادی، شرف و کرامت ما هستند 
و هرگز نسخه سعادت ملت ایران را تجویز 
نمی کنند. سرلش��کر سالمی با بیان اینکه 
م��ردم ای��ران می دانند که آنچ��ه در ذهن 
رهب��ر معظم انقالب می گ��ذرد چیزی جز 
سعادت، پیشرفت، امنیت، استقالل، آزادی 
و حرمت این جامعه نیس��ت تصریح کرد: 
قدرت فیزیکی یک نظام خوب است اما اگر 
حکمت رهبری پشت آن نباشد آن قدرت 
به عکس خود تبدیل می شود مانند آمریکا 

که فاقد یک رهبر با روحیه کاریزما بوده و از 
قدرت حکمت برخوردار نیست و همین امر 
باعث فرسایش روح جامعه می شود. فرمانده 
کل سپاه با اشاره به اینکه باید تولید امنیت 
کنی��م نه اینکه مانع ناامنی ش��ویم، افزود: 
تولید امنیت به این معنا است که امنیت آن 
قدر بزرگ و ریش��ه دار باش��د که هیچ چیز 
قادر به برهم زدن آن نش��ود، در حالی که 
جلوگیری از ناامنی آخرین مرحله از تالش 
اس��ت و ما به بهترین روش می اندیشیم و 

آن روش تولید امنیت است.

اجازه نمی دهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد
سرلشکر سالمی:

 روایتی از شکست های سریالی صهیونیست ها
شبکه برق رژیم صهیونیستی چگونه هک شد؟

ادعاهای پرزرق و برق مقامات صهیونیست 
درب��اره توانمندی این رژی��م در عرصه های 
مختل��ف رویارویی، این روزها با ناکامی های 
س��ریالی رژیم صهیونیستی در عرصه جنگ 
س��ایبری بار دیگر به چالش کش��یده ش��ده 
است. در ماه های اخیر خبر حمالت سایبری 
علیه رژیم صهیونیس��تی به یک خبر اصلی 
در محاف��ل عبری تبدیل ش��ده اس��ت. در 
آخرین مورد از این حمالت در روز یکش��نبه 
سامانه های هشدار دهنده رژیم صهیونیستی 
در چند ش��هر از جمله قدس، ایالت، هولون 
و … مورد حمله س��ایبری ق��رار گرفت. با 
ب��ه صدا درآم��دن آژیر خطر ه��زاران نفر از 
صهیونیست های ساکن این مناطق از ترس 
حمله احتمالی گروه های مقاومت فلس��طین 
به س��وی پناهگاه ها روانه شدند اما ساعاتی 
بعد در حالی که دچار ترس و وحش��ت شدید 
ش��ده بودند، متوجه ش��دند که فعال ش��دن 
سیستم های هش��دار ناشی از حمله سایبری 
بوده است. اما در این میان هک شدن شبکه 
برق رژیم صهیونیس��تی خبر بس��یار مهمی 
اس��ت ک��ه در ادامه به این مس��ئله پرداخته 

می شود.
خروجازفضایجنگمخفیانه ���

در ماه های اخیر، شدت جنگ سایبری علیه 
رژیم صهیونیستی به طور جدی افزایش یافته 
تا جایی که می توان گفت حمالت س��ایبری 
که در گذشته به صورت چراغ خاموش انجام 
می شد، در ش��رایط کنونی فاز علنی به خود 
گرفته اس��ت. در برخی موارد نیز گروه های 
هکری وابس��ته به محور مقاوم��ت به طور 
علنی وابستگی خود را ابراز داشته و از اعالم 
وج��ود هیچ هراس��ی ب��ه دل راه نمی دهند. 
برخی حتی این احتمال را داده اند که ممکن 
اس��ت این حمالت سایبری در صورت ادامه 
یافتن، وارد فازی خطرناک تر یعنی رویارویی 
نظام��ی میان ای��ران و رژیم صهیونیس��تی 
ش��ود. اما نکته ای ک��ه در اینجا می خواهیم 
ب��ه آن اش��اره کنیم آس��یب پذیری ش��دید 
رژیم صهیونیستی در برابر حمالت سایبری 
اس��ت. البته پیش از این، رژیم صهیونیستی 
همواره در راستای جلوگیری از افشای حجم 
آسیب هایی که از حمالت سایبری متحمل 
می ش��د، تالش می کرد از پایه و اساس خبر 

حمالت س��ایبری علیه این رژیم را سانسور 
کند. سیاستی دیرینه که رژیم صهیونیستی 
در قبال تحوالتی که انتش��ار آنها را به ضرر 
خ��ود می داند، برگزیده اس��ت. آن ها تالش 
می کنند با سانس��ور اخبار این چنینی، هدف 
اصلی خود یعنی ایجاد امنیت برای اش��غالی 
نش��ینان را فراه��م کنند، این مس��اله برای 
جلوگیری از مهاجرت معکوس در جامعه ای 
که شمار زیادی از جمعیت آنها تابعیت اصلی 
کش��ورهای دیگر را دارند و هیچ علقه ای به 
سرزمینی که در آن اقامت گزیده اند، ندارند، 

حیاتی به نظر می رسد!
اعت�رافب�هناتوان�یدرعرص�هجن�گ ���

سایبری
اما در هفته های اخی��ر در ارتباط با حمالت 
رژی��م  علی��ه  الکترونیک��ی  و  س��ایبری 
صهیونیستی، مساله سانسور اخبار آن کاماًل 
تغییر کرده است. به ویژه اینکه در هفته های 
گذش��ته ش��اهد ش��دت گرفت��ن حم��الت 
س��ایبری علیه این رژی��م بوده ایم، حمالتی 
ک��ه به خط��ری جدی برای س��رویس های 
امنیتی، نظامی و حتی تأسیس��ات زیر بنایی 
رژیم صهیونیس��تی تبدیل شده است. رژیم 
صهیونیستی که در گذشته وقوع این حمالت 
را تکذی��ب می کرد، در این روزها با انتش��ار 
خبرهایی که شاید دیگر جلوگیری از انتشار 

آنها با توجه به حجم آس��یب های وارده غیر 
ممکن هم به نظر می رس��د، برخالف رویه 
همیشگی بالفاصله انگشت اتهام را به سوی 
ای��ران دراز ک��رده و این کش��ور را متهم به 
انجام حمالت س��ایبری می کند. البته با این 
وجود صهیونیس��ت ها همچنان از سیاس��ت 
قبلی خ��ود در زمینه عدم افش��ای جزئیات 
و حجم آس��یب های ناش��ی از این حمالت 
سایبری دس��ت برنداشته اند. البته دلیل عدم 
افش��ای جزئیات این حمالت س��ایبری هم 
کاماًل مش��خص است، رژیم صهیونیستی از 
این مس��اله به طور جدی هراس دارد که در 
صورت اعالم جزئیات این حمالت مس��ائلی 
نظی��ر حجم س��رقت اطالع��ات، داده های 
نظامی و هویتی افش��ا ش��ود و دشمنان این 
رژی��م از آن در جنگ ه��ای احتمال��ی آینده 
اس��تفاده کنن��د. نکت��ه مهم این اس��ت که 
حمالت س��ایبری علیه رژیم صهیونیس��تی 
که همچن��ان به ط��ور روزمره ادام��ه دارد، 
عالوه بر بخش ه��ای نظامی و امنیتی رژیم 
صهیونیستی و حساب های کاربری مقامات 
این رژیم ش��امل بخش های متعددی نظیر 
سیس��تم آبرسانی، ش��بکه برق، سامانه های 
بانکی و بیمارس��تان های اسرائیلی نیز شده 
اس��ت تا تقریباً هیچ بخشی از تأسیسات زیر 
بنایی در اراضی اشغالی از دامنه این حمالت 

در امان نمانند. بنابر اذعان منابع صهیونیستی 
از جمله کمیته س��ایبری رژیم صهیونیستی، 
هکرهای مرتبط با محور مقاومت در ماه های 
اخیر بیش از ۳ هزار مورد حمله سایبری علیه 
اهداف اس��رائیلی به اجرا گذاش��ته اند که در 
بسیاری از آنها موفق بوده اند. مرکز تحقیقات 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در دانشگاه 
تل آویو نیز اخیراً در گزارش��ی اعالم کرد که 
نبرد میان ته��ران و تل آویو از فضای جنگ 
سخت و کالسیک خارج شده و وارد فضای 

جگ سایبری شده است.
یکنمونهبرایعبرتصهیونیستها ���

چند روز پیش گروه هکری موسوم به »عصای 
موس��ی« که پیش��تر دوربین های مداربسته 
در خیابان ه��ای اراض��ی اش��غالی و دوربین 
شرکت های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را 
ه��ک کرده بود، از هک موفق ش��بکه برق 
رژیم صهیونیستی خبر داد. این گروه هکری 
با انتش��ار یک ویدئو و اشتراک اطالعاتی در 
قالب یک فایل فشرده، به دو زبان انگلیسی 
و عب��ری اعالم کرد: »این تازه ش��روع کار 
است. از این پس صدمات جبران ناپذیری به 
شما وارد می شود. ما شما را مجازات خواهیم 
ک��رد. هدف روش��ن، معین و دقیق اس��ت. 
این تنها بخش کوچکی از دسترس��ی ما به 
ش��بکه برق شماس��ت. به زودی در تاریکی 

فرو خواهید رفت.« گروهی هکری موس��وم 
ب��ه »Moses staff« )عصای موس��ی(، 
پیش تر نیز با حمله س��ایبری به سرورهای 
اطالعاتی شرکت های صهیونیستی، اسنادی 
دفات��ر وکال،  اوراق  از جمل��ه شناس��نامه، 
چک ها وگزارش های مالی به دس��ت آمده 
را هک و منتش��ر کرده بود. عصای موس��ی 
همچنین پیش��تر از هک موفق دوربین های 
مداربسته در خیابان های فلسطین اشغالی و 
دوربین های ش��رکت رافائل فعال در زمینه 
تولید تس��لیحات نظامی ب��رای ارتش رژیم 
صهیونیس��تی خبر داده ب��ود. این گروه پس 
از این حمله س��ایبری پیشتر در پیامی به دو 
زبان عبری و انگلیس��ی تحت عنوان »ما با 
چشمان شما می بینیم«، اعالم کرده بود: ما 
س��ال ها، در هر لحظه و در هر قدم ش��ما را 
زیر نظر داش��تیم. این تنها بخشی از نظارت 
ما بر فعالیت های شما از طریق دسترسی به 
دوربین های مدار بس��ته داخلی است. گفته 
بودیم در حالی که تصورش را هم نمی کنید، 
شما را هدف قرار خواهیم داد. عصای موسی 
البته تنها یک گ��روه هکری از صدها گروه 
هکری حامی محور مقاومت در منطقه است 
که علیه رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند. 
موضوع هک شبکه برق رژیم صهیونیستی 
نیز موضوعی بسیار پیچیده است که اجرای 
آن در هر موقعیتی دش��وار به نظر می رسد. 
چند م��اه پیش رژیم صهیونیس��تی با تولید 
سریالی بی محتوا و فریبکارانه تحت عنوان 
»تهران من«، س��عی داش��ت قدرت خود را 
در مقابله با دش��منانش ب��ه نمایش درآورد. 
در یکی از قس��مت های این س��ریال عامل 
جاسوسی وابسته به موساد با نفوذی موفق، 
شبکه برق تهران را از کار انداخته و تا مدتی 
موجب خاموش��ی در پایتخت ایران می شود. 
به نظر می رسد سران صهیونیست باید پس 
از حمالت سایبری شدید علیه این رژیم که 
حتی منجر به قطعی گسترده شبکه برق در 
اراضی اش��غالی شده، بیش��تر به فکر تأمین 
امنیت خودش��ان باشند، چون شاید محتوای 
سریالهای تخیلی که می سازند به دستاویزی 
برای گروههای حامی محور مقاومت جهت 
وارد آوردن ضربه ه��ای قوی تر علیه همین 

رژیم شکننده و موقت شود.

رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند حمله سایبری 
ایران احتمااًل عامل ش��نیده شدن صدای آژیر هشدار 
در چندین ش��هر در فلسطین اشغالی بوده است. رژیم 
صهیونیستی دوشنبه اعالم کرده است حمله سایبری 
به سامانه های هش��دار عمومی اسرائیل عامل شنیده 
شدن صدای آژیر خطر در بخش هایی از بیت المقدس 
بوده اس��ت. ارتش رژیم صهیونیس��تی امروز دوشنبه 
تأیید کرده اس��ت حمله س��ایبری باعث ایجاد اخالل 
در سامانه های هش��داری و شنیده شدن صدای آژیر 
ممتد در پنج شهر ش��ده است. روزنامه جروزالم پست 
و هاآرتص گ��زارش داده اند ارتش اس��رائیل احتمال 
هدای��ت ای��ن حمالت س��ایبری از س��وی ای��ران را 
بررس��ی می کنند. روزنامه جروزالم پست نوشته است 

یکشنبه ش��ب صدای آژیر هش��دار در چندین منطقه 
از بیت المق��دس از جمل��ه »تالپی��ات«، »کاتامون«، 
»بی��ا حاکرم« و »ای��الت« به م��دت نزدیک به یک 
ساعت ش��نیده شده اس��ت. ارتش اس��رائیل دیشب 
اعالم ک��رد دلیل اخالل در س��امانه های هش��داری 
مشخص نیست. »یائیر گوالن«، معاون سابق رئیس 
س��تادکل ارتش رژیم صهیونیس��تی صبح دوشنبه در 
گفت وگو با رادیو ارتش اس��رائیل گفته که تل آویو در 
حال آماده کردن خ��ودش برای اقدامات ایران جهت 
ضربه  زدن به اسرائیل از طریق جنگ سایبری است. 
صبح دوشنبه رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد »دایره 
سایبری داخلی اسرائیل« می گوید این حمله سایبری 
از طریق هدف قرار دادن س��امانه های هشدار شهری 

اسرائیل انجام ش��ده است و اخالل در سامانه هشدار 
»فرماندهی جبهه داخلی ارتش اس��رائیل« عامل آن 
نبوده اس��ت. یائیر گ��والن به جروزالم پس��ت گفت: 
»نفوذ به سامانه هشدار فرماندهی جبهه داخلی ارتش 
صورت نگرفته بلکه سیستم هشدار شهری مورد نفوذ 
قرار گرفته اما باز هم مسئله نگران کننده و هشدارآمیز 
اس��ت. اگر به جایی نفوذ صورت گرفته است باید فوراً 
تعطیل شود.« صدای ممتد آژیر خطر در سرزمین های 
اش��غالی در نیمه های ش��ب گذش��ته نیز شنیده شد و 
موجب وحشت ساکنان شد. از شب گذشته در چندین 
نوبت این آژیرها به صدا درآمده اند. در ۵ ش��هر بزرگ 
صهیونیست ها، آژیر به مدت ۵۰ دقیقه به صدا در آمده 
اس��ت و فقط در یک ش��هر ۳۰ هزار نف��ر به پناهگاه 

رفته اند. صهیونیس��ت ها هر بار با این توهم که ایران 
یا دیگ��ر گروه های مقاومت درصدد حمله موش��کی 
هس��تند به پناهگاه ها می روند. با وجود اینکه مقامات 
صهیونیستی و از جمله سخنگوی ارتش اسرائیل گفته 
بودند که منشأ انتشار این صدا در دست بررسی است، 
ام��ا در ادامه و در نیمه های ش��ب نیز آژیرها بار دیگر 
ب��ه صدا درآمد. غیر از قدس اش��غالی، صدای آژیر در 
ش��هرهای دیگر از جمله ایالت، هولون، اش��کلون و 
اش��دود نیز به صدا درآمده اس��ت. مهم ترین مس��ئله 
مقامات و س��اکنان سرزمین های اش��غالی این است 
که کدام صدای آژیر واقعی اس��ت و باید به پناهگاه ها 
بروند و کدام  یک غیرواقعی است، همین مسئله سبب 

سردرگمی عجیب میان آنان شده است.

حمله سایبری ایران عامل صدای آژیر در اسرائیل بود
رسانه های صهیونیستی:

دوران بایدن برای آمریکا فاجعه بار است
روزنامه انگلیسی ساندی تلگراف:

یک روزنامه انگلیسی در یادداشتی ضمن 
انتقاد ش��دید از دوران ریاس��ت جمهوری 
ج��و بایدن تاکن��ون، وضعی��ت آمریکا را 
در ش��رایط کنونی بس��یار وخیم توصیف 
کرد. روزنامه انگلیس��ی س��اندی تلگراف 
در گزارش��ی دوران ریاس��ت جمه��وری 
جو بای��دن را فاجعه برای ب��رای غرب و 
جهان آزاد توصیف ک��رد. نائل گاردنر در 
این باره نوش��ت: در بیس��ت سال اقامت 
خود در واش��نگتن هرگز این میزان هرج 
و م��رج در کاخ س��فید را ندیده بودم. این 

نویس��نده گزارش خود را ای��ن گونه آغاز 
کرده است: ش��اید غم انگیزترین صحنه 
دنیای امروز، مش��اهده اف��ول قدرت های 
بزرِگ این دوران باش��د. ای��االت متحده 
آمریکا در س��قوط آزاد اس��ت، اقتصاد آن 
به سمت رکود می رود، تورم فزاینده شده، 
قیمت بنزین و کاالهای مصرفی افزایش 
سرسام آوری داشته، و سقوط بازار سهام 
تریلیون ه��ا دالر از ارزش حس��اب های 
صندوق بازنشستگی آمریکا کاسته است. 
وی افزود: مرزهای جنوبی ایاالت متحده 

آمری��کا از زمان آغاز ریاس��ت جمهوری 
بایدن ش��اهد ت��الش ۲ میلیون نفر برای 
عب��ور غیرقانونی از مرز بوده اس��ت، اکثر 
شهرهای بزرگ ایاالت متحده بزرگترین 
م��وج جرم و جنای��ت را در چند دهه اخیر 
تجربه کرده اند و واش��نگتن دی سی در 
حال رقابت برای تبدیل شدن به پایتخت 
سرقت خودرو در این کشور است. هرج و 
مرج فزاین��ده از نیویورک تا لس آنجلس 
بار دیگر به یک مشکل بزرگ برای رأی 
دهندگان آمریکایی تبدیل ش��ده اس��ت. 

نویسنده مقاله در ادامه می افزاید: احساس 
ناامیدی و یأس در سراسر ایاالت متحده 
ملموس اس��ت. مردم آمریکا اعتماد کمی 
به جو بایدن دارند و رئیس جمهور آمریکا 
در حال تبدیل ش��دن به رئیس جمهوری 
اس��ت که همه چیز را تکذیب می کند و با 
عصبانیت به منتقدان خود پاسخ می دهد. 
دو ح��زب اصلی آمریکا یعن��ی دموکراتها 
و جمهوریخواه��ان نی��ز از پذی��رش هر 
گونه مس��ئولیتی در قبال وضعیت کشور 
ش��انه خالی می کنند. نظرسنجی ها نشان 

می ده��د که کمتر از یک نفر، از هر چهار 
آمریکایی، فکر می کند که ایاالت متحده 
در مسیر درستی قرار دارد! نویسنده مقاله 
در پای��ان نوش��ت: بایدن رئی��س جمهور 
فاجع��ه باری بود و در همین ش��رایط نیز 
باق��ی می ماند، حتی نیوی��ورک تایمز نیز 
توانای��ی او ب��رای ش��رکت در انتخابات 
۲۰۲۴ را زیر س��وال برده اس��ت. هر طور 
که حس��اب کنید به این نتیجه می رسید 
که بایدن آماتورترین و ناشی ترین رئیس 

جمهور در تاریخ ایاالت متحده است.
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اقتصاد کالن

شاخص بورس هزار واحد رشد کرد 
شاخص بورس در جریان معامالت دیروزبازار 
س��رمایه با رش��د هزار واحدی روبرو ش��د. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
دیروز سرمایه بیش از ۵میلیارد و ۸۱۳میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش��ی بالغ بر ۳هزار و 
7۸۸میلی��ارد تومان در بیش از ۴۱7هزار نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با 
رشد هزار و ۲۸6واحدی در ارتفاع یک میلیون 
و ۵۴7هزار و ۲۴۸واحد قرار گرفت.بیشترین اثر 
مثبت بر دماس��نج بازار سهام در روز جاری به 
نام نمادهای معامالتی شرکت های کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران، ایران خودرو و ساپیا 
شد و در مقابل شرکت های پتروشیمی پردیس، 
ملی صنایع مس ایران و مخابرات ایران با افت 
خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اس��اس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران ه��م با معامله ۴میلی��ارد و 7۳۱میلیون 
ورقه به ارزش ۱۲7هزار و 9۲۲میلیارد تومان در 
۲66هزار نوبت، ش��اخص فرابورس )آیفکس( 
۲7واح��د رش��د ک��رد و در ارتف��اع ۲۰هزار و 
9۸6واح��د قرار گرفت.در این ب��ازار هم امروز 
بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام 
نمادهای معامالتی پلیمر آریا ساس��ول، تولید 
نیروی برق دماوند و سرمایه گذاری صبا تامین 
ش��د و در مقابل شرکت های سنگ آهن گهر 
زمین، پتروشیمی زاگرس و گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی بیش��ترین اثر منفی را بر این 

شاخص به نام خود ثبت کردند.

نماد استقالل در فرابورس هفته آینده 
باز می شود

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شاید در 
هفته آینده نماد استقالل را در فرابورس ببینیم 
تا مردم بتوانن��د آن را خرید و فروش کنند.به 
گزارش مهر حسین قربان زاده در گفت وگویی 
تلویزیونی در خصوص باز شدن نماد ۲ باشگاه 
اس��تقالل و پرس��پولیس اظهار داش��ت: نماد 
استقالل به زودی باز می شود چرا که کارهای 
آن زودتر انجام شده است. صورت های مالی 6 
ماهه از طرف س��ازمان حسابرسی انجام شده 
و فک��ر می کنم در هفته آینده نماد اس��تقالل 
را در فراب��ورس ببینیم تا مردم بتوانند خرید و 
فروش کنند.وی ادامه داد: نماد پرسپولیس نیز 
با یک فاصله باز خواهد ش��د. چرا که برخی از 
مس��تندات و رفت و برگشت بین حسابرس و 
مدیران مالی شرکت وجود داشته، عقب افتاده 
اما آن ه��م باید در هفته های آتی ببینیم. این 
اتفاقات باید در س��ه هفته آینده رخ دهد. این 
تأخیر به دلیل این اس��ت که بازار س��رمایه در 
شرایط مناسبی نیس��ت. این اتفاق باید زمانی 
رخ می داد که س��هامدار خرد ه��م از این نظر 
متضرر نش��ود.رئیس سازمان خصوصی سازی 
اف��زود: 7۱۰ میلی��ارد برای دو باش��گاه وجود 
داش��ت. ۳۵9 میلیارد باشگاه استقالل و ۳۵۰ 
میلیارد هم باش��گاه پرس��پولیس در اختیار دو 
باش��گاه هست. مصارف این منابع باید توسط 
یک کمیته ای که به تأیید دو وزارتخانه اقتصاد 
و ورزش رسیده، استفاده شود. نکته این است 
که ۲ امکان وجود دارد تا از مصرف بی رویه این 

سرمایه جلوگیری شود.

طرح های بانک مرکزی اروپا جلو 
فروپاشی حوزه یورو را نمی گیرد 

بانک مرکزی اتحادیه اروپایی اخیرا طرحی را 
برای کمک به کشورهای اروپایی با بدهی باال 
در دس��تور کار قرار داده است، اما کارشناسان 
می گوین��د بعید به نظر می رس��د این طرح ها 
بتواند ح��وزه یورو را نجات ده��د. به گزارش 
فارس به نقل از بلومبرگ، کارشناسان می گوید: 
طرح جدی��د بانک مرکزی اتحادی��ه اروپا که 
ش��امل فروش اوراق قرضه در راستای نجات 
کش��ورهای بدهکار اروپایی اس��ت نمی تواند 
حوزه یورو را                            از فروپاشی نجات دهد.این طرح 
بانک مرکزی اتحادیه اروپا با هدف کمک به 
کشورهای اروپای جنوبی که بیشترین بدهی 
را                            دارند در دس��تور کار قرار گرفته و قرار است 
از محل فروش اوراق قرضه به این کش��ورها 
کمک مالی ش��ود.»اولی رهن«، رئیس بانک 
مرکزی فنالند طی مصاحبه ای با رویترز گفته؛ 
بعید است که این گونه اقدامات به کشورهایی 
که واقعا بدهی سنگینی دارند کمک کند.مارکو 
سربر، عضو آلمانی پارلمانی اروپا نیز گفته که 
احتماال بانک مرکزی اروپا از محل اجرای این 
سیاست بیش از حد در حال وسعت بخشیدن 
به حوزه ه��ای فعالیت خود اس��ت.وی گفت: 
کار بان��ک مرکزی اتحادی��ه اروپا ایجاد ثبات 
قیمتی اس��ت، نه تضمین اوضاع تامین مالی 
دلخواه کشورها. برخی کشورهای اروپایی در 
حال دیدن نتیجه س��ال ها سیاست های مالی 

غیرمسئوالنه خود هستند.

اروپا 95 درصد پول گاز روسیه را به 
روبل پرداخت می کند 

معاون نخست وزیر روس��یه گفت: اتحادیه 
اروپا در فصل زمستان پیش رو با مشکالت 
جدی روبرو خواهد شد. به گزارش فارس به 
نقل از راشاتودی، الکس��اندر نوواک، معاون 
نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی سابق این 
کشور گفت که برای سالیان سال شاهد باال 
ماندن قیم��ت گاز در اتحادیه اروپا خواهیم 
بود.وی هشدار داد: زمانی که فصل زمستان 
و پاییز آغاز ش��ود اتحادیه اروپا با مشکالت 
ج��دی در حوزه تامین گاز مواجه می ش��ود.
وی در حاش��یه برگ��زاری مجمع بین المللی 
اقتصادی سن پترزبورگ گفت که اروپا به ۴۰ 
تا ۴۵ میلیارد مترمکعب دیگر گاز تا پیش از 
آغاز فصل سرما نیاز دارد که این حجم برابر 
با ۴ ماه صادرات گاز به این اتحادیه اس��ت.

در س��ال ۲۰۲۱ اتحادیه اروپ��ا ۱۵۵ میلیارد 
مترمکعب از روس��یه گاز وارد کرد که معادل 
۴۵ درص��د از کل واردات و ۴۰ درصد از کل 
مصرف گاز این اتحادیه بوده است.وی درباره 
شرایط کنونی صنعت نفت و گاز روسیه هم 
گفت: ماه مارس یکی از س��خت ترین ماه ها 
برای این صنعت روس��یه بوده، اما شرکت ها 
توانس��ته اند خ��ود را                            با اوضاع وف��ق بدهند.

نوواک گفت: ممکن اس��ت شاهد کاهش ۴ 
تا ۵ درصدی تولید گاز روس��یه و رسیدن آن 
به 7۳۰ تا 7۵۰ میلیارد مترمکعب باشیم.وی 
البته گفت که بعید اس��ت این کاهش خیلی 
در سطح صنعت نفت و گاز روسیه احساس 
ش��ود چراکه س��ال گذش��ته حجم تولید در 
س��طح باالیی قرار داشت.خبر خوب نوواک 
در سخنانش این بود که وی مدعی شد حاال 
اروپا برای 9۵ درصد از واردات گاز از روسیه 
روبل می پردازد؛ چراکه اکثر مشتریان خود را                            
با ابالغیه دولت روسیه مبنی بر پرداخت پول 

گاز به روبل وفق داده اند.

 فروش ارز صادرکنندگان
 به صرافی ها با نمادهای معامالتی 

جدید آغاز شد 
به منظور تسهیل عرضه ارز به بازار؛ فروش 
ارز صادرکنن��دگان به صرافی ها با نمادهای 
معامالت��ی جدید در بازار متش��کل ارزی راه 
اندازی ش��د. به گزارش تسنیم، در اطالعیه 
بازار متش��کل ارزی آمده است: » به اطالع 
کارگ��زاران محترم می رس��اند، ب��ه منظور 
تسهیل فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای 
معامالت��ی جدید دالر و ی��ورو تحت عنوان 
دالر صادرات��ی و ی��ورو صادراتی از امروز به 
صورت آزمایش��ی در بازار متشکل ارز ایران 
راه ان��دازی خواهد گردید. فعالیت کارگزاران 
بازار در این نمادها مس��تلزم وجود حس��اب 
جدی��د دالری و یورویی به ن��ام هر کارگزار 
ن��زد بانک ملی ایران اس��ت. با پیگری بازار 
متش��کل، حس��اب ه��ای جدی��د ارزی به 
ص��ورت غیرفعال افتتاح گردیده اس��ت؛ لذا 
مقتضی اس��ت کارگزاران محترم در اس��رع 
وق��ت با مراجعه به ش��عب ارزی بانک ملی 
نگهدارنده حس��اب های خود، اقدام به فعال 
س��ازی حساب های ارزی جدید نمایند.الزم 
به ذکر اس��ت تا اطالع ثان��وی، روش فوق 
الذکر به موازات روش فعلی اجرایی توس��ط 
کارگ��زاران محترم مبنی بر خرید توافقی ارز 
از صادرکنندگان و فروش در س��رفصل ۲۴ 

اجرایی می گردد. «

مناطق آزاد درگاه واردات کاال نیست
دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی ادعای تبدیل شدن مناطق آزاد به 
محلی برای واردات کاال را رد کرد.به گزارش 
مهر، سعید محمد در نشست هم اندیشی با 
معاون��ان پارلمان��ی دس��تگاه های دولتی و 
وزارتخانه ها با حضور س��یدمحمد حس��ینی 
معاون پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به 
مشکالتی که در تمام دنیا رخ داده و وضعیت 
ویژه ای را برای همه کش��ورها در خصوص 
گرانی کاالهای اساسی رقم زده است، گفت: 
در بخ��ش مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی با 
بحث تحریم ها مواجه هس��تیم و مشکالتی 
از دولت قبل به دولت س��یزدهم منتقل شد. 
بای��د تصمیمات اصالح وضعیت معیش��تی 
مردم اتخاذ ش��ود تا مش��کالت کمتر شود. 
وی با اشاره به تعامل باالی مجلس با دولت 
و ش��ورای عالی مناطق آزاد افزود: در س��ند 
تحول دولت سیزدهم اشاره ای به مناطق آزاد 
نش��ده که باید هر چه سریع تر این ابهام رفع 
شود.دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از اینکه این 
مناطق ذیل یک وزارتخانه رفته گفت: انتظار 
داریم تا مناطق آزاد با بندر جبل علی رقابت 
کند اما با این ش��رایط این امکان نیست.وی 
با اشاره به درخواست های توسعه مناطق آزاد 
گفت: بیشتر ش��دن تعداد مناطق آزاد اشتباه 
اس��ت، ۸ منطقه آزاد داری��م 7 منطقه جدید 
هم تأسیس ش��ده است ضمن اینکه الیحه 
ایجاد سه منطقه جدید به مجلس رفته اما باز 
هم تقاضا برای توسعه مناطق آزاد است که 

باید جلوی آن گرفته شود.

اخبار

وزیر اقتصاد با بیان »به ظاهر شاید خیلی از 
بانک ها غیردولتی باشند اما باز با مؤلفه های 
اقتص��اد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با 
نوع دیگری از مناس��بات خصوصی بدون 
قاعده مواجه هستیم«، گفت: هدف اصلی 
دولت تغییر مس��یر و ریل گ��ذاری اقتصاد 
است. به گزارش تسنیم،  احسان خاندوزی 
در همای��ش حکمرانی مردمی در گفتمان 
عدالت و جمهوریت که امروز در دانش��گاه 

تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه مفهوم 
اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به 
مطلوب است، گفت:  سیاست گذار می تواند 
این گزاره را به س��بک خ��ود معنا کند، در 
اقتصاد سرمایه س��االر هم می توان مدعی 
ش��د که اقتصاد مردمی اس��ت، همچنین 
در اقتص��اد سوسیالیس��تی ه��م می توان 
مدعی ش��د که »از منظر م��ا این اقتصاد 
مردمی است.«، این که در ایران بر اساس 

آموزه های اس��المی و نظم اقتصادی که 
در دل قانون اساس��ی کش��ور هست، چه 
تعریفی از اقتص��اد مردمی ارائه می دهیم، 
وج��ه تمای��ز ماس��ت.وی گف��ت: به نظر 
می رس��د طبق یک تعریف س��اده و طبق 
قانون اساس��ی، اول، ما هرچقدر به سمت 
دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه ها 
و دوم، امکان نقش آفرینی مس��تقل مردم 
در تولید و دادوس��تدها و سوم، بهره مندی 

طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان 
را فراه��م کنیم می توانیم مدعی ش��ویم 
اقتصاد ما در هر س��ه مرحل��ه، اقتصادی 
است که بیش��تر رنگ وبوی مردمی دارد.
به گفت��ه خاندوزی، در گذش��ته هم به نظر 
می رس��ید که ه��م در دوره پهلوی اول و 
هم دوم اس��اس نوع رویک��رد و نگاه ها بر 
اس��اس رفتن به س��وی یک دولت مدرن 
شبه صنعتی نفتی و تمرکزگرا بود که البته، 

الگوی مناسبی طبق سه اصلی که عرض 
ش��د نبود، بعد از  انقالب این مجال بیشتر 
فراهم ش��د و س��ه اصل اقتص��اد مردمی 
بیشتر تبلور داش��ت.تقریباً در همه استانها 
یکی از گالیه هایی که به ما می کنند این 
است که چرا بانکهای خصوصی در رابطه 
با ظرفیت هایی ک��ه در منطقه وجود دارد 
اهتمام نمی ورزند و اعتبارات و تسهیالت را 
در اختیار فعاالن اقتصادی قرار نمی دهند.

هدف اصلی دولت سیزدهم،  تغییر ریل گذاری اقتصاد است
خاندوزی:

تسهیالت بانک به وابستگان ؛ از جیب مردم به کام نزدیکان
54 درصد تسهیالت دهی یک بانک خصوصی خارج از چارچوب قانونی بوده است

یک بانک خصوص��ی از مجموع ۱۱7.۵ ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالتی که سال ۱۴۰۰ اعطا کرده است، ۵۴ 
درص��د آن خ��ارج از حدود قانونی تعیین ش��ده در آیین 
نامه های ش��ورای پول و اعتبار بوده اس��ت. به گزارش 
خبرن��گار اقتصادی خبرگ��زاری ف��ارس، وام گرفتن از 
بانک ها، دغدغه ای بس��یار پر زحمت برای بس��یاری از 
مردم شده است، بانک ها برای دادن وام به مردم، شرایط 
زی��اد و حتی بعضا غیرقابل انجامی را وضع می کنند. اما 
س��وال اصلی اینجاس��ت که آیا بانک ها همیشه همین 
مقدار س��خت گیری را دارند یا فق��ط زمانی که با مردم 
مواجه می ش��وند، اینگونه عمل می کنند؟آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می دهد ک��ه گویا بانک ه��ا در رابطه با 
اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود چندان سفت و 
س��خت عمل نمی کنند و به راحتی، حتی بیشتر از مقدار 
مجاز تعیین شده در قانون، به حساب افراد و شرکت های 
مرتبط با خود تس��هیالت کالن واریز می کنند.آیین نامه 
تسهیالت و تعهدات اش��خاص مرتبط، در تاریخ پنجم 
آبان ۱۳9۴ به جهت حفظ سالمت و ثبات شبکه بانکی 
و برای جلوگیری از تبدیل شدن بانک ها به منبع تامین 
مالی برای اش��خاص مرتبط با خودشان، توسط شورای 
پول و اعتبار اصالح و تصویب ش��د.در این آیین نامه دو 
محدودیت برای بانک ها جهت تس��هیالت دهی به افراد 
مرتبط با بانک بیان شده است. در ماده ۳ این آیین نامه، 
حد فردی تعریف ش��ده که بیان می کند مجموع خالص 
تسهیالت و تعهدات به هر شخص مرتبط با بانک، نباید 
از س��ه درصد سرمایه پایه در انتهای سال قبل آن بانک 
تجاوز کند، همچنین در ماده ۴ این آیین نامه در تعریف 
حد جمعی بیان می کند که مجموع خالص تس��هیالت 
و تعهدات به اش��خاص مرتبط با بان��ک، نباید از چهل 
درصد س��رمایه پایه بانک در انتهای س��ال قبل، تجاوز 
کن��د.در س��ال ۱۳9۲، آیین نامه دیگ��ری تحت عنوان 
آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن توسط شورای پول 
و اعتبار اصالح و تصویب ش��ده ب��ود که در ماده 7 این 
آیین نامه بیان ش��ده که هر بانک در مجموع قادر است 

تا ۸ برابر س��رمایه پایه خودش در انتهای سال قبل، به 
اش��خاص مرتبط یا غیرمرتبط تس��هیالت بدهد.با این 
ح��ال اما برخی از بانک ها این مه��م را رعایت نکرده و 
در اعطای تس��هیالت به اشخاص مرتبط با خود، حد و 
حدود آیین نامه ها و در نتیجه قانون را زیر پا گذاشته اند.
برای مثال گزارش یک بانک خصوصی بعد از درخواست 
وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه آمار تس��هیالت دهی بانک ها، 
نش��ان می دهد که این بانک به طور چشمگیر چارچوب 
مش��خص شده را زیر پا گذاشت.در صورت مالی مربوط 
به پایان س��ال ۱۳99 این بانک، س��رمایه نظارتی برابر 
ب��ا ۸.9۸ هزار میلیارد تومان گزارش ش��ده بود و بانک 
مجاز بود تا در س��ال ۱۴۰۰ به اندازه هش��ت برابر این 
مبلغ، یعنی 7۱.۸۳ هزار میلیارد تومان تس��هیالت دهی 
کند. با این وجود اما این بانک در پایان س��ال ۱۴۰۰ و 
مطابق گ��زارش بانک مرکزی، در مجموع ۱۱7.۵ هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت دهی کرد که 6۰ درصد بیش 
از مقدار مجازی اس��ت که طبق قانون این بانک امکان 
تسهیالت دهی داشت.در ارتباط با مجموع تسهیالت به 

اشخاص مرتبط و غیرمرتبط نیز بانک مد نظر از مجموع 
۱۱7.۵ هزار میلیارد تومان تس��هیالت اعطایی، 6۳.7۸ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت خارج از حدود مشخص 
ش��ده در آیین نامه های ش��ورای پ��ول و اعتبار دارد که 
ای��ن به معنای این اس��ت که ۵۴ درصد از تس��هیالت 
اعطایی این بانک از حدود مشخص شده در آیین نامه ها 
خارج است.عالوه بر این، از مجموع 6۳.7۸ هزار میلیارد 
توم��ان، ۵۸ ه��زار میلیارد تومان از تس��هیالت خارج از 
چارچوب به اش��خاص مرتبط با بانک برمی گردد و این 
بانک از حدود مجاز تس��هیالت دهی به اشخاص مرتبط 
با بانک اشاره شده در آیین نامه های شورای پول و اعتبار 
نیز عبور کرده است.به بیان دیگر، این بانک 66.۴ هزار 
میلیارد تومان به زیرمجموعه های خود تس��هیالت دهی 
ک��رد که بیش از ۸۰ درص��د آن معادل ۵۸ هزار میلیارد 
توم��ان، خارج از حدود تعریف ش��ده در آیین نامه مربوط 
به تس��هیالت اشخاص مرتبط با بانک بوده و از حد ۴۰ 
درصد س��رمایه نظارتی این بانک در س��ال ۱۳99 عبور 
کرده است.اطالعات ارائه شده مربوط به گزارشاتی است 

که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است اما دور از ذهن 
نیست که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر فرایند 
تس��هیالت دهی بانک ها، برخی از تسهیالتی که بانک 
اعطا کرده همچنان درج یا گزارش نش��ده باشد. سوالی 
که اکنون مطرح می شود این است که چرا بانک مرکزی 
ب��ر فعالیت این بانک ها نظارت��ی ندارد تا مانع از اعطای 

تسهیالت این چنینی باشد؟
نظارتبانکمرکزیکجاس�ت؟ ���

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، 
یک��ی از وظای��ف و اختیارات بان��ک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران به عن��وان تنظیم کننده نظ��ام پولی و 
اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
اس��ت. از این رو انتظار م��ی رود تا بانک مرکزی ضمن 
نظارت پیش��گیرانه بر فرایند تسهیالت دهی بانک ها و 
ممانع��ت از نقض قانون، در صورت��ی که عملکرد یک 
بانک ب��ر خ��الف آیین نامه ها و قوانین مربوطه اس��ت 
با آن بان��ک برخورد جدی کند.اکنون ک��ه با ارائه آمار 
مربوط به یک بانک، مش��خص می ش��ود که این بانک 
در ارائه تس��هیالت ب��ه افراد مرتبط با خ��ود از حدود و 
مقررات تعیین شده تخطی کرده است، این سوال مطرح 
می ش��ود که آیا سایر بانک ها نیز تاکنون از این قواعد و 
چارچوب ه��ا تخطی کرده اند؟ ی��ا در آینده مجددا حدود 
تعیین شده را رد خواهند کرد؟ تضمینی برای جلوگیری 

از نقض قانون توسط بانک ها وجود دارد؟
فس�ادوتورم،نتیجهعدمنظارتبانکمرکزی ���

واض��ح اس��ت که در ص��ورت انفعال بان��ک مرکزی و 
عدم در نظ��ر گرفتن تمهیدات اجرای��ی و قانونی برای 
جلوگیری از قانون شکنی بانک ها، این مورد نه تنها منجر 
به افزایش فساد در شبکه بانکی می شود بلکه می تواند 
به یکی از دالیل اصلی تورم به علت افزایش نقدینگی 
در کش��ور تبدیل ش��ود. بنابراین بانک مرکزی باید بر 
فرایند تسهیالت دهی بانک ها پیش از اعطای تسهیالت 
نظارت داش��ته و در صورت مش��اهده نق��ض قانون، از 

اعطای آن تسهیالت توسط بانک ها جلوگیری کند.

به نظر میرسد سرانجام پرونده اختصاص سهام عدالت 
به جاماندگان به سرفصل های نهایی خود نزدیک می 
شود و قرار است طبق محاسباتی سهام عدالت به برخی 
افرادی که تا کنون مشمول نبوده اند، تخصیص یابد. به 
گزارش ایسنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 
س��ال ۱۳99 و قیم��ت قابل توجه این س��هام متاثر از 
وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن 
یا نبودن س��هام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار 
حدود ۴9 میلیون نفر مش��مول سهام عدالت هستند، 
همواره صدای اعتراض عده ای به گوش می رسید که 
چ��را با وجود اینکه جزو دهک ه��ای کم درآمد جامعه 

هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
ماجرای ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت چه بود؟ 

در هر حال دول��ت دوازدهم درحالی به کار خود پایان 
داد که اعالم ش��د پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته 
شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود 
وج��ود ندارد. با این حال برخ��ی نماینده های مجلس 
همچنان قول تخصیص س��هام عدالت به جاماندگان 
را میدادند و آماره��ای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه 

میش��د و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری 
۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید.در این راستا اعالم 
ش��د که سال ها قبل که فرایند ثبت نام سهام عدالت 
صورت گرفت، عده ای بودند که سهام عدالت برایشان 
صادر ش��ده بود اما دس��تگاه مرتبطه دعوت نامه را به 
موقع به دس��ت این افراد نرس��اند. به گفته علی اکبر 
حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت، جمعیت افرادی که کارت دریافت 
کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر 
است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت 
کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک 
به دو میلیون نفر است. بنابراین تعداد افرادی که دعوت 
نامه به دستشان رسیده است و افرادی که دعوت نامه 
برایشان صادر شده است اما به دستشان نرسیده است 
چهار میلیون نفر است.حیدری همچنین درمورد گروه 
دوم جامان��دگان توضیح داده بود: گ��روه دوم افرادی 
هستند که توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درامدی جامعه 
ش��ناخته شدند و س��هام عدالت دریافت نکرده اند. در 

بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته 
امداد و بهزیس��تی، روستانش��ینان، کارگران شاغل در 
کارخانه ها، کارگران تحت پوش��ش تامین اجتماعی، 
کارگران فصلی و ساختمانی و... قرار دارند. تعداد گروه 
دوم نزدیک به ۱6 میلیون نفر اس��ت. بنابراین با توجه 
به اینکه ۱6 میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی 
جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت 
دریاف��ت نکردن��د و چهار میلیون نفر ه��م در مراحل 
شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند، 
مجموع جاماندگان سهام عدالت بلکه مستحق دریافت 

این سهام هستند ۲۰ میلیون نفر می شود.
راهکار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان

در نهای��ت نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۱، در مصوب��ه ای راهکاری 
برای تعیین تکلیف جاماندگان س��هام عدالت در سال 
۱۴۰۱ مش��خص کردند.  طبق مصوبه مجلس، دولت 
موظف ش��د از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت 
یا ش��رکت های دولتی در بنگاه ه��ای قابل واگذاری 
در ه��ر بازار موض��وع گروه ه��ای )۱( و )۲( ماده )۲( 

قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
۲۵ خردادم��اه ۱۳۸7 و اصالح��ات و الحاق��ات بعدی 
آن، نس��بت به واگذاری س��هام عدالت به مددجویان 
جامانده تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام خمینی )ره( 
مددجویان سازمان بهزیس��تی کشور و تمامی افرادی 
که از س��هام عدالت برخوردار نش��ده ان��د اقدام کند.  
پس از آن محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس اع��الم کرد که برآورد این اس��ت 
حدود ۲۰ میلیون نفر در کش��ور س��هام عدالت ندارند 
که در کمیسیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده 
ب��ه رییس جمهور نامه دادم و توافق��ات اولیه انجام و 
در بودجه امس��ال تصویب ش��د و دولت کلیات آن را 
پذیرفته و براین اس��اس کسانی که مشمول باشند، در 
س��ال جاری سهام عدالت دریافت می کنند.با این حال 
دولت تا مدت ها نظر قطعی در این مورد نمیداد و حتی 
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی چند 
مرتبه اعالم کرد که هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان 

سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است. 

صفر تا صد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

فرصت ایران برای ایفای نقش در تجارت هند و روسیه
بندر سالیانکا دروازه ای برای  صادرات محصوالت ایرانی به بازار روسیه 

مالکیت ۵۳ درصدی ایران از بندر سالیانکا روسیه موجب شده 
که فرصت بی نظیری ب��رای نقش آفرینی ایران در کریدور 
ترانزیتی شمال-جنوب و تعامالت سه جانبه با هند و روسیه 
فراهم شود. به گزارش فارس، نخستین محموله  ترانزیتی 
از روس��یه به هند از خاک ایران از کریدور ش��مال–جنوب 
هفته پیش آغاز شد. این محموله شامل دو کانتینر ۴۰ فوتی 
ح��اوی لمینیت چوب با وزن ۴۱ تن، به صورت آزمایش��ی 
از مبدا س��ن پترزبورگ واقع در روسیه حرکت کرده و پس 
از انتقال به »بندر س��الیانکا« در آستراخان از طریق دریای 
خزر وارد ایران می ش��ود.این دوکانتینر پس ورود به منطقه 
آزاد انزل��ی در ایران، با کامیون به بندرعباس انتقال یافته و 
از آنجا توسط کشتی های کانتینربر به بندر ناواشیوا در هند 
که مقصد نهایی است، انتقال پیدا می کند.پیش بینی زمانی 
که برای ترانزیت این محموله در نظر گرفته شده، کمتر از 
۲۵ روز است که در مقایسه با مسیر کانال سوئز بیش از ۳۰ 
درصد از صرفه جویی در زمان برخوردار اس��ت. در این بین 
موضوع قابل توجه باالخص برای ایران، »بندر س��الیانکا« 
و چرایی اهمیت آن اس��ت که در این گزارش به وضعیت و 

ویژگی های آن پرداخته می شود.
درصدیایرانازبندرسالیانکاروسیه مالکیت���53

بندر سالیانکا در منطقه اقتصادی استان آستراخان قرار دارد و 

جمهوری اسالمی ایران مالکیت ۵۳ درصد از آن را در اختیار 
دارد. شهر بندری آستراخان نیز در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال 
دریای خزر و در خاک کش��ور روسیه واقع ش��ده است و از 
طریق رودخانه ولگا به خزر متصل می شود.طبق آمار رسمی 
دولت محلی آستراخان، بندر سالیانکا در سال ۲۰۲۰ بین ۱۵ 
بندر فعال در رودخانه ولگا، توانس��ت رتبه اول هم از لحاظ 
تناژ بارگیری و هم تعداد فروند پهلودهی کش��تی را به خود 
اختصاص دهد. بندر سالیانکا که بیش از ۵۳ درصد سهام آن 
در اختیار کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است، در سال 
۲۰۲۰، ب��ا حدود 67۰ هزار تن تخلیه و بارگیری، به برترین 
بندر از این حیث در این منطقه تبدیل شده است.امین اعظمی 
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس درباره زیرساخت ها و ظرفیت های صادرات و واردات 
بندر سالیانکا می گوید: در این بندر به طول 7۵۰ متر اسکله 
وجود دارد و به طور همزمان ۵ کشتی می تواند کار بارگیری و 
تخلیه را انجام دهد. این بندر از ظرفیت بیش از نیم میلیون تن 
بارگیری و تخلیه در طول یک سال برخوردار است و بر اساس 
س��رمایه گذاری های در حال انجام، قرار است این میزان، به 
بیش از ۰.7 میلیون تن در س��ال برس��د.وی در ادامه اظهار 
داشت: از دیگر ویژگی ها و مزیت های بندر سالیانکا می توان 
به چهار هزار متر خط راه آهن شامل شش خط ریل راه آهن، 

واگن های حمل غالت، انبارها و سیلوهای مختلف اشاره کرد.
اعظمی گفت: نوع کاالهای صادراتی روس��یه از این بندر به 
ایران نیز اغلب شامل غالت، چوب، روغن و دانه های روغنی، 
ذرت، گوش��ت قرمز و تجهیزات و قطعات می شود. میوه و 
خشکبار، سبزیجات، سیمان، محصوالت غذایی فرآوری شده، 
پارچه و سرامیک هم محصوالتی است که از طریق این بندر، 

از ایران به روسیه وارد می شود.
بن�درس�الیانکادروازهایب�رایورودایرانب�هبازار ���

روسیه
بندر سالیانکا به دلیل موقعیت جغرافیایی که در خاک کشور 
روسیه و شمال دریای خزر دارد، می تواند نقش بسیار مهمی 
در توسعه و تقویت کریدور شمال-جنوب ایفا کند.این بندر 
همچنین در انتهای مسیر رودخانه بزرگ ولگا قرار دارد که 
این رودخانه با ۸۰ درصد حجم آب های ورودی به دریای خزر 
تنها آبراه قابل کشتیرانی در مناطق سرزمینی روسیه است که 
با استفاده از کانال »ولگا - دن«  ارتباط مستقیم با آب های 
آزاد را میسر می سازد. همه این موارد ضرورتی را ایجاد می کند 
تا ظرفیت این بندر که نقش مهمی در تبادل کاال بین ایران 
و روسیه نیز دارد، افزایش پیدا کند.اما موضوعی که باید مورد 
توجه قرار گیرد اس��تفاده از بندر سالیانکا به عنوان دروازه ای 
برای ورود به بازار روس��یه و مرکزیت صادرات محصوالت 

ایرانی است. متاسفانه ظرفیت و زیرساخت های این بندر به 
گونه ای است که بیشتر در امر واردات محصوالت از روسیه به 
ایران مورد استفاده قرار می گیرد و سهم آن نسبت به مبادی 

دیگر صادراتی ایران به روسیه، بسیار اندک است.
فرص�تایرانب�رایایف�اینقشدرتج�ارتهندو ���

روسیه
اهمیت بندر سالیانکا از زاویه نقش کریدور شمال – جنوب و 
تعامالت تجاری دو کشور هند و روسیه نیز برای ایران حائز 
اهمیت است. آخرین آمارهای رسمی هند نشان می دهد که 
در اولین ماه تحریم های روسیه )ماه مارس( صادرات هند به 
این کشور افتی 7۰ درصدی داشته، اما وارداتش بیش از دو 
برابر شده اس��ت. علت اوج گیری واردات مربوط به جهش 
خرید نفت هند از روس��یه اس��ت که از ۳۰ هزار بش��که در 
روز به بیش 7۰۰ هزار بش��که افزایش یافته است.از طرفی 
سال گذش��ته میالدی نیز کل تجارت روسیه و هند ۱۳.۵ 
میلیارد دالر بوده که از مسیرهای دریایی کانال سوئز و بدون 
اس��تفاده از خاک ایران انجام شده است.با توجه به افزایش 
چشمگیر صادرات نفت روسیه به هند، به تدریج محصوالت 
و کااله��ای هندی نیز جای خود را بی��ش از پیش در بازار 
کشور روسیه باز کرده و مسیرهای صادراتی هند به روسیه 

اهمیتی دو چندان پیدا خواهند کرد.
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شهرستان

39 هزار و 3۷۶ متقاضی واجد شرایط 
دریافت مسکن در استان مرکزی 

شناسایی شد 
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی 
گف��ت: ۱۴۰ هزار و ۱۰۱ متقاضی تاکنون در 
طرح نهضت ملی مسکن این استان ثبت نام 
کردند که از این تعداد ۳9 هزار و ۳76 نفر در 
پایش اولیه واجد شرایط دریافت مسکن شدند. 
»حمید انعامی « مدیر کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان مرکزی در حاش��یه نشس��ت با وزیر 
راه و شهرس��ازی به صورت ویدئو کنفرانس  
افزود: از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی 
مسکن در کشور، 6۱ هزار و ۱۲7 واحد سهم 
استان مرکزی است که در این طرح تاکنون 
افزون بر ۱۴۰ هزار و ۱۰۱ متقاضی نسبت به 

ثبت نام خود اقدام کرده اند.
وی تاکی��د کرد: تعداد 79۵ طرح مس��کونی 
با ظرفی��ت ۲7 هزار و ۵۲۸ واحد در اس��تان 
مرکزی تعریف ش��ده که تاکنون ۱۴ هزار و 

66۵ نفر، هزینه اولیه خود را واریز کرده اند.
مدیر کل راه و شهرس��ازی استان مرکزی در 
خصوص طرح هش��ت ه��زار و ۱۱۲ واحدی 
نهضت ملی مس��کن ش��هر اراک در اراضی 
اداره کل اوق��اف و ام��ور خیری��ه نیز گفت: 
قرارداد نظارت کارگاهی با تخفیف 9۰ درصد 
در حال انعقاد قرارداد اس��ت و تاکنون دستور 
نقش��ه دریافت ش��ده و برای هش��ت ناحیه 
نیز تفکیک انجام  ش��ده و ق��رارداد مطالعات 
ژئوتکنیک با تخفیف 7۰ درصد با آزمایشگاه 

مکانیک خاک استان منعقد شده است.

طرح آبرسانی به ۱2۸روستا ایالم با 
اعتباری بالغ بر 5۰۷ میلیارد تومان در 

حال انجام است
فرمانده س��پاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم 
گفت: طرح آبرس��انی به ۱۲۸ روستا ایالم با 
اعتباری بالغ ب��ر ۵۰7 میلیارد تومان در حال 

انجام است.
سردار جمال ش��اکرمی  در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: س��پاه هم��واره ی��ار و همراه 
دول��ت ه��ا در راس��تای اج��رای طرح های 
مختلف بوده اس��ت در اس��تان ایالم نیز این 
همراهی به صورت ویژه در دس��تور کار سپاه 

امیرالمومنین)ع( استان ایالم است.
فرمانده س��پاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم، 
با اش��اره به اینکه اقدامات فراوانی در استان 
در راس��تای کنترل و هدای��ت آب های روان 
انجام شده است گفت: ۵ پروژه در شهرستان 
ملکش��اهی در این زمینه انجام ش��ده و یک 
پ��روژه نی��ز با ن��گاه و روحیه جه��ادی همه 

دستگاه ها در دست اقدام و پیشرفت است.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم با 
اش��اره به اینکه پروژه ۱6 کیلومتری آسفالت 
در این شهرس��تان به مناس��بت آزادس��ازی 
مهران آماده افتتاح اس��ت، اف��زود: در حوزه 
آب های روان و هدایت به اراضی کش��اورزی 
حدود ۱۰۰۰ هکتار تحت پوشش قرار گرفته 
که کار نوینی در راس��تای ایجاد اش��تغال در 

منطقه است.

تعامالت شرکت گاز و سازمان نظام 
مهندسی، باعث ارتقای کیفیت 

خدمات دهی می شود 
سرپرست ش��رکت گاز ایالم گفت: تعامل دو 
س��ویه شرکت گاز و س��ازمان نظام مهندسی 
س��اختمان در اس��تان باعث ارتقای کیفیت 

خدمات دهی به ذینفعان شده است.
محمود کشاورز در دیدار با اعضای هیُات مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایالم 
افزود: نظارت دقیق بر اجرای گاز کشی داخلی 
منازل توسط ناظران سازمان نظام مهندسی، 
باعث کاهش حوادث گازی در اس��تان شده 
اس��ت که ای��ن اقدام��ات و دق��ت در انجام 

نظارت ها قابل تقدیر و قدردانی است.
وی اف��زود: ع��الوه بر نظ��ارت ب��ر اجرای 
سیس��تم لوله کش��ی داخلی منازل، مطابق با 
دس��تورالعمل های ش��رکت ملّ��ی گاز ایران، 
نظارت بر اجرای سیس��تم لوله کش��ی داخلی 
تمامی مش��ترکین عمده، صنعتی، کشاورزی 
و دام و طیور و غیره نیز بعهده س��ازمان نظام 

مهندسی است.
سرپرس��ت ش��رکت گاز اس��تان به اهمیت 
نظارت بر اجرای سیس��تم لوله کش��ی داخلی 
تمامی مشترکین اشاره و تصریح کرد: انتظار 
می رود در این حوزه ناظرین گاز واجد شرایط، 
توسط سازمان نظام مهندسی معرفی گردند تا 
دوره های آموزشی مورد نیاز بر اساس آخرین 
اس��تانداردها به صورت مرحل��ه ای برای آنها 
برگزار شود تا شاهد کاهش حوادث در حوزه 

گاز در سطح استان باشیم.

استقبال بخش خصوصی استان 
اردبیل از همکاری با سرمایه گذاران 

استرالیایی
 پروی��ن حس��ینی - اردبی��ل /رئی��س اتاق 
بازرگانی اردبیل در دیدار با س��فیر استرالیا از 
آمادگی فعاالن بخش خصوصی اردبیل برای 
همکاری با س��رمایه گذاران استرالیایی خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اردبیل، حس��ین پیرموذن در دیدار با س��فیر 
اس��ترالیا در ایران گفت: به عن��وان نماینده 
بخش خصوصی استان اردبیل اعالم می کنم 
که آم��اده پذیرش س��رمایه گذار از کش��ور 
استرالیا و  هم چنین اعزام سرمایه گذار به این 
کشور هس��تیم. رئیس اتاق بازرگانی اردبیل 
افزود: بخش خصوصی در ایران توان باالیی 
دارد تا حدی که در همه این س��ال ها برای 
عبور کش��ور از بحران اقتصادی و تحریم ها 
تالش کرده اس��ت و اکنون نیز آماده توسعه 
روابط اقتصادی با س��ایر کش��ورها هستیم. 
رئی��س خانه صنعت و معدن اس��تان اردبیل 
تاکید کرد: اکثر صنایع در استان اردبیل فعال 
هس��تند و با توجه به پتانس��یل های موجود 
در بخش ه��ای متنوعی مثل صنعت، معدن، 
کشاورزی و گردش��گری می توان همکاری 
ک��رد. او ادام��ه داد: در حوزه کش��اورزی و 
صنای��ع تبدیلی پتانس��یل بزرگی مثل تولید 
یک میلیون تن سیب زمینی در سال و کشت 
و صنعت ه��ای مغان و پارس را در اس��تان 
داریم و آم��اده همکاری با س��رمایه گذاران 
اس��ترالیایی در این بخش ها هستیم. رئیس 
اتاق بازرگانی اردبیل در انتها گفت: از حضور 
سفیر استرالیا در استان تشکر می کنم به ویژه 
که در این شرایط تحریم ها به دنبال توسعه 
رواب��ط اقتصادی هس��تند و معتقدم که باید 
گام های عملی برداشته ش��ود تا تاثیری در 
توس��عه روابط اقتصادی داشته باشد. لیندال 
ساکس سفیر استرالیا نیز در این دیدار گفت: 
هدف ما از س��فر به اس��تان اردبیل مشاهده 
فرصت های موجود در این اس��تان و انتقال 
آن ها به فعاالن اقتصادی استرالیا است تا از 
این فرصت ها برای توسعه همکاری های دو 

جانبه استفاده شود.

تکذیب شیوع وبا در اصفهان
به دنبال شیوع ش��ایعاتی در فضای مجازی 
مبن��ی بر ش��یوع وبا از طری��ق مصرف آب 
شرب شبکه و رد این شایعه توسط دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، شرکت آبفای استان 
اصفهان نیز هر گونه انتقال بیماری از طریق 
شبکه آب شرب اصفهان را تکذیب می کند.
آب ش��رب ۵۸ ش��هر و ۳۸۰ روستای تحت 
پوش��ش سامانه آبرس��انی اصفهان بزرگ از 
طریق تصفیه خانه آب باباشیخعلی تامین و 
پس از گذراندن همه فرایندهای تصفیه، ازن 
زنی و کلر زنی ش��ده و میزان کلر باقیمانده 
در شبکه آب ش��رب بر اساس استاندارهای 
۱۰۵۳ بوده و در مح��دوده ۰.۵ تا ۰.۸ میلی 

گرم بر لیتر می باشد.
همچنی��ن به ص��ورت روزانه هم��ه آزمون 
های میکروبی و ش��یمیایی ب��رای اطمینان 
از سالمت آب شرب توسط آزمایشگاه های 

شرکت آبفا انجام می شود.
همچنین به اس��تحضار مشترکین عزیز می 
رساند با توجه به در مدار قرار گرفتن تعدادی 
از چاه های متفرقه ب��ا هدف جبران کمبود 
آب شرب و بهداشت در فصل گرم سال؛ آب 
اس��تحصال شده همه این چاه ها به صورت 
دائم گندزدایی و کلرزنی شده و کنترل های 
بهداش��تی الزم توسط مرکز بهداشت استان 
و ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان به 

صورت دایم انجام می شود.

آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی 
جم راه اندازی می شود

مدی��ر درمان تامی��ن اجتماعی بوش��هر در 
نشستی با مس��ئولین شهرستان جم توسعه 
خدمات درمانگاه تامین اجتماعی را از برنامه 
ه��ای توس��عه ای مدیریت درم��ان تامین 

اجتماعی استان برشمرد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان؛ دکتر حسن اسماعیلی 
مدی��ر درمان تامی��ن اجتماعی بوش��هر در 
نشستی با فرماندار،شهردار و رئیس شورای 
ش��هر جم از راه اندازی آزمایشگاه درمانگاه 

تامین اجتماعی جم خبر داد.
مدی��ر درم��ان تامی��ن اجتماع��ی بوش��هر 
گف��ت :به منظ��ور ارائه خدم��ات تخصصی 
و افزای��ش رضایتمن��دی بیمه ش��دگان راه 
اندازی آزمایش��گاه درمانگاه تامین اجتماعی 
جم را در دس��تور کار قرار دادیم که با نصب 
تجهیزات،مقدمات این کار فراهم شده و در 
آینده نزدیک با تامین نیروی انس��انی مورد 

نیاز به بهره برداری خواهد رسید.
دکتر اس��ماعیلی افزود: در راس��تای توسعه 
کمی و کیفی خدمات درمانی تامین اجتماعی 
استان افزایش شیفت کاری درمانگاه تامین 
اجتماع��ی جم به عنوان یکی از برنامه های 
توس��عه ای مدیریت درمان در دست بررسی 

است.

اخبار

  مدیر فرودگاه ش��هدای ایالم با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایی ساخت ترمینال جدید 
این فرودگاه با 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال انجام اس��ت، گفت: ترمینال جدید 
فرودگاه شهدای ایالم هفته دولت به بهره 

برداری می رسد.

»محمدجواد یگانه« در جریان بازدید معاون 
وزیر راه و مدیرعامل شرکت فرودگاه های 
ناوبری هوایی ایران از ترمینال در دس��ت 
احداث فرودگاه ایالم اظهار داشت: پروژه 
ترمین��ال جدید فرودگاه ش��هدای ایالم با 
زیربنای شش هزار متر مربع با اعتبار ۲9۰ 

میلیارد ریال در حال ساخت است.
وی اف��زود: تالش پیمان��کار مربوطه این 
اس��ت که تا پی��ش از هفته دول��ت و فرا 
رس��یدن اربعین حس��ینی به بهره برداری 

برسد.
مدیر فرودگاه ش��هدای ایالم تصریح کرد: 

ب��ا افتتاح پروژه ترمینال جدید این س��الن 
ب��ه پروازهای داخلی و ترمینال کنونی نیز 
ب��رای پروازهای خارجی اختصاص خواهد 

یافت.
»یگان��ه« اضافه کرد: روزانه چهار پرواز با 
ظرفیت 6۰ درصد و با حدود ۵۰۰ مس��افر 

از طریق فرودگاه شهدای ایالم جابجا می 
شود.

ترمینال جدید فرودگاه شهدای ایالم هفته دولت به بهره برداری می رسد
مدیر فرودگاه شهدای ایالم؛

بازگشایی پادگان لشکر ۷۷ نتیجه اراده همه مسئوالن برای خدمت به مردم بود
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-تولیت آستان قدس 
رضوی بازگش��ایی پادگان لشکر 77 رو نتیجه اراده تمام 

مسئوالن برای خدمت به مردم دانست.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در آیین بازگشایی 
و ساماندهی پادگان لشکر 77 ارتش، با بیان اینکه ملت 
شریف و مقاوم ایران اسالمی شایسته بهترین خدمت ها 
هس��تند، عنوان کرد: همه مردم عزیز، انقالبی، صبور و 
بافرهنگ ایران اسالمی شایسته بهترین خدمت ها بوده و 
مردم مش��هد در کنار تمام فضیلت های مردم غیور ایران 
از توفیق هم جواری حضرت رضا)ع( نیز برخوردار هستند 
و ای��ن امر ایجاب می کند مس��ئوالن هر ن��وع خدمتی 

می توانند به این مردم عزیز ارائه دهند.
وی اراده مس��ئوالن در خدم��ت به مردم را راهگش��ای 
بس��یاری از مشکالت دانس��ت و عنوان کرد: وقتی اراده 
خدمت به مردم وجود داش��ته باشد به دنبال آن همدلی 
و همراهی نیز به وجود می آید و کارها به س��رعت انجام 
می شود، مهم این است که اراده خدمت به مردم در همه 
مسئولین و نهادها وجود داشته باشد. تولیت آستان قدس 
رض��وی اف��زود: هنگامی که اراده برای رفع مش��کالت 
مردم و خدمت گزاری به آن ها باشد، آنگاه باید نگاه های 

بخشی را کنار گذاشت و منفعت عموم را در نظر گرفت، 
هنگامی که این گونه باشد بس��یاری از کارها خودبه خود 
انجام می شود. وی با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی 
با تمام امکانات آماده خدمت به مردم اس��ت، اظهار کرد: 
رویکرد آستان قدس خدمت به تمام مردم عزیز ایران به 

ویژه مردم شریف خراسان و مشهد است و آنچه امکانات 
داریم ب��رای رفع مش��کالت مردم و عم��ران و آبادانی 
کش��ور و شهر مقدس مش��هد با لحاظ مالحظات وقف 
به کارخواهیم بس��ت. حجت االسالم والمس��لمین مروی 
در ادام��ه به مالحظات و محدودیت ه��ای وقف و لزوم 

اجرای نیات واقفان اش��اره و عنوان کرد: زمین هایی که 
در اختیار آستان قدس است با امالک سایر نهادها بسیار 
متفاوت بوده، اراضی آس��تان قدس موقوفه و به صورت 
امانت در اختیار این آستان مقدس است و نمی توان آن ها 
را به دلخواه و بدون توجه به نیت واقف مورداستفاده قرار 
داد؛ اگر زمینی هم در بخش��ی واگذار می ش��ود باید مابه 
ازای آن جبران ش��ود و اگر این گونه نبود شرعاً مسئول 

هستیم و در آخرت باید پاسخگو باشیم.
وی ابراز کرد: ما معتقدیم می توان هم آسایش و خدمت 
ب��ه مردم را فراهم ک��رد و هم به نیات واقفان عمل کرد 
و تالش آس��تان قدس نیز تحقق ای��ن دو مهم در کنار 
یکدیگر است؛ اما از دستگاه های مختلف نیز انتظار داریم 
شرایط آستان قدس را در نظر بگیرند، ما باید پاسخگوی 
مردم در این دنیا و پاسخگوی واقفان در آن دنیا باشیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد: اموال آستان 
قدس امانت هستند و واقفی که آن ها را وقف کرده شرط 
و ش��روط برای آن گذاشته و ما ش��رعاً نمی توانیم نیت 
واقفان را در نظر نگیریم و موظف به صیانت از موقوفات 
هستیم، اما در کنار آن به آسایش و رفع مشکالت مردم 

نیز توجه داریم.

تولیت آستان قدس رضوی:

سعی می کنم امانتدار خوبی برای این مسئولیت باشم
سرپرس��ت شهرداری کرج گفت: با تالش و 
کار مضاعف به اعتماد اعضای شورای شهر 
پاسخ خواهم داد.  منوچهر غفاری در جلسه 
تکریم و تودیع ش��هردار سابق و معارفه خود 
به عنوان سرپرست ش��هرداری کرج اظهار 
کرد: تالش خواهم ک��رد با کار مضاعف به 
اعتماد اعضای ش��ورای ش��هر پاسخ دهم و 
امیدوارم با تعامل و مساعدت سایر همکاران، 

زمینه ای فراهم شود تا گره ای از مشکالت 
شهر و شهروندان گش��وده شود.وی با بیان 
اینکه س��عی می کنم امانتدار این مسئولیت 
خطیر باشم، توضیح داد: طول مدت خدمت 
به هیچ وجه مهم نیست و مهم این است که 
بتوانی��م از هر فرصتی ه��ر چند کوتاه برای 
خدمتگذاری به مردم استفاده کنیم.سرپرست 
شهرداری کرج با بیان اینکه در کنار قدردانی 

از اعضای ش��ورای شهر باید تشکر ِویژه ای 
از مصطفی سعیدی داشته باشم، تاکید کرد: 
در مدتی ک��ه به عنوان مدیر منطقه ش��ش 
خدم��ت می کردم مصطفی س��عیدی بدون 
حاش��یه پیگیر مشکالت ش��هر بود و به جز 
کار دغدغ��ه دیگ��ری نداش��ت.وی توضیح 
داد: در فرص��ت ایجاد ش��ده با اهتمام کامل 
در مس��یر پیشبرد اهداف س��ازمانی وتحقق 

سیاس��ت های شورای ش��هر گام برمی دارم 
و امیدوارم با حمایت ش��ورا و س��ایر مدیران 
تحوالت مثبتی در شهر اتفاق بیفتد.غفاری 
اضافه کرد: مدیران شهری نه برای فرد بلکه 
برای مجموعه شهر و شهروندان فعالیت می 
کنند و امیدوارم با استفاده از توان، تخصص 
و تجربه همکاران و دلسوزان شهر، کرج به 

سمت توسعه بیشتر پیش برود.

 رئیس هیئت مدی��ره فوالد مبارکه نقش 
ای��ن ش��رکت را در ایج��اد ارزش افزوده 
برای کش��ور مهم ارزیاب��ی کرد و گفت: 
فوالد مبارکه در دهه های گذشته توانسته 
قابلیت ه��ای خوب��ی از خود ب��ه نمایش 
بگذارد که باعث ارتق��ای جایگاهش در 

صنعت و اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت و 
نتیجه ای��ن قابلیت ها، تولید محصوالتی 
است که این ش��رکت را ازنظر کیفی به 

بهترین ها در منطقه تبدیل کرده است. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ف��والد، رئیس 
هیئت مدی��ره ف��والد مبارکه ب��ه همراه 
جمع��ی از اعض��ای هیئت مدی��ره ای��ن 
ش��رکت از خطوط تولی��د و تصفیه خانه 

پساب فوالد مبارکه بازدید کردند.
محس��ن صالحی نیا رئی��س هیئت مدیره 
شرکت فوالد مبارکه در این بازدید اظهار 

کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک 
مجموعه ب��زرگ صنعتی کش��ور، نقش 
بس��یار مهمی در ایج��اد ارزش افزوده و 
نیازهای  ص��ادرات دارد و تأمین کنن��ده 

بسیاری از صنایع تولیدی کشور است.
وی اف��زود: هرچن��د ای��ن روزه��ا تولید 
ب��ا حداکث��ر ظرفیت، ب��ه دلی��ل وجود 
محدودیت ه��ای ان��رژی ب��ا چالش های 
ج��دی مواجه اس��ت، اما ب��رای این که 
بتوانی��م تولید با ظرفیت باالیی داش��ته 
باشیم و آن را استمرار دهیم، پروژه های 

مختلف��ی ب��رای تقوی��ت زیرس��اخت ها 
ازجمله تصفیه پس��اب و احداث نیروگاه 
تعریف ش��ده تا بتوانی��م از کاهش میزان 

تولید جلوگیری کنیم.
ف��والد  ش��رکت  هیئت مدی��ره  رئی��س 
مبارکه خاطرنش��ان کرد: ف��والد مبارکه 
برنامه های وی��ژه ای برای ایجاد تنوع در 
تولی��د محصوالت خود دارد تا بتواند نیاز 
صنایع پایین دستی همچون خودروسازان 
و تولیدکنن��دگان لوازم خانگی را برطرف 
سازد تا از واردات در این زمینه جلوگیری 

کرده باشد.
وی اذعان داش��ت: پروژه های توسعه ای 
فوالد مبارکه همچون پروژه احداث واحد 
نورد گرم ش��ماره ۲، ایج��اد نیروگاه های 
خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی برای 
تولید ۱۵۰۰ مگاوات برق و... که هم راستا 
با یکدیگ��ر برای تکمیل زنجیره تولید از 
کنس��انتره ت��ا تولید محص��والت نهایی 
انجام می شود، می تواند گام مهمی برای 
تحق��ق جهش تولید محص��والت کیفی 

فوالدی در کشور باشد.

نقش مهم فوالد مبارکه در ایجاد ارزش افزوده برای کشور
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

فراخوان بهزیستي خراسان رضوي براي مشارکت مؤسسات خیریه و تخصصي
ط��رح حمایت ه��اي روان��ي اجتماع��ي از 
ک��ودکان کار و خیابان به بخش غیر دولتي 

واگذار مي شود.
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-بخش 
حمایت ه��اي رواني اجتماع��ي از برنامه ي 
س��اماندهي و توانمندس��ازي کودکان کار و 
خیابان در خراس��ان رض��وي به بخش غیر 

دولتي واگذار مي شود.
به گفته مسؤول امور آسیب دیدگان اجتماعي 
بهزیستي خراسان رضوي، همه ي مؤسسات 

و مراکزي که توانایي فني، مالي و تخصصي 
انجام فعالیت  براي ساماندهي کودکان کار و 
خیاب��ان را دارند مي توانند آمادگي خود را به 

بهزیستي اعالم کنند.
محمد غفاري زاده گفت: این کار با مدیریت 
بخش خصوصي و با نظارت بهزیستي انجام 
مي ش��ود و دس��تگاه هاي متداخل در برنامه 
هم باید سهم خود را در این واگذاري تقبل 

نمایند.
وي خاط��ر نش��ان ک��رد: ب��راي پذیرش، 

نگهداري موقت، توانمندس��ازي و تش��ویق 
ب��ه تحصیل ک��ودک، خدمات م��ددکاري 
و روان شناس��ي ب��راي خان��واده، خدم��ات 
توانمندس��ازي و اجتماعي و آموزش والدین 
که در مجموع این طرح دیده شده، سرانه اي 
تعیین گردیده و مؤسس��ات غیر دولتي واجد 
شرایط با دریافت این سرانه، خدمات تعیین 
ش��ده را تح��ت نظ��ارت بهزیس��تي انجام 
مي دهند.غفاري زاده یادآور ش��د: مؤسسات 
خیری��ه اي که در اهداف اساس��نامه ي آنها، 

حمایت از کودکان کار و خیابان قید ش��ده 
و مراکزي ک��ه پیش از ای��ن در طرح هاي 
اجتماعي بهزیس��تي همکاري داشته اند در 

اولویت پذیرش خواهند بود.
وي خاط��ر نش��ان کرد: دس��تور العمل این 
واگذاري از سازمان بهزیستي ابالغ گردیده 
و هم��ه ي جوان��ب موض��وع در آن لحاظ 

گردیده است.
مس��ؤول ام��ور آس��یب دیدگان اجتماع��ي 
بهزیس��تي خراس��ان رض��وي ادام��ه داد: 

همچنین بخش ه��اي قضای��ي، حقوقي و 
هماهنگي با دس��تگاه هاي اجرایي به لحاظ 
وج��ود ک��ودکان اتباع، نی��ز در طرح لحاظ 

گردیده است. 
وي ی��ادآور ش��د: در ط��ول 9 م��اه اجراي 
ط��رح س��ایبان مه��ر، ۱۰۸۰ ک��ودک در 
مش��هد شناسایي و س��اماندهي شده اند که 
آموزش، توانمندس��ازي و خدمات اجتماعي 
براي تعدادي از کودکان و خانواد ه هایش��ان 

همچنان ادامه دارد.

 آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژه مجتمع فرهنگی وهنری نظرآباد
مسئول عمرانی شهرداری نظرآباد

مس��ئول عمرانی ش��هرداری نظرآباد گفت: 
عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژه مجتمع 
فرهنگی وهنری نظرآب��اد با حجم ۴۵۰متر 
مکعب در ۲۸ خرداد ماه س��ال جاری انجام 

شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��هرداری و 
شورای ش��هر نظرآباد، س��رفالح از مراحل 

اج��رای عملی��ات بت��ن ریزی فونداس��یون  
پروژه فرهنگس��را بازدی��د و در جریان  روند 
اجرای پ��روژه مذکور قرار گرف��ت و اظهار 
داش��ت: شهرداری و ش��ورای اسالمی دوره 
شش��م نظرآباد در برنامه ه��ای خود احداث 
فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی، آموزشی 
را در اولوی��ت قرار دادن��د  که به لطف الهی 

امروز ش��اهد بت��ن ریزی و انج��ام کارهای 
اجرایی آن هستیم. 

 مس��ئول عمرانی شهرداری نظرآباد با اشاره 
به مطالعات و نیازس��نجی های انجام ش��ده 
برای اجرای این ط��رح، افزود: جمعیت این 
شهرس��تان و نبود مجتمع فرهنگی، موجب 
شد شهرداری نس��بت به احداث فرهنگسرا 

اقدام کند.
سرفالح با اشاره به کارکردها و فعالیت های 
این فرهنگس��را، تاکید کرد: تشکیل فضای 
آموزش ش��هروندی، کالس ه��ای مختلف، 
س��الن اجتماعات ، نمازخان��ه، کتابخانه و ... 
از جمله برنامه های پیش روی این مجموعه 

است.

این مسئول در شهرداری با بیان اینکه پروژه 
های عمرانی ش��هرداری در س��ال جاری با 
سرعت و دقت درحال مطالعه و اجرا هستند، 
بیان کرد:  اساس و پایه پروژه های زودبازده  
خواست و مطالبه مردمی است به دلیل اینکه 
اولویت ش��هرداری و ش��ورای شش��م جلب 

رضایت شهروندان است.

تولید فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن اصفهان است
علیرض��ا امیری مدیر رواب��ط عمومی ذوب 
آه��ن اصفهان گفت: تولید ف��والد در ایران 
ثمره احداث ذوب آهن اصفهان اس��ت، این 
کارخانه عظیم صنعتی به عنوان یک آرمان 
ملی با حض��ور نیروهای مختلف از س��طح 
کشور و تالش شبانه روزی آن ها طی چهار 
سال ساخته شد که این دستاورد بی نظیر به 

عنوان یک رکورد ثبت گردید. 
وی افزود: احداث ش��هر فوالدشهر از جمله 

دستاوردهای دیگر ذوب آهن اصفهان است 
که به عنوان یک ش��هر مدرن ساخته شد و 
یک مسئولیت اجتماعی بزرگ به شمار می 
رود. مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
تصری��ح ک��رد: از زمان س��اخت ذوب آهن 
تاکنون حدود ۱۴۰ هزار نفر در آموزشگاه این 
کارخان��ه آموزش دیدند و در صنایع مختلف 
کشور منشا خیر و برکت شدند و این رویکرد 

تاکنون ادامه دارد.

ای��ن مقام مس��ئول ادام��ه داد: دوران دفاع 
مقدس نیز ب��رای ذوب آهن اصفهان برگ 
زرین دیگری محس��وب می ش��ود زیرا این 
کارخان��ه در کنار حف��ظ خط تولی��د، برای 
پش��تیبانی از جبهه های جنگ با اعزام ۱۴ 
هزار نفر رزمنده و ارسال قطعات و تجهیزات 
نقش بی بدیلی را ایفا کرد که سند افتخار آن 

تا همیشه جاودانه خواهد بود. 
علیرضا امیری بیان کرد: ذوب آهن اصفهان 

با بهره مندی از انواع گواهینامه های ملی و 
بین المللی مطابق با استانداردهای روز دنیا، 
انواع محصوالت ف��والدی مانند ریل، آرک 
معدن، انواع تیرآهن، میلگرد و... را تولید می 
کند و در کنار تامین نیاز بازار داخل، نیمی از 

محصوالتش را صادر می کند. 
وی گف��ت: این ش��رکت در راس��تای عمل 
به مس��ئولیت اجتماعی پس��اب ش��هرهای 
روس��تای   ۱۱ و  مینادش��ت  فوالدش��هر، 

شهرستان فالورجان و همچنین زرین شهر 
را خریداری کرده و در سیکل تولیدش مورد 
اس��تفاده قرار می دهد. در خرید پساب این 
شهرهای همجوار ۵۰۰ میلیارد تومان و برای 
انتقال پساب کارخانه نیز ۱۵۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری ش��ده است و اقدام دیگر در 
این زمینه ساخت تصفیه خانه پساب در ذوب 
آهن با س��رمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان 

است.
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کاهش وزن سریع با نوشیدن روزانه 
چند فنجان دمنوش سبز

نتایج تحقیقات نشان می دهد نوشیدن روزانه 
چند فنجان چای س��بز با کاهش وزن مرتبط 
است.به نقل از سایکولوژی نیوز، چهار فنجان 
چای س��بز با ۵.۵ پوند کاهش وزن در هشت 
هفته همراه اس��ت. حتی نوش��یدن ۲ فنجان 
چای س��بز روزانه نیز می توان��د کاهش چند 
پون��دی وزن را در پی داش��ته باش��د.در این 
مطالعات افراد با نوش��یدن چای س��بز بدون 
ایجاد تغیی��رات دیگری در رژی��م غذایی یا 
ورزش وزن خ��ود را کاه��ش دادند. محدود 
ک��ردن کال��ری و ی��ا افزای��ش فعالیت های 
ورزشی به افزایش بیشتر کاهش وزن کمک 
خواهد کرد.چای س��بز در کاهش وزن موثر 
اس��ت زیرا ب��ه تنظیم س��طح گلوکز کمک 
می کند. این گیاه ح��اوی ماده ای فعال یعنی 
نوعی فالونوئید به نام کاتچین گاالت است 
که به نام EGCG نیز شناخته می شود.نتایج 
مطالعه اخیر حاصل تحقیق روی موش هایی 
با رژیم غذایی پرچرب است که ۲ درصد چای 
سبز مصرف کردنده بودند. نتایج نشان داد که 
آن ها در مقایس��ه با موش هایی که با عصاره 
چای سبز تغذیه نشده بودند، ۲۰ درصد وزن 
کمتری داشتند.پروفسور ریچارد برونو، محقق 
این تحقیق، گفت: این مطالعه ش��واهدی را 
ارائه می کند که چای س��بز رشد باکتری های 
خوب روده را تشویق می کند و به یکسری از 
فواید منجر می شود که به  طور قابل  توجهی 
خطر چاقی را کاهش می دهد.پروفسور برونو 
اف��زود: نتایج مطالعاتی ک��ه تاکنون در مورد 
مدیریت چاقی انجام ش��ده، حاوی اطالعات 

مختلط بوده است.

افزایش 23 درصدی جمعیت هوبره 
در کشور

دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت اعالم کرد: بر اساس 
سرش��ماری س��ال ۱۴۰۰ جمعیت هوبره در 
کش��ور ۲۳ درصد افزایش داش��ته اس��ت.بر 
اس��اس اطالعات رس��یده از دفتر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط 
زیست، برنامه سرش��ماری و پایش جمعیت 
گون��ه هوبره ب��ه طور همزمان ب��ا همکاری 
محیطبانان و کارشناسان ادارات کل حفاظت 
محیط زیست اس��تان های حوزه پراکنش در 
بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ آذرماه س��ال ۱۴۰۰ اجرا 
شد.بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از ۱6 
استان که در برنامه ملی سرشماری هوبره در 
س��ال ۱۴۰۰ مشارکت داشته اند تعداد ۳ هزار 
و ۴۲۲ قطعه هوبره در ۳۳۰ منطقه مش��اهده 
و گزارش ش��ده است که نس��بت به تعداد ۲ 
هزار و 7۸۱ قطعه هوبره ش��مارش ش��ده در 
سال ۱۳9۸، میزان ۲۳ درصد افزایش داشته 
است.بر اساس این گزارش، استان های یزد با 
تعداد 7۵۴  قطعه، فارس با تعداد 6۴9 قطعه و 
اصفهان با تعداد ۴9۳ به ترتیب بیشترین آمار 
مشاهدات هوبره را به خود اختصاص داده اند 
ک��ه در مجموع میزب��ان ۵۱ درص��د از کل 
جمعیت سرش��ماری شده محسوب می شوند 
و کمتری��ن میزان جمعیت متعلق به اس��تان 

خوزستان با ۸ قطعه بوده است.

شهادت یک مامور ناجا در آزادشهر
فرمانده انتظامی اس��تان گلستان از شهادت 
س��تواندوم »مصطفی سوسرائی« مامور ناجا 
در شهرس��تان آزادش��هر در ط��ی عملیات 
دس��تگیری س��ارقین خبر داد.س��ردار سعید 
دادگر با اش��اره به اینکه با اش��اره به اینکه 
نیروهای انتظامی همواره برای ایجاد امنیت 
و آرامش خاطر مردم عزیز جان خود را کف 
دس��ت گرفته اند، اظهار کرد: ما به جانبازی 
و جانفش��انی برای ملت شریف ایران افتخار 
می کنی��م اما از فق��دان حض��ور نیروهای 
وظیفه شناسمان که در عملیات های پلیسی 
به شهادت می رسند س��وگوار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بامداد امروز همکار وظیفه 
شناس انتظامی آزادش��هر به منظور بررسی 
س��رقت کابل برق و دستگیری سارقان  به 
یکی از مناطق شهرس��تان اعزام شد، اظهار 
ک��رد: متهمان به محض مش��اهده پلیس با 
اس��تفاده از تاریکی هوا از محل متواری می 
ش��وند و محل وقوع جرم را ترک می کنند.
فرمانده انتظامی اس��تان گلستان با تاکید بر 
اینکه هم��کار خدوم انتظامی حین تعقیب و 
گریز س��ارقان ب��ر اثر برخورد ب��ا کابل برق 
فش��ار قوی قطع ش��ده، بش��دت مجروح و 
به بیمارستان منتقل ش��د، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه به علت شدت جراحات وارده، این 
مام��ور انتظامی جان به جان آفرین تس��لیم 
کرده و به خیل همکاران شهیدش پیوست.

 وزیر بهداشت: تیم پزشکی ایران 
 به جام جهانی فوتبال در قطر

 اعزام می شود
وزرای بهداش��ت دو کش��ور ایران و قطر با 
تشکیل کارگروهی تخصصی، همکاری های 
بهداشتی - پزشکی در پشتیبانی از برگزاری 
جام جهانی قطر را آغ��از کردند.دکتر بهرام 
عین اللهی ب��ا اعالم این خب��ر گفت: کادر 
سالمت جمهوری اس��المی در جام جهانی 
۲۰۲۲ قط��ر حض��ور خواه��د داش��ت.وزیر 
بهداش��ت افزود: س��ه گ��روه  از پزش��کان 
متخصص و فوق تخصصی ایرانی در س��ه 
حوزه طب ورزش��ی، تروما و چشم پزشکی 
همزم��ان با برگزاری ج��ام جهانی به دوحه 
اعزام می شوند.عین اللهی همچنین از اعزام 
ش��ماری از پرس��تاران دوره دی��ده و دارای 
مه��ارت مراقبت ه��ای ویژه به این کش��ور 
همزم��ان با جام جهانی خب��ر داد و افزود: با 
توجه به تدوین پیوس��ت سالمت برای جام 
جهانی پیش بینی می شود، ظرفیت مشترک 
مناسبی بین دو کشور برای تبادل تجربیات 
در حوزه ه��ای طب ورزش��ی، تروما، چش��م 
پزش��کی و همچنی��ن  پرس��تاری )مراقبت 
های ویژه( ایجاد شود.محمد حسین نیکنام، 
دس��تیار ویژه وزی��ر و مدی��ر کل همکاری 
های بین الملل وزارت بهداش��ت در سفری 
که به تازگی به دوحه داش��ته، ضمن تقدیم 
دعوت نامه دکتر عین اللهی از وزیر بهداشت 
عمومی قطر برای سفر به جمهوری اسالمی 
ای��ران، ظرفیت ه��ای کش��ورمان را ب��رای 
همکاری های پزش��کی در زم��ان برگزاری 
مس��ابقات ج��ام جهان��ی ۲۰۲۲ قطر اعالم 

کرده بود.

۱۷۰ هزار محتوای نامناسب در شبکه 
شاد حذف شده است

ش��بکه ش��اد در اطالعیه ای با بی��ان اینکه 
محتوای نرم افزار شاد در سه گروه مستهجن، 
غیراخالقی و نامناسب پایش می شود، اعالم 
ک��رد: تا کن��ون ۱7۰ هزار فایل نامناس��ب 
در این ش��بکه حذف ش��ده است.به گزارش 
شبکه شاد، در راس��تای مراقبت از کودکان 
و نوجوان��ان در فض��ای مج��ازی و ایج��اد 
محیطی س��الم برای ک��ودکان و نوجوانان 
در شبکه شاد، س��امانه پایش هوشمند شاد 
از دی ماه سال گذشته راه  اندازی شده است.
پایش محتوا در شاد با استفاده از نظارت  های 
هوشمند به صورت سیستمی متون، تصاویر 
و ویدئوه��ا را م��ورد بازبینی ق��رار داده و با 
استفاده از ش��اخص های تعیین شده، محتوا 
را تجزی��ه، تحلیل و پایش می کند. عالوه بر 
این، فرایند پایش هوشمند با نظارت اپراتور 
انس��انی بازبینی می ش��ود تا درصد خطا به 
حداقل برسد.س��امانه به محض تش��خیص 
محتوای نامناسب آن  را حذف کرده و سپس 
شناس��ه کاربری فرد متخلف توسط نیروی 
انس��انی بررس��ی ش��ده و در نهایت تذکرها 
و سیاس��ت های تنبیهی متناس��ب بر اساس 
ضواب��ط به وی ابالغ می ش��ود.گزارش  های 
دریافت ش��ده توس��ط مخاطبان و کاربران 
از طری��ق ربات پش��تیبانی ش��اد همچنین 
گزارش  های مبنی بر محتوای نامناس��ب در 
گروه ها و کانال ها توس��ط کاربران، از دیگر 

منابع پایش محتوا در شاد است.

مصرف دخانیات چگونه قدرت باروری 
را کاهش می دهد؟

عض��و تیم تخصصی مرکز درم��ان ناباروری 
و س��قط مکرر ابن س��ینا درباره آثار مصرف 
دخانی��ات بر کاهش قدرت ب��اروری در زنان 
و م��ردان توضیح داد.افس��انه ش��ه بخش در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ۱۵ درصد 
جمعیت مش��کل باروری دارند، گفت: یکی از 
علل موثر در ناباروری علل محیطی است که 
از عوامل محیطی مهمی که تاثیر مخربی برای 
زوجین دارد، مصرف دخانیات است. نیکوتین 
سیگار به دلیل تولید رادیکال های سمی سبب 
افزایش سطح  اکسیداتیو استرس ها می شود 
که این ماده بر اس��پرم و تخمک اثرات مضر 
دارد.وی اف��زود: متابولیس��م های نیکوتین بر 
DNA و میتوکندری اثرگذار است و می تواند 
محتوای ژنتیک اسپرم و تخمک را تغییر دهد؛ 
در نتیج��ه هم می تواند مانع از باروری یا بروز 
مش��کالت حین بارداری از جمله سقط شود.
او تاکید کرد: دیده ش��ده مردان��ی که روزانه 
بی��ش از ۱۰ ن��خ س��یگار مص��رف می کنند 
ممکن اس��ت غلظت اسپرم شان کاهش یابد 
یا اشکال طبیعی اسپرم آنها دچار مشکل شود. 
در خانم های مصرف کننده سیگار نیز کیفیت 
تخمک کاه��ش می یاب��د و احتمال کاهش 
ذخی��ره تخمدان ی��ا بروز یائس��گی زودرس 
هم وجود دارد.این متخصص زنان و زایمان،   
اظهار کرد: دخانیات به دلیل کاهش اکسیژن 
خ��ون و انقباض عروقی ک��ه در النه گزینی 
جنین نقش دارند، می تواند س��بب اختالل در 
این زمینه و حتی باعث سقط شود. افرادی که 
دخانیات مصرف می کنند و قرار است درمان 
IVF بگیرند باید بدانند احتمال اینکه درمان 

ناموفق باشد، زیاد است.

اخبار

گ�روهاجتماعی:رئیس ق��وه قضاییه با بیان 
اینک��ه کماکان هزینه دادرس��ی برای مردم 
باال اس��ت به معاونت حقوق��ی قوه قضاییه 
دس��تور داد تا همه تدابیر و اقدامات الزم را 
برای کاهش هزینه های دادرسی اتخاذ کند. 

به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای، در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه 
از وضع موجود در مورد هزینه های دادرسی 
رضایت ندارد، به معاون اول دس��تگاه قضا و 
دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده 
از ظرفیت نخبگان جامعه و جلب مشارکت 
و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس 
یازدهم، اقدامات عاجل ت��ری را برای ایجاد 

تحول در فرایند رس��یدگی ب��ه پرونده های 
قضای��ی و کاس��تن از هزینه ه��ای مادی و 
معنوی دادرس��ی برای مردم، در دستور کار 
قرار دهند.رئیس دس��تگاه قضا با برشمردن 
موارد و مصادیقی از ب��اال بودن هزینه های 
دادرسی، مشخصاً به مسئوالن ذیربط قضایی 
دس��تور داد تا همه مساعدت های الزم را در 
قبال افراد زیان دیده که اموال آنها به سرقت 
رفته و یا به اش��کال مختلف به آنها از ناحیه 

بزهکاران خسارت وارد ش��ده، انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا تحقق کامل بانک جامع 
اطالعاتی در کشور را موضوعی ضروری و 
مهم برای اداره مطلوب تر امور دانس��ت و به 
نقش و تأثیر این مقوله در ساحت ها و شئون 
مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر شناسایی 
مؤدیان مالیاتی، خانه های خالی از س��کنه، 
تقویت بیمه سالمت، ساماندهی یارانه ها و 
غیره اشاره کرد.رئیس عدلیه با اشاره به برخی 

محدودیت ه��ا و معذوریت ه��ای قانونی که 
ممکن است در مقوله ارائه مجوز دسترسی 
به اطالعات از ناحیه برخی دستگاه ها نظیر 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور وجود 
داشته باشد به ضرورت رفع تعارضات قانونی 
در امر هوشمندسازی امور و فرایندهای اداره 
کشور و تحقق کامل بانک جامع اطالعاتی 
در کش��ور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل تر 

توسط هر سه قوه در این راستا تاکید کرد.

هزینه دادرسی کماکان برای مردم باال است
رئیس قوه قضاییه:

چگونه تاخت و تاز ویروس تاجدار در کشور مهار شد؟
بالیی که کرونا برسر مردم آورد؛

گ�روهاجتماع�ی:وی��روس تاج��دار با ُقطر 
متوس��ط حدود ۰.۱۲۵ میکرون چنان دنیا 
را ب��ه هم ریخت ک��ه پی��ش از آن هرگز 
تصور نمی کردیم که این ویروس بسیار ریز 
زندگی و جان مردم  را نشانه گرفته و کوتاه 
هم نمی آید. به گ��زارش »عصر ایرانیان« 
کرون��ا روایت��ی از یک ویروس ناش��ناخته 
بدون آگاه��ی از راه های مب��ارزه و درمان 
آن بود اما روزهای اول تنها موضوعاتی که 
تذکر داده می ش��د این بود که تا می توانید 
به هش��دارهای وزارت بهداشت توجه کنید 
اما خود مسئوالن وزارت بهداشت هم چون 
ویروس��ی ناشناخته بود، نمی دانستند که به 
مردم چه بگوین��د. ۳۰ بهمن ۱۳9۸ کرونا 
با م��رگ ۲ نفر از قم به ای��ران آمد، اینکه 
سریع خبر مرگ این افراد در کشور منتشر 
ش��د ترس مردم بی��ش از پی��ش افزایش 
داد، ب��ه ای��ام عید ن��وروز ۱۳99 نزدیک و 
نزدیک تر می ش��دیم اما ه��ر روز خبرهای 
بس��یار ناگواری از مرگ کرونایی به گوش 
می رس��ید، پی��ک اول کرون��ا از همان روز 
در کشور آغاز ش��د.چون ویروس ناشناخته 
بود هنوز نمی دانس��تیم که نحوه رعایت و 
ابتال نش��دن به این ویروس چگونه است، 
تنها موضوعی که در این روزها برای همه 
مهم بود این بود که خبرهای خوش شنیده 
ش��ود اما اینگونه نبود دوم اس��فند 9۸ آمار 
مبتالیان به کرونا ۱۳ نفر اعالم شد، کرونا 
از قم و اراک فرات��ر رفت، تهران و گیالن 
هم اسیر این ویروس شدند.مردم ایران که 
هیچگاه از ماس��ک استفاده نمی کردند این 
بار اعالم ش��د که باید برای پیش��گیری از 
ابت��ال به این ویروس از ماس��ک اس��تفاده 
کنن��د، البته بعدها اعالم ش��د که ماس��ک 
برای کادر درمان ضروری است اما در ادامه 
چون شیوع گسترده تر و اوج انتشار ویروس 
را شاهد بودیم مردم هم مجبور به استفاده 
از ماسک شدند، با این اقدام همه چیز روند 
عادی داش��ت اما ب��ا انبوه اس��تفاده مردم، 
ماسک، هم نایاب ش��د.در نهایت بسیاری 
از کارخانه ه��ا و واحدهای تولیدی به تولید 
ماس��ک روی آوردن��د تا مردم با مش��کلی 
در این زمینه مواجه نش��وند؛ حاال استفاده 
از ماس��ک »N9۵« ب��رای کادر درمانی و 
ماسک های چندالیه پزشکی و دیگر انواع 

آن برای مردم توصیه شد.ماسک عادی شد 
و همه دیگر از ماس��ک استفاده کردند، این 
بار همه کارشناس��ان و متخصصان اذعان 
کردند که اس��تفاده از الکل نیز می تواند در 
کنترل ویروس و از بین بردن آن تاثیر داشته 
باش��د، حاال خرید الکل از جیبی تا گالنی و 
عم��ده دغدغه م��ردم ش��ده بود.آمارها در 
اسفندماه روند افزایشی داشت، تجربه مرگ 
دورقم��ی در هفته اول اس��فندماه و اینکه 
۱۵ مرگ و 9۵ مورد ابتال را ش��اهد بودیم 
ش��وکی بزرگ به جامعه ای��ران وارد کرد و 
هنوز در اوج ای��ن کرونا قرار نگرفته بودیم 
که 9 روز پس از گسترش این ویروس، سه 
رقمی شدن ابتال با ۱۰6 مورد ابتالی جدید 
شناسایی شد، کرونا دیگر به اغلب استان ها 
س��رایت کرده بود، میانگین س��ن بستری 
موارد مشکوک و مبتال به کووید۱9، بیشتر 
از ۵۰ س��ال و میانگین سنی فوت شدگان 
بر اثر این بیماری، را بیش از 6۰ سال سن 
اع��الم کردند. این هم ش��وک دیگری به 
جامع��ه داد که باید مراقب افراد س��المند و 
میانسال باشیم.پیک اول کرونا تمام کشور 
را ف��را گرفته ب��ود، راه ان��دازی ۵۰ مرکز 
تشخیص تس��ت کرونا نیز برای کمک به 
این وضعیت در دستور کار وزارت بهداشت 
قرار گرفت، روز ۱6 اسفند به یکباره شوک 
بزرگی به همه وارد ش��د ۱۲۳۴ بیمار جدید 

شناسایی شد، آمار روزانه دیگر چهار رقمی 
ش��د، تعداد بیماران شناسایی شده به حدود 
۵ هزار نفر رس��ید و مرگ سه رقمی با آمار 
۱۲۴ تن را ش��اهد بودیم.تا ۲۵ روز پس از 
ش��یوع کرونا مجموع اف��راد جان باخته به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا س��ه رقمی شد 
اما در روز ۲۵ اس��فند 9۸ مرگ ۱۱۳ نفر در 
یک روز را هم شاهد بودیم، کم کم به مرگ 
چهار رقمی هم نزدیک شدیم که در نهایت 
۲9 اس��فند 9۸، مجموع درگذشتگان بر اثر 
این بیماری در کشور به ۱۲۸۴ نفر رسید و 
ابتال هم پنج رقمی شد و شمار مبتالیان به 
این بیماری در کشور به ۱۸۴۰7 نفر رسید.

ش��اید هیچ��گاه مفهوم در خان��ه بمانیم و 
قرنطینه خانگی را تا این حد آن هم در ایام 
تعطی��الت عید نوروز ۱۳99 متوجه نش��ده 
بودیم، این موضوع برای همه ما ناشناخته 
بود چون ما ایرانیان که به میهمان نوازی و 
دید و بازدید عید و دیدار با اقوام و بستگان 
حتی دور در ایام نوروز معروف هس��تیم اما 
این عید باید با واژه »دورهمی ممنوع« عید 
خود را س��ر می کردیم.زندگی برای همه ما 
طاقت فرس��ا شد و عید نوروز برای همه به 
نوعی غریب به نظر می رس��ید، اینکه باید 
احتی��اط کنیم، در خان��ه بمانیم و به نوعی 
قرنطینه در خانه باش��یم ب��رای ما ایرانیان 
واژگان س��نگینی بود، زندگ��ی برای همه 

س��خت بود و تنها امیدم��ان این بود که از 
طریق ش��بکه های مجازی حت��ی با پدر و 
مادر، دوس��تان و آشنایان و بستگان ارتباط 
داش��ته باشیم نیز بس��یار امیدوار کننده بود 
حتی در آن دوران می گفتیم خدا پدر و مادر 
سازندگان این فضای مجازی را بیامرزد که 
نگذاشت در این ایام تنها باشیم.در فروردین 
۱۳99 به دلیل اینکه کرونا تنها یک ماه از 
شیوع آن می گذش��ت، طوفانی از کرونا در 
راه بود پیک اول کرونا ش��روع ش��د، مرگ 
های س��ه رقمی و ابتالی پنج رقمی موج 
م��ی زد و چون اولین س��الی ب��ود که عید 
ن��وروز با کرونا را داش��تیم به نوعی بخاطر 
ترس م��ردم از کرونا اینکه نمی دانس��تیم 
چگونه باید با این ویروس مبارزه کنیم، به 
نوعی قرنطینه خانگ��ی بود و مردم در ایام 
تعطیالت نوروزی، دی��د و بازدید را ممنوع 
کردند.اما این پیک همچنان با مردم بود و 
ابتالی باالی ۲ هزار نفر در ششم فروردین 
99 نوع��ی ترس در وجود همه انداخت و از 
هر نوع اقدامی در این ایام جلوگیری ش��د 
تا از ش��یوع بیش��تر این ویروس پیشگیری 
ش��ود چون شناس��ایی ۲۲۰6 بیمار جدید و 
م��رگ ۱۴۳ نفر در روز شش��م فروردین به 
ثبت رس��ید.تجربه در خانه ماندن احساس 
خوبی به مردم نمی داد چون همیشه عادت 
داش��تیم که تا پاسی از ش��ب در ایام نوروز 

در کنار اقوام و بس��تگان باشیم اما این بار 
محدودیت های��ی برای تردد در کش��ور در 
نظر گرفته شود که مهمترین آن ممنوعیت 
ت��ردد بخاط��ر وضعی��ت قرم��ز و نارنجی 
کرونایی ش��هرهای مختلف از ش��هری به 
ش��هر دیگر و تردد ش��بانه مردم و تعطیلی 
واحده��ای صنفی به منظ��ور جلوگیری از 
حضور م��ردم در خیابان ها انجام ش��د.این 
بار وزارت بهداش��ت به صدور بخشنامه ها، 
دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی روی 
آورد، هم��ه مردم به رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی مجبور شدند، به نوعی باید مردم 
در خیابان ها حتما از ماس��ک استفاده کنند، 
چون کرونا با جان مردم س��ر و کار داشت، 
هش��دارها ج��دی به م��ردم داده می ش��د، 
محدودیت های��ی ب��رای مردم اعمال ش��د 
تا ش��اید از هج��وم این وی��روس ناخوانده 
پیشگیری شود اما کرونا همچنان می تازید 
و فروردی��ن ماه 99 اوج این ویروس را هم 
شاهد بودیم و مردم مانده بودند که چه باید 
بکنند که زندگی بر آنها در واقع حرام شده 
ب��ود؛ این ویروس همه چیز را به هم زده و 
رنگ زندگ��ی همه را تغییر داده بود اما چه 
می توان کرد، یک ویروس��ی با قطر بسیار 
بس��یار ریز همه دنیا را تحت تاثیر قرار داد 
و مردم را گرفت��ار بیماری، مرگ و هزاران 
درد و رنج و س��ختی های زندگی کرد.حاال 
اما همه این اتفاقات ناگوار در روزهای اولیه 
ش��یوع کرونا، ب��ه نتیجه ای خوب رس��یده 
است؛ اقدامات بسیار مثبت مردم در رعایت 
پروتکل های بهداشتی و توصیه های وزارت 
بهداشت در کنار عزم جدی دولت سیزدهم 
و رایزنی های متعدد مسئوالن برای واردات 
واکس��ن از خارج و همزمان تولید انبوه در 
داخل و طراحی عملیات تزریق سراس��ری 
واکسن کرونا که اکنون به رقم حدود ۱۵۱ 
میلیون ُدز رس��یده هجوم ب��ی رحمانه این 
ویروس تاجدار را تا ح��دود زیادی متوقف 
ک��رد تا م��ردم روند عادی زندگ��ی خود را 
دوباره پیدا کنند و باعث ش��د که کووید۱9 
به نوعی در کش��ور به س��مت آندمیک یا 
بومی شدن هدایت شود؛ خوشبختانه اکنون 
آمار روزانه کرونا در ایران در بخش مرگ و 
میر حتی به صفر هم رسیده و آمار ابتال نیز 

روند کاهشی دارد.

معاون نظارت و بازرس��ی دیوان عالی کش��ور یکی از 
عوامل مهم در تراکم پرونده های قضایی را عدم رعایت 
قوانین حاکم بر معامالت دانس��ت و گفت: شهروندان 
به دنبال س��ند رس��می و تنظی��م مبایعه نامه کتبی در 
مکانی معتبر باشند زیرا در صورت بروز مشکل، صرف 
وکالتنامه برای اثبات بیع )خرید و فروش( برای دادگاه 
کافی نیس��ت.به گزارش دیوان عالی کشور، در هیئت 
عموم��ی این دیوان، پرونده ای با موضوع دعوی اثبات 
وق��وع بیع مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که درآن 
خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رس��می بالعزل و 
استناد به شهادت دو تن از بستگان خود دعوی اثبات 

وقوع بیع را داشت.
پس از بحث و بررسی درباره موضوع و به دلیل اینکه 
برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالتنامه ارائه نشده 
و اظهارات ش��هود نیز معارض داشت، هیئت عمومی 
دیوان عالی کش��ور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع 
ندانس��ت و ب��ا نقض رأی، پرون��ده را برای رفع نقص 

و رس��یدگی مج��دد ب��ه دادگاه ارج��اع داد.غالمعلی 
صدقی در تش��ریح گزارش این پرون��ده گفت: در این 
پرونده فردی مدعی ش��ده بود ک��ه ملکی را به همراه 
یک مغ��ازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده اس��ت 
ام��ا هیچ مبایعه نامه و م��درک قابل قبولی برای وقوع 
اصل معامل��ه به دادگاه ارائه نداده ب��ود.وی ادامه داد: 
طرف مقابل نیز ادعا داش��ت معامله ای واقع نش��ده و 
فقط یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار 
گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع 
بیع را ادعا و تقاضای تنظیم س��ند رس��می و تحویل 
مبیع را داش��ت.معاون نظارت و بازرس��ی دیوان عالی 
کش��ور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه 
دلیلی برای احراز بیع اس��ت یا نه تصریح کرد: هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در 
این زمینه صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه 
همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و 
تصرف مبیع و  سایر شرایطی که برای قاضی علم آور 

باشد، می توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.
صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که 
در جلس��ه هیئت عمومی مطرح ش��د، اصال مشخص 
نش��ده بود که ثمن معامله چه موق��ع و به چه نحوی 
پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند 
در هاله ای از ابهام ب��ود،  بنابراین قضات دیوان عالی 
کش��ور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با 
نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد 
به دادگاه ارجاع دادند.وی اظهار داش��ت: مدعی وقوع 
بیع، ش��هادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود 
در حالی که ش��اهدان وی از بستگان بوده و شهود نیز 
بّینه ش��رعی تلقی نمی شد و شرایط شرعی شهادت را 
نداشتند.صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، 
شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد و سوگند 
اس��ت؛ گف��ت: در این پرونده هیچ ک��دام از این موارد 
به درس��تی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض 
داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع 

بیع را نپذیرفتند.معاون نظارت و بازرس��ی دیوان عالی 
کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش 
و تراک��م پرونده ه��ای قضایی عدم رعای��ت قوانین و 
مقررات حاکم بر معامالت اس��ت؛ تاکی��د کرد: مردم 
قوانین حاکم ب��ر معامالت نظم و انضباط معامالت را 
رعایت کنند و در انجام معامالت به دنبال سند رسمی 
و تنظیم  مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند زیرا 
در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع 
برای دادگاه کافی نیس��ت.وی با تاکید بر اینکه دادگاه 
صرفا ش��هادت بس��تگان را برای بی��ع و معامله قبول 
نمی کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت 
برای تحویل مبیع اس��ت، وقتی اصل وقوع بیع ثابت 
نش��ود، دادگاه در تحویل بیع نمی تواند اقدام به صدور 
رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت 
رویه ش��ماره 67۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، 
مصوب یکم دی ۱۳۸۳صراحتاً بیان داش��ته که برای 

خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.  

اثبات خرید و فروش در دادگاه صرفا با ارائه وکالتنامه کافی نیست
معاون دیوان عالی کشور:

نظارت سیستمی اولیا بر ثبت نام مدارس در سال ۱4۰۱
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به 
شکایات و رییس ستاد ثبت نام دانش آموزان 
در جلسه ناظران ستاد مرکزی ثبت نام گفت: 
در ثبت نام امس��ال نظ��ارت اولیا به صورت 
سیس��تمی و از طریق QR کد اختصاصی 
هر مدرسه انجام خواهد شد.به گزارش ایرنا 
، س��ید مجتبی هاش��می مدی��رکل ارزیابی 
عملکرد و پاس��خگویی به شکایات و رئیس 
ستاد مرکزی ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۱ 
- ۱۴۰۲ در جلسه ناظرین ستاد مرکزی ثبت 
نام ضمن تقدیر و تش��کر از حوزه هایی که 

ام��ر ثبت نام را اولویت کار خود قرار داده اند 
و در تنظیم بخشنامه ثبت نام مشارکت فعال 
داش��تند اظهار داش��ت: در خصوص تکریم 
اولیا و مراجعین و حفظ ش��أن ایش��ان باید 
همه اعضای ستاد ثبت نام طبق شعار دولت 
مردمی تالش کنند.وی همچنین با اشاره به 
اینکه اختیارات کامل قانونی به مدیران کل 
در نظارت بر امر ثبت نام داده ش��ده اس��ت، 
اظهارداش��ت: در ثبت ن��ام باید کل مدارس 
بازدید و نظارت ش��وند و حوزه های مرتبط 
در این خصوص باید تمام توان خود را به کار 

گیرند تا نظارت بر ثبت نام به صورت تیمی و 
مشارکت همه جانبه برای تحقق شعار »ثبت 
نام مطلوب، نظ��ارت همگانی، نصیب برابر 
آموزشی« صورت گیرد.وی یادآورشد: عالوه 
بر نظارت کامل مدارس توسط ناظرین ستاد 
مرکزی ثبت نام و س��تاد ثبت نام استان ها 
و مناطق، امسال نظارت اولیا نیز به صورت 
سیس��تمی و از طریق QR کد اختصاصی 
ه��ر مدرس��ه انجام خواه��د ش��د، بنابراین 
نص��ب آگهی QR کد مدارس بر روی تابلو 
اعالن��ات و در مع��رض دید اولی��ا ضروری 

اس��ت و یکی از مالک های ارزیابی مدیران 
مدارس خواهد بود.در ادامه محمد س��لیمی 
معاون نظ��ارت اداره کل ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات در خصوص اخذ وجه 
در ثبت نام مدارس اظهارداشت: در مدارس 
دولتی اعم از عادی و هیأت امنایی، دریافت 
هرگون��ه وجه به ج��ز بیمه ح��وادث دانش 
آموزی و هزینه کتب درس��ی ممنوع اس��ت 
و ج��ذب مش��ارکت های داوطلبانه مردمی 
پس از ش��روع س��ال تحصیلی و با مصوبه 
انجمن اولیا مربیان مدرس��ه انجام می شود. 

در مدارس غیردولتی نیز ش��هریه طبق نرخ 
مصوب شورای نظارت منطقه قابل دریافت 
اس��ت. اخذ کمک س��رانه مدارس شاهد و 
حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان نیز 
در هنگام ثبت نام صورت می گیرد.وی ادامه 
داد: دریافت وجوه فوق برنامه مدارس دولتی 
و هزین��ه خدمات دیگر مانند غ��ذا و اردوها 
و ... در م��دارس غیردولت��ی در هنگام ثبت 
نام ممنوع اس��ت و هزینه سرویس حمل و 
نقل مدارس با شروع سال تحصیلی دریافت 

خواهد شد.
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اقتصاد خرد

تولید بیش از 95 درصد تجهیزات و 
لوازم آبیاری در داخل کشور

سرپرس��ت معاونت آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: بیش از 9۵ درصد تجهیزات 
و لوازم آبیاری در داخل کشور تولید می شود.

به گ��زارش عصرایرانیان به نق��ل از وزارت 
جهاد کش��اورزی، فریبرز عباس��ی سرپرست 
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی 
در نشس��ت بررس��ی روند مستندسازی طرح 
توسعه سامانه های نوین آبیاری ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشت: تولیدکننده های توانمند 
تجهی��زات آبیاری در کش��ور با اس��تفاده از 
فناوری های نوی��ن، محصوالتی با کیفیت و 
اس��تانداردهای باال تولید می کنند.وی با بیان 
اینکه مجوز صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری 
به تولیدکننده هایی که تولیداتشان قابل رقابت 
در بازارهای جهانی هس��تند داده می ش��ود، 
گفت: به وارد کنندگانی که تجهیزات آبیاری 
را وارد کش��ور می کنن��د، مجوزهای 6 ماهه 
داده می ش��ود تا بستر الزم برای بومی سازی 
و خودکفایی کامل ای��ن تجهیزات در داخل 
کشور مهیا شود.این مقام مسئول افزود: روش 
آبیاری زیرسطحی بر اساس تاییدیه موسسه 
تحقیقات فنی و مهندس��ی کش��اورزی و با 
توجه به کاهش تبخیر در این روش، به دلیل 
برخی مشکالت اجرایی، در حال حاضر فقط 
در باغات پسته مورد تایید این معاونت است.

برنامه ریزی و تعیین قیمت برای 
سفرهای اتوبوسی اربعین

س��خنگوی اتحادیه تعاونی های مس��افری 
اعالم کرد که با توجه به همزمانی اربعین با 
پایان تابستان و نزدیکی آن با شهادت امام 
رضا )ع( باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا 
بتوانیم پاس��خگوی سفرهای اتوبوسی مردم 
باش��یم.به گزارش ایس��نا، احمدرضا عامری 
اظهارک��رد: اربعی��ن در اواخر ش��هریور ماه 
اس��ت و در آن زمان نه تنها اوج س��فرهای 
تابستانی مردم بوده بلکه چند روز پس از آن 
نیز ش��هادت امام رضاست و مردم تقاضای 
باالیی برای س��فر به مش��هد دارند بنابراین 
بای��د به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم 
پاس��خگوی همه این س��فرهای اتوبوس��ی 
باش��یم. وی با اشاره به اینکه تا کنون کسی 
ب��ا اتحادی��ه و رانن��دگان مش��ورتی در این 
زمینه نکرده است، افزود: در سنوات گذشته 
ب��رای س��فرهای اربعین با وس��ایل حمل و 
نقل عموم��ی به ویژه اتوب��وس به گونه ای 
برنامه ری��زی می ش��د که با توج��ه به اینکه 
رانن��دگان عمدتا این س��فرها را به صورت 
یکس��ر خالی انج��ام می دادن��د، هزینه آن 
پرداخت می ش��د. بنابراین اگر قرار است در 
این زمینه مش��کلی به وجود نیاید باید برای 
قیمت بلیت اتوبوس نیز در این ایام مشخص 
شود.سخنگوی اتحادیه تعاونی های مسافری 
اع��الم کرد: در حال حاض��ر قیمت اتوبوس 
به حدود ۱۴ میلیارد تومان رس��یده اس��ت و 
قطعات نیز با این افزایش قیمت مواجه شده 
به گونه ای که هم اکنون یک جفت الستیک 
برای اتوبوس حدود ۳6 میلیون تومان است 
بنابراین برای س��فرهای اربعین باید به فکر 
رانندگان اتوبوس هم بود اگر قرار باش��د به 
ویژه برای آغاز س��فرهای اربعین، راننده به 
صورت یکسرخالی این مس��یر را طی کند، 
باید هزینه آن نیز در نظر گرفته ش��ود، البته 
بای��د صبر کرد و دید که چه اتفاقاتی در این 

زمینه رخ خواهد داد.

رشد 5۶ درصدی مصرف گندم صنف و 
صنعت در سال ۱4۰۰

مدی��رکل هماهنگی بازرگان��ی دولتی ایران 
گفت: میزان مصرف گندم در بخش مصارف 
صنف و صنعت در س��ال گذش��ته از رش��د 
تصاع��دی برخوردار ب��ود و به یک میلیون و 
۳6۸ هزار و ۳۱ تن در س��ال ۱۴۰۰ افزایش 
یافت.به گزارش عصرایرانیان، حجت براتعلی 
اظهار داش��ت: میزان مصرف گندم صنف و 
صنعت که در س��ال ۱۳99 نس��بت به سال 
۱۳9۸ از رش��د ۱۳ درصدی برخوردار بود، در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳99 به یک باره 
۵6.۵ درص��د افزای��ش یافت ک��ه مهم ترین 
علت آن، عدم اصالح ن��رخ فروش گندم در 
ای��ن بخش و تأمین کل نی��از این محصول 
استراتژیک توسط دولت بوده است.مدیرکل 
هماهنگی توزیع و فروش ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ایران خاطرنش��ان ک��رد: کل میزان 
فروش گندم کشور در سال ۱۳99 بالغ بر ۱۱ 
میلیون و ۱۱۱ ه��زار تن بوده که این میزان 
در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و 77۰ هزار تن 
رسید و از رش��د معقول 6 درصدی برخوردار 

بود.

اخبار

افزایش قیمت تمام شده، صادرات 
لبنیات را کاهش داد

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: به دلیل 
افزایش قیمت تمام شده محصوالت، مزیت 
رقابتی این محصوالت در بازارهای صادراتی 
کاهش یافته و عدم حذف تعرفه صادراتی نیز 
منجر به کاهش ش��دید صادرات شده است.
به گ��زارش مهر،محمدرضا بن��ی طبا، اظهار 
کرد: وزارت جهاد کش��اورزی به دنبال حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی وعده های��ی را در جه��ت 
تأمین س��رمایه در گردش واحدهای دامداری 
و کارخانجات لبنی داده بود که دس��تورالعمل 
و شیوه اجرایی بانک ها بسیار دشوار بوده و به 
همین جهت این وعده وزارت جهاد کشاورزی 
تاکن��ون به کندی پیش م��ی رود.وی با بیان 
اینکه تعرفه های گمرکی قرار بود از صادرات 
محصوالتی مانند شیرخش��ک و کره حذف 
ش��ود که هنوز به این وعده نیز عمل نش��ده 
است، افزود: در واقع بنا بر اخباری که شنیده 
ایم، کره در فهرست حذف عوارض قرار ندارد 
اما خامه در این فهرست قرار دارد که با توجه 
به شباهت این دو محصول، چنین تصمیمی 
عجیب است.بنی طبا ادامه داد: قیمت گذاری 
دس��توری مورد انتقاد واحدهای تولیدی قرار 
گرفته چرا ک��ه وقتی دولت یارانه ای از محل 
منابع خود ب��ه تولید کنن��ده نمی دهد، نباید 
در ب��ازار دخال��ت و اقدام به قیم��ت گذاری 
دس��توری کند.وی افزود: ب��ه دلیل افزایش 
قیمت تمام ش��ده محصوالت، مزیت رقابتی 
این محصوالت در بازارهای صادراتی کاهش 
یافته و عدم حذف تعرفه صادراتی نیز منجر به 
کاهش ش��دید صادرات این محصوالت شده 
ضمن اینکه در داخل کشور نیز با مازاد مواجه 
هستیم.به گفته این فعال صنفی، کارخانجات 
محص��والت لبنی کاالهایی را تولید می کنند 
که از سوی فروشگاه ها برای آن تقاضا وجود 
داش��ته باش��د. به عنوان مثال در حال حاضر 
برای پنیر ۴۰۰ گرمی از س��وی فروشگاه ها، 
تقاضا وجود دارد بنابرای��ن تولید آن به اندازه 

کافی انجام می شود.

متقاضیان نهضت مسکن پرند به زودی 
تعیین تکلیف می شوند

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید 
با بیان اینکه پس از احراز ش��رایط متقاضیان 
نهضت ملی مسکن، پروژه تخصیص می یابد 
گفت: در ش��هر جدید پرند تا پایان خردادماه 
از متقاضیان گروه اول که در س��همیه ۴۴97 
واحد قرار گرفته اند برای انتخاب پروژه دعوت 
می شود.به گزارش ایسنا،علیرضا جعفری اظهار 
کرد: بعد از مرحله ثبت نام نهضت ملی مسکن، 
پاالیش اولیه شرایط متقاضیان انجام می شود 
که این مرحله به پایان رسیده است. در مرحله 
دوم تایید نهایی صورت می گیرد. تایید نهایی 
باید زمانی انجام شود که پروژه ای تخصیص 
پیدا می کند. اگر متقاضی تایید نهایی ش��ود 
می تواند در بانک افتتاح حس��اب کند و آورده 
اولیه را بپردازد. در واقع بعد از آورده اولیه، تعهد 
ساخت مس��کن برای دولت شکل می گیرد.
وی درب��اره تعیین تکلیف متقاضیان ثبت نام 
شده در ش��هر جدید پرند گفت: از ۱۰۰ هزار 
واحدی که اوایل اردیبهش��ت م��اه عملیات 
اجرایی آن در شهرهای جدید آغاز شد سهمیه 
شهر جدید پرند ۴۴97 واحد است. متقاضیان 
پ��س از تایید باید برای واریز آورده اولیه اقدام 
کنند.به گفته جعف��ری، در حال حاضر بحث 
اصلی این است که ش��روع عملیات پروژه ها 
را داشته باشیم. وقتی پروژه شروع شود نهایتا 
تا آخر خردادماه پاالیش ها را به نقطه ای می 
رس��انیم که متقاضیان انتخاب پروژه داش��ته 
باشند.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: 
برای ۱۰۰ هزار واحد اول به تعداد واحدهایی 
که در پرند شروع کردیم انشاءاهلل تخصیص 
پروژه خواهیم داشت.جعفری درباره وضعیت 
پروژه مترو ش��هر جدید پرند گفت: مبلغ 7۵۰ 
میلیارد تومان از منابع اعتب��اری بودجه پرند 
به ش��هرداری تهران برای اجرای پروژه مترو 
فرودگاه ام��ام )ره( � پرن��د اختصاص دادیم. 
امیدواری��م در دهه فجر امس��ال خدمات این 

خط به شهروندان ارایه شود.

روند نزولی قیمت مرغ زنده ادامه 
دارد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: 
طی ۲۰ روز گذش��ته به س��بب مازاد عرضه 
ش��اهد کاهش قیمت مرغ زن��ده بوده ایم.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، حبیب اسداله نژاد 
گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۳۰ تا 
۳۱ هزار تومان است که براین اساس عرضه 
مرغ گرم با نرخ ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان در مغازه 
ها منطقی نیست .اسداله نژاد می گوید: روزانه 
۵ ه��زار و ۵۰۰ تا ۵ ه��زار و 6۰۰ تن مرغ در 
بازار عرضه می ش��ود که بررسی ها حاکی از 
آن است که بدلیل کاهش سرانه مصرف نیاز 
بازار کمتر از این رقم است.مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی گفت: علی رغم تاکید وزیر 
جهاد بر رفع موانع دریافت تسهیالت همچون 
چک برگش��تی و بدهی معوق، اما همچنان 

روش های قبل اعمال می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه 
و شهرسازی گفت: به آن میزان که سال 
9۵ گزارش ش��ده در مناطق شهری واحد 
خالی وج��ود ندارد.به گزارش بازار، پروانه 
اصالنی با بی��ان اینکه ش��مار خانه های 
خالی در حال حاضر بسیار کمتر از آماری 
اس��ت که مرکز آمار در س��ال 9۵ منتشر 
کرده است اظهار کرد: مرکز آمار در سال 
9۵ اعالم ک��رده، دو میلیون و ۱۲۳ هزار 

واحد مس��کونی خالی، در مناطق شهری 
و ح��دود ۴6۳ ه��زار واح��د در مناط��ق 
روستایی، وجود دارد.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی اضافه 
کرد: خانه های خالی عموما در روستاهایی 
هس��تند که خالی از سکنه ش��ده اند، بعد 
از س��ال 9۵ آم��ار پروانه های ص��ادره با 
واحدهای تکمیل شده تقریبا ۵۰ درصد و 
در برخی از سال ها کمتر از ۵۰ درصد شده 

اس��ت از این رو وزارت راه و شهرس��ازی 
بر این باور اس��ت که در ح��ال حاضر به 
آن میزانی که س��ال 9۵ گزارش شده در 
مناطق شهری واحد خالی وجود ندارد.وی 
ادامه داد: برخی از این واحدهای خالی به 
دلیل افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاده 
و ب��ه دلیل ارزش افزوده وارد بازار ش��ده 
اس��ت.اصالنی گفت: از سال 9۵ تا کنون 
متاسفانه مرکز آمار اطالعات جدید اعالم 

نکرده و براس��اس اطالعات بازار مسکن، 
تع��داد پروانه های س��اختمانی هم در این 
س��ال ها ۵۰ درصد کاهش یافته، ولی به 
هر حال معامالت ها صورت گرفته و نیازها 
و جابه جایی ها ش��کل گرفته، بنابراین به 
ط��ور قطع این تع��داد واحدهای خالی در 
شهرها کمتر شده است.وی اضافه کرد: با 
سامانه ای که راه اندازی شده، یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد مس��کن مش��کوک به 

خالی به دست آمده است. اصالنی ادعای 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس را در 
زمین��ه کوتاهی وزارت راه و شهرس��ازی 
در اجرای قان��ون اخذ مالیات از خانه های 

خالی رد کرد.

شمار خانه های خالی کمتر از آمار منتشر شده است
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

خلف  وعده های خودرویی وزیر صمت کار دستش داد
سایه کارت قرمز مجلس بر سر فاطمی امین؛

وزی��ر صم��ت وعده ه��ای متع��ددی در م��ورد صنعت 
خودروسازی از افزایش تیراژ تا بهبود کیفیت و ساماندهی 
فروش خودرو داده که البته یک بازه زمانی ۲ س��اله و ۴ 
ساله هم برای تحقق این وعده ها در نظر گرفته است.به 
گزارش مهر، سرانجام هیأت رئیسه مجلس پس از مدتها 
گمان��ه زنی اعالم کرد که به دلیل عدم مدیریت صحیح 
صنعت خودروس��ازی و محقق نش��دن وعده های وزیر 
صمت، اس��تیضاح فاطمی امین در صحن مجلس اعالم 
وصول می شود.مروری بر وعده های وزیر صمت در حوزه 
خودرو نشان می دهد که فاطمی امین در هفت محور، به 
صنعت خودرو ورود و آنطور که بارها تاکید کرده در یک 
برنامه میان مدت ۲ س��اله و یک برنامه بلندمت ۴ ساله 
قصد اصالح رویه های غلط صنعت خودروس��ازی کشور 

که یادگار بیش از ۴ دهه است را دارد.
افزایشتیراژتولید ���

یکی از اصلی ترین وعده های خودرویی وزیر صمت که 
از تریبون های مختلف به آن اشاره کرده مساله افزایش 
تیراژ تولید است. وی بارها تاکید کرده که تا وقتی تولید 
افزایش نیابد، نمی توان انتظار س��اماندهی بازار را داشت 
زیرا بازار با یک ش��کاف در سطح عرضه و تقاضا مواجه 
است که این خأل با افزایش تیراژ تولید داخل و واردات پر 
می ش��ود.فاطمی امین اولین بار در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ 
و پیش از تکیه زدن بر کرسی وزارت این وعده را داده و 
گفته بود که افزایش مقیاس تولید از مهم ترین برنامه های 
وی خواهد بود. البته او به این مساله هم اشاره کرده که 
یک ش��به نمی توان مقیاس تولید را ب��اال برد بلکه ابتدا 
باید تولید خودروهای ناقص به حداقل برس��د و در ادامه 
تیراژ تولید باال رود که در همین رابطه برای سال جاری 
تولید ۱.۵ تا ۱.6 میلیون دس��تگاه خ��ودرو برنامه ریزی 
ش��ده و تا پایان س��ال ۱۴۰۴ تولید به ۳ میلیون دستگاه 
خواهد رس��ید.باید اشاره شود که سال گذشته وعده های 
وزیر صمت در مورد به حداقل رسیدن تولید خودروهای 
ناقص و افزای��ش تیراژ تولید محقق نش��د و طبق آمار 
کمتر از 9۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد؛ اما 
با توجه به آمار مربوط به تولید خودرو از ابتدای س��ال تا 
هجدهم خرداد ماه، به نظر می رسد که وعده های وزیر تا 
حدودی در حال تحقق اس��ت زیرا تولید خودروی ناقص 
نسبت به مدت مشابه پارسال 7۱ درصد کاهش یافته و 
از حدود ۱۳7 هزار دس��تگاه به حدود ۴۰ هزار دس��تگاه 
رس��یده و از آن طرف نیز تولید خودروی کامل از حدود 
۳6 هزار دس��تگاِه پارسال به حدود ۱۲۱ هزار دستگاه در 

سال جاری رسیده است.
بهبودکیفیتتولید ���

محور بعدی وعده ه��ای خودرویی وزیر صمت که بیش 

از هر مورد دیگری به آن اش��اره می کند، مساله کیفیت 
خودروهاست؛ فاطمی امین ضمن تاکید بر برنامه ریزی 
ب��رای بهبود کیفیت خودروها، اعالم کرده که از دی ماه 
سال ۱۴۰۱، بهبود کیفیت خودروها برای مردم ملموس 
خواهد ش��د اما در بلندمدت و تا س��ال ۱۴۰۳، با ارتقای 
کیفیت دیگر تولید خودروهای یک س��تاره و دو س��تاره 
ممنوع می ش��ود.همچنین وی در یکی از اظهارات خود 
گفته بود که »به مردم اطمینان می دهیم از اواسط سال 
آینده بس��یاری از مسائل در زمینه قرعه کشی، کیفیت و 
موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد ش��د ولی یک 
دوره ۲ ساله نیاز دارد تا به طور کامل بتوانیم این مسائل 

را حل کنیم«.
حذفقرعهکشیوساماندهیبازار���

سومین وعده ای که فاطمی امین بارها به آن اشاره کرد و 
همین وعده تبدیل به یکی از انتقادات بزرگ به وی شد، 
موضوع قرعه کشی خودرو و وعده حذف این فرایند بود. 
البته گرچه قرعه کشی خودرو از دولت قبل برای فاطمی 
امین به ارث مانده اس��ت اما با توجه به اینکه وزیر بارها 
وعده حذف این فرایند را داده بود، همگان انتظار فروش 
بدون قرعه کش��ی خودرو در سال ۱۴۰۱ را داشتند اما با 
ورود به س��ال جدید وزارت صمت اعالم کرد که به یک 
بار نمی توان قرعه کشی را حذف کرد بلکه ابتدا با تجمیع 
قرعه کشی و سپس با حذف تدریجی خودروها از فرایند 
قرعه کش��ی و افزایش تیراژ تولید، می توان این سفره را 
به ط��ور کامل جمع کرد که به همین دلیل حذف قرعه 
کشی خودرو به احتمال زیاد تا پاییز یا زمستان امسال به 

طول خواهد کشید.
کاهشقیمتتمامشدهخودرو ���

فاطمی امین البته مانند وعده هایی که ذکر ش��د، چندان 
مس��اله کاهش قیمت را در دفتر وعده های خود ننوشت 
اما چند باری موض��وع کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام 
ش��ده خودرو تا پایان س��ال ۱۴۰۱ و البته کاهش قیمت 
خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ و قطع ارتباط قیمت خودرو با 
دالر را مورد اشاره قرار داده بود.وی که پارسال چند باری 
گفته بود »سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ 
درصد کاهش خواهد یافت.« امس��ال این جمله خود را 
اصالح کرد و گفت که »قیمت تمام شده تولید خودرو در 
کش��ور ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، 
اما برداشت درس��تی از این صحبت انجام نشد و گاهی 
مورد بازخواس��ت قرار می گیریم که کاهش ۱۵ درصدی 
قیمت خودرو چه ش��د؟!«با این حال قابل کتمان نیست 
ک��ه وزیر وعده کاهش قیم��ت را داده بود اما هنوز هیچ 
اتفاقی در حوزه قیمت ب��ه ویژه در بخش کنترل بازار و 

خروج دالالن نیفتاده است.
اصالحساختارمدیریتی ���

فاطمی امین که از همان ابتدا نحوه مدیریت و مشکالت 
س��اختاری صنعت خودرو را مورد انتقاد قرار داده و وعده 
داده بود که به عنوان یکی از برنامه های اصلی، واگذاری 
س��هام دولت در مجموعه های ایران خودرو و س��ایپا را 
دنبال خواهد کرد، اس��فند سال گذشته با همکاری مرکز 
کان��ون وکالی قوه قضائیه موضوع قیمت گذاری اموال 
این دو گروه خودروسازی را آغاز کرد که آنگونه که اعالم 

کرده این فرایند ت��ا یکی دو هفته دیگر پایان می یابد و 
همزمان واگذاری آغاز می ش��ود.بنابراین باید منتظر ماند 
و دید این وعده وزیر در همین بازه زمانی که ذکر کرده، 

محقق می شود یا خیر.
آزادسازیواردات ���

مس��اله بعدی که البته اوایل وزیر به دلیل مشکالت تراز 
ارزی کشور با آن مخالفت می کرد و بعد جزو برنامه های 
خ��ود اعالم ک��رد، موض��وع آزادس��ازی واردات خودرو 
بود.فاطم��ی امین که اعتقاد دارد می��زان تقاضا در بازار 
خودروی کش��ور ۱.۵ میلیون دس��تگاه است و از این رو 
ش��کاف عمیقی میان عرضه و تقاض��ا وجود دارد، وعده 
داده ب��ود که از خرداد ۱۴۰۱ واردات آزاد می ش��ود؛ البته 
این وع��ده وزیر تا حدودی محقق ش��ده اما هنوز آئین 
نامه واردات در دولت به تصویب نرس��یده است، بنابراین 
به احتمال زیاد واردات خودرو تا شهریور یا مهر به طول 

انجامد.
مجموعهسازیدرصنعتخودرووقطعه���

محور بعدی اظهارت وزیر که البته چند باری به آن اشاره 
کرده رابطه نادرست خودروساز و قطعه ساز است؛ آنطور 
که فاطمی امین گفته این رابطه موجب پیچیده ش��دن 
مدیریت، سخت شدن کنترل کیفیت قطعات و قیمت ها 
ش��ده اس��ت. بنابراین وی وعده داده بود ک��ه به دنبال 
مجموعه س��ازی در صنعت خودرو است تا از این طریق 
به جای اینکه هر خودروس��از با 7۰۰ تا ۸۰۰ قطعه س��از 
کار کند، با 7۰ تا ۱۰۰ مجموعه ساز کار خواهد کرد.البته 
قطعه س��ازان و فعاالن صنعت خودرو این اظهارات وزیر 
صمت را مصداق دخالت و اجبار دانس��ته و اعتقاد دارند 
که در صورت اصالح رویه های مدیریتی و افزایش تیراژ 
تولی��د، خود به خود مجموعه س��ازی نیز در این صنعت 
ش��کل می گیرد. بر اساس این گزارش، نکته قابل توجه 
آن ک��ه فاطمی امین اگرچه وعده های بی ش��ماری در 
م��ورد صنعت خودروس��ازی داده و در این گزارش فقط 
به محورهای اصلی آن اش��اره شده اما وی برای تحقق 
این وعده ها، برنامه های ۲ ساله و ۴ ساله هم ارائه کرده 
است؛ در واقع آن طور که فاطمی امین می گوید صنعت 
خودروی ما بیمار است و این بیماری طی ۴ دهه گذشته 
تشدید شده، بنابراین یک شبه نمی توان آسیب های این 
صنعت را رف��ع کرد و نیاز به برنامه ه��ای میان مدت و 
بلندمدت اس��ت.همچنین آن طور که وزیر صمت گفته 
صنعت خودروسازی کشور درگیر مافیای گسترده است؛ 
طب��ق اظهارات فاطم��ی امین »مافیا وج��ود دارد اما در 
جاهایی که ش��اید با تصور مردم متفاوت باشد؛ یعنی ما 
یک شبکه هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی دهد که 

اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است«.

درپی اطالعیه س��ازمان حمایت درب��اره برخورد با دو 
ش��رکت هواپیمایی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت 
بلیت هواپیما، سرپرس��ت معاونت هوان��وردی و امور 
بین الملل س��ازمان هواپیمایی اعالم کرد: این مس��اله 
ربطی به گرانفروشی ندارد و تنها یکسان سازی صورت 
گرفته اس��ت.به گزارش ایسنا، پنج شنبه هفته گذشته 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
اع��الم کرد که با توجه به گزارش های رس��یده مبنی 
ب��ر افزایش ن��رخ بلیط هواپیم��ا در چن��د روز اخیر از 
سوی تعدادی از ش��رکت های هواپیمایی در برخی از 
مسیرهای پروازی داخلی، طی بررسی های انجام شده 
مشخص ش��د تغییرات ایجاد ش��ده در نرخ های بلیط 

از س��وی دو ش��رکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با 
س��تاد تنظیم بازار صورت گرفته است.بنابراین ضمن 
جلب توجه کلیه ش��رکت های هواپیمای��ی به رعایت 
ضوابط، تاکید می ش��ود با هرگون��ه افزایش قیمت که 
مراحل قانونی را طی نکرده و به تایید ستاد تنظیم بازار 
نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.حسن 
خوشخو سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری در این باره اظهار کرد: 
این مس��اله ارتباطی با گرانفروش��ی ندارد اما در زمان 
تصویب و تایید نرخ نامه اخیر برای نرخ هواپیما برخی 
از مس��یرهای خاص در برخی از مناطق کش��ور بنا به 
مالحظات اجتماع��ی و اقتصادی با قیمت کمتری در 

نظر گرفته شد.وی ادامه داد: برای تعیین قیمت بلیت 
هواپیم��ا نرخ هر صندلی را به ازای هر س��اعت پرواز 
تصویب کردیم و همواره قیم��ت بلیت هواپیما براین 

اساس محاسبه و تصویب شده است.

سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کش��وری ادامه داد: به عنوان مثال اگر نرخ 
هر س��اعت پرواز ب��رای یک صندل��ی ۱۰۰۰ تومان 
تصویب شده اس��ت برای برخی از شهرستان ها برای 
حمای��ت از مردم و رون��ق صنعت هوان��وردی در آن 
مناطق ۸۰۰ تومان تعیین شد اما درگذر زمان براساس 
میزان تقاضای موجود و کاهش عرضه ش��رکت های 

هواپیمای��ی تمایل کمتری برای پرواز به این ش��هرها 
دارند. براین اساس مکانیزم تعیین بلیت هواپیما در این 
شهرها با دیگر مناطق کشور یکسان سازی شده است.

خوش��خو با بیان این که براس��اس قانون برنامه پنجم 
تعیین نرخ بلیت هواپیما، آزاد سازی شده و در شورای 
عالی هواپیمایی نرخ محاس��به ش��ده از سوی انجمن 
شرکت های هواپیمایی مورد تایید قرار می گیرد، ادامه 
داد: اگر قرار باشد نرخ بلیت هواپیما در مسیرهایی تغییر 
کند یا افزایش یابد باید با اطالع س��ازمان هواپیمایی 
کشوری و تایید در ش��ورای عالی هواپیمایی باشد اما 
دراین مورد افزایش غیرقانونی قیمت یا گرانفروش��ی 

صورت نگرفته است.

ایرالین ها گرانفروشی نکردند
واکنش سازمان هواپیمایی به سازمان حمایت؛

تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده  است
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک:

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره بها 
سیاستی شکس��ت خورده است که امتحان 
خود را طی این چند س��ال پس داده اس��ت 
گف��ت: بازار اجاره بازاری نیس��ت که با اتکا 
به روش های دس��توری بتوان آن را کنترل 
کرد.به گزارش ایلنا،سعید لطفی درباره بسته 
پیش��نهادی وزارت راه وشهرس��ازی برای 
ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: 
محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل 
بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده راهکاری 
اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه مدت 
نیست. اصوال مشکالت بازار اجاره یک شبه 
به وجود نیامده اند که با یک نسخه دستوری 
و ضرب االجلی بتوان این مش��کالت فعلی 
را حل کرد.وی با تاکید بر اینکه نابس��امانی 

بازار اجاره در ش��رایط فعلی به باالترین حد 
آن رس��یده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول 
مان��دن از این حوزه در دولت های گذش��ته 
است گفت: هر چند نمی توان تمام آشفتگی 
ب��ازار اجاره را متوجه ای��ن دولت کرد، اما از 
بابت راهکارهای اتخاذ ش��ده  برای کنترل 
بازار اجاره به دولت نقد وارد اس��ت.لطفی با 
بیان اینکه تعیین دس��توری سقف اجاره بها 
سیاستی شکس��ت خورده است که امتحان 
خود را طی این چند س��ال پس داده اس��ت 
گف��ت: بازار اجاره بازاری نیس��ت که با اتکا 
به روش های دس��توری بتوان آن را کنترل 
کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت 
مس��کن و ش��رایط کالن اقتصادی و تورم 
عمومی اس��ت.عضو هیات مدی��ره اتحادیه 
مش��اوران امالک افزود: در سال های اخیر 

قیمت مسکن به ش��دت افزایش یافته و با 
توجه به این مساله، نرخ اجاره هم  افزایش 
پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش 
پیدا می کند و تورم در جامعه هم به باالترین 
حد ممکن می رس��د، بازار اجاره هم خود به 
خود تحت تاثیر مولفه های اقتصادی افزایش 
پیدا می کند. در چنین شرایطی ممکن است 
درص��دی از افزای��ش نرخ اجاره بها نش��ات 
گرفت��ه از رفتار مالکان باش��د، اما نمی توان 
این موض��وع را عمومیت داد چراکه فرمول 
تعیین بازار اجاره کامال مش��خص است.وی 
ادامه داد: هرچند که در س��ال های گذشته 
دولت ها با سیاست هایی مانند مسکن مهر، 
اقدام ملی مس��کن و در حال حاضر نهضت 
ملی مس��کن ب��ه تصور خودش��ان درصدد 
تعادل بین الگوی عرضه و تقاضای مسکن 

برآمده اند اما در عمل این سیاس��ت ها فقط 
به صورت محدود، مش��کل مسکن را حل 
کرده اند و در نقش تسکین دهنده بوده اند و 
نتوانسته اند درمانگر درد بزرگ بازار مسکن 
باش��ند.لطفی با بیان اینکه با وضعیت امروز 
بازار مس��کن، زخم های کهنه این بازار سر 
باز کرده است، گفت: دولت وعده داده که در 
قالب این بسته می خواهد با عرضه خانه های 
خالی از س��کنه و سیاست های مالیاتی بازار 
اجاره را کنترل کند درحالی که این سیاست 
هم محکوم به شکست است چراکه تجربه 
سال های گذش��ته نشان داده که واحدهای 
خالی از س��کنه مربوط به مناطق برخوردار 
شهری اس��ت که عرضه آنها به هیچ وجه 
نمی تواند کمکی به مس��تاجران کم برخودار 
کند.عضو اتحادیه مش��اوران امالک ادامه 

داد: همچنی��ن تجرب��ه نش��ان داده ک��ه 
سیاس��ت های تنبیه��ی ب��رای روانه کردن 
خانه های درآمد مالیاتی چندانی برای دولت 
نداش��ته و همه این ش��رایط نشان می دهد 
که این سیاست حتی در حد تسکین دهنده 
بازار هم کارامد نیست. از سوی دیگر دولت 
وعده داده که از طریق افزایش تولید قصد 
کنترل ب��ازار اج��اره را دارد در حالی که با 
توجه ب��ه افزایش قیم��ت نهاده های تولید 
مس��کن و ش��رایط اقتصادی کشور، اصوال 
عرضه مس��کن وارد مشکالت عدیده شده 
اس��ت. دولت باید به صورت شفاف و دقیق 
اع��الم کند چند واحد طی چه بازه زمانی و 
در چه مناطقی می خواهد بس��ازد و اثر این 
ساخت و سازها مش��خصا برای مستاجران 

چه خواهد بود.
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بانک و بيمه

شرکت های دانش بنیان استان کهگیلویه 
و بویراحمد می توانند وام 5۰۰ میلیون 

تومانی دریافت کنند
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران 
گفت: ب��ا توجه به نامگذاری س��ال جاری به 
ن��ام »تولی��د، دانش  بنیان و اش��تغال آفرین«، 
پرداخ��ت وام حقوق��ی برای نخس��تین بار در 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران تا سقف ۵۰۰ 
میلی��ون تومان برای حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان کوچک و خرد آغاز ش��ده اس��ت. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« در 
سفر خود به یاسوج اظهار داشت: پرداخت ۱۰۰ 
فقره وام ۵۰۰ میلیون تومانی به ش��رکت های 
دانش بنیان پارک پردی��س تهران برای رونق 
اشتغال دانش بنیان، در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تصویب ش��ده است. وی افزود: با توجه 
به ظرفیت های مطلوب کهگیلویه و بویراحمد 
در حوزه های مختلف، شرکت های دانش بنیان 
این استان می توانند از وام ۵۰۰ میلیون تومانی 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران استفاده کنند. 
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران با 
اشاره به اینکه این بانک بر اساس سیاست های 
ابالغی و اساسنامه بانک در حوزه قرض الحسنه 
و پرداخت های خرد کار می کند، بیان داشت: در 
س��ال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ فقره وام ازدواج به 
مبلغ یک هزارو 76 میلیارد ریال به متقاضیان 
این وام در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت کرده 
است. شمس��ی نژاد گفت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در زمینه وام تکلیفی در حوزه کمیته 
امداد و بهزیس��تی بیش از ۳۳7۸ فقره وام به 
مبل��غ بیش از ۴۴9 میلیارد ریال به مددجویان 
ای��ن ۲ نهاد در کهگیلویه و بویراحمد پرداخته 
است. وی ابراز داشت: بر اساس سیاست های 
ابالغی بانک مرکزی، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در حوزه وام تکلیفی قرض الحسنه جزو 
بانک های برتر کش��ور است و در کهگیلویه و 
بویراحمد نیز بیشترین میزان وام قرض الحسنه 

خرد را این بانک پرداخته است.

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی 
سرلوحه فعالیت های بیمه میهن

در جلس��ه ای ب��ا حض��ور اعض��ای هیئت 
عامل و مدیران س��تادی بیمه میهن، مقوله 
آموزش و توانمدس��ازی نیروی انسانی مورد 
بح��ث و ارزیابی قرار گرفت و بر بهس��ازی 
نیروی انس��انی در س��طوح مختلف شرکت 
به منظور افزای��ش دانش حرفه ای، ارتقای 
کارآمدی و بهره وری سازمانی تاکید شد. به 
گزارش رواب��ط عمومی بیمه میهن؛ در این 
جلس��ه که با هدف تبیین اهداف آموزش��ی 
و تقوی��ت و غنی س��ازی دانش حرفه ای و 
افزایش کارایی و عملکرد مجموعه کارکنان 
و ش��بکه فروش و نیز توسعه مهارت های 
فنی و متناس��ب س��ازی توانائی های آنان 
در زمین��ه های مختلف ظه��ر امروز برگزار 
شد، رس��ول آریانپور مدیرعامل بیمه میهن 
آموزش و توجه جدی به منابع انس��انی را با 
توجه به تغییرات پرش��تاب در جهان معاصر 
و رقابت شدید سازمان ها برای دستیابی به 
منابع ثروت، ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست 
و گفت در این راس��تا توجه به رویکردهای 
نوین در امر آموزش نیروی انس��انی بس��یار 
ج��دی و حائز اهمیت اس��ت، زیرا س��رمایه 
گذاری در امر آم��وزش، افزایش بهره وری 
نیروی انسانی را بدنبال دارد. آریانپور استفاده 
از ظرفی��ت های موجود در ام��ر آموزش و 
برگزاری کارگاه های آموزشی را مورد تأکید 
قرار داد و گفت کارکنان در مس��یر ش��غلی 
خود به انواع آموزش ها نیازمند هس��تند تا 
توانمندی های خود را توس��عه داده و بهره 
وری س��ازمانی را ارتقا و اهداف ترسیم شده 
را تحقق بخش��ند؛ بنابراین، مهارت و دانش 
های مورد نیاز کارکنان و ش��بکه فروش از 
طری��ق آموزش های ضم��ن خدمت که در 
بهبود بهره وری نیروی انس��انی بسیار موثر 
اس��ت، ارائه خواهد ش��د تا از این طریق به 
اهداف ترسیم شده دس��ت پیدا کنیم. دکتر 
علی صباغیان از اس��اتید بنام و با تجربه در 
حوزه آموزش بیمه نیز در این جلسه به فلسفه 
و مفاهی��م کلی آموزش و روش های بهبود 
و ارتق��ای بهره وری و مه��ارت های مورد 
نیاز مدیران و کارکن��ان در عصر ارتباطات 
پرداخت و نقش و اثربخش��ی آموزش حرفه 
ای در عملک��رد ش��غلی کارکنان یک بنگاه 
اقتصادی و خدماتی را برای حاضران تشریح 

و تبیین کرد. 

خبر

یعقوب رشنوادی در دیدار با نمایندگان کانون 
بازنشستگان بانک صادرات ایران گفت: خط 
قرمز ما در بیمه سرمد، رضایتمندی مشتریان 
است که باید در باالترین سطح باشد و همین 
رضایتمندی است که موفقیت ما را تضمین 

می کند. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، 
نشست یعقوب رشنوادی و جمعی از مدیران 
این شرکت با نمایندگان کانون بازنشستگان 
بانک صادرات ایران به منظور ارتقای سطح 
خدمت رسانی به بازنشستگان بانک برگزار 
ش��د. یعقوب رش��نوادی که از ابتدای سال 
۱۴۰۱ ارتقای سطح خدمت رسانی و افزایش 
رضایتمندی مشتریان سرمد را به طور ویژه 
دنبال می کند، این بار به سراغ بازنشستگان 

بانک ص��ادرات ایران رفت تا در نشس��تی 
صمیم��ی میزبان آنان باش��د و راهکارهای 
ارتق��ای س��طح خدم��ات س��رمد ب��ه این 
بیمه گذاران را بررسی کند.  مدیرعامل بیمه 
سرمد در این نشست با تاکید بر خدمت رسانی 
مناسب به بازنشستگان بانک صادرات ایران، 
گفت: هدف اصلی بیمه سرمد، ارائه خدمات 
و افزایش رضایتمندی مش��تریان است که 
البته در رسیدن به این هدف، چالش های نیز 

داشته ایم که باید آنها را شناسایی و رفع کنیم. 
وی افزود: باید با گس��ترش دایره تعامالت 
با کانون بازنشستگان بانک صادرات ایران، 
س��طح ارائه خدمات را ب��اال ببریم و به یک 
نقطه مطلوب برسیم که شایسته نام سرمد و 
بازنشستگان محترم باشد.  رشنوادی با اشاره 
به ارائه پیشنهادهای موثری در این نشست، 
گفت: مسائل و پیشنهادهای مهمی در این 
نشست مطرح شد که پیگیری می شود تا به 

نتیجه برسد و این نشست ها نیز باید تا رسیدن 
به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند.   مدیرعامل 
بیمه س��رمد درباره خط قرمز بیمه سرمد در 
رابطه با مش��تریان نیز گفت: هیچ توجیهی 
برای نارضایتی مشتریان سرمد وجود ندارد 
و خ��ط قرمز م��ا در ش��رکت، رضایتمندی 
مشتریان اس��ت که باید در باالترین سطح 
باشد و همین رضایتمندی است که موفقیت 

ما را تضمین می کند.   

رضایتمندی مشتریان خط قرمز بیمه سرمد
در نشست با نمایندگان کانون بازنشستگان بانک صادرات ایران مطرح شد؛

معاون مالی بانک ش��هر با اش��اره به تشریح جزئیات 
عملک��رد مالی ای��ن بانک برای دوره ۱۲ ماهه س��ال 
۱۴۰۰، گفت: این مهم نشان از تحوالت مهم و بنیادین 
در بانک ش��هر و حرکت رو به جلو در مس��یر درس��ت 
بانک��داری حرف��ه ای دارد. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک شهر، رسول خوش بین افزود: صورت های مالی 
حسابرس��ی نشده بانک شهر برای دوره ۱۲ ماهه سال 
۱۴۰۰در حالی با رش��د چشمگیر درآمدهای عملیاتی و 
افزایش سودآوری منتشر شد که نشان می دهد بانک 
شهر بر خالف چند س��ال اخیر از محدوده زیان خارج 
ش��ده و طی این بازه زمانی توانس��ته از نظر سودآوری 
جزو بانک های برت��ر قرار گیرد. وی در ادامه از تحقق 
س��ود به ازای هر س��هم ۱.۲۳۰ ریال خبر داد و تاکید 
کرد: بخش عمده ��ای از آن حاصل از درآمد عملیاتی 
بوده که تکرار پذیر می باشد از دالیل شاخص این امر 
می توان به کاهش تراز منفی خالص در آمد تسهیالت 
و رشد چهاربرابری س��ایر درآمدهای عملیاتی به ویژه 
درآمدهای کارمزدی در حوزه ارزی و ریالی اشاره کرد. 
بدین صورت که خالص درآمد کارمزد بانک ش��هر در 
سال گذشته با جهشی ۳۰۳ درصدی به میزان ۱۸ هزار 
و 76۱ میلیارد ریال شده است. خوش بین تصریح کرد: 

در شیوه سنتی بانکداری بخش اعظم درآمد بانک ها ؛ 
از محل پرداخت تسهیالت به افراد تحقق پیدا می کند، 
اما سیستم کسب درآمد در بانک های پیشرفته در حال 
تغییر و دگرگونی است، به نحوی که سهم کسب درآمد 
از محل ارایه خدمات آنها به طور مرتب در حال افزایش 
اس��ت. معاون مالی بانک ش��هر گفت: در همین راستا 

ارائه انواع خدمات نوین ارزی )ازجمله خدمات اعتبارات 
اس��نادی(، بانکداری الکترونیکی، خدمات مش��اوره ای 
مالی و بانکی در حوزه بانکداری ش��رکتی... بخشی از 
خدمات نوین بانک ش��هر اس��ت که با افزایش سطح 
فعالی��ت در بخش های ذکر ش��ده ضمن تقلیل بهای 
تمام ش��ده پول توانسته حاشیه س��ود مطلوبی را برای 

ذینفع��ان خود فراه��م آورد. وی عنوان کرد: واکاوی و 
بررس��ی اطالعات منتشر شده در سایت کدال در مورد 
عملکرد بانک هایی ک��ه اطالعات مالی خود را در این 
پایگاه اطالع رس��انی بورس��ی منتش��ر می کنند، نشان 
می دهد بانک ش��هر در اکثر شاخص های عملکردی 
جز ۴ بانک برتر ش��بکه بانکی قرار گرفته است. و هم 
اکنون بانک ش��هر یکی از بهتری��ن دوران عملکردی 
خود را حوزه کسب درآمد ارایه خدمات سپری می کند، 
به نحوی که در حال حاضر بانک ش��هر از نظررش��د 
خالص درآمدهای کارمزدی ، شگفتی س��از بانک های 
مورد بررس��ی در س��امانه کدال طی بازه زمانی عنوان 
ش��ده بوده اس��ت.  خوش بین گفت: همچنین بررسی 
اطالع��ات نش��ان دهنده این اس��ت که بانک ش��هر 
در س��الی که گذش��ت بالغ بر ۱۵۲ هزار و ۱۴ میلیارد 
ریال درآمد از محل تس��هیالت و س��پرده گذاری ها به 
دس��ت آورده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد را 
نش��ان می دهد . وی خاطرنشان کرد: با استناد به نظر 
حسابرس مستقل بر صورت های مالی سال های اخیر 
اقدامات موثری برای اصالح ساختار مالی بانک صورت 
گرفت��ه و در حال حاضر نظم و انضباط قابل قبولی در 

بانک شهر حکم فرماست. 

حرکت بانک شهر در مسیر سودآوری و ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان

ارسال ۱2 میلیارد پیام تراکنش بانکی در اپلیکیشن »بله«
اپلیکیش��ن »بله« یکی از راه های دسترسی 
به پیام های تراکنشی بانک ملی ایران است و 
تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد پیام اطالع رسانی 
از این طریق به مش��تریان بانک ارسال شده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ای��ران، پیام های تراکنش��ی بانک ملی ایران 

از مردادماه س��ال ۱۳96 عالوه  بر پیامک، از 
طریق پیام رس��ان بانکی »بله« نیز در اختیار 
مش��تریان قرار گرفت اما این بانک در اقدام 
نوآوران��ه ای دیگر و در ط��رح ارتباطی نوین 
خ��ود از دوم اس��فندماه نیز بام، نش��ان بانک 
و دس��تگاه های خودپرداز را ب��ه گزینه های 

دسترس��ی به پیام های تراکنشی اضافه کرده 
اس��ت.  از سویی، بانک ملی ایران در راستای 
توسعه حرکت همه جانبه خود به سمت تحول 
دیجیتال و چابکی در ارائه خدمات به مشتریان 
عالوه بر دریافت تراکنش ها، خدمت جذاب 
»مدیرت مالی شخصی« را نیز در پیام رسان 

»بله« ارائه کرده که با اس��تفاده از آن امکان 
دسته بندی درآمدها و هزینه ها، تحلیل دخل 
و خرج و انجام حساب و کتاب های مالی هم 
برای مش��تریان فراهم ش��ده است.  استفاده 
از مدیری��ت مالی ش��خصی، تحمیل نکردن 
هزینه های بیش��تر ب��رای دریافت پیامک به 

مش��تریان، دریافت س��ریع پیامک ها به ویژه 
در زمان های اوج )پیک(، حفظ س��ابقه تمام 
تراکنش ها برای همیش��ه و امکان مشاهده 
و دریافت پیام های تراکنش��ی در بس��ترهای 
مختلف از جمله مزایای اجرای طرح ارتباطی 
نوین بانک ملی ایران برای مشتریان است.  
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آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان روز نامه صبح ايران
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

 جزییات قیمت گذاری سانس ها
به تازگی اجرای آزمایشی طرح قیمت شناور بلیت سینما در 
سینماهای حوزه هنری آغاز شده است؛ اتفاقی که مطابق با 
تجربه روز دنیاست و سال ها سینمای ایران بدان نیاز داشت 
اما هیچ گاه محقق نشده بود. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
س��ال های میانی دهه نود همزمان با رشد سالن سازی در 
کشور و توس��عه زیرساختی س��ینما، با افزایش مخاطب 
همراه بود اما دیری نپایید که سیر افت مخاطبان سینمای 
ایران در اوج خوش��بینی ها از وضعیت فروش سینما آغاز 
شد. این افت علت های زیادی داشت اما مدیران سینمایی 
کشور سعی کردند تبعات ناش��ی از کاهش مخاطب را با 
افزایش نرخ بلیت س��ینما جبران کنن��د به گونه ای که در 
سال ۱۳9۸ سینمای ایران با میزبانی از ۲6 میلیون و ۳۱۰ 
ه��زار نفر، فروش کلی ۳۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد، اما 
در س��ال ۱۳97 با جذب ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار مخاطب، 
به فروش ۲۵۰ میلیارد تومان رس��ید. این تدبیر هرچند در 
ظاهر فروش س��االنه س��ینمای ایران را رو به رشد نشان 
می داد، اما در باطن خبر از یک تهدید داش��ت؛ اتفاقی که 
با هشدار دلسوزان این عرصه همراه بود، اما توجهی نشد. 
ظهور بحران کرونا و گسترش پلتفرم های اینترنتی، افت 
کیفیت فیلم ها و تولید آثار دور از ذائقه مخاطب، رشد قیمت 
بلیت س��ینما تا مرز ۴۵ هزار تومان و عدم تناس��ب میان 
قیمت بلیت و ارزش محصول، همه و همه جریان ریزش 
مخاطبان س��ینما را سریع تر کرد تا جایی که در سه ماهه 
نخست امسال سینمای ایران تنها میزبان ۳ میلیون و ۸۰۰ 
هزار بیننده بود. این آمار زمانی هش��داربرانگیزتر می شود 
که مقایس��ه آن با آمار س��ال ۱۳9۸ نشان از ریزش بیش 
از 6۰ درص��دی مخاطبان در طول به��ار می دهد. در این 

میان س��ازمان س��ینمایی حوزه هنری به تازگی از شروع 
طرح ش��ناوری بلیت س��ینماهای خود در سراس��ر کشور 
خبر داد. اتفاقی که مطابق با تجربه روز دنیاست و سال ها 
س��ینمای ایران بدان نیاز داشت اما هیچ گاه محقق نشده 
بود. این طرح که در راس��تای رونق بخشیدن به سینماها 
و حرکت به سمت قیمت گذاری مطابق با ارزش محصول 
تعبیر شده، براساس شناسایی و تحلیل روش های متداول 
قیمت گذاری محصوالت فرهنگ��ی در جهان، در تالش 
است تا قیمت های فعلی را بش��کند. قیمت گذاری شناور 
بلی��ت فیلم های س��ینمایی، موضوعی مت��داول در اغلب 
زنجیره سینماهای جهان اس��ت که در روش های سنتی 
مدیریت فرهنگی و هنری در ایران در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت. اخیراً سیدعلی طباطبایی نژاد، مدیر پخش و اکران 
حوزه هنری با اشاره به استفاده از روش های نوین مدیریت 
برای رس��یدن به حالت بهینه فروش گفت: »ما با بررسی 
روند فروش در حدود ۱۵۰ سالن سینمایی حوزه هنری در 

طول بازه معین ۸ ماهه اخیر، در تالشیم به برنامه ای جامع 
برای قیمت گذاری سانس های سینما برسیم. این طرح به 
صورت آزمایشی برای فیلم »هناس« در سینماهای بهمن 
سبز اجرا خواهد شد تا با بازخورد گرفتن از مرحله آزمایشی 

به نقطه ای مطلوب برسد.«
حاال با گذشت دو روز از آغاز اجرای این طرح از روز شنبه 
۲9 خردادماه، وضعیت قیمت گذاری و فروش سینماهای 
حوزه هنری نش��ان می دهد که این س��ازمان براس��اس 
۴ فاکتور روز نمایش، س��انس انتخابی، فیلم مورد نظر و 
سینما، قیمت گذاری شناور سانس های سینماهای خود را 
اعمال کرده است. در فاز صفر این طرح، شناوری قیمت ها 
در همه روزها به جز سه شنبه ها در زنجیره سینماهای حوزه 
هنری برای فیلم سینمایی »هناس« اعمال می شود و در 
این طرح قیمت بلیت های فیلم »هناس« تا مرز ۲۰ هزار 
تومان نیز کاهش داشته است. یعنی مخاطب در این طرح 
می تواند بلیت سینما را با درصدهای قیمتی متنوعی بخرد. 
این ش��یوه قیمت گذاری حوزه هن��ری در فاز صفر طرح 
شناوری بلیت سینماها دو مبنای اولیه دارد؛ اول درجه بندی 
سالن و سینما، دوم ساعت تماشای فیلم. طباطبایی نژاد در 
این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: ما دیتای آماری ضریب 
اش��غال صندلی س��ینماهای خود را در بازه ۸ ماه اخیر به 
دقت و س��انس به سانس بررس��ی کرده ایم و به یک پلن 
تصویری- تحلیلی درباره متوسط نرخ تماشاگر در هر سالن 
و ساعت و روز رسیده ایم. این میانگین را مبنای درجه بندی 
اولیه قرار داده ایم. یعنی چنانچه سانسی زیر این متوسط، 
برابر با این متوسط، باالی دو برابر این متوسط و یا بیش 
از س��ه برابر این متوسط ضریب اشغال داشته باشد، دارای 

درجه خاص خود می شود.

بلیت شناور سینماها چگونه عرضه می شود؟
فر هنگی

آماده سازی صحن حضرت زینب )س( برای بیتوته 2۰ هزار زائر اربعین
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات کربال از آماده سازی 
محل اجرای طرح توسعه حرم مطهر حسینی برای بیتوته 
موق��ت ۲۰ هزار زائر در ایام اربعی��ن خبر داد. به گزارش 
»عصر ایرانیان« به نقل از روابط عمومی س��تاد توسعه و 
بازسازی عتبات عالیات، محمدرضا بنی اسدی راد رئیس 
س��تاد توس��عه و بازس��ازی عتبات کربال گفت: با توجه 
ب��ه اینکه فرصت کمی تا ایام اربعین حس��ینی باقیمانده 
است، مهندس��ان، کارگران و استادکاران ایرانی، در حال 
آماده س��ازی محل اجرای طرح توس��عه حرم مطهر سید 
الش��هدا )ع( مزین بنام صحن حضرت زینب )س( برای 
ت��ردد و بیتوته موقت زائران هس��تند. وی با بیان اینکه 
پیش بینی می ش��ود در ایام اربعین امسال حدود ۲۰ هزار 
زائر در موکب های مستقر در صحن حضرت زینب )س( 
اس��کان داده ش��وند گفت: برنامه ریزی ش��ده تا کارگاه 

عمران��ی این طرح توس��عه، از ۱۵ روز مان��ده به اربعین 
ت��ا ۳ روز پس از آن، میزبان زائران حس��ینی باش��د. وی 
مباحث مربوط به ایمنی زائران و ایجاد امکانات رفاهی و 
بهداشتی را مهمترین سرفصل کاری این روزهای عوامل 
اجرای��ی صحن حضرت زین��ب )س( اعالم کرد و گفت: 
فعالیت مختلف در چند جبهه کاری زیر نظر متخصصان 
»HSE« آغاز ش��ده است. بنی اس��دی راد گفت: آماده 
سازی پله ها جهت تردد ایمن زائران بین طبقات، برقراری 
دسترسی به شبستان های زیرزمینی، تسهیل دسترسی ها 
از خیابان ه��ای اطراف به صحن حض��رت زینب )س(، 
راه اندازی سیستم تهویه مطبوع و هواساز موقت و ساخت 
چندین س��رویس بهداش��تی، ازجمله مهترین فعالیت ها 
جهت آماده س��ازی محل طرح توسعه حرم حسینی برای 
ایام اربعین اس��ت. رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات 

کربال گفت: برای مجموعه صحن حضرت زینب )س(، 
بیش از ۸۰۰ چشمه س��رویس بهداشتی پیش بینی شده 
اس��ت که از این تعداد حدود ۲۵۰ چش��مه برای استفاده 
زائران در ایام اربعین در حال آماده سازی است. وی درباره 
آخرین وضعیت پیشرفت طرح توسعه حرم مطهر حسینی 
گفت: کار نما و س��نگ کاری صحن حضرت زینب )س( 
آغاز شده اس��ت. در ساختمان مقام حضرت زینب )س(، 
عملیات س��اخت و نصب تأسیس��ات در طبقه همکف و 
مثبت یک انجام شده و در حال انجام تأسیسات در طبقه 
منفی یک و دو هس��تیم. وی اظهار داشت: در ساختمان 
شبستان رو سطحی مزین بنام شبستان حضرت علی اکبر 
)ع( نیز فعالیت های مربوط به اجرای اس��کلت تمام شده 
و در انتظار نهایی ش��دن طرح تزئینات و نازک کاری از 

سوی عتبه هستیم. 
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ویلیام موآم« که بود؟
ویلیام ساِمْرِس��ت م��وآم، در ۲۵ ژانویه ۱۸7۴م در 
شهر پاریس به دنیا آمد و در ده سالگي یتیم شد.از 
این رو نزد عموي خود در انگلستان رفت و در آن 
کشور رحل اقامت افکند.موآم، تحصیالت خود را 
در آلمان س��پري کرد و آن را در رش��ته پزشکي 
به پایان رس��اند.اما وي در ای��ن زمان به نگارش 
رمان پرداخت و با پیروزي در این مس��یر، رش��ته 
پزش��کي را رها کرد.وي هم چنی��ن قبل از جنگ 
جهاني اول، سال ها به مسافرت پرداخت و تجارب 
زیادي کسب کرد.همین سفرها الهام بخش او در 
آفرینش داس��تان هایی ش��د که ماجراهایشان در 
ممالک ش��رقي یا س��رزمین هاي غربي مي گذرد.
ای��ن داس��تان ها در واق��ع، بررس��ي هایی اس��ت 
درب��اره اختالف��ات طبقاتي و تاثی��ر آب و هوا بر 
سفیدپوس��تان.موام پس از آغ��از جنگ، دوباره به 
انتش��ار آثار گرانبهایی دست زد و با نوشتن کتاب 
اسارت بشري یا بردگي انسان در سال ۱9۱۵م، به 
اوج شهرت خود رس��ید.دوره بعد از جنگ زندگي 
موام، به راحتي و خوش��ي گذشت، زیرا وضع مالي 
و شهرت فوق العاده اش هر دو باعث مي شدند که 
او بتواند هرچ��ه بهتر با موفقیت علمي و اجتماعي 
که داش��ت زندگي نماید.موام در سال هاي بعد به 
عن��وان معروف ترین ُرمان نویس انگلیس��ي قرن 

بیستم شهرت یافت و در جهان نیز معروف شد.

اعزام زائران حج تمتع - شيراز مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱۰۱(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو َضلِّلُْهْم َعْن َوْجِهِهْم… و دش��منان 
رااز مقصد گمراهش��ان کن. بی ش��ک جبهه طاغوت 
مقصد و راه درس��تی ندارد. مقصد دش��منان اس��الم 
نابودی اس��الم و ترویج کفر و ش��رک و نفاق اس��ت. 
آن ک��س که مقابل حق قرار بگیرد مس��تحق نفرین 
است، مهمترین مسیر دشمن برای استیالی بر اسالم 

ایجاد تفرقه؛ ایجاد شبهه برای اصل و اساس اسالم و 
تضعیف جایگاه والیت در اسالم است.

در جنگ های نظامی و ظاهری نیز انحراف دشمن از 
مسیر خود یک تکلیف و دارای اهمیت بسیار است. و 
البته یک معنای دیگر گمراهی دشمن از مقصد عبارت 
است از محاسبات غلط آنان است که گویا خداوند آنان 
را نابینا و گمراه نموده اس��ت ک��ه نتایج کارهای آنان 

به ضرر خودش��ان تمام شده است مصادیق کامل آن 
پیرامون دشمنی های مستکبران با جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت که تا کنون محاس��بات آنان غلط از آب 
درآمده اس��ت و مادامی که ما دست دوستی به دشمن 
دراز نکنیم و تحت امر ولی با وحدت کامل باش��یم از 
حمایت های خداوند برخوردار خواهیم بود و دشمن در 

مسیر خود گمراه می شود.
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دانشنامه

کوچکترین خودروي پرنده جهان به بازار مي آید
یک استارت آپ ژاپني مشغول آزمایش یک خودروي پرنده همراه 
اپراتور انساني است.اس��تارت اپ تصمیم دارد کوچکترین خودروي 
پرن��ده جهان را به ب��ازار عرضه کند.به گزارش مهر، اس��تارت آپي 
ژاپني به نام SkyDrive آزمایش نمونه اولیه یک خودروي پرنده 
با اپراتور انس��اني را آغاز کرده اس��ت.این ش��رکت امیدوار است در 
تابستان سال جاري این خودرو را براي عموم نمایش دهد.پروازهاي 
آزمایشي در یک واحد سرپوشیده درمرکز تحقیقات پرواز این شرکت 
در خارج ش��هر ناگویا انجام مي شوند.البته قبال چند پرواز آزمایشي 
انجام شده بود اما تمام آنها به وسیله کنترل از راه دور تکمیل شده 
بودند.طبق گزارش روزنامه آساهي ش��یمبون، اسکاي درایو اعالم 

کرده خودروي پرنده مذکور در اوایل ۲۰۲۳ میالدي براي فروش محدود و در ۲۰۲6 میالدي براي تولید انبوه 
عرضه مي شود.مهندسان سابق تویوتا این استارت آپ را تاسیس کرده اند و تصمیم دارند کوچکترین خودروي 

پرنده دنیا را به بازار عرضه کنند.

ربات »گیرنده جوندگان« هوشمند ساخته شد
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحي و ساخت ربات 
»رت گیر« هوش��مندي ش��دند که مي توان با استفاده از آن و بدون 
سموم شیمیایي انواع جونده ها و موشها را نابود کرد.علیرضا مسعودي 
نژاد عضو هیئت علمي دانش��کده بهداشت و محیط زیست دانشگاه 
علوم پزش��کي شهید بهشتي در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما در 
یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات رباتیکي مرتبط با 
پزشکي و محیط زیس��ت فعالیت مي کنیم.وي با بیان اینکه در این 
شرکت موفق به طراحي و ساخت دستگاه رباتیک تله موش هوشمند 
ش��دیم، خاطرنشان کرد: دستگاه تله داراي بخش تولید فرمان جلب 
کننده است که توسط یک دستگاه مولد گرما تبخیر و از فاز مایع به 

بخار تبدیل ش��ده و از طریق لوله خارجي به بیرون از محفظه منتقل مي شود.مس��عودي نژاد با بیان اینکه این 
دس��تگاه داراي لوله جلب کننده اس��ت، بیان کرد: این لوله فرمان جلب کننده را در محوطه اطراف دستگاه تله 
پخش کرده و باعث جلب موش هاي اطراف به طرف درب ورودي مي ش��ود.وي ادامه داد: این دس��تگاه داراي 
بخش دریچه خودکار است که پس از ورود موش به محفظه، بسته شده و اجازه بیرون رفتن موش را از دستگاه 
نمي دهد.مدیر این ش��رکت گفت: دستگاه داراي محفظه اي اس��ت که پس از دریافت سیگنال ورود، موش به 
صورت خودکار به داخل محفظه مایع کش��نده فرو برده مي ش��ود به این ترتیب با توجه به بدنه سوراخ دار این 
محفظه پیکر موش به طور کامل در درون مایع غوطه ور و جریان تنفس��ي و همچنین ضربان قلب جونده را 
دچار اختالل شدید مي کند.این اتفاق باعث مي شود در کسر ثانیه ضربان قلب متوقف و جریان تنفس کاماًل قطع 
شود.وي ادامه داد: سپس در این دستگاه بخش محفظه پس از کشته شدن موش مجدداً از درون مایع کشنده 
خارج شده و در راستاي بازوي حرکتي قرار مي گیرد که این بازو جسد موش را به طرف کشوي تخلیه حرکت 
داده و جسد موش به داخل آن هدایت مي شود.وي با بیان اینکه نمونه نیمه صنعتي تله موش هوشمند ساخته 
شده است، خاطرنشان کرد: از این تله موش مي توان در سیلوهاي گندم.برنج، انبار، رستوران، معابر و… استفاده 
کرد.وي با اشاره به مزایاي استفاده از تله موش هوشمند گفت: این سیستم بدون آلودگي، بدون مواد شیمیایي 
و به صرفه اس��ت که با ولتاژ برق موش ها را خشک مي کند.مس��عودي نژاد عنوان کرد: در روش هاي معمول 
براي از بین بردن جونده هایي مانند موش، از طعمه اي استفاده مي شود که سموم ضد انعقادي هستند و بعد از 
مصرف بدن موش از داخل خونریزي مي کند، متالشي مي شود و در نهایت مي  میرد.این مسئله باعث مي شود 
وقتي طعمه را مي خورد به داخل سیلوهاي برنج گندم و… برود آلودگي هاي احشایي را وارد مواد غذایي کند 
اما با اس��تفاده از تله موش، جونده با ولتاژ برق خشک مي شود.عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي گفت: 
موش به رطوبت و غذا نیاز دارد و ش��بگرد اس��ت و معمواًل در کانال ها و انبارها پنهان مي ش��ود؛ زماني که این 
موش ها به چشم انسان دیده مي شوند یعني جاي کافي براي آنها وجود ندارد و جمعیت شان زیاد شده است؛ 
بنابراین استفاده از تله موش هوشمند مي تواند بدون ایجاد آلودگي، از تعداد آنها کم کند.وي تاکید کرد: شهرداري 

مي تواند مخاطب دستگاه باشد تا موش هاي شهر را که به سطح زمین طغیان کرده اند را نابود کند.

نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس گفت: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه 
را به مراودات تجاری و مالی در کش��ور زد و باعث ش��د تولید کش��ور با 
خاک یکس��ان شود. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و 
جمهوریت، اظهار داشت: در کشور با مشکالتی مواجهه هستیم که واژه ها 
درس��ت تبیین نمی ش��ود. مثاًل کلمه اقتصاد مقاومتی در جامعه نخبگانی 
درست تبیین نشد، زیرا اقتصاد مقاومتی دارای ۲۴ بند بود و به تمام جوانب 
نگاه کرده اس��ت، اما متاس��فانه بعد از ۱۰ سال به یک تعریف سطحی از 
آن رسیدیم. وی افزود: حکمرانی مردمی دو شأن دارد یک سلوک مردمی 
حاکمان اس��ت یعنی حاکمان در بین مردم و جزو مردم باش��ند. در دولت 
س��یزدهم و مجلس یازدهم این موضوع ارتقاء پیدا کرده و می توانیم این 
تغییر را مشاهده کنیم، زیرا امروز مردم، رئیس دولت را از خود می دانند و 
حتی مخالفان سیاسی بر این موضوع اذعان دارند. نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس گفت: حتی در سطوح وزرا در دولت سیزدهم هم 
ما شاهد سلوک مردمی هستیم و این دولت نمره بسیار خوبی از سلوک با 
مردم دریافت می کند و در طول دولت های گذشته این موضوع بی سابقه 
اس��ت. زنگنه با بیان اینکه دومین ش��أن حکمرانی بر محور مردم است، 
تصریح ک��رد: حکمرانی بر محور مردم یعنی اعتماد کردن به توده مردم. 
البته ابتدا باید دریابیم که تلقی از مردم چیس��ت؟ یعنی هنگامی که کلمه 
مردم بیان می شود، توده ها یا اقشار یا اصناف نیز شامل می شود. یعنی آیا 
بخش خصوصی و نخبگان را جزو مردم هستند یا نه؟ پس هر کسی غیر 
از دولت مردم تلقی می شود. وی ادامه داد: اعتماد به مردم یعنی اصل ۴۴ 
قانون اساسی. یعنی چقدر می توانیم در موضوعات مختلف به مردم واگذار 
می ش��ود. زنگنه افزود: در ابتدای انقالب یک تفکر سوسیالیستی به وجود 
آمد که باید حرکت در جهت مردم باشد، اما متاسفانه تمام موارد در اختیار 
دول��ت قرار گرفت و افرادی با دمپایی وارد دولت ش��ده، اما امروز س��وپر 
میلیارد ش��دند و برخی ها با شعار پوپولیستی و مردمی تبدیل به این افراد 
شدند. ما مثال عینی آن را در دولت قبل مشاهده می کردیم. این نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه 
را به مراودات تجاری و مالی در کشور زد و باعث شد تولید کشور با خاک 
یکس��ان شود. زنگنه بیان داشت: مجلس از س��ال ۱۴۰۰ به دنبال حذف 
ارز ترجیحی بودند، زیرا این ارز فس��ادزا است و دولت سیزدهم قصد کرد 
با این ارز فس��ادزا مبارزه کند و چرا مردم با این موضوع همراهی کردند، 
زیرا دولت را از خود دانستند و به رئیس دولت اعتماد کردند. می دانند که 
دولت و وزرا ش��بانه روزی در صدد حل مشکالت مردم هستند و اگر هم 
پیروز نشوند و به مشکل برخورد کنند، باز مورد تشویق مردم قرار خواهد 
گرفت. نایب رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس تصریح کرد: در 
حوزه عدالت باید مراقبت شود که تعریف جدیدی ارائه نشود، عدالت این 
نیس��ت که کف حقوق به سقف حقوق برسد. باید بر واژه عدالت بحث و 
بررسی شود، مثاًل در تخصیص بنزین این عدالت است که بر خانوار هایی 
که دارای خودرو هستند و نیستند یکسان یارانه بنزین دریافت کنند، اما در 
حوزه حقوق و دس��تمزد عدالت این نیست که حقوق ۳۰ میلیون اعضای 
هیئت علمی را افزایش ندهیم و کف حقوق را به این عدد برس��انیم این 
تفکر غلط و خطرناک است. زنگنه در پایان گفت: بنده به دولت سیزدهم 
در سلوک مردمی و مردمی بودن نمره خوب می دهم شاید ۲۰ نتوان داد، 

اما نمره دولت تاکنون ۱9 یا ۱9.۵ است.

نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس:
ارز ترجیحی، تولید کشور را با خاک 

یکسان کرد

استفاده گسترده از مدیران 
بی تجربه آسیب جدی دولت

ادامهازصفحهیک ���
...برخ��ی از وزرای دولت از جمله وزارت صمت 
عملکرد ضعیف��ی داش��تند، در مدیریت نیروی 
انس��انی نیازمند بازنگری بدون��ی تعارف، راند و 
بان��د دارد همچنین بای��د در انتصاب مدیران در 
سطوح میانی بازنگری شود. از افراد بی تجربه، 
کم تجرب��ه و بعضا فاق��د کارای��ی و کارآمدی 
اس��تفاده ش��ده، از این رو باید گف��ت دولت در 
این زمینه ضعیف عمل کرده اس��ت.دولت باید 
در زمین��ه نظارت بر مناب��ع مالی دولت و قدرت 
تحلیل و تجزیه مالی و اجتماعی کش��ور خود را 
تقوی��ت کند در حال حاضر کمبود منابع نداریم، 
جمهوری اس��المی به اندازه ۱۵ کشور اروپایی 
منابع دارد، دسترس��ی به آب های آزاد، مرزهای 
طوالنی، داشتن چهار فصل، کشاورزی، صنعت 
دامداری از جمله پتانسیل های کشور محسوب 
می ش��ود که ب��رای دولت در حوزه سیاس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی تولید ق��درت می کند. 
اگر از این ظرفیت ها به درس��تی اس��تفاده شود 
می توانیم یک��ی از قدرت های جهان باش��یم 
اما متاس��فانه دولت های مختلف به دلیل عدم 
اس��تفاده از مدیران توانمند و کارآمد و انتصاب 
افراد ضعیف نتوانستند از ظرفیت های کشور به 
خوبی اس��تفاده کنند. یکی از آسیب های جدی 
دولت رئیس��ی استفاده گس��ترده از مدیران بی 
تجربه اس��ت بنابراین دولت ب��دون تعارف باید 
مدیران ناکارآمد را کنار بگذارد تا بتوانند از منابع 
خ��دادادی برای مردم و به نفع قدرت تولید ملی 

استفاده کنند.

یک بام  و دوهوای واشنگتن در 
قبال تهران

ادامهازصفحهیک ���
...فروش محصوالت پتروش��یمی کشورمان در 
ش��رایط کنونی انجام می شود لذا آمریکایی ها 
نمی توانند با ای��ن تحریم ها، خللی در آن وارد 
کنند، در واقع جنگ اقتصادی ایاالت متحده در 
مقابل کشورمان به طور مستمر ادامه دارد و این 
تحریم ها نیز در این راس��تا محسوب می شود. 
اینکه واشنگتن می خواهد اقتصاد کشورمان را 
دچار آسیب کند تا مذاکره کنندگان ایرانی تحت 
تاثر ق��رار بگیرند، این مهم در حالی اس��ت که 
مردم و مس��ئوالن با وحدت و انس��جام در کنار 
همدیگر بوده و طی این س��ال ها نشان داده اند 

از همه محدودیت ها عبور کرده اند.

سیاست های جدید ترکیبی بانک مرکزی درباره بازار ارز توانست این بازار 
را که متاثر از برخی اخبار و تحریم های جدید آمریکا دچار تالطم شده بود 

از هفته گذشته در مسیر نزول قیمت ها و تعادل قرار دهد.
به گ��زارش عصر ایرانیان به نقل از فارس، بان��ک مرکزی طی روزهای 
اخیر با کس��ب مجوز خاص از جلسه س��ران قوا مجموعه برنامه هایی را 
برای تعادل بخش��ی در بازار ارز اتخاذ کرد، برنامه ای که هدف نخس��ت 
آن پاس��خگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز م��ورد نیاز وارد کنندگان، 
باکمترین دخالت مستقیم بانک مرکزی در قالب حضور مستقیم در همراه 
بود. رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می گوید: سیاست بانک مرکزی 
در شرایط کنونی به هیچ وجه مداخله مستقیم با نرخ پایین تر از نرخ بازار 
غیر رسمی نیست بلکه تسهیل گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز 
و عمق بخشی به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه 
نرخ های غیر رسمی به تعادل برسد. باید تاکید کرد با وجود وضعیت مناسب 
ذخایر ارزی کش��ور، این نهاد سیاستگذار ارزی کشور تاکنون برای تعادل 
بخشیدن به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است بلکه با تسهیل 
گری در فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بس��تر را برای 
افزایش عرضه در بازار با نرخ توافقی در صرافی ها مهیا کرده است. هفته 
گذشته مسئوالن بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار آزاد ارز همزمان 
با تش��دید مبارزه با قاچاق کاال و شناسایی و دستگیری اخاللگران ارزی 
توسط پلیس امنیت، نشست ویژه ای را با صرافی ها و صادرکنندگان برگزار 
کردند و پس از بررسی نظرات کارشناسی به آنها مجوز دادند تا بخشی از 
ارز اسکناس صادرات را به صورت توافقی خریداری و در صرافی ها عرضه 
کنن��د. با این اقدام نرخ ارز تا دیروز جمعه ۲7 خرداد نزدیک ۲۵۰۰ تومان 

نسبت به پنج روز قبل کاهش قیمت را تجربه کرد. در این شرایط دالرهای 
خانگی به سمت بازار ارز روانه شد. در این شرایط نیز بانک مرکزی با صدور 
بخشنامه جدید، به صرافی ها اجازه داد تا عالوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت 
به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی برای فروش 
به متقاضیان اقدام کنند. در این باره، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، 
معتقد است: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته 
که در بازار ارزپاش��ی می کردند نیس��ت. بانک مرکزی می تواند با با نرخ 
گذاری های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باش��د.همچنین، المعی، معاون 
اداره صادرات بانک مرکزی، در زمینه سیاست بانک مرکزی در حوزه ارز 
می گوید: بانک مرکزی براساس اطالعات بدست آمده از رصد و پایش بازار 
ارز و شناس��ایی مشکالت ورود اس��کناس ارز حاصل از صادرات از سوی 
ص��ادر کنندگان و همچنین به منظور روان س��ازی خرید و فروش ارز در 
ش��بکه رسمی صرافی های کشور، تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین 
راس��تا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان این اجازه را پیدا کردند که ارز حاصل از 
صادرات خود را در ش��بکه رسمی صرافی ها با ارائه اظهار نامه گمرکی با 
نرخ توافقی عرضه کنند.به گفته این مقام مس��ئول در بانک مرکزی؛ در 
حال حاضر تمامی افراد می توانند در یک فرایند قانونی که بانک مرکزی 
زیرساخت قانونی انرا مهیا کرده است با مراجعه به صرافی ها به هر میزان 
ارز مورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی عرضه 
کنند.در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله صادرکنندگان پتروشیمی 
پای کار هس��تند و نیاز ارز واردکنندگان در سریع ترین زمان ممکن تأمین 
می شود همچنین نیازهای خرد مردم همچون ارز مسافرتی و دانشجویی 
با گشایش مجدد سرفصل های ۲۴ گانه از سوی صرافی ها تأمین می شود.

بهزاد المعی می گوید: از روز چهارش��نبه بانک مرکزی با انتشار اطالعیه 
ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات باال دستی 
کلی��ه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کش��ور 
می توانند بدون هیچ ممانعتی اس��کناس وارد کش��ور کنند، ضمن اینکه 
از معافیت مالیاتی نیز برخوردار ش��وند همچنین در مورد ارزهای خانگی 
درسطح خرد نیز دارندگان ارز می توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل ان 
به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی های کشور ارز خود 
را با نرخ های توافقی به فروش برسانند.معاون اداره صادرات بانک مرکزی 
در خصوص نرخ ارز رایج در کش��ور نیز گفت: در حال حاضر نرخ رس��می 
ارز در سایت بازار متشکل ارزی منتشر می شود و هموطنان می توانند ارز 
مورد نیاز خود که در سرفصل های ارزی برای مواردی همچون مسافرت، 
ارز مورد نیاز دانش��جویی یا بیماری را براس��اس ضوابط تعیین شده برای 
این مصارف از این بازار با نرخ های رس��می تأمین کنند. وی در خصوص 
وجود اختالف قیمت درصرافی های رسمی نیز گفت: نرخ موجود در شبکه 
صرافی ها براس��اس توافق و رقابت حاصل می ش��ود ضمن اینکه در این 
ش��بکه هزینه ای نقل و انتقال اسکناس بستر مناسبی برای رقابت میان 
صرافی ها و صادر کنندگان ایجاد کرده است لذا تفاوت نرخ جزئی موجود 
در ش��بکه های صرافی رسمی ناشی از همین امر است.المعی تاکید کرد: 
نرخ هایی که در ش��بکه های اجتماعی منتشر می شود به هیچ وجه مورد 
تأیید بانک مرکزی نیست و افراد سود جو تالش می کنند تا با جو سازی 
نرخ کاذب ایجاد می کنند لذا این نرخ ها به هیچ وجه نرخ های مورد معامله 
نیست بلکه نرخ های مورد معامله نرخ هایی است که در شبکه های رسمی 

صرافی ها مردم به انها هم اسکناس خود را عرضه می کنند.

بازگشت آرامش به بازار ارز
سیاست ترکیبی بانک مرکزی جواب داد؛

رس��انه های بین المللی در خصوص آینده مذاکرات هسته ای روایت های 
متفاوت و گوناگونی ارائه کرده اند اما جمع بندی آن ها درنهایت یکس��ان 
اس��ت. چند روز پیش، ش��ورای ح��کام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، 
قطعنامه ای هرچند غیر الزام آور ب��ر ضد ایران تصویب کرد. قطعنامه ای 
که با واکنش س��خت ایران مواجه ش��د و در اولین اقدام، تعداد زیادی از 
دوربین های آژانس از چرخه نظارتی حذف شدند. روز چهارشنبه ۱۸ خرداد 
۱۴۰۱، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا بر ضد ایران، با وجود 
مخالفت چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، به تصویب رسید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در این قطعنامه، تهران را به دلیل کوتاهی در ارائه »اطالعات معتبر« به 
آژانس محکوم کرد. با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بر ضد ایران و اقدام متقابل ایران در حذف دوربین های نظارتی 
این سازمان، رسانه ها احتمال می دهند که شانس احیای توافق برجام به 
حداقل رسیده است. ایران مصمم است که از حق وحقوق خود در این دور 
از مذاکرات کوتاه نیاید و طرف مقابل نیز با افزایش فشارهای اقتصادی و 

تحریم های پی درپی درصدد گرفتن امتیازات ویژه برای خود است.
لحنپیروزمندانهمقاماتایرانیدربرابرغربیها ���

در این زمینه، س��ی بی اس نیوز نوش��ت تنش ها در سراسر خاورمیانه به 
دلیل فروپاشی این توافق همچنان باالست زیرا تحریم های ایاالت متحده 

و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، اقتصاد ایران را دچار اخالل کرده و 
فشار بیشتری بر دولت و مردم آن وارد می کند. اما این رسانه با نقل قول 
صحبت ه��ای مقامات ایران نتیجه گرفت که رئیس جمهور ایران پس از 
تصویب قطعنامه شورای حکام، لحن بسیار جنگجویانه ای داشته و اعالم 

کرده که از حتی یک قدم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.
احتمالشکستمذاکراتبیشازهرزماندیگر ���

العربیه انگلیس��ی هم در گزارشی آورد که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از ایران خواس��ته تا از بحرانی که می تواند نجات توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
را »بسیار دش��وارتر« کند، اجتناب کند. این رسانه سعودی در ادامه آورد 
درحالی که ترامپ آمریکا را از توافقی که به گفته او بسیار ناقص بود خارج 
کرد، جانشین او جو بایدن گفته است تا زمانی که ایران به تعهدات خود 
احترام بگذارد آماده است دوباره از این توافق استقبال کند. العربیه انگلیسی 
اما احتمال دستیابی به توافق را پایین دانست و نوشت که مذاکره کنندگان 
با ناامیدی پی درپی مواجه شده اند و احتمال شکست مذاکرات بیش از هر 

زمان دیگری امکان پذیر است.
اقدامتالفیجویانهایراندربرابرقطعنامهشورایحکام ���

رویترز هم با اشاره به اظهارات رافائل گروسی رئیس سازمان بین المللی 
ان��رژی اتمی آورد که با آغاز حذف اساس��اً تمام��ی تجهیزات نظارتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی توس��ط ایران، ضرب��ه تقریباً مهلکی به 

شانس احیای برجام واردشده است. این رسانه به قطعنامه تصویب شده 
بر ضد ایران در ش��ورای حکام هم پرداخت و نوش��ت که ایران از قبل 
اع��الم کرده بود ک��ه در صورت تصویب قطعنامه در این ش��ورا، اقدام 
تالفی جویانه خواهد کرد. رویترز ادامه داد که ایران به گفته خود پایبند 
ب��ود و پس از تصویب قطعنامه، بالفاصل��ه ۲7 دوربین آژانس را از کار 
انداخت. رسانه های عربی- غربی در مورد تحوالت هفته های اخیر بین 
جمهوری اسالمی و طرف های مذاکره بر این نظرند که ایران بر مواضع 
کلیدی خود نس��بت به گذشته پایبندی بیش��تری دارد و حاضر نیست 
بدون گرفتن امتیاز و لغو تحریم ها، از خواس��ته های خود کوتاه بیاید. از 
دیدگاه رس��انه های غربی، تحریم ها بر افزایش فشارهای اقتصادی بر 
مردم ایران مؤثر بوده و ش��اخص های اقتصادی ایران را در بسیاری از 
زمینه ها با نزول مواجه کرده اس��ت. بنابراین طرف غربی با علم به این 
موضوع و تالش برای تطویل مذاکرات، تالش می کند از طریق اعمال 
فش��ار حداکثری که مبنای آن در دوره ترامپ پایه ریزی شد، فشارها بر 
ایران را افزایش دهد. در نقطه مقابل، ایران چندین س��ال اس��ت که در 
راس��تای دفاع از حق وحقوق خود، تحریم ها و فشار اقتصادی حداکثری 
را تحمل کرده و ازاین رو حاضر نیست اندکی از خواسته ها و منافع خود 
برای حصول هر چه س��ریع تر توافق کوتاه بیاید و امتیازاتی را که نباید 

به طرف های غربی بدهد.

نگاه رسانه های بین المللی به چشم انداز مذاکرات هسته ای؛
 متفاوت در روایت، هم نظر در نتیجه گیری


