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صفحه2

 ایران به
  »شاهراه ترانزیتی« 
 منطقه تبدیل می شود

 مذاکرات اقتصادی سران
 سه کشور آسیای میانه در تهران؛

کارشنایمسائلبینالملل:

استفاده از ظرفیت های منطقه ای
 ایران را به قدرت اقتصادی تبدیل می کند

 هر کس مردم را از آینده ناامید کند
 برای دشمن کار می کند
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با اعالم افزایش قیمت لوازم خانگی فعالین این حوزه 
واکنش های مختلفی داشتند اما اکثر آنها بر این اعتقاد 
هس��تند که این افزایش قیمت ها برای پیشگیری از 
تعطیلی ش��رکت های تولیدی اس��ت. گرانی، گرانی، 

گرانی اخباری که امروزه همه مردم در هر حوزه...

 بازار لوازم خانگی هم 
از ماراتن گرانی جا نماند

با اعمال افزايش 10 تا 15 درصدی؛

هر ساله بخشی از بودجه اختصاص یافته به شرکت های 
دولتی ، به طرح های عمرانی این شرکت ها اختصاص 
پیدا می کند که با اما و اگر های زیادی رو به رو است. 

به گزارش تسنیم،  بودجه شرکت های دولتی...

بودجه عمرانی شرکت های 
دولتی شفاف می شود؟

بایدن فشار بر ایران را ادامه می دهد

 لزوم انتشار گزارش نظارتی
 بودجه های عمرانی شرکتهای نفتی 

سی ان ان:

رئیسمجلس:
 مالیات فعالیت های 
تولیدی را به حداقل 

می رسانیم

بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

شعار دولت قوی با مدیران 
جهادی تحقق می یابد

ابراهیمعزیزی ���
نای�برئی�سکمیس�یونامنی�تملیو

سیاستخارجیمجلس
دول��ت س��یزدهم قطعا 
و  زی��اد  ق��وت  نق��اط 
نقاط ضع��ف هایی هم 
داشته اس��ت. باید دولت 
ت��الش کند هرچه از عم��ر آن می گذرد 
موفقیت هایش بیش��تر شود و کاستی ها 
را به حداقل برساند. مهمترین موضوعی 
که دولت باید در دس��تورکار خود قراردهد 
بحث حل مس��ائل و مشکالت معیشتی 
و اقتصادی به وی��ژه موضوع مهم تورم، 
گرانی و برخی ناهماهنگی هایی است که 
در تیم اقتصادی دولت مشاهده می شود. 
دولت باید تالش کند با انس��جام در تیم 
اقتصادی و هماهنگی با سایر وزارتخانه ها 
مسائل مورد انتظار مردم به ویژه در بخش 

اقتصاد، معیشت، اشتغال را تامین کند...
ادامهدرصفحه���2

کاخ سفید دست از 
زیاده خواهی بردارد

یعقوبرضازاده ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
تحری��م ش��بکه فروش 
محصوالت پتروش��یمی 
ای��ران از س��وی وزارت 
خزان��ه داری آمریکا یکی 
دیگر دشمنی های ایاالت متحده علیه ایران 
اس��ت، مقامات کاخ سفید فراموش کردند 
که صنعت پتروشیمی کشورمان از دو دهه 
گذش��ته تحت تحریم ق��رار دارد لذا ایجاد 
محدودیت برای چند ش��رکت نمی تواند 
در این حوزه اثرگذار باش��د. میزان فروش 
محصوالت پتروش��یمی ایران طی س��ال 
های گذش��ته و همزمان با اعمال تحریم 
های آمریکا دارای ش��یب رشد بوده است، 
در واقع این مهم بیانگر شکس��ت حتمی 
سیاست های واشنگتن علیه تهران و دور 

زدن تحریم ها از سوی کشورمان است...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

 کاخ سفید دست
 از زیاده خواهی بردارد

ادامهازصفحهیک ���
...آمریکای��ی ها به خوبی م��ی دانند که این 
تحریم ها صرفا جنبه نمایشی در عرصه بین 
الملل دارد، به عبارتی ایاالت متحده طی چند 
وقت گذشته درصدد افزایش فشار سیاسی و 
اقتصادی علیه کشورمان است تا بتواند اهداف 
و دسیسه های ش��وم خود در روند مذاکرات 
وین را محقق سازد. صنعت پتروشیمی ایران 
با عامال تحریم ها در حوزه تامین قطعات یا 
نقل و انتقال ارز دچار مشکل شد اما با گذشت 
زم��ان راه های متعددی برای رفع این موانع 
حاصل ش��د از این رو این تحریم ها اثرگذار 
نخواهن��د بود. امیدواری��م مقامات آمریکایی 
دس��ت از اقدام��ات ضدایرانی که منافع ملت 
ایران را نش��انه گرفته بردارند زیرا ملت ایران 
همواره ثابت ک��رده اند در مقابل زورگویی و 
زیاده خواهی دنیای اس��تکبار کوتاه نخواهند 

آمد.

مجلس عملکرد وزرا را بررسی می کند
عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س گفت: 
اس��تیضاح، تذکری ب��ه وزیران اس��ت تا در 
عملکرد خود دقت بیش��تری داش��ته باشند؛ 
آن ه��ا بای��د خواس��ته های م��ردم را محقق 
کنن��د اما برخ��ی وزارتخانه ها هن��وز به این 
مرحله نرس��یده اند. اقبال ش��اکری در گفتگو 
با »عص��ر ایرانیان« درب��اره تغییر و اصالح 
کابین��ه دولت س��یزدهم پس از یک س��ال 
و موضوع اس��تیضاح وزیر صنع��ت معدن و 
تجارت، گفت: نمایندگان مجلس کار نظارت 
عالی��ه خود را انجام می دهن��د و از ابزارهای 
خود در این زمینه اس��تفاده می کنند. تالش 
مجل��س در این موضوع بر این اس��ت که به 
دولت در پیشبرد اهداف و تحقق برنامه هایی 
ک��ه دارد کمک کند و کابینه را به موفقیت و 
کارآمدی نزدیک تر س��ازد. وی تصریح کرد: 
وقتی مجلس ش��ورای اسالمی به این نقطه  
و نتیجه برس��د که وزیر یا مسئولی کاری از 
پی��ش نمی برد و از انجام وظایف یا پیش��برد 
برنامه های خود وامانده است، از ابزار نظارتی 

استفاده می کند.

پرونده »متروپل« بسته شده است
وزیر کشور گفت: کار »متروپل« از باب یک 
موضوع بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده آن 
بسته شده است. احمد وحیدی وزیر کشور در 
گفتگو با »عص��ر ایرانیان« در رابطه با اینکه 
آی��ا گزارش جدیدی از متروپل به دولت ارائه 
شده یا گزارش در این زمینه خاتمه پیدا کرده 
اس��ت؟ اظهار ک��رد: کار متروپل از باب یک 
موضوع بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده آن 
بسته شده است. وی عنوان کرد: متروپل در 
حال حاض��ر به یک مجموع��ه تحویل داده 
شده تا کارهای تخریب س��اختمان را انجام 
دهند و از حیث فیزیکی، ماجرا به عنوان یک 
طرح عادی دنبال خواهد ش��د. وزیر کشور با 
بیان اینکه حادثه متروپل نقطه ش��روعی بود 
ب��رای اینکه س��راغ تمام س��ازه های ناپایدار 
دیگر برویم و رس��یدگی به آن ها را س��رعت 
ببخش��یم، گفت: ابالغ های��ی در این حوزه ها 
صورت گرفته، همچنین دس��توراتی از سوی 
رهبر معظم انقالب وجود داش��ته و منجر به 
تحرک در سطح شهرداری ها، نظام مهندسی 
و دیگران شده است تا آنها بتوانند روشن تر و 

قاطع تر با این موضوع برخورد کنند.

وضع ایران نسبت به کل دنیا بهتر است
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: گاهی از اوقات فقط نقاط ضعف 
را می بینیم و بنا را به سیاه نمایی می گذاریم، 
در حالی که االن وضع ایران ما نسبت به کل 
دنیا بهتر اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان 
دستور خود گفت: به اعتقاد بنده مجلس محل 
تحقق مطالبات مقام والیت است. حاکمیت 
م��ا حاکمیت والیتی اس��ت بای��د ببینیم که 
آن بزرگ��وار از ما چ��ه می خواهند، پس باید 
به ابالغیه های حضرت آقا توجه ش��ود. باید 
به منش��ور مجلس انقالبی ک��ه حضرت آقا 
درب��اره آن صحبت کردن��د و نیاز مجلس ما 
بود، توجه بیشتری شود. نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اصالح 
ساختار بودجه و عدم ورود نمایندگان در عزل 
و نصب ها باید جدی گرفته ش��ود. وظیفه ما 

نظارت بر اقدامات دولت است. 

توطئه آمریکا باعث برکناری من از 
قدرت شد

نخس��ت وزی��ر س��ابق پاکس��تان می گوید 
برکن��اری وی از قدرت توطئ��ه ای طراحی 
شده از س��وی آمریکا بوده است. به گزارش 
پایگاه گلوبال ویلیج اس��پیس، نخست وزیر 
س��ابق پاکس��تان دولت آمریکا را به دست 
داش��تن در برکن��اری خود از ق��درت متهم 
ک��رد. »عمران خ��ان«، که در م��اه آوریل 
ب��ا رأی اعتماد مجلس پاکس��تان نخس��ت 
وزیری این کش��ور را از دست داد، گفت که 
آمری��کا دولت وی را تهدید به عواقب ناگوار 
در ص��ورت عدم کناره گیری از قدرت کرده 
است. نخست وزیر سابق پاکستان در گفتگو 
با روزنامه ساندی تایمز افزود که در ۴۰ سال 
گذشته کشورش در برابر تمامی خواسته های 
آمریکا س��ر تعظیم فرود آورده است. عمران 
خان همچنین دولت آمریکا را امپریالیس��تی 
دانس��ت که در امور داخلی پاکستان مداخله 
می کند. نخس��ت وزیر سابق پاکستان گفت 
که انتقاد وی از جنگ در افغانستان از جمله 
موضوعاتی بود که خش��م مقام��ات آمریکا 
را برانگیخت و تاکید ک��رد که آمریکایی ها 
هیچگاه فرهنگ کشوری که با آن سروکار 

دارند را درک نمی کنند.

»سرمت« تا پایان امسال وارد ارتش 
ارتش می شود

رئیس جمهور روس��یه اعالم کرد که ارتش 
این کش��ور تا پایان س��ال موشک هسته ای 
بالستیک قاره پیمای »سرمت« را به خدمت 
می گیرد. به گزارش اس��پوتنیک، »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه 
اعالم کرد که جدیدترین موش��ک بالستیک 
قاره پیمای روس��یه )ICBM( موس��وم به 
»سرمت« )Sarmat( تا اواخر سال ۲۰۲۲ 
در ارتش این کشور به خدمت گرفته خواهد 
ش��د. پوتین در این باره در نشس��تی با فارغ 
التحصیالن مؤسسات آموزشی عالی نظامی 
گفت: آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک 
قاره پیمای سنگین سرمت انجام شد. برنامه 
ریزی شده است که تا پایان سال اولین سری 
از این موشک به خدمت گرفته شود. سازمان 
هوافضای روسیه )روسکاسموس( قصد دارد 
در مجموع ۴۶ موش��ک س��رمت جهت رفع 
نیازهای ارتش روس��یه بس��ازد. طبق اعالم 
وزارت دف��اع روس��یه، موش��ک مذکور قادر 
است اهدافی را در فواصل طوالنی با استفاده 
از مسیرهای پروازی مختلف هدف قرار دهد 
و می تواند از هر گونه سیستم دفاع موشکی 

فعلی و آینده بگریزد.

مقاومت عامل فروپاشی کابینه »بنت«
عضو ارش��د جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
اع��الم کرد: نب��رد میان مقاومت و دش��من 
صهیونیس��ت ادامه خواهد داشت. نبرد آتی 
نبرد شکس��تن اس��تخوان میان ما و دشمن 
صهیونیس��ت و ب��ه مثابه نب��رد آزادیبخش 
خواهد بود. به گ��زارش المنار، احمد المدلل 
از رهبران جنبش جهاد اس��المی فلس��طین 
سه شنبه به فروپاشی ائتالف حاکم در رژیم 
صهیونیستی واکنش نش��ان داد. وی افزود: 
اخبار مربوط به فروپاش��ی ائتالف حاکم در 
اسرائیل و نخست وزیری الپید، پایان طبیعی 
کابینه های صهیونیس��ت در مرحله اخیر، در 
س��ایه نبرد با ملت فلس��طین و مقاومت آن 
اس��ت که توانس��ته اس��ت عرصه سیاسی 
اس��رائیل را از طریق ادامه مقاومت، متزلزل 
کند. المدلل تاکید کرد: نبرد میان مقاومت و 
دشمن صهیونیست ادامه خواهد داشت. نبرد 
آتی نبرد شکستن استخوان میان ما و دشمن 
صهیونیس��ت و ب��ه مثابه نب��رد آزادیبخش 

خواهد بود.

سفارت آمریکا در بغداد به اتاق 
فرماندهی عملیات ترور تبدیل شده است

عثمان العبیدی تحلیلگ��ر عراقی تاکید کرد 
که س��خنان اخیر مایک پمپئ��و وزیرخارجه 
سابق آمریکا، سه مساله مهم را درباره جنایت 
فرودگاه بغداد فاش س��اخته است. به گزارش 
وبگاه المعلومه، »عثمان العبیدی« کارشناس 
و تحلیلگر سیاس��ی در ع��راق اظهارات اخیر 
مایک پمپئو وزیرخارجه س��ابق آمریکا را این 
جهت ک��ه حقایق مهمی را فاش کرده، قابل 
توجه دانس��ت. وی افزود: من معتقدم در پی 
این سخنان سه واقعیت مهم افشا شده است، 
نخست اینکه، سفارت آمریکا در بغداد به اتاق 
فرمانده��ی عملیات ت��رور و مدیریت بحران 
آفرینی در عراق تبدیل ش��ده اس��ت. دومین 
مس��اله که فاش ش��ده این اس��ت که پرواز 
پهپادهای جاسوسی و شناس��ایی در آسمان 
عراق آزادانه انجام می ش��ود و سومین مساله 
نیز این اس��ت که جاسوس های آمریکایی در 
مهمترین فرودگاه بین المللی عراق )فرودگاه 
بغداد( آزادانه مش��غول به فعالیت جاسوس��ی 
هستند. این کارشناس عراقی در ادامه تاکید 
کرد: به اعتقاد من جنایت فرودگاه بین المللی 
بغداد، آغازی بر روند بر مأل شدن دیگر جنایات 

آمریکا در اراضی عراق خواهد بود. 

اخبار

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در حوزه مالیات کسانی که کار تولید 
انجام می دهند، آنقدر پایش��ان می ایس��تیم و مالیاتشان را به حداقل می رسانیم 
که سودشان اقتصادی ش��ود. به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد باقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف و در جمع 
نمایندگان اصناف و فعاالن صنفی و بازاریان سراسر کشور گفت: این روز را به 
همه زحمتکشان و مجاهدان عرصه اقتصادی تبریک گفته و حضور شما را در 
خانه ملت خیرمقدم می گویم. همچنین سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران که 
بحق یک چهره کم نظیر، انقالبی و دانشمند بود را نیز گرامی می دارم. وی افزود: 
دکتر چمران مجاهدی بی بدیل در عرصه علم، دانش و عرفان بود و او الگویی 

واقعی در جهان اسالم بود که سرمشق جوانان انقالبی قرار گرفت و مدارس و 
دانشگاه های ما باید نظیر ایشان تربیت کند. وی با اشاره به مجاهدت های اصناف 
در دوران دف��اع مقدس گف��ت: من آن دوران را فراموش نمی کنم که به عنوان 
خدمتگذار و رزمنده توفیق خدمت داش��تم و می دیدم که اهمیت اصناف در آن 
دوران و در مواقعی حتی از مسئوالن گردان ها بیشتر بود. رئیس مجلس شورای 
اس��المی اضافه کرد: زمانی که از پشتیبانی جنگ صحبت می کنیم و از بحث 
حفاظت و تعمیر ادوات حرف می زنیم باید بدانیم که نقش اصناف در این بخش 
بس��یار مهم و حیاتی بود تاجایی که فعاالن صنف تراشکاری در آن زمان برای 
ما خمپاره ساختند و به قول شهید چمران فرق مرد و نامرد را مشخص کردند. 

همچنین مردانگی و غیرت این قش��ر را در دوران اوج کرونا یادمان هست که 
چگونه در کنار مردم بودند و خودشان آسیب دیدند، اما اصناف مختلف تولیدی، 
توزیعی و خدماتی همان مردانگی های دوران دفاع مقدس را تکرار کردند. قالیباف 
با بیان اینکه در دهه ۶۰ ش��ما از ما رزمندگان در جبهه و خط مقدم حمایت و 
پش��تیبانی کردید و امروز جای من و شما عوض شده است گفت: معتقدیم که 
امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است و اکنون شما رزمنده ما در این جنگ هستید 
و مطمئن باشید که ما در مجلس از شما و هرکس که در جنگ اقتصادی رزمنده 
ملت ایران است پشتیبانی و پادویی می کنیم و نیز انتظار داریم که شما هم در این 

جنگ با قدرت شمشیر بزنید و دشمنان ایران و نظام را ناامید کنید.

 مالیات فعالیت های تولیدی را به حداقل می رسانیم
رئیس مجلس:

شعار دولت قوی با مدیران جهادی تحقق می یابد
ادامهازصفحهیک ���

...بخش اعظم انتظار مردم بر موضوع مسکن 
متمرکز شده است اگر دولت در سال پیش رو، 
به سه موضوع مهم اقتصاد، اشتغال و مسکن 
متمرکز شود، می تواند موفق شود. مردم با این 
سه مشکل می جنگند و گالیه شدید دارند. از 
این رو دولت باید س��ه مورد را در اولویت خود 
قرار دهد. ناگفته نماند دولت مدت های زیادی 
از عمر خود را صرف آوار برداری از خرابی های 
دولت قبل کرده است دولت همچنان زمان نیاز 
دارد که آوار برداری، بازس��ازی و نوسازی کند 
به طور طبیعی این کار بخشی از زمان دولت 

را گرفته اس��ت. ایران کشور ظرفیت ها بوده 
و ثروتمند و توانمند اس��ت؛ الزمه بهره گیری 
از ای��ن ظرفیت ها داش��تن مدیریت جهادی، 
انقالب��ی، مردمی و فعاالنه اس��ت تا بتواند از 
ظرفیت ه��ای اقتصادی و نهفت��ه در بخش 
معادن، کشاورزی و صنایع تبدیلی استفاده کند. 
در این حوزه ها انتظ��ار می رود دولت تالش 
بیشتری داشته باشد. دولت توانست مشکالت 
کرونا و تامین واکسن مورد نیاز را برطرف کند، 
مه��ار بیماری کرونا از توفیقات دولت اس��ت، 
همچنین دولت شجاعت اجرای طرح تحول 
اقتصادی و ساماندهی یارانه ها را داشت، این 

امر بسیار ضروری و الزم بود هر چند که می 
توانست این امر را با کمترین هزینه و بیشترین 
دستاورد اجرا کند. باید نقاط قوت را دید و نقاظ 
ضعف را متذکر ش��د، نق��د باید منصفانه و در 
راستای شکوفایی کشور باش��داز این رو باید 
اش��کاالت و ایرادات منصفانه مطرح شود و با 
بازگویی نقاط قوت موجبات امید و اعتماد مردم 
را فراه��م کرد. مجل��س در تنظیم و تصویب 
قوانی��ن دولت را همراهی می کند، انتظار می 
رود دولت و وزرا به مجلس پاس��خگو باشند، 
دولت باید نس��بت به برخی انتصابات مدیران 
محلی و اس��تانی تجدیدنظر کند، شعار دولت 

قوی مردمی با مدیران قوی جهادی محقق و 
به نتیجه می رسد که تحقق آن نیازمند بازنگری 
دولت در انتصاباتش است. دولت برای تحقق 
همه وعده ها و ش��عارهایش نیازمند بازنگری 
در برخی انتصابات اس��ت، مدیرانی که معدل 
کاری مناس��بی را ندارن��د و موجب نارضایتی 
جریان انقالبی را فراهم کردند کنار گذاش��ته 
شوند. به نظر می رسد بازسازی و ترمیم بدنه 
دولت باعث افزایش اعتماد به دولت می شود 
تا سماجت کردن بر انتصابات غلط و انتصاباتی 
که س��زاوار نبود. شخص رئیس جمهور وقت 
زیادی را برای ملت می گذارد از همه ظرفیت 

های شخصی خود استفاده می کند انتظار می 
رود سایر مجموعه دولت به همین شکل پا به 
پای رئیس جمهور حرکت کنند. باید به رئیس 
دولت مشورت های کارشناسی داده شود اگر 
از مشاورین امین، کارشناس، با تجربه و خبره 
استفاده کند، اش��کاالت انتصابات را برطرف 
کند، بدنه مدیریت کشور را نوسازی کند، برای 
اقتصاد، اش��تغال و مسکن هدف گذاری شود 
و کاره��ای زیربنایی، حمل و نقلی و موضوع 
آب در دستورکار قرار گیرد موفقیت های دولت 
چندبرابر خواهد ش��د و حتم��ا موجبات امید و 

رضایت مندی فراهم می شود.

هر کس مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن کار می کند
رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

رهب��ر معظم انقالب فرمودند: امروز ه��ر کس مردم را از 
آین��ده ناامی��د، یا ایمان ه��ای مردم را تضعی��ف، یا مردم 
را ب��ه تالش��ها و برنامه ریزی های مس��ئوالن بی اعتقاد 
یا بدبین کند، به س��ود دش��من کار می کن��د. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، بیانات رهبر انقالب اس��المی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد 
۱۴۰۱ برگزار ش��ده بود، در مح��ل برگزاری این همایش 
در ش��هرکرد منتشر شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر 
کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه 
و آش��نایی مردم با عشایر دانس��تند و گفتند: امروز تکیه 
بدخواهان ایران و اسالم به جنگ نرم است بنابراین همه 
آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز 
دارن��د البته در کار فرهنگ��ی همچون تولید فیلم و کتاب 
باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار 
بگیرد. رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل 
تالش های پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، 
گفتند: هدف از این تالش ها وادار کردن عشایر به خیانت 
به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که 
هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین 
قشرهای ملت هستند. ایش��ان فداکاری عشایر در دوران 
انق��الب و دفاع مقدس را جلوه ی دیگری از وفاداری آنان 
دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلِی وحدت، پیشرفت 
و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل »دین« بود 

که ام��ام بزرگوار با اس��تفاده از آن عنصر حیاتی، انقالب 
را به پیروزی رس��اند و پ��س از انقالب نیز در مقابل انبوه 
پشتیبانی های قدرتهای بیگانه و دولت های مرتجع از صدام 
ب��ه منظور از پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ 
کشور شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای شهیدان را مظهر زیبا 
و با شکوه ایماِن دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر 

بفرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر 
و آرامش خانواده های شهدا، گفتند: البته بعضی ها که سر 
و کاری با دین ندارند به دنبال دس��ت بردن در انگیزه های 
دینی ش��هدا و رزمندگان هس��تند اما نبای��د انگیزه های 
عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب 
رضای خداوند فروکاس��ت. ایشان از مهمترین ابعاد جنگ 

نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور 
خواندن��د و افزودند: امروز هر کاری در کش��ور علیه دین، 
سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام می شود، متکی به یک 
انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن 
اس��ت عامل انجام آن کار از این واقعی��ت غافل و ناآگاه 
باش��د. رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و 
خوش بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم 
علیه ملت دانس��تند و خاطرنشان کردند: القا بی آینده گی، 
بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد نیستند از جمله 
کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از 
آین��ده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا مردم را به 
تالش ها و برنامه ریزی های مس��ئوالن بی اعتقاد یا بدبین 
کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان 
درس مهم ش��هیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان 
کردند: رزمندگان ما در ش��رایطی وارد میدان رزم ش��دند 
که بر اس��اس محاس��بات عادی امیدی به پیروزی وجود 
نداش��ت اما در اثر آن مجاهدت ه��ای امیدوارانه، جنگ با 
عزت جمهوری اسالمی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه 
یافت و این یعنی در سخت ترین شرایط نیز باید به کمک 
الهی و همت خ��ود امیدوار بود. رهبر انقالب همچنین با 
تقدیر از فعالیت ها و خدمات بسیج در بخش های عشایری، 
شناس��ایی و رفع مشکالت عش��ایر به ویژه برنامه ریزی و 
اقدام برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن 

ذی ربط خواندند.

ایران به »شاهراه ترانزیتی« منطقه تبدیل می شود
مذاکرات اقتصادی سران سه کشور آسیای میانه در تهران؛

خرداد ماه س��ال جاری تهران شاهد حضور 
س��ران س��ه کش��ور آس��یای میانه ب��ود و 
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی در این باره 
گفت که جمهوری اس��المی ای��ران دوباره 
جایگاه خودش را به عنوان »هاب ترانزیتی« 
منطقه به دست می آورد. چند هفته  است که 
تهران محل رفت و آمد س��ران س��ه کشور 
آسیای میانه است. »امامعلی رحمان« رئیس 
جمهور تاجیکستان اولین رئیس جمهور این 
منطقه بود که به ایران سفر کرد و پس از آن 
هم »سردار بردی محمداف« رئیس جمهور 
ترکمنستان و در نهایت هم »قاسم ژومارت 
توکایف« رئیس جمهور قزاقستان به تهران 
آمدند. از دیگر س��و قرار اس��ت »س��رگئی 
الوروف« وزیر خارجه روس��یه آخر هفته در 
پاس��خ به دعوت حس��ین امیرعبداللهیان به 

تهران سفر کند.
ایرانمجدداجایگاهخودشرابهعنوان ���

هابترانزیتیمنطقهبهدستمیآورد
در همین خصوص »س��عید خطی��ب زاده« 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روز دوشنبه ۳۰ 
خرداد ماه در نشس��ت هفتگی با خبرنگاران 
درب��اره تحرکات دیپلماتی��ک طی دو هفته 
اخیر گفت: جمهوری اس��المی ایران مجددا 
جایگاه خودش را به عن��وان هاب ترانزیتی 
منطق��ه به دس��ت م��ی آورد. اولی��ن انتقال 
محموله قزاقس��تان از طریق ریل و از مسیر 
ایران با قرار گرفتن ترکمنس��تان و ترکیه در 
مسیر این خط ریلی، عملیاتی شده و کانتینر 
کاالها از قزاقس��تان می توانند از مسیر ریلی 
منتقل شود. از طرف دیگر در کریدور شمال 
- جنوب با برخی اقدامات انجام شده، اولین 
محموله ها به صورت کانتینری و ترکیبی از 
طریق دریا منتقل ش��ده است. مسیر شمال 
- جنوب و مسیر شرق - غرب و مسیرهای 
جاده ای دیگر در حال فعال سازی است و یا 
فعال شده اند. در سفر رئیس جمهور قزاقستان 

متعاقب س��فر رئیس جمهور ترکمنستان و 
همچنین رئیس جمهور تاجیکس��تان تالش 
کردیم حلقه اتص��االت منطقه ای را تکمیل 
کنیم، چه در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
اک��و و ش��انگهای. االن هدفگ��ذاری برای 
ارتقای روابط با قزاقستان از نیم میلیارد دالر 
کنونی به سه میلیارد دالر است که افزایش 
قاب��ل توجهی اس��ت و پویای��ی را در حوزه 
دیپلماس��ی اقتص��ادی و منطقه ای می طلبد 
و این موارد ادامه دارد. س��خنگوی دستگاه 
دیپلماسی همچنین از سفر سرگئی الوروف 
وزیر خارجه روس��یه به تهران در آخر هفته 
خب��ر داد و گف��ت: آخر هفت��ه میزبان آقای 
الوروف خواهیم بود تا بتوانیم همکاری ها را 

با منطقه اوراسیا و قفقاز گسترش دهیم.
قرقیزس�تان، تاجیکس�تان، تمای�ل ���
قزاقس�تان،ازبکستانوترکمنس�تانبرای

مشارکتدرپروژهبندرچابهار
دیپلماس��ی  مع��اون  صف��ری«  »مه��دی 
اقتص��ادی وزارت امور خارجه نیز نهم خرداد 
ماه در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار فارس از 
تمایل تاجیکس��تان، قرقیزستان، قزاقستان، 
ازبکس��تان و ترکمنس��تان برای مش��ارکت 
در پ��روژه بن��در چابهار و م��کان یابی برای 
تزانزیت کاالهایشان خبر داد و گفت: نه فقط 
تاجیکس��تان، بلکه قرقیزس��تان، قزاقستان، 
ازبکستان و ترکمنستان همه برای مشارکت 
در پ��روژه بندر چابهار اب��راز تمایل کردند و 
از مکان ها هم بازدید کردند. قرقیزس��تان و 
قزاقس��تان مکان را دیده اند که بتوانند برای 
خودشان ایس��تگاه هایی درست کنند که بار 
آنه��ا که به آنجا می آی��د و از آن طریق این 
بار ترانزیت ش��ود. فقط تاجیکستان نیست، 
بلکه بقیه هم هستند و وزیر راه قرقیزستان 
دو ب��ار به چابهار س��فر ک��رد. مقامات این 
کش��ورها به چابهار رفتند و در حال صحبت 
با بنادر و کش��تیرانی هستند که مکان هایی 

را در اختی��ار آنها بگذارند که بارهای آنها به 
ص��ورت ترانزیت و رفت و برگش��ت جا به 
جا ش��ود. هفت��م خرداد ماه و پیش از س��فر 
امامعلی رحمان، »مظفر حسین زاده«، معاون 
وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکس��تان در 
تهران با حس��ین امیرعبداللهی��ان وزیر امور 
خارجه دی��دار ک��رد. امیرعبداللهیان در این 
دیدار ضمن ابراز خرس��ندی از س��فر رئیس 
جمهور تاجیکستان به تهران، این سفر را در 
توس��عه روابط دو کش��ور پر اهمیت خواند و 
خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری تاجیکستان از اش��تراکات فراوان 
تاریخی، تمدنی، فرهنگی و زبانی برخوردارند 
و این ظرفیت عظیم زمینه ساز گسترش هر 
چه بیش��تر روابط بین دو کش��ور دوس��ت و 
ب��رادر خواهد بود. معاون وزی��ر امور خارجه 
تاجیکس��تان نیز با تاکید ب��ر اهمیت روابط 
دو کش��ور در زمینه های مختل��ف، آمادگی 
تاجیکستان برای توسعه بیش از پیش روابط 

با جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرد.
سال سفررحمانبهتهرانبعداز���۹

هش��تم خرداد م��اه امامعلی رحم��ان رئیس 
جمهور تاجیکس��تان بعد از ۹ سال به تهران 
آم��د و در بدو ورود مورد اس��تقبال علی اکبر 
محرابیان وزیر نی��رو قرار گرفت. نهم خرداد 
ماه نی��ز رحمان در مجموعه س��عدآباد مورد 
استقبال رس��می آیت اهلل رئیسی قرار گرفت. 
رئیس جمهور در نشست خبری با رئیس جمهور 
تاجیکستان، گفت: با توجه به مشکالتی که 
به وجود آمده بود در سفری که اخیرا بنده در 
ابتدای دولت به تاجیکستان داشتم، هم برای 
اجالس شانگهای و هم دیدار دوجانبه که این 
س��فر برای روابط بین دو کشور نقطه عطفی 
بود. رئیس جمهور گفت: امروزه روابط بین دو 
کشور متحول شده و طوری شده است که در 
روابط تجاری حج��م مبادالت به چهار برابر 
رسیده است. همچنین در حوزه های مختلف 

نیز گام های بسیار خوبی برداشته شده است 
به ویژه تفاهنامه هایی که در دوش��نبه امضا 
ش��ده است. رئیس��ی بیان کرد: امروز با سفر 
آق��ای امامعل��ی رحمان به ای��ران و امضای 
تفاهنامه های جدید بین دو کشور، بنده تردید 
ندارم ک��ه گام بلندی در جه��ت روابط بین 
دو کش��ور برداشته خواهد شد. رئیس جمهور 
تاجیکستان هم در نشست خبری با آیت اهلل 
رئیسی گفت: به دنبال راه هایی برای تحکیم 
و توس��عه مناس��بت های فراگی��ر و تأمی��ن 
گس��ترش آنه��ا گام برخواهیم داش��ت. وی 
همچنین گفت: تاجیکستان عالقه مند است 
از ظرفیت های بندر چابهار و بندرعباس برای 
حمل و نقل بهره مند ش��ود. در این سفر ۱۷ 
سند همکاری در حوزه های مختلف از جمله 
سیاسی، اقتصادی، تجاری و گردشگری بین 
ایران و تاجیکس��تان به امضا رسید. امامعلی 
رحمان نه��م خرداد م��اه نیز ب��ا محمدباقر 
قالیباف دیدار ک��رد و رئیس مجلس در این 
دیدار گفت: تاجیکستان به عنوان یک کشور 
همسایه، همزبان، هم تمدن و هم فرهنگ، 
یکی از اولویت های جمهوری اسالمی ایران 
برای گسترش همکاری های دوجانبه است. 
وی افزود: امیدوارم در آینده نزدیک ش��اهد 
رش��د تعامالت اقتصادی دو کشور به ویژه با 
فعال ش��دن بخش خصوصی باشیم. رئیس 
جمهور تاجیکستان نهم خرداد ماه نیز به دیدار 
مقام معظ��م رهبری رفت و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار با اش��اره به اشتراکات 
عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران 
و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند 
و برادر خواندند. ایشان با تأکید بر اینکه یکی 
از عرصه ه��ای هم��کاری و همفکری بین 
ایران و تاجیکس��تان، مسائل منطقه و بویژه 
وضعیت افغانستان است، گفتند: نگرانی های 
ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک 
اس��ت و هر دو کشور از گسترش تروریسم و 

رشد گروه های تکفیری در این کشور نگران 
هس��تند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون 
در افغانستان برسر کار هستند باید بتوانند با 
یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها 
اس��تفاده کنند. علی اکبر والیتی مشاور مقام 
معظم رهبری در امور بین الملل در این باره در 
گفت وگویی با فارس در خصوص سفر رئیس 
جمهور تاجیکستان به تهران گفت: جمهوری 
اس��المی ایران از ابتدا به توسعه روابط همه 
جانب��ه با کش��ورهای همس��ایه و همچنین 
آس��یای میانه و قفقاز توجه ویژه داشته و به 
ویژه در چارچوب اصل افتخارآفرین نه شرقی 
نه غربی، سیاست های خود را طراحی و اجرا 

کرده است.
رئیسجمهورترکمنستاندرتهران ���

۲۴ خرداد ماه سردار بردی محمداف رئیس 
جمهور ترکمنستان که سال گذشته عهده دار 
این سمت شد، با استقبال رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرس��ازی به تهران آمد و ۲۵ خرداد 
ماه مورد اس��تقبال رسمی آیت اهلل رئیسی در 
مجموعه سعدآباد قرار گرفت. بردی محمداف 
پیش از ظهر چهارش��نبه ۲۵ خرداد به دیدار 
مق��ام معظم رهبری رفت و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار، گسترش و تعمیق هر 
چه بیشتر روابط را کاماًل به نفع هر دو کشور 
دانس��تند و گفتند: سیاست دولت جمهوری 
اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای 
همسایه است و این، سیاستی کاماًل درست 
است. ایش��ان با تأکید بر اینکه الزمه عبور 
از موان��ع منوط ب��ه ع��زم و اراده جدی دو 
کشور برای گس��ترش روابط است، افزودند: 
البته روابط دوستانه بین ایران و ترکمنستان 
مخالفانی در سطح منطقه و بین الملل دارد، 
ولی باید بر موانع فائق آمد. باید کمیس��یون 
همکاری های مش��ترک بین دو کش��ور به  
صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر، 

توافق ها به سرانجام برسند. 
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اقتصاد کالن

کاهش ۱۴۶ میلیون مترمکعبی آب 
سدهای تهران

حجم آب موجود در مخازن س��دهای تامین 
کننده آب اس��تان ته��ران ب��ا کاهش ۱۴۶ 
میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه 
س��ال گذش��ته روبرو بوده و به ح��دود ۶۴۰ 
میلیون مترمکعب رس��یده است. به گزارش 
مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد ش��هریاری 
اظهار داش��ت: حجم آب موج��ود در مخازن 
س��دهای پنج گانه اس��تان تهران تا کنون با 
کاهش ۱۴۶ میلیون مترمکعبی در مقایس��ه 
با حجم ۷۸۶ میلیون مترمکعبی زمان مشابه 
سال گذشته، به حدود ۶۴۰ میلیون مترمکعب 
رسیده است.وی ادامه داد: میزان بارندگی ها 
از ابتدای س��ال آبی جاری ت��ا کنون ۱۸۰.۱ 
میلیمتر بوده است، این میزان در مدت مشابه 
س��ال آبی گذش��ته ۲۶۶ میلیمتر بوده که با 
کاهش ۳۲ درصدی روبرو اس��ت.مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری از تأسیس��ات آبی و 
برقابی ش��رکت آب منطق��ه ای تهران گفت: 
حجم آب ورودی به دریاچه س��دهای استان 
ته��ران از ابتدای س��ال آبی ج��اری تاکنون 
۹۳۴ میلی��ون مترمکعب ب��وده که با کاهش 
۱۹ درص��دی در مقایس��ه ب��ا زمان مش��ابه 
سال آبی گذش��ته همراه است.شهریاری در 
خصوص آمار آب ذخیره موجود در س��دهای 
تأمین کننده آب ش��رب اس��تان، افزود: حجم 
آب س��د امیرکبیر در حال حاضر حدود ۱۳۵ 
میلیون مترمکعب اس��ت، این در حالی است 
که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۱۸۰ 
میلیون مترمکعب بوده اس��ت. حجم ذخیره 
سد طالقان از ۲۹۱ میلیون مترمکعب در سال 
گذشته به ۲۶۲ میلیون مترمکعب و حجم آب 
س��د ماملو از ۱۰۳ میلی��ون مترمکعب به ۶۲ 

میلیون مترمکعب رسیده است.

آمریکا دنبال بازگشت نفت شیل
گزارش مؤسسات بین المللی درباره تحوالت 
بازار نفت نش��ان داد ک��ه جریان های نقدی 
خوب با پش��توانه قیمت های باالی نفت به 
تولیدکنن��دگان نفت ش��یل در آمریکا کمک 
میکند.ب��ه گ��زارش مه��ر آخری��ن گزارش 
مؤسس��ات بی��ن الملل��ی درب��اره تحوالت 
بازار نفت نش��ان داد ک��ه جریان های نقدی 
خ��وب با پش��توانه قیمت های ب��االی نفت 
ب��ه تولیدکنندگان نفت ش��یل کمک کرد تا 
در س��ال جاری ۱۲ درص��د بار بدهی خود را 
کاهش دهند تا به سطوح قبل از شیوع کرونا 
نزدیک شوند.این گزارش خاطرنشان می کند 
که کاهش بدهی به ش��رکت های نفت شیل 
آمریکا این فض��ا را به آنها می دهد تا عالوه 
بر تکمیل توس��عه چاه های حفاری بیشتر، و 
در نتیج��ه امکان افزایش تولید در دوره آتی، 
هزینه های سرمایه ای خود را افزایش دهند.
این گزارش حاکی استمیانگین قیمت نقدی 
مورد نیاز برای تأمین هزینه ها و هزینه های 
تولید در س��ه ماهه اول س��ال جاری از ۲۹ 
دالر در س��ه ماهه اول س��ال گذشته به ۴۵ 
دالر در هر بش��که افزایش یافته است.مازن 
الس��دیری، رئی��س تحقیق��ات در الراجهی 
کپیت��ال، گفت ک��ه پاالیش نفت ش��یل در 
ای��االت متحده با چالش های متعددی روبرو 
است.السدیری افزود: بیش��تر نفت هایی که 
ب��رای پاالیش��گاه های آمریکایی مناس��ب 
هستند نفت های خاورمیانه، روسیه و ونزوئال 

هستند.

قیمت نفت افزایش یافت
شاخص جهانی نفت خام برنت با ۱.۴۵ درصد 
افزایش به ۱۱۵.۷۹ دالر در هر بشکه رسید.به 
گزارش مهر قیمت نفت روز سه شنبه افزایش 
یافت. شاخص جهانی نفت خام برنت با ۱.۴۵ 
درصد افزایش به ۱۱۵.۷۹ دالر در هر بشکه 
رس��ید، در حالی که نفت خام وست تگزاس 
اینترمدی��ت آمریکا )WTI( ب��رای تحویل 
در م��اه اوت پس از تعطیالت روز دوش��نبه 
در ایاالت متحده ب��ا ۱.۰۹ درصد افزایش به 
۱۱۱.۸۵ دالر در هر بش��که رسید.جو بایدن، 
رئی��س جمهور آمریکا گفته اس��ت که رکود 
اجتناب ناپذیر نیست و انتظارات برای مصرف 
انرژی را افزایش می دهد.وی همچنین گفت 
که قص��د دارد در این هفت��ه در مورد تعلیق 
مالیات فدرال بنزین تصمیم گیری کند.نفت 
به سمت سودهای فصلی پیش می رود، زیرا 
معامله گران نیروهای متضاد را که نوسانات 
را افزایش داده اند، ارزیابی می کنند. در حالی 
ک��ه قیمت ها با افزایش تقاض��ا و اختالالت 
عرضه ناش��ی از جن��گ در اوکراین حمایت 
می شد،از س��وی دیگر، خروج مداوم چین از 
از دستاوردها   ۱۹-COVID قرنطینه های

پشتیبانی می کند.

زنگ خطر بحران گازی در دانمارک 
به صدا درآمد 

یک گروه متشکل از شرکت های صنعتی در 
دانمارک هشدار داد در صورتی که ورود گاز 
به این کشور کاهش یابد، ده ها شرکت در این 
کشور در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت. 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، تروئلز 
رانیس، دبیر کنفدراس��یون صنایع دانمارک 
امروز هش��دار داد که این کش��ور با بحران 
تامین گاز مواجه است و این کشور می تواند 
به افزایش تورم هزینه های داخل و تعطیلی 
ده ها شرکت منجر شود.وی طی مصاحبه ای 
با یک ش��بکه تلویزیونی در دانمارک گفت: 
هیچ اش��تباه نکنید، ما در یک شرایط بسیار 
جدی هس��تیم و ممکن است با یک بحران 
واقع��ی گازی مواجه ش��ویم و این به معنی 
احتم��ال تعطیلی ش��رکت هایی اس��ت که 
حمایت ریسک ندارند و این مسئله می تواند 
هزینه زا باشد.منظور وی از شرکت هایی که 
حمایت ندارند آن ش��رکت هایی هستند که 
در صورت بروز بحران گازی، گازش��ان قطع 
خواهد شد.بنا به گفته آژانس انرژی دانمارک، 
هم اکنون نام ۵۰ شرکت در لیست مرتبط با 
این موضوع قرار دارد.رانیس همچنین گفت: 
قیم��ت گاز دوب��اره به می��زان قابل توجهی 
افزای��ش یافته و این مس��ئله هزینه تولید با 
شرکت های دانمارکی را                            بسیار گران تر کرده 
اس��ت و در نهایت قیمت کاالها برای مردم 
دانمارک بس��یار گرانتر خواهد ش��د.پس از 
آنکه شرکت گازپروم روس��یه صدور گاز به 
کش��ورهای اروپایی را                            طی هفته گذشته ۶۰ 
درصد کاهش داد، قیمت گاز در اروپا دوباره 
افزایش��ی ش��د.گازپروم گفته دلیل کاهش 
ص��ادرات گاز به اروپا، ع��دم بازگرداندن به 
موقع ایستگاه تقویت فشار از سوی زیمنس 
آلم��ان به م��دار بوده اس��ت، ام��ا آلمانی ها 

می گویند این تصمیم سیاسی بوده است.

احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه 
خورشیدی وارد فاز اجرایی می شود 

طب��ق اع��الم س��اتبا، مناقص��ه عموم��ی 
س��رمایه گذاری برای احداث ۴ هزارمگاوات 
نیروگاه خورش��یدی در ۲۵ خرداد با دعوت از 
۸۵ شرکت سرمایه گذار برگزار شد. به گزارش 
تسنیم، در راستای برنامه وزارت نیرو در دولت 
سیزدهم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر، مناقصه عمومی س��رمایه گذاری 
برای احداث ۴ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی، 
براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور، برگزار ش��د.طبق اعالم ساتبا، طی 
فراخوان اعالم ش��ده در تاریخ ۴ اردیبهشت 
سال جاری، از ۱۰۶ شرکت سرمایه گذار، ۸۵ 
ش��رکت امتیاز الزم برای حضور در مناقصه 
را کس��ب کردند و در ای��ن خصوص تفاهم 
نامه های همکاری بین استانداری ها و ساتبا در 
زمینه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و 
بهینه سازی وارتقاء بهره وری برق به منظور 
تعیین ساختگاه های مورد مناقصه انجام شد تا 
فهرست کوتاهی منطبق با نیاز منطقه و استان 
و بدون مش��کل از لحاظ واگ��ذاری زمین و 
صدور مجوز محیط زیست ارائه شود.احمدرضا 
توکلی، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای 
س��اتبا در این خص��وص گفت: تع��داد ۱۵۲ 
س��اختگاه در ۳۰ استان کشور مشخص و در 
قالب ۹۵ سبد برای ساخت نیروگاه به سرمایه 
گذاران معرفی شده و ظرفیت ساختگاه های 
شناسایی ش��ده در این مناقصه حداقل ۱۰ و 
حداکثر ۲۵۰ مگاوات اس��ت.وی افزود: ساتبا 
جلس��اتی را نیز با حضور نمایندگان ش��رکت 
توانیر، مدیرعامل و مدیران حوزه های مربوطه 
در شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق 
اس��تانی به منظور دریافت مج��وز اتصال به 

شبکه تشکیل و به تایید نهایی رساند.

۸۵ درصد خودپردازها به سامانه 
صیاد متصل شدند 

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
اعالم ک��رد:  تاکن��ون ۹۰ درصد بانک های 
کشور که ۸۵ درصد خودپردازها را در اختیار 
دارند توانس��ته اند خدمات چک را از طریق 
خودپردازه��ای خود ب��ه مردم ارائ��ه کنند. 
به گزارش ایس��نا، آمنه نادعل��ی زاده گفت: 
بانک مرکزی به منظور تس��هیل دسترسی 
هموطنان به سامانه صیاد، عالوه بر تجهیز 
اینترنت بانک  ش��امل  بانک��ی  درگاه ه��ای 
و موبایل بان��ک بانک ه��ا، اپلیکیش��ن های 
پرداخت و همچنین زیرس��اخت پیامکی، از 
ش��بکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود 
را ب��ه س��امانه صیاد مجهز کنن��د تا امکان 
عملیات ثبت، تایید، انتقال و اس��تعالم چک 
از طریق خودپردازها فراهم شود.سخنگوی 
اجرای��ی قانون جدید چک در بانک مرکزی 
درباره بانک هایی که خودپرداز آنها به سامانه 
صیاد متصل نشده اند، گفت: در حال حاضر 
فقط اتصال خودپردازهای سه بانک توسعه 
تعاون، کارآفرین و پست بانک به این سامانه 
تکمیل نش��ده است که این سه بانک حدود 

۴۰۰۰ خودپرداز در اختیار دارند. 

اخبار

گف��ت:  دول��ت  اقتص��ادی  س��خنگوی 
پای��ان تیر ماه می��زان پیش��رفت تامین 
زیرس��اخت های کاالبرگ الکترونیکی را 
به آقای رییس جمهور اعالم خواهیم کرد 
و آن زم��ان در این باره توضیحات کافی 
داده خواهد ش��د. به گزارش تسنیم، سید 
احس��ان خاندوزی س��خنگوی اقتصادی 
دولت در نشس��ت خبری ب��ا خبرنگاران، 
طی س��خنانی اظهار داشت: برنامه ستاد 

اقتص��ادی دولت در ماه های گذش��ته بر 
مبن��ای دو دوره تثبی��ت اقتصاد کالن با 
توجه به متغیرهای��ی که ماه های ابتدایی 
دول��ت مواج��ه بودیم و تمهی��د مقدمات 
برای اعمال سیاست های اصالحی برای 
رش��د اقتص��ادی و اهداف توس��عه ملی 
و آس��یب ناپذیری در بخ��ش اول تقریبا 
دوره ش��هریور تا اسفند س��ال گذشته را 
مصروف خ��ود کرد تالش دولت این بود 

ثبات اقتصاد کالن را به ش��رایط متعارف 
بازگرداند تا بتوانیم س��ال جاری را سالی 
رو به پیش داش��ته باش��یم.وی افزود: در 
ش��هریورماه طبق اع��الم بانک مرکزی 
با ن��رخ تورم ۱۲ ماهه ح��دود ۵۹ مواجه 
بودی��م و ام��روز این عدد ب��ه ۴۶ درصد 
کاهش یافته و نرخ رش��د اقتصادی سال 
۱۴۰۰ با رش��د ۴.۶ به پایان رساندیم که 
نرخ رش��د باالتری نسبت به ۱۳۹۹ بود و 

نرخ بیکاری هم با ۹.۴  در س��ال ۱۴۰۰ 
وضعیت مطلوب تری نس��بت به سال ۹۹ 
داش��تیم.وی در ادام��ه تصری��ح کرد: در 
س��ال ۱۴۰۱ مردم ش��اهد تغیی��ر الگوی 
مش��ارکت واقعی در ش��رکت های سهام 
عدال��ت خواهند ب��ود و این الگ��و آینده 
متفاوتی را رقم خواه��د زد. این تغییرات 
و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای 
آن، مس��أله عادالنه شدن یارانه ها و قطع 

ران��ت ارزی واردکنندگان کاالها و انتقال 
این کمک ها به مردم بود، حتما بخش��ی 
از کس��انی که ذی نفع ادامه روند گذشته 
اقتصاد هس��تند را ناراض��ی می کند و بر 
موج برخی اشکاالت مدیریت که ممکن 
اس��ت وجود داشته باشد سوار می شوند و 
آگاه��ی و آگاهی بخش��ی می تواند کمک 
کند تا از این شرایط عبور کنیم، از تعادل 

بد اقتصادی به تعادل خوب اقتصادی.

 موتورهای تولید تورم را خاموش کردیم
خاندوزی:

رکود اقتصادی ایاالت متحده نزدیک است
هفته گذش��ته ف��درال رزرو ایاالت متحده به 
دنب��ال مهار افزای��ش هزینه ه��ای زندگی، 
کمپی��ن انقباض پولی خود را تس��ریع کرد و 
بزرگترین افزایش نرخ بهره از س��ال ۱۹۹۴ 
را به اجرا گذاشت. به گزارش ایسنا و به نقل 
از بیزنس، اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس 
هش��دار دادند ک��ه احتمال رک��ود اقتصادی 
ایاالت متحده بیشتر شده است به همین دلیل 
پیش بینی رش��د تولید ناخالص داخلی خود را 

کاهش دادند.اقتصاددانان گلدمن اکنون ۳۰ 
درص��د احتمال ورود به رکود در س��ال آینده 
را در مقایس��ه با ۱۵ درصد قبلی و ۲۵ درصد 
احتمال مشروط ورود به رکود در سال دوم را 
)اگر در س��ال اول اجتناب شود( اعالم کردند 
که به معنای احتمال تجمعی ۴۸ درصدی در 
دو سال آینده در مقایسه با ۳۵ درصد تخمین 
قبل��ی اس��ت.اقتصاددانان به رهب��ری یان 
هاتزیوس اظهار کردند: »ما اکنون ریس��ک 

رکود را باالتر و بیشتر می بینیم. دالیل اصلی 
این است که مسیر رشد پایه ما اکنون پایین تر 
است و ما به طور فزاینده ای نگران هستیم که 
فدرال رزرو احس��اس کند در صورت افزایش 
بیشتر قیمت های انرژی حتی اگر فعالیت به 
شدت کاهش یابد، مجبور است به شدت به 
تورم اصلی و انتظارات تورمی مصرف کننده 
واکنش نشان دهد«.در حالی که مقایسه ها با 
دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رقم باالتری است، 

اقتصاددانان گلدمن گفتند که رشد دستمزدها 
و انتظارات تورمی باال امروزه نس��بت به آن 
زمان کمتر ریش��ه دار شده است.اقتصاددانان 
گلدمن در جواب س��وال اینکه رکود ممکن 
اس��ت چگونه به نظر برسد؟ چنین گفتند که 
بدون عدم تعادل عمده، رکود ناشی از انقباض 
بیش از حد متوس��ط  به احتمال زیاد سطحی 
خواهد بود، اگرچه رکودهای س��طحی تر نیز 
شاهد افزایش میانگین نرخ بیکاری در حدود 

۲ و نیم درصد بوده اس��ت. نگرانی دیگر این 
بار این اس��ت که واکنش سیاست های مالی 
و پولی ممکن اس��ت محدودتر از حد معمول 
باشد.در حالی که اقتصاددانان پیش بینی رشد 
سه ماهه دوم خود را ۲.۸ درصد حفظ کردند، 
چشم انداز خود را از سه ماهه سوم سال جاری 
تا سه ماهه اول ۲۰۲۳ کاهش دادند و اکنون 
رشد ۱.۷۵ درصد، ۰.۷۵ درصد و یک درصد 

را پیش بینی کردند.

بودجه عمرانی شرکت های دولتی شفاف می شود؟
لزوم انتشار گزارش نظارتی بودجه های عمرانی شرکتهای نفتی 

گروهاقتصادی:هر س��اله بخش��ی از بودجه 
اختصاص یافته به شرکت های دولتی ، به 
طرح های عمرانی این شرکت ها اختصاص 
پیدا م��ی کند که با اما و اگ��ر های زیادی 
رو به رو اس��ت. به گزارش تسنیم،  بودجه 
ش��رکت های دولتی، بانک ها و مؤسس��ات 
انتفاعی وابس��ته به دولت در الیحه بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ ش��امل درآمدها و سایر منابع 
تأمین اعتبار و هزینه ها و س��ایر پرداخت ها، 
معادل۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد 
ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 
۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. از 
این بودجه ای که هر سال به شرکت های 
دولتی اختص��اص پیدا می کند بخش قابل 
توجه ای از آن صرف طرح های توس��عه و 
عملیات های عمرانی توس��ط این ش��رکت 
ها، می ش��ود.همواره حرف و حدیث هایی 
در خصوص ات��الف و هدررفت منابعی که 
در اختیار این ش��رکت ها قرار می گیرد به 
گوش می رس��د و ادعا می شود که نظارت 
شفاف و دقیقی روی نحوه ی خرج و ساز و 
کار مصرف این منابع در طرح های عمرانی 
وجود ندارد و گزارش مدون و دقیقی در این 
خصوص به طور ش��فاف منتشر نمی شود.
سازمان حسابرسی به عنوان دیده بان مردم 
در ش��رکتهای دولتی است تا هدف مطلوب 
اس��تفاده بهینه از مناب��ع اقتصادی دولت را 
محقق کند.اخیرا رئیس سازمان حسابرسی 
در مصاحب��ه ای عن��وان کرد: در دو س��ال 
گذش��ته هیئت مدیره ۹۰ شرکت به مراجع 
قضای��ی معرفی ش��دند.طبق پیگیری ها و 

بررسی خبرنگار تسنیم از سازمان حسابرسی 
برای شفاف تر ش��دن نحوه ی نظارت این 
س��ازمان بر نحوه ی مصرف منابع عمرانی 
توسط شرکت های دولتی، باید به نکات زیر 
اش��اره کرد.نکته ی اول این است که طبق 
ادعای سازمان حسابرسی، بحث نظارت بر 
عملکرد ش��رکت های دولتی در طرح های 
عمرانی طبق ضوابط  و استانداردهایی است 
که معیار های جهانی دارد و طبق آن مورد 
برررس��ی قرار می گیرد .نکته ی بعدی که 
باید به آن پرداخت، و س��ازمان حسابرس��ی 
طبق اس��تناد به آن قان��ون وظیفه ی جرم 

شناس��ی و پاسبانی را از خود سلب می کند 
و جایگاه خ��ود را به عنوان بازرس و اعالم 
کننده ی ج��رم می داند م��اده ۱۵۱ قانون 
تجارت اس��ت که طبق این ماده ی قانونی 
در صورتی که برای حسابرس ضمن انجام 
ماموری��ت وقوع جرمی احراز ش��ود، باید به 
مرج��ع قضایی صالحی��ت دار اعالم نموده 
و جری��ان را در اولی��ن مجم��ع عمومی به 
صاحبان س��هام اع��الم کند.طبق گفته ی 
سازمان حسابرسی، کمیته ای تحت عنوان 
کمیته ی ماده ۱۵۱ تش��کیل شده است تا 
در صورتی که تخلف ش��رکتی در خصوص 

نحوه ی مصارف منابع محرز شود، در اولین 
مجمع به سهامداران آن اطالع رسانی شود.

نکته ی س��وم که باید به آن توجه کرد این 
اس��ت که طبق ادعای سازمان حسابرسی، 
حساس��یت روی برخی ش��رکت ها همانند 
شرکت نفت و بانک های دولتی و.... بسیار 
بیشتر است به عنوان مثال شرکت نفت دو 
ممیز ) ذی حس��اب ( دارد و به هر پرداختی 
که این ش��رکت در مورد امور عمرانی خود 
دارد بررس��ی می ش��ود که آیا آِین نامه ها 
و تش��ریفات و ضوابط رعایت شده است یا 
خیر؟آخرین نکته ای که سازمان حسابرسی 

مدعی اس��ت که امکان ه��در رفت منابع و 
حیف و میل آن ها را به حداقل می رس��اند 
این است بودجه ای که شرکت های دولتی 
برای طرح ه��ای عمرانی خود مصرف می 
کنن��د در ریز مصرف ها هم تکیک ش��ده 
اس��ت و نمی تواند ص��رف فعالیت دیگری 
شود.به عنوان مثال اگر یک شرکت دولتی 
۱۰۰ طرح داش��ته باشد برای هر یک از آن 
ها یک حساب جاری جداگانه اختصاص می 
یابد و در ضمن در هر طرح مشخص است 
که چه مقدار از بودجه باید صرف دس��تمزد، 
خرید ماش��ین آالت، پرداخت وام ها و ..... 
ش��ود و شرکت ها حق ندارند بودجه ای که 
برای دس��تمز کارگران به عن��وان مثال در 
نظر گرفته اند را صرف خرید ماش��ین آالت 
کنند.در ضمن تمام پرداخت ها بر اس��اس 
پیش��رفت کار صورت می گیرد و حداقل در 
س��ه مرحله پرداخت می ش��ود که مواقعی 
حتی به بیست مرحله پرداختی هم می رسد.

در آخر به عنوان جمع بندی می توان گفت 
که همچنان ش��ک و شبهه های زیادی در 
خصوص طرح های عمرانی ش��رکت های 
دولت��ی طبق اظهار نظر برخ��ی نمایندگان 
مجلس و دیگر مسئولین مربوطه پابرجاست 
و همچنان ش��فافیت الزم در این خصوص 
وج��ود ندارد. یقینا منابعی ک��ه از بودجه در 
اختیار این ش��رکت ها ق��رار می گیرد حق 
تم��ام  مردم اس��ت و باید به ط��ور دقیق و 
مشخص نحوه ی خرج و مصرف آن معلوم 
باش��د و کوچکترین هدررفتی در این منابع 

صورت نگیرد.

تصمیم جدید سازمان مالیاتی برای حمایت از مؤدیان
مدی��رکل حسابرس��ی و وصول مالیات س��ازمان امور 
مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد 
مبالغ وارد شده به حساب های مودیان در عملکرد سال 
۱۳۹۹ به عنوان حس��اب تجاری در نظر گرفته ش��د، 
گفت: براساس س��ود واقعی مالیات می گیریم. شاهین 
مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان 
امور مالیاتی در گفتگو با تس��نیم، در پاس��خ به سوالی 
در مورد شناس��ایی مودیان جدید ب��ا توجه به اقدامات 
س��ازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه های 
کارتخوان ها و بحث فرار مالیاتی سال های گذشته این 
افراد گفت: اطالعاتی که در حال حاضر دریافت ش��ده 
و م��الک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد 
س��ال ۱۴۰۰ اس��ت، مربوط به تراکنش های بانکی و 
تراکنش های ابزار پرداخت مانند دستگاه های کارتخوان 
می ش��ود.وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت 
دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را به 
س��ازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی 

وجود داش��ته باشد که براساس اطالعات تراکنش های 
بانکی که در سال ۱۴۰۰ داشته، تا پایان مهلت قانونی 
اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را به سازمان 
تسلیم کند، قطعا مودی خوش حساب محسوب خواهد 
شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد 
نمی شود.مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط 
ب��ه عملکردهای پیش از س��ال ۱۴۰۰ داش��ته و بابت 
آنها اظهارنامه ارائه نکرده باش��ند، قطعا بابت عملکرد 
س��ال ۱۳۹۹ یا س��نوات قبل از آن، با توجه به مهلتی 
که در قانون برای س��ازمان امور مالیاتی در نظر گرفته 
ش��ده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته 
است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به 
مودیان مراجعه می کند و در صورتی که اسناد درآمدی 
داشته باش��ند، نس��بت به درآمد مالیات اقدام می کند.
وی ادامه داد: ب��ه موجب ماده ۲۷۷ قانون مالیات های 
مس��تقیم ش��رایط خاصی در نظر گرفته شده است که 
براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، 
حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می تواند 

خارج از مهلت پنج س��اله نس��بت به مطالبه مالیات و 
حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

درصدیتجاریبرایورودیبه تعییننس�بت���70
حسابهایعملکردسال13۹۹مودیان

مدیر کل حسابرس��ی و وصول مالیات س��ازمان امور 
مالیات��ی در پاس��خ به س��والی در خص��وص در نظر 
گرفتن نسبت تجاری ۷۰ درصد برای ورود به دستگاه 
کارتخ��وان ک��ه برای بررس��ی عملکرد س��ال ۱۳۹۹ 
مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره برداری 
از دس��تگاه های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن 
است اقداماتی که مربوط به حساب های شخصی آنها 
ب��وده نیز از طریق این دس��تگاه ها انجام داده باش��ند. 
ب��ه همین دلیل س��ازمان امور مالیات��ی برای حمایت 
از اصن��اف و جلوگیری از تضیی��ع حقوق احتمالی آنها 
۷۰ درص��د این مبالغ را به عنوان حس��اب تجاری در 
نظر گرفت،اما این مس��ئله بدین معنا نیست که الزاما 
این عدد درس��ت باشد و ممکن است برخی اصناف با 
ارائه اس��ناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط 

به حس��اب های غیر تجاری آنها است که این موضوع 
مطمئنا در حسابرس��ی و کاهش می��زان مالیات مورد 
توجه س��ازمان امور مالیاتی قرار خواه��د گرفت. این 
مسئله تنها محدود به عملکرد سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
وی گفت: در خصوص س��ال ۱۴۰۰ و به استناد بند م 
تبص��ره ۱۲ قانون بودجه کلیه وجوه��ی که از طریق 
حس��اب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان 
فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور 
مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به 
عنوان فروش در نظر بگیرد.مستوفی اظهار کرد: با این 
وجود و به واس��طه اینکه اصناف با تکالیف خود آش��نا 
نبودند این اجازه به اصناف داده ش��ده تا اگر مستندات 
خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند 
این افراد بخش��ی از ورودی به حس��اب آنها مرتبط به 
حس��اب تجاری نبوده حتما در حسابرس��ی مورد نظر 
خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس 
س��ود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این 

موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

فقط ۷۰ درصد تراکنش کارتخوان ها مشمول مالیات شد 

دولت اقدامات پوپولیستی نمی کند
معاون وزیر اقتصاد:

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سعی می کنیم 
از اقدامات پوپولیستی جلوگیری کنیم، گفت: 
اصالح سیاست ارز ترجیحی همزمان با تورم 
جهانی شد که بخشی از گرانی ها ناشی از این 
موضوع اس��ت.به گزارش مهر، محمد هادی 
س��بحانیان امروز در س��ی و چهارمین جلسه 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه وضعیت اقتصادی کش��ور دشوار است، 
اظهار کرد: وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز 
کرد با انبوهی از مسائل و مشکالت مواجه بود. 
دهه ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی 
نزدیک به صفر بود و میزان استهالک سرمایه 

از سرمایه گذاری بیشتر شده بود و تورم هایی 
را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی سابقه بود. 
مجموعه ای��ن عوامل باعث کوچک ش��دن 
کیک اقتصادی کش��ور و س��فره مردم شده 
بود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
در نیمه اول س��ال ۱۴۰۰ در مجموع از تمام 
ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اس��تفاده شده بود و 
همچنین تنخواهی که در اختیار دولت ها قرار 
می گیرد به طور کامل در نیمه اول سال گذشته 
استفاده شده بود.پوی ادامه داد: وقتی دولت کار 
خود را آغاز کرد با مسائل و مشکالت زیادی 
مواجه بود که برخی از آنها س��اختاری است و 

ش��اید دهه ها با آن مواجه بودیم اما به برکت 
س��فره نفت، متأس��فانه عزم و اراده ای برای 
اصالح آن وجود نداشت و در اوج تحریم های 
نفتی وابس��تگی ما به درآمدهای نفتی باالتر 
می رفت.مع��اون ام��ور اقتصادی وزی��ر امور 
اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار می رفت 
بعد از خروج آمریکا از برجام وابستگی بودجه 
دولت به نفت کمتر ش��ود اما اینطور نش��ود و 
بعضاً از ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق 
توسعه ملی استفاده می شد و فرصت هایی که 
در اختی��ار ما برای اصالحات س��اختاری قرار 
می گرفت از بین می رفت.وی افزود: دولت در 

چنین شرایطی با دو رویکرد می توانست کار را 
ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق 
انداختن اصالحات و یکی اینکه باالخره این 
تغییر ریل را در حوزه تصمیم س��ازی اقتصاد 
انج��ام دهد.س��بحانیان افزود: البت��ه به نظر 
می رس��د رویکرد دوم در دولت انتخاب شده 
و رئیس جمهور هم می خواهد که اصالحات 
ساختاری را انجام دهد البته با توجه به اینکه 
وض��ع موجود ذینفعانی دارد، تغییر آن س��اده 
نخواهد بود.به گفته وی، سالهاست که از تولید 
با دادن ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت و 
توزیع انواع رانت حمایت شده است و همه این 

اقدامات منجر به این شده که صنایع ما قدرت 
رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نباشند.
این مقام مسئول افزود: همچنین دولت سعی 
می کرد که اگر قیمت تمام شده یک کاالیی 
باالست قیمت آن کاال را به صورت دستوری 
برای مصرف کننده کاهش دهد و با این روش 
حمایتی عماًل انگیزه سرمایه گذاری و تولید را 
در کشور از بین برده ایم و این رویکردها طی 
دهه ها وجود داشته است. حتی برای حمایت از 
مصرف بعضاً به صورت ناگهانی صادرات یک 
کاالیی متوقف می ش��د و این اتفاقات اثرات 

منفی بر صادرات داشت.
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شهرستان

جلسه فرماندار و اعضا شورای شهر 
آبادان با رئیس مرکز مدیریت 

عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
وزارت کشور برگزار شد

جلسه فرماندار و اعضا شورای شهر آبادان با 
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 
حقوقی وزارت کش��ور برگ��زار و درخصوص 
حادث��ه متروپل گفت وگ��و کردند. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری خوزستان، 
علی طالبی رئیس مرک��ز مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در ادامه 
سفر خود به خوزستان از محل حادثه متروپل 
آبادان بازدید کرده و در جلسه ای با فرماندار و 
اعضای شورای شهر آبادان گفت وگو کرد. در 
این  جلسه فرماندار آبادان گزارشی درخصوص 
تعداد جان باختگان و مصدومین حادثه متروپل 
گ��زارش و علت ریزش س��اختمان مذکور را 
تش��ریح کرد. بغالنی رئیس ش��ورای ش��هر 
آبادان نیز درمورد صدور مجوزهای غیرقانونی 

شهردارهای گذشته توضیحاتی ارائه داد.

برق کشاورزی کرمانشاه با یک شرط 
رایگان می شود

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه گفت: کشاورزانی که در بازده زمانی 
۱۱ ت��ا ۱۸ به مدت پنج س��اعت با ش��رکت 
توزیع همکاری داشته باشند ۱۹ ساعت دیگر 
از پرداخ��ت بهای انرژی مع��اف خواهند بود.  
محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه امروز در جمع اصحاب 
رس��انه با تأکید بر لزوم همکاری مش��ترکان 
اس��تان با حوزه صنعت و برق استان با توجه 
به شروع فصل تابستان، اظهار کرد: براساس 
تعارف ابالغ ش��ده وزارت نیرو ماه های گرم 
سال خرداد، تیر، مرداد و شهریور است.  وی 
ادامه داد: با توجه  ش��روع گرما و افزایش بار 
مصرف��ی وزارت نیرو برای گذر از پیک ۱۰۰ 
برنام��ه مدیریت مصرف ت��دارک دیده که با 
اج��رای آن در خرداد هیچگونه خاموش��ی و 
اعمال مدیریتی لحاظ نشده است.  مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، از 
اجرای طرح های تشویقی در جهت مدیریت 
مصرف برق از س��وی مش��ترکین خبر داد و 
گفت: ادارات دولتی براس��اس مصوبه هیأت 
وزیران ملزم ش��ده اند که در س��اعات اداری 
مصرف خود را نس��بت به س��ال گذشته ۳۰ 
درص��د و در س��اعت غی��راداری ۶۰ درصد 
کاهش دهند؛ همچنین نسبت به مدار آوردن 
دیزل های اضطراری اقدام کنند و الزم است 

که مصرف توسط مدیران کل کنترل شود.

پروژه های پیشران رشد اقتصادی در 
اولویت تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۱ است

رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم 
تأکی��د ک��رد: در توزیع اعتبارات س��ال ۱۴۰۱ 
 ۹۶ باید پروژه های پیش��ران رشد اقتصادی
درص��دی هدفگذاری ش��ده برای اس��تان در 
اولویت تأمی��ن اعتبار قرار گیرن��د. رحمت اله 
قیص��وری در نشس��تی که بمنظور تش��ریح 
نحوه توزیع اعتبارات و روند دس��تیابی به رشد 
اقتصادی هدفگذاری شده برای استان برگزار 
شد، اظهار داشت: فرمانداران در حوزه ماموریت 
خود به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، 
مسئول اجرای سیاست های عمومی کشور می 
باشند و وظایف متعددی در بخش های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و… بر 
عه��ده دارند. وی افزود: نظ��ارت و مراقبت در 
بهبود و پیش��رفت امور عمران��ی و همچنین 
نحوه توزیع اعتب��ارات طرح ه��ای عمرانی با 
در نظ��ر گرفتن اولویت ها یک��ی از مهمترین 
وظایف فرمانداران می باش��د ک��ه فرمانداران 
می بایس��ت در این خص��وص نظارت و دقت 
بیش��تری بعمل آورند. رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ایالم تأکید کرد: اعتبارات سال 
۱۴۰۱ باید براساس سند آمایش سرزمین، سند 
تحول دولت مردمی، پروژه سفر ریاست محترم 
جمهوری، پروژه های دانش بنیان و پروژه های 
نیمه تمام با توجه به پیشرفت فیزیکی و نقشی 
که در تحقق رشد اقتصادی دارند توزیع گردد. 
وی ن ب��ا بیان الزامات قانونی، ضوابط اجرایی 
و دستورالعمل اجرایی بودجه به تشریح بودجه 
سال ۱۴۰۱ استان و ظرفیت های قانونی بودجه 
کل کش��ور در س��ال ۱۴۰۱ پرداخت و تأکید 
کرد: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی 
استان باید استفاده از این ظرفیتها و جذب سهم 
استان از ردیف های متمرکز، به توسعه هر چه 
بیشتر استان در بخش های مختلف زیربنایی، 
عمران شهری و روستایی، آموزش و پرورش، 
راه، جهاد کشاورزی و سایر بخشهای عمرانی 

استان کمک کنند.

توجه به امور جزئی ، زمینه ساز 
اقدامات بزرگ خواهد بود

 جلس��ه مهندس یعقوبی ش��هردار هشتگرد 
با معاونین و مس��ئولین واحدهای شهرداری 
با موضوع هم اندیش��ی در خصوص فعالیت 
های ش��هرداری برگزار شد . یعقوبی در این 
جلسه خواستار همکاری و مشارکت کارکنان 
در تمامی ام��ورات به وی��ژه در زمینه های 
ایمنی ش��هروندان ش��د . وی گفت : برخی 
از ام��ور جزئ��ی و وظای��ف مجموعه بزرگ 
شهرداری که به آنها توجهی نمی شود زمانی 
حای��ز اهمیت می گردد ک��ه لطمات جبران 
ناپذی��ری از عدم توجه ب��ه آنها به مجموعه 
وارد گ��ردد . وی به ص��ورت نمونه به بهینه 
سازی مبلمان پارکی و وسایل بازی کودکان 
اشاره کرد که نگهداری و استاندارد سازی آن 
از جمله وظایف شهرداری است و در صورت 
عدم توجه به ای��ن موضوع می تواند موجب 
حادثه برای ش��هروندان گ��ردد . وی افزود : 
هرچند شهرداری اقدامات الزم برای اجرای 
بیمه مس��ئولیت مدنی شهروندان انجام داده 
لیکن انجام اقدامات پیش��گیرانه برای حفظ 
ج��ان ش��هروندان و ایمنی آنه��ا از اولویت 
برخوردار بوده و می بایس��ت نظارت مستمر 
و ش��بانه روزی ب��ر این تجهی��زات صورت 
پذیرد .  بهس��ازی و تعمیر ماش��ین آالت و 
ب��ه روز آوری آنها به ویژه برای اس��تفاده در 
زمان بحران از جمله موارد دیگر اشاره شده 
توسط شهردار هشتگرد بوده است . یعقوبی 
به کاهش هزینه های غیر ضروری ، نظارت 
بر هزینه ها و نیز تالش برای افزایش درآمد 
ش��هرداری تاکید کرد و گفت : هدف نهایی 
مجموعه شهرداری ارائه خدمات مطلوب به 
ش��هروندان ، اجرای پ��روژه های عمرانی و 
برنامه های فرهنگ��ی خواهد بود که انتظار 
می رود معاونین و مسئولین واحدها با برنامه 
ریزی م��دون ، وظایف ذاتی خ��ود را انجام 
دهند .  تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی 
، برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری شهر ، 
توجه به امور معیشتی کارکنان ، بهره گیری 
از ظرفیت بوس��تان ها و فضاهای ورزش��ی 
برای اوقات فراغت دانش آموزان ، تهیه نرم 
افزارهای مورد نیاز واحدها ، پیگیری پرونده 
ه��ای حقوق��ی ، وصول مطالب��ات و جذب 
درآمدهای مغفول از جمله موارد مطرح شده 

در این جلسه بوده است .

سمنانی ها در سامرا مجتمع خدماتی 
می سازند

 رئیس س��تاد بازسازی عتبات عالیات استان 
س��منان از تعهد ۵۰میلیارد ریالی این استان 
برای کمک به عتبات عالیات در سال جاری 
خب��ر داد. جب��ار دوس��تمحمدیان، در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به تعه��د ۳۰ میلیاردی 
این اس��تان در سال گذشته اظهار کرد: سال 
گذش��ته بیش از ۳۸ میلیارد ریال در اس��تان 
برای کمک به ساخت و تکمیل پروژه های 
عتبات و عالیات جمع آوری ش��د که گویای 
تحقق ۱۱۰ درصدی تعهد استان بوده است.
وی با بیان اینکه س��ال گذشته تعهد استان 
۵۰۰۰تومان به ازای هر شهروند استان بوده 
ادامه داد: این تعهد امس��ال ۷۵۰۰ تومان به 
ازای هر شهروند هم استانی است که رقمی 

افزون بر پنج میلیارد تومان می شود.
رئیس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات استان 
س��منان با اش��اره به برخ��ی از تعهدات این 
اس��تان در عراق از س��اخت یک سقاخانه با 
همت خی��ران و س��تاد عتبات این اس��تان 
خبر داد و گفت: س��ازه این س��قاخانه توسط 
متخصصین در اس��تان س��اخته و به عراق 

ارسال و نصب شده است.
دوس��ت محمدیان از س��اخت گنبد این بنا 
در س��امرا به عنوان ف��از دوم این پروژه نام 
ب��رد و تصریح کرد: گنبد، آبس��ردکن و...نیز 
در استان س��اخته و تهیه شده و به زودی و 
حداکثر ظرف یک ماه آینده به سامرا منتقل 
می شود. وی همچنین از تحویل یک زمین 
۴۵۰ متری به عتبات و عالیات استان سمنان 
در س��امرا عراق خب��ر داد و تاکید کرد: قرار 
است که از طریق کمک های مردمی استان 
یک مجتم��ع در این قطعه زمین بس��ازیم. 
همچنین قرار اس��ت که یک نانوایی و یک 
مجتمع پذیرایی و یک آب شیرین کن در این 
منطقه از س��وی استان س��اخته و یا تهیه و 
تجهیز ش��ود تا در طول سال و خصوصا ایام 
اربعین خدمات رایگان به زوار ارائه دهد. وی 
از آماده س��ازی کارگاه ساخت جایگاه درب 
حرم امامین عس��کریین در سامرا به عنوان 
یکی دیگر از خدمات س��تاد عتبات و عالیات 
اس��تان سمنان نام برد و تصریح کرد: کمک 
به س��اخت تل زینبیه تح��ت عنوان صحن 
حضرت زینب)س( و تکمیل صحن حضرت 
زهرا )س( در نجف اشرف و ترفیع گنبد امام 
حس��ین )ع( در کرب��ال و کمک به س��اخت 
حرم امامین عس��کرین )ع( در سامرا، حضور 
مواکب استان در ایام اربعین، اعزام نیروهای 
متخصص از اس��تان برای اجرای پروژه های 
زیرساختی و...از دیگر تعهدات ستاد بازسازی 

عتبات عالیات استان سمنان است.

اخبار

طی آئینی و با حضور »حسن نجفی سمنانی« 
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی ایالم از 
»کتاب جامع آزمایش��گاه در صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی«رونمایی شد.
ب��ه گ��زارش از رواب��ط عمومی ش��رکت 
پتروش��یمی ای��الم؛ مدیرعامل ش��رکت 
پتروش��یمی ای��الم در ای��ن آیی��ن گفت: 
ممارست و کوش��ش علمی دکتر»مسعود 

قبادی« و همکاران ایش��ان در تألیف این 
کتاب ارزش��مند، جهاد علم��ی و خدمتی 

ماندگار در صنعت پتروشیمی است.
وی ب��ا تمجی��د از ای��ن دس��تاورد جامع 
پژوهش محور در حوزه آزمایشگاه و صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار داشت: تألیف 
این کتاب، استمرار موفقیت های فرزندان 
اس��تان و برگ زرینی در تاریخ پتروشیمی 

ایالم است.
گفتنی اس��ت؛ کتاب جامع آزمایش��گاه در 
صنای��ع نفت، گاز و پتروش��یمی با تالش 
دکتر»مس��عود قبادی« از همکاران واحد 
آزمایش��گاه پتروش��یمی ای��الم و دکت��ر 
»طوبی ذوالفقاری« چاپ ش��ده است که 
تلفیقی از ۱۰ کتاب جامع ش��امل مباحث 
پتروش��یمی،  و  گاز  مناب��ع  در  اساس��ی 

مباحث ایمنی، ش��رح فراین��دی، مباحث 
تخصصی ش��یمی، محلول س��ازی متدها، 
اس��تانداردهای آزمایشگاهی و شرح کامل 

دستورالعمل های آنالیزی است.
الزم به ذکر اس��ت؛ دکتر»مسعود قبادی« 
کارگر نمونه پتروش��یمی ایالم در س��ال 
۱۴۰۱ و فارغ التحصی��ل ممت��از مقاط��ع 
ارش��د و  دکترای ش��یمی معدنی است که 

دارای هف��ت جلد تألی��ف و ترجمه کتاب 
علم��ی ، ۱۸ مقاله بین المللی ISI و چهار 
مقال��ه در کنفران��س ملی و بی��ش از ۱۶ 

)Ceritificate( تخصصی می باشد.

رونمایی از کتاب جامع آزمایشگاه در پتروشیمی ایالم
طی آیینی صورت گرفت؛

بهینه سازی مصرف گاز و هوشمند سازی در دستور کار شرکت گاز خراسان رضوی
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیر عامل شرکت 
گاز خراس��ان رضوی در جلس��ه مجمع عمومی سالیانه 
این ش��رکت گفت: با اقدامات انجام شده و حمایت های 
بی دریغ ش��رکت ملی گاز ایران، گازرس��انی به شهرها و 
روس��تاها اس��تان رو به اتمام اس��ت و لذا عمده اقدامات 
و فعالیت های این ش��رکت ب��ا رویکرد ارتقای کیفیت و 
بهره وری در حال اجرا اس��ت. حسن افتخاری در جلسه 
مجمع عمومی سالیانه ش��رکت گاز خراسان رضوی که 
در روز دوش��نبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ به ریاست معاون وزیر 
نف��ت و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران  و با حضور 
اعضاء مجمع، رییس دفتر مش��هد س��ازمان حسابرسی 
بعنوان حس��ابرس و بازرس مس��تقل شرکت برگزار شد 
اظه��ار کرد: ش��رکت گاز خراس��ان رضوی ب��ا نگاه به 
تحق��ق اهداف چش��م انداز این ش��رکت در افق ۱۴۰۳، 
ارایه خدمات گازرس��انی پیشگام و بهره ور را با ترجمان 
گازرسانی پایدار، یکپارچه، شایسته  محور، گسترده، ایمن 
و مش��تری مدار با اولویت کیفی س��ازی خدمات،  بهینه 
س��ازی مصرف گاز و هوشمند سازی در دستور کار قرار 
داده و در ای��ن مس��یر از ظرفیت نخبگانی داخل و خارج 
سازمان استفاده می کند. افتخاری در ادامه گزارش خود 

به مجمع عمومی سالیانه به تحقق فراتر از برنامه سالیانه 
ش��رکت گاز استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ اشاره 
کرد و افزود: براس��اس تکالیف تعیین شده توسط مجمع 
نصب ۲۵۵۰۰ انشعاب و پذیرش ۶۹۵۰۰ اشتراک جدید و 
جایگزینی ۱۳۰۰۰۰ مترمکعب گاز در ساعت گاز طبیعی 

در بخش صنایع استان برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود 
که با حمایت های همه جانبه شرکت ملی گاز و مجموعه 
مدیریت ارشد استان در سه برنامه فوق عملکرد شرکت 
گاز اس��تان خراس��ان رضوی به ترتیب ۲۷۳۷۹ علمک، 
۹۷۶۶۳ اش��تراک و ۱۵۲۰۴۰ مترمکع��ب در س��اعت 

جایگزینی گاز طبیعی در بخش صنایع محقق ش��د. وی 
ادام��ه داد: نکته حایز اهمی��ت در این خصوص اینکه با 
دقت نظر و تالش های شبانه روزی و ایثارگرانه کارکنان 
شرکت گاز اس��تان خراس��ان رضوی این میزان تحقق 
عملکرد فراتر از برنامه مصوب، در سقف اعتبارات تعیین 
ش��ده و بدون نیاز به اعتباری فرات��ر از اعتبارات ابالغی 
صورت پذیرفته که این مهم نشان از توجه به مقوله بهره 
وری و اصول فنی، مهندسی و مدیریتی توسط کارکنان 
و مدیران ش��رکت گاز استان اس��ت. به گفته افتخاری، 
گزارش عملکرد ش��رکت گاز استان خراسان رضوی در 
سال ۱۴۰۰ در حوزه های نظام پیشنهادات، ثبت اموال و 
امالک در س��امانه سادا، انجام کلیه مناقصات و استعالم 
ها در س��امانه تدارکات الکترونیک دولت، برنامه کاهش 
گازهای گمش��ده، اجرای برنامه های س��المت اداری، 
رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست، استقرار 
و پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی، اقدامات مرتبط با 
پژوهش و فن آوری، گزارش ارتقاب نسبتهای عملکرد، 
وصول مطالبات و برنامه های ارتقاء کنترل های داخلی 
از دیگر بخش های گزارش ارایه شده در نشست سالیانه 

مجمع شرکت گاز استان خراسان رضوی بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

کاهش مصرف برق مشترکین رایگان شدن قبوض برق را به همراه دارد 
سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان

مهندس علیرضا کشانی ،سرپرست شرکت 
توزیع برق اصفهان، گفت : هر ساله از طرف 
شرکت توانیر به شرکت های توزیع برق به 
منظور مدیریت بار س��هیمه کاهشی اعالم 
می ش��ود که ش��رکت های توزیع ملزم به 
رعایت آن می باش��د و در سال گذشته عدد 
ابالغی ۲۱۶ مگاوات اعالم ش��د و در سال 
ج��اری ۲۲۰ مگاوات س��همیه کاهش پیک 
در اصفهان می باش��د که در بخش صنعتی 
۱۲۴ مگاوات ،کشاورزی ۴۴ مگاوات ،اداری 
۶ مگاوات ،عمومی ۳۲ مگاوات و تجاری ۱۴ 

مگاوات عنوان شده است .

وی خاطر نش��ان کرد :روش های مختلفی 
برای این پایداری وجود دارد از جمله توسعه 
وارتقا راندمان نیروگاههای با سوخت فسیلی 
و نیروگاههای تجدید پذیر مانند خورشیدی 
ولیکن راه ک��م هزینه تری نیز وجود دارد و 
آن ایج��اد نیروگاههای مجازی و به عبارتی 
مدیریت مصرف برق می باش��د که ناترازی 
بی��ن تولید و مص��رف در س��اعات پیک را 
برط��رف خواهد کرد و تعادل��ی بین تولید و 

تقاضا را به وجود می آورد .
کش��انی عنوان ک��رد :مش��ترکین در تمام 
تعرف��ه ها بای��د به الگوی مص��رف برق در 

ماهه��ای گرم )خرداد تا ش��هریورماه (توجه 
نماین��د به ط��وری که می��زان مصرف برق 
نبای��د در این چند ماه بیش از ۳۰۰ کیلووات 
س��اعت و در ماههای سرد نیز بیش از ۲۰۰ 
کیلووات ساعت باشد و این امر با تغییر زمان 
مصرف وس��ایل پرمصرف از زمان پیک به 
غی��ر امکان پذیر اس��ت . وی به طرح های 
تش��ویقی در خصوص کاهش مصرف اشاره 
کرد و گفت :اگر مشترکین در تابستان بتواند 
مصرف برق خود را به ۲۵۰ کیلووات ساعت 
برسانند قبوض برقشان رایگان خواهد شد و 
اگ��ر بتوانند مصرف خود را به ۲۰۰ کیلووات 

برس��انند در کنار رایگان ش��دن قبض خود 
مبلغی را نیز از صنعت برق بستانکار خواهند 

شد .
وی ب��ه پدیده دیگری که ب��ار اضافی را به 
ش��بکه های برق تحمیل کرده اشاره نمود 
و افزود :متاسفانه استخراج رمز ارزهای غیر 
مجاز یکی دیگر از مش��کالتی اس��ت که با 
آن مواجه هس��تیم به طوری که در محدوده 
ش��رکت توزیع برق اصفهان ۴ هزار و ۷۶۸ 
دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شده که معادل 
۹ هزارو ۸۴۶ کیلووات س��اعت بوده اس��ت 
.وی از همه مردم خواس��ت برای پیشگیری 

از مدیریت اضطراری بار با مدیریت مصرف 
صحیح این ش��رکت را در تامین این انرژی 
حیاتی یاری کنند تا همه شهروندان از برقی 

پایدار بهره مند گردند .

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
اس��تان اردبیل گفت: برای ش��فاف سازی 
در روند کارها و کاهش بروکراس��ی های 

اداری، فرآیند واگذاری زمین در ش��هرک 
ه��ای صنعتی به صورت ش��فاف و کاماًل 
الکترونیک��ی انجام می ش��ود. به گزارش 
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان اردبیل، محمد اهلی ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشت: با الکترونیکی شدن 
واگ��ذاری زمین، اراضی خالی در س��امانه 
قاب��ل   www.eservices.isipo.ir

روی��ت بوده و متقاضی��ان می توانند بدون 
مراجعه به شرکت ش��هرک های صنعتی 
و از طریق سامانه مذکور، ضمن مشاهده 
قطعات خالی نس��بت به ثبت درخواس��ت 
دریافت زمی��ن صنعتی اق��دام کنند. وی 
هدف از اجرای این فرآیند را شفاف سازی، 
تس��هیل امور، کاهش مراجعات حضوری، 
حذف فرآیند کاغذ بازی و الزامات قانونی 

برش��مرد و اف��زود: در این فرآین��د، کلیه 
امورات مربوط به واگذاری زمین، بر اساس 
جدول دس��تورالعمل ابالغ��ی به صورت 
کاماًل الکترونیکی و مرحله به مرحله انجام 

می گیرد.
اهلی ادامه داد: در فرآیند جدید، ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی هیچ گونه دخل و 
تصرف��ی در نح��وه واگ��ذاری قطعات به 

س��رمایه گ��ذاران ن��دارد و تمامی مراحل 
توسط خود متقاضیان انجام می شود.

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
اس��تان اردبی��ل اف��زود: در ای��ن فرآیند 
الکترونیک��ی، اولوی��ت دریاف��ت زمین با 
کس��انی خواهد بود که زودتر وارد سامانه 
ش��ده و مراحل ثبت نام را س��پری کرده 

باشند.

اراضی شهرک های صنعتی به صورت الکترونیکی به سرمایه گذاران واگذار می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

بازدید مدیران نهادهای انقالبی کشور از منطقه ویژه اقتصادی سرخس
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیران 
نهادهای انقالبی کشور با همراهی قائم مقام 
تولیت آس��تان قدس رضوی از منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس بازدید کردند و ظرفیت ها 
و فرصت های سرمایه گذاری در این منطقه 

برای ایشان تشریح و تبیین شد.
در این بازدید که با حضور محمدجواد ایروانی 
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم 
انقالب صورت گرفت، سیدپرویز فتاح رئیس 
بنیاد مس��تضعفان، س��یدمرتضی بختیاری 
رئیس کمیته امداد ام��ام خمینی)ره(، عارف 
نوروزی سرپرس��ت ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی)ره(، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی، ناصر فخاری مدیرعامل 
س��ازمان اقتص��ادی کوثر، ابراهی��م بازیان 
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین 
اجتماعی و جعفر صباغی��ان رئیس مجتمع 
اقتص��ادی کمیته امداد و همچنین جمعی از 

معاونان اقتص��ادی و مدیران هلدینگ های 
کشاورزی زیرمجموعه این نهادها با اقدامات 
آستان قدس رضوی در شهرستان سرخس و 
منطقه ویژه سرخس و ظرفیت های کم نظیر 

این منطقه آشنا شدند.
 معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم 
رهبری، در حاش��یه بازدی��د از منطقه ویژه 
اقتصادی س��رخس در گفتگو با خبرنگاران 
اب��راز کرد: این منطقه به مثابه یکی از نقاط 
کوریدور شمال به جنوب، کشورهای شمالی 
به خلیج فارس و کوریدور ش��رق به غرب و 
اروپاس��ت که می تواند ارزش افزوده زیادی 

برای ایران داشته باشد.
ایروانی ب��ا بی��ان اینکه منطق��ه اقتصادی 
س��رخس از زیرس��اخت های بس��یار خوبی 
برخوردار اس��ت، گفت: به دلیل اهمیت این 
منطق��ه باید تمامی دس��تگاهها و نهادهای 
کش��ور در راستای س��رمایه گذاری مطلوب 

در حوزه زیرس��اخت ها، حمایت های الزم را 
داشته باشند و مشارکت های مردمی را جذب 
کنند.  به گفته این مقام مسئول ماهیت نهادها 
تنها اقتصادی نیست بلکه حوزه اجتماعی را 
نیز در بر می گیرد، در همین راستا باید برای 
توانمندسازی آحاد مردم در بخش کشاورزی 
و سایر بخش ها در این منطقه تالش کنیم.
وی ادامه داد: با واکنش س��ریع و چابک در 
اجرای برنامه ه��ای این منطقه می توانیم به 
نقاط روش��نی دست یابیم و امیدواریم شاهد 
تحولی در این حوزه باش��یم؛ خوش��بختانه 
دولت سیزدهم توجه ویژه ای به همسایگان 
داش��ته و دیپلماس��ی ایران قوی شده است 
از همی��ن رو این مهم می تواند زمینه س��از 
گس��ترش فعالیت اقتصادی و تحکیم کننده 
روابط سیاسی، حسن همجواری و امنیت در 

منطقه شود.
وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه مهم ترین 

خاستگاه همکاری ها ایجاد امنیت در جهان 
است، گفت: ما باید کوردیدورها را به سرعت 
آماده س��ازی کرده و سرمایه گذاریهای الزم 
را انج��ام دهیم؛ آس��تان ق��دس رضوی نیز 
می  تواند با ظرفیت و اعتبار معنوی باالیی که 
دارد به اقتصاد ملی منطقه و خود شهرستان 

کمک کند.
 رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس��المی 
نیز در حاش��یه ای��ن بازدی��د از آمادگی این 
بنیاد برای توسعه همکاری های اقتصادی با 

آستان قدس رضوی خبر داد.
س��ید پرویز فتاح با اش��اره ب��ه ظرفیت های 
منطقه ویژه اقتصادی س��رخس اظهار کرد: 
ما می توانیم در حوزه هایی مانند کشاورزی، 
ایجاد و تقویت مس��یر ترانزیت ریلی شمال 
به جنوب، توس��عه کش��ت های گلخانه ای و 
همچنین صنعت دامپروری منطقه اقتصادی 
س��رخس، همکاری های مشترکی با آستان 

قدس رضوی داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که 
در این خصوص مطرح اس��ت، حل مشکل 
ص��ف ترانزیت در گم��رک و تقویت روابط 
گمرکی با کشورهای همسایه است که باید 

در این خصوص نیز اقدام کرد.
فتاح تصریح کرد: تاسیس شرکت تخصصی 
در ح��وزه حم��ل و نقل برای فع��ال کردن 
ظرفیت های منطقه س��رخس یکی دیگر از 
زمینه های مد نظر برای همکاری اس��ت که 
می توانیم در تعامل دو جانبه، یک ش��رکت 

معتبر در این منطقه راه اندازی کنیم. 
فتاح افزود: عالوه بر آن، بنیاد مس��تضعفان 
از  برخ��ی  احی��ای  ب��رای  دارد  آمادگ��ی 
کارخانه های منطقه سرخس، از جمله کارخانه 
کاشی، سرمایه گذاری الزم را داشته باشد تا 
با فعال شدن مجدد آنها ظرفیت اشتغالزایی 

و تولید در این منطقه افزایش یابد

وضعیت منابع آبی ایالم مطلوب نیست
 آذر یعقوبیان : مدیرعامل آبفای استان ایالم گفت: دبی 
استحصالی منابع آبی مانند چاه ها،  چشمه ها و سد ایالم 
به علت بروز بی سابقه پدیده خشکسالی بشدت کاهش 

یافته و وضعیت خوبی ندارد.
»پرویز ناصری« اظهار داش��ت: افزایش بیش از حد دما 
و در پ��ی آن افزایش مصرف آب منجر به افت فش��ار و 
یا کمبود آب ش��ده که برای رفع این مشکل، مشترکین 
ضمن رعایت الگوی مصرف نس��بت ب��ه نصب مخزن 

ذخیره آب در منازل خود اقدام کنند.
وی افزود: در تالش هس��تیم ب��ه گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که ش��هروندان در مصرف آب شرب دچار مشکل 
نشوند و هر زمان احساس شود آب آشامیدنی مردم تأمین 

نمی شود به طور حتم مجبور به جیره بندی می شویم.
مدیرعامل ش��رکت آبفا ایالم بیان داش��ت: با مشترکان 
پرمصرف آب بطور قطع برخورد می شود و از شهروندان 
خواهان گزارش انشعابات غیرمجاز و مشترکانی که آب 

آشامیدنی را برای شست و شوی کوچه و معابر هدر می 
دهند، به سامانه ۱۲۲ هستیم.

»ناصری« تصریح کرد: شروع گرمای هوا باعث استفاده 
م��ردم از کولرهای آبی می ش��ود، هر کول��ر آبی به طور 
متوسط ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف دارد که 
از مردم خواهشمندیم دور کولر آبی را در حالت کند قرار 
داده و اگ��ر کولرها در معرض ن��ور آفتاب قرار دارند، آب 
داخل آن ها با س��رعت زیادی تبخیر می شود و در نتیجه 

مصرف آب شان افزایش می یابد و این در حالی است که 
قرار گرفتن کولرها در سایه یا نصب سایه بان روی آن ها، 
ضمن افزای��ش کارایی کولر و کاهش مصرف انرژی، از 

هدر رفت آب ناشی از تبخیر نیز جلوگیری می کند.
وی خاطر نش��ان س��اخت: چنانچه ۱۵ درصد مصرف را 
کاهش دهیم می توانیم با همیاری یکدیگر مش��کالت 
ک��م آب��ی و قطعی آب را با چالش کمتری پش��ت س��ر 

گذاریم.

مدیرعامل آبفای استان:
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دستگیری سارقانی که از 2۰ مدرسه 
سرقت کردند

فرمانده انتظامي شهرستان ري از دستگیری 
اعضای باند ۳ نفره س��ارقان مدارس خبرداد 
و گف��ت: متهم��ان ب��ه ۲۰ فقره س��رقت از 
مدارس »باقرش��هر« معترف شدند. سرهنگ 
»دوس��تعلی جلیلی��ان« در تش��ریح این خبر 
بیان داش��ت: در پی وقوع چند فقره س��رقت 
از مدارس در محدوده »باقرش��هر« رسیدگی 
به موضوع و دس��تگیری سارق یا سارقان را 
س��ریعا تیم عملیات کالنتری ۱۷۵ باقر شهر 
برعهده گرفتند.وی افزود: با انجام تحقیقات 
گس��ترده و حضور در محل های س��رقت و 
انجام اقدامات نوین پلیس��ی مش��خص شد 
س��رقت توس��ط باندی ۳ نفره انجام میشود 
که هویت و مخفیگاه ۲ نفر از آنها شناس��ایی 
ش��د.فرمانده انتظامی شهرس��تان ری گفت: 
پس انجام هماهنگ��ی های قضائی ماموران 
در محل حاض��ر و طی یک عملیات ضربتی 
۲نفر از آنها را دس��تگیر و به کالنتری منتقل 
می کنند که پس از مش��اهدات مس��تندات 
پلی��س لب به اعتراف گش��وده و به ۲۰ فقره 
سرقت از مدارس در سطح شهر ری،باقرشهر 

با همدستی یک نفر دیگر اقرار می کنند.

پلمب و تعطیلی امالک پر خطر در 
صورت عدم توجه به ایمن سازی

بیستمین جلس��ه کمیته ایمنی با حضور بنی 
حس��ینی، معاون دادستان تهران و سرپرست 
دادس��رای عمومی و انقالب ناحیه ۸ ، محمد 
هادی علی احمدی شهردار منطقه۱۳، مدیر 
منطقه ۶ آتشنش��انی و جمع��ی از معاونان و 
مدیران در محل س��الن کنفرانس ساختمان 
ستادی برگزار ش��د.   معاون دادستان تهران 
و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۸  در این جلس��ه ضمن اعالم آمادگی برای 
حل معضل س��اختمان ه��ای ناایمن و ورود 
مراجع قضایی برای رفع این مشکل خواستار  
اولویت بندی س��اختمان های ناایمن در سه 
رده بس��یار خطرناک، خطرن��اک و ناایمن و 
رفع موارد نا ایمن آن در بازه زمانی مشخص 
ش��د.او با تاکید بر  تعیین دقیق شاخص های 
امالک پر خطر افزود: س��ازمان آتش نشانی 
برای هر ساختمان متناسب با ویژگی های آن 
دستورالعملی را تنظیم و ابالغ کند و چنانچه 
بنابه نظر س��ازمان آتش نشانی و شهرداری 
که مسئول اصلی در این زمینه هستند، پلمب 
و تعطیلی محل الزم و ضروری باشد؛ مراتب 
را گزارش کنند.محمد ه��ادی علی احمدی، 
شهردار منطقه۱۳ نیز با بیان اینکه ۶۵ جلسه 
کمیته ایمنی در سال گذشته در نواحی چهار 
گانه برگزار ش��ده که ۱۵۷ مصوبه به همراه 
داشته اس��ت، افزود: ۵۷۳ ابالغیه و اخطاریه 
برای دانش��گاه ها، م��دارس، اماکن عمومی، 
خصوصی و درمانی صادر شده است.شهردار 
منطقه ۱۳ گفت: عدم الزام قانونی و ضمانت 
اجرا جهت رفع خطر توس��ط مالکان از جمله 
مشکالت موجود در بحث ایمن سازی اماکن 
و س��اختمان های منطقه است که امید می 
رود با همکاری دادس��تانی این امر تس��هیل 
شود.شهردار منطقه۱۳ در خصوص وضعیت 
گودهای رها ش��ده و  تاور کرین های سطح 
منطقه اف��زود: برای مال��کان پروژه های در 
حال س��اخت، اخطا هایی صادر ش��ده است 
که این موضوع نی��ز نیازمند حمایت قضایی 
اس��ت.احمدی افزود: در صورت عدم تمکین 
مال��کان به ایمن س��ازی ام��الک، با صدور 
دستور قضایی تعطیلی و پلمب اماکن ناایمن 

با جدیت انجام می شود.

کشف 2۰ هزار لیتر روغن موتور تقلبی 
در کهریزک 

فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان ري از پلمب 
کارگاه��ی که روغ��ن موتوره��ای تقلبی، در 
مح��دوده کهریزک تولید می ک��رد خبر داد و 
گف��ت: در این عملیات بی��ش از ۲۰ هزار لیتر 
روغ��ن موتور تقلبی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال 
کشف شد. سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« در 
تشریح این خبر بیان داشت: در پی اخبار بدست 
آمده مبنی بر بسته بندی و فروش روغن موتور 
تقلبی در محدوده کهری��زک و پخش آن در 
س��طح ش��هر، ماموران پلیس امنیت عمومی 
این فرماندهی بررسی موضوع  را در خصوص 
شناسایی و دستگیری عامل اصلی این جرم را 
دستور کار خود قرار دادند.وی با اشاره به اینکه 
پس از اقدامات پلیسی و رصدهای اطالعاتی 
محل مورد نظر شناسایی ش��د، افزود: پس از 
انج��ام هماهنگی های الزم با مرجع  قضائی، 
تیمی از ماموران در معیت نماینده فرمانداری 
ری و نماین��ده اتاق اصناف به کارگاه تولیدی  

اعزام و در محل حاضر شدند.

۶۰ گروه بازرسی روند ثبت نام 
مدارس تهران را ارزیابی کردند

۶۰ گ��روه ارزیاب صبح ام��روز بالغ بر ۲۲۰ 
واحدآموزش��ی و س��تادهای ثبت نام مناطق 
۱۰ الی ۱۹  ش��هر ته��ران در امر ثبت نام را 
بازدید کردند.در راستای ارتقای سطح خدمت 
رسانی، حفظ کرامت انس��انی و پاسداری از 
ش��أن ارباب رج��وع و همچنی��ن نظارت بر 
روند ثبت نام و ارزیابی س��طح کمی و کیفی 
خدم��ات، س��ید مجتبی هاش��می مدیرکل 
ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به شکایات 
وزارت آم��وزش و پرورش، تیم های ارزیاب 
حوزه ستادی، اداره کل و مناطق ۱۰ الی ۱۹ 
آموزش و پرورش شهر تهران، صبح امروز از 
ام��ر ثبت نام مدارس بازدید به عمل آوردند.
در این سلس��له بازدیدها، جمش��ید برجکی 
رئی��س اداره نظ��ارت و بازرس��ی اداره کل 
ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به شکایات 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا حض��ور در 
منطقه ۱۹ ضمن تاکید ب��ر رعایت قانون و 
ضواب��ط و قوانین، در امر ثب��ت نام مدارس 
اظهار ک��رد: هدف ارزیابی و نظارت، اصالح 
نواقص و بهبود امور ثبت نام است و امسال 
با ش��عار »ثبت نام مطلوب، نظارت همگانی 
و نصیب برابر آموزش��ی« هم��راه با وفاق و 
همدلی، نظ��ارت صددرصدی بر مدارس در 
حین ثبت نام مورد انتظار اس��ت.وی افزود: 
س��اخت QR ُکد به منظور دسترسی آسان 
اولیا و شهروندان به نظرسنجی الکترونیکی، 
از جمله امکاناتی است که امسال برای بهره 
مندی از نظارت همگانی و صیانت از حقوق 
والدین در امر ثبت نام در مدارس ایجاد شده 
و به این ترتیب ضمن برخورداری از نظارت 
همگانی، رعایت حقوق شهروندی نیز محقق 

خواهد شد.

شهرداری ها با کاهش سهم از مالیات 
بر ارزش افزوده، ناکارآمد می شوند

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: اجرای 
الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده و کاهش 
سهم مدیریت شهری، به صالح شهرداری ها 
نیست و آنها را ناکارآمد می کند.مهدی چمران 
در جلسه شورای شهر در واکنش به پیشنهاد 
علی اصغر قائمی دیگر عضو این شورا، درباره 
اختصاص بخشی از مالیات بر خانه های خالی 
گفت: قرار بود در ش��ورای س��ران ۳ قوه این 
مساله مطرح ش��ود که یک چهارم مالیات بر 
ارزش افزوده شهرداری ها که اکثرشان فشل 
هس��تند و از آنها گرفته شود و به وزارت راه و 
شهرسازی اختصاص یابد که به مسکن سازی 
بپردازند.وی گفت: برای مس��کن سازی پول 
کم آوردند و گفتن��د از کجا برداریم، گفتند از 
ش��هرداری ها.چمران ادامه داد: هرساله یک 
هجومی می آورند به مالیات بر ارزش افزوده، 
زمانی وزارت بهداشت و زمانی وزارت آموزش 
در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده اصلش برای 
شهرداری ها بوده است. رییس شورای اسالمی 
شهر تهران گفت: عوارض را تجمیع کردند و 
اکنون هر ساله پیشنهاداتی برای کاسته شدن 
از این مالیات می دهند.ربیس ش��ورای ش��هر 
تهران گف��ت: امیدوارم محمدباقر قالیباف که 
بر مسائل ش��هرداری ها واقف است و رییس 
قوه قضاییه که از این موضوع آگاه هس��تند، 
نگذارند این طرح اجرایی شود.چمران ادامه داد: 
زمین های خالی هم باید عوارض به شهرداری 
پرداخت کنند، چرا که به شهر آسیب می رساند 
اما این عوارض لغو شده است و شامل مالیات 
ب��ر ارزش افزوده ش��د و حاال هم می خواهند 
بخش��ی از خود مالیات را بزنند.رئیس شورای 
اس��المی شهر تهران اظهار داش��ت: اگر این 
طرح عملیاتی ش��ود واکنش نشان می دهیم 
چون این کار به ضرر ش��هرداری هاست.وی 
ادامه داد: ۷۰ درصد مردم در شهرها هستند و 
با کاهش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش 
افزوده، آسیب می بینند؛ شوخی که نیست اگر 

این پول نرسدشهرداری ها اداره نخواهد شد.

انتقاد از ناتوانی سازمان امور مالیاتی 
در دریافت مالیات از خانه های خالی 

پایتخت
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران از عدم 
توانای��ی س��ازمان امور مالیات��ی در دریافت 
مالیات از خانه های خالی انتقاد کرد و گفت: 
۴۸۸ ه��زار واحد مس��کونی در تهران خالی 
اس��ت.علی اصغر قائمی در جلس��ه شورای 
اسالمی شهر تهران در تذکری گفت: قیمت 
مسکن به صورت افسار گسیخته ای افزایش 
یافته است.وی افزود: این در حالی است که 
س��ازمان امور مالیاتی و وزارت شهرس��ازی 
توانایی اجرای قانون مالیات های خانه های 
مسکونی خالی را نداش��تند.قائمی ادامه داد: 
حت��ی این نهادها اش��رافی بر پارس��ل های  
ملکی شهرها ندارند و به کمک شهرداری ها 
و سازمان ثبت، در شناسایی خانه های خالی 
نیازمند هس��تند.عضو شورای اسالمی شهر 
تهران تاکید کرد: بر اس��اس آمار اعالم شده 
اس��ت که ۴۸۸ هزار واحد ملکی خالی است 
که می توان از ای��ن واحدهای خالی مالیات 

مشخصی دریافت کرد.

اخبار

گروه اجتماع��ی: داوود گ��ودرزی با بیان 
اینکه باید از فرصت ها برای خدمت رسانی 
بهتر به شهروندان اس��تفاده کنیم، گفت: 
ش��هرداری در ذه��ن مردم بای��د بهترین 
دس��تگاه خدمت رس��ان باش��د.به گزارش 

»عص��ر ایرانیان«، داوود گ��ودرزی امروز 
در جمع کارکن��ان اداره بازرس��ی منطقه 
یک ش��هرداری تهران ضمن گرامیداشت 
یاد و نام شهید چمران با بیان اینکه کمتر 
دس��تگاهی به اندازه ش��هرداری با زندگی 
مردم س��روکار دارد، اظهار کرد: در فضای 
کنونی بستر خدمت رسانی به مردم فراهم 
اس��ت و ما باید در ش��هرداری دغدغه ها، 
انگیزه ه��ا، اراده ه��ا و نیت ه��ا را ب��رای 

خدمت رسانی اصالح کنیم.رئیس سازمان 
بازرسی به اشاره به این جمله که »عبادت 
چیزی جز خدمت به خلق نیست« عنوان 
کرد: فرصت خدمتگذاری به ش��هروندان، 
نعمتی است که خدا در اختیار ما قرار داده و 
در شهرداری این خدمت به خلق و عبادت 
را می ت��وان خیلی راحت ت��ر، ملموس تر و 
س��ریع تر انجام داد.وی به برخی موانع در 
مسیر خدمت رسانی به مردم در شهرداری 

اش��اره ک��رد و افزود: یک بخش��ی از این 
موانع مربوط به س��وءمدیریت ها، و وجود 
موانع غلط و س��اختارهای معیوب اس��ت 
ک��ه سیس��تم را بی��ش از آن چی��زی که 
تصور می ش��د پیچیده کرده اس��ت؛ البته 
بروکراسی های اضافی که هم زمینه فساد 
و تخل��ف را به وجود آورده ک��ه می تواند 
ای��ن فرص��ت خدمت گ��ذاری را کم رنگ 
بازرس��ی شهرداری   کند.رئیس س��ازمان 

ته��ران ب��ا تاکید بر این نکته ک��ه باید به 
عنوان چش��م بینای مدیریت شهری نقاط 
ضعف، گلوگاه ها و خالءها را به س��رعت 
شناسایی کنیم ، ادامه داد: اصلی ترین کار 
ما در بازرس��ی اصالح سیستم است و باید 
انرژی، توان و استراتژی اصلی مان به این 
س��مت برود که مدیران و همکاران ما در 
ش��هرداری بتوانند این سیستم را با هدف 

ارتقاء کارآمدی اصالح کنند.

شهرداری تهران باید نماد بهترین دستگاه خدمت رسان به مردم باشد
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

بازداشت 2تن از کارکنان بانک ملی در پرونده سرقت 
سخنگوی قوه قضاییه:

گ�روهاجتماعی:س��خنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت 
پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیس��ت در نقده 
گفت: طبق نظر کارشناس��ان، تقصیر با راننده اس��ت و 
در اینجا براس��اس نظر کارشناسی برای مسئولین وقت 
محیط زیس��ت ق��رار منع تعقیب صادر ش��ده اس��ت.به 
گزارش »عصر ایرانیان« ، مس��عود ستایشی در نشست 
خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده 
اتوبوس خبرنگاران محیط زیس��ت در نق��ده گفت: این 
حادثه همه را متاثر کرد و دو خبرنگار از خبرگزاری ایرنا 
و ایس��نا متاس��فانه جان خود را از دست دادند.ستایشی 
اظهارداش��ت: پرونده به عنوان ایراد دو فقره قتل ناشی 
از بی احتیاطی در رانندگی در جریان رسیدگی قرار دارد 
و مجازات مقصر با رسیدگی حاصل می شود.سخنگوی 
قوه قضاییه افزود: در فرایند دادرسی از نظر کارشناسان 
دادگستری استفاده می شود و در این پرونده، در مرحله 
کارشناس��ی نسبت به نظر کارشناس��ی هیئت سه نفره 
اعتراض ش��د و به نظر هیئت پنج نفره ارجاع ش��د که 
طبق مفاد نظرات کارشناس��ی در هیئتهای س��ه نفره و 
پنج نفره، تقصیر با راننده است و در اینجا براساس نظر 
کارشناس��ی برای مسئولین وقت محیط زیست قرار منع 
تعقیب صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به س��والی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بورس 
و رمزارزها گفت: بورس شخصیت حقوقی مستقل است 
و زیرمجموعه دولت و موسس��ه عمومی غیردولتی هم 
محسوب نمی شود.ستایشی اضافه کرد: نسبت به اتهام 
خ��ودداری از ارائه اطالعات ش��رکت ب��ورس و اوراق 
بهادار تهران برای سهامداران شرکت، براساس گزارش 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به ش��عبه اول بازپرسی 
ناحی��ه ۲۸ دادس��رای عمومی و انقالب ته��ران ارجاع 
شده اس��ت تا مطابق موازین شرعی و قانونی رسیدگی 
شود.س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به سوالی مبنی 
بر اینکه آی��ا پرونده ای برای مدی��ران بانک ملی بابت 
قصور و تقصیر در موضوع سرقت از صندوق های امانت 
بانک تشکیل شده است، گفت: بابت سرقت نگاه بر این 
است که اقدامات به گونه ای باشد که امور به احسن وجه 
انجام شود و موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم آورد.
س��خنگوی قوه قضاییه دو نفر از همکاران بانک هم در 
این موضوع مورد سوال واقع شدند و در حال تحقیقات 
هستند و در بازداشت و مرحله تحقیقات هستند و حوزه 
اتهام��ی آنها در بح��ث س��هل انگاری و تضییع حقوق 
اموال دولتی اس��ت ک��ه تفهیم اتهام شده اند.ستایش��ی 
اظهارداش��ت: نام این افراد طبق قانون قابل ابراز نیست 
اما بعد از رسیدگی های قاطع اطالع رسانی انجام خواهد 
شد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره باند 
خودرو موس��وم ب��ه باند عباس آباد ک��ه موجب افزایش 
قیمت خودرو شده است، گفت: معاون اول قوه قضاییه، 

دادس��تانی کل کش��ور و ستاد تسهیل و س��تاد اقتصاد 
مقاومتی، معاونت حقوق عامه دادس��تانی کل کش��ور و 
سازمان بازرسی کل کشور اقدامات مجدانه ای در ارتباط 
ب��ا این موض��وع و نظم و توزیع اقالم م��ورد نیاز مردم 
دارن��د و قوه قضاییه آماده و همراه ب��ا دولت برای این 
موارد اقدام می کند.ستایش��ی در پاسخ به سوالی درباره 
آخری��ن وضعیت پرونده خودروس��ازی کروز گفت: این 
پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد مطرح و دارای ۶۰ 
جلد پرونده اس��ت.  وی با بیان اینکه جلسات دادگاه در 
حال برگزاری است، افزود: تاکنون هشت جلسه دادگاه 
برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است. 
اتهام ۱۸ نفر از متهمان در حال رس��یدگی است و تاکید 
شده اس��ت که بر حقوق کارگران خدشه ای وارد نشود.
وی با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضاییه است که به سمت 
اجتماعی شدن دستگاه قضایی پیش رویم، افزود: مردم 
از اطاله دادرس��ی نگران و ناراحت هس��تند. ما در سال 
۹۹ میانگین رس��یدگی ها ۱۱۱ روز بود که سال گذشته 
آن را ب��ه ۹۵ روز کاهش دادیم که اگر بدون احتس��اب 
اجرای احکام در نظر بگیریم به ۷۹ روز رسانده ایم و این 
میزان به نس��بت سال ۹۹، ۱۱ روز کاهش داشته است.
ستایش��ی ضمن قدردانی از اقدامات مرکز توس��عه حل 
اختالف کشور و تاکید بر توسعه صلح و سازش گفت: بر 
اساس آمار، ۲۳ درصد از پرونده هایی که عموماً به دلیل 
مس��ائل مالی به قوه قضاییه می آید، توس��ط شوراهای 
حل اختالف رسیدگی می شود.  وی اضافه کرد: در سال 
۱۴۰۰  در زمینه قص��اص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده 
جلوگیری ش��ده اس��ت همچنین در رابطه با صیانت از 
حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام ش��ده است 

و عالوه بر این مالقات مردمی های متعددی هم برگزار 
ش��ده که جای قدردانی دارد.  ستایشی اظهارداشت: در 
مورد عفو و بخش��ودگی مجازات زندانیان هم اقدامات 
قابل قبولی انجام ش��ده است و برخورد قاطعانه دستگاه 
قضایی با اش��رار هم از دیگر اقدامات قوه قضاییه است 
زی��را امنی��ت مردم، خ��ط قرمز ماست.س��خنگوی قوه 
قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر سید محمد 
مهدی هادوی در مورد تش��کیل پرونده ۱۵ متخلف در 
رابطه با قانون اس��تفاده حداکثری از تولید داخل گفت: 
س��تاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت ای��ن قانون را دنبال 
می کند، برای بررس��ی موارد، تیم متش��کل از چند نهاد 
در استان های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی 
می کنن��د.وی درب��اره صحت تش��کیل ای��ن پرونده ها 
افزود: این پرونده ها تش��کیل و به دادس��رای کارکنان 
دولت ارجاع ش��ده است و طبق قانون، بازپرس وظایف 
تحقیقاتی دارد و رسیدگی های متعددی در دادسرا انجام 
می شود.ستایشی اظهارداشت: مجازات های متعددی از 
جزای نقدی تا درج عنوان در س��امانه و غیره برای این 
جرایم در قانون در نظر گرفته شده اس��ت. همچنین در 
م��ورد  حبس برای این جرایم، در م��واردی از تخلفات 
مش��مول می ش��ود و برخ��ی هم مش��مول محکومیت 
شالق است.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره نق��ض حکم علی دیوان��دری و اینکه آیا باز هم 
از این نمونه ها ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد، گفت:  
بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون اس��ت. ما 
در پرونده ها طرق اعتراض داریم که به صورت عادی یا 
فوق العاده اس��ت.  در حالت اعتراض عادی، واخواهی و 
تجدیدنظرخواهی داریم و در حالت اعتراض فوق العاده، 

رس��یدگی فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث 
مطرح است. وی از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرد؛ 
حکم وی قطعی بود، اعتراض کرد و تصمیم گرفته شد 
و اینکه این احکام در جاهای دیگر تکرار شود، احتمالش 
وجود دارد زیرا یک ظرفیت قانونی است.سخنگوی قوه 
قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره دعوای ش��هرداری 
تهران برای ابطال معامالت با شرکت رسا تجارت گفت: 
دادگاه حکم به بطالن این دعوا صادر کرده و استدالل 
آن بر این استوار بوده که رابطه قراردادی در حکم بدوی 
احراز شده و در تجدید نظر تأیید شده و حکم دادگاه این 

است که قابلیت بطالن ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سخنان 
کذب برخی افراد در تریبون های خارجی و جش��نواره ها 
و اینکه آیا باید ش��اکی خصوصی برای رسیدگی به این 
مس��ئله وجود داشته باش��د یا مدعی العموم میتواند برای 
برخورد با آنها اقدام الزم را انجام دهد گفت: جرایم وصف 
خصوصی و عموم��ی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را 
دارد. آنچ��ه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از س��وی 
مدعی العموم را دارد. کس��ی که ایرانی باش��د و در خارج 
از کش��ور فعالیتی را مرتکب شود که  مشمول جرم باشد 
قابلی��ت پیگیری دارد و این بس��ته به نگاه دادس��را دارد. 
و اگر جنبه ش��خصی داش��ته باشد نیاز به شکایت شاکی 
خصوصی است.ستایش��ی اظهارداشت: هر کس از سالح 
سرد استفاده کرده و خوفی ایجاد کند و یا اخالل در امنیت 
ایجاد کند با قاطعیت با وی برخورد می شود همچنین خط 
قرمز ما مبارزه با اراذل و اوباش است و  امنیت مردم نباید 
سلب شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی 
ش��هادت برخی افراد در هفته های اخیر شهادت و ادعای 
رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام اقدامات خرابکارانه گفت: 
در حوزه ش��هادت عزیز ما شهید صیادخدایی، پرونده به 
صورت ویژه به دادسرا ارجاع شده و اقدامات موثری برای 
کشف جرم صورت گرفته و این اقدامات واجد محرمانگی 
اس��ت و قابلیت انتش��ار ندارد زیرا ممکن است منجر به 
اخف��ای آث��ار جرم یا ت��واری افراد مرتبط ش��ود بنابراین 
محرمانه است اما با جدیت امور تعقیب می شود و در موراد 
دیگر هم اگر تعرضی به اموال یا اشخاص صورت گیرد و 
وصف مجرمانه داشته باشد با قاطعیت رسیدگی می شود.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مصوبه 
س��ران قوا در رابطه با میزان افزایش اجاره بها گفت: قوه 
قضاییه در جهت تنظیم معامالت کمک می کند و سعی 
می کنیم مصوبات در چارچوب قانون اجرا شود.ستایش��ی 
در پاسخ به سوالی درباره  اقدامات دستگاه قاضی در بازار 
ارز و مسدودس��ازی پنج هزار حساب بانکی و دستگیری 
حدود ۵۰ نفر از متخلفان در حوزه طال و ارز گفت: مطابق 
قوانین و مصوبه سران قوا با هر گونه اخالل در این حوزه 

برخورد می شود.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور به 
مناسبت »روزجهانی پناهنده«، گفت: هم اکنون تعداد 
۱۸۰ هزار دانش آموز فاقد اوراق هویتی در شرایط کاماًل 
برابر با دانش آموزان ایرانی به تحصیلی اشتغال دارند و 
مجموع��ا نیم میلیون دانش آم��وز پناهنده در مدارس 
ایران درحال تحصیل هس��تند.به گزارش ایرنا، مهدی 
فیاضی به مناس��بت »روز جهانی پناهنده« اظهارکرد: 
سرانه مصرفی هر دانش آموز مهاجر۵۰ میلیون ریال در 
سال ۱۴۰۰ بوده است که سازمان های بین المللی تنها 
حدود یک درصد از این هزینه ها را جبران می کند.رییس 
مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: 
جمهوری اس��المی ایران در زمین��ه پذیرش جمعیت 

پناهندگان ششمین کشور دنیا محسوب می شود؛ آمار 
رس��می تعداد کل دانش آموزان خارجی اعم از پناهنده 
و مهاجر نیم میلیون نفر اس��ت که ۹۵ درصد از آن ها 
تبعه کشور دوست و همس��ایه افغانستان و تعدادی از 
عراق و... هس��تند.فیاضی در مورد آم��وزش فرزندان 
پناهندگان گفت: با حس��ب دستور طالیی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در سال ۱۳۹۴ مبنی بر پذیرش 
و ثبت نام تمامی کودکان الزم التعلیم افغانستانی حتی 
در صورتی که فاقد مدارک هویتی)غیرمجاز( باشند؛ هم 
اکنون تعداد ۱۸۰ هزار نفر دانش آموز فاقد اوراق هویتی 
در شرایط کاماًل برابر با دانش آموزان ایرانی به تحصیلی 
اشتغال دارند و مجموعا نیم میلیون دانش آموز پناهنده 

در مدارس ایران در حال تحصیل هستند.وی ادامه داد: 
روحیه اس��المی و پایبندی ب��ه ارزش های اخالقی در 
نظام آموزشی ایران باعث ش��ده است، رویه سیاستی 
»ادغام آموزشی« به عنوان یک ویژگی تقریباً منحصر 
به فرد )در قیاس با کشورهای پناهنده پذیر دنیا( بر بدنه 
سیستم آموزش و پرورش اسالمی- انسانی حاکم شود 
که طی آن دانش آموزان اتباع خارجی و ایرانی در کنار 
یکدیگر بدون هرگونه تبعیض و نابرابری پذیرش شده 
و کودکان پناهنده و مهاجر همانند شهروندان ایرانی به 
تحصیل اشتغال دارند.معاون وزیر آموزش و پرورش در 
مورد دیگر امکاناتی که از طریق آموزش و پرورش در 
اختیار کودکان مهاجر قرار می گیرد، اظهار کرد: عالوه 

بر دسترسی برابر این دانش آموزان به خدمات آموزشی، 
دریافت تس��هیالت و خدمات بهداشتی-روانشناختی 
و فرهنگی-تربیتی نیز برای ایش��ان فراهم اس��ت به 
گونه ای که ک��ودکان پناهنده غیر برخ��وردار خدمات 
بیش��تری نیز دریافت داشته و به طور ویژه مورد توجه 
ق��رار می گیرند که عمدت��اً دانش آموزان افغانس��تانی 
پناهنده را در بر می گیرد.فیاضی با بیان اینکه س��رانه 
مصرفی هر دانش آموز خارجی۵۰ میلیون ریال در سال 
۱۴۰۰ بوده اس��ت، اظهار کرد: سازمان های بین المللی 
تنها حدود یک درصد از این هزینه ها را جبران می کنند 
ک��ه در برابر خدمات هم��ه جانبه ایران بس��یار ناچیز 

است.

نیم میلیون دانش آموز پناهنده در ایران تحصیل می کنند
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور:

ساالنه سه هزار نفر به دلیل نبود عضو پیوندی فوت می کنند
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت:

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری 
ه��ای وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی گفت: س��االنه س��ه ه��زار نفر به 
دلیل نبود عضو پیون��دی فوت می کنند، در 
حالیک��ه تقریبا ۳ عضو بیم��ار مرگ مغزی 
قابل اهدا است که با مدیریت صحیح پیوند 
می ت��وان بیماران در نوب��ت انتظار را نجات 
داد.به گزارش »عصر ایرانیان«، امیرحس��ام 
علیرضای��ی، در اج��الس معاونی��ن درمان 
دانشگاه علوم پزشکی کشور، افزود: در حال 
حاضر PMP )شاخص اهدای عضو( کشور 
۱۱.۲۶ اس��ت و با کنت��رل کرونا باید تالش 
کنیم این آمار افزایش یابد.وی اظهارداشت: 
در کش��ور ۵۴ درصد بیماران کلیوی، دیالیز 

و ۴۶ درص��د پیوند می ش��وند. ب��ا توجه به 
ایمن بودن دیالی��ز صفاقی وبه صرفه بودن 
هزینه ه��ای درمانی، باید ت��الش کرد این 
نوع دیالیز برای بیماران افزایش یابد.رییس 
مرکز مدیری��ت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، 
در مجم��وع ۱۲۵۶۲ خدمت به ۵۰۴۹ نفر از 
این بیماران در ۷۹ مرکز دندانپزش��کی  ارائه 
شده،  ۱۵ دانشگاه از مجموع ۶۴ دانشگاه در 
طرح مقیمی دندانپزش��کی شرکت می  کنند 
که به طور ش��بانه  روزی در روزهای تعطیل 
و غیرتعطیل این دانشگاه  ها به ارائه خدمات 
می پردازند.علیرضایی در خصوص خدمات 
توانبخش��ی گف��ت: خدمات توانبخش��ی در 

بیماری های خاص و صعب العالج براساس 
وضعی��ت بیمارش��امل یک ی��ا چند خدمت 
همزم��ان از خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، 
گفتاردرمانی، ارتز و پروتز، بینایی س��نجی و 
شنوایی شناسی اس��ت. هزینه انواع خدمات 
توانبخش��ی بیم��اری های MS، اتیس��م، 
EB، CF، هموفیل��ی و SMA مطابق با 
تعداد جلس��ات مشخص ش��ده در استاندارد 
خدم��ت،   ۱۰۰ درص��د حمایت می ش��ود.
وی، آموزش، معرفی و توسعه دیالیز صفاقی 
توسط پزشکان نفرولوژیست را رکن مهمی 
در افزای��ش تعداد دیالیز صفاقی دانس��ت و 
افزود: الزام دانشگاه های واجد نفرولوژیست 
به راه اندازی و توسعه دیالیز صفاقی، ارتقای 

کیفیت محلول های دیالیز صفاقی، اعمال و 
برقراری سیاس��ت های تشویقی صفاقی در 
کشور، تعیین حد نصاب برای درصد و سهم 
دیالیز صفاقی در بین سایر روش های درمانی 
در یک دانش��گاه، ارتقای کیفیت و استاندارد 
محل��ول و ملزوم��ات و ورود فن��اوری ها و 
روش ه��ای جدید درمان APD و محلول 
های Biocompatible از سیاست های 
این مرکز در توسعه دیالیز صفاقی است.وی 
گفت: نظارت ها بر مراکز دندانپزش��کی در 
س��ال ۱۴۰۰ نسبت به س��ال ۹۹ میزان ۳۰ 
درصد رشد داشته است که با تشدید نظارت 
ها میزان تخلفات کاهش چشمگیری داشته 
اس��ت و این روند به صورت مستمر باید در 

دانشگاه ها ادامه یابد.علیرضایی درخصوص 
برنام��ه مدیریت درمان س��کته ح��اد قلبی 
و مغ��زی، گفت : از دانش��گاه ها انتظار می 
رود برنامه ریزی جهت افزایش ارائه خدمات 
درمانی استاندارد به بیماران سکته حاد قلبی 
و مغزی جهت دس��تیابی به ش��اخص های 
برنامه صورت پذی��رد.  وی افزود: همچنین 
بای��د حداقل یک مرک��ز C-SCU در هر 
استان )مرکز جامع درمان سکته حاد مغزی 
با خدمات آنژیوپالس��تی مغزی( ایجاد و نیز 
آموزش های الزم و تکمیل امکانات درمانی 
مرتب��ط در مراک��ز۲۴۷ و ۷۲۴ ب��ه منظ��ور 
مدیری��ت بهینه درمان بیماران س��کته حاد 

مغزی و قلبی صورت پذیرد.
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اقتصاد خرد

عوارض صادراتی برخی محصوالت 
پروتئینی و لبنی حذف شد

مدیرکل دفتر توس��عه صادرات وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: ب��ا تصویب س��تاد تنظیم 
بازار، عوارض صادراتی برخی از محصوالت 
پروتئین��ی و لبن��ی ح��ذف ش��د.به گزارش 
عصرایرانی��ان از وزارت جه��اد کش��اورزی ، 
»محرم س��لطانی« افزود: مطابق با بند یک 
مصوبات جلس��ه مذکور ع��وارض صادراتی 
مرغ، تخم مرغ، شیرخش��ک صنعتی و خامه 
فله ای جهت حفظ تولی��د داخل و جلوگیری 
از ض��رر و زیان دام��داران و تولیدکنندگان از 
تاریخ ۷/۳/۱۴۰۱ تا پایان س��ال  جاری حذف 
می شود.مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس آخرین 
جلس��ه ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شد تا از 
تاریخ ۷ خردادماه عوارض صادراتی برخی از 
محصوالت پروتئینی و لبنی حذف شود که بر 
این اس��اس عوارض صادراتی پرداخت شده 

قابل استرداد به صادرکنندگان است.

کاالهای اساسی سال ۱۴۰۱ کشور 
تامین شد

ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران اعالم کرد: 
ب��ا تامین به موقع کاالهای اساس��ی از محل 
مناب��ع داخلی و خارجی، می��زان خرید گندم، 
برنج، روغن و ش��کر به حد مطلوبی رسیده و 
تا پایان سال، پاسخگوی نیاز مصرفی کشور 
خواهد بود.به گزارش عصرایرانیان از شرکت 
بازرگان��ی دولتی ایران )مبدأ(؛ با تداوم اجرای 
برنامه های تامین، عالوه بر خرید گس��ترده و  
تضمینی گن��دم و دانه های روغنی به صورت 
گسترده و ذخیره سازی این محصوالت، حجم 
انبوهی از کاالهای اساس��ی ش��امل: گندم، 
برنج، روغن و شکر نیز از ابتدای سال جاری 
از خارج، خریداری،  وارد و ذخیره ش��ده و به 
این ترتیب، نیاز مصرفی س��ال ۱۴۰۱ کشور 
تأمین ش��ده است.  بر اس��اس این گزارش، 
برای تداوم زنجیره تامین کاالهای اساس��ی، 
خرید تضمینی گن��دم و دانه های روغنی در 
داخ��ل همچنان ادام��ه دارد، ضم��ن اینکه 
واردات کاالهای ضروری نیز از طریق مبادی 
ورودی و بنادر جنوبی و ش��مالی به کشور در 
جریان اس��ت.این گزارش می افزاید، امسال 
همچنی��ن برای تأمین نی��از مصرفی مردم و 
تنظیم بازار، بیش از دو و نیم میلیون تن انواع 
کاالهای اساسی در اقصی نقاط کشور توزیع 
شده که در این میان، بیش از دو میلیون تن 
گندم برای مصارف واحدهای صنف و صنعت 
و نانوایی ها به ای��ن واحدها اختصاص یافته 
اس��ت.گفتنی اس��ت، از ابتدای سال جاری تا 
نیمه خرداد، ۱۸۰ هزار تن شکر سفید و خام، 
۱۴۵ هزار تن ان��واع برنج خارجی و ۸۷ هزار 
تن انواع روغن خام در ۳۱ استان کشور توزیع 

شده است.

کاهش قیمت سیمان ادامه دارد
مدیرکل دفت��ر صنایع معدنی وزارت صمت با 
اشاره به کاهش قیمت سیمان گفت: با توجه 
ب��ه تمهیدات انجام ش��ده ب��رای تامین برق 
کارخانجات و تنظیم بازار کاهش قیمت سیمان 
در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داش��ت.به 
گزارش فارس،س��یف اهلل امی��ری اظهار کرد: 
تمهیداتی اندیشیده ش��ده تا برق کارخانجات 
س��یمان به طور کامل از ۱۲ ش��ب تا ۸ وصل 
باش��د تا این کارخانجات در این ساعات تولید 
داشته باشند و همچنین در بقیه روز بر اساس 
درصدهای تولید می کنند. مدیرکل دفتر صنایع 
معدن��ی وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با 
اش��اره به افزایش قیمت سیمان اظهار داشت: 
متاسفانه به محض اینکه شایعاتی در بازار در 
مورد قطع برق و یا سایر مسائل مطرح می شود 
یک عده دالل که در کمین برای سوء استفاده 
از شرایط نشسته اند با خرید بیشتر و انبار کردن 
محصوالت قیمت ه��ا را افزایش می دهند، اما 
این افراد مطمئن باشند که براساس تمهیدات 
اندیشده ش��ده برای تنظیم بازار سیمان قطعا 
متضرر خواهند شد. وی اظهار داشت: براساس 
تمهیدات اندیش��یده ش��ده برای کنترل بازار 
س��یمان خریدران س��یمان باید از قبل خرید 
داشته باش��ند. به عنوان مثال اگر یک تعاونی 
دارای هزار عضو اس��ت و بطور متوسط ۳۰۰ 
عضو آن  در طول س��ال خرید سیمان انجام 
می دهند، در صورتی که قیمت ها افزایش یابد 
آن تعاونی نمی تواند هزار عضو خود را وادار به 
خرید کند تا از شرایط سوء استفاده کنند، زیرا 
به آنها اجازه خرید نمی دهیم. امیری با اشاره به 
کاهش قیمت سیمان اظهار داشت: از آنجا که 
در هفته گذشته تعدادی از معامالت سیمان در 
بورس کاال ابطال شد لذا کاهش قیمت سیمان 

به رقم مورد نظر است  ما نرسیده است.

اخبار

هدفگذاری تجارت 3 میلیارد دالری با 
قزاقستان تا سه سال آینده

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان 
توس��عه تجارت ایران با اشاره به سفر رئیس 
جمهوری قزاقستان به تهران و امضای اسناد 
همکاری تجاری، از هدف گذاری رسیدن به 
ت��راز ۳ میلیارد دالری تجارت با این کش��ور 
در ۳ س��ال آینده خب��ر داد. به گزارش صدا و 
سیما، مدیرکل آس��یای میانه، قفقاز و روسیه 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: طبق 
آمار گمرک ایران حجم مبادالت دو کش��ور 
در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دالر بوده 
است؛ اما بر اساس آمار گمرک قزاقستان این 
رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دالر اس��ت.خرمالی 
افزود: در دو ماهه ابتدایی س��ال ۱۴۰۱ حجم 
مبادالت ایران با قزاقس��تان ۶۰ میلیون دالر 
رس��ید، ک��ه عم��ده کاال ه��ای صادراتی به 
قزاقستان محصوالت کشاورزی، مواد غذایی 
و محصوالت ساختمانی مانند سیمان است.
واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتا در حوزه 
غ��الت، جو ،گن��دم و دیگر اقالم م��ورد نیاز 
کشور است.وی ادامه داد: طبق هدف گذاری 
حجم مبادالت دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ 
میلیارد دالر افزایش پیدا می کند که صادرات 
خدمات فنی و مهندسی در این هدف گذاری 
دیده ش��ده است.مدیرکل آسیای میانه، قفقاز 
و روس��یه سازمان توسعه تجارت ایران افزود: 
در زمینه اس��تخراج و تامین نیاز های کش��ور 
در ح��وزه محصوالت معدنی اعم از س��نگ 
آهن، مس و روی نیز می توانیم با این کشور 
همکاری کنیم.خرمالی با بیان اینکه یکی از 
سیاس��ت های سازمان توس��عه تجارت ایران 
ایجاد مراکز تجاری در بازار هدف است، گفت: 
در کشور قزاقس��تان شهر آلماتی مجوز اولیه 
برای تاسیس مرکز تجاری گرفته شده است 
و امیدواریم در ۶ ماهه اول سال مجوز دایمی 

این مرکز صادر شود.

کشتی یونانی در توقیف سازمان بنادر 
است

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
امکان بازگشت خدمه کشتی های توقیف شده 
یونانی به کشورهایشان وجود دارد و مشکلی 
از این نظر ندارند.به گزارش مهر، مجید علی 
نازی با بیان اینکه کش��تی های یونانی طبق 
کنوانسیون های بین المللی در توقیف سازمان 
بنادر و دریانوردی هس��تند گفت: بر اس��اس 
قوانی��ن MLC )کنوانس��یون کار دریایی( 
همه امکانات رفاهی، همه امکانات ارتباطی با 
خانواده ها و کشورهایشان ایجاد شده و در رفاه 
کامل به سر می برند.وی افزود: هر گونه ارتباط 
میان خدمه کشتی های یونانی توقیف شده با 
سفرای کش��ورهای متبوعش��ان ایجاد شده 
است و هیچ مشکلی در ارتباط با کشتی های 
توقیف شده در ایران وجود ندارد.معاون دریایی 
س��ازمان بنادر و دریانوردی درباره آزاد شدن 
محموله کشتی ایران که در یونان توقیف شده 
بود نیز اظهار کرد: بر اس��اس رأی دادگاه بار 
این کشتی باید منتقل ش��ود که اقدامات آن 
در حال انجام است.علی نازی درباره بازگشت 
خدمه کشتی های توقیف یونان به کشورهای 
متبوعش��ان بیان کرد: جزئی��ات را هماهنگ 
کردیم و مشکلی برای برگشتشان وجود ندارد 
و می توانند برگردن��د؛ اختیار را کاماًل به خود 
آنها واگذار ک��رده ایم.وی در خصوص اینکه 
آیا ممکن است هزینه محموله تخلیه شده را 
از یونانی ها دریافت کنیم؟ تصریح کرد: مسائل 
پرداخت، موضوع کوچکی است؛ مسأله اصلی، 
اثبات حاکمیت و اقتدار جمهوری اسالمی در 
بازپس گیری محموله توقیف ش��ده و دزدی 

توسط آمریکا بود که انجام شد.

عراق با فشار ترک ها واردات تخم  مرغ 
ایران را ممنوع کرد

رئیس هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: تولید یک کیلو تخم مرغ 
برای تولیدکنن��دگان ۴۸ ه��زار تومان تمام 
می ش��ود این در حالیست س��ازمان پشیبانی 
ام��ور دام کیلویی ۳۱ ه��زار تومان خریداری 
می کند.ب��ه گ��زارش ایلنا،ناص��ر نبی پور در 
پاسخ به این پرسش که به چه علت محموله 
تخم مرغ صادر شده از ایران به عراق مرجوع 
شد؟ گفت: عراق به مرغ و تخم مرغ ایران نیاز 
دائمی ندارد چراکه از ترکیه تامین می ش��ود 
و از ای��ران به صورت مقطع��ی و کوتاه مدت 
تخم مرغ وارد می کن��د.وی ادامه داد: ترکیه 
هم��ه روزهای س��ال می تواند نی��از عراق را 
تامین کند این در حالیس��ت که ما می توانیم 
بخش��ی از نیاز آنها را در ۳ ماه تابستان تهیه 
و تامی��ن کنی��م از این رو عراقی ها با فش��ار 
ترک ه��ا واردات تخم  مرغ از ایران را ممنوع 
کردند.نبی پور با بیان اینکه سالمت محموله 
تخم مرغ به عراق تایید ش��ده اس��ت، افزود: 
ای��ن محموله یک تریل��ی  در حدود ۲۷ تن 
بوده اس��ت.رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران گفت: افغانستان در 
حال حاضر روند صادرات تخم مرغ از ایران را 
متوقف نکرده است و تولیدکنندگان می توانند 

اقدام به صادر تخم مرغ به این کشور کنند.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اس��المی، تولید م��واد غذای��ی را یکی از 
مهمترین و پایدارترین عرصه های اقتصادی 
برشمرد و استفاده از روش های نوین علمی 
را موثرترین راه توسعه کشاورزی دانست.
به گزارش صدا و سیما ، ذبیح اهلل اعظمی 
با بیان اینکه کشاورزی یکی از بخش های 
مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کش��ور است، 
تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال را فقط 

بخش��ی از آثار مثبت کش��اورزی خواند و 
اف��زود: با توس��عه کش��اورزی و افزایش 
کارآفرین��ی در این عرصه، می توان بخش 
زیادی از نیاز معیش��تی خانواده ها را تامین 
کرد.دبیر کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
افزایش حضور ش��رکت های دانش بنیان 
در بخش کشاورزی را بهترین و موثرترین 
راه برای توسعه این عرصه مهم اقتصادی 
دانست و اظهار داشت: شرکت های دانش 

بنیان در پیش��رفت علم��ی و فعالیت های 
تج��اری کش��ور در بخش کش��اورزی و 
دامپروری بس��یار نقش آفرین هس��تند و 
ض��رورت دارد از ای��ن ش��رکت ها به نحو 
احس��ن حمایت ش��ود.اعظمی با انتقاد از 
رویکرد غالب دولت ها در حمایت از بخش 
صنع��ت، خواه��ان توجه بیش��تر به حوزه 
کش��اورزی شد و گفت: متاس��فانه بیشتر 
سرمایه گذاری دولت های گذشته در حوزه 

صنعت و خدمات ب��وده و کمتر به بخش 
کش��اورزی توجه شده اس��ت.وی افزود: 
س��رمایه گذاری یکی از مهمترین عوامل 
رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است 
و در این میان، س��رمایه گذاری در بخش 
کش��اورزی از اهمی��ت و جای��گاه خاصی 
برخوردار است. دبیر کمیسیون کشاورزی 
مجلس حمایت از شرکت های دانش بنیان 
را زمینه ساز حضور هرچه بیشتر آن ها در 

عرصه کش��اورزی خوان��د و تصریح کرد: 
توسعه کشاورزی دانش بنیان و گرایش به 
سمت استفاده از فناوری های نوین درحوزه 
تولید انواع محصوالت کش��اورزی و دامی 

در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رویکرد دانش بنیان؛ یگانه راه توسعه کشاورزی
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد؛

بازار لوازم خانگی هم از ماراتن گرانی جا نماند
با اعمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی؛

ب��ا اعالم افزایش قیمت ل��وازم خانگی فعالین این حوزه 
واکنش های مختلفی داش��تند اما اکثر آنها بر این اعتقاد 
هس��تند که ای��ن افزایش قیمت ها برای پیش��گیری از 
تعطیلی ش��رکت های تولیدی اس��ت.به گ��زارش بازار، 
گران��ی، گرانی، گرانی اخباری ک��ه امروزه همه مردم در 
هر حوزه کاری که فعالیت می کنند را دچار اس��ترس و 
اضطراب کرده اس��ت، در گذشته با افزایش قیمت یک 
قل��م کاال و یا محصول تولی��دی فعالین آن صنف برای 
اینکه س��ود بیش��تری از کار خود را میتواند کسب کنند 
خوش��حال بودند اما امروز هیچ کس��ی از افزایش قیمت 
یک محصول ش��اد نیس��ت حتی فعالین آن صنف، چرا 
ک��ه آنها می دانند زنجیروار همه محصوالت اساس��ی و 
ضروری مصرفی خود و خانواده نیز چندین برابر می شود 
و کمترین اثر آن کاهش قدرت خرید و حذف و یا کاهش 
خرید برخی محصوالت اس��ت.دولت مردم را به تحمل 
دعوت کرده اس��ت اما برای برخی از خانواده ها با توجه 
به شرایط کاری و درآمدی توان تحمل نمانده است، تیم 
حرفه ای اقتصادی دولت باید به صورت مستقیم با مردم 
صحبت کنند، ش��رایط را شرح داده و زمان بندی را ارائه 
کنند و اعالم شود این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد 
داش��ت.در این ش��رایط تورمی و افزایش قیمت ها، بازار 
لوازم خانگی نیز از این مس��ئله جدا نبوده و اعالم کردند 
که افزایش قیمت ها تایید ش��ده اس��ت، این شرایط به 
مراتب بازار بی رونق لوازم خانگی را به سکون بیشتری 

می برد.
افزایشقیمتلوازمخانگیازابتدایتیرماه ���

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز 
افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی 
ب��رای یخچال، یخچال فریزر و ماش��ین لباسش��ویی و 
ظرفش��ویی خبر داد و اظهارداشت:این افزایش قیمت ها 

از ابتدای تیرماه اجرایی می شود.
بازارلوازمخانگیکششافزایشقیمتراندارد ���

در این راس��تا دبیر انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران از 
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی را 
داشت و عنوان داشت: بازار لوازم خانگی کشش افزایش 

قیمت ندارد و تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت استقبال 
نمی کنند، اما باید توان ادامه فعالیت هم داشته باشند.

ع�دمافزای�شقیم�تواحده�ایتولی�دیتعطیلو ���
جامعهدرباتالقبیکاریغرقمیشود

ش��راره کامرانی، اظهار داشت: تب گرانی در سال های 
اخی��ر گریبان عم��وم بازارها را گرفت��ه و مختص بازار 
لوازم خانگی نیس��ت، آن چه در این بحث اهمیت دارد، 
توجه به این نکته اساس��ی است که نفس گرانی کاالها 
مشکل یا مشکل اصلی نیست و گرانی در واقع به مثابه 
عالمتی از التهاب اقتصاد کشور است که این التهاب نیز 
نشانگان وضعیت نامساعد کشور از منظر سیاستگذاری 
و اجرای��ی می باش��د.وی افزود: ش��وربختانه همراهی 
مسائل و مشکالت از جمله تحریم های ظالمانه در کنار 
خطاهای سیاستی و اجرایی، باعث مشکالت اقتصادی 
و تورم کمرشکنی در کشور ما شده اند و از آنجا که تورم 
توده های مردم را له می کند، سیاس��تگذاران مهار تورم 
را در دس��تور قرار داده اند اما متاس��فانه ابزار صحیحی 

برای آن انتخاب نک��رده اند و به جای تالش در جهت 
ثبات و رش��د اقتصاد و رفع و رجوع ریش��ه ای مس��ائل 
مانن��د اصالح سیاس��ت های داخل��ی و خارجی، بهبود 
روابط بین الملل، تقویت ارزش پول ملی، اصالح واقعی 
نظام مالیات و مالیات س��تانی از ثروتمندان و نهادهای 
خاص، انضب��اط پولی و مالی و ...، ب��ه صورت محدود 
نگرانه س��عی می کنند کاالهایی مانند لوازم خانگی را 
از طریق س��رکوب قیمت، ب��رای مصرف کننده مقرون 
به صرفه کنن��د؛ در حالی که این روش خطایی فاحش 
و سیاس��تی منسوخ اس��ت که طی آن تولید کننده الی 
منگن��ه اجب��ار و کنترل دولت قرار م��ی گیرد و حاصل 
تهدی��د تولید و تضعیف طرف عرضه، قطعا کمبود کاال، 
کاهش کیفیت، پیدایش بازارهای غیرقانونی و ... است و 
نهایتا این روش به تورم های بعدی منجر می شود.فعال 
حوزه لوازم خانگی خاطرنش��ان کرد: بنابراین با هرگونه 
کنترلی بر روی قیمت ه��ای تولید اصوال مخالف بوده 
و معتقدم دول��ت نباید افزایش یا کاه��ش قیمت ها را 

دیکته کند؛ چراکه ورود دولت به حوزه قیمت گذاری به 
دالیلی که گفته شد، اصوال اخالل زاست و صالحی در 
آن نیست، اما در خصوص گرانی لوازم خانگی از تیرماه، 
ابتدا باید صورت مس��اله را به شکل منطقی ببینیم و از 
تقلی��ل گرایی در بحث تورم و گران��ی محصول نهایی 
لوازم خانگ��ی پرهیز کرده و نگاهی ب��ه زنجیره تامین 
لوارم خانگی داشته باشیم؛ آن گاه با رصد رشد چندصد 
درص��دی قیمت نهاده های تولی��د، خواهیم دید گرانی 
سرتاس��ر زنجیره را از مواد اولیه گرفت��ه تا هزینه های 
حمل و نقل، انرژی، بازاریابی و تبلیغات، نیروی انسانی 
و ...، درنوردی��ده و تولید کنن��ده نیز به نوبه خود قربانی 
تورم و گرانی اس��ت و بنابرای��ن با افزایش مداوم هزینه 
های س��ربار، نهایتا قیمت محص��ول نهایی برای حفظ 
چرخه تولید باید افزایش یابد، وگرنه با خروج کارخانه ها 
از م��دار تولید، حقیقتا جامعه در باتالق بیکاری و ناامنی 
اجتماعی غرق خواهد شد .وی عنوان کرد: لذا بر خالف 
ش��ما که مصوبه افزایش قیمت از تیرم��اه را به مفهوم 
گران��ی لوازم خانگی تعبیر می کنید، اس��تنباط بنده آن 
است که قرار است قیمت ها برای جلوگیری از خوابیدن 
کارخانه ها در بازه تعیین ش��ده تعدیل شوند نه گران و 
بنابراین ضرورت دارد با عینک واقع بینی نسبت به فشار 
تورم بر بنگاه ها نگریسته و الزام آن ها به مقوله اصالح 
قیمت ها درک ش��ود .کامرانی با اش��اره به سرسام آور 
بودن تورم و اثرات منفی آن بر تولید، گفت: مساعدت به 
تولید، خدمت به میهن است و در شرایط بحرانی حاضر، 
سیاستگذاری ها باید هوشمتدانه باشند و سیاستگذار از 
طریق کاهش یا بخشش مالیات یا سهم بیمه و مواردی 
از این دس��ت، بای��د به کمک تولیدکنن��ده بیاید تا تاب 
آوری واحدها را در این شرایط بحران زده افزایش دهد، 
در عین حال قدرت خرید مردم را از طریق وام های کم 
یا بی بهره افزایش دهد.اگر چه شرایط موجود، مسئولین 
را مل��زم به تایید افزای��ش قیمت در حوزه های مختلف 
م��ی کند ام��ا راه حل های دیگر نیز وج��ود دارد و می 
طلبد تصمیم گیران دقیق تر و با ظرافت بیشتری با این 

موضوع برخورد کنند.

وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف 
و مش��اوران امالک با اش��اره به مصوبات س��ران قوا 
درخصوص س��اماندهی بازار مس��کن اعالم کرد که 
وظیفه ارایه کد رهگیری معامالت مس��کن از وزارت 
صمت به وزارت راه و شهرس��ازی منتقل می ش��ود؛ 
هم چنین اگر معامالت در س��امانه امالک و اس��کان 
ثبت نش��ود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد ش��د.به 
گزارش ایس��نا، به دنبال برگزاری جلسه سران قوا که 
یکی از مصوبات آن ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ 
مجاز برای افزایش اجاره بها بود، رس��تم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی با اصناف حوزه مسکن بعد از مصوبه 
س��ران قوا تشکیل جلسه داد. از جمله محورهای این 
نشس��ت، انتقال س��امانه دریافت کد رهگیری مربوط 
به مش��اوران امالک از وزارت صمت به وزارت راه و 
شهرسازی بود. البته این موضوع در سال های گذشته 

نیز مطرح شد اما به دلیل عدم موافقت وزارت صمت 
به نتیجه نرسید.به هر ترتیب قاسمی در نشست اخیر 
گفته است: موضوع اجاره و ارایه کدرهگیری با صنف 
اتحادی��ه امالک و زیر نظ��ر وزارت صمت بوده اما به 
دلیل اتفاقاتی که در کش��ور به دلیل گرانی های اخیر 
رخ داد از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی پیشنهادات 
و بس��ته هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا 
مش��کالت و معضالت موج��ود را تا جایی که ممکن 
اس��ت در خص��وص مش��کالت مربوط به مس��کن 

خانوارها حل کنیم.
درصد حداکثررش�دمجازاجارهدرتهران���2۵

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مصوبات سران قوا در 
خصوص ساماندهی بازار مس��کن و اجاره بها مصوب 
ش��ده و طبق این مصوب��ه مس��تاجران می توانند در 
واحدهایی که س��کونت دارند ساکن باشند و موجران 

نیز نهایت همکاری را داشته باشند. حداکثر در تهران 
و سایرکالنش��هرها تا ۲۵ درصد و در س��ایر ش��هرها 
ت��ا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها را مجاز هس��تند.
قاس��می با یادآوری اینک��ه برای تس��هیالت ودیعه 
مس��کن از س��وی دولت ۴۰ هزار میلیاردتومان منابع 
مالی بانکی پیش بینی ش��ده که پرداخت می شود رقم 
این تسهیالت را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط 
در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در س��ایر کالنشهرها و 
مراکز اس��تان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 

۴۰ میلیون تومان برشمرد.
ه�زارفق�رهواماج�ارهبه برنام�هپرداخ�ت���800

مس�تاجران
وی توضی��ح داد: نرخ س��ود تس��هیالت ودیعه اجاره 
مس��کن ۱۸ درصد اس��ت که ۵ درصد این ۱۸ درصد 
با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می شود. 

از طری��ق این روش پیش بینی می ش��ود تا بین ۸۰۰ 
هزار ت��ا یک میلیون خانوار مس��تاجر از تس��هیالت 
ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: چهارش��نبه در جلس��ه هی��ات دولت در 
خصوص دیگر پیش��نهادهای وزارت راه و شهرسازی 
در خصوص س��اماندهی بازار مس��کن ک��ه در اختیار 
دولت اس��ت تصمیم گیری می شود.قاس��می در عین 
حال نشست با اتحادیه مشاوران امالک و اصناف این 
حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه 
مسکن و مش��اوران امالک در نشست مشترک قول 
دادند تا کمک های الزم را برای اجرای مصوبه سران 
قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها در خصوص 
دو تصمیم افزایش س��قف اجاره بها و همچنین تداوم 
اسکان مس��تاجران در واحدهای مس��کونی عملیاتی 

کنند.

وزارت راه و شهرسازی متولی کد رهگیری امالک می شود
وزیر راه و شهرسازی:

۹ هزار نانوایی در تهران مجهز به پز خرید نان شدند
معاون وزیر جهادکشاورزی:

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: هم اکنون در کل کش��ور 
ح��دود ۸۳ ه��زار و در تهران ح��دود ۹ هزار 
پز خرید نان در نانوایان جانمایی شده است. 
مجهز ش��دن نانوایان به این دستگاه باعث 
خواهد ش��د که نش��ت آرد از نانوایان دولتی 
و قاچاق آن به حداقل برسد.به گزارش ایلنا، 
محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه س��ال 
گذشته اتفاق های خاصی در عرصه بین الملل 
رقم خورده اس��ت، گفت: تغیی��رات اقلیمی، 
خشکسالی و کم آبی پیامدهای زیادی برای 
کش��ورهای مختلف داشت از این رو کشورها 
درص��دد برآمدند که در حوزه تولید و تجارت 
غ��ذا را مدیریت کنن��د.وی در ادامه تصریح 
کرد: پیش بینی می ش��ود که جن��گ آینده، 
جن��گ غذا یا نان باش��د از این رو این امکان 
وج��ود دارد که در آینده وزارت امور خارجه و 
وزرات کشاورزی ادغام شوند و وزارت امنیت 
غذایی را شکل بدهند چراکه امنیت غذایی با 
امنیت ملی گره خورده است.این مقام مسئول 
با اش��اره به تصویر منتشر شده در جلد مجله 

اکونومیست، خاطر نشان کرد: ۴۷ کشور دنیا 
برای تامین غذا به ۳ کش��ور روسیه، چین و 
آمریکا وابسته خواهند شد و تغییر و تحوالت 
حاکی از این اس��ت که چی��ن به قدرت برتر 
اقتص��ادی در دنیا تبدلی خواهد ش��د.معاون 
برنام��ه ری��زی و اقتص��ادی وزارت جه��اد 
کش��اورزی با بیان اینکه بعد از قانون تمرکز 
وظیف��ه تامین تولید تا س��فره مردم برعهده 
وزارت کش��اورزی است، افزود: شایسته نبود 
ک��ه تولید در یک وزارتخانه باش��د و کنترل 
ب��ازار در وزارتخانه دیگر اینگونه مردم از این 
تفرق آس��یب جدی می دید.وی با اش��اره به 
توسعه کشت قراردادی در تولید محصوالت 
کشاورزی، بیان کرد: کشت قراردادی گندم، 
جزو برنامه های محوری ساداتی نژاد است ۵ 
مدل برای کشت قراردادی وجود دارد که ما 
در ایران س��اده ترین مدل کش��ت قراردادی 
را انتخاب کردیم. کش��ت قراردادی ریسک 
تولید را کاهش و ب��ازار را کنترل می کند.به 
گفت��ه قربانی؛ ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی زیر 
نظر مدیریت بازرگانی دولتی و با مباش��رت 
تعاونی روس��تایی عملیات کش��ت قراردادی 

گندم را انجام دادیم. همچنین عملیات کشت 
قراردادی برنج در ارقام پرمحصول و کیفی در 
۵۰ هزار هکتار از اراضی استان های گلستان، 
مازندران و گیالن را دنبال می کنیم. همچنین 
کش��ت قراردادی کیوی و مرکبات را شروع 
کردیم.این مقام مسئول با اشاره تدوین آئین 
نامه کشت قراردادی سیب زمینی، گفت: این 
آئین نامه با حمایت انجم��ن تولیدکنندگان 
س��یب زمینی با هدف تامین نیاز بازار داخلی، 
تجارت و کارخانجات تدوین شده است.وی 
با اش��اره به خرید تضمینی دام روس��تایی و 
عش��ایر، خاطر نش��ان کرد: آبان و آذر سال 
گذش��ته فش��ار زیادی را به دامداران داخلی 
تحمیل کرد و باعث ش��د که قیمت دام زنده 
تنزل پیدا کند از این رو ش��رکت پش��تیبانی 
ام��ور دام اق��دام ب��ه خرید ۱۰۰ ه��زار راس 
دام سبک عش��ایری و روستایی کرد.قربانی 
با بی��ان اینکه چین با ه��دف امنیت غذایی 
می��زان ذخایر احتیاطی نهاده ها را ۹۰ تا ۱۳۰ 
درصد افزایش داد، افزود: اقدامات وزارتخانه 
در تامین نهاده ها قابل توجه اس��ت و اثرات 
جن��گ روس��یه و اوکراین تا ۵ س��ال آینده 

پایدار خواهد مان��د و از این رو تالش کردیم 
که تنوعی در کشورهای تامین کنندگان ایجاد 
کنی��م و در حال حاضر نهاده دامی از برزیل، 
تایلند و ... وارد می ش��ود.این مقام مس��ئول 
میزان خرید تضمینی گندم را حدود ۴ میلیون 
تن دانس��ت و افزود: بهره گرفتن کشاورزان 
از کودهای فس��فاته و پت��اس باعث تقویت 
خاک شد و در نتیجه میزان تولید قابل توجه 
ش��ده است و پیش بینی می شود خرید گندم 
تضمینی تا ۶ میلیون تن ش��ود.به گفته وی؛ 
با هدف ارتقا تولید در بخش کش��اورزی ۱۵ 
هزار میلیارد تسهیالت یارانه ای به کشاورزان 
با عاملیت بانک کشاورزی پرداخت می شود.
قربانی با بیان اینکه نظام کشت فراسرزمینی 
تدوین شده است، تاکید کرد: جهاد استقالل 
در حوزه کشت فراسرزمینی فعال است و در 
وزارتخانه برخی از کش��ورها اهمیت سنجی 
شده اس��ت.معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح اولین 
پارک علم و فناوری در هفته گذشته بیان کرد: 
بهره گیری از دانش بنیان ها در ارتقا بهر ه وری 
در حوزه کش��اورزی اهمیت ویژه دارد.وی با 

اشاره به لزوم توسعه دانه روغنی کاملینا، افزود: 
این گیاه روغن قاب��ل توجهی دارد و کنجاله 
آن برای مصارف دامی قابل اس��تفاده اس��ت 
عالوه بر این نیازآبی کمی دارد.قربانی تصریح 
کرد: وزیر کشاورزی سیاست تهاتر با برزیل را 
دنبال می کند و قرار اس��ت که کود اوره ایران 
به برزیل داده ش��ود و در ازای آن نهاده دامی 
و برنج دریافت کنیم. سفر به برزیل در آینده 
نه چندان دور جزو برنامه های وزیر کشاورزی 
اس��ت.به گفته وی، هم اکنون در کل کشور 
ح��دود ۸۳ هزار و در ته��ران حدود ۹ هزار پز 
خرید نان در نانوایان جانمایی ش��ده اس��ت. 
مجهز ش��دن نانوایان به این دس��تگاه باعث 
خواهد شد که نش��ت آرد از نانوایان دولتی و 
قاچاق آن به حداقل برسد.این مقام مسئول با 
بیان اینکه ماده ۳ تعاونی روستایی این سازمان 
را مجاز به ورود به بحث بازرگانی کرده است، 
افزود: در حال حاضر ش��رکت پشتیبانی امور 
دام متعهد ش��ده اس��ت که نهاده ها مورد نیاز 
دامداران و تولیدکنندگان را تامین کند و این 
ادعا که این شرکت ارز ترجیحی دریافت کرده 

است را تکذیب می کنم.
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بانک و بيمه

افزایش سرمایه موجب ارتقاء توانگری 
مالی خواهد شد

مدیر ریس��ک و تعالی س��ازمانی بیمه تعاون از 
مزی��ت های افزایش س��رمایه که به نگهداری 
ریس��ک های بیشتر منجر می شود سخن می 
گوید. مریم سلماس��ی، مدیر ریس��ک و تعالی 
سازمانی بیمه تعاون با اشاره به افزایش سرمایه 
شرکت تأکید کرد: این افزایش پیشتر به صورت 
مستقیم در ظرفیت نگهداری شرکت تأثیر می 
گذاشت، اما از سال گذشته بر اساس آیین نامه 
۵۵ بیمه مرکزی تأثیرگذاری غیرمس��تقیم پیدا 
کرده اس��ت. وی تشریح می کند که هر چقدر 
ظرفیت مالی شرکت در نگهداری ریسک بیشتر 
باشد به مراتب حاشیه س��ود شرکت نیز باالتر 
خواهد رفت. سلماسی اضافه می کند: افزایش 
س��رمایه همچنین بر روی بهبود عدد توانگری 
مالی شرکت نیز تأثیرگذار است. مدیر ریسک و 
تعالی سازمانی بیمه تعاون در ادامه اظهار دارد: از 
دیگر موارد موثر در افزایش سرمایه شرکت نیز 
می توان به باز بودن دس��ت شرکت برای نفوذ 
گسترده تر در بازار و نیز جذب مشتریان بزرگ تر 

و ارتقای برند شرکت اشاره داشت.

عمل به تعهدات اجتماعی شرکت های 
بیمه با ۶ راهکار

 مقاله تخصصی مس��ئولیت اجتماعی شرکت 
های بیمه » CSR«، ترجمه مش��ترک فریال 
فراکش مدیر اتکایی و اموربین الملل بیمه اتکایی 
ایران معین و آزما س��لیمی کارشناس این واحد، 
منتشر شد. به گزارش روابط عمومی؛ این مقاله 
که برگرفته از مجله معتبر بین المللی مدیریت 
ریسک است، با بررسی اینکه عمل به مسئولیت 
اجتماعی چگونه موجب ش��هرت صنعت بیمه 
و تقوی��ت روابط با ذینفعان می ش��ود، افزایش 
وفاداری، فروش و انعطاف پذیری را از نتایج آن 
عنوان می کند.  در مقاله فوق که متن کامل آن از 
طریق لینک https://b۲n.ir/m۶۲۵۷۳ قابل 
دریافت است، شش راهکار به شرکت های بیمه 

برای ایفای تعهدات اجتماعی ارائه شده است.

رشد همه جانبه بانک اقتصادنوین در 
سال ۱۴۰۰

بان��ک اقتصادنوین در س��ال مالی منتهی به 
۲۹ اس��فندماه ۱۴۰۰ در تمامی شاخص های 
عملکردی رش��د قابل توجهی را تجربه کرد. 
به گزارش فوق العاده به نقل از روابط عمومی 
بانک اقتصادنوین، براساس صورت های مالی 
۱۲ماهه )حسابرسی نشده( بانک اقتصادنوین 
که در س��امانه جامع اطالع رس��انی ناشران 
)کدال( منتشر شده اس��ت، سود خالص این 
بانک در پایان سال مالی ۱۴۰۰ به ۲۴.۹ هزار 
میلیارد ریال رس��یده که نسبت به سال مالی 
۱۳۹۹ حدود ۲۶ درصد رش��د داش��ته است. 
درآمدهای مشاع از مهم ترین اقالم سودآوری 
بانک در سال گذشته بوده که طی سال مالی 
منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل حدود ۱۱۳درصد رشد را 
تجربه کرده اس��ت. عمده درآمدهای مشاع 
بانک، مربوط به سود تسهیالت اعطایی است 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل حدود 
۱۱۲درصد رشد یافته است. همچنین کارمزد 
دریافتی طی س��ال مالی یادش��ده نسبت به 
مدت مشابه سال پیش از آن حدود ۶۸ درصد 
رشد داشته که بخش عمده آن به دلیل رشد 
۱۴۲درصدی کارمزد اعتبار اسنادی گشایش 
یافته، رش��د ۱۱۰درصدی کارم��زد خدمات 
بانک��داری الکترونیک، رش��د ۱۰۳درصدی 
کارمزد عملی��ات ارزی و رش��د ۴۸درصدی 

کارمزد ضمانت نامه های صادره است. 

مجمع  عمومی عادی ساالنه گروه 
مالی برگزار شد

مجمع عمومی عادی س��االنه گ��روه مالی  
کارآفرین با  حضور۹۹ درصد سهامداران و با 
تصویب صورت های مالی گروه برگزار   شد. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین، 
مجمع عمومی عادی س��االنه گ��روه مالی 
کارآفری��ن روز یک ش��نبه ۲۹ خردادماه و با 
حض��ور دکت��ر بهارون��دی مدیرعامل بانک 
کارآفری��ن، دکتر فرش��اد محمدپ��ور معاون 
مالی و امور مجام��ع بانک و رییس مجمع، 
مجید شمسی ناظر مجمع،حقیقی مدیرعامل 
گروه مالی و منش��ی مجم��ع دیگر اعضای 
هیات مدیره گروه مالی، حس��ابرس، بازرس 
قانونی و نمایندگان صاحبان س��هام برگزار 
ش��د،صورت های مالی س��ال منتهی به ۲۹ 

اسفندماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

اخبار

بانک ملت بر اساس بخشنامه بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ایران، س��قف فردی 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج معرفی 

شدگان سایت ازدواج بانک مرکزی را از ابتدای 
س��ال ۱۴۰۱ افزایش داد. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، با توجه  به مفاد ماده ۵۰ 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) افراد 
دارای پرونده ایثارگری در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران( با الزام اس��تعالم برخط موجود در 
سامانه ازدواج بانک مرکزی، این تسهیالت 
به میزان دو برابر افراد عادی به این دس��ته 

از متقاضیان پرداخت خواهد ش��د. بر اساس 
این گزارش، سقف فردی تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج برای افراد عادی حداکثر ۱.۲ 
میلیارد ریال، شرایط سنی خاص حداکثر ۱.۵ 
میلیارد ری��ال، ایثارگران حداکثر ۲.۴ میلیارد 
ریال و ایثارگران شرایط سنی خاص حداکثر 
سه میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر ۱۲۰ ماه 
تعیین شده است. بر این اساس، تسهیالت 

قرض الحس��نه ازدواج ب��رای زوج های زیر 
۲۵ س��ال و زوجه های زیر ۲۳ س��ال واجد 
شرایط دریافت تس��هیالت ازدواج و معرفی 
شده از طریق س��امانه ازدواج بانک مرکزی 
تا س��قف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
افزایش می یابد که در صورت  تعیین مبلغ 
در سامانه ازدواج بانک مرکزی قابل پرداخت 
خواهد بود. این گزارش حاکی از این اس��ت 

که مالک محاسبه س��ن متقاضیان، تاریخ 
تولد تا تاریخ عقد آنان اس��ت که در سامانه 
بانک مرکزی ثبت ش��ده است. تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج به شرط ثبت نام در 
س��امانه ازدواج بانک مرکزی، به اشخاصی 
ک��ه تاریخ وقوع عقد آنان  پس از تاریخ اول 
 فروردین ماه ۱۳۹۷ بوده است قابل پرداخت

 خواهد بود.

افزایش سقف فردی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک ملت

معاون پشتیبانی، امالک و ساختمان بانک شهر گفت: 
اخذ موافقت اصولی تش��کیل اولین صندوق س��رمایه 
گذاری امالک و مستغالت و راه اندازی سامانه آنالین 
واگذاری امالک بانک شهر، دو اقدام مهم و بنیادین در 
راستای تأمین منابع درآمدی بر پایه شفافیت و عدالت 
اقتصادی است.  به گزارش روابط عمومی بانک شهر، 
ناصر آخوندی افزود: با عنایت به سیاست گذاری های 
مدیریت ارش��د بانک مبنی بر استفاده از پتانسیل بازار 
س��رمایه و تحول در فرایندهای واگذاری امالک مازاد 
بانک از رویه س��نتی به روش��های واگذاری از طریق 
جذب منابع خرد در بازار س��رمایه و در راستای اجرای 
مف��اد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و در راس��تای تحقق فروش ام��الک مازاد بانک وفق 
برنامه تنظیمی، پیگیری اخذ مجوز صندوق س��رمایه 
گذاری امالک و مستغالت با سرمایه حداقل ۵ هزار و 
حداکثر ۷ هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت. وی تاکید 
کرد:خوشبختانه این مهم با تدابیر ، همراهی و حمایت 
موثر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک منجر به 
صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری امالک 

و مس��تغالت ش��د. آخوندی ادامه داد: بانک ش��هر در 
س��ال های گذشته، امالک و مستغالت زیادی را بابت 
مطالبات خود از اش��خاص حقیقی و حقوقی و سازمان 
های مختل��ف دریافت کرده که از ارزش قابل توجهی 

برخوردار است ،این ظرفیت مغفول با راه اندازی صندوق 
سرمایه گذاری امالک و مستغالت و سامانه آنالین، به 
گونه ای ضابطه من��د ارزش گذاری ،طبقه بندی و به 
تدریج برای واگذاری به متقاضیان، عرضه خواهد شد. 

معاون پشتیبانی، امالک و ساختمان بانک شهر با تاکید 
ب��ر اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته، بودجه ۹ 
هزار میلیارد تومانی فروش امالک بانک مازاد در سال 
ج��اری به طور کامل محقق می ش��ود، گفت: این در 
حالی اس��ت که در س��ال گذش��ته، تنها یک چهارم از 
بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی فروش امالک مازاد بانک 
محقق ش��ده بود. آخوندی خاطرنشان کرد: تمهیدات 
جدیدی برای واگ��ذاری اراضی بانک که دارای پروانه 
های س��اختمانی بوده و در مراحل اولیه ساخت هستند 
در نظر گرفته ش��ده و ط��رح راه اندازی پ��روژه های 
صندوق زمین و ساختمان با مشارکت شهرداری ها نیز 
از دیگر اقداماتی است که بانک شهر تصمیم به انجام 
آن دارد تا بدین وسیله مقدمات الزم جهت تسهیل در 
فروش واحدهای حاصله فراهم ش��ود. وی با تأکید بر 
اصول ش��فافیت و ایجاد ام��کان رقابت منصفانه برای 
رشد اقتصادی گفت: طرح ایجاد سیستم جامع امالک 
و برقرار کردن ش��رایط دسترس��ی کامل به اطالعات، 
یکی از برنامه های بانک در این دوره اس��ت که منجر 

به برنامه ریزی دقیق در این حوزه می گردد. 

تحوالت بنیادین و کارآمد در حوزه امالک و مستغالت بانک شهر

امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، بیمه ایران و هلدینگ سبا
تفاهم نامه همکاری چهارجانبه میان شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان توسعه 
تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات و هلدینگ سبا با هدف تسهیل، ترغیب، 
توسعه صادرات و کاهش ریسک تجارت به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی 
بیمه ایران، این تفاهم نامه، در راس��تای سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم 
جهت تسهیل مبادالت و مراودات تجاری، توسعه صادرات و ارائه پوشش های 
بیمه ای مناسب و مطمئن به بازرگانان و صادرکنندگان کشور به امضای حسن 
شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، علیرضا پیمان پاک رئیس 
سازمان توسعه تجارت، علیرضا علیخانی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و 
محسن احمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه کسب و کار سبا رسید. در این تفاهم 
نامه مش��ترک، شرکت سهامی بیمه ایران پوشش های بیمه ای برای تضمین 
اعتبارات و س��رمایه گذاری مربوط به کاالها و خدمات صادراتی به ش��رکتهای 

متقاضی معرفی ش��ده سازمان توس��عه تجارت که از طریق صندوق ضمانت 
صادرات مورد تایید قرار گرفته است، ارائه می نماید. همچنین شراکت راهبردی 
طرفین برای طراحی پوش��ش های بیمه های جدید مورد نیاز برای ریسکهای 
شناسایی شده، صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های الزم به منظور شرکت 
در مناقصات بین المللی، همکاری جهت ارایه پوشش های اعتباری به فعاالن 
اقتصادی به صورت مشترک پیش بینی شده است. همچنین بر اساس این تفاهم 
نامه که با هدف س��اماندهی به بیمه صادرکنندگان و تضمین کاهش ریس��ک 
ص��ادرات انجام پذیرفت، هر کدام از طرفی��ن تفاهم نامه در حوزه ارائه خدمات 
در حیطه وظایف و فعالیت های قانونی خود نسبت به تسهیل، ترغیب و توسعه 
صادرات جمهوری اس��المی ایران، ارائه پوشش های بیمه ای و اتکایی، تامین 
زیرساختهای مورد نیاز تجار، صادرکنندگان و شرکتهای ایرانی در داخل و خارج از 

کشور و گسترش و ارتقا ی سطح کمی و کیفی همکاری های فی مابین، اقدام 
خواهند کرد.  حمایت و پشتیبانی از صادرات جمهوری اسالمی ایران از طریق 
ارائه پوشش��های بیمه ای و تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به 
کاالها و خدمات صادراتی ، مش��ارکت طرفین به منظور ارائه خدمات در هیات 
های تجاری، اجالس های کمیسیون مشترک و غیره جهت تسهیل عقد قرارداد 
صادراتی تجار بخش خصوصی کش��ور با خریداران خارجی، استفاده از ظرفیت 
های بیمه ایران، هلدینگ کسب و کار سبا و شرکت های تابعه آنها جهت ارائه 
پوشش های بیمه ای و بیمه اتکایی به منظور کاهش ریسک صادرات، توسعه 
تجارت خارجی و توسعه صادرات و ارائه خدمات ویژه بیمه ای به مراکز و اعضای 
مرکز تجاری ایران و وابستگان تجاری واقتصادی خارجی سازمان و صندوق در 
کشورهای مختلف از جمله مهمترین محورهای این همکاری چهارجانبه است. 

اخبار

رباعی قالب شعر روزگار آینده خواهد بود
یوسفعلی میرشکاک در نشست نقد و بررسی 
کتاب »شمعدانی ها« گفت: انسان این روزگار 
به دلیل مشغله های زیاد صبر و حوصله خواندن 
اشعار طوالنی را ندارد، رباعی قالب شعر روزگار 
آینده خواهد بود. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
یوس��فعلی میرش��کاک در آئی��ن نق��د کتاب 
»شمعدانی ها« شامل گزیده رباعیات سال های 
۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ میالد عرفان پور که ۳۰ خرداد از 
سوی مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در 
سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری و با اجرای 
محمود حبیبی کسبی برگزار شد، گفت: رباعی 
در روزگار ما از ساحت رباعی خارج شده و هایکو 
و تقلبی ش��ده اما در این کتاب با رباعی هایی 
مواجه هستیم که مانا و ماندگار خواهد بود. وی 
با بیان این که بسیاری رباعی گفتند، اما مانایی 
نداشت گفت: رباعی برخالف دیگر قالب های 
اش��عار، متعلق به شعر فارس��ی است و اعراب 
نتوانس��تند از آن بهره ببرند. میرشکاک گفت: 
اگر تمدن بش��ری مجالی برای ادامه داش��ته 
باشد، قالب اشعار در روزگار آینده رباعی خواهد 
بود، زیرا دیگر انس��ان امروزی مجالی مصراع 
طوالنی ندارد. این ش��اعر گفت: البته هر اندازه 
س��رودن رباعی در این روزگار ممکن می شود، 
قالب دوبیتی محال خواهد بود و جز بابا طاهر 
دیگ��ر هیچ هماوردی ندارد. وی افزود: ش��اید 
دلیل متولد نشدن دوبیتی این باشد که خاستگاه 
این قالب شعری عاطفه انسان است که حضرت 
حق اعطا کرده اس��ت و دیگر به کس��ی نداده 
است. وی با بیان اینکه در رباعی های عرفان پور 
ب��ا ایماژهای اغل��ب معطوف به معن��ا روبه رو 
هس��تیم، افزود: رباعی های تصویری مانایی و 
جذابیت خاصی دارند. میرشکاک یکی دیگر از 
خصوصیات رباعیات میالد عرفان پور را ارتباط 
پیدا کردن عام و خاص با این اش��عار دانس��ت 
و گفت: رباعیات شاعران معاصر دیگر، بیشتر 
برای خواص بود و عامه مردم فهمی از آن پیدا 
نکردند. وی یکی دیگر از ویژگی های رباعیات 
کتاب شمعدانی ها را بهره گیری از ایماژهای زیبا 
و روایت واژگون عنوان کرد. این پژوهش��گر با 
بیان اینکه امروز نمی توان انتظار جریان سازی 
را در عرصه ش��عر داش��ت، گفت: قالب اصلی 
شعر کهن فارس��ی ابتدا قصیده و سپس غزل 
بود ولی امروز با خلق شاهکارهایی از جمله در 
اشعار عرفان پور، رباعیات برای جامعه جاذبه دار 
ش��ده اند و این قالب ب��ه زودی پرطرفدارترین 

میان شاعران و مخاطبان می شود. 

بی اعتنایی به آموزش زبان فارسی 
موج می زند

مهدی صالحی در نشست »زبان شناخت« 
ب��ا اش��اره ب��ه م��وج زدن بی اعتنای��ی به 
آم��وزش زب��ان فارس��ی گفت: ام��کان و 
بستر جمعیتی گس��ترده آموزش فارسی در 
هند دارد از دس��تمان م��ی رود. به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان«، شش��مین نشس��ت از 
ب��ا  »زبان ش��ناخت«  سلسله نشس��ت های 
موضوع »فارس��ی مآبی و نفوذ زبان فارسی 
در ش��به جزیره کریم��ه« در س��الن طاهره 
صفارزاده حوزه هنری برگزار ش��د. مهدی 
صالحی که مجری کارش��ناس این نشست 
بود، در ابتدا به گستردگی نفوذ دیرینه زبان 
فارسی در جهان پرداخت و خاطرنشان کرد: 
اولین امپراطوری زبان از آن زبان فارس��ی 
بوده و مجموعه تعامل��ی میان این زبان با 
دیگر زبان ها و فرهنگ ها وجود داشته و این 
زبان هیچ وقت هدف تهاجمی هم نداش��ته 
اس��ت. این در صورتی اس��ت که زبان های 
کشورهای مرکز یا اس��تعمارگر همواره در 
پی حذف دیگر زبان ها و فرهنگ ها بوده اند؛ 
هرچن��د که تهاجم زبان��ی در دوران جدید، 
جلوه های دیگری پیدا کرده و ش��یوه هایی 
در ای��ن زمینه به کار می گیرن��د که گاه از 
آن ه��ا خبر ه��م نداریم. این عضو ش��ورای 
راهبردی دفتر پاسداش��ت زبان فارس��ی در 
این باره افزود: امروزه جنگ های ش��ناختی 
و فناوری ه��ای جدی��د، ش��کل و معن��ای 
تهاج��م زبانی را تغییر داده و اگر خوش بین 
باش��یم که داریم با زبان ه��ای دیگر تعامل 
می کنیم، احتمال اضمحالل و از بین رفتن 
زبان فارس��ی روزبه روز بیشتر می شود چون 
فرایندهای استعماری همواره در پی حذف 
زبان ها و زبان ما بوده اند. صالحی دراین باره 
خاطرنشان کرد: اگر زمانی برای حذف یک 
زبان، گویش��وران آن را از بی��ن می بردند؛ 
اما ام��روزه برنامه های دیگری برای حذف 
زبان به کار می گیرند. دبیر انجمن ویرایش 
و درست نویس��ی در ادامه با اشاره به تولید 
علم و معن��ا و بازتولید فهم ه��ا و معناهای 
فلس��فی و عرفانی در مس��یر تعامل زبانی 
زبان فارس��ی با دیگر زبان ه��ا اظهار کرد: 
برخ��ی از ای��ن معناها و فهم ه��ا وارد اروپا 
می ش��د و دست به دست شدن شعرها توسط 
کشیش ها در طول جاده ابریشم را می توان 

از این زاویه نگریست.

اخبار

سازمان تبلیغات سند مسئله شناسی عفاف و حجاب را تدوین می کند
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات با تأکید بر این که مدارس، ظرفیت کافی برای 
رقم زدن اتفاقات مهم و اثرگذار را در زمینه عفاف و حجاب دارند، گفت: مخاطب 
راهبردی عفاف و حجاب، دختر نوجوان است. به گزارش خبرنگار مهر، نشست 
کارگروه عفاف و حجاب اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسالمی با حضور بیش 
از ۵۰ نفر از مدیران مدارس استان تهران به عنوان مدیران پیشرو در حوزه عفاف 
و حجاب و عاطفه س��عیدی نژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی، 
دوش��نبه ۳۰ خرداد در سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد. عاطفه سعیدی نژاد، 
مدیرکل امور بانوان س��ازمان تبلیغات اسالمی با اش��اره به اهداف این اداره کل 
در حوزه عفاف و حجاب گفت: مهمترین هدف اداره کل بانوان سازمان تبلیغات 
اسالمی که قریب به سه سال از پیدایش آن می گذرد، ایجاد نقشه راه مهم و مبتنی 
بر پژوهش به ویژه برای نسل جوان است و مهمترین طرحی که در دستور کار 
این مرکز قرار دارد، طرح »نهضت پیشرفت بانوان« است که ذیل آن طرح های 
مختلف در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: در راستای برگزاری نشست های 
مختلف با حضور مدیران حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در نظر اس��ت با 
امکان س��نجی و نیازسنجی در حوزه های مختلف بر مبنای واقعیت ها برای قشر 

نوجوان تصمیم گیری شود.
تربیتدخترهفتبرابرسختترازتربیتپسراست ���

س��عیدی نژاد خطاب به مدیران مدارس که به صورت مستقیم با دختران سروکار 
دارند، عنوان کرد: در دین مبین اسالم، تربیت دختر هفت برابر سخت تر از تربیت 
پسر عنوان شده است و دختر جایگاه واالیی در اسالم دارد، بنابراین تربیت او به 
یک محیط غنی و پر از مؤلفه برای رش��د نیاز دارد. چله دوم انقالب اس��المی، 
فرصت به اثبات رساندن حرف هاست و باید شرایطش ایجاد شود. امروز با جامعه ای 
از دختران مواجه هستیم که با دختران چند سال گذشته متفاوت هستند؛ دخترانی 
ک��ه هیچ درکی از جنگ و جبه��ه ندارند و اصل زندگی دختر در فضای مجازی 
خالصه ش��ده است. مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی با بیان اینکه 
متأسفانه امروزه فضای فرهنگی و عفاف و حجاب را امر حاشیه ای زندگی دختران 
در نظر گرفته ایم، گفت: شاهد این ادعا، همایش ها و نمایشگاه هایی است که ویژه 

مخاطب عام برگزار می شود، اما در اصل مخاطب خاص را مورد هدف قرار داده 
اس��ت و همین امر باعث شده نه تنها این اقدامات تأثیرگذار نباشد، بلکه آسیب 
محس��وب شود. در واقع بسیاری از فعالیت ها که در حوزه عفاف و حجاب انجام 
می شود، نه تنها اثرگذاری الزم را ندارد، بلکه آسیب زاست، چون مخاطب خاص را 
نیز به انفعال می کشاند. وی با تأکید بر اینکه امروز قشر وسیع انقالبی و دغدغه مند 
در نظام جمهوری اسالمی حضور دارند که باید به دنبال انجام فعالیت های اثرگذار 
باشند، افزود: دینداری، رفتار با پدر و مادر و رفتار با جنس مخالف در دختر امروز 
متفاوت است و ما به عنوان متولی فرهنگی باید واقعیات زندگی دختران را درک 
کنیم. سعیدی نژاد با اشاره به دو مصوبه ۴۲۷ و ۸۲۰ که در حوزه عفاف و حجاب 
وجود دارد و به نهادهای مختلف ابالغ شده است، عنوان کرد: امروز که دولت و 
مجلس در مسیر پیشبرد اهداف انقالب اسالمی هم پیمان هستند، مهمترین کار، 
جهاد تبیین است و مدارس، ظرفیت کافی برای رقم زدن اتفاقات مهم و اثرگذار 

را در این زمینه دارند.
سازمانتبلیغاتسندمسئلهشناسیعفافوحجابتدوینرامیکند ���

وی با بیان اینکه در زمینه عفاف و حجاب باید رویکردهای مختلف داشته باشیم، 

عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان مسئول کارگروه تبلیغ و ترویج در 
حوزه عفاف و حجاب در نظر دارد، سند مسئله شناسی عفاف و حجاب را تدوین 
کن��د و در اختیار نهادهایی مثل آموزش و پرورش که فرصت تربیت را در اختیار 
دارند، قرار دهد. اگر حرکت رو به جلو نداشته باشیم از امروز باز می مانیم، بنابراین 
ب��ا توجه به محدودیت های موجود باید مخاطب راهبردی خود را انتخاب کنیم. 
در این زمینه با بررس��ی های صورت گرفته به این نتیجه رس��یدیم که مخاطب 
راهبردی، دختر نوجوان اس��ت که در این راس��تا باید از ظرفیت های مردمی در 
حوزه های علمیه و مدارس در بخش نوجوان بهره مند شویم. وی اظهار کرد: امروز 
در طیف فرهنگیان، بانوان دغدغه مند حضور دارند که حاضر هستند در ایامی مانند 
تابستان که با مناسبت های محرم و صفر نیز همزمان شده وقت و انرژی بگذارند 
و کار بر زمین مانده را به دست گیرند و کنشگری جدی در مدارس داشته باشند. 
سعیدی نژاد با بیان این که پارک های بانوان امروز در حداقل کارآمدی است، گفت: 
رویدادها و فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای و حتی ورزشی باید متناسب با 
بوم منطقه ویژه نوجوانان تعریف شود و طالب حوزه علمیه باید به عنوان مربی 
تئاتر، سرود، قصه نویسی و غیره در مدارس حضور یابند و جریان تربیتی را شکل 
دهند، درواقع همین موضوع، زمینه شکل گیری جریان مؤثر را ایجاد می کند و ما 
در سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان نخ تسبیح، تالش می کنیم بین حوزه علمیه با 
مدارس ارتباط برقرار شود. وی افزود: در الیه شناخت نیاز واقعی نوجوانان، طرحی 
با عنوان »رفیقانه« در نظر گرفته شده است، زیرا با توجه به اثرپذیری نوجوانان از 
همساالن، امروز اثرگذاری بر دختر نوجوان از طریق همساالن در مقایسه با سایر 
روش ها امکان پذیرتر به نظر می رسد و »رفیقانه« به دنبال این است که مسیری 
برای گفتمان همساالن فراهم شود. مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی 
تصریح کرد: ایجاد زیرساخت تفریحی، مقوله ای است که باید در حوزه بانوان جدی 
گرفته شود. در این زمینه طرح کارت تفریح دختران پیشنهاد می شود که در این 
راستا بحث رویداد پاتوق دخترانه نیز با شهرداری در حال پی گیری است. در بخش 
دیگر این مراسم، هر کدام از مدیران مدارس به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود 

در مورد مباحث مطرح شده پرداختند.

مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی:

فرهنگی

آمار مساجد غیر فعال کشور نگران کننده است
مدیرعامل بنیاد هدایت از تولید مستند مسابقه 
تلویزیونی »همس��ایه« خبر داد و گفت: این 
مستند مس��ابقه قرار است با همکاری شبکه 
اول سیما تهیه و پخش شود؛ موضوع آن حل 
مسئله توسط امامان محله است. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، سومین نشست هیئت امنا 
بنیاد هدایت با حضور حجت االسالم محمد 
قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و حجج 
اس��الم والمس��لمین میرباق��ری، رحیمیان، 
عابدینی، مش��هدی آقایی، ماندگاری، عالی، 
نظاف��ت، پناهیان، برادران، حس��ینی اراکی، 
میرمحمدی��ان در س��الن جلس��ات ش��هید 
ماالمیری دفتر قم بنیاد هدایت برگزار ش��د. 
حج��ت االس��الم س��یدناصر میرمحمدیان 

مدیرعام��ل بنیاد هدایت در این نشس��ت به 
ارائه گزارشی از فعالیت های بنیاد هدایت در 
سال گذشته پرداخت و گفت: در مهرواره اوج 
۵۳ هزار مسجد را شناسایی کردیم و ۲۲ هزار 
امام ب��ه فرمان رهبری مبنی بر ارتقا فعالیت 
امامان لبیک گفتند. بیش از ۱۰ هزار نفر هم 
مسائلی را که نسبت به شناسایی و حل آنها 
اقدام کرده بودند ثبت کردند. وی عنوان کرد: 
در طول دو سال گذشته برخی عملیات های 
گفتمان س��از را رقم زده ای��م و مهرواره اوج 
یکی از این عملیات ها بود. برای رقم خوردن 
این مهرواره اتفاقات جنبی مهمی نیز واقع شد 
ک��ه یکی از آنها این بود که مدیران تبلیغات 
اسالمی شهرستان ها و امامان را در خصوص 

مهارت حل مسئله آموزش دادیم و مهم این 
بود که این س��خن ج��ا بیفتد که ما باید حل 
مسئله را بیاموزیم. مدیرعامل بنیاد هدایت با 
اش��اره به اجرای طرح مواسات توسط امامان 
محل��ه گفت: در ابتدای کار همه این طرح را 
در توزیع بسته های غذایی می دیدند. ما تالش 
کردیم در ذهن امامان به عنوان مخاطب ما 
افق گشایی شود و اینکه بدانند بسته مد نظر 
ما در حل مسئله بس��ته وسیعی است و این 
حل مس��ئله را امام نباید به تنهایی حل کند 
بلکه براس��اس قیام به قسط مردم باید پای 
کار بیایند. وی به ارائه آماری از مساجد کشور 
پرداخت و عنوان کرد: وضعیت ۵۲ هزار ۹۰۰ 
مس��جد در مهرواره اوج به ص��ورت میدانی 

ثبت شد؛ آمار مساجد غیر فعال کشور نگران 
کننده است. حجت االس��الم میرمحمدیان 
ادامه داد: گام بعدی آموزش حل مس��ئله به 
همه مدیران س��ازمان تبلیغات اس��المی در 
نشست کوثر هدایت بود و از این تاریخ به بعد 
خانواده های مدیران هم وارد عرصه شدند و 
به عنوان راهیار ش��ریکة االمام ها شروع به 
فعالیت کردند و بدون اینکه هزینه ای افزوده 
ش��ود برای حل مس��ائل مرتبط ب��ا موضوع 
خانواده یاریگر امام هس��تند. مدیرعامل بنیاد 
هدایت اضافه کرد: بعد از برگزاری نشس��ت 
کوثر هدایت اتف��اق خوبی افتاد و ما تصمیم 
گرفتیم تا نظرات بنیاد هدایت را ارائه بدهیم 
و این را یک بار در نمایش��گاه مسجد جامعه 

پرداز در مشهد تجربه کردیم و متوجه شدیم 
ک��ه فناوری خوبی اس��ت. در گام بعدی این 
نمایشگاه را در دل نمایشگاه بن المللی قرآن 
هدایت برپا کردیم که کار بسیار دشواری بود. 
وی به برگزاری س��ومین نمایش��گاه مسجد 
جامعه پرداز در مس��جد جمکران اشاره کرد 
و افزود: اکثر کسانی که از نمایشگاه مسجد 
جامعه پرداز بازدید کردند ابراز شعف داشتند. 
این نمایشگاه فرصتی برای برگزاری مباحثات 
علمی در زمینه موضوع امامت اس��ت و روی 
آن هم می شود کار رسانه ای کرد و عزیزانی 
نظیر حجت االسالم عالی برای این برگزاری 
نشست های علمی در حاشیه نمایشگاه اعالم 

آمادگی کرده اند.
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ژرار دو ِنروال« که بود؟
ژرار دو نِروال، شاعر فرانسوي در ۲۲ مه ۱۸۰۸م در 
پاریس به دنیا آمد.وي در ۱۶ سالگي اولین مجموعه 
از اش��عار خود را منتشر کرد و سال بعد، فاْوْست اثر 
معروف یوهان گوته ادیب شهیر آلماني را به زبان 
فرانس��ه ترجمه کرد.با این حال، نروال از بیماري 
عصب��ي رنج مي برد و این بیماري باعث بس��تري 
شدنش در آسایشگاه و متالشي شدن خانواده اش 
گردید.ن��روال پ��س از بهبودي، س��فر بزرگ خود 
را به مش��رق زمین آغاز کرد.وي در این س��فر به 
یونان، مصر، س��وریه، لبنان و قس��طنطنیه رفت و 
س��فرنامه زیبایی درباره آن نگاشت.نروال از زماني 
که ب��ه بحران هاي عصب��ي و اختالل هاي روحي 
دچار شد، ش��خصیتي رمانتیک و تقریباً غیرواقعي 
یافت.متناوباً دچار حمله مي شد و در آسایشگاه هاي 
مختلف به س��ر مي برد.آثار او در فواصل دوره هاي 
بیم��اري و بهبود از روح تب آل��ود و اضطراب هاي 
درون او حکایت دارد.این آثار و اش��عار، از زیباترین 
و در عین حال از مبهم ترین اش��عار زبان فرانسوي 
است که جاذبه شعري و موسیقي کالم آن در ذهن 
خواننده نف��وذي خاص بر جاي مي گذارد.نروال در 
طي س��ال هاي بعد، آثار متعددي عرضه کرد و به 
شهرت و موفقیت زیادي دست یافت.وي در ادبیات 
به عنوان یکي از بنیان گذاران سبک سور رئالیسم 

شناخته مي شود.

وضعيت نامشخص هتل آسمان شيراز ؟؟؟مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱۰2(
حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َو اْقَطْع َعْنُهُم الَْمَدَد… پروردگارا مدد 
را از دس��منان قطع فرما.امداد الهی به دو طریق است 
؛یکی طریق ظاهری که عبارت است از استفاده صحیح 
از عقل و بهره بردن از مش��ورت که نتیجه آن استفاده 
صحیح و ب��ه موقع از تمام نعمت ها و ظرفیت ها می 
باشد .طریق دوم باطنی و غیبی است ،امدادهای غیبی 

از سنت های الهی محسوب می شود و مورد تقاضای 
پیامبران الهی بوده است و مصادیق فراوانی در قرآن به 
این موضوع اختصاص دارد و در تاریخ نیز امری مسلم و 
غیر قابل خدشه است، اشخاص و جامعه ای که تقوای 
اله��ی را رعایت کنند حتما از امدادهای الهی بهره مند 
می کردند،امدادهای الهی و غیبی فراوان است از جمله۱.
یاری فرشتگان الهی )آل عمران/۱۲۴،۱۲۵(دال چنان 

معاش کن که کر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا 
نگه دارد.۲.امداد توس��ط سپاه غیبی؛)احزاب/۹(۳.ایجاد 
س��کینه در دل ه��ای مومنان)توبه/۲۶(۴.ایجاد هراس 
در دل دش��من؛)ال عمران/۱۵۱(۵.باطل کردن نقش��ه 
های دشمن)انفال/۱۸(۶.استفاده از سایر مخلوقات مانند 
پرندگان و بقیه حیوانات ۷.و اس��تفاده از عوامل طبیعی 

چون باد،گرما،سرما،شن،و… 
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دانشنامه

تشخیص انواع سرطان از یک بافت با هوش مصنوعي
محققان با تحقیقات خود نش��ان دادند که هوش مصنوعي چند نوع سرطان در یک بافت عامل را تشخیص 
مي دهد.به گزارش مهر، باوجود تمام پیشرفت ها، پاتولوژي مولکولي سرطان به جاي بررسي تمام ژن ها محدود 
به استفاده از شمار اندکي از زیست نشانگرها است.بخشي از این محدودیت به علت چالش هاي موجود در آنالیز 
کامپیوتري داده ها ایجاد شده است.به منظور غلبه بر این مشکل، محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه صنعتي 
ش��ریف و دانش��گاه ایالتي کلرادو، ش��بکه هاي عصبي ژرفي )DNNs( را معرفي کردند که قادر به استنتاج 
هم زمان ویژگي هاي گوناگون نمونه هاي زیس��تي است.این ش��بکه تمام مشخصات بخش رونویسي شونده 
ژنوم )ترنسکریپتوم( را بر روي یک التنت وکتور )یک تصویر ورودي به داده پرداز کامپیوتري است( کوچک 
رمزگذاري کرده، سپس مشخصات mRNA و miRNA هاي بیان شونده را براساس بافت و بیماري بازیابي 
مي کند.این روش بس��یار کارآمدتر از داده هاي اصلي حاصل از بیان ژن براي افتراق نمونه ها براساس بافت و 
بیماري عمل مي کند.پژوهشگران از این روش براي بررسي ۱۰۷۵۰ نمونه از ۳۴ گروه مختلف )یک گروه سالم 
 و ۳۳ گروه مبتال به انواع مختلف سرطان( از ۲۷ بافت، استفاده کردند.نتایج این پژوهش که در مجله بین المللي
 Scientific Reports به چاپ رس��یده اس��ت، نش��ان داد، روش ابداع ش��ده در این پژوهش به شکل 
معني داري بهتر از روش هاي پیشین و روش هاي مرسوم استفاده از داده پردازي بافت مبدأ، وضعیت سالمت 
یا بیماري و نوع سرطان در هر نمونه را پیش  بیني مي کند.براي بافت هایي با بیش از یک نوع سرطان، با دقت 
۹۹.۴ درصد انواع س��رطان درست تشخیص داده شده بود.در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از 

هوش مصنوعي در پاتولوژي مولکولي سرطان و پژوهش هاي انکولوژیک مي تواند بسیار سودمند باشد.

بازسازي شبکه عصبي آسیب دیده با نوعي پروتئین
میلیون ها نفر در سراسر جهان به علت آسیب دیدن شبکه عصبي خود با مشکالت فراوان مواجه مي شوند، اما 
نوعي پروتئین مي تواند به حل این مشکل کمک کند.به گزارش مهر، آسیب دیدن شبکه عصبي بدن انسان 
مشکالتي همچون ناتواني در راه رفتن را به وجود مي آورد.امروزه از روش هایي همچون پیوند زدن سلول هاي 
بنیادي و اهداي بافت هاي عصبي براي جایگزیني شبکه هاي عصبي آسیب دیده و کاهش این مشکل بهره 
گرفته مي شود.اما روش هاي یادشده موجب درمان قطعي و کامل نبوده و بسیار زمان بر هم هستند.محققان 
دانشگاه پیتسبورگ براي حل این مشکل از نوعي پروتئین بهره گرفته اند که آزمایش آن بر روي چهار میمون 
موجب بازگشت ۸۰ درصد از توان کنترل انگشت هاي شصت از کار افتاده به دنبال آسیب عصبي شده است.
پروتئین یادشده به رشد سلول هاي عصبي تخریب شده کمک شایاني مي کند و نیاز به پیوند سلول هاي بنیادي 
یا اهداي بافت هاي عصبي را برطرف مي کند.استفاده از این ماده باعث پر شدن یک شکاف دو اینچي بین دو 
بخش از شبکه عصبي تخریب شده در عضالت دست میمون هاي مورد آزمایش شد.محققان نام این پروتئین 
را افشا نکرده اند، اما مي گویند امیدوارند در آینده بتوانند کارکردهاي آن را بر روي بدن انسان ها و شبکه عصبي 

آن آزمایش کنند.انتظار مي رود تکمیل تحقیقات در این زمینه حدود یک سال به طول بینجامد.

چاپ سه بعدي ماسک هاي رنگي با استفاده از میکروب ها
پژوهش��گران موسسه ام.آي.تي و دانش��گاه هاروارد در مطالعه اخیرش��ان موفق به توسعه ماسک هایي خاص 
با اس��تفاده از قرار دادن میکروب هاي زنده در اش��یاي چاپ س��ه بعدي شدند.به گزارش ایس��نا، »مواد زیرین 
رزین«)underlying resin material( با دس��تورالعمل هاي ش��یمیایي پر مي ش��وند که به الیه اي از 
میکروب ه��ا مي گوین��د تا در رنگ هاي خاص تابانده ش��وند و الگوها و طرح هاي خی��ره کننده اي تولید کنند.
دانش��مندان ای��ن مواد را »مواد زنده ترکیبي«)HLMs( نامیده ان��د و این مواد را با چند ماده غیرمعمول تهیه 
کرده اند.آنها س��اخت این مواد را با دو نوع »رزین«)resin( که معمواًل در چاپ س��ه بعدي مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرند شروع کرده اند.بخش عمده اي از جسم از یک ماده جامد که ساختار آن را مي سازد، ساخته شده است 
و بخش هاي دیگر نیز با استفاده از نوع دیگري از رزین ساخته شده اند.پژوهشگران پس از آزمایشات دریافتند 
که این ماده رزین ثانویه، جاذب است بنابراین آنها پس از چاپ توانستند آن را با مواد شیمیایي خاص پر کنند.

الیه نهایي یک هیدروژل است که با باکتري »اي.کلي«)E.coli( مهندسي شده که روي جسم نهایي اسپري 
مي شود، تزریق مي شود.پس از گذشت چند ساعت میکروب ها شروع به درخشش در رنگ هاي مختلف مي کنند 
و در مناطقي که با رزین جاذب ساخته شده اند، بومي مي شوند.علت انجام این کار این است که مواد شیمیایي 
موجود در آن بخش ها به طور خاص انتخاب مي ش��وند زیرا واکنش هاي ژنتیکي خاصي را در باکتري ها فعال 
مي کنند و باعث مي ش��وند که فلورسانس ش��وند.با جابجایي مواد شیمیایي مختلف، میکروب ها و ساختارهاي 

رزین، اجسام را مي توان برنامه ریزي کرد تا در الگوها و رنگ هاي مختلفي درخشش داشته باشند.«

ش��بکه خب��ری آمریکایی گ��زارش کرد در س��فر »جو 
بایدن« به عربس��تان موضوع ایران در راس گفت وگوها 
قرار دارد و واش��نگتن برای تحمیل شروط خود فشار بر 
ایران را ادامه می دهد. یک ش��بکه خبری آمریکایی روز 
س��ه ش��نبه گزارش کرد که »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا تحت فش��ار فزاینده ای از سوی متحدان کلیدی 
ایاالت متح��ده در خاورمیانه ق��رار دارد تا طرحی قابل 
اج��را برای مح��دود کردن ایران ارائه ده��د. به گزارش 
وبگاه ش��بکه خبری »س��ی ان ان« »خالد بن سلمان«، 
معاون وزیر دفاع عربس��تان سعودی و برادر »محمد بن 
س��لمان« ولیعهد عربس��تان اوایل ماه جاری در سفر به 
واش��نگتن به مقامات ارش��د امنیت ملی بایدن گفت که 

خوشحال است که روابط آمریکاو عربستان به مسیر خود 
باز می گردد. اما معاون وزیر دفاع س��عودی ابراز نگرانی 
ک��رده که ایاالت متحده هنوز ی��ک راهبرد جامع برای 
مقابله با برنامه هس��ته ای ایران، زرادخانه موش��ک های 
بالس��تیک و حمایت از گروه های شبه نظامی منطقه ای 
بیان نکرده اس��ت. مقامات منطقه ای گفتند دولت بایدن 
هنوز به متحدان خود از جمله عربس��تان سعودی نگفته 
است که در صورت شکس��ت مذاکرات هسته ای، طرح 
دوم احتمال��ی چه خواهد بود. یک مقام ارش��د دولت با 
اش��اره به تصمیم اخیر ایران ب��رای از بین بردن برخی 
از دوربین ه��ای نظارت هس��ته ای و عملی��ات مخفیانه 
)رژیم( اسرائیل در داخل ایران، گفت: »وضعیت با ایران 

بسیار حساس شده است. این بخش بزرگی از دلیل نیاز 
ما به انجام س��فر بایدن به عربس��تان است متحدان ما 
می خواهن��د بدانند که در برخورد ب��ا این موضوع جدی 
هستیم.«»راب مالی« نماینده دولت آمریکا در امور ایران 
به س��ی ان ان گفت: »ما متعهد هس��تیم که از نزدیک با 
شرکای منطقه ای خود در مورد سیاست آمریکا در قبال 
ای��ران رایزنی کنی��م و به طور کل��ی، از گفت وگو میان 
کشورهای منطقه درباره مس��ائل امنیت و ثبات منطقه 
حمایت می کنیم.« به گزارش سی ان ان، منابع آگاه گفتند 
که دولت بایدن ابراز داش��ته است که فشار اقتصادی بر 
ای��ران را ادامه خواهد داد و در صورت شکس��ت توافق، 

اجرای تحریم ها را تشدید خواهد کرد.

بایدن فشار بر ایران را ادامه می دهد
سی ان ان:

اداره کل راه آهن تهران 

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزیابي کیفي مناقصه 
گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.

شرح مختصر موضوع مناقصه: اجرای طرح برق رسانی به سوله غدیر ایستگاه آپرین
مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  ۶ ماه بوده ومحل اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

۱� مبلغ کل برآورد:  ۲۳.۸۲۳.۲۸۷.۰۷۰ریال بر اساسفهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۴۰۱
۲� شرکت کنندگان در فراخوان مي بایست داراي گواهی صالحیت معتبرحداقل رتبه ۵ در رشته نیرو و رتبه ۵  در رشته ابنیه از 
سازمان برنامه وبودجه کشور با داشتن ظرفیت ریالی و تعدادی الزم همچنین گواهی صالحیت معتبر ایمنی پیمانکاری از وزارت 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی  باشند.
۳� مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي کیفي : متقاضیان  مي توانند حداکثر تا ساعت۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۹با 
مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ )پانصدهزار( ریال 

از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می 
پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به 

اخذ آنها اقدام نمایند.
۴� مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت ۱۰:۰۰ روز  شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ از طریق سامانه فوق

۵� قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
۶� مدت اعتبار ضمانت های ش��رکت در فرآیند ارجاع کار س��ه ماه می باش��د و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل 

تمدید می باشد .
پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 

بعمل خواهدآمد.
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