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وزی��ر صمت گفت: برنامه ما ب��رای تحول در صنعت 
خودرو یک برنامه تا سال 1404 است اما تا سال 1402 
به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.س��ید 
رضا فاطمی امین در نشس��ت خبری که در  نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار شد اظهار داشت...

1402 نقطه عطف صنعت خودرو!
وزير صمت وعده جديد داد؛

ش��رکت وارد کننده نهاده های دامی با وجود حمایت 
گس��ترده وزارت جهاد نتوانست به تعهدات سنگین و 
پرهزینه خود عمل کند و حاال رییس جمهور و رییس 
دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده پرابهام را داده 

اند. وابستگی حدود ۸0 درصدی کشور به...

جیب پر شرکت وارد کننده 
نهاده و شکم خالی دام ها!

 کاهش ۳0 هزار تومانی
 قیمت گوشت قرمز

فروش 500 هزار تن نهاده کذايی در سامانه 
بازارگاه و جمع آوری ريال دامداران و مرغداران!

وزیر اقتصاد خبر داد؛
پرداخت ۳000 

میلیارد تومان وام به 
بازنشستگان کشوری

 هر کس از خدا بترسد، ترسش از مردم کمتر می شود. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

رفت وآمد اروپایی ها تأثیری 
در سیاست ایران ندارد

فداحسین مالکی ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
مسئول  بورل«  »جوزپ 
سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به تهران سفرکرده 
است، این سفر در حالی 
انجام شد که اعتماد ایران به اروپایی ها به 
دلیل بدعهدی های مکرر کم رنگ ش��ده 
اس��ت. اروپایی ها بعد از خ��روج آمریکا از 
برجام هرچه تعهد کردند را اجرای نکردند 
و ص��دور قطعنامه ش��ورای حکام آژانس 
بعد از س��فر آقای گروسی به ایران را هم 
می توان به عنوان آخرین بدعهدی آنها نام 
برد. مش��کالت درونی آمریکا و غربی ها 
س��بب ش��ده آنها از یک طرف خود را در 
بات��الق اوکراین گرفتار کنند و از س��وی 
دیگر تعهدات برجامی خ��ود را فراموش 

کنند. این سفر هم که گفته شده در...
ادامه در صفحه ���2

تغییر موازنه قدرت اقتصادی 
و سیاسی دردنیا

یعقوب رضازاده  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
امروزه احترام گذاشتن به 
منافع ملی کشورها و حق 
تصمیم گیری برای آینده 
ملت ها موضوعی است 
ک��ه مورد توجه ق��رار دارد. در واقع غربی 
ها خصوصا آمریکایی ها با بهره گیری از 
ابزارهای ق��درت و اقتصاد همواره تالش 
کردند کشورها را به خودشان وابسته کنند 
تا منافعشان تامین ش��ود. طی چند دهه 
گذشته روند حاکم بر موازنه قدرت در دنیا 
تغییر کرد و این مهم موجب شد ملت ها 
و دول��ت ها درصدد ابزار قدرت در عرصه 
های سیاس��ی، اقتصادی و غیره باش��ند، 
بر این اس��اس شاهد ابتکارهای جمعی و 
تش��کیل نهادها و گروه های اقتصادی، 

سیاسی و غیره هستیم که...
ادامه در صفحه ���2
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گروهی متش��کل از 13 بانک و شرکت مدیریت دارایی، از 
اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
)اُِفک( درخواست کرده اند تا به طور موقت اجازه داد و ستد 
مب��ادالت نکول اعتب��اری )CDS( در اوراق بهادار دولتی 
روس��یه را بدهد. گروهی متش��کل از 13 بانک و شرکت 
مدیری��ت دارایی، از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا )اُِفک( درخواست کرده اند تا به طور موقت 
اجازه داد و ستد مبادالت نکول اعتباری )CDS( در اوراق 
بهادار دولتی روسیه را بدهد. بنا براین گزارش ، این درخواست 

به مبادالتی اشاره دارد که به سرمایه  گذارانی که روی نکول 
مسکو شرط می  بندند، اجازه می  دهد، بدهی خود را پرداخت 
کنند. ممنوعیت خرید اوراق بهادار روسیه در بازارهای ثانویه، 
اوایل این ماه، توسط اُِفک اعمال شد، هدایت مبادالت مالی 
با CDS در اوراق قرضه دولتی روس��یه را برای موسسات 
مالی ایاالت متحده دشوار می سازد. تصمیم نهایی، ممکن 
اس��ت، پس از پایان اجالس سران گروه هفت در آخر این 
هفته گرفته شود.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز 
چهارشنبه فرمانی مبنی بر ایجاد روندی موقت برای پرداخت 

بدهی عمومی خارجی امضا کرد. براساس این طرح، تعهدات 
به صورت پرداخت با روبل محقق خواهند شد. وزارت دارایی 
روسیه تأیید کرد، اگر مسکو قادر به پرداخت به ارز خارجی 
نباشد، به منظور دفاع از اعتبار و سابقه خود به عنوان یک وام 
گیرنده قابل اعتماد، تعهدات »یوروبوند« خود را به پول ملی 
پرداخت خواهد کرد. این وزارتخانه بارها ادعا کرده است، از 
آنجایی که روسیه بودجه الزم برای پرداخت بدهی های خود 
را دارد، واش��نگتن تالش می کند تا یک نکول مصنوعی 

مهندسی کند.

بانک های آمریکایی خواستار دریافت مجوز داد و ستد با روسیه شدند

قانونگذاران آمریکایی در حالی س��رانجام قانونی را برای 
کنترل سالح تصویب کردند که پیش از آن دیوان عالی 
ایاالت متحده حکمی جنجالی را صادر کرد که می تواند 
الگویی برای به چالش کش��یدن قوانین کنترل سالح در 
این کشور باشد. دو تحول مهم و در عین حال متضاد در 
روزهای گذش��ته در ارتباط با س��الح گرم در آمریکا رخ 
داد که بار دیگر حاکی از ش��کاف داخلی در سطوح عالی 
این کشور در خصوص این معضل بود. جنجال ها در بین 
مقامات آمریکایی در حالی است که اغلب نظرسنجی ها 
نش��ان داده، اکثر مردم آمریکا فارغ از جهت های سیاسی 
از شدت و فراوانی خشونت های مسلحانه در سراسر این 

کشور به ستوه آمده و خواستار کنترل آن هستند. 
نگاه اجمالی ���

کنگره آمری��کا در مصالحه  غیرمنتظره دو حزبی، الیحه  
محدودیت  کنترل س��الح در آمری��کا را تصویب کرد که 
بعد از امضای بایدن قانون خواهد شد. این اقدام یک روز 
پ��س از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمایت از 
کنترل سالح در نیویورک انجام شد و قضات محافظه کار 
آن را مغایر با متمم دوم قانون اساس��ی خواندند.  به باور 
تحلیلگ��ران، حک��م دادگاه و تقابل آن با اقدام س��نا در 
تصویب قانون کنترل سالح، نشان دهنده شکاف عمیق 
در خصوص سالح گرم در ایاالت متحده است و عملکرد 
این قان��ون را تضعیف می کند. در عی��ن حال، مخالفت 
اکثریت قانون گ��ذاران جمهوری خواه ب��ا قوانین کنترل 
سالح و احتمال کنترل آن ها بر مجلس نمایندگان و سنا 
در انتخابات میان دوره ای نوامبر، سرنوش��ت اقدامات آتی 
کنگره در مورد س��الح را در هاله ای از ابهام فرو می برد.  
ارزیابی وضعیت کنگره آمریکا در مصالحه غیرمنتظره دو 
حزب��ی پس از تیراندازی های جمعی خونین در تگزاس و 
نیویورک در ماه مه، الیحه ای را که بیشترین محدودیت  
چند دهه اخیر بر کنترل سالح در آمریکا را اعمال می کند، 
تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه الیحه 
کنترل اس��لحه را با اخت��الف 234 رای موافق در مقابل 
1۹3 رای ب��ه تصوی��ب رس��اند و آن را ب��رای امضا به 
میز جو بایدن ارس��ال کرد. مجلس س��نا پیش از آن در 
اواخ��ر روز پنجش��نبه این اقدام را با اخت��الف ۶۵ بر 33 

تصویب کرده بود.  به نوش��ته »فایننش��ال تایمز« قانون 
جدید اس��لحه ضعیف تر از آن چیزی اس��ت که بایدن و 
بسیاری از دموکرات های کنگره از آن حمایت می کردند. 
آن ها برای ممنوعیت کامل انواع س��الح های تهاجمی و 
خش��اب با ظرفیت باال که در اکثر تیراندازی های جمعی 
در آمریکا اس��تفاده می شود، فشار می آوردند؛ با این حال، 
قانون جدید، تاثیرگذارترین اقدام کنگره از زمان تصویب 
ممنوعیت س��الح های تهاجمی در سال 1۹۹3 است که 
اکنون منقضی شده، و شامل تشدید بررسی های پیشینه 
برای خرید اسلحه می ش��ود، به ایالت ها اجازه می دهد تا 
قوانین »پرچم قرمز« )برای دور نگه داش��تن سالح گرم 
از افرادی که برای خود یا دیگران خطر تلقی می شوند( را 
معرفی کنند، و برنامه ها برای مقابله با بیماری های روانی 
را تقوی��ت کنند. این قانون در پی قتل عام یک ماه پیش 
1۹ کودک و دو معلم در مدرسه ابتدایی در شهر »یوالده« 
تگزاس و کش��تار 10 شهروند سیاه پوست آمریکایی چند 
روز قبل تر از آن در »بوفالو« نیویورک به تصویب کنگره 
رس��ید. »کریس مورفی« س��ناتور دموکرات که پس از 
تیراندازی در مدرس��ه ابتدایی »سندی هوک« در ایالت 
خود )کنتیکت( در یک دهه پیش، برای کنترل خشونت 
مس��لحانه پیش��گام بوده، گفت: ما ای��ن کار را به خاطر 
افرادی در سراسر این کشور انجام دادیم که در طول 10 
سال گذشته، با شکست پشت شکست، موانع پشت موانع 
روبرو شدند و استقامت کردند.به نوشته فایننشال تایمز، 
ای��ن توافق تا حدی به این دلیل حاصل ش��د که »میچ 
مک کان��ل« رهبر جمهوری خواهان در س��نا برای جلب 
حمایت از حزب خود در انتخابات میان دوره ای آتی با آن 
مخالفت نکرد تا تالش دموکرات ها برای افراطی نش��ان 
دادن جمهوری خواهان را خنثی کند. اما نکته قابل توجه، 
همزمانی این رای ب��ا حکم جنجالی دیوان عالی آمریکا 
در حمایت از مالکیت و حمل س��الح بود. روز پنجش��نبه 
قضات در حکمی که از سوی اکثریت محافظه کار دیوان 
عالی آمریکا مورد حمایت ق��رار گرفت، قانون نیویورک 
را ک��ه توانای��ی مردم برای حمل س��الح های مخفی را 
محدود می کرد، لغو کردند. دیوان عالی استدالل کرد که 
این قانون که در س��ال 1۹13 تصویب ش��د، حق افراد را 

برای »نگهداری و حمل اس��لحه« بر اس��اس متمم دوم 
قانون اساس��ی ایاالت متحده نقض می کند. بنابر تحلیل 
رویترز، رای مهم دادگاه و اقدام سنا در مورد ایمنی اسلحه 
نشان دهنده شکاف عمیق در مورد سالح گرم در ایاالت 
متحده چند هفته پس از تیراندازی های مرگبار اخیر است. 
نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
در واکن��ش به حکم روز پنجش��نبه قضات و در کنایه به 
س��ه قاضی محافظه کار منصوب ش��ده توسط ترامپ و 
تایید ش��ده توسط س��نا که رهبر اکثریت وقت آن »میچ 
مک کان��ل« بود، گفت: دادگاه ترامپ- مک کانل به طور 
ضمنی تراژدی تیراندازی های جمعی و کش��تار روزانه با 
اسلحه را که ملت ما را آزار می دهد، تأیید می کند. در سنا، 
همه دموکرات ه��ا و 1۵ جمهوری خواه به الیحه کنترل 
سالح رای مثبت دادند که تنها دو تن از این سناتورهای 
جمهوری خواه در سال آینده مجدداً انتخاب خواهند شد. اما 
به طور کلی، کمتر از یک سوم سناتورهای جمهوری خواه 
و تنه��ا یک نفر از هر 1۵ نماینده جمهوری خواه مجلس 
نماین��دگان آمریکا از این اقدام حمایت کردند. به تحلیل 
رویترز، این بدان معناس��ت که سرنوش��ت اقدامات آتی 
کنگره در مورد سالح مبهم به نظر می رسد؛ این در حالی 
اس��ت که انتظار می رود با توجه به نارضایتی از عملکرد 
بایدن و دموکرات ها، حزب جمهوری خواه کنترل مجلس 
نمایندگان و احتمااًل س��نا را در انتخاب��ات میان دوره ای 
نوامبر کنگره به دس��ت گیرد. موض��وع دیگر، کارآمدی 
قان��ون مصوب کنگره و دولت آمری��کا با توجه به حکم 
دیوان عالی ایاالت متحده اس��ت. به نوش��ته خبرگزاری 
رویترز، این تصمیم الگویی برای پرونده های آتی اس��ت 
ک��ه چگونه دادگاه ه��ا باید ارزیابی کنند ک��ه آیا مقررات 
تحت متمم دوم معتبر هس��تند یا خی��ر و آن ها را با نوع 
محدودیت هایی که به طور سنتی در طول تاریخ ایاالت 
متحده در قرن ها قبل تصویب شده، به مقایسه می گذارد. 
طبق این تحلیل، از آنجا که بسیاری از قوانین اسلحه به 
راحتی با محدودیت های تاریخی قابل مقایسه نیستند، در 
برابر حمالت قانونی آسیب پذیر می شوند. این موارد شامل 
ممنوعیت اس��تفاده از س��الح های تهاجمی و خشاب با 
ظرفیت باال و همچنین قوانین »پرچم قرمز« می شوند. 

تداوم کشتار آمریکایی ها با تیراندازی های کور در گیرودار اختالفات سیاسی
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ايران و جهان

رفت وآمد اروپایی ها تأثیری در 
سیاست ایران ندارد

ادامه از صفحه یک ���
...چارچ��وب رایزنی های ج��اری بین ایران و 
اتحادی��ه اروپا و پیگیری مناس��بات دوجانبه، 
برخ��ی موضوع��ات منطق��ه ای و بین المللی 
و همچنی��ن آخرین وضعی��ت مذاکرات رفع 
تحریم ها اس��ت، انجام شده تا دغدغه ها خود 
را دنب��ال کنند. بعد از س��فر الورف به تهران 
و ب��ه وی��ژه بعد از قطعنامه ش��ورای حکام و 
تصمیم ایران درب��اره قطع تمام دوربین های 
فراپادمان��ی، پی��ش بینی می ش��د ک��ه این 
س��فرها به تهران آغاز شود. ایران مورد توجه 
کشورهای شرق و غرب قرار گرفته و آنها با 
دیدن قدرت ایران اذعان دارند که دیپلماسی 
تنها راه اجرای کامل برجام اس��ت. اروپایی ها 
بای��د بدانند ک��ه این رف��ت و آمدها تغییری 
در سیاس��ت جمهوری اس��المی ایران ایجاد 
نخواهد کرد، ایران برای توافق مذاکره کرد و 
به تمام تعهدات خود هم پایبند بود اما آنها با 
خسارت هایی که زدند اعتماد ایران را خدشه 
دار کردن��د به نوعی که به این س��فرها هیچ 

امید و اعتمادی نداریم.

تغییر موازنه قدرت اقتصادی و 
سیاسی دردنیا

ادامه از صفحه یک ���
... درصدد تامین منافع مش��ترک در س��طح 
منطقه ای و جهانی اس��ت. کشورها نیازهای 
مختلفی در عرصه تجاری و غیره دارند که با 
همگرایی و هم افزایی می توانند آنها را تامین 
کنن��د، افزود: در واقع کش��ورهایی که تحت 
یکجابنه گرایی و س��لطه غ��رب قرار دارند و 
همچنین کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند 
می توانند با اقدامات جمعی منافع مش��ترک 
ایجاد کنند. بدون شک کشورهای عضو گروه 
بریکس اعم از کشورهای روسیه، هند، برزیل 
و چین و آفریقای جنوبی در آینده ای نزدیک 
نقش مهمی در اقتص��اد جهانی ایفا خواهند 
کرد از این رو حضور کش��ورمان در نشس��ت 
اخیر این گروه می تواند س��رآغاز خوبی برای 

فعالیت های مشترک محسوب شود.

»الیحه جامع انتخابات« در دستور کار 
دولت قرار دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور از در دستور کار 
قرار داشتن لوایح متعدد از جمله الیحه تقسیمات 
کشوری و الیحه جامع انتخابات در دولت خبر 
داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، س��ید محمد 
حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور روز شنبه 
در مراسم امضای تفاهم همکاری های علمی 
و پژوهش��ی بین معاونت امور مجلس ریاست 
جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس، گفت: 
اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است 
اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی 
با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده 
و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد 
امور مفید و مؤثر است. وی مرکز پژوهش های 
مجلس را پش��توانه علمی و فکری نمایندگان 
مجلس دانست و افزود: در مجموعه دولت نیز 
معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار 
است و در تعامل با وزارتخانه ها و دستگاه های 
مختل��ف نظرات آنها را جمع بندی و در دولت 
منعکس می کند. معاون پارلمانی رئیس جمهور 
اف��زود: بر اس��اس این تفاهم نامه قرار اس��ت 
کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به 
دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای الزم را 
برای بهبود امور ارائه دهد. حسینی گفت: این 
تفاهمنامه در 12 بند تدوین شده است و در آن 
وظایف و مسئولیت ها به طور شفاف بیان شده 
و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح 
نیاز باش��د این امکان پیش بینی ش��ده است. 
وی ب��ا بیان اینکه در طی چهار دهه گذش��ته 
بخش��ی از قوانین اجرایی نش��ده است، گفت: 
علت اصلی این موضوع آن اس��ت که پیش از 
تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی الزم 
درباره آنها انجام نشده است و امروز الزم است 
از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا 
اش��تباهات و کاستی های گذشته تکرار نشود. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
جنبه اجرایی در دولت قوی تر است و در مرکز 
پژوهش ه��ا مباحث نظری و پژوهش��ی غلبه 
دارد و چنانچ��ه ای��ن دو مجموعه در کنار هم 
 قرار بگیرن��د، قوانین و مقررات بهتر و جامع تر

 خواهد بود. 

تسلیحات موشکی راهبردی یمن برای 
چندین دهه جنگ کفایت می کند

»محمد ناصر العاطفی« تأکید کرد که ذخیره 
تس��لیحات راهبردی و به ویژه موشک های 
بالستیک نیروهای مسلح یمن برای چندین 
ده��ه جنگ و حض��ور در نبرهای مس��تمر 
کفایت می کند. به گزارش المیادین، »محمد 
ناص��ر العاطف��ی« وزیر دف��اع دولت نجات 
ملی یمن در صنعا گفت: ذخیره تس��لیحات 
راهبردی نیروهای مس��لح یم��ن و در رأس 
آن موشک های بالستیک، برای چندین دهه 
جنگ و حضور در نبردهای مس��تمر کفایت 
می کند. ای��ن اظهارات وزیر دف��اع یمن در 
حالی اس��ت که او چن��د روز پیش نیز گفته 
بود: نیروهای مس��لح یمن به ویژه در بخش 
صنایع تسلیحاتی به س��طوح پیشرفته ای از 
فناوری نظامی رسیده اند. ائتالف متجاوز باید 
درک کند که ما با اعتماد به نفس، شایستگی 
و حرف��ه ای گری در بخ��ش نظامی، دارای 
سالح های تکنیکی و بسیار قدرتمند هستیم. 
وزیر دفاع یمن، پیشرفت چشمگیر در صنایع 
نظامی یمن را مهمترین پاس��خ به تجاوزات 
ائتالف سعودی دانست و افزود: آینده منطقه 
بر اس��اس نتای��ج این مواجه��ه تاریخی در 
یمن رقم خواهد خ��ورد. متجاوزان که فکر 
می کردن��د می توانند مع��ادالت منطقه ای را 
بر مبنای طراحی های خودش��ان رقم بزنند، 
فراموش کرده بودند که قدرت الهی در کنار 

مدافعان از حریم امت اسالمی قرار دارد.

مقاومت تا زمان آزادی فلسطین از 
نهر تا بحر ادامه دارد

اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اس��المی فلس��طین حماس که به 
بیروت س��فر کرده، امروز در کنفرانس ملی 
گرایی اس��المی س��خنرانی کرد. به گزارش 
وبگاه شهاب نیوز، اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
حماس که به بیروت س��فر ک��رده، امروز در 
کنفرانس ملی گرایی اس��المی س��خنرانی 
کرد. وی در آغاز س��خنانش تاکید کرد: نبرد 
س��یف القدس )شمش��یر قدس( یک نقطه 
عطف منحصر بف��رد در روند مبارزات علیه 
رژیم صهیونیستی محس��وب می شود. البته 
مقاوم��ت پس از این عملیات قوی تر ش��ده 
اما همچنان به کمک های مالی و تسلیحاتی 
نیاز دارد. هنیه تاکید کرد: دش��من ما احمق 
است و ما آنها را به خوبی می شناسیم، با آنها 
در زندان ها و خیابان های فلس��طین هنگام 
نبرد روبرو ش��ده ایم. مقاوم��ت همچنان به 
افزایش قوای خود تا زمان آزادی فلس��طین 
از نهر تا بحر ادامه خواهد داد. امروز مقاومت 
فلسطین به مرحله بازدارندگی در برابر رژیم 
صهیونیستی رس��یده است. وی در ارتباط با 
تحوالت منطقه نیز گف��ت: آنچه در منطقه 
در حال رخ دادن است از عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی بسیار خطرناک تر است. 
ملت فلس��طین این روزها با تالش دشمنان 
برای مص��ادره حقوقش از طریق پروژه های 
وطن جایگزین و کوچ اجباری مواجه است. 
وی با هش��دار درباره خطرناک بودن ادغام 
رژیم صهونیستی در ائتالف های نظامی در 
س��طح منطقه، افزود: باید همه میدان های 
مب��ارزه و جبهه ه��ای مقاوم��ت علیه رژیم 
صهیونیس��تی یکپارچه ش��وند. رئیس دفتر 
سیاسی حماس همچنین درباره نقض حریم 
دریایی لبنان از س��وی رژیم صهیونیس��تی 
تاکید کرد: ما از لبنان در بهره مندی از حق 

خود در دریای مدیترانه حمایت می کنیم.

معمار تحریم های ضدروسی آمریکا 
دولت بایدن را َترک کرد

یک خبرگزاری غربی امروز در گزارشی اعالم 
کرد که در بحبوحه تحوالت اوکراین، »دالیپ 
سینگ« معمار تحریم های ضدروسی آمریکا، 
دولت بایدن را تَرک کرد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، در بحبوح��ه درگیری ها در اوکراین، 
»دالیپ سینگ« )Daleep Singh( معمار 
تحریم های آمریکا علیه روسیه دولت بایدن را 
ترک کرد. این خبرگزاری در تیتر خود در این 
باره نوش��ت: در حالیکه جنگ اوکراین ادامه 
دارد، »س��ینگ« معم��ار تحریم های آمریکا 
علیه روس��یه مسئولیت خود را ترک می کند. 
بر اساس اعالم این خبرگزاری، »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا در سفر هفته آینده خود 
به آلمان یک عضو و راهبردش��ناس جدید را 
با خود همراه خواهد داش��ت که مسئولیت او 
هماهنگ کردن تحریم ها علیه روس��یه بوده 
و جانش��ین »دالیپ سینگ« خواهد بود. این 
گزارش در ادامه می نویسد: »دالیپ سینگ« 
اخیراً کار خود را به عنوان اقتصاددان ارش��د 
جهان��ی و رئی��س تحقیقات اقتص��اد کالن 
ش��رکت خدمات مالی »پی ج��ی آی ام« آغاز 
کرد؛ ش��رکتی که ۸۹0 میلی��ارد دالر دارایی 
دارد. گزارش مذکور می افزاید: دالیپ سینگ 
معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود و یک 
منب��ع مطلع در ماه آوریل خبر داده بود که او 
به دلیل »مش��کالت خانوادگی« کار در کاخ 

سفید را ترک کرد. 

اخبار

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید روند نزولی بیماری 
کرون��ا منجر به عادی انگاری نش��ود گف��ت: رعایت 
دس��تورالعمل های بهداشتی برای تثبیت وضعیت باید 
م��ورد توجه قرار گیرد. به گزارش »عصر ایرانیان« به 
نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، حجت 
االس��الم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه 
صبح امروز ش��نبه س��تاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به کاه��ش آمار ابتالء و فوتی های ناش��ی از ش��یوع 
ویروس کووید 1۹، از تالش ها و زحمات کادر درمان 

در طول دو س��ال اخیر قدردانی ک��رد و اقدامات آنها 
در صیان��ت از جان م��ردم را امیدآفرین خواند. رئیس 
جمه��ور گف��ت: اگر امروز ش��اهد وضعی��ت متفاوتی 
به لحاظ ش��یوع کرونا در کش��ورمان نسبت به برخی 
کشورهای دیگر جهان هستیم و در دل مردم از بابت 
بازگش��ایی کس��ب و کارها و مراکز آموزشی امید به 
وج��ود آمده، این از لطف خداوند و ثمره ایثار و تالش 
بی وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان است. وی 
تس��ریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارس��تان ها 

و کادر درم��ان را جلوه عملی قدردانی از پزش��کان و 
پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر بهداشت 
خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند. رئیسی 
در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به سیر نزولی 
کاهش ابتالء و خس��ارات جانی ناش��ی از کرونا تاکید 
ک��رد: اینکه میزان ابتالء به بیماری کاهش یافته و در 
برخ��ی روزها به لطف خدا حت��ی یک مورد فوتی هم 
نداشتیم، نباید س��بب عادی انگاری نسبت به رعایت 
اصول بهداشتی شود. رئیس جمهور بر همین اساس از 

آحاد مردم خواست که در مراکز درمانی و بهداشتی و 
اماکن عمومی پرتردد و پر ازدحام و همچنین وس��ایل 
نقلیه، همچون گذش��ته دس��تورالعمل های بهداشتی 
را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت ش��ود. رئیس��ی 
استمرار اطالع رس��انی و آموزش درباره بیماری کرونا 
و هش��دارهای الزم ب��رای پیش��گیری از آن را امری 
ضروری دانس��ت و گفت: آموزش عمومی درباره یک 
بیماری مسری مثل کرونا، مسئله ای مقطعی و محدود 

به زمان و مکان خاصی نیست.

روند نزولی بیماری کرونا منجر به عادی انگاری نشود
رئیس جمهور:

موج تازه هرج و مرج آمریکا را فراگرفت
تظاهرات میلیون ها آمریکایی؛

حکم تاریخی دی��وان عالی آمریکا درباره س��قط جنین 
همزم��ان با عملکرد بد دولت بای��دن در زمینه اقتصاد و 
سیاس��ت خارجی، آمریکا را با دور ت��ازه ای از اعتراضات 
و خش��ونت مواجه کرده است که معلوم نیست پایان آن 
به کجا ختم می شود. »جو بایدن« رئیس جمهور ایاالت 
متح��ده آمریکا از زمان روی کار آمدن در ژانویه 2021، 
ایاالت متحده دستخوش ناآرامی ها و خشونت های مدنی 
بوده است و سیاست های دولت وی در بسیاری از موارد 
خش��م عمومی را برانگیخته و اعتراضات گسترده ای را 
به همراه داش��ته که در نهایت به خشونت کشیده است. 
در کنار آن، تصمیم دیوان عالی ایاالت متحده بر خش��م 
مردم آمریکا از سیاست های بایدن دامن زده به طوریکه 
بازوی اطالعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز گذشته 
طی یادداش��تی هش��دار داد ک��ه احتم��ال افراط گرایی 
خش��ونت آمیز در داخل آمریکا در واکنش به این تصمیم 
دادگاه فدرال آمریکا وجود دارد. ماجرا از آن جایی شروع 
ش��د که دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵0 ساله »رو 
در براب��ر وی��د« را مبنی بر قانونی بودن س��قط جنین را 
لغ��و کرد تا مطابق آن تصمیم برای اعطای حق س��قط 
جنین به اجازه هر ایالت وابسته خواهد شد. در پی صدور 
حکم مذکور، خش��م بس��یاری از مردم آمریکا که طبق 
گزارش ها با تورم بی س��ابقه و بیکاری و افزایش قیمت 
بنزین و س��وخت مواجه هستند، برانگیخت و آن ها را به 
خیابان ها کشید تا اعتراض خود را به سیاست های دولت 
بایدن نش��ان دهند. رسانه های آمریکایی گزارش کردند 
که در پ��ی تصمیم دیوان عالی ای��االت متحده آمریکا 
اعتراضات در »واش��نگتن دی سی« و صدها شهر دیگر 
آغاز ش��د. از طرف دیگر، وبگاه »اکس��یوس« به نقل از 
یادداش��ت محرمانه وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده 
گ��زارش کرد ک��ه احتمااًل خش��ونت ها در چندین نقطه 
از سراس��ر آمریکا برای مدت چندین هفته ادامه داش��ته 
باش��د. در این یادداشت آمده است که معترضان احتمااًل 
مقام ه��ای دولتی از جمله قضات دی��وان عالی را هدف 
اعتراضات خود قرار خواهند داد و این مقام ها در معرض 
بیش��تری خطر ق��رار دارند. این هش��دار در حالی صادر 
ش��ده اس��ت که اخیراً گروهی از حامیان سقط جنین در 
ایاالت متحده موسوم به »انتقام جین« برای قتل »برت 
کاوانا« قاضی دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا نقش��ه 

کش��یده بودند. گزارش های منتشر شده در وب سایت  ها 
حکایت از امنیتی ش��دن ش��هرهای ایاالت متحده دارد 
به طوریکه وبگاه »ورلد سوشالیس��ت« در این خصوص 
گزارش کرد که نیروهای پلیس به طور گسترده با توسل 
به خش��ونت های عجوالنه به اعتراضات مس��المت آمیز 
مردم آمریکا واکنش نش��ان دادند. طبق این گزارش، در 
شهر »لس آنجلس«، جوخه های ضدشورش پلیس شب 
گذش��ته به س��مت معترضان و خبرنگاران حمله کردند. 
ویدئوهایی که در ش��بکه های اجتماعی دست به دست 
می ش��ود، نش��ان می دهد که نیروی پلیس لس آنجلس 
عالوه بر ش��لیک گاز اشک آور به سمت معترضان، یک 
معترض را که به دس��تانش دستبند زده شده است، روی 
زمین می کش��ند. برخی خبرها نیز از بازداشت تعدادی از 
معترضان و خبرنگاران حکایت دارد اما مشخص نیست 
که تعداد دقیق آن ها چند نفر هستند. مسئله قابل توجه 
آن است که خشونت پلیس به شلیک گاز اشک آور ختم 
نمی ش��ود و ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر 
ش��ده است، نش��ان می دهد که پلیس آمریکا به حداقل 
یک معترض غیرمس��لح از فاصله نزدیک با اس��تفاده از 

سالح غیرکشنده تیراندازی کرده است.

پلوسی: دورویی بیداد می کند؛ آسیب بی پایان است���
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نخستین 
مقام رسمی آمریکا بود که بالفاصله پس از حکم دیوان 
عالی این کشور در مورد لغو قانون سقط جنین گفت که 
جمهوری خواهان در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت 
س��قط جنین در سراسر آمریکا هستند. وی روز جمعه به 
وق��ت محلی در یک نشس��ت خبری اف��زود: نمی توان 
به آنها اج��ازه داد که اکثری��ت را در کنگره برای انجام 
این کار بدس��ت آورند. اما این هدف آنهاست. پلوسی با 
اش��اره به دو اقدام اخیر دی��وان عالی آمریکا از جمله لغو 
حقوق س��قط جنین و موافقت با حمل س��الح در اماکن 
عمومی، از این مواضع دی��وان عالی انتقاد کرد و گفت: 
دورویی بیداد می کند اما آسیب بی پایان است. جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حکم دیوان عالی 
کش��ورش در خصوص لغو قانون سقط جنین در ایاالت 
متحده آمریکا گفت: این حکم زندگی و سالمت زنان را 

به خطر می اندازد.
افشای اقدام دیوان عالی آمریکا از مدت   ها قبل���

به گ��زارش ایرنا، در پی افش��ای چند م��اه پیش پیش 
نویس سند محرمانه دیوان عالی آمریکا که در آن قاضی 

»س��اموئل آلیتو«، یکی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا و 
تنظیم کننده این سند، نسبت به حکم این دیوان درمورد 
آزادی س��قط جنین در آمریکا موسوم به »رو وی وید« 
)Roe v. Wade(، نظری مخالف داشت، قرار بود غیر 
قانونی کردن این حکم میان این قضات به رای گذاشته 
ش��ود. رس��انه های آمریکایی همان زم��ان پیش بینی 
کردند انتظار می رود پنج قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی 
آمریکا به ممنوعیت این حکم رای دهند. ش��بکه خبری 
س��ی ان ان آن زمان در پی افش��ای این سند محرمانه 
توسط تارنمای رس��انه آمریکایی پولیتیکو، گزارش داد: 
قاضی س��اموئل در متن این س��ند محرمانه نوشته بود؛ 
»حکم پرونده س��قط جنین از همان ابتدا اش��تباه بود.« 
ش��بکه خبری فاکس نیوز 1۵ اردیبهشت ماه 1401 در 
گزارش��ی اعالم کرد: نتایج یک تحقیق نشان می دهد 
از س��ال 1۹۷3 زمانی که دیوان عالی آمریکا قانون »رو 
وی وید« )Roe v. Wade( را به تصویب رس��اند که 
از حقوق زنان برای سقط جنین حمایت می کرد، بیش از 
۶3 میلیون مورد سقط جنین در این کشور تاکنون اتفاق 
افتاده اس��ت؛ کمیته ملی حق زندگ��ی که قدیمی ترین 
سازمان حامی تولد کودکان در آمریکا است تخمین می 
زند از س��ال 1۹۷3 حدود ۶3 میلی��ون 4۵۹ هزار و ۷۸1 
مورد س��قط جنین اتفاق افتاده اس��ت. بر اساس تخمین 
های ارائه ش��ده، آمریکا بین سال های 1۹۷۵ تا 2012 
س��االنه بیش از یک میلیون س��قط جنین را ثبت کرده 
اس��ت. داده های جدید کمیته ملی حق زندگی نش��ان 
م��ی دهند که از هر یک هزار تولد در آمریکا 1۹۵ مورد 
سقط جنین در این کشور اتفاق می افتد. با توجه به یک 
تحقیق موسسه گات ماچر در سال 201۶، اکثر زنانی که 
در آمریکا از سقط جنین در سال 2014 استفاده کرده اند، 
از خانواده های فقیر ب��وده اند و 4۹ درصد آنها درآمدی 
پایین تر از خط فقر )11 هزار دالر در سال در آن زمان( 
در آمریکا داش��ته اند. همچنی��ن 2۶ درصد از زنانی که 
درآمدی باالی خط فقر داش��تند، از سقط جنین استفاده 
کردند. اکثر )۶0 درصد( زنانی که در سال 2014 اقدام به 
سقط جنین کردند در دهه 20 عمر خود بوده و حدود یک 
سوم آنها سن 30 سال به باال داشته اند. حدود ۵۹ درصد 
از موارد س��قط جنین در آمریکا در سال 2014 در میان 

زنانی بوده است که حداقل یک کودک داشته اند.

 آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات وین را از سر بگیریم
وزیر امورخارجه در نشست خبری با بورل:

وزی��ر امورخارجه کش��ورمان با بی��ان اینکه 
گفت وگوهای مفصل و عمی��ق و دقیقی را 
در خصوص مطالب��ات ایران با نماینده عالی 
سیاس��ت خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا 
داش��تیم، اظهار داش��ت: آمادگ��ی داریم در 
روزهای آینده مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
را از س��ر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران 
برای دولت مهم اس��ت. به گزارش خبرنگار 
سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کش��ورمان دقایقی پیش با 
جوزف بورل نماینده عالی سیاس��ت خارجی 
و امور امنیتی اتحادی��ه اروپا در محل وزارت 
امور خارج��ه دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور 
خارجه کش��ورمان و نماینده عالی سیاس��ت 
خارج��ی و امور امنیتی اتحادی��ه اروپا پس از 
این دیدار در نشس��ت خبری مشترک حضور 
یافتن��د. در ابتدای این نشس��ت خبری امیر 
عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان ضمن 
خوشامد به جوزف بورل نماینده عالی سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپا گفت: ما امروز گفت و 
گوهای طوالن��ی اما مثبت��ی را درخصوص 
همکاری های جامع جمهوری اسالمی ایران 
و اتحادیه اروپا داشتیم. امیرعبداللهیان گفت: 
جمهوری اس��المی ای��ران به دنب��ال روابط 
متوازن در سیاست خارجی با جهان است. قاره 
اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار است 
حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول 
تمام کشورهای این قاره چه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه 
اروپ��ا از جمل��ه اولویت های م��ا در پیگیری 
مناس��بات با این قاره است. وی افزود: سطح 
روابط و به ویژه مناس��بات تجاری دو کشور 
در ت��راز ظرفیت های موج��ود بین جمهوری 
اس��المی ایران و یکایک کشورهای اروپایی 
نیس��ت و ما امیدوار هس��تیم در پ��ی روابط 
دوجانبه و گفت وگوهای دوجانبه که با یکایک 
کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه 
گفت وگوها و توافقاتی ک��ه با همکارم آقای 
بورل داشتیم شاهد توسعه و پیشرفته مناسبات 

باشیم. وزیر خارجه افزود: از جمله موضوعاتی 
ک��ه مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم بحث 
ت��داوم مذاکرات جمهوری اس��المی ایران و 
طرف ه��ای دیگر برای لغو تحریم ها اس��ت. 
آقای بورل چندی پیش از من در تماس  تلفنی 
خواستند که چگونه می توانیم بن بست و توقفی 
که بعد از ص��دور قطعنامه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حاصل ش��ده کار را دنبال کنیم 
و از این بن بست خارج شویم. امیرعبداللهیان 
گفت: من به ایشان گفتم جمهوری اسالمی 
ایران همیش��ه از مس��یر دیپلماسی و مذاکره 
عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال می کند 
و از ش��ما دعوت می کنم سفری را به تهران 
داش��ته باش��ید تا از نزدیک همه ابعاد مسئله 
را یک بار دیگر با حضور تیم های مش��ترک 
مذاکراتی ما و شما به عنوان هماهنگ کننده 
در اتحادیه اروپا را دنبال کنیم. وی بیان کرد: 
در پ��ی این گفت وگو ما ام��روز میزبان آقای 
بورل و مورا و تیم دستیاران ایشان در تهران 
هستیم. گفت وگوهای مفصل، عمیق و دقیقی 
را درخص��وص مطالبات جمهوری اس��المی 
ایران داش��تیم. به آقای بورل تاکید کردیم ما 
آمادگ��ی داریم که در روزهای آینده مذاکرات 
را از س��ر بگیریم. وزیر امور خارجه بیان کرد: 
ثانیاً آنچه که برای جمهوری اس��المی ایران 
مهم است نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی 
اس��ت که در سال 201۵ حاصل شده است و 
هر موضوعی که نتواند نفع کامل اقتصادی ما 
را تح��ت تاثیر قرار دهد از نظر دولت آیت اهلل 
رئیسی و جمهوری اسالمی ایران قابل قبول 
نخواهد بود. امیرعبداللهیان گفت: ما س��عی 
می کنیم مش��کالت و نقاط افتراقی که وجود 
دارد در مس��یر گفت وگوهایی که به زودی از 
سر گرفته خواهد ش��د برطرف کنیم. امیدوار 
هس��تیم طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و 
منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن 
ب��ه نقطه پایانی توافق اقدامات مس��ئوالنه و 
متعهدانه ای را انج��ام دهند. وی عنوان کرد: 
درخص��وص آخرین وضعی��ت اوکراین گفت 

و گو کردیم جمهوری اس��المی ایران جنگ 
را راه حل نمی داند با نگاه به ریش��ه های این 
بح��ران و جنگ ب��ر مذاک��ره و گفت وگوی 
سیاسی برای رسیدن به یک شرایط مطلوب 
در منطقه و خروج از جنگ در اوکراین تاکید 
کردیم. وزیر امور خارجه تصریح کرد: همچنین 
آقای بورل را در جریان آخرین گفت وگوهای 
خودم با آقاس الوروف وزیر خارجه روسیه که 
روز پنجش��نبه گذشته انجام شد قرار دادم. در 
موضوع حوزه افغانستان بر ضرورت تشکیل 
دولت فراگیر با مش��ارکت هم��ه اقوام تاکید 
کردیم. امیرعبداللهیان بیان کرد: در همین جا 
الزم می دانم یکبار دیگر صمیمانه ترین مراتب 
همدردی و تسلیت خودم را به حادثه دیدگان 
زلزله تاسفبار و فاجعه اخیر زلزله در افغانستان 
ابراز کنم، برای کشته  شدگان این زلزله آرزوی 
رحمت و غفران الهی و برای مجروحین این 
حادثه آرزوی سالمتی و برای بازماندگان آنها 
صبر مس��ئلت دارم. جمهوری اسالمی ایران 
به مس��ئولیت انسان دوس��تانه خود در ارسال 
کمک های انسان دوستانه به مناطق زلزله زده 
ادام��ه خواه��د داد. وی ادام��ه داد: همچنین 
درخصوص یمن ه��ر دو طرف از تداوم آتش 
بس در این کش��ور حمای��ت کردیم و بر لغو 
کامل محاصره انسانی و از سرگیری مذاکرات 
سیاس��ی یمنی یمنی تاکید داریم. وزیر امور 
خارج��ه گفت: موضوع س��وریه و فلس��طین 
از دیگ��ر موضوعات مورد توجه ما اس��ت. ما 
در مسئله س��وریه معتقد هستیم که باید لغو 
تحریم های یکجانبه اعمال شده علیه سوریه 
در دستور کار قرار گیرد و مردم سوریه باید از 
یک شرایط زندگی خوب برخوردار باشند و در 
فضای امن و آرام و مطمئن نس��بت به آینده 
سیاسی خود هر تصمیمی که در هر مقطعی 
الزم است اتخاذ کنند. امیرعبداللهیان افزود: 
ما به رای و مردم س��وریه احترام می گذاریم 
و به حمایت های خودم��ان از دولت، رهبری 
و ملت س��وریه در مقابله با تروریسم و برای 
حفظ تمامیت ارضی این کشور ادامه می دهیم. 

موضوع فلسطین از مسائل اساسی است که 
همچنان با آن مواجه هستیم. وی بیان کرد: 
ما اقدامات تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل 
را برنمی تابیم و جمهوری اس��المی ایران در 
مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی 
و از جمله اقدام��ات تخریب کننده این رژیم 
در بحث های مرتبط با فعالیت های هسته ای 
صلح آمیز جمهوری اس��المی ایران دس��ت 
بس��ته نخواهد ماند. وزیر امور خارجه گفت: 
یکب��ار دیگر به جوزف ب��ورل و هیات همراه 
ایش��ان خوش��امد می گویم و در پایان اشاره 
می کنم که از جمل��ه موضوعات دیگری که 
مورد بررسی ما قرار گرفت همکاری در حوزه 
انرژی، مبارزه با تروریسم، تداوم مبارزه با مواد 
مخدر، بح��ث مهاجرت از جمل��ه مهاجرین 
افغانس��تانی که در جمهوری اس��المی ایران 
حضور دارند و همچنان شاهد ورود مهاجرین 
و آوارگان افغان��ی به س��مت مرزهای زمینی 
جمهوری اسالمی ایران هس��تیم. وی ادامه 
داد: برخی مباحث کنس��ولی و مطالباتی که 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به هموطنان 
م��ا در بخش هایی از اروپا داش��ت نیز در این 

گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت.
بورل: مذاکرات وین از س�ر گرفته خواهد  ���

شد
در ادام��ه این نشس��ت خبری ج��وزف بورل 
نماینده عالی سیاس��ت خارجی و امور امنیتی 
اتحادیه اروپا گف��ت: برای ما مهم بود که به 
ایران بیایم و هنوز س��فر ما تمام نشده است 
و جلس��ه دیگری خواهم داشت. هدف اصلی 
سفر من شکستن بن بست برجام و کم کردن 
تنش ها اس��ت. وی ادامه داد: برای من مهم 
هست که بن بس��ت برجام را از بین ببریم و 
قرار است مذاکرات برجام را در روزهای آینده 
و به سرعت آغاز کنیم. بورل تاکید کرد: ما به 
عن��وان هماهنگ کننده برجام، در ماه مارس 
پیشنهاداتی را مطرح کردیم و یک سری متن 
و سواالتی بود که قرار بود ایران و آمریکا آن را 
پاسخ بدهند و قرار شد مذاکرات متوقف بشود 

تا این سواالت پاس��خ داده شود اما قرار نبود 
سه ماه متوقف بشود، اما امروز باید مذاکرات 
از سر گرفته ش��ود و این تصمیمی است که 
باید در تهران و واشنگتن گرفته شود. نماینده 
عالی سیاس��ت خارجی و امور امنیتی اتحادیه 
اروپا اظهار داش��ت: بعد از سفر من، مذاکرات 
وین آغاز می ش��ود و تیم من در آنجا خواهند 
بود، رس��یدن به توافق برای کل دنیا و جهان 
مهم اس��ت چراکه ما از م��اه فوریه در دنیای 
دیگری زندگی می کنیم و جنگی بین روسیه 
و اوکراین آغاز ش��ده و اگر در چنین فضایی 
توافق تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه جلس��ه ما امروز 
مهم بود چراکه مذاکرات وین از س��ر گرفته 
خواهد شد، اظهار داشت: دنیا به دنبال ثبات و 
امنیت است و اگر بتوانیم این توافق را داشته 
باشیم می تواند جای امن تری برای کل مردم 
جهان باش��د و منافع کامل اقتصادی ایران را 
تامین کرده و در عین حال نگرانی های جامعه 
بین المللی را درباره عدم اش��اعه هس��ته ای، 
امنیت جهانی و ثبات منطق��ه ای رفع کنیم. 
وی افزود: نگاه جدید اتحادیه اروپا این است 
ک��ه در خصوص منطقه خلی��ج فارس، ما به 
کشورهای منطقه پیشنهاد می کنیم که روابط 
عمیق تری با هم داش��ته باش��ند و براساس 
برنام��ه گس��ترده تری از جمل��ه در خصوص 
انتقال دیجیتال و تجارت و امنیت منطقه ای 
و نمی توان��م چنین نگرش منطقه ای را بدون 
ایران تصور کنم. بورل تاکید کرد: خوشحال 
خواهم ش��د که دوباره به تهران برگردم و در 
مورد روابط ای��ران و اتحادیه اروپا به بحث و 
گفتگو بشینیم چراکه ایران بازار بزرگی است و 
اقتصادهای ما می توانند همدیگر را کامل کنند 
لذا برجام می تواند این ریل را کامل کند. وی 
خاطرنش��ان کرد: ما در مورد مسائل کنسولی 
نی��ز صحبت می کنیم و معتق��دم باید به این 
بحث ها ادامه دهیم. امروز جلس��ه مثبتی بود 
چون تصمیم گرفتیم مذاکرات را در روزهای 

آتی از سر بگیریم.
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اقتصاد کالن

پای بزرگ ترین بانک آمریکا به حمایت 
از سقط جنین باز شد

بانک جی پی م��ورگان آمریکا اعالن کرد که 
تمام هزینه های مسافرت کارمندان برای سقط 
جنین را خواهد پرداخت.به گزارش فارس به نقل 
از رویترز، بانک جی پی مورگان، که بزرگ ترین 
بانک آمریکا به ش��مار می رود، اعالم کرد که 
تمام هزینه مسافرت کارمندانی که می خواهند 
برای س��قط جنین به ایالت هایی که این عمل 
در آنه��ا آزاد اس��ت بروند را خواه��د پرداخت.
ج��ی پی مورگان این تصمیم خود را طی نامه 
به کارمندان که در روز 1 ژوئن ارس��ال ش��ده، 
رسما اعالم کرده است.اخیرا دادگاه عالی آمریکا 
قانون آزاد بودن سراس��ری سقط جنین در این 
کشور را که در سال 1۹۷3 تصویب شده بود را 
لغو کرد و قرار شده هر ایالت به صورت جداگانه 
درباره ممنوعیت یا آزاد بودن این عمل تصمیم 
 گی��ری کند.برخی دیگ��ر از بانک های آمریکا 
نظیر گلدمن س��اکس، سی تی گروپ، و بانک 
آمریکا تصمیم مشابهی را اتخاذ و به کارمندان 
خود اعالم کرده اند.برخی ش��رکت های بزرگ 
آمریکایی نظیر آمازون، والت دیزنی و تسال هم 
گفته اند که سیاست هایی را در راستای اطمینان 
از دسترسی کارمندان به سقط جنین در دستور 

کار قرار خواهند داد.

دالر جایی در آینده روسیه ندارد
یک��ی از نمایندگان دومای روس��یه گفت که 
دالر هیچ اس��تفاده ای در آینده روسیه نخواهد 
داش��ت.به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، 
آناتولی آکس��اکوف، دبیر کمیته بازارهای مالی 
دومای روسیه گفت:  دالر در آینده روسیه هیچ 
کارب��ردی نخواهد داش��ت.این نماینده روس 
گفت: تحریم های غرب علیه روسیه باعث شده 
تا این کشور نتواند بسیاری از کاالهای اروپایی 
و آمریکایی را                            خریداری کند و همین امر باعث 
شده تا ارز آنها بالاستفاده ش��ود.وی ادامه داد: 
ممکن است دیگر هیچ کس به خاطر این گونه 
سیاست های آمریکا نیازی به دالر نداشته باشد. 
ما همین حاال گازمان را                            به روبل می فروش��یم. 
والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور ه��م اخیرا با 
فرمانی اج��رای پرداخت ه��ای بدهی خارجی 
به روبل را                            مجاز کرد.اکس��اکوف گفت: اگر ما 
نتوانی��م دالر را                            خرج کنیم به آن نیازی نداریم.
چند روز پیش بود که پوتین با امضای فرمانی 
روند موقت پرداخت بدهی ه��ای خارجی این 

کشور را                            ابالغ کرد.

میزان دریافت قیر تهاتری شرکت ساخت 
و توسعه کامال شفاف است

معاون ساخت و توسعه راه های شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: سهمیه 
ساالنه قیر تهاتری این شرکت در سال گذشته 
1۷0 هزار تن ب��ود که امکان جذب 400 هزار 
تن قیر در س��ال وجود دارد.به گزارش مهر به 
نقل از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه 
زیربناه��ای حم��ل و نقل کش��ور، محمدرضا 
کدخدازاده در خصوص نح��وه تأمین و توزیع 
قی��ر در پروژه های راه و بزرگراه کش��ور گفت: 
طبق قانون بودجه وزارت نفت مکلف ش��د در 
سال گذشته مبلغ 1۵ هزار میلیارد تومان برای 
تهیه مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( به سازمان ها و 
ارگان هایی که عملیات آسفالتی دارند تخصیص 
دهد که از این میزان 4۸ درصد سهم وزارت راه 
و شهرس��ازی در نظر گرفته شد.وی ادامه داد: 
در سال گذشته س��هم وزارت راه و شهرسازی 
۷,200 میلی��ارد تومان در نظر گرفته ش��د که 
1,۶00 میلیارد تومان از آن به ش��رکت ساخت 
و توس��عه تعلق گرفت.کدخ��دازاده حجم قیر 
اختصاص یافته در س��ال گذشته را 1۷0 هزار 
تن اعالم کرد و افزود: با توجه به نیاز راه های در 
حال احداث و توان فنی و اجرایی شرکت ساخت 
و توسعه امکان جذب 400 هزار تن قیر در سال 
برای بهره برداری از پروژه های راهسازی بیشتر 
وج��ود دارد.معاون س��اخت و توس��عه راه های 
ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کشور س��هم قیر وزارت راه و شهرسازی 
در س��ال 1401 را 4۸ درصد از 1۹ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده در قانون بودجه اعالم 
کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون سهمیه قیر 
تخصیص نیافته است و با توجه به محدودیت 
فصلی برای اجرای پروژه های راهسازی زمان 
تحوی��ل قیر نقش تعیی��ن کنن��ده ای در این 
امر دارد.کدخ��دازاده نحوه اختص��اص قیر به 
پروژه های راهس��ازی از سوی شرکت ساخت 
را توضی��ح داد و گفت: قیر فقط به پروژه هایی 
که در مرحله اجرای آس��فالت قرار دارند تعلق 
می گی��رد و اولویت با پروژه هایی اس��ت که در 
تکمیل ش��بکه راه های منطقه یا کریدورهای 
ترانزیتی کشور مؤثر بوده یا باعث ایمنی مسیر با 

رفع گلوگاه های ترافیکی می شوند.

20 درصد آب شرب در شبکه توزیع 
هدر می رود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور از تالش  شرکت  های آب و فاضالب 
برای کاهش هدررفت شبکه توزیع خبر داد 
و گفت: هم اکنون حدود 20 درصد هدررفت 
داری��م که این عدد بزرگی اس��ت و تالش 
می کنیم به زودی به10 تا 13درصد رسیده و 
مدیریت شود.به گزارش گروه تسنیم، اتابک 
جعفری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کش��ور در م��ورد وضعیت ذخیره 
سدهای کشور گفت: میزان بارندگی نسبت 
ب��ه میانگین بلندمدت در کش��ور 22درصد 
کاهش یافته و ذخیره حال  حاضر س��دهای 
کش��ور 2۶,۵ میلیارد متر مکعب اس��ت که 
این میزان ۵3 درص��د ظرفیت کل مخازن 
سدهاست.جعفری ادامه داد: رعایت الگوی 
مدیریت مصرف با وج��ود افزایش جمعیت 
به وی��ژه در بخش خانگی ارتقا یافته اس��ت 
و در سایر مصارف )غیرخانگی( هم نیازمند 
بهبود رفتار مصرف هس��تیم.وی در پاس��خ 
به نحوه برخ��ورد با صاحبان اس��تخرهای 
خانگی در ش��هری مثل تهران که به دلیل 
مص��رف بی��ش از حد آب از س��وی بخش 
کوچک��ی از جمعیت موج��ب تضییع حقوق 
س��ایر ش��هروندان می ش��ود، گفت: عموم 
مردم یعنی ۶۵ درص��د جمعیت کم مصرف 
و در حد الگو هس��تند، 2۵ درصد پرمصرف 
و بی��ش از الگو مصرف می کنند و ۵ درصد 
بدمصرف هس��تند که در ش��هر تهران این 
۵درصد جمعی��ت، حدود 1۵ درصد مصرف 
را به خ��ود اختصاص داده ان��د که در وهله 
اول درخواست توجه بیشتر و رعایت الگوی 
مصرف از س��وی آن ها را داریم.مشاور وزیر 
نی��رو تصریح ک��رد: در بح��ث تعرفه ها با 
افزایش تعرفه مش��ترکان پرمصرف ، سعی 
در کنترل الگوی مصرف ش��ده است و اگر 
رعایت نکنند، مطابق جداول طراحی ش��ده 
از نی��م س��اعت تا ۵ س��اعت ب��ا قطع آب 
موجه خواهند ش��د، ام��ا امیدواریم به این 
مرحله نرس��یم و با همکاری مردم، مصرف 

مدیریت شود.

ماندگاری کارگران در مشاغل 
افزایش یافت

دبی��رکل کانون عال��ی انجمن های صنفی 
کارگران با اشاره به اینکه ماندگاری در شغل 
در س��ال جاری افزایش یافته اس��ت گفت: 
برای بهبود معیش��ت کارگران پیشنهاد بن 
الکترونیک را داده ایم.هادی ابوی, دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم، با اش��اره به افزایش حقوق ها در 
س��ال جاری گفت: افزایش حقوق ها باعث 
افزایش ماندگاری کارگر در محیط کار شده 
است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی 
و عقب ماندگی مزدی کارگران طی س��ال 
های گذشته ماندگاری در مشاغل مختلف 
بسیار پایین بود. مطابق گزارش وزارت کار 
ماندگاری در مش��اغل 30 درصد در س��ال 
جاری افزایش یافته اس��ت که شاید بتوان 
گفت ک��ه افزایش حقوق ها یکی از دالیل 
این میزان رشد است.  وی ادامه داد:درست 
اس��ت که حقوق ۵۷درص��د افزایش یافت, 
هم با جراحی اقتصادی قیمت تمام کاالها 
هم افزایش یافت. سهم مزد در قیمت تمام 
ش��ده کاال حدود ۷تا۸درصد است. بنابراین 
نمی تواند دلیل بر گرانی ها باش��د.ابوی با 
اش��اره به اینکه مس��کن یکی از مشکالت 
متعدد کارگران است گفت: رقم حق مسکن 
چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور 
امالک را هم برای کارگر پوشش نمی دهد 

و به عنوان یک کمک هزینه مطرح است. 

 شاخص بورس
 1۳ هزار واحد افت کرد

ش��اخص بورس در جریان معامالت دیروز 
ب��ازار س��رمایه با اف��ت 13ه��زار واحدی 
روبرو ش��د.به گ��زارش تس��نیم، در جریان 
دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه بیش از 
۷میلی��ارد و 1۸۸میلیون س��هم و حق تقدم 
به ارزشی بالغ بر 4هزار و 2۶4میلیارد تومان 
در بیش از 440هزار نوبت مورد دادوس��تد 
قرار گرفت و شاخص بورس با افت 13هزار 
و  یک میلی��ون  ارتف��اع  در  ۵۹واح��دی  و 
۵20هزار و 334واحد قرار گرفت.بیش��ترین 
اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری 
به نام نمادهای معامالتی شرکت های ملی 
صنایع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان 
و توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
شد و در مقابل ش��رکت های ایران خودرو، 
سایپا و بانک صادرات با رشد خود مانع افت 
بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این 
گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله 4میلیارد و 213میلیون ورقه به ارزش 
4ه��زار و 2۹۸میلیارد توم��ان در 24۷هزار 
نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۸۶واحد 
افت کرد و در ارتف��اع 20هزار و ۵۸4واحد 

قرار گرفت.

اخبار

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از توافق این وزارتخانه با بانک صادرات برای 
پرداخت 3 هزار میلیارد تومان مجموع وام قرض الحس��نه و وام مرابحه به 
بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، س��ید احسان خاندوزی که در حاشیه جلسه هم اندیشی 
مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع خبرنگاران سخن می گفت، طی 
سخنانی تأکید کرد: یکی از سیاست های جدی دولت در حوزه بانکی این است 
که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیالت خرد را از طریق اعتبارسنجی و 
بدون نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.وی 
اظهار داشت: اقدامات خوبی از طرف شبکه بانکی کشور در این ارتباط شروع 

شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و همچنان اقدامات نظارتی 
در زمینه پیشبرد بهتر و دسترسی سریع تر و ایجاد رضایتمندی گسترده تر مردم 
ادامه دارد.خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلف های مدیران برخی 
شعب از دس��تورات صادره مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به وام های خرد 
بدون طلب ضامن، اظهار داش��ت: خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای 
هیئت مدیره بانک ها ابالغیه ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی 
صورت گرفته است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، 
از طرف خود مدیران عامل بانک ها این جدیت وجود دارد که بدون اغماض 
و چشم پوش��ی به فعالیت های نظارتی خود ادامه دهند.وزیر اقتصاد ادامه داد: 

در جلسه امروز با اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران استانی بانک 
صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه 1401 این بانک در راس��تای اولویت های 
دولت مطرح و در مورد جهت گیری هایی که الزم اس��ت در اصالح تدابیر 
اقتصادی، شاخص های عملکردی بانک و برنامه های مدیریتی پیگیری شود، 
گفتگوی خوب و سازنده ای صورت گرفت. خاندوزی اعالم کرد: هیئت مدیره 
بانک صادرات موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشس��تگان کشور و به ویژه 
بازنشستگان صندوق کشوری که خدمت گیرندگان بزرگ بانک صادرات هم 
محسوب می شوند، مبلغ ۷00 میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض الحسنه 

به آنها بدون دریافت هیچ گونه ضامنی اختصاص دهد.

پرداخت ۳000 میلیارد تومان وام به بازنشستگان کشوری
وزیر اقتصاد خبر داد؛

جیب پر شرکت وارد کننده نهاده و شکم خالی دام ها!
فروش ۵00 هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!

گروه اقتصادی: ش��رکت وارد کننده نه��اده های دامی با 
وجود حمایت گس��ترده وزارت جهاد نتوانست به تعهدات 
س��نگین و پرهزینه خود عمل کند و حاال رییس جمهور 
و رییس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده پرابهام 
را داده اند.به گزارش  مهر، وابس��تگی حدود ۸0 درصدی 
کشور به واردات نهاده های دامی )کنجاله حدود ۹0 درصد، 
ذرت حدود ۸0 درصد و جو حدود ۶0 درصد(، گستردگی 
صنعت دام و طیور کش��ور و نق��ش آن در تأمین امنیت 
غذایی کشور، اهمیت این کاالهای اساسی را بسیار زیاد 
می کند. براساس آمار، سال گذشته ۷ میلیارد دالر صرف 
واردات نهاده های دامی ش��ده اس��ت.در سالهای گذشته، 
بازار نهاده های دامی دچار تنش های بسیار زیادی شد که 
آثار و تبعات آن را در بازار محصوالت پروتئینی نیز شاهد 
بودیم. بس��یاری از کارشناسان اجرای سیاست ارز 4200 
تومانی و دخالت های بیش از اندازه دولت در این حوزه را 
دلی��ل اتفاقات رخ داده، عنوان کردند و تصمیم جمعی بر 
آن ش��د که ادامه این سیاست به نفع کشور و منافع ملی 
نیس��ت و باید نظام یارانه ای کشور اصالح و ارز ترجیحی 
حذف شود.در حالی که کش��ور برای یک جراحی بزرگ 
اقتصادی آماده می ش��د و تج��ار و تولیدکنندگان امیدوار 
بودند با اصالح سیاست نادرست ارز 4200 تومانی، چرخه 
اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز 
ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با 
ایجاد یک شرکت عجیب و غریب، درخواست مبلغ قابل 
توجهی ارز برای این شرکت کرده است.این اقدام وزارت 
جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته که اواخر فروردین 
ماه سالجاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور در گفتگو با  مهر گفته بود: عدم تأمین به موقع 
ارز ب��رای ترخیص کاال موجب ش��ده تا 10 درصد از کل 
نهاده های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده اند 
در معرض فس��اد قرار بگیرد.سید جالل طیبا طیبا با بیان 
اینکه عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کاال موجب 
ش��ده تا 10 درصد از کل نهاده های دامی که به صورت 
اعتباری ترخیص ش��ده اند در معرض فس��اد قرار بگیرد، 
اضافه کرده بود: تبعات چالش های ارزی همواره از سوی 
تأمین کنندگان کاالهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه 
راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.
وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تأمین به موقع ارز این 
است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین المللی به دلیل 
عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می شود.عضو هیأت 
مدی��ره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران 
ادامه داده بود: نب��ود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش 
هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کاال 
با کیفیت باال و قیمت پایین و افزایش هزینه های انبارداری 
برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن به موقع ارز برای 
ترخیص نهاده های دامی محس��وب می شود.طیبا طیبا با 
اشاره به همراهی واردکنندگان با مسئوالن برای عرضه 
اعتب��اری کاال و تالش برای جلوگی��ری از ایجاد کمبود 
نهاده های دام��ی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان 
نهاده ه��ای دامی ترخیص اعتب��اری ۹0 درصدی کاال را 
پذیرفتند اما عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا امکان 
خ��روج 10 درصدی باقی مان��ده کاال از انبار و گمرکات 

مهیا نباشد.

حمایت عجیب وزارت جهاد از یک شرکت خاص ���
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت ماه، 
توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب 
به مسئوالن بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه ها 
عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت 
یافته نسبت به تأمین بخش��ی از کاالهای اساسی اقدام 
کند.در این نامه ها همچنی��ن از واردات نهاده های دامی 
و روغن خ��ام آفتابگردان صحبت ش��ده و وزیر جهاد از 
رئیس کل بانک مرکزی درخواس��ت ک��رده بود که چند 
صد میلیون یورو به حس��اب فروشنده خارجی واریز شود 
و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل ش��رکت آریو 
تجارت س��هیل است برای پیگیری این مساله تا وصول 
آن معرفی شده بود.در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، 
معاون وزیر جهاد در نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی 
اع��الم کرده که مع��ادل یک میلیارد ی��ورو در ترکیه به 
س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی و شرکت های مباشر 
که از جانب آن سازمان معرفی می شوند، اختصاص یابد.

اظهارات مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده 
که بررس��ی های  مهر نشان می دهد شرکت آریو تجارت 
نه تنها تا آن زمان کاالیی وارد نکرده بلکه محموله هایی 
را که وجود نداش��ته در س��امانه بازارگاه با کوتاژ مجازی 
فروخت��ه و ریال آن را از تولیدکنن��دگان جمع کرده و تا 
هم اکن��ون نیز بخش زیادی از آن را نتوانس��ته تحویل 
تولیدکنن��دگان بده��د و گرفتاری های زی��ادی را برای 
دامداران و مرغداران کش��ور ایجاد کرده و امنیت غذایی 
را به خطر انداخته اس��ت.فروش این محموله های کذایی 
در س��امانه بازارگاه در حالی اتف��اق افتاده که تنها زمانی 
وارد کنن��دگان اجازه دارند بار خود را در س��امانه بازارگاه 
عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این 
شرکت اصاًل باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه 

ترخیص بگیرد.
فروش ���۵۰۰ هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه 

و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!
از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵00 
هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال 
آن را هم گرفته اس��ت که باق��ی مانده های 10 درصدی 
سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص 
ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت 
جهاد کش��اورزی می توانسته با ترخیص آن محموله ها، 

این نیاز را تأمین کند و کاالی موجود را به تولیدکنندگان 
بفروشد نه کاالیی که قرار است بعداً موجود شود!

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به هشدارها و سعی در 
پنهان نگه داشتن ماجرا

برای��ن اس��اس، در تاری��خ 10 خ��رداد 1401، اتحادی��ه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به محسن 
کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت 
جهاد کش��اورزی از این اقدام وزارت جهاد کش��اورزی به 

شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.
در مت��ن ای��ن نامه آمده ب��ود که صدها ه��زار تن نهاده 
دامی بخش خصوصی بالتکلیف ب��وده و چند صد هزار 
ت��ن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در 
صف خرید در بازارگاه اس��ت. نامه ای که البته مسئوالن 
وزارت جهاد کش��اورزی توجهی به آن نداش��ته و تالش 
کردن��د که همچنان کار خود را با ش��رکت کذایی پیش 
ببرند.و ماجرا ت��ا جایی ادامه یافت که در هفته های اخیر 
نارضایتی ها از تأمین نهاده های دامی از سوی این شرکت 
به شدت افزایش یافت و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
نیز اعالم کردند که ش��رکت پشتیبانی امور دام جایگزین 
آریو تجارت س��هیل شده و محموله های مذکور را تأمین 

خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی همه چیز را تکذیب می کند! ���

با این حال مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و 
تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعالم کردند که 
همه چیز قانونی بوده است. محمد قربانی، معاون برنامه 
ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی چندی قبل در 
نشستی خبری در واکنش به سوال خبرنگار مهر مبنی بر 

تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!
ورود سازمان بازرسی و قوه قضائیه به ماجرا ���

در حالی که مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی تالش 
می کردن��د همه چیز را قانونی عن��وان کنند، قوه قضائیه 
از انج��ام تخل��ف در این حوزه خبر داد. حجت االس��الم 
والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به تخلفات در واردات 
نهاده های دامی اعالم کرد که اینکه یک دس��تگاه که از 
متولیان امر واردات کاال به کشور است به صورت رسمی 
مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و 
قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه ساز فسادهای 
بعدی و متعدد و ایجاد پرونده های کثیرالشاکی می شود و 
گرفتاری ها و مشکالت بسیار زیادی را هم برای مردم و 

هم برای دس��تگاه قضا به وجود می آورد.همچنین رئیس 
س��ازمان بازرسی گفت: ساخت ش��ماره کوتاژ صوری در 
حالی که هنوز محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده بود 
و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که 
۸00 هزار تن نهاده دامی در س��امانه به مردم، کشاورزان 
و اتحادیه ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده ها وارد 
کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، 
۵00 هزار تن از این نهاده ها را با مبلغ هزار و 100 میلیارد 
تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی 
مورد اش��اره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود 40 
روز از موعد وارد کردن محموله نهاده های دامی به کشور 
از س��وی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده ها تأمین 
نش��ده اند.در پی انتش��ار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی 
در واردات نهاده های دامی، حجت االسالم رئیس جمهور 
به معاون اول و وزیر اطالعات مأموریت داد به س��رعت 

موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
عواقب اقدامات وزارت جهاد کش�اورزی برای امنیت  ���

غذایی و اقتصاد کشور
ب��ا توجه به اتفاقات رخ داده، ص��رف واگذاری اختیارات 
شرکت آریو تجارت سهیل به شرکت دیگر برای تأمین 
نهاده های م��ورد نیاز تولیدکنندگان نمی تواند اتفاقاتی را 
که در این جریان رخ داده، بپوش��اند و با توجه به اهمیت 
نهاده های دامی به عنوان کاالهایی مهم و اس��تراتژیک 
مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی باید پاسخگوی این 
مس��اله باش��ند که چرا چنین اقدامی آن هم در شرایط 
دش��وار جنگ اقتصادی و تحریم صورت گرفته، اتفاقی 
که اگر به موقع جلوی آن گرفته نمی ش��د، می توانس��ت 
تبعات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور و امنیت 
غذایی داش��ته باش��د.همچنین با توجه به مشکالتی که 
این ش��رکت در تأمین نهاده های دامی با آن مواجه شده 
و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران که منجر ش��ده 
تولیدکنن��دگان به دلیل عدم وج��ود نقدینگی نتوانند از 
جای دیگ��ر هم نهاده تهیه کنند، نگرانی های زیادی در 
این خصوص وجود دارد و می تواند تولید این حوزه را در 
ماه های آینده با چالش مواجه کند.در همین زمینه یکی از 
تولیدکنندگانی که از شرکت آریو تجارت سهیل بار خریده 
و هنوز نهاده خود را تحویل نگرفته است، به خبرنگار مهر 
گفت: من نمی توان��م به گاوهایم بگویم که غذا نخورند 
تا وزارت جهاد تدبیر دیگری برای تأمین نهاده کند، تازه 
اگر بتواند چنین تدبیری کند و شرکت پیشتیبانی امور دام 
نهاده کافی برای این منظور داش��ته باشد.از سوی دیگر 
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختالل 
در روند تأمین کاالهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر 
نیز به دلیل رسوب کاالها و مسائل مربوط به تخصیص 
ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این 
امر نیز ممکن اس��ت روند تأمین نهاده ه��ای دامی را با 
کندی و اختالل مواجه کند.س��وال و ابهام مهم دیگری 
ک��ه در این پرونده وجود دارد می��زان ارز اختصاص داده 
شده به این ش��رکت است. سوالی که پاسخ آن را بانک 
مرکزی می تواند و بای��د بدهد. بهرحال باید منتظر ماند 
و دید ورود دس��تگاه قضائی و دستور رئیس جمهور این 
پرونده پر از ابه��ام را چگونه حل می کند و تکلیف افراد 

متخلف چه خواهد شد.

تحت تأثیر جنگ اوکراین سیاست های حمایتی دولت ها از 
افراد کم درآمد، جدی تر از گذشته دنبال شده است و برخی 
کشورها برای طیف وسیعی از جمعیت خود کوپن های غذا 
در قالب جنس و یا پول نقد در نظر گرفته اند.به گزارش 
تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
تع��داد افرادی را که در جهان از گرس��نگی رنج می برند 
ح��دود 200 میلیون نفر تخمین می زند؛ یعنی از هر 30 
نفر در جهان یک نف��ر برای تأمین غذای موردنیاز خود 
با مش��کل مواجه اس��ت. این آمار مربوط به سال 2021 
و پی��ش از آغاز جنگ اوکراین و بروز اختالل در تولید و 

توزیع غذای جهان اس��ت.با آغاز جنگ اوکراین موضوع 
امنی��ت غذایی که در دنیای صنعتی ام��روز و به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته امری پیش پاافتاده و مسلم فرض 
می شد به یک باره موردتوجه دولت ها قرار گرفت. ناگهان، 
ترس و اضطراِب گرس��نگی همه جه��ان را فراگرفت. 
تولیدکنندگان مواد غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی 
م��ردم خود صادرات را محدود کردند و واردکنندگان غذا 
نیز حرص و ولع کمتر دیده شده ای را برای ذخیره سازی و 

واردات هرچه بیشتر از خود نشان دادند.
سهمیه ای شدن کاالهای اساس�ی در فروشگاه های  ���

اروپایی
اگ��ر جنگ اوکراین توس��عه پیدا کند ن��ان، ماکارونی و 
به طورکلی، غالت نخس��تین مواد غذایی هستند که از 
س��فره برخی افراد رخت برمی بندند. روس��یه و اوکراین 
یک س��وم گندم دنیا را تأمین می کنند.روغن آفتابگردان 
نامزد بعدی کمبود اس��ت. روس��یه و اوکراین ۸0 درصد 
صادرات ای��ن محصول در جه��ان را در اختی��ار دارند. 
اتحادی��ه اروپا هر ماه 200 هزار ت��ن روغن آفتابگردان 
از اوکرای��ن وارد می کند، به همی��ن دلیل با آغاز جنگ 
اوکراین خاطرات جنگ جهانی دوم برای مردم اروپا زنده 

شد و روغن آفتابگردان در فروشگاه های اروپا کمیاب و 
سهمیه بندی شد. در آلمان و ایتالیا اعالم شد فروشگاه ها 
تعداد مشخص و محدودی روغن آفتابگردان به هر نفر 
می فروشند. در اسپانیا نیز این کار رسمیت بیشتری پیدا 
کرد و دولت به فروشگاه ها اجازه داد اقدام به سهمیه بندی 
روغن آفتابگردان کنند تا فقط نیازهای روزانه مردم تأمین 
ش��ود. در یونان نیز آرد و روغن آفتابگردان سهمیه بندی 
ش��د و برخی فروشگاه ها در مواجهه با افزایش 3برابری 
تقاضای مردم برای این کاالهای اساسی، برای فروش 

این کاالها به مردم سقف تعیین کردند.

عرضه گندم و برنج کوپنی در دومین کشور پرجمعیت جهان

پشت  پرده اعتراضات مالیاتی و فعالیت رؤسای اصناف 
80 درصد مؤدیان زیر ۵ میلیون  مالیات می  دهند

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد س��ازمان امور مالیاتی، میزان مالیات 
مقطوع نزدیک به ۸0 درصد از کسبه را مبلغی پایین تر از ۵میلیون تومان در نظر 
گرفته است و فقط 2,۵ درصد مؤدیان با گردش مالی باال ملزم به ارائه اظهارنامه 
مالیاتی هستند. به گزارش فارس، میزان درآمد های مالیاتی در اقتصاد ایران نسبت 
به تولید ناخالص داخلی همواره بسیار پایین بوده است، علت اصلی این امر هم به 
تک محصولی بودن اقتصاد ایران بازمی گردد؛ درواقع به دلیل سهولت فروش نفت 
و امکان کسب درآمد بی دردسر، دولت ها عمدتاً به سمت ایجاد زیرساخت های 
الزم برای کس��ب درآمدهای پایدار حرکت نکرده اند.وابستگی اقتصاد ایران به 
درآمدهای نفتی عالوه بر ضربه به صنایع کشور، در شرایط تحریمی، مشکالت 
بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است، ایاالت متحده با اشراف کامل به شرایط 

اقتصادی ایران، ش��ریان اصلی درآمد کش��ور یعنی نفت را ه��دف قرار داد و با 
تحریم های متعدد و س��نگین، ضرباتی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد.به 
سبب کاهش فروش نفت به خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، درآمدهای 
دولت کاهش یافت، دولت گذشته که قادر به تامین هزینه های جاری خود نبود 
با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و عرضه سهام بخشی از مشکالت خود 
را مرتفع ساخت، با این وجود به کار گرفتن شیوه های گفته شده عالوه بر کاهش 

سرمایه اجتماعی حاکمیت، منجر به افزایش شدید تورم و نقدینگی شد.
اصالح نظام مالیات ستانی  از نان شب واجب تر است ���

اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از 
اصلی ترین بندهای سند جامع اقتصاد مقاومتی شناخته می شود، سند جامعی که 

در س��ال 13۹2 از س��وی مقام معظم رهبری ابالغ شد، در همین جهت، دولت 
با تکمیل بانک اطالعاتی خود، به دنبال برقراری عدالت در نظام مالیاتی است، 
امری که در صورت تحقق، درآمدهای مالیاتی دولت را هم افزایش خواهد داد.
اظهارات مس��ئوالن سازمان مالیاتی کشور بیانگر آن است که در سال گذشته، 
30۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، که سهم مشاغل حدود 
1۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته 3 میلیون و ۵00 هزار اظهارنامه 
به س��ازمان مالیاتی ارائه شده است که به طور متوسط، کسبه ۵ میلیون و 41۶ 
هزار تومان به صورت سالیانه مالیات پرداخت کرده اند که بنا بر اظهارنظر مهدی 
موحدی، رئیس مرکز پژوهش  و برنامه ریزی مالیاتی، مالیات یک میلیون و 200 

هزار کسبه، در سال گذشته صفر بوده است.
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شهرستان

جمعه بازار خودرو در اراک راه 
اندازی می شود

 کریمی شهردار اراک در خصوص مصوبات 
جلس��ه س��اماندهی روز بازارهای  گفت: در 
ش��هر اراک چندین روز بازار) یکش��نبه، سه 
ش��نبه، چهارش��نبه و جمع��ه( در محله های 
مختلف برگزار می ش��ود، که مقرر گردید که 
مدیریت ای��ن روز بازارها به صورت یکپارچه 
و ط��ی تفاهم و توافق نام��ه، به اتاق اصناف 
واگ��ذار گردد، همچنین س��اماندهی این روز 
بازاره��ا به نحو مطلوبی انجام ش��ود. وی در 
ادامه در خصوص مصوبه طراحی اپلیکیش��ن 
روز بازار اراک در این جلسه، گفت: مجموعه 
اصنافی که متقاضی حضور در این روز بازارها 
هس��تند می توانند از خدمات این اپلیکیشن 
اس��تفاده کنند.همچنی��ن از ای��ن برنامه می 
توان جهت خریدهای اینترنتی استفاده نمود. 
شهردار اراک درخصوص راه اندازی شب بازار 
و روز بازار کتاب در اراک، گفت: در این جلسه 
مقرر گردید که پیرامون راه اندازی شب بازار 
و روز بازار اراک بررسی بیشتری صورت گیرد 
و مکان برگزاری آن مشخص گردد. وی ابراز 
امیدواری کرد که با ش��کل گیری مجموعه 
تفریحی و توریس��تی دره گردو و ایجاد تونل 
نوری در آن منطقه، شب بازار در این منطقه 
ایجاد ش��ود.همچنین با هم��کاری اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان روز بازار 
کتاب ویژه اهالی فرهنگ و کتاب راه اندازی 
ش��ود.  کریمی در خصوص راه اندازی جمعه 
بازار خودرو در محل پردیس خودرویی اراک 
گفت: س��از و کار راه اندازی این روز بازار نیز 
آماده و مصوبات آن از شورای اسالمی شهر 
اخذ شده است  به این صورت که متقاضیان 
خرید و فروش خودرو، جمعه ها در ش��هرک 
خودرو گرد هم آمده و با حضور دستگاه هایی 
همچون پلیس، اداره ثب��ت، اصناف اقدام به 

خرید و فروش خودرو نمایند .

پتروشیمی ایالم گل سرسبد 
سرمایه گذاری »پترول« است

 مدیران ارش��د گروه سرمایه گذاری و توسعه  
صنایع تکمیلی پتروش��یمی خلی��ج فارس از 
واحده��ای مختلف پتروش��یمی ایالم بازدید 
کردند و راهبردها، آینده ی طرح ها، مشکالت 
و راه حل ها برای افزایش ظرفیت تولید بررسی 
ش��د. ؛ نماینده س��تاد و هیئت مدی��ره گروه 
سرمایه گذاری پترول با تمجید از تالش های 
صورت گرفته و مان��دگار مدیران و کارکنان 
در این مجتمع بزرگ، گفت: پتروشیمی ایالم 
گل سرسبد س��رمایه گذاری »پترول« است. 
»علی علیرضان��ژاد« با بیان اینکه ایالم یک 
اس��تان مرزی و  کمتر توس��عه یافته اس��ت و 
پتروش��یمی در استانی با ش��رایط خاص قرار 
گرفته است، اظهار داشت: امیدواریم اقداماتی 
صورت گیرد تا مردم حالوت و شیرینی  وجود 
این ش��رکت را بیش از پیش بچشند. وی با 
تأکید بر اینکه باید به س��رعت راه حل خروج 
از مش��کالت، تأمین خوراک و ایجاد صنایع 
پایین دستی در راستای تکمیل ارزش افزوده 
تعیین شود، تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز 
پروژه ها را می توان از طریق سیس��تم بانکی 

کشور و از درون گروه)پترول( تأمین کرد.
نماینده س��تاد و هیئت مدیره گروه س��رمایه 
گ��ذاری پت��رول ی��ادآور ش��د: بای��د صنایع 
پتروش��یمی با کمترین ریس��ک و بیشترین 
بازدهی از طریق شرکت های دانش بنیان در 
راس��تای افزایش ظرفیت تولید و ارزش گام 

بردارند.
»علیرضان��ژاد« با اش��اره ب��ه اینکه نخبگان 
صنع��ت اص��ل را بر تولی��د قرار دهن��د و از 
حاش��یه به دور باش��ند تأکید ک��رد: ضرورت 
دارد که صنعت پتروش��یمی در مس��یر جذب 
س��رمایه گذاری بیش��تر قرار گیرد و فرهنگ 

سرمایه گذاری در منطقه نهادینه شود.
وی خاطرنش��ان س��اخت: مدی��ران دولتی، 
ذینفع��ان، فع��االن اجتماعی و رس��انه  های 
منطقه حامی تولید، سرمایه گذاری و صنعت 

پتروشیمی باشند.
نماینده س��تاد و هیئت مدیره گروه س��رمایه 
گ��ذاری پترول در  پایان با بیان اینکه مدیران 
جه��ادی در هر عرص��ه ای ورود کرده موفق 
ظاهر شده اند تصریح کرد: مجموعه »پترول« 

پشتیبان پتروشیمی ایالم است.
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی نیز در جریان 
این بازدید و نشس��ت با بیان اینکه نگاه تیم 
جدید مدیریتی به تولید و پتروش��یمی ایالم 
مثبت، راهبردی و قابل تقدیر است، گفت: با 
همت و حضور نیروهای با تجربه و متخصص 
طی دو سال آتی، آینده بسیار درخشانی پیش 

روی پتروشیمی ایالم است.

جلسه کمیته درآمد شهرداری 
چهارباغ به ریاست علی اصغر مهدی 

پور برگزار شد
جلس��ه کمیته درآمد ش��هرداری چهارباغ به 
ریاس��ت علی اصغر مهدی پور سرپرس��ت 
معاون��ت اداری مال��ی و با حض��ور معاونین 
شهردار و مس��وولین حوزه های درآمدی در 

دفتر معاونت آغاز شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی مدیریت 

شهری چهارباغ
 جلس��ه کمیت��ه درآمد ش��هرداری چهارباغ 
دقایقی پیش به ریاس��ت علی اصغر مهدی 
پور سرپرست معاونت اداری مالی و با حضور 
معاونین ش��هردار و مس��وولین ح��وزه های 

درآمدی در دفتر معاونت آغاز شد.
 در ای��ن جلس��ه موضوعات مه��م درآمدی 
شهرداری به ویژه در بخش های شهرسازی، 
اجراییات، ماده صد و وصول مطالبات بررسی 
خواهد شد.  مسوولین حاضر، در ابتدای جلسه 
با اش��اره به وضعیت درآمدی شهرداری، بر 
ضرورت ارتقای سطح درآمد در کنار افزایش 

خدمات و تکریم ارباب رجوع تاکید کردند.
  قرار اس��ت در جلس��ه امروز کمیته درآمد 
ش��هرداری چهارباغ، تعدادی از پرونده های 
درآمدی بررسی و راهکارهای الزم از سوی 
مس��وولین برای وصول مطالبات و دریافت 

معوقات ارایه شود.
 ارایه توضیحات کارشناسی ار سوی مسوولین 
حوزه های درآمدی شهرداری، بخش پایانی 
جلسه امروز کمیته درآمد شهرداری چهارباغ 

خواهد بود.

هشت تفاهم نامه و قرارداد تبادل 
فناوری در استان کرمانشاه امضاء شد

هفت تفاهم نام��ه و یک ق��رارداد به ارزش 
س��ه میلیاد تومان بی��ن واحدهای صنعتی و 
ش��رکت های دانش بنی��ان در اولین رویداد 
تبادل فناوری استان کرمانشاه روز چهارشنبه 

در پارک و علم فناوری امضا شد.
در اولی��ن روی��داد تب��ادل فناوری اس��تان 
کرمانش��اه که در برج پ��ارک علم و فناوری 
برگزار ش��د؛ یک تفاه��م نامه همکاری بین 
شرکت ش��هرک های صنعتی و پارک علم 
فن��اوری به منظ��ور هم افزای��ی و حمایت 
های بیش��تر از ش��رکت ه��ای دانش بنیان 
اس��تان منعقد ش��د. همچنین در این رویداد 
دفتر جدی��د کارگزاری »فن ب��ازار« منطقه 
ای در راس��تای انسجام هماهنگی شناسایی 
فناوری موردنیاز واحدهای صنعتی و عرضه 
و تقاض��ای آن در منطقه در برج پارک علم 
و فناوری اس��تان کرمانش��اه افتتاح شد. در 
ادامه این رویداد مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان کرمانشاه از بسیج تمام 
دس��تگاه های اجرایی و امکانات اس��تان در 
راس��تای حمایت از ش��رکت های فناوری و 
دانش بنیان خبر داد و گفت: تمام امکانات و 
زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری مورد 
نیاز ش��رکت های فناوری و دانش بنیان در 

شهرک های صنعتی استان موجود است.
»بیژن کردس��تانی« با بیان اینکه در استان 
کرمانش��اه 2 ه��زار و ۵00 هکت��ار زمین در 
اختیار ش��رکت ش��هرک های صنعتی قرار 
دارد، اف��زود: اکن��ون 30 س��وله 200 متری 
برای اس��تفاده شرکت های دانش بنیان که 
بتوانند پروژه های علمی و فناوری خود را در 
آن پیش ببرند، آماده داریم که اگر متقاضیان 

بخواهند در اختیار آنان قرار می دهیم.

صرفه جویی مردم در بخش خانگی 
برق موجب تداوم تولید در صنایع 

می گردد
همزم��ان ب��ا ش��روع هفته صرف��ه جویی ، 
مدیران عامل ش��رکت های برق منطقه ای 
سمنان و توزیع نیروی برق استان سمنان به 
همراه مدیران دفتر روابط عمومی و حراست 
و مسئول پایگاه های بسیج  این دو شرکت 
با نماینده ولی فقیه در اس��تان سمنان و امام 
جمعه س��منان دیدار و گفتگو نمودند. حجه 
االس��الم و المسلمین مطیعی ، نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه سمنان با قدردانی 
از تالش مجموعه مدیران و کارکنان صنعت 
برق استان اظهار داشت : برق نعمت بزرگی 
س��ت که تمامی لحظات زندگی مان به آن 
مرتبط گردیده ، لذا جهت تداوم این خدمت 
ارزشمند باید فرهنگ صحیح مصرف کردن 
را در خودم��ان نهادین��ه نمائیم.نماینده ولی 
فقیه در استان س��منان با اشاره به تاکیدات 
و توجه��ات رهب��ر معظم انق��الب در تولید 
داخل��ی گفت : در برنامه ریزی مدیریت بار ، 
به گونه ای عمل شود تا صنایع و کشاورزان 
با کمترین مشکل جهت تولید محصول خود 
مواجه ش��وند.وی استان س��منان را با وجود 
بیشترین تابش آفتاب در طول سال و شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی مناس��ب ، مستعد برای 
س��رمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی 
و بادی دانست و افزود : فراهم نمودن زمینه  
جذب سرمایه گذاران جهت ساخت نیروگاه 
های خورشیدی و بادی می تواند بخشی از 

کمبود تولید برق را جبران نماید.

اخبار

 جلس��ه قرارگاه جه��ادی خدمت و کمیته 
تح��ول و پیش��رفت بهارس��تان با حضور 
نمایندگان گروه های جهادی و س��ازمان 
های مردم نهاد در ش��هر جدید بهارستان 
برگزار ش��د. ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 

شرکت عمران بهارس��تان جلسه قرارگاه 
جهادی خدمت و کمیته تحول و پیشرفت 
شهر بهارس��تان با حضور حجت االسالم 
والمسلمین موسوی رئیس قرارگاه خدمت 
و کمیته تحول و پیشرفت شهرهای جدید 

کش��ور و نماینده ی دکتر جعفری معاون 
وزی��ر راه و شهرس��ازی، کارشناس��ان و 
مدیران شرکت عمران بهارستان، اساتید، 
نخبگان، مقام آوران، تشکل های جهادی 
و گروه های مردم نهاد شهر بهارستان در 

شرکت عمران بهارستان برگزار شد.
در این جلس��ه مس��ائل مربوط به فعالیت 
های گروه های جهادی و س��ازمان های 
مردم نه��اد م��ورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت.

 رییس کمیته پیشرفت و تحول و دبیر قرارگاه جهادی خدمت شهرهای جدید از شهر جدید بهارستان بازدید کرد

از ایران خودرو خراسان بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیربه عمل آمد
مش�هد مقدس محمدرضا رحمتی-دادس��تان شهرستان 
نیش��ابور به همراه رئیس دادگس��تری و اعضای هیئت 
مدی��ره انجم��ن حمای��ت از زندانیان این شهرس��تان از 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان بابت حمایت از 

خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
هم زمان با اولین روز هفته قوه قضاییه، دادستان شهرستان 
نیشابور به همراه رئیس دادگستری، مدیرعامل و جمعی 
از اعضای هیئت مدی��ره انجمن حمایت از زندانیان این 
شهرس��تان ضمن بازدید از خطوط تولید ش��رکت ایران 
خودرو خراس��ان از مدیرعامل این شرکت بابت حمایت 

از خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند. 
دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان نیشابور با اشاره 
به تالش های ش��رکت ایران خودرو خراسان در راستای 
توجه به آسیب های اجتماعی و نگاه ویژه مدیرعامل این 
شرکت به مقوله حمایت از خانواده گفت: طی جلسه ای 

که هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرس��تان 
نیش��ابور با مدیرعامل ش��رکت برگزار کردند و بازدیدی 
که از زندان نیش��ابور ب��ه عمل آوردن��د همکاری های 
اثربخش��ی در جهت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند 

این شهرستان به وجود آمد.
س��ید محمد حسینی افزود: در راستای این همکاری و با 
ت��الش انجمن، کارگاه تولیدی کیف دوزی و خیاطی در 
محل انجمن ایجاد ش��د که اولین س��فارش، تولید کیف 
جهت استفاده کارکنان شرکت تحویل داده شده است و 
باتوجه به رضایت از کیفیت محصول دومین سفارش نیز 

به زودی تحویل داده خواهد شد.
رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان 
نیش��ابور خاطر نش��ان کرد: : از مدیرعامل شرکت ایران 
خودرو خراسان بابت اشتغالزایی و کمک به تجهیز کارگاه 

انجمن حمایت از زندانیان نیشابور تشکر می کنم.

با حضور دادستان عمومی و انقالب نیشابور:

  توافقات اولیه اتاق بازرگانی اردبیل و مسکو برای ایجاد مرکز تجاری ایران در مسکو
در جریان سفر رئیس اتاق بازرگانی اردبیل به مسکو :

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، 
حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل 
در سفرخود به روسیه در دیدار با اعضای اتاق 
بازرگانی این کش��ور در ش��هر مسکو ، برای 
بررس��ی راهکارهای توسعه همکاری گفتگو 

کردند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل برای ایجاد مرکز 
تجاری و نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی 

در کشور  روسیه اعالم آمادگی کرد.
حسین پیرموذن در این دیدار مطالب مهمی  

را مطرح و پیش��نهاد دادند؛ تعیین نمایندگان 
دو اتاق بازرگانی مسکو و اردبیل برای ارتباط 
دائمی و تبادل اطالعات تجاری و نمایشگاهی 
و فرصتهای سرمایه گذاری فیمابین دو اتاق- 
دعوت از سرمایه گذاران روسیه برای برگزاری 
همایش در اس��تان اردبیل و گیالن در زمینه 
های کشاورزی و مواد غذایی و گردشگری و 
معدنی و ایجاد زیرساختهای ریلی و ....-اعزام 
و پذیرش هیاتهای تجاری بصورت مس��تمر 
-توس��عه همکاریهای بانک��ی و بیمه ای و 

گمرکی-پ��ی گیریهای الزم ب��رای امضا و 
توافقات نهایی گمرکات دو کشور برای انعقاد 
تعرف��ه های ترجیحی-توس��عه همکاریهای 
مرک��ز داوری ات��اق بازرگانی مس��کو و اتاق 
بازرگان��ی ایران در انعقاد قراردادهای تجاری، 
ثبت ش��رکت و رس��یدگی ب��ه اختالفات و 
دعاوی فعالین اقتصادی دو کشور-همکاری 
در قرارداه��ای خواهرخواندگی- تالش برای 
جذب سرمایه گذاران روسی برای اتصال راه 
آهن اردبیل -مغان بصورت فاینانس-سرمایه 

گذاری مشترک برای ایجاد پایانه صادراتی و 
سورتینگ و بسته بندی محصوالت کشاورزی 
و غذایی و گلخانه ای در منطقه مغان اردبیل- 
تالش برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل 
و توس��عه حمل دریایی از طریق بنادر ایران 
به بنادر ماخاچ قلعه و آس��تراخان روس��یه از 
طری��ق ب��کار گرفتن  کش��تی ه��ای رو رو 
بصورت خرید و یا استیجاری در دریای خزر-
توس��عه همکاریهای دو اتاق برای بازاریابی و 
مارکتینگ و برندسازی و قراردادهای تجاری 

محصوالت تولیدی ایران با فروش��گاههای 
زنجیره ای روسیه

 ب��ا حضور اس��تاندار، مدی��رکل راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای ای��الم، فرماندار 
شهرس��تان هلیالن و جمعی از مسئوالن 
اس��تانی؛ پل بزرگ جزمان در شهرستان 
هلیالن ب��ا صرف اعتب��اری بالغ بر 1۷0 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان ایالم در حاشیه این مراسم گفت: 
این پل محل تردد 32 روس��تا با جمعیتی 
بال��غ بر هفت هزار نفر و تنها راه ارتباطی 

به مرکز شهرستان است.
»سیدزاهدین چشمه خاور« اظهار داشت: 
اح��داث این پ��ل از اهمیت بس��زایی در 
شهرستان هلیالن برخوردار است چرا که 
روزانه حدود یک هزار خودرو از روی این 

پل تردد می کنند.
وی با اش��اره به ویژگی ه��ای این طرح 
مهم راهداری تصریح کرد: این پل دارای 
پنج دهانه 20 مت��ری بطول 110 متر  و 

عرض 12 متر است.
»چش��مه خاور« یادآور ش��د: میزان بتن 
مصرف��ی بطول هفت ه��زار متر مکعب، 
320 ت��ن میلگرد، احداث حف��اظ و نرده 
فل��زی ب��ه وزن 1۷ تن و 1۷ ه��زار متر 
مکعب خاکبرداری و خاک ریزی از دیگر 

اقدامات انجام ش��ده برای احداث این پل 
است.

 وی خاطر نش��ان ساخت: بهسازی قطعه 
س��وم راه روستایی پیامن چنار و پله کبود 
عل��ی باقر از توابع شهرس��تان هلیالن از 
دیگر پ��روژه های در دس��ت اجرای این 
منطقه می باش��ند که در دستور کار  این 

اداره کل قرار دارند.
گفتنی اس��ت؛ دکتر »حس��ن بهرام نیا« 
ابه هم��راه معاونین اقتص��ادی و عمرانی 

و جمع��ی دیگر از مس��ئوالن اس��تانی با 
استقبال مردم و مسئوالن شهرستان وارد 

هلیالن شد.
  الزم ب��ه ذک��ر اس��ت؛ بازدی��د از گلخانه 
هیدرپونی��ک، افتتاح پل جزم��ان، بازدید 
از طرح پتروش��یمی و حض��ور در زردالن 
سردسیر، دیدار با خانواده شهداء و شرکت 
در نشس��ت ش��ورای اداری شهرستان؛ از 
جمله برنامه های اس��تاندار ایالم در سفر 

یک روزه به شهرستان هلیالن است.

پل بزرگ جزمان با صرف 1۷0 میلیارد ریال اعتبار در هلیالن افتتاح شد
با حضور استاندار ایالم و جمعی از مسئوالن استانی؛

افزایش جمعیت گورخرهای ایرانی پارک ملی کویر
سرپرست محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان خبر داد

سرپرس��ت محیط زیس��ت طبیعی اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت اس��تان س��منان از 
افزای��ش جمعیت گورخره��ای ایرانی پارک 

ملی کویر به 1۵ راس خبر داد.
 مرتضی فرخی اظهار کرد: با تولد یک کره 
دیگر در هفته گذشته جمعیت گورخر ایرانی 
در س��ایت پارک ملی کویر استان سمنان به 
1۵ راس رس��ید. وی با اشاره به طرح احیای 
زیس��تگاه گورخر ایرانی در پارک ملی کویر 
در شهرستان گرمس��ار افزود: در این پارک 

که در گذش��ته های دور یکی از زیس��تگاه 
های گورخر ایرانی بوده، از س��ال 13۵3 به 
این س��و دیگر هیچ گزارش��ی در خصوص 
مشاهده گورخر در این زیستگاه نداشته ایم و 
با اجرای طرح احیای این زیس��تگاه از سوی 
سازمان محیط زیست و انتقال گورخرهایی 
از زیس��تگاه ه��ای ی��زد و توران ش��اهرود 
خوشبختانه امروز شاهد زیست گورخر ایرانی 
در محیط طبیعی پارک هس��تیم. سرپرست 
محیط زیس��ت طبیع��ی اداره کل حفاظ��ت 

محیط زیست استان با بیان اینکه طرح احیا 
و تکثی��ر گورخر ایرانی در اس��ارت با انتقال 
س��ه راس ماده از یزد به توران و س��پس به 
پارک ملی شروع شد ادامه داد: در سال ۹۷ با 
افزایش گورها به 10 راس آنها را پارک ملی 
کویر منتقل کردیم و خوش��بختانه علی رغم 
برخی اتفاقات ناخوش��ایند در ابتدای اجرای 
طرح امروز شاهد زیس��ت گورخر ایرانی در 
این زیس��تگاه مهم هستیم. خرخی از وجود 
دو گل��ه گورخر ایرانی در پ��ارک ملی کویر 

خبر داد و خاطرنشان کرد: بخش بیشتر این 
گورخرها در کویر مرکزی به صورت آزادانه 
و در محیط طبیعی زیست دارند. ضمن اینکه 
فعالیت های پژوهش��ی نیز در سایت انجام 
می شود. معاون محیط زیس��ت طبیعی اداره 
کل حفاظت محیط زیس��ت استان از گورخر 
ایرانی به عنوان یک گونه چتر در زیس��تگاه 
پارک ملی نام برد و گفت: گونه های چتر از 
اهمیت بسیار باالیی در زیستگاه برخوردارند 
و به پایداری جمعیت س��ایر گونه های پارک 

مل��ی کویر مرکزی نظی��ر جبیر و…کمک 
می کنند.

وی با اش��اره به وجود دو ی��وز فاقد توانایی 
زادآوری کوش��کی و دلب��ر در پ��ارک توران 
گف��ت: با توج��ه به اینکه ای��ن یوزپلنگ ها 
سن باالیی دارند و در این سن فاقد توانایی 
زادوول��د بوده و ام��کان رهاس��ازی آنها در 
طبیع��ت نیز وجود ن��دارد قرار اس��ت که از 
این یوزها در طرح گردش��گری که در توران 

اجرایی می شود مورد استفاده قرار گیرند.

بازرسی فنی بال حمایتی سازمان برای تولید مستمر است

کسب عنوان طرح برتر فوالد اکسین در دوازدهمین جشنواره ملی بهره وری کشور

بازرس��ی فنی کارآمد در کن��ار بهره برداری 
صحی��ح و تعمی��رات به موقع و پش��تیبانی 
مناس��ب س��ایر واحدها، تولید ایمن و پایدار 

را تضمین می کند
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
البرز ، س��ید رضا غفاری��ان مدیرعامل این 
ش��رکت در جلس��ه با رییس بازرس��ی فنی 
ش��رکت ملی گاز ایران ک��ه در مورخ یکم 
تیرماه 1401 در س��الن جلسات این شرکت 
برگزار ش��د ، ضمن تقدیر و تشکر از حضور 
بازرس��ان فنی شرکت ملی گاز ایران گفت : 
بازرس��ی فنی یک چاقوی دولبه اس��ت هم 
می تواند کارگش��ا باشد هم می تواند باعث 

مشکل و آسیب رساندن باشد . بازرسی فنی 
یک قاضی بس��یار مهم است که از اهمیت 
بس��یار باال و کلیدی برخوردار می باشد که 
یکی از با اهمیت ترین مسائل یک شرکت 
می باش��د .غفاریان در ادام��ه عنوان کرد : 
با همفکری و هم قس��م ش��دن بین تمامی 
همکاران ش��رکت گاز استان البرز نسبت به 
شعار س��ال این مجموعه که س��الی به یاد 
ماندنی در گازرسانی جهادی به روستاها می 
باش��د، تمام تالش و س��عی خود را خواهیم 
کرد تا در امر گازرس��انی تمامی روستاهای 
این اس��تان از نعم��ت گاز طبیعی برخوردار 
شوند و هم چنین اس��تان البرز را به استان 

س��بز در گازرس��انی تبدیل کنی��م .رییس 
بازرسی فنی ش��رکت ملی گاز ایران گفت: 
بازرس��ی فنی کارآمد در کن��ار بهره برداری 
صحی��ح و تعمی��رات به موقع و پش��تیبانی 
مناس��ب س��ایر واحدها، تولید ایمن و پایدار 
را تضمین می کند ابوالفضل وروانی فراهانی 
ب��ا بیان اینکه بازرس��ی فنی ب��ال حمایتی 
س��ازمان برای تولید مستمر اس��ت، افزود: 
دیدگاه بازرس��ی فنی به مسائل و مشکالت 
مجموعه ه��ای صنع��ت گاز از منظر حفظ 
س��المت تجهیزات و تاسیس��ات و تالش 
در راس��تای افزایش طول عمر آنها اس��ت 
فراهانی افزود : بازرسی فنی به عنوان چشم 

بیدار س��ازمان با اعمال بازرس��ی در مراحل 
خرید کاال و س��اخت تجهی��زات و در زمان 
نصب  حضوری فعال دارد و به همین دلیل 
احتمال به کارگیری و استفاده از تجهیزات 
و کاالی غیراس��تاندارد به حداقل می رس��د 
رییس بازرس��ی فنی شرکت ملی گاز ایران 
تالش های کارکنان شرکت گاز استان البرز 
را قابل س��تایش خواند و گفت : استان البرز 
یکی از چهار کالن ش��هر کش��ور به عنوان 
یک قطب صنعتی تاثیر بسزایی در اقتصاد و 
شکوفایی کشور دارد که انتظار می رود مسیر 
رو به رش��د خود را ب��ا همین روند طی کند 
.س��ید رضا غفاریان مدیر عامل شرکت گاز 

اس��تان البرز گف��ت : واحدهای نظارتی این 
ش��رکت همچ��ون ادارات بازرس��ی فنی و 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست از بازوهای 
اصلی و تاثیرگذار مدیریت بوده که سالمت 
و ایمن��ی کارکنان و تجهی��زات را تضمین 
می کنن��د وی در پای��ان به سیاس��ت های 
بازرس��ی فنی ستاد ش��رکت ملی گاز ایران 
اشاره و خاطرنش��ان کرد: چتر حمایتی این 
امور از نظر پشتیبانی فنی و ساختار سازمانی 
بر روی ش��رکت های گاز اس��تانی گسترده 
اس��ت و با تقویت و ارتقای جایگاه بازرسی 
فنی بر خدمت رس��انی مطلوب شرکت ملی 

گاز تضمین می شود .

براساس محاسبات صورت گرفته و ارزیابی 
کمیته علمی و داوران، شرکت فوالد اکسین 
خوزستان در دوازدهمین مسابقات جشنواره 
ملی بهره وری موفق به کسب عنوان طرح 

برتر شد.
 به گ��زارش رواب��ط عمومی، صب��ح امروز 
جش��نواره ملی بهره وری که با حمایت اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن در تهران برگزار 

شد، پروژه های موفق انجام شده در شرکت 
های مختلف داخلی، بررس��ی، ارزیابی و در 
نهای��ت در س��طح ملی و بی��ن المللی مورد 
تقدیر قرار گرفتند که فوالد اکسین خوزستان 

موفق به کسب عنوان طرح برتر شد.
همچنی��ن در این دوره، چهار پروژه از طرف 
ش��رکت فوالد اکسین خوزس��تان در فرایند 
واحد تحقیق و توس��عه بررس��ی، ارزیابی و 

انتخ��اب و به این جش��نواره معرفی ش��دند 
و خوش��بختانه پ��س از ارزیابی این طرح ها 
توس��ط کمیته داوری، شرکت فوالد اکسین 
موفق ب��ه دریافت دو لوح تقدی��ر و دو لوح 

سپاس گردید.
شایان ذکر است از میان چهار طرح ارائه شده 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در جشنواره 
ملی بهره وری، یک طرح نیز بعنوان »س��ه 

طرح برتر کشور« انتخاب گردید.
عناوین و رتبه های کسب شده به شرح زیر 

می باشند؛
1. طرح مهندس��ی معکوس سیستم کنترل 
احتراق و س��اخت نرم اف��زار پایش مصرف 
س��وخت موفق به دریافت لوح تقدیر و طرح 

برتر کشوری شد.
2. اص��الح و ب��ه روز رس��انی ن��رم افزار و 

Firmware برده��ای کنترلی درایوهای 
ABB موفق به دریافت لوح سپاس شد.

3. افزایش راندمان تولید ورق های آلیاژی و 
API موفق به دریافت لوح سپاس شد.

4. ارتقاء و بومی س��ازی سیستم اتوماسیون 
 Oxycutting( ماش��ین برش ه��وا گاز
Machine( موفق به دریافت لوح سپاس 

شد.
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پرداخت مطالبات و معوقات پرستاران 
پیگیری می شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، پیگیری 
پرداخ��ت مطالب��ات و معوق��ات پزش��کان، 
پرس��تاران و بیمارس��تان ها را ازسوی وزارت 
بهداشت، دفتر ریاس��ت جمهوری و سازمان 
برنامه و بودجه، ب��ه عنوان یکی از مصوبات 
جلس��ه امروز این س��تاد اعالم ک��رد. عباس 
ش��یراوژن در صفحه توئیت خود نوش��ت: به 
اس��تفاده از ماس��ک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در اماکن مس��قف ش��لوغ، پرتردد 
و پ��ر ازدح��ام، وس��ایل نقلی��ه عموم��ی و 
بیمارستان ها. در ش��هرهای زرد و آبی )فعال 
همه شهرهای کشور( توصیه جدی می شود 
و  در س��ایر اماکن )بخصوص فضاهای باز( 
الزامی به اس��تفاده از ماس��ک وج��ود ندارد.
تقدیر ویژه و تش��کر صمیمانه از پزش��کان و 
پرستاران عزیز کشورمان؛ ما مدیون زحمات 
پرستاران و پزشکان هستیم.  یک جلوه مهم 
ای��ن قدردانی، پرداخت مطالب��ات و معوقات 
پرس��تاران، پزش��کان و بیمارستان هاس��ت. 
وزارت بهداش��ت، دفتر ریاس��ت جمهوری و 
سازمان برنامه و بودجه پیگیری کنند. از دیگر 

مصوبات ستاد ملی مقابله کرونا است.

4 تا ۳۵ میلیون تومان شهریه »ثابت« 
امسال مدارس

رئیس س��ازمان مدارس و مراک��ز غیردولتی 
وزارت آم��وزش و پرورش از اعالم ش��هریه 
م��دارس غیردولتی خبر داد و س��قف و کف 
شهریه دریافتی مصوب در سه دوره ابتدایی، 
متوسطه اول و متوس��طه دوم را اعالم کرد.  
احمد محم��ودزاده در گفت وگو با ایس��نا، در 
این باره اظهار کرد: امسال »درصد افزایش« 
برای ش��هریه مدارس اع��الم نکردیم، بلکه 
ش��هریه هر مدرسه متناس��ب با عملکردش 
افزایش پیدا کرده اس��ت. طبیعتا اگر عملکرد 
مدرسه ای در ایجاد زمینه های سخت افزاری، 
امکانات، تجهیزات و نیروی انس��انی مناسب 
باشد مشمول افزایش بیشتری شده است. با 
موسسان در تهران و استان ها جلسه داشتیم 
و در ش��ورای نظارت به جمع بندی رسیدیم 
و با س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز  
طرح موضوع شده و شهریه ها نهایی شدند. 
رئیس س��ازمان مدارس و مراک��ز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر این 
اس��اس کمترین ش��هریه مصوب ثابت چهار 
میلیون تومان و بیشترین شهریه 3۵ میلیون 
تومان خواهد بود که در س��امانه مشارکت ها 
برای هرمدرسه مش��خص شده است. سقف 
شهریه مصوب برای دوره متوسطه دوم، 34 
میلیون تومان، برای دوره متوس��طه اول، 33 
میلیون تومان و برای دوره ابتدایی 2۶ میلیون 
و ۸00 هزار تومان است و شهریه ای باالتر از 
رقم اعالم شده نخواهیم داشت. محمودزاده 
ادامه داد: بار دیگر تاکید می کنم که ش��هریه 
اعالمی، شهریه ثابت اس��ت که می تواند به 
آن افزوده ش��ود. البته این افزایش برای فوق 
برنامه ه��ا باید از ش��ورای نظ��ارت منطقه و 
استان تاییدیه گرفته و مصوبه انجمن اولیاء و 
مربیان مدرسه را نیز داشته باشد. هزینه هایی 
چون ای��اب و ذهاب، تغذیه و لباس فرم جزو 

شهریه ثابت مدارس نیست. 

آبرو ریزی خواستگار ناکام در 
اینستاگرام

سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: چندی 
پیش زن جوانی به پلیس فتای تهران بزرگ 
مراجع��ه و با طرح ش��کایتی اع��الم کرد که  
فرد یا افراد ناشناس��ی اقدام به انتشار تصاویر 
خصوصی وی در فض��ای مجازی کرده و با 
این کار موجب ب��ر هم زدن آرامش روانی او 
و خانواده اش و هتک حیثیتش شده اند.وی با 
اشاره به ادامه اظهارات شاکی در مقر انتظامی 
گف��ت: بنا بر گفته ش��اکی مدتی قبل فردی 
ناش��ناس او را در فضای مجازی تهدید کرده 
و از او خواسته که باید با او ارتباط داشته باشد 
و اگر ای��ن کار را نکند تصاویر خصوصی اش 
را منتش��ر خواهد کرد. ش��اکی به این تهدید 
توجهی نکرده تا اینکه متوجه ش��ده تعدادی 
صفح��ه جعلی با تصاوی��ر خصوصی او و نیز 
نام و شماره تلفنش در اینستاگرام ایجاد شده 
اس��ت. صفحاتی که موجب بره��م خوردن 
آرامش و آبروی خانوادگی او شده بود.معظمی 
گودرزی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع 
به ش��کل فوری در دستورکار ماموران پلیس 
فتا قرار گرفت، اظهارکرد:  ماموران با مطالعه 
مستندات و اظهارات ش��اکی و بررسی همه 
جوانب پرون��ده با بهره گی��ری از روش های 
علمی و فنی کشف جرم موفق شدند ردپای 

مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.

ریزش ساختمان قدیمی در تهران و 
نجات معجزه آسای کودک از زیر آوار

یک ساختمان قدیمی در خیابان 1۷ شهریور 
فرو ریخت که در این حادثه یک کودک به 
همراه یک پیرزن مصدوم اما زنده از زیر آوار 
خارج شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران با اشاره 
به خبر ریزش یک س��اختمان گفت: ساعت 
۶:11روز ش��نبه ای��ن حادث��ه در خیابان 1۷ 
ش��هریور، خیابان ابوفاضل به س��امانه 12۵ 
اطالع داده ش��د که بی درن��گ ماموران دو 
ایس��تگاه با تجهیزات کامل به محل حادثه 
اعزام شدند.سید جالل ملکی افزود: با حضور 
آتش نشانان مشاهده شد که یک ساختمان 
دو طبق��ه قدیمی به مس��احت ۶0 متر مربع 
که در مج��اورت آن نیز عملیات گودبرداری 
به عمق حدود یک مت��ر در حال انجام بود، 
ری��زش کرده و به طورکامل تخریب ش��ده 
است.ملکی با بیان اینکه این ساختمان بسیار 
قدیمی و از نوع خش��تی و گل��ی بود افزود: 
13 نفر که از اتباع کشور افغانستان بودند در 
این ساختمان زندگی می کردند که در زمان 
بروز حادثه دو نفر شامل پسربچه هشت ساله 
و پیرزن��ی حدود ۷0 س��اله در زیر آوار مانده 

بودند.

بزرگترین شبکه قاچاق موادمخدر در 
جنوب و جنوب شرق کشور منهدم شد

سرهنگ مهرداد مشوق در مراسم انهدام این 
بان��د قاچاق در جمع خبرن��گاران افزود: درپی 
وص��ول اخبار و اطالعات مبنی بر قاچاق مواد 
مخدر صنعتی توس��ط قاچاقچیان از کش��ور 
افغانس��تان به داخل خاک ای��ران و قاچاق به 
کشورهای حوزه خلیج فارس و تاثیر این پدیده 
شوم بر روابط اقتصادی ایران و متضرر شدن 
تجار ایرانی، پیگیری موضوع توسط مقام های 
کشوری و استانی به صورت ویژه در دستورکار 
پلیس قرار گرفت. وی بیان داش��ت: تکاوران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با 
انجام اقدام های فنی و اطالعاتی شبانه روزی 
و هدایت پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در 
نهایت شبکه قاچاق مواد مخدر صنعتی شیشه 
را به سرکردی »حمید.س«ا شناسایی کردند.
جانش��ین فرماندهی انتظامی اس��تان استان 
هرمزگان اظهار داش��ت: با بررسی های دقیق 
صورت گرفته مش��خص شد سرکرده شبکه 
مراوده و رفت و زیادی زیادی به کش��ورهای 
متع��دد منطقه ای و فرامنطقه ای داش��ته که 
با اش��راف اطالعاتی و ط��رح ریزی عملیاتی 
پلیس ، تمامی اقدام های وی و دیگر اعضای 
شبکه تحت رصد اطالعاتی قرار گرفت و در 
ی��ک عملیات ضربت��ی و غافلگیرانه اعضای 
اصل��ی ش��بکه دس��تگیر و در ای��ن عملیات 
بی��ش از ۶0 کیلوگرم مخدر صنعتی شیش��ه 
در حین انتقال کش��ف و ضبط شد. سرهنگ 
مش��وق اذعان داشت: رصد مالی و اقدام ها و 
ارتباطات سرش��بکه »سلطان کویر« با ایادی 
خود مش��خص ش��د مقدار قابل توجهی مواد 
مخدر صنعتی از استان های شرقی به استان 
هرم��زگان به مقصد کش��ورهای حوزه خلیج 
فارس قاچاق کرده اس��ت.وی ادام��ه داد: در 
عملیات مشترک سرشبکه این باند در یکی از 
شهرستان های شمالی کشور و سه عضو دیگر 
این باند در بندرعباس دس��تگیر و با عنایت به 
فرمایش رهبرمعظم انقالب در خصوص ضربه 
ب��ه بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدرو جرائم 
حوزه پولش��ویی، 1۷ دس��تگاه خودرو لوکس، 
3۵ باب ملک شامل آپارتمان، واحد تجاری و 
شرکت تولیدی و زمین کش��اورزی به ارزش 
مال��ی افزون بر 300 میلی��ارد تومان ) حاصل 
معامالت نامشروع مواد مخدر( متعلق به این 

شبکه شناسایی و توقیف شده است. 

آشیانه لک لک ها روی دکل مخابرات 
در شوشتر دل معارض زمین را به 

رحم آورد
رییس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: 
رای دادگاه مبنی بر جابجایی دکل مخابراتی در 
شهر عرب حس��ن از توابع شهرستان شوشتر 
به دلی��ل وجود مالکیت خصوص��ی زمین، با 
رضایت مالک لغو شد. مهدی زمانپور بیان کرد 
: س��اختمان مخابرات و دکل مخابراتی شهر 
عرب حسن که با رای دادگاه قرار شد به مالک 
خصوصی آن واگ��ذار و حکم بر جابجایی آن 
صادر شده بود  به دلیل وجود آشیانه لک لک 
ها و جوج��ه آوری آنها و با پیگیری این اداره، 
همکاری ش��رکت مخابرات و رضایت مالک 
زمین، مقرر ش��د سازه دکل باقی بماند و فقط 
جابجایی خطوط صورت گیرد.وی با قدردانی 
از رییس اداره مخابرات این شهرستان و مالک 
زمین برای قبول جابجا نش��دن و نگهداری از 
دکل ادامه داد: در حوزه شهرستان شوشتر تعداد 
1۶ آش��یانه لک لک شناسایی شده که هفت 
آش��یانه آن در شهر عرب حسن واقع شده اند.

رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت شوش��تر 
اف��زود: بر روی دکل مذکور نیز دو آش��یانه به 
صورت دو طبقه ایجاد ش��ده که هرس��اله در 
فصل بهار و تابس��تان شاهد جوجه آوری لک 

لک ها در این آشیانه ها هستیم.

اخبار

گ�روه اجتماعی: رییس پلیس پیش��گیری 
انتظامی کل کشور آخرین وضعیت اجرای 
الزام��ات حفاظتی و انتظام��ی برای صدور 
پایان کار س��اختمان ها را تش��ریح کرد. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان« ، موضوع امنیت 
س��اختمان ها و به خصوص س��اختمان ها 
اماکن عمومی نظیر بانک ها، مجتمع های 
تج��اری و اداری، ش��رکت ها و ... در برابر 
اقدام��ات مجرمانه ای نظیر س��رقت، جزو 

اولویت ه��ا و دغدغه هایی اس��ت که بارها 
از سوی کارشناس��ان و مسئوالن مختلف 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. این دغدغه 
تاجای��ی پیش رفت که پلیس اقدام به ارائه 
طرح پیوست انتظامی برای ساخت و سازها 
کرد تا بر اساس آن دریافت پایان کار منوط 
به تاییدیه انتظامی پلیس ش��ود.مدتی قبل 
س��ردار قاس��م رضایی، جانش��ین فرمانده 
فراجا نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته 

بود: » در حوزه س��اختمان نیز شهرداری ها 
باید مکلف ش��وند  پروانه ساخت بگیرند و 
پیوست انتظامی و همچنین پایان کار داشته 
باش��ند.« همی��ن موضوع بهانه ای ش��د تا 
آخرین وضعیت اجرای این طرح را از رییس 
پلیس پیشگیری فراجا پیگیری کنیم.سردار 
مهدی معصوم بیگی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره س��رانجام الزامی شدن پیوست های 
انتظامی و حفاظت��ی برای صدور پایان کار 

س��اختمان ها گفت: برابر بند پ ماده 10۸ 
قانون شش��م توس��عه، »کلیه شهرک ها و 
مجتمع ه��ای اداری، تجاری، مس��کونی و 
صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند 
پیوست های حفاظتی، انتظامی الزم برای 
ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری 
از س��رقت را برابر اس��تانداردهای اعالمی 
نیروی انتظامی رعایت کنند«. این بند یک 
ظرفیت خوبی را برای ارتقا امنیت این فضاها 

ایجاد کرده است. وی با اشاره به تبصره قید 
شده برای این بند از قانون اظهارکرد:  بنا شد 
تا برابر تبصره مذکور آیین نامه نحوه اجرای 
این بند و اس��تانداردهای اعالمی توس��ط 
وزارتخانه های کش��ور و راه و شهرسازی با 
همکاری نیروی انتظامی و ش��ورای عالی 
اس��تان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران 
برسد که این آیین نامه در اواخر سال 1400 

به هیات دولت رفته و مصوب شد.

شرط جدید برای صدور پایان کار ساختمان ها توسط پلیس 
از سوی رییس پلیس پیشگیری فراجا مطرح شد؛

چگونه ماده مخدر»گل« مورد استقبال برخی جوانان قرار گرفت؟
چند باور اشتباه درباره تریاک؛

گ�روه اجتماع�ی: تاثیر مص��رف تریاک در ب��روز برخی 
س��رطان ها در مقایس��ه با مص��رف دخانیات از س��یگار 
هم بیش��تر اس��ت و حتی مصرف طوالن��ی مدت آن با 
افزایش بیماری ه��ای قلبی- عروقی همراه بوده و حتی 
ش��انس بروز حمالت قلبی و س��کته های قلبی و مغزی 
با مصرف آن دو برابر افزایش می یابد، این درحالیس��ت 
که بر اس��اس آخرین شیوع شناسی در دسترس، تریاک 
بیش از ۵0 درصد موادمخدر مصرفی کش��ور را ش��امل 
می ش��ود.  به گزارش »عصر ایرانیان« فرزانه س��هرابی، 
معاون اجتماعی موسس��ه کادراس ضمن اش��اره ای به 
تاریخچه مصرف تریاک در ایران، به ایسنا می گوید: پس 
از بنگ و حش��یش ماده مخدری که به ایران راه یافت، 
تری��اک بود. مصرف تریاک به منزله  دارویی مس��کن و 
اثربخش، نتیجه  تحقیقات بوعلی س��ینا و محمد زکریای 
رازی بوده اس��ت. آنها در شمار نخستین پزشکانی بودند 
که در قرن 10 میالدی، خواص تریاک را شناخته و برای 
پیشبرد اهداف پزش��کی از آن به عنوان پادزهر استفاده 
می کردند.وی ادامه می دهد: تاریخ استفاده از تریاک، چه 
به صورت درمانی و چه تخدیری به طور دقیق روش��ن 
نیس��ت اما می توان گفت اس��تفاده درمانی از تریاک بر 
اس��تفاده تخدیری آن مقدم بوده اس��ت. علت مصرف و 
رواج تریاک را در ایران برخی دس��تاورد حمله مغوالن و 
برخی نتیجه لشکرکشی نادرشاه به هندوستان می دانند، 
اما مستند است که در زمان صفویه مصرف این ماده به 
خص��وص در بین برزگان، درباری��ان و رجال عالی مقام 
متداول بوده است به گونه ای که شاه طهماسب صفوی 
خطر مصرف مواد افیونی را جدی تلقی کرد و دستور داد 
تا تریاک موجود در دربار را معدوم کنند اما در دوره های 
بعد و حکمرانی جانش��ینانش مانند شاه سلیمان، مصرف 
تریاک دوباره متداول ش��د و مردم با اینکه می دانس��تند 
تریاک مضر است اما به علت عادت کردن به آن، مصرف 
می کردند.این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه مصرف 
تریاک به روش های شناخته شده از زمان قاجار در ایران 
ش��روع ش��د، می افزاید: در این دوره کش��ت و مصرف 
تریاک از س��وی کارگران هندی در منطقه خراس��ان و 
کرمان رواج یافت؛ همچنین کشت آزمایشی خشخاش و 
شایعه خواص آن به وسیله مستشاران خارجی به سرعت 
موجب گس��ترش کش��ت و مصرف تری��اک در نواحی 
مختلف کش��ور )به ویژه مناطقی که بیش��تر در دس��ت 
نیروهای استعماری بود( شد. در دوره قاجار به دلیل آنکه 
تریاک با قیمت باال نس��بت به گندم و دیگر محصوالت 
از سوی انگلیسی ها خریداری می شد، کشاورزان روی به 
کاش��ت تریاک آوردند و حتی در بین سال های 12۸۶-
12۸۸ موجب قحطی در کش��ور شد.سهرابی خاطرنشان 
می کند: مصرف تریاک به صورت جدید از زمان قاجاریه 

با فعالیت اس��تعمارگران ش��کل گرفت و در واقع شکل 
سیاس��ی مواد مخدر از این زمان آغاز ش��د. انگلیسی ها 
از یک س��و، با ترویج کش��ت، تولید و فروش تریاک در 
ایران به درآمدهای امپراطوری بریتانیا افزودند و از سوی 
دیگر، مصرف تریاک را در س��طح وسیعی رواج دادند. از 
زمان امیرکبیر تا سال 12۸2 کشت خشخاش، فروش و 
مص��رف تریاک در ایران آزاد ب��ود و هیچ قانونی در این 
زمینه وجود نداش��ت. نخستین قانون در این مورد به نام 
»قانون تحدی��د تریاک« در س��ال 12۹0 در ۶ ماده در 
مجلس تصویب ش��د و با هدف کاهش مصرف تریاک 
قانون ها و سیاس��ت های دیگری نی��ز در این دوره وضع 
شد.سهرابی تاکید می کند که مصرف تریاک به هر نوع 
)خام، ش��یره و سوخته(، به هر شکل )بلعیدن و دودی( و 
به هر میزان )حتی نیم گرم در شبانه روز( عالوه بر معتاد 
شدن فرد، به بروز بیماری های قلبی عروقی، سکته های 
قلبی و مغزی و سرطان ها منجر می شود.وی درخصوص 
نحوه مصرف این مخدر، با بیان اینکه امروز در کشورهای 
غربی، تریاک به شکل پودری یا کلوخی به رنگ قهوه ای 
سوخته در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد، یادآور 
می ش��ود: این ماده یا تدخین شده یا به صورت خوراکی 
و تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد. اما از آن جایی که 
ساختار تریاک بسیار شبیه به ساختار مواد مخدر طبیعی 
بدن اس��ت، در اثر استفاده، مولکول های مخدر موجود در 
تریاک گیرنده های اعصاب را تسخیر کرده و همان حس 
آرامش فاقد درد را در بدن تولید می کند. این ماده مخدر 
ابتدا باعث حس شادمانی و سرخوشی شده اما با استفاده 
مکرر، بدن برای دسترسی به این حالت به میزان هرچه 

بیش��تر از این مواد نیاز پیدا می کند.س��هرابی با تاکید بر 
اعتیادآور بودن ماده تریاک، می گوید: در اثر اس��تفاده از 
این ماده اش��تیاق به مصرف )چه جسمانی و چه روانی( 
بس��یار سریع پیشرفت می کند به طوریکه خماری ناشی 
از آن باعث تهوع، آبریزش چشم، خمیازه، سرمازدگی یا 
تعریق خواهد شد. در واقع معتادین بیشتر برای جلوگیری 
از درد ناش��ی از خماری به مصرف آن ادامه می دهند تا 
به دس��ت آوردن حس نخستین سرخوشی یا رسیدن به 
تعادل جسمی و روانی.معاون اجتماعی موسسه کادراس 
یادآور می ش��ود: تریاک، در مقایسه با مصرف دخانیات، 
ماده بس��یار قوی تر و موثرتری در بروز س��رطان است و 
تاثیر تریاک در بروز برخی سرطان ها، از سیگار هم بیشتر 
است. مصرف طوالنی مدت تریاک با افزایش بیماری های 
قلبی – عروقی همراه اس��ت. شانس بروز حمالت قلبی 
و س��کته های قلبی و مغزی با مص��رف تریاک، دو برابر 
افزایش می یابد.بنابر اظهارات وی، مصرف منظم تریاک، 
خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها 
و بیماری های تنفس��ی را مجموعاً تا ۸۶ درصد افزایش 
می دهد. به عنوان مثال، در حالی که وجود بیماری دیابت، 
به تنهایی، خطر مرگ را نسبت به غیردیابتی ها، حدود دو 
برابر می کند، همزمانی مصرف تریاک و دیابت، این خطر 
را ب��ه 2.۷۶ برابر افراد غیردیابتی بدون س��ابقه مصرف 
تریاک افزایش می دهد. همچنین مصرف تریاک، خطر 
م��رگ زودرس در بیم��اران دیابتی را به طور کلی حدود 
30 درصد افزایش می دهد. مصرف طوالنی مدت تریاک 
خطر مرگ زودرس در بیماران مبتال به سیروز کبدی را 
2.۷4 برابر افزایش می دهد.به گفته سهرابی، اوپیوئیدها 

که ش��امل اوپی یت ها )هروئین و تریاک( و اوپیوئیدهای 
دارویی و س��ایر اوپیوئیدهای مصنوعی هستند، به دلیل 
پیامدهای ش��دید مصرف ش��ان برای س��المت افراد در 
بسیاری از کشورها یک نگرانی عمده به حساب می آیند؛ 
به طوریکه در سال 201۷ مصرف اوپیوئیدها تقریباً عامل 
۸0 درصد از 42 میلیون س��ال زندگی »سالم« از دست 
رفته در نتیجه ناتوانی و مرگ زودرس )سال های از دست 
رفته زندگی با ناتوانی( بود و ۶۶ درصد از حدود 1۶۷ هزار 
مرگ نس��بت داده شده به اختالالت مصرف مواد مخدر 
را به خود اختصاص می داد.وی یادآور می ش��ود: در سال 
201۹ کش��ت تریاک برای تولید اوپیوئیدها )افیون ها( و 
اوپی  یت ها )شبه افیون ها( با کاهشی 30 درصدی مواجه 
شده که به طور عمده در نتیجه خشکسالی در افغانستان 
به وقوع پیوس��ته است. در این س��ال مجموعاً در جهان 
240 هزار و ۸00 هکتار از س��طح جهان به زیر کش��ت 
تریاک رفته که برابر ب��ا 33۷ هزار و 32۵ زمین فوتبال 
100 متری است.معاون اجتماعی موسسه کادراس ادامه 
می دهد: در س��ال 201۹ به ترتیب ۵۸ میلیون تن انواع 
افیون ه��ا و 30 میلیون نفر نیز ش��به افیون ها را مصرف 
می کردند که مجموع این رقم ها نس��بت به سال 201۸ 
نزدیک به ۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.به گفته 
این پژوهش��گر حوزه اعتیاد، در سال 201۹ به طور کلی 
۷،۶10 تن تریاک خام تولید شده که از این میزان تقریبًا 
11۸0 تن تری��اک قابل مصرف و نزدیک به ۷00 تن 
هروئین تولید ش��ده است. در مجموع تولیدات افیونی در 
س��ال مذکور 01 درصد کاهش را نشان می دهد.وی با 
بیان اینکه در ایران نیز بر اساس آخرین شیوع شناسی در 
دس��ترس، تریاک رایج ترین ماده مصرفی است و بیش 
از ۵0 درصد مصرف مواد در کش��ور را ش��امل می شود، 
می افزاید: همچنین دومین ماده پرمصرف به ویژه میان 
نس��ل جوان در حال حاضر گل اس��ت و سپس مصرف 
شیش��ه س��ومین ماده مصرفی در کشور اس��ت، اما در 
مورد مص��رف تریاک باید به این نکته مهم نیز اش��اره 
کرد که این ماده چون به صورت س��نتی و از زمان های 
دور مصرف آن رایج بوده اس��ت، می توان گفت بیش��تر 
افرادی که در رنج س��نی 40 تا ۶0 سال هستند، تریاک 
مصرف می کنند.سهرابی خاطرنشان می کند: در این میان 
مقبولی��ت ماده ای در جامعه ب��ه نحوه مصرف آن نیز باز 
می گردد، چون شیوه مصرف تریاک سخت است، یعنی 
نیاز به این اس��ت که فرد در مکانی مشخص و با ابزاری 
ویژه مصرف کند، گرایش جوان��ان به آن را کمتر کرده 
اس��ت، در مقابل از آنجا ک��ه مصرف موادی مانند گل و 
شیش��ه راحت تر بوده در عین ح��ال میان جوانان رایج تر 
است و گروه های سنی جوان را بیشتر در معرض تهدید 

قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و توس��عه مش��ارکت های مردمی 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره 
به اینکه حدود 40 هزار خیر در حوزه مدرسه سازی در 
کش��ور داریم گفت: در قالب طرح آجر به آجر تا کنون 
چهار پویش برپا شده است و پویش پنجم »صحن حرم 
مدرسه ام« است که از دهه کرامت آغاز شده و دو رکن 
اساس��ی دارد که نخست ترویج فرهنگ رضوی و دوم 
مشارکت در امر مدرسه سازی است.  به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، حمیدرضا تقی پور در نشس��تی مش��ترک 
با رئیس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی با بیان 
اینکه آموزش و پرورش به معنای عام از پیش نیازهای 
توس��عه کشور است گفت: وظیفه آموزش و پرورش در 

حوزه آموزش استثنایی سنگین تر است. ایجاد بسترهای 
الزم برای آموزش یا همان س��اخت مدارس را برعهده 
داریم. معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور با بیان اینکه طرح کالنی در راستای جمع آوری 
مشارکت های خرد مردم در حوزه مدرسه سازی تحت 
عن��وان » آجر به آجر« در دس��ت اجراس��ت گفت:  در 
قالب طرح آجر به آجر تا کنون چهار پویش برپا ش��ده 
اس��ت و پویش پنجم »صحن حرم مدرس��ه ام« است 
که از دهه کرامت آغاز ش��ده و همچن��ان ادامه دارد و 
دارای دو رکن اساس��ی تروی��ج فرهنگ رضوی و دوم 
مش��ارکت در امر مدرسه سازی اس��ت. تقی پور ادامه 
داد: ه��دف از راه اندازی این پویش کمک به س��اخت 

و تکمیل هشت مدرس��ه استثنایی به نیت امام هشتم 
)ع( اس��ت. خیرین و عموم مردم می توانند به س��امانه 
آجر به آجر مراجعه و هر مبلغی که تمایل داشته باشند 
برای س��اخت این مدارس کمک کنند. وی با اشاره به 
اینکه ۷۶ پروژه آموزشی تربیتی استثنایی در 2۶ استان 
کشور در دس��ت تکمیل هستند گفت: اولویت تکمیل 
با مدارس��ی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بیشتری 
داشته و در مناطق محروم قرار گرفته باشند. وی افزود: 
در خصوص ناایم��ن بودن فضای م��دارس، ابتدا باید 
تعریف کنیم که فض��ای ناایمن یعنی چه. ایمنی یک 
مدرسه ش��اخص ها و آیتم های مختلفی دارد، از جمله 
سیستم اطفای حریق، نوع چیدمان پله ها و مسیر رفت 

و آمد بچه ها و ... بس��یاری از این آمارهایی که مطرح 
می شود از این جمله استانداردها و شاخص ها هستند. با 
همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان آتش نشانی 
مدارس بسیارپرخطر را شناسایی کردیم و اقداماتی را در 
دس��ت اجرا داریم تا رفع و رجوع شود. تقی پور با اشاره 
به اینکه 2420 مدرس��ه از س��وی سازمان آتش نشانی 
در تهران بررس��ی شده بود که از ۹24 مدرسه ایراداتی 
گرفتند گفت: از این تعداد در س��طح استان تهران، 10 
درصد کالس های درس، نیازمند تخریب و بازسازی و 
1۸ درصد نیازمند مقاوم س��ازی هستند. ما بقی ایرادها 
و اش��کاالتی که گرفته می ش��ود خارج از این دوگروه 

است.

28 درصد کالس های درس تهران نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی 

تجارت مرگ آور ساقی ها در مقابل دبیرستان ها
روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران ضمن هشدار نسبت به مصرف مواد 
اعتیاد آور نظیر گل، حش��یش و کراک در بین دانش آموز دبیرس��تانی گفت: 
مکان فروش برخی از فروشنده های مواد مخدر و اعتیادآور نظیر گل، حشیش 
و کراک مقابل دبیرستان هاس��ت و برخی از دکه ها و مغازه ها در کنار کاسبی 
خود گل، حش��یش و ... می فروش��ند که نشان از سود این مواد برایشان دارد. 
غالمعلی افروز در گفت وگو با ایسنا، در آستانه روز جهانی مبارزه با موادمخدر 
با بیان اینکه نظارت ما در این حوزه ضعیف اس��ت، در عین حال تاکید کرد: 
باید بازرسی انجام شود اما نمی توان تمام دکه های کل کشور را نظارت کرد. 
نظارت اصلی بر دوش معلمان و والدین است. معلمان و والدین باید از حاالت 
چهره و تمرکز بچه ها، مصرف مواد اعتیادآور را تشخیص دهند.این روانشناس 
عالئمی نظیر بیقراری، اضطراب، افسردگی، افت تحصیلی، بی نظمی، تیرگی 
پوس��ت، بی حوصلگی و تندخویی را از جمله نشانه های مصرف مواد مخدر و 
اعتیادآور در نوجوانان عنوان کرد و به والدین و معلمان هش��دار داد: معلمان و 
والدین باید این عالئم را بهتر بدانند و از دانش آموزان مراقبت کنند. برای مثال 
ممکن است نوجوانی تندخو باشد و دائما برای مصرف مواد مخدر و اعتیادآور 
به سرویس بهداشتی برود و پس از آن حالش بهتر شود که والدین و معلمان 
باید به این عالئم توجه کنند. در این شرایط فرار از مدرسه زیاد می شود چراکه 

این دانش آموزان در مدرسه تمرکز ندارند و به زور خود را در مدرسه نگه می 
دارند و اگر مواد نکش��ند احس��اس نا امنی می کنند.وی  با بیان اینکه برخی 
سودجویان، مواد مخدر و اعتیادآور را در قالب دمنوش، قرص تقویتی و شیوه 
های مختلف دیگر می فروشند نسبت به عادی سازی مصرف حشیش در بین 
دانش آموزان و دانشجویان هشدار داد. این استاد ممتاز دانشگاه تهران با اشاره 
به کاهش س��ن مصرف مواد مخدر و اعتی��اد آور گفت که برخی نوجوانان با 
اهدافی نظیر سرخوش شدن این مواد را مصرف کرده و یکدیگر را به مصرف 
آن ترغیب و تش��ویق می کنند.این روانشناس همچنین این را هم گفت که 
بعضا نوجوان��ان و جوانان حاضر در مهمانی هایی نظیر جش��ن تولد همراه با 
دوستان خود، مواد اعتیادآوری نظیر حشیش را به عنوان سورپرایز آن مهمانی 
مص��رف می کنند و یا این مواد را در قالب قرص به یکدیگر تعارف می کنند 
تا به سرخوشی برسند، حال آنکه این سرخوشی محدود است و پس از مدتی 
دچار کسالت می ش��وند.افروز معتقد است که اعتیاد به وسایل الکترونیکی و 
اعتیاد به مواد مخدر دو اعتیاد خطرناک در کشور محسوب می شوند.این استاد 
ممتاز دانشگاه به پدیده »دیپلم ردی« و بی اشتهایی تحصیلی و ارتباط آن با 
مصرف مواد اعتیادآور در بین دانش آموزان نیز اشاره کرد و توضیح داد: دیپلم 
ردی در کش��ور ما به نسبت دیگر کشورها بیشتر است. ورودی دانش آموزان 

پس��ر به مدارس در مناطق ش��هری و روستایی ایران 4 تا ۵ درصد از دخترها 
بیشتر است اما خروجی دخترها 2۵ درصد از پسرها بیشتر است. درواقع حدود 
30 درصد پسرها دیپلم نگرفته و دچار دیپلم ردی می شوند که یکی از دالیل 
آن می تواند بی اش��تهایی تحصیلی در پی مصرف مواد اعتیادآور باشد.وی از 
فروش مواد مخدر با عنوان »تجارت اعتیاد مرگ آور« یاد و تاکید کرد: یکی 
از تجارت ه��ای مهم و مرگ آور جهانی همین تجارت اعتیاد اس��ت. مافیای 
مش��روبات الکی، س��یگار و مواد مخدر فوق العاده پیچیده و گسترده است و 
تجارت مواد اعتیادآوری نظیر گل، حشیش، دراگ و... در کنار تجارت اسلحه 
و مشروبات الکلی یکی از بزرگترین تجارت های جهانی است. به طوری که 
س��رمایه برخی کشورها از طریق مواد مخدر می گردد و مبارزه با قاچاقچیان 
آنها از سخت ترین مبارزه ها است. این در حالیست که ایران نیز در راه مبارزه 
با موادمخدر چندین هزار شهید داشته است.این استاد ممتاز دانشگاه تهران باند 
قاچاقچیان مواد مخدر در دنیا را بسیار خطرناک و »تجارت اعتیاد مرگ آور« 
در سطج  جهان را بسیار سودآور دانست و با بیان اینکه شبکه این قاچاقچیان 
بسیار گسترده است، تصریح کرد: شیوه های شارژ و مصرف این مواد نیز جدید 
شده است به طوریکه شاهد خرید اینترنتی موادمخدر و حتی قلم هایی شبیه به 

خودکار هستیم که برای استنشاق مواد مخدر از آنها استفاده می شود.



اخبار
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اقتصاد خرد

نانوایی  ها تا پایان تیر هوشمند می شوند
مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: طرح 
ف��روش ن��ان ب��ا دس��تگاه های کارتخ��وان 
هوش��مند حداکثر تا پایان تیر در کل کش��ور 
به مرحله اجرا می رس��د.به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران،قربانی گف��ت: برای اجرای طرح 
توزیع ن��ان با دس��تگاه های کارتخ��وان در 
کش��ور، نیاز به ۸3 هزار دس��تگاه کارتخوان 
اس��ت که در صورت تجهیز همه نانوایی ها، 
این طرح عملیاتی خواهد شد. همچنین طرح 
هوشمندس��ازی یارانه آرد و نان پیش از این 
در استان های زنجان، قزوین، گیالن، فارس، 
ایالم، گلستان، همدان، چهارمحال و بختیاری 
و سمنان اجرایی شده بود و اجرای مرحله اول 
این طرح از 30 خرداد در استان تهران نیز آغاز 
شده است. حدود ۹ هزار دستگاه کارتخوان به 
نانوایی ها اختصاص پیدا می کند.معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی  افزود: با اجرای فروش نان 
با دستگاه های کارتخوان هوشمند، خرید نان 
با کارت بانکی فرد که به کد ملی آن شخص 
متصل است، انجام می شود و قیمت نان با نرخ 
سال قبل محاسبه می شود؛ ضمن اینکه هیچ 
تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده 
صورت نمی گیرد. جلوگیری از گرانفروش��ی، 
قاچ��اق آرد و تخصیص آرد بر مبنای فعالیت 
نانوایی ها از مهم تری��ن نقاط قوت این طرح 
عنوان شده است.بر  این اساس سرعت نصب 
دستگاه های کارتخوان در استان های زنجان، 
گلستان، فارس و قزوین افزایش یافته و حاال 
با اجرای این طرح در پایتخت، خطا های این 

طرح مشخص و برطرف می شود.

تولید ۹.۳ میلیون میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمسیری در سال جاری

مدی��رکل دفت��ر میوه ه��ای گرمس��یری و 
نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
پیش بینی می ش��ود میزان تولی��د میوه های 
گرمس��یری و نیمه گرمسیری در سال جاری 
به ۹ میلیون و 300 هزار تن برسد.به گزارش 
عصرایرانی��ان از وزارت جه��اد کش��اورزی، 
زهرا جلیلی مق��دم در گفتگویی با اش��اره به 
افزایش تولید میوه های گرمس��یری در سال 
گذش��ته، گفت: تولید میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمس��یری اعم از خرم��ا، مرکبات، انار، 
انجیر، کیوی و س��ایر میوه های گرمس��یری 
و نیمه گرمس��یری در س��ال 1400 حدود نه 
میلیون تن بوده است.به گفته وی، پیش بینی 
می ش��ود میزان تولید میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری در سال جاری به ۹ میلیون و 
300 هزار تن برسد.جلیلی مقدم، بین میوه های 
نیمه گرمسیری بیش��ترین تولید را مربوط به 
مرکبات و س��پس خرما دانست و یادآور شد: 
بعد از آن انار و کیوی در رتبه های بعدی قرار 
دارند.وی با اشاره به میزان صادرات میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری، گفت: صادرات 
این محصوالت در س��ال گذشته بالغ بر ۷4۸ 
ه��زار تن ب��وده ک��ه ارزش آن ۵2۸ میلیون 
دالر بوده اس��ت البته این میزان نس��بت به 
سال گذش��ته به لحاظ ارزشی افزایش داشته 
اس��ت.وی در پایان افزود: اصالح و بازسازی 
باغات در بهبود کمی و کیفی محصول مؤثر 
خواهد ب��ود و تولی��د محص��ول باکیفیت و 
مطابق استانداردهای روز دنیا موجب افزایش 

صادرات خواهد شد.

نرخ بلیت هواپیما برای اتباع غیر 
ایرانی دالری شد

نرخ بلیت هوایی ب��رای اتباع غیر ایرانی از این 
پس برمبنای دالر محاسبه می شود.به گزارش 
صداوسیما، بر اساس مصوبه اخیر شرکت های 
هواپیمایی، نرخ بلیت اتباع غیر ایرانی از این پس 
ب��ر مبنای نرخ دالر آزاد محاس��به و به فروش 
می رس��د.بر اس��اس این گ��زارش، در ایام اوج 
)پیک( سفر ها یعنی فصل تابستان، حداقل نرخ 
بلیت ۶۵ دالر )بیس��ت میلیون ریال( و حداکثر 
نرخ بلیت معادل 1۵0 دالر )چهل و پنج میلیون 
ریال( محاس��به خواهد شد.همچنین به چارتر 
کننده ه��ا نیز افزایش نرخ بلیت اعالم ش��ده و 
آن ها نیز ملزم به رعایت کف و س��قف قیمتی 
مطابق دستور العمل های شرکت های هواپیمایی 
خواهند بود و تمام شرکت های هندلینگ کننده 
)مج��ری خدمات پروازی( ملزم به احراز هویت 
مسافر به طور دقیق در زمان دریافت کارت پرواز 
هستند و از پذیرش اتباع غیر ایرانی که کدملی 
غی��ر واقعی )ایران��ی( دارند جلوگی��ری خواهد 
شد.زمان اجرای این طرح حداکثر 11 تیر خواهد 
بود.حسن خوش��خو معاون هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کش��وری در این باره گفت:شرکت 
های هواپیمایی براساس استاندارهای بین المللی 
جدول پرداخت هزینه را مشخص و به شورای 

عالی هواپیمایی ارائه کرده اند.

اخبار

 تشکیل پرونده قاچاق
 برای 4۳0 واحد صنفی متخلف

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کاالهای 
سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان از تش��کیل پرونده قاچاق 
ب��رای بی��ش از 400 واح��د صنفی متخلف 
در اردیبهش��ت امس��ال خبر داد.به گزارش 
عصرایرانی��ان ب��ه نقل از س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، علیرضا 
رس��تمی اظهار داش��ت: در اردیبهش��ت ماه 
امسال، کارشناس��ان این سازمان و بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با 
بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود 
و با بازرسی از پنج هزار و ۸2۶ مورد از مراکز 
خ��رد و کالن در س��طح عرضه، برای بیش 
از 400 واح��د صنفی متخل��ف از این ناحیه 
تش��کیل پرونده داده و جهت س��یر مراحل 
قانونی، پرونده های متشکله در اختیار شعب 
تعزیرات حکومتی استان ها قرار گرفتند.وی، 
مجموع ارزش تخلفات قاچاق کش��ف شده 
طی اردیبهش��ت ماه را 4۵4 میلیارد و 24۶ 
میلیون ریال و مهمترین اقالم کاالیی کشف 
ش��ده را لوازم یدکی و م��واد خوراکی اعالم 
ک��رد و افزود: طرح مب��ارزه با کاالی قاچاق 
در سطح عرضه به وسیله بازرسان، هدفمند، 
مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.
رستمی با اش��اره به تعامل نزدیک متولیان 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، خاطرنش��ان کرد: 
در دو ماهه امسال، با همراهی دستگاه های 
نظارت��ی دیگری مانند تعزی��رات حکومتی، 
نی��روی انتظامی، وزارت بهداش��ت بیش از 
10 هزار مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، 
نگهداری و فروش کاالی قاچاق در سراسر 
کشور انجام ش��ده است.مدیر کل بازرسی و 
مبارزه با قاچاق کاالهای سرمایه ای سازمان 
حمایت تصریح کرد: در نتیجه این بازرسی ها 
،۷۶0 پرونده ب��ه ارزش بیش از یک میلیارد 
و 34۵ میلیون ریال تش��کیل شده است.وی 
با اشاره به اینکه همه پرونده های تخلف در 
این ح��وزه جهت تعیین تکلی��ف به مراجع 
قضائی ارسال شده است، تاکید کرد: قاچاق 
یک پدیده چند وجهی و به ش��دت متأثر از 

وضعیت اقتصادی است.

 فروش لوازم خانگی
 دسته دوم به جای نو

معاون وزیر صمت گفت: در یکی از انبارهای 
بزرگ در تهران دس��تگاه های لوازم خانگی 
دس��ت دوم را تجهی��ز و ن��و میکردن��د که 
تبدیل به شبکه هم ش��ده بودند؛ در نهایت 
با این ش��بکه برخورد ش��د.به گزارش مهر، 
محمدمه��دی برادران با بی��ان اینکه مبارزه 
ب��ا کااله��ای قاچ��اق و تقلب��ی در قطعات 
یدکی، لوازم خانگی و محصوالت دخانی را 
از ابتدای س��ال کلید زدی��م، اظهار کرد: 10 
میلیارد دالر حجم بازار داخلی قطعات یدکی 
خودرو اس��ت که ۹0 هزار شناسه صادر شده 
و ب��رای 3۹ میلیون قطعه ک��د رهگیری در 
قطعات یدکی به جمع بندی رسیدیم.معاون 
صنایع عمومی وزیر صم��ت افزود: اخذ کد 
شناسه و رهگیری برای کلیه کاالهای لوازم 
خانگی صورت گرفت در س��طح عرضه نیز 
اقدامات مناسبی انجام شد، به عنوان نمونه 
ب��ا یکی از انبارهای بزرگ در تهران برخورد 
شد. در این انبار دس��تگاه های لوازم خانگی 
دس��ت دوم را تجهیز می کردند که تبدیل به 
ش��بکه هم ش��ده بودند که در نهایت با این 
شبکه برخورد شد. برادران ادامه داد: پارسال 
در ح��وزه دخانی��ات 11 میلیارد نخ س��یگار 
قاچاق در بازار بوده که قطعاً در بخش خرده 
فروش ب��ا قاچاق مقابل��ه نمی کنیم بلکه با 
قاچاق سازمان یافته مثاًل قاچاق برند ماربلو 
مقابله خواهیم کرد و براین اساس 3041 کد 
شناسه در این حوزه صادر کردیم.وی گفت: 
12 هزار میلیارد تومان امسال حقوق دولتی 
از دخانی��ات دریافت خواهیم ک��رد. برادران 
افزود: در بهار امس��ال کاهش 1۵ درصدی 
ارزب��ری، افزایش 10 درصدی عمق داخل و 

افزایش 10 درصدی صادرات داشتیم.

 کاهش ۳0 هزار تومانی
 قیمت گوشت قرمز

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 
30 هزار تومانی قیمت این نوع گوش��ت در 
یکماه اخی��ر خبر داد.به گ��زارش مهر،علی 
اصغ��ر ملکی از کاه��ش 30 ه��زار تومانی 
قیمت گوش��ت گوس��فندی در یکماه اخیر 
خبر داد و گفت: گوش��ت قرمز بیش��تر از هر 
کاالی دیگری روند کاهش قیمت را تجربه 
کرده است.وی اضافه کرد: دلیل این اتفاق، 
کاهش قدرت خرید م��ردم و کاهش تقاضا 
ب��رای این کاال اس��ت.ملکی گف��ت: قیمت 
گوش��ت گوس��فندی در یکماه اخی��ر روند 
کاهش��ی داش��ته و حدود 30 هزار تومان در 
این مدت کاهش داش��ته اس��ت.وی اضافه 
کرد: قیم��ت هر کیلوگرم ش��قه ب��ره ماده 
گوس��فندی بین 140 تا 1۵0 ه��زار تومان 
اس��ت.ملکی ادامه داد: همچنین قیمت هر 
کیلوگرم ش��قه بدون دنبه گوسفندی نر بین 

1۷0 تا 1۷۵ هزار تومان است.

نایب رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس، 
گفت: الزم اس��ت در ط��رح کنترل اجاره 
بهای امالک مسکونی به صورت خودکار 
س��الیانه قرارداده��ای اجاره تمدید ش��ود 
و موج��ران نتوانند بیش��تر از تعرفه معین 
افزایش قیمت داش��ته باش��ند.به گزارش 
ایس��نا،کمال علیپور با اش��اره به تصویب 
کلیات طرح س��اماندهی و کنت��رل اجاره 
بهای امالک مس��کونی، اظهار کرد: متن 

طرح فعال دو بند دارد اما نیازمند تغییراتی 
است و الزم اس��ت که هم سیاست های 
تشویقی و هم سیاست های تنبیهی دیده 
ش��ود. از سوی دیگر کاهش تعرفه آژانس 
های امالک از دیگر موارد ضروری است 
که باید در این طرح پیش بینی شود.نایب 
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه 
اظهار کرد: الزم اس��ت برخی از مس��ائل 
مرتبط با س��اخت و ساز که به تبصره ماده 

100 بر می گردد و مربوط به اجاره امالک 
اس��ت در این طرح دیده ش��ود. عالوه بر 
این باید به موجرانی که نس��بت به انجام 
تعمیرات و نوس��ازی در واحدها اقدام می 
کنند تس��هیالت با بهره پایین تعلق گیرد 
تا شاهد نوسازی و تعمیرات واحدها باشیم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس، تصریح 
کرد: س��ران قوا مصوب کردند تا س��قف 
افزای��ش اجاره بها در ته��ران 2۵ درصد و 

در شهرهای دیگر 20 درصد باشد و الزم 
اس��ت این مصوب��ه را نی��ز در قالب طرح 
مجل��س قانون مند کنیم. از س��وی دیگر 
الزم است که در این طرح پیش بینی شود 
تا به صورت خودکار س��الیانه قراردادهای 
اجاره ثبت ش��ود و موجران نتوانند بیشتر 
از تعرفه معین افزایش قیمت داشته باشند.
علیپ��ور در پایان تاکید کرد: باید بر مبنای 
یک ضریب معین هر س��اله میزان اجاره 

افزایش یابد و قراردادها به صورت خودکار 
تمدید شود. الزم اس��ت که این موارد در 
این طرح پیش بینی ش��ود تا قانونی جامع 
در زمینه س��اماندهی بازار اج��اره امالک 

مسکونی تهیه شود.

افزایش اجاره بها باید ضریب معین سالیانه داشته باشد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

1402 نقطه عطف صنعت خودرو!
وزیر صمت وعده جدید داد؛

وزیر صمت گفت: برنامه ما برای تحول در صنعت خودرو 
یک برنامه تا سال 1404 است اما تا سال 1402 به نقطه 
عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.س��ید رضا فاطمی 
امین در نشست خبری که در  نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار ش��د اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت 
2۵ درصد اقتصاد کش��ور را تشکیل می دهد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد و صنعت 
و مع��دن کش��ور با عدم ت��وازن در طول زنجی��ره مواجه 
هس��تیم گفت:  به عنوان مثال در تابس��تان با کمبود برق 
مواجه هستیم و در زمس��تان با کمبود گاز و این ناشی از 
آن است که به ظرفیت هایی که الزم است، نپرداخته ایم.

وی همچنین در رابطه با عدم توازن در حوزه اش��تغال در 
شهرهای مختلف بیان داشت:  در برخی از شهرهای کشور 
بعضی از مش��اغل بالتصدی باقی مانده اس��ت و این در 
حالی اس��ت که در برخی از شهرها به علت عدم اشتغال 
شاهد مهاجرت بوده ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داش��ت: برای مدیریت حوزه صنعت، معدن و تجارت باید 
س��از و کارها را تغییر داد مهمترین مأموریت ما در وزارت 
صمت، رفتن به سمت س��از و کارهای نوین است که این 
امکان را فراهم کند که ظرفیت های موجود بهینه ش��ود.
وی با اش��اره به تأثیرات قیمت ارز بیان داشت: ما با دست 
خودمان قیمت های داخل��ی را به نرخ ارز وصل کرده ایم، 
ارز به س��ه روش بر روی قیمت های ما تأثیر می گذارد به 
عنوان مثال وقتی نرخ ارز ب��اال می رود کاالهای وارداتی 
مانند روغن یا پنبه گران می ش��ود اثر دوم که ارز دارد اثر 
انتزاعی تورمی است وقتی قیمت ارز افزایش می یابد مردم 
فکر می کنند برای حفظ ارزش پول دارایی خود را باید به 
ارز یا کاالی دیگری تبدیل کنند و این موضوع نیز بر نرخ 
ارز اثرگذار اس��ت و اثر سوم این است که بعضی از کاالها 
مانند پتروش��یمی طبق قوانین خودمان به نرخ ارز متصل 
است و لذا مسائل خارجی بر آن تأثیرگذار است.فاطمی امین 
بیان داشت:  بنابراین وقتی در مورد اصالح ساختار صحبت 
می کنیم منظورمان این است که این رویه ها را تغییر دهیم 
به عنوان مثال اثر سومی که قیمت ارز بر روی کاالها دارد 
را باید قطع کرد االن بازار فوالد از نرخ ارز پیروی نمی کند 
و باید در سایر مسائل دیگر نیز به همین روش پیش برویم.
وی بیان داشت: در حال حاضر اصالح ساختار به چند دلیل 
سخت است ما در شرایط ناپایداری قرار داریم و می خواهیم 
اصالح ساختاری انجام دهیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اف��زود: در پنج س��ال متوالی ت��ورم ب��االی 30 درصد را 
داش��ته ایم بنابراین خیلی از مش��کالت اقتصادی در این 
شرایط بروز کرده است و لذا اصالح ساختار مسأله سخت 
است.وی بیان داشت:  با تغییر ساز و کار منافع برخی به هم 
می ریزد و لذا برای جلوگیری از تغییرات فشار می آورند.وی 
بیان داش��ت:  ما در وزارت صمت برای تغییر ساز و کارها 
دو کار را انجام می دهیم یکی ادامه روند موجود است که 
ناچار هس��تیم آن را انجام دهیم اما نکته این است که ما 
در همین س��طح نمانده ایم و کار دومی را نیز از نیمه سال 
گذشته آغاز کرده ایم که یکی از این روش ها روش تأمین 
مالی زنجیره ای اس��ت که با اجرای این روش حداقل 30 
تا 40 درصد بهره وری منابع موجود را بیشتر خواهیم کرد.

فاطمی امین اظهار داشت: در حوزه تولید قدم های بلندی 
برداشته شده است و در اینجا به تولید در حوزه خودرو اشاره 

می کنم که براساس اقدامات انجام شده در سه ماهه اول 
سال جاری 24۶ هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل 3۶ درصد افزایش داشته است.
وی در مورد خودروهای کف پارکینگ های خودروس��ازان 
اظهار داش��ت: حدود 1۷0 هزار خودرو در کف پارکینگ ها 
موجود بود که در پایان خرداد سال جاری این تعداد به 42 
هزار خودرو کاهش یافت که نسبت به 143  هزار خودرو 
کف در سال قبل ۷0 درصد کاهش را نشان می دهد. تولید 

هم افزایش بسیار مناسبی داشته است.
ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو ���

وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایجاد نقشه راه در صنعت 
خودرو اشاره کرد و گفت:  اولین کار این است که در صنعت 
خودرو به یک ثبات برسیم که هم اکنون به آن رسیده ایم 
االن سایپا روزانه 1۸00 دستگاه خودرو و ایران خودرو نیز 
2۶00 دس��تگاه خودرو در روز تولی��د می کنند و این روند 
تولید ادامه دارد.وی بیان داشت:  یکی از کارهای دیگر ما 
در حوزه خودرو تغییر پلتفرم ها است ما بن سازه های خوبی 
نداریم اما به دنبال آن هستیم تا در این موضوع تغییراتی 
ایجاد کنیم امسال عالوه بر اینکه کیفیت خودرو افزایش 
می یابد تولید بن س��ازه ها نیز 4 برابر افزایش خواهد یافت.
وی بیان داش��ت: وضعیت امروز خودروسازی قابل قبول 

نیست اما روند تحول آن رو به رشد است.
رشد ���4۰ درصدی صادرات در بهار امسال

وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی بیان 
داشت: اتفاقات خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده است 
بهار امسال نس��بت به بهار سال قبل صادرات 40 درصد 
رشد داش��ته و تراز تجاری ما به میزان ۶00 میلیون دالر 
مثبت بوده اس��ت.وی افزود: همچنین سال 1400 نسبت 
به س��ال 13۹۹ نیز 40 درصد رشد تجارت داشته ایم.وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت با بیان اینک��ه ترکیب صادرات 
موضوعی مهمتر از رش��د صادرات اس��ت، گفت: بنابراین 
تمرکز ما این است که ترکیب صادرات به سمت کاالهای 
دانش بنیان حرکت کند.وی بیان داش��ت: ما با کشورهای 
مختلف روابط خوب سیاس��ی داریم اما این مس��أله برای 
پیوند تجاری کافی نیس��ت زیرا الزمه پیوند تجاری پیوند 
کس��ب و کارها به یکدیگر است در نتیجه اقداماتی برای 
این منظور انجام شده است که یکی از این اقدامات پیوند 
استان های مختلف در کشور ما با  استان های کشورهای 

هدف صادراتی اس��ت و به این منظور از کمک اتاق های 
بازرگانی نیز اس��تفاده خواهیم کرد.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه 31۷ بخشنامه، دستورالعمل و مقرره 
در حوزه معدن وجود دارد گفت: برخی از این بخش��نامه ها 
با یکدیگر متناقض است.وزیر صنعت،  معدن و تجارت در 
مورد تولید مشترک خودرو با روسیه اظهار داشت: مذاکراتی 
با روس��یه انجام شده اس��ت اما این مذاکرات فعال در حد 
مبادله قطعات خودرو است و مذاکره  ای در خصوص تولید 

پلتفرم مشترک انجام نشده است.
همکاری با روسیه در مبادله قطعات خودرو تندر ���9۰

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اف��زود: هم ما تولیدکننده 
خودروی ال ۹0 بوده ایم و هم روس��یه این خودرو را تولید 
می کن��د بنابراین مذاکرات انجام ش��ده تا به عنوان مثال 
مب��ادالت قطعات در خصوص چنی��ن خودروهایی انجام 
شود.وی به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ما به واردات 
خودرو به دو دلیل توجه داری��م کارکرد اول برای واردات 
خودرو ُپر کردن شکاف عرضه و تقاضا است، سال گذشته 
کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد اما برآورد ما 
تقاض��ای یک میلیون و ۵00 ه��زار خودرو بود. همچنین 
مدتی اس��ت که واردات خودرو انجام نش��ده ضمن اینکه 
خودروی فرسوده وجود دارد بنابراین انباشت تقاضا موجب 
ش��ده تا قیمت ب��ازار با قیمت کارخانه ای ت��ا 100 درصد 
افزایش یابد بنابراین یکی از کارکردهای ما برای واردات 
خودرو این اس��ت که با واردات تعدادی خودرو این فاصله 
قیمت را کاهش دهیم و همچنین تقاضای انباشته شده را 
پاسخگو باشیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: 
بر اس��اس مذاکراتی که با خودروسازان انجام شده امسال 
برنام��ه تولید یک میلیون و ۶00 هزار خودروی س��واری،  
وانت و سنگین و تجاری را در دستور کار قرار داده ایم.وی 
با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته تولید خودرو 2 درصد کاهش یافته است، گفت:  
البته این کاهش تولید نکته مهمی نیست زیرا در سه ماهه 
اول امس��ال 1۶۷ هزار خودروی کامل تولید شده است در 
حالی که در سه ماهه سال گذشته 43 هزار خودروی کامل 
تولید شده بود.وی افزود: متأسفانه در آمار تولید خودرو در 
سال گذشته اش��تباهاتی وجود داشت به عنوان مثال اگر 
چه در سال گذشته فقط 43 هزار خودرو کامل تولید شده 
ب��ود و 1۷0 هزار خودروی ناقص تولید ش��ده بود اما آمار 

تولید خودرو 213 هزار خودرو بیان ش��ده بود که این آمار 
غلط است زیرا آمار واقعی خودرو باید به تعداد خودروهایی 
باشد که به صورت کامل تولید می شود.فاطمی امین بیان 
داشت:  بنابراین یکی از کارکردهای واردات این است که 
بتوانی��م تقاضای مورد نیاز برای خ��ودرو را تأمین کنیم و 
کارکرد دوم اینکه سبد محصوالت ناقص را کامل کنیم در 
حال حاضر 3 بن سازه یا پلتفرم خوب در خصوص خودرو 
وجود دارد که یکی از این پلتفرم ها ش��اهین، دیگری تارا 
و س��ومی نیز تندر ۹0 است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بیان داشت: این سه پلتفرم خوب قیمت هایی باالیی دارند 
که البته قیمت تندر ۹0 نسبت به دو مورد دیگر مناسب تر 
است، بنابراین ما باید یک محصول اقتصادی  زیر 10 هزار 
دالر در سبد محصوالت داشته باشیم.وی اظهار داشت: بر 
این اس��اس در برنامه واردات خودرو به دنبال آن هستیم 
که عمده واردات خودرو مربوط به خودروهای کمتر از 10 
هزار دالر باش��د.وی در مورد واگذاری سهام خودروسازان 
اظهار داش��ت:  در واگذاری سهام خودروسازان هم اصالح 
س��اختاری و هم اص��الح مدیریتی را انج��ام می دهیم و 

اقداماتی در این خصوص را آغاز کرده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد زمان واردات خودرو 
بیان داشت: آئین نامه ده بندی واردات خودرو تهیه و تدوین 
ش��ده که آئین نامه در دولت مطرح شده که امیدواریم که 
دو ماه بعد از زمان ابالغ آن واردات خودرو انجام شود.وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال 1402 که قرار 
است به نقطه عطف خودرو برسیم دقیقا به چه اهدافی در 
این مقطع زمانی خواهیم رسید؟ گفت:  منظور ما این نیست 
که در آن س��ال همه چیز در مورد خودرو درست می شود 
اما در این س��ال به اصالح ساختار مدیریتی در خصوص 
خودرو خواهیم رس��ید ما ظرفیت ه��ای خالی در صنعت 
خودرو داریم که آنها را فعال خواهیم کرد و زنجیره تأمین 
را اصالح خواهیم کرد و بدیهیات کیفیت پایین تا س��ال 
1402 اصالح خواهد ش��د.وی افزود:  البته برنامه ما برای 
تحول در صنعت خودرو یک برنامه تا س��ال 1404 است 
اما تا سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم 
رسید.وی در بحث قرعه کشی خودرو نیز بیان داشت: در 
سیستم جدید قرعه کشی خودرو ما اقدام خاصی را انجام 
نداده ایم بلکه دو س��امانه ای که قبال موجود بود را ادغام 
کردیم و در مجموع یک سامانه برای ثبت نام خودرو قرار 
دادیم.وی افزود: متأس��فانه در سامانه های قبلی که برای 
عرضه خودرو توس��ط خودروسازان وجود داشت تخلفات 
زیادی صورت می گرفت و سوء استفاده هایی انجام می شد 
لذا تالش کردیم تا با ایجاد یک س��امانه تمام ثبت نام ها 
را در یک س��امانه متمرکز کنیم و بر نحوه قرعه کش��ی 
نیز نظارت داشته باش��یم.وی در مورد شرکت ملی مس 
آذربایجان گفت:  ش��رکت ملی مس معادن مختلفی دارد 
که برخی از آنها از جمله معدن مس سونگون به اندازه  ای 
بزرگ اس��ت که می تواند مس��تقل باش��د لذا وقتی یک 
چنین معدنی زیرمجموعه یک معدن بزرگ قرار می گیرد 
ممکن اس��ت نتواند به اندازه کافی رش��د کند بنابراین ما 
به س��مت اصالح س��اختار مجموعه مل��ی مس حرکت 
کرده ایم تا آن را به شکل هلدینگ تبدیل کنیم و یکی از 
 شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ معدن مس

 سونگون باشد.

خرید تضمینی گندم در 31 استان کشور با 31 درصد 
رشد نسبت به بهار سال گذشته، از 3 میلیون و ۶۶3 
هزار تن فراتر رفت.ب��ه گزارش عصرایرانیان، خرید 
تضمینی گندم در 31 استان کشور با 31 درصد رشد 
نس��بت به بهار س��ال گذش��ته، از 3 میلیون و ۶۶3 
هزار تن فراتر رف��ت، ضمن اینکه ارزش گندم های 
خریداری ش��ده از گندمکاران نی��ز با افزایش حدود 

س��ه برابری، به بی��ش از 3۸ ه��زار و ۷۷۸ میلیارد 
تومان رس��ید که ۷2 درصد از این مقدار به حس��اب 
گندمکاران کش��ور واریز شده است.بر اساس اعالم 
چن��د روز پیش س��خنگوی دولت، خری��د تضمینی 
گندم در کش��ور در روز اول تی��ر، 3 میلیون و ۵00 
ه��زار تن بود، در صورتی که با خرید تضمینی 1۶3 
هزار تن گندم در س��ه روز گذشته، این رقم تا صبح 

امروز به 30 میلیون و ۶۶3 هزار تن افزایش یافت.بر 
اس��اس این گزارش، میزان تحویل گندِم کشاورزان 
در ابتدای تابس��تان س��ال جاری نس��بت به ابتدای 
تابس��تان س��ال گذش��ته که 2 میلیون و ۸00 هزار 
تن بود، 31 درصد افزایش یافته اس��ت و گندم های 
خریداری شده توسط مراکز خرید تضمینی گندم، در 
قالب ۶13 هزار محموله ب��ه کانون های جمعیتی و 

مراکز ذخیره سازی ارسال شده اند.این گزارش حاکی 
است، امسال در استان خوزس��تان که پیشتاز خرید 
تضمینی گندم کش��ور اس��ت و بی��ش از ۹۵ درصد 
مطالب��ات گندمکاران این اس��تان پرداخت ش��ده، 
تحویل محصول کش��اورزان به یک میلیون و 3۵۵ 
هزار تن رسیده که معادل 3۷ درصد گندم خریداری 

شده در کل کشور است.

خرید تضمینی گندم در کشور به ۳ میلیون و ۶۶۳ هزار تن رسید
رشد ۳۱ درصدی خرید گندم در ۳۱ استان کشور؛

قیمت پرواز تهران-نجف-تهران ۹ میلیون تومان شد
نظارت ضعیف سازمان هواپیمایی بر عملکرد ایرالین ها؛

با نزدیک ش��دن ب��ه روز عرفه،ن��رخ بلیت 
پروازهای نجف در حال پرواز است،به طوری 
که بلیت رفت و برگشت پرواز تهران-نجف 
ایران ایر با قیمت ۹.1 میلیون تومان فروخته 
می ش��ود.به گ��زارش تس��نیم، همزمان با 
نزدیک ش��دن به روز عرفه، نرخ پروازها به 
ش��هر نجف در حال افزایش اس��ت. بررسی 
پروازهای مس��یر رفت و برگش��ت تهران-
نجف و س��ایر شهرها نش��ان از آن دارد که 
نسبتا  شرکت های هواپیمایی، قیمت گذاری 
باالی��ی را برای این پروازها اعمال می کنند.

طی دو سال گذشته به واسطه پاندمی کرونا، 
سفر به عتبات عالیات با محدودیت هایی به 
خصوص از طرف عراقی روبرو بود. امس��ال 
با عادی ش��دن تقریبی شرایط، برنامه ریزی 
برای سفر به کربال از سوی مردم و کاروان ها 
صورت گرفته است. در این بین اما نرخ بلیت 
پروازها با اعتراض مردم مواجه ش��ده است.

به عنوان مثال قیمت پرواز رفت و برگش��ت 
برگش��ت(  رف��ت-20   13( تهران-نج��ف 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران )هما( 
ح��دود ۹,1 میلیون تومان اس��ت. نرخ بلیت 

مس��یر مذکور برای هواپیمایی آتا حدود ۸,۹ 
میلی��ون تومان و برای ش��رکت هواپیمایی 
زاگرس )ساعت 20 برای پرواز رفت و ساعت 
1۹ ب��رای پرواز برگش��ت( ۸ میلیون و ۶۵0 
هزار تومان اس��ت.نکته جالب توجه این که 
تمام این پروازها به صورت چارتری اس��ت؛ 
این وضعیت برای ایرالین ملی تامل برانگیز 
است، چراکه این شرکت همواره از واگذاری 
پروازهای خود به صورت چارتری خودداری 
کرده است.همچنین قیمت بلیت پرواز رفت 
و برگشت مشهد-نجف هواپیمایی قشم ایر 

13 میلیون و 200 هزار تومان اس��ت. قیمت 
پ��رواز مذکور ب��رای هواپیمای��ی معراج 12 
میلیون و 300 هزار تومان و آتا ۹,۷ میلیون 
تومان است.بر اساس این گزارش، مشخص 
نیست واگذاری پرواز شرکت های هواپیمایی 
داخلی به خصوص ایران ایر به چارترکنندگان 
چه روندی را طی کرده اس��ت. مس��ئله ای 
که سرپرس��ت تازه وارد ایران ایر الزم است 
درباره آن شفاف س��ازی الزم را انجام دهد. 
باید مش��خص ش��ود چه تعداد از پروازهای 
این ایرالین با مقص��د نجف به چارترکننده 

و با چه ش��رایطی واگذار ش��ده است.در این 
بین س��ازمان هواپیمایی کش��وری به عنوان 
متول��ی حمل ونق��ل هوایی مس��افری باید 
نظارت بیش��تری را بر عملکرد شرکت های 
هواپیمایی همزمان با اوج س��فرهای زیارتی 
به عراق در دس��تور کار ق��رار دهد.پیش از 
بیماری کرون��ا )مهرماه س��ال ۹۸( انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی قیم��ت پرواز رفت 
و برگش��ت تهران-نج��ف را 2,2 میلیون و  
مش��هد �� نجف-مشهد را 2 میلیون و ۸00 

هزار تومان تعیین کرده بود.
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بانک و بيمه

صدور دو هزار و 6۵۵ کارت فعال 
مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری

مدیر امور اس��تان ها و بازاریابی پس��ت بانک 
ایران، از انعقاد ۶1 فق��ره قرارداد و صدور دو 
ه��زار و ۶۵۵ کارت فعال مروارید، طی س��ه 
ماهه ابتدایی س��ال جاری در ش��عب سراسر 
کش��ور خبر داد. به گ��زارش اداره کل روابط 
عمومی پس��ت بانک ایران، علیرضا واحدپور 
مدیر امور اس��تان ها و بازاریابی با اعالم این 
خبر افزود: در س��ه ماهه ابتدایی سال جاری، 
ش��عبه مس��تقل ۶۶۶، مدیریت شعب منطقه 
ش��رق تهران 4۵0، مدیریت ش��عب اس��تان 
البرز 1۹۵، مدیریت شعب منطقه غرب تهران 
1۶۵، مدیریت ش��عب استان های مرکزی و 
بوشهر به ترتیب 1۵۵ و 1۵4 صادر کرده اند.
وی با اش��اره به اینکه از ابتدای سال تا پایان 
خردادماه س��الجاری ۶1 فقره قرارداد مروارید 
کارت منعقد ش��ده و بر اساس این قراردادها 
دو هزار و ۶۵۵ کارت فعال مروارید در شعب 
سراس��ر صادر شده اس��ت، تصریح کرد:  ۶۷ 
درص��د مروارید کارت ها، در مدیریت ش��عب 
اس��تان های البرز، مرکزی و بوش��هر، شعبه 
مستقل و مدیریت شعب مناطق استان تهران 
و 33 درصد کارت های فعال مروارید در سایر 

استان ها صادر شده است.   

حمایت بانک ملی ایران از 
تولیدکنندگان خوزستانی با هدف 

تقویت امنیت غذایی کشور
بانک ملی ایران س��ال گذش��ته در راس��تای 
تقویت امنیت تامین غذا در کش��ور، اقدام به 
پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های فعال 
این صنعت در اس��تان خوزستان کرده است. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، 
ش��رکت بهین گوش��ت حالل اروند در سال 
گذش��ته مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیالت از 
این بانک دریافت کرده اس��ت.زمینه فعالیت 

این شرکت، پرواربندی و ذبح دام است.  

در اطالعیه از سوی بیمه مرکزی 
تصریح شد

مف��اد بیمه نامه ها باید ب��ه صورت کامل و 
شفاف به بیمه گذاران اعالم شود

صدور بیمه نام��ه های مختلف بدون رویت 
مف��اد آن و اخ��ذ رضای��ت بیمه گ��ذاران از 
س��وی شرکت های بیمه قابل قبول نیست. 
ب��ه گزارش اداره کل رواب��ط عمومی و امور 
بی��ن الملل بیم��ه مرک��زی، در اطالعیه از 
س��وی نهادناظر صنعت بیم��ه ضمن اعالم 
این مطلب، تاکید ش��ده اس��ت: ارسال فرم 
بیمه نامه بدون اط��الع کامل بیمه گذاران 
برای تکمیل فرایند بیمه به هیچ وجه قانونی 
نیست و نمایندگان شرکت ها باید این مساله 
را مدنظر ق��رار دهند.  در ادامه این اطالعیه 
آمده اس��ت: ش��یوه صدور بیمه نامه باید در 
چارچ��وب قواع��د قانونی باش��د و هر گونه 
تخطی از آن فرایند صدور را با اشکال جدی 
روبرو خواهد کرد.  گفتنی اس��ت بر اس��اس 
قوانی��ن بیمه ای پیش از ص��دور بیمه نامه، 
تطبی��ق مدارک و رویت تمام��ی تعهدات و 
پوشش های آن و اعالم رضایت توسط بیمه 
گذار الزامی اس��ت.  در پایان این اطالعیه از 
ش��رکت های بیمه خواسته ش��ده تا بر روند 
صدور بیمه نامه ها نظارت بیش��تری داشته 

باشند.

بازدید مدیرعامل شرکت بیمه کوثر از 
سرپرستی اردبیل

مدیرعام��ل بیمه کوث��ر و هیات   هم��راه از 
سرپرستی استان اردبیل بازدید و با کارکنان 
و نماین��دگان گفت   و گو کردن��د. به گزارش 
روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل شرکت 
در مراس��م دیدار با کارشناس��ان سرپرستی 
و اعضای ش��بکه فروش هم��ه کارکنان و 
نمایندگان را خانواده بیمه کوثر و بزرگ ترین 
دارایی آن دانست و گفت: دستیابی به اهداف 
ش��رکت و کسب اعتماد و رضایت ذی نفعان 
با افزایش تعامل کارکنان و ش��بکه فروش 
و داش��تن فرهنگ کوث��ری تحقق می یابد. 
ابوالفضل آقادادی خاطرنش��ان کرد: رضایت 
مشتریان و س��ودآوری دو هدف اصلی بیمه 
کوثر اس��ت و انتظار داریم سرپرستی استان 
اردبیل با تحقق اهداف و ارتقای شاخص های 
عملکردی از طریق تالش بیشتر و انسجام 
تیمی به رتبه های باالتر در ش��رکت دس��ت 

پیدا کند.

اخبار

قائم مقام مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در آس��تانه 
سفر رئیس جمهور و مسئوالن دولت سیزدهم به استان 
خراسان ش��مالی با حضور در می��ز ارتباطات مردمی در 
محل سازمان امور اقتصادی و دارایی استان از نزدیک 
به درخواست های مردم و مراجعان گوش سپرد و دستور 
رس��یدگی داد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، رض��ا صدیق همزمان با س��فر هیئت  دولت و با 
حضور ه��ادی قوامی، معاون حقوق��ی و امور مجلس 

وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل دستگاه های 
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در س��فر به استان 
خراسان ش��مالی در ی��ک ارتباط مردم��ی از نزدیک به 
مش��کالت مراجع��ان و متقاضیان رس��یدگی و برای 
رفع آنها دس��تورات الزم را ص��ادر کرد. قائم مقام بانک 
صادرات ای��ران گفت: وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
در راس��تای س��فرهای دوره ای دولت سیزدهم ترتیبی 
اتخ��اذ کرده تا نمایندگان بانک ها در اس��تان ها حضور 

داش��ته باش��ند و از نزدیک در جریان مشکالت مردم 
قرار گرفته و درخواس��ت های آنها را حل و فصل کنند. 
وی اف��زود: اغلب مراجعه ها برای دریافت وام های خرد 
و قرض الحسنه بود که دس��تورات الزم برای پرداخت 
آن به مس��ئوالن بانک در خراسان ش��مالی داده ش��د. 
همچنین بر اس��اس س��همیه درنظر گرفته شده برای 
بانک صادرات ایران و هماهنگی های انجام شده با دفتر 
معاون اول رئیس جمهور، طرح ها و برنامه های حمایتی 

برای پشتیبانی از واحدهای اقتصادی و همچنین تامین 
سرمایه ثابت و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به 
منظور کمک به تولید و اش��تغال در دس��تور کار دارد. 
راه اندازی میز ارتباطات مردمی در استان خراسان شمالی 
مورد استقبال مردم و صاحبان کسب و کار قرار گرفته 
به نحوی که ش��رکت ها و واحده��ای تولیدی از جمله 
مراجعه کنندگان برای دریافت خدمت از محل سازمان 

امور اقتصادی و دارایی استان بودند.

برپایی میز ارتباطات مردمی بانک صادرات ایران در استان خراسان شمالی
همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و با حضور قائم مقام مدیرعامل بانک صورت گرفت

دکتر ابراهیمی در جمع مدیران و کارکنان بانک سپه منطقه فارس:

مدیرعامل بانک س��په زیس��ت بوم جدید این بانک را 
مبتنی ب��ر آمادگی برای ورود ب��ه عرصه های جدید و 
انجام مأموریتهای خطیر برای خدمت به مردم، اسالم و 
انقالب برش��مرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
س��په، دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر به استان فارس 
در جمع مدیران و کارکنان این استان، گفت: مأموریت 
های جدیدی که از س��وی نظام اسالمی به بانک سپه 
محول می ش��ود، حاصل اعتماد مس��ئوالن و به علت 
جهادی بودن کارکنان این بانک است. مدیرعامل بانک 
س��په اظهار داش��ت: سربلندی بانک س��په حاصل کار 
جهادی و ش��بانه روزی است و سخت ترین و پیچیده 
ترین کارها توسط کارکنان بانک سپه قابل انجام است. 
وی با اش��اره به عبور بانک سپه از گلوگاههای سخت 
و پرمخاطره، خاطرنش��ان کرد: فرایند پیچیده ادغام که 
در دنی��ا کم نظیر بود و طرح تحول فناوری اطالعات و 
طراحی مفاهیم بانک س��په براساس مفاهیم بانکداری 
جامع که تقریباً همزمان با ادغام به انجام رسید، حاصل 
کار جهادی کارکنان و همراهی مس��ئوالن کشور بود. 
دکتر ابراهیمی با تاکید ب��ر اهمیت برنامه طرح تحول 

راهبردی و طراحی ساختار سازمانی متناسب با خطوط 
کسب و کار بانک، افزود: ساختار، پشتیبان استراتژی و 
چش��م انداز انجام مأموریت هاست و این ساختار آماده 
متناس��ب سازی با محیط کسب و کار است. بانک سپه 

باید در زیس��ت بوم جدید ب��رای رقابت با رقبا با برنامه 
حرکت کند.  مدیرعامل بانک سپه با اشاره به توجه ویژه 
مبنی بر جذب مشتریان، گفت: در بازاریابی مأموریت ها 
باید متناسب با اختیارات باشد و نمی توان با دست بسته 

بازاریابی کرد. دکتر ابراهیمی بر لزوم تفویض اختیار به 
مدیران اس��تان و مسئوالن شعب برای ارائه تسهیالت 
و ج��ذب منابع تأکید و خاطرنش��ان کرد: ظرفیت های 
اس��تان در حوزه های مختلف باید به صورت حرفه ای 
بررسی شوند و بر همین اساس بازاریابی صورت پذیرد. 
مدیرعامل بانک س��په با اش��اره به ض��رورت مدیریت 
هوش��مندانه منابع و مصارف بانک، افزود: برنامه بانک 
سپه برای مدیریت ریسک نقدینگی مشتمل بر تمرکز 
بر جذب منابع اس��ت. وی در ادامه به تمرکز بر فرصت 
ها خصوصاً در حوزه بین الملل با توجه به س��ایز بانک 
س��په و وجود پتانسیل هایی نظیر معاونت بین الملل و 
سه صرافی بانک تاکید کرد. دکتر ابراهیمی در ادامه از 
تش��کیل دو کمیته رفع موانع کسب و کار و رفع موانع 
فناوری اطالعات خبر داد و گفت: تشکیل این کمیته ها 
به منظور تس��هیل امور و حرکت سریع مجموعه برای 
تحقق اهداف صورت گرفته است. مدیرعامل بانک سپه 
افزود: بار مسئولیتهای سنگین محوله به بانک سپه بر 
دوش نیروی انسانی است و کارکنان بانک سپه ارزنده 

ترین دارایی این بانک هستند. 

بانک سپه در زیست بوم جدید آماده انجام مأموریت های خطیر برای خدمت به مردم و انقالب است

با بیمه زندگی بیمه تعاون، هم به زندگی لبخند بزن و هم جایزه بگیر
جشنواره بیمه های زندگی بیمه تعاون با هدف 
تقویت فرهنگسازی بیمه ای و ارائه خدمات 
متنوع به تمام خریداران آغاز شد. به گزارش 
روابط عموم��ی بیمه تعاون، محمدحس��ین 
یوسفی، سرپرست مدیریت بیمه های زندگی 
با اعالم آغاز به کار جشنواره بیمه های زندگی 
از برگزاری آن در سه مقطع »اول تیر تا پایان 
شهریور«، »اول مهر تا پایان آذرماه« و »اول 
دی تا پایان اس��فند« 1401 خبر داد. یوسفی 

همچنین مطرح کرد: در این جش��نواره برای 
بیمه گذاران در هر ماه ۵ جایزه در نظر گرفته 
ش��ده که به این ترتیب در زمان قرعه کشی 
مجموعاً 1۵ جایزه در هر فصل به خریداران 
بیمه های زندگی بیمه تعاون اهدا خواهد شد. 
سرپرس��ت مدیریت بیمه های زندگی بیمه 
تعاون همچنین تشریح کرد: افرادی که اقدام 
به تهیه این بیمه نام��ه می کنند ما به ازای 
هر ۵0 هزار توم��ان یک امتیاز برای تقویت 

شانس برنده ش��دن در قرعه کشی دریافت 
خواهند ک��رد. او در ادامه مط��رح کرد: »در 
قرعه کش��ی صورت گرفته برای خریداران 
بیم��ه های زندگی در س��ال 1400 مجموعًا 
۵۶ برگزی��ده داش��ته ای��م و امیدواریم که با 
خدم��ات این بیمه نامه ک��ه در حال افزایش 
مداوم است بتوانیم توجه افراد بیشتری را به 
خرید بیمه نامه زندگ��ی جلب کرده و بدین 
ترتیب نقش فرهنگسازانه ای را نیز در توسعه 

صنعت بیمه ایفا کنیم«. قابل توجه است که 
خریداران بیمه زندگی تعاون در کنار »پوشش 
معافیت بیمه گزار از پرداخت حق بیمه به علت 
فوت در اثر حادثه«، »پوشش هزینه پزشکی 
در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در صورت 
ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی، 
سکته مغزی، جراحی قلب باز، سرطان، پیوند 
اعض��ای اصلی ب��دن«، »پرداخت هزینه به 
بیماران مبت��ال به کرون��ا« و خدماتی چون 

»پوش��ش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 
و مح��ل کار« می توانن��د از مزایای معرفی 
نامه های بیمارستانی و پرداخت خسارت ها 
بر اس��اس تعرفه های مصوب نیز برخوردار 
شوند. شایان ذکر است که هم اکنون »تعداد 
پوشش بیماری های خاص در 4 گروه اصلی 
از ۵ بیماری به 30 بیماری رسانده شده و در 
این طرح تا حداکثر ۵0 میلیون تومان نیز به 
صورت سرمایه ای پوشش داده خواهد شد«.
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نقش قرآن در تقویت هویت دینی 
مسیحیت از دیدگاه دین شناس آلمانی

استاد دین شناسی دانشگاه کلن آلمان معتقد 
اس��ت که ق��رآن در داس��تان حضرت مریم 
)س( ب��ا تأکید بر پاک بودن آن حضرت، به 
مقابله با تخریب ش��خصیت مادر مسیح )ع( 
پرداخته و به تقویت هویت مس��یحی کمک 
کرده اس��ت. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
کالوس فون اس��تاوچ، اس��تاد دین شناسی 
آلم��ان  کل��ن  دانش��گاه  در  سیس��تماتیک 
اس��ت. او که در کل��ن به دنیا آمده اس��ت، 
در دانش��گاه ب��ن و در دانش��گاه فرایبورگ 
در رش��ته تئولوژی کاتولیک تحصیل کرده 
است. استاوچ از سال 200۸ میالدی، استاد 
پادربورن  دانشگاه  سیستماتیک  علم شناسی 
نیز ب��ود. وی به طور منظم در وب س��ایت 
خویش نوش��ته هایی با عنوان گفت وگوهای 
بین ادیانی و نقاط مش��ترک ادیان ابراهیمی 
منتش��ر می کن��د. نوش��ته های اس��تاوچ در 
این مدت مورد اس��تقبال عم��وم مخاطبان 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. او مرک��ز بین الملل��ی 
دین شناسی تطبیقی و مس��ائل اجتماعی را 
برای گفت وگوی جهانی دین شناس��ی ادیان 

مختلف در شهر بن تأسیس کرد. 

»هناس« گامی جدی در عرصه 
بازنمایی واقعیت ترور است

عل��ی باقری کن��ی معاون سیاس��ی وزارت 
امورخارجه، رئیس تیم مذاکره کننده برجام و 
دبیر سابق ستاد حقوق بشر، پس از تماشای 
فیلم سینمایی »هناس« که روایتی پرتالطم 
از زندگی داریوش رضایی نژاد از شهدای ترور 
هس��ته ای، همس��ر و فرزندش را به تصویر 
می کش��د، درباره این فیلم سینمایی نظراتی 
را بیان کرد. علی باقری کنی معاون سیاسی 
وزارت امورخارجه، رئیس تیم مذاکره کننده 
برجام و دبیر سابق ستاد حقوق بشر، پس از 
تماشای فیلم سینمایی »هناس« که روایتی 
پرتالطم از زندگی داری��وش رضایی نژاد از 
شهدای ترور هسته ای، همسر و فرزندش را 
به تصویر می کشد، درباره این فیلم سینمایی 
نظراتی را بیان کرد. باقری کنی در پاسخ به 
این سوال که »هناس« چه میزان توانست 
بیانگر مظلومیت جمهوری اسالمی و حقوق 
ملت ایران در عرصه بین الملل باشد، گفت: 
همانط��ور ک��ه می دانید، م��ا در طول چهار 
دهه گذش��ته یکی از قربانیان بزرگ جریان 
تروریس��م در عرصه بین المل��ل، با بیش از 
هفده هزار ش��هید ترور بوده ایم که توس��ط 
جریان ه��ای مختلف در داخل کش��ور ترور 
ش��ده اند. وی افزود: ما درحال��ی  از قربانیان 
بزرگ تروریسم به حساب می آیم که توسط 
قدرت ه��ای بزرگ به حمای��ت و طرفداری 
تروریس��م متهم می شویم. این نشان دهنده 
این است که ما در عرصه به نمایش کشیدن 
واقعیت های موجود در جامعه مان و نس��بت 
به افکار عمومی دچار یک لختی یا سستی 
هستیم. از این رو دش��من توانسته علیرغم 
این واقعی��ت عینی )مبنی بر اینکه قربانیان 
بزرگ تروریسم هستیم( موضوع را برعکس 
جلوه ده��د. باقری کنی با اش��اره به اینکه 
»هناس« می تواند گام��ی جدی در عرصه 
بازنمایی واقعیت باش��د، بی��ان کرد: کارکرد 
اصلی هنر این اس��ت که بتواند واقعیت ها را 
با روش های ماندگار، در ذهن ها ماندگار کند 
و آنها را به ش��کل پای��دار در افکار عمومی 
متجلی کند. رئیس تیم مذاکره کننده برجام، 
در ادام��ه این بحث عنوان ک��رد: از دیدگاه 
من »هناس« نش��ان داد که ترور یک ابزار 
شیطانی س��ت که توس��ط قدرت ه��ا به کار 
گرفته ش��ده اس��ت و هدف آن ممانعت از 

پیشرفت ملت هاست. 

خبر

 نویسنده خوب شرط تضمین سریال ماندگار و مخاطب پسند است
آرمان زرین کوب می گوید: روزی نیست که ما در کوچه و 
خیابان با این درخواسِت مردم روبرو نشویم که چرا ادامه سریال 
»ستایش« ساخته نمی شود؟ به گزارش خبرنگار فرهنگی 
خبرگزاری تسنیم، چند روز گذشته آخرین نظرسنجی صدا 
و سیما منتشر شد که نگاهی به سریال های جدید و تکراری 
تلویزیون داشت. این نظرسنجی رقابِت تنگاتنگی را نشان 
داد ک��ه ناظر بر فاصله گرفتِن تلویزی��ون از دوران طالیی 
سریال سازی خودش است. زیرا فاصله سریالی همچون »از 
سرنوشت« با »ستایش« که بیش از 1۷، 1۸ بار از تلویزیون 
پخش شده، درصد بسیار کمی است. البته ناگفته نماند که 
برخی از آثارِ تلویزیونی با وجود بارها پخش از صداوس��یما 
باز هم برای عالقه مندان به نوستالژی، جذابیت خودش را 
دارد. در عین ح��ال زنِگ خطری هم برای کارهای جدید 
تلویزیون به حس��اب می آید که اگر بر روِی مدار فیلمنامه 
درس��ت، اس��تفاده از کارگردانان و عوامِل هنری کاربلد و 
همین طور ذائقه سنجی پیش نروند نمی توانند توجه مخاطب 
را به خودش��ان جلب کنند. از همین رو با آرمان زرین کوب 
تهیه کننده »ستایش« لحظاتی به گفت وگو نشستیم که او 
درباره این توجه دوباره مخاطبان به این سریال تلویزیونی 
و پربیننده  ش��دِن آن در میان کارهای تکراری تلویزیون، 
صحبت کند. همچنین پاس��ِخ یکس��ری از گمانه زنی ها و 
درخواست ها برای س��اخِت سری جدید »ستایش« را هم 
بدهد.  زرین کوب در کنارِ »ستایش«، سریال های پربیننده 
دیگری برای تلویزیون تهیه کرده است. »مرگ تدریجی 
یک رویا«، »ماه و پلنگ«، »بوم و بانو« و »یاور« در کارنامه 
او دیده می شوند. »س��تایش« در سه فصل به کارگردانی 
سعید سلطانی و نویسندگی سعید مطلبی، ساخته شده است. 
فصل اول این سریال در سال 13۸۹ و فصل دوم در سال 
13۹3 و فصل سوم نیز در سال 13۹۸ از شبکه سه پخش 
شد. آرمان زرین کوب تهیه کننده سریال »ستایش« در پاسخ 
به این سؤال که آیا قرار است با وجوِد استقبال مردم بعد از 
چندین بار پخِش س��ریال، فصل دیگری از این مجموعه 
تلویزیونی ساخته شود، به خبرنگار تسنیم گفت: در رابطه 
با ساخت فصل جدید »ستایش« هیچ خبری ندارم. به هر 
حال فکر می کنم فصل سوم پایان این سریال باشد و اگر 
قرار به ادامه »ستایش« باشد، در صورت سفارش مدیران 
تلویزیون، ای��ن اتفاق خواهد افتاد. وی خاطرنش��ان کرد: 
استقبال و توجه مخاطبان بعد از این همه بازپخش نسبت 
به سریال های جدید، این نکته را یادآوری می کند که چرا 
ما نباید بعد از 13 سال، مثِل »ستایش« ده ها سریال، تولید 
نکرده باش��یم؟ ما در »ستایش« کار خاصی نکردیم، فقط 
تالش کردیم قصه را درست بنویسیم، درست روایت کنیم 
و بازیگران و عوامل هم کارهایشان را درست انجام دهند. 
این فرآیند درس��ت پیش رفت که مردم با آن ارتباط برقرار 

کردند و سریال صاحب تماش��اگر شد. تهیه کننده سریال 
رمضان��ی »یاور« درباره درخواس��ت های مردم در کوچه و 
خیابان برای ساخِت فصل جدید »ستایش« گفت: در رابطه 
با ادامه اش خود تلویزیون باید تصمیم گیری کند. اما روزی 
نیست که ما در کوچه و خیابان با این درخواسِت مردم روبرو 
نش��ویم که چرا ادامه »ستایش« ساخته نمی شود؟ ما هم 
پاسخ می دهیم که دسِت ما نیست و تلویزیون باید تصمیم 
بگیرد؛ شاید با مدیران تازه نفس و جدید این اتفاق بیفتد و 

سفارش فصل جدید بدهند. 
برخ�ی از مخاطب�ان به م�ا می گفتند ما با »س�تایش«  ���

زندگی کردیم!
او در پاس��خ به این س��ؤال که منظورتان از س��ریال هایی 
مثِل »س��تایش« چیس��ت که باید در طوِل این 13 سال 
که از ساخِت این مجموعه گذشته، ساخته می شد، توضیح 
داد: س��ریال هایی ک��ه م��ردم خودش��ان را در آن کارها و 
شخصیت های داستانی اش ببینند. کارهایی که برای مردم 
ملموس و خاطرانگیز باشند. بارها درباره »ستایش« گفتم 
که در این کار مردم با خانواده های داستان ارتباط می گرفتند 
چون قصه برایشان واقعی بود. در دور و اطراف شان پدرها و 
مادرها و دختران و پسرانی می دیدند که به اهالِی مجموعه 
»س��تایش« شبیه بودند. به همین خاطر است که برخی از 

مخاطبان به ما می گفتند ما با »ستایش« زندگی کردیم!
چ�ه عاملی باعث ش�ده مردم بارها بیننده »س�تایش«  ���

باشند؟
زرین کوب درباره این نکته که چه عاملی باعث شده مردم 
بارها بیننده »ستایش« باشند، گفت: مردم تکرارِ چند باره 
سریال هایی را می بینند که با فرهنگ و سبِک زندگی شان 
س��ازگار و نزدیک باش��د. در »ستایش« اتفاِق غیرواقعی و 
عجیب و غریب نمی بینیم. مردم کاراکترهایش را باور کرده اند 
و برایشان جذابیت دارد. از طرفی هنرمندان و عوامل همه 

تالش خود را کردند شخصیت ها باورپذیر درآید. چون از ابتدا 
بازیگران متناسب با کاراکترها درست انتخاب شدند که این 
همذات پنداری اتفاق افتاد. وی با اشاره به حضورِ نویسنده 
متبحر در جریان ساخت »ستایش«، تأکید کرد: باید برای 
ساخِت یک سریال، نویسنده کاربلد اهمیت بسزایی دارد. ما 
در »ستایش« نویسنده متبحری داریم که نبض تماشاچی 
در دس��تش اس��ت. می داند مخاطب چه می خواهد و وارِد 

یک قصه ایرانی کاماًل گرم و خانوادگی می شود. به همین 
خاطر اس��ت که هر سن و س��الی را درگیر ماجرا می کند و 
می توان این قصه را قس��مت ها ادامه داد. تهیه کننده »ماه 
و پلنگ« با بیان اینکه ما در س��اخِت سریال های خوب و 
جذاب، کم کاری کردیم، افزود: در س��اخت قصه هایی مثِل 
»ستایش« و خلِق این گونه آثار کم کاری کردیم و به جاِی 
آن سراغ کاراکترها و اتفاقاتی رفتیم که با مردم و مخاطب 
فاصل��ه دارد. یا آن قدر اغراق ش��ده ی��ا موضوعاتی  اند که 
جذاب به آنها پرداخت نشده است. از طرفی دیگر بازیگراِن 
خوبی انتخاب نشده و قصه هایی سریال  می شوند که برای 
مخاطب جذابیت ندارد که قسمت به قسمت آن را پیگیری 
کند. وی با اش��اره به اینکه م��ردم واقعاً با لحظه به لحظه 
سریال همراه شده بودند حتی من شنیدم که منتظِر ازدواج 
حشمت فردوس و حتی رسیدِن محمد به پدربزرگش بودند، 
توضیح داد: امروز کمتر ما می ش��نویم که مردم قسمت به 
قسمت سریال های تلویزیون را دنبال کنند مثاًل سرانجاِم 
کاراکتری آن قدر برایش��ان اهمیت داش��ته باشد که مثاًل 
برایش��ان ازدواج »حش��مت فردوس« یا رسیدِن نوه ها به 
پدربزرگ شان در سریال »ستایش« دغدغه باشد. به نظرمن 
»ستایش« می تواند ادامه پیدا کند و صدها قسمت دیگر از 

این سریال ساخته شود.

مدیران تلویزیون بخواهند »ستایش« دوباره ساخته می شود؛
فرهنگی
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»یوهان فیخته« که بود؟
یوهان گوتلیب فیخته یا فیشه نظریه پرداز و فیلسوف 
آلمان��ي در 1۹ مه 1۷۶2م در خان��واده اي فقیر در 
آلمان به دنی��ا آمد.وي داراي ه��وش و حافظه اي 
فوق العاده بود؛ به همی��ن دلیل مورد توجه یکي از 
اش��راف و ثروتمندان قرار گرفت و در پرتو حمایت 
او به تحصیل در رش��ته الهیات در دانش��گاه »یِنا« 
پرداخ��ت.وي در این هنگام ب��ا آثار و افکار امانوئل 
کانْْت فیلس��وف مشهور هم وطنش آشنا شد و از او 
تأثیر زیادي پذیرفت.فیخته پس از مدتي به تدریس 
در دانشگاه مشغول شد و رهبري مکتب ایده آلیسم 
جدید آلمان را برعهده گرفت.پیروان ایده آلیسم یا 
خیال پرستي بر این عقیده اند که بسیاري از اجسام، 
س��اخته و پرداخته تصورند.خود فیخته که از ابتدا، 
مسئله ارتباط مشّیت الهي با آزادي و اختیار انسان 
نظرش را ب��ه خود جلب کرده ب��ود پس از مدتي، 
فلس��فه را به دو دس��ته اعتقادي و اصالت تصور یا 
ایده آلیس��م تقسیم کرد.براس��اس فلسفه اعتقادي، 
شي ء، موجود است و تصورات و مفاهیم و تجربیات 
ما را معین مي کند و ذهن انسان محصول آن است.
ولي در فلس��فه ایده آلیسم که فیخته پیرو آن است، 
شي ء في نفس��ه وجود ندارد و تصورات و مفاهیم، 
مانند تخیالت، محصول خود ذهن اس��ت و ناشي 
از حس آزادي و اختیار اس��ت؛ به عبارت دیگر، در 
فلسفه ایده آلیسم، ذهن انسان، آزاد و مختار است.

تابستان داغ جنوب کشور مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )10۵(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحی��م َو اْقبِْض أَیِدیُهْم َعِن الَْبْس��ط… و 
دست دشمن را از فعالیت علیه مرزداران بازدار. بسط 
ید یک فرصت مناس��ب برای دشمن است؛ و اما چه 
موقع دش��من دستش باز است که با خیال راحت هر 
اقدامی را انجام بدهد از جمله: هر گاه هر گونه غفلت 
صورت بگیرد؛ هر گاه دش��من در سنگر خودی نفوذ 

پیدا کرده باش��د؛ هر گاه دشمن با لبخند و دستکش 
مخملی دس��ت دوستی دراز کند؛ هر گاه دشمن از ما 
ضعف و سس��تی ببیند؛ هر کاه دش��من ببیند قدرت 
تحلی��ل پایین امده و فقط به اخبار و ش��ایعات توجه 
می شود؛ هر گاه دشمن در جبهه مقابل تفرقه ببیند؛ 
هر گاه دش��من تضعیف جایگاه فرمانده و رهبری را 
ببیند؛ هر گاه دشمن از اسرار درون ما آگاه شود. باید 

به جای این که دست دشمن را باز گذاشت دست او 
را بس��ت اجازه تصمیم گیری نباید به او داد با تولید 
ان��واع خبر ق��درت تحلیل او را بای��د ضعیف کرد، و 
مهمترین عامل بس��تن دست دشمن وحدت  ومحبت 
اس��ت که ب��ه هیچوجه نمیتواند مادام��ی که این دو 
عنصر که منش��ا وحیانی دارد وجود داش��ته باشد بر 

ما مسلط شود.
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دانشنامه

تولید پانسمان ضد باکتري و ضد تخریب گلبول  قرمز 
محققان کشور موفق شدند پانسماني ضدباکتري، ضد تخریب گلبول هاي 
قرم��ز و بهبوددهنده زخم بر پای��ه آلژینات تولید کنند.ب��ه گزارش مهر، 
ام��روزه تالش قابل مالحظه اي براي مبارزه ب��ا بیماري  هاي باکتریایي و 
غلب��ه بر مقاومت باکتري  ها انجام مي ش��ود.به همین دلیل س��اخت یک 
پانس��مان زخم مناسب و ضدمیکروبي که به شکل موثري باعث تخریب 
باکتري ها ش��ود اما از آسیب به سلول هاي طبیعي مانند گلبول هاي قرمز 
جلوگی��ري کند، ضروري به نظر مي رس��د.در همین راس��تا، محققان در 
پژوهش��گاه رویان و دانش��گاه تهران، پژوهشي را طراحي کردند که طي 
 آن، نمک هاي آمونیوم آلژینات متعددي س��اخته شد و نقش کاتیون هایي

  )counter-cations( ش��امل سدیم، تریتیل آمونیوم، تریبوتیل آمونیوم و دیهگزیل آمونیوم در تخریب 
باکتري ها و زنده نگهداش��تن فیبروبالست ها )به عنوان نمونه اي از یک سلول طبیعي در محیط زخم( بررسي 
شد.نتایج این پژوهش نشان داد، متغیرهاي گوناگوني مانند آب  دوستي، خطي بودن و ساختار انشعابات، وزن 
مولکولي و چگالي ش��ارژ مي توان��د در اثر انتخابي کاتیون ها )counter-cations( موثر باش��د.مطالعات 
آزمایش��گاهي نش��ان داد، تریبوتیل آمونیوم آلژینات بهترین اثر آنتي باکتریال و آنتي همولیتیک )ضد تخریب 
گلبول هاي قرمز( را داشته و در عین حال در مقایسه با سایر نمک هاي آزمایش شده کمتر براي سلول ها مخرب 
اس��ت.عالوه بر این، آزمایش هاي انجام شده نشان داد، تریبوتیل آمونیوم آلژینات در مقایسه با پانسمان  هاي 
کلس��یم آلژینات آغشته به نقره که محصول تجاري معمول اس��ت، اثر آنتي همولیتیک بهتري داشته، براي 
سلول هاي فیبروبالستي کمتر سمي است.در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد پانسمان تریبوتیل آمونیوم 
آلژینات در مقایسه با سایر نمک هاي آلژینات بررسي شده در این طرح و پانسمان هاي معمول موجود در بازار 
اثر ضد میکروبي بهتر و تخریب گلبول قرمز کمتري داشته و براي سلول هاي فیبروبالستي کمتر سمي است.
دکتر حامد دائمي، دکتر جواد محمدي، مریم زارع، پیام باعي و همکارانش��ان در پژوهش��گاه رویان و دانشگاه 

تهران این پروژه را به نتیجه رساندند.

تبدیل گاز گلخانه اي به ترکیبي با ارزش افزوده باال
محققان نانوذراتي براي تبدیل گاز گلخانه اي به ترکیبي با ارزش افزوده باال 
ساختند.به گزارش مهر، نانوذرات کاتالیستي فعال شونده با نور ساخته شده 
که قادر اس��ت دي اکسیدکربن و متان را به گازي تبدیل کند که از این گاز 
براي تولید س��وخت و کود شیمیایي استفاده مي شود.بنابراین این نانوذرات 
با تبدیل گازهاي گلخانه اي به ماده اي مفید به بهبود ش��رایط اقلیمي زمین 
کمک مي کنند.محققان دانش��گاه رایس موفق به ارائه نانوذراتي شدند که 
قادر است میزان دي اکس��یدکربن تولید شده در صنایع را کاهش دهد.این 
نان��وذرات کلید فرآیند تولید نوعي گاز س��نتزي بوده ک��ه از آن براي تولید 
سوخت و کود شیمیایي مي توان استفاده کرد.در این پروژه محققان دانشگاه 

رایس با همکاري پژوهش��گراني از دانشگاه کالیفرنیا روش��ي ارزان و با مصرف انرژي پایین براي تولید این گاز 
سنتزي موسوم به سینگاز ارائه کردند.نائومي هالس از محققان این پروژه مي گوید: سینگاز با چند روش مختلف 
تولید مي شود، یکي از این روش ها رفورمینگ خشک متان است که اهمیت آن در حال افزایش است.دلیل اهمیت 
این روش آن است که ورودي این فرآیند متان و دي اکسیدکربن بوده که این دو ماده ازجمله مهم ترین گازهاي 
گلخانه اي هستند.سینگاز با ترکیب منوکسیدکربن و گاز هیدروژن به دست آمده از گاز طبیعي، زغال سنگ و دیگر 
منابع قابل تولید است.براساس گزارشي که در سال 201۷ منتشر شد، سینگاز مورداستفاده براي تولید سوخت و 
مواد شیمیایي مختلف در صدها کارخانه موجود در سراسر جهان ارزش ساالنه بیش از 41٫3 میلیارد دالر دارد.
استفاده از کاتالیست براي این فرآیند اهمیت زیادي دارد، در حال حاضر براي شکستن هیدروکربن ها از ترکیب 
بخار و کاتالیس��ت اس��تفاده مي شود.اتم هاي هیدروژن با هم جفت ش��ده تا گاز هیدروژن ایجاد شود و اتم هاي 
کربن نیز با اکس��یژن تشکیل منوکسید کربن مي دهند.در رفورمینگ خشک، اتم هاي اکسیژن به جاي بخار از 
دي اکسیدکربن تامین مي شود.با این حال رفورمینگ خشک به دلیل دما و انرژي مورد نیاز باال چندان مورد توجه 
نیست.این گروه تحقیقاتي نانوذرات فعال شونده با نور ساختند که مي تواند انرژي ورودي را به واکنش شیمیایي 
تبدیل کند.لینان ژو از محققان این پروژه مي گوید: »کارایي باال در این واکنش اهمیت زیادي دارد، اگر شما به 

فردي بگویید که یک کاتالیست با کارایي واقعي دارید از شما خواهد پرسید که چقدر این کاتالیست دوام دارد.«
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