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معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت با برنامه مدون و خط مش��ی 
مشخص بدنبال ایجاد ش��رایط بهتر و مطلوب است. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، س��ید محمد حس��ینی روز ش��نبه در جلسه ش��ورای مدیران 
عام��ل مناطق آزاد تجاری و صنعتی و وی��ژه اقتصادی، تحول گرایی را 
خصوصیت بارز دولت مردمی دانس��ت و گفت: دولت مصمم اس��ت در 
عرصه های مختلف، گام های بلند و ماندگاری در مس��یر تعالی، تکامل و 
توسعه کشور بردارد. وی تاکید کرد: دولت سیزدهم بر اساس برنامه مدون 
و خط مشی مشخص با روحیه انقالبی و اراده راسخ، رفع موانع پیشرفت 
کش��ور در حوزه های مختلف با هدف گره گش��ایی از مشکالت مردم و 
ایجاد شرایط بهتر و مطلوب را با جدیت پیگیری می کند. معاون پارلمانی 
رئیس جمهور با اش��اره به تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در سطح دنیا بعد 
از جن��گ جهان��ی دوم و توجه به این مناطق در بع��د از پیروزی انقالب 
اس��المی، اظهار داشت: برای توس��عه ظرفیت های مناطق آزاد ضرورت 
دارد از تجربیات موفق دنیا در این حوزه استفاده شده و با رفع کاستی ها و 

نارسایی ها، به رونق و شکوفایی این مناطق افزود و البته دکتر محمد، به 
عنوان نیرویی جوان، باانگیزه، متخصص و دارای روحیه جهادی می تواند 
منشأ اقدامات و تحوالت جدی در این حوزه باشد. حسینی اجرای قوانین 
مرب��وط به مناط��ق آزاد را در حوزه مناطق آزاد حائز اهمیت دانس��ت و 
گفت: برخی مش��کالت س��اختاری و عدم اجرای قوانین مربوط به این 
مناطق باعث شده تا برخی کشورهای همسایه در جذب سرمایه گذاری 
خارجی از کشورمان پیشی بگیرند لذا الزم است دولت و مجلس با نگاه 
ملی برای شکل گیری مدیریت واحد و متمرکز در این مناطق و تبدیل 
برخی بخش��ی نگری به مدیریت یکپارچه تالش کنند. وی خاطرنشان 
کرد: اگرچه اقدامات خوبی تاکنون در این مناطق انجام ش��ده است ولی 
حتی اگر ش��رایط مطلوبی هم داشتیم باز هم نباید به آن بسنده کرده و 
مدام الزم است برای رشد و تعالی بیشتر، تالش و مجاهدت کرد. معاون 
پارلمانی رئیس جمهور گفت: فلس��فه تأسیس مناطق آزاد این است که 
بدور از سیستم رایج بروکراسی اداری با سهولت بیشتر و با مدیریت واحد 

و یکپارچه و بدور از بخشی نگری، اهداف تجاری و اقتصادی را در سطح 
ملی محقق سازد. حسینی با تاکید بر عزم و اراده رئیس جمهور و دولت 
مردمی برای رفع موانع، انجام اقدامات تحولی و اصالح نارسایی ها، اظهار 
داشت: نمونه اراده و عزم جدی دولت در آزاد سازی سواحل نمایان است 
و دولت مصمم است با همین اراده در سایر حوزه ها نیز به نفع مردم تحول 
ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید از جاذبه کافی برخوردار 
باش��ند تا سرمایه گذار و کارآفرین با س��هولت و بدون نگرانی در آن به 
فعالی��ت بپردازد. معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد 
پیشران اقتصاد کشور محسوب می شوند، گفت: دیگر مثل گذشته نباید 
روی درآمدهای سنتی مانند فروش نفت تمرکز کنیم همچنان که امروز 
۴۰ درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شود و با 
توجه به کمبود آب برای کش��اورزی، در شرایط کنونی باید روی اقتصاد 
دیجیتال، اقتصاد دریا و مناطق آزاد و تولید دانش بنیان تکیه داشته باشیم 

و در این زمینه دولت مسئولیت بزرگی بر عهده دارد.

دولت به دنبال ایجاد شرایط بهتر و مطلوب است
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

بعید است که سفر بایدن به عربستان سعودی همچون سفر معروف ترامپ در سال ۲۰۱۷ پر زرق و برق باشد و مطمئناً از رقص 
شمشیر و هدیه های گرانقیمت خبری نیست. به گزارش »عصر ایرانیان«، پایگاه تحلیلی »گرید« )grid( در گزارشی به مناسبات 
آمریکای بایدن با عربستان سعودی و سایه بحران اوکراین بر این روابط پرداخت که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود. 
یکی از شعارهای انتخاباتی »جو بایدن« قبل از پیروزی این بود که سعودی ها بهای قتل خاشقچی را خواهند پرداخت اما اینک 
بایدن از عربستان درخواست کمک می کند. بایدن در هفته های آینده و در اواسط جوالی سفری به خاورمیانه خواهد داشت که در 
 )pariah( »آن توقف هایی در اسرائیل، کرانه باختری و عربستان سعودی خواهد داشت. بدون شک شما در این سفر واژه »پرایا
)منفور( را خواهید شنید. بایدن در مناظره اولیه حزب دموکرات که در سال ۲۰۱۹ انجام گرفت از این کلمه استفاده کرد. او متعهد 
ش��د به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، دولت عربستان س��عودی و ولیعهد »محمد بن س��لمان« را که متهم به صدور دستور قتل 
»جمال خاشقچی« ستون نویس واشنگتن پست مقیم آمریکا شده بود، وادار کند تا بهای قتل خاشقچی را بپردازند. بایدن در زمان 
رقابت های انتخاباتی تالش داشت تا مسیر متفاوت خود را از »دونالد ترامپ« به تصویر بکشد. بنابراین تضاد خود با اقدامات ترامپ 
رئیس جمهوری وقت آمریکا که به ندرت فرصتی برای تمجید از عربستان سعودی را به عنوان مشتری تسلیحات ایاالت متحده، 
تامین کننده نفت و متحد علیه ایران از دست می داد، از این طریق نشان داد. بنابراین بعید است که سفر بایدن به عربستان سعودی 
همچون سفر معروف ترامپ در سال ۲۰۱۷ پر زرق و برق باشد و مطمئناً از رقص شمشیر و هدیه های گرانقیمت خبری نخواهد 
بود. با این وجود اما هنوز هم توضیح درباره دیدار بایدن با ولیعهد، آن هم در حالیکه قول داده سعودی ها را وادار به پرداخت هزینه 
کند و مبارزه جهانی علیه خودکامگی را به محور سیاست خارجی خود تبدیل کرده است، دشوار است. به احتمال زیاد بایدن در این 

نشست صحبت هایی درباره قیمت نفت و تنش با ایران خواهد داشت. او در تمام این جبهه ها، نبرد سختی را فراروی خود دارد.
راهبازگشتدوبارهبهسمتریاضچیست؟ ���

بایدن در نخستین سال ریاست جمهوری خود، در مورد نحوه برخورد با عربستان سعودی محتاطانه عمل کرد و نه همچون ترامپ 
با آغوش باز به س��مت آنان رفت و نه به طور کامل یک سیاس��ت »پرایا« )pariah( را در پیش گرفت. در س��ال ۲۰۲۱، کاخ 
سفید اعالم کرد که حمایت از عملیات نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن را متوقف می کند. با افزایش تلفات انسانی 
در یمن و اتهامات متعدد در خصوص انجام جنایات جنگی و هدف قرار دادن غیرنظامیان توس��ط س��عودی ها، توقف جنگ به 
خواس��ته اصلی فعاالن ضدجنگ در ایاالت متحده و اعضای کنگره تبدیل ش��د. پس از اعالم این خبر نیز ایاالت متحده دست از 
ارائه پشتیبانی، تعمیر، نگهداری و کمک های نظامی »دفاعی« به پادشاهی بر نداشت و حتی آمریکا به فروش تسلیحات هم به 
عربستان سعودی و هم به امارات متحده عربی شریک ائتالف، ادامه داده است. پس از قتل خاشقچی که به طور حتم بیش از هر 
رویدادی پس از حمالت ۱۱ سپتامبر به روابط ایاالت متحده و عربستان لطمه زد، دولت بایدن طی یک ارزیابی اطالعاتی طبقه 
بندی شده، ولیعهد عربستان را مسئول قتل خاشقچی اعالم اما از انجام هرگونه اقدامی در مقابل وی کوتاهی کرد. اما به نظر 
نمی رس��د که اتخاذ رویکردهای نصفه و نیمه در خلیج فارس به نفع کاخ س��فید باشد. در حمله روسیه به اوکراین این امر اثبات 
ش��د. در روزهای آغازین جنگ، رهبران عربس��تان و امارات به دلیل ناراحتی از اینکه ایاالت متحده به حمالت موشکی حوثی ها 
به قلمرو آنها پاسخ قاطعانه ای نداد از پاسخ به تماس های تلفنی بایدن امتناع کردند. همچنین هر دو کشور در رای گیری تعلیق 
روس��یه از ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل رای ممتنع دادند. »فراس مکس��اد« کارشناس ارشد موسسه خاورمیانه در این زمینه 
می گوید: »من فکر می کنم که جنگ اهمیت سیاس��ی و اقتصادی منطقه خلیج فارس و عربستان سعودی را به ویژه برای دولت 
بایدن روشن کرده است.« وی افزود: سعودی ها نیز فهمیدند که پس از حمله روسیه به اوکراین، اهرم موثری خواهند داشت و به 

همین دلیل آنها بازی سخت و بی رحمانه ای را آغاز کردند.
همهچیزدرموردنفت ���

تردیدی وجود ندارد که بایدن در جریان این سفر از ولیعهد خواهد خواست تا نفت بیشتری به بازار جهانی عرضه کند. آغاز جنگ 
در اوکراین قیمت نفت را به باالترین سطح خود در سال های اخیر رساند و همچنین افزایش شدید قیمت گاز، عرصه سیاسی را 
برای بایدن تنگ کرده است. پس از ماه ها البی که توسط ایاالت متحده صورت گرفت، اوپک پالس به عنوان کارتل جهانی نفت 
به ریاست عربستان سعودی در اوایل ماه ژوئن با افزایش تولید ۶۴۸ هزار بشکه در روز در ماه های جوالی و آگوست موافقت کرد. 
این اقدام اما تاثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت. کاخ سفید تمایل دارد که عرضه بیشتری صورت بگیرد اما مشخص نیست که 
آیا این انتظارات محقق خواهد ش��د یا خیر. افزون بر تاثیرات سیاس��ی داخلی، افزایش قیمت نفت برای اوکراین و متحدانش نیز 
مشکل آفرین بوده است. روند صعودی قیمت ها بسیاری از کشورها را به خرید نفت از روسیه سوق داده است؛ موضوعی که باعث 

شده با وجود تحریم ها درآمدهای نفتی روسیه از زمان شروع جنگ افزایش یابد و در ماه می به حدود ۲۰ میلیارد دالر برسد.
آیاسعودیهابرایبایدنطنابنجاتخواهندانداخت؟ ���

مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه دنور، در این زمینه معتقد است که »کشورهای خلیج فارس تمایل دارند روابط صمیمانه 
خ��ود را با آمریکا حفظ کنند اما از وضعیت داخل��ی ایاالت متحده کاماًل آگاهند. جمهوریخواهان می توانند ظرف چند ماه کنگره 
را پس بگیرند و س��پس ترامپ ممکن اس��ت به کاخ س��فید بازگردد و دوباره سال های طالیی )برای شیخ نشینان( اتفاق خواهد 

افتاد«.

آیا سعودی ها برای »بایدن« طناب نجات خواهند انداخت؟
پایگاه تحلیلی »گرید« بررسی کرد؛

اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اس��المی فلسطین 
حماس امروز یکش��نبه در س��خنانی تاکید کرد: غزه با وجود محاصره ۱۵ 
س��اله، این روزها برای نبردی راهبردی برابر رژیم صهیونیس��تی آماده می 
شود. به گزارش وبگاه شهاب نیوز، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اس��المی فلسطین حماس در جریان یک همایش مردمی در شهر 
صیدا در لبنان سخنرانی کرد. وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از 
مردم، دولت و مقاومت لبنان، تاکید کرد: امروز عهد خود را با فلس��طین و 
مقاومت تازه می کنیم و بار دیگر بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن 

شأن تاکید می کنیم. وی افزود: لبنانی ها مانند فلسطین همچون روحی در دو 
بدن، طی ۷۴ سال گذشته درد و رنج ملت فلسطین را تحمل کرده اند. البته 
ما ام��روز در دوران پیروزی ها قرار داریم، پیروزی هایی که مردم و مقاومت 
بازیگران اصلی آن بوده اند. هنیه تاکید کرد: غزه با وجود محاصره ۱۵ ساله، 
این روزها برای نبردی راهبردی برابر رژیم صهیونیستی آماده می شود. وی 
افزود: کسانی که قدم در راه عادی سازی روابط گذاشتند به مساله فلسطین 
خیانت کردند، آنها آزادی مسجداالقصی را دور از ذهن می دانند اما ما آن را 
نزدیک می دانیم. وی با اشاره به توانمندی مقاومت فلسطین در هدف قرار 

دادن عمق اراضی اشغالی که در نبرد سیف القدس )شمشیر قدس( به چشم 
دیده ش��د، افزود: در آغاز هر درگیری در آینده، ۱۵۰ موش��ک طی تنها پنج 
دقیقه رژیم صهیونیس��تی را در هم می کوبد. رئیس دفتر سیاس��ی حماس 
تاکید کرد: کرانه باختری پس از سال ها رکود، همکاری امنیتی و توطئه های 
کوچک و بزرگ، بار دیگر به پا خاسته و جنین این روزها پرچم مقاومت را به 
اهتزاز درآورده است. وی با تاکید بر اینکه صهیونیست ها و شهرک نشینان 
جایی در مس��جداالقصی ندارند، افزود: شمشیر قدس تا زمان آزادی قدس 

شریف و کل فلسطین، برکشیده از نیام باقی خواهد ماند.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: افزایش توان موشکی ارتش و سپاه 
از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی است و در این راستا موشک 
های پدافند هوایی با برد ۳۰۰ کیلومتر رونمایی می شود. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، امیر علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع 
کارکنان نیروهای مسلح ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران با بیان اینکه در حوزه ی مسائل راهبردی نباید به هیچ کشوری 
وابسته باشیم، افزود: تنها راه برون رفت و گذر از تمامی تحریم ها و تهدیدها 
قوی شدن در همه امور بویژه در حوزه ی نظامی است. امیر الهامی با بیان 

اینکه فرماندهان، مس��ئوالن و مدیران در بخش های مختلف باید هم دل 
و هم آوا در راس��تای اهداف نظام اسالمی قدم بردارند، افزود: هم افزایی و 
هماهنگی بین ارکان مختلف نظام قطعاً خاری در چشم دشمنان و موجب 
پیشرفت کشور است. جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه در 
حوزه ی مسائل راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته باشیم، گفت: افزایش 
توان موشکی ارتش و سپاه از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع ملی 
اس��ت که باید بیش از پیش ارتقا پیدا کند. امیر الهامی با اش��اره به اینکه 
موش��ک های با برد ۳۰۰ کیلومتر در آینده ی نزدیک توسط پدافند هوایی 

ارتش رونمایی می شود، خاطر نشان کرد: توسعه قدرت موشکی نماد خود 
باوری و اتکا به توان و نیروی داخلی اس��ت. وی با بیان اینکه امروز رصد، 
شناسایی و رهگیری تمامی پرنده ها، پهپادها، جنگنده ها و … در مرزهای 
هوایی کشورمان بویژه در منطقه ی خلیج فارس دغدغه نیست، تصریح کرد: 
تولید رادار کاماًل بومی با برد ۳۰۰۰ کیلومتر و نیز اشراف انواع پهپادها با ارتفاع 
بیش از ۴۷ هزارپا در سازمان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش نوید تسلطی 
قاط��ع و رصدی لحظه ای در مرزهای هوایی کش��ورمان را می دهد که در 

صورت بروز هرگونه خطای دشمن لحظه ای پاسخ کوبنده می دهیم.

اسماعیل هنیه:

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش:

۱5۰ موشک در 5 دقیقه آغاز جنگ به سمت اشغالگران شلیک می کنیم

موشک های پدافند هوایی ارتش با برد ۳۰۰ کیلومتر رونمایی می شود

به گزارش »عصر ایرانیان«، س��خنگوی وزارت دفاع درباره این خبر، اعالم 
کرد: این ماهواره بِر س��ه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل رقابت با 
ماهواره برهای روز دنیا اس��ت که دارای دو مرحله پیش��رانش جامد و یک 

مرحله با پیشرانش مایع است.وی با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح 
با هدف زیرمداری انجام گرفته است تصریح کرد: به حول قوه الهی مرحله 
سوم توسعه ی این ماهواره بِر ترکیبی با بهره گیری از اطالعات حاصل از 

این پرتاب آغاز شده است. گفتنی است، ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه 
سال ۹۹ برای نخستین بار با هدف دستیابی به فن آوری قدرتمندترین موتور 

سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی وزارت دفاع اعالم کرد؛
دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر »ذوالجناح« انجام شد

صفحه3

 شمارش معکوس
  خنثی سازی کامل 

تحریم ها

 از عضویت در پیمان شانگهای تا 
مقدمه  چینی برای ورود به بریکس؛

  کارشناس مسائل سیاسی:

 روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی رو به رشد ایران
 شیرازه تحریم ها را از هم می پاشاند

 موشک های پدافند هوایی ارتش
 با برد ۳۰۰ کیلومتر رونمایی می شود

ورزش��يجانشین نیروی پدافند هوایی ارتش: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
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صفحه5

همینصفحه

همینصفحه

صفحه8

وبگاه یک خبرگزاری روس��ی در یادداش��تی نوش��ت 
زمزمه ها درباره تش��کیل »ناتوی خاورمیانه« درحالی 
ش��روع ش��ده که چنین اتحادی فاقد ه��دف یا حتی 
دش��من مشترک اس��ت. خبرگزاری »اسپوتنیک« در 
یادداش��تی به قلم »ایکاترینا بلینووا« نوشت، با شنیده 

شدن زمزمه های تشکیل یک ائتالف نظامی در...

سراب »ناتوی خاورمیانه«

 تالش ناکام آمريکا و صهيونيست ها
 برای ايجاد اتحاد نظامی ضدايرانی

خبر آغاز واکسیناسیون علیه کرونا ۲۱ بهمن ماه ۹۹ به 
گوش همه رس��ید، اما محدودیتی برای واکسیناسیون 
وج��ود داش��ت چون هنوز آم��ار واردات واکس��ن باال 
نبود و مهمترین موضوع مط��رح در آن زمان، اجرای 

واکسیناسیون برای همه بود...

شری که از سر مردم دور شد

دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر 
»ذوالجناح« انجام شد

 از واکسيناسيون سراسری
 تا روزهای صفر مرگ  کرونايی

معاونپارلمانیرئیسجمهور:
 دولت به دنبال

 ایجاد شرایط بهتر و 
مطلوب است

هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها کشیده می شود. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

عزم راسخ ملت،  نشانه اصلی دشمن
سیدمصطفیآقامیرسلیم ���

عضوکمیسیوناصلنودمجلس

آنچه در فاجعه هفتم تیر 
نباید از یاد برود، موضوع 
نفوذ اس��ت. ای��ن که ما 
فک��ر کنی��م آرمان های 
بلندی داریم و می توانیم بس��ادگی آنها 
را در جامع��ه خود محّق��ق کنیم و هیچ 
مقاومت��ی ی��ا مخالفتی ی��ا مزاحمتی در 
مقاب��ل آن رخ نمی نماید، نش��ان دهنده 
کمال س��ادگی است. هم استقالل و هم 
آزادی ما منافع دشمنانمان را تهدید کرد 
و می کند و برای خاموش کردن مش��عل 
اس��تقالل و آزادی در دوران مب��ارزات 
انقالب��ی، صدمات فراوان ب��ه ما زدند و 
شهدای بزرگواری تقدیم ساحت انقالب 
کردیم که روحش��ان شاد باد؛ اما پس از 
پیروزی انقالب و برای تضعیف و سپس 
انح��راف از مس��یر انقالب، ط��رح های  
متعددی ریختن��د و از این که اراده ما را 

بشکنند مأیوس نشدند، چه برای...
ادامهدرصفحه���2

جوالن قاتالن ابوعاقله پشت سکوت 
کمیساریای عالی حقوق بشر
حجتاالسالمعلیرضاسلیمی ���

عضوهیأترئیسهمجلس
ابوعاقله  شهادت شیرین 
خبرنگار شبکه الجزیره در 
کرانه باخت��ری رود اردن 
توسط گلوله صهیونیست 
ها ثابت شد اما علیرغم احراز این موضوع 
بر اس��اس اسناد و مدارک، سازمان ملل و 
کمیس��اریای عالی حقوق بشر به وظایف 
حقوقی خ��ود در عرصه بین الملل در این 
خصوص عم��ل نخواهند ک��رد. اینگونه 
اقدام��ات و رفتاره��ا را کامال سیاس��ی و 
برخالف موازین حقوق بین الملل دانست، 
جال��ب این اس��ت اخیرا ترکیه اس��تقبال 
ش��گفت انگیزی از بن س��لمان، ولیعهد 
سعودی داشت که نشان می دهد رویکرد 
دولت ها در این خصوص بر اس��اس حق، 
عدال��ت و منطق نبوده و هرکه پول و زور 

بیشتری داشته باشد، صاحب حق است...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

عزم راسخ ملت،  نشانه اصلی دشمن
ادامهازصفحهیک ���

...کوتاه مدت و چه میان مدت و حتی بلندمدت. 
اما در کوتاه مدت ط��رِح نفوذ را اجرا کردند و 
افرادی با ظاهر انقالبی در تش��کیالت نوپای 
پ��س از انقالب وارد کردند و با ش��گردهای 
مختلف به جلب اعتماد انقالبیون و مسئوالن 
پرداختن��د تا بتوانند براحتی ضربات خود را بر 
پیکر نظام جمهوری اس��المی بزنند: از یک 
س��و عناصر فهیم و فداکار و خدوم را شهید 
کنند، و از دیگر سو موجب اخالل و کندی در 
پیشرفت امور شوند. این طرِح نفوذ را منافقان 
در هفتم تیر و شش��م شهریور ۱۳۶۰ به اجرا 
گذاردن��د و به دنبال آن مرتکب خباثت  های 
متعدد دیگری با پشتیبانی دشمنانمان و آنها 
ک��ه پیروزی ما را علیه منافع خود می دیدند، 
شدند. عبرت بزرگ حاصل از آن فجایع این 
اس��ت که نباید از مکر و خدعه دشمن غافل 
ش��د و بدون ش��ناخت عمی��ق، فریب ظاهر 
افراد را خورد. همه جاسوس��ان و رخنه گران 
با چنین شگردهایی مبادرت به نفوذ در میان 
صفوف ما می کنند تا به موقع مبادرت به قتل 
عناصر کلیدی و مؤثر یا آبروریزی از نظام ما 
بنمایند یا در صحنه جهانی برایمان مشکالت 
بیافرینند. امروز بیش از هر موقع باید مراقب 
عناصر نفوذی و شگردهای مرموز آنها باشیم 
و بویژه توجه داشته باشیم که دشمن از یک 
مصیبت یا مش��کل اجتماعی که به ما روی 
می آورد در الیه های بعدی طراحی خود، برای 
براندازی و اغتشاش یا ممانعت از اصالحات، 
یا القای یاّس و سس��ت کردن عزم راسخ ما، 

 نشانه گیری می کند.

جوالن قاتالن ابوعاقله پشت سکوت 
کمیساریای عالی حقوق بشر

ادامهازصفحهیک ���
...ام��روز قدرت محوری جای حقوق واقعی را 
گرفته است، رویکردهای سازمان ملل کامال 
سلسله ای و بر اس��اس سیاست غرب است 
و ای��ن موضوع درب��اره آژانس بی��ن المللی 
ان��رژی اتمی نی��ز صدق می کن��د که تمام 
تصمیم گیری های آنه��ا در قبال جمهوری 
اسالمی ایران، سیاسی است. سیاست دوگانه 
نهادهای حقوقی بین المللی در قبال وضعیت 
حقوق بشر شرم آور است اگر خراشی به یک 
اس��رائیلی یا آمریکایی وارد شود صدای تمام 
دولت ها و مدعیان حقوق بش��ر در می آید و 
موضوع به رسانه ها کشانده می شود اما زمانی 
که خانه مردم توسط داعش و اسرائیل بر سر 
آنها خراب می شود، شیرین ابوعاقله با گلوله 
صهیونیس��ت ها کشته می ش��ود و حقیقت 
نیز برای س��ازمان ملل روشن است، سکوت 
مهیب��ی دنیا را فرا گرفت��ه و حتی یک بیانیه 

محکومیت نیز صادر نمی شود.

تمام دارایی های بلوکه شده آزاد شود
نماینده م��ردم کرمان در مجل��س گفت: از 
تواف��ق مج��دد در خصوص برج��ام حمایت 
مش��روط می کنیم اما باید تم��ام دارایی های 
بلوک��ه ش��ده آزاد ش��ود و تحریم ه��ا کاماًل 
لغو ش��وند. به گزارش مه��ر، محمد مهدی 
زاهدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای 
اس��المی در نطق میان دس��تور خود، گفت: 
هفته قوه قضائیه را به همه کارکنان، قضات 
و مدیران سیستم قضائی کشور تبریک گفته 
و امی��دوارم جریان عدالت مح��وری در این 
سیستم روز به روز درخشان تر و تأثیرگذارتر 
باش��د. نماین��ده م��ردم کرم��ان در مجلس 
شورای اس��المی بیان کرد: از توافق مجدد 
در خصوص برجام حمایت مشروط می کنیم، 
مش��روط به آنکه منافع اقتصادی کشورمان 
تضمین گ��ردد، تحریم ها کاماًل لغو ش��وند، 
گ��ردش مالی ارزی توس��ط بان��ک مرکزی 
کشورمان با بانک های مرکزی و بانک های 
سایر کشورها برقرار شود و تمام دارایی های 
بلوکه شده آزاد شود و نفت ما بدون ممانعت 
ب��ه فروش برس��د. وی ادام��ه داد: به دولت 
به ویژه وزارت امور خارجه هش��دار می دهم 
که تحت تأثیر س��فرهای تشریفاتی مقامات 
اروپای��ی قرار نگرفته و قانون اقدام راهبردی 
مصوب مجلس شورای اسالمی مبنای عمل 
قرار گیرد. زاهدی متذکر ش��د: شب گذشته 
رئیس جمهور گزارشی از عملکرد، برنامه ها و 
راهبردهای دولت ارائه کرد که امیدوارکننده 
بود. برنامه های میان مدت و درازمدت نباید 
مانع پیگیری امور جاری و کوتاه مدت شود.

دولت به فکر مستأجران باشد
نماین��ده م��ردم میان��ه در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: شاهد افزایش نجومی اجاره 
بها هس��تیم و دول��ت باید فک��ری به حال 
مس��تأجران کند. به گ��زارش مهر، مرتضی 
حس��ینی در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی طی تذکر ش��فاهی اظهار داشت: 
تصویب طرح س��اماندهی استخدام کارکنان 
دولت باعث می ش��ود بس��اط ش��رکت های 
تأمین نیروی انسانی جمع شود. چرا که این 
ش��رکت ها عامل نارضایتی بسیاری از افراد 
هس��تند. وی بیان کرد: کارگ��روه اقتصادی 
دولت باید پاس��خ دهد که چ��را با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی، قیمت کاالها س��ر به فلک 
کشیده است؟ دولت وعده داده بود که قیمت 
کاالها مطابق با شهریور ۱۴۰۰ ثابت می ماند 
و باید این وعده محقق ش��ود. نماینده مردم 
میانه در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح 
کرد: همچنین قرار بود زیرساخت کاالبرگ 
الکترونیکی فراهم شود و سؤال ما آن است 
که توزیع کاالبرگ هوشمند به اقشار پایین 
جامعه به کجا رسید؟ دولت و وزرای مربوطه 
بای��د دالیل افزایش قیمت ه��ا را ارائه کنند. 
حس��ینی تأکید کرد: وزرای راه و صمت باید 
بابت افزایش نجومی اجاره بها توضیح دهند. 
بازار اجاره مس��کن رها ش��ده و ع��ده ای از 
مشاوران امالک با همراهی برخی از مالکان 
به دنبال سودجویی هستند و در میدان اجاره 
بها یکه تازی می کنند. دولت باید فکری به 

حال مستأجران کند.

برخی بانک های دولتی نیروی مازاد 
دارند

رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور 
گفت: در ح��ال حاضر برخ��ی از بانک های 
دولت��ی ما نی��روی م��ازاد دارن��د و پیش از 
جذب نی��رو باید به مقوله به��ره وری توجه 
کنیم. به گزارش مهر، میثم لطیفی در جلسه 
علنی مجلس ش��ورای اسالمی و در جریان 
بررسی طرح س��اماندهی استخدام کارکنان 
دولت، گفت: موضوع س��اماندهی نیروهای 
ش��رکتی از دو سال قبل در مجلس پیگیری 
شده و یکی از ش��عارهای رئیس جمهور در 
زم��ان انتخابات همین موضوع بوده اس��ت. 
وی متذکر ش��د: ما از شهریور سال گذشته 
جلس��ات زی��ادی را با اعضای کمیس��یون 
اجتماع��ی مجلس ش��ورای اس��المی برای 
بررسی طرح س��اماندهی استخدام کارکنان 
دولت برگزار کردیم و علت آنکه بررسی این 
طرح تا این زمان طول کش��یده آن است که 
این موضوع نیازمند توجه جدی است. رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به 
اینکه در وهله اول باید نیروهای رس��می و 
پیمانی دستگاه های اجرایی ساماندهی شوند، 
تصریح کرد: متأسفانه بهره وری نیروی کار 
در نظام اداری کشور کاهش یافته است. به 
گونه ای که کاری که س��ی سال قبل توسط 
یک نفر انجام می ش��د االن توس��ط دو نفر 
انجام می ش��ود و بس��یاری اوقات هم مردم 
رضای��ت الزم را از آن کار ندارن��د. لطیف��ی 
ادام��ه داد: برخی بانک های دولتی ما نیروی 
م��ازاد دارند، همچنین برخی دانش��گاه های 
کش��ور هم نیروی مازاد دارن��د و اگر قبل از 
س��اماندهی نیروهای مازاد، افراد دیگری را 
وارد سیس��تم اداری کنیم این مساله منجر 
به ناکارآمدی و کاهش بهره وری در سیستم 

اداری می شود.

حمالت هوایی شدید ترکیه به شمال 
عراق

منابع عراقی از حمالت هوایی شدید ترکیه 
به مناطق واقع در دامنه کوه متین در بخش 
العمادیه در استان دهوک در شمال عراق خبر 
دادند. به گزارش بغداد الیوم، منابع عراقی از 
حمالت هوایی شدید ترکیه به مناطق واقع 
در دامن��ه کوه متین در بخ��ش العمادیه در 
اس��تان دهوک در ش��مال عراق خبر دادند. 
ش��اهدان عینی اعالم کردن��د: جنگنده های 
ترکیه سلسله حمالت گسترده ای به مناطقی 
واقع در دامن��ه کوه متین در بخش العمادیه 
در اس��تان دهوک انجام دادند که بر اثر این 
حمالت ترکیه خس��اراتی وارد شد. حمالت 
ترکیه به دو روس��تا در ناحیه دیرلوک انجام 
ش��د. منابع عراق��ی اعالم کردن��د که این 
حمالت س��بب ایجاد ترس و وحشت میان 
س��اکنان محلی در این مناطق ش��ده است. 
این در حالی اس��ت که پارلم��ان عراق خود 
را مهی��ای بی��رون راندن نیروه��ای ترکیه 
ک��ه به بهانه تحت پیگ��رد قرار دادن پ ک 
ک می کن��د. مقامات عراق��ی بارها اقدامات 
ترکی��ه را محکوم کرده اند. ترکیه به صورت 
روزانه مناطق مختلف عراق به ویژه مناطق 
ش��مالی را بمباران می کند. بر همین اساس، 
جنگنده ه��ای ترکی��ه چن��د روز پیش یک 
خودروی غیر نظامی را در شهرس��تان کالر 
بمب��اران کردند که بر اث��ر آن ۳ غیر نظامی 
جان باختند، همچنین در شهرستان سنجار 
در اس��تان نینوا یک س��اختمان مورد هدف 

قرار گرفت.

اخبار

رئی��س مجلس گفت: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات حیاتی کش��ور 
است، البته با عنایت مقام معظم رهبری، پدافند غیرعامل یک دهه است 
ک��ه کار خود را به بهترین ش��کل انجام می دهد ام��ا نیازمند یک قانون 
هس��تیم. به گزارش مهر، حجت االس��الم جواد نیک بین نماینده مردم 
کاشمر در مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس در مخالفت با 
تصویب طرح تش��کیل سازمان پدافند غیرعامل گفت: ما مسئولین کشور 
را مداوم به مسئولیت ها و کارهای مختلف درگیر می کنیم و سازمان های 
مختلفی اضافه می کنیم. پدافند غیرعامل جزو عناصر مهم و تش��کیالت 
حیاتی اس��ت اما امروز بدون اینکه سازمان عریض و طویلی داشته باشد، 

کار خود را انجام می دهد. وی بیان کرد: به جهت کوچک سازی دولت ها 
و تش��کیالت اداری باید این موضوع از دس��تور کار خارج ش��ود. کارهای 
مهم تر و اساسی تری در مجلس وجود دارد. نیک بین در ادامه در تذکری 
خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: آقای قالیباف اگر 
این دس��تور کارهایی که روزها و هفته ها به صحن آمده است در مجلس 
بررس��ی نش��ود، چه اتفاقی می افتد؟ خواهشمند اس��ت موارد حیاتی که 
گره های مهمی را از کار مردم باز می کند به صحن مجلس بیاورید. نیک 
بین تاکید کرد: مواردی که از وضع معیش��ت معلمان، مدرسان و کارگران 
گره باز می کند در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اگر نیاز به استیضاح یک 

وزیر است این اقدام انجام شود اگر نیاز به تذکرات تنقیح قوانین و حذف 
قانون زائد ضرورت دارد باید این موارد به صحن بیایند. وی خاطرنش��ان 
کرد: تشکیل یا عدم تش��کیل سازمان پدافند غیرعامل دردی از دردهای 
مردم دوا نمی کند، نبای��د وقت مجلس صرف عناوین غیرضروری و غیر 
واجب شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
تذکر و مخالفت نیک بین گفت: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات حیاتی 
کش��ور است، مشکالتی که مدتی قبل در بحث مربوط به توزیع بنزین و 
مس��ائل فنی پیش آمد و همچنین حمله سایبری اخیر به شهرداری ها در 

همین حوزه پدافند غیرعامل تعریف می شود.

 پدافند غیرعامل از موضوعات حیاتی کشور است
رئیس مجلس:

جراحی داخلی به نفع ملت از جنس پاستور و بهارستان!
تقابل دولت و مخالفان؛

اس��تعفای عبدالملکی نش��ان داد که این دولت برخالف 
دولت های قبل اگر ببیند جایی یا کس��ی نتواند مش��کل 
م��ردم را حل کنند، نیازی به تصمیم مجلس نیس��ت و 
خودش دس��ت به تیغ ش��ده و جراحی را از درون شروع 
می کند. سه شنبه ۲۴ خرداد ماه، خبری در صدر رسانه های 
داخل��ی خودنمایی کرد. »وزیر کار اس��تعفا داد« این خبر 
زمانی مطرح می ش��د که دولت سیزدهم در حال ورود به 
یک س��الگی خود بود. حجت اهلل عبدالملکی وزیر سابق 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توئیتر خود اینگونه 
نوشت: »به  منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای 
خود را از این س��مت اع��الم می نمایم. اینجانب در طول 
حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تالش خود 
را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و 
از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت 
تشکر می کنم.«اما خیلی از مخالفان دولت این موضوع را 
نشان از ضعف کابینه دانستند ولی این مورد توسط عباس 
عبدی فعال سیاس��ی اصالح طلب رد شد. وی در توئیتی 
می نویسد: »نکته مهم در برداشتن عبدالملکی این است 
که رئیس��ی حاضر شده این کار را علی رغم هزینه هایش 
انجام دهد و این گام مدیریتی مثبتی اس��ت و باید از آن 
حمایت کرد. به نظرم مصالح ملی ایجاب می کند که این 
را نه ضعف دولت، بلکه نقطه قوت آن دانست.« همچنین 
کار به جایی رس��ید ک��ه برخی ها بی��ان کردند که علت 
استعفای عبدالملکی اختالف با معاون اول رئیس جمهور 
است که این مورد توس��ط سخنگوی دولت رد شد؛ زیرا 
علت استعفای عبدالملکی از منصب وزارت کار همانطور 
ک��ه خود گفته بود فقط به خاطر هماهنگ تر ش��دن تیم 

اقتصادی دولت است.
تقابلدولتومخالفان! ���

دولت س��یزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به طور رسمی سکان 
کش��ور را بر عهده گرفت. این در حالی بود که ش��رایط 
کشور در ۸ سال گذش��ته طوری شده بود که اگر دولتی 
بعد از دولت دوازدهم بر سرکار می آمد یک زمین سوخته 
و پ��ر از مین روبه رو می ش��د. از این رو، آقای رئیس��ی با 
ش��ناخت چنین ش��رایطی اقدام به ورود به انتخابات کرد 

تا بتواند شرایط نامطلوب کشور را به یک ساحل آرامش 
برساند. س��ید ابراهیم رئیسی بعد از تحویل دولت، اولین 
اصالحات خود را در چینش کابینه نش��ان داد. رئیس��ی 
با انتخاب وزرایی با میانگین س��نی جوان نش��ان داد که 
قصد دارد ش��بانه روز برای مردم تالش کند و هیچ تنبلی 
و سس��تی را در دولت نمی پذیرد که این خود، نش��ان داد 
رئیس��ی خواهان تغییر در وضع موجود است؛ زیرا یکی از 
ایراداتی که به دولت دوازدهم گرفته می ش��د مسن بودن 
کابینه بود، زیرا این افراد جوان نبودند تا بتوانند از نیروی 
جوانی خود در جهت حل مشکالت مردم گام بردارند که 
این موضوع نیز مورد مخالفت مخالفان دولت قرار گرفته 
شد و بیان داش��تند که شرایط امروز کشور دوران آزمون 
و خطا نیست.همچنین رئیس دولت سیزدهم دومین گام 
خود را در تثبیت وضع اقتصادی کش��ور برداشت که این 
موضوع را سخنگوی اقتصادی دولت تأیید کرد. خاندوزی 
در نشس��ت خبری خود با اهالی رسانه بیان کرد: »برنامه 
س��تاد اقتصادی دولت مبتنی بر تثبی��ت اقتصاد کالن و 

تمهیدات اقداماتی برای رش��د اقتصادی اس��ت. دولت از 
ش��هریور تا پای��ان ۱۴۰۰ اقدام به ثب��ات اقتصادی کرد. 
ای��ن اقدام دولت برای این م��ورد بود تا بتواند اصالحاتی 
را در س��ال ۱۴۰۱ انجام دهد.«وی ادامه داد: »تا شهریور 
م��اه ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درص��د بود اما امروز این عدد به ۴۶ 
درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین رشد اقتصادی در 
س��ال گذشته، ۴.۶ بود که نسبت به سال ۹۹ رشد خوبی 
داشته است.« سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: 
سیاست مهار تورم همچنان از اولویت های ستاد اقتصادی 
دولت قرار دارد و با تالش دس��تگاه های اقتصادی دولت 
این اقدامات در حال انجام است.اما مخالفان دولت با توجه 
به اقدامات انجام شده در همه حوزه ها قصد دارند این طور 
نشان دهند که دولت هیچ اقدامی در جهت بهبود شرایط 
نکرده است و استدالل آن ها گرانی های موجود در سطح 
کشور است، اما به گفته سخنگوی اقتصادی دولت بعد از 
تثبیت شرایط اقتصادی کشور، دولت قصد اصالحات در 
ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داد که اولین اقدام 

آن، حذف ارز ترجیحی بود، زیرا با این اقدام قصد داشت 
دست رانت خواران را از بیت المال قطع کند که ظاهرا این 

مورد به مذاق برخی ها خوش نیامده است.
آیامجلسبادولتهمراهاست؟ ���

همچنین دومین اقدام مخالفان دولت این بود که نش��ان 
دهند مجلس در وضعیت بدتر ش��دن ش��رایط کش��ور با 
دولت همراستاس��ت که یکی از استدالل های آن ها این 
ب��ود که به دلیل حمایت ۲۲۰ نماینده مجلس از نامزدی 
حجت االسالم رئیسی در انتخابات، نمایندگان حمایت تام 
از دولت دارند و نظارت بر دولت و وزرای کابینه سیزدهم 
تعطیل می شود، اما طی ماه های اخیر خالف این موضوع 
اتفاق افتاد و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نشان 
دادند که فارغ از حمایت از کاندیداتوری حجت االس��الم 
رئیس��ی در انتخابات، اما در احقاق حقوق ملت هیچگاه 
کوتاه نخواهند آمد و هر جایی دولت یا وزرا نتوانند اقدامی 
در جهت حل مشکالت مردم انجام دهند یا ناتوان باشند، به 
طور قطع وزرا و دولت مورد بازخواست نمایندگان مجلس 
قرار خواهند گرفت، به طوری که اس��تیضاح فاطمی امین 
وزیر صمت در همین راستا در دستورکار بهارستان نشینان 
قرار گرفته است.در همین زمینه، حجت االسالم علیرضا 
سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره 
آخرین وضعیت طرح سوال و استیضاح از وزرا در مجلس 
نی��ز، اظهار کرد: یکی از نماین��دگان مجلس طراح ۱۴۰ 
س��ؤال از وزراس��ت؛ این در حالی است که تاکنون بیش 
از هزار س��ؤال نیز از سوی نمایندگان مجلس طرح شده 
اس��ت.همچنین در ابتدای اردیبهشت و خرداد امسال نیز 
بحث اس��تیضاح وزرای صم��ت و کار در مجلس مطرح 
ش��د؛ زیرا نمایندگان معتقد بودند که افرادی سکان این 
دو وزارتخانه را برعهده گرفته اند که نمی توانند مشکالت 
م��ردم را حل کنند، از این رو دولت باید دس��ت به تغییر 
این افراد بزند، اما استعفای عبدالملکی نشان داد که این 
دولت برخالف دولت های قبل اگر ببیند جایی یا کس��ی 
نتواند مشکل مردم را حل کنند، نیازی به تصمیم مجلس 
نیس��ت و خودش دست به تیغ شده و جراحی را از درون 

شروع می کند.

 اصالح طلبان همچنان توافق با غرب را تکنیک مدیریت می دانند
عبرت برجام و نگرانی غرب گراها از دبه آمریکا!

جری��ان غربگرا در حالی توافقات منطقه ای 
در طول یک سال گذشته که ناشی از تقویت 
دیپلماس��ی منطقه ای بود را خالف شایسته 
ساالری می داند که این روزها از احتمال از 
سرگیری مذاکرات با غرب دچار ذوق زدگی 
زودهنگام ش��ده اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، طی روزهای اخیر گمانه زنی های 
پیرامون مذاکرات مجددا داغ ش��ده اس��ت؛ 
رفتار کش��ورهای غربی با ص��دور قطعنامه 
و یا اعمال تحریم های جدید موجب ش��ده 
ب��ود که مذاکرات وین به حالت نیمه تعطیل 
درآید، و در این حال روز گذش��ته مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا راهی تهران 
ش��د، تا پس از شکس��ت مفتضحانه تهدید 
و فش��ار به ایران، آخری��ن تالش های خود 
برای احیای برجام را به سرانجام رساند. این 
سفر اگرچه کوتاه بود اما خبرها حاکی از آن 
است که دس��تاوردهای بسیاری را به دنبال 
داش��ت و رس��انه ها عقب نشسنی آمریکا و 
اروپا و اقبال نسبت به از سر گیری گفتگوها 
نوش��ته اند. ج��وزف بورل دیروز با حس��ین 
امیرعبداللهیان دیدار کرد و در حاش��یه این 
دی��دار در یک کنفران��س مطبوعاتی درباره 
ازسرگیری مذاکرات خبر داد و گفت احتماال 
این گفت و گو ها در قطر انجام خواهد شد. 
او هدفش را از س��فر به تهران، شکستن بن 
بس��ت های مذاکرات عنوان کرد. بورل اما 
روز گذش��ته با علی ش��مخانی، دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی کش��ورمان نیز دیدار کرد 
و شمخانی مواضع جمهوری اسالمی ایران 
درب��اره غرب و ادامه مذاکرات را مورد تاکید 

ق��رار داد. بورل اما به مس��ائل قابل توجهی 
نی��ز اذعان کرد. او با اش��اره به اینکه دولت 
بایدن به دالیل مختلف به دنبال دس��تیابی 
به توافق برای احیای برجام اس��ت، گفت: با 
کشوری که سخت ترین شرایط تحریمی را 
با مقاومت جانانه و همدلی و پشتیبانی مردم 
پشت سر گذاشته نمی شود با زبان زور سخن 
گفت. جالب آنکه در ش��رایطی که مذاکرات 
موس��وم به احیای برجام به دلیل کارشکنی 
طرف غربی به س��رانجام نرس��یده و آمریکا 
همچنان بر عدم قبول شروط منطقی ایران 
جهت انتفاع از توافق احتمالی از توافق اصرار 
دارد، عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب 
و س��رمقاله نویس روزنامه های زنجیره ای در 
توییتی نسبت به »دبه آمریکایی ها« هشدار 
داد. این موضع کم س��ابقه در حالی است که 
ط��ی ماه های منتهی به توافق برجام و پس 
از آن، چهره ه��ای حامی دولت قبل امضای 
مقام��ات دولت آمریکا را تضمین دانس��ته و 
حتی خروج این کش��ور از برجام و بازگشت 
تحریم ها را ناشی از کارشکنی دولت پنهان 

عنوان می کردند!
ذوقزدگ�یجریانغربگرا؛بازهمعجله ���

برایبازیدرزمینغرب
خرسندی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا از دس��تاوردهای س��فرش به تهران اما 
حاکی از آن اس��ت که غرب بیشتر از ایران 
مشتاق از س��رگیری مذاکرات است چرا که 
اهرم فش��ار در چند ماه اخیر برای کشاندن 
ایران پ��ای میز مذاکرات دس��تاوردی برای 
ط��رف ه��ای مذاک��ره کننده نداش��ته و در 

س��ناریوی جدید چاره ای ج��ز گفتگو برای 
رس��یدن به توافق پی��دا نکردن��د از این رو 
مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای 
هماهنگی مقدمات گفتگوه��ا راهی تهران 
شده است. این اما در حالی است که جریان 
غرب گرا در داخل در تالش است تا با وارونه 
جلوه دادن هدف این س��فر و دستاوردهای 
آن، باز ه��م در زمین غرب بازی کرده و به 
عنوان بازوی رس��انه ای کش��ور، پشت تیم 
مذاکره کنن��ده قرار نگی��رد. روزنامه آرمان 
امروز در گزارش��ی از سفر بورل به تهران با 
عنوان »شمارش معکوس برای بازگشت به 
مذاکرات«، آرمان ملی در گزارشی با عنوان 
»جان دوباره برجام« و ش��رق در گزارش��ی 
ب��ا عن��وان »برج��ام در دس��ترس« از ذوق 
زدگی خود پرده برداش��تند. روزناکه اصالح 
طلب«شرق« در گزارشی نوشت: درحالی که 
در س��ه ماه گذشته بر اثر بن بست ایجادشده 
در مذاکرات برجام دیگر کمتر کسی امید به 
احیای برجام داشت، یک باره با سفر مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، ورق 
برگش��ت و امیدها برای احیای برجام و رفع 
تحریم ها ج��ان تازه ای گرفتند. حضور بورل 
بعد از س��فر الوروف به ته��ران و اوج گیری 
تنش ها می��ان ایران و کش��ور های اروپایی 
عضو برجام و دس��ت وپازدن های اس��رائیل 
برای به پایان خط رس��اندن برجام یک پیام 
واضح دارد خارج کردن مذاکرات هس��ته ای 
از بن بس��ت اس��ت. این اولین سفر مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ب��ه ایران از 
زمان آغاز به کار رئیس��ی اس��ت که در این 

مقطع حساس، به موقع و مثبت ارزیابی شده 
است.

مذاکرهفقطباغرب؛توافقاتمنطقهای ���
شایستهساالرینیست!

در ماه های گذش��ته افزای��ش تاکید دولت 
بر دیپلماس��ی منطق��ه ای اگرچه با واکنش 
های بس��یاری از س��وی جری��ان غرب گرا 
مواجه ش��د اما تا حد قابل توجهی توانست 
وع��ده های انتخاباتی رئی��س جمهور را به 
ثمر برس��اند. دولت س��یزدهم از زمان آغاز 
به کار مس��ئولیتش همواره تاکید کرده بود 
که اقتصاد کش��ور را به برجام گره نخواهد 
زد، عملکرد دولت س��یزدهم در یک س��ال 
گذشته نشان داد که دولت توانسته در عمل 
به این وعده موفق باش��د چرا که نشان داد 
که اقتصاد کش��ور بدون برج��ام و مذاکرات 
با غرب مس��یر خود را ط��ی خواهد کرد. به 
طوری که طبق اعالم س��خنگوی دولت و 
دستگاه های اقتصادی، در یک سال گذشته 
و در پی مبادالت منطقه ای با کش��ورهای 
همس��ایه، ص��ادرات ایران به کش��ورهای 
منطقه ای ۴۰ درصد افزایش داش��ته است 
که به اذعان کارشناسان این رقم در شرایط 
کنونی رقم قابل مالحظه ای به ش��مار می 
رود. این درحالی اس��ت که رسانه های ذوق 
زده از بازگشت ایران به میز مذاکرات تا پیش 
از این تالش کردند هرگونه مذاکره یا توافق 
منطقه ای از جمله پیمان شانگهای یا توافق 
با کشورهای همسایه را از ذیل دستاوردهای 
دول��ت خ��ارج ک��رده و مفهوم دس��تاورد و 
پیش��رفت را تنه��ا در توافق با غ��رب معنا 

کرده و وانمود کنند صادرات به افغانس��تان 
و پاکس��تان و عراق برای ما دستاورد نیست 
باید به س��مت غرب بروی��م! به باور جریان 
غرب گرا توافق با کشورهای همسایه ناشی 
از نبود شایسته ساالری در کشور است چرا 
که فقط برجام اس��ت که شایستگی توافق 
و مذاک��ره را دارد از ای��ن رو هر توافقی که 
طرف مقابل آن اروپا و غرب نباش��د، از حیز 
انتفاع خارج اس��ت. روزنامه »صبح نو« نیز 
نوش��ت: ص��دور قطعنام��ه علیه ای��ران در 
هفته های اخیر باعث شد تا روند سازنده ای 
که وجود داش��ت به یکباره دگرگون شده و 
شرایط غیرس��ازنده ای شکل بگیرد که حاال 
با ازس��رگیری مذاکرات نش��ان داده شد که 
فشارهای سیاس��ی آمریکا و صهیونیست ها 
ب��ه آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی راه به 
جای��ی نبرده اس��ت و هی��چ راه جایگزینی 
ج��ز گفت وگ��و و مذاکره وجود ن��دارد. قبل 
از این س��فر و صدور قطعنام��ه علیه ایران، 
مقامات کش��ورمان از پیشنهاد جدید تهران 
خبر دادند که از طرف آمریکایی ها بی پاسخ 
مانده بود. با توجه به سفر بورل و تاکید وی 
بر تصمیم گیری در تهران و واشنگتن برای 
ازسرگیری مذاکرات شواهد امر نشان دهنده 
پاس��خ آمریکایی ها پس از یک دوره فش��ار 
و هجمه علیه ایران اس��ت. آمریکایی ها که 
در این س��ال ها بارها قاطعیت ایران در برابر 
بی عملی خود را تجربه کرده اند، یک بار دیگر 
دیدند که ایران نه تنه��ا با قطعنامه از منافع 
خود دس��ت نخواهد کش��ید، بلکه با قدرت 

بیشتری مسیر خود را ادامه خواهد داد.

آتش سنگین ارتش سوریه روی مواضع تروریستها در جنوب ادلب
منابع س��وری از پرواز بالگردهای روسی بر 
ف��راز جبل االکراد در حومه ش��مالی الذقیه 
و جبل الزاویه در جنوب ادلب س��وریه و نیز 
س��هل الغاب در حومه ش��مال غربی حماه 
خبر دادند. ب��ه گزارش ص��دی البلد، منابع 
س��وری از پرواز بالگردهای روس��ی بر فراز 
جبل االکراد در حومه شمالی الذقیه و جبل 

الزاویه در جنوب ادلب س��وریه و نیز س��هل 
الغاب در حومه شمال غربی حماه خبر دادند. 
ای��ن منابع اعالم کردند ک��ه توپخانه ارتش 
سویه مواضع تروریستها را در فلیفل، بینین، 
س��فوهن در جبل الزاویه گلول��ه باران کرده 
است. منابع سوری همچنین به گلوله باران 
مواضع تروریس��تها از س��وی ارتش سوریه 

در محورهای العمقیه و الفطاطره در س��هل 
الغ��اب در حومه ش��مال غربی حماه اش��اره 
کردند. همزمان منابع س��وری گزارش دادند 
که جنگنده های روس��ی به شکل گسترده و 
در ارتفاع پایین در نوار مرزی میان س��وریه 
و ترکی��ه و خط��وط تماس می��ان نیروهای 
قسد و ارتش س��وریه با نیروهای وابسته به 

ترکیه و عناصر موس��وم به الجیش الوطنی 
وابس��ته به آنکارا بامداد ام��روز پرواز کردند. 
همچنین بالگردهای روس��ی هم از فرودگاه 
قامشلی به هوا برخاسته و در خطوط تماس 
به پرواز درآمدند. منابع س��وری اعالم کردند 
که آرامشی شکننده در خطوط تماس میان 
نیروهای ارتش ترکیه و عناصر وابسته به آن 

از یکسو و نیروهای قسد و ارتش سوریه در 
حومه حس��که و الرقه از سوی دیگر، برقرار 
اس��ت. این منابع تاکید کردند که از ش��دت 
حمالت ترکیه هم به مناطق مرزی س��وریه 
کاس��ته شده است و فقط چند گلوله خمپاره 
به حومه شمال غربی حسکه از سوی ارتش 

ترکیه شلیک شده است.
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اقتصاد کالن

تعداد زیادی از مشترکان شامل پاداش 
مصرف برق شدند

وزیر نیرو با تاکید بر مراقبت از شبکه برق در 
تابستان گرم امسال، گفت: ۹ ماه برنامه ریزی 
و تالش صنعت برق موجب شد که خردادماه 
را ب��ا کمترین مش��کالت س��پری کنیم.به 
گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در نشست 
تخصص��ی مدیران عامل ش��رکت های برق 
منطقه ای و توزیع سراسر کشور، به کارگیری 
تمام��ی ظرفیت ها را ب��رای موفقیت در این 
برنامه ریزی مهم دانست و گفت: امروز شاهد 
همکاری و حمایت ارزشمند دستگاه ها هستیم 
ک��ه نتایج مثبت��ی را  در کنترل مصرف برق 
کش��ور به همراه دارد.او با بیان اینکه بخش 
قاب��ل توجهی از ش��رکت های توزیع، برنامه 
مدیری��ت مص��رف را به خوبی اج��را کردند، 
اف��زود: نظم و انضب��اط در کار و برنامه ریزی 
مدیریت مصرف کشور، بسیار مهم و ضروری 
است.وی مدیریت مصرف اعمال شده امسال 
را با س��ال های گذش��ته متفاوت دانس��ت و 
عن��وان کرد: این برنام��ه دقیق با محدودیت 
کمتر بوده که رضایتمندی و س��ود مشترک 
را ب��ه هم��راه دارد و ای��ن مه��م در کاهش 
مصرف مش��هود اس��ت.وزیر نیرو با اشاره به 
آمار مشترکان صنعتی کشور گفت: با توجه به 
برنامه ریزی انجام شده بر اساس آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ۶۳۰ هزار مشترک 
صنعتی در کش��ور، ۵۸۰ هزار مشترک بدون 
هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از 
انرژی کامل در اوج بار س��ال ۱۴۰۱ استفاده 
می کنند و امیدواریم بدون مش��کل، برق این 

بخش را تامین کنیم.

عراق تا سه سال آینده ۱۰۰۰ مگاوات برق 
از نیروگاه های خورشیدی تولید می کند

سخنگوی وزارت برق عراق جزئیاتی از قرارداد 
این کش��ور با ام��ارات برای اح��داث نیروگاه 
خورشیدی را اعالم کرد.به گزارش فارس به 
نقل از خبرگزاری رس��می عراق)واع(، وزارت 
برق عراق از آغاز کار برای تولید برق از انرژی 
خورش��یدی به میزان یک هزار مگاوات و در 
چهار استان این کشور خبر داد.احمد موسی« 
س��خنگوی وزارت برق عراق به خبرگزاری 
رس��می ای��ن کش��ور)واع( خب��ر داد: حجم 
تولید بر اس��اس قرارداد امضا شده با شرکت 
امارات به منظ��ور تولید برق از طریق انرژی 
خورشیدی یک هزار مگاوات است.وی افزود: 
این وزارتخانه قباًل با این ش��رکت  قراردادی 
را در زمین��ه مذکور امضا ک��رده بود و دو روز 
پیش قرارداد مش��اوره حقوقی را امضا کردیم 
که نقطه شروعی برای شروع واقعی کار است 
و  ظرفی��ت  نیروگاه ه��ای آن در مرحله اول 
یک هزار مگاوات خواهد بود.وی تاکید کرد: 
این وزارتخانه در خصوص مش��خصات فنی 
که اتخاذ می شود، بررسی فواید اقتصادی و 
س��قف پایان کار که در برنامه میان مدت دو 
تا س��ه ساله وزارتخانه خواهد بود، با  شرکت 
امارات��ی گفت وگو کرد.موس��ی گفت: وزارت 
برق عراق به موضوع تنوع بخشیدن به منابع 
تولید برق  برای چندین استان از جمله )نینوا، 
االنبار، ذی قار و میس��ان( اهتمام دارد و پس 
از مذاکرات، وزارتخانه توانس��ت قیمت تعرفه 
را کاه��ش دهد، و زمین های��ی با هماهنگی 
دولت های محلی در استانداری ها تخصیص 
داده ش��د و به این ترتیب عماًل برای احداث 

نیروگاه ها باید با این شرکت همکاری کنیم.

گروه G7 طالی روسیه را تحریم می کند
جو بایدن در توئیتر از تصمیم گروه G۷ برای 
تحری��م طالی روس��یه خبر داد.ب��ه گزارش 
ف��ارس به نقل از CNBC، س��اعاتی پیش 
و در خ��الل برگزاری نشس��ت گروه G۷ در 
مونیخ آلم��ان، جو بایدن از تصمیم این گروه 
ب��رای تحری��م قریب الوق��وع واردات طالی 
روس��یه خب��ر داد.بای��دن در توئیتر نوش��ت: 
همه ب��ا هم، گروه ۷ اع��الم خواهد کرد که 
ما واردات طال از روس��یه را                            ممنوع می کنیم، 
طال کاالی صادراتی اصلی است روسیه است 
که ده ها میلیارد دالر برای این کش��ور درآمد 
ایجاد می کند. بایدن در این توئیت نوشت که 
آمریکا هزینه های بی س��ابقه ای را                            به پوتین 
تحمیل کرده تا دسترس��ی وی به منابع مالی 
مورد نیاز برای جنگ اوکراین را                            مسدود کند. 
غ��رب در خالل تحریم روس��یه به دنبال آن 
اس��ت تا کمر اقتصاد این کش��ور را                            بکشند و 
در این مس��یر نفت، گاز، تعامل با بانک های 
روسیه و برخی اشخاص این کشور را                            تحریم 
کرده اس��ت.ماه فوریه بود که آمریکا، کانادا و 
متحدان اروپایی آنها توافق کردند تا دسترسی 
بانک های بزرگ روس��یه به س��وئیفت را                            هم 

قطع کند.

رشد ۱5 درصدی تجارت با عراق در 
دولت سیزدهم

از آغ��از ب��ه کار دولت س��یزدهم ت��ا پایان 
خردادماه، بی��ش از ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار 
تن کاال ب��ه ارزش ۸ میلیارد و ۶۳۸ میلیون 
دالر بین ایران و عراق تبادل شد که نسبت 
به مدت مش��ابه ۱۵ درصد رشد داشته است.
ب��ه گزارش مهر به نقل از س��ازمان گمرک 
ایران، سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک 
همزمان با سفر نخست وزیر عراق به تهران 
اظهار داش��ت: از آغاز به کار و استقرار دولت 
سیزدهم از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ بیش از ۲۵ میلیون و ۹۳۳ 
ه��زار تن کاال در م��دت ۱۰ ماه به ارزش ۸ 
میلیارد و ۶۳۸ میلیون دالر بین ایران و عراق 
تبادل شد که با افزایش ۱۵ درصدی تجارت 
غیر نفتی، بین دو کش��ور همراه بوده است.
وی اف��زود: از این میزان ۲۳ میلیون و ۵۱۶ 
هزار تن، س��هم صادرات کشورمان به عراق 
به ارزش ۷ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه رشد سه درصدی 
داش��ته اس��ت.لطیفی در خص��وص میزان 
واردات از عراق در ۱۰ ماهه گذش��ته گفت: 
در این مدت ۲ میلیون و ۴۱۸ هزار تن کاال 
به ارزش یک میلی��ارد و ۶۲ میلیون دالر از 
عراق به کشورمان وارد شده است که با رشد 
۵۱۲ درصدی همراه بوده است.س��خنگوی 
گمرک تاکید کرد: اشتراکات فراوان تاریخی، 
فرهنگ��ی و مذهب��ی بین دو مل��ت ایران و 
عراق و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی 
دو کشور باعث شده اس��ت تا صادرات غیر 
نفتی ما از ۱۴۵ میلیون دالر در س��ال ۱۳۸۰ 
به ۹ میلیارد دالر در سال ۹۸ برسد و مجدداً 
در س��ال گذش��ته با رکورد وزنی نزدیک به 
۳۰ میلی��ون ت��ن کاال، به ۸ میلی��ارد و۹۱۶ 
میلیون دالر رس��یده اس��ت، در س��ال های 
اخیر، کش��ور عراق به عنوان دومین مقصد 
صادراتی کاالهای ایرانی در کل کشورهای 
دنیا و اولین مقصد در بین همسایگان ایران 

بدل شود.

مشکالت اجرا نشدن فیبرنوری 
چیست؟

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات در جمع 
اصناف ح��وزه ارتباطات، پ��روژه فیبرنوری 
را ب��رای کش��ور مهم و راهب��ردی عنوان و 
اع��الم ک��رد از تمام پیش��نهاداتی که برای 
تس��ریع انجام این پروژه ارائه شود استقبال 
می کنیم.به گزارش ایس��نا، عیسی زارع پور 
در نشست بررسی مسائل و مشکالت پروژه 
 FTTx( فیبرنوری منازل و کسب و کارها
( و در جمع برخی از اعضای س��ازمان نظام 
صنفی، سندیکای مخابرات ایران و اتحادیه 
صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و 
پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و با حضور 
ریی��س و معاونین س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی، با اش��اره به مهم و 
راهب��ردی بودن پ��روژه توس��عه فیبرنوری، 
تاکید ک��رد: انجام این پ��روژه یک انتخاب 
نیس��ت و یک الزام اس��ت و در صورت عدم 
اجرای آن کشور در آینده آسیب می بیند.وی 
با اشاره به مشکالت و مسائلی که حاضرین 
در جلس��ه مطرح کردند، افزود: شبکه پهن 
باند، زیرس��اخت توس��عه تم��ام بخش های 
کش��ور اس��ت و دول��ت به دنبال آن اس��ت 
که با اجرای این طرح، زیرس��اخت توس��عه 
اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند.وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات، ش��بکه های 
فیبرنوری را شاهراه های عصر جدید عنوان 
کرد و گفت: اگر یک دهم س��رمایه گذاری 
در زیرساخت های فیزیکی در زیرساخت های 
شبکه ارتباطات فیبرنوری انجام شود، تحول 

بسیاری در کشور ایجاد می شود.

ایران بر تحریم صادرات میعانات 
گازی غلبه کرد

وزیر نفت در تازه ترین مطلب خود در توئیتر 
از غلب��ه بر تحریم ص��ادرات میعانات گازی 
کش��ور با اس��تفاده از توان داخلی و استفاده 
از ظرفی��ت مغفول مان��ده پاالیش��گاه های 
کوچک کش��ور خبر داد. به گزارش ایس��نا، 
جواد اوجی یکش��نبه )پنجم تیرماه( با انتشار 
مطلب��ی در صفحه کاربری خ��ود در توئیتر 
نوش��ت:»برای جلوگی��ری از خام فروش��ی، 
ایج��اد ارزش افزوده بیش��تر و نیز مدیریت 
میعان��ات گازی مازاد و پای��داری تولید گاز 
کش��ور با تکیه بر توان داخلی و اس��تفاده از 
ظرفیت مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک 
کشور، توانستیم بر تحریم صادرات میعانات 
گازی غلب��ه کنیم.«وزی��ر نف��ت همچنین 
با انتش��ار مطلب دیگ��ر در صفحه کاربری 
خود در توئیتر نوش��ت:»صنایع نظامی یکی 
از پیش��ران های فناوری در جهان هستند و 
بس��یاری از فناوری ها برای نخستین بار در 
این صنایع توس��عه پی��دا کرده اند. با امضای 
تفاهم نامه با وزارت دفاع این ظرفیت را برای 
تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی مورد نیاز 
 high صنع��ت نفت به خص��وص در بخش

tech  - فعال کردیم.«

اخبار

رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی با بیان 
اینک��ه پس از راه اندازی س��امانه س��وت 
زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این 
س��امانه ثبت شده اس��ت، گفت: رسیدگی 
ب��ه گزارش های س��وت زن��ی، با جدیت 
در حال انجام اس��ت.به گزارش  س��ازمان 
امور مالیات��ی، داوود منظو افزود: هر زمان 
در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج 
بس��یار مهم و ارزشمندی حاصل می شود 

و الزم اس��ت تا در دوره تحولی، گسترش 
حوزه های نظارتی و رسمی در کنار تعریف 
ش��یوه های جدید همکاری ها و تعامالت 
مردمی در اولویت ق��رار گیرد. چراکه این 
امر، زمینه کارآمدس��ازی حداکثری نظام 
مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی 
بخش های پنهان و خاکستری برای پاسخ 
عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی 
را فراهم می سازد.وی با تاکید بر اینکه در 

دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از 
ظرفیت های مردم��ی جهت مقابله با فرار 
مالیاتی، فسادس��تیزی و برقراری عدالت 
اقتصادی در اولویت این س��ازمان اس��ت، 
اظهار داش��ت: پس از راه اندازی س��امانه 
س��وت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش 
در این س��امانه، ثبت شده است که فرایند 
رسیدگی ها، در چارچوب قانون و مقررات 
در حال انجام اس��ت.وی بیش��ترین آمار 

گزارش��ات س��وت زنی را مربوط به حوزه 
پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ 
گ��زارش تخلف مربوط به حوزه پزش��کی 
)اع��م از پزش��ک، بیمارس��تان، درمانگاه 
و…(، ک��ه اغلب در زمینه عدم اس��تفاده 
از کارتخ��وان بوده، پ��س از اخذ و تکمیل 
اطالع��ات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، 
پیامک��ی حاوی ض��رورت قانونی نصب و 
اس��تفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی 

عدم نصب و اس��تفاده دستگاه پوز، ارسال 
ش��ده اس��ت. منظور تصریح کرد: تاکنون 
۱۱۳ فقره گ��زارش با اهمیت در ارتباط با 
فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی 
بوده، استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش 
مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده 
و ۸۰ فقره نیز پس از بررس��ی اطالعات، 
ارس��ال خواهد شد تا رسیدگی های الزم و 

قانونی صورت گیرد.

ثبت ۴۱۰۰ گزارش در سامانه سوت زنی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛

شمارش معکوس خنثی سازی کامل تحریم ها
از عضویت در پیمان شانگهای تا مقدمه  چینی برای ورود به بریکس؛

گروهاقتصادی-میثمترکیان:پیش از سال ۲۰۱۵ که توافق 
هسته ای به امضا رسید، تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
ایران به این دلیل موفق بود که آمریکا توانایی متقاعد کردن 
روسیه و چین برای فشار به ایران را داشت و این امر سبب 
شد تا ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل )انگلیس، 
فرانسه، روسیه، چین و ایاالت متحده( به اجماع برسند و 
به واشنگتن اجازه داد، چندین قطعنامه برای تحریم ایران 
تصویب کند.اما اکنون به نظر می رسد، شکاف بزرگی میان 
قدرت های جهانی وجود دارد و آمریکا، انگلیس و فرانسه در 
طرف و روسیه و چین در طرف دیگر قرار گرفته اند. برای 
مثال، آمریکا در سال ۲۰۲۰ تالش کرد تا از پایان تحریم 
تسلیحاتی ۱۳ ساله ایران جلوگیری کند، اما شورای امنیت 
به پایان آن رای داد و روس��یه و چین از حق وتو اس��تفاده 
کردند و ۱۱ عضو دیگر رای ممتنع دادند.آمریکا همچنین 
نتوانس��ته حمایت کافی برای اعم��ال دوباره تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران به دست آورد.به طوری که حسن 
روحانی، رئیس جمهور وقت ایران خاطرنش��ان کرد: »به 
خاطر ندارم )در گذش��ته( آمری��کا ماه  ها قطعنامه  ای برای 
ضربه زدن به جمهوری اس��المی ایران آماده کرده باشد 
و تنها یک رای )از طرف جمهوری دومینیکن( به دس��ت 
آورد.« روند عضویت ایران در سازمان های بین المللی که 
در تقابل با نظم غربی هستند سرعت گرفته و پیش بینی 
می ش��ود پس از ش��انگهای گروه بریکس سازمان بعدی 
پذیرای کش��ورمان باشد.سال ۲۰۰۱ که شروع شد، چین 
ایده تش��کیل یک ائتالف چهارجانبه با برزیل، روس��یه و 
هن��د )BRIC( مطرح و گفت وگوهای مقدماتی آن را در 
حاشیه اجالس شصت و یکم سازمان ملل آغاز کرد.سال 
۲۰۰۶ این ایده اجرایی ش��د و پایه و اس��اس ائتالفی فرا 
قاره ای بنیان گذارده ش��د.این گفت وگوها سال های بعد 
هم ادامه داشت تا اولین اجالس رسمی »بریک« در سال 
۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه با حضور مقامات ارشد چهار 
کشور برگزار شد. از آن سال هر ساله اجالس کشورهای 
»بریک« برقرار بود تا در سال ۲۰۱۳ آفریقای جنوبی نیز 
به جمع آن ها بپیوندد و »بریک« به »بریکس« تغییر نام 
دهد.از دیدگاه سیاسی-اجتماعی باید درنظر داشت که این 
ائتالف دو غول جمعیتی دنیا یعنی چین و هند را به عضویت 
خود دارد.همچنین حضور دائم دو عضو شورای امنیت در 
گروه بریکس و سه مدعی کسب کرسی دائم یعنی هند، 

برزیل و آفریقای جنوبی نشان دهنده نقش و تأثیرگذاری 
گروه بریکس در معادالت جهانی و بین المللی است.جدای 
از آن ترکیب اعضای گروه بریکس به شکلی است که سه 
کش��ور عضو آن یعنی روسیه، چین و هند دارای بمب اتم 
بوده و دو کش��ور دیگر یعنی برزیل و آفریقای جنوبی نیز 
از توانمندی هس��ته ای برخوردار بوده و عضو پیمان عدم 
اش��اعه سالح هس��ته ای یا همان )NPT(هستند.دقیق 
تر اگر نگاه کنیم پنج کش��ور عضو ای��ن گروه اقتصادی 
- سیاس��ی با جمعیتی بالغ بر ۳.۲۳ میلیارد نفر، روی هم 
رفته مجموعا ۴۱ درصد جمعیت، ۲۶ درصد مساحت) ۳۹.۷ 
میلیون متر مربع(، ۲۵ درصد تولید ناخالص)۱۵.۸ میلیارد 
دالر( و ۲۰ درص��د تجارت جهان را در اختیار خود دارند و 
کارشناس��ان پیش بینی می کنند تا سال ۲۰۵۰ کشورهای 
عض��و این گروه به بازیگران مهم اقتصادی جهان تبدیل 
گردند.بازیگرانی جدید در جهانی جدید که از حالت قطبیت 
واح��د فاصله گرفته تا روند گس��ترش ائتالف هایی نظیر 
بریکس را سرعت ببخشد.به همین جهت در حال حاضر 
کش��ورهایی وجود دارند که با اعضای بریکس و در درجه 
اول با چین برای پیوس��تن به این گ��روه درحال مذاکره 
هس��تند.اواخر سال ۹۵ زمزمه تشکیل اتحادیه جدیدی از 

سوی چین با نام »بریکس پالس« مطرح شد که در طرح 
اولیه آن ایران نیز به عنوان یکی از گزینه های مناس��ب 
برای عضویت در این طرح در نظر گرفته ش��ده بود.با این 
وجود اولین کاندیدا، کشور آرژانتین است که در چارچوب 
طرح یک کمربند، یک جاده به طور فعال با چین همکاری 
می کند و عالقه خود را به این موضوع نش��ان داده است.
ایران، اندونزی و ترکیه نیز به ترتیب به عنوان کاندیدای 
عضویت کامل این گروه پتانسیل مورد نظر را دارا هستند 
و کش��ورهای مصر نیجریه و سوریه هم خواهان پیوستن 
به این گروه هستند.به همین جهت بود که چند روز پیش 
و پیش از انجام س��خنرانی حجت االسالم رئیسی رئیس 
جمه��ور در اج��الس بریکس پالس ) ایران تنها کش��ور 
غرب آسیا است که در اجالس های گروه بریکس حضور 
دارد( حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
در جریان دیدار با همتای هندی خود در نامه ای خواس��تار 
حمایت دهلی برای عضویت ایران در بریکس ش��د.اما به 
گفته هادی اعلمی فریمان کارشناس مسائل سیاسی اولین 
مانعی که س��رعت عضویت ایران یا هر کشور دیگری در 
گروه بریکس یا ائتالف هایی نظیر آن را کند می کند بحث 
تحریم های غیرقانونی آمریکاست.به باور این کارشناس 

مس��ائل سیاسی واقعیت این اس��ت که اعضای بریکس 
باوجود تالش چند س��اله و زاویه ای سیاسی که با آمریکا 
برای کنار گذاش��تن دالر از م��راودات مالی خود هنوز به 
طور کامل نتوانس��ته اند به این مهم دس��ت یابند؛ با این 
وج��ود اما گروه بریکس همچنان تالش دارد تا بتواند ارز 
جایگزین مناسبی برای انجام معامالت خود به جای دالر 
پیدا کنند.وابس��تگی گروه بریکس ب��ه دالر از آن جهت 
اس��ت که رشد اقتصادی کشورهای عضو پیمان بریکس 
براس��اس نظام لیبرال دموکراس��ی بوده که پس از جنگ 
جهانی دوم به وجود آمده اس��ت. این کشورها از این نظم 
برای پیشرفت خودشان استفاده کرده اما قواعد آن را که از 
سوی آمریکا به عنوان سردمدار این تفکر شناخته می شود 
نپذیرفتند و ماهیت خود را حفظ کردند.بر این اساس اهداف 
جمعی کش��ورهای عضو این پیمان نیز برپایه ی ماهیتی 
تنظیم شده که مایل به برقراری روابط بیشتر و بهتر بین 

کشورهای درحال توسعه است.
 این کشورها باور دارند هم اکنون نظام حاکم بر دنیا به سود 
جهان غرب است و در تالش هستند با ایجاد ساختارها و 
نظم جدید، این انحصار را از بین ببرند.از دیگر سو سیاست 
خارجی ایران نیز در طی س��ال های گذش��ته و اکنون در 
پی توسعه مناسبات و گسترش همکاری های چند جانبه 
بین المللی با این دس��ت کش��ورها در قالب تالش برای 
عضویت در س��ازمان های منطقه ای و بین المللی مثل 
اتحادیه اقتصادی اورآسیا، سازمان همکاری شانگهای بوده 
است.حاال اما ش��مارش معکوس برای عضویت ایران در 
بریکس درحالی است که کش��ورمان با سه کشور اصلی 
هند، روسیه و چین این گروه به ترتیب در مناطق چابهار، 
کریدور »شمال-جنوب« و طرح »یک کمربند و یک راه« 
هم��کاری دارد و این امر می تواند در صورت اصالح نظام 
اقتص��ادی و ایجاد ثبات در این زمین��ه جذابیت و مزیت 
متقابل و بهره مندی اقتصادی-سیاسی دو جانبه ای برای 
این س��ازمان و خود داشته باشد که هم بتواند منافع ایران 
را تامی��ن کند و هم برای گروه بریکس مفید واقع ش��ود.
تاثیر تحری��م  های آمریکا علیه ایران به مرور زمان کمتر 
شده است و دلیل این واقعیت این است که رهبران ایران 
با تقویت روابط خود با کشورهایی نظیر چین و ونزوئال و 
اطمینان از فروش نف��ت، در حال ایجاد یک اقتصاد ضد 

تحریم هستند.

مد    یرعامل اتحاد    یه فرش د    س��تباف ایران با بیان اینکه 
مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی باعث کاهش صادرات 
فرش ش��ده اس��ت گفت: در حال حاضر ب��ا توجه به 
شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ تاجری حاضر 
به صادرات فرش نیس��ت.عبداهلل بهرامی, مد    یرعامل 
اتحاد    یه سراس��ری تعاونی ه��ای تولید    کنند    گان فرش 
د    س��تباف ای��ران در گفت وگ��و ب��ا خبرنگاراقتصادی 
تس��نیم،با اش��اره به اینکه فروش داخلی فرش از بین 
رفته اس��ت گفت:ب��ا توجه به اینکه م��واد اولیه فرش 
وارداتی است و با قیمت گران و ارز آزاد وارد می شود, 
هزینه های فرش افزایش یافته است و همین موضوع 

باعث افزایش قیمت فرش داخلی ش��ده است و دیگر 
م��ردم توان خرید ندارند.وی ادامه داد:با توجه به اینکه 
قیم��ت های جانبی افزایش یافته اس��ت همین باعث 
افزایش قیمت تمام ش��ده است. قدرت خرید مردم نیز 
کاهش یافته اس��ت. با قراردادن تعهدات ارزی میزان 
صادرات به یک دهم گذشته رسیده است. تنها خواست 
م��ا حذف مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی اس��ت که 
مان��ع صادرات س��االنه ۵۰۰میلی��ون دالری فرش و 
موج��ب خروج تدریجی بافندگان از این صنعت ش��ده 
اس��ت. بهرامی بیان کرد: بانک مرکزی مصوبۀ تعهد 
ارزی را در س��ال ۹۸ابالغ ک��رد و انگیزۀ کار در حوزۀ 

فرش را از بین ب��رد، چون با این مصوبه هیچ تاجری 
حاضر به صادرات فرش ایرانی نبود و این رویه علیرغم 
درخواست ها و پیگیری های مداوم همچنان ادامه دارد.

وی ادام��ه داد: بع��د از اینکه واردات ف��رش ایرانی در 
برخی کشورها از جمله آمریکا تحریم شد، بحث تعهد 
ارزی بانک مرکزی به میان آمد که نه تنها کمکی به 
صادرات فرش نکرد بلکه مانع بزرگی سر راه صادرات 
فرش ش��د و حجم صادرات فرش ایران به ۵۰ میلیون 
دالر در س��ال رس��ید.بهرامی گفت: صادرات فرش به 
تولید و اش��تغال برمی گردد. اگر صادراتی انجام نشود 
تولی��د داخلی ه��م از بین می رود و اش��تغال با خروج 

بافن��دگان کاهش می یابد. در ح��ال حاضر با توجه به 
شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ تاجری حاضر 
به صادرات فرش نیست. مد    یرعامل اتحاد    یه سراسری 
تعاونی های تولید    کنند    گان فرش د    ستباف ایران بابیان 
اینکه یکی دیگر از مشکالت ما بیمه نشدن قالیبافان 
اس��ت گفت:از س��ال۹۲ تأمین اجتماع��ی بیمه جدید 
نداش��ته است. حدود ۲۲۰ هزار نفر در کل کشور بیمه 
ش��ده داریم, با توجه به برگزار نش��دن نمایشگاههای 
فرش و عدم جلب توجه تجار خارجی، افزایش قیمت 
مواد اولیه و بحران کرونا نیاز است که حمایت بیشتری 

از تولید و صادرات فرش صورت گیرد.

زمین گیر شدن صادرات فرش دستباف در پی مصوبه تعهد ارزی
هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست

چرا بانک مرکزی ارزپاشی نمی کند؟
رسیدن به نقطه و نرخ هدف منطق با واقعیات بازار ارز

ثب��ات اقتصاد یکی از مواردی اس��ت که در 
دولت س��یزدهم مورد تاکی��د قرار گرفته که 
در این راستا بانک مرکزی به جای ارزپاشی 
برای کنترل نرخ، سیاست عرضه و تقاضا را 
بر اس��اس نرخ توافقی در پیش گرفته است.
به گزارش  مهر ثبات اقتصاد یکی از مواردی 
اس��ت که در دولت سیزدهم مورد تاکید قرار 
گرفته و این خواسته ویژه فعاالن اقتصادی 
است. براین اس��اس ورود بانک مرکزی در 
مقام بازارس��از را می ت��وان امری مورد تأیید 
دانس��ت. نکته ای که نش��ان می دهد بانک 
مرک��زی بیش از آنکه به دنبال پایین آوردن 
نرخ ارز باش��د، به دنبال به ثبات رساندن آن 
اس��ت و این نقطه همان نقطه توافق میان 
بازار و بازارساز است.بانک مرکزی در ابتدای 
مسیر از مداخله در بازار خبر داد هدف اصلی 
بانک مرکزی با این اقدام تنها پایین آوردن 
نرخ براس��اس اقدامات ناش��ی ارزپاشی نبود 
بلکه، بازارس��از عماًل اجازه داد تا بازار نقطه 
تعادل را خ��ود پیدا کند.به بیان بهتر مداخله 
ارزی یک��ی از مهمترین ابزارهای اقتصادی 
هر کش��ور برای تأثیرگذاری بر روی ارزش 
واحد پول ملی اس��ت. بانک ه��ای مرکزی 

عملیات خری��د و فروش پ��ول ملی با طال 
در براب��ر ارزه��ای اصلی جهان��ی را انجام 
می دهند. برای انجام این عملیات با استفاده 
از مداخ��الت ارزی معمواًل ن��رخ ارز تنظیم 
می شوند. در چنین شرایطی عماًل بازار برای 
بازه ای نیاز به مداخله ای از این قس��م یعنی 
خری��د و فروش دارد ت��ا در نهایت به هدف 
غایی خ��ود که همان برقراری ثبات در بازار 
اس��ت نزدیک شود.البته مس��یری که بانک 
مرک��زی تا به اینج��ای کار در پیش گرفته 
اس��ت احتمااًل سیاستی اس��ت که کم ترین 
هزین��ه را برایش به هم��راه دارد. این بانک 
با باز گذاش��تن کریدورهای س��مت عرضه 
و تقاضا در تالش اس��ت تا ب��ازار خود را به 
نرخ تعادلی برس��اند و در این مسیر عرضه را 
حساب شده و مسیرهای تقاضا را به درستی 
باز گذاشته اس��ت، براین اساس مقصود آن 
اس��ت که تقاضا در عین عرض��ه ارز به بازار 
مدیریت شود تا پوشش کافی برای رسیدن 
به نقطه تعادلی که بازار آن را تعیین می کند، 
ادام��ه یابد. در چنین حالتی پاس��خگویی به 
تقاضای بازار تا ح��ذف تقاضای کاذب بازار 
ادامه دارد.ب��ا دیدگاه فوق، فعاالن اقتصادی 

معتقدند در صورتی که سیاست گذار به دنبال 
اصالح وضعی��ت اقتصادی کش��ور و ایجاد 
آرام��ش در بازار اس��ت، باید چش��م اندازی 
قابل پیش بینی ترسیم کند و این موضع نیز 
تنها با رس��یدن به نقطه ثبات نرخ ارز و نرخ 
تعادلی به دست می آید.همچنین فعاالن بازار 
معتقدند سیاس��ت ارزی جدید بانک مرکزی 
عرص��ه را بر س��فته ب��ازان و معامله گران 
فردای��ی تنگ ک��رده و در حال حاضر بانک 
مرکزی و صرافی های مجاز دست باال را در 

بازار دارند.
تقویتس�متعرضهارزازس�ویبانک ���

مرکزی
فع��االن بازار معتقدند سیاس��ت ارزی جدید 
بان��ک مرکزی، اثری مثب��ت برای صادرات 
تلقی می ش��ود و به رش��د نس��بی صادرات 
غیرنفت��ی و درآم��د ش��رکت های صادراتی 
کم��ک می کند و با تداوم این روند با عرضه 
بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی می رسد و تبعات 
چندنرخی ب��ودن ارز در اقتصاد هم کمرنگ 
ش��ود.برخی از فعاالن ارزی ب��ازار تهران در 
هسته مرکزی این بازار از رونمایی نرخ جدید 
عالوه بر نرخ های آزاد و بازار متشکل سخن 

گفتن��د. پیش تر نیز رئیس کان��ون صرافان 
ن��رخ توافق��ی ف��روش دالر را در محدوده 
۳۰ هزار تومانی اعالم کرده بود.بخش��نامه 
بان��ک مرکزی از این حیث که بس��یاری از 
صادرکنندگان کاال نیاز داشتند تا ارز خود را 
به قیمت واقعی در بازار به فروش برس��انند 
و برای آنها جذابیت قیمتی داش��ته باش��د، 
حرکتی هوشمندانه و مهم بود. براساس این 
بخشنامه صادرکنندگان می توانند ارز حاصل 
از صادرات خود را به نرخ توافقی با صرافی ها 
برای رفع تعهد در س��امانه س��نا به فروش 
برس��انند و این نکته نیز گام��ی دیگر برای 
تقویت سمت عرضه است.عالوه بر مطالب 
فوق به منظور تس��هیل عرض��ه ارز به بازار، 
امکان فروش ارز صادرکنندگان به صرافی ها 
با نمادهای معامالتی جدید در بازار متشکل 
ارزی فراهم کرد لذا به منظور تسهیل فروش 
ارز صادرکنندگان، نمادهای معامالتی جدید 
دالر و ی��ورو تحت عن��وان دالر صادراتی و 
یورو صادراتی از امروز به صورت آزمایش��ی 
در ب��ازار متش��کل ارز ای��ران راه ان��دازی 
شد.براس��اس اع��الم بازار متش��کل ارزی، 
روش یاد شده به موازات روش فعلی اجرایی 

توس��ط کارگزاران مبنی بر خرید توافقی ارز 
از صادرکنندگان و فروش در س��رفصل ۲۴ 
اجرایی ش��ده اس��ت. این امر همچنان ناظر 
بر آن اس��ت که بانک مرک��زی با توجه به 
واقعی��ات بازار و تنها در مقام گرداننده حراج 
این بازار اقدام به ارزپاشی نمی کند و بدیهی 
است، چنین اقداماتی که جانب عرضه ارز را 
تقویت می کند موجب خروج تقاضای کاذب 

از بازار ارز می شود.
رس�یدنبهنقط�هونرخه�دفمنطقبا ���

واقعیاتبازارارز
در ح��ال حاض��ر ب��رای خری��د ارز توس��ط 
صرافی ها هیچ سقف و محدویتی وجود ندارد 
ولی برای ف��روش به متقاضیان به ازای هر 
کدملی ساالنه ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن بدون 
اسناد یا مدارک مستند، به فروش می رسد.با 
این دید بانک مرکزی برای خرید ارز توسط 
صرافی هیچ س��قفی تعیین نکرده است ولی 
اصواًل هر صراف��ی بر مبنای نیاز و تقاضای 
موجود اقدام به خری��د ارز از صادرکنندگان 
می کند و همچنین در قیمت های باال شاید 
صرافی ها به دلیل افزایش ریسک در مقادیر 

باال اقدام به خرید نکنند.
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شهرستان

دوره های آموزشی ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشینی برگزار می شود

صفرخانی - قربانی معاون فرهنگی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان از برگزاری 
همای��ش ه��ا و جلس��ات ارتق��ای فرهنگ 
آپارتمان نش��ینی ب��ه منظور ارتقای س��طح 
آگاهی مردم و آش��نایی آنها با قوانین جهت 
رعایت حقوق شهروندی و حقوق همسایگی 
خبر داد.ج��واد قربانی گفت: دوره آموزش��ی 
کارشناسان فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی حوزه چاپ و نشر گلستان به صورت 
وبیناری برگزار می شود.معاون فرهنگی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان افزود: 
در این دوره آموزشی، کارشناسان فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به منظور باال رفتن سطح آگاهی 
و دانش آم��وزش های الزم را فرا می گیرند 
تا بتوانند خدمات بهتری در حوزه چاپ و نشر 
ارائه دهند.وی با اشاره به فعالیت های حوزه 
کت��اب، گفت: با رایزنی ه��ای صورت گرفته 
توس��ط مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
گلستان مجوز بیشتری برای حمایت از چاپ 
کت��اب صادر می ش��ود و ب��ه تولید محتوای 
کتاب توج��ه بیش��تری خواهد ش��د.قربانی 
از برگ��زاری همایش ها و جلس��ات ارتقای 
فرهنگ آپارتمان نشینی خبر داد و افزود: در 
راستای ارتقای سطح آگاهی مردم و آشنایی 
آنها با قوانین جهت رعایت حقوق شهروندی 
و حقوق همسایگی، آموزش فرهنگ آپارتمان 
نش��ینی یکی از نیازهای جامعه است.وی با 
بیان اینکه این آموزش ها س��بب جلوگیری 
از منازعات و اختالفات شهروندی می شود، 
گفت: این دوره های آموزش��ی در طول سال 
در قالب چندین برنامه و همایش و مسابقات 

در سطح محالت برگزار می شود.

سخنگوی آبفای استان اصفهان از آغاز 
ویژه برنامه های هفته مدیریت مصرف 

آب سال ۱۴۰۱ خبر داد
مهرداد خورسندی با بیان این که اول تا هفتم 
تیرماه هر سال به نام هفته مدیریت مصرف 
آب نامگذاری شده است گفت: این برنامه ها 
در آس��تانه فصل تابستان و با هدف حساس 
س��ازی رس��انه ها و افکار عمومی نسبت به 
موضوع صرفه جوی��ی در مصرف آب و گذر 
از خشکس��الی اجرا می شود. وی از برگزاری 
مان��ور مروجین فرهنگ مص��رف بهینه آب 
ب��ه عنوان یکی از برنامه های ش��اخص این 
هفت��ه نام ب��رد و گفت: در این مان��ور که تا 
پایان تابس��تان ادامه خواهد داشت در حدود 
۳۰۰ نفر از کارکنان و بس��یجیان شرکت آب 
و فاض��الب اس��تان اصفهان با گش��ت زنی 
در س��طح ۱۰۰ ش��هر و ۹۴۸ روستای تحت 
پوش��ش، عالوه بر آموزش چه��ره به چهره 
ش��هروندان و روستاییان، نسبت به هدررفت 
های مش��هود نظیر سرریز تانک های ذخیره 
و کولرهای آبی و همچنین مصرف بی رویه 
آب به مش��ترکین پر مصرف تذکر می دهند. 
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای 
اس��تان اصفهان همچنین از نصب ۱۹۰ بنر 
با هدف آگاهی بخش��ی و باال بردن س��طح 
دانش عمومی نس��بت ب��ه محدودیت منابع 
آبی در مناطق پرتردد ش��هرها و روستاهای 
تحت پوش��ش خبر داد و گفت: در طول این 
هفته همچنین ۱۳۰۰ پوستر در اتوبوس های 
شرکت واحد، ایس��تگاه های مترو و ورودی 
ادارات استان نصب و ۵۰۰۰  بروشور آموزشی 

بین مشترکین توزیع می شود.

۱٩طرح زیربنایي و شهرسازي در 
استان مرکزي اجرا مي شود  

۰ ۲ط��رح در کارگ��روه ام��ور زیربنای��ی و 
شهرس��ازی اس��تان مرکزی با ه��دف رونق 
فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح 

و ۱۹ مورد آن به تصویب رسید.
اس��تاندار مرک��زی در ای��ن نشس��ت، گفت: 
استقرار صنایع و طرح های گردشگری باید با 
هدف تامین متمرکز زیرساخت های آب، برق 
و گاز انجام شود و متناسب با نیاز شهرستان ها  
عملیاتی ش��ود. ف��رزاد مخلص االئمه اظهار 
داشت: تمدید طرح های صنعتی در استان نیز 
باید با در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی 
و منابع طبیعی همراه باشد و تغییر کاربری ها 
بای��د بر اس��اس ارایه  نظرات کارشناس��ی و 
منطبق با نقشه های ترسیم  شده اداره کل راه 

و شهرسازی استان  و این کارگروه باشد.
وی تاکی��د کرد: چند طرح الحاق به محدوده 
شهری در شازند، ساوه، کمیجان و میالجرد 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و بیش��تر 
موارد در راستای کمک به طرح نهضت ملی 

مسکن به تصویب رسید.

اخطار قطع برق به ۱۴ دستگاه اجرایی
مهندس س��ید کاظم حس��ینی کارنامی در 
جلس��ه ق��رارگاه عملیاتی گ��ذر از اوج بار 
۱۴۰۱ ش��رکت توزی��ع برق مازن��دران با 
بیان اینکه براس��اس مصوبه هیات دولت 
، ادارات بای��د ۳۰ درصد مصرف برق خود 
را در س��اعات اداری کاهش و در ساعات 
غی��ر اداری ۶۰ درصد کاهش مصرف داده 
باشند و نس��بت به سال گذشته ۷۰ درصد 
در س��اعات اداری و ۴۰ درصد در ساعات 
غیر اداری مصرف کنند گفت : تاکنون به 
۱۴ اداره کل اخط��ار قطع برق داده ش��ده 
و در هفته ج��اری در صورت عدم رعایت 
مصرف ، برق این دس��تگاهها قطع خواهد 
شد .وی افزود : علی رغم تاکیدات مکتوب 
و مراجع��ه حض��وری ممیزان ان��رژی این 
ش��رکت ، در جهت رعای��ت موضوع اقدام 
کافی از س��وی این دستگاهها در مدیریت 
مصرف برق صورت نپذیرفت ، لذا مطابق 
ابالغی��ه ها ص��ادره ، به آن س��ازمان ها 
اخطار داده شد نس��بت به کاهش مصرف 
ب��رق اقدام نمایند و در صورت اس��تنکاف 
مطاب��ق تبصره ۳ بند ۲ مصوب��ه مذکور ، 
این شرکت نسبت به قطع برق آن دستگاه 

اقدام خواهد کرد

افتتاح درمانگاه شبانه روزی دولتی 
خیریه قائمی تهرانی در شهر جدید 

هشتگرد )مهستان(
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران،  
صبح روز پنجش��نبه با حضور نماینده مردم 
منطقه در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
س��اوجبالغ، مدیرعام��ل و اعض��ای هیئت 
مدیره ش��رکت عمران، ش��هردار و اعضای 
شورای اس��المی، مدیران شبکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان، خانواده معظم ش��هدا، و  
آحاد مختل��ف مردم درمانگاه ش��بانه روزی 
خیریه  قائمی طهرانی در فاز ۷ ش��هر جدید 

افتتاح گردید.
بر اس��اس این گزارش این مرکز در زمینی 
ب��ه مس��احت ۱۲۰۰ متر توس��ط ش��رکت 
عمران در اختیار خیر س��ازنده قرار گرفته در 
دو طبقه ساخته ش��ده است  که با پیگیری 
های فرماندار ساوجبالغ و همکاری شرکت  
عمران و  شبکه بهداشت و درمان شهرستان،  
از امروز به صورت شبانه روزی در زمینه های 
خدمات اورژانس، پزشک عمومی، داروخانه 
،تزریقات، سرم تراپی، بهداشت روان، تغذیه 
و بهداش��ت محی��ط آماده ارائ��ه خدمت به 

شهروندان شهر  می باشد.

تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی دو 
روستا در شهرستان میامی به کابل 

خودنگهدار
تبیانیان : طرح تبدیل ش��بکه فش��ار ضعیف 
هوایی س��یمی روس��تاهای حس��ین آباد و 
کرن��گ بخش کالپوش از توابع شهرس��تان 
میامی با اج��رای رزمایش خدمت متعالی به 

کابل خودنگهدار انجام شد .
سرپرست معاونت بهره برداری شرکت توزیع 
برق استان سمنان با عنوان این مطلب بیان 
کرد: این رزمایش ظرف س��ه روز متوالی و 
ب��ا حضور هفت اکیپ عملیاتی متش��کل از 

سیمبان های شبکه به اجرا درآمده است .
»مصطفی کرمی« با بیان این که هشت هزار 
و ۹۱۲ متر شبکه فشار ضعیف سیمی این دو 
روستا به کابل خودنگهدار تبدیل شده است 
گفت: با مشارکت اکیپ های عملیاتی برق 
میامی، سمنان، سرخه، مهدیشهر ، بسطام  و 

دامغان، این برنامه تحقق یافته است .
وی اظه��ار ک��رد: تیم ه��ای اجرایی حاضر 
در ای��ن رزمای��ش ، ب��ا بهره گی��ری از ۱۳ 
دس��تگاه خودروی سبک و سنگین عملیاتی 
و با مجموع یک هزار و هش��ت نفر ساعت ، 
کلیه برنامه های پیش بینی شده را به انجام 

رسانده اند.

شکسته شدن انحصار استفاده از 
ساحل، با آزادسازی حرایم

فرمان��دار رش��ت ب��ا اش��اره به پیش��گامی 
دستگاه های دولتی در عقب نشینی از حریم 
۶۰ متری سواحل، خاطر نشان کرد: با دستور 
ریاست محترم جمهوری در زمینه آزادسازی 
حرایم، انحصار اس��تفاده از سواحل شکسته 

شد.
دکت��ر حمیدرض��ا ام��ام پناهی در مراس��م 
آغاز بکار طرح های سالم س��ازی س��واحل 
شهرستان که عصر روز )چهارشنبه( در محل 
طرح سالم س��ازی مروارید خزر برگزار شد، 
با اش��اره به این موضوع ک��ه در نتیجه اراده 
دولت س��یزدهم در زمینه تامین واکس��ن و 
تکمیل واکسیناسیون عمومی، بعد از دوسال 
سخت امکان حضور در طبیعت و استفاده از 
نعمات الهی به وجود آمده، خاطرنشان کرد: 
کارگ��زاران دولت در ادام��ه نهضت خدمت 
رس��انی بی منت به مردم با حضور مستمر و 
میدانی خود در راستای فراهم آوردن شرایط 
استفاده ایمن هم وطنان از مواهب طبیعی و 

نعمات خدادادی تالش خواهند نمود.

اخبار

رحمت��ی  محمدرض��ا  مق��دس  مش��هد 
-معاون برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه 
انس��انی ش��هرداری مش��هد از موفقی��ت 
ش��هرداری مش��هد در تمدی��د گواهینامه 
ای��زو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ خب��ر داد. آیدا مهربان 
در جلس��ه اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت 
اول ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵، ضمن اش��اره به 
اینکه ای��زو۹۰۰۱: ۲۰۱۵ یک اس��تاندارد 
بین المللی شناخته شده برای ایجاد، اجرای 

و حفظ سیس��تم مدیری��ت کیفیت برای 
هر مجموعه ضروری اس��ت، اظهار کرد: 
اجرای الزامات سیس��تم مدیریت کیفیت 
در شهرداری مشهد، توانایی آن را در ارائه 
خدمات و محصوالت مطابق با الزامات و 
نیازهای شهروندان، برآورد می کند و هدف 
از اس��تقرار این سیس��تم، افزایش رضایت 
شهروندان اس��ت. در ادامه مدیرکل دفتر 
نوس��ازی و تحول س��ازمانی ش��هرداری 

مشهد نیز گفت: سیستم مدیریت کیفیت، 
مجموع��ه ای تعری��ف ش��ده از فرآیندها، 
رویه ه��ا و مس��ئولیت های دس��تیابی به 
سیاست ها و اهداف کیفیت است و به دنبال 
ایجاد سیستمی است که کیفیت را در تمام 

مجموعه های شهرداری مدیریت کند.
مهدی یاراحمدی خراس��انی افزود: اصول 
مدیریت کیفیت در این استاندارد بر مبنای 
تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت افراد، 

رویکرد فرآیندی، بهبود مس��تمر، تصمیم 
گیری مبتنی بر ش��واهد و مدیریت تحول 

است.
مدیرکل دفتر نوس��ازی و تحول سازمانی 
شهرداری مشهد در خاتمه ضمن تشکر از 
همکاری و همراهی مجموعه های ستادی 
و منطقه هش��ت به عنوان نماینده مناطق 
ممیزی، خاطرنشان کرد: نوسازی و تحول 
سازمانی مس��تلزم کوشش همگانی است 

و شناس��ایی و ارائه نقاط قوت در ممیزی 
استاندارد ایزو حاصل تالش و تعهد تمامی 
هم��کاران در مجموعه ه��ای ش��هرداری 

است.

موفقیت شهرداری مشهد در تمدید گواهینامه ایزو ٩۰۰۱:2۰۱5

حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان ، حمایت از تولید ملی است
گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان ، اولین 
گمرک اختصاصی واحدهای تولیدی کش��ور 
محسوب می شود که در دهه پنجاه همزمان 
با تاسیس این شرکت آغاز به کار نمود و هم 
اکنون عمده واردات و صادرات ذوب آهن از 

این طریق انجام می شود.
 رئی��س کل گم��رک ایران در آیی��ن افتتاح 
ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن 
اصفهان گفت : این ش��رکت ، یک مجموعه 
پرتالش و پرتوان در صنعت کشور محسوب 
می شود که با صادرات چشمگیر محصوالت 
خود نقش مهمی در ارزآوری ایفا کرده است 
.وی اف��زود : گم��رک به عن��وان یک نهاد 
حاکمیتی وظیفه حمایت کامل از تولید را دارد 
و بای��د به گونه ای عمل کند که وقفه ای در 
تولید کشور ایجاد نشود و لذا از تمام ظرفیت 
های قانونی برای همکاری با صنایع از جمله 

ذوب آهن اصفهان استفاده می کنیم. 
دکتر مقدس��ی اظهار داشت : گمرک در کنار 
ذوب آهن اصفهان است چرا که این شرکت 
را پشتوانه ای برای صنعت کشور می دانیم و 
تالشگران آن نیز در واقع ایثارگرانی هستند 
که در برابر تحریم های اقتصادی جهاد می 

کنند.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز ضمن 
تقدیر از مسئولین گمرک کشور که حمایت از 
تولی��د را در اولویت قرار داده اند ، گفت : این 
ش��رکت از سال گذشته حرکت تازه ای را در 
بخ��ش تامین پایدار مواد اولیه از طریق ورود 

به معدن داری و فراوری مواد اولیه آغاز کرده 
است . بخشی از تامین مواد اولیه که از طریق 
واردات تامین می شود ، بستگی بسیاری به 
همکاری گمرک و مسائل مربوط به مبادی 
ورودی کشور دارد که در این زمینه تعامالت 

بس��یار خوبی با گمرک برقرار ش��ده است تا 
خدشه ای به تولیدوارد نشود.

وی با اش��اره به اینک��ه ذوب آهن اصفهان 
هم��کاری خوبی ب��ا گم��رک در دهه های 
گذشته داشته و قطعاً این همکاری ها توسعه 

می یابد، افزود : با توجه به مازاد تولید فوالد 
و سرانه مصرف فوالد ، صادرات اهمیت ویژه 
ای ب��رای واحدهای تولیدکنن��ده فوالد دارد 
که برخی مس��ائل آن که به مبادی خروجی 
مربوط اس��ت از طریق همکاری و تعامل با 

گمرک کشور حل می شود.
 مهندس رخصتی افزود : ذوب آهن اصفهان 
سال گذشته یک میلیون و صد و پنجاه هزار 
تن صادرات داش��ته که این امر امسال نیز با 
جدیت دنبال می شود و البته تعامل با گمرک 
در دستیابی به این هدف نقش مهمی دارد . 
لذا در جلس��ات ودیدارها با مسئولین گمرک 
کش��ور ، مش��کالت موجود در ص��ادرات و 
راهکارهای آن بررس��ی می شود تا از طریق 
توس��عه صادرات بتوانیم ارز آوری بیش��تری 
داش��ته باش��یم و به اقتصاد کشور نیز کمک 

شود .
مدیرعام��ل ذوب آهن اصفه��ان گفت : این 
ش��رکت تامین نیازهای داخ��ل را در اولویت 
قرار داده اس��ت و تنها مازاد تولید صادر می 
ش��ود که ارز حاصل از آن نیز صرف واردات 
مواد اولیه و تجهیزات می ش��ود که در عمل 

برای حفظ تولید بسیار ضروری است.

رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن :

اجرای سریع پروژه های عمرانی به صورت مشارکتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل گفت: با هدف تسریع در اجرای پروژه 
های عمران��ی اردبیل قرارداد مش��ارکت و 
همکاری با ش��رکت ه��ای ترکیه ای منعقد 

شد.
به گ��زارش حوزه ریاس��ت و روابط عمومی 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان 
اردبیل، داود ش��ایقی در نشس��ت مشترک 

اس��تاندار اردبیل ب��ا مدیران یک ش��رکت 
س��رمایه گذاری ترکیه ای در اردبیل اظهار 
کرد: اغلب این پروژه های عمرانی نیمه تمام 
به صورت تهاتر به ش��رکت های ترکیه ای 
واگذار می ش��ود که از جمله آنها پروژه های 

آب منطقه ای و ... است.
وی خاطرنش��ان کرد: دغدغه ما در راستای 
تامی��ن مالی پ��روژه های عمران��ی در حال 
اجرا در اس��تان است که با همکاری شرکت 

های ترکیه ای در زمان مقرر و با اختصاص 
بخش��ی از اعتبارات این پروژه ها از س��وی 
شرکای ترک به زودی ش��اهد تکمیل آنها 

خواهیم بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل با بیان اینکه باید در حوزه بزرگراهی 
و آزادراه��ی و در زمین��ه ترانزی��ت اقدامات 
الزم را انجام دهیم، گفت: ما با کش��ورهای 
مختلف همسایه هستیم بنابراین باید در این 

حوزه بتوانیم اقدام��ات الزم را انجام داده و 
با اس��تفاده از ظرفیت های موجود نسبت به 

اتمام پروژه ها اقدام کنیم.
ش��ایقی ادامه داد: در بودجه امسال ظرفیت 
ویژه ای با عنوان اس��تفاده از تهاتر نفت در 
اجرای برخی از پروژه های کشور مطرح شده 
ک��ه در همین زمینه وزارت نفت و س��ازمان 
برنامه و بودجه با یک شرکت سرمایه گذار از 
شرکت در اردبیل حضور یافته است.کشور ترکیه به توافقات الزم رسیده اند و این 

رییس دادگستری ایالم گفت: ۱۳۹ هزار و 
۳۵۹ فقره پرونده در محاکم قضایی ایالم 
ثبت ش��ده که در مجموع ب��ه ۱۳۸ هزار 
و ۹۲۷ پرونده رس��یدگی و مختومه ش��ده 

اس��ت. عمران علی محمدی در نشس��ت 
خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای جمهوری اسالمی به  
ویژه ش��هید بهش��تی، اظهار داشت: سال 
گذش��ته به ۹۶ درصد پرونده ها در سراسر 

استان رسیدگی شده است.
وی افزود: پارس��ال ۱۱ پرونده قصاص با 
کمک ش��ورای حل اختالف ب��ه صلح و 

سازش ختم شده است.

علی محمدی با اش��اره به ش��اخصه های 
دوران تح��ول در ق��وه قضایی��ه گف��ت: 
هوشمندس��ازی  و  ش��دن  الکترونیک��ی 
فرآیندهای دس��تگاه قضائی با  س��رعت 
بخشیدن به امور و صحت یکی از اقداماتی 

است که دستگاه قضا پیگیری می کند.
رییس دادگستری ایالم بیان کرد: یکی از 
مزیت های هوشمندسازی فرآیندها کاهش 
می��زان مراجعات مردمی اس��ت که باعث 

افزایش رسیدگی به امور می شود.
علی محمدی با بی��ان اینکه درصد صلح 
و س��ازش ها در استان در حال رشد است، 
اف��زود: اس��تفاده از توانمن��دی و ظرفیت 
مصلحان، ش��وراهای حل اختالف، ستاد 
صل��ح و معتمدین محلی کم��ک بزرگی 
ب��ه تحقق این هدف واال در اس��تان بوده 

است.
وی با اشاره به راه اندازی شورای رهنمون 

قضایی در اس��تان گفت: شورای رهنمون 
قضای��ی اس��تان در جهت بهب��ود کیفیت 
فعالی��ت های قضایی راه اندازی ش��ده تا 
در راس��تای تحقق عدالت در سطح استان 

گامی مهم برداشته شود.
یکم تا هفتم تیرماه س��الگرد شهادت آیت 
اهلل دکتر بهش��تی و ۷۲ ت��ن از یارانش با 
عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری ش��ده 

است.

در محاکم قضایی ایالم۱۳۸ هزار و ٩27 پرونده رسیدگی و مختومه شده است
رییس کل دادگستری استان ایالم :

مساعدت آستان قدس رضوی برای توسعه شرق مشهد
مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-ب��ا 
هدف اج��رای دس��تورات تولیت آس��تان 
قدس رض��وی و تاکیدات وی بر توس��عه 
خدمت رسانی به مجاوران حضرت رضا)ع(، 
به زودی محور تردد کلیدی شهر مشهد در 
حاشیه شهر با مساعدت این آستان مقدس 

بازگشایی خواهد شد.
معاون بهره وری امالک و اراضی آس��تان 
قدس رض��وی درباره جزئی��ات این طرح 
گفت: این مجموعه بزرگ موقوفاتی، طی 
س��ال های مختلف، خدمات گسترده ای به 
مجاوران حضرت رضا)ع( ارائه کرده است 
ک��ه بخش��ی از آن مربوط ب��ه اختصاص 
اراضی موقوف��ه برای اج��رای طرح های 

کالن ش��هری ب��وده و ت��ازه تری��ن آن، 
اختص��اص ۴۰۰ هکت��ار از اراضی موقوفه 
پادگان سابق ارتش در شهر مشهد بود که 
ف��از اول آن طی روزهای اخیر اجرایی و به 

روی مردم باز شد.
 مرتض��ی حقیق��ی اف��زود: یک��ی دیگر از 
اقدامات آس��تان قدس رضوی که با هدف 
توسعه متوازن شهر به ویژه در شرق مشهد 
اجرایی شد، طرح آماده سازی ۲۸۶ هکتاری 
اراضی موقوفه حضرت رضا)ع( در شهرک 
ش��هید رجایی و باهنر بود که سال گذشته 
با همکاری مدیریت ش��هری و این آستان 

مقدس کلید خورد. 
وی تصریح کرد: از جمله خدمات آس��تان 

ق��دس رضوی در ای��ن پ��روژه، اهدای ۵ 
هکت��ار زمین موقوف��ه به دانش��گاه علوم 
پزشکی مش��هد بود که از آن برای ساخت 
بیمارس��تان ۵۴۰ تختخوابی حاش��یه شهر 
مش��هد اس��تفاده خواهد ش��د و عالوه بر 
آن، ابتدای امس��ال نیز پروژه ۹۰ هکتاری 

مسکونی در این اراضی کلنگ زنی شد. 
معاون بهره وری امالک و اراضی آس��تان 
ق��دس رض��وی ادام��ه داد: اختصاص ۷۰ 
هکت��ار برای اح��داث پارک بزرگ ش��رق 
مش��هد، اختصاص ۶ هکتار ب��رای احداث 
پایانه ش��رق، پیش بینی س��ه هکتار برای 
ساخت مس��کن محرومان و اختصاص ۲۱ 
هکتار برای احداث ۶ هزار واحد مس��کونی 

بازآفرینی ش��هری در ش��هرک رجایی، از 
دیگر خدمات و مس��اعدت هایی بوده است 
که طی سال گذشته و در راستای تاکیدات 
تولیت معزز آس��تان قدس رضوی اجرایی 

شد.
حقیق��ی در ادامه گفت: یک��ی دیگر از این 
برنامه ها، ایجاد مسیر دستری ۴۵ متری از 
اراضی موقوفه حضرت رضا)ع( در شهرک 
ش��هید رجایی مشهد اس��ت که با تکمیل 
آن، بل��وار بصیرت امتداد یافته و به خیابان 

مهریز متصل خواهد شد. 
وی افزود: با این مس��اعدت آستان قدس 
رضوی، یکی از مس��یرهای ترددی کلیدی 
در شرق مشهد به بلوار حر و جاده ترانزیتی 

بین المللی مشهد-س��رخس متصل خواهد 
شد که نه تنها از نظر تسهیل عبور و مرور 
و حل مشکالت ترافیکی، بلکه در مقیاس 
اقتصادی نیز مزیت های بسیاری به همراه 

خواهد داشت.
معاون بهره وری امالک و اراضی آس��تان 
ق��دس رض��وی در ادام��ه گف��ت: پس از 
مساعدت آس��تان قدس رضوی و تصویب 
کمیس��یون م��اده ۵ اس��تان، ه��م اکنون 
ش��هرداری مشهد به عنوان مجری احداث 
این مسیر، اقدامات خود را آغاز کرده است و 
امیدواریم به زودی با تکمیل آن، مجاوران 
حضرت رضا)ع( شاهد ثمرات یکی دیگر از 

خدمات این آستان مقدس باشند.

هشت تفاهم نامه و قرارداد تبادل فناوری در استان کرمانشاه امضاء شد
هف��ت تفاهم نامه و یک ق��رارداد به ارزش 
س��ه میلیاد تومان بی��ن واحدهای صنعتی 
و ش��رکت های دان��ش بنی��ان در اولی��ن 
رویداد تبادل فناوری اس��تان کرمانشاه روز 
چهارش��نبه در پارک و عل��م فناوری امضا 

شد.
در اولی��ن روی��داد تب��ادل فناوری اس��تان 
کرمانش��اه که در برج پارک علم و فناوری 
برگزار ش��د؛ یک تفاهم نامه همکاری بین 
شرکت ش��هرک های صنعتی و پارک علم 
فناوری به منظور هم افزایی و حمایت های 

بیشتر از ش��رکت های دانش بنیان استان 
منعقد ش��د. همچنین در ای��ن رویداد دفتر 
جدید کارگ��زاری »فن ب��ازار« منطقه ای 
در راس��تای انس��جام هماهنگی شناسایی 
فناوری موردنیاز واحدهای صنعتی و عرضه 
و تقاض��ای آن در منطقه در برج پارک علم 

و فناوری استان کرمانشاه افتتاح شد.
در ادام��ه ای��ن رویداد مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان کرمانشاه از 
بسیج تمام دستگاه های اجرایی و امکانات 
استان در راس��تای حمایت از شرکت های 

فناوری و دانش بنیان خبر داد و گفت: تمام 
امکانات و زیر س��اخت های فیزیکی و نرم 
افزاری مورد نیاز ش��رکت ه��ای فناوری و 
دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان 

موجود است.
»بیژن کردس��تانی« با بیان اینکه در استان 
کرمانش��اه ۲ ه��زار و ۵۰۰ هکتار زمین در 
اختیار ش��رکت ش��هرک های صنعتی قرار 
دارد، اف��زود: اکنون ۳۰ س��وله ۲۰۰ متری 
برای استفاده شرکت های دانش بنیان که 
بتوانن��د پروژه های علم��ی و فناوری خود 

را در آن پی��ش ببرند، آم��اده داریم که اگر 
متقاضی��ان بخواهند در اختیار آنان قرار می 

دهیم.
وی همچنی��ن یک��ی از وظای��ف ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی را آش��نایی شرکت 
های دانش بنیان با حوزه صنعت دانس��ت 
و گفت: ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی 
اس��تان عالوه بر فراهم کردن زیر س��اخت 
ها در راس��تای تحقق شعار سال برای خود 
مس��ئولیت ایجاد مجموعه فن بازار منطقه 
ای تعریف کرده یعنی بازاری واس��طه بین 

عرضه و تقاضای ش��رکت های فناور مورد 
نی��از بخش صنعتی و ش��رکت های دانش 

بنیان و  مصرف کنندگان باشد.
کردستانی در ادامه از حمایت این شرکت از 
شرکت های دانش بنیان در راستای حضور 
در نمایشگاه های کشوری و استان خبر داد 
و گفت: تا س��قف ۷۰ درصد هزینه پرداخت 
می کنیم و یا ش��رکت آنان را در نمایشگاه 
ها تخفیف دار م��ی کنیم و همچنین برای 
راه ان��دازی پ��روژه دان��ش بنیان ب��ه آنان 

تسهیالت کم بهره پرداخت می شود.



اخبار

دوشنبه 6 تير 1401  27 ذی القعده 1443
27 ژوئن  2022   شماره 3585

5
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

جامعه

بهترین درمان سردرد تنشی کدام است؟
میلیون ها نفر در سراسر جهان هر روز از سردرد 
رنج می برند. ح��دود ۱۶ درصد از افراد تنها در 
ایاالت متح��ده، گ��زارش کردند که در س��ال 
گذشته س��ردرد داشته اند و س��االنه بیش از ۸ 
میلیون آمریکایی با شکایت از سردرد به پزشک 
مراجعه می کنند.به نقل از ارث، انواع مختلفی از 
سردرد و درمان های متفاوتی برای این بیماری 
دردناک و ناتوان کننده وجود دارد که افراد زیادی 
را تحت تاثیر قرار می دهد.یافته های این بررسی 
که در نشریه پزشکی آکادمی نورولوژی آمریکا 
Neurology منتش��ر ش��ده، این موضوع 
را بررس��ی کرده اس��ت که آیا از طب سوزنی 
می ت��وان ب��رای کاهش فراوانی س��ردردهای 
تنشی استفاده کرد یا خیر.سردردهای تنشی با 
فعالیت بدنی بدتر نمی ش��وند و با حالت تهوع 
همراه نیستند. این وضعیت زمانی مزمن در نظر 
گرفته می شود که سردرد حداقل ۱۵ روز در ماه 
رخ دهد.دکتر یینگ ل��ی، محقق این مطالعه 
از دانش��گاه طب س��نتی چینی چنگدو گفت: 
س��ردردهای تنشی از رایج ترین انواع سردردها 
هستند و افرادی که بیشتر درگیر این سردردها 
می شوند، ممکن است به دنبال جایگزین هایی 
برای دارو باش��ند.نتایج تحقیق نش��ان داد که 
طب س��وزنی، میانگین تعداد روزهای سردرد 
در ماه برای افرادی که با این حمالت س��ردرد 
دردن��اک و مخرب مقابل��ه می کنند را کاهش 
می دهد.در این تحقیق همه ش��رکت کنندگان 
از درمان طب س��وزنی بهره مند شدند و به طور 
کلی، شرکت کنندگان کاهش ۵۰ درصدی در 
تعداد روزهای ابتال به س��ردرد را  ثبت کردند.
در پای��ان مطالعه، ۶۸ درصد از افرادی که طب 
سوزنی واقعی دریافت کردند، حداقل ۵۰ درصد 
کاهش ماهانه روزهای سردرد را گزارش کردند.
در مقایس��ه، تنها ۵۰ درصد از افرادی که طب 
سوزنی سطحی دریافت کردند، بهبود مشابهی 
داش��تند. تعداد روزهای س��ردرد تجربه ش��ده 
ب��ه تدریج پس از اتم��ام درمان کاهش یافت.
روزهای س��ردرد برای افرادی که طب سوزنی 
واقع��ی دریافت کردند، از میانگی��ن ۲۰ روز در 
م��اه در ابتدای مطالعه به هف��ت روز در ماه در 
پای��ان مطالعه کاهش یافت و افرادی که طب 
سوزنی سطحی دریافت کردند، روزهای سردرد 
از میانگین ۲۳ روز در ماه در ابتدای مطالعه به 
۱۲ روز در م��اه در پایان مطالعه کاهش یافت.
هیچ عارضه جانبی جدی از درمان ها در طول 
مطالعه مش��اهده نشد.در حالی که این مطالعه 
نشان داد که طب س��وزنی می تواند سردرد را 
کاهش دهد، تحقیقات بیش��تری برای تعیین 
اثربخشی طوالنی مدت طب سوزنی و مقایسه 
آن با س��ایر گزینه های درمانی مورد نیاز است. 
مقرون به صرفه بودن در مقایس��ه گزینه های 
درمانی، عامل مهم دیگری برای ارزیابی است.

زائران ایرانی به کرونا مبتال نشده اند
درحالی که معاون مرکز پزشکی حج در ایران 
از وجود عالئم مش��کوک به کرونا در دو زائر 
ایرانی خبر داده بود، نماینده این مرکز پزشکی 
مستقر در مدینه گفت: تاکنون موردی از ابتال 
به کرونا در بین زائران ایرانی مش��اهده نشده 
است.حجت اهلل روستا در این باره توضیح داد: 
دو مورد مش��کوک به کرونا به مراکز درمانی 
زائران ایرانی در مدینه مراجعه کردند که پس 
از انجام تس��ت کرونا ج��واب آزمایش آن ها 
منفی ش��د و تاکنون هیچ م��وردی از ابتال به 
کرونا در بی��ن زائران ایرانی در ش��هر مدینه 
ثبت نش��ده اس��ت.او با اش��اره به این که پنج 
هزار کیت تست کرونا در همان روزهای اولیه 
اعزام زائران از طریق وزارت بهداشت و درمان 
کشورمان در اختیار مرکز پزشکی حج و زیارت 
قرار گرفت، افزود: در روزهای گذشته ۱۰ هزار 
کیت دیگر ارسال ش��د که در صورت نیاز در 
مدینه و مکه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نماینده مرکز پزش��کی حج و زیارت جمعیت 
هالل احم��ر در مدینه، از زائران درخواس��ت 
کرد دس��تورالعمل های بهداشتی را رعایت و 
ب��ا رعایت فاصله اجتماعی، حتما از ماس��ک 
استفاده کنند.روستا همچنین به زائران توصیه 
کرد: ضمن رعایت نکات بهداش��تی، هنگام 
حضور در مس��جدالنبی از زیرانداز و س��جاده 
شخصی استفاده ش��ود و در صورت احساس 
هرگونه مشکل جس��مانی به مراکز پزشکی 
تعیین شده از سوی ستاد مدینه مراجعه شود.

او ب��ا اش��اره به فعالیت دو مرکز پزش��کی در 
دو هتل مدینه افزود: ش��ش پزشک عمومی، 
یک پزش��ک متخصص زنان، یک پزش��ک 
متخصص طب اورژانس و یک روانپزشک به 
همراه یک تکنیسین دارو و دو رابط عرب زبان 
به منظور ارتباط با مراکز درمانی عربستان، کار 
خدمات رس��انی به زائ��ران در مدینه منوره را 

به عهده دارند.

کشف ۱7 جسد در یک باشگاه در 
آفریقای جنوبی

رس��انه های محلی آفریق��ای جنوبی از پیدا 
شدن جسد دس��تکم ۱۷ تن در یک باشگاه 
در شهر »لندن شرقی« این کشور خبر دادند.
به گزارش ایس��نا، اجساد این افراد اوایل روز 
یکشنبه در یک باشگاه پیدا شده و گفته می 
ش��ود که چندین تن دیگر نیز زخمی ش��ده 
اند.مقام��ات پلیس محلی اع��الم کردند که 
تحقیقات برای بررس��ی جزئیات این حادثه 
شروع شده اس��ت.همچنین یکی از مقامات 
محلی در این باره گفت: ما نمی خواهیم در 
این مرحله درباره این حادثه گمانه زنی کنیم.

گزارش ها حاکیست که نیروهای امدادی به 
مح��ل وقوع ای��ن حادثه در اس��تان »کیپ 
شرقی« این کشور اعزام شده اند.به گزارش 
شبکه خبری بی بی س��ی، اکثر افرادی که 
اجساد آن ها در این باشگاه پیدا شده بین ۱۸ 

تا ۲۰ سال سن دارند.

افزایش ۱۱5 درصدی حقوق سربازان 
در سال گذشته

رییس س��ازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: 
همه فرماندهان س��ربازان را مانند فرزندان 
خ��ود می دانند و از هیچگونه تالش��ی برای 
حفظ امنیت آن ها دری��غ نمی کنند. بنابراین 
الزم است که خانواده ها هیچگونه دغدغه ای 
در این خصوص نداش��ته باشند.س��ردار تقی  
مهری با اش��اره به اعزام س��ربازان مشمول 
خدمت سربازی به دوره آموزشی خاطرنشان 
ک��رد: مرحل��ه جدید اع��زام مش��موالن به 
پادگان های آموزش رزم مقدماتی در کش��ور 
آغاز شد و خوش��بختانه روحیه بسیار خوبی 
برای ش��روع ای��ن دوره در میان س��ربازان 
مشاهده ش��د.وی با اشاره به نقش غیرقابل 
انکار س��ربازان در برق��راری امنیت و ایجاد 
آرامش در کش��ور گفت: ب��ا تالش هایی که 
نیروهای مس��لح در س��طوح مختلف انجام 
داده و می دهن��د، کش��ور از امنی��ت خوبی 
برخوردار است و در منطقه به عنوان یکی از 
کشورهای رده یک از لحاظ امنیت قرار دارد 
و به برکت این امنیت مردم با آرامش زندگی 
می کنند.رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا 
ضمن اش��اره به تالش ه��ای صورت گرفته 
برای بهبود وضعیت معیش��تی س��ربازان در 
س��ال های گذشته اظهارکرد: با تعامل خوب 
و مناس��بی که میان نیروهای مسلح و دیگر 
نهادهای مرتبط  در کش��ور به وجود آمد، در 
سال گذش��ته حقوق سربازان به میزان ۱۱۵ 
درص��د افزایش یافت تا گام��ی برای بهبود 
وضعیت زندگی و معیشت این افراد و تامین 

نیازهای آن ها برداشته شود.

امحاء بیش از ۸۱ تن موادمخدر در 
کشور

رئیس پلی��س مبارزه با موادمخ��در فراجا از 
امحاء بیش از ۸۱ تن انواع موادمخدر در چند 
استان کش��ور خبرداد.سردار مجید کریمی با 
اعالم این خبر گفت: بی��ش از ۸۱ تن انواع 
موادمخدر که در عملیات های مختلف پلیس 
کشف و ضبط ش��ده بود، امروز در مراسمی 
که به مناس��بت روز جهانی مبارزه با مصرف 
و قاچاق مواد مخدر در چند اس��تان کش��ور 
برگزار شد، امحاء شد.کریمی همچنین پیامی 
را به مناس��بت روزجهانی مبارزه با مصرف و 
قاچ��اق مواد مخدر صادر کرد که متن کامل 
آن به ش��رح زیر اس��ت: »روز جهانی مبارزه 
ب��ا مصرف و قاچ��اق مواد مخ��در، فرصتی 
مغتنم برای گسترش آگاهی و جلب حمایت 
عمومی علیه آسیب های ویرانگر مواد مخدر 
و همچنین ارائه راهکارهای کارساز در پیکار 
بی ام��ان و همه جانبه ب��ا این معضل بزرگ 
اجتماعی است.متاس��فانه جوانان که نیروی 
مولد و پشتوانه توسعه آینده به شمار می آیند، 
جزو اولین قربانیان و هدف این س��وداگری 
هس��تند و کش��ور ما به واس��طه همجواری 
با کش��وری که اصلی ترین منش��أ کش��ت، 
تولی��د و به تبع آن فعالی��ت مجرمان جرایم 
سازمان یافته و فرامرزی در معرض بیشترین 
خسارات انس��انی و عواقب مخرب ناشی از 

قاچاق و اعتیاد قرار دارد.

کشف ماری جوانا از بسته های کره 
بادام زمینی در دوبی

پلیس امارات از کشف و ضبط بیش از شش 
کیلوگرم ماری جوانا در فرودگاه دوبی خبرداد.

به گزارش ایس��نا، پلیس امارات در گزارشی 
اع��الم کرد ک��ه نیروهای امنیت��ی فرودگاه 
بین المللی دوبی موفق ش��دند از یک مسافر 
آفریقایی بیش از ش��ش کیلوگرم موادمخدر 
از ن��وع ماری جوانا را کش��ف و ضبط کنند.

براس��اس این گزارش، این مسافر با روشی 
ش��گفت انگیز و عجیب  م��اری جوانا را در 
بس��ته های کره بادام زمینی جاسازی کرده 
بود که مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر 
ش��د.بر اس��اس اعالم پلیس امارات، متهم 
دس��تگیر ش��ده از اتباع یکی از کش��ورهای 
آفریقایی اس��ت و به جرم خود اعتراف کرده 

است.

اخبار

گروهاجتماعی:معاون اول قوه قضاییه با اشاره 
به اهمیت ثبت اسناد رسمی گفت: اصالح امور 
ثبت برای صیانت از انفال بسیار مهم است و 
باید با ایده های نو و هوشمندسازی فرایندها 
از کالهبرداری ها جلوگیری شود.به گزارش 

»عصر ایرانیان« ، حجت االسالم والمسلمین 
محمد مصدق در نخستین همایش ایده های 
تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت هفته 
قوه قضاییه با اشاره به کالهبرداری ناشی از 
معامالت با اس��ناد عادی اظهارداشت: امروز 
جامعه درگیر برخی کالهبرداری هایی است 
که ناشی از معامله با اسناد عادی است و باید 
با ایده های نو جلوی فس��اد و کالهبرداری 
گرفته شود و یکی از آنها این است که همه 

اسناد به صورت رسمی باشد.مصدق اضافه 
کرد: ب��ه هر حال حاکمیت نی��از دارد برای 
جلوگی��ری از کالهبرداری ها حتما اس��ناد 
رسمی باشد و هوشمندسازی یک ضرورت 
است تا فرایندهای سنتی کنار گذاشته شود 
و ج��ای آنها را فرایندها الکترونیکی و نوین 
بگیرد.مصدق یادآور شد:سازمان ثبت اسناد 
یکی از سازمان های تأثیرگذار در امور قضائی 
و مس��ائل مردم است. از زمان تأسیس دایره 

ثبت در وزارت دادگس��تری در ده ها س��ال 
پیش، تغییرات زی��ادی رخ داده و انتظار این 
است که تحولی که باید در این سازمان رخ 
دهد، باید بیش از سایر نهادها باشد.وی ادامه 
داد: سازمان ثبت اسناد از جمله سازمان هایی 
اس��ت که مستقیم با مردم سر و کار است و 
به نوعی در خط مقدم اس��ت.معاون اول قوه 
قضاییه با اشاره به خدمات سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور گفت: وظایفی که بر عهده 

این سازمان گذاشته شده، اجرای مفاد اسناد 
رسمی، کانون های سردفتران، ثبت شرکت ها 
و مالکیت ه��ا اس��ت و در همه این محورها 
سازمان ثبت هر روز پاسخگوی مردم است.
وی با اش��اره به هدف غایی س��ازمان ثبت 
اسناد افزود: رضایتمندی مردم باید هدف این 
سازمان باشد. هر کجا دیدیم کار مردم راحت 
تر انجام می ش��ود، معلوم است که سازمان 

ثبت اسناد پیشرفت داشته است. 

تمام اسناد برای جلوگیری از کالهبرداری باید به صورت رسمی ثبت شود
معاون اول قوه قضاییه:

شری که از سر مردم دور شد
از واکسیناسیون سراسری تا روزهای صفر مرگ  کرونایی

گ�روهاجتماعی:خبر آغاز واکسیناس��یون علیه کرونا ۲۱ 
بهمن ماه ۹۹ به گوش همه رس��ید، اما محدودیتی برای 
واکسیناسیون وجود داشت چون هنوز آمار واردات واکسن 
ب��اال نبود و مهمترین موضوع مطرح در آن زمان، اجرای 
واکسیناسیون برای همه بود. به گزارش »عصر ایرانیان« 
با واردات اولین محموله واکس��ن »اس��پوتنیک وی« از 
روسیه، واکسیناسیون کرونا در ایران از سه شنبه ۲۱ بهمن 
۱۳۹۹ در کش��ور با اولویت کادر بخش های آی س��ی یو 
آغاز ش��د، با وجود خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن 
از سبد کوواکس که برای هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
کافی بود اما باید میزان بیش��تری واکسن به کشور وارد 
می شد چون این میزان واکسن جوابگو نبود.شاید در آن 
شرایط نبود ش��ناخت از ویروس کرونا یکی از مهمترین 
موضوعات واکسیناس��یون علیه کرونا بود تا همه بتوانند 
از ش��ر آن رها ش��وند؛ اما چون در مجموع واکسن مورد 
نیاز در جهان هم محدود بود، در واکسیناس��یون هم این 
محدودی��ت به وج��ود آمد اما همین ک��ه تیتر یک همه 
رس��انه ها آغاز طرح واکسیناسیون در ایران بود همه را به 
نوعی خوشحال کرد چون این نوید را می داد که می توانیم 
با تزریق واکس��ن به مبارزه با کرونا بروی��م.در آن زمان 
یک دز واکسن کرونا برای مهار آن پیشنهاد داده شد اما 
کم ک��م زمزمه هایی از دزهای دوم تا س��وم هم به گوش 
رسید، واکسیناس��یون از کادر سالمت آغاز شده بود، این 
همان اقدام نویدبخش��ی بود که دل همه را ش��اد کرد تا 
ش��اید با تزریق به موقع واکس��ن مهار کرونا را در کشور 
شاهد باش��یم.وزارت بهداشت برای تزریق واکسن کرونا 
اولویت های��ی را در نظر گرفت تا براس��اس آن ابتدا کادر 
درمان و فعاالن عرصه س��المت در براب��ر این ویروس 
واکسینه شوند، در اولویت دوم سالمندان براساس سن و 
افراد دارای بیماری های زمینه ای و بیماران خاص، اولویت 
س��وم طبق سند ملی واکسیناسیون ش��امل خبرنگاران، 
رانن��دگان، زندانیان، کارکنان بانک ها، مبتالیان دیابت و 
معلوالن شد.در اولویت چهارم و دیگر اولویت ها نیز اساتید 
دانشگاه ها و دانشجویان از اواسط مردادماه، فرهنگیان از 
هفتم مردادماه به صوت نمادین و از ۹ مردادماه همزمان 
با عیدسعید غدیرخم به صورت رسمی و دانش آموزان نیز 
از۱۵ مهرماه و در نهایت واکسیناس��یون کودکان باالی 
۵ س��ال علیه کرونا از اواس��ط بهم��ن ۱۴۰۰ در اولویت 
ق��رار گرفت.پس از اع��الم اولویت بندی ها، اهمیت دادن 
جامعه به مس��اله تزریق واکس��ن کرون��ا و اینکه مردم 
مش��اهده کردند پس از تزریق واکسن کرونا مرگ ناشی 
از ای��ن بیماری کمتر ش��ده و امکان ابتال و درگیری زیاد 
ب��ا این بیماری نیز روند نزولی دارد، اس��تقبال بیش��تری 
برای تزریق واکس��ن کرونا بروز داده ش��د؛ اما صف های 
طوالنی و مدت زمان زیاد انتظار برای تزریق واکس��ن به 
نوعی همه را کالفه کرده بود.مردم برای هر تزریق پس 
از صف های طوالنی ثبت نام وارد مرحله واکسیناس��یون 
می ش��دند، این روند به حدی طوالنی بود که گاها یک 
نیمروز طول می کش��ید تا بتوان واکسن کرونا را تزریق 
کرد؛ هرچند برای بس��یاری از م��ردم رضایت بخش نبود 
اما همین که می دانس��تند با امکان واکس��ینه شدن آنها 
تا حدودی وجود دارد، این مس��اله را نادیده می گرفتند و 

در صف های طوالنی در انتظار تزریق واکسن می ماندند.
زمان��ی که اوج کرونا در خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ را ش��اهد 
بودیم، وزارت بهداشت برای تزریق واکسن کرونا موضوع 
نوبت دهی واکسیناس��یون را اینترنتی و براساس اولویت 
برای تزریق واکس��ن فراخوان اعالم کرد، از سالمندان و 
۸۰ س��اله ها شروع ش��د و پس از آن متولدین سال های 
دیگر برای تزریق واکسن فراخوانده شدند.فراخوان برای 
گروه های س��نی انجام ش��د، گروه های مختلف مردمی 
شامل اس��اتید دانشگاه، دانشجویان، معلمان، فرهنگیان، 
خبرنگاران، رانندگان، زندانیان، کارکنان بانک ها، مبتالیان 
دیابت و معلوالن برای تزریق واکس��ن مراجعه کردند تا 
واکسیناسیون سراس��ری در کشور شکل گیرد.تیرماه که 
اوج پیک چهارم کرونا با س��ویه دلتا در کشور شروع شد، 
خبرهایی از واکسیناس��یون عمومی در کش��ور به گوش 
رس��ید، اخباری هم از تولید واکسن های داخلی در برخی 
محافل شنیده می شد، وزارت بهداشت اعالم کرد واکسن 
پاس��تور زودتر از برکت آماده می شود و قرار است تا اواخر 
تیر ۱۴۰۰ با تولید صنعتی واکس��ن در کش��ور به میزان 
۱۰ میلیون دز در ماه، واکسیناس��یون عمومی در کش��ور 
اجرایی ش��ود.مردادماه اوج کرونا بود و مردم برای تزریق 
واکسن کرونا به مراکز تجمیعی کرونا مراجعه می کردند 
و به همین منظور از آن زمان از ش��هروندان تقاضا ش��د 
که بدون دریافت پیامک به مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
مراجعه نکنند.وجود بیش از یک هزار و ۴۰۰ و یا ش��اید 
۵۰۰ مرکز تجمیعی واکسیناس��یون در کشور کافی نبود 
که مراکز واکسیناس��یون ش��بانه تزریق واکس��ن هم در 
شهرهایی همچون تهران و دیگر شهرهایی که متقاضی 
برای واکسیناس��یون داشتند، راه اندازی ش��د.با راه اندازی 
این مراکز بخش��ی از حجم فعالیت زیاد مراکز تجمیعی 
و پایگاه های س��المت وزارت بهداش��ت کاسته شد، اما 
سراسری شدن واکسیناسیون کرونا روز به روز با استقبال 
بیشتر مردم روبه رو شد، واکسیناسیون خودرویی هم رونق 
گرفت.کسانی که نمی توانستند نوبت تزریق واکسن کرونا 
را در روز رزرو کنند، از خدمات مراکز واکسیناسیون شبانه 

یا خودرویی بهره مند می شدند اما این موضوع هم به دلیل 
سراسری شدن واکسیناسیون جوابگو نبود چرا که استقبال 
مردم از تزریق واکس��ن کرونا روز به روز بهتر می شد و 
دزهای اول و دوم برای همه مردم تزریق ش��د.زمانی که 
مردم با فاصله ۴ تا ۶ ماه از تزریق دز اول در حال واکسینه 
شدن در برابر ویروس کرونا با دز دوم شدند، دستورالعملی 
از وزارت بهداش��ت آمد که باید دز سوم هم تزریق شود، 
ای��ن بار مردم خود را برای دز س��وم آم��اده می کردند تا 
این ویروس منحوس و کش��نده را شکست دهند.در آن 
زمان تزری��ق دز اول و دوم کرونا علیه ویروس کرونا به 
م��ردم در حال تزریق ب��ود که به دلیل اینکه مرگ و میر 
ناش��ی از ویروس کرونا با استفاده از دز سوم این واکسن 
به گونه ای به اثبات رس��ید که تا حدودی روند کاهش��ی 
خواهد داشت، مردم از تزریق دز سوم هم استقبال کردند.
زمانی که تزریق دز سوم دوباره با اولویت کادر سالمت و 
سالمندان شروع شد، آمار افرادی که جان خود را به خاطر 
کرونا از دس��ت می دادند، نشان داد که ۹۰ درصد افرادی 
که واکس��ینه نشده اند در این دوران جان خود را از دست 
می دهن��د و همین موضوع م��ردم را مجبور به تزریق دز 
س��وم کرد.روزگاری مردم براساس اولویت واکسن کرونا 
برای تزریق یک دز واکسن مشکل داشتند اما حاال دیگر 
مردم در حال تزریق نوبت سوم واکسن کرونا بودند و این 
نشان می داد که تزریق واکسن تا چه حدی در مهار کرونا 
موثر بوده اس��ت که امروز ایران به روزهای بدون مرگ 
رسیده است، اگرچه این روزها مسئوالن وزارت بهداشت 
برای دز چهارم نیز فراخوانی داده تا کادر درمانی و افرادی 
که بیماری زمینه ای، بیماران خاص و افراد سالمند از این 
نظر نیز واکسینه شوند. ۲۰۷ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۸۳ دز 
واکس��ن داخلی و وارداتی در کشور وجود داشت، تاکنون 
بیش از ۱۵۱ میلیون دز آن اس��تفاده ش��ده و بیش از ۵۷ 
میلیون ُدز برای اس��تفاده مردم موجود است تا با استقبال 
م��ردم از دزهای دوم و س��وم برای تزریق این افراد مورد 
اس��تفاده قرار گیرد.در حال حاضر بیش از ۱۴ میلیون نفر 
هنوز واکسن کرونا را تزریق نکرده اند، هفت میلیون نفر دز 

دوم و ۲۹ میلیون نفر برای تزریق دز س��وم واکسن کرونا 
اقدامی نداش��ته اند، ش��اید اگر این افراد هم برای تزریق 
واکسن اقدام کنند دیگر مهار کرونا به یک واقعیت تبدیل 
خواهد ش��د و آندمیک یا بومی شدن کرونا در ایران رقم 
بزند.از ۱۲ خرداد ماه تاکنون سه روز مرگ ناشی از کرونا 
در ایران به رقم صفر رسیده است و ماههاست که مرگ 
در ایران تک رقمی شده است و شهرهای قرمز و نارنجی 
دیگر در ایران نداریم، ش��هرهای آبی و زرد نقشه ایران را 
به این شیوه رنگ آمیزی کرده اند، این ارقام و اعداد اگرچه 
بس��یار خوش��ایند که مرگ کرونایی از سه رقمی به تک 
رقمی و حتی صفر رس��یده و ابتال نیز از پنج رقمی به دو 
رقمی و سه رقمی رسیده اما همه این موارد نباید به گونه 
ای باش��د که مردم با سهل انگاری و عادی انگاری باعث 
شوند که کرونا دوباره در ایران اوج بگیرد و گرفتار تبعات 

شوم این ویروس شوند.
ثبتسفارشکتابهایدرسیپایهاول،هفتمودهم ���

آغازشد
ثبت س��فارش کتاب های درس��ی پایه های اول ابتدایی، 
هفتم دوره اول متوس��طه و دهم دوره دوم متوس��طه از 
امروز یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد.به گزارش »عصر 
ایرانیان« از س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی، 
طبق تقویم زمانی س��فارش کتاب های درسی برای سال 
تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت سفارش گروهی و انفرادی 
کتاب های درس��ی پایه ه��ای اول دوره ابتدایی)عادی و 
اس��تثنایی(، آمادگی مقدماتی )پیش دبستانی استثنایی(، 
پای��ه هفت��م دوره اول متوس��طه، پایه هفت��م دوره اول 
متوس��طه پیش حرفه ای اس��تثنایی، پایه دهم دوره دوم 
متوسطه،   پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی 
از امروز پنجم تیرماه آغاز شده و تا ۱۱ شهریور ماه ادامه 
خواه��د داش��ت.مخاطبان از طریق مراجعه به س��امانه 
www.irtextbook. یا  www.irtextbook.ir

com  به دو شیوه فردی و گروهی و برابر جدول تقویم 
زمانی اعالم شده می توانند اقدام کنند.هزینه کتاب های 
درس��ی در سامانه سفارش کتاب درسی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بر 
اس��اس مبلغ درج شده در پش��ت جلد کتاب های درسی 
محاسبه شده اس��ت.مدارس موظف اند هرچه سریعتر با 
ورود به س��امانه فروش و توزیع مواد آموزشی، نسبت به 
ثبت سفارش گروهی کتاب های درسی دانش آموزان اقدام 
کنند.در ثبت نام امس��ال از شیوه های منعطف برای ثبت 
سفارش کتاب های درسی استفاده می شود. در این راستا 
مخاطب��ان می توانند از طریق یکی از دو ش��یوه فردی یا 
گروهی نس��بت به سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.
در ش��یوه فردی، والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه 
به س��امانه فروش و توزیع مواد آموزشی بخش سفارش 
دوره ای دانش آموزان و پرداخت الکترونیکی هزینه بسته 
آموزش��ی مورد نیاز خود را س��فارش دهند.برای ورود به 
سامانه کد ملی دانش آموز، »نام کاربری« و ۶ رقم سمت 
راست شماره س��ریال شناسنامه دانش آموز، »رمز عبور« 
ورود به سامانه است.در شیوه گروهی،  مدیران مدارس از 
طریق سامانه سناد به بخش سفارش گروهی کتاب های 
درس��ی س��امانه مذکور مراجعه کرده و به صورت جمعی 

نسبت به سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.  

رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با بی��ان اینکه 
تازمانی که منش��أ فساد شناسایی نشود صرفا برخورد 
با مفس��د کفایت نمی کند، گفت: ح��دود ۹۷ گلوگاه 
فس��اد شناسایی ش��ده اس��ت و امیدوارم با همکاری 
دولت بتوانیم آنها را مسدود کنیم.به گزارش خبرنگار 
قضای��ی ایرنا، ذبی��ح اهلل خداییان در نشس��ت خبری 
ضمن گرامیداش��ت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر به ویژه شهید آیت اهلل دکتر بهشتی 
افزود: برای مسدودس��ازی گلوگاه های فساد حدود ۲ 
هزار مس��أله را در سطح کشور شناسایی کردیم و به 
حدود ۲۰۰ ابر چالش رسیدیم.وی ادامه داد: در دوران 
تحول و تعالی در س��ازمان بازرس��ی کل کشور سعی 

داریم ت��ا نظارت ها و بازرس��ی ها را به جای موضوع 
محور به مسئله محور سوق دهیم و برنامه ها را براین 
اساس برنامه ریزی کنیم زیرا در کشور مسایل مهمی 
مطرح است و باید بتوانیم راه حل موثر و مناسب برای 
این مس��ایل داشته باشیم.رئیس سازمان بازرسی کل 
کش��ور اظهارداشت: در سال گذش��ته تعداد پنج هزار 
بازرس��ی انجام ش��ده و یک هزار پرون��ده کیفری و 
۲۶۰۰ پرونده تخلفاتی در این راس��تا تش��کیل شده 
اس��ت، همچنین چندین هزار هش��دار به مراجع ذی 
صالح منعکس ش��ده است.وی ابراز امیدواری کرد با 
هدف پیشگیری از وقوع جرم با کمک دولت به جایی 
برسیم که نیاز به برخورد با افراد نباشد.رئیس سازمان 

بازرس��ی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره برخورد 
با ترک فعل مس��ئوالن گفت: چنانچه مس��ئوالن در 
دوران تصدی خود ب��ه وظایف قانونی عمل نکنند با 
آنها برخورد می ش��ود.خداییان اظهارداشت: مسئوالن 
جهاد کش��اورزی، گمرک و س��ازمان غ��ذا و دارو در 
دول��ت قب��ل به وظای��ف خود عم��ل نک��رده بودند 
همچنی��ن در م��ورد بورس ه��م پرونده های کیفری 
تش��کیل ش��ده اس��ت.وی افزود: در رابط��ه با ترک 
فعل ها ش��کی نیس��ت اگر قانونگذار ضمانت کیفری 
پیش بینی کرده باش��د جرم اس��ت ام��ا طبق قوانین 
در بس��یاری از موارد برای ترک فعل ضمانت کیفری 
پیش بینی نشده است.خداییان گفت: گاهی مسئولی 

در یک پس��ت قانون را ایفا نمی کن��د و چون کاری 
انجام نداده، کسی هم س��راغ او نمی رود. ترک فعل 
ممکن اس��ت تاثیرش در س��وءجریان ها بیشتر باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ترک فعل در 
چند سال اخیر ویژه رسیدگی می شود و اخیراً قوانینی 
به تصویب رس��یدند که برای ترک فعل، قانون گذار، 
مجازات و تکالیفی بر ش��مرده است که از جمله آنها 
می توان به قانون جمعیت جوانی اشاره کرد.وی ادامه 
داد: در بازرس��ی برای برخی م��وارد که ورود کردیم 
پرونده هایی تشکیل شده که از جمله آنها می توان به 
مسئله راه اندازی سامانه تجارت اشاره کرد که برخی 

دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکردند.

۹۷ گلوگاه فساد شناسایی شد؛سامانه ثبت سفارش خودرو کفایت الزم را ندارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

ثبت سفارش کتاب های درسی پایه اول، هفتم و دهم آغاز شد
ثبت س��فارش کتاب های درس��ی پایه های 
اول ابتدایی، هفتم دوره اول متوسطه و دهم 
دوره دوم متوسطه از امروز یکشنبه ۵ تیرماه 
۱۴۰۱ آغاز شد.به گزارش »عصر ایرانیان« 
از س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
طبق تقوی��م زمان��ی س��فارش کتاب های 
درسی برای س��ال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 
ثبت س��فارش گروهی و انفرادی کتاب های 
درس��ی پایه های اول دوره ابتدایی)عادی و 

استثنایی(، آمادگی مقدماتی )پیش دبستانی 
اس��تثنایی(، پایه هفتم دوره اول متوس��طه، 
پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 
استثنایی، پایه دهم دوره دوم متوسطه،   پایه 
دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی از 
امروز پنجم تیرماه آغاز شده و تا ۱۱ شهریور 
ماه ادامه خواهد داش��ت.مخاطبان از طریق 
www.irtextbook. مراجعه به سامانه 
ir  یا www.irtextbook.com  به دو 

ش��یوه فردی و گروهی و برابر جدول تقویم 
زمانی اعالم شده می توانند اقدام کنند.هزینه 
کتاب های درسی در سامانه سفارش کتاب 
درس��ی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بر اس��اس مبلغ درج 
شده در پشت جلد کتاب های درسی محاسبه 
شده است.مدارس موظف اند هرچه سریعتر با 
ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، 
نسبت به ثبت س��فارش گروهی کتاب های 
درس��ی دانش آموزان اقدام کنند.در ثبت نام 

امس��ال از ش��یوه های منعطف ب��رای ثبت 
سفارش کتاب های درسی استفاده می شود. 
در این راس��تا مخاطبان می توانند از طریق 
یکی از دو ش��یوه فردی یا گروهی نس��بت 
به س��فارش کتاب های درسی اقدام کنند.در 
ش��یوه فردی، والدین دانش آموزان می توانند 
با مراجعه به س��امانه ف��روش و توزیع مواد 
آموزشی بخش سفارش دوره ای دانش آموزان 
و پرداخت الکترونیکی هزینه بسته آموزشی 

مورد نیاز خود را سفارش دهند.برای ورود به 
سامانه کد ملی دانش آموز، »نام کاربری« و 
۶ رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه 
دانش آم��وز، »رم��ز عبور« ورود به س��امانه 
اس��ت.در ش��یوه گروهی،  مدیران مدارس 
از طریق س��امانه س��ناد به بخش سفارش 
گروهی کتاب های درس��ی س��امانه مذکور 
مراجعه کرده و به صورت جمعی نس��بت به 

سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.  
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اقتصاد خرد

کاهش شدید صادرات زعفران
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران از کاهش 
شدید صادرات زعفران در ماه های اخیر خبر 
داد و گف��ت: فقط در فروردی��ن ماه صادرات 
طالی سرخ ۶۰ درصد کاهش یافته است.به 
گزارش مهر،غالمرضا میری از کاهش شدید 
صادرات زعف��ران در ماه های اخیر خبر داد و 
گفت: فق��ط در فروردین ماه صادرات طالی 
سرخ ۶۰ درصد کاهش یافته است.وی با بیان 
اینکه تا پایان س��ال گذشته صادرات زعفران 
۱۹ درصد کاهش یافته اس��ت، افزود: در دی 
و بهمن و اس��فند ۱۴۰۰ صادرات زعفران به 
ترتی��ب ۵۸ درصد، ۳۳ درص��د و ۳۸ درصد 
کاهش داش��ته اس��ت.میری میزان کاهش 
صادرات زعفران را در فروردین و اردیبهشت 
۱۴۰۱ به ترتیب ۶۰ درصد و ۱۹ درصد اعالم 
کرد.ای��ن فعال بخش خصوصی با اش��اره به 
دالیل این اتفاق، تاکید کرد: اگر ش��رایط به 
همین ش��کل ادامه داشته باشد، شاهد شدت 
کاهش صادرات طالی سرخ خواهیم بود.وی 
ب��ا بیان اینکه صادرات یک کیلوگرم زعفران 
برای هر صادر کننده رسمی حدود ۱۲ میلیون 
و ۸۱۰ هزار تومان هزینه سربار دارد، توضیح 
داد که اواًل نرخ پایه گمرکی ۱۵۹۸ دالر است 
در حالی که صادرکنندگان زعفران را کیلویی 
۱۳۰۰ دالر می فروش��ند بنابرای��ن باید ۳۰۰ 
دالر دیگ��ر از ب��ازار آزاد تهیه کنند و تحویل 

سامانه نیما دهند.

6 میلیون راس دام سبک در وضعیت 
اضطرار قرار دارند

رییس شورای تامین دام کشور گفت: بخش 
قابل توجهی از دام کش��ور ضعیف شده  است 
که توان زایش را ندارند از این رو چاره ای جز 
خارج کردن آن از چرخه تولید و صادرات آن 
به کشورهای حاش��یه خلیج فارس نداریم.به 
گزارش ایلنا،منصور پوریان، با بیان اینکه در 
سنوات گذشته ۷۰ درصد خوراک دام سبک از 
مراتع تامین می شد، گفت: در سال جاری زیر 
۲۰ درصد از خوراک دام از طریق مراتع تامین 
می شود.به گفته وی؛ خشکسالی و بی آبی در 
استان های جنوبی به ویژه خوزستان و ایالم 
تشدید شده است؛ این در حالیست که با گرم 
ش��دن هوا میزان آبخوری و نیاز دامداران به 
آب افزایشی شده است و این مسئله بر دیگر 
مشکالت دامداران از جمله نبود بازار داخلی، 
کمب��ود نهاده و توقف صادرات اضافه ش��ده 
اس��ت.این فعال اقتصادی با اش��اره به تاثیر 
گرما و بی آبی بر روند تولید دام، گفت: بخش 
قابل توجهی از دام کش��ور ضعیف شده  است 
ک��ه این دام ت��وان زایش را ندارن��د از این رو 
چ��اره ای جز خارج ک��ردن آن از چرخه تولید 
و صادرات آن به کش��ورهای حاش��یه خلیج 
فارس نداریم.رییس شورای تامین دام کشور 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا دام ضعیف 
که استحصال گوشت آن پایین است در این 
کش��ورها خریدار دارد؟ گفت: هزینه تولید و 
پ��روار دام برای دام��داران داخل��ی افزایش 
پیدا کرده اس��ت این در حالیس��ت که امکان 
پرواربندی دام در کش��ورهای عمان و کویت 
باالست و آنها خریدار دام ضعیف ما هستند.

پوریان خاطر نش��ان کرد: ۶ میلیون راس دام 
س��بک در وضعیت اضطرار ق��رار دارند و اگر 
۲ میلیون راس آن خارج ش��ود بازار داخلی با 
کمبود مواجه نخواهد ش��د. اما در حال حاضر 
هیچ تکلیفی و تصمیمی در این زمینه  گرفته 

نشده است.

افزایش ۴5 درصدی سرمایه گذاری 
در صنایع نساجی و پوشاک

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
سرمایه گذاری در صنعت نساجی به رغم منفی 
بودن نرخ س��رمایه گذاری در اقتصاد، پارسال 
۴۴.۸ درصد رشد داشت. به گزارش بازار، امید 
قالیباف، این میزان افزایش سرمایه گذاری در 
صنعت نس��اجی و پوشاک را با توجه به منفی 
بودن نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد کم نظیر 
دانس��ت و افزود: این جهش س��رمایه گذاری 
ناشی از پیش بینی مثبت فعاالن اقتصادی از 
آینده این صنعت است.وی گفت: آمار صادرات 
صنایع نساجی و پوشاک نیز که سال قبل ۵.۹ 
درصد افزایش داش��ت ثابت می کند نگاه این 
صنعت به بازارهای صادراتی بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت صمت، رشد وزنی صادرات 
صنای��ع نس��اجی و پوش��اک در دو ماهه اول 
امس��ال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را 
نی��ز ۱۰ درصد بیان ک��رد و افزود: از آن جایی 
که مواد اولیه این صنعت به خصوص در الیاف 
طبیعی از طریق واردات تامین می شود در مدت 
مورد بررسی واردات صنایع نساجی و پوشاک 

۳۵ درصد رشد داشت.

اخبار

آغاز عملیات اجرایی 7۰ هزار واحد 
طرح نهضت ملی مسکن

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعالم 
اینکه اراضی ۸۷ هزار واحد طرح نهضت ملی 
مسکن با کاربری مسکونی تامین شده است 
از آغاز عملیات اجرای��ی حدود ۷۰ هزار واحد 
خبر داد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از بنیاد 
مس��کن، حمیدرضا س��هرابی معاون مسکن 
ش��هری بنیاد مسکن انقالب اسالمی از آغاز 
عملی��ات اجرایی حدود ۷۰ ه��زار واحد طرح 
نهضت ملی مس��کن توسط آن بنیاد خبر داد 
و گف��ت: در حال حاضر ۶۹ هزار و ۵۰۰ واحد 
طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد در مرحله 
اجرایی و عملیاتی قرار گرفته است.معاون بنیاد 
مسکن انقالب اس��المی ادامه داد: وزارت راه 
و شهرس��ازی اراضی معادل ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی را به بنیاد مسکن معرفی کرده است 
که ۸۷ هزار واحد از این تعداد اراضی کاربری 
مسکونی دارند و برای آنها پروژه تعریف شده 
است. از این تعداد اراضی تامین شده و دارای 
کاربری مس��کونی ۶۹ هزار و ۵۰۰ واحد وارد 
فاز عملیاتی و اجرایی ش��ده است.س��هرابی 
اف��زود: طبق تازه ترین آم��ار ۴۹ هزار و ۵۰۰ 
واحد برای عقد قرارداد و دریافت تس��هیالت 
به بانک معرفی ش��دند که بانک ها تاکنون با 
۲۵ هزار نفر برای پرداخت تسهیالت قرارداد 
منعقد کردند.وی رون��د اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن را مناسب ارزیابی کرد و توضیح 
داد: پیش تر مشکالتی در خصوص بی توجهی 
دفترخانه ها به مصوبه ش��ورای مس��کن در 
خص��وص پذیرش اس��ناد دفترچ��ه ای برای 
قرارداد مشارکت مدنی وجود داشت که اکنون 
این مشکل حل شده است و اسناد دفترچه ای 
نیز مورد پذیرش اسناد برای معرفی به بانک 
قرار گرفته است. با جلسات مداوم و پیگیری 
وزیر راه و شهرسازی خوشبختانه این مشکل 
برط��رف ش��ده است.س��هرابی در خصوص 
کیفی سازی عملیات اجرایی طرح نهضت ملی 
مس��کن و بهره مندی از فعالیت شرکت های 
دانش بنیان اعالم کرد: رعایت مقررات ملی و 
کنترل س��اختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ در تولید 
مسکن و در تمامی ساخت وسازها الزامی بوده 
و بنیاد مسکن نیز به این مهم همت گمارده 

است.

تجهیز ۳۴ درصد از کل اراضی کشور 
به انواع سامانه های نوین آبیاری

مع��اون آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی 
گفت: تاکنون بی��ش از ۲.۵ میلیون هکتار از 
اراضی آبی کش��ور یعنی ح��دود ۳۴ درصد از 
کل اراضی به انواع س��امانه های نوین آبیاری 
تجهیز شده است.به گزارش عصرایرانیان به 
نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی 
اظهار  کرد: در کنار توسعه سامانه های نوین 
آبیاری، بالغ ب��ر یک میلیون هکتار تجهیز و 
نوسازی ش��بکه ها و روش های مدرن آبیاری 

اجرا شده است.
عباس��ی با بی��ان اینک��ه رویک��ردی که در 
طرح ه��ای آب و خاکی داریم ارتقای در کنار 
توسعه کمی است، تصریح کرد: در این راستا 
یک��ی از برنامه های اصلی که در یک س��ال 
اخی��ر به صورت جدی دنبال ش��د، توس��عه 
روش های آبیاری با راندم��ان باال مثل انواع 
روش ه��ای موضعی، ماش��ین های آبیاری و 
سایر روش ها است.معاون آب و خاک وزارت 
جهاد کشاورزی، از پیش بینی تخصیص ۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و بازسازی 
قن��وات نیز س��خن گفت و اف��زود: در بحث 
قنوات اعتباری بیش از س��ه برابر اعتبار سال 
گذشته برای استان فارس در نظر گرفته شده 
اس��ت.وی با تاکید بر اینکه فارس در اجرای 
س��امانه های نوین آبیاری جزو اس��تان های 
پیش��رو است، گفت: ۱۰ درصد از سامانه های 
نوین آبیاری کش��ور در این اس��تان اجرا شده 

است.

توزیع سیمان فله ایراد دارد
دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده گفت: سیمان 
فله خیلی سخت به دست مصرف کننده اصلی 
می رسد و بیشتر محصول را دالالن می خرند. 
به گزارش مهر،محرم کریمی اظهار کرد: بدون 
اینکه زیرس��اخت های الزم در وزارت صمت 
و بورس کاال برای عرضه س��یمان در بورس 
فراهم شود، به بورس وارد شد. به همین دلیل 
دالالن به انحای مختلف از باگ های موجود 
استفاده کردند و نبض بازار را در دست گرفتند.
دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده و قطعات 
پیش ساخته بتنی کشور افزود: نمی توان گفت 
ب��ورس کاال، وزارت صمت و یا س��یمانی ها 
مقصر هستند بلکه باید رویه اصالح شود.وی 
ادام��ه داد: در کش��ور میانگین ۵۵ میلیون تن 
سیمان تولید می شود که ۶۰ درصد به صورت 
فله اس��ت و فقط صنایع س��یمان ب��ر از این 
سیمان فله استفاده می کنند؛ بالغ بر ۹۰ درصد 
نیز برای بتن آماده اس��تفاده می شود و مابقی 
برای تیرچه، قطعات بتنی و … است. بنابراین 
وقتی مصرف کننده کاال کاماًل مشخص است 
و سیمان از طریق بورس به دست این مصرف 
کننده نمی رسد پس یک جای کار ایراد دارد. 

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در نشست فراکسیون 
اش��تغال و کارآفرینی در مجلس مقرر شد 
۳ کارگ��روه از جمل��ه کارگ��روه مربوط به 
خودروسازان، نظام بانکی و صنعت لیزینگ 
تش��کیل ش��ود و وضعیت بررس��ی شود تا 
اقدامات موردنیاز برای نوسازی حمل و نقل 
جاده ای در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه 
سال ۱۴۰۲ مشخص شود.به گزارش خانه 

ملت،شهباز حسن پوربیگلری با بیان اینکه به 
دنبال این هستیم که صنعت حمل و نقل به 
عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور 
تعریف شود  و مورد حمایت جدی مجلس و 
دولت قرار گیرد، گفت: باید در برنامه هفتم 
توس��عه اقدامات الزم برای نوس��ازی حوزه 
حم��ل و نقل جاده ای و از رده خارج ش��دن 
خودروهای فرس��وده مشخص شود چراکه 
فرس��ودگی ناوگان موجب کندی سرعت و 

باالبودن هزینه ها و هدر رفتن سرمایه های 
کشور مانند حامل های انرژی می شود.وی با 
بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار نفر در صف برای 
دریافت خودروی سنگین هستند، اضافه کرد: 
در نشست فراکسیون اشتغال و کارآفرینی در 
مجلس مقرر شد ۳ کارگروه از جمله کارگروه 
مربوط به خودروسازان، نظام بانکی و صنعت 
لیزینگ تشکیل شود و وضعیت بررسی شود 
تا اقدام��ات موردنیاز برای نوس��ازی حمل 

و نقل ج��اده ای در برنامه هفتم توس��عه و 
قانون بودجه س��ال ۱۴۰۲ مش��خص شود.

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
تصریح کرد: بدهی دولت به خودروس��ازان 
بابت بهینه س��ازی مصرف موجب بدبینی 
خودروسازان شده است  بنابراین دولت باید 
به تعهدات خود عمل کند.حسن پور با بیان 
اینکه اس��تفاده از ظرفیت صندوق توس��عه 
ملی  به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل 

یکی از پیشنهادات مطرح شده در جلسه بود، 
ادامه داد: خودروهایی س��نگین وارداتی باید 
از شرکت های معتبری وارد شوند و خدمات 
پس از ف��روش آن ها کام��ل در ایران ارائه 

شود.

تشکیل ۳ کارگروه برای بررسی راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

سه راهکار کنترل اجاره مسکن
اجاره بها چگونه مهار می شود؟

کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اگرچه اصل مداخله 
دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی اقدام مثبتی 
اس��ت اما برخی ظرفیت های مغفول دیگر هم می تواند 
در کنار این سیاست به بهبود بازار کمک کند.به گزارش 
مهر، در جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا که ش��نبه ۲۸ خرداد با حضور س��ران قوا و به ریاست 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار 
شد بسته سیاستی حمایت از مستأجران به تصویب رسید 
که یکی از مهم ترین بندهای آن، تعیین افزایش س��قف 

تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ بود.
 مصوبهس�رانق�وا:افزای�شاجارهبهابی�شاز���25

درصدممنوع
بر این اساس کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی 
در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابالغ این مصوبه به صورت 
خودکار و به مدت یک س��ال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد 
در ش��هر تهران و سایر کالنشهرها و ۲۰ درصد در سایر 
نقاط شهری نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود. 
مواردی چون تخریب و بازس��ازی یا اجاره به فرزندان و 

… در این مصوبه استثنا شده است.
طرحس�اماندهیبازاراجارهمجلس:موجررقماجاره ���
رابی�شازس�قفافزای�شده�د،بایدمالیاتب�راجاره

بدهد
یک تیر ماه نیز کلیات طرح دو فوریتی س��اماندهی بازار 
اجاره مس��کن در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ه تصویب رس��ید و طرح برای بررس��ی جزئیات آن به 
کمیس��یون عمران مجلس ارجاع شد.بر اساس این طرح 
)در صورت تصویب جزئیات آن در مجلس( اگر موجری 
اجاره بها را بیش از سقف تعیین شده در هر سال افزایش 
دهد، از معافیت مالیات بر اجاره بها حذف شده و مشمول 
دریافت مالیات بر اجاره مس��کن موضوع ماده ۵۳ مکرر 

قانون مالیات های مستقیم می شود.
درصد/مرکز بانکمرکزی:تورماجارهمسکن���5۰

آمار:تورمعمومیاردیبهشت38درصد
معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی در 
گزارشی که اخیراً منتش��ر کرده، متوسط اجاره بهای هر 
متر مربع واحد مسکونی در تهران طی ماه اردیبهشت را 
۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان عنوان کرده؛ در حالی که متوسط 
اجاره بهای مس��کن در س��ال ۱۴۰۰، مت��ری ۸۴ هزار و 
۸۰۰ تومان بوده اس��ت که رشد ۳۳.۱۷ درصدی را نشان 
می دهد.بان��ک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از بازار 
مسکن تهران در اردیبهشت امسال، میزان افزایش اجاره 
بهای مس��کن را ۴۹.۶ درصد در تهران و ۵۰.۱ درصد در 
کل کشور نسبت به اردیبهشت سال گذشته اعالم کرده 
اس��ت.مرکز آمار ایران نیز تورم عمومی اردیبهشت ماه را 
برای خانوارهای کشور ۳۸.۷ درصد برآورده کرده بود که 

حاکی از کاهش نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم عمومی 
ساالنه نیز کاهشی بوده است.

کارش�ناساقتص�ادمس�کن:اس�تفادهازجرای�میا ���
مشوقهاییکهبازاراجارهمسکنرابهبودمیدهد

مهدی غالمی کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه 
مداخل��ه دولت در بازار اجاره مس��کن در ش��رایط کنونی 
می تواند اقدام مؤثری باش��د گفت: به نظر می رس��د این 
مصوبه برای جبران کم کاری هایی اس��ت که سال های 
گذش��ته در بازار مسکن انجام ش��ده و البته اکنون هم تا 
ح��دی ادامه پیدا کرده اس��ت.وی با بی��ان اینکه ممکن 
اس��ت اجرای این مصوبه مشکالت احتمالی برای مردم 
و دس��تگاه قضا ایجاد کند، افزود: بازار مسکن حتماً نیاز 
به تنظیم گری و سیاست گذاری دارد ولی به شرط اینکه 
اواًل زیرس��اخت های الزم آن برقرار شود و ثانیاً سیاست 

گذاری ها، مبنای منطقی داشته باشد.
لزومتوجههمزمانبهانتظاراتموجرومستأجر ���

غالم��ی با بیان اینکه حمایت از مس��تأجران امری الزم 
اس��ت که همه به آن واقفند گفت: ولی باید به انتظارات 
موج��ران هم توجه کرد. فردی که واحد مس��کونی خود 
را در ب��ازار اجاره با قیمت معقولی عرضه می کند، فعالیت 
سوداگرانه انجام نداده و الزم است انتظاراتش هم برآورده 
ش��ود. در غیر این صورت، با اج��رای مصوبه ای که اخیراً 
تصویب ش��ده، ی��ا قراردادهای غیررس��می افزایش پیدا 
می کند یا اینکه اختالفاتی بین مستأجر و موجر به وجود 

می آید که هردوی آنها نتایج خوبی نخواهد داشت.
درصدیاجارهبهاچیست؟ مبنایسقف���25

وی با طرح این پرس��ش که افزایش اجاره بها در تهران 

بر اس��اس چه مبنایی ۲۵ درصد تعیین ش��ده گفت: این 
رقم در حالی تعیین شده که با نرخ تورم عمومی متفاوت 
اس��ت. نرخ افزایش اجاره بهایی که اخیراً وزارت راه آن را 
گزارش کرده هم با این عدد متفاوت اس��ت؛ ثانیاً ش��اید 
موجری بخواهد به میزان نرخ پیش��نهادی دولت، اجاره 
اش را افزایش دهد ولی از مس��تأجر قبلی رضایت ندارد. 
چرا این ش��رایط برای او فراهم نباش��د؟ در حالی که اگر 
س��امانه ملی امالک و اسکان کش��ور تکمیل شده بود و 
قرارداده��ای اجاره هر واحد در آن ثبت بود، این اقدام به 

راحتی قابل نظارت بود.
مش�وقهایمالیاتیبرایموجرانیکهسقفاجارهرا ���

رعایتکنند
این کارشناس اقتصاد مسکن یکی از نقاط ضعف مصوبه 
فعلی را نداشتن مش��وق هایی برای موجران خواند و بیان 
کرد: البته به نظر می رسد این مصوبه برای کوتاه مدت باشد 
و قرار است این مشوق ها در طرحی که با عنوان ساماندهی 
بازار اجاره مسکن در مجلس در دست بررسی است، لحاظ 
شود.وی ادامه داد: از دیگر اقداماتی که موجران در صورت 
انج��ام آن به عن��وان رفتار مطلوب از س��وی مالک تلقی 
می شود، انعقاد قراردادهای بلندمدت با رشد ساالنه به میزان 
تورم یا پذیرش سقف افزایش اجاره بهاست. دولت در ازای 
این رفتار می تواند تخفیف هایی در مالیات های پرداختی فرد 
یا هزینه پروانه ساخت یا حتی امتیازاتی برای دریافت وام 
ساخت مسکن به موجر بدهد. یا اینکه مثاًل موجر در اولین 
نقل و انتقال خود از تخفیف مالیاتی برخوردار شود. البته الزم 
اس��ت سامانه ای مثل سامانه امالک تکمیل شود و چنین 

داده هایی در آن ثبت شود.

اج�ارهداریحرف�های؛زیرس�اختیکههن�وزفراهم ���
نشده

کارش��ناس اقتصاد مس��کن با اش��اره به زیرساخت های 
الزم ب��رای تنظیم گری در بازار مس��کن گفت: از دیگر 
زیرس��اخت هایی که فعاًل فراهم نش��ده، استفاده از اجاره 
داری حرف��ه ای ی��ا اپراتوره��ای اجاره داری اس��ت. این 
اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معامالتی میان موجر و 
مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری 
ارتب��اط مس��تقیم واحد اس��تیجاری را از موجر دریافت و 
در اختیار مس��تأجر قرار می دهن��د. اپراتور موظف به اخذ 
اجاره بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود. در 
این ش��رایط قیمت گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت 
قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین 
و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان پذیر خواهد بود. 
در این صورت قیمت های این شرکت ها در بازار آزاد هم 

تأثیر خواهد داشت.
افزای�شعرضهومقابلهباس�وداگری،راهکاراصلی ���

حلمشکلمسکن
غالمی یادآور ش��د: مهم ترین نکته در بازار مس��کن اعم از 
خریدوفروش یا اجاره این است که در شرایط فعلی در عرضه 
مسکن تفاوت چندانی ایجاد نشده است. نه خبری از تکمیل 
و تحویل ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی اس��ت که قرار بود 
در دو سال آخر دولت قبل ساخته شود و نه از ۲۵۰ هزار واحد 
مسکن مهر تکمیل نشده؛ ضمناً این انتظار وجود دارد که با 
پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن، مستأجران امیدوار 

به خانه دار شدن شوند که این موضوع باید تسریع شود.
ظرفیتمغفولمالی�اتبرخانههایخالیبرایبهبود ���

بازاراجارهمسکن
وی افزود: از ظرفیت قانون مالیات بر خانه های خالی به طور 
کامل استفاده نشده و فعاًل خبری از جریمه مالیاتی کسانی 
که خانه های خود را در بازار عرضه نمی کنند، نیست. متأسفانه 
وضعیت پیگیری تکمیل سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
شکل مناسبی نداش��ته است. داده های دستگاه مختلف به 
این سامانه هنوز متصل نشده و یا استفاده مناسبی از داده ها 
نمی ش��ود. وزارت راه و شهرسازی عالوه بر پیگیری برای 
همکاری سایر دستگاه ها برای تکمیل سامانه باید دسترسی 
مردم را تس��هیل کند و ضمناً طراحی خود را تغییر دهد. به 
شکلی که برای مناطق مختلف در شهرهای بزرگ فرصت 
تعیین کند و با اطالع رس��انی مناسب مالکان را تشویق به 
تکمیل سامانه کند. برای مثال اعالم شود مالکان واحدهای 
مس��کونی در مناطق ۱ تا ۵ تهران ی��ک ماه فرصت دارند 
اطالعات مربوط به واحده��ای خود را اعالم کنند، در غیر 
این ص��ورت از جرایم مندرج در قانون مثل اصابت مالیات 
بر خانه های خالی و محاسبه هزینه برق مصرفی با باالترین 

پلکان برخوردار می شوند.

نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان استان تهران گفت: به جای تهاتر 
نفت با مسکن، وزارت راه و شهرسازی می تواند از سرمایه گذاری مشارکتی 
بخش خصوصی در تولید انبوه مسکن استفاده کند.به گزارش مهر، ایرج رهبر 
نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران درباره علت عدم اجرایی 
ش��دن طرح تهاتر نفت در برابر مسکن سازی اظهار کرد: از همان ابتدا که 
موضوع تهاتر نفت با مسکن مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی مدعی شد 
این طرح مصوبه دولت دارد و ما توانس��ته ایم مجوز تهاتر نفت با مسکن را 
دریافت کنیم.وی افزود: در حال حاضر موضوع حضور شرکت های خارجی 
کمرنگ ش��ده اس��ت. چون هم ما اعالم کردیم که بخش خصوصی توان 
ساخت و ساز را دارد و هم در دیدار ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ فعاالن اقتصادی با 
رهبر معظم انقالب، ایشان تأکید کردند که باید از توان داخلی استفاده شود؛ 
همچنین ایشان در خصوص تکنولوژی نیز بر استفاده از دانش داخلی تأکید 

داشتند و نظر ایشان این بود که می توانیم موضوع تکنولوژی را با استفاده از 
دانشمندان داخلی، بومی سازی کنیم.رهبر یادآور شد: مهندسان ما می توانند 
مشکل کمبود مسکن را حل کرده و با استفاده از توان مهندسان داخلی به 
تکنولوژی های تولید مس��کن دست یابند حتی اگر فناوری جدید هم باشد 

می توانیم به سرعت آن را فرابگیریم.
نفتدربرابرمسکنفعالًمنتفیاست؟ ���

وی با بیان اینکه همین مس��ائل سبب شد تا موضوع تهاتر نفت با مسکن 
چندان شکل اجرایی به خود نگیرد، گفت: اگر کمبود بودجه بخش ساخت و 
ساز جدی شود، شرکت های داخلی می توانند از موضوع تهاتر نفت استفاده 
کرده و در برابر سرمایه گذاری خود در ساخت و ساز، نفت بگیرند و بفروشند.
نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان استان تهران ادامه داد: نظر ما این 
اس��ت که مشارکت بخش خصوصی در س��اخت مسکن استفاده شود ولی 

هیچ اراده ای برای اس��تفاده از اعتبار و س��رمایه این بخش در ساخت و ساز 
دیده نمی شود.

بسیاریازمتقاضیانمسکنملیتواناییتأمینآوردهراندارند ���
رهبر تصریح کرد: بخش خصوصی می تواند سازنده مسکن باشد و بخشی از 
واحدهای تولید شده را در بازار آزاد بفروشد؛ بخش دیگری از واحدها را هم 
به دولت بدهد تا در راستای مسکن حمایتی مورد استفاده قرار گیرد؛ باید هر 
چه س��ریع تر ساخت و ساز را به هر شکلی که شده انجام دهیم تا از برنامه 
عقب نمانیم و بتوانیم کمبود س��اخت و ساز را جبران کنیم.وی خاطرنشان 
کرد: وزارت راه و شهرسازی اصرار دارد تا از ترکیب تسهیالت بانکی و آورده 
متقاضیان اس��تفاده کند این در حالی اس��ت که استفاده از آورده متقاضیان، 
پروژه ها را به بن بست می کشاند و مانند مسکن مهر طوالنی می شود. چون 

بسیاری از متقاضیان توان تأمین آورده و سهم خود را ندارند.

تهاتر نفت با مسکن شکست خورد
نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران:

برای فروش بلیت دالری به خارجی ها نیازی به مجوز نداریم
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت: 
تقاضا برای بلیت پرواز به مش��هد و از مشهد 
به ش��مال کش��ور افزایش پیدا کرده است و 
اساسا این افزایش تقاضای اتباع خارجی باعث 
ش��ده، متقاضیان داخلی دسترس��ی کمتری 
به پروازهای این مس��یرها داش��ته باشند.به 
گزارش ایلنا،مقصود اس��عدی سامانی درباره 
محاس��به دالری نرخ بلیت هواپیما مسیرها 
و پروازه��ای داخلی برای اتباع خارجی اظهار 
داشت: محاس��به عرضه خدمات بر پایه دالر 
موضوع جدیدی نیست و پیش از این هتل ها 
هم خدمات خود را به صورت دالری به اتباع 
خارجی ارای��ه می کردند.وی ادامه داد: این در 
ش��رایطی است که شرکت  های هواپیمایی با 
س��رکوب قیمت ها در بلیت پروازهای داخلی 

مواجه هس��تند و قیمت بلیت برای پروازهای 
داخلی واقعی نیس��ت و دولت هم یارانه ای به 
ایرالین ها برای فروش بلیت پروازهای داخلی 
با نرخ مصوب و براساس نرخ نامه، ارایه نکرد. 
بنابراین محاس��به بلیت پروازه��ای داخلی با 
دالر برای اتباع خارج��ی می تواند کمکی به 
ش��رکت های هواپیمایی باش��د.دبیر انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی با اش��اره به افزایش 
تقاضای اتباع خارجی برای پروازهای داخلی 
گفت: برای مث��ال تقاضا برای بلیت پرواز به 
مشهد و از مشهد به شمال کشور افزایش پیدا 
کرده است و اساسا این افزایش تقاضای اتباع 
خارجی باعث شده، متقاضیان داخلی دسترسی 
کمتری به پروازهای این مسیرها داشته باشند. 
بنابراین اتب��اع خارجی باید هزینه واقعی این 

مسیرها را بپردازند که مبنا را برای هر ساعت 
۱۰۰ دالر در نظر گرفته ایم که البته این نرخ 
هم ثابت نیست بلکه براساس عرضه و تقاضا 
در بازار قابل تغییر است.اسعدی سامانی تاکید 
کرد: ب��رای اجرای این تصمیم نیازی به اخذ 
مجوز از سوی س��ازمان هواپیمایی کشوری 
یا ش��ورای عالی هواپیمایی نداشتیم و نیازی 
نیست برای اتباع خارجی هم سقف قیمت ها 
را رعای��ت کنیم.وی درب��اره نگرانی ها درباره 
س��رایت افزای��ش قیمت ها از ن��رخ دالری 
مس��یرهای داخلی برای اتباع خارجی به نرخ 
بلی��ت برای اتباع ایرانی اظهار داش��ت: برای 
اتباع ایرانی فعال قیمت بلیت هواپیما تغییری 
نخواهد کرد و قیمت ها براساس همان نرخ نامه 
اعالم ش��ده اس��ت.دبیر انجمن شرکت های 

هواپیمای��ی درب��اره تکلی��ف دوتابعیتی ها در 
ف��روش بلیت پرواز داخلی گف��ت: هر فردی 
که دارای کد ملی باش��د بلیت هواپیما برای 
مسیرهای داخلی را می تواند با قیمت مصوب 
و براساس قیمت های اعالم شده در نرخنامه 
خری��داری کند.وی ادامه داد: از س��وی دیگر 
ایرالین ها در حال حاض��ر برخی از هزینه ها 
را در داخل کش��ور به صورت دالری پرداخت 
می کنند برای مثال هر ایرالین داخلی هزینه 
خدمات ش��رکت فرودگاه ها را باید به صورت 
دالری به این ش��رکت دولتی پرداخت کند.    
اسعدی سامانی تاکید کرد: در این میان فقط 
چارترکنندگان معترض فروش بلیت پروازهای 
داخلی با مبنای دالر به اتباع خارجی هس��تند 
و جو را مشوش می کنند چراکه چارترکنندگان 

س��ودهای کالنی از بحث چارتر بلیت مشهد 
و س��ایر مسیرهای پرتردد داشتند و نسبت به 
این اقدام اعتراض دارند.وی  در پاسخ به این 
سوال که خود شر کت های هواپیمایی بلیت ها 
را به صورت چارت��ر در اختیار چارترکنندگان 
می گذارن��د، اظه��ار داش��ت: ش��رکت های 
هواپیمایی با مش��کل کمبود نقدینگی مواجه 
هستند از سوی دیگر صندوق توسعه حمل و 
نقل که قرار بود به گردش مالی شرکت های 
هواپیمای��ی کمک کن��د، راه اندازی نش��د و 
شرکت های هواپیمایی مجبورند که بلیت را 
در اختیار چارترکنندگان که کارتل های صنعت 
هستند، قرار دهند و امروز به دلیل این شرایط 
صنعت، س��ود کالن و ق��درت زیادی نصیب 

چارترکنندگان شده  است.



اخبار

دوشنبه 6 تير 1401  27 ذی القعده 1443
27 ژوئن  2022   شماره 3585

7
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

بانک و بيمه

جابجایی موقت شعبه میدان آزادی 
بانک اقتصادنوین در کرمان

شعبه میدان آزادی بانک اقتصادنوین در کرمان 
به منظور انجام عملیات بازسازی به صورت موقت 
به محل شعبه بلوار آزادگان این بانک منتقل شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بر 
این اس��اس، ش��عبه میدان آزادی )کد ۲۷۰۱( 
از تاریخ ش��نبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ به محل شعبه 
بلوار آزادگان )کد ۲۷۰۴( به نشانی کرمان، بلوار 
آزادگان حدفاص��ل خیابان والفج��ر و آبنوس، 
نبش کوچه آزادگان ۲ منتقل شده است و پس 
از بازس��ازی و تجهیز به زودی در محل پیشین 
آماده ارائه خدمت به مشتریان گرامی این بانک 
خواهد بود.  گفتنی است، ازآنجاکه خدمات بانک 
اقتصادنوین به صورت یکپارچه در تمامی شعب 
ارائه می شوند، مشتریان این بانک جز در برخی 
خدمات خاص، محدودیتی در دریافت خدمات 
بانکی و انتخاب شعبه ندارند و به آسانی می توانند 
خدم��ات مورد نیاز خود را از تمامی ش��عب این 

بانک در سراسر کشور دریافت کنند.  

بازدید شهردارکالن شهر تهران و 
مدیرعامل بانک شهر از خط 6 مترو پایتخت

مدیرعامل بانک ش��هر به همراه شهردار تهران 
از کارگاه های عملیات عمرانی مس��یر و برخی 
ایس��تگاه های قطعه میانی خط ۶ مترو پایتخت 
بازدی��د کرد. ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک 
شهر، در این مراس��م، دکتر زاکانی و دکتر سید 
محمد مهدی احمدی به همراه جمعی از مدیران 
ارشد شهری، از نزدیک در جریان آخرین اوضاع 
عملیات عمرانی در ۱۰ کیلومتر قطعه میانی خط 
۶ و نیز ۴ ایستگاه در شرف بهره برداری »کارگر«، 
»شهدای هفتم تیر«، »میدان حضرت ولیعصر 
)عج(« و »بهار شیراز«، قرار گرفتند. دکتر احمدی 
با اشاره به خدمات بانک شهر به شهرداری ها و 
حمایت ویژه از توسعه و عمران کالنشهرها،گفت: 
همواره آماده کمک به شهرداری ها با هدف رفع 
مشکالت ش��هری و همچنین افزایش خدمت 

رسانی به شهروندان بوده و خواهیم بود. 

وعده مدیرعامل بیمه پارسیان به 
سهامداران عملی شد

مطابق نامه ارسالی از طرف نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه پارس��یان به رییس 
اداره نظارت بر ناش��ران گروه مالی و خدماتی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، درآمد شرکت 
بیمه پارس��یان حاصل از سود سهام شرکت 
س��رمایه گذاری پارسیان اعالم شد. براساس 
این نامه با توجه به تصمیمات مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام برای سال مالی 
منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱، 
شرکت سرمایه گذاری پارسیان مبنی بر تقسیم 
مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ میلیون ریال )۷۹۶۹ ریال 
به ازای هر سهم( س��ود بین سهامداران و با 
توجه به اینکه ۲۹/۱۴ درصد س��هام شرکت 
سرمایه گذاری پارسیان متعلق به شرکت بیمه 
پارسیان می باشد، معادل ۱۷۸/۰۰۲/۴ میلیون 
ریال )۳۳۴ ریال برای هر سهم( درآمد حاصل 
از سود س��هام در دفاتر شرکت بیمه پارسیان 

شناسایی شد. 

مدیرعامل بیمه کوثر در سرپرستی 
گیالن حضور یافت

مدیرعامل بیمه کوثر و هیات  همراه از سرپرستی 
استان گیالن بازدید و با کارکنان و نمایندگان 
گفت و گو کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه 
کوثر، مدیرعامل شرکت در دیداری صمیمانه 
با کارشناسان و نمایندگان ضمن تبریک ایام 
ذی القعده و تاکید ب��ر برنامه محوری و اجرای 
سیاس��ت های ش��رکت، گف��ت: هم افزایی با 
ذی نفعان و ارتباط مس��تمر با آن ها و نیز ارائه 
خدمات متمایز و خرسندساز، موفقیت شرکت 
را به دنب��ال دارد. ابوالفضل آقادادی با اش��اره 
به س��هم اس��تان گیالن از پرتفوی شرکت، 
خاطرنش��ان کرد: رصد محی��ط و فعالیت های 
رقبا و نیز افزایش س��هم بازار اس��تان گیالن 
ب��ا رویک��رد و راهبرد های جدید م��ورد انتظار 
اس��ت. وی بیمه گری و س��رمایه گذاری را دو 
بال شرکت های بیمه برشمرد و گفت: تمدید 
قبولی اتکای��ی و افزایش ظرفیت نگهداری و 
همچنین سرمایه گذاری شرکت در بخش های 
اقتصادی سودده به خوبی ساماندهی شده است 
و در راس��تای راهبرد هس��ته دانا و شبکه توانا 
باید ضمن تفویض اختیار های صورت گرفته، 
ش��بکه نمایندگان نیز جذب بازار های جدید و 
حفظ ترکیب مناس��ب پرتفو را در برنامه خود 

قرار دهند. 

اخبار

مدیرعامل بانک ملی ایران اعالم کرد که رئیس جمهور بر تسویه بدهی 
دولت به این بانک تاکید کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ای��ران، دکتر محمد رضا فرزین در همایش بررس��ی عملکرد ادارات امور 
ش��عب منطقه ۲ با بیان این که بدهی دولت به بانک ملی ایران انباش��ته 
شده و وصول آن می تواند گره از بسیاری مشکالت بگشاید، اظهار کرد: 
این موضوع در حضور رئیس محترم جمهور مطرح ش��ده و ایشان نسبت 
به حل موضوع قول مساعد داده اند.  او ادامه داد: معاون اقتصادی رئیس 
جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 
بر حل این مش��کل اتفاق نظر دارند و در تالش��یم با یکی از روش های 
ممکن، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم.  مدیرعامل بانک ملی ایران 
در ادامه این جلس��ه با تاکید بر این که پتانسیل های بانک در همه زمینه 

ها باید فعال شود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود، خاطرنشان کرد: با 
برگزاری جشنواره تالش ملی، منابع خوبی به بانک تزریق شد و با اجرایی 
شدن جشنواره همت ملی نیز این رویه ادامه یافته است.  فرزین همچنین 
به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه های کارتخوان به منظور بهره مندی از 
منابع ناشی از عملکرد آنها و نیز کارمزد دریافتی اشاره کرد و گفت: بانک 
ملی ایران برای خرید یک میلیون دس��تگاه کارتخوان جدید برنامه ریزی 
کرده و کارتخوان های موجود را نیز س��اماندهی خواهد کرد.  مدیرعامل 
بان��ک ملی ایران با تاکید بر این که کارتخوان ها می توانند چندین برابر 
تسهیالت پرداختی منابع به بانک تزریق کنند، اظهار کرد: نظام بازاریابی 
دقیقی به این منظور در حال طراحی است تا کارتخوان ها حداکثر بازدهی 
را برای بانک داش��ته باش��ند.  فرزین در این جلس��ه همچنین با اشاره به 

س��رقت اخیر از صندوق های اج��اره ای بانک، ضمن قدردانی از خدمات 
پلیس که به دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن منجر شد، گفت: 
در پی این حادثه، سیستم های حفاظتی تازه ای برای شعب طراحی شده 
و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است.  
وی از راه اندازی جشنواره تازه ای به منظور وصول مطالبات معوق بانک 
ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، منابع تازه 
ای در بانک جریان می یابد که می توان از آن برای تس��هیالت دهی به 
مشتریان استفاده کرد. عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این جلسه 
با بیان این که عارضه یابی از فعالیت های بانک انجام شده و نقاط قوت و 
ضعف به خوبی احصا شده اند، گفت: تجهیر منابع در کنار تخصیص منابع 

به طور همزمان در طرح های جاری بانک پیگیری می شوند.

موافقت رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک ملی ایران
فرزین اعالم کرد: 

روسای شعب استان تهران بانک ایران زمین، در سه گروه 
از هلدین��گ فناوری اطالعات بانک بازدید و با توانایی و 
امکانات آن آشنا شدند.  به گزارش روابط عمومی بانک 
ایران زمین، در این بازدیدها که با حضور معاون فناوری 
اطالعات، مدیر امور ش��عب استان تهران، مدیران شعب 
مناطق ۱ و ۲ اس��تان تهران برگزار ش��د، روسای شعب 
ضمن بازدید از س��اختمان هلدینگ فن��اوری اطالعات 
بانک در جلس��اتی که به منظور آشنایی با توانایی های 
این هلدینگ برگزار ش��د، حضور داش��تند.  در این دیدار 
فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین 
ضمن تش��ریح مأموریت هلدینگ فناوری اطالعات، در 
خصوص چشم انداز بانکداری دیجیتال این بانک گفت: 
بانکداری دیجیتال، مفهوم جدیدی است که بانک ایران 
زمین پیشتاز در این موضوع است و به این نکته متمرکز 
شده است که مش��تریان می توانند بر اساس درخواست 
و نیاز خود، محصوالت مخصوص خود را دریافت کنند. 
به گفته اینالویی شخصی سازی سرویس در بانکداری، 
تعریف جدید بانکداری دیجیتال اس��ت و این مشتریان 

هستند که س��رویس ها را تعریف می کند. در ادامه این 
دیدار مصطفی یزدانجو مدیر امور شعب استان تهران با 
اشاره به سرعت تغییرات و پیشرفت در عرصه بانکداری 

دیجیت��ال و اهمیت توجه ویژه به روزآمدی ارائه خدمات 
نوی��ن در دنیای دیجیتال گفت: با تغیی��ر نیازها در بازار 
رقابتی، همواره باید ارائه محصوالت و فعالیت در این بازار 

به روز شود.  یزدانجو افزود: مسئولین شعب نیز عالوه بر 
بهره برداری از ظرفیت های موجود، تمام تالش خود را 
در جهت رضایت مش��تریان از خدمات ارائه شده، به کار 
گیرند.   سید محمد حسین استاد مدیر امور روابط عمومی 
در این جلسه ضمن اشاره به تغییرات ایجاد شده در حوزه 
روابط عمومی طی سال های اخیر، گفت: رشد تکنولوژی، 
ظهور شبکه های اجتماعی و تغییر در نیازهای مشتریان از 
جمله عواملی هستند که فعالیت در این حوزه را با تغییراتی 
مواجه کرده اس��ت.  اس��تاد در خص��وص نحوه معرفی 
س��رویس ها و خدمات افزود: بانک و شرکت های تابعه 
با همکاری ش��عب بایستی عالوه بر تقویت سواد رسانه 
ای، از بس��ترهای دیجیتال و شرکت های گروه جامپ 
به نحو احسن استفاده گردد. در این برنامه روسای شعب 
استان تهران از شرکت های سابین تجارت آریا به عنوان 
شرکت پرداخت بانک، شرکت آوا مجری باشگاه مشتریان 
و پیشانی بانکداری دیجیتال بانک و مرکز نوآوری بازدید 
و جلساتی را با مدیران شرکت ها  به منظور آشنایی بیشتر 

با سرویس ها و خدمات آنها برگزار کردند.

هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین، میزبان روسای شعب استان تهران

صدور دو هزار و 655 کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری
مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک خبر داد:

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران، 
از انعق��اد ۶۱ فقره قرارداد و ص��دور دو هزار و 
۶۵۵ کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی 
سال جاری در شعب سراسر کشور خبر داد.   به 
گزارش 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، شعبه مستقل ۶۶۶، مدیریت 
شعب منطقه شرق تهران ۴۵۰، مدیریت شعب 
استان البرز ۱۹۵، مدیریت شعب منطقه غرب 
تهران ۱۶۵، مدیریت شعب استان های مرکزی 
و بوشهر به ترتیب ۱۵۵ و ۱۵۴ صادر کرده اند. 

وی با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال تا پایان 
خردادماه س��الجاری ۶۱ فقره قرارداد مروارید 
کارت منعقد ش��ده و بر اس��اس این قراردادها 
دو هزار و ۶۵۵ کارت فعال مروارید در ش��عب 
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، ش��عبه 
مستقل و مدیریت شعب مناطق استان تهران 
و ۳۳ درصد کارت های فعال مروارید در س��ایر 
استان ها صادر شده اس��ت.  واحدپور ادامه داد: 
همچنین شعب تجریش، مس��تقل، کیش و 
شهرری در سالجاری باالترین میزان کارمزد و 

شعب مستقل و تجریش باالترین تعداد کارت 
صادره را داش��ته اند. بر اس��اس این گزارش، 
خدمات کارت اعتباری مروارید از آبان ماه سال 
۹۸ با هدف جذب ش��رکت ها و فروشگاه های 
ارائ��ه کنن��ده کاال و خدمات در ش��عب بانک 

راه اندازی شده است.
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رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر
پوستر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر با حضور فرمانده 
کل سپاه رونمایی شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، مراسم 
رونمایی از پوس��تر هشتمین جش��نواره رسانه ای با حضور 
سردار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه، سردار غالمرضا 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت االسالم 
عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و 
جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه لشکری و مدیران رسانه 
رونمایی شد. عباس محمدیان مسئول سازمان بسیج رسانه 
در حاش��یه این مراس��م اظهار کرد: مقام معظم رهبری در 
فرمایشات اخیرش��ان مأموریت های مهمی را برای رسانه 
تعریف کرده اند. وی ادامه داد: رسانه ها بر این اساس وظیفه 
دارد تا در گام دوم انقالب وظیفه اصلی خود یعنی آگاه سازی 
جامعه برای حرکت به سمت تعالی را به بهترین شکل ایفا 
کنند. محمدیان گفت: هشتمین دوره از جشنواره رسانه ای 
ابوذر بر این مبنا با نگاهی نو و جهت دهی هدفمندتر برگزار 
می ش��ود و به صورت عملی ارتقای تولیدات رس��انه ای در 
سراس��ر کشور را هدف قرار داده است. وی با اشاره به لزوم 

امیدبخشی به جامعه خاطرنشان کرد: رسانه ها ظرفیت باالیی 
در بیان رخدادهای امیدبخش و پیشرفت های کشور دارند 
و اگر این ظرفیت به صورت حداکثری بالفعل ش��ود شاهد 
خنثی شدن اقدامات ضدایرانی رسانه های معاند خواهیم بود. 
مسئول س��ازمان بسیج رسانه گفت: ارتقای کمی و کیفی 
رس��انه ها به افزایش مرجعیت خبری آنها کمک ش��ایانی 
می کند که این امر یکی از اهداف جشنواره ابوذر است. وی 
در ادامه گفت: جشنواره ابوذر با ایجاد فضای رقابتی به دور 

از هیجانات کاذب موجود و سیاسی کاری های مرسوم توان 
تعالی بخش��ی تولیدات رس��انه ای را دارد و این امر یکی از 
مزیت های نسبی این جشنواره محسوب می شود. محمدیان 
با بیان اینکه جش��نواره ابوذر امروز به بلوغ رس��یده است، 
تصریح کرد: بی شک ظرفیت های باالی این جشنواره آن را 
به بزرگترین و فراگیرترین جشنواره رسانه ای کشور تبدیل 
کرده است. وی بیان کرد: هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
در قالب ه��ای گزارش خبری، گزارش تحقیقی و تحلیلی، 
مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، 
عکس، کلیپ گزارش ویدیوئی، مستند ویدیوئی و پادکست 
برگزار می شود. مس��ئول سازمان بسیج رسانه خاطرنشان 
کرد: محورهای هشتمین دوره از این جشنواره نیز »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین«، »جهاد تبیین«، »پیوند رسانه 
و صنعت«، »مقابله با آسیب های اجتماعی«، »دستاوردهای 
انقالب اسالمی«، »بیانیه گام دوم انقالب«، »امید و نشاط 
آفرینی«، »خانواده، جامعه و فرزند آوری«، »سبک زندگی 

ایرانی و اسالمی« است.

با حضور فرمانده سپاه انجام شد؛
فرهنگی

امروز »امپریالیسم فرهنگی« جایگزین امپریالیسم سیاسی و نظامی شده است
س��یزدهمین نشس��ت تخصصی آرمان هیأت با موضوع 
»رس��انه های ارتباط جمعی؛ فرصتها و چالش��ها در عصر 
امپریالیس��م فرهنگی« با حضور مریم الس��ادات طبسی 
پژوهشگر و استاد دانشگاه پیام نور شیراز در تکیه شمس 
اندیشکده هیأت و آئین های مذهبی برگزار شد. طبسی در 
این نشست تخصصی ابتدای برای تبیین موضوع درباره 
اهمیت رسانه گفت: برای مقابله با یک پدیده ای که ممکن 
اس��ت برای ما تهدید شود، نیازمند ش��ناخت دقیق از آن 
پدیده هستیم، عدم شناخت درست سبب خطای راهبردی 
برای مقابله با آن پدیده خواهد ش��د و حتی ممکن است 
بازخوردهای ما را به گونه ای شکل دهد که نه تنها تهدید 
رفع نش��ود، بلکه سبب تقویت آن شود. وقتی از رسانه به 
خصوص رسانه های ارتباط جمعی سخن می گوئیم، باید 
بدانیم که رس��انه های جمعی ام��روزه به طور ناگزیر ما را 
احاطه کرده و بر ما تأثیر می گذارند، بنابراین در این جایگاه 

پرداختن به مقوله سواد رسانه ای اهمیت بسزایی دارد.
تاکیدبرشناختدقیقازقدرترسانههاومعناسازی ���

آنانتوسطسازمانها
وی در پاس��خ به این پرسش که سواد رسانه ای چیست؟ 
اظهار کرد: به طور کلی، ش��ناخت نحوه ی کار رسانه ها و 
معنی سازی آنها، ساخته شدن واقعیت و گفتمانی شدن آن 
توسط رسانه ها را سواد رسانه ای می گویند، ما باید بدانیم 
حقیقت مطالب چگونه و از چه طریقی توس��ط رسانه ها، 
گفتمای سازی می ش��ود تا به دست مخاطب برسد. باید 

بدانیم که چه کسی، چه چیزی را، خطاب به چه کسی، از 
چه کانالی، و با چه تأثیری بیان می کند. این ش��یوه اولین 
الگو در علوم ارتباطات به ش��مار می آید که در معناسازی 
هرگونه ارتباط راهبردی اس��ت. بنابراین کس��ی که سواد 
رس��انه ای خود را ارتق��ا دهد کمت��ر در دام تکنیک های 
»پروپاگانداس« رس��انه ای قرار خواهد گرفت. همچنین 
س��بب می ش��ود مخاطب در برابر تهدیدهای رس��انه ای 
منفعل عمل نکند و تعامل با رسانه ها لذت بخش شود. از 
آنجا که رسانه ها، مدل های ارزشی قدرتمند خلق می کنند 
و بر زندگی اجتماعی و فردی و نوع تعامل انسان ها تأثیر 
گذارن��د، ما باید نحوه ی کار با آن ها را بدانیم و اگر دانش 
کافی درباره ماهیت، تاریخچه، بنیان های نظری و نحوه ی 
عمل رسانه ها نداشته باشیم، به یقین در این عرصه مغلوب 

خواهیم شد.
کلیدمفقودهدرامرسوادرسانهای»دانایی«است ���

این کارش��ناس عل��وم ارتباطات درباره ش��یوه ی افزایش 
س��واد رس��انه ای گفت: با برگزاری دوره های آموزشی تا 
حدی سواد رسانه ای افزایش می یابد و از این طریق افراد 
با س��ازوکار آن آشنا می ش��وند؛ اما نکته کلیدی و مفقوده 
در افزایش سطح سواد رس��انه ای »دانایی« است. دانایی 
از دانش و بینش بدس��ت می آید و این دو در هم تنیده و 
بر هم تأثیرگذار هستند. دانش به معنای دانستن از طریق 
فکت های علم��ی، همچون تجربه، مطالع��ه، آزمایش و 
مش��اهده به دس��ت می آید؛ اما بینش، یعنی انسان دارای 

قدرت استدالل باشد و بتواند ارتباطات پنهان میان عناصر 
س��ازنده ی یک پدیده و رویداد را کشف کند و برای خود 
در آن حوزه صاحب نظر ش��ود. بنابراین کسانی که دارای 
بینش هستند به دنبال کپی برداری نخواهند رفت. نکته ی 
مهم در اینجا این است که بدون دانش نمی توان به بینش 
رسید و بالعکس. ما درباره چیزی که اطالعی از آن نداریم 
یا اطالعات ما محدود اس��ت، دیدگاه و نگرش درست و 
کاملی نیز نخواهیم داش��ت. هر چه اطالعات مان دقیق و 
بیشتر شود سواد رسانه ای مان افزایش خواهد یافت. البته 
به طور طبیعی و ب��ه دلیل محدودیت ها و محصور بودن 
در زمان و مکان به دانایی کامل نخواهیم رس��ید چرا که 
عینی��ت مطلق وجود ندارد و هم��ه چیز تابع ذهنیت های 
ما است، ولی می توانیم س��طح آن را ارتقا دهیم. ذهنیت 
ما را نیز فرهنگ، جامعه، خانواده، مدرسه، محله، قومیت، 
مذهب و… می س��ازد؛ لذا به تعداد انسان ها روی کره ی 
زمین، نسبت به یک پدیده ی واحد، ذهنیت های متفاوتی 
وج��ود دارد. کاری ک��ه امروزه رس��انه ها در این زمینه به 
عنوان بازوی قدرتمند در دس��ت صاحب��ان قدرت انجام 
می دهند، تمرکز و برجسته کردن وجوهی از یک واقعیت 
اس��ت، نه همه ی آن. یکی از این روش ها، برجسته سازی 
)Agenda-setting( اس��ت، یعنی رسانه ها با بزرگ 
جل��وه دادن برخ��ی از رویدادها در قالب خب��ر، گزارش و 
تحلیل، تالش می کنن��د بر آگاهی و اطالعات مخاطبان 

خود آنگونه که خود می خواهند، تأثیر بگذارند.
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»فریدریش روکرت« که بود؟
فریدری��ش روکرت، زب��ان ش��ناس زبان هاي هند 
و اروپای��ی و ش��اعر و مترج��م آلمان��ي، در نوزدهم 
م��ه ۱۷۸۸م در آلم��ان به دنیا آم��د.وي پس از طي 
تحصیالت مقدماتي، در رشته حقوق فارغ التحصیل 
شد.روکرت از سال ۱۸۱۱م به تدریس در دانشگاه هاي 
آلمان مشغول ش��د و هم زمان به تحقیق و مطالعه 
درب��اره زبان هاي ش��رق پرداخ��ت.او از پیش گامان 
ش��اعران آلمان به شمار مي رود.تسلط شگفت انگیز 
روکرت به زبان آلماني، او را در سرودن اشعار مختلفي 
در سبک هاي گوناگون و قالب هاي مختلف شرقي 
و غربي توانا کرده اس��ت.روکرت هم چنین از برخي 
س��بک هاي ادبي ش��رقي براي س��رودن شعر بهره 
مي گرفت.وي در ترجمه برخي آثار از عربي به آلماني، 
تمامي سجع ها، ضرب آهنگ ها، لفاظي ها، آرایه هاي 
بدیع، ایهامات لفظي و باالخره همه ترفندهاي ادبِي 
به کار رفته در اصِل اثر را به کار مي برد، به طوري که 
برخي آثار ترجمه اي او، از ش��گفتي هاي ادبِي تاریخ 
ادبیات اروپا به شمار مي روند.روکرت هم چنین درتمام 
انواع شعر به ویژه غزل و حماسه سرایی مهارت داشته 
و در س��بک ادبي، پیرو شیوه رمانتیک یا داستاني و 
افسانه اي بود.از روکرت آثار متعددي برجاي مانده که 
ترجمه منتخبي از قرآن، ترجمه آزاد از برخي غزلیات 

حافظ و حماسه رستم و سهراب از آن جمله اند.

رفوگری، هنری گمنام ايرانی مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱۰6(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو اْخِزْم أَلِْسَنَتُهْم َعِن الُنّْطِق.. و زبانشان 
را از س��خن بر علیه آنان قط��ع فرما زبان که یکی از 
نعمت های خاص خداس��ت و یکی از آثار آن سخن 
گفتن است در سقوط و صعود فرزندان آدم جایگاهی 
خاص و مهم دارد. و هرگاه از مس��یر حق خارج ش��ود 
مس��تحق نفرین است. زبان دش��من باید قطع گردد 

یعنی باید آثار س��خنان و شبهات دشمن محو  گردد 
و این ب��ا مقابله به مثل حاصل می گردد یعنی جبهه 
خودی باید از س��الح زبان و س��خنرانی غافل نباشند 
و راه را نیز باید بس��ت که س��خنان باطل دش��من یا 
به گوش نرس��د و یا اگر رسید بی اثر باشد. زبان هم 
صاحبش را و هم مخاطبین را می تواند به کمال وخدا 
برس��اند و هم می تواند آنان را به س��قوط و دوری از 

خدا بکشاند. ابلیس با همین زبان آدم علیه السالم را 
گ��ول زد ، آدم هم با همین زبان از خداوند خواس��ت 
که او را ببخشد و بخشید. رهبران الهی با قدرت زبان 
امید را در دل ها زنده نگه داشته و مردم را هدایت می 
کنند. اهمیت زبان و کارک��رد نطق در آیات و روایات 
کامال مش��خص و معلوم است که دارای اهمیت فوق 

العاده ای است.
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دانشنامه

دوربین امنیتي خانه ها پالک خودرو را شناسایي مي کند
نرم افزار خوانش پالک خودروها با پرداخت ماهانه ۵ دالر به دوربین امنیتي 
خانه ها متصل مي ش��ود.در صورت رد شدن پالک خودروهایي مشخص از 
جلوي خانه کاربر، براي او پیام هش��دار ارس��ال مي ش��ود.به گزارش مهر، 
فناوري »خوانش اتوماتیک پالک خودرو«)ALPRs( نرم افزاري اس��ت 
که به رایانه کمک مي کند در تصاویر ثبت شده از دوربین ها پالک خودرو 
را مجزا وتحلیل کنند.به زودي شرکتي به نام Rekor Systems کمک 
مي کند این فناوري در ش��هرهاي مختل��ف آمریکا به راحتي به کار گرفته 
ش��ود.این ش��رکت اخیرا فروش محصولي به نام Watchman را آغاز 

کرده است.افراد مي توانند با پرداخت حق عضویت ماهانه ۵ دالر این نرم افزار را به دوربین هاي امنیت خانگي 
خود اضافه کنند.نرم افزار مذکور به صاحبخانه اجازه مي دهد شماره پالک خودروها را در فهرست هاي سفید 
و سیاه دسته بندي کند.هر بار که دوربین خودرویي را ثبت مي کند که پالک آن در یکي از فهرست ها وجود 
دارد، پیام هش��داري به صاحبخانه ارس��ال مي شود.این شرکت معتقد اس��ت صاحبخانه ها از این قابلیت براي 
مقاصد غیرمجرمانه اس��تفاده خواهند کرد.به عنوان مثال Rekor Systems معتقد است والدین مي توانند 
اتوبوس مدرسه را به این فهرست ها اضافه کنند و با دریافت نوتیفیکیشن متوجه شوند فرزندانشان چه زمان 
از مدرس��ه به خانه برمي گردند.س��ازمان هاي مجري قانون و کسب و کارها براي استفاده از این نرم افزار باید 
ماهانه ۵۰ دالر حق عضویت پرداخت کنند.البته بس��ته حق عضویت ماهانه ۵ دالر محدودیت هایي نیز دارد.

ای��ن نرم افزار به طور اتوماتیک تمام پالک خودروهای��ي که از برابر خانه مي گذرد را ثبت نمي کند.همچنین 
صاحبخانه نمي تواند به نام، آدرس و تاریخچه مکاني مربوط به هر پالک خودروها دسترسي یابد.این ویژگي 
فقط براي مجریان قانون قابل دسترس��ي اس��ت.با این وجود برخي از حامیان حفظ حریم ش��خصي معتقدند 
عالوه بر صاحبخانه ها، مجریان قانون نیز مي توانند به س��ادگي از این نرم افزار سواس��تفاده کنند.هرچند این 
نرم افزار از ۲۰۱۵ میالدي عرضه شده، اما این نخستین باري است که به افراد عادي و با چنین قیمت ارزاني 

فروخته مي شود.

توسعه مواد ضد ویروسي جدید براي مقابله با "ویروس کرونا"
جمعي از پژوهش��گران "دانش��گاه منچس��تر" با همکاري پژوهش��گران 
"دانشگاه ژنو" و پژوهشگران "مؤسسه پلي تکنیک فدرال لوزان" موفق به 
توس��عه مواد ضد ویروسي جدیدي از شکر شده اند که مي توان از آن براي 
مقابله با بیماري هاي ویروسي مانند کرونا ویروس استفاده کرد.به گزارش 
ایس��نا، اخیرا افراد برخي مناطق کش��ور چین و برخي کشورهاي دیگر به 
ویروس��ي به نام "کروناویروس")coronavirus( مبتال ش��ده اند و این 
ویروس به قدري خطرناک اس��ت که مقامات چین دس��تور قرنطینه چند 
ش��هر این کشور را صادر کرده اند.شیوع این بیماري در "ووهان"، ششمین 

ش��هر پرجمعیت چین بوده اس��ت.این کش��ف مي تواند منجر به یک درمان امیدوارکننده براي بیماري هایي 
مانند تبخال )س��رماخوردگي(، ویروس سین سیش��یال تنفس��ي، هپاتیت C و HIV و ویروس زیکا ش��ود.
ویروس سین سیشیال تنفسي )Respiratory Syncytial Virus( با ویروس پیوسته یاخته اي تنفسي، 
شایع ترین علت بیماري دستگاه تنفسي تحتاني در نوزادان و نیز مهم ترین پاتوژن در کودکان کم سن است.

در طي آزمایش��ات آزمایشگاهي، دانش��مندان دریافتند که ماده جدید آنها مي تواند طیف وسیعي از ویروس ها 
ازجمله عفونت هاي تنفس��ي تا تبخال دستگاه تناسلي را درمان کند."ویروساید" )virucide( ماده اي است 
که ویروس ها را غیرفعال مي کند یا از بین مي برد. این مواد براي انسان بسیار سمي هستند، بنابراین نمي توان 
آنها را وارد بدن انسان کرد.دانشمندان طي این مطالعه، با استفاده از شکر موفق به ایجاد ویروسایدهایي براي 
از بین بردن چنین ویروس هاي خطرناکي شده اند.دانشمندان با استفاده از مولکول هاي قند اصالح شده نشان 
دادند که با اس��تفاده از این مواد پوس��ته بیروني مختل خواهد ش��د و در همین حین ذرات عفوني نیز از بین 
مي روند.دانش��مندان همچنین مولکول هاي اصالح ش��ده جدید را با استفاده از مشتقات طبیعي گلوکز به نام 
"سیکلودکسترین" )cyclodextrins( ایجاد کردند.این مولکول ها پیش از از بین بردن ویروس ها، ابتدا آنها 
را جذب کرده و سپس آنها را از بین مي برند.دکتر "ساموئل جونز" )Samuel Jones( از دانشگاه منچستر 
گفت: ما با موفقیت مولکول جدیدي طراحي کردیم، این یک قند اصالح شده است که داراي طیف گسترده اي 

از خواص ضد ویروسي است.

وبگاه یک خبرگزاری روسی در یادداشتی نوشت زمزمه ها 
درباره تشکیل »ناتوی خاورمیانه« درحالی شروع شده که 
چنین اتحادی فاقد هدف یا حتی دش��من مشترک است. 
خبرگزاری »اس��پوتنیک« در یادداشتی به قلم »ایکاترینا 
بلینووا« نوش��ت، با شنیده شدن زمزمه های تشکیل یک 
ائتالف نظامی در غرب آسیا، این سؤال مطرح است که چه 
هدف یا دش��من مشترکی این کشورها را گرد هم خواهد 

آورد.
ت�الشناکامدولتس�ابقآمریکاب�رایایجاداتحاد ���

نظامیدرمنظقه
در این یادداش��ت به نقل از »هش��ام الغنام« محقق ارشد 
س��عودی در مرکز مطالعات خلیج فارس در کمبریج آمده 
است: »با ایده جدیدی مواجه نیستیم. هنگامی که دونالد 
ترامپ در س��ال ۲۰۱۷ و در اولین س��فر خارجی به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی آمد، اصلی ترین 
چیزی که به خاطر دارم، قصد وی برای بازیابی ایده ناتوی 
عربی تحت عنوان اتحاد راهبردی خاورمیانه اس��ت«. در 
آن زمان منابعی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که کاخ 
س��فید به دنبال ایجاد همکاری عمیق تر میان کشورهای 
منطقه در حوزه های دفاع موشکی، آموزش نظامی، مبارزه 
با تروریس��م و همچنین رواب��ط اقتصادی و دیپلماتیمک 
است. قرار بود کشورهای قطر، عربستان سعودی، امارات، 
بحرین، کویت، عمان به عالوه مصر و اردن باشد تا اتحاد 
راهبردی خاورمیانه یا )MESA( را تشکیل دهند. بلینووا 
در یادداشت خود می نویسد، الغنام باور دارد که ریاض در آن 
دوره با جدیت به دنبال این طرح بود و قصد داشت رهبری 
آن را بر عهده بگیرد، به ویژه به این دلیل که س��عودی ها 
خ��روج آمریکا از خاورمیانه را پیش بینی کرده بودند. او به 
نقل از الغنام می نویسد: »کشورهای حاشیه خلیج ]فارس[ 
به ویژه پادشاهی ]س��عودی[ با این طرح موافق بودند. اما 
به نظرم مشکل زمانی بروز کرد که این کشورها به ویژه 
سعودی ها متوجه شدند قرار است تمام بار ایحاد این اتحاد 

را به دوش بکش��ند«. بلینووا به نقل از تحلیل گر سعودی 
می افزای��د: »ایاالت متحده نیز در اقدام عملی برای ایجاد 
این اتحاد جدی نبود. همچنین این فرض وجود داشت که 
س��عودی ها قرار اس��ت هزینه کل این اتحاد را بپردازند و 
اینطور نمی شود کاری پیش برد. بنابراین این طرح عملی 

نشد و با شکست مواجه شد«.
موان�عموجودبرس�رراهتش�کیل»اتح�ادراهبردی ���

خاورمیانه«
در یادداشت اس��پوتنیک آمده اس��ت، »بیرول باسکان« 
تحلیلگر موسس��ه خاورمیانه معتقد اس��ت که همچنان 
موان��ع زیادی بر س��ر راه ایجاد یک نات��وی عربی وجود 
دارد. یک��ی از ای��ن موانع، این اس��ت ک��ه »یک قدرت 
نظامی عربی غالب« وجود ندارد که مس��ئولیت تشکیل 
و هماهنگی این اتحاد جدید را بر عهده بگیرد. باس��کان 
در ای��ن باره می گوید: »به خاط��ر قدرت غالبی که ایاالت 
متحده دارد، ناتو اتحادی موفق اس��ت. ناتو بدون ایاالت 
متحده موفقیتی ندارد. اگر نسخه خاورمیانه ای آن تشکیل 
شود، نمی دانم کدام کشور قرار است بار مسئولیت آن را بر 
عهده بگیرد و گمان نمی کنم ایده ای قابل دستیابی باشد«. 
این یادداش��ت به نقل از باسکان می افزاید، امارات متحده 
عربی و عربس��تان س��عودی نیروی هوایی عالی دارد اما 
نیروی زمینی آن ها چندان قدرتی ندارد. مصر به نوبه خود 
نیروی زمینی قدرتمندی دارد اما این س��ؤال مطرح است 
ک��ه آیا رهبری چنین اتحادی را بر عهده می گیرد. بلینووا 
به نقل از یک اس��تاد شعبه دانش��گاه جورج تاون در قطر 
در این باره می نویس��د، ناتوانی این کشورها و ارتش های 
این کش��ورهای عضو اتحاد فرض��ی ناتوی عربی جهت 
»همکاری مؤثر تحت یک فرماندهی و س��اختار کنترلی 
یکپارچه« می تواند مانع تشکیل این اتحاد نظامی شود. در 
این بین اشتیاق اردن برای شکل گیری چنین اتحادی قابل 
درک است زیرا »اردن به عنوان کشوری کوچک و فقیر از 
نظر منابع، از تشکیل چنین اتحادهای بین المللی استقبال 

می کند زیرا برای این کش��ور منافع مادی، دیپلماتیک و 
امنیتی دارد«. این یادداش��ت به نقل از الغنام می نویس��د: 
»ناتوی خاورمیانه در حال حاضر و بدون اشتراک گذاشتن 
مسئولیت ها به شکل مساوی، امکان پذیر نیست. نمی توان 
همه مسئولیت ها را به عهده ریاض گذاشت و انتظار داشت 
که ریاض همه کارها را انجام دهد. ایاالت متحده به عنوان 
یک قدرت بزرگ جهان��ی باید با ارائه کردن قابلیت های 
فنی و فرایند آموزش��ی در آن مشارکت کند و تمرکز آن 
نیز باید فقط بر روی مسائل سیاسی و امنیتی باشد«. این 
کارشناس مسائل سیاسی خاطرنش��ان شد که بازیگران 
منطق��ه در ح��ال حاضر چن��د اتحاد منطق��ه ای از جمله 
اتحادیه عرب را در زمینه پروژه های مشترک و تالش های 
اقتصادی، برنامه ریزی و غیره تش��کیل داده اند اما »آنچه 
کم دارند، زاویه سیاس��ی و امنیتی اس��ت و اگر قرار است 
اتحادی شکل گیرد باید بر این مسئله تمرکز داشته باشد. 
بلینووا می نویسد هردوی این کارشناسان معتقدند همچنان 
یک مشکل دیگر نیز بر س��ر راه این اتحاد نظامی وجود 
دارد و آن، نبود درگیری نظامی عمده در منطقه است که 
در صورت وجود می تواند به عنوان عاملی برای ایجاد اتحاد 
این ملت ها عمل کند. با اینکه دهه ها قبل، ملت های عرب 
برای مقابله با رژیم صهیونیستی متحد شدند، در طول این 
سال ها روابط آن ها با تل آویو دستخوش تغییر شده است. 
این یادداش��ت به نقل از باس��کان می نویسد: »عربستان 
س��عودی، امارات متحده عربی و مصر به عنوان بازیگران 
اصلی و همچنی��ن اردن، روابط خوبی با اس��رائیل دارند. 
حدس من این است که حتی اسرائیل آن ها را تشویق کند 
که گرد هم بیایند و حتی ممکن است خود در آن مشارکت 
کند«. وی مدعی شد: »تهدید ایران برای آن ها وجود دارد 
اما آیا این مسئله می تواند همه این کشورها را در کنار هم 
جمع کند؟ من اینطور فکر نمی کنم« و س��والی که ایجاد 
می شود این است که آیا چنین اتحادی مشابه به ناتو برای 

منطقه الزم است؟ 

سراب »ناتوی خاورمیانه«
تالش ناکام آمریکا و صهیونیست ها برای ایجاد اتحاد نظامی ضدایرانی

رسانه دولتی کره ش��مالی با تقبیح اقدامات تحریک آمیز 
واش��نگتن و س��ئول می گوید آمریکا با ارسال تجهیزات 
راهب��ردی به دنبال راه اندازی جنگ در منطقه اس��ت. به 
گزارش رویترز، کره ش��مالی در سالروز آغاز جنگ ُکره و 
در بحبوحه افزایش تنش��ها در شبه حزیره کره »تحرکات 
تهاجم��ی« آمریکا و کره جنوبی را محکوم و تأکید کرد از 
این دو کشور انتقام خواهد گرفت. در میانه افزایش نگرانی ها 
درباره آماده سازی کره شمالی برای انجام آزمایش هسته ای 
جدید، »یون سوک یول«، رئیس جمهور کره جنوبی و جو 
بای��دن، رئیس جمهور آمریکا در ماه »م��ه« توافق کردند 

برای ایج��اد بازدارندگ��ی مقابل تهدیدات کره ش��مالی، 
تسلیحات نظامی آمریکایی بیشتری در منطقه مستقر شود. 
»KCNA«، از رسانه های رسمی کره شمالی با انتقاد از 
آمریکا برای آغاز جنگ کره در سال ۱۹۵۰ نوشت شماری 
از سازمانها و اتحادیه های کارگری با برگزاری نشستهایی 
بر »انتقام از امپریالیستهای آمریکایی« تاکید کردند. جنگ 
کره شمالی و کره جنوبی که به »جنگ کره« معروف شده 
۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ ش��روع و تا ۲۷ ژوئیه ۱۹۵۳ ادامه داشت؛ 
در ای��ن جنگ بیش از ۵ میلیون نظام��ی و غیرنظامی از 
دو طرف کشته شدند. پیونگ یانگ اقدامات تحریک آمیز 

واشنگتن، کره جنوبی و ژاپن علیه این کشور را محکوم و 
اعالم کرده هدف آمریکا از استقرار »دارایی های راهبردی« 
در خاک کره جنوبی، تحریک و شعله ورکردن جنگی دیگر 
در ش��به جزیره کره است. به نوش��ته این روزنامه »چنین 
رفتارهای گستاخانه آمریکا، شعله خشم و انتقام مردم کره 
را شعله ورتر می کند«. تنش میان دو کره در هفته های اخیر 
بار دیگر تشدید شده و مقامات آمریکا و کره جنوبی مدعی 
هس��تند که پیونگ یانگ در حال آماده سازی برای انجام 
هفتمین آزمایش هس��ته ای است و »هر لحظه« احتمال 

انجام این آزمایش وجود دارد.

پیونگ یانگ: آمریکا به دنبال راه اندازی جنگ در شبه جزیره کره است


