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در حالی آمریکا خود را مدعی حقوق بش��ر می داند که 
تحریم های این کش��ور کمک به زلزله زدگان افغان را 
دشوار کرده و حضور 20 ساله اش به اعتراف نهادهای 

آمریکایی دستاوردی جز گسترش فقر و...

  جدیدترین نماد 
حقوق بشر آمریکایی

ممانعت از کمک به زلزله زدگان افغانستانی؛

رییس سازمان توسعه تجارت باتوجه به روند افزایشی 
چند برابری صادرات غیرنفتی کش��ور در یک س��ال 
گذشته، چگونگی رقم خوردن این مهم را تشریح کرد 

و از افزایش ۵۵ درصدی صادرات کاالهای...

 رشد ۵۵ درصدی صادرات 
ایران به اروپا

  سفر »بورل« پازل
 احیای برجام را تکمیل کرد؟

افزايش چند برابری صادرات غيرنفتی در 
يک سال گذشته چگونه رقم خورد؟

فاکتورنويسی اروپا برای ايران؛

نشریه انگلیسی تلگراف:
  آمریکا در حال 
سقوط آزاد است

خوبی سخن در کم گفتن است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

حمایت از منافقین با 
دالرهای آمریکا

زهره الهیان  ���
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت 

ملی مجلس
کشور های غربی تالش 
می کنند وضعیت حقوق 
بش��ر را در ای��ران یک 
وضعیت س��یاه و نا امید 
کننده نشان دهند. کشورهایی مثل کانادا 
و آمریکا که بانی قطعنامه های ضد ایرانی 
در مجامع بین المللی هس��تند، هیچگاه 
نسبت به قربانی شدن 17 هزار شهید ترور 
در ایران اعتراض نک��رده و از گروه های 
تروریس��تی عامل این جنایت ها حمایت 
کرده اند. در بین شهدای ترور کشورمان، 
زنان و کودکان هم دیده می ش��وند، این 
جنایت ه��ا توس��ط گروهک هایی مثل 
مجاهدی��ن خل��ق انجام می ش��ود که با 
دالرهایی ک��ه در کنگره آمریکا تصویب 

می شود، حمایت می شوند...
ادامه در صفحه ���2

 یکجانبه گرایی
 رو به افول است

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

خارجی مجلس
امروزه برگزاری نشست 
ه��ای چندجانب��ه برای 
توسعه  مس��ائل  بررسی 
ام��ری  جهان��ی  ای 
ضروری است از این رو حضور کشورمان 
در نشس��ت گروه بریکس بیانگر جایگاه 
ایران در دنیا است. همچنین باید اذعان 
کرد مشارکت در پیشرفت صلح و توسعه 
در دنیا امری مهم محس��وب می شود و 
می تواند به ح��ل چالش ها کمک کند. 
امروزه کش��ورهای متعددی تحت تاثیر 
تحری��م ه��ای ایاالت متح��ده و دنیای 
غرب هس��تند، این مهم در حالیست که 
کشورهایی مانند چین، روسیه، برزیل و 
غیره در ک��ه در بریکس حضور دارند به 

عنوان اقتصادهای قوی و...
ادامه در صفحه ���2
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بانک مرکزی امروز جزئیاتی از تورم س��ال گذشته را 
اعالم کرد که نش��ان می دهد دولت قبل که همواره 
مردم را از ونزوئالیی ش��دن اقتصاد می ترساند و خود 
را ناج��ی اقتصاد معرفی می کرد، رک��ورددار باالترین 
تورم در 70 س��ال گذش��ته بوده و اقتصاد کشور را در 
ونزوئالیی تری��ن حالت تحویل دولت س��یزدهم داده 
اس��ت. بانک مرکزی امروز به منظور آگاهی بخش��ی 
به مردم در برابر دروغ پردازی های رس��انه های حامی 
دولت قبل درباره ت��ورم، جزئیات آمار تورم 12 ماهه 
و نقطه به نقطه کش��ور به ویژه در مقطع تغییر دولت 
در س��ال 1۴00 تا اردیبهشت س��ال جاری را منتشر 
کرد. ط��ی روزهای گذش��ته به ویژه پس از انتش��ار 
گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رس��انه های حامی 
دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر 
اص��الح یارانه ها، دولت س��یزدهم را ناتوان از کنترل 

تورم معرفی کردند. 
در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ پردازی ها، 
بانک مرک��زی اقدام به انتش��ار آمارهایی کرد که بر 
اساس مصوبه مس��ئوالن دولت قبل، غیرقابل انتشار 

شده بود.
تورم ���۶۰ درصدی در برهه تغییر دولت

پس از اظهارات رئیس جمهور در برنامه گفت و گوی 

تلویزیونی مبن��ی بر تورم ۶0 درصدی در آغاز به کار 
دولت س��یزدهم، برخی رس��انه ها نس��بت به واقعی 
بودن این آمار تش��کیک کردند. با این حال بر اساس 
اطالعیه ای که بانک مرکزی امروز منتش��ر کرد، نرخ 
تورم متوسط 12 ماهه در پایان شهریور 1۴00 حدود 

۶0 درصد بوده است. 
این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴2 درصد در 
اردیبهشت سال جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود 
1۸ واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم 
ساالنه از ابتدای س��ال ۹۵ تا اردیبهشت سال جاری 
را نشان می دهد. همچنین طبق اعالم بانک مرکزی، 
نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال 1۴00 حدود 
۵۵ درصد بوده است. با این حال با تالش های دولت 
س��یزدهم به ویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل 
ش��اخص های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان 
اسفند 1۴00 به کمتر از ۳0 درصد رسید که حاکی از 
افت حدود 2۵ واحد درصدی اس��ت. نمودار زیر روند 

تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می دهد.
کاهش س�رعت رش�د نقدینگ�ی از ۴2.8 به ���۳۵.۶ 

درصد
در اطالعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت 
دولت بر شاخص های پولی به عنوان مهمترین عامل 

تورم اشاره شده است. 
ب��ر اس��اس اعالم بان��ک مرکزی، نرخ رش��د دوازده 
ماهه نقدینگی در نیمه دوم س��ال 1۴00 و اولین ماه 
س��ال جاری روند کاهشی داش��ته به طوری که نرخ 
رش��د دوازده ماهه نقدینگ��ی از ۴2.۸ درصد در پایان 
مهرماه 1۴00 به ۳۸.2 درص��د در پایان فروردین ماه 
1۴01 رس��یده اس��ت که در ح��دود 2.۶ واحد درصد 
از رش��د نقدینگی در پای��ان فروردین م��اه 1۴01 به 
افزایش پوش��ش آماری )اضافه شدن اطالعات بانک 
مهراقتص��اد در آماره��ای پول��ی( مربوط ب��وده و در 
ص��ورت تعدیل بابت افزایش پوش��ش آماری مذکور، 
رش��د نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 
1۴01 به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است. در اطالعیه 
بانک مرکزی به این نکته اش��اره ش��ده که کمترین 
نرخ رش��د نقدینگی در دوران قبل از مردادماه س��ال 
1۴00 مع��ادل ۳۸.۸ درص��د و مربوط به نرخ رش��د 
دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1۴00 بوده اس��ت. 
لذا، همانطور که مالحظه می گردد روند کاهش رش��د 
صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده 
و انتظار می رود با تداوم سیاس��ت های اقتصادی این 
دولت رشد نقدینگی س��االنه کماکان به روند نزولی 

خود ادامه دهد.

افشای جزئیات تکان دهنده ای از تورم در دولت روحانی
رئی��س جمه��ور گف��ت: ظرفیت های زی��ادی در 
کش��ورهای »دی ۸« ب��رای افزای��ش تب��ادالت 
تجاری و ترانزیت کاال وجود دارد که مغفول مانده 
است. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار »ایسیاکا 
عبدالق��ادر ام��ام« دبی��رکل س��ازمان »دی ۸« با 
تاکید بر اینکه سیاس��ت جمهوری اس��المی ایران 
همکاری با س��ازمان های منطقه ای، بین المللی و 
کشورهای جهان است، گفت: ظرفیت های زیادی 
در کش��ورهای »دی ۸« ب��رای افزایش تبادالت 
تج��اری و ترانزی��ت کاال وجود دارد ک��ه مغفول 

مانده است. رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای 
دان��ش بنیان جوانان ایران��ی در پارک های علم و 
فناوری کش��ورمان، اظهار داش��ت: ایران می تواند 
دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان خود را با دیگر 
کش��ورهای »دی ۸« به اش��تراک بگذارد. رئیسی 
با ضروری دانس��تن افزایش تبادالت تجاری میان 
اعض��ای گ��روه »دی ۸«، تصریح ک��رد: اعضای 
این س��ازمان ت��الش کنن��د ضمن فعال س��ازی 
ظرفیت های خود تبادالت تجاری بین کشورهای 

عضو را افزایش دهند.
رئیس��ی خاطرنش��ان ک��رد: آمری��کا نمی خواهد 

کش��ورهای در حال توسعه رشد کنند و عالقه مند 
اس��ت این کش��ورها به هر نحوی به نظام سلطه 
وابستگی داشته باش��ند. »ایسیاکا عبدالقادر امام« 
دبیرکل س��ازمان »دی ۸« نیز در این دیدار ایران 
را یک��ی از اعضای فعال این س��ازمان دانس��ت و 
گفت: دو نه��اد مهم »دی ۸« در تهران و همدان 
مس��تقر است. وی مورد توجه قرار گرفتن ظرفیت 
جمعیت برای کشورهای عضو سازمان »دی ۸« و 
افزای��ش تبادالت تجاری میان اعضا را دو رویکرد 
مه��م مدیریتی خود از زمان تصدی دبیر کلی این 

سازمان عنوان کرد.

ظرفیت های تجاری و ترانزیتی کشورهای »دی ۸« مغفول مانده است
رئیس جمهور:
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ايران و جهان

 حمایت از منافقین
 با دالرهای آمریکا

ادامه از صفحه یک ���
چندی��ن  تاکن��ون  صهیونیس��تی  ...رژی��م 
دانشمندان هس��ته ای و دانشمندان فعال در 
حوزه تولید واکس��ن ما را به شهادت رسانده 
و اخیرا نیز ش��هید صیاد خدایی را در نزدیکی 
مجلس ترور و به شهادت رسانده است. مردم 
ای��ران از جنایت های حقوق بش��ری آمریکا 
رن��ج می برند، آمریکا ب��ا اعمال تحریم های 
غیرقانون��ی و ظالمان��ه مان��ع واردات برخی 

داروها و تجهیزات پزشکی شده است.

یکجانبه گرایی  رو به افول است
ادامه از صفحه یک ���

...نوظه��ور تلقی می ش��وند که م��ی توانند 
معادات س��نتی غربی ه��ا و آمریکایی ها را 
تغییر دهند. در واقع شکل گیری اقتصادهای 
مکمل بر پایه تامین منافع مشترک می تواند 
خط بطالنی بر یکجانبه گرایی محسوب شود. 
بنابراین در ش��رایط کنونی همه کشورها باید 
به س��مت ابتکارات جدید و شکل دهی گروه 
ها و ائتالف ها همانند بریکس حرکت کنند تا 
کشورها بتوانند بر اساس ظرفیت های داخلی 

و منطقه ای خودشان ایفای نقش کنند.

مسببان وضع موجود پاسخگوی 
مشکالت کشور باشند

عض��و کمیس��یون اصل ن��ود مجلس گفت: 
مردم نمی پذیرند کس��انی که مس��بب وضع 
موجود کش��ور هستند، دوباره صحنه گردان و 
معرکه گردان ش��وند. حجت االسالم نصراهلل 
پژمانف��ر در گفت وگو با »عص��ر ایرانیان« با 
اشاره به یک سالگی عمر دولت سیزدهم در 
ارزیابی کلی از عملک��رد دولت، گفت: عمق 
شرایط س��ختی که در واگذاری دولت وجود 
داش��ت آنقدر عمیق است که هر اقدامی که 
ای��ن دولت انجام داده، چاله را پر نمی کند، به 
طور مثال به عنوان کش��وری که صادرکننده 
برق به افغانس��تان و عراق بودیم، تبدیل به 
واردکننده برق شدیم. وی ادامه داد: امروز ما 
وضعیتی داریم که باید در تابس��تان به مراکز 
ف��والد خودمان ک��ه جزو اس��تراتژیک ترین 
صنایع ما محس��وب می ش��وند، تعطیلی سه 
ماهه بدهیم، یا مثاًل به شهرک های صنعتی 
بگویی��م دو روز در هفته تعطیل باش��ند، این 
وضعیت نابه سامان را دولت قبل ایجاد کرده 
اس��ت، اما باید س��رعت دولت س��یزدهم در 
رفع مش��کالت را تسریع کنیم، چراکه دولت 
مسئولیت پذیرفته، اما در کل ما باید به دولت 

زمان بدهیم. ع

اجرای توافق های وزرای کشور ایران 
و عراق درباره اربعین پیگیری می شود

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی )ع( گفت: 
ب��رای پیگیری توافق های انجام ش��ده میان 
وزیران کش��ور ایران و عراق، در نخس��تین 
فرصت به عراق سفر خواهیم کرد. به گزارش 
»عصر ایرانیان« س��ید مجید میراحمدی در 
حاش��یه نود و یکمین نشس��ت ستاد مرکزی 
اربعین حس��ینی )ع( که با حضور وزیر کشور 
و اس��تانداران در محل وزارت کش��ور برگزار 
ش��د؛ افزود: در نشس��ت ام��روز تعهدات هر 
کدام از استان ها برای انجام اقدامات عمرانی 
و زیرساختی مورد بررس��ی قرار گرفت. وی 
ادامه داد: براس��اس گزارش ه��ای دریافتی، 
طرح ها در س��ه اس��تان کرمانش��اه، ایالم و 
خوزستان پیشرفت خوبی داشته است. رئیس 
س��تاد مرکزی اربعین حس��ینی اضافه کرد: 
تالش س��تاد مرکزی اربعین حسینی )ع( بر 
س��هولت س��فر برای زائران عزیز است و با 
توجه به شرایط آب و هوایی پیش رو، از تمام 
ظرفیت ها برای این امر مهم استفاده خواهد 
ش��د. میراحمدی، راهپیمایی اربعین را اقدام 
بزرگ فرهنگی در کش��ور دانس��ت و اظهار 
کرد: نشس��تی را با ریاست محترم جمهوری 
خواهیم داش��ت که نسبت به این امر، اهتمام 
باالیی دارند. مع��اون امنیتی و انتظامی وزیر 
کش��ور تصریح کرد: با توجه ب��ه دیدار اخیر 
وزرای دو کش��ور ایران و عراق و توافق های 
انجام ش��ده برای لغو روادید س��فر زمینی به 
عتبات عالیات، برای پیگیری این توافق ها به 
عراق س��فر خواهیم کرد تا هماهنگی الزم و 
مؤثر برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم 

اربعین حسینی )ع( ایجاد شود.

وضعیت حقوق بشر در عربستان 
نگران کننده است

مرکز مطالعات اس��تراتژیک و بین المللی در 
گزارش��ی اعالم کرد: ادعاه��ای محمد بن 
سلمان درباره انجام اصالحات در عربستان، 
بی��ش از آنک��ه اقدام��ی واقعی باش��د، یک 
تحرک ش��تاب زده، بی نظ��م و فاقد نتیجه 
است. مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی 
موسوم به CSIS در جدیدترین گزارش خود 
ضمن انتقاد از ادعاهای مطرح شده از سوی 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 
درب��اره اصالحات اساس��ی در این کش��ور، 
عن��وان ک��رد: اقدامات وی ش��تاب زده، بی 
نظم و فاقد نتیجه است. در این گزارش آمده 
است: ایجاد فضای باز سیاسی در عربستان 
س��عودی تا حدود زیادی محقق نشده است، 
روند اصالحات ضعیف است و وزارتخانه های 
مختل��ف در عربس��تان با یکدیگ��ر تداخل 
فعالیت دارند. مرکز مطالعات اس��تراتژیک و 
بین المللی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، 
در ادامه گزارش خود اعالم کرده اس��ت که 
وضعیت حقوق بش��ر در عربس��تان سعودی 
بسیار نگران کننده است، برخی از مخالفان 
ناپدید ش��ده و برخی دیگر اعدام می شوند و 
همه این اقدامات بدون گذراندن روند قانونی 

انجام می شود.

ایران در مذاکرات جدی است
محمد مرندی با تأکید بر اینکه آمریکا متوجه 
شد که اقدامات غیرمنطقی این کشور با پاسخ 
جدی ایران مواجه می شود، گفت ایران جدیت 
خود را بر خالف آمریکا در مذاکرات ثابت کرد 
واکنون توپ در زمین آنها اس��ت. به گزارش 
العرب��ی الجدید، »محم��د مرندی« تحلیلگر 
ارشد سیاسی و مشاور تیم مذاکره کننده ایران 
ب��رای لغو تحریم ه��ا در مصاحبه اختصاصی 
با این پای��گاه خبری گفت: در م��ورد انتقال 
احتمالی محل برگزاری مذاکرات به قطر، باید 
گفت که ای��ران قطر را به عنوان محلی برای 
مذاک��ره انتخاب کرد زیرا آن را یک کش��ور 
دوست می داند. مرندی ادامه داد: از سرگیری 
مذاکرات هسته ای به معنای نزدیک شدن به 
توافق برای احیای توافق هسته ای نیست چون 
هر گونه توافق، منوط اراده آمریکایی ها برای 
دستیابی به آن، لغو تحریم ها و ارائه تضمین ها 
به ایران به ش��یوه ای قابل قبول است. ایران 
باید به ضمانت هایی دس��ت یابد تا اطمینان 
حاصل کند آمریکا دیگر رفتار و شیوه سابقش 
را پس از دستیابی به هر گونه توافق به آسانی 
تکرار نمی کند. وی تصریح کرد: آمریکایی ها 
توافق را در دوره اوباما رئیس جمهور اس��بق 
آمریکا و در دوره های ترامپ و بایدن رؤسای 
جمهور س��ابق و کنونی این کشور به صورت 
دائمی نقض کرده و سیاست فشار حداکثری 

را علیه ایران در پیش گرفته اند.

ترکیه عضویت در اتحادیه اروپا را یک 
هدف راهبردی می بیند

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری 
ترکیه امروز در مصاحب��ه با روزنامه ایتالیایی 
»ایل مس��اجرو« گفت: آن��کارا عضویت در 
اتحادیه اروپا را یک هدف راهبردی می بیند. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، فخرالدین آلتون 
رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری 
ترکی��ه امروز دوش��نبه در مصاحبه با روزنامه 
ایتالیایی »ایل مس��اجرو« پیش از س��ومین 
اجالس سران ترکیه و ایتالیا که در ۵ جوالی 
برگزار می شود، اعالم کرد: هدف ترکیه در هر 
ش��رایطی در طول جنگ روس��یه و اوکراین، 
کمک ب��ه صلح عادالنه بود. بازیگرانی وجود 
دارند که از طوالنی ش��دن این جنگ س��ود 
می برند. آن ها فکر می کنند اگر جنگ ادامه پیدا 
کند، روسیه تضعیف خواهد شد. این کشورها 
تنها برای ادامه یافتن جنگ تالش می کنند. 
ترکیه هرگ��ز یکی از این کش��ورها نبوده و 
نخواهد ب��ود. هدف ترکیه در هر ش��رایطی 
کمک به برقراری صلح عادالنه است. رئیس 
مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه 
در ای��ن خصوص ادامه داد: ترکیه از موقعیت 
ویژه ای برخ��وردار اس��ت و از ابتدای بحران 
اوکراین تا کنون تالش کرده ایم تا از آن برای 
صلح اس��تفاده کنیم. آنکارا به مدت 70 سال 
متحد ناتو بوده و سربازان ترکیه به نمایندگی از 
ناتو در بسیاری از مناطق از کوزوو تا افغانستان 
هستند. ترکیه عضویت در اتحادیه اروپا را یک 
هدف راهبردی می بیند. وی با اشاره به اینکه 
ترکیه قرن ها از بازیگران مطرح در غرب آسیا، 
قفقاز، آس��یای مرکزی، دریای سیاه و شرق 
مدیترانه بوده است، اضافه کرد: پیشرفت های 
چشمگیری در حوزه دفاعی داشته ایم. در پی 
شروع جنگ در اوکراین با اجرای کنوانسیون 
مونترو عبور کشتی های جنگی به دریای سیاه 
را متوقف و مقادیری کمک های بشردوستانه 
برای مردم اوکراین ارسال کردیم. فخرالدین 
آلتون در پاسخ به سؤال اینکه آیا اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده باید از دادن سالح به اوکراین 
دس��ت بردارند؟، گفت: این س��ؤال را باید از 
نماین��دگان اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی 

بپرسید.

اخبار

نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس با اشاره به وجود محفلی به نام 
میز پاریس در بخش سینمایی کشور از فعالیت این محفل برای سیاه نمایی 
وضعیت جامعه ایران با استفاده از فیلم های سینمایی پرده برداشت. بیژن 
نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در مراسم سالگرد ارتحال 
امام راحل گفت: رهبر معظم انقالب در سی و سومین سالگرد ارتحال امام 
راحل عنوان کردند که کسانی که برای دشمن جاسوسی می کنند هم به 
دشمن خیانت می کنند و هم اطالعات دروغ به دشمن می دهند. وی افزود                                         : 
در سال های قبل این جاسوسی ها به صورت مخفیانه تر انجام می شد اما در 

این سال ها شاهد هستیم که افراد فعال در این بخش با صراحت بیشتری 
به جاسوس��ی برای دش��من می پردازند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس اظهار داش��ت: امروز جاسوسی را در قالب های مختلف و به ویژه 
در قالب فعالیت های فرهنگی انجام می ش��ود و با رنگ و لعاب فرهنگی 
برای دش��من جاسوسی می کنند. نوباوه خاطرنشان کرد: هنرمندانی که با 
فیلم های سینمایی شان به دنبال سیاه نمایی هستند و سعی دارند تصویری 
س��یاه را از جامعه ایران در فیلم خود به نمایش بگذارند، پیاده نظام دشمن 
هس��تند. وی افزود: سناریوی این گونه فیلم ها عموما از خارج از کشور به 
این افراد داده می شود و این هنرمندان نیز مجری این دستورات هستند و 

حتی سفارتخانه های برخی از کشورها در این مسئله نقش دارند. از حدود 
10 س��ال پیش محفلی به نام میز پاریس در بخش سینمایی ما فعال شد 
که این محفل س��ناریوهای نوشته شده و دیکته شده برای سیاه نمایی از 
وضعیت جامعه ایران در قالب فیلم های س��ینمایی را از کش��ورهای معاند 
دریافت می کردند و عمده فیلم های س��ینمایی که بر اساس این سناریوها 
س��اخته می شد در دوران اصالحات مجوز گرفتند. نوباوه خاطرنشان کرد: 
جامعه اروپا خود درگیر مسائل و مشکالت فراوانی است و سیاست مداران 
کشورهای اروپایی برای انحراف افکار عمومی سعی دارند تصویر غیرواقعی 

و مخدوش از جامعه ایران به نمایش بگذارند.

فعالیت میز پاریس در بخش سینمایی کشور
افشاگری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس؛

 جدیدترین نماد حقوق بشر آمریکایی
ممانعت از کمک به زلزله زدگان افغانستانی؛

در حال��ی آمریکا خود را مدعی حقوق بش��ر می داند که 
تحریم های این کش��ور کمک به زلزل��ه زدگان افغان را 
دش��وار کرده و حضور 20 س��اله اش به اعتراف نهادهای 
آمریکای��ی دس��تاوردی جز گس��ترش فق��ر و ناامنی در 
افغانس��تان نداشته اس��ت. آمریکا در حالی مدعی حقوق 
بشر و دفاع از آن است که همزمان با وقوع زلزله مرگبار 
در جنوب افغانس��تان، مقامات طالب��ان اعالم کردند که 
ب��ه دلیل تحریم های آمریکا کش��ورهای مختلف امکان 
کمک رس��انی به آس��یب دیدگان این حادثه را ندارند. از 
سوی دیگر لشگرکشی این کشور و حضور طوالنی مدت 
در افغانستان حاصلی جز گس��ترش فقر و ویرانی در پی 

نداشته است.
تحریم آمریکا مانع کمک رسانی به زلزله زدگان جنوب  ���

افغانستان
بامداد چهارشنبه )1 تیر( زمین لرزه  شدید، شرق افغانستان 
از جمل��ه والیت های پکتیکا و خوس��ت را تکان داد و در 
این زلزله مرگب��ار تاکنون 1۵00 نفر جان باخته و 2000 
تن دیگر زخمی شدند. کشورهای بسیاری از جمله ایران 
از هم��ان لحظات اول اقدام به کمک رس��انی و ارس��ال 
تجهیزات کردند، اما تحریم آمریکا مانع ارسال کمک ها 
به زلزله زدگان ش��ده اس��ت. مقامات طالب��ان نیز اعالم 
کردند که به دلیل تحریم آمریکا کش��ورها نمی توانند به 
مردم زلزله زده کمک کنند. در این راس��تا، »سراج الدین 
حقانی«، وزیر کش��ور دولت موق��ت طالبان ضمن انتقاد 
از عملک��رد آمریکا در نحوه کمک رس��انی به زلزله دگان 
افغانس��تان انتقاد کرده بود. وی گفته بود که بس��یاری از 
کش��ورها به دلیل تحریم های آمری��کا نمی توانند برای 

افغانستان کمک ارسال کنند.
انسداد ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا ���

پس از به قدرت رس��یدن طالبان در 1۵ آگوس��ت 2021 
میالدی، ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از 
۹.۵ میلیارد دالر سرمایه های افغانستان را مسدود کرده و 
دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت 
اقتصادی افغانس��تان را وخیم تر کرد. به رغم اعتراضات 
فراوان درباره انسداد ذخایر افغانستان، »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا سرانجام دستور بلوکه شدن 7 میلیارد دالر 
از دارایی های افغانس��تان را صادر کرد و دس��تور داد که 

این اموال بلوکه شده میان قربانیان حمالت 11 سپتامبر 
و کمک های بشردوستانه به افغانستان تبدیل شود. کاخ 
س��فید اعالم کرد ک��ه آمریکا در ماه ه��ای آتی صندوق 
س��پرده ای برای مدیریت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی های 
افغانستان ایجاد خواهد کرد تا از این پول برای کمک به 

مردم افغانستان استفاده شود.
نیمی از مردم افغانستان گرسنه هستند ���

اقدام آمریکا در اختصاص دارایی های مردم افغانستان به 
قربانی��ان حوادث 11 س��پتامبر در حالی صورت می گیرد 
ک��ه صن��دوق حمایت از ک��ودکان س��ازمان ملل متحد 
)یونیس��ف( بار دیگر نسبت به احتمال مرگ یک میلیون 
کودک به دلیل س��وءتغذیه حاد در افغانستان هشدار داد. 
این نهاد نس��بت به وضعیت بد کودکان در افغانستان بار 
دیگر به ش��دت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که 
اگ��ر اقدام فوری صورت نگیرد، ی��ک میلیون کودک به 
دلیل سوءتغذیه ش��دید جان خود را از دست خواهند داد. 
همچنین س��ازمان ملل در گزارش جدید خود اعالم کرد 
که امنیت غذایی در افغانس��تان به مرحله فاجعه رس��یده 
و نزدی��ک به 20 میلی��ون نفر از جمعیت این کش��ور با 

گرسنگی شدید مواجه هستند. براساس این گزارش که با 
همکاری سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل تهیه شده 
نشان می دهد که هنوز هم 1۹.7 میلیون نفر، حدود نیمی 

از جمعیت افغانستان با گرسنگی شاید رو به رو هستند.
ویرانی دستاورد ���2۰ سال حضور آمریکا در افغانستان
بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته است که طی 
20 س��ال گذش��ته هزینه هنگفتی در افغانستان از سوی 
آمری��کا انج��ام گرفت، اما نتیجه آن این ب��وده که از هر 
۳ افغ��ان یک نفر در آس��تانه قحطی قرار دارد. س��یگار 
تصریح کرده اس��ت که این کش��ور 1۴۶ میلیارد دالر به 
افغانستان در طول بیست سال گذشته کمک کرده است، 
اما با آن هم، خشک سالی، کمبود غذایی و بحران کووید 
-1۹ وضعیت انسانی در این کشور را تشدید کرده است. 
طبق این گزارش، برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی 
افغانس��تان هزینه ای در حدود ۸۹ میلیارد دالر به مصرف 
رس��یده، اما اکنون همه این ها از بی��ن رفته و نیز اهداف 
دیگر مانند کمک به زنان و دختران و برقراری حاکمیت 
قانون، همه پس از خروج امریکا تحت تهدید مس��تقیم 

طالبان قرار دارد.

آمری�کا اجازه بررس�ی جنای�ت جنگ�ی نیروهای این  ���
کشور در افغانستان را نداد

دادگاه اله��ه پس از آنکه س��الها چش��مان خ��ود را بر 
جنایات آمریکایی ها در افغانس��تان بسته بود اعالم کرد 
که تحقیقاتی درباره جنایات جنگی آمریکا در این کشور 
آغاز کرده اس��ت و »فاتو بنسودا« دادستان دادگاه عالی 
کیفری، از این دادگاه خواس��ته اس��ت تا اجازه بررس��ی 
فعالیت های نظامی کارمندان س��ازمان سیا و طالبان در 
افغانستان را بدهد. این دادس��تان، اجازه تحقیقات را در 
مورد فعالیت های نظامیان آمریکا، جاسوس��ان س��ازمان 
اطالعاتی آمریکا )س��یا(، اداره امنیت ملی افغانس��تان را 
خواس��تار شده اس��ت. کش��تار مردم بی دفاع افغانستان، 
ش��کنجه و تجاوز، بمب��اران مدارس و بیمارس��تان ها و 
حمالت هوایی ب��ه غیرنظامی ها تنها بخش های از این 
جنایات نام برده ش��ده است. اما آمریکا با بررسی پرونده 
جنای��ات جنگی اش در افغانس��تان در دادگاه بین المللی 
الهه مخالفت کرد و تهدید کرد قضات دادگاه را تحریم 
می کند موضوعی که در نهایت منجر به توقف بررس��ی 

پرونده آمریکا شد.
���2۴۰ هزار کشته حاصل حضور آمریکا در افغانستان

موسس��ه امور عمومی و بین الملل واتس��ون در دانشگاه 
براون در گزارشی نوشت است که هزینه جنگ آمریکا در 
افغانستان 2.2۶ تریلیون دالر بوده و در این 2۴1 هزار نفر 
به طور مس��تقیم در نتیجه این جنگ کشته شده اند. طی 
20 س��ال در مجموع 2 ه��زار و ۴۴۸ هزار نظامی آمریکا 
در این جنگ کشته ش��ده و هزار و 1۴۴ نفر از نیروهای 
ائتالف ناتو نیز در این جنگ جان خود را از دس��ت دادند. 
در این گزارش آمده است که ۶۹ هزار نیروی افغانستانی 
نیز در این جنگ جان خود را از دست دادند و 72 روزنامه 
ن��گار و ۴۴۴ نیروی کمک های بشردوس��تانه نیز در این 
جنگ 20 ساله کشته شدند. آمریکا در حالی با ادعا حقوق 
بشر و احیای حقوق مردم افغانستان در سال 2001 به این 
کشور حمله کرد که در پایان این جنگ جنگ، افغانستان 
در حال حاضر با بدترین بحران انسانی خود روبرو است. 
اما آمریکا به رغم به بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی 
در این کشور حاضر به آزادسازی ذخایر ارزی نشده و فشار 

بر مردم افغانستان را تشدید کرده است.

س��فر مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به ایران 
برای احی��ای برجام، حاک��ی از عزم قاره س��بز برای 
تحمی��ل هزینه های خ��روج آمریکا از ای��ن توافق به 
جمهوری اسالمی است. سفر »جوزپ بورل« به ایران 
به منظور متقاعد کردن کش��ورمان برای بازگش��ت به 
برجام در حالی انجام می ش��ود که اصرار آمریکا برای 
حفظ تحریم های یک جانبه، مانع از احیای این توافق 
شده است. گرچه اروپا در مواضع خود برای حمایت از 
حقوق ایران، اندکی از الک دفاعی خارج شده اما هنوز 
تا به رسمیت شناختن کامل مطالبات جمهوری اسالمی 
راه��ی طوالنی در پیش دارد. اروپ��ا در موارد متعددی 
نش��ان داده که هم هوادار سرسخت آمریکاست و هم 
از احیای برجام دم می زند. به عنوان نمونه در ماجرای 
س��فر »رافائل گروس��ی«، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به س��رزمین های اشغالی پیش از نشست 
ش��ورای حکام و صدور قطعنامه علیه ایران، واکنشی 
نش��ان نداد و موضعی اتخاذ نکرد. ای��ن در حالی بود 
که مدیران کل پیشین این نهاد دستکم ظاهر را حفظ 
می کردند و نش��انه ای مبنی بر وابستگی و غیرمستقل 
بودن از نهادهای اس��رائیلی از خود نش��ان نمی دادند. 
ام��ا انفعال قاره س��بز در برابر این اق��دام غیرحرفه ای 
دبی��ر کل آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی، درنهایت 
به ضرر آن ها نیز تمام ش��د. ای��ران با خاموش کردن 
دوربین ه��ای فراپادمانی آژانس ب��ه تل آویو و حامیان 
غربی صهیونیستها این پیام را ارسال کرد که در پاسخ 
به اقدام نیابتی غ��رب و گریز از انجام تعهدات، تردید 

نخواهد کرد.

تفاوت ماهوی در رویکرد اروپا ایجاد نشده است ���
عالوه بر این، تعهدات گذش��ته همچون اجرایی کردن 
س��از و کار مالی »اینس��تکس« برای جبران مافات در 
چنبره ابهام و انفعال باقی مانده و ده ها مورد از این دست، 
حاکی از آن است که بورل به جای سفر به ایران، باید به 
کاخ سفید سفر می کرد و رئیس جمهور مذبذب آمریکا را 
به ترک اعتیاد تحریم متقاعد می نمود. نکته اینجاست 
که در الیه های مختلف تحلیلی و رویکردهای علنی و 
غیرعلنی اروپا، این نکته دیده می ش��ود که اس��تراتژی 
قاره س��بز در قبال ایران، همچنان در مدار گذشته قرار 
دارد و تغییر چندانی در نحوه ورود اروپا به مذاکرات رخ 
نداده اس��ت. تنها تفاوت را می توان در مالیم تر ش��دن 
مواض��ع آن ها ارزیابی کرد، چراکه در دس��تور کار قرار 
گرفت��ن دیپلماس��ی متوازن علی��ه تحریم ها و تحرک 
گسترده ایران در قفقاز و آسیای میانه به منظور تقویت 
ش��ریان های اقتصاد منطقه ای، وزن توافق با غرب به 
نفع اقتصاد را کمتر از گذشته کرده است. در این میان، 
وزارت خارج��ه فرانس��ه در بیانیه ای اع��الم کرد که از 
ایران می خواهد همین حاال از این فرصت دیپلماتیک 
برای نهایی کردن و به نتیجه رس��اندن برجام استفاده 
کند. این بیانیه در حالی صادر می ش��ود که بروکس��ل 
و واش��نگتن برخالف آنچه ادعا می کنند، به این جمع 
بندی رسیده اند که فرصت آن هاست که در حال پایان 
یافتن است و اگر از موقعیتی که ایران برای آن ها فراهم 
کرده اس��تفاده نکنند، باید در آینده هزینه سنگین تری 
برای آوردن کشورمان پای میز مذاکره بپردازند. عالوه 
بر این، نادیده گرفتن مطالبات ایران در تأمین و توسعه 

چرخه سوخت هسته ای، جمهوری اسالمی را به یکی 
از صاحبان فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای بدل کرد؛ 
به نحوی که 1۵ بار بازرس��ی از تأسیس��ات اتمی ایران، 
برآیندی ج��ز عدم انحراف به س��وی مقاصد نظامی و 
فعالیت در چارچوب پروتکل های بین المللی نداش��ت. 
اگر در مقطع دهه ۸0 شمس��ی، خواس��ت ایران برای 
دس��تیابی به انرژی هس��ته ای صلح آمیز به رس��میت 
ش��ناخته می ش��د، امروز نیازی نبود که غرب وارد یک 
فرایند طوالنی به منظور متقاعد کردن کشورمان برای 
کاهش س��طح غنی سازی خود ش��ود. اروپا در واقع، در 
حال تکرار همان اشتباه است و هنوز هم حاضر نیست 
اغالط راهبردی آمریکا را به بایدن یادآوری نماید بلکه 
در نقطه مقابل، می کوشد هزینه سنگین خروج آمریکا 
از برجام را به پای ایران بنویسد! در هر صورت، تالش 
دیپلماتیک جوزپ بورل با در نظر داشتن موارد فوق، از 
سه زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه سفر مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به ایران، پس از گرفتن 
عکس یادگاری با »رابرت مالی«، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران انجام ش��د. در عرف دیپلماتیک، انتش��ار 
ه��ر تصویر یا اظهارنظر، فضاس��ازی ب��رای تحرکات 
آینده دیپلماتیک محس��وب می شود و درج عبارت ابراز 
»تعهد آمریکا« برای بازگش��ت ب��ه توافق زیر عکس، 
از نزدیک ش��دن مواضع آمری��کا و اروپا برای تحمیل 
قرائت مدنظرشان از توافق حکایت دارد. به این مفهوم 
که قرائت واش��نگتن از برجام، بدون رعایت مالحظات 
ایران بوده و هست و انتشار این عکس به مفهوم پایان 
اختالف ظاهری بروکس��ل و واشنگتن و شدت عمل 

بیش��تر در آینده خواهد بود. دوم، جمهوری اس��المی 
در ح��ال فعال کردن ظرفیت های تجاری – اقتصادی 
در منطقه اس��ت و تحرکات قابل توجهی در این حوزه 
ص��ورت داده. دعوت چین از رئیس جمهور کش��ورمان 
جهت مش��ارکت در »بریکس پالس« و »گفتگوهای 
س��طح باال پیرامون توس��عه جهانی« در حالی اس��ت 
که کش��ورهای شرکت کننده در این اتحادیه اقتصادی 
به انضم��ام قدرت های نوظه��ور اقتص��ادی فعال در 
»بریکس« بیش از نیمی از جمعیت جهان را پوش��ش 
می دهند و افزون بر ۳0 درصد از قدرت اقتصادی جهان 

را در دست دارند.
امنی�ت  افت�ادن  خط�ر  ب�ه  نگ�ران  اروپ�ا  ���

صهیونیست هاست
افتتاح کریدور ش��مال – جنوب با همکاری روس��یه، 
همکاری ای��ران در افزایش دو برابری س��وآپ گازی 
ترکمنس��تان ب��ه آذربایج��ان، کلید خوردن ق��رارداد 
راهبردی 2۵ س��اله ایران و چین، رش��د 20 درصدی 
تجارت خارجی و رش��د ۸ تا ۴۵0 درصدی مبادالت با 
همسایگان، از رویدادهایی هستند که از یک سو مشت 
ایران را در هر مذاکره ای پر می کند و از طرفی، س��هم 
برجام را در رش��د اقتصادی کشورمان تقلیل می دهد. 
این در حالی اس��ت که احی��ای به زعم غرب، از حجم 
همکاری های متقابل میان ایران، روسیه و چین خواهد 
کاست و موجب می شود بخشی از منابع ایران، صرف 
برجام ش��ود. در کنار توهم مهار ای��ران از این طریق، 
پاس های گل پکن و مس��کو به ته��ران در مبادالت 

اقتصادی تا حدی بلوکه می شود. 

 سفر »بورل« پازل احیای برجام را تکمیل کرد؟
فاکتورنویسی اروپا برای ایران؛

 آمریکا در حال سقوط آزاد است
نشریه انگلیسی تلگراف:

یک نشریه انگلیسی نوشت: ایاالت متحده 
در حال س��قوط آزاد اس��ت و اقتصاد آن به 
س��مت رکود پیش  می رود. نش��ریه تلگراف 
در یادداش��ت تن��دی ب��ه انتق��اد از بایدن و 
پرداخ��ت.  آمری��کا  در  وی  سیاس��ت های 
نویسنده این مقاله معتقد است که در بیش از 
20 سال گذشته، هرگز کاخ سفید را آشفته تر 
از وضعیت فعلی آن ندیده است و برای وی 

غم انگیزتری��ن منظ��ره امروز جه��ان، افول 
خی��ره کننده ابرقدرت جهان و غرق ش��دن 
آمریکاس��ت. وی معتقد اس��ت ک��ه ایاالت 
متحده در حال س��قوط آزاد اس��ت، اقتصاد 
آن به س��مت رکود می رود، ت��ورم فزاینده، 
قیمت سرسام آور بنزین و کاالهای مصرفی 
و همچنین سقوط ش��دید بازار سهام باعث 
ش��ده تریلیون ها دالر از ارزش حساب های 

بانکی افراد در آمریکا کاس��ته شود. نویسنده 
این مقاله معتقد اس��ت که اکنون احس��اس 
ناخوشی در سراسر ایاالت متحده قابل لمس 
اس��ت و اعتماد عمومی به ق��درت رهبری 
جو بای��دن وجود ندارد. همچنین نویس��نده 
مقاله با اس��تناد به آخرین نظرسنجی نشریه 
می کند  اع��الم   ،RealClearPolitics
ک��ه اکنون کمت��ر از یک نف��ر، از هر چهار 

آمریکایی معتقد اس��ت که ای��االت متحده 
در مسیر درس��تی حرکت می کند. در پایان 
نویسنده این مقاله تاکید می کند که بسیاری 
از ناظران سیاسی بر این باورند که انتخابات 
می��ان دوره ای در م��اه نوامبر ممکن اس��ت 
بزرگترین انق��الب محافظه کارانه در کنگره 
آمریکا از سال 1۹۹۴ میالدی باشد و اکنون 
محافظه کاران در مورد باز پس گیری کنترل 

ایاالت متحده از دس��ت چپ ه��ای افراطی 
صحبت می کنن��د. به نظر نویس��نده مقاله 
تلگ��راف، آمریکا به بازگش��ت آزادی کامل 
که ش��امل آزادی اقتصادی، امنیت عمومی، 
مرزهای امن و اعتقاد به رهبری در س��طح 
جه��ان آزاد اس��ت، نی��از دارد و این اهداف، 
دقیقاً مقابل برنامه بایدن است که برای مردم 

آمریکا بسیار مخرب و مضر بوده است.
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اقتصاد کالن

 مراقب پیامک های 
جعلی مالیاتی باشید

مدیرکل دفتر مرکزی حراس��ت سازمان امور 
مالیاتی کشور در خصوص وقوع برخی جرایم 
در فض��ای مجازی هش��دار داد و از مودیان 
خواس��ت مراقب پیامک ه��ای جعلی مالیاتی 
باش��ند. به گ��زارش مهر به نقل از س��ازمان 
مالیاتی ایران، کم��ال رضایی مدیرکل دفتر 
مرکزی حراس��ت سازمان امور مالیاتی کشور 
اظهار داش��ت: با توجه به شیوع برخی جرایم 
در فضای مجازی که منجر به س��وء استفاده 
از برخی مودیان و یا س��رقت از حساب های 
شخصی ایشان ش��ده، الزم است مودیان در 
خص��وص این گونه اقدام��ات کالهبرداران و 
س��رقت اینترنتی هوشیار باش��ند.وی اظهار 
داش��ت: اخیراً مشاهده ش��ده از سوی برخی 
افراد فرصت طل��ب، پیامک هایی با مضمون 
مالیات برای مودیان ارس��ال ش��ده که پس 
از آنکه مودی ب��ر روی آن کلیک نموده، به 
صفحه س��ایت جعلی جهت پرداخت مالیات 
منتقل شده و از طریق این سایت، از حساب 

بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.

بحران رکود تورمی دامن آمریکا را 
گرفت

در حالی ک��ه اقتصاددانان در م��ورد احتمال 
رکود تورمی در اقتصاد جهانی از س��ال آینده 
بحث می کنند اما وضعیت اقتصادی ایاالت 
متحده نش��ان م��ی دهد این کش��ور از هم 
اکنون به رکود تورمی نزدیک تر شده است.
به گزارش مه��ر در حالی که اقتصاددانان در 
م��ورد احتمال رکود تورمی در اقتصاد جهانی 
از س��ال آین��ده بحث می کنن��د اما وضعیت 
اقتصادی ایاالت متحده نش��ان می دهد این 
کشور از هم اکنون به رکود تورمی نزدیک تر 
شده است.محمد العریان، اقتصاددان و رئیس 
کالج کوئینز در دانش��گاه کمبریج گفته است 
متأسفانه فرود نرم تورم به سطوح امن - که 
نرخ رش��د باال و اشتغال باال را حفظ می کند. 
نرخ - بعید ش��ده است.«العریان در اظهارات 
خود افزود: دسترس��ی به این منطقه ناشی از 
سیاست های اشتباه فدرال رزرو آمریکا بوده 
است و حتی اگر مسئول مشکل تورم به دلیل 
خارجی بودن و مرتبط با زنجیره تامین نیست. 
اما مدیریت آن در ابتدا کند بود و به دنبال آن 
واکنش خشونت آمیزتری به دنبال داشت.این 
امر ضروری است که باعث شد بازارها اعتبار 
بانک مرکزی را زیر س��وال ببرند و بسیاری 
از بان��ک های مرکزی در سراس��ر جهان نیز 
همین اشتباه را مرتکب شدند.العریان توضیح 
داد: مش��کل اعتماد به سیاس��ت های بانک 
های مرکزی طی دو س��ال گذشته بازارها را 

به سمت نوسانات شدید سوق داده است.

قیمت نفت برنت به ۱۱3.3۴ سنت 
رسید

قیم��ت آتی نف��ت برنت پ��س از 2.۸ درصد 
افزایش در روز جمعه امروز دوشنبه 22 سنت 
یا 0.2 درص��د افزایش یاف��ت و به 11۳.۳۴ 
دالر در هر بش��که رس��ید.به گ��زارش مهر 
قیمت نف��ت در روز دوش��نبه افزایش یافت، 
زیرا سرمایه گذاران منتظر هرگونه اقدام علیه 
صادرات نفت و گاز روس��یه بودند که ممکن 
اس��ت در جریان نشست س��ران گروه هفت 
در آلمان انجام ش��ود.در حالی که دولت های 
غربی به دنبال راه هایی برای کاهش توانایی 
روس��یه برای تأمین مالی جنگ در اوکراین 
هستند، چشم اندازی برای کاهش عرضه در 
بازار وجود دارد.قیمت آتی نفت برنت پس از 
2.۸ درصد افزایش در روز جمعه، 22 س��نت 
یا 0.2 درص��د افزایش یاف��ت و به 11۳.۳۴ 
دالر در هر بش��که رس��ید.نفت خام وس��ت 
تگ��زاس اینترمدیت آمریکا پ��س از افزایش 
۳.2 درصدی در جلس��ه قبل، با 11 سنت یا 
0.1 درص��د افزایش ب��ه 107.7۳ دالر در هر 
بشکه رس��ید.با این حال، به دلیل محدودیت 
عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی به دلیل 
تحریم های غرب بر نفت روسیه، قیمت نفت 
به خوبی باالی 100 دالر در هر بش��که باقی 
ماند.انتظ��ار می رود این هفت��ه رهبران گروه 
7 درباره گزینه هایی ب��رای مقابله با افزایش 
قیمت انرژی و جایگزینی واردات نفت و گاز 
روسیه و همچنین اعمال تحریم های بیشتر 
که تورم را تش��دید نمی کن��د، گفتگو کنند.از 
جمل��ه این اقدامات، تعیین س��قفی بر قیمت 
نفت خام و صادرات محصوالت نفتی روسیه 
با هدف کاهش درآمد روسیه و در عین حال 
محدود کردن آسیب به سایر اقتصادها است.
ویوک دار، تحلیلگر بانک مش��ترک المنافع 
استرالیا در یادداشتی گفت: »معلوم نیست که 

سقف نرخ به این نتیجه برسد یا خیر.«

هیچ پیامک تهدیدآمیزی برای من 
نیامده است

وزیر صمت با رد شایعات اخیر مبنی بر ارسال 
پیامک تهدی��د آمیز ب��رای وی گفت: هیچ 
پیامک تهدیدآمیزی  برای من نیامده است و 
این ادعا را من صراحتا تکذیب می کنم البته 
برای انتصابات پافش��اری و فش��ار روی من 
هست اما شفاف بگویم که کسانی که فشار 
می آورند جزو استیضاح کنندگان نیستند. به 
گزارش خانه ملت  سیدرضا فاطمی امین در 
جلسه امروز کمیس��یون صنایع و معادن که 
با دس��تورکار بررسی استیضاح او برگزار شد 
درباره برخی خبرها مبنی بر ارس��ال پیامک 
تهدیدآمی��ز برای وی، گف��ت: هیچ پیامک 
تهدیدآمی��زی  برای من نیامده اس��ت و این 
ادعا را من صراحتا تکذیب می کنم و هرکس 
چنی��ن حرف��ی مطرح ک��رده بای��د خودش 
پاسخگو باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اف��زود: البته تعداد معدودی درباره  انتصابات 
بر من فش��ار آورده و پافش��اری می کنند اما 
اینکه پیامک  تهدی��د آمیزی برای من آمده 
باش��د درست نیس��ت و من چنین حرفی را 
جای��ی نزده ام. فاطمی امین اضافه کرد: اگر 
کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل 
شود من آنجا اس��امی را خواهم گفت اما به 
صورت شفاف و صراحتا می گویم که کسانی 
که پافش��اری بر انتصابات کرده اند، اس��امی 

شان در بین امضاکنندگان استیضاح نیست.

بانک مرکزی: تورم خرداد »تورم 
پنهان« است

معاون اقتص��ادی بانک مرکزی گفت: تورم 
خردادماه در واقع تورم پنهان اس��ت که پس 
از اصالح نظام پرداخ��ت و حذف ارز ۴200 
تومانی تومان نمایان شد. به گزارش تسنیم، 
پیم��ان قربانی در برنام��ه تلویزیونی ضمن 
تشریح دالیل رش��د نرخ تورم در خردادماه، 
اظهار داش��ت: افزای��ش نرخ ت��ورم دالیل 
مختلفی دارد، بخش��ی مربوط به شوک های 
عرضه مث��اًل افزایش نرخ ارز، مردمی کردن 
یارانه ه��ا، ت��ورم وارداتی ناش��ی از افزایش 
قیمت کاالهای خوراک��ی در جهان و تغییر 
نرخ تس��عیر ارز است.وی با بیان اینکه علت 
افزایش نرخ تورم خردادماه امس��ال ناشی از 
تغیی��ر قیمت برخی از کاالهاس��ت که از ارز 
ترجیحی اس��تفاده می کردند، گفت: این امر 
بیش��تر اصالح نظ��ام پرداخت اس��ت و این 
تورمی نبوده که توس��ط دولت ایجاد ش��ده 
باشد بلکهاز سال ۹7شروع شده است.معاون 
اقتص��ادی بانک مرکزی درب��اره اصالح ارز 
ترجیحی گفت: این سیاس��ت قابل استمرار 
نبود، در سال ۹7 یارانه به واردات تخصیص 
می یاف��ت و قاچاق می ش��د. االن به انتهای 
زنجیره انتق��ال یافته و یاران��ه ۳00 و ۴00 
هزارتومانی به مردم داده شده و این اصالح 
قیمتی به تورم خردادماه برخورد کرد.قربانی 
اف��زود: در واقع این تورم در گذش��ته بوده و 
با اصالح قیمت ها آش��کار شد؛ بنابراین این 
اصالح قیمتی در هر زمانی انجام شود، تاثیر 

خود را می گذارد.

پیش بینی نفت ۱35 دالری تا چند 
ماه دیگر 

موسس��ه IHS مارک��ت پی��ش بینی کرد 
ک��ه به خاط��ر کمبود عرضه نف��ت به بازار 
جهان��ی در نیمه دوم س��ال جاری ش��اهد 
رس��یدن قیمت به 1۳۵ دالر در هر بش��که 
خواهی��م بود. به گزارش ف��ارس به نقل از 
تاس، موسس��ه IHS مارکت که بخشی از 
موسس��ه رتبه بندی S&P گلوبال به شمار 
م��ی رود که اعالم کرده که به خاطر کمبود 
عرض��ه نفت در بازار جهان��ی در نیمه دوم 
امس��ال احتماال قیمت به 1۳۵ دالر در هر 
بشکه باال خواهد رفت.در شرایط کنونی هر 
بش��که نفت برنت با قیمت 110 دالر خرید 
و فروش می ش��ود. با این حال کارشناسان 
IHS معتقدند در س��ه ماهه س��وم امسال 
قیمت تا 1۳۶.۳ دالر افزایش خواهد یافت.
این موسس��ه در گزارش خود آورده به طور 
کلی در نیمه دوم س��ال 2022 قیمت نفت 
حول رقم 1۳۵ دالر در هر بشکه خواهد بود 
و متوسط قیمت برای سال جاری 122 دالر 
پیش بینی می ش��ود.بر اس��اس ارزیابی های 
این موسس��ه دلیل باال رفتن قیمت کمبود 
عرضه به بازار اس��ت. کاه��ش تولید نفت 
روس��یه به خاط��ر تحریم ه��ا، موضوعات 
مرتب��ط به برج��ام در کن��ار پایی��ن آمدن 
ظرفی��ت آزاد تولید نفت کش��ورهای عضو 
اوپ��ک پالس از جمله عواملی هس��تند که 
از سوی کارشناسان موسسه IHS مارکت 
به عنوان دالیل رش��د قیم��ت نفت عنوان 
ش��ده اند.بر اساس ارزیابی های این موسسه 
بین المللی در ابتدای ۶ ماهه نخست امسال 
حج��م ظرفیت آزاد تولید نفت کش��ورهای 
عض��و گروه اوپک پ��الس در مجموع 2.7 
میلیون بشکه بود که تا پایان امسال به 1.۸ 
میلیون بش��که در روز خواهد رسید و فقط 
عربس��تان و امارات ام��کان افزایش تولید 

خواهند داشت.

اخبار

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در 
سال گذشته 2۳2 میلیارد مترمکعب گاز در 
کشور تولید شده اس��ت. به گزارش مهر، 
»مجید چگن��ی« ام��روز در اولین رویداد 
توس��عه همکاری ه��ای دان��ش بنیان در 
اس��تقرار هوشمندس��ازی نظام توزیع گاز 
با اش��اره به اینکه در س��ال های گذش��ته 
رهب��ر معظم انقالب تاکی��د فراوانی برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان داشتند، 

اظهار داش��ت: امس��ال به نام تولید دانش 
بنی��ان و اش��تغال آفرین نام گذاری ش��ده 
اس��ت.وی ادامه داد: بای��د از این ظرفیت 
عظیم خدادادی که به کش��ور داده ش��ده، 
استفاده درس��ت کنیم و قدرش را بدانیم.
چگنی ب��ا تاکید بر اینکه اگر در این حوزه 
س��رمایه گذاری کنی��م، نی��از ب��ه واردات 
نخواهیم داش��ت، گفت: این شرکت ها تا 
۹۹ درصد از نیازهای کش��ور را با توجه به 

ظرفیت و توانمندی می توانند تامین کنند.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران بیان 
ک��رد: این رویداد می توان��د ارتباط صنعت 
گاز را با ش��رکت های دانش بنیان توسعه 
دهد.معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت 
گاز در ارتباط به ش��رکت های دانش بنیان 
پیشتاز بوده اس��ت، ادامه داد: با راه اندازی 
انستیتوها در دانشگاه های کشور، همکاری 
با شرکت های دانش بنیان آغاز شده است.

به گفته چگنی، بیش از 2۶ میلیون مشترک 
صنعت گاز در کشور وجود دارد.وی با بیان 
اینکه بیش از 7۵ درصد از انرژی موردنیاز 
کش��ور توس��ط ش��رکت ملی گاز تامین 
می ش��ود، گفت: در س��ال گذش��ته 2۳2 
میلیارد مترمکعب گاز تولید کردیم.معاون 
وزیر نفت با اش��اره به اینکه با مشارکت و 
همت شرکت های دانش بنیان گوشه ای از 
نیازهای خود را تامین کنیم، افزود: اس��ناد 

باالدستی کش��ور برای بهینه سازی انرژی 
زیاد اس��ت و سیاس��ت های ابالغی رهبر 
انقالب در حوزه انرژی راهگش��ا است.وی 
ادامه داد: امس��ال باید س��امانه توزیع خود 
را ب��ه کنتورهای هوش��مند مجهز کنیم.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران تاکید 
کرد: باید تس��هیالتی برای مشتریان خود 
برای اجرای این طرح در نظر بگیریم البته 

مدل اقتصادی هنوز نهایی نشده است.

تولید 232 میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

قطعی برق معضل جدی این روزهای صنایع کوچک 
صنایع توان جبران خسارات را ندارند

گ�روه اقتصادی-میث�م ترکی�ان: ب��ا توجه به خس��ارات و 
مشکالت زیادی که سال گذش��ته برای صنایع به وجود 
آمد، دولت اعالم کرد که برای امسال قطعی برق صنایع 
با خواهد بود منتهی باید توجه ش��ود که قطعی برق نباید 
عادی انگاری شود.به گزارش مهر، یکی از مشکالتی که 
صنایع کش��ور س��االنه با ورود به فصل گرما با آن مواجه 
می ش��وند، موضوع قطع��ی برق بدون برنام��ه و تعطیل 
ش��دن های گاه و بی گاه به دلیل خاموش ش��دن ماشین 
آالت و خطوط تولید اس��ت. مس��أله ای که منجر به ورود 
خسارات زیادی به صنایع به ویژه صنایع کوچک از جمله 
آسیب دیدن دستگاه های صنعتی، استهالک دستگاه های 
خط تولید، از دس��ت رفتن یک روز کام��ل کاری و آماده 
نشدن سفارشات در سالهای قبل شده است.دولت نیز هر 
سال اعالم می کند که خسارات وارده را جبران می کند اما 
تاکنون گزارش��ی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر 
نش��ده و پیگیری ه��ای مهر نیز از باب��ت وضعیت جبران 
خس��ارات بی نتیجه بوده اس��ت. البته باید اشاره شود که 
طب��ق گفته فعاالن صنعت��ی، نمی توان ب��رآورد دقیق از 
خسارت ناشی از قطعی برق در صنایع و واحدهای تولیدی 
داش��ت چرا که عالوه بر استهالک دستگاه ها، مواد اولیه 
نیز در حین قطعی برق طی روند تولید خراب می شوند.در 
این بین با توجه به خس��ارات و مشکالت زیادی که سال 
گذش��ته برای صنایع به وجود آم��د، دولت اعالم کرد که 
برای امسال قطعی برق صنایع با برنامه خواهد بود؛ یعنی 
بر خالف س��الهای قبل که صنایع حین کار با قطعی برق 
مواجه می ش��دند امسال قطعی ها از قبل اعالم می شود و 

نهایتاً یک روز به طول می کشد.
وضعیت قطعی برق شهرک های صنعتی ���

در این رابطه علی رس��ولیان مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه امسال 
عمده قطعی های برق با برنامه خواهد بود، به مهر گفت: 
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، امسال قطعی برق حداکثر 
یک روز بین س��اعات 11 صبح تا 2۳ ش��ب خواهد بود.
معاون وزی��ر صمت اضافه کرد: طب��ق تفاهم نامه امضا 
ش��ده با وزارت نیرو، تا میزان 200 کیلووات برق تولیدی 
به صورت تضمین��ی خریداری خواهد ش��د.وی افزود: با 
توجه به اینکه مشکل قطعی برق در صنایع باید حل شود، 
نیروگاه های خود تأمین )DG( بنگاه های اقتصادی برای 
زمان اوج مصرف و اس��تقرار نیروگاه های مقیاس کوچک 
)CHP( برای تأمین برق صنایع در کوتاه مدت در دستور 

کار است؛ شیوه کار نیز به این صورت است که با استفاده 
از این دو روش، بنگاه های اقتصادی مازاد برق تولیدی شان 
را ترانزیت کرده و به دیگر صنایع می فروش��ند. همچنین 
به ازای تولید هر مگاوات برق در ش��هرک های صنعتی، 
100 مترمربع زمین رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار 
داده خواهد شد.رسولیان ادامه داد: همچنین به دستور وزیر 
صم��ت، مجوز خرید CHP و DGهای دس��ت دوم تا 
پایان ش��هریور امسال اخذ شده است، که سرمایه گذاران 
عالقه مند می توانن��د از این فرصت ویژه بهره ببرند. البته 
تاکن��ون افزایش ظرفیت برق در ح��وزه CHPها ۵00 
مگاوات بوده و ۴00 مگاوات نیز توس��ط DGهای خود 

تأمین از سوی واحدهای صنعتی اضافه شده است.
قطعی برق نباید عادی انگاری شود ���

به گزارش مهر، باید توجه داش��ت که صنایع کوچک هم 
س��رمایه کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و هم توان 
جبران خس��ارات وارده به ماش��ین آالت و دس��تگاه های 
صنعتی خ��ود را به صورت کامل ندارن��د، بنابراین دولت 
بای��د همانطور که وعده داده قطعی برق این بخش را هم 
بابرنامه پیش ببرد و هم حداکث��ر توان خود را برای عدم 
قطع برق به کار گیرد زیرا صنعتگران مش��کالت عدیده 
دیگ��ری همچون محدودیت های مالی، کس��ادی بازار و 
مشکل تأمین مواد اولیه را دارند و اگر قرار باشد قطعی برق 
نیز تبدیل به یک روال عادی شود، نیم توان انتظار داشت 
وضعیت تولید روند بهبود را طی کند.دولت در نظر داشته 
باش��د که واحد تولیدی برای پرداخت مالیات، بازپرداخت 

تسهیالت، تأمین هزینه جاری و حقوق نیروی انسانی باید 
تولید و درآمد داش��ته باشد و قطعی برق مشکالت زیادی 
را ب��رای واحدها ایجاد کرده و همچنین می تواند منجر به 

کمبود و گرانی کاال نیز شود.
قطعی برق صنایع به ضرر کشور است���

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه قطعی برق صنایع به ضرر کش��ور اس��ت گفت: 
تا جای��ی که ضرورت اقتضا نمی کن��د و به تعبیری کارد 
به اس��تخوان نرس��یده، نباید برق و انرژی صنایع را قطع 
کرد. مراقب صنایع باش��یم که ضربه به آنها باعث ضربه 
وارد ش��دن به یکی از پایه های اقتصاد کش��ور می شود. 
محمدتقی نقدعلی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای 
افزای��ش تولید برق و جلوگی��ری از قطعی برق در صنایع 
مادر نظیر فوالد و سیمان، بیان کرد: نبود فرهنگ سازی 
درست در مصرف انرژی اعم از گاز و برق باعث شده که 
به محض کمبود، با خاموش��ی و قطع��ی به خصوص در 
صنایع مواجه می شویم که این موضوع به صورت مستقیم 
بر عملکرد صنایع تاثیرگذار اس��ت.وی با یادآوری قطعی 
گاز در زمس��تان سال گذشته گفت: در زمستان گذشته با 
افزایش مصرف گاز در کش��ور، بالفاصله گاز صنایع قطع 
شد و آن ها را با مشکالتی مواجه کرد نمونه آن را در فوالد 
مبارکه اصفهان دیدیم که باعث بروز خس��اراتی شد.این 
عضو مجمع نمایندگان اصفهان با بیان اینکه قطع کردن 
انرژی به صنایع ضربه زده و خسارت بزرگی به کشور وارد 
می کند، افزود: باید در موضوع مصرف انرژی به س��متی 

»درست مصرف کردن« حرکت کنیم تا منابع هدر نرود.
نقدعلی بیان اینکه قطعی برق صنایع به ضرر کشور است، 
گف��ت:  تا جایی که ضرورت اقتضا نمی کند و به تعبیری 
کارد به استخوان نرسیده، نباید برق و انرژی صنایع را قطع 
کرد. البته که بسیاری از صنایع همچون فوالد مبارکه برای 
تولید برق نیروگاه خورش��یدی احداث کردند ولی باز هم 
مراقب صنایع باشیم که ضربه به آن ها باعث ضربه وارد 
شدن به یکی از پایه های اقتصاد کشور شده و در نهایت 

حیات مردم مورد تهدید قرار می گیرد.
صنایع نباید در اولویت قطع برق باشند ���

محسن زنگنه عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اس��المی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت دیگر آن 
است که در بس��یاری از شهرس��تان ها و مناطق محروم 
قطعی برق اتفاق می افتد اما در تهران این اتفاق نمی افتد.
زنگنه اظهار داش��ت: در مناطق محروم قطعی برق باعث 
می شود چاه های کشاورزی هم کار نکند. همچنین ما در 
حوزه های انتخابی خود شاهد قطعی آب، برق و قطع برق 
چاه کش��اورزی هستیم و الزم اس��ت وزارت نیرو و جهاد 
کشاورزی در این زمینه رفتار درست داشته باشند و برق بر 

اساس عدالت توزیع شود.
قطعی برق لطمه سنگینی به صنایع وارد می کند ���

اقبال ش��اکری با اش��اره به ضرورت برنام��ه ریزی برای 
افزای��ش تولید برق و جلوگی��ری از قطعی برق در صنایع 
مادر نظیر فوالد و س��یمان، بیان کرد: قطعی برق صنایع 
لطمه سنگینی به آنها وارد کرده و خسارات جبران ناپذیری 
ب��ه دنبال دارد، لذا ما با تصمیم قطعی برق صنایع موافق 
نیس��تیم.وی با بیان اینکه وزارت نیرو تولید محور است، 
توضیح داد: وزارت نی��رو تا جایی که می تواند، تولید برق 
را افزای��ش می دهد اما باید در کنار این کار ضمن رعایت 
الگوی مصرف، به دنبال کاهش برق بدون درآمد یا همان 
پرت ش��بکه و استفاده غیرقانونی از ش��بکه برق باشیم. 
همچنین باید از دس��تگاه های کم مصرف اس��تفاده کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه نباید با خاموشی صنایع به آنها لطمه زد، گفت: صنایع 
جزئی از کشور است قطعی برق صنایع به نفع مردم نیست. 
نتیجه قطعی برق صنایع، افزایش قیمت محصوالت آن ها 
است.ش��اکری گفت: اگر قرار بر قطع��ی برق صنایع هم 
باش��د، باید از قبل به آنها اطالع داده شود، نه اینکه بدون 
برنامه ریزی باش��د و ما به ازای آن هم باید مشوق هایی 

پیش بینی شود.

در حال��ی که مجلس به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت ها 
است اما درباره وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که به موجب 
احیا این وزاتخانه، عمال لغو می ش��ود چه تدبیری دارد؟ به گزارش تس��نیم 
وزارت بازرگانی نخس��تین بار در سال 12۸۹ قمری  با نام »وزارت تجارت« 
ایجاد شد تا روابط بین دولت و بازرگانان را شکل دهد اما این وزارتخانه دولتی 
بارها در این سال ها دستخوش تغییر شده و در وزارتخانه های مختلف دولتی 
ادغام ش��ده است.این وزارتخانه تا س��ال 1۳۹0 به کار خود ادامه داد تا اینکه 
ب��ا وزارت صنایع و معادن وقت ادغ��ام گردید، وزارت جدید صنعت، معدن و 
تجارت به وجود آمد. در دولت  دوازدهم نیز حسن روحانی رئیس جمهور به 
دنبال احیایی این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقی مانده از عمر این 
دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود 
مجلس شورای اسالمی طرحی در این خصوص ارائه کرده  که دولت نیز آن 
را پذیرفته است.احیایی وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت های مختلف 
گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در 
بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیایی این وزارتخانه تالش 
کرده اند که در مواردی نیز به دلیل مخافت های فعالن اقتصادی و تولیدی و 

وزارتخانه های ذی ربط و ذی نفع، موضوع احیا کنسل شده است.
قانون انتزاع قربانی احیای وزارت بازرگانی  ���

قانونی در این ارتباط با نام قانون »تمرکز وظایف بخش کشاورزی« معروف 
به انتزاع وجود دارد که که در سال های مختلف به بهانه هایی از جمله تنظیم 

بازار کاالهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که 
مجلس طرحی در ارتباط با ایجاد وزارت بازرگانی دارد که عمال این قانون مهم 
برای بخش کش��اورزی کشور را لغو می کند.  در مقاطعی در دولت قبل  که 
وظایف بخش کشاورزی) قانون تمرکز( از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد 
و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می شود مجددا مسئولیت های تنظیم 

بازار بخش کشاورزی از وزارت مطبوع خود سلب خواهد شد.
ابهامات مهم احیای وزارت بازرگانی برای بخش کشاورزی  ���

1. حال که مجلس شورای اسالمی طرح ایجاد وزارت بازرگانی را دنبال می 
کند باید س��وال کرد که در این شرایط وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش 
کشاورزی چه خواهد شود و در دولت سیزدهم نیز مانند دولت دوازدهم قانونی 
تمرکز لغو خواهد شد.2. قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از مهم ترین 
برنامه های ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی است که با روی کار آمدن وی 
این قانون دوباره اجرا و وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی به این وزارتخانه 
برگشت؛ حتی بس��یاری از برنامه ریزی های بخش کشاورزی بر مبنای این 
قانون پایه ریزی شده است. حال با گذشت یک سال، قرار است این اختیارات 
از وزارت جهاد کشاوزی گرفته شود و ساداتی نژاد می تواند برنامه های خود 
را در این ش��رایط ادامه دهد.۳. وضعیت شرکت  پشتیبانی امور دام و شرکت 
بازرگانی دولتی که به طور مرتب میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در دهه های گذش��ته پاسکاری شده است چه می شود و در 

این شرایط تحت مدیرت وزارت جهاد باقی خواهند ماند یا خیر.۴. وزارت جهاد 
کشاورزی در مقایسه با وزارت بازرگانی اولویت های تامین بازار را محصول 
داخلی قرار می دهد و همواره در دوره های که قانون تمرکز اجرایی شده است 
فعالیت ها و شغل کشاورزی وضعیت اقتصادی بهتری داشته است، اما وزارت 
بازرگانی برای تنظیم و تامین بازار تفاوت زیادی بین محصول داخلی و وارداتی  
قائل نمی شود و مبنای انتخاب محصول برای تامین را قیمت آن می گذارد.۵. 
در صورت مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و وزارتخانه جهاد کشاورزی 
با لغو قانون  انتزاع، مجلس و دولت چه واکنش و پاسخی برای این بخش ها 
خواهند داشت.۶. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه تجربیات کمتری که 
برای تنظیم بازار در مقایسه با  وزارت بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت دارند 
و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته عملکرد مناسبی در این ارتباط 
نداشته، هر چند که وضعیت کشاورزان بهبود یافته است.دولت با طرح مجلس 
ش��ورای اسالمی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو 
وزارت خان��ه صنعت و معدن و همچنی��ن وزارت بازرگانی موافقت کرد .اخیراً 
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با توجه به ضرورت نظارت بر بازار 
و تسهیل تجارت طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده اند ، بر 
این اساس ظاهراً طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با این طرح 
کسب شده است.اخیراً دولت طرح مردمی سازی یارانه ها را اجرایی کرده است 
و تش��کیل وزارت بازرگانی قدرتمند، می تواند در خصوص مدیریت بازارهای 

داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد.

وزارت بازرگانی احیا شود وضعیت قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چه می شود؟ 

تخلیه فشار های تورمی حذف ارز ۴2۰۰ از تیرماه
دولت برای مهار شوک عرضه تدبیر کند 

درحالی که تورم 12درصدی خرداد ماه ناشی 
از حذف ارز ترجیحی احتمااًل در تیر ماه تکرار 
نمی شود و شاهد تورم ۳ الی ۴ درصد در تیر 
ماه هستیم، اما از محل افت سرمایه درگردش 
و کاهش احتمالی طرف عرضه، تورم جدیدی 
پیش بینی می شود که دولت باید از هم اکنون 
تدبی��ر کند. به گزارش تس��نیم،  بر اس��اس 
گ��زارش مرکز آم��ار ایران ت��ورم ماهانه در 
خرداد ماه به  12.2 رسیده است. بنا بر عقیده 
برخی کارشناسان، یکی از مهمترین عواملی 
که باعث ثبت این رکورد  ش��د، بحث حذف 
تخصیص ارز ۴200تومانی واردات کاالهای 
اساس��ی ب��ود. صرف نظر از اینک��ه هنوز ارز 

ترجیحی دارو برقرار است اما باید توجه کرد 
که دولت از محل پرداخت یارانه ۳00 و ۴00 
هزار تومانی به حدود ۸0 میلیون نفر ماهیانه 
حدود 2۵ هزار میلیارد تومان و تا پایان سال 
رقم��ی نزدیک به ۳00 ه��زار میلیارد تومان 
از محل درآمدهای ناش��ی از مابه التفاوت ارز 
ترجیحی به یارانه بگیران پرداخت خواهد کرد.
اگر سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم را 
پس از روی کار آمدن واکاوی کنیم، بی شک 
مهمترین آن، حذف ارز ۴200تومانی اس��ت. 
پدیده ارز ۴200تومان��ی، در دولت دوازدهم 
متولد ش��د و قصد آن کاهش فش��ار ناش��ی 
از تحریم ها به روی س��فره و اقتصاد اقش��ار 

کم درآمد جامعه بود و قصد داشت از افزایش 
قیمت کاالهای اساسی جلوگیری کند.پس از 
انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران و رشد 
تورم خردادماه به نظر می رس��د که به خالف 
نظر طرفداران حذف ارز ۴200 مبنی بر عدم 
تأثیرگذاری این ارز، شاهد تأثیر ارز ترجیحی 
در ت��ورم بوده ایم و اتفاق��اً به اعتقاد اکثریت، 
ارز ۴200تومان��ی به هدف برخ��ورد کرده و 
توانس��ته بود از رش��د تورم خصوصاً در تورم 
مواد غذایی که بیش��ترین رشد را )میان تمام  
س��بد کاالیی مربوط به سنجش تورم مرکز 
آمار ایران( تجربه کردند تا حد نسبتاً مطلوبی 
جلوگیری کند. رش��د تقاضا ناشی از افزایش 

ج��و روانی یک��ی از دالی��ل افزایش قیمت 
خوراکیها در خرداد ماه بود اما به نظر میرسد 
احتم��اال از اواخر تابس��تان، از محل کاهش 
سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و تشدید 
انتظارات تورمی افت عرضه کاال موتور تورم 
را روشن نگه خواهد داشت. انتظارات تورمی 
عامل ج��دی و مهمی برای تورم اس��ت در 
مقوله اخیر نیز انتظارات تورمی ناشی از طرح 
حذف ارز ۴200 تومان��ی بود. از طرف دیگر 
همانطور که  اش��اره شد، اثرات تورمی حذف 
دالر ۴200 تومانی فقط محدود به خرداد ماه 
نیست. با این حذف، زنجیره تعدیل پی درپی 
قیمت ها فعال شده و تا چند ماه ادامه خواهد 

یافت: زنجیره افزای��ش قیمت خوراکی، بعد 
دس��تمزد، بعد هزینه تولی��د، بعد قیمت همه 
کااله��ا و خدمات و بعد دس��تمزد و ...  هنوز 
در ابتدای راه است.بر این اساس دولت باید از 
همین امروز برای پوشش سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی مرتبط با کاالهای مشمول 
ارز ترجیح��ی برنام��ه ریزی کن��د. هر گونه 
کوتاهی در ای��ن موضوع به طور حتم منجر 
به تشدید انتظارات تورمی خواهد شد. توجه 
داشته باشید که سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی ۵0 درصد کل تسهیالتی است که از 
طریق سیستم بانکی کشور، تخصیص داده 

می شود.
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شهرستان

طرح چالش تامین آب کالنشهر مشهد 
در سطح ملی موفقیت آمیز بود

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد، درنشست 
خب��ری به مناس��بت هفته صرف��ه جویی در 
مص��رف آب و برق مش��ترک مدیران عامل 
شرکت های آب منطقه ای خراسان رضوی 
و آب و فاضالب مش��هد گفت: طرح چالش 
تامین آب کالنش��هر مش��هد در سطح ملی 

موفقیت آمیز بود .
حسین اسماعیلیان یکی از مهم ترین اقدامات 
صورت گرفته در خصوص تأمین آب مشهد 
را، طرح چالش تأمین آب کالنش��هر مشهد 
در س��طح ملی بیان کرد و افزود: خوشبختانه 
ثم��ره تالش ها و پیگیری ه��ای مختلف از 
سوی استانداری خراسان رضوی، نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی و سایر دستگاهای 
ذیربط، در س��فر ریاس��ت جمهوری و هیئت 
دولت به مشهد محقق شد که بر این اساس 
۵ ه��زار میلیارد تومان اعتبار به صورت ارزی 
و ریالی برای پروژه های آب و فاضالب شهر 
مش��هد اختصاص داده شد.  وی در خصوص 
انشعابات غیرمجاز اظهار داشت: بخش زیادی 
از این انش��عابات در حوزه باغ ویالها صورت 
می گیرد که از سال گذشته و در سال جاری با 
همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه و 
دستگاه قضایی، برخورد با انشعابات غیرمجاز 
تشدید شده است و با متخلفین برخورد قاطع 
و قانونی می شود.  اسماعیلیان درباره وضعیت 
آب در روس��تاهای اطراف مشهد خاطرنشان 
کرد: از 270 روستای تحویلی به آبفای مشهد 
در سال گذشته، 1۴0 روستا با وضعیت تنش 
آبی رو به رو بوده اند که با اقدامات گسترده و 
موثری که توسط این شرکت صورت گرفته، 

این تعدا به ۹0 روستا کاهش یافته است. 
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد 
ادامه داد: البته برای روس��تاهای دارای تنش 
آبی، آبرسانی به صورت تانکری و سیار برقرار 

خواهد بود. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گاز 
استان اصفهان و کمیته امداد

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان 
اصفهان، ابوالقاس��م عسکری، سرپرست این 
شرکت بیان داشت:  این تفاهم نامه به منظور 
توسعه همکاری های مشترک و بهره مندی 
از ظرفیت های موج��ود و افزایش تعامالت 
در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی، با هدف 
اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر و کارآمد در 
جهت تروی��ج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه 
گاز طبیعی و همچنین ارائه خدمات مطلوب 

به مددجویان کمیته امداد منعقد گردید.
وی، اف��زود: طی این تفاهم نامه کمیته امداد 
اس��تان متعهد به اجرای فرآیند بهینه سازی 
موتورخانه ها بر اس��اس نیاز س��نجی اعالم 
شده توسط شرکت گاز، نگهداری مناسب از 
سیس��تم های موتورخانه ها و تالش مستمر 
در راستای کاهش مصرف گاز طبیعی حداقل 
10 درصد نس��بت به سال گذش��ته و ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در دانشگاه 
و خان��واده های محترم کارکنان کمیته امداد 
می باش��د. مهندس عس��کری، ارزیابی اولیه 
موتورخانه های کمیته امداد توس��ط ناظرین 
شرکت گاز به منظور مشخص شدن نواقص 
و اشکالت سیستم های مذکور، پیگیری عقد 
قرارداد فی مابین پیمانکاران مورد تایید هر دو 
سازمان، اجرای فرایند بهینه سازی موتورخانه 
ها بر اساس نیاز سنجی اعالم شده )بصورت 
مشارکتی( و ایجاد بستر الزم در جهت حضور 
نماین��ده ان��رژی کمیته ام��داد در دوره های 
اموزشی با محوریت بهینه سازی مصرف گاز 
طبیعی را از جمله تعهدات شرکت گاز در این 

تفاهم نامه عنوان نمود.
سرپرست شرکت گاز اس��تان اصفهان، بیان 
داش��ت: کمیته ام��داد اس��تان اصفهان 2۶ 
موتورخانه با حداقل ۵۶ مش��عل مصرف گاز 
طبیعی دارد که برای تنظیم مش��عل هیترها، 
جلوگیری از س��وخت ناقص و بهینه سازی و 

عایق کاری، همکاری الزم ارائه خواهد شد.
در ادام��ه مدیرکل کمیته ام��داد امام خمینی 
استان اصفهان، افزود: برنامه ریزی و اجرای 
طرح ه��ا و دوره های آموزش��ی مش��ترک در 
خصوص اهمی��ت مدیریت مص��رف بهینه، 
همچنین اجرا و توس��عه طرح های پژوهشی، 
تحقیقات��ی در افزایش راندمان مصرف گاز و 
استفاده از ظرفیت های مشترک در همکاری 
با س��ازمان های مردم نهاد ب��ا هدف ارتقای 
سطح دانش و فرهنگ مصرف ایمن و بهینه 
انرژی از جمله موارد همکاری در این تفاهم 

نامه است.

همایش »مصرف بهینه آب و برق » با 
حضور ائمه جمعه سراسر استان مرکزي

همای��ش »مص��رف بهینه آب و ب��رق » با 
حضور ائمه جمعه و جماعات و مدیران عامل  
ش��رکت هاي تابع��ه وزارت نیرو در اس��تان 

مرکزي ، برگزار گردید.
به گ��زارش رواب��ط عمومي ش��رکت آب و 
فاض��الب اس��تان مرک��زي ،ائم��ه جمعه و 
جماعات استان از تاسیسات ابرساني، تصفیه 
خانه آب ، سد کمال صالح و وضعیت ذخیره 

آبي در این سد بازدید نمودند.
 یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��تان مرکزي در این همایش 
ط��ي س��خناني عن��وان ک��رد : روحانیون ، 
مساجد و مراکز دیني نقش غیر قابل انکاري 
در ش��کل گیري باور ها و ارزش ها در بین 
م��ردم دارند و اموزه ه��اي دیني و فرهنگي 
با محوریت مدیریت مص��رف آب مي تواند 
نق��ش مهم��ي در تبیین فرهن��گ مصرف 
بهین��ه اب ایفا کن��د. مدیر عامل ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان مرکزي با اش��اره به 
خشکس��الي و گرماي بي سابقه در ۵0 سال 
اخی��ر مدیریت صحیح مصرف آب و رعایت 
الگوي مصرف توس��ط مشترکین را یکي از 
مهم ترین راه هاي برون رفت از شرایط کم 
آبي عنوان کرد وبر فرهنگ سازي درراستاي 
رعایت الگوي مصرف و اس��تفاده از ظرفیت 
ائم��ه جمعه و جماعت ب��راي تبیین اهمیت 
صرفه جویي در مص��رف آب تاکید نمود در 
ادامه وي به تش��ریح ش��رایط منابع آبي در 
شهر ها و روستاهاي استان پرداخت و گفت 
:آنچه مسلم اس��ت، توجه ویژه به اهمیت و 
مدیریت بهینه و استفاده درست از منابع آب 
بر پایه همکاري و مشارکت تمام سطوح در 
جامعه اس��ت باید اصالح الگوي مصرف آب 
در بخش هاي مختلف جامعه نهادینه شود و 
در تحقق این امر ش��هروندان ، سازمان ها و 
نهادهاي دولتي همگي باید با تعهد و آگاهي 
اجتماعي به این مهم توجه نموده تا ش��اهد 
اس��تفاده درس��ت از منابع آب استان باشیم. 
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
مرکزي ضمن تبریک هفته صرفه جویي در 
مص��رف آب عنوان ک��رد : مدیریت مصرف 
در آب و ب��رق ، یک��ي از ارکان مهم اقتصاد 
مقاومتي اس��ت که در تولید رش��د مستقیم 
دارد در ادام��ه این همایش حجت الس��الم 
و المس��لیمن هادی میرزایي رئیس شوراي 
سیاس��ت گذاري ائمه جمعه اس��تان  ضمن 
یادآوري همکاري دلسوزانه ائمه جمعه استان 
در حل مشکالت شهروندان  ، تالش براي 
ترویج مصرف بهینه آب و برق را در تریبون 

هاي نماز جمعه مورد تاکید قرار داد.

رویت پذیری و کنترل مصرف برق 
ساختمان های اداری به صورت لحظه 

ای پایش می شود
برق  توزی��ع  ش��رکت  تیبانیان:مدیرعام��ل 
س��منان در دیدار با رئیس کل دادگس��تری 
استان گفت: در راستای برنامه های مدیریت 
مصرف، رویت پذیری و کنترل مصرف برق 
کلیه مش��ترکین اداری به صورت لحظه ای 
رصد و پایش می ش��ود. سید محمد حسینی 
نژاد با بیان این که براس��اس مصوبه هیئت 
وزیران، دس��تگاه های اجرای��ی موظفند در 
س��اعات اداری به می��زان حداقل ۳0 درصد 
نس��بت به مصرف دوره مش��ابه س��ال قبل 
کاهش داش��ته باشند افزود: این میزان برای 
پس از ساعات غیراداری ۶0 درصد مصرف 
جاری با الوی��ت خاموش کردن روش��نایی 
غیرضروری و س��امانه های سرمایشی است 
و در ص��ورت عدم توج��ه ادارات، مراتب به 
آنان اخطار شده تا نسبت به رعایت مصرف 
برق اقدام نمایند. وی تصریح کرد: از مجموع 
۴00 هزار اشتراک برق در استان، ۳.۵ درصد 
اشتراک ها به بخشهای صنعت و کشاورزی 
اختصاص دارد که 70 درصد انرژی استان را 
مصرف می نمایند. وی به تش��کیل نشست 
های متعدد با مشترکان صنعتی، کشاورزی 
و مدیران صنایع، شهرک های صنعتی، اتاق 
بازرگانی و خانه کش��اورز اشاره کرد و یادآور 
شد: دستورالعمل ها و هماهنگی های الزم 
با کلی��ه ذینفعان به عمل آم��ده و جملگی 
در جریان وضعی��ت تولید و مصرف و نحوه 
هم��کاری با صنعت برق ب��رای گذر موفق 
از پیک بار تابس��تان هستند. حسینی نژاد از 
تعامل ارزشمند دس��ت اندرکاران بخشهای 
حقوق��ی و قضایی در رس��یدگی ب��ه موارد 
برقهای غیرمجاز قدردانی نمود و خاطرنشان 
کرد: موضوع سرقت سیمهای مسی، یکی از 
مشکالت اساس��ی در تامین برق مشترکان 
است و این اقدام سارقان، موجب قطعی برق 
مش��ترکان و نارضایتی مش��ترکان را فراهم 
م��ی نماید. در ادامه رئیس کل دادگس��تری 
استان سمنان با بیان این که در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال رفاه مردم 
هس��تیم اظهار کرد: با توجه به برنامه محور 
بودن ش��رکت های برق و آب، انتظار بر این 
اس��ت که مردم همواره از طعم شیرین این 

خدمات بهره مند شوند.

اخبار

ب��ه گ��زارش خبرن��گار رواب��ط عمومی، 
مرحله بررس��ی مدارک برگزیدگان آزمون 
اس��تخدامی ش��رکت فوالد خوزستان در 
دانش��کده فنی مجتمع عالی آموزش��ی و 

پژوهشی صنعت آب و برق آغاز شد.
 عباسعلی تقوی معاون منابع انسانی و امور 

اجتماعی گفت: آزمون استخدامی شرکت 
فوالد خوزستان در اسفندماه 1۴00 از میان 
متقاضیان بومی استان خوزستان به منظور 
تامین منابع انسانی متخصص برگزار شد. 
 وی اظهار داش��ت: نتایج اولی��ه در اواخر 
اردیبهش��ت ماه 1۴01 از سوی  دانشگاه 

ش��هید چمران اهواز اعالم و پس از اعالم 
نتایج، ب��ه اعتراضات داوطلب��ان در زمان 
قانونی رسیدگی شد.  تقوی در ادامه گفت: 
پس از اعالم  نتایج نهایی به شرکت فوالد 
برگزیدگان  بررس��ی مدارک  خوزس��تان، 
استخدامی بر اساس رشته های تحصیلی 

برای مشاغل زیر کارشناسی و کارشناسی 
به مدت دو هفته در مجتمع عالی آموزشی 
و پژوهش��ی صنعت آب و ب��رق با حضور 
نماین��دگان ش��رکت ف��والد خوزس��تان 
انجام خواهد ش��د.   گ��زارش خبرنگار ما 
حاکی اس��ت، روزانه م��دارک هفتاد تن از 

برگزی��دگان  این آزمون بررس��ی و پس از 
تایید مدارک دواطلبان، متقاضی در س��یر 

مراحل نهایی جذب قرار خواهد گرفت.
 گفتنی است، در آزمون استخدامی شرکت 
فوالد خوزستان، ۵7۵ تَن موفق به کسب 

نمره قبولی شدند.

مرحله بررسی مدارک برگزیدگان آزمون استخدامی شرکت فوالد خوزستان آغاز شد.
آغاز مرحله بررسی مدارک برگزیدگان آزمون استخدامی شرکت فوالد خوزستان

نمایندگان ایثارگران باید خود جوش و داوطلبانه فعالیت کنند 
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران با بیان 
اینکه ایثارگری وظیفه عموم مردم است، گفت: نمایندگان ایثارگران باید خود 

جوش و داوطلبانه فعالیت کنند این نمونه ای از عمل به والیت است.
حجت االسالم لطف اهلل ثقفی در گردهمایی نمایندگان ایثارگران دستگاه های 
اجرایی خراسان رضوی که یک شنبه پنجم تیر در مشهد مقدس برگزار شد، 
گفت: نباید تکریم خانواده ش��هدا و ایثارگران نباید مختص روزهایی از سال 
که به نام ش��هدا، جانبازان وآزادگان نام گذاری شده، قرار بگیرد، این امر باید 

در طول سال به صورت مستمر انجام شود.
مش��اور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران تصریح کرد: تکریم جامعه ایثارگری و 
زنده نگهداشتن یاد شهدا باید در سیستم  ادارات نهادینه شود و مسیر فعالیت 
س��ازمان ها در مسیر ایثار و شهادت باشد برای مثال جلسات در ادارات به نام 
ش��هدا برگزار شود. حجت االس��الم ثقفی تاکید کرد: مسئول امور ایثارگران 
نباید منتظر برنامه و دستور باشد که کار فرمایشی انجام شود، فعالیت ها باید 
خود جوش و  داوطلبانه و در مس��یر محورهای مشخص باشد، که مجموعه 

فعالیت ها در یک مسیر حرکت کند.
وی با بیان اینکه در شبکه اقتصادی کشور بیش از ۸0 هزار خانواده شهید و 
ایثارگر مشغول به کار هستند، افزود: شاغالن ایثارگر، سرمایه های اجتماعی 
س��ازمان ها هستند، که می توانید در فعالیت ها از وجود این ایثارگران بهره مند 

ش��د. وی افزود: متاسفانه در برخی از سازمان ها دیدار با مسئوالن به سختی 
انجام می شود، شما نمایندگان پلی باشید برای دیدار ارباب رجوعان ایثارگر با 

مدیران ادارات، که رفع مشکالت تسریع یابد.
وی ادام��ه داد: اجرای طرح س��پاس مختص بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
نیست، انتظار است تمامی مدیران در این امر مشارکت داشته باشند، تا بتوانند 

مشکالت ایثارگران در این دیدارها برطرف شود.
وی اف��زود: دیدار ب��ا ایثارگران نباید ب��ه عدم بودجه گره زده ش��ود، با یک 
هماهنگی و تعامل با س��ایر س��ازمان ها، خیلی راحت این طرح انجام خواهد 
شد، اگر این موضوع به عدم بودجه گره زده شود مشکالتی ایجاد می کند، که 

تبعات آن در جایی دیگر زمانی دیگر خودش را نشان خواهد داد.
مش��اور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران با بی��ان اینکه ایثارگری وظیفه عموم 
مردم اس��ت، گفت: نمایندگان ایثارگران باید خود جوش و داوطلبانه فعالیت 

کنند این نمونه ای از عمل به والیت است.
وی پیش��نهاداتی در خصوص زنده نگداش��تن یاد و خاطره ش��هدا بیان کرد 
و گف��ت: مکانی برای یادواره و یادبود ش��هدا در ادارات ایجاد کنید، فرزندان 
شهدای سازمان را معرفی و تصاویر شهدا را در سازمان نصب کنید و نشست 
های به صورت مس��تمر با فرزندان شهدا و ایثارگران برگزار شود، اجازه بدید 

طرح ها و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

مشاور وزیر اقتصاد در امور ایثارگران:

جمع شدن سفره دالالن با صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی
شهردار اصفهان مطرح کرد:

علی قاس��م زاده در نشس��ت هم اندیش��ی با 
روحانی��ون و معتمدان محل��ه منطقه چهار 
ش��هرداری، اظهار کرد: ش��ورای شهر دوره 
شش��م عزم ج��دی برای رف��ع معضالت و 
مش��کالت ش��هروندان دارد، در این راس��تا 
اعضای ش��ورای اس��المی شهر در محالت 

حضور می یابند تا مشکالت را احصا و سپس 
تا حصول نتیجه پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه عمده هزینه ش��هرداری ها 
صرف نگهداشت شهر می شود به طوری که 
بخ��ش زیادی از بودجه را به خود اختصاص 
می دهد، ادامه داد: اگر شهروندان، شهرداری 
را در نگهداری ش��هر کمک کنند، هزینه ها 
به ش��دت کاهش می یابد. شهردار اصفهان 
تصریح کرد: اگر هزینه های نگهداری شهر 
کاه��ش یابد، می توان ای��ن بودجه را صرف 
عمران ش��هر کنیم و اعتبارات را به سمت و 

سوی رفع مشکالت و توسعه شهری هدایت 
کرد. وی ادامه داد: به عنوان مثال به صورت 
روزانه حدود ۹۵0 تن زباله جمع آوری می شود 
ک��ه ۳۵0 تن آن ش��یرابه های زباله اس��ت 
ک��ه عامل بس��یاری از بیماری ها و نازیبایی 
محالت است؛ لذا اگر این موضوع در منازل 
مدیریت شود، هزینه های شهرداری کاهش 
می یابد.قاس��م زاده اف��زود: رویکرد مدیریت 
ش��هری در این دوره، ارتقای کیفیت زندگی 
در محالت اس��ت، در این راس��تا امیدواریم 
بعد از چهار س��ال، در محالت مش��کالت و 

معضالت عدیده و اساسی نداشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: یک��ی از برنامه های 
مدیریت ش��هری این است که هر سال ۳0 
محل��ه را در مناط��ق پانزده گانه شناس��ایی 
و اولویت بن��دی ک��رده و به ص��ورت خاص 
در جهت رفع مش��کالت محالت در زمینه 
ترافیک، حمل ونقل، زیباس��ازی، عمرانی و 
مش��کالت فرهنگی و اجتماع��ی آنها اقدام 

کند.
ش��هردار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه ص��دور 
الکترونیکی پروانه ساختمانی، اظهار کرد: بر 

اساس تالش و تدبیر مدیریت شهری پروانه 
س��اختمانی به تازگی به صورت الکترونیکی 
صادر می ش��ود، ب��ا این اقدام دیگ��ر نیاز به 
مراجعه حضوری ش��هروندان به شهرداری 
نیست و س��فره دالالن در این عرصه جمع 

می شود.
وی در خص��وص اهمی��ت تکری��م ارب��اب 
رجوع، گفت: هدف ش��هرداری این است که 
اگر شهروندان به ش��هرداری مراجعه کنند، 
جلوی پای ش��هروندان بلند شویم و به آنها 

خدمت رسانی کنیم.

بخش��نده با اش��اره به اینکه تا کنون ۳7 
ش��رکت که از چرخ��ه تولید خارج ش��ده 
بودند، با تمهیدات الزم مجددا وارد چرخه 
تولید شده است، گفت: از انتقادات سازنده 

اصحاب رسانه حمایت خواهیم کرد.
دادس��تان ایالم، در نشست خبری رئیس 
کل دادگستری اس��تان ایالم به مناسبت 

گرامیداش��ت هفته قوه قضائیه با حضوئر 
اصحاب رس��انه این اس��تان، اظهار کرد: 
بحث ربا یکی از مواردی اس��ت که مورد 
توجه دادستانی است، کسانی که رباگیرنده 
هستند اگر اعالم کنند، ما قول می دهیم 
که از تخفیفات قانونی در  زمینه جرائم آنها 

استفاده شود.
»حبیب اهلل بخشنده« با بیان اینکه موضوع 
ساخت و سازهای غیرمجاز نیز مورد رصد 
دادس��تانی است، البته بخش از آن مربوط 
به اجرائیات شهرداری است، تصریح کرد: 
در  ای��ن زمین��ه نیز جلس��ات متعددی با 

شهرداری تشکیل ش��ده و پیگیری های 
الزم از این طرق صورت گرفته است.

وی ب��ا اش��اره به موض��وع رون��د پرونده 
گروگانگیری در بنیاد مس��تضعفان ایالم، 
ابراز کرد: پرونده در این خصوص تشکیل 
ش��ده، تحقیق��ات الزم انجام ش��ده و  با 
حصول نتیجه، این موضوع  و روند پرونده 

اطالع رسالنی می شود.
دادس��تان ایالم با اش��اره به اینکه صلح و 
س��ازش سفارش دین ماس��ت، افزود: اگر 
قاتلی بس��یار خطرناک باش��د برای چنین 
پرونده هایی درخواست سازش نمی دهیم، 

درخواس��ت صلح و س��ازش برای پرونده 
هایی اس��ت ک��ه ام��کان و زمینه صلح و 
س��ازش با توجه به جنبه و نوع قتل وجود 

دارد.
بخشنده یادآور شد:  در راستای رفع موانع 
تولید نیز جلس��ات متعددی برگزار ش��ده 
اس��ت و هدف ما کمک به تولید و اشتغال 
در استان است، تا کنون ۳7  شرکت که از 
چرخه تولید خارج شده بودند، با تمهیدات 

الزم مجددا وارد چرخه تولید شده است.
وی با اش��اره به ش��کایت دس��تگاه های 
اجرای��ی از رس��انه ه��ا، تصریح ک��رد: ما 

رسانه ها را از خودمان جدا نمی دانیم، اگر 
موفقیتی حاصل شده است از طریق رسانه 
ها بوده است، منتها رسانه نماهای کاسب 
را رس��انه نمی دانیم، اما خ��ود را قائل به 
احترام به رسانه های واقعی می دانیم  و از 

کار رسانه ای حمایت می کنیم.
دادستان ایالم با بیان اینکه کار دادستانی 
تبلیغ��ات نیس��ت و کار ما واقعی اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: کار ما مشخص است و  
از س��وی دیگر درب اتاق بنده برای همه 
رس��انه ها باز اس��ت و از انتقادات سازنده  

اصحاب رسانه حمایت خواهیم کرد.

بازگشت 3۷ واحد صنعتی و خدماتی به چرخه تولید
دادستان ایالم:

رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف آب و برق در استان 
سرپرست شرکت توزیع برق گلستان خبرداد:

صفرخان��ی - سرپرس��ت ش��رکت توزی��ع 
ب��رق گلس��تان از برگزاری اولی��ن رزمایش 
مدیریت مصرف آب و برق با مشارکت سپاه 
پاسداران، وزارت نیرو و وزارت کشور خبرداد.
سید احمد موس��وی در حاشیه برگزاری این 
رزمای��ش گفت: مش��کل اساس��ی در حوزه 
مص��رف بی رویه آب و برق اس��ت انش��اله 
رعایت الگوی مصرف و با همکاری بس��یج 
و س��پاه این فرهنگ اسالمی بیشتر از پیش 
فراگی��ر خواهد ش��د.وی با اش��اره به برخی 
آمارهای ملی و استانی در مصرف آب و برق، 
اظهار داش��ت: میزان مصرف برق در استان 
گلس��تان بدلی��ل گرم��ای زودرس، کاهش 

نزوالت آس��مانی و تغییر الگوی مصرف، به 
ش��کل صعودی در حال رشد مصرف است.
موسوی با تاکید براینکه تمام تالش مان را 
در ایام پیک امسال را برای تامین برق پایدار 
مشترکین در استان گلستان بکار می بندیم، 
ی��ادآور ش��د: از تمامی مش��ترکین مصرانه 
می خواهی��م در مدیریت مصرف برق ، دقت 
های الزم را داشته باشند.فرمانده سپاه نینوا 
استان گلستان هم در این رزمایش از اجرای 
پروژه های متعدد در حوزه س��پاه پاس��داران 
ب��رای کاهش مصرف آب و برق در س��طح 
ملی و استانی خبرداد.سردار ملک شاهکویی 
گفت: س��پاه پاس��داران تا پایان شهریورماه 

امسال رزمایش مدیریت مصرف آب و برق 
را در کش��ور اج��را می کند و البته در س��ال 
گذش��ته نیز چنین برنامه هایی داشته است.
وی با بیان اینکه س��پاه پاسداران در راستای 
کمک ب��ه دولت و تحق��ق فرامین رهبری 
در ح��وزه مدیریت مص��رف آب و برق تمام 
تالش خ��ود را بکار می گیرد، خاطرنش��ان 
ک��رد: هدف س��پاه پاس��داران از اجرای این 
برنامه ها کاه��ش ۳0 درصدی مصرف آب 
و ب��رق در حوزه این نهاد در کش��ور اس��ت.
فرمانده س��پاه نینوای استان گلستان گفت: 
سامانه ای به نام سامانه نجم باهدف رصد و 
پایش مصرف آب و برق تاسیسات و اماکن 

نظامی سپاه پاس��داران در کشور راه اندازی 
ش��ده است.ملک ش��اهکویی تاکید کرد که 
مدیریت مصرف آب و برق می تواند کمک 
های فراوانی به حوزه های امنیتی هم داشته 
باش��د.زنگانه، استاندار گلس��تان هم در این 
رزمایش با تقدیر از همراهی سپاه پاسداران 
با مجموع��ه دولت در ح��وزه های مختلف 
بوی��ژه در رزمایش مش��ترک مصرف آب و 
برق، اظهارداشت: ش��رایط کاهش نزوالت 
جوی و افزایش مص��رف آب و برق در این 
اس��تان بطور حتم نیازمند برگ��زاری چنین 
رزمایش های مش��ترکی اس��ت.وی با بیان 
اینکه در استان گلستان به دلیل گرمای باال 

شاهد اس��تفاده از وسایل سرمایشی در قبل 
از پیک بار هس��تیم، خاطرنشان کرد: آمارها 
نش��ان از افزایش میزان مص��رف در حوزه 
ه��ای آب و برق بوده که اجرای برنامه های 
مدیریت مصرف یک ض��رورت انکارناپذیر 
است.زنگانه گفت: با مشارکت سپاه پاسداران 
در برنامه ه��ای مدیریت مصرف بطور حتم 
شاهد تاثیرگذاری مفید و موفق در این حوزه 

خواهیم بود.

هشت تفاهم نامه و قرارداد تبادل فناوری در استان کرمانشاه 
در اولین رویداد تبادل فناوری استان کرمانشاه امضا شد

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

در پارک و علم فناوری امضا شد.
در اولی��ن روی��داد تب��ادل فناوری اس��تان 
کرمانش��اه که در برج پ��ارک علم و فناوری 
برگزار ش��د؛ یک تفاهم نامه همکاری بین 
شرکت ش��هرک های صنعتی و پارک علم 
فن��اوری به منظ��ور هم افزای��ی و حمایت 
های بیش��تر از ش��رکت ه��ای دانش بنیان 
اس��تان منعقد ش��د. همچنین در این رویداد 

دفتر جدی��د کارگزاری »فن ب��ازار« منطقه 
ای در راس��تای انسجام هماهنگی شناسایی 
فناوری موردنیاز واحدهای صنعتی و عرضه 
و تقاض��ای آن در منطقه در برج پارک علم 
و فناوری اس��تان کرمانش��اه افتتاح شد. در 
ادامه این رویداد مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان کرمانشاه از بسیج تمام 
دس��تگاه های اجرایی و امکانات اس��تان در 
راس��تای حمایت از ش��رکت های فناوری و 
دانش بنیان خبر داد و گفت: تمام امکانات و 
زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری مورد 
نیاز ش��رکت های فناوری و دانش بنیان در 

شهرک های صنعتی اس��تان موجود است. 
»بیژن کردس��تانی« با بیان اینکه در استان 
کرمانش��اه 2 هزار و ۵00 هکت��ار زمین در 
اختیار ش��رکت ش��هرک های صنعتی قرار 
دارد، اف��زود: اکنون ۳0 س��وله 200 متری 
برای اس��تفاده شرکت های دانش بنیان که 
بتوانند پروژه های علمی و فناوری خود را در 
آن پیش ببرند، آماده داریم که اگر متقاضیان 
بخواهن��د در اختیار آنان قرار می دهیم. وی 
همچنین یکی از وظایف ش��رکت ش��هرک 
های صنعتی را آش��نایی شرکت های دانش 
بنیان با حوزه صنعت دانست و گفت: شرکت 

شهرک های صنعتی استان عالوه بر فراهم 
کردن زیر ساخت ها در راستای تحقق شعار 
سال برای خود مسئولیت ایجاد مجموعه فن 
ب��ازار منطقه ای تعریف ک��رده یعنی بازاری 
واس��طه بین عرضه و تقاضای شرکت های 
فن��اور م��ورد نیاز 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 70 درصد هزینه پرداخت 
می کنیم و یا شرکت آنان را در نمایشگاه ها 

تخفیف دار می کنی��م و همچنین برای راه 
اندازی پروژه دانش بنیان به آنان تسهیالت 
کم بهره پرداخت می ش��ود. وی در ادامه از 
شرکت های دانش بنیان و فناوری خواست از 
مسئوالن استان مطالبه گری کنند و شرایط 
و امکان��ات را بخواهن��د تا آن��ان به وظایف 
خود رس��یدگی کنند. کردستانی در پایان به 
برگزاری سه جشنواره، ۶ استارتاپ، 10 قرار 
داد تجاری س��ازی فناوری در شهرک های 
صنعتی اس��تان و کسب س��ه مقام کشوری 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی در طول ۶ 

سال گذشته خبر داد.



اخبار

سه شنبه 7 تير 1401  28 ذی القعده 1443
28 ژوئن  2022   شماره 3586

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

جامعه

 کنترل آفت سفید بالک
 در شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 
۴ از اج��رای طرح پیش��گیری و کنترل آفت 
س��فید بالک خبر داد و گف��ت:  در این طرح 
پایش و کنترل آفت س��فید بالک در دس��تور 
کار قرار گرفت.رضا معلم افزود: در این راستا 
جلس��ات ادواری در خص��وص هماهنگی با 
نماین��دگان گیاه پزش��کی پیمانکاران نواحی 
نه گانه برگ��زار و گزارش عملک��رد و موارد 
مشاهده شده جهت پایش و کنترل در برنامه 
کاری ق��رار گرفت . او افزود : نصب نوار زرد، 
آبشویی مستمر درختان توت با محلول پالیزین 
، سم پاش��ی و روغن پاشی درختان با روغن 
ولک جهت از بین بردن تخم، پوره و شفیره 
سفیدبالک و  برنامه ریزی در صورت احتمال 
مشاهده مجدد آفت س��فید بالک از اقدامات 
این طرح است.معاون خدمات شهری منطقه 
۴ در ادام��ه گفت: با توجه به نصب اندیکاتور 
)کارت زرد( در نواحی پایلوت همچون رفیوژ 
خیابان سراج، خیابان نیروی دریایی، بوستان 
ارکیده و ... تاکنون هیچ گونه جذب حشره ای 
مش��اهده نشده است.وی در پایان افزود: این 
عملیات زیس��ت محیطی تا ریشه کن شدن 
قطعی این حشرات به طور مستمر در فصول 

مناسب ادامه خواهد داشت.

سقط غیرقانونی ساالنه 3۷۰ هزار 
جنین در کشور

دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران، 
درباره آمار س��قط جنین غیر قانونی کشور، 
گفت: س��االنه ۳70 هزار س��قط در کش��ور 
داریم ک��ه اغلب آنها جنای��ی و غیر قانونی 
است و تنها حدود ۳.۵ تا ۴ درصد این موارد 
مربوط به روابط خ��ارج از عرف و باقی این 
موارد با انگاره هایی نظیر »ناخواس��ته بودن 
ب��ارداری« و »ب��دون برنامه ری��زی بودن 
بارداری« همراه هس��تند.صالح قاس��می در 
جلس��ه اس��تانی »خانواده و جمعیت« اظهار 
 perfect  ک��رد: در حال حاضر دنیا الگوی
family ب��ا الگوی چهار فرزندی را ترویج 
می کند و تعریف��ی که برای آن ارائه داده اند 
 perfect family به این معنا اس��ت که
خانواده ای اس��ت که تمام اعضای آن روابط 
درون خانوادگ��ی را تجرب��ه کنند.دبیر مرکز 
مطالعات جمعی��ت، با بیان اینکه اگر الگوی 
چهار فرزندی الگو رایج کش��ورها و کش��ور 
ما ش��ود نرخ باروری به  2.۸ تا ۳ می رس��د 
که می تواند مس��اله کش��ور م��ا را نیز تا حد 
زیادی مدیریت کند.این جمعیت ش��ناس و 
پژوهشگر حوزه جمعیت در عین حال تاکید 
کرد: به لحاظ جامعه ش��ناختی، مطرح شده 
اس��ت که الگوهای هش��ت فرزن��دی و 10 
فرزندی و باالتر الگوهای درس��تی نیس��ت.
دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران 
با بیان اینکه ۵0 درصد تولدهای ثبت ش��ده 
استان تهران در س��ال ۹۹ مربوط به فرزند 
اول، ۴1.7 درص��د مربوط ب��ه فرزند دوم و 
۸.۴ درصد مربوط به فرزند س��وم و بیش��تر 
بوده اس��ت، یادآور ش��د: در واقع تهران بعد 
از گیالن باالترین تولدهای ثبت شده برای 
فرزند اول را داش��ته است و این امر الگوی 

»تک فرزندی« را تثبیت می کند.

برگزاری مشاوره فردی به خانواده 
های آسیب پذیر از مصرف مواد مخدر 

در منطقه ۱5
مع��اون اجتماعی و فرهنگ��ی منطقه 1۵ از 
آغ��از ویژه برنامه های هفت��ه مبارزه با مواد 
مخدر در مح��الت منطقه خب��ر داد.محمد 
حس��ن رجبی با اعالم این خبر گفت: اعتیاد 
امروزه یکی از مهمترین معضالت اجتماعی 
اس��ت که همه ابع��اد زندگی اف��راد اعم از 
زندگ��ی ف��ردی و اجتماعی را تح��ت تاثیر 
قرار داده اس��ت. او با اش��اره به اینکه  هنر 
همواره بهترین زبان پیش��گیری از آس��یب 
های مختل��ف اجتماعی از جمله اعتیاد بوده 
است  افزود: پایگاه های خدمات اجتماعی و 
مراکز پرتو در سطح منطقه مسابقه نقاشی را 
برای گروه س��نی کودک و نوجوان با عنوان 
»خانواده سالم، کودکان، مبارزه با اعتیاد«در 
هفته مب��ارزه با مواد مخدر  برگزار می کند.
رحبی به تش��ریح س��ایر برنامه ه��ا ادارات 
سالمت، ورزش و خدمات اجتماعی پرداخت 
و ادامه داد: برگزاری کالس های آموزش��ی 
با محوریت اسیب های مصرف مواد مخدر، 
برپایی نمایش��گاه عکس و پوس��تر ، اجرای 
مس��ابقات نقاش��ی، راهپیمایی کانون های 
مادر و ک��ودک و برگزاری مش��اوره فردی 
به خانواده های آس��یب پذیر از مصرف مواد 

مخدر از جمله این برنامه هاست.

وزیر دادگستری: قیمت کاالها 
در تاریخ 3۱ اردیبهشت مبنای 

قیمت گذاری است
وزیر دادگستری گفت: قیمت کاالها در تاریخ 
۳1 اردیبهش��ت، مبنای قیمت گذاری است و 
هم��ه قیمت ها باید به قیمت ه��ای آن زمان 
برگردد. امین حسین رحیمی اظهارداشت: پس 
از آزادسازی قیمت ها برای کاالهای اساسی با 
حذف ارز ترجیحی، برخی اقالم دچار افزایش 
قیمت شدند که البته پیشتر برای آنها قیمت  
تعیین ش��ده بود و شامل قیمت های پیشینی 
می شوند و باید به قیمت های قبلی برگردند.
وی اف��زود: کااله��ا دو گروه هس��تند؛ یکی 
کاالهایی که بر اساس ضوابط قیمت گذاری 
می ش��ود و کاالهایی مانند فرش دستباف و 
صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت گذاری 
آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه 
می شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت 
پسینی هستند شامل چندین هزار کاالست.
وزیر دادگس��تری تأکید کرد: قیمت کاالهای 
گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳1 اردیبهشت 
باش��د و تولیدکنندگان و واردکنندگان تا 10 
تی��ر فرصت دارند تا قیم��ت کاالهای خود را 
به قیمت ۳1 اردیبهشت آن کاال که خودشان 
اعالم کردند، برسانند.رحیمی با تأکید بر اینکه 
قیمت ها باید به ۳1 اردیبهشت برگردد، ادامه 
داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قیمت  
کاالها را در س��امانه 12۴ ثبت کنند و شناسه 
بگیرند. ممکن اس��ت کارخانه یک محصول 
را در چند نوع تولی��د کند و به این دلیل باید 
برایی کاال در سامانه شناسه بگیرد.وی ادامه 
داد: مبنای اقدامات بعدی س��ازمان تعزیرات 
حکومتی قیمت ۳1 اردیبهش��ت کاالهاست 
که در س��امانه وزارت صمت، سامانه سازمان 
حمایت و س��امانه 12۴ ثبت می شود. سامانه 
12۴ بررس��ی می کند که قیمت ها بر اساس 

قیمت اعالم شده در ۳1 اردیبهشت باشد.

مشاهده 2 پلنگ ایرانی در استان 
بوشهر

بوشهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
بوشهر گفت: دوربین های تله ای کار گذاشته 
ش��ده در منطقه حفاظت ش��ده کوه بیرمی، 
حضور دو پلنگ در این منطقه را ثبت و ضبط 
کرده است.فرهاد قلی نژاد اظهار کرد: با توجه 
به کوشش ها و سختکوشی محیط بانان منطقه 
و همراهی گسترده همیاران طبیعت در زمینه 
حفاظت و حراست از گونه های حیات وحش 
منطقه کوه بیرمی، ب��ه موفقیت های زیادی 
در زمین��ه افزایش تعداد گونه های وحوش در 
منطقه حفاظت شده نائل آمده ایم.وی اضافه 
کرد: به همین جهت درحال حاضر زیستگاهی 
ام��ن برای حیات وح��ش در منطقه حفاظت 
ش��ده کوه بیرمی به وجود آم��ده که درحال 
حاض��ر می توانیم حضور دو پلنگ ایرانی را با 
دوربین های تله ای کارگذاشته شده در منطقه 
ثبت و ضب��ط کنیم.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر تصریح کرد: استفاده از 
دوربین های تله ای به عنوان یکی از راه های 
حفاظتی و حراس��تی حیات وحش در مناطق 
حفاظت شده استان بوشهر درحال گسترش 
می باش��د و ازطریق همی��ن دوربین های تله 
ای، تصاویر و فیلم های بس��یار ارزشمندی از 
چگونگی زیست و تنوع زیستی هر منطقه به 

دست داده می شود.

یارانه نقدی به »کاالبرگ« تبدیل می شود
جانش��ین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم کرد که قرار است یارانه 
نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کاالبرگ 
تبدیل ش��ود تا مردم با مراجعه به فروشگاه ها 
بتوانند کااله��ا را خریداری کنند که کارهای 
آن تا حد خوبی پیش رفته است.علی شهیدی، 
جانشین معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز اخیرا پیرامون طرح اصالح نظام 
یارانه ه��ا و درباره راهکاره��ای کاهش تورم 
گفت: تورم های فعلی در اقتصاد ناشی از سه 
محل حذف ارز ۴200 تومانی، رشد نقدینگی 
و افزایش قیمت کاالهای اساس��ی ناش��ی از 
جنگ اوکراین و روسیه است.وی افزود: یکی 
از مهم ترین اعتراضات مردم در بحث یارانه ها 
این بود ک��ه پرداخت های یارانه ای جوابگوی 
افزایش قیمت ها نیست و متاسفانه این مسئله 
برای مردم به درستی تبیین نشد که تورم فعلی 
ناشی از س��ه محل مختلف است و پرداخت 
یارانه ه��ا فقط یک بخش از تورم را پوش��ش 
می دهد.جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم عمومی کشور 
که در این س��ال ها به ۳0 درصد افزایش پیدا 
کرده و همچنین تورم ناشی از جنگ اوکراین 
و روسیه، خارج از پک یارانه ای بود که دولت 
پرداخت کرد.ش��هیدی گفت: قرار است یارانه 
نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کاالبرگ 
تبدیل ش��ود و مردم با مراجعه به فروشگاه ها 
بتوانند کاالها را خریداری کنند که خوشبختانه 
کاره��ای آن تا حد خوبی پیش رفته، اما فارغ 
از بحث آماده شدن این بستر و پلتفرم، تبدیل 
پرداخت یارانه نقدی به کاالبرگ خیلی فرقی 

نمی کند و تأثیری بر تورم نخواهد داشت.

اخبار

گروه اجتماعی: معاون انتظامی سازمان نظام 
پزشکی گفت: زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی 
در صدر بیشترین شکایات مردمی از پزشکان 
قرار دارد و منجر به قصور پزشکی می شود.به 
گزارش »عصر اایرانیان« محمد رضا خردمند 
افزود: جراحی های ارتوپدی و زنان زایمان نیز 
بعد از زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی بیشترین 
شکایات مردمی را از پزشکان شامل می شود 

و امسال این موارد رو به افزایش بوده است.
وی با بیان اینکه س��ازمان نظام پزشکی به 
شکایات بیماران از پزشکان رسیدگی کامل 
می کند، اظهارداشت: در بیش از ۴۵ درصد 
موارد پزش��کان محکوم می ش��وند و تذکر 
ش��فافی، کتبی، محرومیت از طبابت سه تا 
یک سال و محرومیت دائم از طبابت از جمله 
مراحلی اس��ت که برای پزشکان مجرم در 
نظر گرفته می شود.خردمند ادامه داد: ساالنه 
ح��دود 10 مورد محرومی��ت دائم از طبابت 
داریم و سازمان نظام پزشکی همواره سعی 
کرده رس��یدگی به شکایت بیماران و قصور 

پزش��کی را در اولویت کاری خود قرار دهد 
زیرا حفظ و حمایت از حقوق بیماران از مفاد 
آیین نامه انتظامی این سازمان است.وی در 
ادام��ه گفتکو با ایرنا تالش در جهت تحقق 
بخش��یدن به ارزش های عالی اسالمی در 
کلیه امور پزشکی،  تالش در جهت پیشبرد 
و اصالح امور پزش��کی، مشارکت در جهت 
ارتقای سطح دانش پزشکی،  حفظ و حمایت 
از حقوق صنفی ش��اغالن حرف پزش��کی 
و تنظیم روابط ش��اغلین حرف پزش��کی با 
دستگاه های ذی ربط در جهت حسن اجرای 
موازین و مق��ررات و قوانین مربوط به امور 

پزش��کی را از اهداف انتظامی سازمان نظام 
پزشکی برشمرد.به گفته خردمند، در بخش 
انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین 
حرف پزش��کی که عنوان جرائم عمومی را 
نداشته باشند. رسیدگی ش��ده و  اظهارنظر 
کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان 
مرجع رس��می به دادگاه ها و دادسراها انجام 
می شود و ما  همکاری با مراجع ذی صالح 
در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و 
جرائم ش��اغلین به حرف پزشکی و وابسته 
به پزش��کی و اظهارنظرهای کارشناس��ی 
مش��ورتی در این رابطه ب��ا مراجع ذی ربط 

داریم.معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی 
با اش��اره به افزایش پزشک نماها در تهران 
تصریح کرد: در کالنشهر تهران با توجه به 
گس��تردگی و تراکم جمعیت برخی از افراد 
بدون صالحیت حرفه ای پزشکی بصورت 
پزشک نما فعالیت می کنند و در این موارد رو 
به افزایش است.وی افزود:این پزشک نماها 
محلی را به عنوان مطب طراحی و چیدمان 
کرده و از تابلوی تقلبی استفاده می کنند و با 
تبلیغات زیاد در فضای مجازی بیماران زیادی 
را جذب کرده و سالمت جسمی و روانی آنها 

را به خطر می اندازند.

خدمات زیبایی و ترمیمی در صدر شکایات مردمی؛افزایش پزشک نماها در تهران 
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی خبر داد؛

چگونه برای احداث پتروشیمی میانکاله ۹۰ هکتار زمین در نظر گرفته شد؟
ماجرای ناتمام یک پروژه ضد محیط زیستی؛

گروه اجتماعی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره 
به فعالیت های صورت گرفته برای احداث پتروشیمی در 
منطقه میانکاله گفت: از پتروش��یمی های زیادی بازدید 
کردم، اساسا یک پتروش��یمی بیشتر از 10 تا 1۵ هکتار 
زمین نیاز ندارد و اکنون این س��وال مطرح است که چرا 
در منطقه میانکاله ۹0 هکتار زمین برای احداث گرفته اند.

به گزارش »عصر ایرانیان« فاطمه واعظ جوادی با بیان 
اینکه ضل��ع جنوبی دریای خزر در س��واحل ایران ۸20 
کیلومت��ر امتداد دارد و ح��دود ۶0 درصد از عمیق ترین 
بخش آن نیز سمت ایران است که تا عمق 200 تا ۳00 
متر هم می رس��د، به ایرنا گفت: این نعمتی است برای 
اینکه بتوانیم منابع آبزی را به وفور داشته باشیم همچنین 
امکان پرورش ماهی و کشتیرانی نیز در این بخش فراهم 
است، بنابراین فعالیت پتروشیمی این زیست بوم و تمامی 
موجودات وابس��ته ب��ه آن را تحت تاثیر ق��رار داده و در 
دراز مدت به سمت نابودی می کشاند.وی درباره منطقه 
میانکاله گفت: این منطقه در ش��مال شهرستان بهشهر 
و س��مت غربی بندر ترکمن واقع ش��ده است، مجموعه 
ای است از تاالب میانکاله، خلیج گرگان، پناهگاه حیات 
وحش و جزیره آشوراده که ۶0 کیلومتر از ساحل پناهگاه 
حیات وحش و آشوراده حفاظت شده است، بندر امیرآباد 
ب��ا فاصله کمتر از 10 کیلومتر در ضلع غربی این منطقه 
واقع شده و اما این پتروشیمی که برای احداث آن تقاضا 
می کنند در منطقه حسین آباد و لپوی زاغمرز قرار دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اما چرا نه به 
پتروشیمی در این منطقه ؟ چرا نه به این صنایع سنگین 
؟ متاسفانه برای تصمیم گیرندگان ما کسانی صحبت و 
تصمیم س��ازی می کنند که می گویند چون صنایع آب 
بری اس��ت و اینجا هم نزدیک دریا و آب فراوان اس��ت 
هزینه فایده آن خوب اس��ت پس باید احداث ش��ود، بعد 
از آن به اش��تغال اشاره می کنند و می گویند که اشتغال 
آن باالست که قطعا این در اولین نظر برای یک مسوول 
مساله جذابی است.واعظ جوادی اظهار داشت: در دولت 
نهم عده ای این مساله را طرح کردند که می خواهیم در 
منطقه میانکاله پتروشیمی احداث کنیم، این درخواستشان 
سال 1۳۸۶ به جریان افتاد، ارزیابی زیست محیطی آن به 
دقت بررس��ی شد، آن زمان که ریاست سازمان حفاظت 
محیط زیست را برعهده داش��تم دو بار از منطقه بازدید 
کردم و دیدم منطقه ویژه بوم ش��ناختی و تاالبی اس��ت 
یعنی حتی اگر سازه ای در آن منطقه احداث شود با یک 
بارندگی زیر آب می رود به اضافه اینکه در آن منطقه به 
طور کلی سطح آب زیرزمینی هم باال است، حال فرض 
کنیم این مساله را با فناوری جدید مدیریت می کنند اما 

مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد:  همان زمان یعنی در س��ال 1۳۸7 معاون 
محیط زیست انسانی وقت سازمان محیط زیست در نامه 
ای به مدیر کل محیط زیست مازندران رسما اعالم کرد 
که نظر کارشناس��ی آمد و ما بررسی کردیم مخالف این 
هستیم که در حسین آباد بهشهر پتروشیمی احداث شود 
و ای��ن را به صالح منطقه و م��ردم آنجا نمی بینیم، بعد 
از آن حت��ی کار در دولت ه��م باال گرفت و در نهایت از 
من س��وال شد و من در نامه ای رسمی به مشاور رییس 
جمهور وقت مستندات را ارسال کردم و گفتم که امکان 
احداث پتروشیمی در آن منطقه وجود ندارد شما این طرح 
پیشنهادی را می توانید در منطقه دیگری اجرا کنید البته 
همان زمان هم نقطه ای را به آنها پیشنهاد دادیم.عضو 
هیات علمی دانش��گاه تهران گفت: این منطقه ای است 
ک��ه فقط ۴0 گونه در معرض خطر انقراض و 2۴0 گونه 
پرنده در حال آمد و شد هستند، دهها گونه پرنده مهاجر 
برای زمس��تان گذرانی از مدار جغرافیایی باالتر از سمت 
روسیه و س��یبری به این منطقه وارد می شوند، در واقع 
فالمینگوه��ا، باکالن ها، قوها، پلی��کان ها، مرغابی ها، 
عقاب دریایی دم س��فید و اردک سرسفید همه پرندگان 
کنار آبزیان مهاجری هس��تند که به کش��ور ما می آیند، 
حال تصور کنید در چنین منطقه ای می خواهند با فاصله 
۵ تا ۶ کیلومتر در غ��رب پناهگاه حیات وحش میانکاله 
عالوه بر احداث پتروش��یمی، آب شیرین کن هم نصب 
کنن��د، در حالی در این منطقه می خواهند آب ش��یرین 
کن احداث کنند که ۹0 هکتار برای احداث پتروش��یمی 
در نظر گرفته اند اما نمی خواهند آب ش��یرین کن ها را 

در این محدوده کار بگذارند که قطعا مش��کالت زیادی 
ایجاد می کن��د، به طور قطع تغییرات ش��وری و دمای 
آب در این منطقه حساس منجر به نابودی اولین چرخه 
حیات یعنی فیتو و زئوپالنکتون ها می ش��ود که غذای 
بس��یاری از دیگر جانوران هستند.وی تاکید کرد: محیط 
زیست متعلق به همه است و من اصال محیط زیست را 
سیاسی نمی بینم، بنابراین باید به دور از هر گونه موضع 
گیری سیاس��ی به فکر حفاظت از محیط زیست و مولفه 
های زیس��تی آن باش��یم.واعظ جوادی با تاکید بر اینکه 
خصوصیات این منطقه فوق ویژه اس��ت، گفت: دو نقطه 
را در س��احل خزر داریم که نباید اجازه دهیم از بین برود 
یکی میانکاله و دیگری تاالب انزلی است، حاال اگر قرار 
اس��ت کارهای توسعه ای انجام شود با مالحظات ویژه، 
دقت نظر و ارزیابی های زیست محیطی جاهای دیگری 
انجام شود آنهم باز نه برای صنایعی از قبیل پتروشیمی، 
چون اساس��ا این صنایع به دریا آس��یب جدی وارد می 
کنند، در این منطقه س��االنه ح��دود یک میلیون قطعه 
پرنده وارد می شود یک بخشی بومی است و بخشی هم 
مهاجر و در رفت و آمد هستند.وی افزود: شرایط زیستی 
این منطقه به گونه ای اس��ت که یک پشتوانه ارزشمند 
ب��رای تولید مثل بخش بزرگی از ماهی های دریای خزر 
است، می شود این تعبیر را کرد که این نقطه رحم دریای 
خزر اس��ت، حال با کارهایی که انجام می دهیم منطقه 
را ناب��ود می کنیم بعد با هزینه زیاد مثال قفس درس��ت 
می کنی��م و در آن ماهی پرورش م��ی دهیم، در حالی 
ک��ه اینجا یک منطقه امن اس��ت، پناهگاه حیات وحش 

میانکاله و آشوراده دقیقا مانند یک سد طبیعی به وسعت 
۶0 کیلومتر گسترش پیدا کرده تا جریانات آبی که از آن 
منطقه عبور می کند آن بخش را خیلی متالطم نکند و 
ماهی خاویاری و س��ایر ماهی��ان آنجا تولید مثل کنند و 
دوباره به دری��ا برگردند، با این روند چند 10 هزار نفری 
که از این منطقه رزق و روزیشان به دست می آید، بیکار 
خواهند ش��د بنابراین از قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، 
و دادستانی تقاضا می کنیم به مساله ورود کند البته ورود 
کردن��د اما با جدیت اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.
وی درباره میزان زمینی که برای احداث پتروش��یمی در 
میانکاله درخواست شده اس��ت گفت: من از پتروشیمی 
های زیادی بازدید کردم، اساسا یک پتروشیمی بیشتر از 
10 تا 1۵ هکتار زمین نیاز ندارد حال چرا در این منطقه 
۹0 هکت��ار زمین گرفته اند؟ ک��ه این خود جای بحث و 
تام��ل دارد. البته زمانی که گ��زارش این طرح را مطالعه 
کردند دیدم نوشته اند که طرحی توسعه ای برای داشتن 
یک پتروش��یمی و احیانا یک پاالیشگاه دیگر هم دارند.
وی تاکید کرد: نکته جالب در مجوز این ش��رکت است 
که تمام این فعالیت ها با مبلغ ۳۵ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است، مگر امکان دارد چنین صنعت بزرگی با 
این مبلغ راه اندازی شود؟ همچنین اعضای هیات مدیره 
آن از س��یمان نایین به سمت نایب رییس هیات مدیره، 
به نمایندگی از تولیدی س��اریه ش��مال به سمت رییس 
هیات مدیره، فردی از سیمان نایین، فردی به نمایندگی 
از مرغ امین مازندران به عنوان عضو هیات مدیره تعیین 
ش��ده اند، اینها نش��ان می دهد که باید مساله ای پشت 
پرده باشد و چند شرکت پشت صحنه است. با تمام اینها 
جای ش��ک و شبهه دارد که آیا واقعا دغدغه آنها اشتغال 
اس��ت یا اینکه می خواهند ۹0 هکتار زمین را به دس��ت 
آورن��د و قیمت زمین را باال ببرند.وی گفت: با تمام اینها 
آن منطقه ظرفی��ت فعالیت چنین صنعتی را ندارد و اگر 
کوچکترین اتفاقی ب��رای آن صنعت رخ دهد منطقه به 
ط��ور کامل از بی��ن خواهد رفت و مناط��ق دیگر را هم 
تحت تاثیر قرار خواهد داد چون موضوعات محیط زیست 
زنجیروار به هم متص هس��تند، به عنوان مثال در حادثه 
چرنوبیل ابرهای مواد پرتو زا به اروپا هم رسید و همچنان 
تاوان می دهند، جریانات آبهای دریایی و اقیانوسی ماهی 
ه��ا را آلوده کرد، یا اینکه ع��راق چند صد کیلومتر با ما 
فاصله دارد اما وقتی گردو غبار بلند ش��د در کمتر از 2۴ 
ساعت به تهران رس��ید و همه جا را به تعطیلی کشاند، 
حال با توجه به اینکه این پتروش��یمی فقط 10 کیلومتر 
از ساحل فاصله دارد و در محدوده پناهگاه میانکاله واقع 
می شود خطرات بسیار بیش��تری خواهد داشت، محیط 

زیست و طبیعت کار خودش را می کند و تعارف ندارد.

رییس س��ازمان آم��وزش و پرورش اس��تثنایی گفت: 
درحال دریافت آمار دانش آموزان اس��تثنایی هستیم که 
بیمه س��المت ندارند و س��پس این افراد برای دریافت 
بیمه معرفی می ش��وند تا خدمات توانبخشی را در قالب 
بیمه دریافت کنند.حمید طریفی حس��ینی روز دوشنبه 
در گفت وگو با ایرنا درباره ارائه خدمات توانبخش��ی به 
دانش آموزان اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۶ و نیم 
میلیارد تومان خدمات حمایتی به دانش آموزان ارائه شد، 
خدمات حمایتی که عمدتا در حیطه وظایف سایر دستگاه 
ها مانند سازمان بهزیستی قرار دارد.وی افزود: همچنین 
س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی درکنار یاری سایر 
دس��تگاه ها و نهادها به دانش آموزان، در تالش است 
که دان��ش آموزان در تهیه خدماتی از جمله س��معک، 
ویلچر، عینک و مواردی از این قبیل یاری رساند.رییس 
س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: سازمان 
حدود ۶ میلیارد در حوزه توانبخشی در بیرون از مدرسه 
ب��رای دانش آموزان اختصاص داد، به این ترتیب دانش 
آموزان پس از مراجعه به مراکز درمانی و توانبخش��ی، 

هزینه خدمات خود را از س��ازمان دریافت می کنند که 
البته این اقدام هم بخش��ی از وظایف سایر دستگاه ها 
مانند بهزیس��تی و وزارت بهداشت و سازمان های بیمه 
گر اس��ت.طریفی حس��ینی افزود: اکنون در کش��ور ما  
فقط طیف اوتیس��م  در حد چند خدمت توانبخش��ی تا 
س��ن پیش از هفت س��الگی حمایت می شود و پس از 
هفت سالگی هم حمایتی از این دانش آموزان نمی شود.

وی خاطرنش��ان کرد: اکنون تالش بر این است که با 
تعامل و همکاری با وزارت بهداشت و سازمان بیمه گر و 
سازمان بهزیستی بتوانیم گروه های دیگر معلولیت را هم 
به حوزه بیمه ای وارد کنیم و خدمات توانبخش��ی مورد 
حمایت بیمه ها را هم توسعه دهیم.معاون وزیر آموزش 
و پرورش خاطرنشان کرد: بیش از ۵0 خدمت توانبخشی 
در سطح کشور توسط مراکز توانبخشی ارائه می شود که 
الزم است بخش زیادی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار 
گیرد که اکنون درحال دنبال کردن این موضوع هستیم 
تا شرایط اس��تفاده دانش آموزان از خدمات توانبخشی 
بیرون از مدرس��ه را فراهم کنیم.طریفی حسینی ادامه 

داد: براساس آمار بدست آمده، بسیاری از دانش آموزان 
بیمه پایه سالمت ندارند، یعنی بیمه ای که اکنون دولت 
اعالم ک��رده تا خانواده هایی که بیمه پایه ندارند، برای 
دریافت بیمه س��المت اقدام کنند.وی عن��وان کرد: در 
تالش هس��تیم که مبتنی بر بیمه پایه شرایط استفاده 
دانش آموزان از خدمات توانبخشی را مهیا کنیم.رییس 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: اکنون در حال 
دریافت آمار دانش آموزانی هستیم که بیمه ندارند، سپس 
ای��ن افراد را برای اخذ بیمه معرفی می کنیم تا خدمات 
توانبخش��ی آنها را به  خدمات بیمه ای تبدیل کنیم تا 
ب��ه این ترتیب مقداری از ب��ار مالی بر دوش خانواده ها 
برای تامین هزینه های توانبخشی  برداشته شود.طریفی 
حسینی ادامه داد: به این منظور با نمایندگان مجلس و 
س��ازمان های بیمه گر باید مذاکره شود و درحال انجام 
اقدامات الزم برای توس��عه خدمات توانبخشی هستیم.

به گ��زارش ایرنا، آموزش  و پرورش اس��تثنایی بیش از 
1۴1هزار دانش آموز را  در قالب هفت گروه آسیب بینایی، 
شنوایی، ذهنی، جسمی حرکتی، اوتیسم، چندمعلولیتی و 

مش��کالت ویژه یادگیری تحت پوش��ش دارد.یکی از 
راهبردهای مهم سازمان آموزش و پرورش استثنایی در 
کنار آموزش، ارائه خدمات توان بخش��ی و مش��اوره به 
دانش آموزان با نیاز ویژه اس��ت.در سال تحصیلی پیش 
رو، برنامه ریزی برای دسترسی دانش آموزان نیازمند به 
خدمات توان بخش��ی باید به گونه ای انجام پذیرد که 
هیچ دانش آموزی از دریافت این خدمات باز نماند. از این 
رو »ش��یوه نامه ارائه خدمات توان بخشی و مشاوره در 
مدارس استثنایی به همراه اطلس  توان بخشی« برای 
اجرا ابالغ  ش��ده است.در  این بخشنامه آمده است: در 
صورت باز بودن مدارس به لحاظ قانونی و حضور کادر 
آموزشگاه در مدرسه، چنانچه تعدادی از دانش آموزان بنا 
ب��ه دالیل مختلف از جمله بیم��اری زمینه ای یا نوبتی 
بودن حضور در مدرسه، امکان حضور کامل در مدرسه را 
نداشته باشند، نیروی توانبخشی باید پس از ارزیابی اولیه 
دانش آموز به صورت مجازی یا حضوری و با همکاری 
والدین یا رابط خانواده برنامه درمانی و تمرینات در منزل 

را تدوین و پیگیری کنند.

شناسایی دانش آموزان استثنایی بدون بیمه برای دریافت خدمات توانبخشی
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر داد:

سنجش نظرات شهروندان درباره عملکرد شهرداری تهران کلید خورد
اجرای پروژه پژوهش��ی سنجش و بهره  برداری از نظرات 
ش��هروندان ب��ا هدف ارتق��ای عملکرد و خدمت رس��انی 
ش��هرداری تهران به همت معاون��ت مطالعات مدیریت، 
اقتصاد و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران آغاز شد.به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران، عقیل منصوری، معاون مطالعات 
مدیری��ت، ام��ور اجتماعی و اقتصادی مرک��ز مطالعات و 
برنامه ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه میزان رضایت 
ش��هروندان از نحوه اداره شهر بر مش��ارکت و همکاری 

آن ها در اداره و نگهداشت شهر نقش اساسی دارد و برای 
مجموعه مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است، افزود: 
این موضوع می تواند به عنوان یک شاخص برای ارزیابی 
عملکرد بخش های مختلف شهرداری مورد استفاده قرار 
گیرد. بر همین اساس، معاونت مطالعات مدیریت، اقتصاد 
و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
در قالب پ��روژه مطالعاتی »س��نجش و بهره ب��رداری از 
نظرات شهروندان با هدف ارتقای عملکرد و خدمت رسانی 
شهرداری تهران« اقدام به این امر نموده است.وی با بیان 

اینکه »ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق 22گانه و حوزه 
ه��ای ماموریتی مختلف ش��هرداری« یکی از مهم ترین 
اهداف این مطالعه اس��ت گفت: پژوه��ش مذکور، برای 
شناس��ایی ش��اخص  های ارزیاب��ی از روش  های تلفیقی 
بهره جس��ته و با استفاده از روش مصاحبه با متخصصان 
و مدی��ران ذی ربط در دفت��ر پایش برنامه، کنترل پروژه و 
ارزیابی عملکرد، اقدام به نهایی-سازی شاخص ها و طراحی 
پرسشنامه کرده است.معاون مطالعات و برنامه ریزی امور 
اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر 

ته��ران با ذکر این نکته که فرآیند جم��ع آوری داده  ها در 
مناطق آغاز ش��ده افزود: تاکنون پرسشنامه  های مربوط 
به 1۴ منطقه تکمیل و داده  های ۸ منطقه اس��تخراج نیز 
شده است.وی در پایان ابراز امیدواری نمود با شناسایی و 
احصای شاخص  ها متناسب با ویژگی های مناطق 22گانه 
و حوزه  های ماموریتی شهرداری بتوان ارزیابی دقیق تری 
از عملکرد و رضایت شهروندان داشته و از نتایج پژوهش 
به عنوان راهنما و مالک در تصمیم  گیری و برنامه  ریزی 

شهر تهران استفاده گردد.
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اقتصاد خرد

ارسال بیش از دو میلیون تن کاالی 
اساسی به ۱3۰۰ مرکز ذخیره سازی

مجوز حمل ونقل دو میلی��ون و 1۵7 هزار تن 
انواع کاالهای اساس��ی وارد شده به کشور در 
س��ه ماهه بهار 1۴01، صادر و این کاالها به 
1۳1۶ مرکز ذخیر ه سازی سراسر کشور ارسال 
شده اند.به گزارش عصرایرانیان به نقل از شرکت 
بازرگان��ی دولتی ایران؛ این مق��دار کاالهای 
اساسی شامل گندم و انواع برنج وارداتی است 
که توسط این شرکت، خریداری و وارد کشور 
شده و بر اس��اس برنامه مدون حمل ونقل به 
اماکن و تأسیسات نگهداری کاالهای اساسی، 
ارس��ال و ذخیره سازی ش��ده اند. این گزارش 
می افزاید، این کاالها از مبدأ بنادر استان های 
ساحلی بوشهر، خوزستان، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان )منطقه چابهار(، گیالن و مازندران 
وارد کش��ور ش��ده و پس از تخلی��ه، در قالب 
حمل ونق��ل جاده ای و ریلی ب��ه مقصد مراکز 
ذخیره سازی بارگیری شده اند. گفتنی است، در 
بین کاالهای اساسی وارداتی می توان به یک 
محموله گندم ورودی از ش��مال ایران به وزن 
بی��ش از 10 هزار تن اش��اره کرد که از طریق 
حمل ونقل ریلی وارد اس��تان خراسان رضوی 

شده است.

قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار به نرخ 
ستاد تنظیم بازار رسید

نرخ مرغ و تخم مرغ با افزایش قیمت نس��بت 
به روزهای گذشته خود را به نرخ مصوب ستاد 
تنظیم ب��ازار نزدیک کرد.به گ��زارش فارس، 
قیمت مرغ و تخم مرغ نس��بت ب��ه روزهای 
اخیر افزایش یافته و خود را به قیمت مصوب 
س��تاد تنظیم بازار نزدیک کرده است.هر کیلو 
مرغ به قیمت ۵۹۸00 تومان و هر شانه تخم 
م��رغ کیلویی 7۵ هزار توم��ان به فروش می 
رود.پ��س از اجرای طرح مردمی س��ازی یارانه 
ها، قیمت مرغ کیلویی ۵۹۸00 تومان و تخم 
مرغ ش��انه ۳0 عددی با وزن 1.۹ کیلوگرمی 
7۶ هزار تومان تصویب شد اما با این حال در 
بازار خیلی کمتر از این قیمت ها به فروش می 
رفت.قیمتها پیش از این، مرغ کیلویی ۴2 هزار 
تومان  و تخم مرغ ش��انه ۴0 هزار تومان بود 
که طی یکی دو هفت��ه اخیر آرام آرام افزایش 
یاف��ت و خود را به قیمت های س��تاد تنظیم 
بازار نزدیک کرده است.معاون امور اقتصادی 
وزارت جهاد کش��اورزی اخیرا در نشت خبری 
اع��الم کرد: »پیش بینی کرده بودیم که پس 
از اج��رای طرح مردمی س��ازی یارانه ها بازار 
ح��دود ۳0 درصد محصول را پس بزند.«اخیرا 
وزارت جهادکشاورزی عوارض صادرات مرغ و 
تخ��م مرغ را صفر کرده و همین عاملی برای 
کش��ش تقاضا و رشد قیمت شده است.وزارت 
جهاد  کشاورزی معتقد است قیمت های پایین 
تر از ستاد تنظیم بازار برای تولید کننده صرفه  

اقتصادی ندارد.

ایرالین ها 6۰ درصد بلیت هایشان را 
چارتری می فروشند

رئیس انجم��ن دفاتر خدمات گردش��گری و 
مسافرتی از فروش ۶0 درصد بلیت پروازهای 
ایرالین ها به چارترکننده ها خبر داد.به گزارش 
مهر،حرم��ت اهلل رفیعی درباره میزان مطالبات 
آژانس های مسافرتی و خدمات گردشگری از 
شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: آژانس ها از 
ایرالین ه��ای داخلی و خارجی در ایام کرونا تا 
حدود ۴00 میلیارد تومان مطالبه داش��تند که 
توانستیم تا ۹0 درصد آن را وصول کنیم و اگر 
10 درصدی باقی مانده، عمدتاً به شرکت های 
هواپیمایی خارج��ی مانند ایرالین اوکراینی یا 
لوف��ت هانزا بوده که دیگ��ر آن را پس ندادند؛ 
بس��یاری از مردم هم از دریافت مطالبات خود 
بعد از ۳ سال صرف نظر کرده اند.وی ادامه داد: 
اما یک سری مطالبات دیگر هست که مردم 
هر روزه با آن سر و کار دارند؛ باید این مطالبات 
مردم از ایرالین ها طبق قوانین موجود بازپس 
داده شود یا اگر چنانچه به مقررات جدیدی نیاز 
اس��ت، وضع شوند؛ مثاًل اگر مسافری از پرواز 
خود ص��رف نظر کند، طبق مق��ررات موجود 
و بس��ته به مدت زمان باق��ی مانده تا پیش از 
آغاز پرواز، خس��ارت بدهد اما اگر همین پرواز 
تأخیر داشته باشد یا کنسل شود، آیا نباید همان 
ایرالین هم به مسافر خس��ارت بدهد؟رئیس 
انجم��ن دفاتر خدم��ات مس��افرت هوایی و 
گردش��گری ادامه داد: ایرالین ها از قبل بلیت 
چند ماه خود را به چارترکننده می فروشند که 
این اقدام غیر قانونی اس��ت.وی تصریح کرد: 
بی��ش از ۶0 درص��د پروازه��ای داخلی ما به 
صورت چارتری فروش رفته اس��ت و ایرالین 
هم پ��ول آن را از چارترکنن��ده دریافت کرده 
اس��ت؛ از س��وی دیگر چارترکننده هم به هر 

قیمتی که بخواهد آن را می فروشد. 

اخبار

افزایش 32 درصدی خرید تضمینی 
گندم

رئی��س بنیاد مل��ی گندمکاران با اش��اره به 
افزایش ۳2 درص��دی خرید تضمینی گندم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تاخیر 
دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران انتقاد 
کرد.به گزارش مهر،علیقلی ایمانی با اشاره به 
اینک��ه تاکنون بیش از ۳.7 میلیون تن گندم 
از کش��اورزان خریداری ش��ده است، اظهار 
کرد: این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل حدود ۳2 درصد افزایش داش��ته است.
وی اضافه ک��رد: نکته مه��م در این زمینه 
تأخیر در پرداخت مطالبات کش��اورزان است 
به طوری که در بس��یاری از استان ها میزان 
پرداخت ها حدود 10، 1۵ الی 20 درصد بوده 
که بسیار رقم پایینی اس��ت.ایمانی تصریح 
کرد: در بسیاری از استان ها حدود 20 تا 2۵ 
درصد از زمان خرید گندم گذش��ته اما هنوز 
مطالبات تسویه نشده است.وی با بیان اینکه 
کش��اورزان از این مس��اله به شدت ناراحت 
هس��تند، گفت: انتقاد کشاورزان از بنیاد ملی 
است که آنها را تش��ویق کرده گندم خود را 
تحویل دولت بدهند چرا که االن چک های 
این کش��اورزان برگش��ت خورده، بانک ها، 
کمبای��ن داران و کامیون داران آنها را تحت 
فشار گذاش��ته اند و مس��ئوالن به خوبی در 
جریان این مس��ائل هستند.ایمانی ادامه داد: 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای 
فصل برداش��ت گفت��ه بودند ک��ه پرداخت 
مطالبات ۴۸ س��اعته خواهد بود اما متأسفانه 
به این وعده عمل نش��ده اس��ت.وی با بیان 
اینکه کشاورزان برای کشت های بعدی خود 
نیاز به نقدینگ��ی دارند، گفت: این نقدینگی 
باید از مح��ل فروش گن��دم تولیدکنندگان 
تأمین می شده که این اتفاق نیفتاده و منجر 
می ش��ود که کشت های بعدی کشاورزان به 
تعویق بیفتد و تولید ملی از این مساله آسیب 
می بیند.ایمانی از دولت خواس��ت که تسویه 

مطالبات کشاورزان به موقع انجام شود.

حمله سایبری به شرکت فوالد 
خوزستان ناکام ماند

مدیر عامل ش��رکت فوالد خوزستان گفت: 
صبح امروز بعضی از سیس��تم ها و تجهیزات 
شرکت فوالد خوزستان مورد حمله سایبری 
قرار گرفت که خوشبختانه این توطئه ناکام 
ماند.به گزارش صدا و سیما، امین ابراهیمی 
افزود: متاس��فانه بعضی سامانه های شرکت 
فوالد خوزس��تان مورد حمله س��ایبری قرار 
گرفت که با اقدامات به موقع و هوش��یاری، 
این حمله ناکام ماند و هیچ خسارت و آسیبی 
به خط تولید ش��رکت فوالد خوزستان وارد 
نش��د.مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان 
گفت: خط تولید ش��رکت ف��والد هم اینک 
فعال است و مختصر اختاللی که به سایت، 
کانال های اطالع رس��انی و سامانه پیامکی 
ای��ن ش��رکت وارد ش��ده در ح��ال برطرف 
ش��دن اس��ت.ابراهیمی اضافه کرد: به علت 
هک ش��دن کانال تلگرامی ش��رکت فوالد 
خوزستان، اخبار منتشر شده در این کانال تا 
اطالع ثانوی معتبر نیست و صحت هیچ یک 
از مطالب آن تایید نمی شود و تا اطالع ثانوی 
آخرین اخبار و اطالعیه های ش��رکت فوالد 
خوزستان از طریق خبرگزاری های رسمی و 
کانال مجازی این شرکت در پیام رسان های 

داخلی منتشر خواهد شد.

نانوایان منتظر نرخ نامه جدید هستند
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: نانوایان 
منتظ��ر نرخ نامه جدید هس��تند؛ چراکه نرخ 
کارگر، هزینه های جانبی، حامل های انرژی، 
بیمه و مالیات گران شده این در حالیست که 
نرخ فروش نان همچنان ثابت مانده اس��ت.
به گ��زارش ایلنا، بیژن ن��وروز مقدم با بیان 
اینکه بانک س��په متولی تجهیز نانوایان به 
دس��تگاه های پز هوشمند است، گفت: طرح 
تجهیز نانوایان به کارتخوان های هوشمند از 
۳ روز پیش آغاز ش��د. در حال حاضر  بانک 
س��په آماری از تعداد واحدهایی که مجهز به 
این دستگاه شده اند به اتحادیه را ارائه نکرده 
اس��ت.این فعال صنفی ادامه داد: این بانک 
خ��ود دس��تگاه ها درب نانوایی ها نصب و به 
آنها نحوه استفاده از آن را به نانوایان آموزش 
می دهد. باید در این زمینه فرهنگ سازی و 
آموزش مردم به سرعت انجام شود تا شاهد 
صف های طوالنی درب نانوایان نباشیم.وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا نانوایان از این 
طرح استقبال کردند؟ گفت: اگر این طرح بنا 
به برنامه پیش برود و با سرعت وارد فازهای 
بعدی یعنی آزادس��ازی نرخ آرد شویم بدون 
تردید نانوایان از آن اس��تقبال خواهند کرد؛ 
اما اگر این حالت ادامه داده باشد و همچنان 
نانوایان باید با نرخ سابق نان را عرضه کنند 
بدون تردید آنها ناراضی خواهند شد از این رو 
نانوایان منتظر نرخ نامه جدید هستند؛ چراکه 
نرخ کارگر، هزینه ه��ای جانبی، حامل های 
ان��رژی، بیم��ه و مالیات گران ش��ده این در 
حالیست که نرخ فروش نان همچنان ثابت 

مانده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس 
گفت: ضعف نظارتی دس��تگاه های متولی 
و نبود قانون مش��خص برای مدیریت بازار 
اجاره بها، نقش اساس��ی را در گرانی  ها ایفا 
می کنند.به گزارش خانه ملت،آرا شاوردیان 
در رابط��ه ب��ا ط��رح دو فوریت��ی کنترل و 
س��اماندهی اجاره بها مس��کن، اظهار کرد: 
متاسفانه در سال های اخیر به دلیل نوسانات 
اقتصادی و نیز نبود توازن در عرضه و تقاضا 

واحدهای مس��کونی، اج��اره بها با افزایش 
چش��مگیری مواجه ش��د که بی تردید دو 
عامل ضعف نظارتی دستگاه های متولی و 
نبود قانون مشخص نقش اساسی را در این 
گرانی ها ایفا می کنند.وی ادامه داد: با توجه به 
نبود قانون مشخص برای کنترل بازار اجاره 
بها و عدم ارائه الیحه توسط دولت، تعدادی 
از نمایندگان مجلس با هدف کاهش آالم 
مردم و مدیریت بازار طرحی را تدوین کردند 

که در صحن علنی مجلس نیز بررس��ی دو 
فوریتی آن به تصویب رسید.وی اضافه کرد: 
طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها امالک 
مس��کونی به دنبال مدیریت ای��ن بازار پر 
تالطم بوده که الزام به ثبت اجاره نامه ها در 
سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور، 
رکن اصلی طرح مذکور اس��ت چرا که در 
حال حاضر موجران ب��ه دالیل مختلف از 
ثبت قرارداد در س��امانه معامالت و دریافت 

کد رهگیری طفره می روند. همچنین اعالم 
میزان مجاز افزایش اجاره بها توسط دولت 
در ابتدای هر سال یکی دیگر از موضوعات 
مهم مندرج در طرح س��اماندهی اجاره بها 
است.ش��اوردیان عن��وان ک��رد: مهمترین 
نگرانی مردم پس از تصویب چنین قوانین 
و طرح هایی، ضمان��ت اجرایی آن بوده، در 
سال های گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا 
نیز برای حمایت از مستاجران برای افزایش 

کرایه خانه ها س��قف تعیین ک��رده بود اما 
گزارش ها نش��ان دهنده ب��ی توجهی بازار 
به رعایت این مصوبه است از این رو برای 
مدیریت بازار اجاره بها ضمانت اجرایی نیز 

پیش بینی شده است.

ضعف نظارتی عامل گرانی اجاره مسکن
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛

برخورد با گرانفروشی بلیت پروازهای عتبات
رئیس سازمان هواپیمایی اعالم کرد؛

رئیس سازمان هواپیمایی کش��وری گفت: گرچه پروازهای خارجی مشمول 
قیمت گذاری نیستند اما با افزایش بی رویه قیمت و گرانفروشی بلیت پروازهای 
عتبات برخورد خواهیم کرد.به گزارش ایس��نا، طی روزهای گذش��ته برخی 
رس��انه ها و مردم در فضای مجازی نسبت به افزایش بی رویه و گرانفروشی 
بلیت پروازهای عتبات عالیات منتش��ر شد و انتقادهای بسیاری در این زمینه 
مطرح شد. چرا که برخی از ایرالین ها بلیت هواپیما تهران-نجف-تهران را از 
حدود شش میلیون تومان تا بیش از 10 میلیون تومان در سایت های مختلف 
به فروش رساندند.محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره این موضوع اظهار کرد: گرانفروشی بلیت هواپیما را حتی در مسیرهای 
خارجی تایید نمی کنیم. اما در رصدهایی که انجام دادیم بعضی از نرخ هایی 

که اعالم شده، یافت نشد و اینطور که برخی رسانه ها گفتند، نبود.وی افزود: 
البته شاید این نرخ ها مربوط به تورهایی است که شامل قیمت بلیت هواپیما 
و هزینه هتل یا امکانات دیگر باشد.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: مسلما با افزایش بیش از حد قیمت بلیت هواپیما و گرانفروشی آن برخورد 
می کنی��م. همچنین ب��رای پروازهای عتبات عالیات به وی��ژه در ایام اربعین 
برنامه خاصی داریم و نرخ های مش��خصی تعیین خواهد شد که آن را اطالع 
رسانی می کنیم.البته پیش از این نیز، حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور 
بین الملل س��ازمان هواپیمایی کشوری نیز اظهار کرد: پروازهای خارجی تابع 
قیمت گذاری نیس��تند چرا که بازیگران دیگری مانند شرکت های هواپیمایی 
خارجی در این سیس��تم وجود دارند و طبق نظام حقوق حمل و نقل هوایی 

نمی توان برای آن ها تعیین تکلی��ف کرد. بنابراین معموال پروازهای خارجی 
ب��ا نرخ آزاد تعیین می ش��وند و اگر بخواهید نرخ��ی تعیین کنید تنها به زیان 
ایرالین های داخلی بوده و در این میان ش��رکت های خارجی س��ود خواهند 
کرد.وی اضافه کرد: البته پروازهای نجف برای ایرانی ها و س��ایر کشورهای 
اسالمی خارج از نظامات تعیین شده برنامه ریزی می شود چرا که دارای ابعاد 
اعتقادی و دینی اس��ت. بنابراین همواره برنامه ریزی مش��خصی به ویژه در 
زمان هایی مانند عید نوروز، محرم و اربعین انجام می ش��ود تا نیاز و تقاضای 
س��فر به عراق در این ایام تامین شود چرا که اولویت نخست برای ما فراهم 
کردن بستری برای تامین تقاضای زائران در این ایام است. در این زمینه هنوز 
ابهاماتی وجود دارد چرا که اعالم شده امسال مرزهای زمینی باز خواهد شد.

بروکراسی اداری مانعی برای دریافت وام ودیعه مسکن 
وعده جدید برای پرداخت وام به مستاجران؛

وزارت راه و شهرس��ازی و بان��ک مرکزی یکدیگر را به 
اهمال در آغاز اعطای وام ودیعه مسکن متهم می کنند، 
ام��ا آن که بیش از همه در این میان متضرر می ش��ود، 
مستأجرانی هستند که معطل دریافت این وام هستند.به 
گزارش مهر، وام ودیعه در س��ال جاری با فراز و نشیب 
زی��ادی رو به رو بود و در چند نوبت این تس��هیالت به 
تصوی��ب مراجع مختلف رس��ید.وام ودیعه مس��کن که 
سابقه پرداخت دو ساله در س��ال های کرونایی 1۳۹۹ و 
1۴00 را دارد، مش��خص نبود که آیا امسال هم پرداخت 
می ش��ود یا خیر که برای نخس��تین بار در سال جاری، 
معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی 
در 17 اردیبهشت امس��ال از تصویب اعطای تسهیالت 
ودیعه مس��کن در شورای پول و اعتبار خبر داد.بر اساس 
اعالم این وزارتخانه، سقف وام ودیعه مسکن تهرانی ها، 
کالنش��هری ها و سایر ش��هرها به ترتیب ۶0، ۴۵ و ۳0 
میلیون تومان بود. این در حالی است که طی سال های 
1۳۹۹ و 1۴00 بی��ش از ۴۵0 ه��زار خانوار ش��هری در 
سراسر کشور تسهیالت ودیعه مسکن دریافت کردند.این 
در حالی است که در سال های 1۳۹۹ و 1۴00، وام ودیعه 
مس��کن تهرانی ها 70 کالنشهری ها ۴0 و سایر شهرها 
2۵ میلیون تومان با نرخ س��ود 1۳ درصد بود اما در سال 
جاری نرخ سود آن را بانک ها و شورای پول و اعتبار 1۸ 

درصد متقبل شدند.
وام ۱۰۰ میلیون تومانی با س�ود ���۱8 درصد در س�تاد 

تنظیم بازار )اول خرداد(
دومین بار اعطای تس��هیالت ودیعه مس��کن در س��تاد 
تنظیم بازار بررسی و مقرر شد تا این تسهیالت به 100 
میلیون تومان افزایش یاب��د ولی برای ابالغ به بانک ها 
نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار داشت.پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی در نشس��ت ۳ خرداد امسال در شورای 
پول و اعتبار بار دیگر بررس��ی و اعالم شد که سقف وام 
ودیعه مسکن تهرانی ها، کالنشهری ها و ساکنان سایر 

ش��هرها به ترتی��ب 100، 70 و ۴0 میلیون تومان با نرخ 
س��ود 1۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به تصویب رسیده 
است.همچنین مقرر ش��د وزارت راه و شهرسازی لینک 
ثبت نام متقاضیان در س��امانه جامع مسکن حمایتی به 
آدرس https://saman.mrud.ir/ را فع��ال کند.

وزارت راه و شهرس��ازی ای��ن س��امانه را فعال کرد ولی 
خبری از معرفی متقاضیان به بانک نبود. معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در اطالعیه ای از 
آغاز ثبت نام متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه مسکن از 
روز پنج ش��نبه 12 خردادماه از طریق ثبت درخواست در 

سامانه طرح های حمایتی مسکن خبر داد.
وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی با س�ود ���۱۳ درصد در 

شورای عالی سران قوا )۳۰ خرداد(
رس��تم قاس��می ۳1 خرداد از تصویب اعطای تسهیالت 
کمک ودیعه مس��کن تا س��قف ۴0 هزار میلیارد تومان 

با نرخ س��ود یارانه ای 1۳ درصدی در نشست ۳0 خرداد 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست 
رئیس جمه��ور خبر داد.اول تیر ماه امس��ال علی صالح 
آب��ادی رئیس کل بان��ک مرکزی و دبیر ش��ورای پول 
اعتبار در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب اعطای 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن با اعتبار ۴0 هزار میلیارد 
تومانی در جلسه ۳1 خرداد این شورا با سقف های 100، 
70 و ۴0 میلی��ون تومان��ی برای مس��تأجران به ترتیب 

تهرانی، کالنشهری و ساکن سایر شهرها خبر داد.
چرا بانک ها وام ودیعه نمی دهند؟ ���

بررس��ی های میدانی حاکی است هنوز بانک ها اقدام به 
اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن نکرده و از اعطای 
این تس��هیالت س��ر باز می زنند. ضم��ن اینکه بانک ها 
می گویند هنوز دستورالعمل وام ودیعه مسکن به ما ابالغ 
نشده است.این در حالی است که یک پایگاه خبری وابسته 

به بانک مرکزی اعالم کرد: بخش��نامه بانک مرکزی در 
تاریخ 10 خردادماه به 20 بانک ابالغ شده است و بر این 
اس��اس عدم پرداخت وام به دلیل نبود بخش��نامه بانک 
مرکزی موجه نیست.در این بخشنامه آمده است: حسب 
تصمیمات اتخاذ ش��ده در شورای پول و اعتبار در تاریخ 
سوم خردادماه، شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، 
دوره بازپرداخت حداکثر پنج س��ال، در سقف های فردی 
100، 70 و ۴0 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و سایر 
ش��هرها و از محل منابع بانکی موافقت کرده اس��ت.در 
ادامه بخشنامه تاکید شده است: نحوه معرفی متقاضیان 
واجد ش��رایط جهت بهره مند از تسهیالت مزبور توسط 
سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.به نظر می رسد 
بخشنامه فوق مربوط به مصوبه ای است که بر اساس آن 
تس��هیالت ودیعه مسکن قرار بود با نرخ سود 1۸ درصد 
پرداخت ش��ود؛ حال آن که نرخ س��ود این تسهیالت بار 
دیگر تغییر کرد و بر اس��اس اعالم رس��تم قاسمی وزیر 
راه و شهرس��ازی، قرار اس��ت با نرخ س��ود 1۳ درصد به 
مستأجران متقاضی دریافت آن پرداخت شود.به گزارش 
عصرایرانیان، مصطفی قمری وف��ا مدیر روابط عمومی 
بانک مرکزی  در جدیدترین اظهارنظر اعالم کرد: بانک 
مرکزی در راستای حمایت از مستاجران، بخشنامه مربوط 
به وام ودیعه مس��کن را 10 خرداد به بانک ها ابالغ کرد. 
دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و 
شهرسازی ضرورت داشت، اعالم می شد که این موضوع 
۶ تیرماه با حضور معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی و مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی 
ش��د.با شیوه نامه ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی 
ارائه و قرار شد تا پایان دوشنبه ۶ تیرماه نهایی و به شبکه 
بانکی ابالغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز به 

زودی عملیاتی می شود.

کمیسیون عالی سوانح راه آهن، امروز ۶ عامل مؤثر در 
بروز سانحه قطار مشهد-یزد که 1۸ خرداد امسال رخ 
داد را تش��ریح کرد.به گزارش عصرایرانیان، اطالعیه 
ش��ماره دو کمیس��یون عالی س��وانح راه آه��ن درباره 
  س��انحه ماه گذش��ته قطار مش��هد-یزد منتشر شد.در 
ابتدای این اطالعیه آمده اس��ت: پیرو اطالعیه شماره 
یک م��ورخ 22 خرداد 1۴01، ضمن عرض تس��لیت 
مج��دد به خان��واده های داغدیده و اب��راز همدردی با 
آسیب دیدگان سانحه قطار مسافری مشهد – یزد به 
شماره ۸۶11، گزارش تکمیلی اعالم می شود. در ادامه 
اطالعیه مذکور آمده اس��ت: به منظور بررسی میدانی ، 
جمع آوری اطالعات و مش��اهده آثار س��انحه، اعضاء 

کمیس��یون عالی س��وانح به محض اط��الع به محل 
س��انحه عزیمت و مراحل و عملکرد عوامل دخیل در 
سانحه را در فرایند به هم پیوسته ای مورد بررسی قرار 
دادند، در این خصوص مس��تندات ایستگاهی، شواهد 
میدانی، اظه��ارات و مذاکرات با عوامل اجرایی، موارد 
ثبت ش��ده توسط سیستم های نظارتی از جمله گراف 
س��رعت لکوموتیو )ایون��ت( و ثب��ت اطالعات الگ 
ATC ، مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و گزارش کامل 
آن به مس��ئولین ذیربط ارس��ال گردیده است. تجزیه 
و تحلیل مس��تندات و اطالعات مذکور حاکی از عدم 
رعایت س��رعت مجاز در سیر قطار مسافری در محل 
سانحه، انس��داد غیرمجاز مسیر حرکت قطار مسافری 

توس��ط بیل مکانیکی و عدم رعایت مقررات ایمنی در 
محل عملیات تعویض تراورس به عنوان عامل اصلی 
وقوع س��انحه است،  همچنین در این خصوص عوامل 
دیگری که می توانست از وقوع سانحه جلوگیری کند، 
احصاء ش��د که به شرح ذیل اعالم می شود. الف(عدم 
رعایت سرعت مجاز توسط راهبران قطار مسافری.ب(
انسداد غیر مجاز مس��یر حرکت قطار مسافری توسط 
بیل مکانیکی.ج(واگذاری مس��ئولیت راهبری قطار به 
کم��ک لکوموتیوران بر خالف مقررات عمومی س��یر 
و حرکت توس��ط لکوموتیوران.د(اعالم اتمام عملیات 
تعوی��ض ت��راورس و برچی��دن ایس��تگاه موقت قبل 
از جم��ع آوری ادوات و تجهی��زات از روی خ��ط آهن 

توسط سرپرست عملیات و مسئول ایستگاه موقت .ه(
عدم توجه راهبران قطار به تابلوهای هش��داردهنده ) 
تابلوهای تقلیل سرعت.و(عدم یاد آوری تقلیل سرعت 
1۵ کیلومتر بر ساعت از سوی مسئول ایستگاه عباس 
آباد .در بخش پایانی این اطالعیه آمده است: کمیسیون 
عالی سوانح پیشنهاد می کند به منظور عدم تکرار سوانح 
و به حداقل رس��اندن خطای نیروی انسانی نسبت به 
استفاده از تجهیزات ایمنی و نظارتی هوشمند، اصالح 
س��اختار نظارت بر ایمنی ش��بکه ریلی، تکمیل کادر 
نظارت مناطق، ارتقاء س��طح آموزش و اصالح ساختار 
نظارت بر عملیات اجرایی با عنایت به برون س��پاری 

فعالیت ها اقدام شود.

6 عامل تأثیرگذار در بروز سانحه قطار مشهد-یزد  اعالم شد
از سوی کمیسیون عالی سوانح راه آهن؛

مجلس هم در بروز مشکالت خودروسازان سهیم است
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه:

رئی��س انجمن صنایع همگ��ن نیرو محرکه 
و قطعه سازان کش��ور گفت: مجلس با وضع 
برخی از قوانین از جمله قیمت گذاری خودرو در 
به وجود آمدن مشکالت در حوزه صنعت خودرو 
نقش داشته است.به گزارش فارس، محمدرضا 
نجفی منش در مورد طرح استیضاح وزیر صمت 
که با موضوع صنعت خودروسازی کشور مطرح 
شده اس��ت، اظهار داشت: نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با وضع برخی قوانین، برخی 
مش��کالت  را در صنعت خودرو ایجاد کرده اند 
و بعد انتظار دارند که مش��کالت ۴0 ساله در 
این صنع��ت را وزیر صم��ت 10 ماهه حل و 
فصل کند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه سازان کشور افزود: از زمانی که 

بر اساس قانون مجلس قیمت گذاری خودرو 
دستوری شد و شورای رقابت به صنعت خودرو 
ورود کرد، مش��کالت ما در صنعت خودرو به 
اوج رس��ید، اکنون آن مشکالت به وضعیت 
پیچیده ای رس��یده اس��ت.  وی بیان داشت: 
ریش��ه مش��کالت در صنعت خودرو ناشی از 
دولتی ب��ودن این صنعت اس��ت زیرا تجربه 
نش��ان داده که هیچ کاری با مدیریت دولتی 
به سرانجام نمی رس��د. رئیس انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان کش��ور 
با اش��اره به تاسیس ش��رکت ایران ناسیونال 
و ایران خودرو توس��ط بخ��ش خصوصی در 
س��ال های گذش��ته، گفت: اگر این شرکت ها 
همچنان در دس��ت بخ��ش خصوصی باقی 

می ماند اکنون ما در این صنایع حتی از کشور 
کره نیز جلوتر بودی��م. وی افزود: یک زمانی 
کشور کره حس��رت و آرزوی داشتن شرکتی 
مانند ایران ناس��یونال ما را داشت، اما اکنون 
ما ت��الش می کنیم در صنایع ل��وازم خانگی 
و خودرو به حد کره برس��یم، عقب ماندگی ما 
در این صنایع ناشی از واگذاری این صنایع به 
بخش دولتی اس��ت و این در حالی است که 
ت��ا قبل از آن و تا زمانی که این صنایع تحت 
مدیریت بخش خصوصی بود  از وضعیت خوبی 
برخوردار بودند و قطعا در صورتی که به بخش 
دولتی واگذار نمی شد و مدیریت آن همچنان 
در دس��ت بخش خصوص��ی می ماند اکنون 
وضعیت قابل افتخاری در این صنایع داشتیم. 

نجفی منش اظهار داشت: برای حل ریشه ای 
مش��کالت صنعت خودرو باید دو کار را انجام 
داد که یکی از این کارها این اس��ت که دولت 
در مدیریت خودروسازی ها دخالت نکند، قطعًا 
عدم دخالت دولت در مدیریت خودروسازی ها 
به نفع وزیر اس��ت.وی گفت: خودرو صنعتی 
است که در همه دولت ها همیشه وزیر صمت 
را به مجلس کشانده است و همه سواالتی که 
در کمیسیون مطرح می شود مربوط به حوزه 
خودرو است، بنابراین اگر مدیریت خودروسازی 
ها به بخش خصوصی واگذار ش��ود، به جای 
اینکه وزیر صمت به مجلس پاسخگو عملکرد 
نامناسب خودروس��ازان باشد، وزیر می تواند از 
خودروسازان بپرسد که چرا کار را درست انجام 

نمی دهند.وی با اش��اره به موضوع استیضاح 
وزیر صمت اظهار داش��ت: در دستور کار قرار 
گرفتن استیضاح وزیر از سوی مجلس در حالی 
اس��ت که مجلس با وضع برخی از قوانین از 
جمله قیمت گذاری خ��ودرو در به وجود آمدن 
مشکالت در حوزه صنعت خودرو نقش داشته 
است.نجفی منش گفت: استیضاح وزیر صمت 
در حال حاضر نه تنها مشکلی را حل نمی کند 
بلکه به مش��کالت نیز اضافه می کند زیرا در 
صورت استیضاح وزیر و برکناری وزیر فعلی، 
حداقل ۶ ماه زمان نیاز اس��ت تا وزیر صمت 
بعدی س��کان وزارتخانه را در دست بگیرد و 
در این مدت هم ش��اهد ات��الف وقت و هم 

سردرگمی صنعت کاران خواهیم بود. 



اخبار
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بانک و بيمه

مدیریت بهینه منابع برای توسعه تولید 
واشتغال هدف اصلی بانک صادرات 

ایران است
 نائب رئیس هیئت مدی��ره بانک صادرات ایران 
گفت: کنترل هزینه ها و کسب سود و هدایت 
بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال، اولویت مهم 
بانک صادرات است.  به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در نخستین 
هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات 
ایران در سال 1۴01، با اشاره به اهمیت جذب 
منابع و هدایت موثر نقدینگی به سمت تولید 
و اش��تغال در کشور، سودآوری را الزمه تامین 
مالی بخش های مختلف تولیدی توسط نظام 
بانکی عنوان کرد و گفت: در موسس��ه مالی، 
کاالی قابل عرضه، تس��هیالت است و باید با 
مدیریت صحیح ضمن کسب سود از انحراف 

منابع جلوگیری کرد.  

پرداخت2۰۹میلیاردریال تسهیالت 
ازدواج و 5 میلیاردریال وام 

فرزندآوری
بان��ک کارآفرین در س��ه م��اه ابتدای س��ال 
جاری20۹میلیارد ریال تس��هیالت ازدواج داد. 
به گ��زارش روابط عمومی بان��ک کارآفرین، 
این بانک به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج، 
از ابت��دای س��ال 1۴01 ت��ا اول تیرماه س��ال 
جاری،1۶0 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
معادل ماه 20۹هزار میلیون ریال به متقاضیان 
پرداخت کرد. بر اس��اس این گزارش، در حال 
حاضر 17۸ نفر متقاضی در صف انتظار جهت 
معرفی به شعب عامل بانک و 1۸1نفر متقاضی 
در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج در شعب عامل هستند. 
بانک کارآفرین از تاریخ اول فروردین ماه سال 
1۴01تا اول تیر م��اه 1۴01 به 1۶0 متقاضی 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده 
اس��ت. این میزان در دو هفته فروردین ماه 1۶ 
فقره بوده و در دومین ماه س��ال به ۵7 فقره و 

سومین ماه سال به ۸7 فقره بوده است.

در دنیای نوین حاکمیت داده ابزاری 
برای تحلیل رفتار بیمه گذاران 

محسوب می شود
به کارگیری نیروهای غیر متخصص و غیر 
شایسته در دستگاه های اجرایی کشور هزینه 
های پنهان بسیاری را در بر دارد و البته هزینه 
های برکناری آنان زیان بارتر خواهد بود. به 
گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی، دکتر علی بنیادی نائینی 
که در اجالس سراسری پیشگامان صنعت و 
اقتصاد ملی س��خن می گفت، با اعالم این 
مطلب افزود: انتخاب نیروی انسانی بدون در 
نظر گرفتن ش��اخص های علمی ارزیابی و 
توسعه، نتیجه قابل قبولی را به دنبال نخواهد 
داش��ت. معاون طرح و توس��عه نه��اد ناظر 
صنعت بیمه با ابراز خرسندی از رشد رویکرد 
علمی در حوزه صنعت و بازرگانی به ظرفیت 
های صنعت بیمه در این خصوص اشاره کرد 
و افزود: در جهان امروز س��رمایه انسانی در 
حقیقت ش��ریک کسب و کارها به شمار می 
رود و برای تحقق ایده ها و به ثمر رس��یدن 
طرح های نوین، هم افزایی مدیریت منابع و 
همچنین سرمایه انسانی یک ضرورت ویژه 

به شمار می رود.  

عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه 
سینا شد

با انتخ��اب اعض��ای هیات مدی��ره و تایید 
بیم��ه مرک��زی، عبدال��ه س��لطانی ثانی به 
عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه سینا 
منصوب شد. به گزارش روابط عمومی بیمه 
سینا، رییس کل بیمه مرکزی در حکم دکتر 
س��لطانی، خواستار رشد و توس��عه پرتفوی 
شرکت و طراحی محصوالت جدید بیمه ای 
جهت کسب سهم مناسب از بازار بیمه کشور؛ 
مدیریت بهینه پرتفوی شرکت و ایجاد تنوع 
در آن؛ مدیری��ت بهینه منابع مالی ش��رکت 
و هدایت آنها به س��مت سرمایه گذاری های 
پرب��ازده و برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت 
مالی ش��رکت؛ پیگی��ری اج��رای آیین نامه 
حاکمیت شرکتی و تقویت کنترل های داخلی 
به ویژه تشکیل کمیته های مربوط با فرایند 
کاری مشخص؛ پرداخت به موقع بدهی های 
شرکت به ویژه بدهی های قانونی و خسارت 
بیمه گ��ذاران و زیان دی��دگان و بازنگری در 
فرآینده��ا و توس��عه به کارگی��ری فناوری 

اطالعات در شرکت بیمه سینا شد.

اخبار

نایب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد، گفت: تعامل میان بیمه سرمد و بانک 
صادرات باید به نحوی افزایش پیدا کند که هر دو مجموعه از این تعامل 
منتفع شوند. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، امیرمهدی امینیان، در 
نشست سراسری مدیران و روسای شعب بیمه سرمد و روسای دوایر رفاه 
ش��عب بانک صادرات ایران، با اشاره به ضرورت تعامل میان بیمه سرمد 
و بانک ص��ادرات ایران، گفت: باید تعامل دو مجموعه به نحوی افزایش 

پیدا کند تا هم بیمه سرمد و هم بانک صادرات از این تعامل منتفع شوند. 
وی افزود: بانک صادرات ایران، ش��بکه گسترده ای دارد که جلب رضایت 
آنان موجب رشد و بالندگی بیمه سرمد می شود.  نایب رئیس هیات مدیره 
بیمه س��رمد خاطر نشان کرد: س��رعت و دقت در ارائه خدمات به بانک و 
تمامی مش��تریان سرمد باید رعایت ش��ود و از طریق نشست های ماهانه 
بین بانک و س��رمد موارد موجود پیگیری و رفع ش��ود و این نشست ها در 

سطح استانها نیز برگزار شود تا به عارضه یابی منجر شود.  رئیس اداره کل 
رفاه کارکنان بانک صادرات ایران، این بانک را بزرگترین مش��تری سرمد 
دانست و گفت: تعامل نزدیک بین سرمد و بانک، ظرفیت بالقوه ای ایجاد 
می کند که از آن باید در پیشبرد اهداف دو مجموعه بهره گرفت و در این 
راس��تا آمادگی داریم نقطه نظرات مدیران شعب در استان ها را بشنویم و 

مشکالت آنها را حل کنیم.

تعامل حداکثری میان سرمد و بانک صادرات ایران
نایب رئیس هیات مدیره بیمه سرمد تاکید کرد؛

سرپرست بانک کشاورزی اعالم کرد:

مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی، مشارکت این 
بانک در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه 
ها ب��رای حمایت از تولید کنن��دگان و رونق واحد های 
تولیدی دام و طیور را فرصتی مغتنم برای خانواده بزرگ 
بانک کشاورزی دانست و گفت: تا کنون بیش از ۴۸هزار 
فقره تسهیالت با مبلغ افزون بر ۵۴ هزار میلیارد ریال در 
قالب این طرح پرداخت ش��ده اس��ت.  به گزارش روابط 
عموم��ی و همکاری های بین الملل بانک کش��اورزی، 
رضایی روز شنبه چهارم تیرماه و در آیین تجلیل و معارفه 
مدیر امور ش��عب این بانک در تهران بزرگ با اعالم این 
مطلب افزود: طی هفت��ه های اخیر و با تالش کارکنان 
سراسر کشور به ویژه کارکنان شعب، خوشبختانه پرداخت 
تس��هیالت به واحدهای دام و طیور به نحو مطلوبی در 
حال انجام است.  وی با اشاره به ضرورت رعایت انضباط 
مالی و پرهیز از اضافه برداش��ت از بانک مرکزی خاطر 
نش��ان کرد: با تالش خانواده بزرگ بانک کش��اورزی و 
همت همکاران در جذب منابع ، طی ماه های اخیر اضافه 
برداش��تی از بانک مرکزی نداشتیم.  رضایی در تشریح 
عملکرد بانک کش��اورزی در حوزه تجهی��ز منابع، روند 

رش��د منایع این  بانک را مثب��ت ارزیابی کرد و افزود: در 
حوزه اعتبارات نیز تعهدات بانک برای حمایت از بخش 
کش��اورزی در حال انجام و پیگیری است و با اختصاص 
خطوط اعتباری مناسب با هدف کمک به تحکیم امنیت 

غذایی کشور از این بخش حمایت خواهیم کرد.  وی در 
بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به نقش و اهمیت 
وصول مطالبات و ضرورت تعیین تکلیف مطالبات معوق 
تصریح کرد: خوشبختانه بخش مهمی از برنامه های این 

حوزه محقق شده اما باید با برنامه ریزی مدون و با سرعت 
بیشتری پرونده ها را تعیین تکلیف کرد.  رضایی با اشاره 
به  عاملیت بانک کشاورزی در خرید تضمینی گندم وسایر 
محصوالت استراتژیک گفت: با اهتمام کارکنان این بانک 
در سراسر کشور، وجوه خرید تضمینی در کوتاه ترین زمان 
ممکن به حساب گندمکاران واریز شده است .   سرپرست 
بانک کشاورزی به تدوین س��ند راهبردی این بانک در 
افق 1۴0۴ اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس این چشم 
انداز بانک برتر کشور خواهیم بود، تأکید کرد: با توجه به 
ظرفیت، زیرساخت های فنی، نیروهای توانمند و همچنین 
دانشی که در بانک وجود دارد، این امر محقق خواهد شد.  
سرپرست بانک کشاورزی با بیان اینکه با پیگیری ها و 
تالش حوزه فناوری اطالعات این بانک سامانه بازارگاه 
نهاده های کشاورزی به عنوان یکی از نمادهای تجارت 
الکترونیکی در بخش کشاورزی متناسب با نیازهای بهره 
برداران ارتقا یافته است،گفت: حوزه فناوری اطالعات این 
بانک در مس��یر اصلی و درست خود قرار گرفته و شتاب 
اولیه را پیدا کرده و انشا اهلل  شاهد اتفاقات خوبی در این 

بخش خواهیم بود.

پرداخت بیش از ۴۸ هزار فقره تسهیالت به واحدهای تولیدی دام و طیور

تاالر گفتگوی بیمه ایران فضایی صمیمی برای طرح نظرات همکاران است
س��ید حس��ن شهرس��تانی  مدیر کل گروه 
مش��اوران در این خصوص اظهار داش��ت : 
ت��االر گفتگو، فضایی صمیم��ی برای طرح  
نقط��ه نظرات و س��ئواالت و انتقال تجارب 
کاری و بیم��ه ای  ، بی��ان مش��کالت و 
مس��ائل مختلفی اس��ت که همکاران با آن 
مواجه هس��تند . به گ��زارش روابط عمومی 
بیمه ایران، شهرس��تانی با اش��اره به تالش 
ها وحمایت های مدیر عامل سابق و فعلی 
ش��رکت در ایجاد تاالر گفتگوی بیمه ایران 

افزود :  در اواخر س��ال 1۴00  در راس��تای 
اجرای سیاس��تهای ابالغی و ب��ا  پیگیری 
ها  و تاکیدات حس��ن شریفی رییس هیات 
مدیره و مدیر عام��ل ، تاالر گفتگوی بیمه 
ای��ران را اندازی ش��د.  وی  هدف از ایجاد 
این تاالر در پرتال شرکت را ، انتقال دانش، 
صمیمیت و آش��نایی، هم اندیشی و تبادل 
نظ��ر ، روش��نگری و تبیی��ن و تنویر هرچه 
بیش��تر عقاید و افکار عموم��ی کارکنان در 
مسیر صحیح و اثربخش  عنوان کرد و گفت: 

در ای��ن تاالر همه اعضای گروه می توانند ، 
آزادان��ه و ب��دون هیچگون��ه محدودیت و 
نگرانی ) با تضمی��ن حفظ هویت ، صیانت 
ازحری��م خصوص��ی و مش��خصات اف��راد( 
نظرات خ��ود را مط��رح و در مقابل منتظر 
عک��س العمل و توضیحات مس��ئولین ذی 
ربط وی��ا س��ایر همکارانی ک��ه از موضوع 
مطرح ش��ده اطالع دارند ، باشند.  مدیر کل 
گروه مش��اوران در ادامه خاطرنش��ان کرد : 
با توجه به همراهی و اس��تقبال خوب جمع 

کثیری از همکاران ، فضا و جریان ارتباطی 
پر تحرک و موثری  را شاهد هستیم . قطعا 
همراهی و همیاری هر کدام از کارکنان می 
تواند منجر به ، اثر بخشی ، تحول، جذابیت 
و ش��کوفایی هر چه بیشتر برنامه ها و ایده 
های توسعه بخش پیش روی شرکت باشد.  
شهرس��تانی  در ادامه با قدردانی از زحمات  
هم��ه گروه ها یی که در راه اندازی این تاالر 
نقش داش��تند ، به برنامه های کمی و کیفی 
ارتق��ای  این تاالر پرداخت وگفت:  در ادامه 

مس��یر برای افزایش محتوای فعالیت ها و 
جذاب تر کردن هر چه بیش��تر مش��ارکت 
همکاران وجذب ایده ه��ای مختلف ، باید 
از خدمات و دانش مشاورین متخصصی که 
دارای س��وابق  و توان علمی در این زمینه 
هستند، استفاده نماییم .  همچنین با توسعه 
ای��ن  تاالر در آینده نزدی��ک ، نمایندگان و 
مشتریان  نیزدر آن مشارکت خواهند داشت 
، ت��ا این ت��االر را به  پایگاه��ی برای تولید 

دانش بیمه ای تبدیل نماییم . 

خبر

راهبرد مقابله با استکبار جهانی در 
غزوه بنی قریظه

در سال پنجم هجری، یهودیان بنی قریظه، 
پیم��ان خود با پیامبر را شکس��ته و در جنگ 
احزاب )خندق( با مش��رکان هم پیمان شدند. 
بع��د از پای��ان جنگ و پیچیده ش��دن پرچم 
آن، رس��ول خ��دا )ص( وارد مدینه ش��د. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، انس��ان کششی در 
وج��ود خود به س��وی هماهنگی و همرنگی 
با دیگران، مخصوصاً ب��ا قهرمانان و پاکان، 
احس��اس می کند و به همین علّت به سوی 
اعم��ال و صف��ات آن��ان جذب می ش��ود و 
تالش می کند در رفت��ار و اوصاف، همرنگ 
آنان گردد. این کش��ش روان��ی اگر همراه با 
محبوبّیت و مجذوبّیت شود در رساندن انسان 
به صفات عالی انس��انی سخت مؤثر است و 
در مّدت کمی می تواند از ِمس وجود انس��ان 
عادی طالی ناب بس��ازد. ق��رآن با توجه به 
این نکته اس��ت که در هر بخش انسان های 
نمون��ه را معّرفی نموده اس��ت و در هر زمان 
اسوه هایی را معّرفی نموده است. اّما آن اسوه 
و الگوی که برای ابد می تواند )همچون دین 
و شریعت اسالمی( به عنوان الگو مطرح بماند 
و تمام بش��ریت را به سوی خود جذب نماید، 
عصاره هستی، و برترین انسان در عالم وجود 
یعنی حضرت محّمد بن عبداهلّل )ص(، خاتم 
پیامبران و جامع کماالت انس��انی اس��ت، به 
این جهت قرآن کریم می فرماید: »ولکم فی 
رس��ول اهلّل اسوٌة حسنة لمن کان یرجوا اهلّل و 
الیوم اآلخر »احزاب، 21« مسلّماً برای شما در 
زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای 
آن ها که امید به رحمت خدا و روز رس��تاخیز 
دارند و خدا را بس��یار یاد می کنند.« »َغْزوه« 
به جهادهایی گفته می ش��ود که خود رسول 
خدا )صل��ی اهلل علیه و آله( در آنها ش��رکت 
می کردن��د. تعداد غ��زوات پیامبر را 2۶ یا 27 
عدد نوش��ته اند. بقیه جنگ های زمان رسول 
خ��دا )صلی اهلل علیه وآله( که آن حضرت در 
آن حضور نداشته »سرّیه« یا »بعث« نامیده 
ش��ده اس��ت. یکی از این غزوات، غزوه بنی 
قریظه اس��ت. بنی قریظه از یهودیان اطراف 
مدین��ه بودند که با پیامبر صل��ی اهلل علیه و 
آله پیمان صلح و سازش بسته بودند ولی در 
غزوه احزاب پیمان ش��کنی کرده بودند و به 
کمک قریش پرداختند و چون از نظر پیامبر، 
افرادی خطرناک ش��ناخته شدند چاره ای جز 

این نبود که از میان برداشته شوند. 

بدفهمی ها درباره علوم انسانی 
اسالمی فراوان است

حجت االس��الم غالمی گف��ت: بدفهمی ها 
درباره علوم انسانی اسالمی فراوان است. چه 
بسا بخش��ی از بدفهمی ها ناشی از ضعف ما 
در بیان مقصودمان از علوم انسانِی اسالمی 
باش��د. به گزارش »عصر ایرانیان«، نشست 
تخصصی چشم انداز تکامل و اثربخشی علوم 
انسانی اس��المی در ایران، یکشنبه ۵ تیرماه 
1۴01، با سخنرانی سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین دکتر رضا غالمی، در تاالر فارابی 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیق��ات و فناوری برگزار ش��د که 
در آن، ب��ه تبیین 12 س��وءتفاهم مهم رایج 
درباره علوم انس��انی اسالمی پرداخت. متن 
سخنرانی غالمی در این نشست به شرح زیر 
اس��ت: »بس��م اهلل الرحمن ارحیم، الحمدهلل 
رب العالمین، الصاله و الس��الم علی رسول 
اهلل و عل��ی آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل 
علی اعدائهم اجمعین. سالم عرض می کنم 
خدمت حضار گرامی، محققین و دانش پژوهان 
ارجمند. ج��ا دارد از برادر گرامی جناب آقای 
دکتر موحد ابطحی به خاطر طراحی و اجرای 
این نشس��ت کمال تشکر را داش��ته باشم. 
همانطور که استحضار دارید، موضوع بحث 
بنده در این نشس��ت سو تفاهمات موجود در 
باب علوم انس��انی اسالمی می باشد. در این 
بحث ابتدا س��ه نکته و از باب مقدمه عرض 
می کنم و س��پس بحث اصل��ی را در قالب 
س��یزده مطلب تقدیمتان خواهم کرد. نکته 
اول از باب مقدمه، این است که بدفهمی ها 
درباره علوم انسانی اسالمی فراوان است. چه 
بسا بخش��ی از بدفهمی ها ناشی از ضعف ما 
در بیان مقصودمان از علوم انسانِی اسالمی 
باش��د؛ در عین حال، نمی توان سهم باالی 
عدم مطالعه دقیق منابع، بی اعتنایی به سنت 
گفتگو و از همه مهم تر تأثیرپذیری ش��دید 
از ژورنالیسم سیاس��ی را در این بدفهمی ها 
در نظ��ر نداش��ت. نکت��ه دوم اینک��ه، برای 
کسانی که اس��الم اجتماعی را قبول ندارند؛ 
برای کس��انی که به اثر ش��فابخش دستگاه 
فکری اس��الم در مواجهه با مسائل فردی و 
اجتماعی بی اعتقاد هستند، و یا برای افرادی 
که معتقدند که برای پیشرفت می بایست از 
فرق س��ر تا ناخن پا غربی شد، علوم انسانِی 
اسالمی نه تنها ایده مقبولی نیست بلکه باید 

با آن مقابله نمود. 

خبر

فیلمی که به سکوت نکردن دعوت می کند
کارگردان فیلم س��ینمایی »عل��ف زار« می گوید در طول رون��د دریافت پروانه 
نمایش برای این فیلم سینمایی قوه قضائیه همکاری خوبی با عوامل این فیلم 
داشته است. فیلم سینمایی »علف زار« به کارگردانی کاظم دانشی مدتی است 
که در س��ینماهای کشور روی پرده رفته است، این فیلم اولین پروژه سینمایی 
این کارگردان به شمار می رود و تهیه کنندگی آن را بهرام رادان بازیگر شناخته 
شده سینما برعهده داشته است که طی سال های اخیر حرفه تهیه کنندگی را 
به صورت جدی دنبال می کند. داس��تان این فیلم درباره یکی از خبرس��ازترین 
پرونده های تجاوز گروهی در کش��ور اس��ت که نزدیک به 10 س��ال پیش در 
خمینی شهر رخ داده است. البته کاظم دانشی می گوید که فیلم ارتباط مستقیم 
به این پرونده نداشته و داستان اصلی و خرده روایت های آن برگرفته از چندین 
پرونده در نقاط مختلف کشور است. »علف زار« در چهلمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و با نامزد شدن در 1۳ رشته مختلف توانست سیمرغ بهترین 
صداگذاری، بهترین تدوین، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه 
را دریافت کند. هرچند این اثر سینمایی با استقبال خوبی در جشنواره فیلم فجر 
هم��راه بود، اما زمان��ی که برای پروانه نمایش و اکران ن��وروزی اقدام کرد، با 
مشکالت و حواشی مواجه شد که اکران این اثر سینمایی را تعویق انداخت. از 
جمله مواردی که مانع دریافت پروانه نمایش این اثر سینمایی شده بود، اختالف 
نظر با قوه قضائیه برسر برخی از سکانس ها بود که در نهایت با همکاری این 
نهاد و سازمان سینمایی این مشکالت برطرف شده و فیلم روانه سینماها شد. 
با کاظم دانشی کارگردان فیلم سینمایی »علف زار« درباره روند تحقیق، تولید و 

رفع موانع اکران این فیلم گفتگو کردیم.
��� یکی از مهمترین حواش�ی که می توان برای »علف زار« به آن اش�اره کرد، 
مس�اله تأخی�ر در صدور پروان�ه نمایش بود، مس�أله ای که باعث ش�د اکران 
نوروزی که یکی از مهمترین اکران های س�ینمای ایران به ش�مار می رود را از 

دست بدهید.
هرچند در صدور پروانه نمایش با تأخیر مواجه ش��دیم اما در نهایت این اتفاق 
رخ داد. می توان گفت در طول پروسه دریافت پروانه نمایش برای »علف زار« 
هم سازمان سینمایی و هم قوه قضائیه همکاری و تعامل خوبی با من داشتند، 
البته نمی توانم بگویم این همکاری و تعامل ها عالی بوده اما در آخر این تعامل 
رخ داد و می توان گفت آخر این ماجرا خوب تمام ش��د. در واقع آقای ابراهیمی 
معاون فرهنگی قوه قضائیه خیلی به ما لطف داش��ت، در ابتدا ما با بخش های 
مختلف قوه قضائیه بحث داش��تیم. نظرات مختلفی درباره فیلم وجود داشت، 
یک بخش از قوه قضائیه از فیلم خوششان می آمد، بخش دیگر ایراداتی به آن 
می گرفت، اما زمانی که آقای ابراهیمی فیلم را دید چند نکته را متذکر ش��د و 
من نیز آن را پذیرفتم، نکته های مورد نظر اعمال شد و قوه قضائیه تأیید نهایی 

را اعالم کرد.
��� نکات مورد نظر قوه قضائیه چه بود و تا چه اندازه در فیلم تأثیرگذار بود؟

اصالحاتی که قوه مدنظر داشت اصالحات بنیادین در »علف زار« نبود و بیشتر 
مباحث حقوقی را مورد توجه قرار می دادند. بزرگترین مس��أله ای که درباره این 
فیلم وجود داش��ت این بود که ما در سال ۹۹ برای دریافت پروانه ساخت اقدام 
کردیم، در واقع در این سال همچنان دولت قبل مستقر بود و آقای رئیسی به 
عنوان رئیس قوه قضائیه فعالیت می کرد. در آن زمان ما از دولت آقای روحانی 
و قوه قضائیه آقای رئیسی پروانه ساخت دریافت کردیم. سال 1۴00 فیلم آماده 
نمایش شد و برای حضور در جشنواره فیلم فجر درخواست پروانه نمایش دادیم، 

دول��ت جدید و مدیران جدید روی کار آمدند و این به معنای روز از نو و روزی 
از نو بود. تیم قوه قضائیه و وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کاماًل عوض شده 
بودند به همین دلیل ما با نقطه نظرات جدیدی نس��بت به »علف زار« مواجه 
شدیم. اختالف نظرهای بسیار جدی در مورد فیلم وجود داشت. البته با توجه به 
شرایط فکر می کردم در قوه قضائیه مشکل خواهیم داشت و چندان به تعامل 
قابل توجهی با آنها نرس��یم چرا که ش��غل آن ها سینما نبوده و حاال که بحث 
پیش آمده نس��بت به آن واکنش سختی داشته باشند اما در طول کار با چنین 
مش��کالتی مواجه نشدیم، درست است که نظرات مختلفی از داخل قوه به ما 
منتقل می شد اما در نهایت معاونت فرهنگی قوه قضائیه به قول معروف وسط 

اختالف نظرها را گرفت و مشکل حل شد.
و این اختالف نظرها در مورد کدام بخش فیلم بود؟ ���

مساله اصلی مطرح شدن اتفاقی بود که در فیلم به آن اشاره شده بود.
��� یعنی با مطرح شدن بحث تجاوز گروهی در فیلم مخالف بودند؟

بله یکی از مهمترین دالیل مخالفت همین مس��اله ب��ود. البته نکته دیگری 
که روی آن انگش��ت گذاشته بودند به تصویر کشیدن دادستانی بود که کمی 
مصلحت اندیش است و کار خالف قانونی را در فیلم انجام می دهد، در مقابل 
این دادستان یک بازپرس قرار دارد که به دنبال حقیقت است. به همین دلیل 
بس��یاری نمی توانس��تند این بخش را قبول کنند که چنین اتفاقی در فیلم رخ 
دهد. البته این را هم باید بگویم که در کنار مخالفت ها نسبت به این کاراکترها، 
موافقان بس��یاری نیز وجود داش��تند که موافق به تصویر کشیدن این نوع از 
مسائل بودند. ما سعی کردیم در فیلم یک بازپرس قهرمان و با شرافت داشته 
باشیم که زیربار حرف زور نمی رود و از طرف دیگر دادستانی داریم که چندان 
پایبند به اخالقیات نیس��ت و به خاطر یک شهردار مصلحت اندیشی می کند. 
در نهایت با پادرمیانی آقای ابراهیمی معاونت فرهنگی قوه قضائیه و موافقت 
اکثریت وزارت ارش��اد مشکل نمایش فیلم برطرف شد. الزم است تاکید کنم 
که در سازمان سینمایی آقای خزاعی رئیس سازمان سینمایی، آقای ایل بیگی و 
دیگر دوستان با فیلم موافق بودند، البته مخالفانی نیز در شورای پروانه نمایش 
وجود داشتند اما با مشکل چندانی مواجه نشدیم. یادآور می شوم که یک بخش 
از فیلم به پیش��نهاد ش��ورای پروانه نمایش از فیلم حذف شد که شامل پایان 
بندی فیل��م بود، البته این تغییر قبل از حضور »علف زار« در جش��نواره بود، 
نس��خه ای هم که برای اکران عمومی در نظر گرفته شد، شاید نزدیک به ۳0 

ثانیه کم شده باشد.

��� پایان بندی که در ابتدا برای فیلم در نظر گرفته شده بود، چه چیز بود؟
در واقع پایان بندی که برای فیلم در نظر گرفته بودم یک سکانس ۹ دقیقه ای 
از اعدام بود که حذف ش��د. البته یک پایان بندی دیگری هم برای آن در نظر 

گرفته بودم که البته ترجیح می دهم درباره آن صحبت نکنم.
��� حاال که به حذف پایان بندی اشاره کردید، می خواهم این سوال را بپرسم که 
طی سال های اخیر بسیاری از کارگردانان سعی کردند معضالت و مشکالت جامعه 
را به تصویر بکش�ند که ش�امل موارد مختلفی است، اما خیلی وقت ها به این آثار 
لقب سیاه نما داده اند و کارگردان را سیاه نماساز خوانده اند. فیلم »علف زار« هرچند 

داستان متفاوتی را دنبال می کند اما چنین انگ هایی به آن زده نشده است.
البته، برخی از رسانه ها نیز گفتند که در »علف زار« سیاه نمایی وجود دارد، پیش 
از این و در جش��نواره فیلم فجر گفته بودم که من به دنبال س��اخت یک فیلم 
جنایی بودم و فیلم هایی از این دس��ت، تلخی های خود را دارد، چرا که مبتنی 
بر جنایت است و قتل؛ تجاوز، گروگانگیری به خودی خود تلخ است. به همین 
دلیل فیلم هایی از این دست معمواًل با فیلم های اجتماعی تفاوت هایی دارد. یعنی 
زمانی که کارگردان در فیلم خود از تجاوز حرف می زند، باالخره برای مخاطب 
چنین روایتی تلخ اس��ت. با این حجم از تلخی که می توانس��ت در »علف زار« 
وجود داشته باشد، سعی کردم امیدهایی نیز در فیلم داشته باشم و تالش خود 
را کردیم حتی در لحظاتی از مخاطب خنده بگیریم و یا نشان دهیم آدم هایی 
هستند که شرف دارند و قهرمان هستند و می توانند حق افراد را بگیرند؛ کسانی 
که همچنان در دس��تگاه قضائی و یا در جامعه وجود دارند. این نگاه من برای 
ساخت چنین فیلمی بود و کسانی که می خواهند با فکر باز »علف زار« را ببینند 
چنین نگاهی را متوجه می شوند اما در این میان برخی از افراد نیز چنین نگاهی 
را نمی پذیرند و شاید بهتر بگویم که این نوع از نگاه سلیقه آن ها نیست و دوست 

ندارند چنین مواردی در سینما و یا عرصه فرهنگ مطرح شود.
��� فکر نمی کنید حفظ سکانس پایانی می توانست برای نتیجه گیری مخاطب 

از فیلم تأثیرگذار باشد؟
یکی از مباحثی که در زمینه اعدام باید مورد توجه قرار گیرد، برخی جوسازی ها 
در حوزه حقوق بشر و اعتراضاتی است که نسبت به اصل اعدام وجود دارد، اما 
مسأله ای که قانونگذار به آن فکر می کند و در حوزه جنایی رخ می دهد مساله 
بازدارندگی اس��ت؛ در واقع موافقان اعدام بر این قائل هستند که وجود اعدام و 
یا حکم های سنگینی از این دست، باعث بازدارندگی از جرم می شود. در میان 
متهمان و مجرمان قتل و جنایت، با افرادی مواجه می ش��ویم که نمی توان نام 
انسان را روی آنها گذاشت و اگر این اعدام ها و یا حبس های سنگین حذف شود، 
بازدارندگی جرم در جامعه کاهش پیدا کرده و دیگر نمی توان آن را کنترل کرد. 
برخی نیز بر این باورند که با حذف اعدام ها، تعداد جرم در جامعه بیشتر می شود. 
برای س��اخت فیلم »علف زار« تحقیقاتی درباره جرم شناسی داشتم و به این 
نتیجه رسیده ام که همه این مؤلفه ها در جرم شناسی تأثیرگذار است. ما مجرمانی 
داریم که با پررویی از جرمشان حرف می زنند و حتی در دادگاه نسبت به جرمی 
که کرده اند پشیمان نیستند چرا که از نظر فکری بر این باورند که کار درستی 
کرده اند، که سعی کردم بخشی از این رضایت را در »علف زار« نشان دهم. این 
گروه از افراد اگر یک باگ از طرف مقابل بگیرند، فرد را تهدید کرده تا بتوانند 
از آن شرایط نجات پیدا کنند. حتی در تحقیقاتم به مواردی برخورد کرده ام که 
مجرم اگر هم از شرایط نجات پیدا کند، باز هم به کار خود ادامه می دهد، یعنی 

تعدد خالف و اعمال جرم بسیار زیاد است.

هزارتوی روایت »تجاوز« در سینما؛
فرهنگی
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صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ِبْرتراْند راسل« که بود؟
برتران��د آرت��ور ویلیام راس��ل فیلس��وف معروف 
انگلیسي در 1۸ مه 1۸72م در انگلستان به دنیا آمد 
و زبان هاي فرانس��ه و آلماني را در خانه فراگرفت.
وي در 1۸ س��الگي وارد دانش��گاه کمبریج ش��د 
و با درجه ممتاز در رش��ته فلس��فه فارغ التحصیل 
گردید.این در حالي بود ک��ه وي به کلي از اعتقاد 
به مس��یحیت دست کش��یده بود.او در این هنگام 
به مطالعه درب��اره مکاتب فکري مختلف پرداخت 
و هم زم��ان به فعالیت هاي سیاس��ي نیز مش��غول 
شد.راسل درسال 1۹0۳م کتاب اصول ریاضیات را 
نگاش��ت که در آن ثابت مي کرد ریاضیات قسمتي 
از علم منطق است.این کتاب توجه تمام متفکران 
معاصر را به خود جلب کرد و راس��ل را به شهرت 
رساند.وي در جریان جنگ جهاني اول، با جنگ به 
مخالفت پرداخت و پس از نگارش مقاله اي در این 
زمینه، از تدریس در دانشگاه محروم شد.با این حال 
در جنگ جهاني دوم، اعمال قدرت در مناسبات با 
آلم��ان نازي را تجویز نمود و به دلیل طرفداري از 
خلع سالح جهاني و هس��ته اي، به دفعات توقیف 
شد.راس��ل در تم��ام زندگي خود، طرف��دار آزادي 
مطلق و نامحدود روابط انس��اني و اجتماعي بود و 
علن��اً با دین و مذهب مخالف��ت مي کرد.او به این 
نتیجه رس��یده بود که اعتق��ادات مذهبي با علوم 
جدید ناس��ازگار و اخالقیات مس��یحي در مواردي 

نامعقول است.

مراتع شهر سميرم در حصار زباله مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای مرزداران )۱۰۷(
حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم 
ْد بِِهْم َم��ْن َخلَْفُهْم َو نَکْل  اهلل الرحمن الرحیم َش��رِّ
بِِهْم َمْن َوَراَءُهْم، با شکس��ت دش��من، جمع پشت 
سر ایشان را متفرق کن و به واسطه شکست اینان 
پیروانش��ان را از ادامه جنگ بازدار. گاهی دشمن را 
شکس��ت و گاهی باید او را سرشکسته و سرافکنده 

کرد؛ شکس��ت دش��من یک هدف مقدس اس��ت 
و یک��ی از اث��ار آن جلوگیری از انحراف و س��قوط 
عوام الناس است، شکست مفتضحانه دشمن سبب 
تفرق کسانی است که پشت سر او هستند؛ همیشه 
دش��من در صحن��ه عقبه ای دارد که ب��ه اعتبار او 
در میدان های مختلف می خروش��د؛ اگر دش��من 

در میدان به لطف الهی و مدیریت صحیح انس��ان 
های الهی شکس��ت بخورد اولین اثر این شکس��ت 
توقف ابراز دش��منی است، دس��ت های پشت پرده 
و عقبه ها همیش��ه خطرناک تر از جریان های در 
کف میدان هستند که جز با عنایت خداوند و اظهار 

قدرت قابل دفع نیست.
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دانشنامه

قلب رباتیک با اجزاي قلب واقعي تولید شد
محقق��ان ب��راي اولین بار با اس��تفاده از اجزاي یک قلب واقع��ي، قلبي رباتیک تولید 
کرده ان��د و تنه��ا به جاي بافت عض��الت طبیعي دریچه هاي آن از م��واد نرم و ویژه 
مصنوعي بهره گرفته اند.به گزارش مهر، پژوهشگران دانشگاه ام آي تي با استفاده از 
اج��زاي یک قلب واقعي، یک قلب رباتیک تولید کرده اند.البته هدف اصلي از این کار، 
آزمایش دریچه هاي قلبي و س��ایر ایمپلنت هاي قلب در شرایط واقعي است تا کارآیي 

آنها براي استفاده طوالني مدت توسط بیماران مشخص شود.مهم ترین مزیت استفاده از این روش براي تولید 
قلب رباتیک، کاهش هزینه هاي تولید و کمتر ش��دن قیمت نمونه نهایي مورد استفاده است.هر سال بیش از 
2۸0 هزار نفر در سراس��ر جهان به علت مش��کالت مربوط به دریچه هاي قلب مجبور به انجام عمل جراحي 
مي ش��وند و با افزایش جمعیت سالمندان این مش��کل نیز روز به روز افزایش مي یابد.اما طراحي و تولید قلب 
رباتیک با دریچه هاي مصنوعي پیشرفته مي تواند به حل این مشکل کمک کند.دریچه هاي پروتزي این قلب 
مصنوعي از توانایي زیادي براي تقلید از عملکرد قلب واقعي برخوردار است و امید مي رود بعد از آزمایش هاي 
الزم براي تجاري سازي آن اقدام شود.دریچه هاي نرم مصنوعي این قلب، مي توانند خون را به همان میزان 
و سرعت دریچه هاي واقعي در درون رگ ها پمپاژ کنند و براي تسهیل عملکرد آنها از لوله هاي باریک انتقال 

هوا که از طریق نوارهاي سیلیکوني به خود قلب متصل شده اند، استفاده شده است.

تبدیل دي اکسید کربن به سوخت با نانوکاتالیست ها
نانوکاتالیستي براي تسهیل فرآیند فتوسنتز مصنوعي ساخته شده که مي تواند با کارایي 
باال دي اکسیدکربن را به سوخت تبدیل کند.به گزارش مهر، یافته هاي اخیر محققان نشان 
مي دهد که مي توان از راهبرد فتوس��نتز مصنوعي براي تبدیل دي اکس��یدکربن به متان 
استفاده کرد.پژوهشگران دانشگاه مک گیل و دانشگاه مک مستر با همکاري محققاني از 
دانشگاه میشیگان کاتالیستي ساختند که به این فرآیند کمک مي کند.این گروه امیدوارند 

طي ۵ تا 10 سال آینده بتوانند از دي اکسیدکربن براي تولید سوخت پاک استفاده کنند.محققان این پروژه با استفاده 
از محاس��بات و شبیه س��ازي جزء اصلي این کاتالیست را که یک نوع نانوذره است، شناسایي کردند.این نانوذره از 
جنس آهن و مس است.این کاتالیست چیزي شبیه به پنل خورشیدي بوده که در آن نانوذرات مس و آهن قرار دارد.

این ذرات انرژي خورشید را جذب کرده و جریان الکتریکي تولید مي کند که این جریان براي تبدیل دي اکسیدکربن 
به آب استفاده مي شود.الیه اصلي در این کاتالیست، ویفر سیلیکوني است که روي آن نانوسیم با قطر ۳00 نانومتر 
قرار دارد که پهنایي در حدود ۳0 نانومتر دارد.این نانوسیم از جنس نیترید گالیم ساخته شده است.این چیدمان موجب 
مي شود تا مساحت سطحي باالیي براي انجام واکنش بوجود آید.نانوسیم هاي مزین به نانوذرات با یک فیلم نازک 
از آب پوشیده شده است.در عمل پنل فتوسنتز مصنوعي نیاز به اتصال به یک منبع دي اکسیدکربن دارد که این منبع 
مي تواند خروج کارخانه هاي صنعتي باشد.یکي از مزیت هاي این پروژه آن است که محققان موفق به تولید جریان 
الکتریسیته باالیي با استفاده از این روش شدند که این موضوع براي تولید انبوه بسیار مناسب است.این در حالي 
است که در روش هاي فتوسنتز مصنوعي پیشین، دانسیته جریان تولید شده بسیار کم بوده است.متان یکي از اجزاء 
اصلي گاز طبیعي است، فتوسنتز فرآیندي است که در آن گیاهان با استفاده از نور خورشید، دي اکسیدکربن و آب، 
مواد غذایي مورد نیاز خود را تولید کرده و در کنار آن اکسیژن نیز تولید مي شود.در فتوسنتز مصنوعي، سوخت هاي 

هیدروکربني، نظیر گاز طبیعي و گازوئیل از دي اکسیدکربن تولید مي شود.

کاله ایمني که آتش نشان ها را به مصدومان مي رساند
محققان دانش��گاه کارنگي ملون کاله ایمني تازه اي را براي آتش نشان ها ساخته اند که 
مي توان��د در میان آت��ش و دود به این افراد براي یافتن مصدومان کمک کند.به گزارش 
مهر، کاله ایمني جدیدي به صورت تعاملي طراحي شده و داراي محرک هایي در زیر کاله 
است که با وارد آوردن فشار مختصر به سر فرد وي را به سمت مقصد هدایت مي کنند.
درمجموع چهار محرک بر روي این کاله ها نصب شده که فرد را به سمت راست، چپ، 

جلو یا عقب حرکت مي دهند.براي کنترل بي سیم کاله هاي ایمني مذکور از یک سیستم کنترل از راه دور مادون 
قرمز استفاده شده است.اپراتورهاي حاضر در صحنه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده توسط ربات ها، پهپادها 
یا دیگر ابزار پالس هاي الزم را به کاله ایمني منتقل کرده و آتش نشان ها را به سمت مقصد هدایت مي کنند.این 
کاله ها مجهز به دوربین هاي حرارتي هم هستند تا بتوانند افراد را در اتاق هاي پر از دود شناسایي کنند.محصول 

یادشده در استفاده هاي آزمایشي عملکرد موفقي داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت باتوجه به روند افزایشی چند 
برابری صادرات غیرنفتی کش��ور در یک س��ال گذش��ته، 
چگونگی رقم خوردن این مهم را تشریح کرد و از افزایش 
۵۵ درصدی صادرات کاالهای ایرانی به اتحادیه اروپا خبر 
داد. علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
توس��عه تجارت در برنامه تلویزیونی با اش��اره به افزایش 
صادرات غیرنفتی کش��ور در ۹ ماه گذشته با اصالح برخی 
سیاست ها و توجه به کش��ورهای همسایه گفت: یکی از 
مسائل اصلی در توسعه صادرات برنامه محور بودن و راهبرد 
داشتن است. وی با اشاره به اینکه دولت برای سال 1۴0۴ 
هدف رسیدن به حداقل 7۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
را تعریف کرده است افزود: حداقل افزایش صادرات را 7۵ 
میلیارد دالر قرار دادیم و در مدت گذشته به ۴۸ میلیارد دالر 
رس��یدیم. این مبلغ بیش از میزان مورد انتظار بود. پیمان 
پ��اک در خصوص اقداماتی که دولت ب��رای این افزایش 
میزان صادرات انجام داده اس��ت، افزود: اولین اقدام دولت 
هماهنگی میان دستگاه های مختلف بود، دومین اقدام رفع 
موانع و مشکالت و سومین و مهم ترین این بود که شخص 
اول دولت به همراه تمامی دستگاه ها پیگیر حل و رفع موانع 
صادرات بودند. معاون وزیر صمت تأکید کرد: بارها ش��ده 
است شخص رئیس جمهور وقتی از مانعی مطلع می شود، 
بالفاصله رفع آن را پیگیر می شود و همین موضوع سبب 
می ش��ود که سایر دستگاه ها نیز مدام از ما بپرسند مشکل 
کجاس��ت که رفع کنیم. رییس سازمان توسعه تجارت از 
تسهیل شرایط ارزآوری و بازگشت ارز توسط صادرکنندگان 
به عنوان یکی از اقدامات اصلی در جهت سهولت صادرات 
خبر داد و گفت: نکته مهم در صادرات این است که ما به 

آن به عنوان یک زنجیره نگاه کنیم.
افزایش ���۱۰۰ درصدی صادرات به آفریقا

وی همچنین از اولویت بندی کش��ورها بر اس��اس منابع 
انسانی و منابع کشور خبر داد و گفت: در سال های گذشته 

غفلت محض از بازار جنوب شرق آسیا و آفریقا باتوجه به 
تمام فرصت های موجود صورت گرفته اس��ت و اکنون با 
در اولویت قراردادن آفریقا توانستیم صادرات به این قاره 
را 100 درصد رشد دهیم اما بازهم عدد کم است. پیمان 
پاک با اشاره به فرصت ازدست رفته در آفریقا گفت: خیلی 
از کش��ورهای آفریقایی در تحریم بودند و می گفتند که 
چرا با ما وارد تجارت نمی ش��وید؟. رییس سازمان توسعه 
تج��ارت یک��ی از سیاس��ت های دولت را هم��راه کردن 
هیات های تجاری با مسئوالن عنوان کرد و افزود: نکته 
مهم این اس��ت که هیچ سفری وزرا و مسئوالن نداشتند 
مگر اینکه هیات تجاری همراه آنها باشد. همین چند وقت 
پیش بزرگترین هیات تجاری تاریخ را به روس��یه بردیم. 
وی همچنین با اشاره به مشکالت زیرساختی در صادرات 
گفت: وقتی توسعه بازار می دهیم زیرساخت مهم است، در 
مورد روسیه کامیون و کانتینر کم آمده و آستارا قفل شده 
اس��ت. چرا؟ به خاطر اینکه سال ها به آن بی توجه بودند و 
برای زیرساخت ها، لجستیک و حمل ونقل کاری نکردند. 
پیمان پاک با بیان اینکه در صادرات کاال در سال 1۴00 
میزان ۳۹.۶ درصد نسبت به 1۳۹۹ رشد داشته ایم گفت: 
امروز صادرات غیرنفتی فاصله بسیار دارد با صادرات نفتی 
و چون توسط بخش خصوصی و خرد انجام می شود قابل 

تحریم نیست و این یعنی اقتصاد مقاومتی.
مثبت شدن ���۶۰۵ میلیون دالری تراز تجاری

معاون وزیر صمت با اش��اره به مثبت ش��دن تراز تجاری 
کش��ور در سه ماه اول امسال به میزان ۶0۵ میلیون دالر 
افزود: این اتفاق در شرایطی رقم خورد که در ۳ ماه ابتدایی 
امس��ال اصالحات اقتصادی، جن��گ اوکراین و قرنطینه 
شانگهای را داشتیم و در این شرایط توانستیم تراز تجاری 
را افزایش دهیم. پیمان پاک با بیان اینکه میزان صادرات 
به ترکیه 100 درصد رش��د داش��ته اس��ت، در مورد علت 
کاه��ش صادرات به عراق گفت: این کاهش به دلیل این 

بود که کاالهایی که با ارز ترجیحی تولید می شد، به عراق 
می رفت و چون ارزان بود، عراقی ها مش��تری بودند اما با 
اصالح��ات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کاالها، بازار 
عراق از دست رفت اما با تغییر کشور هدف ما صادرکننده 
را به کش��ورهای دیگ��ر هدایت کردیم. رییس س��ازمان 
توسعه تجارت افزود: به طور مثال ماست را عراق 1.۵ دالر 
می خرید، در روسیه 2.۵ دالر خریدند و ما صادرکننده را به 

آنجا هدایت کردیم.
افزایش ���۵۵ درصدی صادرات به اتحادیه اروپا

وی در م��ورد تجارت با اتحادی��ه اروپا نیز گفت: ما که به 
گفته برخی ها زبان غرب را در دولت سیزدهم بلد نبودیم 
۵۵ درص��د افزایش ص��ادرات به اتحادیه اروپا داش��تیم. 
علت چه بود؟ این بود که بحث معامله تجاری بر اس��اس 
منفعت کشورهاس��ت و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد. 
پیم��ان پاک همچنین به افزایش میزان صادرات خدمات 
فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: صادرات خدمات فنی 
مهندس��ی از ۴۹۳ میلیون دالر به دو هزار و ۳0۵ میلیون 
دالر رسید که همه این اتفاقات با همان اصالحات و رفع 
موانع صورت گرفته است. رییس سازمان توسعه تجارت با 
انتقاد از سیاست های دولت قبل در برخورد با شرکت های 
صادرکننده خدمات فنی مهندس��ی گفت: از ۳۵ ش��رکت 
بزرگ خدمات فنی مهندسی، باهمت دولت قبل بیش از 
20 تا ممنوع الخروج ش��دند آن هم به خاطر موانعی که در 
مقابلشان گذاش��تند. وی در خصوص علت موفق نبودن 
تجارت با سوریه گفت: نکته مهم در سوریه سیاست های 
دولت این کش��ور است، آن ها قوانین عدم خروج ارز دارند 
و باید براین اساس برنامه ریزی کنیم. یکسری اقدامات در 
حال انجام است اما سرعتش نسبت به سایر کشورها کمتر 
است، ما باید سوریه را به عنوان محلی برای سرمایه گذاری 
و دروازه ورود به کشورهای عربی نگاه کنیم و با این کشور 

به تولید مشترک برسیم.

 رشد 55 درصدی صادرات ایران به اروپا
افزایش چند برابری صادرات غیرنفتی در یک سال گذشته چگونه رقم خورد؟

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گف��ت: عضویت رژیم 
صهیونیستی در سنتکام و استقرار تجهیزات و حضور آن در 
رزمایش ها را بسترساز ایجاد تهدیداتی برای منطقه می دانیم 
و در قب��ال آن عکس العمل نش��ان می دهیم. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح در دیدار با »ندی��م رضا« رئیس کمیته 
مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان اظهار داشت: بدون 
تردید در س��ال های اخیر با تالش فرماندهان و مسئوالن 
دو کشور روابط فی مابین توسعه خوبی یافته و این روابط 
باید توسعه و استمرار یابد. وی با بیان اینکه ما معتقدیم دو 
کشور از ظرفیت های قابل توجهی برخوردارند، گفت: باید در 

راستای تقویت همکاری های مشترک بیشتر تالش کنیم؛ 
در ۵ س��ال گذشته ما تعامالت و رفت آمدهای زیادی بین 
مسئوالن نظامی ایران و پاکستان را شاهد بوده ایم که این 
روند باید گس��ترش یابد و موجب ایجاد امنیت در مرزهای 
دوکش��ور گردیده و دو کشور در سایه این امنیت و آرامش 
روابط اقتصادی را مورد تاکید قرار دادند. رئیس س��تاد کل 
نیروهای مس��لح ادامه داد: مسئله امنیت مرزهای ایران و 
پاکستان از مهمترین مس��ائل بین دو کشور بوده است و 
بنده در سفری که به پاکستان داشتم به طور جدی پیگیر 
موضوعات مشترک دو کشور به ویژه در حوزه امنیت مرزی 
بوده ام.سرلش��کر باقری افزود: رویکرد جمهوری اسالمی 

ایران به توس��عه روابط با همس��ایگان نگاه ویژه ای دارد و 
این مهم در دولت جدید نیز تقویت ش��ده و رو به توس��عه 
است. وی تاکید کرد: در سال های اخیر روابط نظامی ایران 
و پاکستان توسعه چشمگیری داشته که این روابط سبب 
امنیت و اثربخشی در توسعه اقتصادی دو کشور شده است. 
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه منطقه ای 
که جمهوری اسالمی ایران و پاکس��تان در آن قرار دارند 
بسیار مهم و حساس است، گفت: این منطقه از حساسیت 
فزاینده ای برخوردار است به ویژه اینکه رویدادها و تحوالت 
اخیر س��بب مداخالت کش��ورهای فرامنطقه ای ش��ده و 

مشکالتی در سطح منطقه ایجاد کرده است.

سرلشکر باقری:
در برابر مداخالت صهیونیست ها عکس العمل نشان می دهیم


