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درآمدزایی ۲۰ میلیارد دالری 
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نخستین قطار ترانزیت کانتینری روسیه به هند وارد ایران شد

سفر بایدن به منطقه با کارسازی 
صهیونیست ها انجام می شود
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آمریکا در آستانه سفر جو بایدن به غرب آسیا، بار دیگر 
ط��رح قدیمی خود مبنی بر ائتالف علیه ایران را پیش 
کش��یده و علی رغم کارنامه س��یاه خود، مدعی است 

عامل امنیت و ثبات در منطقه است...

سراب امنیت در منطقه در ائتالف با 
عامل اصلی ناامنی

ناتوی عربی ائدتالفی از پيش شکست  خورده است؛

 رسانه زدگی عامل دور شدن
 از هویت ایرانی حجاب
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صفحه2
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طرح تش��کیل وزارت بازرگانی با گذش��ت بیش از ۱۰ 
س��ال از ادغام با وزارت صنایع و معادن، این هفته در 
بهارستان بررسی می شود تا درست و غلط یک تصمیم، 

بار دیگر به بوته آزمون و خطا گذاشته شود ...

 بودن یا نبودن؛ مسئله
 وزارت بازرگانی

 موافقان و مخالفان تشکيل
 وزارت خانه جديد چه می گويند 

رئیس جمهور:
اتحادیه ای برای همکاری های 

زیست محیطی غرب آسیا 
تشکیل شود

در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از خوشخویی نیست.  پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

قانون دانان قانون شکن
علی خضریان  ���

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس

در  حاض��ر  ح��ال  در 
کش��ور ما ب��ه ازای هر 
صده��زار نف��ر در حدود 
۹۶ وکی��ل وج��ود دارد 
ک��ه این میزان در حدود یک س��وم آمار 
کشورهای پیشرفته جهان است. یکی از 
ریشه های کمبود تعداد وکیل در کشور، 
اوال ظرفیت گ��ذاری در فرآین��د ج��ذب 
کارآم��وزان وکالت و ثانی��ا واگذاری این 
گلوگاه به ذی نفعان این حوزه بوده است. 
تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد 
سلیقه ای در تعیین تعداد پذیرفته شدگان 
موجب شده تا در هر سال به طور متوسط 
تنها در حدود ۵ درصد از شرکت کنندگان 
در آزم��ون کارآم��وزی وکال��ت پذیرفته 
ش��وند. حوزه س��ردفتری و کارشناس��ی 
رس��می نیز دس��ت کمی از حوزه وکالت 

نداشته و سال هاست...
ادامه در همین صفحه ���

انحراف از شرح وظایف آژانس 
بین المللی بین المللی اتمی

شهریار حیدری  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یک نهاد تخصصی 
بوده و مکانی سیاس��ی 
نیس��ت از این رو باید در 
مس��یر توسعه هس��ته ای و برنامه های 
صلح آمیز کش��ورها گام ب��ردارد. فعالیت 
های هس��ته ای ای��ران بارها از س��وی 
آژانس مورد بازرسی قرار گرفته و گزارش 
ها حاکی از عدم انحراف و در مسیر قرار 
داشتن اقدامات کشورمان بوده است، اما 
امروز ش��اهدیم آژانس ادعای نگرانی در 
رابطه با کشورهای همسایه ایران دارد که 
این موضوع کامال سیاسی است. آژانس 
کامال تحت تأثیر البی صهیونیستی قرار 
دارد، نگران��ی آژانس درباره فعالیت های 

ایران در حالی است که...
ادامه در همین صفحه ���

ادامه از همین صفحه ���
اقدامات آینده رژیم صهیونیستی در استفاده از سالح های 
هسته ای بسیار نگران کننده تر است به خصوص که آنها 
عضو NPT نیز نیستند در کنار این رژیم، برخی کشورهای 
دیگر منطقه نیز هستند که سالح هسته ای دارند اما توجه 
کسی را به خود جلب نمی کند. عربستان کشوری مملو از 
سالح های نظامی است که از آمریکا و سایر کشورهای دیگر 

تأمین کرده و استفاده ای جز برای غارت کردن کشورهای 
دیگر ندارد و تنها به مس��یری برای فروش سالح و تأمین 
منابع و هزینه های آمریکا شده است. اجازه نصب دوربین 
های آژانس در بس��یاری از مکان های ادعایی و همکاری 
های گس��ترده از س��وی ایران از جمله اقداماتی بود که در 
راستای اعتمادسازی صورت گرفت اما گروسی در اظهارات 
خود مراحل راس��تی آزمایی را با عدم پیشرفت عنوان کرده 

است. همکاری های ایران از ابتدا فرا پادمانی بود و الزامی به 
آنها نداشتیم اما طرف مذاکره کننده به تعهدات نوشته شده 
خود نیز عمل نکردند و دائما درخواس��ت های نابجا دارند. 
جمهوری اسالمی ایران بر سر منافع ملی و مصالح کشور با 
هیچ کشوری مسامحه نخواهد کرد، انحراف از شرح وظایف 
به نفع آژانس بین المللی انرژی اتمی نبوده و این آژانس باید 

دست از سیاسی کاری بردارد.

انحراف از شرح وظایف آژانس بین المللی بین المللی اتمی

ادامه از همین صفحه ���
...درگیر مس��ائلی از قبی��ل انحصار، تع��ارض منافع و 
رفتارهای س��لیقه ای است. مجلس یازدهم نیز با هدف 
تقویت س��طح دسترس��ی عمومی به خدمات حقوقی و 
الغ��ای انحص��ار از طریق حذف قاعده غلط و منس��وخ 
ظرفیت گذاری، اقدام ب��ه تصویب مواد ۳، ۴ و ۵ قانون 
»تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« نمود. بنا بر مواد 
مذک��ور، از این پس هر داوطلبی ک��ه بتواند ۷۰ درصد 
امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان باالترین امتیاز 
را کس��ب کند، پذیرفته ش��ده تلقی ش��ده و جهت طی 
مراحل مقتضی ب��ه مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی 
خواهد ش��د. متولیان صنف وکالت همواره در جلس��ات 
گوناگون برای توجیه پذیرش قطره چکانی خود، به این 
نکته تاکید داش��تند که داوطلبان آزمون عموما از لحاظ 
علمی ضعیف هس��تند و ما مجاز به پذیرش این افراد با 
درصدهای پایین یا به طور مثال نمره ۳ از ۲۰ نیستیم. 
در حالی که به اذع��ان داوطلبان آزمون و متخصصات 
علم س��نجش، یکی از دالیل اصلی کسب درصدهای 
کم، طراحی س��واالت بسیار دشوار و غیر استاندارد بوده 

اس��ت. این موضوع ممکن است در تمامی آزمون های 
کش��ور پیش آید و برای چاره اندیشی و سنجش واقعی 
توانای��ی علمی داوطلبان، همواره از نمره تراز اس��تفاده 
می ش��ود. نمره تراز در واقع یک امتیاز نس��بی است که 
هر داوطلب متناس��ب با ش��رایط آزمون و در نسبت با 
عملکرد س��ایر داوطلبان به دست آورده است. به همین 
منظ��ور نیز اوال در متن قانون از واژه امتیاز اس��تفاده و 
ثانیا به منظور خلع ید از ذی نفعان در زمینه مهندس��ی 
نتایج آزمون و تشدید انحصار، برگزاری آزمون، محاسبه 
نتایج و اعالم اسامی پذیرفته شدگان به سازمان سنجش 
آموزش کش��ور که یک نهاد معتبر و تخصصی اس��ت، 
واگذار شد. در شرایطی که مرکز وکالی قوه قضائیه در 
اقدامی شایس��ته، اعالم کرد که نتایج آزمون فوق العاده 
کاراموزی وکالت خود را بر اساس قانون تسهیل محاسبه 
و اعالم خواهد کرد؛ امید می رفت که برای یک بار هم 
که شده متولیان صنف وکالت دست از لجاجت در برابر 
قانون برداشته و اجازه دهند تا منافع مردم محقق شود. 
قانون تسهیل صدور مجوزها به خوبی در مسیر اجرا قرار 
داش��ت تا آنجا که تعداد پذیرفته شدگان این آزمون نیز 

در بخش خبر سراسری ۱۰۵۱۲ نفر و زمان اعالم نتایج 
نیز روز ۶ تیر اعالم ش��د. اما به ناگاه برخی از مسئوالن 
این مرکز با تفس��یر به رای قان��ون و طرح مواضع غیر 
اصول��ی مبنی بر ابهام قان��ون در زمینه معیار قرار دادن 
درصد یا نمره ت��راز، اعالم کردند که این مرکز قادر به 
انتشار نتایج نبوده و باید در این زمینه تجدیدنظر صورت 
گیرد. پس از این بود که همکارانم در مجلس یازدهم به 
منظور پاسداشت از حقوق پذیرفته شدگان، در بیانیه ای 
مواضع قبلی صحن علن��ی را بار دیگر مورد تاکید قرار 
داده و مجریان قانون را از هرگونه تفسیر به رای برحذر 
داش��تند. همچنین در توئیتی نیز یادآور شدم که به نظر 
می رسد نفوذ برخی از متولیان کانون های وکال و فشار 
بر قوه قضائیه مانع از انتش��ار به موقع نتایج این آزمون 
ش��ده است. مسئله ای که از سوی برخی وکالی پرنفوذ 
مورد هجمه و انتقاد ق��رار گرفت. اما موضع گیری های 
اخی��ر متولیان صنف��ی مبنی بر ض��رورت مقاومت قوه 
قضائیه در برابر خواس��ت نمایندگان و معیار قرار دادن 
درص��د نمرات برای پذیرش در آزم��ون مرکز وکال، بر 

آن صحه گذارد.

قانون دانان قانون شکن
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ايران و جهان

سفر بایدن به منطقه با کارسازی 
صهیونیست ها انجام می شود

رئیس مجلس گفت: س��فر بایدن به منطقه 
با کارسازی کامل صهیونیست ها انجام شده 
و رئیس جمه��ور آمریکا مج��ری برنامه ها و 
پروژه هایی اس��ت که رژیم صهیونیستی به 
عنوان اصلی ترین دش��من ملت های منطقه 
آن را حت��ی در حد جزئیات طراحی و دیکته 
کرده است. محمد باقر قالیباف در نطق پیش 
از دستور خود در نشست علنی امروز مجلس 
ش��ورای اسالمی سه شنبه بیست و یکم تیر 
ماه ۱۴۰۱ با اش��اره به س��فر رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه گفت: مجموعه ش��واهدی 
که اکنون در دست ماست نشان می دهد که 
این سفر با کارس��ازی کامل صهیونیست ها 
انجام ش��ده و رئیس جمهور آمریکا مجری 
برنامه ه��ا و پروژه های��ی اس��ت ک��ه رژیم 
صهیونیس��تی به عنوان اصلی ترین دش��من 
ملت ه��ای منطقه آن را حتی در حد جزئیات 
طراحی و دیکته کرده اس��ت. رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: تبدیل شدن به 
مجری سیاست های اسرائیلی در منطقه یک 
خطای تاریخی و راهبردی از س��وی رئیس 
جمهور آمریکا خواهد بود که قبل از هر کس 
ب��ه ضرر دولت بایدن تمام خواهد ش��د. وی 
افزود: بی احتیاطی در توس��عه ناتو به شرق و 
نادیده گرفتن هشدارهای ژئوپلتیکی قدرتمند 
در این باره منجر به آغاز جنگ اوکراین شد 
و اکن��ون نیز هم��ان بی احتیاط��ی در قبال 
منطقه حس��اس خاورمیانه و خلیج فارس در 
حال رخ دادن است. قالیباف خاطرنشان کرد: 
رژیم صهیونیس��تی یک موجودیت سیاسی 
نامشروع و بی ثبات کننده است که حتی قادر 
به مدیریت محیط سیاس��ت داخلی خودش 
هم نیس��ت. رژیم صهیونیستی تحت چاهی 
ایستاده است و آمریکا و دیگر کشورها را هم 

به افتادن در آن ترغیب می کند.

بنیادی ترین عامل امنیت روانی و 
اجتماعی عفاف و حجاب است

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی س��تاد کل 
نیروهای مس��لح گف��ت: بنیادی ترین عامل 
امنیت روانی و اجتماعی در ایران اس��المی 
مس��ئله عفاف و حجاب است که نباید از آن 
غافل ش��ویم. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
سردار ابوالفضل ش��کارچی معاون فرهنگی 
و تبلیغات دفاعی س��تادکل نیروهای مسلح 
در جش��نواره گوهرهای فاطمی که در مرکز 
آموزش و پش��تیبانی نی��روی زمینی ارتش 
برگزار ش��د، با اشاره به هجمه های فرهنگی 
دش��منان اظهار داشت: حجاب میوه عفاف و 
عفاف ریش��ه حجاب اس��ت و این دو ارزش 
س��تودنی از هم جدایی ناپذیرند و دش��منان 
دی��ن و خدا و اهل بیت ام��روز این دو ارزش 
را هدف قرار داده اند. سردار شکارچی با بیان 
اینکه امروز دشمنان اسالم علیه ارزشی ترین 
ارزش دین منس��جم شده اند، افزود: دشمنان 
عرص��ه فرهنگ��ی از اینکه در ح��وزه جنگ 
سخت نتوانس��ته اند راه به جایی ببرند امروز 
هجوم هم��ه جانب��ه ای را در عرصه حجاب 

آغاز کرده اند.

اتحادیه ای برای همکاری های زیست 
محیطی غرب آسیا تشکیل شود

رئی��س جمه��ور گف��ت: پیش��نهاد می کنم 
اتحادی��ه یا س��ازمانی ب��رای همکاری های 
زیس��ت محیط��ی کش��ورهای غرب آس��یا 
ش��کل گیرد. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
حجت االسالم رئیس��ی رئیس جمهور صبح 
سه ش��نبه در اجالس وزیران محیط زیست 
کش��ورهای منطقه ک��ه در ته��ران برگزار 
ش��د، گفت: حفظ محیط زیس��ت برای همه 
موجودات مس��أله بس��یار مهمی اس��ت که 
امروز دغدغه همه کش��ورها و مردم اس��ت 
به ویژه کش��ورهای منطقه که این مس��أله 
اولویت اجتناب ناپذیر اس��ت. وی افزود: هر 
توس��عه یافتگی را باید فرع بر محیط زیست 
بدانیم. توسعه صنعتی ضرورت است، اما این 
توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است. اگر 
محیط زیست برای مردم امن و آرام نباشد، 
توسعه یافتگی درست در جای خودش قرار 
نمی گی��رد و حتی به تهدید برای س��المت 
رئیس جمهور  می ش��ود.  تبدی��ل  انس��ان ها 
تصریح ک��رد: در قانون اساس��ی جمهوری 
ایران اس��المی به محیط زیست توجه شده 
است. رئیس��ی افزود: در نگاه اسالم، انسان 
ملزم به حفظ محیط زیست است و بشریت 
در این زمینه مسئولیت دارد. رفتار انسان بر 
تعادل نظام محیط زیس��ت تأثیرگذار است، 
بنابراین انس��ان نباید دنبال بهره کش��ی از 

محیط زیست باشد. 

اروپا با تحریم روسیه به سر خود 
شلیک کرد

معاون شورای امنیت ملی روسیه اعالم کرد 
که کشورهای اروپایی با وضع تحریم علیه 
مس��کو، خود متضرر ش��ده اند. به گزارش 
اس��پوتنیک، مع��اون ش��ورای امنیت ملی 
روسیه معتقد اس��ت کشورهای عضو گروه 
بریکس می توانند ی��ک ارز ذخیره جهانی 
جدید برای خود تعری��ف کنند. »دیمیتری 
مدودف« س��ه ش��نبه، با توجه ب��ه تحریم 
های غرب اعالم کرد که گروه کش��ورهای 
بریک��س می توانند ی��ک ارز ذخیره جهانی 
جدی��د ب��رای تامین مناف��ع اقتصادی خود 
ایجاد کنند. این مقام ارشد دولت روسیه در 
این باره گف��ت که بهترین محافظ در برابر 
پوس��یدگی یورو، رفتن به س��مت راههای 
پرداخت جدید در تجارت با ش��رکای قابل 
اعتم��اد ما، از جمل��ه از طریق اس��تفاده از 
ارزه��ای ملی، روبل روس��یه، ی��وان چین، 
روپی��ه هند و غیره خواهد ب��ود. ایجاد یک 
ارز ذخی��ره جدید برای کش��ورهای )عضو( 
بریکس نیز امکان پذیر اس��ت. واضح است 
که دالر، یورو و پوند دیگر جوابگوی دنیای 

مدرن نیستند.

رژیم صهیونیستی ۲۲ هزار بار حریم 
هوایی لبنان را نقض کرده است

رئیس پارلمان لبنان در س��الروز جنگ ۳۳ 
روزه رژیم صهیونیس��تی علیه لبنان اعالم 
ک��رد: ۱۲ ج��والی ۲۰۰۶ پی��روزی برای 
لبنان و شکس��ت برای دشمن صهیونیست 
و شکس��ت ط��رح آن اس��ت. ب��ه گزارش 
النش��ره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در 
س��الروز جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی 
علیه لبنان اعالم ک��رد: ۱۲ جوالی ۲۰۰۶ 
پیروزی برای لبنان و شکست برای دشمن 
صهیونیست و شکست طرح آن است. وی 
افزود: به نام لبنانی که با مثلث ملت، ارتش 
و مقاوم��ت پیروز ش��د از مناب��ع دریایی و 
زمین��ی خود دفاع تمام عی��ار خواهیم کرد. 
بری تاکید کرد: طی ۳۳ روز آتش س��نگین 
اسرائیل و کشتار و ویرانگری و آواره کردن 
مردم، لبنان پیروز ش��د و ط��رح خاورمیانه 
جدید با شکس��ت روبرو شد. رئیس پارلمان 
لبنان گفت: درود بر شهیدان و و رزمندگان 
مقاوم��ت و لبنانی هایی ک��ه ناتوانی ارتش 
رژیم صهیونیس��تی را رقم زدند. وی افزود: 
امروز و ش��انزده س��ال پس از این جنایت 
رژیم صهیونیس��تی علیه لبنان، این رژیم با 
ادامه اش��غال بخش شمالی روستای الغجر، 
حاکمی��ت لبنان را نقض می کند. این رژیم 
بی��ش از ۲۲ هزار بار حاکمیت هوایی لبنان 
و قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده اس��ت و در 
دریا هم چش��م طمع به مناب��ع نفت و گاز 

لبنان دارد.

هدف نشست ریاض، احیای آشوب در 
منطقه است

عضو ائت��الف فتح ضم��ن هش��دار درباره 
پیامده��ای خطرناک نشس��ت قریب الوقوع 
ری��اض ب��ر امنی��ت منطقه و ع��راق، گفت 
که ه��دف این نشس��ت احیای آش��وب در 
خاورمیانه اس��ت و عراق بای��د از آن دوری 
کن��د. به گزارش المعلوم��ه، یکی از اعضای 
ارش��د ائتالف فتح عراق امروز سه شنبه در 
س��خنانی تأیید کرد که نشس��ت ریاض که 
قرار اس��ت به زودی با حضور رئیس جمهور 
آمریکا و ش��ماری از سران کشورهای عربی 
و حاش��یه خلیج فارس در پایتخت عربستان 
برگزار شود، تالش برای احیای هرج و مرج 
در خاورمیانه است. »محمد التمیمی« ضمن 
بیان این موضوع ادامه داد: دستور کار آمریکا 
در خاورمیانه ایجاد هرج و مرج اس��ت که در 
خدمت مناف��ع عالی این کش��ور و تضمین 
امنیت تل آویو باشد. بازخوانی ساده تحوالت 
منطقه خاورمیانه در نیم قرن گذشته، دالیل 
توج��ه ویژه آمریکا به این منطقه را آش��کار 
می کن��د. وی تصریح کرد: نشس��ت ریاض 
تالش دیگری ب��رای احیای هرج و مرج در 
خاورمیانه از طریق غارت خزانه کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس با هدف دشمن تراشی 
به منظور تضمین مس��تقیم امنیت اسرائیل 
و گس��ترش دامنه ع��ادی س��ازی روابط با 
این رژیم اس��ت. التمیمی با اش��اره به اینکه 
عراق هدف مس��تقیم نشست ریاض است و 
حاضران در این نشست می خواهند که عراق 
عرص��ه ای برای نزاع های مس��تقیم باش��د، 
افزود: به نفع عراق اس��ت که از نشست های 
آمریکا و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 
دوری کند، زیرا آنها فقط می خواهند به منافع 
عراق لطمه بزنند و حوادث سال های گذشته 
بهترین گواه این بدخواهی اس��ت. این عضو 
ارش��د ائتالف فتح در پایان خاطرنشان کرد: 
نشست ریاض طرح و دستور کار خطرناکی 
ب��رای خاورمیانه دارد که ع��راق در قلب آن 
خواهد بود. قابل ذکر است که نیروهای ملی 
و مقاومتی عراق درباره پیامدهای خطرناک 
نشست قریب الوقوع ریاض بر امنیت عراق 

هشدار داده اند.

اخبار

دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با 
بیان اینکه معاهده منع گسترش هسته ای 
� NPT � یک س��ند مرده اس��ت، گفت: 
برجام س��ند مقدسی نیست و حتی موجب 
لو رفتن اس��امی نخبگان و دانشمندان ما 
شد. محمدجواد الریجانی در برنامه جهان 
آرا ش��بکه افق گف��ت: برج��ام در همان 
مقدم��ه، ای��ران را متهم کرده و کس��انی 
ک��ه آن را امض��ا کرده ان��د، ای��ن را قبول 
کرده اند که کارهای اشتباهی می کردیم و 
روی صندلی متهم نشس��ته ایم. جلوتر که 
می رویم به نابودی سانتریفیوژها، کاهش 

۶۷۰۰ کیلویی اورانیوم موجود و از دس��ت 
دادن پروس��ه آب س��نگین می رسیم. وی 
افزود: عل��ت عالقه غربی ها به برجام این 
است که توانمندی هسته ای ما را کاهش 
می دهد و به خاطر طوالنی بودن پروس��ه، 
نی��روی ایران را تحلیل می برد و مس��ئله 
هسته ای را به یک امر تزئینی و الکچری 
تبدیل می کند. »صلح آمیز« عبارت عجیب 
و غریبی اس��ت، ایران را به س��مت موارد 
پزش��کی و کش��اورزی می برد در حالیکه 
شاهرگ اصلی چیز دیگری است و برجام 
آن را ه��دف گرفت��ه اس��ت. الریجانی با 

اش��اره به مراسم تشییع سردار شهید حاج 
قاسم س��لیمانی تاکید کرد: نباید بگوییم 
اگر مردم در تش��ییع پیکر شهید سلیمانی 
حضور یافته اند، تجمعی است که راه افتاده 
ت��ا ما دور بعد رأی نیاوری��م! وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: می گویند اگر برجام بود، 
بود چرا دوباره به دنبال احیای آن هستند؟ 
پاسخ این اس��ت که ما همه تعهداتمان را 
انجام داده ایم و حاال دنبال طلبمان هستیم 
چون چیزی نگرفته ایم وگرنه برجام س��ند 
مقدس��ی نیس��ت و تنها موجب ضرر و لو 
رفتن اس��امی نخبگان و دانش��مندانمان 

ش��د. الریجانی ضمن اشاره به دور جدید 
مذاکرات گفت: من به خودمان خوش��بین 
هس��تم، مس��یر مذاکرات دولت رئیس��ی 
درس��ت اس��ت و به یاری خ��دا تحریم ها 
را ب��ی اثر خواهیم کرد البته همیش��ه باید 
مطالبه گ��ر باش��یم. این تفکر ک��ه آمریکا 
می تواند ظرف دو س��اعت نیروی نظامی 
ما را نابود کند ی��ک توهم غیر واقع بینانه 
اس��ت و نگاه آمریکا و غرب هم به ایران 
این نیست، آنها ایران را یک قدرت جدید 
و خطرناک برای خودش��ان می دانند. وی 
در ادامه اف��زود: برجام ماهیت��ا یک ترمز 

برای فعالیت های اتمی ماس��ت و ش��اید 
آمریکا برای کند کردن س��رعت ایران در 
این زمینه، به برجام برگردد. تحریم سپاه و 
نهادهای دولتی هیچ معنایی ندارند و اصال 
ربطی هم به برجام ندارد. توافق بد بهتر از 
عدم توافق است، یک ژست سازمان مللی 
اس��ت! معاهده منع گس��ترش هسته ای � 
NPT � یک سند ُمرده است، چرا که هر 
کس در آن هست مشکل دارد و هر کس 
در آن نیست، بدون مشکل! در توافق نباید 
به دنبال بیگ بنگ باش��یم، همه مراحل 

باید گام به گام و متناظر باشد.

 NPT یک سند ُمرده است
جواد الریجانی:

درآمدزایی ۲۰ میلیارد دالری خط ترانزیتی برای ایران
نخستین قطار ترانزیت کانتینری روسیه به هند وارد ایران شد

نخستین قطار ترانزیت کانتینری روسیه به هند )سه شنبه( 
با دستور معاون اول رییس جمهور از مرز ریلی سرخس 
وارد کشورمان ش��د.به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد 
مخبر در این مراس��م در یک ارتباط تصویری با ایستگاه 
راه آهن س��رخس که با حضور مع��اون اقتصادی رئیس 
جمهور، وزرای راه وشهرس��ازی، نفت، صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور برگزار شد، با تاکید بر اینکه بهره گیری از ظرفیت 
ترانزیتی با توجه به موقعیت ایران در منطقه از راهبردها 
و سیاس��ت های قطعی اقتصادی دولت سیزدهم است، 
گفت: توجه به ظرفیت ترانزیتی و مزایای اقتصادی این 
بخش از اقتصاد کش��ور جزو بخش های فراموش ش��ده 
در س��الیان گذشته بوده است. معاون اول رییس جمهور 
با اش��اره به تاکیدات آیت اهلل رئیسی و اهمیت سیاست 
خارجی در دولت س��یزدهم برای افزایش و ارتقاء حجم 
مبادالت و ارتباطات با همس��ایگان جمهوری اسالمی، 
تصریح کرد: ظرفیت ترانزیتی کشور با تالش های وزارت 
راه و شهرسازی ابتدا به ۸ و در مراحل بعدی به ۲۰ میلیون 
تن افزایش یافته است که البته با انجام برنامه ریزی ها و 
اتخاذ اقدامات مناسب می توان به حجم مبادالتی ۳۰۰ 
میلیون تن در بخش ترانزیت رس��ید.وی ادامه داد: بهره 
گیری از ظرفیت ترانزیتی درآمد بس��یار باالی اقتصادی 
و همچنین ابعاد بس��یار مهم سیاسی و روابط بین المللی 

برای جمهوری اسالمی به همراه خواهد داشت. مخبر در 
خصوص برنامه های دولت برای راه اندازی مس��یر ریلی 
آس��تارا � رشت ادامه داد: با تکمیل این ایستگاه و اتصال 
آن با کش��ورهای همسایه شمال کشور، ایران به عنوان 
یک مس��یر تجاری بین المللی مهم شناخته خواهد شد 
تا جایی که مدت زمان جابه جایی کاال از مس��یر ش��رق 
آسیا به اروپا از طریق کریدور ایران از ۴۵ روز به ۱۷ روز 

کاهش می یابد که جذابیت بسیار باالیی برای بازرگانان 
و صادر کنندگان کاال در داخل و خارج ایران در س��طح 
قاره آس��یا و اروپا خواهد داشت. رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرس��ازی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ 
کریدورهای ترانیزیتی از مسیر ایران به اروپا و شرق آسیا 
تصریح کرد: در دولت سیزدهم ظرفیت ترانزیت به حدود 
۲۰ میلیون تن افزایش یافته که این مهم در تاریخ کشور 

بی سابقه است و در حال حاضر همه کشورهای همسایه 
متقاضی جاب��ه جایی کاالهای خود از مس��یر ترانزیتی 
ایران هس��تند و وزارت راه و شهرس��ازی برای افزایش 
ظرفیت جابه جایی و ترانزیتی از طریق مسیرهای زمینی 
و ریل��ی برنامه ریزی ها و آمادگی های الزم را انجام داده 
اس��ت. وی با اش��اره به اهمیت تکمیل و راه اندازی هر 
چه سریعتر مسیر ریلی آستارا � رشت گفت: توافق های 
الزم با کشور آذربایجان و تکمیل پایانه آستارا انجام شده 
اس��ت که این پایانه قابلیت تردد ۱۰۰۰ کامیون باری در 
روز را خواهد داشت. براساس این گزارش، قطار ترانزیتی 
کانتینری روس��یه به هند که از طریق مرز ریلی سرخس 
وارد کشور ش��د جزو مسیر شرقی کریدور شمال جنوب 
محسوب می ش��ود که از ایس��تگاه چخوف روسیه واقع 
در اس��تان مس��کو در ۶ تیرماه س��ال جاری و در مسیر 
۳۸۰۰ کیلومتری  با ظرفیت ۳۹ کانتینر از مسیر روسیه، 
قزاقستان، ترکمنستان وارد ایران شده و پس از آن طی 
یک مس��یر ریلی ۱۶۰۰ کیلومتری به بندرعباس خواهد 
رسید و در نهایت از طریق مسیر دریایی به بندر ناواشوای 
هندوستان وصل خواهد شد.کریدور شمال جنوب شامل 
سه مس��یر شرقی، غربی و میانی اس��ت که مذاکرات و 
توافقات برای راه اندازی خط ریلی گرمسار � اینچه برون 
از مسیر میانی این کریدور در دولت سیزدهم انجام شده 

است.

سراب امنیت در منطقه در ائتالف با عامل اصلی ناامنی
ناتوی عربی ائدتالفی از پیش شکست  خورده است؛

آمریکا در آس��تانه سفر جو بایدن به غرب آسیا، بار دیگر 
طرح قدیم��ی خود مبنی بر ائتالف علی��ه ایران را پیش 
کشیده و علی رغم کارنامه سیاه خود، مدعی است عامل 
امنیت و ثبات در منطقه است. »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا روز چهارش��نبه )امروز( عازم منطقه غرب آس��یا 
خواهد ش��د. جریان رس��انه ای غرب، تبلیغات و هیاهوی 
گس��ترده ای درباره این س��فر از یک ماه پیش آغاز کرده 
و تمامی س��عی خود را به کار گرفته تا این سفر را بسیار 
حائز اهمیت و حتی سرنوشت ساز برای منطقه جلوه دهد. 
از سوی دیگر به دستور واشنگتن برخی سران کشورهای 
عربی قرار اس��ت روز جمعه در نشس��ت ج��ده با حضور 
رئیس جمهور آمریکا حضور یابند. مس��أله قابل توجه در 
ای��ن میان، تالش دوباره آمری��کا برای ایجاد یک پدافند 
یکپارچه هوایی برای مقابله با ایران است؛ کارویژه ای که 
به طور مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی به دولت بایدن 
سپرده ش��ده و به گفته »جان کربی« سخنگوی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید، جو بایدن در سفرش به منطقه به 
دنب��ال کار بر روی موضوعاتی نظیر پدافند هوایی جهت 
مقابله با ایران خواهد بود. »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیس��تی هم ماه ها پیش ادعا کرد که پیمان سازش 
موسوم به »توافق ابراهیم« که این رژیم با امارات متحده 
عرب��ی و بحرین امضا کرد، ش��امل ی��ک ترتیب امنیتی 
ویژه اس��ت که ظاهراً ش��امل ادغام دفاع هوایی اسرائیل 
و کشورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس است. 
او که در مقابل نمایندگان کنست صحبت می کرد گفت 
ک��ه این رژیم درصدد پیوس��تن به »اتح��اد دفاع هوایی 
خاورمیان��ه« )MEAD( به رهب��ری آمریکا و با حضور 
کشورهای عربی است. ائتالف و اتحاد علیه ایران و ایجاد 
یک سیستم دفاع جمعی چیزی شبیه پیمان »آتالنتیک 
شمالی« )ناتو( در راستای آن چه که برای »تأمین امنیت« 
در منطقه می نامند، موضوع جدیدی نیست. واشنگتن ۴۰ 
سال اس��ت برای سیس��تم دفاع هوایی یکپارچه شورای 
همکاری خلیج فارس فشار می آورد، اما کشورهای عضو 
هرگز موفق ب��ه انجام آن نش��ده اند. در دولت اوباما هم 
اجالس سران شورای همکاری خلیج فارس با حضور وی 
در س��ال ۲۰۱۵ در کمپ دیوید تصمیم گرفت که دقیقًا 
همی��ن کار را منهای رژیم صهیونیس��تی انجام دهد، اما 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علیرغم تشویق 
ایاالت متحده هرگز پیگیری نکردند. در زمان سفر دونالد 
ترامپ، به عربس��تان س��عودی در ماه می ۲۰۱۷ نیز وی 
 )MESA( »طرحی به نام »پیمان استراتژیک خاورمیانه
را مطرح کرد که نمون��ه ای از طرح پیمانی بود که اوباما 
برای عملیاتی کردن آن تالش می کرد که در آن زمان به 
گفته خبرگزاری رویترز، عدم موافقت مصر، دلیل شکست 
چنین طرحی بود. پایگاه تحلیلی آمریکایی »ریسپانسیبل 
اس��تیت کرفت« نوش��ته اس��ت که طرح ترامپ با همان 
مجموع��ه ای از موانع ک��ه هر اتحاد دف��اع هوایی آینده 
ممکن است با آن مواجه شود، برخورد کرد. این وبسایت 
نوشت که اعضای بالقوه این ائتالف هوایی بالقوه دارای 
منافع امنیتی متنوعی هستند که گاهی اوقات در تضاد با 

یکدیگر قرار می گیرد. به نظر می رس��د اصلی ترین مانع 
در مقابل تش��کیل چنین ائتالف هایی در منطقه، تالش 
کش��ورهای منطقه برای پرهی��ز از هرگونه تنش نظامی 
و امنیتی با جمهوری اس��المی ایران اس��ت. در این باره 
منابع دیپلماتیک مصری بارها در مصاحبه های خود اعالم 
کرده اند که قاهره هرگز وارد ائتالفی که علیه ایران شکل 
بگیرد، نخواهد ش��د. در نشست های امنیتی میان تهران 
و قاه��ره نیز مصری ها به مقام��ات ایران اطمینان خاطر 
داده اند که مصر قرار نیست علیه ایران وارد ائتالف شود. 
مقامات اردن نیز در روزهای گذشته تالش کرده اند تا این 
پیام را به جمهوری اسالمی بدهند که حاضر به حضور در 
ائتالفی علیه ایران نیس��تند. اردنی که پادشاه این کشور 
چندی پیش صراحتا از طرح »ناتوی خاورمیانه« س��خن 
گفت؛ اما »بشر الخصاونه« نخست وزیر اردن روز گذشته 
در مصاحبه با بی بی س��ی عربی گفت که امان از روابط 
سالم با ایران استقبال می کند و اردن هیچ روزی با ایران 
به عنوان منبع تهدید برای امنیت ملی خود، برخورد نکرده 
اس��ت. »ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن نیز در ۱۲ تیر 
ماه در مصاحبه با روزنامه النهار در پاس��خ به س��وال این 
روزنامه مبنی بر تش��کیل ائتالف عربی-اسرائیلی برای 
مقابله با ایران تأکید کرد که این امر مطرح نیست و اردن 
درب��اره ائتالف عربی با مش��ارکت تل آویو برای مقابله با 
ایران، چیزی نشنیده و همچین طرحی به اردن پیشنهاد 

نشده است.
اتحاد با آمریکا عامل ناامنی یا امنیت؟���

ج��دای از امکان تحق��ق چنین ائتالف ه��ا و طرح هایی 
که با موانع متعدد لجس��تیکی، سیاسی و امنیتی روبه رو 
است، در ادامه این نوشتار به این موضوع می پردازیم که 
آی��ا در مواجهه با اصل موضوع، اتح��اد با آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی ضامن امنیت برای منطقه اس��ت؟ در این 
ب��اره می توان به موارد متعددی از ائتالف س��ازی آمریکا 
به خصوص در سال های اخیر در منطقه غرب آسیا اشاره 
و نتایج آن را بررس��ی کرد. در همین ۱۰ سال اخیر شاهد 
ائتالف های نظامی متعددی به سرکردگی آمریکا بوده ایم، 
از حمله ناتو به لیبی تا ائتالف به اصطالح ضد تروریسم 
در عراق و سوریه و سپس یورش به یمن، نتایج ملموسی 
به همراه داشته است که اکنون فرجام چنین ائتالف هایی 
به وضوح قابل مش��اهده اس��ت، از ویرانی و گرسنگی و 
ناامنی فزاینده تا ایجاد گسس��ت های بزرگ اجتماعی در 
کش��ورهای هدف، نتایج همین ائتالف ها است. در برخی 
م��وارد نی��ز در واقع در عمل اتفاقی نمی افتد و تش��کیل 
چنین ائتالف هایی بیشتر با هدف تبلیغات و شوی قدرت 
رخ می دهد، همانند پیمان موس��وم ب��ه »ائتالف نظامی 
اسالمی« که به سفارش آمریکا و به سرکردگی عربستان 
سعودی در دس��امبر ۲۰۱۵ شکل گرفت و در روی کاغذ 
۴۱ کش��ور اسالمی عضو آن ش��دند اما از چند سخنرانی 
م��الل آور فراتر نرفت و این به اصطالح ائتالف تاکنون 
یک گلوله هم ش��لیک نکرده اس��ت. در ادامه نگاهی به 
ائتالف س��ازی های ویرانگر آمریکا و غرب در غرب آسیا 
و ش��مال آفریقا و نتایج آن می اندازیم و سپس مواردی از 

اقدامات ثبات زدای آمریکا را بیان می کنیم.
جنایت در لیبی ���

اما در لیبی، ش��اهد یورش ائتالف نظامی غرب )ناتو( به 
این کشور بودیم. حمله به استناد قطعنامه ۱۹۷۳ شورای 
امنیت در مارس ۲۰۱۱ آغاز ش��د. به اهداف کش��ورهای 
غربی از چنین یورشی باید در نوشتار جداگانه ای پرداخت 
که تحت پوشش حمایت از مردم لیبی صورت گرفت، اما 
به گفته دیده بان حقوق بشر جهانی کشورهای ناتو ۹۷۰۰ 
س��رت هوایی در لیبی انج��ام داده و ۷۷۰۰ بمب لیزری 
بر روی زیرس��اخت های این کشور ریختند و هیچ زمانی 
حاضر نشدند آمار درستی از میزان تلفات غیرنظامیان به 
نهادهای حقوق بش��ری ارائه دهند ی��ا اطالعات الزم را 
در ای��ن باره در اختیار آن ه��ا بگذارند. حمله ای که هفت 
ماه طول کشید و تمامی زیرساخت های لیبی حتی شبکه 
آب آشامیدنی این کش��ور نیز را نابود کرد. »نفیز احمد« 
)Nafeez Ahmed( روزنامه نگار تحقیقی انگلیس��ی 
در این باره می نویس��د: »حمله نظامی به زیرساخت های 
غیرنظامی یک کش��ور، به ویژه  شبکه آب آشامیدنی آن، 
مطابق معاهده نامه ژنو جنایت جنگی تلقی می ش��ود. اما 
این دقیقاً کاری اس��ت که نیروهای نات��و در لیبی انجام 
دادند و قذافی را مسئول این خسارت ها معرفی کردند. از 
آن  زمان تاکنون، وضعیت زیرساخت های آب رسانی این 
کش��ور بدتر و بدتر و رنج مردم لیبی زیادتر و زیادتر شده 
است. نابود کردن عامدانه زیرساخت های آب رسانی یک 
کش��ور، با آگاهی از این که چنین کاری منجر به کش��ته 
شدن جمعیت زیادی خواهد شد، فقط یک جنایت جنگی 
)war crime( ساده نیست، بلکه یک استراتژی مبتنی 

بر قتل عام )genocidal( است.«
از ائتالف ادعایی علیه تروریسم تا غارت نفت و گندم  ���

سوریه
آمری��کا یک ماه پس از اع��الم خالفت ادعایی گروهک 
تکفیری داعش، در آگوس��ت ۲۰۱۴ از تش��کیل ائتالف 
نظامی برای مقابله با این گروهک خبر داد؛ هرچند اسناد 
و منابع متعدد از دس��ت داشتن آمریکا در تشکیل داعش 
حکایت دارد؛ به طوریکه دونالد ترامپ در ۱ نوامبر ۲۰۱۹ 
صراحتا در جمع حامیانش در ایالت »می سی سی پی« اذعان 
کرد که اوباما و کلینت��ون »داعش را به وجود آورده اند«. 
وزارت خارجه آمریکا در آن زمان ادعا کرد که ۴۰ کش��ور 
حاض��ر به حضور در ائتالف ضد داعش ش��ده اند، هرچند 
در عمل جز چند کش��ور مع��دود، کاری از پیش نبردند و 
عمده عملیات ها بر گردن آمریکا اس��ت. اما در خصوص 
نتایج چنین ائتالفی و با گذشت هشت سال، شاهد ویرانی 
بیش��تر، نابودی زیرساخت ها، کشتار وسیع غیرنظامیان و 
اشغال بخش هایی از عراق و سوریه هستیم. دولت سوریه 
هم��واره حضور ائتالف آمریکای��ی را غیر قانونی و بدون 
مجوز و نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه 
دانس��ته و بارها در نامه هایی به دبیرکل س��امزان ملل و 
شورای امنیت این موضوع را گوشزد کرده است. به نوشته 
روزنامه الزمان ترکیه در سال ۲۰۱۹، آمریکایی ها اکنون 
۱۶ پایگاه در شمال و شمال شرق و جنوب شرق سوریه 

دای��ر کرده اند. این پایگاه ها در حالیکه دیگر چیزی به نام 
خالفت داعش وجود ندارد، همچنان پابرجاس��ت و بارها 
شاهد تظاهرات و درگیری اهالی منطقه و مردم روستاها 
با نظامیان و گش��تی های آمریکای��ی بوده ایم. عالوه بر 
اش��غالگری، س��رقت و تاراج منابع طبیعی و نفت سوریه 
از دیگر عواید ائتالف آمریکا برای این کش��ور اس��ت. به 
طوریک��ه دونال��د ترامپ در ۲۰ س��پتامبر ۲۰۲۰ در جمع 
هوادارانش در کارولینای شمالی، صراحتا گفت که آمریکا 
برای نفت در سوریه حضور دارد. خبرگزاری رسمی سوریه 
بارها و به طور هفتگ��ی گزارش هایی از انتقال نفت این 
کشور از سوی آمریکایی ها به خاک عراق منتشر می کند و 
تصاویر تانکرهایی که با اسکورت بالگردها در حال انتقال 
سوخت از سوریه به عراق هستند بارها منتشر شده است. 
ع��الوه بر نفت، تاراج گندم و غالت س��وریه نیز بارها در 
گزارش ها آمده و آمریکا برای تأمین مواد غذایی نظامیان 
خود، کامال بر زمین های مرغوب کش��اورزی در ش��مال 
شرق س��وریه تکیه کرده است. بنابراین ائتالفی که قرار 
بود با خود امنیت به سوریه بیاورد، به دزد گندم و نفت این 
کشور تبدیل شد. در حیطه مبارزه ادعایی با تروریسم نیز 
شاهد ویرانی گسترده شهرها و روستاها و کشتار گسترده 
غیرنظامیان در مناطقی هستیم که آمریکا در آن جا دست 
به عملیات زده است. به طور مثال شهر رقه پس از اینکه 
از اش��غال داعش خارج ش��د، به تلی از خاک تبدیل شده 
بود. در ۳۱ می ۲۰۱۹ ائتالف آمریکایی با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۱۳۰۰ غیرنظامی را 
در عراق و سوریه کشته است. پس از این بیانیه، دیده بان 
حقوق بشر نیز اعالم کرد که آمار اصلی چندین برابر این 
رقم اس��ت و هنوز اجساد بسیاری از خانواده هایی که زیر 
آوار بمباران های جنگنده های آمریکایی محبوس شده اند، 
یافت نشده است. در تحقیقی که اندیشکده رند آمریکا در 
آوریل ۲۰۲۲ منتشر کرد، آمده است که ۶۰ الی ۸۰ درصد 
شهر رقه پس از پنج ماه حمالت هوایی و توپخانه ای به 
کلی از بین رفت و ۱۱ هزار س��اختمان مسکونی، هشت 
بیمارستان، ۲۹ مسجد، بیش از ۴۰ مدرسه و پنج دانشگاه 
و همچنین سیستم آبرسانی شهر به کلی نابود شد. عالوه 
بر این پایگاههای آمریکا در سوریه، به خصوص در التنف، 
به مأمنی برای تروریس��ت ها تبدیل ش��ده است، به طور 
مث��ال مقر گروهک تروریس��تی »مغاویر الث��وره« درون 
پای��گاه نظامی التنف و در مج��اورت نظامیان آمریکایی 
است. همان گروهکی که به گفته دولت روسیه و سوریه 
مانع بازگش��ت آوارگان اردوگاه »الرکبان« به ش��هرها و 
خانه های خود می شود و دهها هزار نفر را در این اردوگاه 

به گروگان گرفته است.
همچنین منابع نظامی و محلی در ش��مال شرق سوریه 
باره��ا گزارش های��ی از انتقال تروریس��ت های داعش از 
زندان ه��ا به داخل پایگاههای آمریکا با بالگرد و س��پس 
انتقال آن ها ب��ه پایگاه التنف خبر داده ان��د. به گفته این 
منابع، آمریکا از تروریس��ت ها ب��رای انجام حمالت علیه 
ارتش س��وریه، گروههای مقاومت و زیرساخت های این 

کشور بهره می برد. 
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اقتصاد کالن

امکان عضویت در سامانه ملی مؤدیان 
مالیاتی فراهم شد 

بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی،  از روز ۲۱ 
تیرماه ۱۴۰۱ و در هفته فرهنگ مالیاتی، امکان 
عضویت مؤدیان در »س��امانه مل��ی مؤدیان 
مالیاتی« فراهم شد. به گزارش فارس،  سازمان 
امور مالیاتی کشور اعالم کرد: به آگاهی مردم 
می رس��د، طبق وعده در چند ماه گذش��ته، از 
امروز بیس��ت و یکم تیرماه ۱۴۰۱ و همزمان 
با روز هوشمند سازی در هفته فرهنگ مالیاتی، 
ام��کان عضویت مؤدی��ان در »س��امانه ملی 
مؤدیان مالیاتی« در اجرای »قانون پایانه های 
فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان« فراهم شده 
است. بدین  وسیله از کلیه مؤدیان مشمول این 
قانون دعوت می شود، جهت عضویت در این 
سامانه و ایجاد کارپوشه اختصاصی به نام خود، 
با مراجعه به درگاه مل��ی خدمات الکترونیک 
my.tax. سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس
gov.ir، و انتخاب گزینه »عضویت در سامانه 
مؤدیان و ایجاد کارپوشه«، مشخصات کاربری 
ورود به کارپوش��ه را از طریق پیامک دریافت 
نمایند. بدیهی اس��ت درحال حاضر عضویت 
در »سامانه مؤدیان« برای مؤدیان عالقه مند 
اختی��اری اس��ت و در ماه های آینده حس��ب 
فراخوان ه��ای اعالمی س��ازمان امور مالیاتی 
کشور، مؤدیان مشمول مکلف به عضویت در 
این سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی 

خواهند بود.

مذاکرات تجارت آزاد بین کشورهای 
خلیج فارس و بریتانیا 

وزی��ر دولت بریتانیا در امور آس��یا و خاورمیانه 
گفت که مذاکرات تجارت آزاد بین کشورهای 
خلیج فارس و بریتانیا ظرف چند ماه از طریق 
جلسات مجازی آغاز خواهد شد.به گزارش مهر 
آماندا میلینگ، وزیر دولت بریتانیا در امور آسیا 
و خاورمیانه گفت که مذاکرات تجارت آزاد بین 
کش��ورهای خلیج فارس و بریتانیا ظرف چند 
م��اه از طریق جلس��ات مجازی آغ��از خواهد 
ش��د.ملینگ در گفتگوی اختصاصی با العربیه 
ضمن اب��راز خوش��حالی از اولین س��فر خود 
ب��ه امارات به عن��وان وزی��ر خاورمیانه، زمان 
این سفر را مناسب دانس��ت، زیرا پس از آغاز 
مذاکرات تج��ارت آزاد بین خلیج فارس انجام 
ش��د.وی خاطرنش��ان کرد: چن��د هفته پیش 
وزی��ر بازرگانی انگلیس برای آغ��از مذاکرات 
در ریاض بود و س��پس مس��تقیماً ب��ه امارات 
آمد.ملینگ اف��زود: آغاز این مذاکرات با هدف 
دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد بلندپروازانه 
بی��ن دو طرف کار بزرگی اس��ت و تاکید کرد 
که برای موفقیت این مذاکرات سخت تالش 
خواهیم کرد.ملین��گ عالوه بر این، گنجاندن 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در مجوز سفر 
الکترونیکی را مهم دانس��ت و توضیح داد که 
این امر برای شهروندان اماراتی عربی به عنوان 
مثال این اس��ت که می توانن��د راحت تر برای 
کار یا گردش��گری به بریتانیا سفر کنند.وی با 
اش��اره به اینکه این توافقنامه طی سال آینده 
اجرایی خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: انگلیس 
می خواهد سفر و بازدید بین خود و کشورهای 
خلیج فارس را تشویق کند.ملینگ درباره نظر 
خود در مورد جنگ روسیه و اوکراین، به ویژه 
موضوع امنیت غذایی جهانی، گفت که بریتانیا 
در تالش است تا از حذف غالت گیر افتاده در 

اوکراین اطمینان حاصل کند.

برزیل مشتری جدید فرآورده های 
نفتی روسیه 

رئیس جمهور برزیل اعالم کرد که این کشور به 
احتمال زیاد یک قرارداد با روسیه برای واردات 
گازوئیل از این کشور امضا کند. به گزارش فارس 
به نقل از رویترز، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور 
برزیل، گفت که این کشور احتماال به زودی یک 
قرارداد واردات گازوئیل ارزان قیمت از روس��یه 
امضا کند.هفته گذشته پورتال اطالع رسانی گروه 
بریکس گزارش داد که بولس��ونارو با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه به صورت تلفنی 
گفتگو کرده و در این مکالمه پوتین به وی قول 
تأمین پایدار کود که برای صنعت کش��اورزی 
برزیل بس��یار با اهمیت به شمار می رود را                            داده 
است.بولسونارو گفته؛ ما امنیت غذایی و انرژی 
داریم، این ش��انس وج��ود دارد که ما بتوانیم از 
روس��یه گازوئیل وارد کنیم که قیمت آن بسیار 
مناسب خواهد بود.در سایه افزایش قابل توجه 
تورم در برزیل،  دولت این کشور در تالش است 
تا جریان ورود سوخت به این کشور را                            با قیمت 
مناس��ب حفظ کند.ارزیابی ها حاکی از آن است 
که برزیل به عنوان بزرگ ترین اقتصاد آمریکای 
التین که ماهانه ۵ میلیون مترمکعب گازوئیل 
مصرف می کند، باید برای تامین نیاز داخل ۱۵ 

درصد واردات خود را                            افزایش دهد.

افزایش ۱3۰۰ مگاواتی مصرف برق 
در کشور

س��خنگوی صنعت ب��رق از افزایش ۱۳۰۰ 
مگاواتی مصرف برق نس��بت به روز گذشته 
خبر داد.ب��ه گزارش مهر به نق��ل از صدا و 
س��یما، رجبی مش��هدی در بخ��ش خبری 
ساعت ۱۲ شبکه خبر با بیان اینکه روزهای 
گرمی را پش��ت س��ر می گذاریم اف��زود: از 
س��اعات اولیه بامداد امروز با افزایش حدود 
هزار مگاواتی مصرف برق بیش��تری نسبت 
به روز گذش��ته مواجه بودیم و به تدریج این 
افزای��ش مصرف ادامه دارد.وی با اش��اره به 
اینک��ه افزایش مصرف ب��رق در حال حاضر 
نس��بت ب��ه روز قبل ح��دود ۱۳۰۰ مگاوات 
بیشتر است از همه هموطنان درخواست کرد 
با ش��روع آغاز ساعات اوج مصرف از ساعت 
۱۳ تا ساعت ۱۸ همکاری بیشتری با صنعت 
برق برای کاهش مصرف برق داشته باشند.
رجبی مشهدی افزود: به رغم اینکه کاهش 
۱۰۰۰ مگاواتی ایجاد ش��ده به ش��بکه برق 
فش��ار زیادی وارد کرد، اما ما توانستیم برق 
پایدار را برای همه هم وطنان تأمین بکنیم.
سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه حدود 
۶۶ هزار مگاوات مصرف برق کش��ور است 
که این عدد بس��یار بزرگی می باشد تصریح 
کرد: اگر همین روند مصرف امروز ادامه پیدا 
کن��د و مصرف برق به عدد بیش از ۶۷ هزار 
مگاوات برس��د رکورد سال گذشته و امسال 
را پشت س��ر می گذاریم.رجبی مشهدی در 
پایان از همه هموطنان درخواس��ت کرد در 
س��اعت های اوج مصرف از وسایل برقی پر 
مصرف استفاده نکنند و دمای کولرهای خود 

را ۲۴ درجه تنظیم کنند.

شاخص بورس تهران 4۰65 واحد 
افت کرد 

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پای��ان معامالت دیروز با افت ۴۰۶۵ واحدی 
همراه ش��د. به گزارش فارس،  بورس اوراق 
بهادار ته��ران در پایان معام��الت دیروز با 
کاه��ش ۴۰۶۵ واح��د به رق��م ۱ میلیون و 
۴۸۳ ه��زار و ۵۳۲ واحد رسید.ش��اخص کل 
ب��ورس با کاه��ش ۴۰۸۴ واح��دی به رقم 
۴۰۵ ه��زار و ۴۷۵ واح��د رس��ید.امروز همه 
ش��اخص های بورس تهران قرمز شدند که 
حکایت از کاهش ش��اخصها نس��بت به روز 
قبل دارد.ام��روز پاالیش نفت تبریز و مبین 
انرژی بیشترین اثر تقویتی در شاخص بورس 
داشته اند.در فرابورس ایران هم شاخص کل 
بازار امروز با کاهش ۱۲۲ واحدی به رقم ۱۹ 

هزار و ۶۹۸ واحد رسید.

برنامه وزارت اقتصاد برای پیوند 
دانشگاه و سیاست گذاری

وزیر اقتصاد با بی��ان اینکه در اقتصاد ایران 
پیون��د بخش دان��ش و پژوه��ش با بخش 
واقع��ی اقتصاد ضعیف اس��ت، گفت: برنامه 
داریم تا آرام آرام به این جدایی خاتمه دهیم.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر 
امور اقتص��اد و دارایی در افتتاحیه مدرس��ه 
تابس��تانه سیاس��تگذاری اقتص��ادی با بیان 
اینک��ه در اقتصاد ای��ران پیوند بخش دانش 
و پژوه��ش با بخش واقع��ی اقتصاد ضعیف 
است، گفت: در بحران مالی ۲۰۰۸ طی یک 
مقاله ای در دانشگاه عالمه، تشریح کردم این 
موضوع چه تغییراتی در فصل های اقتصادی 
دانشگاه ها رقم خواهد زد. با این وجود نظام 
آموزش��ی ما درگی��ر موضوعاتی اس��ت که 
کاربس��ت دقیقی ب��رای اداره اقتصاد ندارد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ن��گاه ما به این دوره 
کاماًل ابزاری است، افزود: این دوره فرصت 
و دوره ه��ای مش��ابه آن در دنی��ا به عنوان 
کاربس��تی ب��رای درس آم��وزی از تجارب 
اس��تفاده می ش��ود. با این نگاه پژوهشکده 
اقتصاد زمان و تمرکز زیادی برای برگزاری 
این دوره گذش��تند و امیدواریم آخرین دوره 
نباش��د.خاندوزی تصریح ک��رد: اگر تولید و 
خروجی نه��اد آموزش به اداره امور کش��ور 
کمک نکند، هر سال می بینیم رتبه ها و آمار 
علمی رو به رش��د است ولی خروجی آن بر 
ش��اخص های عملکردی اقتصاد اثر نداشته 
اس��ت.وی افزود: پیش از این نیز از معاونت 
سیاس��تگذاری اقتصادی خواسته ام در مورد 
همه لوای��ح از حداقل یک ی��ا دو مجموعه 
پژوهشی دعوت کنیم، نظراتشان رو بگیریم.
خاندوزی ادامه داد: از دانشگاه ها می خواهیم 
س��رمایه انس��انی گره گش��ا تربیت کنند تا 
وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور بهبود یابد 
ت��ا آرام آرام به جدایی دانش��گاه و نهادهای 
سیاستگذار خاتمه دهیم.وزیر اقتصاد تصریح 
ک��رد: ما در می��ان سیاس��تگذاری بایدها و 
نبایدهای زیادی وض��ع می کنیم ولی تأثیر 
آن بر اقتصاد خیلی کمتر از انچه باید باشد، 
هست. به عنوان مثال در حوزه انضباط مالی 
حرف میزنیم، ولی میبینم که اضافه برداشت 
چند مؤسسه مالی و بانک خصوصی به اندازه 
تمام بانک های دیگر اس��ت. در حوزه عمل 
نشدن به تصویبات شورای تسهیل کسب و 

کار اینچنین است.

اخبار

رییس کل بانک مرک��زی گفت: ضوابط 
مربوط به انتشار گواهی سپرده عام توسط 
بانکها در شورای عالی بورس به تصویب 
رس��یده و جزییات اجرای��ی آن بزودی به 
شبکه بانکی ابالغ خواهد شد. به گزارش 
تس��نیم به نق��ل از رواب��ط عمومی بانک 
مرک��زی، صالح آبادی در نشس��ت دوره 
ای با مدیران عامل ش��بکه بانکی کشور 

با بی��ان اینکه ضوابط مرب��وط به عرضه 
اولی��ه و معامالت ثانویه گواهی س��پرده 
عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورای 
عالی بورس تصویب ش��ده اس��ت، افزود: 
این ابزار، امکان مناس��بی ب��رای تجهیز 
مناب��ع در اختی��ار بانکها می گ��ذارد و در 
بازار س��رمایه قابل انتشار و معامله خواهد 
بود.رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به 

کنترل رش��د نقدینگی و پایه پولی در سه 
ماهه اول س��ال جاری گفت: خوشبختانه 
رش��د نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه 
ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده که 
انضباط مالی دولت متاثر از عدم استفاده از 
تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر 
بوده اس��ت. صالح آبادی، ب��ا بیان اینکه 
اضافه برداش��ت بانکها از بانک مرکزی، 

خط قرمز بانک مرکزی است و با سخت 
گیری ش��دید دنبال می ش��ود، ادامه داد: 
ساماندهی اضافه برداشت بانکها از طریق 
ایجاد محدودیت ب��رای بانکهای ناتراز و 
لزوم توثی��ق وثایق نقد ش��ونده در ازای 
اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام 
می ش��ود.صالح آبادی بر ضرورت تسریع 
در پرداخ��ت تس��هیالت قرض الحس��نه 

ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید 
ک��رد و افزود: علیرغم وج��ود محدودیت 
در منابع بانکها، پرداخت این تس��هیالت 
جزو اولویت های بانک مرکزی و ش��بکه 
بانکی اس��ت.در این جلس��ه همچنین بر 
ل��زوم رعایت ضوابط مرب��وط به مبارزه با 
پولشویی و اجرای مفاد باقیمانده از قانون 

جدید چک تاکید شد.

ضوابط انتشار اوراق گواهی سپرده عام توسط بانک ها در شورای عالی بورس تصویب شد 
رییس کل بانک مرکزی:

بایدن به جای منت کشی برای کاهش قمیت نفت تحریم ایران را لغو کند 
رئی��س جمهور آمری��کا می توان��د به جای 
اس��تفاده از گزینه بهبود روابط با عربستان، 
در راس��تای پایی��ن آوردن قیم��ت نف��ت، 
تحریم های ای��ران و ونزوئال را لغو کند. به 
گزارش فارس به نقل از بیزینس اینس��ایدر، 
ج��و بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار اس��ت 
فردا ش��ب با هدف بهبود روابط با عربستان 
در راس��تای تثبیت بازار نفت به این کش��ور 
سفر کند.نخس��تین خروجی این سفر پایان 
بن بست دیپلماتیک بین آمریکا و عربستان 
اس��ت که پ��س از قتل جمال خاش��قچی، 

روزنامه نگار سعودی االصل واشنگتن پست 
اتف��اق افتاده بود، ام��ا مهم ترین تبعات این 
سفر ازس��رگیری تعامل آمریکا با عربستان 
به عنوان یک کش��ور بی مالحظه است که 
همسایه های خود را                            نابود کرده و خاورمیانه 
را                            بی ثبات کرده است.دولت بایدن همچنین 
در ح��ال ادامه دادن جنگ اقتصادی خود با 
ایران و ونزوئال اس��ت و به متحدان آمریکا 
فش��ار می آورد تا در تحریم و اعمال فش��ار 
علیه این دو کشور تولیدکننده نفت همکاری 
کند.بیزینس اینسایدر می گوید: این اقدامات 

ظرفیت تولید نفت این دو کش��ور را                            محدود 
کرده و آنها را                            به س��مت همکاری بیشتر با 
رقبای آمریکا ش��امل روس��یه و چین سوق 
داده است.اگر دولت بایدن می خواهد قیمت 
نفت را                            پایین آورده و تنش های منطقه ای را                            
به سمت فروکش شدن س��وق بدهد، گرم 
ک��ردن دوباره روابط با عربس��تان به عنوان 
کش��وری ک��ه بیش��ترین مس��ئولیت را                            در 
بی ثباتی خاورمیانه داشته است اشتباه است. 
ب��ه جای آن آمریکا باید به روابط خود تنوع 
بخشیده و تحریم ها را                            علیه ایران و ونزوئال 

لغ��و کند.این اقدام نه تنها به کاهش قیمت 
نفت و بنزین منجر خواهد شد، بلکه امکان 
سوءاس��تفاده از واش��نگتن از س��وی دیگر 
کش��ورها را                            هم مح��دود خواهد کرد.قیمت 
نفت در ش��رایط کنونی یکی از بزرگ ترین 
مش��کالت دولت آمریکاست. قیمت طالی 
سیاه ماه گذشته حتی رقم ۱۱۱ دالر را                            هم 
به ثبت رس��اند که هم تبعات کوتاه مدت و 
هم تبعات بلندمدت داش��ت. افزایش قیمت 
س��وخت به افزای��ش هزینه ه��ای حمل و 
نقل منجر خواهد ش��د و این مس��ئله روی 

قیمت همه چیز اثرگذار اس��ت. درواقع باال 
رفتن قیمت بنزین قیمت همه چیز را                            باالتر 
برده و باعث می ش��ود مردم آمریکا فقیرتر 
شوند؛ چراکه با حقوقی که دریافت می کنند 
امکان خرید کاالهای کمتری دارند.بیزینس 
اینسایدر در گزارش خود گفته است: موضوع 
نزدیک شدن دوباره آمریکا و عربستان فقط 
به س��عودی ها امکان سوءاس��تفاده بیش��تر 
از آمری��کا را                            خواهد داد و باعث می ش��ود تا 
حض��ور آمریکا در بحث تامی��ن امنیت این 

کشور پررنگ تر شود.

بودن یا نبودن؛ مسئله وزارت بازرگانی
موافقان و مخالفان تشکیل وزارت خانه جدید چه می گویند 

ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی با گذش��ت بیش از ۱۰ 
س��ال از ادغ��ام با وزارت صنایع و مع��ادن، این هفته در 
بهارستان بررسی می شود تا درست و غلط یک تصمیم، 
بار دیگر به بوته آزمون و خطا گذاش��ته شود .  به گزارش 
خبرن��گار اقتص��ادی خبرگزاری فارس تش��کیل وزارت 
بازرگانی یکی موضوعات جنجالی این روزهای کش��ور 
است و چون و چراهای بسیاری درباره آن وجود دارد.قرار 
است نمایندگان مجلس شورای اسالمی این هفته طرح 
تش��کیل وزارت بازرگانی را در بهارس��تان بررسی کنند، 
طرحی که موافقان و مخالفانی دارد برخی از کارشناسان 
آن را تکرار دوباره یک اش��تباه می دانند و برخی تفکیک 
مجموعه بازرگانی از بدنه وزارت صمت را راه برون رفت 

از شرایط کنونی بیان می کنند.
بازرگانی در رفت و آمد ادغام  و تفکیک ���

نخس��تین بار نیس��ت  که موضوع تش��کیل وزارتخانه 
مس��تقل بازرگانی و ادغام  در وزارت مطرح می ش��ود؛ 
پیش از این بارها این س��ناریو اجرا شده و پس از مدتی 
دوباره ب��ه همان نقطه قبل بازگش��ته اند. ادغام وزارت 
بازرگانی در وزارت صنای��ع و معادن برای اولین بار در 
سال ۱۳۲۶ شمس��ی صورت گرفت و پس از سالها در 
۱۳۵۳ مجموع��ه بازرگان��ی از وزارت اقتصاد آن زمان 
تفکیک ش��د.پس از پیروزی انقالب اس��المی نیز این 
آزمون و خطاها ادامه داش��ته اس��ت و در س��ال ۱۳۹۰ 
وزارت بازرگان��ی در وزارت صنای��ع و مع��ادن ادغام و 
وزارتخان��ه جدیدی با عن��وان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تش��کیل شد.در دولت گذش��ته چند بار الیحه 
تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و هربار نیز 
نمایندگان با آن مخالفت کردند، اکنون پس از گذشت 
۱۱ س��ال از ادغام وزارت بازرگان��ی با صنایع و معادن، 
ای��ن ب��ار نمایندگان مجل��س پیش قدم ش��ده و طرح 
تش��کیل وزارت بازرگانی را دوباره زن��ده کرده اند. قرار 
است این طرح در نخستین جلسه علنی هفته جاری در 

دستور کار بهارستانی ها قرار گیرد.

آل اس�حاق: تنظی�م ب�ازار، تقوی�ت تجارت و  رش�د  ���
صادرات و واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی 

دالی��ل عمده موافقان تش��کیل وزارت بازرگانی، تنظیم 
بازار و تامین کاالهای اساس��ی م��ردم و تقویت تجارت 
و  ص��ادرات و واردات اس��ت. یکی از موافقان اصلی طرح 
تش��کیل وزارت بازرگانی، یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق 
وزارت بازرگانی است، آل اسحاق تفکیک وزارت صمت 
را اقدامی کامال درس��ت و ضروری م��ی داند.وی به در 
مصاحبه  اخیرش با یکی از رسانه ها اینگونه موضع خود را 
تشریح می کند: واقعیت های موجود جامعه و تجربه یک 
دهه گذشته نشان می دهد وزارت صمت که با ادغام سه 
وزارتخانه در یک دیگر و با هدف های خوبی تشکیل شده 
بود نتوانست الزامات الزم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به 
صورت برعکس حاصل شد.به گفته آل اسحاق، اگر شرح 
وظای��ف این وزارتخانه ها از وظای��ف اجرایی به وظایف 

حاکمیتی )سیاس��ت گ��ذاری، هدایت و نظ��ارت( تبدیل 
می ش��د می توانس��تیم امیدوار باش��یم که مدیریت یک 
نفر پاس��خگوی نیازهای این حوزه باش��د اما امروزه ما با 
وزارتخانه ای مواجه هستیم که حجم عظیمی از مسائل، 

مشکالت و چالش ها را در برابر خود دارد.
عضو هیأت رییس�ه مجلس: تشکیل وزارت بازرگانی  ���

خالف قانون برنامه ششم  است
اما مخالفان طرح تش��کیل وزارت بازرگانی نظر دیگری 
دارن��د، حس��ینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیس��ه 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت  و گو با فارس با بیان 
اینکه موافق تفکیک مجموعه بازرگانی از وزارت صمت 
نیس��تم، گفت: تش��کیل وزارت بازرگان��ی خالف قانون 
برنامه شش��م توسعه است و به دو سوم آرای نمایندگان 
نیاز دارد.وی افزود: این تفکیک در دوره قبل هم به دلیل 
بار مالی از س��وی ش��ورای نگهبان رد شد، االن به نظر 

می رسد که هم دولت و هم مجلس موافق آن هستند.
کارش�ناس اقتصادی: تش�کیل وزارت بازرگانی فقط  ���

برای واردکنندگان منافع دارد
همچنین مهدی فالح، کارش��ناس اقتصاد  کش��اورزی، 
با اش��اره به مناف��ع طرح تش��کیل وزارت بازرگانی برای 
واردکنن��دگان، آن را تهدیدی برای ص��ادرات و حمایت 
از تولید داخلی دانس��ت و گفت: این اقدام کامال به زیان 
تولیدکنندگان داخلی و خودکفایی کش��ور اس��ت.فالح با 
بیان اینکه تولی��دات مواد غذایی و نهاده های تولیدی در 
حوزه کشاورزی است گفت: کسانی که در حوزه بازرگانی 
فعالیت می کنند غیرکش��اورز هس��تند؛ با تشکیل وزارت 
بازرگان��ی تجار به س��مت واردات اقالم حرکت می کنند 
و تولید محصوالت کش��اورزی با ش��رایط س��خت تری 
مواجه می ش��ود و این اقدام به ضرر کشور خواهد بود.این 
کارشناس، تش��کیل وزارت بازرگانی را دارای بار مالی و 
مخالف برنامه شش��م توسعه عنوان کرد و گفت: با توجه 
به بار مالی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت برای 
دولت باید بررسی کنیم که این اقدام چه تاثیری بر حوزه 
صادرات و واردات و تامین اقالم و نهاده ها خواهد داشت.

تشکیل وزارت بازرگانی آزمون و خطای دیگر؟ ���
بنابرای��ن گزارش ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی فارغ 
از اینکه مخالف سیاس��ت کوچک س��ازی دولت و دارای 
بار مالی و خالف قانون برنامه شش��م توس��عه اس��ت،  
آنگونه ک��ه صاحبنظران بیان می کنند باید در راس��تای 
تقویت زنجیره تولید حرکت کند نه در مس��یر افزایش و 
تقوی��ت واردات.از طرفی برخی طرح دوباره این موضوع 
را گریزی از ش��رایط اقتصادی فعلی و کاهش فش��ارها 
بر دولت عنوان می کنند، در ش��رایطی که بر رونق تولید 
ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید می شود باید 
منتظر ماند که نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
خصوص تشکیل وزارت بازرگانی چه تصمیمی می گیرند 
طرحی که به گفته برخی منتقدان موجب  شکست تولید 

داخل  می شود.

بر اس��اس ط��رح جدیدی ک��ه در دس��تور کار دولت 
اس��ت، بازار جدیدی برای س��رمایه گذاری آحاد جامعه 
ایج��اد خواهد ش��د تا مردم به جای خری��د طال و ارز و 
یا س��رمایه گذاری در زمین و مس��کن، سرمایه خود را 
ب��ه خرید نفت خام اختص��اص دهند و در ب��ازار نفت 
س��رمایه گذاری کنن��د. به گزارش خبرن��گار اقتصادی 
تس��نیم، ابتدای خردادماه س��ال جاری بود که محسن 
خجس��ته مهر، مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در 
گفت وگویی اعالم کرد: »پیشنهاد جدیدی را در شرکت 
ملی نف��ت ایران و یک مدل جدید ف��روش نفت ارائه 
کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن 

هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کاالیی است 
که با انتش��ار این اوراق، بخش داخلی کشور می توانند 
منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به منظور 
انجام سرمایه گذاری قرار دهند، همچنین تملک معادل 
نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که 
عرضه می کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و 
به صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را 
تأمین خواهیم کرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند 
کارشناسی به اطالع مردم می رسد.«بنابر گفته این مقام 
مسئول، قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده 
کاالیی، شرکت های حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد 

جامعه در خرید و فروش نفت وارد ش��وند. اوراق سپرده 
کاالیی اوراق بهاداری اس��ت که مؤید مالکیت دارنده 
آن بر مقدار معینی کاالس��ت و پشتوانه آن قبض انبار 
اس��تانداری است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس 
صادر می شود.به نظر می رسد در طرح اوراق نفتی جدید، 
عالوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است 
منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی 
سپرده کاالیی باش��د.این که گواهی های ارائه شده چه 
تاریخ انقضایی دارد و در چه پلت فرمی قابل داد و ستد 
اس��ت و هر برگ، مؤید چه مقدار نفت اس��ت، جزئیاتی 
اس��ت که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران اعالم 

نشده است اما بررس��ی های تسنیم نشان می دهد این 
جزئیات در جلس��ات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، 
بورس ان��رژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی س��ازی 
اس��ت و در آینده ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی 
از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.
این طرح هم می توان��د در زمینه فروش نفت و تأمین 
منابع مالی برای طرح های نفتی مفید باش��د و هم بازار 
جدیدی برای س��رمایه گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد 
شد تا مردم به جای خرید طال و ارز و یا سرمایه گذاری 
در زمین و مسکن، س��رمایه خود را به خرید نفت خام 

اختصاص دهند و در بازار نفت سرمایه گذاری کنند.

مردم به جای سکه و دالر، »نفت خام« بخرند 
طرح جدید دولت؛

فقط بودجه ۱4۰۲ می تواند قیمت بنزین را تغییر دهد
شایعات بنزینی تمامی ندارد؛

یک عضو کمیسیون انرژی گفت: با توجه به 
افزایش قیمت برخی کاالها، مردم حق دارند 
تحت تأثیر شایعات افزایش نرخ بنزین قرار 
گیرند اما به پش��توانه اسناد رسمی، قاطعانه 
می گویم ک��ه افزایش��ی در کار نیس��ت.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، سیدابراهیم 
رئیس��ی، در آخرین گفت وگوی زنده با مردم 
که چهارم تیرماه از رس��انه ملی پخش شد، 
در خص��وص قیمت بنزین گف��ت: نان، دارو 
و بنزین هیچ تغییر قیمتی نخواهد داش��ت؛ 
مردم بدانند که اگر قرار باش��د کاری انجام 
بگیرد، مس��ئله را با مردم عزیزمان در میان 
می گذاریم.اما با این حال ش��ایعاتی پیرامون 
افزایش ناگهانی بنزین در فضای مجازی به 
طور متناوب در ماه ها و روزهای اخیر دست 
به دست ش��ده اس��ت که هیچ گونه مبنای 

رس��می نداش��ته و دولت و مجلس شورای 
اسالمی مکرراً اینگونه گمانه زنی ها را مردود 

اعالم کرده اند.
مردم ح�ق دارند تح�ت تأثیر ش�ایعات  ���

بنزین قرار بگیرند
هادی بیگی ن��ژاد، عضو کمیس��یون انرژی 
مجلس در گف��ت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگ��زاری مهر با بیان اینک��ه کذب بودن 
افزایش قیمت بنزین را به پش��توانه اس��ناد 
رس��می و دولتی به مردم اع��الم کرده ایم، 
گفت: بارها دولت، وزارت نفت و کمیس��یون 
ان��رژی این موضوع را تکذیب کرده اس��ت، 
بنابراین هیچ ش��ک و شبهه ای راجع به این 
موضوع باقی نخواهد ماند.وی با بیان اینکه 
صحبت از افزایش قیمت بنزین دقیقاً مساوی 
با بازی ک��ردن با روان مردم اس��ت، گفت: 

باتوج��ه به افزایش قیمت ه��ای برخی کاال 
و اجناس، مردم ح��ق دارند تحت تأثیر این 
مدل شایعات درباره نرخ بنزین قرار بگیرند.
بیگی نژاد با بیان اینکه هدف مس��تقیم این 
شایعات، سرگردان کردن مردم و اذیت روان 
آنها است، گفت: موج شایعات چنان سنگین 
بوده است که باوجود آنکه نمایندگان مجلس 
و کمیسیون انرژی و همچنین مقامات دولت 
به دفعات این موضوع را تکذیب کرده اند اما 

فایده ای نداشته است.
فق�ط بودج�ه ���۱۴02 می توان�د قیم�ت را 

تغییر دهد
وی با اش��اره ب��ه اینکه بر ف��رض هم اگر 
برنام��ه ای ب��رای افزایش قیم��ت بنزین در 
میان باش��د این موضوع ابتدا به س��اکن در 
بودجه ۱۴۰۲ مطرح خواهد شد، عنوان کرد: 

بنابراین قط��ع به یقین ت��ا مرحله تصویب 
بودجه یعنی اس��فندماه امس��ال هیچ خبری 
از افزای��ش قیمت بنزی��ن نخواهد بود.عضو 
کمیس��یون ان��رژی مجلس با بی��ان اینکه 
وزیر نفت در جلوی درب کمیس��یون انرژی 
به تمامی رس��انه ها علناً اعالم کرد که هیچ 
خبری از افزایش قیمت بنزین نبوده و نیست، 
خاطرنشان کرد: قیمت بنزین در سال بعد را 
صرف��اً بودجه آن س��ال تعیین خواهد کرد و 
هیچ منبعی به غیر از بودجه ۱۴۰۲ از قیمت 

بنزین خبر نخواهد داد.
م�وج س�واری رس�انه ای بر تجرب�ه تلخ  ���

مردم در سال 9۸
ش��ایعات بدون توقف درب��اره یک موضوع 
پرمخاطب همچون بنزین، خوراک مطلوبی 
برای برخی از رس��انه های زرد مجازی بوده 

است تا با سوءاستفاده از نگرانی های جامعه 
درب��اره افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی و 
حساسیت درباره تجربه تلخ افزایش ناگهانی 
ن��رخ بنزین در س��ال ۹۸، بتوانند در مقاطع 
حس��اس بر امواج رسانه ای خودساخته سوار 
ش��وند و مخاطبان گس��ترده ای را عمدتاً در 
فضای مجازی به س��مت خود جلب کنند و 
بازدید بیش��تری را برای بن��گاه خبری خود 
ب��ه همراه داش��ته باش��ند.اما طبق صحبت 
صریح رئیس جمهور، اواًل امسال دولت هیچ 
برنام��ه ای برای تغییر در قیمت بنزین ندارد؛ 
ثانی��اً، هر زمان برنام��ه ای در این خصوص 
در دس��تور کار دولت قرار بگیرد، مس��ئله با 
مردم در میان گذاش��ته خواهد شد و از زبان 
مس��ئوالن، به صورت رس��می، اخبار دقیق 

اعالم خواهد شد.
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شهرستان

آب آشامیدنی3۰ روستای استان مرکزی 
با دستگاه آب شیرین کن تامین می شود

مدیرعامل ش��رکت آبفا استان مرکزی گفت: 
آب آش��امیدنی ۳۰ روس��تای این اس��تان با 

دستگاه آب شیرین کن تامین می شود.
»یوس��ف عرفانی نس��ب«، افزود: استفاده از 
دستگاه تصفیه آب شیرین کن در ۱۵ روستای 
اس��تان مرکزی نیز امسال در دستور کار قرار 
دارد. وی اظه��ار داش��ت: ۱۰ دس��تگاه آب 
شیرین کن هم توسط قرارگاه امام حسین)ع( 
برای کمک به روستاهای اراک که مشکل آب 
آش��امیدنی دارند، تهیه شده است. مدیرعامل 
شرکت آبفا استان مرکزی گفت: ۲۳ روستای 
اس��تان در تامین آب با موانعی مواجه هستند 
ک��ه از ای��ن تعداد ۱۰ روس��تا در اراک هم از 
نظر کمی��ت و هم از نظر کیفی��ت در تامین 
آب مشکل دارند. عرفانی نسب افزود: مجتمع 
آبرسانی به ۳۴ روس��تا با عنوان امیرکبیر در 
هفته ه��ای اخیر فعالیت خ��ود را آغاز کرده و 
زمینه تامین آب مطلوب برای ساکنان فراهم 
شده است. وی اظهار داشت: از مجموع یک 
هزار و ۱۱۸ روستای استان مرکزی ۸۶ روستا 
زیرس��اخت ضعیف و تاسیسات مطلوب برای 
تامین آب آشامیدنی را ندارد که نیازمند اعتبار 

کالن برای بازسازی است.

8۲ انشعاب غیرمجاز آب در نظر آباد 
قطع شد

در پی گرم تر شدن هوا و افزایش مصرف آب 
۸۲ انش��عاب غیر مجاز  در نظرآباد شناسایی 
و برخورد قانونی با صاحبان این انش��عاب ها 

صورت گرفت.
مجید جواهری مدیر آبفای شهرستان نظرآباد 
با بی��ان این خب��ر افزود: پیرو صورتجلس��ه 
مدیریت بحران  فرمانداری این شهرس��تان 
در خص��وص برخ��ورد جدی و جم��ع آوری 
انش��عاب های غیرمجاز که خ��ارج از حریم 
قانونی ش��هرها و روستاها به ویژه باغ ویالها 
قرارداش��ته و موجب تنش آب��ی و به تبع آن 
نارضایت��ی م��ردم می ش��وند،تعداد ۸۲ فقره 
انش��عاب غیر مجاز توس��ط نیروهای آبفای 
نظر آباد ، شناسایی و جمع آوری شده است.
وی مناطقی که این  عملیات در آنجا صورت 
گرفته را روس��تاهای نجم آب��اد با ۵۲ فقره ، 
حس��ین آباد و حسن آباد با ۱۲ فقره ، بختیار 
و ابراهیم بیگی هر ک��دام ۸ فقره و نوکند با 
۲  فق��ره بلوک زنی ذکر کرد .وی ادامه داد : 
با این اقدام حجم  قابل توجهی از آب شرب 
مدیریت و به چرخه توزیع برگش��ت و باعث 
تقویت فش��ار ش��بکه در نظر آباد شده است 
.خاطر نشان می ش��ود ، تعدادی از متخلفان 
از سوی آبفای نظرآباد برای رسیدگی قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

صادرات اولین محموله میلگرد ذوب 
آهن اصفهان به اروپای شرقی

با تالش مجموعه مدیریت بازاریابی و صادرات 
شرکت،  اولین محموله میلگرد تولیدی ذوب 
آهن اصفهان به کش��ورهای اروپای ش��رقی 
ص��ادر و حمل گردید. محم��د نورانیان مدیر 
بازاریابی و صادرات شرکت با بیان این مطلب 
افزود: » طی یکس��ال اخیر شاهد چند اتفاق 
تاثیرگذار بر بازارفوالد در کشور های همسایه 
و منطق��ه بوده ایم ک��ه از آن جمله می توان 
به تغییر دولت حاکم در افغانس��تان به عنوان 
یکی از مهمترین بازارهای هدف صادراتی و 
محدودیت شدید صادرات فوالد به این کشور 
و همچنی��ن جنگ در اوکراین و به دنبال آن 
سقوط شدید قیمت فوالد  اشاره کرد که این 
عوامل در کنار رقابت منفی قیمتی رقبا و ادامه 
شرایط ناش��ی از تحریم ها، فرآیند صادرات 
محصوالت فوالدی را  وارد فاز جدیدی نمود. 
در واکنش به این ش��رایط، استراتژی توسعه 
بازارهای صادراتی در دس��تور کار قرار گرفت 
و پس از مذاکرات فش��رده ق��رارداد صادرات 
محموله میلگرد منعقد و محموله مذکور برای 
اولین بار توس��ط واگن های اروپایی به طور 
مس��تقیم از محل کارخانه تا اروپای ش��رقی 
حمل گردید. وی  در ادام��ه افزود: » امروزه  
بیش از گذش��ته نیازمند تمایز در مقایس��ه با 
رقبا هستیم و در این راستا گسترش صادرات 
به کشورهای اروپایی به دلیل توانمندی های 
ذوب آهن در مقایسه با  سایر رقبا و از طرفی 
فرصت ایجاد شده برای جایگزینی در برخی 
بازارهای سنتی رقبای منطقه ای، از اهمیت 
به س��زایی برخوردار می باش��د؛ بدین منظور 
پیگی��ری و تمدید گواهینام��ه CARES از 
کشور انگلس��تان و همچنین اخذ گواهینامه 
کش��ور  از    HOMOLOGATION

آلمان انجام گردیده است. 

کشف ۹ دستگاه استخراج رمز ارز 
غیر مجاز )ماینر( در شهرستان 

گنبدکاووس
صفرخانی: سرپرس��ت شرکت توزیع نیروي 
ب��رق گلس��تان از کش��ف و جم��ع آوري ۹ 
دستگاه اس��تخراج رمز ارز غیر مجاز )ماینر( 

غیرمجاز در گنبد کاووس خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا به نق��ل ازروابط 
عمومي ش��رکت توزیع نیروي برق گلستان، 
سیداحمد موسوی افزود: در مانور جمع آوري 
دستگاههاي غیر مجاز رمز ارز دیجیتال، طي 
بازرسي صورت گرفته در سطح گنبدکاووس 
۹دس��تگاه اس��تخراج ارزدیجیتال کش��ف و 
ضبط شد.وي دس��تگاه هاي اس��تخراج ارز 
دیجیت��ال را از جمله عوامل افزایش مصرف 
برق اعالم کرد و گفت: متاس��فانه با سرقت 
انرژی از طریق وصل دس��تگاه های رمز ارز 
با مصرف بیش از حد، آسیب های جدی به 
شبکه های برق وارد می کنند که به محض 
شناسایی نس��بت به معرفی آنها به دستگاه 

قضا اقدام می گردد.
همچنین وی اضافه کرد: هم اس��تانی های 
گرام��ی میتوانن��د مکانه��ای مش��کوک به 
اس��تفاده از رمز ارز را به شماره ۱۲۱ اتفاقات 
شبکه برق یا به دفتر حراست شرکت توزیع 
به ش��ماره ۰۱۷۳۲۲۴۰۶۳ اطالع دهند و از 

جوایز ارزنده آن بهره مند شوند

برگزاری اردوی فرهنگی بانوان 
بسیجی شرکت برق منطقه ای سمنان 

بمناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب 
تعدادی از بانوان بسیجی شرکت برق منطقه 
ای س��منان در اردوی��ی یک روزه به ش��هر 

مقدس قم شرکت نمودند.
 این اردوکه با همت پایگاه بس��یج ش��هید 
عباسپور و امور بانوان شرکت برق منطقه ای 
سمنان برگزارشد ،بانوان پس از زیارت مرقد 
ش��ریف کریمه اهلبیت )ع(، حضرت فاطمه 
معصومه )س( با حضور در مس��جد مقدس 
جمکران و ش��رکت در مراسم های ویژه به 

دعا و زیارت پرداختند. 
گفتنی اس��ت به همین مناسبت جلسه حلقه 
صالحین بانوان بس��یجی با موض��وع تاثیر 
عفاف و حجاب بر سالمت  خانواده در حرم 
حضرت معصومه )س( برگزار و پیرامون این 
موضوع��ات بحث و تبادل نظر ش��د  محمد 

مهدی وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی
 

ساخت ۱۲۷۰ واحد مسکونی در ایالم 
عملیاتی شد

  مدیرکل بنیاد مس��کن ایالم گفت: ساخت 
یک ه��زار و ۲۷۰ واحد مس��کونی در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن در استان عملیاتی 
شده اس��ت. حبیب اهلل محبی اظهار داشت: 
رعای��ت اس��تانداردهای الزم در س��اخت و 
سازهای مسکونی از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت، موضوعی که تالش شده در ساخت 
مسکن های نهضت ملی تولید مسکن مورد 
توج��ه قرار گیرد. وی افزود: در ش��هر ایالم 
س��اخت یک ه��زار و ۲۷۰ واحد مس��کونی 
در قالب طرح نهضت ملی مس��کن عملیات 
اجرایی آنها به بنیاد مس��کن محول شده که 
در قالب ۹ پروژه است. مدیرکل بنیاد مسکن 
ایالم گفت: ساخت همه این واحدها عملیاتی 
ش��ده اس��ت، فقط یک مورد آنها با معارض 
محلی مواجه شده که در حال رفع مشکل آن 
هس��تیم. وی در خصوص پیشرفت فیزیکی 
این طرح افزود: قرارداد این پروژه به صورت 
۲۲ ماهه منعقد ش��ده و در حد سازه اسکلت 

و سقف است.
محبی ادامه داد: در صورت همکاری مردم و 
پرداخت سهم آورده آنها اجرای طرح سریع تر 

انجام خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تس��هیالت طرح در مرکز 
اس��تان مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر 
واحد و در دیگر شهرهای سطح استان ۳۰۰ 

میلیون تومان خواهد بود.
 

خیرخواهانه و در راستای ارتقای 
عملکرد دستگاه ها است

   رئیس کل دادگس��تری ایالم بازرسی ها را 
خیرخواهان��ه و در راس��تای ارتقای عملکرد 
دستگاه ها دانست و از اقدامات بازرسان این 

استان تقدیر و تشکر کرد.
عمران علیمحمدی در نشست تعاملی و دیدار 
صمیمانه با بازرس کل و کارکنان بازرسی کل 
استان ایالم اظهار داشت: قویترین نیروها از 
نظر تخصصی و فنی در دستگاه قضایی، در 
سازمان بازرسی هستند و مأموریت های خود 

را بخوبی می شناسند.
وی بر لزوم شناس��اندن س��ازمان بازرس��ی 
تاکی��د کرد و اف��زود: باید جریان تش��کیل 
پرون��ده بازرس��ی و تهیه و ارس��ال گزارش 
بازرسی برای همکاران قضایی تشریح شود 
تا بدانند که این گزارش ها حاصل زحمات و 
تالش های افراد متعدد است که در راستای 
مقابله با فساد اداری و مالی و رفع نارسایی ها 
تنظیم می شود و این را می گویم تا همکاران 

قضایی هم بیشتر مطلع شوند.

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
بهزیستی خراسان رضوی گفت: مدیریت 
ش��هری مش��هد در موضوع توجه به افراد 
دارای معلولیت س��نگ تمام گذاشته که از 
این موضوع کمال تقدیر و تشکر را داریم.

مس��عود فی��روزی در چه��ل و شش��مین 
جلسه علنی ش��ورای اسالمی شهر مشهد 
با بیان اینکه س��ازمان بهزیس��تی، مولود 

انقالب اسالمی است که در جهت تحقق 
آرمان های انقالب در حوزه محرومیت زدایی 
و توجه به مستضعفان گام برمی دارد، افزود: 
از تالش های مدیریت شهری در موضوع 
توجه به افراد دارای معلولیت کمال تقدیر و 
تشکر را دارم چراکه سنگ تمام گذاشته اند. 
فیروزی ضمن اشاره به مصوبه تسهیالت 
ویژه مس��کن برای افراد دارای معلولیت از 

س��وی شورای شهر و تقدیر از این تصمیم 
س��ازنده، اضاف��ه ک��رد: بخش زی��ادی از 
جامعه هدف سازمان بهزیستی، معلوالن، 
محرومان و افراد بی سرپرست و بدسرپرست 
و ... هستند که باید به خواسته ها و مطالبات 
آنان بپردازیم. مدیرکل بهزیستی خراسان 
رض��وی تصریح ک��رد: ۵۰ درص��د جامعه 
هدف ای��ن مجموعه در مش��هد س��اکن 

هستند، برهمین اساس ارکان تصمیم ساز 
شهری در مش��هد، توجه ویژه تری به این 
افراد باید داش��ته باش��ند. فیروزی با تاکید 
بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناس��ی 
ذی نفع��ان در موض��وع تصمیم گی��ری و 
سیاست گذاری برای افراد دارای معلولیت و 
جامعه هدف بهزیستی گفت: این افراد قشر 
ضعیف شده و آسیب پذیر جامعه هستند و 

تقاض��ا داریم هر تصمیمی که درخصوص 
این افراد گرفته می شود، بالفاصله اجرایی 
ش��ود و اگر وعده ای می دهیم، تحقق یابد 

درغیر اینصورت آسیب زا می شود.

سنگ  تمام مدیریت شهری مشهد در توجه به افراد دارای معلولیت
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی

فرایند شهرسازی در اصفهان به نفع مردم تغییر کرد
علی قاس��م زاده در حاش��یه برگزاری جلس��ه شهرداران 
شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر با وزیر کشور اظهار کرد: 
در این جلسه، نمایندگان بعضی از شهرداری ها مشکالتی 
را مطرح کردند و وزیر کش��ور نیز با جمع بندی مس��ائل، 
وظای��ف جدیدی را برای ش��هرداری ها مق��رر کرد و در 
این راستا قول داد چنانچه شهرداری ها با مشکل مواجه 
شدند، برای رفع آن از منابع مالی و قانونی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در جلس��ه ش��هرداران شهرهای بیش 
از ۲۰۰ هزار نفر با وزیر کش��ور، مسائل مشترک شهرها 
مطرح ش��د، افزود: در این جلسه، حضور اصفهانی ها پر 
رنگ ب��ود، زیرا ۹ نفر از اصفهان ک��ه در حال حاضر به 
عنوان شهردار در سایر ش��هرهای کشور از جمله اهواز، 
قم و نجف آباد مش��غول فعالیت هستند، در جلسه حضور 

داشتند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره ب��ه اقدامات انجام ش��ده در 
راستای تحقق شعار »اصفهان من، شهر زندگی«، گفت: 
در ۹ ماه نخست فعالیت، ریل گذاری ها و زیرساخت های 
الزم ب��رای تحقق این ش��عار را انج��ام دادیم و در حال 

حاضر به تدریج اتفاقات را رونمایی می کنیم.
وی با بیان اینکه هفته گذش��ته شاهد رونمایی از سامانه 
»توسعه هوشمند شهر« و به دنبال آن صدور الکترونیکی 

پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان بودیم، خاطرنشان 
کرد: صدور پروانه س��اختمانی به ص��ورت غیرحضوری 
تحول��ی ب��زرگ در حوزه خدمات شهرس��ازی اس��ت و 

پیامدهای مثبت زیادی از جمله برچیدن س��فره داللی و 
واس��طه گری را به همراه خواهد داشت، در واقع فرایند 

شهرسازی در اصفهان به نفع مردم تغییر کرد.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه ش��هروندان می توانند با 
مراجع��ه ب��ه آدرس اینترنت��ی my.isfahan.ir وارد 
س��امانه توس��عه هوشمند ش��هر ش��وند، گفت: یکی از 
مزیت های این س��امانه ۲۴ س��اعته ب��ودن آن در تمام 
روزهای هفته اس��ت، بر این اس��اس الزامی برای انجام 

امور در ساعات اداری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: شهروندان با ورود به این سامانه می توانند 
ب��ر روی موقعیت ملک خود کلیک کنند و از موقعیت و 
شرایط ساخت وساز آن آگاه شوند و مسائل مالی را شفاف 
مشاهده کنند، همچنین زمان بازدید مأمور شهرداری را 

مشخص کنند.
قاسم زاده گفت: حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندان 
پایه و اساس رونمایی از سامانه »توسعه هوشمند شهر« 
بوده اس��ت که امیدواریم مردم این هدیه کوچک را از ما 

بپذیرند و منتظر هدایای بعدی شهرداری باشند. 

قاسم زاده:

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص احتمال خیز جدید کرونا در کشور
 ب��ه گ��زارش تایماز نیوز به نقل از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
اردبی��ل، با توجه به  روند افزایش��ی مبتالیان به بیماری کووید۱۹ و احتمال 
ش��روع خیز جدید بیماری در کش��ور، جلس��ه مدیریت و کنت��رل کووید۱۹ 
دانشگاه به ریاست دکتر علی محمدیان رئیس دانشگاه و با حضور معاونین 
و مدیران دانش��گاه بصورت حضوری و با ش��رکت ویدئوکنفرانسی مدیران 
ش��بکه های بهداش��ت و درمان شهرس��تان ها در س��الن جلسات ریاست 

دانشگاه برگزار شد.
در این جلس��ه دکتر علی محمدیان رئیس دانش��گاه ضمن هشدار جدی در 
خصوص سیر افزایش نسبی کرونا و سویه جدید اُمیکرون در کشور و برخی 
از استان ها اظهارداشت: با توجه به انجام سفرهای استانی، تجمعات مراسم 
روز عرفه و عید قربان، بازگش��ت حجاج بیت اهلل الحرام، مراسم ایام محرم 

و پیاده روی اربعین و بازگش��ایی مدارس، رعایت دستورالعملهای بهداشتی 
بسیار ضروری است.

وی افزود: زنگ خطر احتمال خیز جدید کرونا در دنیا و در کش��ور ما بسیار 
جدی اس��ت و باید برنامه ریزی های دقیق و پیش��گیرانه در این خصوص 

صورت بگیرد.
دکتر محمدیان تاکید کرد: در حال حاضر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا و 
اس��تفاده از ماسک در فضاهای بسته و تجمعات مردمی و همچنین استفاده 
از ظرفیت رس��انه ای استان بعنوان مداخله مهم برای پیشگیری از کرونا و 
بیماریهای��ی از قبیل وبا و تب خونری��زی دهنده کریمه کنگو یک ضرورت 

است.
در این جلسه آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکسن در استان توسط 

معاون امور بهداش��تی دانشگاه تشریح ش��د و مدیران شبکه های بهداشت 
و درمان شهرس��تان ها نیز در خصوص آمادگی شهرس��تانهای اس��تان در 

خصوص مقابله با شیوع احتمالی سویه جدید مطالبی ارائه دادند. 

به گزارش روابط عموم��ی اداره کل بنیاد 
مس��کن اس��تان بوش��هر؛ مدیرکل بنیاد 
مسکن استان بوشهر گفت: طرح نهضت 
ملی مس��کن از مهمترین پروژه های بنیاد 
مس��کن در استان بوش��هر است. علیرضا 
مقدم در نشست با بازرس کل این استان 

بوش��هر با ارائ��ه گزارش��ی از فعالیت های 
صورت گرفته در سطح روستاها و شهرها 
توس��ط بنیاد مس��کن، طرح نهضت ملی 
مس��کن را از مهمتری��ن پروژه ه��ای این 
بنیاد در استان بوشهر عنوان کرد. مدیرکل 
بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: بر اساس 

سیاس��ت گذاری انج��ام ش��ده در بیش��تر 
ش��هرهای کوچک اس��تان بنا به موقعیت 
زمین ه��ا ب��ه ص��ورت انف��رادی در قالب 
قطعه ه��ای ۱۵۰ و ۱۶۰ مت��ری در اختیار 
مردم قرار گرفته می ش��ود تا به س��لیقه و 
متناسب با توان خود نسبت به ساخت اقدام 

کنند. وی یادآور ش��د: این افراد می توانند 
برای ساخت زمین های خود از تسهیالت 
جهش تولید مسکن ۳۰۰ میلیون تومانی با 
سود ۱۸ درصد و یا تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی نوسازی مسکن روستایی استفاده 

کنند و صاحب خانه شوند.

پروژه های بنیاد مسکن در استان بوشهر تسریع می شود بسته هستند

جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( باعث تقویت ارتباط مردم با امام رئوف می شود
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-معاون 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اش��اره ب��ه نقش مهم رس��انه در زندگی 
امروزی و اهمیت توجه به ظرفیت های آن 
در حوزه دینی گفت: جشنواره رسانه ای امام 
رضا)ع( و محتوای تولید شده در قالب های 
مختلف رس��انه ای ای��ن جش��نواره، باعث 
تقوی��ت ارتباط م��ردم با حض��رت رضا)ع( 

می شود.
فرشاد مهدی پور داور بخش خبر، مصاحبه، 
سرمقاله و یادداشت، گزارش و تیتر دومین 
جشنواره رس��انه ای امام رضا)ع( افزود: در 
طول س��ال و به ویژه در ایام خاص والدت 

و ش��هادت ام��ام رض��ا)ع( ش��اهد برپایی 
پویش هایی در سراس��ر کش��ور هستیم که 
شور و حال، طراوت، تازگی و جذابیت را در 
روح و جان مردم کش��ورمان ایجاد می کند 
و بدون ش��ک این اتف��اق حاصل کرامت و 

برکت خود حضرت است. 
مهدی پ��ور اف��زود: نکته مهم درب��اره این 
پویش ها و رویدادهای مش��ابه، نقش رسانه 
در ش��کل گیری و اس��تمرار آنهاس��ت که 
وظیفه بازنمایی و انعکاس گس��ترده آنها را 
بر عهده دارد و به توس��عه فرهنگ رضوی 

کمک می کند. 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه داد: تمام 

قالب های رس��انه ای، از محتوای تولید شده 
برای تلفن همراه ی��ا خبر، گزارش و دیگر 
قالب های رسانه ای در این زمینه موثر است 
و بس��تر ترویج این فرهن��گ ناب را فراهم 
می کند. وی ادامه داد: جش��نواره  رسانه ای 
امام رضا)ع( نیز شامل قالب ها و بخش های 
مخلتفی اس��ت ک��ه زمینه تولی��د محتوای 
رس��انه ای گوناگون و متنوع را فراهم کرده 
اس��ت و همه این قالب ه��ا می تواند باعث 
ترویج فرهن��گ رضوی و تقوی��ت ارتباط 

مردم با حضرت رضا)ع( شود.
 مهدی پور ارزیابی خود درباره آثار ارس��الی 
به این دوره از جشنواره را نیز ارائه و اظهار 

ک��رد: لطف، محب��ت و توجه ب��ه حضرت 
رضا)ع(، یک ویژگی و ش��اخص مش��ترک 
در آث��ار این دوره بود که ابراز محبت مردم 
به س��احت علی بن موس��ی الرضا)ع( را در 

قالب های مختلف به نمایش گذاشته بود.
داور جش��نواره رس��انه ای بین المللی امام 
رض��ا)ع( در خص��وص کیفی��ت آثار بخش 
خبر، مصاحبه، سرمقاله و یادداشت، گزارش 
و تیت��ر نیز گفت: آث��ار دریافتی این بخش 
با موضوع امام رضا)ع( و ش��اخص توس��عه 
فرهنگ رضوی فاصله داش��ت و مشخص 
ک��رد که این حوزه نیازمند توجه بیش��تری 
اس��ت و بای��د ب��رای ارتق��ای کیف��ی آن 

برنامه ریزی کرد. 
مهدی پ��ور افزود: در برخ��ی از بخش های 
جش��نواره، امکان انتخاب ی��ک اثر کامال 
ممتاز و ویژه را نداش��تیم که بخشی از این 
مشکل مربوط به پدیدآوردندگان و سوژه ها 
و موضوع��ات انتخابی آنها ب��ود و نیازمند 

آسیب شناسی است. 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ابراز امیدواری 
کرد ب��ا اتخاذ تدابیری همچ��ون برگزاری 
کارگاه های آموزش��ی، این ضعف مشاهده 
ش��ده در برخی آثار جش��نواره رفع ش��ده و 
کیفیت آثار ارسالی به دبیرخانه در دوره های 

آتی ارتقاء یابد.

بهره مندی ۲۰۰ هزار شهروند کرمانشاهی از نعمت آب شرب پایدار
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
کرمانش��اه خبر داد: با اجرای پ��روژه انتقال 
آب از مخ��ازن چمن به مخ��زن جمهوری 
ش��هر کرمانشاه مشکل تنش آبی ۲۰۰ هزار 

شهروند این شهر مرتفع خواهد شد.
  رضا داودی در حاشیه مراسم آغاز عملیات 
اجرایی پ��روژه انتق��ال آب از مخازن چمن 
به مخزن جمهوری ش��هر کرمانشاه در تیر 
م��اه ۱۴۰۱، از اهمیت این پروژه در کاهش 

تنش آبی مناطق جنوب و جنوب غربی این 
شهر خبر داد و گفت: طرح آبرسانی به شهر 
کرمانشاه دارای مولفه های متعددی است که 
یکی از آنها خطوط بین مخازن است، برای 
داشتن توزیع مناسب در شهر نیازمند تکمیل 
این خطوط هستیم.  به گفته داودی با بهره 
ب��رداری از پروژه انتقال آب مخازن چمن به 
مخزن جمهوری مش��کل افت فش��ار و کم 
آب��ی مناطق جنوب و جنوب غربی ش��هر از 

جمله شهرک های) پردیس، بهار، زیباشهر، 
متخصیصن، ص��درا و .....( پس از چند دهه 
مرتفع خواهد شد. وی جمعیت تحت پوشش 
این طرح را ۲۰۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: 
این پروژه با ۲۲ میلی��ارد تومان اعتبار مورد 
نیاز  که ۱۰ میلیارد تومان آن از محل تنش 
آبی تامین ش��ده است شامل ۲ هزار و ۴۰۰ 
متر لوله گذاری و یک باب ایستگاه پمپاژ با 
ظرفی��ت ۴۰۰ لیتر در ثانیه اس��ت. این مقام 

مس��ئول مدت زمان اتمام پ��روژه را دو ماه 
اعالم کرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به 
انج��ام کار در چند جبهه کاری و به صورت 
شبانه روزی س��عی خواهیم کرد پروژه را در 
بازده زمانی کمتر از دو ماه به اتمام برسانیم 

تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
کرمانش��اه از در دست اقدام بودن چند طرح 
آبرس��انی دیگر در شهر کرمانشاه و در آینده 

نزدی��ک خبر داد و بیان ک��رد:  از جمله این 
ط��رح ها می توان به انتقال آب از چاه های 
ده پهن به مخزن کوثر نام برد که با اجرایی 
شدن آن مناطق جنوب شرقی شهر پوشش 
داده می ش��ود، همچنین چند چاه در شمال 
ش��رق کرمانش��اه حفاری ش��ده است که تا 
حداکث��ر یک ماه آینده تجهیز خواهند ش��د 
و مش��کل کم آبی محله ه��ای واقع در این 

منطقه نیز مرتفع خواهد شد. 

استفاده از مواد استراتژیک کنترل کننده هرزروی سیال حفاری در مناطق نفتخیز جنوب
برای نخستین بار در کشور محقق شد 

معاون مدیر امور فنی)حفاری( شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از ساخت مواد 
اس��تراتژیک کنترل کننده هرزروی سیال حفاری برای نخستین بار در کشور 
خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفتخیز، عبدالمجید حیدری لوینه اظهار 
داش��ت: این مواد توسط یک ش��رکت دانش بنیان داخلی با همکاری مناطق 
نفتخیز جنوب ساخته شده و ارزیابی میدانی آن در یکی از چاه های نفتی خاتمه 

یافته و عملکرد آن مناسب ارزیابی گردیده است. وی درباره اهمیت این مواد 
توضیح داد: یکی از دغدغه های اصلی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که 
با محوریت معاونت مدیر امور فنی )حفاری( در حال پیگیری بوده، جلوگیری و 
یا کاهش میزان هرزروی سیاالت حفاری درون چاه های نفت و گاز می باشد. 
حیدری ادامه داد: در همین راس��تا و جهت اجرای مفاد قانون حداکثر استفاده 

از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی با توجه به بومی 
سازی تکنولوژی های نوین مواد کنترل هرزروی سیاالت حفاری LCM در 
کش��ور، از سالیان گذشته اقدامات مؤثری در این خصوص به عمل آمده که از 
جمله آنها می توان به انعقاد قرارداد از طریق قراردادهای ساخت بار اول با یک 

شرکت دانش بنیان داخلی اشاره کرد.
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اعزام کاروان های زیارتی قم و 
جمکران توسط شهرداری تهران

س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با 
جلب مش��ارکت های مردمی، کاروان زیارتی 
ق��م و جمکران را ظهر پنجش��نبه هر هفته 
از مس��اجد نقاط مختلف ش��هر تهران اعزام 
می کند. اع��زام کاروان زیارتی از پنجش��نبه 
۱۶ تیر با هش��ت دستگاه اتوبوس در هشت 
مسجد تهران آغاز شد و مورد استقبال قابل 
توجه شهروندان قرار گرفت و با توجه به این 
استقبال، ظرفیت این کاروان افزایش می یابد 
و در روز پنجش��نبه ۲۳ تیرماه ۳۰ دس��تگاه 
اتوبوس از ۳۰ مسجد در مناطق مختلف شهر 
تهران اعزام خواهد ش��د. ش��هروندان برای 
حضور در این کاروان زیارتی می توانند تا روز 
سه ش��نبه هر هفته با مراجع��ه به این لینک 
https://karevan.farhangsara.

ن��ام  ثب��ت   ،ir/Registration.aspx
کنند. سازمان فرهنگی هنری در نظر دارد به 
مرور ظرفی��ت کاروان زیارتی قم و جمکران 
را افزایش دهد و در آینده شهروندان از ۱۰۰ 
نقطه ش��هر تهران به این سفر زیارتی اعزام 

شوند.

سمند و تیبا شماره گذاری نمی شوند
رییس پلیس راهور فراجا گفت: بر اساس ابالغ 
س��ازمان اس��تاندارد خودروهای سمند و تیبا 
شماره گذاری نمی شوند.سردار کمال هادیانفر 
گفت: بر اس��اس نامه س��ازمان استاندارد به 
علت نداش��تن ایمنی همه مدل های س��مند 
و تیبا به جز س��مند س��ورن ش��ماره گذاری 
نمی ش��وند.وی اف��زود:  خودروهای��ی مانند 
زامیاد فش��اری که به پلیس می آید ش��ماره 
گذاری می شوند. این نقض قانون و برخالف 
حق الناس است. توصیه ما به خودروساز این 
بود که اگر می خواهند در سال جاری پالک 
کنن��د، باید ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از قیمت 
زامیاد کم ش��ود. ما هر خودرو را بر اس��اس 
سال تولید آن پالک می کنیم. باید خودروها 
بر اساس کرکتر آن ها و سالی که تولید شده 
اند پالک ش��وند. مردم در فضای مجازی به 
ما پیام می دهند که مش��کل پالک داریم اما 
مش��کل پالک وجود ندارد و در ایران خودرو 
۸۰ هزار و در سایپا ۶۰ هزار پالک دپو داریم . 
نباید حق مردم در این زمینه تضییع ش��ود و 
خودروساز باید با برگرداندن هزینه خودرو بر 
اساس سال آن خودرو را شماره گذاری کند.

سرما نخورده اید، کرونا دارید!
سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی بوشهر 
گف��ت: اف��رادی که عالئ��م بیم��اری دارند 
فکر نکنند که با یک س��رماخوردگی س��اده 
روبه رو هس��تند، ف��رض را ب��ر کرونا گرفته 
و مراقبت ه��ای الزم را انجام دهند.حس��ن 
ملکی زاده در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
آمارهای کشوری و استانی کرونا در روزهای 
اخیر نشان از افزایش میزان بستری بیماران 
دارد؛ تعداد مراجعات س��رپایی به مطب ها و 
مراکز درمانی به طور چشمگیری افزایش پیدا 
کرده اس��ت.وی درخص��وص عالئم ابتال به 
کرونا تصریح کرد: این روزها کرونا بیشتر به 
صورت یک بیماری س��رماخوردگی با عالئم 
عطسه، سرفه، آبریزش بینی و کوفتگی بدن 
دیده می ش��ود. افراد با توجه به دریافت دو یا 
سه دز واکسن عالئم ش��دید ریوی کمتری 
دارند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
عنوان کرد: به نظر می آید در هفته های آینده 
با توجه به س��فرهای تابس��تانه، ایام اعیاد و 
مناس��بت هایی ک��ه وج��ود دارد و همچنین 
برگشت حجاج بیت اهلل الحرام شاهد افزایش 
تع��داد بیم��اران، فوتی ها و تغیی��ر رنگبندی 
کرون��ا باش��یم.ملکی زاده بابی��ان اینک��ه در 
ش��رایط موجود بهترین راه ایمن کردن بدن 
تزریق واکسن کرونا است، افزود: اکنون آمار 
تزریق دز سوم واکسن در استان بوشهر برای 
افراد باالتر از ۱۸ س��ال پایی��ن و حدود ۳۷ 
درصد اس��ت.وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه 
پیش بینی می شود در دو سه ماه آینده شرایط 
کشور شاید به س��مت افزایش تعداد بیماران 
کرونا پیش برود باید افراد را نسبت به تزریق 
دوز ی��ادآور اق��دام کنند.به گفته سرپرس��ت 
دانشگاه علوم پزشکی بوش��هر، افراد باالی 
۱۸ س��الی ک��ه ش��ش م��اه از آخری��ن دز 
واکسن ش��ان گذشته، افراد ۱۲ تا ۱۸ سالگی 
که بیماری زمینه ای نقص ایمنی دارند بهتر 
است هر چه زودتر نسبت به دریافت واکسن 
کرونا اقدام کنند.ملک��ی زاده بابیان اینکه در 
شهرستان های مختلف چندین مرکز با سبد 
واکسن مناسب آماده شده است، گفت: افراد 
برای دریافت واکس��ن کرونا منتظر دریافت 

پیامک نباشند.

تمهیدات شهرداری برای مراسم 
اربعین امسال

نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به 
س��فر اعضای س��تاد اربعین به عراق گفت: 
در این س��فر مقرر شد که شهردار تهران به 
عنوان یکی از اعض��ای هیات دولت نقطه 
نظرات مسئوالن عراقی را به رئیس جمهور 
و وزرای مربوطه منتقل کند.پرویز سروری 
نایب رئیس ش��ورای اس��المی شهر تهران 
درب��اره س��فر خ��ود و زاکان��ی ب��ه عراق 
اظهارداش��ت: با توجه به اینکه ش��هرداری 
تهران در قب��ال راهپیمایی اربعین وظایفی 
برعهده دارد، شهردار تهران و اعضای ستاد 
اربعین ش��هرداری تهران جلسات متعددی 
را در کش��ور عراق برگزار کردند.این عضو 
شورای اسالمی شهر تهران در ادامه افزود: 
با توجه به اینکه این س��فر پس از دو سال 
ب��رای زائ��ران ایرانی دوباره از س��ر گرفته 
می ش��ود و برآوردها حاکی از آن اس��ت که 
امس��ال بین ۳ تا ۵ میلیون زائ��ر ایرانی به 
عراق سفر می کند، ش��هرداری تهران باید 
هماهنگی ه��ای الزم برای مراس��م اربعین 
امسال را انجام می داد.سروری درخصوص 
مش��کالت پیش روی اربعین امسال گفت: 
عالوه براس��تقبال پرش��ور اربعین امس��ال، 
گرمای هوای یکی از مشکالتی است که در 
راه پیمایی اربعین وجود دارد و عماًل زائران 
را از روزراه به شب راه تبدیل می کند و باید 
تدبیری در این خصوص اندیش��یده می شد.
نائب رئیس شورای شهر درباره جزییات این 
جلسات نیز عنوان کرد: از آن جایی بسیاری 
از تعداد زائران ایرانی از تهران عازم خواهند 
شد اعضای س��تاد اربعین شهرداری تهران 
با مس��ئوالن عتبه علوی، حسینی، عباسی، 
عسکری، استانداران و شهرداران شهرهای 
مربوطه جلساتی برگزار کردند تا خدمات به 

نحو احسن ارائه شود. 

آمادگی هالل احمر برای 
واکسیناسیون ُدز چهارم

رئیس جمعیت ه��الل احمر گفت: با توجه 
ب��ه افزایش ش��مار مبتالیان ب��ه ویروس 
کووی��د۱۹ و ش��یوع دوب��اره آن، جمعی��ت 
هالل احم��ر اع��الم آمادگ��ی ک��رد ت��ا با 
همکاری با وزارت بهداش��ت، مراکز ثابت و 
سیار واکسیناس��یون خود را فعال کند. وی 
افزود: جمعی��ت هالل احمر ب��ا بکارگیری 
هم��ه ظرفیت ه��ای خ��ود اع��الم آمادگی 
می کند تا برای حفظ سالمت مردم، تسریع 
در امر واکسیناس��یون و تزری��ق دز یادآور 
واکس��ن کووید۱۹ در صورت نیاز با وزارت 
بهداشت همکاری کامل داشته باشد.رئیس 
جمعیت ه��الل احمر با بیان اینکه جمعیت 
هالل احمر در بحث واکسیناس��یون کارنامه 
درخش��انی دارد، اف��زود: در حال حاضر نیاز 
اس��ت تا افرادی که نیاز به تزریق دز یادآور 
دارند به مراکز واکسیناس��یون مراجعه کنند 
که م��ا در ای��ن زمینه امکان فعال س��ازی 
مراکز ثابت و س��یار واکسیناس��یون خود را 
داریم و عالوه بر آن می توانیم با اعالم یک 
فراخوان، واکس��یناتورهای خود را هم فعال 
کنیم تا س��رعت واکسیناس��یون در جامعه 
افزایش پیدا کند.کولیوند با اش��اره به سایر 
ظرفیت های موجود ب��رای مقابله با کرونا، 
بی��ان ک��رد: غربالگری مس��افرین، کنترل 
بیمارس��تان های  برپای��ی  م��رزی،  مبادی 
صحرایی و نقاهتگاه ها از دیگر ظرفیت های 
جمعیت اس��ت که می تواند برای پیشگیری 
از ش��یوع این وی��روس در جامعه همچون 

گذشته با وزارت بهداشت همکاری کند.

آفتاب مردان را گرسنه تر می کند
آفتاب تابس��تانی می تواند با احساس گرما، 
تعریق و تا حدودی آفتاب سوختگی همراه 
باش��د اما بررسی ها نش��ان می دهد که نور 
خورشید ممکن اس��ت مردان را گرسنه  تر 
کن��د زیرا باعث ترش��ح هورم��ون افزایش 
دهنده اش��تها موسوم به »گرلین« از ذخایر 
چربی موجود در پوس��ت آنها می شود.نتایج 
این مطالعه ارائه دهنده ش��واهد بیش��تری 
اس��ت که نشان می دهد اثرات قرار گرفتن 
در معرض نور خورشید ممکن است پیچیده 
تر از آنچه باش��د ک��ه در ابت��دا تصور می 
ش��د.این موضوع به خوبی ش��ناخته ش��ده 
است که قرار گرفتن در معرض بیش از حد 
نور خورشید خطر ابتال به سرطان پوست را 
افزایش می دهد، اما مطالعات اخیر نش��ان 
داده اند که قرار گرفت��ن در معرض آفتاب 
به میزان قابل قبول ممکن اس��ت با کمک 
ب��ه محافظت در برابر بیم��اری های قلبی 
عروقی و س��ایر عوامل م��رگ و میر، امید 
به زندگی را به طور متوس��ط افزایش دهد.
به گزارش روزنامه گاردین، متخصصان به 
منظور بررسی های بیشتر شرکت کنندگان 
م��رد و زن را ب��رای م��دت ۲۵ دقیق��ه در 
معرض نور خورش��ید قرار دادند و دریافتند 
که این کار باعث افزایش س��طح هورمون 
تقویت کننده اشتها در خون مردان می شود 

اما این تاثیر در زنان مشاهده نشد.

اخبار

گ�روه اجتماعی: وزیر آم��وزش  و پرورش 
گفت: تالش ما این است که برای عشایر 
معلم ثابت در نظر گرفته ش��ود و بتدریج 
در یک برنامه س��ه  س��اله معلم عشایر را 
تأمی��ن کنی��م. در کنار ای��ن موضوع باید 

برای حضور عش��ایر در جامعه دانش بنیان 
نیز برنامه ریزی کرد. ب��ه گزارش »عصر 
افتتاحی��ه  ایرانی��ان« وس��ف ن��وری در 
بیس��ت ویکمین اردوی دانش آموزان پسر 
عش��ایر سراس��ر کش��ور ک��ه در اردوگاه 
ثامن الحج��ج)ع( مش��هد برگ��زار ش��د، 
اظهار کرد: عش��ایر محروم نیستند؛ آن ها 
تولیدکننده هستند و ما شهری ها نان خور 
آنان هستیم. ما به عشایر افتخار می کنیم 

زی��را آن ها ب��ه فرموده ام��ام خمینی)ره( 
ذخایر انقالب هس��تند.  وی افزود: عشایر 
از نظر ما یک ق��وم یعنی قوم تولیدکننده 
هستند. بر اساس آمار در کل کشور حدود 
۹۲ ای��ل و ۴۵۴ طایفه داریم. متاس��فانه 
جمعیت روس��تایی و خصوصا عشایری ما 
رو به کاهش اس��ت. بخشی از این قضیه 
ب��ه دولت بازمی گ��ردد که بای��د زمینه را 
ب��رای خدمات اجتماعی در دورترین نقاط 

فراه��م کند و بخش دیگری از این قضیه 
به  دلیل جذبه های کاذب زندگی ش��هری 
اس��ت.  وزیر آموزش  و پ��رورش تصریح 
ک��رد: اولی��ن و مهم تری��ن کاری که باید 
انج��ام دهیم، فراهم ک��ردن فرصت برابر 
آموزش��ی و تربیتی برای عشایر است. به 
گفته رهبر مسأله عشایر در کشور ما یکی 
از مس��ائل حس��اس و مهم است. عشایر 
م��ا مردمانی صادق، بااخالص، راس��تگو، 

ش��جاع و دور از نیرنگ و خدعه هس��تند. 
همچنین رئیس جمهور در رابطه با عشایر 
گفته عشایر همواره در عرصه های دفاع و 
حمایت از انقالب، نظام اسالمی، آرمان ها 
و ارزش ها خوش درخش��یده اند. عش��ایر 
همواره ب��ا جان و مال و هس��تی خود از 
انقالب حمایت کرده اند و امروز نیز حرکت 
عظی��م اقتصادی آن ها نق��ش مؤثری در 

تحقق رونق اقتصادی کشور دارد.  

دانش آموزان عشایر تا 3 ساله آینده صاحب معلم ثابت می شوند
وزیر آموزش  و پرورش:

حکایت دوباره افزایش تعداد مبتالیان به کرونا
جوانان کمترین آمار واکسیناسیون را دارند؛

گروه اجتماع�ی: حکایتی دیگر از افزایش تعداد مبتالیان 
به کرونا در روزهای اخیر ش��روع شده است، تازه داشتیم 
نفس های��ی از عمق وجود ب��رای کاهش آمارهای مرگ 
و صفر ش��دن فوتی ها می کشیدیم که خبرهای ناخوش 
از مبتالی��ان جدید به گوش رس��ید، گوی��ا افزایش آمار 
مبتالیان ب��ه کرونا درجهان، بر روند صع��ودی ابتال در 
ایران نیز تاثیر داشته است.  به گزارش »عصر ایرانیان« 
از ۱۲خردادم��اه ۱۴۰۱ ک��ه روز بدون صفر را در کش��ور 
تجربه کردیم موجی از امی��د در دل همه رقم خورد، اما 
ای��ن روزها افزایش آمار ابتال و روند چهار رقمی ش��دن 
آن ب��ه نوعی نگران کننده اس��ت چون کرونا گویا خیال 
دس��ت برداشتن از س��ر مردم را ندارد و هر دفعه با یک 
س��ازی جدید می ت��ازد. پنج روز بدون م��رگ را تا امروز 
داشته ایم اما آمار مبتالیان و مرگ ناشی از کرونا در ایران 
رون��د صعودی به خود گرفته اس��ت.این روزها در جهان 
کرونا دوباره خودنمایی خود را آغاز کرده است به طوری 
که در برخی کش��ورهای جه��ان روند صعودی از ابتال و 
مرگ را ش��اهد هس��تیم و همین امر نگرانی برای مردم 
و مس��ئوالن ایجاد کرده است و باعث شده بخاطر تردد 
مردم به برخی از کش��ورهای دنیا این مساله تا حدودی 
در ایران هم خودنمایی داشته باشد.رنگ قرمز و نارنجی 
دوباره به نقشه ایران برگشت و روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه 
تعداد مبتالیان چهار رقمی و به باالی یک هزار نفر رسید 
و فوتی ها نیز دو رقمی ش��د.علیرضا زالی فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در تهران از رشد ۱۸ درصدی آمار عمومی 
کرونا در جهان خبر داد و گفت: در قلمرو مدیترانه شرقی 
ک��ه ایران نیز در این محدوده قرار دارد ۳۶ درصد رش��د 
ناش��ی از ابتال به ویروس کرونا را ش��اهد هستیم و این 
مسایل نشان می دهد که با امواج جدیدی از این ویروس 
روبرو خواهیم شد.وی با بیان اینکه اولین شاخص تغییر 
در کرونا فرایند بیماریابی است، اظهار داشت: اکنون آمار 
مراجعان سرپایی در کشور روند صعودی دارد و رشد ۱۳.۵ 
درصدی در تهران را شاهد هستیم و معتقدیم زمانی که 
اولین ش��اخص تغییر می کند بین س��ه تا چهار هفته نیز 
مراجعان بیمارس��تانی تغییر خواهند کرد پس با توجه به 
ام��واج جدید بیماری در جهان انتظار داریم در هفته های 
آینده ش��اهد افزای��ش مراجعان ناش��ی از ویروس کرونا 
باشیم.زالی ادامه داد: ممکن است شاهد کاهش شهرهای 
آبی و افزایش ش��هرهای زرد باشیم چون این نمادی از 
بروز این امواج جدید اس��ت البته معتقدیم در افرادی که 
هنوز تکمیل واکسیناسیون خود را انجام نداده اند یا افراد 
مس��ن، افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، برخی افراد با 

بیماری های زمینه ای مشکالتی داشته باشند.از آمار ۴۰۰ 
نف��ر ابتال به بیش از ۲ هزار نفر در روز رس��یده ایم و آمار 
فوتی ها اگرچه پنج روز در کشور روز بدون مرگ داشتیم 
اما در روزهای اخیر به ۱۰ نفر فوتی رسیده است و چهار 
رقمی ش��دن تعداد مبتالیان هم جای نگرانی دارد.کرونا 
همچنان می تازد پس باید نگران این قضیه باش��یم که 
ممکن است دوباره اوج بگیرد و وارد پیک جدیدی از این 
ویروس ش��ویم این روزها کرون��ا دوباره جان گرفته آمار 
مبتالیان رش��د دارد، واکسیناسیون کرونا در ایران رنگ 
کرون��ا را دوباره تغییر داد و ب��وی خوش زندگی به ایران 
برگشت اما ۱۴ میلیون نفری که واکسن کرونا نزدند هم 
زنگ خطری برای همه ماست۲۹ . میلیون نفر هم هنوز 
واکسن دز سوم را نزده اند این موضوع هم بر روند صعودی 
مبتالیان به کرونا تاثیر دارد اما اینکه مردم در این دوران 
که در بهترین زمان کرونا ق��رار داریم باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند و در محیط های بسته از ماسک 
اس��تفاده کنند، مهمترین موضوعاتی است که مردم باید 
آنها را رعایت کنند تا پیک دیگری را تجربه نکنیم.سعید 
کریمی معاون درمان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی از ذخیره ۵۰ میلیون دز واکسن در کشور خبر داد 
و گفت: در حال حاضر با وجود ایمنی در بیش��تر کشورها 
شرایط کرونا مطلوب نبوده ولی در ایران شرایط مناسب 
اس��ت.  وی افزود: هفته گذش��ته افزایش مختصری در 
میزان مراجعات داش��ته ایم و موارد تنفس��ی و مرتبط با 

کرونا شامل تمام موارد محتمل، مشکوک و قطعی به پنج 
هزار نفر و میزان بستری ها به حدود ۴۵۰ نفر رسیده بود 
اما آمار کاهش یافت و میزان بستری ها به ۳۵۰ عدد در 
روز رسیده است.وی اظهار داشت: به دلیل افزایش میزان 
مبتالیان در کش��ورهای همجوار ب��رای کنترل بیماری 
میزان انجام تست ها بیشتر شده و به همین دلیل تعداد 
موارد شناسایی افزایش یافته است و آمارها بالطبع بیشتر 
شده بود ولی در حال حاضر شرایط به نظر نمی رسد که 
نگران کننده باش��د.معاون درمان وزارت بهداشت اظهار 
داش��ت: در ایران با انجام واکسیناس��یون وسیع و جدی 
بیماری کنترل شد. اما بعد از گذشت ۶ ماه ایمنی افت پیدا 
می کند. در ماههای آینده تجمعاتی مانند بازگشت حجاح 
و بازگشایی مدارس و مراس��م مذهبی را شاهد خواهیم 
بود و باید تا زمان فروکش کردن بیماری واکسیناس��یون 
کرونا انجام ش��ود. در حال حاضر که تعداد ابتال کاهش 
یافته بهترین زمان برای افزایش ایمنی و تکمیل زنجیره 
واکسیناسیون است.کریمی ادامه داد:تا کنون ۶۴ میلیون 
و ۶۷۶ ه��زار و ۲۹۱ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۳۳ هزار و 
۱۲۷ نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۸۹۹ نفر، ُدز 
س��وم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۵۹۹ هزار و 
۳۱۷ ُدز رس��ید.وی با اشاره به جانفشانی کادر بهداشت و 
درمان در مهار اپیدیم کرونا، گفت: نظام سالمت از ابتدای 
ش��یوع بیمار کرونا بیش از ۳۰۰ شهید تقدیم کرده است.

عباس ش��یراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز 
در این باره با اش��اره به لزوم تزریق نوبت یادآور واکسن 
کرونا در س��ال ۱۴۰۱ گفت: آماره��ای کرونا در روزهای 
اخیر از افزایش مبتالیان و فوتی های آن حکایت دارد به 
همین منظور وزارت بهداشت بر تزریق دز یادآور و رعایت 
نکات بهداشتی همچنان تاکید دارد.وی اظهار داشت: این 
آمارها نشان می دهد که کرونا روند افزایشی دارد و حتی 
به سوی چهار رقمی شدن مبتالیان به این ویروس پیش 
رفته و روز به روز در حال افزایش است.ش��یراوژن علت 
افزای��ش آمارهای کرونایی در روزه��ای اخیر را اینگونه 
توضیح داد، گفت: کشورهایی مانند امارت، عراق و برخی 
دیگر از کشورهای منطقه روزانه ۲ هزار فرد مبتال به این 
وی��روس را دارند و با توجه به اینک��ه مردم ایران به این 
کشورها سفر می کنند به همین منظور زمانی که به ایران 
برمی گردند تست های بیشتری در کشور گرفته می شود 
و  تعداد تست هایی که بیشتر شده است تعداد شناسایی 
را باالتر می برد.وی خاطرنش��ان کرد: البته یکی دیگر از 
عوام��ل افزایش آمار ابتال به کرون��ا در روزهای اخیر در 
کشور این است که بسیاری از مردم هنوز سه دز واکسن 
کرونا خود را انجام تزریق نکرده اند.ش��یراوژن ادامه داد: 
البته افراد ۶۰ و ۷۰ سال به باال سه نوبت واکسن کرونای 
خود را تزریق کرده اند اما در س��نین جوانان مشاهده می 
ش��ود که تنها نوبت اول و دوم تزریق ش��ده اس��ت ولی 
نوبت س��وم یا یادآور اقدامی نکرده اند و نیمی از جمعیت 
جوان نوبت س��وم را هنوز نزده ان��د.وی تصریح کرد: ۲۹ 
میلیون نفر واکس��ن نوبت سوم خود را دریافت نکرده اند 
اکنون واکسیناسیون در کشور روند نزولی دارد و افرادی 
که بیش از ۶ ماه از تزریق واکس��ن نوبت یک و دو آنها 
گذشته است سطح ایمنی آنها کاهش پیدا کرده و همین 
امر احتم��ال افزایش ابتال را باال می ب��رد.وی تزریق دز 
یادآور واکسن کرونا را ضروری دانست و گفت: اگر نوبت 
یادآور ۱۴۰۱ توسط افراد تزریق شود مشکل زمان بندی 
ما حل خواهد ش��د و سطح ایمنی دوباره ارتقا پیدا خواهد 
ک��رد به همین دلیل تزریق دز ی��ادآور برای افراد باالی 
۱۲ سال ضروری اس��ت.اکنون که پس از حدود ۲ سال 
و چند ماه از شیوع ویروس کرونا تا حدودی روند زندگی 
مردم عادی شده است پس شاید بهترین اقدام در چنین 
شرایطی رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک 
در محیط های بس��ته، تزریق دز یادآور واکسن کروناست 
چون واکسیناس��یون سراس��ری نش��ان داد که کرونا با 
گستردگی واکسیناس��یون تا حدود زیادی کنترل شده و 

اکنون نیز باید ادامه دهنده این راه باشیم.

معاون پرس��تاری وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی گفت: ۴۰ درصد مجوز اس��تخدام گروه های 
پزش��کی ) ۶۶ هزار نفر( مربوط به پرس��تاران است و از 
سازمان استخدامی کشور درخواست داریم سریعتر این 
مج��وز را صادر کند.عباس عبادی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: بیش از یک ماه است که پیگیر درخواست مجوز 
استخدام از س��وی سازمان استخدامی کشور هستیم و 
هنوز این امر محقق نش��ده و امیدواریم هر چه سریعتر 
با توجه به نیاز کشور به نیروی انسانی شاغل در مراکز 

درمانی که کمبود احساس می شود، این کار انجام شود.
وی اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اهمیت حرفه ای نیروی 
پرس��تار در مراک��ز درمانی برای رس��یدگی و بهبودی 
بیم��اران، همه مطالب��ات پرس��تاران از جمله وضعیت 
استخدامی آنها در اولویت قرار دارد و امسال با جذب نیرو 
تا حدودی کمبودها رفع می ش��ود.عبادی با بیان اینکه 
بعد از فروکش ش��دن موج همه گیری کرونا، پنج هزار 
پرستار طرحی شاغل در مراکز درمانی تعدیل نیرو شدند، 
تصریح کرد: در صورت افزایش موارد بس��تری ناشی از 

کرونا در بیمارستان ها، برای فعالیت دوباره این پرستاران 
در مراکز درمانی فراخوان خواهیم داد و اشتغال افرادی 
که طرح خود را می گذرانند نیز تمدید می ش��ود.معاون 
وزیر بهداش��ت به اعمال طرح تعرفه گذاری پرس��تاران 
اش��اره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاران که حدود ۱۵ سال پیش تصویب شده 
بود و اجرا نمی ش��د، در حال انجام اس��ت و بسیاری از 
مشکالت را کاهش داده است.عبادی خاطرنشان کرد: از 
سال ۹۸ تاکنون ۵۵ هزار نفر از گروه علوم پزشکی را در 

مراکز درمانی جذب کردیم که ۴۰ درصد آنها پرستاران 
بوده اند.  براساس گزارش سازمان نظام پرستاری کشور، 
اکنون حدود ۲.۵ پرس��تار به ازای هر تخت بیمارستانی 
داریم و این در حالیس��ت که چهار پرس��تار به ازای هر 
یک هزار جمعیت و حدود ۶ پرس��تار به ازای هر تخت 
بیمارس��تانی در ۲۴ س��اعت باید وجود داشته باشد. ۷۰ 
درصد پست های سازمانی پرستاری خالی است و کمبود 
پرس��تار در مراکز درمانی بس��یار مش��هود است و این 

موضوع به سالمت مردم آسیب می زند.

۴۰ درصد مجوز استخدام گروه های پزشکی مربوط به پرستاران است
معاون وزیر بهداشت:

صدور ۷۲ ساعته گواهینامه و تقسیط جریمه خوروهای توقیفی
رئیس پلیس راهور خبر داد؛

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح عیدانه 
پلیس راهور به مناس��بت عید غدیر خم خبر 
داد و گفت: پلیس ب��رای هموطنان در حوزه 
راهنمایی و رانندگی طرح های عیدانه در نظر 
گرفته است.به گزارش ایرنا، سردار سیدکمال 
هادیانفر در نشست خبری  درباره طرح عیدانه 
غدیر خم اظهارداش��ت: اولی��ن عیدانه پلیس 
این اس��ت که افرادی که به تازگی گواهینامه 
می گیرند ی��ا تغییر پای��ه در گواهینامه دارند، 
حداکث��ر ظرف ۷۲ س��اعت گواهینامه آنها به 
درب منزل ارس��ال می ش��ود.وی ادام��ه داد: 
دومین عیدانه پلیس طرح تقس��یط خودرو و 
موتورس��یکلت های توقیفی در پارکینگ ها و 
سومین عیدانه در نظر گرفتن تسهیالتی برای 
ع��دم توقیف خودروهایی ک��ه خالفی باالی 
س��ه میلیون تومان دارند در ب��ازه زمانی عید 
قربان تا عید غدیر اس��ت.رئیس پلیس راهور 
فراج��ا گفت: آخرین عیدانه پلیس تحویل ۷۲ 
س��اعته کارت خودرو به ش��رط درست بودن 
اطالعات و آدرس است همچنین افرادی که 
حکم مأموریت و مجوز س��فر در دوران کرونا 

داشتند اما در آن زمان جریمه شدند، می توانند 
همچن��ان برای پاک ک��ردن جرایم به مراکز 
اجرائیات پلیس در سراسر کشور مراجعه کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: بیش از ۵۰ 
میلیون نفر در کشور گواهینامه دارند که بخش 
زیادی از موتورسیکلت سواران گواهینامه ندارند 
و باید شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت 
را آس��ان کنیم، هم هزینه را پایین بیاوریم و 
هم شرایط دیگری مانند عدم نیاز به امتحان 
آئین نامه برای فردی که قبال گواهینامه خودرو 
دریافت کرده اس��ت.وی با بیان اینکه برنامه 
پلیس این اس��ت که هیچ خ��ودرو ناایمن را 
پالک نکن��د گفت: با هی��چ امضای طالیی 
مجوز خودرو برای تردد در شهر صادر نمی شود 
زیرا  پلیس بر موضع خود برای شماره گذاری 
خودروها محکم ایس��تاده که باید اعالم کنم 
علت فوت بیش از ۳۴ درصد افراد در تصادفات 
ناایمن بودن خودرو بوده اس��ت.رئیس پلیس 
راهور فراجا با بیان اینکه ۹۵ درصد از افسران 
پلیس راهور برای صدور جریمه از دست افزار 
ایرانی س��پهر اس��تفاده می کنند و پانچ کردن 

کامال جمع ش��ده افزود: در این زمینه ساالنه 
۳۰ میلیارد تومان صرفه جویی در بخش چاپ 
قبوض جریمه داش��تیم که البت��ه در تالش 
هستیم تا کروکی های الکترونیک را در سراسر 
کشور اجرایی کنیم.هادیانفر اظهار داشت: بالغ 
بر ۱۲ میلیون راننده در زمان س��فرهای نوروز 
هیچ تخلفی نداش��تند که در مجموع ۶ برنده 
خودرو داریم که یکی از آنها خانم و پنج نفر آقا 
بودند  همچنین ۳۰ موتورسیکلت هم به قید 
قرعه تحویل داده شد.به گفته وی، همچنین با 
شرکت های بیمه صحبت کردیم و افرادی که 
به دلیل تخلفات گواهینامه آنها در توقیف پلیس 
است در پرداخت بیمه تصادفات با افرادی که 
گواهینامه آنها تخلفی ندارد فرق می کند یعنی 
بیمه، درصد کمت��ری در تصادفات به عنوان 
خسارت به این افراد پرداخت می کند.وی تاکید 
کرد: ۹۸ درصد افرادی که جریمه می ش��وند، 
پیامک دریافت می کنند و در برخی دوربین ها 
ایرادی وج��ود دارد که در حال برطرف کردن 
آنها هستیم.هادیانفر درباره خودروهای توقیف 
شده در پارکینگ ها گفت: ۲۷۰ هزار خودروی 

رسوبی داش��تیم که فقط ۱۰۷ هزار خودرو در 
پارکینگ ها بعد از طرح هایی که برگزار کردیم 
باقی مانده و به دنبال شرایطی هستیم که این 
وسایل نقلیه ترخیص شوند که البته بیشتر  این 
خودروها مربوط به پرونده های کیفری است.
رئیس پلیس راه��ور فراجا گفت: ۳۶ درصد از 
۱۰۷ ه��زار خودرو مربوط ب��ه موارد کیفری و 
مهریه است، ۱۱ درصد این خودروها خسارت 
باالی ۶۰ درصد خودرو است همچنین هشت 
درصد نقص اس��ناد و مدارک هویتی دارند و 
پنج درصد هم عدم تمکن مالی دارد.به گفته 
وی، ۵۰۲ هزار موتورسیکلت رسوبی داشتیم 
که ۲۱۰ ه��زار عدد ترخی��ص و ۲۹۲ هزار و 
۸۶۷ موتورس��یکلت باقی مان��ده که البته ۶۷ 
درصد این موتورسیکلت ها اسقاطی هستند و 
۱۷ درصد پرونده کیفری دارند.هادیانفر ادامه 
داد: بر اساس آمارهای فراجا در سه ماهه سال 
گذشته، چهار هزار و ۲۱۴ نفر در تصادفات فوت 
کردند و این در حالی است که در سه ماهه اول 
امس��ال سه هزار و ۹۵۳ نفر در تصادفات جان 
باختند که از تعداد جانباختگان  ۲۶۱ نفر کاسته 

ش��د یعنی ۶ درصد کاهش داشتیم.وی افزود: 
۶۲ درصد جانباختگان در سن کار هستند و ۶۲ 
درصد تصادفات در ۱۲ استان فارس، سیستان 
و بلوچس��تان، کرم��ان، اصفهان، خراس��ان 
رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، 
ته��ران، مازندران، مرک��زی و گیالن رخ داده 
است.رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: 
۷۳ درصد جانباختگان تصادفات در جاده های 
کش��ور است در حالی که ۲۵ درصد تصادفات 
در جاده ها رخ می دهد یعنی نس��بت تصادف 
به جانباختگان ۳.۵ برابر اس��ت همچنین در 
تصادفات درون ش��هری ۶۸ درصد تصادفات 
در محورهای اصل��ی و ۱۹ درصد محورهای 
فرعی و در تصادفات برون شهری ۶۰ درصد 
محورهای اصل��ی، ۳۵ درص��د فرعی و پنج 
درصد روستایی است همچنین ۳۴ تصادفات 
در جاده ها مربوط به واژگونی اس��ت.به گفته 
هادیانف��ر، ۶۱.۵ درصد خودروهای س��واری، 
۲۵.۵ درص��د موتورس��یکلت ها و ۶.۵ درصد 
وان��ت، ۵.۵ درص��د کامیون ه��ا و یک درصد 

مسافربری ها تصادف می کنند.
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اقتصاد خرد

واحدهای اقتصادی راکد احیای 
تخصصی می شوند

نماینده مع��اون اول رییس جمهور در نهضت 
احیای واحدهای اقتصادی از بازگش��ت ۴۵۰ 
واح��د راکد ب��ه چرخه اقتصادی خب��ر داد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، س��ید امیرحس��ین 
مدن��ی نماینده مع��اون اول رئیس جمهور در 
نهضت احیای واحدهای اقتصادی در مراس��م 
امضای تفاهم نامه با انجمن مشاوران مدیریت 
ایران برای احیای ۴۵۰ واحد راکد و نیمه فعال 
اظهار داشت: از شعارهای دولت، رئیس جمهور 
و معاون وی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی 
اس��ت؛ بخشی از این رش��د اقتصادی به طور 
قطع باید از محل س��رمایه گذاری و ارتقا بهره 
وری ص��ورت گیرد. وی اف��زود: ۳.۵ درصد از 
این رش��د اقتصادی از محل بهره وری و ۴.۵ 
درصد از محل س��رمایه گذاری تأمین خواهد 
شد؛ بر این اساس نیازمند ۱, ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری هستیم. نماینده معاون 
اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای 
اقتص��ادی ادامه داد: ب��رای تحقق این حجم 
از س��رمایه گذاری باید به سمت فعال سازی 
پروژه های نیمه تمام و نیمه تعطیل و تعطیل 
رفت که اقتصاد کش��ور را با حداقل س��رمایه 
گ��ذاری متحول کن��د. وی ادام��ه داد: احیای 
پ��روژه ای راکد و نیمه راک��د نیز اگر به چرخه 
تولید برگردد به رش��د اقتصادی کشور کمک 

خواهد کرد.

پرداخت کمک هزینه بالعوض برای 
کشت 8 محصول اساسی

سرپرس��ت مجری طرح گن��دم وزارت جهاد 
کش��اورزی گف��ت: پرداخ��ت کم��ک هزینه 
بالعوض برای کشت هشت محصول اساسی 
و راهبردی از جمله گندم در دستور کار وزارت 
جهاد کش��اورزی قرار گرفته اس��ت. سهراب 
سهرابی سرپرس��ت مجری طرح گندم وزارت 
جهاد کشاورزی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
اظه��ار داش��ت: در حمای��ت از تولید هش��ت 
محصول اساسی زراعی قرار است به ازای هر 
هکتار کشت از این محصوالت ۶ میلیون تومان 
کمک هزینه کاشت به کشاورزان پرداخت شود. 
وی ب��ا بیان اینکه این تصمیم را در راس��تای 
اجرای الگوی کش��ت گرفته شده است، گفت: 
این کمک هزینه پس از کش��ت گندم و تأیید 
آن به حساب کشاورزان واریز می شود. سهرابی 
به ط��رح جهش تولید در دیمزارها نیز اش��اره 
و تصریح کرد: در س��ال زراعی آینده کش��ت 
محصوالت اساسی در سطح ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار هکتار از دیمزارهای کشور پیش بینی شده 
است. وی ادامه داد: در قالب این طرح مشترک 
میان وزارت جهاد کش��اورزی و س��تاد اجرایی 
فرمان ام��ام )ره( محصوالتی مانند گندم، جو، 
دانه های روغنی، حبوبات و علوفه در دیمزارها 
کش��ت می ش��وند و حمایت هایی مانند بیمه 
محصول و تأمین ک��ود، ریزمغذی ها و کنترل 
آفات، بیماری ها و علف ه��ای هرز، نظارت بر 
مزارع دیم، آموزش کشاورزان و ایجاد پایلوت ها 
و سایت های الگویی در دستور کار قرار گرفته 

است.

مبارزه 3.۱ میلیون هکتاری با علف های 
هرز گندم

مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات 
کشور گفت: نزدیک به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار 
هکتار با علف های هرز گندم در س��ال زراعی 
جاری مبارزه ش��ده اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان« به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
اکبر آهنگران در گفتگویی اظهار داشت: سطح 
مب��ارزه با علف های هرز گندم در مزارع آبی را 
نزدیک به یک میلی��ون و ۷۰۰ هزار هکتار و 
در اراضی دیم یک میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار 
عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
در س��طح ۳.۲ میلیون هکتار با علف های هرز 
در مزارع گندم مبارزه صورت گرفت. آهنگران 
خشکسالی و خس��ارات ناشی از آن و کاهش 
س��طح زیر کش��ت گندم را از دالیل کاهش 
میزان مبارزه کش��اورزان با علف های هرز در 
گندمزارها نسبت به سال گذشته دانست. وی 
در مورد مبارزه با علف های هرز در مزارع کلزا 
نی��ز تصریح کرد: طی س��ال زراعی جاری در 
مجموع در س��طح ۲۱۰ هزار هکتار مبارزه با 
علف های هرز نازک برگ، پهن برگ و یا تواما 
و همچنین در مرحله پیش رویش��ی در مزارع 
کلزا انجام ش��د. مدیرکل دفت��ر پیش آگاهی 
س��ازمان حفظ نباتات کشور در مورد مبارزه با 
آفات گندم گفت: نزدیک به ۳۴۰ هزار هکتار 
در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با آفات گندم به 
جز آفت سن گندم، مانند سوسک سیاه، شته ها، 
مینوز برگ غالت و سوسک قهوه ای در مزارع 

کشور مبارزه صورت گرفت. 

اخبار

امضای تفاهم همکاری نظام مهندسی 
کشاورزی و اتحادیه مرغداران گوشتی

رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی 
گف��ت: جری��ان نف��وذ و تزری��ق دانش در 
واحدهای پ��رورش مرغ گوش��تی از طریق 
هم پیوندی با اتحادیه سراس��ری مرغداران 
گوشتی تسریع می ش��ود. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از س��ازمان نظام مهندسی 
کش��اورزی کشور، ش��اهرخ رمضان نژاد در 
آئین امضای تفاهم نامه همکاری مش��ترک 
میان این س��ازمان ب��ا اتحادیه سراس��ری 
مرغداران گوش��تی ایران اظهار داش��ت: با 
اراده داوطلبان��ه ای که ب��رای اجرای تفاهم 
نامه مش��ترک همکاری در س��ازمان نظام 
مهندسی کش��اورزی و اتحادیه وجود دارد، 
یقیناً این همکاری و ه��م پیوندی می تواند 
به عنوان یک الگو برای سایر حوزه ها مورد 
استفاده قرار گیرد. وی تصریح کرد: با اجرای 
ای��ن تفاهم نامه مش��ترک، زمین��ه اجرای 
طرح س��هم بری دانش از تولید )سدات( در 
واحدهای پرورش طیور بیش از پیش فراهم 
می شود. در این مراس��م حبیب اسداهلل نژاد 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور 
نیز با اش��اره به نق��ش تولید دانش محور در 
افزایش به��ره وری و ضرورت بهره گیری از 
تمام��ی ظرفیت ها در این خص��وص بعد از 
اصالح نظ��ام یارانه ای، اظهار امیدواری کرد 
این تفاهم نامه گامی مهم در جهت رش��د و 
تعالی تولید و اقتصادی کردن آن مخصوصًا 

بعد از حذف ارز ترجیحی باشد.

موافقت شورای عالی بورس با عرضه 
خودرو در بورس کاال

عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی بورس 
گفت: ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار 
ام��روز عرضه خ��ودرو در ب��ورس کاال را با 
هماهنگ��ی وزارت صمت مص��وب کرد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، محس��ن علیزاده 
نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای عالی 
بورس گفت: ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق 
بهادار امروز عرضه خودرو در بورس کاال را با 
هماهنگی وزارت صمت مصوب کرد. پیش 
از ای��ن دو نوع خودرو خارجی وانت کارا تک 
کابین و دو کابین در بورس کاال عرضه شد 
که بر اثر رقابت بین متقاضیان و ش��فافیت، 
شاهد افت ۱۵ درصدی قیمت نسبت به بازار 
شدیم. بعد از آن قرار بود دو خودرو دیگنیتی 
و فیدلیتی مربوط به شرکت بهمن موتور در 
بورس کاال عرضه شوند که در روز عرضه با 
نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این 
عرضه لغو شد. همچنین سید جواد جهرمی 
معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران 
روز شنبه قبل گفت: عالوه بر اینکه خودروی 
فیدلیتی و دیگنیتی بهمن موتور خودرو قرار 
بود در بورس کاال عرضه شوند، ۴ خودروساز 
دیگر هم تقاضا برای عرضه محصوالت خود 
داشتند و حتی برای آسانی معامالت خودرو 
از س��مت کارگزاری ها کد معامالتی آنالین 

برای متقاضیان صادر شد.

بخش خصوصی در تنظیم بازار دخالت 
داده شود

انجمن واردکنن��دگان برن��ج در نامه ای به 
مع��اون اول رئیس جمهور از سیاس��ت های 
تنظیم بازاری انتقاد کرد و خواس��تار حضور 
بخش خصوصی در تصمیم گیری های این 
حوزه ش��د. به گزارش »عص��ر ایرانیان« به 
نقل از رواب��ط عمومی انجمن واردکنندگان 
برنج، این انجمن در نامه ای به محمد مخبر، 
معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از سیاست 
گذاری ها و تصمیمات نادرست در تنظیم بازار 
این کاال، خواس��تار دخالت بخش خصوصی 
در تصمیم گیری ها به منظور حفظ آرامش 
بازار ش��د. در این نامه آمده اس��ت: به نظر 
می رس��د تشکیل جلسات تنظیم بازار کشور 
توس��ط اعضای محت��رم هی��أت دولت به 
صورت کاماًل ستادی که متأسفانه مشکالت 
صنفی کش��ور بدون حضور تشکل ها در آن 
مطرح می ش��ود آن هم به استناد گزارشات 
مقطعی و با تأخیر دوایر دولتی که کاماًل به 
صورت غیر متمرکز بررس��ی و تنظیم شده، 
راهگشا نیست. برای مثال مشکالت صنعت 
واردات برنج در حوزه های مربوطه کشوری 
با برگزاری جلس��ات و مکاتبات مطرح و به 
دلیل عدم دریافت پاس��خ موضوع به وزارت 
محترم جهاد کش��اورزی منعکس می شود، 
طرح و بررس��ی ای��ن م��وارد در وزارتخانه 
نی��ز زمان بر می باش��د. در ادام��ه این نامه 
آمده اس��ت: گزارش این م��وارد نیز با تأخیر 
در س��تاد محترم تنظیم بازار کش��ور مطرح 
می ش��ود. در س��نوات قبل تمام مشکالت 
پیش آمده یا پیش رو، در تنظیم بازار وزارت 
محت��رم صمت ط��رح و با حض��ور تمامی 
دستگاه های ذیربط در اسرع وقت بررسی و 
تصمیم گیری می شد. متأسفانه تنظیم بازار 
محصوالت کش��اورزی بدون اعتقاد به این 
نوع مدیریت و برگزاری جلسات به صورت 
غیر منظم آن، عماًل هیچگونه نقشی در حل 

مشکالت ندارد. 

مع��اون وزیر صمت ب��ا بیان اینک��ه از اوایل مرداد به 
صورت رسمی از خودروهای اقتصادی داخلی رونمایی 
می ش��ود، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.منوچهر 
منطقی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« در مورد آئین 
نامه واردات خ��ودرو اظهار کرد: این آئین نامه تدوین 
ش��ده و در دست بررس��ی توسط هیئت دولت است تا 
آن را اب��الغ کند و البته قب��ل از اجرا ما با صنعتگران 
و واردکنندگان, جلس��ه توجیهی برگزار خواهیم کرد.

مع��اون صنایع حم��ل و نقل وزیر صم��ت گفت: در 
آئین نام��ه تدوین ش��ده, واردات خودروهای دس��ت 
دوم امکان پذیر نیس��ت همچنین ب��رای خودروهای 
اقتصادی مش��وق هایی در نظر گرفته ش��ده است به 
عن��وان مث��ال از بین ۵ محصول اگ��ر یک محصول 
تقاضای ۵۰ درصدی داش��ته باشد برای آن محصول 
مش��وقی تعیین می شود که با قیمت نهایی پایین تری 
به دس��ت مصرف کننده برسد.منطقی هدف از تدوین 
آئین نامه را واردات خودروهای اقتصادی برای اقش��ار 

کم درآمد جامعه دانس��ت و اف��زود: محدودیتی برای 
واردات تعیین نشده و شاخص های فنی مانند خدمات 
پس از ف��روش و قابلیت های محصول در نظر گرفته 
شده است. همچنین وارد کنندگان باید از کشورهایی 
ک��ه خودروهای به روزی دارند، واردات را انجام دهند.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، واردات خودرو 
را عامل ارتقا صنعت داخلی دانس��ت و گفت: اجرایی 
شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است 
ضمن اینکه بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته, تا 

ش��هریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.وی در 
ادام��ه اظهار ک��رد: به دنبال تاکید رئی��س جمهور بر 
تولید خودروی اقتص��ادی و همچنین تقاضای نیمی 
از خریداران خودرو ب��رای این خودروهای کم هزینه، 
وزارت صم��ت تصمیم گرف��ت تا عالوه ب��ر واردات 
خودروهای اقتصادی, خودروس��ازان داخلی هم برای 
تولید این خودروها برنامه ریزی داشته باشند و از اویل 
مرداد ۱۴۰۱ نخس��تین خودروهای اقتص��ادی تولید 

داخل را رونمایی کنند. 

واردات خودرو تا شهریورماه انجام می شود
معاون وزیر صمت:

 ضمانت اجرایی این سیاست مالیاتی چیست؟
اهتمام دولت برای تسریع در شناسایی خانه های خالی؛

س��ازمان امور مالیاتی اعالم کرده اس��ت اطالعات کل 
خانه های خالی شناس��ایی شده در س��ال ۱۴۰۰ به این 
سازمان ارس��ال شده اس��ت که بعد از محاسبه تا پایان 
تیرم��اه، اطالع��ات آن منتش��ر م��ی ش��ود.به گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، س��ازمان امور مالیات��ی اعالم کرده 
اس��ت اطالعات کل خانه های خالی شناس��ایی شده در 
س��ال ۱۴۰۰ به این سازمان ارسال ش��ده است که بعد 
از محاس��به تا پایان تیرماه، این اطالعات منتش��ر و بر 
این اس��اس مش��موالن تا پایان مردادماه س��ال جاری 
فرصت دارند که مالیات خ��ود را بپردازند.قانون دریافت 
مالیات از خانه های خالی در س��ال ۹۹ تصویب ش��د، اما 
در گام نخس��ت اختالف نظرهایی درخصوص آئین نامه 
اجرایی، موانع فراوانی را در مسیر اخذ مالیات از خانه های 
خال��ی ایجاد کرد، اما پس از یک س��ال با ابالغیه رئیس 
سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم این مانع برداشته 
ش��د.گزارش ها نشان می دهد تا کنون ۱۰ میلیارد تومان 
مالیات از خانه های خالی اخذ شده است. هرچند با توجه 
به آخرین آمار اعالم ش��ده در زمینه خانه های خالی که 
در سال ۹۵، دو و نیم میلیون واحد مسکونی اعالم شده 
بود این مبلغ، قابل توجه نیس��ت، اما آنگونه که سازمان 
امور مالیاتی وعده داده تا بعد از تیرماه اطالعات خوبی از 
وصول پایه های مالیاتی از جمله مالیات خانه های خالی 
اعالم خواهد شد.بر این اساس پس از اعالم سازمان امور 
مالیاتی، مش��موالن فرصت دارند تا پایان مرداد مالیات 
خود را بپردازند. طبق قانون مالیات خانه های خالی، اگر 
واحد مسکونی در ش��هرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش 
از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود 
و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مش��مول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب 
س��ال اول معادل ش��ش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 

۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
ض�رورت افزایش ضمانت های اجرای�ی برای اجرای  ���

قانون مالیات بر خانه های خالی
س��یاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی گفت: هدف 
قانون گ��ذار از اجرای قانون مالیات ب��ر خانه های خالی 
افزایش درآمد مالیاتی و کنترل و تعادل در بازار مس��کن 
بوده که بر این اس��اس عرضه مسکن تسهیل شود.وی 
ادامه داد: اما به دالیل مختلف این قانون طی سال های 
گذش��ته به صورت ناقص اجرا شده است.غیبی پور عدم 
ضمانت برای اجرای این قانون را از دالیل استقبال کم 
و روند کند شناسایی خانه های خالی عنوان کرد و گفت: 
قان��ون مالیات بر خانه های خالی قانونی جدید اس��ت و 
قاعدت��اً اجرای موفقی��ت آمیز آن زمان بر اس��ت.وی در 
بخ��ش دیگری از اظهارات خود اف��زود: به عالوه اینکه 
به دلیل افزایش مسئولیت ها، درگیری مأموران سازمان 

مالیاتی افزایش یافته و به نظر می رس��د دس��تکم یکی 
دو س��ال نیازمند زمان برای تسریع در اجرای این قانون 
باشیم.این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه بخشی از 
مالیات ها همانند مالیات بر نقل و انتقال مسکن، مالیات 
پذیرفته ش��ده ای اس��ت اظهار داش��ت: اما در خصوص 
مالیات بر خانه های خالی ضروری است تا سیاستگذار با 
اقدامات قهری و یا تشویقی، ضمانت اجرایی دقیق تری 
برای آن در نظر بگیرد تا بین مردم بیشتر پذیرفته شود.
اخذ مالیات از مسکن راهکار مهم کنترل سفته بازی ���

قان��ون اخذ مالی��ات از خانه های خالی ب��ا هدف کنترل 
قیمت ها در بازار مس��کن و مقابله با س��فته بازی در این 
بازار در دس��تور کار قرار گرفت. طبق گزارش مرکز آمار 
در خردادماه ۱۴۰۱ متوس��ط وزن��ی قیمت آپارتمان های 
مس��کونی فروش رفته در مناطق ۲۲گانه شهر تهران به 
۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان رس��یده است. در این ماه 
منطقه ۱ با متوسط قیمت ۷۸.۴ میلیون تومانی بیشترین 
و منطق��ه ۱۷ با متوس��ط قیمت ۲۰.۸ میلی��ون تومانی 
کمتری��ن قیمت را در بین مناطق ۲۲گانه ش��هر تهران 
ب��ه خود اختصاص داده اند. گ��زارش مرکز آمار حاکی از 
تورم ۷.۱ درصدی قیمت مس��کن ته��ران در خردادماه 
اس��ت. همچنی��ن تورم نقط��ه به نقطه مس��کن تهران 
ه��م به ۳۵.۵ درصد رس��یده است.کارشناس��ان یکی از 
مهمترین راهکارهای کنترل تورم مسکن را، اخذ مالیات 
از خانه ه��ای خالی عن��وان می کنند. واقعیت آن اس��ت 
که سیستم مالیات س��تانی در کشور تحت تأثیر تکیه به 
درآمدهای نفتی، زیرساخت قدرتمندی ندارد و پایه های 
مالیاتی در کش��ور از تنوع چندانی برخوردار نیست و این 
موضوع زمینه را برای ثروت اندوزی های نابجا ایجاد کرده 

است.در این شرایط دریافت مالیات به عنوان یک سیستم 
تنظیم گری می تواند جریان ب��ازار را هدایت کند. عالوه 
بر سیس��تم دریافت مالیات از واحدهای خالی، استفاده از 
طرح های تش��ویقی و معافیت مالیاتی برای عرضه بهتر 

مسکن ضروری است.
چالش های پیش روی اخذ مالیات از خانه های خالی ���

یک��ی از مهمترین چالش های پیش رو برای اخذ مالیات 
از خانه های خالی، نب��ود پایگاه های اطالعاتی جامع در 
کنار برخی ساختارهای معیوب این قانون است که عماًل 
اغلب واحدهای مس��کونی خالی از س��کنه را از مالیات 
معاف کرده اس��ت. بر این اساس توصیه کارشناسان در 
این شرایط اخذ مالیات س��الیانه از همه خانه ها است.در 
این ش��رایط با توجه به ارزش ملک و به صورت ش��ناور 
می توان اق��دام به دریافت مالیات ک��رد. هرچند در این 
ش��رایط نگرانی هایی بابت صاحب��ان خانه ها در مناطق 
مح��روم و ضعیف و عدم توانایی آنها در پرداخت مالیات 
وجود دارد، اما ش��ناور ش��دن میزان مالیات، می تواند در 
نهایت به سود آنها تمام شود. به خصوص در زمینه اجاره 
بها نیز با توجه به اثرگذاری نرخ ملک بر اجاره ها، تعیین 
س��ازو کار دقیق مالیاتی می تواند در کنترل فعالیت های 

سوداگرانه در بازار مسکن مؤثر واقع شود.
مزایای استفاده از ابزار مالیاتی در بازار مسکن ���

کارشناس��ان معتقدند اخذ مالیات از خانه، تأثیر مثبتی بر 
فضای امروز کسب و کار در حوزه مسکن خواهد داشت. 
ب��ه گفته آنها ط��رح دریافت مالی��ات از خانه های خالی 
می تواند، موضوع تولید مس��کن که مبنای جهش تولید 
مس��کن در کشور است را عملیاتی کند.همچنین اجرای 
صحیح و جدی این قانون می تواند در فضای اجاره نشینی 

مسکن نیز مؤثر واقع شود. یکی از دغدغه های مهم مردم 
در دو س��ال گذشته افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن 
بوده اس��ت. در این راستا قانون تعیین سقف اجاره بها در 
دس��تور کار دولت قرار گرفت. همچنین پرداخت ودیعه 
مسکن نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت در این زمینه 
بوده اس��ت. هرچند این اقدامات به عنوان مس��کنی در 
بازار مسکن می تواند کارساز باشد، اما برای کنترل قیمت 
مسکن و حمایت واقعی از مستأجران ضروری است تا از 

ابزار مالیاتی استفاده بهینه تری شود.
جزئیات قانون وصول مالیات از خانه های خالی ���

قانون وصول مالیات از خانه های خالی س��ال ۱۳۹۹ در 
مجلس ش��ورای اس��المی تصویب و در آن مقرر شد از 
این خانه ها مالیات اخذ ش��ود تا مالکان مجبور به عرضه 
خانه هایش��ان در بازار رهن و اجاره ش��وند.این قانون با 
اصالح برخی بندهای قانون و طی شدن پروسه تصویب 
در مجلس و ش��ورای نگهبان به دولت رسید و از سوی 
رئیس جمهور به وزیر اقتصاد و راه وشهرسازی ابالغ شد 
و پس از آن دستورالعمل اجرای قانون توسط رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی استان ها 
ابالغ شد.پیش نویس آئین نامه اجرایی محاسبه عوارض 
و مالیات واحدهای مسکونی و باغ و ویالهای گران قیمت 
در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه 
و برای تصویب هیئت وزیران به دولت ارائه ش��د.مطابق 
بند )ق( تبصره )۶( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور، امسال واحدهای مسکونی و باغ ویالهایی که 
ارزش آن ها )با احتس��اب عرص��ه و اعیان( بیش از ۱۵۰ 
میلیارد رالغ باش��د، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به 
میزان دو در هزار می شوند و این مالیات برعهده شخصی 
است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی 
و باغ ویالهای مذکور باشد.همچنین سازمان امور مالیاتی 
کشور مکلف ش��ده دارایی های مشمول و ارزش قیمت 
روز آن ه��ا از طریق اطالع��ات مالکیت امالک در حوزه 
اماکن که توسط وزارتخانه های راه وشهرسازی و صنعت، 
معدن و تجارت، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور 
و ش��هرداری ها در اختیارش قرار می گی��رد را حداکثر تا 
پایان خردادماه س��ال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف کند و مراتب 
را به نحو مقتضی به اطالع اش��خاص مشمول برساند.
همه اش��خاص حقیقی و حقوقی نی��ز مکلفند با رعایت 
قوانی��ن مالیاتی، مالیات س��االنه مربوط ب��ه هریک از 
واحدهای مس��کونی و باغ ویالهای تحت تملک خود و 
افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ 
پرداخ��ت کنند. ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب 
ای��ن بند برای آن ها مالیات وضع ش��ده، قبل از پرداخت 
بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و 
انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این 

جز در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

 تولیدات باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد
لزوم مداخله بخش خصوصی در تصمیم گیری ها؛

رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان صنعت چاپ 
و بس��ته بندی گف��ت: در صورتی که زمینه 
مداخله بخش خصوصی با حمایت دولت در 
تصمیم گیری ها فراهم شود دیگر نمی توان 
گفت ک��ه دولت به تنهای��ی تصمیم گیری 
کرده اس��ت. بابک عابدین در گفت و گو با 
»عصر ایرانیان« در م��ورد وضعیت صنعت 
چاپ اظهار کرد: دولت باید امکاناتی را برای 
حضور و مداخله بخش خصوصی در تصمیم 
گیری ه��ا ایجاد کند تا موان��ع و معضالت 
این حوزه را بتوان با س��رعت و دقت مرتفع 
و از ایج��اد موان��ع جدی��د پیش��گیری کرد. 
رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان صنعت چاپ 
و بس��ته بندی ایران یادآور شد: در صورتی 
که زمینه مداخله بخش خصوصی با حمایت 
دولت در تصمیم گیری ها فراهم شود دیگر 
نمی توان گفت که دولت به تنهایی تصمیم 

گیری کرده اس��ت و بنده ه��م در بروز این 
مش��کالت دخیل نیس��تم. عابدین در پاسخ 
به س��والی مبنی بر اینک��ه جهت همکاری 
تجاری میان ایران و کش��ورهای همس��ایه 
نظیر ارمنس��تان، عراق، افغانستان، پاکستان 
و امارات چه برنامه هایی طرح ریزی شود تا 
با گسترش این فرصت های تجاری صادرات 
کشورمان توسعه یابد، گفت: امروز با شرایط 
اقتصادی س��ختی مواجه ایم و کش��ورمان 
به نحوی در ش��رایط جن��گ اقتصادی قرار 
گرفت��ه که بس��یاری از راه ها ب��رای حضور 
بی��ن المللی ما ناهموار ش��ده اس��ت. وی با 
اش��اره به اینکه مهمترین مس��اله و مشکل 
در بخ��ش اقتصادی به ح��وزه مالی مربوط 
می ش��ود، ادام��ه داد: در ح��وزه مالی برای 
ایران محدودیت های��ی را به وجود می آورند 
و فعالیت ش��رکت های ما را دشوار می کنند. 

از این جه��ت مثاًل باز کردن حس��اب های 
بانکی در کش��ورهای مختلف برای فعالیت 
اقتصادی ایرانیان هم با سختی هایی مواجه 
است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
چاپ و بس��ته بندی ایران ب��ا بیان اینکه در 
راس��تای توس��عه ص��ادرات و فعالیت های 
اقتص��ادی برون م��رزی باید ش��رایط ویژه 
ای ایجاد ش��ود، اضافه کرد: ش��رایط حضور 
فیزیک��ی در نمایش��گاه های بین الملل��ی به 
عنوان هیأت های تجاری برای تحقیق بازار 
و انتقال دان��ش برای توس��عه فعالیت های 
کاری ش��کل بگیرد. بر همین اس��اس باید 
سرمایه گذاری های گسترده ای داشته باشیم 
و یا اینکه از نیازهای بازارهای تجاری و بین 
المللی در سطح منطقه و جهان اطالع داشته 
باشیم. وی با اشاره به اینکه تولیدات داخلی 
ما متناسب با استانداردهای ایران است، خاطر 

نشان کرد: تولیدات مورد تقاضای کشورهای 
ه��دف اس��تانداردهای هم��ان کش��ورها یا 
اس��تانداردهای جهان��ی را طل��ب می کند. 
برای مثال در زمینه تولید س��ازگار با محیط 
زیست، تولید اس��تانداردهای سالمت، تولید 
عدم انتقال آالینده های فرار یا میکروبی به 
محصوالت مختلف غذایی، دارویی، آرایشی 
و بهداشتی و استانداردهای فنی و مهندسی 
و مسائلی نظیر کم مصرف در انرژی نیازمند 
اجرای استانداردهای جهانی هستیم. عابدین 
با تاکید بر اینکه باید از استانداردهای جهانی 
برای تولید محصول اطالع داشته باشیم، تا 
محصوالتم��ان در جامعه بی��ن المللی مورد 
تأیید و فروش قرار بگیرد، افزود: برای مثال 
درباره محصوالت دارویی باید بدانیم جی ام 
پی ه��ای دارویی مورد تقاض��ای بازار هدف 
ما در کش��ورهای مختلف چیس��ت. ممکن 

است گفته شود در عراق یا افغانستان چنین 
استانداردهایی را ندارند. اما رقبای اروپایی و 
غربی ما آن استانداردها را برای این کشورها 
اجرا می کنند. کش��ورهای رقیب در مجامع 
تصمیم گیرنده در آن کشورهای هدف نفوذ 
می کنند و استانداردهایی را ارائه می دهند و 
مثاًل می گویند استانداردهای دارویی باید به 
این ش��کل باش��د. وی ادامه داد: اگر داروی 
ای��ران هم به آن کش��ور هدف ب��رود و این 
اس��تانداردها در زمینه بس��ته بندی، تولید و 
شرایط دیگر اجرا نشده باشد حتی از وزارت 
بهداشت عراق برگشت می خورد. چون رقیب 
هزینه کرده و برای اینکه محصولش در آنجا 
به فروش برود می گوید ایران استانداردهای 
جهانی را رعایت نکرده اس��ت. کشور هدف 
هم به ما می گوید محصوالت شما فاقد این 

استانداردهای جهانی است.

 یک پیشنهاد برای برداشتن سنگ های بزرگ تولید مسکن
بازار اجاره مسکن نگاه راهبردی می خواهد؛

کارشناس مسکن با بیان این که وزارت راه و 
شهرسازی باید به طور مستمر در بخش اجاره 
مسکن اقدامات الزم را انجام دهد، گفت: بازار 

اجاره مسکن، فقط قیمت گذاری نیست.
علی فرن��ام در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
با اش��اره به انباش��ت تقاضا  در بازار مسکن 
اظهار کرد: یک��ی از دالیل ایجاد بحران در 
بخش اس��تیجاری، کمبود عرضه مس��کن 
بوده اس��ت. وی ادام��ه داد: در هیچ دولتی 
به طور جدی س��اماندهی بازار اس��تیجاری 

را نداش��ته ایم. بازار اجاره فقط قیمت گذاری 
-تعیین میزان افزایش نرخ اجاره بها- نیست. 
وزارت راه و شهرسازی باید به طور مستمر نه 
به صورت واکنشی و هیجانی در این بخش 
اقدام کنن��د. وی با بیان این ک��ه باید برای 
کنترل ب��ازار اجاره، بس��ته های موثری اجرا 
شود، تصریح کرد: با توجه به منابع محدود و 
مشکالت موجود، نگاه راهبردی این است که 
در جاهایی که التهاب وجود دارد، ساماندهی 
در اولوی��ت ق��رار گیرد. کارش��ناس اقتصاد 

مسکن یادآور ش��د: در بخش تولید مسکن 
باید بر اساس قانون اساسی برای کم درآمدها 
خانه بس��ازیم. بای��د کارخانه های بزرگ که 
درآمدهای میلیارد دالری دارند به مسئولیت 
اجتماعی خود در قبال کارگران عمل کنند. 
در این بین نیز دولت بایس��تی برای مسکن 
کارگران تخفی��ف ۵۰ درصدی مالیات را در 
مسکن کارگری اعمال کند. فرنام بیان کرد: 
بر اس��اس بررسی های صورت گرفته توسط 
دیوان محاسبات کشور دهک های یک، دو 

و سه نمی توانند اقس��اط طرح های حمایتی 
مسکن را پرداخت کنند. بنابراین اینها شرایط 
حادی دارند که باید در اولویت قرار گیرند. از 
س��وی دیگر با اقداماتی از جمله مجوزهای 
ساخت در بخش مسکن بدون این که پولی 
خرج ش��ود سنگ های بزرگ را برداریم. وی 
با اش��اره به این که ص��دور این مجوزها ۸ تا 
۱۶ ماه زم��ان می برد، گفت: اگر بتوانیم این 
زم��ان را به ۲ م��اه کاهش دهیم، ریس��ک 
س��رمایه گذاری در بخش مس��کن به طور 

چشمگیری کاهش می یابد و در  نتیجه تولید 
مسکن رونق می گیرد.
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بانک و بيمه

جشنواره “عید تا عید” بیمه ملت 
جشنواره عید تا عید بیمه ملت به مناسبت دهه 
امامت و والیت از ۱۶ تیر )عید سعید قربان( تا 
۲۷ تیر )عید سعید غدیرخم( برگزار می شود. 
به گ��زارش روابط عمومی بیمه ملت، در این 
جشنواره، بین بیمه گزاران حقیقی )به استثناء 
خریداران بیمه شخص ثالث و زندگی( که در 
این بازه زمانی نسبت به خرید بیمه نامه اقدام 
نمایند، قرعه کشی انجام خواهد شد و به ۲۰ 
نفر جوایز ارزنده ای اهدا می شود. بیمه گزاران 
می توانند عالوه بر ش��رکت در قرعه کشی، 
از تخفیفات به ش��رح زیر نیز بهره مند شوند: 
– ۳۰درص��د تخفیف بیم��ه بدنه– ۳۵درصد 
تخفی��ف بیمه نامه آتش س��وزی غیرصنعتی 
و مس��کونی– ۲۰درصد تخفی��ف بیمه نامه 
ح��وادث انفرادی)بدون پوش��ش کرونا(– تا 
۴۰درصد تخفیف بیمه مس��ئولیت مدنی در 
قب��ال اس��تفاده کنندگان آسانس��ور، مدیران 
مراکز آموزش��ی، هیات مدیره س��اختمان و 
مدی��ران مجموعه های ورزش��ی– ۵۰درصد 
بیمه آتش س��وزی صنعت��ی– از ۲۰درصد تا 
۴۰درص��د تخفیف بیمه مس��ئولیت کارفرما 

واحدهای صنعتی

تداوم خدمت  رسانی بیمه کوثر به 
مناطق محروم و آسیب  دیده هرمزگان

پس از زلزله اخیر هرمزگان، با حضور مدیرعامل 
شرکت بیمه کوثر در این استان، مراسم تحویل 
خودروی آب  رس��ان و توزیع نذورات کارکنان 
ش��رکت در قال��ب قربان��ی هم زم��ان با عید 
س��عید قربان بین زلزله  زدگان صورت گرفت. 
مدیرعامل این شرکت پس از حضور در مناطق 
زلزله زده و دیدار با زیان دیدگان، گفت: در کنار 
عمل به تعهدات حرفه ای و ارزیابی و پرداخت 
خسارت های وارد به بیمه گذاران و بیمه شدگان 
ش��رکت در اقصی نقاط کش��ور، ارائه خدمات 
فراتر، در قالب عمل به مسئولیت های اجتماعی 
سال هاس��ت از سوی بیمه کوثر به عنوان یک 

سیاست راهبردی دنبال می شود.

سامانه پل در درگاه هما عملیاتی شد
س��امانه پرداخت لحظه ای )پ��ل(، در درگاه 
هما بانک توس��عه صادرات ایران در نسخه 

های موبایلی و نسخه وب، عملیاتی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه 
صادرات ب��ه نقل از مدیریت ام��ور فناوری 
اطالعات و امنیت فضای مجازی سامانه پل 
)سامانه پرداخت لحظه ای( ، سرویسی بین 
بانکی ، هماهنگ و استاندارد در سطح کشور 
با نظارت بانک مرکزی، تسویه پرداخت های 
لحظ��ه ای با حجم باال را در هرس��اعتی از 

شبانه روز فراهم می سازد.
براساس این گزارش، هدف اصلی سامانه پل 
، تراکن��ش پرداخت با مبالغ خرد ، مبتنی بر 
حساب بوده و برپایه نیازهای بازار و انتظارات 
کاربران، ابزار انتقال اعتبار الکترونیکی داخلی 
جدیدی را معرفی میکند که ظرف چند ثانیه 
قابل اجراس��ت. درگام اول ، س��امانه پل در 
هما )نسخه موبایلی و وبی( ، برای مشتریان 
عملیاتی ش��ده و در مراحل بعد در نس��خه 
تحویل��داری ش��عبه و BiB نی��ز عملیاتی 
خواه��د ش��د. برخی ویژگیهای س��امانه پل 
ش��امل کارکرد شبانه روزی، احتساب هرروز 
تقویمی به عنوان روز کاری، تعویض تاریخ 
روز کاری بصورت لحظه ای و در نیمه شب، 
واریز فوری یا نزدیک به فوری به حس��اب 
ذینفع ، پردازش هرتراکنش ظرف چند ثانیه 
پردازش، پردازش و تبادل بی درنگ اطالعات، 
یک تراکن��ش به ازای ه��ر پرداخت و یک 
گزارش برای هر دس��تور پرداخت و تسویه 
خالص چند جانبه از طریق ساتنا خواهد بود.

جهش چشمگیر شاخص های عملکردی 
بانک سینا 

مع��اون برنامه ری��زی و سرپرس��ت معاونت 
أمور ش��عب و مناطق بانک سینا، از جهش 
چشمگیر شاخص های عملکردی این بانک 
طی س��ال ۱۴۰۰ در مقایسه با دو سال قبل 
از آن خبر داد.حمداله جمالی خاطرنشان کرد: 
بررس��ی وضعیت عملکردی و گزارش های 
مالی منتشر ش��ده حاکی است این بانک از 
حیث رش��د میزان منابع در دو سال منتهی 
به پایان س��ال ۱۴۰۰ رون��د صعودی را طی 
کرده به نحوی که مانده منابع در پایان سال 
۱۴۰۰ با رش��د ۱۰۹ درصدی در مقایس��ه با 
س��ال ۹۸، به ۴۶۷ هزار میلیارد ریال رسیده 

است.

اخبار

سرپرس��ت معاون��ت حقوق��ی و وص��ول 

مطالبات بانک صادرات ایران منصوب شد
طی حکمی از س��وی س��ید ضیاء ایمانی، 
مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران، مهدی 
قربانی قلجلو به سمت سرپرست معاونت 
حقوق��ی و وص��ول مطالبات ای��ن بانک 

منصوب شد.

در این حکم آمده است: »نظر به شایستگی 
و س��وابق جنابعالی به موجب این حکم به 
سمت سرپرست معاونت حقوقی و وصول 
مطالبات منصوب می ش��وید تا بهره مندی 
از دان��ش و تجربه خود، ای��ن بانک را در 
دستیابی به اهداف تنظیم خود یاری کنید. 

مزی��د توفیقات جنابعالی را در مس��ئولیت 
خطیری که بر عهده دارید از محضر قادر 

متعال خواستارم«
رئی��س ام��ور برنامه ری��زی و نظ��ارت بر 
حقوق��ی  معاون��ت  حقوق��ی  واحده��ای 
ریاس��ت جمهوری، مش��اور حقوقی اداره 

سرمایه گذاری و مجامع شرکت های بانک 
رفاه، مدیر حقوقی و قراردادهای ش��رکت 
س��رمایه گذاری نف��ت، گاز و پتروش��یمی 
تامین، معاون امور مجامع و ش��رکت های 
هلدینگ آینده پویا )تابع��ه بانک ملی( از 

جمله سوابق مهدی قربانی قلجلو است.

انتصاب در بانک صادرات ایران 

معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری: 

عضو هیات مدی��ره صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچک از عق��د تفاهم نامه  ۱۰ ه��زار میلیارد 
ریال��ی میان صندوق ضمانت س��رمایه گذاری و بانک 

سپه خبر داد.
ب��ه گزارش روزنام��ه عصر ایرانیان  به نق��ل از روابط 
عموم��ی صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک؛ محبوب پناهی عضو هی��ات مدیره و معاون 
فن��ی و برنامه ریزی این صندوق در حاش��یه بازدید از 
نمایشگاه توانمندی های صادراتی صنایع کوچک یکی 
از مهم ترین اقدامات این صندوق در سال جاری را عقد 
تفاهم نامه ای میان صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچک و بانک س��په دانست که به موجب آن، 
این صندوق می تواند تا ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
را از طری��ق ص��دور ضمانت نام��ه  در اختیار صاحبان 
صنای��ع کوچک قرار دهد. پناه��ی با بیان این موضوع 
که صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به 
موج��ب قانون؛ صرفا جهت پر کردن خال وثیقه مابین 
تولیدکننده و ذی نفعان بانکی تشکیل شده است، گفت: 
زمانی که سرمایه گذار یا کارآفرین به دنبال راه اندازی 
یک واحد تولیدی اس��ت، شاهد هس��تیم تمام دارایی 
خود را ص��رف خرید و راه اندازی تاسیس��ات فیزیکی 
ماشین آالت و مواردی از این قبیل خواهد کرد و تقریبا 
دارایی قابل توجهی که به عنوان وثیقه نزد بانک ها به 
ضمانت بگذارد، نخواهد داشت. زمانی که برای دریافت 

تسهیالت به  بانک ها مراجعه می کند، بانک   ها بنا به 
نگاه اقتصادی که دارند محل اجرای طرح را به عنوان 
وثیقه نمی پذیرند و معموال تولیدکننده با مشکل مواجه 

خواهد شد. 
وی تاکی��د کرد: صندوق ضمانت صرفا برای پر کردن 
این خال تاسیس شده است تا این ضمانت نامه را برای 
واحدهایی که دچار مشکل وثیقه هستند، صادر کند و 
آن ها بتوانند به راحتی از تس��هیالت بانکی که بیشتر، 
تس��هیالت سرمایه در گردش است، استفاده کنند.  در 

این راس��تا صندوق ضمانت با تمامی بانک های کشور 
اع��م از خصوص��ی و دولت��ی تفاهم نامه های��ی دارد و 
ضمانت نامه صندوق م��ورد پذیرش تمامی بانک ها در 

سطح کشور است.
این عضو هیات مدیره در ادامه گفت: در همین راس��تا 
با امضای تفاهم نامه ای با بانک سپه، امسال می توانیم 
تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تس��هیالت را با معرفی  و 

تضمین صندوق به واحدهای متقاضی اعطا کنیم.
محبوب پناهی همچنی��ن در خصوص اقدامات مثبت 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از زمان 
تاسیس تاکنون گفت: تاکنون صندوق بیش از ۱۲ هزار 
میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کرده و توانس��ته است 
اثر بخش��ی مطلوبی در حوزه ه��ای اقتصادی از جمله 
اشتغالزایی و احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، به 
ویژه در مناطق کمتر توس��عه یافته و همچنین مناطق 
آسیب دیده از  حوادث طبیعی از جمله مناطق زلزله زده 

کرمانشاه داشته باشد.
او خاطرنش��ان کرد: امس��ال نیز به منظور اثربخش��ی 
بیشتر س��قف ضمانت نامه ها از ۳۰ به ۵۰ میلیارد ریال 
و ضمانت نامه ه��ای پیمانکاری از ۳۰ ب��ه ۷۰ میلیارد 
ریال افزایش یافته اس��ت. با توج��ه به صدور ضمانت 
نامه های اعتباری از جمله س��رمایه در گردش، توسعه 
و خرید اعتباری همچنین ضمانت نامه های پیمانکاری 
از جمله ش��رکت در مزای��ده و مناقصه، پیش پرداخت 
و حس��ن انجام کار توس��ط صندوق ضمانت س��رمایه 
گذاری صنایع کوچک، می توانیم ادعا کنیم که س��بد 
محصوالت صندوق دارای تنوع زیادی اس��ت که می 
تواند اکثر فعالیت های صنعتی کشور در صنایع کوچک 

را تحت پوشش  قرار خواهد داد.
پناهی در پایان ضمن ابراز خرسندی از استقبال خوب 
فعالی��ن اقتص��ادی از این نمایش��گاه از کلیه صاحبان 
صنایع، در سراس��ر کشور دعوت کرد تا از ظرفیت های 

فراهم آمده در این صندوق به نحو احسن بهره ببرند.

تفاهم نامه  ۱۰ هزار میلیارد ریالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری با بانک سپه

دعوت به مجمع عمومی بیمه سامان
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه س��ال مالی 
منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، بیمه سامان 
)س��هامی عام( رأس س��اعت ۱۰:۳۰ صبح 
روز پنج ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰در محل 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 
تش��کیل می گردد. به گزارش پی��ام فوری، 

روابط عمومی بیمه سامان اعالم کرد، بدین 
وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه 
سامان )سهامی عام( دعوت بعمل می آید تا 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی ساالنه این 
ش��رکت که رأس س��اعت ۱۰:۳۰ صبح روز 
پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل مرکز 

همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع 
در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک 
والفج��ر، خیابان ایرانشناس��ی، خیابان نهم، 
پالک ۶ برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 
به همراه داش��تن معرف��ی نامه و کارت ملی 
برای نمایندگان اش��خاص حقوقی و کارت 

ملی برای سهامداران حقیقی و وکالی ایشان 
الزامی است. با عنایت به مصوبات ستاد ملی 
کرونا و ابالغیه شماره ۱۰۶۸۱۵/۱۲۲ مورخ 
۰۱/۰۴/۱۴۰۱س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار 
بمنظور مش��ارکت حداکثری سهامداران در 
مجم��ع، حضور کلیه س��هامداران به ش��رط 

رعایت ش��یوه نامه بهداش��تی جدید و ارائه 
کارت واکسن بالمانع است. سهامداران می 
توانند، ب��ه صورت همزمان، جریان برگزاری 
مجمع را از طریق پیوندir.www.si۲۴ به 
صورت آنالین مشاهده و سؤاالت احتمالی در 

خصوص دستور جلسه را مطرح فرمایند.
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رسانه زدگی عامل دور شدن از هویت ایرانی حجاب
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با بی��ان اینکه حجاب و 
پوشش یک مساله هویتی برای جامعه ایران است، گفت: 
رس��انه زدگی عامل دور ش��دن از هوی��ت ایرانی حجاب 
است.ه گزارش »عصر ایرانیان«، محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در مراسمی که به مناسبت 
گرامیداشت روز عفاف و حجاب در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی برگزار ش��د اظهار داش��ت: ذی الحجه آکنده از 
رویدادهای مهم و تاریخ ساز بوده که یکی از این رویدادها 
اختصاص به روز غدیر دارد؛ بر همین اس��اس ذی الحجه 
یک ماه ویژه به ش��مار می رود. متأسفانه نسبت به این ماه 
عظیم و بهره گیری از فرصت های بزرگ آن غفلت صورت 
گرفته است.اسماعیلی با بیان اینکه وزارت ارشاد در همین 
راستا اقدامات جدیدی را انجام داده است، عنوان کرد: ستاد 
بزرگداش��ت روز غدیر در سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تأسیس ش��د همچنین برای بزرگداشت روز مباهله برای 
نخس��تین بار جمعی تشکیل شد تا در فعالیت هایی در این 
زمینه انجام شود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
اینکه محبت به اهل بیت )ع( یک نگاه تقریبی است، گفت: 
تقریباً همه جهان اسالم و در همه بخش ها یک نگاه مودت 
و محبت آمیز نس��بت به خان��دان آل اهلل وجود دارد و این 
یک فرصت مهم است تا قلوب به هم نزدیک شود.وی در 
بخش دیگر به سالروز ۲۱ تیرماه اشاره و بیان داشت: امروز 
یک روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است. یک 
مقاومت تاریخی را زن��ان و مردان انقالبی ایران در دوران 
س��یاه پهلوی اول در برابر حرکت های ضد دینی رضاخان 

قلدر انجام دادند.

حج�اب و پوش�ش یک مس�اله هویتی ب�رای جامعه  ���
ایران است

اس��ماعیلی افزود: از ۲۰۰ س��ال مواجهه جهان اسالم با 
غرب جدید جامعه ما چند مواجهه تاریخی داش��ته است 
به گونه ای که تالش می ش��ود ای��ن مواجهات به عنوان 
یک نقطه ضعف برجسته شود به گونه ای که یکی از آن 
مسائل که در ارزیابی مستشرقین و نظریه پردازان غربی 
وابسته به غرب مورد توجه قرار می گیرد مساله زن است.
اسماعیلی ادامه داد: همه آثار مستشرقین و نظریه پردازان 
غربی وقتی می خواهند دلیل عقب افتادن مس��لمانان را 
ارزیاب��ی کنند به نگاه دین درب��اره زنان توجه می کنند و 
آن را یک��ی از دالی��ل مطرح می کنند. از این رو نس��خه 
رس��یدن به علم و پیشرفت را در پوشش و حجاب عنوان 
کرده و راه حل عملی را کشف حجاب می دانند. بنابراین 
نقطه آسیب عقب افتادگی و دور ماندن از علم و پیشرفت 
را حجاب زنان می دانند.وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با 
تاکید بر اینکه حجاب و پوشش یک مساله هویتی برای 

جامعه ایران است، گفت: موضوع عفاف و حجاب با تار و 
پود جامعه ایرانی در هم آمیخته شده از همین رو دشمن 
تالش می کند این مساله هویتی را به یک مساله سیاسی 
تقلی��ل دهد زیرا حس می کند اگر این دوگانه در کش��ور 
ایجاد شود کشور دچار گسل شده و راحت می تواند به آن 
س��لطه یابد.وی در پایان خاطرنشان کرد: جدای از مساله 
ش��رعی و فقهی حجاب باید به بعد هویت ایرانی حجاب 
توجه شود. امروز اگر اروپاییان و فرانسوی ها می گویند باید 
در برابر تهاجم فرهنگی آمریکایی بایستیم نشان می دهد 
که این امر تنها مختص کش��ور ایران نیست. امروز ما در 
معرض یک جو رس��انه ای عظیم ق��رار داریم که تالش 
می ش��ود مردم ای��ران را از هویت خود دور کنند. رس��انه 
زدگی عامل دور ش��دن از هویت واقعی حجاب است.در 
ادامه حجت االسالم ارباب سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی در امور فرهنگی به ایراد س��خنرانی 
پرداخ��ت و گفت: عید قربان دل کندن از وابس��تگی ها و 
عید غدیر دل بس��تن به وارستگی ها اس��ت.وی در ادامه 
به ماجرای کشتار واقعه گوهرش��اد اشاره و بیان کرد: در 
۲۱ تیرماه جمعی از مردم با اعتراض به سیاست های غلط 
رضاخان قلدر در مس��جد گوهر ش��اد به دستور حاکمیت 
طاغوت به خاک و خون کشیده می شوند.ارباب سلیمانی 
با تاکید بر اینکه دشمن عفت و حیا را هدف قرار داده است 
بیان داشت: دشمن می داند اگر حیا را هدف قرار دهد چون 
رأس همه خوبی ها است و نهاد خانواده با حیا و عفت است 
که می تواند بقا پیدا کند بر همین اساس برای تزلزل بنیاد 

خانواده و جامعه با حیا و عفت مبارزه می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
فرهنگی

خاطره شیرینی که به نام علی)ع( گره می خورد
پویش هدیه اسباب بازی؛ 

یک کارش��ناس کتاب ک��ودک می گوی��د در پویش هدیه 
اسباب بازی، پیش از هر چیز بچه ها خاطره ای شیرین خواهند 
داشت که به نام حضرت علی )ع( گره می خورد و در ذهنشان 
می ماند. منصوره مصطفی زاده کارش��ناس کتاب کودک در 
گفتگو با »عصر ایرانیان«، درباره پویش هدیه اس��باب بازی 
که به مناسبت عید غدیر برگزار می شود، گفت: شاید برخی 
تصور کنند ما قهرمان ها و اس��طوره های دینی و داس��تانی 
ایرانی نشناخته ایم و به همین دلیل هم نتوانسته ایم آن ها را 
به جمعه معرفی کنیم، اما در واقع چنین نیس��ت و مشکل 
جای دیگری است. ماجرا این جاست که ما نتوانسته ایم این 
شخصیت ها را در یک فرم مناسب و جذاب برای گروه های 
سنی کودک و نوجوان ارائه کنیم و از این رو دچار ضعف عدم 
شناخت درست این گروه های سنی هستیم. ما به نوعی دچار 
خطای نشناختن بچه ها شده ایم و متأسفانه زبان حرف زدن با 
آن ها و مسائلی که برایشان جذابیت دارند، را هنوز نیافته ایم. 

وی اف��زود: به همین دلیل هم هنوز حتی قصه های خوبی 
برایشان نگفته ایم. از آن جا که عمده فعالیتم در حوزه کتاب 
اس��ت، باید بگویم این ضعف در حوزه داستان نویس��ی هم 
وج��ود دارد، برای همین اس��ت که اقبال کتاب های ترجمه 
شده در بین کودکان و نوجوانان بسیار است. برخی می گویند 
کتاب های ترجمه خشونت و محتوای ناسالم و … دارند و با 
همین موارد مخاطب را جلب می کنند، اما این جمالت فقط 
بهانه اند. مش��کل این است که ما هنوز شکل درست ارائه را 
پیدا نکرده ایم و باید این ضعف را بپذیریم. این کارشناس کتاب 
کودک در ادامه گفت: پویش »هدیه اس��باب بازی« یکی از 
همین شکل های درست ارائه است، اهالی مأوا این نکته مهم 
را دریافته اند و به نظرم اقدام خوبی را شکل داده اند که می تواند 
بر گروه سنی خردسال و کودک تأثیر بسیار بگذارد. چون در 
این رده های سنی مهم است که می توانیم روی بچه ها تأثیر 
بگذاریم و آن ها را با فرهنگ و چهره های بزرگ مذهبی مان 

آشنا کنیم و انس و محبتشان را جلب کنیم. شاید این سوال 
پیش بیاید که چطور این انس و مودت ایجاد خواهد شد؟ باید 
بگویم همراه کردن یک خاطره ش��یرین با اسم و عنوان ان 
شخصیت مد نظر تأثیر خود را خواهد گذاشت. در پویشی که 
به راه افتاده، پیش از هر چیز بچه ها خاطره ای شیرین خواهند 
داشت که به نام حضرت علی )ع( گره می خورد و در ذهنشان 
می ماند و از آن جایی که حوزه فعالیت کودک و نوجوان تقریبًا 
از فعالیت های خوب خالی است، چنین رویدادهایی که از ایده 
تا اجرا غیرفرمایش��ی و باکیفیت پیش بروند، بسیار اثرگذار 
خواهند بود. مصطفی زاده در ادامه گفت: این پویش دو وجه 
دارد؛ یکی این که وقتی یک کودک اسباب بازی اش را هدیه 
می دهد، شادی عمیقی را تجربه می کند، شادی ای به مراتب 
بیشتر از کودک دریافت کننده هدیه. چرا که نیکی کردن در 
کودک شادی عمیق تری را ایجاد خواهد کرد تا نیکی دریافت 

کردن. 
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»هانري چهارم« که بود؟
هانري چهارم پادشاه فرانسه در ۱۲ سپتامبر ۱۵۵۳م 
به دنیا آمد و پس از مرگ هانري سوم، در ۲۵ مارس 
س��ال ۱۵۸۹م در ۳۶ س��الگي به پادشاهي فرانسه 
رسید.وي اولین پادش��اه از سلسله بوربون به شمار 
مي رفت.سال هاي آغاز حکومت هانري چهارم بیشتر 
به جنگ هاي داخلي گذش��ت، اما در سال هاي آخر 
سلطنت به ترمیم خرابي ها و توسعه آباداني فرانسه 
پرداخت.هان��ري چهارم ضمن منظم س��اختن امور 
مالي فرانسه، هنر و صنعت را ترویج کرد و بر وسعت 
خاک فرانسه افزود.ازجمله اقدامات او، وضع مقرراتي 
براي امور مالي، ترغیب و تشویق کشاورزي، ساخت 
جاده ها و کانال هاي جدید، توس��عه تجارت خارجي 
با بس��تن معاهداتي با انگلستان، اسپانیا و عثماني و 
تبدیل کانادا به مستعمره فرانسه را مي توان ذکر کرد.
گفته ش��ده که وي ب��ه خوش بختي تمامي طبقات 
مي اندیشید و شعار معروف وي، »هر یکشنبه، یک 
جوجه در دیگ هر روس��تایي« نیز بر همین اساس 
بوده اس��ت.وي در ۱۳ اوت ۱۵۹۸م فرمان مشهور 
»نانْْت« مبني بر آزادي پروتستان ها و برابري آن ها 
ب��ا کاتولیک ها را صادر کرد اما این پیمان در س��ال 
۱۶۸۵م توس��ط لویی چهاردهم لغ��و گردید.هانري 
چهارم در سیاس��ت خارجي، پیگیر تشکیل اتحادي 

علیه اسپانیا و خاندان هابسبورگ اتریش بود.

دادگاه سرکرده گروهک تروريستی تندر مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱۱8(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم اللَُّهَمّ اْغُز بِکِلّ نَاِحیٍة ِمَن الُْمْس��لِِمیَن 
َعلَی َمْن بِإَِزائِِهْم ِمَن الُْمْش��ِرکیَن بارخدایا مس��لمانان 
را در ه��ر ناحیه با مش��رکانی که در براب��ر آنان اند به 
کارزار ب��دار، در فرهن��گ ق��رآن و اه��ل بیت علیهم 
الس��الم موضوع ش��رک بس��یار نکوهش ش��ده و در 
واقع خط قرمز خداس��ت، مسلمانان موظفند به برائت 
از مش��رکین، زندگانی مشرکین مایه عبرت برشمرده 

شده است در قیامت نیز عذاب مشرکان دوبرابر است. 
مشرکان همیشه از طرق مختلف قصد ضربه زدن به 
اس��الم داشته و دارند پس هوش��یاری همه جانبه نیاز 
اس��ت که در مقابل آنان در مراحل مختلف ایستادگی 
کرد، مش��رکان هم میل به جنگ نظام��ی دارند هم 
می��ل به جنگ ه��ای عقیدتی دارند چرا که مش��رک 
خداون��د را انکار نمی کند بلکه برای او ش��ریک قائل 
است، مش��رکین در جنگ های اعتقادی بروز و ظهور 

بس��یار پیچیده ای دارند و چون منکر معاد هستند پس 
ب��رای آنان فرقی نمی کند جبهه مقابل را چگونه نابود 
کنند. مش��رکان به هیچ وجه در هیچ موضوع فردی و 
سیاسی اجتماعی قابل اعتماد نیستند به وعده ها پایبند 
نیستند بیشتر به منافع پایبند هستند باید در معاهدات 
سیاسی از مشرکین تضمین های گرفت که منافع آنان 
را در خطر بیندازد بلکه به این واسطه آنان را نسبت به 

تعهداتشان متعهد کرد.
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ديانت

از سرنوشت علمای یهود پند بگیرید!
هاجر نادعلی-تبیان: امر به معروف و نهی از منکر یکی از ش��اخص های فرهنگی و اصلی اقدام امام حسین 
علیه الس��الم در قیام عاشوراس��ت که بارها توسط ایشان به صراحت بیان شده است.فرمان به کار پسندیده و 
بازداش��تن از کار ناپس��ند را »امر به معروف و نهی از منکر« می گویند.امر به معروف و نهی از منکر، پیشینه 
ای به قدمت تاریخ حیات انس��ان دارد.نخس��تین انس��ان دعوت کننده به نیکی، آدم بود و پس از وی نیز پیام 
آوران وح��ی و پی��روان آنان در انجام این وظیفه مهم ت��الش کرده اند.مهمترین این تالش ها، قیام حضرت 
اباعبدا... الحسین علیه السالم بود، که اساس آن با امربه معروف و نهی از منکر آمیخته شده است.از دیدگاه 
امام علی علیه الس��الم، فریضه امر به معروف و نهی از منکر س��ه مرتبه دارد: »فمنهم المنکر بیده و لسانه و 
قلبه فذلک المستکمل لخصال الخیر؛گاهی فرد با دست و زبان و قلب نهی از منکر می کند، چنین کسی همه 
خصلت های خیر را تکمیل می نماید« مراتب سه گانه امر و نهی در این روایت از مشکل به آسان )۱-دست، 
۲-زبان، ۳-قلب( بیان گردیده است.تقس��یم بندی فوق، در کتاب های فقهی علمای اسالم نیز رایج است و 
فقها به هنگام بحث از این فریضه، آن را به این سه مرتبه تقسیم می نمایند.در نگاه امیرالمومنین علی علیه 
الس��الم امر به معروف و نهی از منکر، عنایت دین، قوام ش��ریعت و با فضیلت ترین اعمال بندگان خداس��ت 
َل َم��ا ُتْغلَُبوَن َعلَْیِه ِمَن الِْجَهاِد الِْجَهاُد  ک��ه حتی از جهاد در راه خداوند نیز باالتر اس��ت.آن حضرت فرمود: »أَوَّ
بَِأْیِدیُکْم، ُثمَّ بَِألِْسَنتُِکْم، ُثمَّ بُِقُلوبُِکْم؛ َفَمْن لَْم َیْعِرْف بَِقلْبِِه َمْعُروفاً، َولَْم ُیْنِکْر ُمْنَکراً، ُقلَِب َفُجِعَل أَْعاَلُه أَْسَفُلُه، َو 
أَْسَفلَُه أَْعاَلُه؛ نخست درجه از جهاد که از آن باز می مانید، جهاد با دستهایتان بود، پس جهاد با زبان، سپس 
جهاد با دلهاتان، و آن که به دل کار نیکی را نس��تاید و کار زش��ت او را ناخوش نیاید، طبیعتش دگرگون شود 
چنانکه پستی وی بلند شود و بلندیش سرنگون زشتی هایش آشکار و نیکویی هایش ناپدیدار.« ترک نظارت 
ملی، و بی توجهی به مراحل امر به معروف، انسان را دگرگون نموده دچار مسخ ارزشها می کند، هاضمه ی 
جامعه بیمار می گردد به طوری که بد و خوب را دیگر تش��خیص نمی دهد.موالی متقیان فرمود: َو الِْجَهاُد 
ْدِق ِفی الَْمَواِطِن، َو َشْنآن الَْفاِسِقیَن: َفَمْن  ِمْنَها َعلَی أَْربَِع ُشَعٍب: َعلَی الَأْْمِر بِالَْمْعُروِف، َوالنَّْهِی َعِن الُْمْنَکِر، َو الصِّ
أََمَر بِالَْمْعُروِف َشدَّ ُظُهوَر الُْمْوِمنِیَن، َو َمْن نََهی َعِن الُْمْنَکِر أَْرَغَم أُنُوَف الَْکاِفِریَن؛ و جهاد بر چهار شعبه است: به 
کار نیک وادار نمودن، و از کار زشت منع فرمودن و پایداری در پیکار با دشمنان، و دشمنی با فاسقان.پس آن 
که به کار نیک واداش��ت، پش��ت مومنان را استوار داشت، و آن که از کار زشت منع فرمود بینی منافقان را به 
خاک سود.امام علی علیه السالم، برای امر به معروف و نهی از منکر آثار مبارکی ذکر می نماید که برخی از 
آنان عبارتند از: ۱-َمن أَمَر بِالَمعروِف َشدَّ َظهُر الُموِمِن َو َمن نَهی َعِن الُمنَکِر أَرَغَم أَنَف الُمناِفِق َو أَِمَن َکیَدُه؛ 
ه��ر ک��س امر به معروف کند به مومن نیرو می بخش��د و هرکس نهی از منکر نماید بینی منافق را به خاک 
مالیده و از مکر او در امان می ماند.»چرا از نکوهشی که خداوند نسبت به علمای یهود فرموده است پند نمی 
گیرید؟ ...چرا که علمای یهود مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نمی کردند.«۲-واُمر بِالَْمْعُروِف 
نَْیا َو اْلِخَرُة َیْأُمُر  تَُکْن ِمْن اَْهلِِه؛ امر به معروف کن تا از اهل معروف شوی.۳-َمْن َکاَن ِفیِه ثاََلٌث َسلَِمْت لَُه الدُّ
بِالَْمْعُروِف َو َیْأتَِمُر بِِه َو َیْنَهی َعِن الُْمْنَکِر َو َیْنَتِهی َعْنُه َو ُیَحاِفُظ َعلَی ُحُدوِد ا... َجلَّ َو َعال؛ کسی که سه چیز در 
او باشد، دنیا و آخرتش سالم می ماند: ۱.امر به معروف کند و خود نیز پذیرای آن باشد.۲.نهی از منکر کند و 
خود نیز پذیرا باشد.۳.حدود الهی را نگهداری کند.امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخص های فرهنگی 
و اصلی اقدام امام حسین علیه السالم در قیام عاشوراست که بارها توسط ایشان به صراحت بیان شده است.

امام حسین)علیه السالم( هم چون پدرش امیرالمومنین علیه السالم، به هر طریق ممکن، به افشای جنایات 
بنی امّیه پرداخت و برای احیای دین الهی و سنت های پیامبر خاتم صلی ا... علیه و آله، تا پای جان ایستادگی 
کرد.آن حضرت در سرزمین مقّدس »منا«، طّی یک خطابه بسیار مهم، سرشناسان جامعه اسالمی آن روز را 
به سبب مسامحه و سهل انگاری نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اصالح امور جامعه، مورد 
مالمت و سرزنش قرار داد و فرمود: »چرا از نکوهشی که خداوند نسبت به علمای یهود فرموده است پند نمی 
َت«) سوره مائده، آیه  ��حْ بَّانِیُّوَن َوااَلْحَباُر َعْن َقْولِِهُم ااِلثَْم َواَْکلِِهْم السُّ گیرید؟ آنجا که فرمود: »لَْواَل َیْنَهاُهُم الرَّ
۶۳(.« چراکه علمای یهود، مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نمی کردند.آنگاه امام)علیه السالم( 
لََمِه الَِّذیَن بَْیَن اَْظُهِرِهُم الُْمْنَکَر  در ادام��ه چنین فرمود: »َو اِنَّما عاَب ا... ذلَِک َعلَْیِهْم، اَلنُِّهْم کانُوا َیَرْوَن ِمَن الظَّ
َو الَْفساَد، َفال َیْنَهْونَُهْم َعْن ذلَِک«؛ خداوند تنها از این جهت بر آنها عیب می گیرد که آنها با چشم خود شاهد 
زشتکاری و فساد ستمکاران بودند ولی )هیچ عکس العملی نشان نمی دادند و( آنان را نهی نمی کردند؛ سپس 
َیْت َو اُِقیَمْت، اِْسَتقاَمِت الَْفرایُِض ُکلُّها َهیُِّنها َو َصِعُبها«؛  در مورد اهّمّیت و عظمت این دو فریضه فرمود: »اِذا اُدِّ
هرگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر به درستی انجام شود و اقامه گردد، فرایض دیگر اعّم از آسان و 
دش��وار انجام خواهد شد«.شاید بتوان صریح ترین و رساترین تعبیر امام)علیه السالم( در تبیین انگیزه اصلی 

قیام عاشورا را جمله ای دانست که در وصّیت نامه اش به محّمد حنفّیه آمده است.

توان نظامی رژیم صهیونیستی بر این فرضیه استوار است 
که اگر جنگی اتف��اق بیفتد این جنگ مبتنی بر عملیات 
برق آس��ای هوای��ی خواهد بود. رژیم اش��غالگر قدس به 
دنبال توسعه منافع و اهداف خود در دریاها نبوده تا اینکه 
در س��ال ۲۰۱۳ نقش��ه جاه طلبی های این رژیم در دریا 
تغییر کرد. چن��د روز پیش خبر موفقیت عملیات پهپادی 
حزب اهلل بر فراز میدان گازی کاریش جهانی شد. گرچه 
رژیم صهیونیس��تی س��عی کرد تا این عملیات را تهدید 
جهانی معرفی نماید اما برخی تحلیلگ��ران این رخداد را 
عامل تحرک بخش به مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی 
میان لبنان و رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه عنوان 
کردند. حال س��وال این اس��ت که رژیم صهیونیستی چه 
مناف��ع و چه پروژه های��ی در دریاه��ا دارد و توان نظامی 
آن در دریا چگونه اس��ت؟ در پاس��خ بای��د گفت که توان 
نظامی رژیم صهیونیستی بر این فرضیه استوار است که 
اگ��ر جنگی اتفاق بیفتد این جنگ مبتنی بر عملیات برق 
آس��ای هوایی خواهد بود. بنابراین رژیم اشغالگر قدس از 
بدو ش��کل گیری، روی توان هوایی متمرکز بوده است. 
پایبندی رژیم صهیونیستی به این فرضیه باعث شد تا این 
رژیم در جنگ ها و عملیات دریایی متحمل شکست های 
پی در پی شود. از شکست دریایی در جنگ ۱۹۶۷ گرفته 
تا شکست از ارتش مصر در عملیات قورباغه ها و عملیات 
پهپادی اخیر ح��زب اهلل لبنان. همچنین در جنگ ۱۹۷۳ 
معروف به جنگ اکتبر، علیرغ��م ادعای مراکز مطالعات 

استراتژیک رژیم صهیونیستی در مورد قایق های اختراع 
ش��ده توسط این رژیم در این جنگ، نیروی دریایی مصر 
توانست سد محکمی در برابر رژیم صیهونیستی ایجاد کند 
و یک��ی از نفتکش های بزرگ ای��ن رژیم را غرق کند. بر 
همین اساس، رژیم اشغالگر قدس به دنبال توسعه منافع 
و اهداف خود در دریاها نبود تا اینکه در سال ۲۰۱۳ نقشه 
جاه طلبی های این رژیم در دریاها تغییر کرد. این رژیم در 
سال ۲۰۱۳، زمانی که عملیات استخراج انرژی از میدان 
تامار را آغاز کرد، به دنبال آن بود که خود را به عنوان یک 
اقتصاد-انرژی نوظهور که توانایی رقابت با کش��ورهایی 
چون مصر و روسیه دارد، معرفی نماید. رژیم صهیونیستی 
برای توسعه منافع اقتصادی خود دو میدان گازی کاریش 
و لویاتان که مالکیت آنها مورد مناقشه بود، را تحت اشغال 
خود در آورد. چند س��ال بعد، رژیم اش��غالگر قدس گاه با 
ایجاد ائتالف با قبرس و یونان علیه ترکیه و گاه با ایجاد 
توافق برد- برد با ترکیه سعی کرد تا بر گاز شرق مدیترانه 
مسلط شود. در واقع برای رژیم صهیونیستی، دریا چیزی 
بیش از عرصه ای برای س��رمایه گذاری های جدید است. 
دریا محل پروژه های بزرگ این رژیم نیز هست. از جمله 
پروژه بزرگ »سیستم کابل آبی« که فلسطین اشغالی را 
به کابل اینترنت ایتالیا، یونان و فرانسه متصل می کند. این 
پروژه با نظارت گوگل قرار است در سال ۲۰۲۴ مورد بهره 
برداری قرار گیرد. از سوی دیگر پروژه اتصال اروپا و آسیا 
که قرار است بر اساس خطوط زیر دریایی یونان و قبرس 

انرژی الکتریکی جایگزین برای رژیم صهیونیستی تأمین 
کند، نیز در دریا متمرکز است. اما عملیات پهپادی موفقیت 
آمیز حزب اهلل بر فراز میدان گازی کاریش بار دیگر ضعف 
این رژیم در دریا را نمایان کرده است و ثابت کرد که این 
رژیم که فاقد ناوش��کن و ناو هواپیمابر است توان مقابله 
با قدرت های منطقه ای مانند جمهوری اس��المی ایران را 
ن��دارد و قادر نخواهد بود از مناف��ع حیاتی خود در دریاها 
محافظت کند. در این راستا، ساموئل هلفونت، پژوهشگر 
کالج جنگ های ایاالت متحده آمریکا می نویسد: فرهنگ 
و یا همان چیزی که او »ش��خصیت یهودی« می نامد، 
با خش��کی در ارتب��اط اس��ت و در ایجاد ارتب��اط با دریا 
ناتوان اس��ت. این محقق می گوید که سیاست های رژیم 
صهیونیستی برای روی آوردن به دریا یک مانع فرهنگی 
نیز دارد و هویت این رژیم با دریا بیگانه اس��ت. هلفونت 
بر این باور اس��ت که رژیم صهیونیستی با تمرکز زیاد بر 
ایده »سرزمین موعود« یک شخصیت یهودی وحشی را 
تقدیم کرده است که برای او دریا چیزی جز مانعی در راه 
رسیدن به خشکی نیست و بر این اساس، عامل فرهنگی 
یک مانع بسیار بزرگ در برابر جاه طلبی های دریایی رژیم 
صهیونیستی به شمار می رود. توان نیروی دریایی تنها به 
کشتی ها و بنادر بس��تگی ندارد، بلکه به هویتی نیاز دارد 
که مردم را به س��مت دریا سوق دهد تا به عنوان ملوان، 
مهندس، ماهی گیر کار کنند و این همان چیزی است که 

رژیم صهیونیستی فاقد آن است.

صهیونیست ها در دریاها به دنبال چه چیزی می گردند؟

تداوم جنگ در اوکراین برخالف برخی پیش بینی ها برای 
پایان احتمالی آن و تشدید تحریم های آمریکا و متحدان 
غربی علیه روسیه، به تدریج می رود تا با فرارسیدن فصل 
سرما چنان تاثیر منفی بر وضعیت انرژی اروپا بگذارد که 
وحدت اروپا را به خطر بیندازد. با وجود اینکه اخبار مربوط 
به جنگ در اوکراین حکایت از پیروزی های نظامی قابل 
توجه روس��یه دارد، در عین حال اخبار اقتصادی از سراسر 
جهان از بی تاثیر ب��ودن و حداقل کم تاثیر بودن تحریم 
های غرب علیه روسیه خبر می دهند، چرا که روسیه نیز در 
این جنگ از ابزارهای اقتصادی قوی از جمله گاز و غالت 
علیه دش��منان غربی اس��تفاده کرده است. موفقیت های 
نسبی چند روز اخیر روسیه در این جنگ نظامی با اهداف 
اقتصادی و امنیتی موجب شد تا »الکسی رزنیکوف« وزیر 
دفاع اوکراین روز یکش��نبه به شکست کشورش در نبرد 
با نیروهای روس��ی اعتراف کند، اعترافی که موجب بروز 
اختالف در جبهه غرب به ویژه اروپایی ها علیه روسیه شده 
است. حتی اظهارات جدید جوزپ بورل، رئیس دیپلماسی 
خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نیز حکایت از بروز اختالف 
ش��دید میان کش��ورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای 
جهان در باره ادامه جنگ در اروپا دارد. وی دیروز در پایان 
نشست وزیران گروه ۲۰ در اندونزی فاش کرد که دیدگاه 

کشورهای اروپایی درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین، 
هنوز در میان کشورهای عضو گروه ۲۰ غالب نیست. بورل 
در حساب توییتری خود نوش��ت: »نبرد جهانی روایت ها 
پیرامون اوضاع اوکراین در جریان اس��ت و ما تاکنون در 
این خصوص پیروز نش��ده ایم ... چون در ماه مارس، ۱۴۰ 
کشور از جمله اعضای گروه ۲۰ با اقدام نظامی روسیه در 
اوکراین مخالفت کردند، با این حال، امروزه بسیاری از آنها 
درباره وضعیت کنونی مطمئن نبوده و مایل نیستند طرف 
اوکرای��ن را بگیرند، برای اینکه این امر منافع ژئوپلیتیکی 
آنه��ا را به خطر می اندازد. »این در حالی اس��ت که جنگ 
غرب علیه روسیه در ش��رق اروپا یعنی اوکراین، تقریبا ۶ 
ماه اس��ت در قالب جنگ نظامی و بیشتر اقتصادی ادامه 
دارد چون والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در ۲۱ 
فوریه ۲۰۲۲ )دوم اسفند ۱۴۰۰( با انتقاد از بی توجهی غرب 
به نگرانی های امنیتی مسکو، استقالل جمهوری های خلق 
دونتس��ک و لوگانس��ک را در منطقه دونباس به رسمیت 
ش��ناخت. در ۲۳ فوریه )۴ اسفند( و تنها یک روز پیش از 
آغاز جنگ اوکراین، شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این 
اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد، 
تحریمی که همچنان در قالب های مختلف ادامه دارد اما 
بیش��تر تاثیر منفی را بر خود کش��ورهای اروپایی گذاشته 

اس��ت. پوتین روز ۲۴ فوریه )۵ اسفند ۱۴۰۰( نیز عملیات 
نظامی که آن را »عملیات ویژه« خواند، علیه اوکراین آغاز 
ک��رد و به این ترتیب روابط پرتنش مس��کو – کی یف به 
رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و با ورود اتحادیه اروپا و 
آمریکا به ویژه در قالب نیروهای ائتالفی پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( به این بحران اوضاع منطقه هر روز از قبل 
بدتر ش��ده و این روند همچنان ادامه دارد و اکنون زمرمه 
هایی در خصوص کابووس اروپا با ش��روع فصل سرما و 
تعطیلی مدارس و دیگر مراکز ش��نیده می شود. تارنمای 
فارن پالیس��ی نیز روز ۲۱ تیر ماه نوشت: در شرایطی که 
قطع گاز روسیه امنیت انرژی اروپا را به خطر انداخته است، 
این قاره برای مقابله با آنچه که به گفته کارشناسان یکی 
از بدتری��ن بحران های انرژی اس��ت - و هر روز هم می 
تواند بدتر شود-، دس��ت و پنجه نرم می کند؛ موضوعی 
که به کابوس��ی برای اروپا تبدیل ش��ده است. در همین 
حال اکنون برخی مق��ام های آمریکا به تازگی با اعتراف 
به شکست سیاس��ت های غرب به ویژه آمریکا در اروپا، 
چند بار به روزنامه اقتصادی بلومبرگ این کشور گفتند که 
ذخایر تسلیحات آمریکا و اروپا در مقطعی کاهش می یابد 
و با فرسایش��ی شدن جنگ، حفظ همان سطح از حمایت 

مادی دشوار خواهد بود.

اروپا خود را برای عصر یخبندان آماده می کند


