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رئیس مجلس ش��ورای اس��امی گف��ت: باید حجم 
مبادالت تجاری ایران و ازبکس��تان ه دو میلیارد دالر 
در سال برسد. به گزارش »عصر ایرانیان«، محمدباقر 
قالیباف در دیدار ب��ا تنزیله ناربای آوا، رئیس مجلس 
س��نای ازبکس��تان با بیان اینکه بیش از ۳۰ سال از 
رواب��ط دیپلماتیک بین ایران و ازبکس��تان می گذرد 
اما ارتباط دو کش��ور آن طور که باید و ش��اید عمیق 
نب��وده اس��ت، گفت: س��ابقه تاریخ��ی و فرهنگی و 
ش��ناخت دو ملت از یکدیگر بسیار عمیق و ریشه دار 
اس��ت و ب��ه فراخور آن باید ارتباطات دو کش��ور هم 
در سطح پارلمان ها افزایش یابد. وی بیان کرد: توقع 
بود که بع��د از پیروزی انقاب اس��امی در ایران و 
اس��تقال ازبکستان روابط دو کش��ور بیشتر شود. با 
این وجود، بسیار خوش��حالم که در سی امین سال از 
روابط دیپلماتیک دو کش��ور به دعوت رئیس مجلس 
قانون گذاری ازبکس��تان در این کشور حضور یافته ام.
قالیب��اف ادامه داد: دو م��اه دیگر رئیس جمهور ایران 
برای شرکت در اجاس شانگهای و برگزاری نشست 
دوجانبه بین ایران و ازبکستان به تاشکند سفر خواهد 
ک��رد. باید روابط بین دو کش��ور ارتقا پیدا کند و باید 
حجم مبادالت تجاری ایران و ازبکستان به دو میلیارد 
دالر در س��ال برس��د. وی درباره موضوع افغانستان، 
گفت: موضع اصولی جمهوری اسامی ایران تشکیل 
یک دولت فراگیر با حضور همه گروه ها در افغانستان 
است تا ش��اهد برقراری صلح در این کشور و منطقه 
باش��یم. رئیس مجلس شورای اس��امی تأکید کرد: 
الزم اس��ت مش��کل روادید برای رانن��دگان، تجار و 

توریسم حل و فصل شود.
رئیس مجلس س�نای ازبکستان: عالقه زیادی به  ���

فرهنگ و ارزش های ایران داریم
در ادامه خانم تنزیله ناربای آوا، رئیس مجلس سنای 
ازبکستان، گفت: ما ایران را از نزدیک ترین شرکای 
خود می دانیم و روابط پارلمانی بین دو کشور در حال 
پیشرفت و توسعه اس��ت. وی تصریح کرد: عضویت 
ایران در س��ازمان همکاری های شانگهای آن هم در 
سمرقند یک رویداد تاریخی و فراموش نشدنی است. 
رئیس مجلس س��نای ازبکس��تان افزود: با توجه به 
اینکه ایران و ازبکس��تان فرهنگ نزدیک و مشترکی 
به وی��ژه از لحاظ دینی، مذهبی و س��نن با یکدیگر 
دارند، تقویت همکاری های دو کش��ور در حوزه های 
مختلف بسیار اهمیت دارد. ما عاقه بسیار زیادی به 
فرهنگ و ارزش های ایران داریم. وی اظهار داشت: 
درباره افغانس��تان تأکید ما هم لزوم تش��کیل دولت 
فراگیر در این کش��ور است و الزم است در این دولت 
همه گروه های اجتماعی و سیاسی افغانستان حضور 

داشته باشند.

قالیباف در دیدار با رئیس مجلس سنای ازبکستان:

حجم مبادالت تجاری ایران و 
رئی��س جمهور با بیان اینکه جمهوری اس��امی از مواضع به حق و ازبکستان باید به 2 میلیارد دالر برسد

منطقی خود عقب نش��ینی نمی کند، ب��ه آمریکایی ها توصیه کرد که 
به جای تکرار تجربه شکس��ت خورده فشار حداکثری به ملت ایران، 
واقعیت ه��ا را ببینند و از گذش��ته درس عبرت بگیرن��د. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه 
روز چهارشنبه هیات دولت در واکنش به ادعاهای اخیر آمریکایی ها 
در خص��وص برجام گفت: آمریکایی ها گفته ان��د ایران باید به برجام 
برگردد، در حالی که جمهوری اس��امی هرگز از برجام خارج نشده 
و ای��ن آمریکا بوده ک��ه نقض پیمان کرده اس��ت. وی افزود: امروز 
نه تنه��ا برای اروپایی ه��ا به عنوان متحد آمریکایی ه��ا در مذاکرات، 
بلکه برای همه ملت های جهان س��ؤال شده است که چرا آمریکا به 
تعهدات خود در برجام پایبند نماند و از آن خارج ش��د؟ رئیس جمهور 
با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت: 
آمریکایی ها بارها گفته اند فش��اری که به ملت ایران تحمیل کردند 
بی س��ابقه و حداکثری بوده اما س��خنگوی وزارت خارجه این کشور 
رس��ماً اعام کرد این فشارها به هیچ وجه کارساز نبوده و مفتضحانه 
شکس��ت خورده اس��ت. رئیس��ی با بیان اینکه جمهوری اسامی از 
مواضع به حق و منطقی خود عقب نش��ینی نمی کند، به آمریکایی ها 

توصیه کرد که به جای تکرار تجربه شکس��ت خورده فشار حداکثری 
به ملت ایران، واقعیت ها را ببینند و از گذش��ته درس عبرت بگیرند. 
وی افزود: آمریکایی ها باید در طول 4۳ سال اخیر متوجه شده باشند 
که نمی شود با زبان زور با ملت ایران سخن گفت؛ این عجیب است 
که آنها باز هم می خواهند با همان ادبیاتی س��خن بگویند که حتمًا 
نتیج��ه  ای برای آنها نخواهد داش��ت. رئیس جمهور گفت: جمهوری 
اسامی ایران در مذاکرات با 1+5 و 1+4 همواره کامًا عقانی عمل 
کرده و خواسته های منطقی خود را مطرح کرده است. امروز هم تیم 
مذاکره کننده خواسته ای خارج از چارچوب ها مطرح نکرده و در تداوم 
مسیری که تاکنون طی شده، بر اساس موازین عمل می کند. رئیسی 
در ادامه با اشاره به سفر مسئوالن آمریکایی به منطقه تأکید کرد: اگر 
رفت و آمدهای مقامات  آمریکایی به کشورهای منطقه برای تحکیم 
موقعیت رژیم صهیونیس��تی و عادی سازی روابط این رژیم با برخی 
کشورهاس��ت، تاش های آنها به هیچ عنوان برای صهیونیس��ت ها 
امنیت س��از نخواه��د ب��ود. وی خطاب ب��ه آمریکایی ه��ا گفت: اگر 
می خواهی��د بدانید که عملکرد و رفت وآمدهای ش��ما در منطقه چه 
اثری داش��ته، با چش��م باز موضع ملت ها را ن��گاه کنید که نفرت از 
صهیونیس��ت ها و جنایات این رژیم در دل آنها افزایش یافته است. 

رئیس جمه��ور همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اس��امی ایران 
تمام تحوالت منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از هیچ تحرکی غافل 
نیست، خاطرنشان کرد: بارها به کسانی که از سوی آمریکایی ها پیام 
آورده اند گفته ایم که اگ��ر کوچک ترین حرکتی علیه تمامیت ارضی 
ایران انجام ش��ود، با عکس العمل قاطع ما مواجه خواهد شد. رئیسی 
در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع ارتقای زیرساخت های 
رفاه��ی در ح��وزه آموزش عالی اش��اره کرد و با تاکی��د بر ضرورت 
توسعه، نوسازی و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، بویژه خوابگاه های 
دانشجویی متاهلی، خواستار برنامه ریزی دقیق برای مشارکت اقشار 
مردمی و َخّیرین و همچنین همکاری بنیادها و مؤسسات در احداث 
این خوابگاه ها ش��د. وی همچنین توجه دستگاه ها به خدمت رسانی 
شایس��ته به م��ردم و مطالبات آنها را مورد تأکید ق��رار داد و با بیان 
اینک��ه هیچ کاری مهم تر از خدمت به م��ردم و حفظ آرامش و امید 
در جامعه نیست، از افزایش سرمایه اجتماعی و امید در دل مردم به 
عنوان اَبَرپروژه دولت سیزدهم یاد کرد. رئیس جمهور متذکر شد: همه 
کارگزاران دولت باید خود را موظف به امیدآفرینی در جامعه بدانند و 
هرکس نسبت به امور مردم بی توجه باشد و آگاهانه یا ناآگاهانه مردم 

را ناامید کند، خاف راهبرد نظام و دولت حرکت می کند.

 از مواضع به حق و منطقی خود عقب نشینی نمی کنیم
رئیس جمهور:

ادامه از همین صفحه ���
...البته اقتضائات مقام انسانی و تعدد محدودیت ها و مأموریت ها فاصله ای بین 
بایدها و هس��ت ها ایجاد می کند؛ اما عقل و نقل به ما یاد داده اس��ت: »ما ال 
یدرک کله ال یترک کله؛ کاری را که نمی توان به شکل کامل انجام داد، نباید 
از اساس ترک کرد« فلذا شورای نگهبان، به عنوان حافظ و نگهبان حریم شرع 
و قانون اساس��ی، محترم و وجودش پر از خیر و برکت است و هیچگاه نباید 
تضعیف و تخریب شود اما حتما باید با نقدهای سازنده و نصح و خیرخواهی، 
تقویت ش��ود. در ایام سالروز تأسیس شورای نگهبان، باید یاد و نام امام راحل 
و عظیم الشأن را گرامی بداریم و به روح ملکوتی معمار کبیر انقاب اسامی، 
درود بفرستیم که اگر نبود، دغدغه های شرعی و قانونی، جایی در اداره کشور 
نداش��ت. شورای نگهبان، همواره از جانب دشمن مورد حمله و هجمه بوده و 
هست که البته طبیعی بوده و دور از انتظار نیست؛ مجموعه ای که دغدغه دینی 
و قانونی دارد برای تمدن دین س��تیز غربی حتما غیرقابل تحمل است. اما در 
داخ��ل نیز گاهی این مجموعه مه��م، مورد نقد یا حتی تخطئه قرار می گیرد. 
گاهی این تخریب ها منشاء نفسانی دارد و به واسطه رد یا عدم احراز صاحیت 
یا عدم انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی است و گاهی نقدها و گایه هایی 
که شاید هم به حق باشد، وجود دارد که خوب است بررسی و بازنگری شود. 
نگهبانی از ش��أن و منزلت ش��ورای نگهبان اوال و بالذات با متولیان آن است 
و ثانیا و بالعرض، رس��انه ها و دلسوزان نظام می توانند به کمک آیند. شورای 
نگهبان برای همراه سازی مردم و مسئوالن باید با ظرافت و در حدود اختیاراتی 
که دارد اقناع اشخاص را مهم بداند تا با مقبولیت روزافزونی که کسب می کند، 
بتواند پش��توانه محکمی برای تصمیم های مهمش در بزنگاه ها داشته باشد. 
بواس��طه استمرار و نهادینه شدن نقش شورای محترم نگهبان، کارشناسان و 
پژوهشکده شورا می توانند درکنار عدم مغایرت قانون با شرع مقدس و قانون 
اساس��ی، دیدگاه کارشناسی، زبان حقوقی متن و حتی بعضا نگارش و ادبیات 
قانون نویس��ی در فرآیند قانونگذاری را مترق��ی و متعالی کنند. یکی دیگر از 
اموری که شورای نگهبان می تواند غیرمستقیم در آن نقش آفرینی کند ایجاد 
شور و انگیزه برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات است و این امر با وسعت 
نظر و همراه سازی آحاد مختلف در چارچوب های قانونی قابل انجام است. از 
موارد مه��م دیگری که امکان بهبود دارد آن اس��ت که مجلس با همکاری 
ش��ورای نگهبان، قانون انتخابات و بررسی صاحیتها را اصاح و در بررسی 
صاحیتها یک زمان نسبتا مناسب و کافی در قالب پیش ثبت نام ایجاد کند تا 
در آن زمان، اساسا امکان وقوعی برای بررسی عالمانه، مستند و مستدل، اجازه 
دفاع و ارائه مستندات کاندیدا به مراجع نظارتی در جهت حفظ آبروی افراد و 
حقوق مردم در نظر گرفته ش��ود تا ش��اهد خطایی نسبت به عرض و آبروی 

اشخاص که باالترین داشته هر کسی است، رخ ندهد.

اجالس تهران؛ نماد تقویت دیپلماسی
ادامه از همین صفحه  ���

...مرز مشترک وسیع ظرفیت باالیی برای توسعه مناسبات،اقتصادی،امنیتی و 
صنعتی وجود دارد و فکر می کنم یکی از نمادهای تقویت دیپلماسی منطقه ای 
جمهوری اسامی ایران در دولت جدید اجاس پیش روی روند آستانه باشد. 
نشست سران آستانه هفته آینده با حضور سید ابراهیم رییسی رییس جمهور 
ای��ران، رجب طیب اردوغ��ان رییس جمهور ترکیه  و والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روسیه در تهران برگزار می شود  این نشست قرار بود سال گذشته در 
تهران برگزار شود ولی به علت شیوع گسترده کرونا به تعویق افتاد و اکنون با 

فروکش کردن نسبی کرونا به صورت حضوری در تهران بر گزار می شود.

شورای نگهبان؛ حافظ شرع و قانون

دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید درصورتی که رژیم صهیونیستی به 
اعمال خشونت علیه کودکان فلسطینی ادامه دهد، باید در »لیست سیاه« 
این نهاد بین المللی قرار گیرد. به گزارش راشاتودی، »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل متحد پس از انتشار تازه ترین گزارش سازمان ملل با 
عنوان »کودکان و درگیری نظامی«، با ابراز غافلگیری از مواجهه با شمار 
کودکان کشته شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی، اعام کرد که این 
رژیم در صورت تداوم این شرایط باید در لیست سیاه قرار گیرد. سازمان 
ملل متح��د در این گزارش، ۲ ه��زار و ۹4۳ فقره نقض فاحش حقوق 
یک هزار و ۲۰۸ کودک فلس��طینی را در س��رزمین های اشغالی، کرانه 
باختری، بیت المقدس و نوار غزه تأیید کرده است. عاوه بر این، نظامیان 

ارتش رژیم صهیونیس��تی ۷۸ کودک فلسطینی را کشته، ۹۸۲ کودک 
دیگر را نقص عضو و همچنین ۶۳۷ تن را زندانی کرده اند. در ادامه این 
گزارش به این نکته نیز اشاره شده که ۷5 درصد از کودکان زندانی، مورد 
خشونت فیزیکی قرار گرفته اند. گوترش در این باره نوشت: شمار کودکان 
کشته و نقص عضو شده توسط نظامیان اسرائیلی در جریان درگیری ها، 
حمات هوایی در مناطق پرجمعیت و استفاده از مهمات جنگی در خال 
عملیات ها علیه آنها، مرا ش��وکه کرد. وی ادامه داد: در صورتی که این 
شرایط در سال ۲۰۲۲ بدون هیچ پیشرفت معناداری، تکرار شود، اسرائیل 
باید در فهرست، قرار گیرد. منظور گوترش از فهرست، »لیست سیاهی« 
اس��ت که در پایان هر کدام از گزارش های ساالنه »کودکان و جنگ« 

قابل مش��اهده است. رژیم صهیونیستی تاکنون در این فهرست که به 
منظور اعمال فشار بر کشورها و گروه های مسلح ناقض حقوق کودکان 
تهیه می شود، قرار نگرفته است. برخی از دیپلمات ها بر این باورند که این 
رژیم به همراه عربستان سعودی، به تازگی برای بیرون نگه داشتن نام 
خود از این فهرست، بر سازمان ملل اعمال فشار کرده اند. گزارش سال 
۲۰۲1 ای��ن نهاد حاکی از آن بود که در جری��ان جنگ های رخ داده در 
سراسر جهان در بازه ای یک ساله، در مجموع ۲ هزار و 515 کودک کشته 
و 5 هزار و 555 کودک دیگر نقص عضو شده و عاوه بر این، ۶ هزار و 
۳1۰ کودک نیز به عنوان کودک سرباز یا به اشکال دیگر، در این جنگ ها 

مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند.

معاونان وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی، طیفی از مسائل دوجانبه 
از جمله توافق هس��ته ای و دارایی های مسدودشده تهران را به بحث 
گذاش��تند. معاونین وزرای امور خارجه جمهوری اسامی ایران و کره 
جنوبی روز چهارش��نبه، در تماسی تلفنی طیفی از مسائل را به بحث 
گذاشتند. به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، »چو هیون دونگ« معاون 
اول وزی��ر امور خارجه کره جنوبی در تم��اس با »علی باقری کنی« 
همتای ایرانی و مذاکره کننده ارش��د ایران در مذاکرات رفع تحریم ها، 
مسائل دوجانبه و دارایی های مسدود شده تهران را به بحث گذاشتند. 
در بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی آمده اس��ت، دو طرف آخرین 

تحوالت پیرامون مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ۲۰15 با ایران 
و دیگر مسائل دوجانبه را به بحث گذاشتند. این بیانیه می افزاید باقری 
در تماس با همتای کره ای گفت، »مسائل مبرم دوجانبه« باید سریعًا 
حل و فصل شوند و چو نیز در پاسخ گفت، دولت سئول پس از احیای 
برج��ام، برای آزادس��ازی دارایی هفت میلیارد دالری ایران و از س��ر 
گرفته ش��دن تبادالت نفتی دو کشور اقدام خواهد کرد. این دیپلمات 
ارشد کره ای گفت، سرنوشت دارایی های مسدود شده ایران به نتیجه 
گفت وگوهای هس��ته ای با طرف های برجام بستگی دارد. ماه گذشته 
نیز وزیر خارجه کره جنوبی در س��فر به واشنگتن، در نشست خبری 

مشترک با همتای آمریکایی خود درباره دارایی های بلوکه شده ایران 
اظهارنظر کرد. به رغم وعده های چند سال اخیر مقام های کره جنوبی 
درباره تاش این کشور برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، وزیر 
خارجه جدید کره جنوبی در س��فر به آمری��کا از وجود »موانع« برای 
آزادس��ازی دارایی های ایران س��خن گفت. وزیر خارجه کره جنوبی 
گفت: »در رابطه با ایران، ما می خواهیم یک رابطه دوجانبه س��ودمند 
داشته باشیم، هرچند موانعی در خصوص وجوه مسدود شده )ایران در 
کره جنوبی( داریم. کره )جنوبی( این موضوع را با ایران و همچنین با 

ایاالت متحده گفتگو خواهد کرد«.

به دلیل نقض فاحش حقوق کودکان؛

معاونان وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی

دبیرکل سازمان ملل خواستار قرار گرفتن نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه شد

رایزنی دیپلمات های ارشد ایران و کره جنوبی درباره دارایی های مسدودشده

صفحه2

بایدن دست از پا 
درازتر به کاخ سفید 

برمی گردد

امید واهی به »ببر کاغذی« برای مقابله با ایران؛

کارشناسمسائلبینالملل:
 ائتالف ضدایرانی مورد نظر بایدن، ائتالف 

از پیش شکست خورده است

 از مواضع به حق و منطقی 
خود عقب نشینی نمی کنیم

ورزش��يرئیس جمهور: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
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صفحه2

همین صفحه

همین صفحه

صفحه3

اص��رار مجلس دهم بر مصوبه ایجاد مناطق آزاد جدید 
 با وجود 4 مرتبه رد مصوبه در ش��ورای نگهبان، دولت 
سیزدهم را با تنگنای مالی ایجاد مناطق مذکور مواجه 
کرده است؛ حال آنکه ریشه ناکامی مناطق پیشین در...

  گسترش  مناطق آزاد
 بدون بودجه! 

تبعات اصرار  مجلس دهم 
بر ايجاد 7 منطقه آزاد جديد 

در غیاِب پاسخگویی واقعی از سوی دولت آمریکا و در 
پیش گرفتن رویه های درست و اصاحی از سوی آن 

در این رابطه، شکنجه افراد و ملت ها همچنان...

شکنجه آمریکایی؛ از بگرام 
افغانستان تا گوانتانامو کوبا!

 دبیرکل سازمان ملل خواستار قرار گرفتن
 نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه شد

 گزارش ميدل ايست آی
 از ميراث شوم آمريکايی؛

به دليل نقض فاحش حقوق کودکان؛

 قالیباف در دیدار با
 رئیس مجلس سنای ازبکستان:

حجم مبادالت تجاری 
ایران و ازبکستان باید 
به 2 میلیارد دالر برسد

سرمقالهقناعت پیشه کردن، از عزت نفس است. امام علی )ع(

یادداشت

 شورای نگهبان؛ 
حافظ شرع و قانون

محسن پیرهادی  ���
نماینده مردم تهران در مجلس

می ش��ود  نقل  روایت��ی 
ک��ه از وج��ود مب��ارک 
امیرالمؤمنین علیه السام 
سؤال ش��د: »بماذا نلت 
بمانلت« به زبان س��اده یعنی چه شد که 
علی ش��دی و به این می��زان از کرامت، 
عظمت و مجد رس��یدی؛ پاس��خی که 
نقل شده بی نظیر اس��ت؛ با عبارت های 
مختلفی به ما رس��یده اما مضمون، یکی 
است؛ نگهبان قلبم بودم و نگذاشتم غیر 
خدا در آن راه بیابد. از این مقدمه، ش��أن 
و جایگاه شورای محترم نگهبان، اینطور 
برداش��ت می ش��ود که اجازه ورود آنچه 
رنگ و بوی غیر الهی و غیر قانونی بدهد 
را صادر نمی کند و اینگونه حریم قوانین 

و مناصب را حفظ می کند...
ادامه در همین صفحه ���

 اجالس تهران؛ نماد
 تقویت دیپلماسی

ابوالفضل عموئی  ���
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس
جاس سه جانبه تهران 
ک��ه در ادام��ه اجاس 
می شود  برگزار  آس��تانه 
مختل��ف  جه��ات  از 
اهمیت باالیی دارد و نشان دهنده ثبات 
آرامش و امنیت در کش��ورمان و اهمیت 
جمهوری اسامی در مناسبات منطقه ای 
اس��ت. حضور روئسای جمهور دو کشور 
روس��یه و ترکیه در این مقطع در تهران 
یک اتفاق مهم اس��ت و در حالی که ما 
در پی افزایش س��طح روابط و مناسبات 
با روسیه هستیم و میزان تجارت بین دو 
کشور در حال افزایش است انتظار داریم 
این سفر نیز  به توسعه سطح روابط ما با 
مس��کو کمک کند. در مورد ترکیه هم با 

توجه به همسایگی و...
ادامه در همین صفحه ���
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ايران و جهان

الحاق تجهیزات دفاعی جدید به نیروی 
دریایی سپاه

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه اع��ام کرد: تا 
پایان سال، چند مرحله الحاق تجهیزات دفاعی 
دریاپایه به صورت چش��مگیر خواهیم داشت. 
به گ��زارش »عصر ایرانیان«، س��ردار علیرضا 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید 
از مرکز تخصصی بازس��ازی ش��ناوری شهید 
محاتی )ره(، مراحل طراحی، س��اخت، بهینه 
س��ازی و تولی��د بومی ملزوم��ات و تجهیزات 
دریایی را ستود. وی در این بازدید از مجاهدان 
عرصه تاش و کار جهادی در کارگاه های فنی 
مهندسی این مرکز که به صورت شبانه روزی 
و در گرم��ای باالی محیط، به صورت جهادی 
و خستگی ناپذیر، تاش می کنند تا چرخه های 
اقتصادی نظام اس��امی به حرکت رو به رشد 
خ��ود ادامه دهد، تقدیر و تش��کر کرد. فرمانده 
نیروی دریایی س��پاه از اقدامات انجام شده در 
راستای بومی سازی، دانش افزایی، ارتقا سطح 
کیفی و بهینه سازی ساخت و تولید با کیفیت 
تجهی��زات تخصص��ی دریای��ی در این مرکز 

قدردانی کرد.

ضرورت عملیاتی شدن طرح های 
گردشگری کرمان به منظور اشتغالزایی

معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی اجرای 
طرح های اولویت دار استان کرمان بر ضرورت 
عملیاتی شدن هر چه سریع تر طرح های مرتبط 
با حوزه گردش��گری، نیرو، ورزش و جوانان و... 
در این استان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری 
مه��ر، جلس��ه هماهنگ��ی و بررس��ی اجرای 
طرح های اولویت دار اس��تان کرمان بعدازظهر 
چهارشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار 
ش��د. در این جلس��ه که معاون اجرایی رئیس 
جمهور، وزرای دادگس��تری، بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی، آموزش و پرورش، علوم، 
تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، فرهنگ 
و ارش��اد اسامی، راه و شهرس��ازی، ورزش و 
جوانان، نیرو، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کش��ور، معاون رئیس جمهور در ام��ور زنان و 
خانواده، اس��تاندار کرمان، معاونین و مسئولین 
دستگاه های مربوطه و استانی حضور داشتند، 
توافقات دستگاه های اجرایی و بانک های عامل 
برای اجرای طرح های اولویت دار این اس��تان 
در حوزه های مختلف بررس��ی و تصویب شد. 
همچنین در این جلس��ه بر ضرورت اجرایی و 
عملیاتی شدن هر چه سریع تر طرح های مرتبط 
با حوزه گردش��گری، نی��رو، ورزش و جوانان، 
خانواده و زنان، صنعتی، کش��اورزی، آموزشی، 
بهداشتی، درمانی و عمرانی و زیرساختی استان 
کرمان به منظور اشتغالزایی و توسعه و آبادانی 

این استان تاکید شد.

امید دشمن به جنگ نرم است
فرمانده نی��روی دریایی ارت��ش گفت: گفت: 
دش��من پ��س از نا امی��دی در ح��وزه جنگ 
س��خت و نیمه س��خت، امید خود را به جنگ 
نرم بس��ته است و مهمترین رویکرد دشمن در 
این جنگ، بر ه��م زدن کانون گرم خانواده ها 
است. به گزارش »عصر ایرانیان«، امیر دریادار 
شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
گردهمایی روسای ادارات تابعه عقیدتی سیاسی 
ای��ن نیرو ک��ه به مدت دو روز و در س��تاد این 
نیرو در حال برگزاری اس��ت، ضمن تبریک به 
مناسبت دهه والیت و امامت و همچنین اشاره 
به شرایط کنونی منطقه و جهان گفت: دشمن 
پس از نا امیدی در حوزه جنگ سخت و نیمه 
س��خت، امید خود را به جنگ نرم بسته است 
و مهمترین رویکرد دش��من در این جنگ، بر 
هم زدن کانون گرم خانواده ها اس��ت. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش نقش طاب و روحانیون 
را در جامعه مؤثر و تأثیر گذار دانس��ت و ادامه 
داد: بد خواهان این مرز و بوم در راستای فاصله 
انداختن بین م��ردم و روحانی��ت هجمه های 
فرهنگی را روز به روز بیشتر کرده است، لذا باید 
همه ما بخصوص علما و روحانیون هوشیارتر از 
گذشته بوده و اجازه پیشروی در این زمینه را به 
دشمنان ندهیم. امیر دریادار ایرانی ارتقای کمی 
و کیفی برنامه های قرآنی و فرهنگی در راستای 
افزایش خانواده های قرآنی را به عنوان یکی از 
اصلی ترین اهداف نیروی دریایی ارتش نام برد و 
افزود: برگزاری حلقه های معرفت، جلسات آگاه 
س��ازی، محافل انس با قرآن و … از اقدامات 
خوب و موثری هستند که در این نیرو در حال 
انجام است و باید روز به روز تقویت شود، چون 
مادامی که قرآن در جامعه نهادینه ش��ده باشد، 
توطئه گران به دام خود گرفتار می شوند و امروز 
به برکت این کتاب آس��مانی شاهد پیشرفت 
روزاف��زون نظام قدرتمند جمهوری اس��امی 

ایران هستیم.

انتقاد ۹ کشور اروپایی از اقدام 
خصمانه تل آویو علیه فلسطینیها

چندی��ن کش��ور اروپایی از اق��دام اخیر رژیم 
و  مدن��ی  نهاده��ای  علی��ه  صهیونیس��تی 
سازمان های غیر دولتی فلسطین انتقاد کردند. 
به گزارش پایگاه خبری عربی ۲1، ۹ کش��ور 
اروپای��ی از از اقدام اخیر رژیم صهیونیس��تی 
علیه نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی 
فلس��طین انتقاد کردند. س��خنگویان وزیران 
خارجه کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، 
آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، اس��پانیا و سوئد در 
بیانیه ای مش��ترک با اشاره به نبود ادله کافی 
در مورد تروریستی بودن گروه های فلسطینی 
مذکور، عن��وان کردند: ما به همکاری خود با 
نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی فلسطین 
ادامه خواهیم داد و به صورت نامشروط از آنها 
حمایت خواهیم کرد؛ چرا که وجود نهادهای 
مدن��ی آزاد و قوی برای تروی��ج ارزش های 
دمکراس��ی الزم و ض��روری اس��ت. گفتنی 
اس��ت، رژیم صهیونیس��تی ۲۲ اکتبر ۲۰۲1، 
ش��ش سازمان غیر دولتی فلسطینی فعال در 
زمین��ه دفاع از حقوق بش��ر و اس��یران، را در 
لیس��ت گروه های تروریس��تی قرار داد. رژیم 
صهیونیستی مدعی اس��ت که این نهادهای 
فلسطینی با س��ازمان آزادی بخش فلسطین 
»ساف« مرتبط هستند، این در حالی است که 
تشکیات خودگردان و نهادهای بین المللی از 
جمله سازمان ملل از این اقدام تل آویو انتقاد 

کردند.

آمریکا مایل به بازگشایی کنسولگری 
خود در قدس است

مشاور امنیت ملی آمریکا نسبت به بازگشایی 
دوباره کنس��ولگری این کشور در قدس ابزار 
تمایل کرد. به گزارش اس��پوتنیک، مش��اور 
امنی��ت ملی آمریکا از ابراز تمایل کش��ورش 
به بازگش��ایی کنس��ولگری خ��ود در قدس 
گفت. »جیک س��الیوان« مشاور امنیت ملی 
ام��روز چهارش��نبه گفت که ای��االت متحده 
مایل است شاهد بازگشایی کنسولگری خود 
در قدس باش��د. مشاور امنیت ملی آمریکا در 
جمع خبرن��گاران اعام کرد: دوس��ت داریم 
کنسولگری )خود( را در قدس ببینیم. این کار 
مس��تلزم تعامل با هر دو طرف است. آمریکا 
به ای��ن تعامل ادامه خواه��د داد. با این حال 
»یائی��ر الپید« وزیر ام��ور خارجه وقت رژیم 
صهیونیستی، در س��پتامبر ۲۰۲1، با انتقاد از 
بازگش��ایی احتمالی کنس��ولگری آمریکا در 
ق��دس، آن را ایده بدی دانس��ت که می تواند 
موجب القا پیام های نادرس��ت شود و منطقه 
را ب��ی ثبات کند. »آنتونی بلینکن« وزیر امور 
خارج��ه آمریکا نیز در ماه م��ه اعام کرد که 
واشنگتن قصد دارد کنسولگری خود در بیت 
المقدس در سرزمین های فلسطینی بازگشایی 
کند. کنس��ولگری آمریکا برای چندین دهه 
در قدس ش��رقی فعالیت می کرد و نمایندگی 
دیپلماتیک این کشور برای فلسطینیان بود. با 
این حال ب��ا روی کار آمدن »دونالد ترامپ« 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا با سفارت این 
کشور در اراضی اشغالی، که به قدس منتقل 

شد، ادغام شد.

مشارکت در نشست ریاض بر خالف 
اصول امنیت ملی عراق است

جعف��ر البیاتی کارش��ناس امنیت��ی عراقی با 
برش��مردن چندین دلیل مختلف، تاکید کرد: 
مش��ارکت احتمال��ی طرف ه��ای عراقی در 
نشس��ت ریاض که قرار است با حضور بایدن 
برگزار شود بر خاف اصول امنیت ملی عراق 
است. به گزارش وبگاه المعلومه، جعفر البیاتی 
کارش��ناس امنیتی عراقی در سخنانی از طرح 
عربس��تان س��عودی برای برگزاری نشست 
ریاض، در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه برآیند 
این نشست بر خاف اصول امنیت ملی عراق 
ق��رار دارد، دالیل این امر را برش��مرد. البیاتی 
تاکید کرد: آمریکا همپیمان واقعی عراق نیست 
چون نه فقط به صورت محرمانه حتی به شکل 
علنی با گروههای افراطی در ارتباط است. وی 
افزود: نشست ریاض که با حضور رئیس جمهور 
آمریکا و برخی دیگر از سران کشورهای عربی 
برگزار می ش��ود در راستای امنیت ملی عراق 
ق��رار ندارد، آمریکا تنها ب��ه تأمین منافع خود 
می اندیشد و یکی از مهمترین شاخص ها برای 
این مساله عدم تحرک جدی آنها برای تعیین 
وضعیت اردوگاه الهول است که به بزرگترین 
منبع تهدیدآمیز برای امنیت عراق تبدیل شده 
است. کارشناس عراقی تاکید کرد: واشنگتن 
همچنین به دنبال ش��کل دادن ائتاف هایی 
جدید علیه برخی کشورهای منطقه است، این 
مساله هرگز در راستای منافع ما نیست چون 
عراق باید از چنی��ن تنش های منطقه ای دور 
بماند و در امور داخلی دیگر کش��ورها دخالت 
نکند. وی افزود: تاش برای مشارکت عراق 
در نشس��ت ریاض به نفع ما نیس��ت و بغداد 
بای��د از محورهایی که در تاش برای بحران 
س��ازی در منطقه هس��تند، دور بماند، آن هم 
در منطقه ای که در سالهای اخیر چالش های 

متعددی را از سر گذرانده است.

اخبار

سفیر روسیه در ایران گفت: اکنون سفر بایدن در جبهه  
ضد ایرانی انجام می شود و خطی برای ایجاد ائتافی 
از کشورهای عربی، اسرائیل بر مبنای تقابل با تهران 
دنبال می ش��ود. »لِوان جاگاریان« س��فیر فدراسیون 
روسیه در تهران گفت هدف »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا از سفر به منطقه غرب آسیا، ایجاد ائتافی ضد 
ایرانی اس��ت. جاگاریان در مصاحبه با ش��بکه »روسیا 
۲4« با بیان اینکه س��فر بایدن به منطقه با تش��کیل 
یک ائتاف ضد ایرانی همراه خواهد بود، توضیح داد: 

»اکنون سفر بایدن در جبهه  ضد ایرانی انجام می شود 
و خط��ی برای ایج��اد ائتافی از کش��ورهای عربی، 
اس��رائیل بر مبنای تقابل با تهران دنبال می ش��ود«. 
وی با تاکید ب��ر اینکه ایجاد چنین ائتاف ضد ایرانی 
به صورت قاطعانه غیرقابل قبول است، اظهار داشت: 
»این خط به ویژه در زمینه تاش برای احیای برنامه 
جامع اقدام مش��ترک در مورد برنامه هسته ای تهران، 
ج��ای بحث و س��ؤال دارد«. این دیپلم��ات روس در 
ادامه گفت که تاکنون پیش��رفت خاصی در مذاکرات 

رفع تحریم های ایران در وین حاصل نش��ده است، اما 
گفتگوه��ا ادامه دارد. جاگاریان تصریح کرد: »در مورد 
دورنمای برج��ام و احیای آن، می خواهم بگویم که تا 
کنون، اگرچه خوش بین��ی خاصی در این زمینه وجود 
ندارد، کافی است بگوییم که گفت وگوی میانجی گری 
بین آمریکایی ها و ایرانی ها از طریق س��رویس اقدام 
خارجی اروپ��ا ادامه دارد«. وی با اش��اره به مذاکرات 
دوحه افزود: »آخرین دور مذاکرات که ۲۸ و ۲۹ ژوئن 
در دوحه پایتخت قطر انجام شد، تاکنون با میانجیگری 

انریکه مورا، که معاون جوزپ بورل است، ادامه یافته 
اس��ت. هیچ تحول اساسی وجود ندارد«. سفیر روسیه 
در ته��ران، در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش از 
بازرگانان روس��ی خواس��ت قبل از برقراری ارتباط با 
همتایان ایرانی، با هیأت تجاری مسکو تماس بگیرند. 
جاگاریان در این باره اظهار داشت: »می خواهم بگویم 
که متخصصان بس��یار آموزش دیده و بسیار با تجربه 
در هیأت تجاری کار می کنند، تقریباً همه آنها فارسی 

صحبت می کنند، بازار محلی و قوانین را می شناسند.

 بایدن ایجاد ائتالف عبری - عربی علیه ایران را پیگیری می کند
سفیر روسیه:

بایدن دست از پا درازتر به کاخ سفید برمی گردد
امید واهی به »ببر کاغذی« برای مقابله با ایران؛

روزنامه الکترونیک��ی »رأی الیوم« در یادداش��تی به قلم 
سرتیپ بازنشسته اردنی »بسام روبین« به سفر »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه پرداخت. در این یادداش��ت 
آمده، آمریکا بارها و از فراز سرزمین های عربی تعهد خود به 
امنیت رژیم اسرائیل را اعام کرده و حتی به ملت های آن 
منطقه و دولت هایشان توجهی نداشته گویی که برده اش 
هستند. سران آمریکا هر از گاهی برای اهدای هدیه هایی 
که متعلق به خودش��ان نیس��ت به رژیم اسرائیل مسابقه 
می دهند تا وفاداری خود را به این رژیم نش��ان دهند، سفر 
بایدن به منطقه نیز در همین راستاست علیرغم آنکه آمریکا 
می داند قواعد بازی در حال تغییر است؛ سیاست سعودی و 
امارات به سمت منافعشان و خارج از چارچوبی که آمریکا 
در طول چندین دهه مش��خص ک��رده بود، رفته و همین 
موضوع، مأموریت رئیس جمهور آمریکا را با سختی هایی 
روبرو می کند که ممکن است به وی اجازه تقدیم هدیه ای 
را قص��د دارد، نده��د. رأی الیوم افزود، کش��ورهای عربی 
منفعتی در پیوس��تن به ائتافی که رژیم اسرائیل یک سر 
آن است ندارند، اس��رائیل یک دشمن تاریخی برای امت 
اس��ت. عوامل موفقیت این ائتاف در مش��خص کردن 
مأموریت، اهداف و توافق بر س��ر آن است و سخت است 
که کش��ورهای عربی با رژیم اسرائیل بر سر این دو نقطه 
به توافق برسند بویژه آنکه موجبات شکست، اخیراً و پس 
افشای وزن واقعی آمریکا در جهان بیشتر شده؛ موضوعی 
که در صحنه اوکراین و نیز حمات دفاعی صنعاء به امارات 
و س��عودی، خود را نش��ان داده است. عربستان سعودی و 
امارات نمی توانند امنیت ملی و اقتصاد خود را برای رضایت 
آمریکاو دفاع از رژیم اس��رائیل ب��ه خطر بیندازند. در ادامه 
این گزارش ادعا شده است: پس از تأیید موفقیت اسرائیل 
در س��نگ اندازی در توافق هسته ای و برنامه ریزی آمریکا 
برای قرار دادن کشورهای عربی به عنوان عمق راهبردی 
اسرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر فاقد مشروعیت واقعی، 
استقرار سامانه های پدافند هوایی در کشوری عربی اخطارها 
و نتایج منفی زیادی برای کشورهای عربی خواهد داشت، 
یک نقض امنیتی اس��ت بلکه حت��ی امنیت ملی عربی را 
در معرض خطر قرار می دهد خصوصاً آنکه رمز عبور این 
سامانه های دفاعی تنها به دست آمریکا و اسرائیل خواهد 
بود و چه بسا برنامه ای که اسرائیل برای آن تاش می کند 
یعن��ی وارد کردن اولین ضربه به ای��ران از طریق یکی از 
همین کش��ورهای عربی بدون اطاع کشور مذکور باشد. 
قطعاً پاس��خ ایران به منبع شلیک و آن کشور تند خواهد 
بود. اسرائیل و آمریکا طبق معمول خواهند ایستاد و سقوط 
عرب ها و مس��لمانان در نتیجه این نقش��ه ش��یطانی که 
اس��رائیل با حمایت کامل آمریکا مدتهاست مشغول آماده 
کردن آن اس��ت را تماشا خواهند کرد. نویسنده مذکور در 

پایان نوشت: به همین دلیل به عنوان یک تحلیلگر معتقدم 
که رئیس جمهور آمریکا پس از سقوط متحد انگلیسی اش 
بوریس جانسون و نیز درز سخنان امانوئل ماکرون با حاکم 
امارات، دست از پا درازتر به کاخ سفید باز خواهد گشت. چه 
بسا آقای بایدن نتواند در این سفر هدیه مورد نظر به اسرائیل 
یعنی افزایش دایره عادی سازی روابط، تشویق ]کشورهای 
حاش��یه[ خلیج ]فارس[ به اتخاذ موضع منفی علیه روسیه 
و نیز تبدیل س��رزمین عربی به عمق راهبردی اس��رائیل 
در راس��تای وارد کردن ضربه س��ریع به ایران، حزب اهلل و 
حماس را بدهد؛ موضوعی که صادرات گاز لبنان از طریق 
اسرائیل به اروپا را تضمین می کندو امت عربی و اسامی 
را ب��ه دو قرن پیش بازمی گرداند البته تا زمانی که هدایای 
دیگری در مقابل انتقال جنگ از اوکراین به خاورمیانه برای 
حفاظت از چش��م آبی ها و تقدیم عرب ها و مس��لمانان به 
عنوان قربانی هایی برای جنگی ویرانگر که آرزوهای رژیم 
صهیونیستی را محقق می کند در کار نباشد؛ موضوعی که 
فراماس��ونرهای جهانی از مدتها پیش به دقت بر روی آن 
کار می کنند و برای اعراب بسیار گران تمام خواهد شد؛ در 
صورت موافقت کشورهای عربی با دیکته های غربی از آنها 

به عنوان شاهد دروغین استفاده خواهد شد.
تشکیل ائتالف منطقه ای علیه ایران به سالها زمان نیاز  ���

دارد
پولیتیکو نوشت: دولت جو بایدن کشورهای عربی را وادار 
کرده با تشکیل ائتاف با رژیم صهیونیستی، با موشک های 
ایران مقابله کنند اما اختاف ها بر سر مسائل تکنولوژیکی 
و نب��ود اعتم��اد به این معنا اس��ت که تش��کیل هر گونه 

ائتافی به س��الها زمان نیاز دارد. پولیتیکو افزود: مقام ها و 
کارشناسان می گویند هدف واقع گرایانه تر برای اسرائیل 
تبادل اطاعات با کش��ورهای عربی، تش��کیل میزگرد و 
شاید خرید ساح های س��ازگار بیشتری است. این هدف 
بیشتر از تشکیل سپر دفاعی منطقه ای که تیراندازها را با 
رادارها، ماهواره ها و دیگر سنس��ورها مرتبط می کند قابل 
حصول اس��ت. تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موش��کی در 
مرکز مطالعات اس��تراتژیک و بین الملل��ی، گفت: به اندازه 
کافی س��خت است که حس��گرها و اِفکتورهای ارتش و 
نیروی دریایی آمریکا را در یک سامانه فرماندهی و کنترل 
مشترکی قرار دهیم.« »این حتی وقتی آنها را از کشورهای 
مختلف و چند زب��ان متفاوت بیاوری��د، چالش برانگیزتر 
است.« پولیتیکو نوش��ت: با این حال انتظار می رود بایدن 
درباره تشکیل این ائتاف در دیدار بامقام های صهیونیستی 
و سعودی گفت و گو کند. چشم انداز همکاری دفاعی تل 
آویو و کش��ورهای عربی اکنون محتمل تر از سال ۲۰1۶ 
است که بایدن در پست معاون رئیس جمهوری از اسرائیل 
دی��دن کرد. تواف��ق ابراهیم به عادی س��ازی روابط بین 
رژیم صهیونیس��تی با امارات، بحرین، مغرب -که همگی 
خریداران بزرگ س��اح های آمریکایی هستند- به همراه 
سودان منجر ش��ده اس��ت. این گزارش افزود: مقام های 
اسرائیلی گفته اند که همکاری دفاع هوایی برای مقابله با 
حمات ایران با همکاری پنتاگون در جریان اس��ت. بنی 
گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده که طی 
سالها نقش پیشتازی را در برنامه هایی با همکاری پنتاگون 
و دولت آمریکا داش��ته که باعث تقویت همکاری اسرائیل 

با کشورهای منطقه خواهد شد. اما کشورهای خلیج فارس 
هنوز این برنامه را تأیید نکرده اند. مقام های آمریکایی پیشتر 
نی��ز در پایان دولت جورج دبلیو ب��وش تاش کرده بودند 
حتی بدون رژیم صهیونیس��تی س��امانه های دفاع هوایی 
کش��ورهای غربی را ادغام کنند اما به دلیل بی اعتمادی 
کشورهای عربی که تمایلی به در اختیار گذاشتن اطاعات 
نداشتند این هدف محقق نشد. به گفته کارشناسان، یکی از 
بزرگترین موانع در تشکیل این ائتاف دفاعی، عدم تمایل 
کش��ورهای منطقه برای به اش��تراک گذاشتن اطاعات 
است. کارشناسان می گویند رهبری آمریکا برای پیشبرد 
هر گونه هدفی در تش��کیل چنین ائتافی ضروری است 
حتی اگر چنین همکاری ای محدود باش��د. کارک کوپر، 
دس��تیار سابق وزیر امور خارجه در امور سیاسی ونظامی و 
کارشناس کنونی شورای آتانتیک گفت: منطقه آمادگی 
تشکیل س��امانه یکپارچه دفاع موشکی و هوایی را ندارد. 
ام��ا با هم��کاری و رهب��ری آمریکا این ام��ر می تواند به 
واقعیت بپیوندد. آمریکا باید با شورای همکاری و هریک از 
کشورهای خاورمیانه برای ایجاد اعتماد و تبادل اطاعات 
همکاری کند. پولیتیکو در بخش��ی از گزارش خود آورده 
است، به غیر از چالش های دیپلماتیک، باید برای تشکیل 
ائتاف بر موانع جغرافیایی و فنی نیز فائق آمد. اس��رائیل، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی دارای دفاع 
هوایی پیشرفته هستند: اسرائیل از جمله موشک های بومی 
 )David's Sling( »گنبد آهنین و »دیویدز اس��لینگ
اس��تفاده می کند، در حالی که کش��ورهای عربی سامانه 
دفاع��ی منطقه ای تاد را خریداری کرده اند. در س��ال های 
اخیر، ایاالت متحده همچنین سامانه های موشکی پاتریوت 
را در سراسر عربستان سعودی مستقر کرده است. همچنین 
مش��کل دیگری که وجود دارد این اس��ت که عربستان و 
امارات همچنین از س��امانه های روس��ی و چینی استفاده 
می کنند که قابل ادغام با تجهیزات غربی نیستند. کارولین 
رز، تحلیلگر مؤسسه نیو الین، گفت که ایده تشکیل یک 
ائتاف سست دفاع موشکی به تنهایی نشان دهنده تغییر 
به سمت عادی سازی روبط بین دشمنان سابق است که 
حول ی��ک موضع جنگ طلبانه تر در قب��ال ایران متحد 
می ش��وند. این کارش��ناس گفت: مش��کل این است که 
دستیابی به یک س��امانه دفاع هوایی کامًا یکپارچه بین 
کشورها، هم در خلیج فارس و هم در منطقه به طور کلی، 
مدتی طول می کشد. مس��ائلی که مانع از تاش ها برای 
ایجاد یک سامانه یکپارچه می شود، مانند عدم اعتماد در به 
اشتراک گذاری اطاعات و ارتباطات، هنوز وجود دارد، این 
مساله به ویژه وقتی اهمیت می یابد که کشورهای جدیدی 
وارد ائتاف می ش��وند که قبًا بسیاری از آنها دشمن هم 

بوده اند.

شکنجه آمریکایی؛ از بگرام افغانستان تا گوانتانامو کوبا!
گزارش میدل ایست آی از میراث شوم آمریکایی؛

در غیاِب پاسخگویی واقعی از سوی دولت آمریکا و در پیش گرفتن رویه های 
درست و اصاحی از سوی آن در این رابطه، شکنجه افراد و ملت ها همچنان 
نَه در مقابل و علیِه آنچه ارزش های آمریکایی خوانده می ش��ود. پایگاه خبری 
»میدل ایس��ت آی« در گزارش��ی، از ش��کنجه به عنوان یک میراث ش��وم 
آمریکای��ی در جهان یاد کرده که کلیه رهب��ران آمریکایی از »جورج بوش« 
گرفته تا »جو بایدن«، همه و همه قویاً به انکار آن می پردازند و حتی مدعی 
هستند که آمریکا در موقعیتی است که باید دیگر کشور ها را به دلیل استفاده 
ادعایی آن ها از ابزار ش��کنجه، مواخذه و مجازات کند. این در حالی اس��ت که 
خوِد آمریکا در مقام اصلی ترین استفاده کننده از ابزار شکنجه در داخل و خارج 
از این کشور شناخته می شود و البته اسناد و شواهد گوناگونی نیز در سال های 
اخیر در این رابطه ارائه شده است. میدل ایست آی به طور خاص تاکید می کند 
که اِعمال شکنجه سیستماتیک از سوی دولت های آمریکا علیه آمریکایی ها 
و دیگ��ر ملت های جهان، عمًا به جزئ��ی از »ارزش های آمریکایی« تبدیل 
ش��ده است. پایگاه خبری میدل ایست آی در این رابطه می نویسد: »چند روز 
قبل، بزرگداشت روز بین المللِی حمایت از قربانیان شکنجه در جهان بود )۲۶ 
ژوئن(. در این راس��تا، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا و »آنتونی بلینکن« 
وزیر خارجه این کش��ور بیانیه هایی را صادر کردند و در قالب آن ها شکنجه را 
محکوم و قول دادند که هر آنچه می توانند انجام دهند تا این پدیده ریشه کن 
شود. با این همه، باید دانست که مقام های آمریکایی هیچ تعهدی را برای خود 
جهت پاسخگویی در مورد اقدامات ضدحقوق بشریشان نظیر تحریم ملت ها 
و یا صدور مجوز و تأمین مالی و شکنجه دیگران از سوی خود قائل نیستند. 
آمریکای کنونی در قالب هایی نظیر بازداش��تگاه های مخفی و س��یاِه سازمان 
اطاعات مرکزی این کش��ور )س��یا( در اقصی نقاط جه��ان، تا مواردی نظیر 
زندان گوآنتانامو و رویه های نادرست و خشونت باِر نیرو های پلیس خود حتی 
در خاک این کشور، عمًا این پیام را به جهانیان می رساند که اِعمال شکنجه 
از چشم انداز رهبران آمریکایی به یک اعتقاد و رویه سیستماتیک تبدیل شده 
اس��ت. در این راستا، شکنجه عمًا یک تاکتیک مهم جهت در هم شکستِن 
آن هایی است که در داخل و خارج از آمریکا بازداشت شده اند. با این حال، جو 
بایدن در موضع گیری های خود تاکید دارد که باید دیگر دولت های جهان را به 
دلیل اعمال شکنجه، به پاسخگویی واداشت. وی در این رابطه به تازگی گفته 
است: »وقتی یک دولت به شکنجه افراد اقدام می کند، در واقع اقتدار اخاقی 
آن فرو می ریزد و مش��روعیتش را نیز تضعیف می سازد. وقتی شکنجه به ناِم 
امنیت ملی نیز انجام ش��ود، صرفاً دشمنان را جسور و البته آن ها را چند برابر 

خواه��د کرد، ناآرامی ها را افزایش خواهد داد و دولت ها را از حیث بین المللی 
منزوی می سازد«. در این چهارچوب، جو بایدن با بی اعتنایی به میراِث جاری 
دولت آمریکا در بحث شکنجه افراد و البته مثل همیشه گرفتن انگشت اتهام 
به سمت دیگران، همچون دیگر روسای جمهور قبل از وی، این روایِت غلط 
و گمراه کننده را که اعمال شکنجه در نقطه مقابِل ارزش های آمریکایی قرار 
دارد را مورد تاکید قرار داده اس��ت )این در حالی است که اسناد زیاد و فراوانی 
در طول تاریخ وجود دارند که ثابت می کنند اِعمال شکنجه یک رویه تاریخی 

و ُپردامنه در تاریخ آمریکا بوده است(.
زمانی برای تفکر ���

»آنتونی بلینکن« در موضع گیری در مورد مساله شکنجه در آمریکا می گوید: 
»م��ا اذع��ان می کنیم که بای��د با نواقص و اش��تباهات خ��ود مقابله کنیم و 
ارزش های آمریکایی را بیش از گذشته تقویت کنیم«. این در حالی است که 
اساس��اً شکنجه یک نقص یا اشتباه نیست بلکه یک راهبرد عامدانه است که 
توس��ط دولتی نظیر آمریکا اعمال می ش��ود تا از طریق آن اعمال قدرت شود 
و قربانیان کنترل ش��وند. در این رابطه »جورج اورِول« نویسنده بریتانیایی در 
کتاب مش��هور خود با نام 1۹۸4 می گوید: »هدِف ش��کنجه، شکنجه است«. 
همچون بایدن، موضع گیری بلینکن نیز به دنبال ارسال این هشدار است که 
اگر دیگر دولت ها به اعمال شکنجه مبادرت کنند، تحت تعقیب قرار می گیرند 
و باید پاسخگو باشند و البته یکبار دیگر همچون بایدن، بلینکن به رویه های 
غیرقانونی خوِد دولت آمریکا در حوزه شکنجه بی اعتنایی کرد و سعی می نماید 
تا مس��اله شکنجه را به دیگر کشور ها نس��بت دهد و دامان آمریکا را از وجود 
آن پاک و منزه معرفی کند. البته که این رویه سال ها است توسط دولت های 
مختلف آمریکا دنبال می شود و در قالب آن دولت های آمریکایی سعی می کنند 
خود را در جایگاه طلبکار و مدعی قرار دهند و خواس��تار پاس��خگویی دیگران 
می ش��وند. این در حالی است که خوِد دولت آمریکا از جمله عواملی است که 
نقش��ی بارز در تطویِل رویه های توام با شکنجه در جهان بازی کرده و از این 
طریق، به میلیون ها انس��ان به طور مس��تقیم و غیرمستقیم آسیب وارد کرده 
اس��ت. نباید فراموش ک��رد که آمریکا در قالب کارزار مع��روف خود با عنوان 
»جن��گ جهانی علیه ترور« که پس از حمات 11 س��پتامبر در پیش گرفته 
شد، عمًا »شکنجه« را به بخشی مهم از این کارزار تبدیل کرد و به نحوی 
سیس��تماتیک از این ابزار در راس��تای آنچه امنیت ملی آمریکا در »بگرام«، 
»فلوجه«، »ابوغریب«، و »بازداش��تگاه های بیش��مار سازمان سیا« در اقصی 
نقاط جهان و به ویژه در زندان »گوآنتانامو« خوانده می شود، استفاده کرد. اگر 

واقعاً آمریکا بر آن است تا با مساله شکنجه در جهان برخورد کند، باید از صدوِر 
بیانیه های صرفاً توخالی بپرهیزد و به جای به پاس��خگویی واداشتِن دیگران، 

پاسخگوی رویه های نادرست و اشتباِه خود نیز در این رابطه باشد.
میراث آمریکایی در حوزه شکنجه ���

پس از گذش��ت حدوداً ۲۰ س��ال از آغاز کارزار دول��ت آمریکا مبنی بر جنگ 
جهانی علیه ترور، دفعات معدودی وجود داشته که دولت های مختلف آمریکا 
میراث شوم کشورشان در زمینه شکنجه و اِعمال آن را مورد خطاب قرار دهند. 
برای مثال، »جورج بوش« رئیس جمهور س��ابق آمریکا مجبور شد تا جنایات 
وحشتناک نیرو های آمریکایی در ابوغریب و به طور خاص شکنجه های اعمال 
شده از سوی آن ها در این زندان را خطاب قرار دهد. البته که دلیل اصلی این 
اقدام وی نیز این بود که در آن زمان افشای این جنایات عمًا به یک رسوایی 
بزرگ برای آمریکا تبدیل شده بود. سال ۲۰۰4 جورج بوش در بیانیه ای گفت: 
»مردم آمریکا از اِعمال شکنجه علیه زندانیان در زنداِن ابوغریب عراق عمیقًا 
شوکه هستند. این قبیل اقدامات اشتباه بودند. آن ها با سیاست ها و ارزش های 
ملت ما در تضاد هس��تند«. به بیان دیگ��ر، حتی زمانی که فردی نظیر جورج 
بوش به اش��تباهات و رویه های نادرست آمریکا در زمینه اعمال شکنجه علیه 
اف��راد اعتراف می کند، وی نیز عم��ًا در این چهارچوب، به روایتی که مدعی 
است این قبیل اقدامات با آنچه ارزش های آمریکایی خوانده می شود در تضاد 
هستند، اشاره می کند. این در حالی است که وی هیچ توجهی به مخاطب قرار 
دادِن عمیق موضوع و آسیب های جدی که این مساله ایجاد کرده ندارد. باید به 
این نکته نیز اشاره کرد که بیانیه جورج بوش در زماِن خود تنها مدت کوتاهی 
پس از انتش��ار تحقیقات رسمی ارتش ایاالت متحده آمریکا در مورد جزئیات 
شکنجه های رخ داده در زندان ابوغریب که با عنوان »گزارش تاگوبا« شناخته 
می شود، منتشر شد. در قالب این گزارش به این مساله اشاره شده که در زندان 
ابوغریب رویه های نادرس��تی نظیر سواستفاده جنسی، غرق مصنوعی افراد و 
دیگر اش��کاِل رفتار های غیرانسانی نظیر اس��تفاده از قاده سگ روی گردن 
زندانیان، به کار گرفته ش��ده است. یک گزارش دیگر دولت آمریکا )با عنواِن 
Investigation of the Abu Ghraib Prison ۶-15 AR و 
همچنی��ن گزارش گردان اطاعات نظامی ۲۰5 ارتش آمریکا( نیز که به نحو 
مشترکی با عنوان گزارش »ِفی جونز/Fay Jones »شناخته می شود هم در 
تاریخ ۲5 آگوست سال ۲۰۰4 منتشر شد و ضمن تأیید یافته های قبلی در مورد 
اعمال شکنجه در زندان ابوغریب و دیگر تاسیسات بازداشتی آمریکا در عراق، 

نکات ریز و جزئی را از این رویه های مجرمانه مورد اشاره قرار داد. 
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اقتصاد کالن

مصرف برق از ۶۶ هزار مگاوات عبور 
کرد

مع��اون هماهنگی انتق��ال و تجارت خارجی 
ش��رکت تولید، انتقال و توزی��ع نیروی برق 
ای��ران گفت: مص��رف برق تا ای��ن لحظه از 
۶۶هزار م��گاوات عبور کرد ضروری اس��ت 
مردم تا س��اعت 1۸ رعایت مصرف کنند. به 
گزارش مهر به نقل از ش��رکت تولید، انتقال 
و توزی��ع نی��روی برق ایران، محم��د اله داد 
اظهار داشت: روز گذشته مصرف برق رکورد 
تاریخی خود را شکست و به بیش از ۶۸ هزار 
م��گاوات رس��ید.وی ادامه داد: ب��ا وجود این 
میزان مصرف ش��بکه برق ایران با همراهی 
مردم در پایداری کامل قرار داش��ت و قطعی 
رخ نداد.مع��اون هماهنگ��ی انتقال و تجارت 
خارجی توانیر گفت: هرچه مصرف برق در اثر 
گرمای هوا بیشتر شود چند راه برای گذشتن 
از این شرایط وجود دارد.اله داد افزود: نخست 
آنکه با صرفه هزینه های س��نگین نسبت به 
اح��داث نیروگاه های جدید اقدام کنیم تا این 
چند ساعت نیاز بیشتر برق را پاسخگو باشند 
و در مابقی ایام سال مورداستفاده قرار نگیرند.
معاون توانیر اضافه کرد: راه دوم آن است که 
همانند سال گذشته خاموشی هایی را اعمال 
کنیم تا این س��اعت های پرمصرف مدیریت 
ش��ود.وی خاطرنشان س��اخت: راه سوم آن 
اس��ت که با همراهی مردم مدیریت مصرف 
اعمال شود تا بتوان قله های پیک مصرف را 
پش��ت سر گذاشت.اله داد گفت: امسال مردم 
همراهی خوبی داشتند و نیاز است امروز این 
همراهی بیش��تر ش��ود تا بتوان به راحتی قله 

مصرف امروز را پشت سر گذاشت.

دریافت کپی مدارک از سوی بانک ها 
ممنوع است 

دبیر ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی گفت: با توجه به بخشنامه بانک 
مرکزی، همه شعب بانکی برای ارائه خدمات 
به م��ردم، از دریافت هرگون��ه کپی مدارک 
هویتی منع ش��ده اند. آقای علیرضا قیطاسی 
گفت: با توجه به بخش��نامه بانک مرکزی در 
پایان س��ال 14۰۰، تمامی شعب بانکی برای 
ارائه خدمات از دریافت هرگونه کپی مدارک 
هویتی اعم از کپی کارت ملی و شناس��نامه 
منع شدند. بانک ها حتما باید از طریق سامانه  
ثبت احوال استعام و کد پیگیری را دریافت 
کنند.دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیم��ه دولت��ی می گوید: کپی اس��ناد محل 
س��کونت متقاضیان تس��هیات که ش��امل 
س��ند مالکیت یا اجاره نامه است هم نباید از 
متقاضیان دریافت شود.  بانک ها باید از طریق 
س��امانه ای که وجود دارد تایید کد پس��تی را 
دریاف��ت کنند.به گفت��ه او، هرگونه خدمات 
بانکی که نیاز به ارائ��ه مدارک احراز هویتی 
مش��تریان دارد با ارائه اص��ل مدرک و بدون 
اخذ کپی در شعب بانک ها قابل اجراست. در 
تمامی بانک ها واحد رس��یدگی به ش��کایات 
و بازرس��ی وجود دارد و اگر در ش��عبه بانکی 
تخلفی مش��اهده شد مش��تریان می توانند به 
واحد رسیدگی به شکایات مراجعه کنند.بانک 
مرکزی در 4 اس��فند پارسال در بخشنامه ای 
اع��ام کرد: بانک ها موظفند در ارائه خدمات 
پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق 
مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت 
ک��د رهگی��ری از س��امانه اس��تعام هویتی 
سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در 
پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و نیازی 

به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.

اوپک: رشد تقاضا برای نفت در سال 
آینده آهسته می شود

اوپک پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای 
نفت در سال ۲۰۲۳ رش��د می کند، اما روند 
کندتری در مقایس��ه با س��ال ۲۰۰۲ خواهد 
داشت. به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نف��ت )اوپ��ک( در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضای 
جهانی برای نفت در س��ال ۲۰۲۳ به میزان 
۲.۷ میلیون بشکه در روز معادل ۲.۷ درصد 
رش��د می کند. این گروه پی��ش بینی خود از 
رش��د تقاضا ب��رای نفت در س��ال میادی 
جاری را تغییر نداد و همچنان ۳.۳۶ میلیون 
بش��که در روز حفظ کرد.استفاده از نفت در 
مقایس��ه با اوج بح��ران همه گیری کرونا در 
س��ال ۲۰۲۰، بهب��ود یافته اس��ت و انتظار 
می رود امس��ال از س��طح سال ۲۰1۹ عبور 
کند. چش��م انداز سال ۲۰۲۳ نشان می دهد 
محدودیت عرضه ممکن است استمرار پیدا 
کند زیرا رش��د تولید غیراوپ��ک تحت تاثیر 
تحریم ها علیه روس��یه، از رشد تقاضا عقب 

خواهد ماند.

شاخص بورس ۶۵۱۷ واحد رشد کرد 
ش��اخص کل بورس تهران دی��روز با ۶ هزار 
و 51۷  واحد افزای��ش در ارتفاع یک  میلیون 
و 4۹۰ هزار واحدی ق��رار گرفت. به گزارش 
تسنیم، ش��اخص هم وزن با یک هزار و 5۳۷ 
واح��د افزایش ب��ه 4۰۷ ه��زار و 1۲ واحد و 
شاخص قیمت با ۹۳۲ واحد رشد به ۲4۶ هزار 
و ۹۳۲ واحد رسید.ش��اخص بازار اول، ۶ هزار 
و ۷54 واحد و ش��اخص بازار دوم، هفت هزار 
و 1۲1 واحد افزای��ش را ثبت کردند.امروز در 
معامات بورس تهران، بیش از چهار میلیارد 
و ۹۹1 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۳۰ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال معامله 
ش��د.همچنین پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
ب��ا ی��ک ه��زار و ۳۲1 واح��د، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با یک هزار و ۲4۶ واحد، 
پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۸۷۶ واحد، 
پاالی��ش نفت تبریز )ش��بریز( ب��ا ۷۰۳ واحد 
و ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با 54۷ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص 
بورس همراه شدند.در مقابل ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با ۶1۸ واحد، توس��عه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 5۰4 واحد، 
فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با ۹5۲ واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با ۳۰۹ واحد، بانک پاسارگاد 
)وپاس��ار( با 1۳5 واحد و پتروش��یمی پارس 
)پارس( با 1۲۲ واحد تاثیر منفی بر ش��اخص 

بورس داشتند.

میزان مالیات پرداختی مشاغل اعالم 
شد

در شرایطی که صاحبان مشاغل و اصناف تا 
پایان ماه جاری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 
فرصت دارند، بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
بیش از 1.5 میلیون نفر از صاحبان مش��اغل 
از پرداخت مالیات معاف ش��ده اند. به گزارش 
ایسنا، صاحبان مشاغل و اصناف باید هر ساله 
تا پایان خردادماه اظهارنامه عملکرد درآمدی 
خود در س��ال گذشته را برای پرداخت مالیات 
مربوط��ه، پر کنند که این فرصت تا پایان ماه 
جاری تمدید شد.بنابراین، صاحبان مشاغل تا 
پایان تیرماه سالجاری فرصت دارند تا با مراجعه 
به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه خود 
را پر کنند زیرا، درصورت انجام ندادن تکالیف 
قانونی، عاوه ب��ر محرومیت از معافیت ها و 
نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه ۳۰ درصدی 
غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی 
می شوند.در این بین، برخاف سال های قبل 
در روند اخذ مالیات از اصناف تغییراتی صورت 
گرفت که صدای مشاغل را بلند کرد.  ماجرا 
از ای��ن قرار ب��ود که از این به بعد براس��اس 
قانون بودجه و قانون پایانه های فروش��گاهی 
و سامانه مودیان،  مبنای محاسبه مالیات برای 
مش��اغل و اصناف، واریزی ه��ای کارتخوان 
و حس��اب تج��اری آن ها خواهد ب��ود.  البته، 
اگ��ر از مبالغ واریزی به کارتخوان و حس��اب 
تجاری اصناف درآمدی عاید آنها نشده باشد، 
در صورت ارائه اس��ناد و مدارک، از مبلغ مورد 
نظر مالیات گرفته نمی ش��ود.  در این بین، از 
آنجا که صاحبان مشاغل و اصناف می توانند 
به دو روش اظهارنامه عملکرد درآمدی خود را 
تکمیل کنند، اعام س��ازمان امور مالیاتی به 
ایسنا نش��ان می دهد که بر اساس اطاعات 
استخراج شده از سامانه مالیاتی تا ۲۰ تیرماه، 
صاحبان مش��اغل معادل یک میلیون و 1۹۶ 

هزار و ۶5۰ اظهارنامه پر کرده اند.  

رشد ماهانه قیمت نفت سنگین ایران
جدیدتری��ن گزارش ماهانه اوپک نش��ان داد 
قیمت نفت سنگین ایران ماه میادی گذشته 
رشد مایمی را تجربه کرد. به گزارش ایسنا، 
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ژوئن 
به 115 دالر و ۸5 س��نت رسید که ۳۷ سنت 
معادل ۰.۳ درصد در مقایس��ه با قیمت 115 
دالر و 4۸ س��نت در ماه مه، افزایش داشت. 
میانگین قیمت نفت س��نگین ایران از ابتدای 
سال ۲۰۲۲ تاکنون، به 1۰5 دالر و 14 سنت 
در مقایس��ه با میانگین قیمت ۶۳ دالر و ۶۳ 
سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲1 رسید.ارزش 
س��بد نفتی اوپک در ژوئن به 11۷ دالر و ۷۲ 
سنت در هر بشکه رس��ید که سه دالر و ۸5 
س��نت معادل ۳.4 درصد در مقایسه با ماه مه 
افزایش نشان داد. میانگین ارزش سبد نفتی 
اوپک از ابتدای س��ال ۲۰۲۲ تاکنون، به 1۰5 
دالر و ۳۷ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۳ 
دالر و ۸5 س��نت در مدت مشابه سال ۲۰۲1 
رس��ید ک��ه 41 دالر و 5۲ س��نت معادل ۶5 
درصد رشد داش��ته است.طبق گزارش منابع 
ثانوی��ه، تولید نفت اوپک که متش��کل از 1۳ 
کشور تولیدکننده اس��ت، در ژوئن به ۲۸.۷۲ 
میلیون بش��که در روز رس��ید که ۲۳4 هزار 
بشکه در روز افزایش ماه به ماه داشت. تولید 
نفت این گروه عمدتا در عربس��تان سعودی، 
امارات متح��ده عربی، ایران، کویت و آنگوال 
افزایش پیدا کرد اما در لیبی و ونزوئا کاهش 
داش��ت. تولید نفت ایران در ژوئن به ۲.5۷4 
میلیون بشکه در روز رسید که ۳1 هزار بشکه 
در روز در مقایسه با سطح تولید ۲.54۳ میلیون 

بشکه در روز در ماه مه، افزایش یافت.

اخبار

وزیر نیرو با بی��ان اینکه به خاطر گرمای 
هوا رکورد مصرف برق از ۶۸ هزار مگاوات 
گذش��ت، گفت:  ۳۸ درصد مشترکان برق 
کش��ور نسبت به س��ال قبل صرفه جویی 
انجام دادن��د  و پ��اداش مدیریت مصرف 
گرفتند. به گ��زارش ف��ارس، همزمان با 
موج گرم��ا در کش��ور و افزایش مصرف 
ب��رق علی اکب��ر محرابیان وزی��ر نیرو در 
ارتباط زنده با بخش خبر شبکه 14 اظهار 

داش��ت: به خاطر گرما مصرف برق کشور 
دیروز هم رکوردش��کنی کرد و از ۶۸ هزار 
و 1۰۷ م��گاوات فراتر رفت.وی همچنین 
گف��ت: مهم ترین راهکار ب��رای مقابله با 
رش��د مصرف برق همکاری مش��ترکان 
و مصرف کنندگان برق در کش��ور اس��ت. 
خوش��بختانه بر اس��اس بررس��ی قبوض 
خرداد  تاکنون ۳۸ درصد مشترکان پاداش 
صرف��ه جویی گرفته اند،  یعنی نس��بت به 

س��ال قبل کمتر مص��رف کرده اند و این 
مهم ترین دلیل برای گذر از شرایط کنونی 
گرمای تابستان است.وزیر نیرو همچنین 
از مردم و مصرف کنندگان برق دعوت کرد 
ک��ه باز هم همکاری خود با وزارت نیرو را                            
ادامه دهند تا بتوانیم تابس��تان امسال را                            با 
کمترین مشکل در زمینه قطعی برق پشت 
سر بگذاریم.وی همچنین در زمینه تولید 
برق گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم 

و تدابیر اندیشیده شده برنامه ریزی شد که 
همه تعمیرات و توسعه نیروگاه های کشور 
تا اردیبهش��ت ماه به پایان برس��د و حتی 
نیروگاه های��ی که خارج از م��دار بودند در 
مدار تولید ق��رار گرفتند.به گفته وی؛ قرار 
ش��د برای تامین نیاز برق کش��ور ۶ هزار 
مگاوات تولید جدید برق داشته باشیم که 
به ظرفیت نیروگاه ها اضافه ش��ود. بخش 
عم��ده ای از ای��ن رق��م وارد مدار ش��ده، 

همچنین تعمیرات نیروگاه ها تا اردیبهشت 
ماه ب��ه اتمام رس��ید.محرابیان با تقدیر از 
متخصصان صنعت برق کشور گفت: واقعا 
تامین ۶۸ هزار مگاوات برق برای کش��ور 
حماس��ه ای به شمار می رود و خوشبختانه 
ش��بکه برق به صورت منظم به کار خود 
ادامه می دهد و تمام تاش بر این اس��ت 
که ش��بکه برق در خدمت تولید به مردم 

قرار گیرد.

 38 درصد مشترکان برق پاداش صرفه جویی گرفتند 
وزیر نیرو:

موفقیت رمز ریال در گرو مدل اجرایی و پیاده سازی درست است 
بایدها و نبایدهای اجرای موفق رمز ریال

ی��ک پژوهش��گر ح��وزه باکچی��ن گفت: 
موفقی��ت رمز ریال در گ��روی مدل اجرایی 
و پیاده س��ازی درس��ت آن است. به همان 
نسبت نیز ریس��ک و تبعات اجرای ناموفق 
رمز ری��ال برای بان��ک مرک��زی، مردم و 
اقتصاد کش��ور غیر قابل جبران خواهد بود. 
به گزارش تسنیم، رضا نورمحمدی محقق 
و پژوهشگر در حوزه باکچین و از مدرسان 
ح��وزه بانکداری دیجیتال در ش��بکه بانکی 

کشور است. او بر این باور است که به یاری 
رمز ریال بان��ک مرکزی می تواند مدیریت 
نقدینگی و تورم را به صورت بهینه و مداوم 
انجام دهد. همچنین از دیگر کاربردهای آن 
به��ره گیری از رمز ریال در بازبینی در پیاده 
س��ازی و اجرای مفهوم LOLR یا همان 
آخری��ن قرض دهن��ده در سیس��تم بانکی 
کشور است.وی دانش��جوی دکترا در حوزه 
باکچین در دانشگاه ETS مونترال کانادا، 
فوق لیس��انس هوش مصنوعی از دانشگاه 

خواجه نصیر و لیس��انس مهندسی کامپیوتر 
س��خت افزار از دانش��گاه ش��اهد است. او 
توصی��ه های جدی ب��رای اجرایی ش��دن 
صحی��ح رمزریال و نی��ز راهکارهایی برای 
افزایش کارآی��ی آن دارد که نظرات وی را 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تس��نیم در ادامه می خوانید.رفتن به سمت 
اقتصاد دیجیتال و رشد سیستم ها و سیاست 
های پولی برای تمامی بانک های مرکزی 
اجتناب ناپذیر شده است.موفقیت رمز ریال 

در گروی مدل اجرایی و پیاده سازی درست 
آن است.ریسک و تبعات اجرای ناموفق رمز 
ری��ال برای بانک مرکزی، م��ردم و اقتصاد 

کشور، قابل جبران نخواهد بود
نظرتان در م�ورد اقدام بانک مرکزی در  ���

مورد رمزریال چیس�ت؟
ای��ن اق��دام همانقدر ک��ه می توان��د مفید 
باش��د، همانق��در هم می تواند مضر باش��د 
و این نتیجه گیری به مدل اجرایی ش��دن 
و پی��اده س��ازی این مفهوم توس��ط بانک 

مرکزی وابس��تگی ش��دیدی دارد.رفتن به 
س��مت اقتصاد دیجیتال و رش��د سیس��تم 
ها و سیاس��ت های پولی در س��الهای اخیر 
ب��رای تمامی بانک ه��ای مرکزی اجتناب 
ناپذیر شده اس��ت، لذا باید به طور آگاهانه 
و هوشمندانه در این مس��یر قدم برداشت، 
زی��را در صورتی که این اقدام به درس��تی 
انجام نشود، ریسک و تبعات آن برای بانک 
مرکزی، مردم و اقتصاد کشور، قابل جبران 

نخواهد بود.

 گسترش  مناطق آزاد بدون بودجه! 
تبعات اصرار  مجلس دهم بر ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید 

اص��رار مجلس دهم بر مصوبه ایج��اد مناطق آزاد جدید 
 با وج��ود 4 مرتبه رد مصوبه در ش��ورای نگهبان، دولت 
س��یزدهم را با تنگنای مالی ایجاد مناطق مذکور مواجه 
کرده اس��ت؛ حال آنکه ریش��ه ناکامی مناطق پیشین در 
تعداد و مساحت نیست. به گزارش فارس، ایجاد ۷ منطقه 
آزاد جدید به ایستگاه اجرا رسیده  و در گلوگاه تأمین مالی 
برای فراهم شدن زیرساخت ها گرفتار شده است، وضعیتی 
قابل پیش بینی که از قضا به واسطه مغایرت با اصل ۷5 
قانون اساس��ی )ایجاد بار مالی ب��رای دولت( چند مرتبه 
الیح��ه ایجاد مناطق جدید را ب��ه مجلس مرجوع کرده 
بود.سابقه تصویب مناطق آزاد هفت گانه نشان می دهد، با 
وجود کش و قوس چند س��اله بر سر الیحه یک فوریتی 
ایج��اد مناطق آزاد و ویژه، س��رانجام مجل��س دهم در 
واپس��ین روزهای عمرش )۳۰ اردیبهشت ۹۹( برای بار 
»پنجم« الیح��ه مذکور را به تصویب رس��اند و پس از 
آن که چهار مرتبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده 
بود، با اصرار نمایندگان راهی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ش��د و پس از یک س��ال طی جلسه 15 اردیبهشت 
14۰۰ مجمع تشخیص، رای آورد.الیحه  ایجاد ۸ منطقه 
آزاد و 1۲ منطقه ویژه، نخستین بار شهریورماه 1۳۹۷ در 
مجلس به تصویب رسید و از آن زمان تا اردیبهشت ۹۹، 
بین مجلس و ش��ورای نگهبان رفت و برگش��ت داشت.

س��رانجام نماینده ها با اصرار بر مصوبه خودش��ان، آن را 
به مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ارس��ال کردند و 
رفت وآمدهای سیاس��ی و چانه زنی ها برای ایجاد دستکم 
مناط��ق آزاد فهرس��ت بلند ب��االی مناط��ق آزاد و ویژه 
مد نظ��ر، باال گرفت.ناگفته نمان��د در خال این رفت و 
برگشت ها، تعداد مناطق ویژه مد نظر نمایندگان مجلس 
در قالب یک طرح، به مرز 1۰۰ منطقه رسید و این شائبه 
که هر اس��تان و پهنه جغرافیایی به سهمی دست یافته، 

پررنگ شد.
* سعید محمد: ایجاد 7 منطقه جدید اشتباه بزرگی بود

این در حالی اس��ت که س��عید محمد دبیر شورای عالی 
مناط��ق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، روز شش��م آذرماه 
14۰۰ در نشست جامعه اسامی مهندسان اظهار داشت: 
مناطق آزاد ما گرفتار مش��کات زیادی هستند که اولین 
مس��ئله زیرساخت هاست، بعد از گذش��ت ۳۹ سال هنوز 

کیش برق ندارد و ۲۲ هزار واحد خالی در کیش داریم که 
اگر در آن سکونت کنند، با مشکل بزرگ در حوزه تأمین 
برق مواجه می شویم.محمد ادامه داد: ایجاد ۷ منطقه آزاد 
جدید که امسال )س��ال 14۰۰( اباغ شد، اشتباه بزرگی 
ب��ود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعل��ی هنوز بهره برداری 
نش��ده اس��ت و ولع ایجاد مناطق آزاد به کش��ور آسیب 
می زند.البته این تنها اظهارنظر دبیر جدید ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد و ویژه نبود، س��عید محم��د در گفت وگوی 
اخیرش با خبرگزاری فارس با اشاره به مشکل در تأمین 
اعتبار راه ان��دازی ۷ منطقه آزاد جدی��د، گفت: هیچ گونه 
بودجه ای برای توس��عه ۷ منطق��ه آزاد جدید نداریم و به 
لحاظ قانونی ه��م از منبع مناطق آزاد موجود نمی توانیم 

استفاده کنیم.
* اث�ر ایج�اد مناط�ق آزاد جدید ب�ر کارنام�ه ناامیدکننده 

پیشین
اغلب کارشناس��ان حوزه اقتصادی معتقد هستند، ضعف 
عملکرد و کارنامه نابسامان مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
دالیل متعددی دارد و این دالیل هرچه باش��د، گسترش 
پهنه جغرافیایی و تع��دد این مناطق نه تنها نمی تواند از 

ناکامی های کارنامه مناطق آزاد بکاهد، بلکه شاخص های 
نامطلوب را تشدید می کند.کارشناسان، جذابیت مشوق های 
مقرراتی برای واردات، تبادالت مالی غیرشفاف به واسطه 
معافیت ه��ای مالیات��ی و بی توجهی ب��ه تأمین مطلوب 
زیرس��اخت ها را از عمده دالیل ناکامی مناطق آزاد فعال 
در کشور می دانند.همچنین بروز پدیده هایی همچون ثبت 
ش��رکت و فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی، غلبه واردات 
ب��ه صادرات و قاچ��اق کاال را ضرورتی ب��رای بازنگری 
هرچه سریع تر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان 
می کنند و بی توجهی به این مهم را عامل تسری کارنامه 

ناموفق مناطق فعلی به مناطق جدید می دانند.
* مرکز پژوهش های مجلس: واردات کاال در مناطق آزاد 2 

برابر صادرات در 7 سال
بر اس��اس گزارش س��ال گذش��ته مرک��ز پژوهش های 
مجل��س با عنوان »تحلیل و بررس��ی عملکرد اقتصادی 
مناطق آزاد تجاری صنعتی«، عملکرد مناطق آزاد ایران 
طی سال های 1۳۹۲ تا 1۳۹۸ نشان می دهد، سهم این 
مناطق )با لحاظ ص��ادرات خدمات( از صادرات غیرنفتی 
کش��ور حدود 1 درصد، از می��زان تولید حدود 1 درصد و 

از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد اس��ت.
همچنی��ن، می��زان واردات کاال از طریق مناطق آزاد نیز 
ح��دود ۲ برابر ص��ادرات کاال از این مناط��ق به خارج از 
کشور است. ش��ایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش 
از ۳ برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، 
اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از ۳ برابر 
اشتغال در مناطق آزاد کشور است.گزارشی که ناکارآمدی 
عملکرد مناطق آزاد را در مقایسه با شهرک های صنعتی 
و در سطح ملی نشان می دهد و گسترش پهنه جغرافیایی 

را چاره مشکات حاکم بر این حوزه نمی داند.
* وسعت وحشتناک مناطق آزاد در ایران

از منظر وس��عت مناطق آزاد، )مضاف بر مقایسه عملکرد 
شهرک های صنعتی با مساحتی کمتر از یک سوم مساحت 
مناطق آزاد(، میانگین وسعت مناطق آزاد جهان، ۷ هزار و 
5۰۰ هکتار بوده و متوسط مساحت مناطق آزاد ایران ۹۳ 
هزار هکتار است. به عبارت دیگر به طور متوسط مساحت 
مناطق آزاد در ایران، 1۲ برابر بیشتر از میانگین مساحت 
مناطق آزاد در س��ایر کشورهای جهان است.البته وسعت 
منطقه آزاد ماکو )حدود 5۰۰ هزار هکتار( که چیزی بالغ 
بر ۷ برابر وسعت شهر تهران است، مقایسه سایر مناطق 
را بی معنا کرده که حذف این منطقه، نمودار زیر را موجب 

می شود.
 * اصرار بر مناطق آزاد عریض و طویل

با این وجود، مناطق آزاد هفت گانه جدید به طور متوسط 
ح��دود ۲5 هزار هکتار وس��عت دارد و این روند حاکی  از 
اصرار بر گس��ترش کمی مناط��ق آزاد در ایران دارد که 
تجربه مناطق آزاد موفق در سایر کشورها نشان می دهد، 
تقریباً هیچ رابطه معناداری میان افزایش مساحت منطقه 

آزاد با بهبود عملکرد وجود ندارد.
با این تفاسیر مادامی که مناطق پیشین به بلوغ اقتصادی 
نرسیده باشند، اصرار بر گسترش پهنه جغرافیایی، افزودن 
بر تعداد مناطق آزاد و س��هم بری سیاس��ی نقاط مختلف 
جغرافیای ایران از مناطق آزاد و ویژه که با فش��ار دولت 
دوازده��م و نمایندگان مجلس دهم ش��کل گرفت، تنها 
بی انضباطی مالی و پیامدهای نامبارک مناطق پیشین را 
تکثیر خواهد کرد؛ آن هم به شرط تأمین منابع مالی برای 

تجهیزشان در این تنگنای اقتصادی.

معاون تج��ارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه 
انتظارات تورمی، موجب شده است بحث تنظیم بازار 
و قیمت گذاری دس��توری همچنان ادامه یابد، گفت: 
تنها راه کاهش تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید 
اس��ت. به گزارش فارس به نقل از ش��بکه افق سیما،  
علیرضا ش��اه میرزایی  در برنامه عیار شبکه افق سیما 
بیان کرد: سیاس��ت ارز ترجیح��ی یعنی اختصاص ارز 
به واردات نه تولی��د، و این موجب عقب ماندن تولید 
می شود.وی گفت: امیدواریم با اصاح صورت گرفته، 
تولی��د رون��ق بگیرید ولی این فقط یک گام اس��ت و 
بای��د گام های دیگری هم برداش��ته ش��ود مثل قابل 
پیش بینی شدن اقتصاد و عدم قیمت گذاری دستوری.
وی افزود: اینکه کاهش مصرف موجب کاهش قیمت 

شود، نباید سبب خوشحالی شود، زیرا هم برای امنیت 
غذای��ی جامعه خطرناک اس��ت و هم موجب کاهش 
تولید و س��پس افزایش دوباره قیمت خواهد شد. باید 
اجازه رقاب��ت را به تولیدکنن��ده داد وگرنه تولید ملی 
آسیب می بیند.معاون تجارت و خدمات وزارت صمت 
افزود: در ذهن برخی مس��ئوالن دولتی هم دو قطبی 
تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد ش��ده در حالیکه هر 
دو طرف در حال پش��تیبانی از همدیگر هس��تند ، آن 
کس که نمی تواند نقدینگ��ی را کنترل و ارزش ریال 
را حف��ظ کند، عامل تورم اس��ت نه تولیدکننده ای که 
نقشی در این زمینه ندارد.وی افزود: بانک های ما یک 
موهبتی از ط��رف حاکمیت دارند به نام »خلق پول« 
و نمی توان آنها را یک بنگاه واقعی اقتصادی دانست، 

اصل تورم از این مس��ئله ایجاد می شود؛ آن کسی که 
مس��ئول کاهش ارزش ریال است، در سکوت خبری 
خودش را نش��ان نمی دهد.مع��اون تجارت و خدمات 
وزارت صمت بیان داش��ت: وقتی همه کاالها در حال 
گران شدن هستند درواقع بدان معنا نیست که کاالها 
گران نمی ش��ود، این پول ملی اس��ت که ارزشش کم 
می ش��ود، برخی گمان می کنند کاه��ش ارزش ریال 
یک سرنوش��ت محتوم اس��ت.وی گفت: سندی که 
فعا محرمانه اس��ت بخش��ی از آن در دولت تصویب 
ش��ده و بخش��ی هم برای تصویب در ش��ورای عالی 
س��ران قوا آماده ش��ده است، این س��ند برای کنترل 
نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.
ش��اه میرزایی بیان کرد: یکی از اشتباهات این بود که 

گم��ان می کردیم ت��ورم به خاط��ر ارز 4۲۰۰ تومانی 
اس��ت، ولی دیدیم که حذف شد و باز هم تورم داریم.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت  بیان کرد: رشد 
نقدینگی س��االنه ۲۸ درصدی در کشور ما وجود دارد 
ولی این مسئله را نادیده گرفتیم و تنها به ارز ترجیحی 
فکر کردیم، رش��د پایه پولی یعنی خلق پول توس��ط 
دولت هم تنها عامل تورم نیست، بانک های خصوصی 
هم خلق پول می کنند.وی با اش��اره به دالیل رش��د 
فزاینده قیمت ها گفت: انتظارات تورمی، موجب شده 
بحث تنظیم بازار و قیمت گذاری دس��توری همچنان 
ادامه یاب��د؛ تنها راه کاهش ت��ورم، هدایت نقدینگی 
یعنی س��وق دادن آن به س��مت تولید اس��ت، وگرنه 

نمی توان نقدینگی را هم سرکوب کرد.

راهکار کاهش تورم هدایت نقدینگی  به سمت تولید است 

جزئیات طرح جدید دولت برای توسعه بازار مالی نفت در بورس انرژی 
مدیرعام��ل بورس انرژی با اش��اره به طرح 
جدید شرکت ملی نفت برای انتشار گواهی 
س��پرده نفت گفت: انتش��ار گواهی س��پرده 
کاالیی حامل های انرژی با هدف توسعه بازار 
اس��ت و طرح فعلی با طرح دولت قبل برای 
فروش اوراق سلف نفتی به کلی تفاوت دارد. 
علی نقوی در فارس اظهار داش��ت: شرکت 
مل��ی نفت در دوره جدی��د رویکردی مبتنی 
بر افزایش ش��فافیت و توسعه بازار از طریق 
س��ازوکارهای ب��ورس انرژی را در دس��تور 
کار خود قرار داده اس��ت و در همین راس��تا 

کارگروهی تش��کیل شده است که پیشنهاد 
انتش��ار گواهی س��پرده حامل ه��ای انرژی 
توس��ط شرکت ملی نفت با همکاری بورس 
انرژی ایران در دس��تور کار قرار گرفت.وی 
گفت: همچنین جلسات کارشناسی متعددی 
جهت بررسی ابعاد مختلف این ابزار جدید با 
ذینفعان مختلف تش��کیل شده و ادامه دارد. 
جزئیات طرح فعلی وزارت نفت هنوز نهایی 
نش��ده اس��ت و به محض تایی��د و تصویب 

اطاع رسانی خواهد شد.
* گواه�ی س�پرده نفت هی�چ ارتباطی با  ���

کسری بودجه ندارد
نقوی افزود: آنچه درباره تشابه این  طرح با 
طرح گش��ایش نفتی مطرح می شود به هیچ 
وجه درست نیست و طرح فعلی برای انتشار 
گواهی س��پرده حامل های انرژی اساس��ا با 
مدل اوراق سلف نفتی تفاوت دارد.مدیرعامل 
بورس انرژی گفت: طبق دس��تورالعمل های 
بازار سرمایه، گواهی س��پرده کاالیی صرفٌا 
منجر به تحویل فیزیکی خواهد شد و تسویه 
نقدی ن��دارد. همچنین در این طرح با توجه 
به فروش قطعی دارایی پایه، تعهداتی برای 

دولت در آینده ایجاد نمی شود و ابزار جبران 
کس��ری بودجه نی��ز به حس��اب نمی آید.به 
گفته وی گواهی س��پرده کاالیی حامل های 
انرژی یک  ش��یوه  جدید برای فروش نفت 
و فرآورده ه��ای نفت��ی اس��ت، در عین حال 
طبق��ه جدیدی از دارایی ه��ای مالی را برای 

سرمایه گذاری به وجود می آورد.
*گواهی س�پرده حامل های انرژی برای  ���
و  س�رمایه گذاران  نف�ت  فع�االن صنع�ت 

حرفه ای است
نقوی  تاکید کرد: معامات ابزارهای پرریسکی 

مانند گواهی سپرده حامل های انرژی توسط 
فعاالن همان حوزه که با ریس��ک های کاال 
آشنا هستند و سرمایه گذاران حرفه ای انجام 
می ش��ود. بازیگ��ران حرفه ای ای��ن عرصه 
می توانن��د با پیش بینی نس��بت به تحوالت 
آین��ده بازار نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی به 
خرید و ف��روش گواهی اقدام کنند و توصیه 
می شود افرادی که آشنایی کافی با معامات 
آن ندارند، به صورت غیرمس��تقیم از طریق 
صندوق ه��ای کاالی��ی در این اب��زار جدید 

سرمایه گذاری کنند.
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شهرستان

صدور۱۵۷۷ فقره پروانه کسب صنفی 
در استان بوشهر 

مدی��رکل صنعت،مع��دن و تجارت اس��تان 
بوش��هراز صدور 15۷۷ فقره پروانه کس��ب 
صنفی  طی س��ه ماه اول سالجاری در استان 

بوشهر خبرداد.
کل  اداره  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر؛ مهدی 
صفوی افزود : در س��ه ماهه اول س��الجاری 
تع��داد 15۷۷ فق��ره پروانه کس��ب صنفی با 
اش��تغال ۳۹4۲ نفر در رسته توزیعی خدماتی 
و تولیدی خدمات فنی در استان بوشهرصادر 

شده است.
صفوی با اش��اره به اهداف برنامه ها در حوزه 
اصناف عنوان کرد : تعداد ۶۷5۰ فقره پروانه 
فقره پروانه کس��ب صنفی با اشتغال 1۶۸۷5 
نفر تا پایان سالجاری 14۰1 پیش بینی شده 

است . 
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان گفت 
: درراس��تای  اج��رای طرح نظ��ارت مردمی 
آغاز نصب کد دو بع��دی )QR( در مغازه ها  
برای گزارش مستقیم تخلفات صنفی توسط 
مردم یکی از برنامه های وزارتخانه صمت در 
خصوص نظارت بر بازار توس��ط عموم مردم 

می باشد .
صفوی اضافه کرد: آغ��از نصب کد دوبعدی 
)QR Code(  و ش��ماره شناسه صنفی در 
مغازه ها برای گزارش مستقیم تخلفات است.

3838 نمونه گیری کرونا در ایالم 
انجام شد  

 رییس دانشگاه علوم پزشکی ایام گفت: از 
یکم خرداد س��ال جاری تا پایان روز گذشته 
س��ه ش��نبه در مجم��وع ۳۸۳۸ نمونه گیری 
کرونا در اس��تان انجام ش��د که از این تعداد 

تست 1۹5 نفر مثبت شده است. 
دکتر جاس��م محم��دی   در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: همچنی��ن در این مدت 145 
بس��تری جدی��د کرونا و ۲ م��ورد فوتی ثبت 

شده است.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر 5 مرکز تزریق 
واکس��ن کرونا در شهر ایام ش��امل؛ مرکز 
خدم��ات جام��ع س��امت ش��ماره 4، مرکز 
خدمات جامع شماره ۶، مرکز خدمات شماره 
۸، مرک��ز خدمات جامع س��امت مهرآباد و 

پایگاه سامت شماره 4 فعال است.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ایام گفت: 
در روس��تاها، تزریق واکسن در تمامی مراکز 
خدمات جامع روس��تائی و در شهرستانها نیز 
در مرکز خدم��ات جامع ش��هری انجام می 
گردد و در صورت استقبال، این کار در مراکز 
بهداش��تی و درمانی ش��هری و روستائی نیز 

انجام خواهد شد.
 

بازدید وزیر کشور از نوار ساحلی در 
رشت 

وزیر کش��ور در بازدی��د از نوار س��احلی در 
رشت با همراهی استاندار گیان و فرماندار 
رشت، گفت: برگزاری برنامه های فرهنگی و 
پرنشاط در جهت ایجاد آرامش گردشگران و 
مسافران و حفظ مسائل زیست محیطی در 
ساحل مورد تأکید است. دکتر احمد وحیدی 
غروب امروز)سه ش��نبه( در نخستین برنامه 
از س��فر به گیان با همراهی دکتر عباسی 
اس��تاندار، دکتر امام پناهی فرماندار رش��ت، 
معاونان وزارت کش��ور و جمعی از مسئوالن 
اس��تانی از س��احل مروارید خزر در رش��ت 
بازدید کرد. وزیر کش��ور بازدید از سواحل را 
یکی از اهداف س��فر خ��ود به گیان عنوان 
کرد و اف��زود: در این س��فر از نزدیک روند 
ارائه خدمات به مردم در س��واحل بررس��ی 
می ش��ود تا ضمن دسترسی راحت از ایمنی 

کامل برخوردار باشند.

برنامه های موسسه نکوداشت 
غدیرمشهد در دهه والیت اعالم شد

رحمتی-مدیر  محمدرض��ا  مقدس  مش��هد 
عامل موسسه نکوداش��ت غدیر در نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه  که در سالن 
همایش کانون فرهنگی تربیتی فارابی برگزار 
شد گفت:. مجموعه  نکوداشت غدیر مشهد 
از س��ال 1۳۸۶ تش��کیل ش��ده  و در سطح 

کشور در حال خدمت رسانی است.
 حس��ین فاح افزود: این مجموعه طی 15 
سال گذش��ته فعالیت های بسیاری را انجام 
داده و ای��ن توفیق را داش��ته ک��ه بتواند به 
ص��ورت گس��ترده  پیام غدی��ر را به همگان 
برساند.  وی با اشاره به اینکه این مجموعه 
امسال با ۲۲ عنوان پروژه، فعالیت هایی برای 
گسترش پیام غدیر در دست اجرا دارد، بیان 
کرد: یکی از پروژه هایی که ما هر سال انجام 
می دهیم، پروژه نبض اس��ت. س��ال گذشته 
تی��م نبض مجموع��ه به همراه تع��دادی از 
دانش��جویان شهر مش��هد به عیادت 5۰۰۰ 
بیمار رفتن��د و پیام غدیر را ب��ه آن ها اباغ 
کردند. این عمل امس��ال هم در دستور کار 
مجموعه اس��ت و بیماران بسیاری را عیادت 
خواهیم کرد. همچنین ۳۰۰۰ المان طراحی 
ش��ده که ب��ه کادر درم��ان زحمت کش در 

بیمارستان های مختلف اعطا خواهد شد.  
ف��اح در رابطه با فعالیت هایی که توس��ط 
مجمع نکوداش��ت غدی��ر در فضای مجازی 
ص��ورت گرفت��ه نیز عن��وان ک��رد: طراحی 
س��ایت »ما و غدی��ر« و تولید کلیپ هایی با 
محتوای انتش��ار پیام غدیر از جمله اقداماتی 
اس��ت که در فضای مجازی صورت گرفته 
اس��ت. همچنین برگزاری جشنی در فضای 
مجازی طراحی شده که روز جمعه، ۳1 تیر، 
یک هفته بعد از روز غدیر برگزار خواهد شد. 
م��ردم می توانند در فضای مج��ازی در آن 
ش��رکت کنند.   وی ادامه داد: از پروژه های 
اجتماعی که توس��ط موسسه انجام می شود، 
می توان به پروژه پزش��کان اش��اره کرد. در 
حال حاضر مجموعه ۶۰ پزش��ک عضو دارد 
که تحت عنوان پزشکان محب اهل البیت)ع( 
فعالی��ت دارند و در روز عید غدیر و روزهای 
پیش از آن در مطب های خود هدایایی را به 
بیماران اهدا می کنند و در بزرگداش��ت این 
روز شریک می شوند. همچنین ۲۰۰۰ المان 
برای پاس��داری از غدیر بین پزشکان شهر 
مشهد توزیع خواهد شد.   مدیر عامل مجمع 
نکوداش��ت غدیر گفت: ما هر سال ۲ تریلی 
را آذین بن��دی می کنیم و بیش��تر در مناطق 
روس��تایی و مناطقی که کمت��ر این جریان 
در آن ش��کل گرفته، جش��نی را به صورت 
س��یاری برگزار خواهیم کرد. س��ال گذشته 
۷۰ منطقه محروم را با همین کارناوال های 
شادی روستا به روستا گذر کردیم و توانستیم 
پیام غدیر را میان مردم آن مناطق گسترش 
دهی��م. از دیگر فعالیت ه��ای این مجموعه 
برپایی سفره احسان علوی است که همچون 
سال گذشته ظهر روز غدیر برگزار و ۳۰ هزار 
غ��ذا میان نیازمندان مناط��ق محروم توزیع 
خواهد ش��د.   فاح خاطرنش��ان کرد: پروژه 
بعدی با عنوان پروژه تاکس��یرانان است که 
همچون چهار س��ال گذش��ته امس��ال هم 
برگزار می ش��ود و طی آن ب��رای تعدادی از 
تاکسیرانان شهر کاس های آموزشی برگزار 
خواهد ش��د تا نحوه برخ��ورد و تبریک عید 
غدیر را با مسافران آموزش ببینند. همچنین 
پروژه وارث از دیگر پروژه های این مجموعه 
اس��ت که طی آن هر س��ال ب��ا هدایایی به 
دیدار خانواده های شهدای سادات می رویم. 
امسال عاوه بر این موضوع در منزل چهار 
شهید مدافع حرم جشن خیابانی غدیر را برپا 
خواهیم کرد.   مدی��ر روابط عمومی مجمع 
نکوداش��ت غدیر نیز در ادامه این نشست در 
رابطه با فعالیت های این موسس��ه فرهنگی 
بیان کرد: مجمع نکوداش��ت غدیر از س��ال 
1۳۸۶ آغاز به کار کرد و تا سال 1۳۹5 بیشتر 
در حوزه تبلیغی، تربیتی و تعظیم  شعائر غدیر 
فعالیت می کرد. اتفاق ویژه ای که در س��ال 
1۳۹۶ رخ داد، این بود که بزرگان موسس��ه 
به جوان ترهایی که فعالیت های دانشجویی 
انجام می دادند، اجازه دادند در موسسه فعال 
ش��وند و آن ها یک دوره استراتژی فرهنگی 
را به صورت فشرده زیر نظر دانشگاه تهران 
گذراندند. در واقع فعالیت های اس��تراتژیک 
موسس��ه را از سال ۹۶ آغاز کردیم.   مهدی 
عنایت��ی اف��زود: پس از آن ما بر س��ه حوزه 
مخاطب، موض��وع و جغرافیا تمرکز کردیم. 
جغرافیای ما هر جایی است که دانشجویان 
و جوانان حض��ور دارند و موضوع ما غدیر و 
وارث غدی��ر، امام زمان)عج(، اس��ت.   وی  
خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه ویژه ب��ه منابع 
انس��انی داوطلب، حرفه ای و حامیان فعالیت 
خود را گسترش می دهیم و تاش می کنیم 
با ارائه  محصوالتی باکیفیت اس��تقال خود 
را حف��ظ کنیم. چهار هدف کان موسس��ه 
مجمع نکوداشت غدیر شامل رشد همه جانبه 
نیروها، اج��رای فعالیت های تبلیغی س��الم 
در دانش��گاه ها، اس��تقال مالی و تش��کیل 

کاس های تربیتی است.  

اخبار

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی از 
مدیریت و کنترل هوش��مند توزیع گاز در 
ایس��تگاه های CGS و مشترکین عمده 
پرمصرف استان توسط مرکز دیسپاچینگ 
این ش��رکت خبر داد و گفت: هدف از این 
اقدام کیفی س��ازی ارائ��ه خدمات به ذی 

نفعان است.
حس��ن افتخاری ب��ا اعام ای��ن خبر که 
درحال  حاضر فرآیند توزیع و اندازه گیری 
گاز ۲۹4 مش��ترک عم��ده پرمص��رف در 

خراسان رضوی به صورت هوشمند کنترل 
می ش��ود اظهار کرد: نیروگاه ها، سی ان 
ج��ی و صنایع س��یمان و ف��والد در زمره 
مش��ترکین عمده پرمصرف محسوب می 
ش��وند که به طور معمول بیشترین حجم 
گاز مصرفی استان را هم به خود اختصاص 

می دهند.
وی اف��زود: در این طرح می��زان مصرف 
گازطبیع��ی در ایس��تگاه ه��ای توزیع گاز 
مشترکین عمده پرمصرف با هدف ارتقای 
کیفیت خدم��ات و اندازه گی��ری دقیق و 

کیفی به صورت دوره ای رصد و مدیریت 
می شود.

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خ��ود ب��ه موضوع 
کالیبراس��یون بی��ش از 1۰ ه��زار تجهیز 
اندازه گیری گاز شامل کنتورهای توربینی، 
تصحیح کننده های حجم گاز، گیج های 
دما و فش��ار گاز و ... در سال گذشته اشاره 
کرد و گفت: ش��رکت گاز خراسان رضوی 
برای نخس��تین بار در س��طح شرکت های 
گاز استانی کش��ور با تعریف فرآیند ایجاد 

زیرس��اخت و بانک اطاعات��ی، عملیات 
پایش و نگهداری تجهیزات، حوزه پایش 
را ب��ا قابلیت ام��کان صدور دس��تور کار 
تعمیرات و رصد تجهیزات نصب ش��ده در 

نرم افزار PM عملیاتی نمود.
وی با بی��ان این مطلب که ش��رکت گاز 
خراس��ان رضوی به عنوان انقابی ترین 
صنع��ت کش��ور از ط��رح ه��ای علمی و 
دانش��گاهی حمایت و پش��تیبانی می کند 
و  دانش بنی��ان  ش��رکت های  اف��زود: 
اس��تارتاپ های فعال عاقه مند به فعالیت 

در حوزه توزیع و اندازه گیری گاز می توانند 
برای ارائه طرح و ایده های علمی با تلفن 

۳۷۰۷۲1۳۰-۰51 تماس بگیرند.

مدیریت هوشمند 2۹4 ایستگاه CGS و مشترک عمده پرمصرف در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:

ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنان ادامه دارد
رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل، از 
ادام��ه ثبت نام وی��ژه پذیرش دوره ه��ای کاردانی فنی و 
کاردانی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی 
ب��رای نیمس��ال مه��ر 14۰1 خبرداد.به گ��زارش روابط 
عمومی دانش��گاه جامع علمی کاربردی اس��تان اردبیل، 
دکت��ر داریوش لطیفی با اع��ام این خبر افزود : ثبت نام 
داوطلبان دوره ه��ای کاردانی فن��ی و کاردانی حرفه ای 
ناپیوس��ته نظام آموزش مهارتی مهرماه 14۰1 دانشگاه 
جامع علمی کاربردی برای حدود ۹4 کدرشته محل انجام 
می ش��ود که نسبت به سال گذشته رش��د قابل توجهی 
داشته است. رئیس دانشگاه جامع علمی کارردی استان 
اردبیل در ادامه اظهار داش��ت: این پذیرش شامل حدود 
۳۰ عنوان رش��ته جدید است که این امر موجب افزایش 
تنوع انتخاب رش��ته متقاضیان می شود.وی خاطرنشان 
کرد: عاقمندان برای ثبت نام و  کسب اطاعات بیشتر 
می توانند ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطاع از رشته 
های تحصیلی دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای 
ناپیوسته دانشگاه به سایت س��ازمان سنجش به آدرس 
www.sanjesh.org و ی��ا س��ایت دانش��گاه جامع 
علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه 

نمایند.
با ثبت نام و تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی  ���

وارد بازار کار شوید
 رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل در 
یک گفتگوی رادیو تلویزیونی گفت: دانشجو در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی در صورتی که روحیه کاری داشته 

باش��د، مهارت یاد می گیرد و اگ��ر روحیه کارآفرینی نیز 
داشته باش��د آن حرفه بیشتر توسعه می دهد و در نهایت 
اشتغال زایی انجام می دهد.دکتر داریوش لطیفی در این 
گفتگوی خبری با معرفی اجمالی دانش��گاه جامع علمی 
کاربردی و تشریح برنامه های آینده این دانشگاه افزود: در 
بحث ارتباط با صنعت، دانشگاه جامع علمی کاربردی به 
وجود نیامده تا پدیده ای فعال باشد و در حالت ایزوله باقی 
بماند و صرف توسعه علمی داشته باشد. بلکه تاش دارد 
یکسری از مشکات جامعه را شناسایی و حل نماید که این 
موضوع را در قالب ارتباط با صنعت می توان تبیین کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل ادامه 

داد: در این دانش��گاه مرکز آموزش علمی کاربردی تحت 
نظارت در محیط کاری قرارگرفته اند و از نظر آموزش��ی 
نیز حالت شاگرد پروری وسعت پیدا کرده و آموزش صرف 
نیست. بلکه یا در دل صنعت جای دارد یا در داخل محیط 
کار واقعی، که این ارتباط باعث آشنایی بیشتر دانشجو با 
محیط کار ش��ده و سپس در س��ایه آموزش های مهارتی 
الزم زی��ر نظر مدرس��ان ماهر دارای مهارت می ش��وند. 
لطیفی در رابطه با فلس��فه وجودی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی نیز اظهار داشت: در راستای آموزش های شغل 
محور دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی کالج محور بوده، 
مراکز آموزش��ی دارای امکان��ات و ظرفیت ها در محیط 

واقعی کار مستقر می شوند و دانشجو بعد از فارغ التحصیل 
ش��دن با روحیات کاری و کارآفرینی که پیدا می کنند، در 
نهایت به یک شاغل و یا کارآفرین تبدیل می شوند. وی 
سمت و سوی آموزش ها در دنیا را به سمت آموزش های 
مهارتی عنوان کرد و با اش��اره به فرمایشی از مقام معظم 
رهبری بیان داشت: بر اساس فرمایشات معظم له؛ »نظام 
آموزشی کشور باید هرچه بیشتر به حالت علمی کاربردی 
نزدیک شود.« یعنی از ادوار گذشته فرهنگ شاگردپروری 
وجود داش��ته و سیستم آموزشی هر چه سریعتر به سمت 
علمی کاربردی حرکت کند. رئیس واحد اس��تانی اردبیل 
همچنی��ن در بخش از صحبت های خود و در پاس��خ به 
خبرنگار صدا و س��یما در رابطه با جایگاه دانش��گاه جامع 
علمی کاربردی پاس��خ داد: تمام وقت و انرژی ما بر این 
صرف می شود تا بتوانیم استاندارد داشته باشیم و عیارمان 
را ارتقاء بخشیم. چرا که هم دانشجویان ما بومی هستند 
و پس از فارغ التحصیلی نیز جهت خدمات رس��انی برای 
خود استان باقی خواهندماند و هم مراکز آموزشی ما سعی 
دارند تا عیارشان را باال ببرند. این مقام مسئول در پایان با 
چش��م اندازی به آینده، یادآور شد: چنانکه خانواده ها می 
خواهند برای بچه هایشان یک توانمندی ایجاد کنند که 
هیچ دغدغه من باب آینده ش��غلی نداشته باشند، به بچه 
هایشان در هر سطح و هر سن یا هر عرصه ای که هستند 
مه��ارت یاد بدهند. چرا که در آینده هر فردی از جامعه و 
حتی در دنیا مهارتش بیشتر باشد، از میزان اشتغال پذیری 
باالیی برخوردار بوده و جامعه نیز بر اساس این آموزش ها 

جلو رفته و به اهدافش خواهد رسید.

خبر خوب برای عالقمندان آموزش های مهارتی و اشتغال محور: 

نشست مشترک  مدیر تأمین اجتماعی و مدیر درمان استان اصفهان برگزار شد
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان  در 
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه  با اشاره 
به جمعیت مس��تمری بگیران این سازمان 
در اس��تان را ۳۶۰ هزار نفر برشمرد، گفت: 
مس��تمری بگیران ب��ا افراد تبع��ه جمعیتی 
نزدیک به ۶5۰ هزار نفر می شوند. مستمری 
بگیران نیز اعم از بازنشسته، از کار افتاده و 

بازماندگان هستند.
وی با اش��اره ب��ه فعالیت 44 ش��عبه تأمین 
اجتماعی در اس��تان اصفهان، گفت: در هر 
شهرس��تان یک ش��عبه داریم، همچنین دو 
شعبه اقماری و 1۶ کارگزاری رسمی داریم.
حاج��ی کاظمی ب��ا یادآوری اج��رای طرح 
۳۰۷۰ در س��ال گذش��ته، گفت: برای تغییر 

مراجعات حضوری به غیرحضوری گام هایی 
برداش��ته شد و در س��ال های آینده به طور 
کام��ل به این هدف خواهیم رس��ید، ضمن 
اینکه درحال حاضر نیز بار مراجعه زیادی از 

سازمان تأمین اجتماعی کم شده است.
وی یک��ی از مهم تری��ن اقدامات س��ازمان 
تأمی��ن اجتماع��ی را ح��ذف دفترچه ه��ای 
کاغذی و نسخه الکترونیک دانست و گفت: 
با این اقدام زمان و هزینه بسیار زیادی کم 
ش��د. در حال حاضر بی��ش از ۹۹ درصد از 
نسخ الکترونیکی صادر و پرونده الکترونیک 
درآمد محقق می ش��ود. مدیر درمان تأمین 
اجتماعی اس��تان اصفهان در ادامه  با بیان 
اینکه این س��ازمان از خیلی پیش تر تحول 

دیجیتالی را ش��روع کرده، گفت: س��ال ۹۶ 
اجرای نس��خه الکترونیک در مراکز ملکی 
شروع شد و در دو سال اخیر نیز این فعالیت 

گسترده تر شد.
وی اف��زود: با تمام مش��کاتی که در این 
چندسال داش��تیم، در حوزه درمان تحوالت 
خوبی داشتیم و سعی شده بیشترین خدمات 

را به مردم ارائه دهیم.
رجالی با بیان اینکه درمان تأمین اجتماعی 
در دو بخش است، توضیح داد: یکی درمان 
مس��تقیم در مراک��ز مل��ی و یک��ی درمان 
غیرمستقیم که به شکل خرید درمان است. 
در اس��تان اصفهان س��ه بیمارستان بزرگ 
ملکی با ۷5۰ تخ��ت، ۲۸ درمانگاه عمومی 

و تخصص��ی و یک درمانگاه دندانپزش��کی 
داریم.

وی در م��ورد پروژه ه��ای عمران��ی تامین 
اجتماع��ی در بخ��ش درم��ان نی��ز گفت: 
درمانگاه تأمین اجتماعی دولت آباد در هفته 
تامین اجتماعی افتتاح می ش��ود،   همچنین 
ارتقا هتلینگ در بیمارستان ها و درمانگاه ها 
از س��ال گذش��ته آغاز شده اس��ت. بخش 
جراحی قلب بیمارس��تان ش��ریعتی نیز ۶۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا 

پایان امسال این بخش راه اندازی شود.
رجالی با اشاره به قدمت 5۹ ساله بیمارستان 
شریعتی، گفت: باتوجه به اینکه عمر طبیعی 
این بیمارستان تمام شده است، پیشنهاد یک 

بیمارستان جایگزین داده شده که زمین آن 
خریداری ش��ده، ولی بیشتر مشکات فنی 
دارد. فع��ا در مرحل��ه دریاف��ت مجوزه��ا 
از دانش��گاه علوم پزش��کی و آماده س��ازی 

نقشه ها است.

طی آیین��ی، 5۲ برگزیده و تولید کنندگان 
برتر ملی و اس��تانی بخش کش��اورزی و 

منابع طبیعی استان تجلیل شدند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایام 
در این آیی��ن گفت: اهمیت و ارزش دادن 
به کش��اورزی در فرهنگ غنی اس��ام تا 
آنج��ا پیش رفته که اکث��ر پیامبران الهی، 
پیشوایان معصوم و بندگان صالح عما به 

این کار پرداخته و به آن افتخار کرده اند.

آذرنوش عموزاده افزود: در دهه های قبل 
و پیش از پیروزی انقاب به دلیل مدیریت 
نادرس��ت و نب��ود برنامه مش��خص برای 
افزایش بهره وری، میزان تولید محصوالت 
زراعی این منطقه از حد مش��خصی فراتر 
نرفت��ه بود که ام��روز به برک��ت انقاب 
اسامی اقدامات و س��رمایه گذاری های 
خوبی صورت گرفته اس��ت. وی ادامه داد: 
در ش��رایط کنونی و با وجود تحریم ها با 
توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری و 
تاکید ایش��ان بر توانایی تولید 4 برابر نیاز 
کشور خوشبختانه این مهم در استان وقوع 
پیوس��ته اس��ت. عموزاده ادامه داد: تولید 
محصوالت کش��اورزی ایام و همچنین 

تولیدات گوش��ت قرمز ،م��رغ و ماهی در 
مقایس��ه با پیش از انقاب اسامی 4برابر 
افزای��ش یافته و می توان ای��ام را با این 
می��زان تولید یک��ی از قطب ه��ای مهم 

کشاورزی کشور دانست.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه گذار،افزایش 
به��ره وری و تکمیل ذخیره تولید ۳ عامل 
مه��م افزای��ش س��رمایه گ��ذاری بخش 

کشاورزی هستند.
رییس سازمان جهادکشاورزی ایام یادآور 
شد: برای اولین بار در سی و ششمین دوره 
برگزاری مراسم انتخاب، معرفی و تجلیل 
از نمونه های بخش کش��اورزی  اس��تان 
موفقیت به کس��ب شش نمونه ملی و سه 

نفر شایس��ته تقدیر در س��طح ملی ) رتبه 
دوم( در سال 14۰۰ گردید.

وی گفت: ۶ نفر از این افراد تجلیل ش��ده 
تولیدکننده نمونه کش��وری،۳ نفر شایسته 
تقدیر ملی)رتب��ه دوم( و 4۳ نفر دیگر نیز 
جزو بهره ب��رداران و تولیدکنن��دگان برتر 
استان در حوزه زراعی، پرورش دام و طیور، 

شیات و صنایع وابسته هستند.
شش نمونه شامل: محمود رهداری ) بهره 
بردار نمونه ملی سیس��تم آبی��اری بارانی 
)کاس��یک( ، مجاهد عبدی ) بهره بردار 
نمونه ملی مشارکت و اجرای طرح انتقال 
آب با لوله( ، رفعت محمدی ارشد ) شرکت 
نمون��ه ملی تولید و ف��رآوری بذر گندم ( ، 

گل احمد کریم��ی) بهره بردار نمونه ملی 
سیستم آبیاری بارانی ) سنترپیوت و لینیر(( 
مرتضی مرادزاده ) تولید کننده نمونه ملی 
گل در فضای ب��از ( ، فارس جعفربیگی ) 
بهره بردار نمون��ه ملی محصوالت فرعی 

جنگل و مرتع(
نمونه های ملی شایسته تقدیر )رتبه دوم( 
ش��امل: احمد حی��دری زاده )تولید کننده 
گیاهان دارویی ( ، اکبر جعفری ) پرورش 
دهن��ده ماهی در قفس در دریاچه پش��ت 
س��د( ، روح اله مقصودی مقدم ) پرورش 

دهنده زنبور عسل (
4۳ نفر نمونه اس��تانی در زیربخش های 

مختلف کشاورزی انتخاب شده است.

۵2 بهره بردار و کشاورزان نمونه استان ایالم تجلیل شدند
طی آیینی؛ 

نمایشگاه مدیریت و خدمات شهری اصفهان، تامین کننده نیازهای دستگاه های خدمات رسان
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
اصفهان، این رویداد نمایش��گاهی در قالب س��ه س��الن اصلی 
و فض��ای جنبی طی روزه��ای چهارم تا هفت��م مردادماه و با 
حضور ش��رکت ها و برندهای مطرح فعال در حوزه های حمل و 
نق��ل و ترانزیت، تجهیزات ایمنی، حفاظت و امنیت، مدیریت و 
خدمات شهری و همچنین شرکت های دانش بنیان برپا می شود 
تا شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمات رسان بیش از پیش 
با جدیدترین محصوالت، خدمات و دس��تاوردهای شرکت های 

فعال در این حوزه ها آشنا شوند.
مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی اصفهان درب��اره برپایی این 
نمایش��گاه گفت: از ماه ه��ا قبل برنامه ریزی های گس��ترده ای 
ب��رای برپای��ی این رویداد نمایش��گاهی انجام ش��د؛ همچنین 
مجموعه مدیریت شهری اصفهان شامل شورای اسامی شهر 
و ش��هرداری اصفه��ان نیز برای برپایی آن در کنار نمایش��گاه 

بین المللی قرار گرفتند و ش��اهد برپایی یک نمایش��گاه جذاب 
و مفید ب��رای تمامی ذی نفعان و مخاطب��ان مرتبط با موضوع 

نمایشگاه خواهیم بود.
دکت��ر احمدرضا طحانیان با اش��اره به برگزاری آخرین جلس��ه 
هماهنگ��ی برپایی این نمایش��گاه، افزود: در جلس��ه ای که با 
حضور اعضای ش��ورای اس��امی ش��هر، معاونان ش��هردار و 
همچنین مدیران ارشد مجموعه شهرداری اصفهان برگزار شد، 
به این نتیجه رس��یدیم که الزم است نمایشگاه جامع مدیریت 
و خدمات ش��هری را به محلی برای تامین تجهیزات مورد نیاز 
شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمت رسان در سراسر کشور 

تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: بر اساس این برنامه ریزی، از تمامی شرکت ها 
و برنده��ای معتبری ک��ه در حوزه تامین تجهی��زات مورد نیاز 
شهرداری ها فعالیت می کنند دعوت کرده ایم در نمایشگاه حضور 

یابند؛ همچنین گس��تره وسیع بازدیدکنندگان این نمایشگاه نیز 
ش��رایطی را فراهم می آورد تا یکی از بهترین و با کیفیت ترین 
نمایشگاه های سال اصفهان را شاهد باشیم. مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه مجموعه 
معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه مدیریت شهری اصفهان 
نیز با قدرت در این نمایش��گاه حضور خواهند یافت، تاکید کرد: 
روند برگزاری نمایش��گاه به گونه ای پیش بینی شده که مدیران 
و کارشناسان شهری، دانش��جویان و صاحب نظران رشته های 
مرتبط با حوزه مدیریت شهری و حمل و نقل، مسئوالن استانی 
و شهرستانی و عموم مردم در کنار هم بتوانند از این نمایشگاه 
بازدید کنند و با جدیدترین دستاوردهای این حوزه آشنا شوند.

وی یادآور ش��د: این نمایش��گاه قرار اس��ت از چهارم تا هفتم 
مردادماه برپا ش��ود؛ بر همین اس��اس از ش��رکت  های فعال در 

حوزه های مرتبط با نمایشگاه درخواست می کنیم.

/ /

/ /
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تجهیزات شیمی درمانی در 
داروخانه های هالل احمر ارائه می شود

مدیرعامل س��ازمان تدارکات پزشکی هال 
احمر از تامین و ارائه س��وزن های بیوپسی، 
پورت ش��یمی درمانی، پمپ شیمی درمانی و 
س��وزن پورت در داروخانه تجهیزات پزشکی 
هال احمر خبر داد.علیرضا عسکری با اشاره 
به فعالیت های شبانه روزی مجموعه تدارکات 
پزشکی جهت رفع نیاز بیماران، گفت: تامین 
و ارائه س��وزن های بیوپس��ی، پورت شیمی 
درمانی، پمپ ش��یمی درمانی و سوزن پورت 
در داروخانه تجهیزات پزش��کی تداوم دارد و 
تاش می ش��ود تا در حوزه تجهیزات شیمی 
درمانی نیازهای بیماران برطرف ش��ود.وی با 
بیان اینکه تهیه و توزیع گسترده محصوالت 
اس��تومی با برنده��ای مختلف و محصوالت 
تخصصی زخم نی��ز در داروخانه های هال 
احمر انجام می ش��ود، خاطرنشان کرد: نسخ 
پذیرش شده در داروخانه های مرکزی هال 
احمر، مرکزی ش��ماره ۲ تهرانپارس و جزیره 
کیش جمعا در خردادماه بالغ بر ۲۹ هزار فقره 
بوده که تاش می شود تا در آینده نزدیک با 
پذیرش آناین نس��خ و نوبت دهی اینترنتی، 
رویه خدمت رس��انی به شهروندان را تسهیل 

کرد.

رسم غلط تیراندازی در فیروزآباد، 
عروس را به کما برد

فرمانده انتظامی شهرس��تان فیروزآباد گفت: 
در تیران��دازی ش��امگاه سه ش��نبه ۲1 تیرماه 
ج��اری در یک��ی از تاالرهای عروس��ی این 
شهرس��تان دو نفر مجروح ش��دند و عروس 
هم به کما رفت.س��رهنگ مهدی جوکار در 
ای��ن باره به خبرنگاران گف��ت: در پی اعام 
مرکز فوریت های پلیس��ی 11۰ مبنی بر یک 
فقره تیراندازی در یکی از تاالرهای عروسی 
شهرس��تان فیروزآباد، ماموران انتظامی برای 
بررس��ی موضوع به محل اعزام ش��دند.وی 
افزود: پس از حضور ماموران مش��خص شد 
فردی به قصد شادی کردن و بر حسب سنت 
عشایری اقدام به شلیک تیر با اسلحه شکاری 
کرده که متاس��فانه به دلیل شلوغی جمعیت 
و عدم توانایی در کنترل اس��لحه به س��ه نفر 
شامل دو مرد و عروس اصابت کرده و ضارب 
از محل متواری ش��ده است.فرمانده انتظامی 
فیروزآب��اد با بی��ان اینکه مام��وران انتظامی 
ب��ا اقدامات فن��ی و تخصصی موفق ش��دند 
مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر 
کنند، گفت: در بازرس��ی از محل اختفای فرد 
تیرانداز یک قبضه اسلحه شکاری فاقد مجوز 
و استفاده شده در مراسم عروسی کشف شد. 
ج��وکار با بیان اینکه ح��ال دو مرد مضروب 
رضایت بخش اس��ت، گفت: ت��االر موصوف 
براب��ر دس��تور مرجع قضایی پلمب ش��د.این 
مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم ۳۶ ساله 
که ش��وهر خواهر داماد بود برای سیر مراحل 
قانون��ی به مرجع قضایی معرفی ش��د، تاکید 
کرد: هرگونه اخال در نظم و امنیت عمومی 
خط قرمز پلیس اس��ت و برای ایجاد  بس��تر 
امن و آرام در عروس��ی ها هرگونه تیراندازی 
ممنوع اس��ت و در صورت مشاهده ساح و 
تیراندازی ب��ا قاطعیت با افراد هنجارش��کن 

برخورد می شود.

4۷ درصد آمبوالنس های کشور 
فرسوده است

رییس س��ازمان اورژانس کشور کم توجهی به 
نوسازی و توسعه ناوگان آمبوالنس در کشور طی 
سالهای گذشته را دغدغه مهم این نهاد عنوان 
کرد و گفت: ح��دود 4۷ درصد آمبوالنس های 
کشور فرسوده است.جعفر میعادفر اظهار داشت: 
تقریباً پنج هزار و ۶۰۰ دس��تگاه آمبوالنس در 
کشور داریم که سه هزار دستگاه فرسوده است.
وی با بیان اینکه آمبوالنس های فرس��وده را 
از خدم��ات خارج نکردیم، اف��زود: تمام تاش 
ما این اس��ت که از رئیس جمه��ور، مجلس، 
کمیس��یون بهداشت و سازمان برنامه و بودجه 
در سال جاری بخشی از نیازهای آمبوالنس را 
تامین کنیم و طی ۲ یا ۳ س��ال آینده نوسازی 
آمبوالن��س را انجام دهیم که تحقق این مهم 
رضایتمندی مردم را افزایش خواهد داد.رییس 
سازمان اورژانس کشور با اشاره به کمبود نیروی 
انسانی بیان داشت: اولین جلسه شورای عالی 
سامت بعد از چهار سال وقفه قرار است که با 
حضور رییس جمهور، معاونان و وزیر بهداشت، 
سامت و آموزش پزشکی با محوریت اورژانس 
پیش بیمارس��تانی برگزار شود که این مسایل 
مطرح خواهد ش��د.میعادفر در ادامه با اشاره به 
توس��عه آمبوالنس موتوری افزود: سرعت در 
خدمات رس��انی و کاهش هزینه ها از مزایای 

آمبوالنس موتوری است. 

سردار »حسن مومنی« رئیس پلیس 
راه کشور شد

در حک��م فرمان��ده کل انتظامی، »س��ردار 
حس��ن مومنی« ب��ه عنوان رئی��س پلیس 
راه کش��ور معرف��ی ش��د.بنا ب��ه پیش��نهاد 
رئیس پلیس راهور فراجا و با حکم س��ردار 
انتظامی، س��ردار حس��ن  فرمانده��ی کل 
مومنی ب��ه عنوان رئیس پلی��س راه راهور 
فراجا منصوب ش��د.وی پیش از این، رئیس 
دانشکده راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم 
انتظامی امین را بر عهده داش��ت.همچنین 
در مراس��می از خدمات س��رهنگ سیاوش 
محبی سرپرست س��ابق پلیس راه قدردانی 

شد.

ناشنوایی و کم شنوایی رتبه سوم 
ناتوانی ها/ ضرورت مراقبت از 

راهپیمایان اربعین
بیماری ه��ای  مدیری��ت  دفت��ر  مدی��رکل 
غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: ناشنوایی و کم شنوایی رتبه 
س��وم ناتوانی ها در افراد اس��ت و ۷ درصد 
بار بیماری ها را ش��امل می ش��ود؛ بنابراین 
اجرای غربالگری و برنامه های تش��خیصی 
در ای��ن خص��وص اهمیت زی��ادی دارند. 
ک��وروش اعتماد اف��زود:  کاش��ت حلزون 
شنوایی و نصب سمعک برای کم شنوایان 
بای��د به صورت رجیس��تری درآم��ده و در 
س��امانه ها برای رصد در آینده ثبت ش��وند.  
اعتم��اد با بی��ان اینکه تا س��ال ۲۰5۰ بالغ 
ب��ر  ۹۰۰ میلی��ون نف��ر در جهان مش��کل 
ناش��نوایی یا اختال کم ش��نوایی خواهند 
داش��ت، ادامه داد: در بدو ورود به مدرس��ه 
5 درص��د و در ط��ول تحصی��ل 1۰ درصد 
دانش آموزان جهان ای��ن اختال را دارند.

اعتماد در ادامه با اش��اره به مراس��م اربعین 
و پیاده روی زائران در این مراس��م، گفت: 
از دانشگاه های مرزی انتظار داریم به زخم 
پ��ای دیابتی ها که بعضًا در این مراس��م به 
دلیل راهپیمایی زیاد در برخی افراد خود را 
نش��ان می دهد توجه کنند. همچنین الزم 
اس��ت با توجه به گرمای امسال فشار خون 

و تنفس راهپیمایان را کنترل کنند.  

شهروندان در تماس با سامانه  ۱3۷ 
شهرداری تهران از سگ گردانی 

شکایت کرده اند
عضو شورای اسامی ش��هر تهران گفت: 
ش��هروندان ب��ا مراجع��ه پ��ی در پ��ی به 
ش��هرداری و ارس��ال پیام های مختلف به 
س��امانه ها از جمله 1۳۷ اع��ام کردند که 
س��گ گردانی در بوس��تان ها موجب سلب 
آرامش، امنیت و آس��ایش آنها می ش��ود.
مهدی بابایی با انتشار ویدیویی در صفحه 
اینس��تاگرام خود، درب��اره اعام ممنوعیت 
سگ گردانی از سوی پلیس نیروی انتظامی 
افزود: در شهرداری تهران مراجعات متعدد 
ش��هروندان را داشته ایم همچنین پیام های 
مختلف به سامانه ها از جمله 1۳۷ داشته ایم 
که شهروندان با س��گ گردانی در بوستان 
ه��ا ک��ه موجب س��لب آرام��ش، امنیت و 
آسایش آنها می ش��ود، مواجه هستند.وی 
با بیان اینکه کارمندان ش��هرداری تهران 
چون ضاب��ط قضایی نیس��تند، نمی توانند 
اقدام کنند، اظهار داش��ت: پلیس با استناد 
ب��ه م��اده ۶1۸ و۶۳۸  قوانی��ن مج��ازات 
اس��امی می تواند به برخ��ورد با متخلفان 
ورود کند.بابایی اضاف��ه کرد: قانون اعام 
ک��رده که با اف��رادی که ب��ا اقدامات خود 
موج��ب س��لب امنیت، آرامش و آس��ایش 
شهروندان می شوند، برخورد می شود و بر 
همین اس��اس، پلیس نس��بت به برخورد با 
افرادی که موجب س��لب آرامش و امنیت 
شهروندان می شوند، ورود کرده است. وی 
اظهار داش��ت: در شهرداری تهران به طور 
مس��تقل توانایی نداریم که به این موضوع 
و درخواس��ت ش��هروندان ورود کنیم زیرا 
کارمندان ش��هرداری تهران ضابط قضایی 
نیستند.عضو ش��ورای اسامی شهر تهران 
اب��راز امیدواری کرد ب��ا ورود پلیس به این 
حوزه ش��اهد افزایش امنیت شهروندان در 
ش��هر تهران باشیم.س��ردار حسین رحیمی 
رئیس پلیس تهران بزرگ ۲۰ تیر در گفت 
و گو با ایرنا از ممنوعیت ورود سگ، اراذل و 
اوباش، مزاحمان نوامیس، معتادان متجاهر 
و خرده فروش��ان مواد مخدر به بوس��تان ها 
خب��ر داد و گفت: با توجه به اس��تفاده زیاد 
شهروندان در فصل تابستان از بوستان ها و 
تفرجگاه ها موضوع رسیدگی به انضباط این 
مکان ها و امنیت، آرامش و آس��ایش خاطر 
ش��هروندان در قالب یک طرح در دس��تور 
کار کانتری ها و ی��گان ویژه قرار گرفت.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: براس��اس 
این ط��رح، ورود هرگون��ه اراذل و اوباش، 
مزاحم��ان نوامی��س، معت��ادان متجاه��ر، 
خرده فروش��ان مواد مخدر به بوس��تان ها و 
تفرجگاه ها همچنین س��گ گردانی در این 
فضاه��ا ممنوع ش��د و پلی��س در صورت 

مشاهده با آنها برخورد خواهد کرد.

اخبار

گروه اجتماعی: سخنگوی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه الزامی برای واکسیناسیون 
دانش آم��وزان وجود ندارد، گفت: آموزش و 
پرورش ثبت نام دانش آم��وزان در مدارس 
را مشروط به واکسیناسیون نکرده است.به 

گزارش »عصر ایرانیان«، صادق ستاری فرد 
با اشاره به مصوبه سال گذشته  ستاد مقابله 
با کرونا مبنی بر لزوم انجام واکسیناس��یون 
دانش آموزان 1۲ تا 1۸ س��ال افزود: دانش 
آموزان اس��تقبال خوبی از واکسیناس��یون 
داش��تند البته وزارت آم��وزش و پرورش و 
وزارت بهداش��ت هم همکاری بسیار خوبی 
داشتند.وی ادامه داد: آموزش و پرورش ۹۲۷ 
مجموعه ورزش��ی خود را به عنوان مناطق 

واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشت قرار 
داد تا مردم به دریافت خدمات واکسیناسیون 
سهولت دسترس��ی داشته باشند.سخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به اینکه 
۹5 درصد جامعه فرهنگی��ان دز اول و  ۹۰ 
درصد دز دوم را دریافت کردند، اظهارداشت: 
برای دز سوم 51 درصد فرهنگیان مراجعه 
کردند و اخیراً با تصویب ستاد کرونا و توصیه 
وزارت بهداشت، دز چهارم نیز به عنوان دز 

یادآور به فرهنگیان توصیه شده است.ستاری 
فرد یادآور ش��د: در سال 14۰۰، برای دانش 
آموزان 1۲ تا 1۸ س��ال مصوب شده بود که 
صرفاً ۲ دز واکسن تزریق شود که استقبال 
خوب��ی ص��ورت گرفت؛ ۹۲ درص��د دانش 
آموزان در رده س��نی یادش��ده دز اول و ۸۰ 
درصد هم دز دوم را دریافت کردند و درصد 
باالیی از افراد جامعه هم  واکس��ینه شدند؛ 
بنابراین به دلیل درصد باالی واکسیناسیون 

در جامعه و دانش آموزان، مدارس بازگشایی 
ش��دند.وی افزود: کشور ایران،  جزو آخرین 
کشورهایی بود که آموزش های حضوری را 
از س��ر گرفت و برای مهر ماه امسال هم در 
تاشیم که اقام بهداشتی مورد نیاز مدارس 
و به ویژه تهویه کاس ها را فراهم کنیم تا 
اگر با موج جدیدی همراه ش��دیم موضوع 
را مدیریت کرده و مج��دداً به آموزش های 

مجازی برنگردیم.

واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نیست؛ با مدارس متخلف برخورد می شود
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

قیمت دارو تغییر می کند اما نه برای مردم
 وقتی قرار است دارو از چنگ مافیا بیرون بیاید؛

گ�روه اجتماع�ی: سیاس��ت های ارزی دارو که در دولت 
سیزدهم برای جلوگیری از قاچاق معکوس دارو، مبارزه 
ب��ا فس��اد و رانت در ای��ن بخش و کوتاه کردن دس��ت 
دالالن و واس��طه ها کلید خورد، این روزها دوباره مورد 
مناقشه قرار گرفته اس��ت که مردم هزینه های بیشتری 
را ب��رای دارو پرداخ��ت خواهند کرد این درحالی اس��ت 
که سیاس��ت دولت اینگونه نیس��ت.به گ��زارش »عصر 
ایرانیان« واردات دارو در کش��ور عمدتا با تخصیص ارز 
ترجیحی انجام می ش��د؛ اما این ارز ترجیحی ساده ترین 
ولی پرحاشیه ترین راه برای مدیریت حوزه دارو در کشور 
بود و بستر فساد و رانت، عدم نظارت و مدیریت صحیح، 
قاچاق معکوس و عدم مصرف بهینه دارو در سطح جامعه 
را به دنبال داشت، بنابراین دولت برای جلوگیری از این 
مش��کات موضوع اصاح سیاس��ت های ارزی دارو را 
مطرح کرد.مهمترین مس��اله ای مورد تاکید برای اصاح 
ارز ترجیحی این اس��ت که باید ارز به شیوه ای مدیریت 
ش��ود که در واقع به عنوان یک سرمایه مهم، نفع آن به 
صورت مس��تقیم در اختیار مردم قرار گیرد؛ طرح اصاح 
ارز ترجیحی دارو می تواند به درس��تی ب��ا تمام رانت ها، 
فس��ادها و عرضه داروها در بازاره��ای آزاد مقابله کند و 
از هدر رفت منابع کش��ور جلوگی��ری کند.با اجرای این 
سیاس��ت ها دولت نه تنها هدفی برای افزایش پرداختی 
از جیب مردم بابت دارو ندارد، بلکه هش��ت هزار میلیارد 
تومان بودجه برای این موضوع در نظر گرفته است تا به 
بیمه ها پرداخت کند و در واقع یارانه دارو در فاکتور خرید 
مردم هنگام تحویل دارو لحاظ می ش��ود. به نوعی باید 
گفت که دولت با اصاح یارانه دارو نه تنها دنبال افزایش 
قیمت نیست، بلکه مردم نیز مابه التفاوت این اصاحات 
ارزی را پرداخ��ت نخواهند کرد و منابع ارز ترجیحی که 
پیش از این در اختیار بخش دارویی قرار می گرفت حاال 
برای جبران هزینه ه��ای مردم به بیمه ها پرداخت می 
شود.همچنین به موازات این اقدامات، دولت برای تقویت 
س��اختار بیمه های همگانی و حمایت بیشتر از بیماران، 
موضوع بیمه ش��دن پنج میلیون و 4۰۰ هزار افراد فاقد 
بیم��ه را نیز اجرای��ی کرد تا این افراد که از س��ه دهک 
پایین جامعه هستند نیز بتوانند از خدمات مناسب بهره مند 
شوند.در راستای اجرای فرایند اصاح سیاست های ارزی 
دارو، داروه��ای تولید داخل که مواد اولیه آنها مش��مول 
ارز ترجیحی می ش��د، طبق روند اصاح این سیاست ها، 
بج��ای ارز آنها مابه التفاوت ن��رخ ارز ترجیحی و نیمایی 

برای مواد اولیه خود خواهند داش��ت و حاال منابع ارزی 
که پیش تر در ابتدای زنجیره به واردکننده داده می شد، 
از این پس به انتهای زنجیره یعنی سازمان های بیمه گر 
اختصاص می یابد می شود.با اصاحات ارزی دارو، قیمت 
ب��رای مردم تغیی��ری نمی کند و ای��ن پرداختی ها ثابت 
می ماند و فرانشیز بیماران برای دریافت دارو همان مبالغ 
گذشته خواهد بود؛ قرار است طرح اصاح سیاست های 
ارزی دارو به زودی اجرایی ش��ود و هنگام خرید دارو در 
نس��خه های مردم این موضوع مابه التفاوت اعمال شود.
اجرای دقیق این سیاست ها در روند پرداختی مردم هیچ 
تاثیری نخواهد داش��ت و مردم نباید نگران باش��ند که 
ممکن اس��ت پرداختی از جیب آنها بیش��تر خواهد شد؛ 
در این رویکرد مسیر دسترسی به داروهای مشمول بیمه 
و داروهایی که مشمول این مابه التفاوت نرخ ارز خواهند 
شد از طریق نسخه نویسی الکترونیکی مشخص خواهد 
شد و دیگر این امکان وجود ندارد که دارو از داروخانه ها 
به بازار سیاه وارد شودچون در سامانه تیتک این داروها به 
طور کامل ثبت می ش��ود.در این طرح، سهم بیمار، سهم 
یارانه و سهم بیمه مشخص شده و سهم ریالی بیمار قبل 
و بعد از اجرای طرح ثابت می ماند؛ اما مسئولیت پوشش 
پرداخت��ی از جیب مصرف کننده به عهده س��ازمان های 
بیمه گر پایه و س��ازمان برنامه بودجه اس��ت؛ ارائه یارانه 

بیمه متناسب با نیاز مردم بوده و در مسیر بیمه، افزایش 
پرداختی ریالی صورت نخواهد گرفت و یارانه دولتی برای 
پوشش هزینه های دارویی صرفاً از طریق بیمه ها برای 
داروهایی است که توسط پزشک تجویز شده باشد.البته 
تمام بیمارانی که به صورت ماهانه دارو مصرف می کنند 
مانند بیماران خاص و مبتایان به انواع بیماری ها صعب 
الع��اج می توانن��د داروهای موردنیاز خ��ود را در جریان 
تجویز نس��خه الکترونیکی با تشخیص پزشک خود، به 
ص��ورت کامل و برای چند ماه خود دریافت کنند و حتی 
به منظور کنترل و نظ��ارت بر تجویز و مصرف منطقی 
دارو ب��رای حفظ و ارتقای س��امت بیماران، این داروها 
باید زیر نظر پزشک تجویز شود تا تقاضای القایی برای 
مصرف دارو نیز براس��اس این سیاست ها کاهش یابد.در 
این مسیر دولت همچنان تاکید دارد که ارز ترجیحی دارو 
حذف نمی ش��ود بلکه از ابتدای زنجیره واردات تا عرضه 
کننده حذف ش��ده و به بیمه ها ارائه می ش��ود تا بتوانند 
هزینه بیماران را پوشش بدهند. به همین دلیل در اجرای 
این ط��رح قاچاق معکوس دارو حذف ش��ده و وضعیت 
صادرات رس��می دارو بهبود می یابد و در نتیجه صنعت 
داروی ایران که پش��توانه سامت مردم است، در مسیر 
تقویت قرار می گیرد.همچنین براساس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده افزایش قیمت بی��ش از ۳۶۰ قلم داروهای 

ضروری که تاکنون تحت پوش��ش بیمه نبوده اس��ت از 
طریق یارانه پوش��ش داده می ش��ود و در این زمینه نیز 
پرداختی مردم تغییر نخواهد ک��رد، البته ۹۰ قلم داروی 
بدون نسخه در صورت تجویز پزشک تحت پوشش قرار 
می گیرد. بنابراین قیمت داروهای بدون نس��خه افزایش 
نخواهد یافت و آن اقامی که تحت پوش��ش بیمه قرار 
گرفته اند حتی کاهش قیمت نیز خواهند داشت.با توجه به 
اینکه برخی از داروهای خارجی به دلیل تامین مواداولیه 
و ی��ا تهیه اصل دارو تاکنون با اس��تفاده از ارز ترجیحی 
بوده اس��ت به همین دلیل همچنان بسیاری از داروهای 
خارجی ارز ترجیحی خواهند گرفت و هیچ برنامه ای برای 
ح��ذف یا اصاح ارز آنها ص��ورت نمی گیرد و ارز به این 
داروها تعلق می گیرد.در راس��تای اجرای سیاس��ت های 
ارزی در بخش دارو حتی برای اینکه اتباع خارجی برای 
دریافت دارو و خدمات خود با مشکل مواجه نشوند برای 
آنها نیز برنامه ریزی جدی ش��ده اس��ت به همین منظور 
آنها نیز می توانند با مراجعه به بیمه سامت برای دریافت 
این بیم��ه اقدام کنند و همچنین برای ارائه این خدمات 
از سوی بیمه س��امت به اتباع غیرقانونی نیز برنامه ای 
تدارک دیده شده که در صورت ثبت اطاعات هویتی و 
احراز هویت از طرف وزارت کشور در آینده این موضوع 
امکانپذیر خواهد شد.براساس آمار سازمان غذا و دارو در 
مجموع سه هزار و ۳۳۶ کد ژنریک دارو در کشور وجود 
دارد و به همین منظور کار شناسه گذاری تمام داروهای 
وارداتی و تولید داخل نیز در س��امانه تیتک انجام خواهد 
شد تا با نظارت بهتر بر بازار دارو مردم داروهای موردنیاز 
خ��ود را به موقع دریاف��ت کنند.همچنین رهگیری ۷۶4 
قلم دارو با کدملی بیماران اکنون امکان پذیر و قرار است 
ب��ا اجرای سیاس��ت های ارزی دارو این تعداد نیز به یک 
هزار و 1۶4 قلم دارو برس��د.اجرای سیاس��ت های ارزی 
دارو به عن��وان یکی از طرح های مهم دولت به ش��مار 
می رود؛ بی تردید با برنامه ریزی مناس��ب و اجرای دقیق 
این طرح، نوس��انی در شرایط پرداختی مردم ایجاد نمی 
ش��ود و آنها دغدغه ای برای تامین داروی مورد نیاز خود 
نخواهند داش��ت؛ ضمن آنکه در کنار اصاح مصرف بی 
رویه دارو در کشور، از معضلی بزرگ در سال های اخیر 
یعنی ورود داروها به بازار سیاه و نیز قاچاق معکوس دارو 
به کشورهای منطقه که موجب هدر رفتن منابع هنگفتی 
از کشور می شود، جلوگیری خواهد شد و صنعت داروی 

داخلی دوباره رونق خواهد گرفت.

طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی که با هدف پوش��ش 
آحاد م��ردم از خدم��ات تامین اجتماعی در دس��تور 
کار ق��رار گرف��ت، امروز همه اقش��ار ایران��ی اعم از 
زنان خانه دار و دانش��جویان را نیز دربرگرفته، اما آیا 
محصان خارج از کشور هم می توانند تحت پوشش 
ای��ن بیمه ق��رار بگیرند؟ب��ه گزارش ایرنا، براس��اس 
اصل ۲۹ قانون اساس��ی کشور بهره مندی از مقررات 
حمایت��ی تامین اجتماعی یک ح��ق همگانی بوده و 
استفاده از امکانات بهداش��تی، درمانی، مراقبت های 
پزش��کی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و از کارافتادگی 
باید ب��رای همه ش��هروندان قابل دریافت باش��د.بر 
این اس��اس، س��ازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان 
س��ازمان اصلی بیمه گر کشور امروز با بسط و توسعه 

بیم��ه مش��اغل آزاد در قالب ط��رح »بیم��ه فراگیر 
خان��واده ایرانی« همه اقش��ار فاقد بیمه را در صورت 
پرداخ��ت حق بیمه تحت پوش��ش قرار می دهد.یکی 
از ای��ن جمعیت محروم از بیمه ه��ای اجتماعی که با 
اس��تفاده از این طرح می تواند مشمول بهره مندی از 
خدمات بهداشتی، درمانی و بازنشستگی قرار بگیرد، 
دانش��جویان بوده که در ۳ سطح بیمه ای 1۲ درصد، 
14 درص��د و 1۸ درصد با پرداخ��ت به ترتیب 51۸، 
۶۰4 و ۷۷۷ هزار تومان می توانند تحت پوشش بیمه 
دانش��جویی س��ازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند.در 
حال حاضر نیز بر اس��اس آخرین اطاعات ۳۹ هزار 
نفر از دانشجویان کشور تحت پوشش این بیمه های 
اجتماعی ق��رار گرفته اند؛ برای وضع این بیمه نیازی 

ب��ه مراجعه حضوری ش��عب و کارگزاری های تأمین 
اجتماعی نبوده و تمامی خدمات مورد نیاز به صورت 
غیرحضوری ارائه خواهد ش��د. اما آیا ایرانیان خارج از 
کشور هم می توانند از این طرح استفاده و در سال های 
آتی از خدمات مذکور بهره مند شوند؟مهدی شکوری 
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در 
گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاس��خ به این 
پرسش عنوان کرد: بیمه دانشجویی تامین اجتماعی 
مرز نمی شناس��د؛ علم آموزان و دانش��جویان خارج از 
کش��ور )که بیرون از مرزهای ایران در حال تحصیل 
هس��تند( نیز در صورت تمایل می توانند از این طرح 
اس��تفاده کنند.وی افزود: والدین حاضر در ایران هم 
در صورت تمایل می توانند فرزندان خود )دانشجویان 

خ��ارج از کش��ور( را بیم��ه کرده و تح��ت حمایت از 
خدمات بیمه دانش��جویی س��ازمان تامین اجتماعی 
قرار دهند.ش��کوری اضافه کرد: دانشجویان خارج از 
کشور نیز در صورت عدم حضور در ایران و همچنین 
نب��ود پدر و م��ادر، خانواده، اقوام و خویش��اوندان در 
داخل خاک کشور می توانند از طریق کارگزاری های 
رس��می تامین اجتماعی اقدام ب��ه برقراری این بیمه 
کرده و از خدمات مربوطه استفاده کنند.مدیرکل امور 
بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: با 
ارائه درخواس��ت متقاضیان از طریق کارگزاری های 
رس��می تامی��ن اجتماع��ی، درخواس��ت های مذکور 
پیگیری شده و مقرری ها به انتخاب متقاضیان برقرار 

خواهد شد.

آیا دانشجویان خارج از کشور هم بیمه تامین اجتماعی می شوند؟

سویه جدید کرونا در کشور سوپرخانوادگی است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی 
ش��اپور اهواز با بیان اینک��ه فروکش بیماری 
را نباید پای��ان کرونا تلقی ک��رد، گفت: باید 
توجه شود که پوش��ش واکسیناسیون کامل 
ه��م ایمن��ی مطلق ایج��اد نمی کن��د اما در 
کاهش مرگ و میر و کاهش ش��دت بیماری 
تاثیرگذار است.به گزارش ایسنا، سید محمد 
علوی درخصوص آمادگی برای مقابله با موج 
بعدی کرونا اظهار کرد: با توجه به تجربه پنج 
موج گذشته، هیچ وقت آرامش خوزستان ما 
را فریب نداد تا بگوییم دیگر کرونا تمام شد. 
همیش��ه گفته ایم به دلیل اینکه ویروس در 
جهان وجود دارد وضعیت شکننده است و افت 
بیماری نباید ما را گول بزند و فراوانی بیماری 
نیز نباید ما را بترساند.وی افزود: تا زمانی که 
سازمان جهانی بهداشت وجود این بیماری را 
اع��ام می کند باید در کنار بیماری زندگی را 
ادامه دهیم. در ح��ال حاضر با وجود افزایش 
اطاع��ات در مورد این بیماری اما بس��یاری 
از جنبه ه��ای آن هن��وز ناش��ناخته مانده اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی 

ش��اپور اهواز عنوان کرد: در حال حاضر همه 
مراکز بهداش��ت آمادگی مقابله با موج پیش 
رو را دارند.عل��وی در خصوص نحوه فعالیت 
مراکز واکسیناس��یون کرون��ا نیز گفت: همه 
مراک��ز جامع خدمات س��امت و پایگاه های 
بهداش��تی برای واکسیناس��یون کرونا فعال 
هستند و هر زمان احس��اس نیاز شود مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون نیز راه اندازی می شوند.
وی با اش��اره به پوش��ش واکسیناس��یون در 
خوزستان بیان کرد: میزان پوشش نوبت اول 
واکسیناس��یون در افراد باالی 1۲ س��ال ۸5 
درصد،  نوبت دوم ۷5 درصد و نوبت س��وم در 
افراد باالی 1۸ سال ۳4 درصد است بنابراین 
در حال حاض��ر ۶۶ درصد جامعه به بیماری 
حساس هستند و اگر ویروس وارد شود، مبتا 
می ش��وند.رئیس مرکز بهداش��ت خوزستان 
با اش��اره به واکسیناس��یون ک��ودکان پنج تا 
11 سال در اس��تان خوزستان افزود: تاکنون 
۹۸ هزار کودک خوزس��تانی پنج تا 11 سال 
واکسن را دریافت کرده اند که معادل پوشش 
1۲ درصدی است. آمار پوشش واکسیناسیون 

کودکان بر اساس آمار سامانه سیدا آموزش و 
پرورش اس��ت اما بس��یاری از کودکان نیز از 
تحصی��ل جا مانده اند.وی گف��ت: افرادی که 
ش��ش ماه از آخرین نوبت واکسیناسیون شان 
گذشته باید یک دوز واکسن را دریافت کنند 
یعنی مانند آنفلوآنزا هر فرد، س��االنه به یک 
دوز واکس��ن نیاز دارد.علوی با اشاره به وقوع 
موج های مکرر کرونا تصریح کرد: ماهیت این 
بیماری یک اپیدمی منتشرشونده است و یکی 
از دالیل وقوع موج جدید، ماهیت این بیماری 
است. با توجه به اینکه بعد از پنج تا شش ماه 
آنتی بادی بدن کاهش می یابد، ابتای مجدد 
رخ می دهد.وی عنوان کرد: از طرف دیگر در 
هیچ جامعه ای به جز جوامع محدود، پوشش 
واکسیناس��یون صددرصد نبوده است.رئیس 
مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به باورهای 
غلط در م��ورد بیماری کووی��د - 1۹ گفت: 
متاسفانه شاهد عادی انگاری در مردم عادی 
و مس��ئوالن بوده ایم به گون��ه ای که گفتند 
ماسک ها را دربیاورید اما من همیشه می گفتم 
ماس��ک از منزل تا منزل باید اس��تفاده شود.

علوی تصریح کرد: ممکن است در مبتایان 
به کرونا حتی اگر عامت بالینی نداشته باشند، 
پانکراس درگیر ش��ود؛ در پانکراس مجموعه 
س��لول هایی وجود دارد که انس��ولین ترشح 
می کنند و اگر پانکراس درگیر ش��ود احتمال 
ابتا به دیاب��ت وجود دارد و برخی می گویند 
ممکن است در سال های آینده موج خاموش 
بیم��اری دیابت در جوامعی که به میزان زیاد 
به کرونا مبتا شده اند، رخ دهد.وی ادامه داد: 
ممکن است این بیماری منجر به اختاالت 
عروقی، مرگ ناگهانی، اختاالت گوارشی و 
اختاالت عضانی نیز ش��ود بنابراین حتی 
اگر فردی به ص��ورت خفیف به کرونا مبتا 
شود باید واکسن تزریق کند تا در آینده دچار 
عوارض آن نشود؛ چه بسا در سال های آینده 
بیماری های دیگر را هم به کرونا نسبت دهند. 
علوی در خصوص عائم ابتا به واریانت های 
جدید کرونا افزود: عائم ابتا به این سوش ها 
تفاوت زیادی با سوش های قبلی ندارد و همه 
عفونت های ویروس��ی تنفسی عائمی مانند 
تب  و سردرد و ... را دارند اما در هر موج یک 

عامت شاخص تر می ش��ود که اکنون شاید 
عائم گوارشی کمی بیشتر شده باشد اما در 
مجموع زمانی که چرخش بیماری در جامعه 
زیاد باشد هر بیماری که با این عائم مراجعه 
کند  به کرونا مبتا است مگر اینکه خافش 
ثابت شود.وی بیان کرد: در سوش ووهان هر 
فرد بیمار سه نفر، در سوش آلفا هر بیمار پنج 
نفر، در س��وش دلتا هر بیمار هشت نفر و در 
امیکرون هر بیمار 1۳ نفر را مبتا می کرد اما 
 BA4 یک بیمار مبتا به یکی از سوش های
و BA5 که تعداد مح��دودی از آن در ایران 
شناسایی شده، 1۸ تا 1۹ نفر را درگیر می کند 
که این رقم یک و نیم برابر سوش قبلی است.

وی در خص��وص ابتای مج��دد به بیماری 
گفت: زمان ابتای مج��دد به کرونا، به نوع 
سوش مربوط می شود؛ یک فرد مبتا به یک 
سوش تا شش ماه بعد نباید به عفونت مجدد 
از همان س��وش مبتا ش��ود اما اگر ویروس 
بعدی جایگزین ش��ود، ممکن است حتی دو 
تا سه هفته پس از بهبودی نیز ابتای مجدد 

رخ دهد.
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اقتصاد خرد

حمایت از کشت قراردادی برنج با 
تأمین ۱۶ هزار تن کود و دیگر نهاده ها

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
گفت: رویکرد و اهتمام وزیر جهاد کشاورزی 
برای اجرای طرح کش��اورزی قراردادی برنج 
باعث ش��د که امس��ال در سه استان شمالی، 
کش��اورزان با آرام��ش به کار کش��ت برنج 
بپردازند. حمید رسولی در گفت ؤگو با خبرنگار 
مهر گفت: شرکت خدمات حمایتی در چارچوب 
این طرح، با توجه به ضرورت فراهم ش��دن 
کودهای مورد نیاز با تأمین، تداوم و توزیع 1۶ 
هزار و 4۶ تن انواع کودهای شیمیایی، 1۸۸ 
هزار لیتر انواع سموم دفع آفات نباتی و ۲۶۰ 
تن انواع ارقام بذور برنج، نهاده های مورد نیاز، 
از کش��اورزان برنج کار حمای��ت کرد. وی با 
بی��ان فعالیت های این ش��رکت جهت تأمین 
نهاده های مورد نیاز کش��ت ق��راردادی برنج 
گفت: کش��ت قراردادی برنج برای نخستین 
بار در س��ال زراعی جاری در کش��ور به اجرا 
گذاش��ته شده اس��ت و از سیاست های جهاد 
کشاورزی دولت س��یزدهم به شمار می رود. 
در مجموع امس��ال قرار بود کشت قراردادی 
در س��طح 45 هزار هکتار از اراضی شالیزاری 
کشور اجرایی شود که ۲5 هزار هکتار معادل 
بیش از 55 درصد سهمیه مازندران تعیین شد. 
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
خاطرنش��ان کرد: در راس��تای اج��رای این 
طرح مقرر شد که ش��رکت خدمات حمایتی 
کشاورزی، نهاده های کشاورزی از جمله بذر، 
کود شیمیایی و انواع س��موم ضد آفت را در 
اختیار کش��اورزان برنج کار قرار دهد. در این 
طرح پیش بینی شده در سال نخست اجرای 
آن بی��ش از 1۰۰ ه��زار تن محصول برنج از 
شالیزارهای سه استان شمالی کشور برداشت 
شود. کش��ت قراردادی مبتنی بر تولید است 
که مطاب��ق توافق بین خریدار و کش��اورز و 
تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول انجام 
می شود. در این نوع کشت و کار، خریدار که 
معمواًل ش��رکت ها و صنایع غذایی هس��تند 
موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تأمین 
نهاده های تولید با قیمت مناس��ب، آموزش و 

ترویج کشاورزان و بازاریابی می شوند.

سازندگان خانه های نهضت ملی، 2۱.4 
هزار میلیارد تومان دریافت کردند

یک مقام مس��ئول گفت: ۲1.4 هزار میلیارد 
توم��ان به حس��اب س��ازندگان نهضت ملی 
مس��کن واریز ش��د ک��ه ۹.۹ ه��زار میلیارد 
توم��ان آورده متقاضیان و 11.5 هزار میلیارد 
تومان تس��هیات اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمود ش��ایان درباره آخرین وضعیت افتتاح 
حس��اب، واریز وجه و پرداخت تسهیات به 
س��ازندگان نهض��ت ملی مس��کن را اعام 
ک��رد و گفت: تاکنون 55۹ ه��زار و ۲۷1 نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح 
حساب کردند که میزان آورده متقاضیان 1۸ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اس��ت. مدیرعامل 
بانک تخصصی بخش مس��کن ادامه داد: از 
جم��ع آورده متقاضیان تاکنون ۹ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده 
و مابقی نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست 
دس��تگاه های متولی به س��ازندگان پرداخت 
شود. به گفته ش��ایان از محل تسهیات نیز 
تاکنون 11 ه��زار و 5۰۰ میلی��ارد تومان به 
حس��اب س��ازندگان پرداخت شده است. وی 
مبلغ واریز ش��ده به حساب س��ازندگان را از 
محل آورده متقاضیان و همچنین تسهیات 
در مجم��وع ۲1 ه��زار و 4۰۰ میلیارد تومان 

عنوان کرد.

درج شناسه کاال در فروشگاه های 
مجازی الزامی است

اتاق اصن��اف ایران اعام ک��رد: در صورت 
عرضه و ی��ا نگهداری کاالی فاقد شناس��ه 
کاال در فروش��گاه های اینترنت��ی، آن کاال 
مشمول کاالی قاچاق شده و مطابق قوانین 
و مق��ررات برخورد خواهد ش��د. به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان«، اتاق اصن��اف ایران در 
اطاعیه ای برای آگاه��ی واحدهای صنفی 
فروش مج��ازی )کس��ب وکارهای مجازی( 
اعام ک��رد: تمام عرضه کنن��دگان مجازی 
کاالهایی که مشمول گارانتی )خدمات پس 
از فروش( هس��تند، الزم اس��ت ضمن درج 
شناس��ه کاال، از گارانتی مجاز ثبت ش��ده در 
سامانه جامع گارانتی استفاده کنند. در صورت 
عرضه و یا نگهداری کاالی فاقد شناسه کاال 
در فروش��گاه های اینترنتی )فضای مجازی( 
آن کاال مشمول کاالی قاچاق شده و مطابق 
قوانی��ن و مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

برخورد خواهد شد.

اخبار

تامین اعتبارات ملی برای رفع 
تداخالت اراضی کشور

رئیس س��ازمان امور اراضی کش��ور گفت: 
برای رفع تداخات قوانین موازی بر روی 
اراضی کش��ور ب��ه طور مش��خص برنامه 
ریزی ش��ده و اعتب��ارات این طرح به طور 
ملی تامین می ش��ود. به گزارش خبرنگار 
مه��ر، صف��در نیازی در س��فر به اس��تان 
فارس و حاش��یه نشس��ت بررسی مسائل 
حوزه امور اراضی این استان تصریح کرد: 
تعداد پاک های رف��ع تداخات برای هر 
شهرس��تان مش��خص می ش��ود و به هر 
میزان که نیاز استان باشد اعتبار تخصیص 
پیدا می کن��د. وی با بی��ان اینکه موضوع 
بررسی روند رفع تداخات اراضی یکی از 
اهداف س��فر به اس��تان فارس بوده است، 
اظه��ار کرد: بررس��ی صدور س��ند اراضی 
کش��اورزی نیز یکی دیگر از اهداف ما در 
این مأموریت است که با حضور همکاران 
ثبت و اداره کل منابع طبیعی بررسی الزم 
انجام و تأکیدات مورد نیاز می شود تا موانع 
رفع شود. رئیس سازمان امور اراضی کشور 
با اش��اره به اینکه اس��تان پهناور و بزرگ 
ف��ارس بخش اعظم��ی از تولیدات بخش 
کش��اورزی را در بر دارد، اف��زود: در حوزه 
حفظ کاربری کشاورزی بحث های مفصلی 
ب��ود، اجرای احکام معوق��ه ای که در این 
استان است که دستگاه نظارتی هم تاکید 
دارن��د که ای��ن قوانین و اح��کام باید اجرا 
شود که تأمین اعتبار آن و هماهنگی هایی 
که نیاز اس��ت صورت بگیرد در این س��فر 

پیگیری می شود.

عملیات اجرایی پروژه های نهضت 
ملی مسکن سرعت خواهند گرفت

مجری ط��رح نهض��ت ملی مس��کن در 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن از سرعت 
بخشیدن به عملیات اجرایی ۳۰ هزار واحد 
مسکونی در طرح ملی جهش مسکن خبر 
داد. علیرضا صادقیان فر در حاش��یه بازدید 
از پروژه های مسکونی استان کرمانشاه در 
گفت و گو با »عصر ایرانیان« با بیان اینکه 
در حال حاضر در س��طح استان کرمانشاه 
قری��ب به ۲۰۰ هزار نفر متقاضی در طرح 
نهض��ت ملی مس��کن ثبت ن��ام کرده اند، 
گفت: بیش از 15۰ هزار نفر تعیین تکلیف 
ش��ده و ۲۶ هزار نف��ر نیز تاکن��ون تأیید 
نهایی و تخصیص پروژه ش��ده اند. مجری 
ط��رح نهضت ملی مس��کن در س��ازمان 
ملی زمین و مس��کن با اش��اره به اینکه ۸ 
هزار نفر افتتاح حساب و تخصیص پروژه 
شده اند، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
قریب به 15۰ پروژه در س��طح اس��تان به 
ظرفی��ت ۳۰ هزار واح��د در طرح نهضت 
ملی مس��کن تعری��ف ش��ده و در مراحل 
مختل��ف اجرای��ی ق��رار دارد. صادقیان فر 
اظه��ار داش��ت: ب��ا نهاده��ای مرتبط با 
طرح ملی مس��کن در این شهر همکاری 
کرده ای��م ت��ا ش��رایط اح��داث واحدهای 
ب��ا کیفیت مناس��ب فراهم ش��ود. وی در 
جری��ان آخرین وضعی��ت عملیات اجرایی 
پروژه های طرح نهضت ملی مس��کن در 
کرمانش��اه قرار گرفت و دستورات الزم را 
برای تسریع اتمام پروژه های در حال اجرا 
شامل محوطه س��ازی و آماده سازی زمین 
را صادر کرد و در ادامه افزود: بدون شک 
این اقدامات در تأمین نیاز مردم کرمانشاه 

به مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

انبارها، سیلوها و مخازن کشور مملو 
از کاالهای اساسی است

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: ذخایر کاالهای اساس��ی کش��ور در 
عالی ترین س��طح قرار دارن��د و هیچ گونه 
نگران��ی از ای��ن باب��ت وجود ن��دارد. به 
گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، س��ید س��عید راد با 
تأکید بر اینکه تمامی مراکز ذخیره س��ازی 
کش��ور مملو از کاالهای اساس��ی هستند، 
افزود: محصوالت اساسی مورد نیاز مردم 
عزیزمان به میزان مورد اطمینان در مراکز 
مختلف در اقصی نقاط کش��ور نگهداری 
می ش��ود. وی با اش��اره به اینک��ه اظهار 
نظرهای غیر کارشناس��ی و بعضًا سیاسی 
در زمینه کمبود ذخایر اساس��ی به نگرانی 
مردم عزیزمان دام��ن می زند، اظهار کرد: 
برای تأمین امنیت غذایی مردم عزیزمان 
با تمام توان تاش می کنیم و انتظار داریم 
برخ��ی افراد با اظهارات نادرس��ت خود به 
امنیت روانی جامعه آس��یب نزنند. معاون 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی با اع��ام اینکه 
ع��اوه بر خری��د تضمین��ی نزدیک به 5 
میلی��ون تن گندم از کش��اورزان، نس��بت 
ب��ه واردات صدها هزار تن گندم نیز اقدام 
کرده ایم، خاطرنش��ان ک��رد: همانطور که 
در زمینه ذخیره س��ازی گن��دم در بهترین 
وضعیت ممکن قرار داریم، در مورد س��ایر 
کاالهای اساس��ی نیز در از شرایط ایده آل 

برخورداریم.

رئی��س بنیاد ملی گندمکاران با اش��اره به 
اینک��ه 1۲ هزارمیلیارد توم��ان ازمطالبات 
گندمکاران هنوز پرداخت نشده، گفت: قرار 
بود مطالبات حداکثر طی مدت یک هفته 
تسویه ش��ود اما روند آن بس��یار طوالنی 
ش��ده اس��ت. عطاء اهلل هاشمی در گفتگو 
با »عص��ر ایرانیان« با اش��اره به پرداخت 
مبلغ جزئی از مطالبات گندمکاران در هفته 

ج��اری، گفت: تا ام��روز 4 میلیون و ۹۰۰ 
هزار تن گندم ب��ه ارزش 5۷ هزار میلیارد 
تومان از کش��اورزان خریداری ش��ده که 
این رقم نس��بت به کل خرید سال گذشته 
5۰۰ هزار تن رش��د دارد. وی اضافه کرد: 
در مجموع تاکنون 45 هزار میلیارد تومان 
از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و 1۲ 
هزار میلیارد تومان باقی مانده و به عبارتی 

ش��رکت بازرگانی دولتی ایران هنوز پول 
حدود ی��ک میلیون تن گن��دم خریداری 
شده از کشاورزان را پرداخت نکرده است. 
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: 
دولت باید توجه داش��ته باشد که به ازای 
ه��ر کیلوگ��رم گندمی که کش��اورزان به 
دالالن می فروشند و یا به عنوان خوراک 
دام مصرف می شود، میزان واردات افزایش 

می یابد. هاش��می با انتقاد از روند پرداخت 
مطالبات گندمکاران گفت: ما به این روند 
معترضیم چرا که قرار بود مطالبات حداکثر 
طی یک هفته تس��ویه ش��ود اما در حال 
حاض��ر بین ۲5 روز تا یکماه تأخیر در این 
زمینه مش��اهده می شود. وی درباره اینکه 
پیش بینی می کنید می��زان تولید و خرید 
گندم در سالجاری چه میزان باشد؟، افزود: 

پیش بینی ما این اس��ت ک��ه میزان تولید 
گندم بی��ن ۸.5 میلیون ت��ا ۹ میلیون تن 
باشد. هاشمی اضافه کرد: همچنین برآورد 
ما این اس��ت که حدود ۶ ت��ا ۶.5 میلیون 
تن گندم از کشاورزان خریداری شود. وی 
تاکید کرد که میزان خرید تضمینی گندم 
بستگی مستقیم به نحوه پرداخت مطالبات 

گندمکاران دارد.

۷۹ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران:

 عرضه مجدد خودرو در بورس
وزارت صمت چند بار تصمیم میگیرد؟

اگرچ��ه دقیقًا یک ماه پیش وزارت صمت به طور کلی 
جل��وی عرضه خودرو از طریق ب��ورس را گرفت و آن 
را اقدامی غیرقانونی نامید، اما ش��ب گذشته اعام شد 
ک��ه وزارت صمت ب��ا این عرضه ها موافق اس��ت. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان«، خبری از س��وی س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار منتش��ر ش��د مبنی ب��ر اینکه 
وزیر صمت با عرضه خ��ودرو در بورس موافقت کرده 
اس��ت؛ آن هم در حالی که دقیقًا یک ماه پیش وزارت 
صم��ت ضمن مخالفت با عرضه خودروهای یک گروه 
خودروس��ازی بخش خصوصی در بورس کاال، به طور 
کل��ی جلوی عرضه خ��ودرو در این محف��ل را گرفت 
و آن را اقدام��ی غیرقانون��ی نامی��د. منوچهر منطقی 
مع��اون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به 
س��لطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که »تعیین 
قیم��ت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی 
س��تاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی 
که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی 
از قیمتگذاری هس��تند نیز مشمول این مصوبه خواهند 
بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کاال مغایر 
این قانون بوده و باید لغو ش��وند.« حال پس از گذشت 
یک ماه و جنجال های بس��یاری که به پا ش��د، وزارت 
صمت تاکید ک��رده که برخی کاس های خودرویی با 
هماهنگ��ی این وزارتخانه به طور کامل در بورس کاال 
عرضه ش��وند. هنوز وزارت صمت توضیح دقیقی نداده 
ک��ه در طول یک ماه چه اتفاق��ی افتاد که مجدد قرار 
بر عرضه این محصول در بورس شده، ولی نکته قابل 
توج��ه عدم ثبات در تصمیم گیری هاس��ت آن هم در 
صورتی که به اذعان همه کارشناسان تصمیمات دفعتی 
و دس��توری به زیان تولید و سهامداران است. بنابراین 
اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشت چرا همان 
یک ماه پیش این مس��اله اعام نش��د و وزارت صمت 
با دستور دقیقه ۹۰ جلوی عرضه را گرفت؟ اگر عرضه 
خودرو از طریق این نهاد مش��کل دارد چرا باز قرار به 

عرضه شده است؟

پیش�ینه ش�روع بحث عرضه خودرو در بورس ���
س��ال ۹۹ بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد 
بحث س��اماندهی صنعت خودرو ش��د و بارها به دولت 
وقت اعام کرد که الیحه ای را برای س��اماندهی بازار 
خ��ودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه 
ش��د؛ در نهایت نمایندگان تابس��تان همان سال اقدام 
به تدوی��ن طرحی تحت عنوان »ط��رح تحول بازار و 
صنعت خودروی س��بک« برای اصاح شرایط موجود 
بازار خودرو کردن��د؛ یکی از محورهای مهم این طرح 
ک��ه از همان زمان م��ورد اختاف مجل��س و وزارت 
صمت ق��رار گرفت، بحث عرضه خ��ودرو در بورس و 
چگونگی انجام آن ب��ود. عده ای از نمایندگان مجلس 
خواس��تار عرضه تمامی محصوالت خودروس��ازان در 
ب��ورس و ع��ده ای دیگر معتقد به عرض��ه خودروهای 
پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت 
هم از اس��اس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. 

همین اختاف نظر موجب ش��د ک��ه تا مدت طوالنی 
تصمیم مش��خصی در م��ورد نحوه عرض��ه خودرو در 
ب��ورس اتخاذ نش��ود. بح��ث در مورد عرض��ه یا عدم 
عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در 
11 آذر ماه س��ال 14۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان 
بورس ضمن انتقاد از روش قرعه کش��ی خودرو، تاکید 
کرد که »بخش��ی از محصوالت تولیدی خودروسازان 
مش��مول قیمتگذاری نیس��تند و توس��ط خودروسازان 
تعیین قیمت می ش��وند ک��ه اصطاحًا آنها را به عنوان 
محصوالت لوکس خودروس��ازان می شناسیم، بنابراین 
س��ازمان بورس موافق عرضه این محصوالت لوکس 
در بورس کاالست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.« پس 
از این اظهارات، در ۲4 اسفندماه اعام شد که شرکت 
سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو 
در بورس بوده و قصد دارد خودروی ش��اهین دنده ای 
خ��ود را از این طریق عرضه کند. در همین راس��تا نیز 

در تاری��خ 14 فروردین 14۰1، ای��ن خودرو در بورس 
کاال پذیرش و اعام ش��د که طبق مصوبات ش��ورای 
عال��ی ب��ورس، ۸۰ درصد از تولید س��االنه این خودرو 
باید از طریق بورس عرضه ش��ود. در ادامه نیز شرکت 
خودرو س��ازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد 
بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، 
پذیرش این محص��ول در تاریخ ۲4 فروردین ماه مورد 
تصوی��ب قرار گرفت و اعام ش��د که کارا دو کابین و 
تک کابین ۲۸ اردیبهشت ماه، برای اولین بار در بورس 
کاال عرضه خواهند ش��د. همچنین در ۲۸ اردبیهش��ت 
ماه اعام ش��د که دو خودروی دیگنیت��ی و فیدلیتی، 
محصول بهمن موتور و دو خودروی جک S5 نیوفیس 
و جک جی 4 متعلق ب��ه کرمان موتور در بورس کاال 
عرض��ه خواهند ش��د. ثبت س��فارش ب��رای خرید دو 
خ��ودروی دیگنیت��ی و فیدلیتی از 11 خ��رداد ماه آغاز 
و اعام ش��د که فروش این محص��والت از تاریخ 1۸ 
خردادم��اه 14۰1 از طریق بورس کاال آغاز می ش��ود. 
در همی��ن بحبوحه که هم خری��دار و هم بورس کاال 
آم��اده خرید و فروش خودرو بودن��د، وزارت صمت به 
ص��ورت از پیش تعیین نش��ده و در پایان وقت اداری 
1۷ خردادم��اه، جلوی عرضه ای��ن خودروها را گرفت. 
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت 
طی نامه ای به س��لطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت 
که »تعیین قیمت خودروه��ا بر عهده وزارت صمت و 
با هماهنگی س��تاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی 
خودروهایی ک��ه بر مبنای تصمیمات ش��ورای رقابت 
خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این 
مصوبه خواهند ب��ود. به همین دلیل، عرضه خودرو در 
ب��ورس کاال مغایر این قانون بوده و باید لغو ش��وند.« 
در همین راس��تا نیز س��ازمان بورس طی اطاعیه ای 
ک��ه در تاریخ 1۸ خردادماه 14۰1 منتش��ر کرد، ضمن 
عذرخواه��ی از تمامی ذینفعان، اعام کرد که تا زمان 
رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس 

کاال تعلیق می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک نوزاد با اشاره 
به افزایش هزینه های تولید، از سیاس��ت گذاری ها در 
این حوزه انتقاد کرد و گفت: باتوجه به شرایط بازارهای 
جهانی، مس��ئوالن باید هوش��یارتر عمل کنند. هانی 
تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش��ک 
ن��وزاد در گفتگ��و با »عص��ر ایرانی��ان« با اش��اره به 
چالش هایی که برای تولیدکنندگان در این حوزه بوجود 
آمده است، گفت: اتفاقاتی که در طول ماه های گذشته 
رخ داده و قب��ًا نیز مرتب درباره آن اطاع رس��انی و 
هش��دار داده ش��ده، منجر به توقف 4۰ درصد خطوط 
تولیدی در این بخش شده است. وی تاکید کرد که در 
صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم رسیدگی به وضعیت 
تولیدکنندگان، در آینده نیز با چالش های بس��یار جدی 
تر در تولید شیرخشک نوزاد مواجه خواهیم شد. تحویل 
زاده با اشاره به قیمت گذاری دستوری برای شیرخشک 

ن��وزاد، افزود: بی��ش از 5۰ درصد واحدهای تولیدی در 
حال حاضر با زیان انباش��ته مواجه هستند. وی اضافه 
ک��رد: به دلیل اینکه جامعه هدف واحدهای تولیدی در 
این حوزه، نوزادان هستند، واحدها نیز تمام تاش خود 
را برای حف��ظ تولید می کنند تا عاوه بر حفظ آرامش 
جامعه، برن��د خود را نیز نگه دارند ام��ا در حال حاضر 
ش��رایط برای آنان بسیار دشوار ش��ده است. این فعال 
بخش خصوصی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه حقوق 
و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به نیما نیز افزود: این 
مس��أله هزینه ترخیص مواد اولیه را از گمرکات 5 تا ۶ 
برابر کرده و نامه نگاری با مس��ئوالن مختلف در این 
زمینه بی نتیجه مانده است. تحویل زاده با بیان اینکه 
ب��ه دلیل جنگ اوکراین و روس��یه قیمت جهانی مواد 
اولیه شیرخش��ک به شدت افزایش یافته و در بسیاری 
از نقاط دنیا نیز کمبود ایجاد شده است، گفت: در چنین 

شرایطی ما باید بسیار هوشیارتر عمل کنیم. وی ادامه 
داد: عاوه بر این در س��ال جاری با رش��د 5۷ درصدی 
حقوق و دس��تمزد کارگران و افزایش قیمت ملزومات 
بسته بندی از جمله قوطی، چسب، لیبل و قاشق مواجه 
بودیم که هزینه تمام ش��ده تولید را به شدت افزایش 
داده اس��ت. تحویل زاده توضی��ح داد که بعد از حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت شیرخام، قیمت هر 
کیلوگرم شیر خشک صنعتی به 14۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
رس��یده در حالی که قیمت شیرخشک نوزاد بین ۳۸ تا 
5۰ هزار تومان است و این امر خطر قاچاق شیرخشک 
نوزاد و اس��تفاده از آن به عنوان شیرخشک صنعتی را 
افزایش می دهد که نکته خطرناکی است ضمن اینکه 
با قاچاق این محصول به کش��ورهای همسایه مواجه 
هس��تیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه در ماه های اخیر تأمین ارز از س��وی سازمان غذا 

و دارو نیز با تأخیر زیادی مواجه و میزان ارز تخصیصی 
ناچیز بوده است، گفت: این امر سبب شده ما در خرید 
مواد اولیه نسبت به رقبای خارجی خود، عقب بمانیم و 
نتوانیم به موقع مواد اولیه را خرید و وارد کشور کنیم و 
در ص��ورت ادامه این روند در یکماه آینده تولید و بازار 
با چالش های جدی مواجه خواهد ش��د. تحویل زاده از 
مسئوالن مربوطه خواس��ت سرعت تصمیم گیری ها 
را افزای��ش دهن��د و هوش��یاری الزم را در این حوزه 
داشته باش��ند و اضافه کرد: مسئوالن باید از سرکوب 
قیمت دس��ت بردارند و اجازه بدهند که قیمت واقعی و 
منطقی محصوالت لحاظ شود در این صورت خواهیم 
دید که بازار براس��اس عرضه و تقاض��ا و رقابت میان 
برندها تنظیم می ش��ود و نه تولیدکننده زیان می کند و 
نه بازار با کمبود مواجه می ش��ود که مصرف کننده به 

دردسر بیفتد.

قاچاق شیرخشک نوزاد به کشورهای همسایه
سیاستگذاری ها اشتباه است؛

 عقب نشینی بعضی بانک ها!
وام ودیعه فعال به 3 هزار مستأجر رسید؛

بررسی های میدانی از وام ودیعه مسکن حاکی است ضریب نفوذ این تسهیات 
بس��یار پایین بوده و تنها ۳ هزار مستأجر توانسته اند تا کنون این تسهیات را 
دریافت کنند؛ چند بانک هم متقاضی جدید نمی پذیرند. بررس��ی های میدانی 
از بانک ها حاکی اس��ت چند بانک دولتی فعًا از پذیرش متقاضی جدید وام 
ودیعه مسکن سر باز زده و سقف اعتبار آنها در پرداخت این تسهیات به اتمام 

رسیده است.
تا کنون ���3 هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفته اند

این در حالی اس��ت که به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرس��ازی تا 
کنون تنها به ۳ هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است. پیش از این پیش بینی 
حاکی از اعطای تس��هیات ودیعه مسکن به ۷۰۰ هزار نفر تا سقف 4۰ هزار 

میلیارد تومان بود.
نرخ سود ���۱3 درصد وام ودیعه منتفی شد

همچنین این تسهیات که بر اساس اعام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
قرار بود با نرخ سود یارانه ای 1۳ درصد )5 درصد کمتر از نرخ سود تسهیات 
مصوب شورای پول و اعتبار( پرداخت شود، با مخالفت برخی نهادهای تصمیم 
گیر در حوزه اقتصاد کان کش��ور، با همان نرخ سود 1۸ درصد به مستأجران 
متقاضی پرداخت می شود. بررسی های میدانی از شعب بانک ها نیز حاکی است 
در حال حاضر قراردادهای وام ودیعه مسکن با نرخ سود 1۸ درصد با مستأجر 

به امضا می رسد.
مبلغ اقساط: ماهی ���2.۵ میلیون تومان

رقم اقساط وام 1۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای تهرانی ها با نرخ سود 
1۸ درص��د و بازپرداخ��ت 5 س��اله، ۲ میلیون و 5۷۰ هزار تومان اس��ت. این 
تس��هیات برای کان شهرها ۷۰ و س��ایر شهرها 4۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است. سهمیه هر بانک نیز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 

تعیین ش��ده ولی برخی بانک ها خصوصاً دولتی ها علی رغم تعیین سقف های 
چند هزار میلیارد تومانی، از پذیرش مستأجر جدید خودداری می کنند. همچنین 
با وجود آنکه سهمیه چند بانک عامل اعطای تسهیات ودیعه مسکن از سوی 
بانک مرکزی اباغ شده، اما خبری از اسامی آنها در سامانه وام ودیعه مسکن 

وزارت راه و شهرسازی نیست.
بانک هایی که از پرداخت وام ودیعه عقب نشینی کردند ���

به عنوان مثال بانک گردش��گری با س��همیه 1۳۰ میلیارد تومانی، پس��ت 
بانک با س��همیه ۲۶۰ میلی��ارد تومانی، خاورمیانه با س��همیه 4۳۰ میلیارد 
تومانی و مؤسس��ه اعتباری ملل با س��همیه ۲1۰ میلیارد تومانی در سامانه 
وام ودیعه مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی قرار ندارند. طبق دستورالعملی 
ک��ه بانک مرکزی برای بانک ه��ای عامل وام ودیعه تدوین و به آنها اباغ 
کرده، منابع این تس��هیات از محل قانون جهش تولید مس��کن است. اما 
به طور مثال در س��امانه وام ودیعه مس��کن وزارت راه و شهرسازی امکان 
انتخاب بانک غیر دولتی اقتصاد نوین فراهم ش��ده اما تنها یک ش��عبه آن 
در س��امانه مذکور پرداخت تسهیات دارد؛ با پیگیری های خبرنگار مهر از 
بانک مذکور، حتی همان ش��عبه هم ت��ا کنون حتی یک مورد پرداخت وام 
ودیعه مسکن نداشته؛ ش��نیده ها حاکی است که دستورالعمل پرداخت این 
تس��هیات از سوی هیئت مدیره بانک مذکور تا کنون نه تدوین شده و نه 

به شعب آن اباغ شده است.
اسامی بانک هایی که پذیرش جدید وام ودیعه ندارند ���

بانک دولتی مسکن نیز در این تسهیات سهمیه ۷ هزار میلیارد تومانی دارد 
اما امکان انتخاب این بانک برای متقاضیان نیست. بانک های ملی با سهمیه 
۳ هزار و 5۰۰ میلیارد تومانی، آینده با س��همیه 4۶۰ میلیارد تومانی و س��په با 
س��همیه ۲ هزار و 4۰۰ میلیارد تومانی از دیگر بانک های دولتی یا غیر دولتی 

هس��تند که در س��امانه وام ودیعه وزارت راه و شهرسازی از پذیرش متقاضی 
جدید می کنند.

اعتبار ���۴۰ هزار میلیارد تومانی به این زودی تمام شد؟
این در حالی است که سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این تسهیات 4۰ 
هزار میلیارد تومان و تعداد مستأجران مشمول آن ۷۰۰ هزار نفر هستند. اما اگر 
همه ۳ هزار نفری که تا کنون وام ودیعه مس��کن گرفته اند هم 1۰۰ میلیون 
تومان اخذ کرده باش��ند، مجموعاً به ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد که اختاف 
فاحش��ی با 4۰ هزار میلیارد تومان دارد. حت��ی اگر تعداد وام گیرندگان به 1۰ 
هزار مستأجری که وام 1۰۰ میلیون تومانی گرفته اند هم برسد باز هم مجموع 
آن هزار میلیارد تومان می شود که یک چهلم سقف اعتبار در نظر گرفته شده 

معادل ۲.5 درصد آن است و ۹۷.5 درصد اعتبار وام ودیعه باقی مانده است.
مشکل ضمانت حل می شود؟ ���

یکی از مشکات اصلی متقاضیان نیز تأمین وثایق یا ضمانت های درخواستی 
بانک هاست. یک مستأجر ساکن تهران به خبرنگار مهر گفت: بانک ها برای 
پرداخت وام ودیعه مس��کن، عاوه بر گواهی کس��ر از حقوق، ۲ ضامن معتبر 
برای وام 1۰۰ میلیون تومانی از متقاضی درخواست می کنند. همچنین برخی 
بانک های دولتی حاضر به پذیرش ضمانت کارمند بخش غیر دولتی یا کارمند 
بخش دولتی اما غیر رس��می نیس��تند. برخی بانک ها ه��م از پذیرش ضامن 
بازنشس��ته یا باالی ۷۰ سال امتناع می کنند. شنیده ها حاکی است قرار است 
در جلس��ه این هفته هیئت دولت، بانک ها ملزم به پذیرش ضامن غیر رسمی 
یا غیر دولتی شده و حتی می توانند از مستأجر، گواهی دریافت یارانه معیشتی 
۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومانی به عنوان وثیقه بازپرداخت این تس��هیات خصوصًا 
تسهیات 4۰ میلیون تومانی که اقساط به مراتب کمتری از وام 1۰۰ میلیون 

تومانی مستأجران تهرانی دارد، اخذ کنند.
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بانک و بيمه

بانک تجارت به زوج های جوان 
تسهیالت 3۰۰ میلیون ریالی می دهد

هموطنانی که وام قرض الحسنه ازدواج خود 
را از بان��ک تجارت دریافت کنند می توانند از 
تسهیات ۳۰۰ میلیون ریالی طرح زوج مهر 
این بانک نیز بهره مند ش��وند . براساس این 
طرح که با هدف اعطای تس��هیات به زوج 
ه��ای جوان برای تامی��ن جهیزیه و مایحتاج 
اولیه زندگی طراحی ش��ده، هم��ه زوج های 
جوان دریافت کننده وام قرض الحسنه ازدواج 
از ش��عب این بانک می توانن��د با خرید لوازم 
خانگی از فروشندگان طرف قرارداد بانک در 
این ط��رح )گروه انتخ��اب الکترونیک، گروه 
لوازم خانگی پاکشوما و مجموعه آقای فرش( 
حداقل به میزان چهارصد و پنجاه میلیون ریال 
عاوه بر دریافت وام قرض الحسنه ازدواج از 
تسهیات مرابحه در این طرح به مبلغ سیصد 
میلیون ریال بهره مند شوند. متقاضیان دریافت 
این تس��هیات پس از ثبت نام وام ازدواج در 
سامانه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
و انتخاب بانک تجارت برای دریافت این وام 
به شعب بانک مراجعه کرده و هریک از زوجین 
پس از دریافت وام ازدواج می توانند با مراجعه 
به س��ایت ش��رکای تجاری این طرح شامل 
گ��روه انتخاب الکترونیک، گروه لوازم خانگی 
پاکشوما و مجموعه آقای فرش و خرید کاال 
به میزان حداقل 45۰ میلیون ریال و دریافت 
فاکتور خرید برای دریافت تس��هیات ۳۰۰ 
میلیون ریالی طرح زوج مهر به ش��عبه بانک 
تجارت مراجعه کنند. س��ود طرح تسهیاتی 
زوج مه��ر15 درصد ب��ا دوره بازپرداخت ۳۶ 
ماهه بوده که از همه ش��عب بانک تجارت در 
سراسر کشور قابل دریافت است. بانک تجارت 
در طرح زوج مهر که با همکاری معتبر ترین 
عرضه کنندگان لوازم خانگی کشور اجرا می 
ش��ود اهدافی همچون حمایت از تولید ملی و 
افزایش رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی را 

دنبال می کند.

کسب مقام نایب قهرمانی تیم تکواندو 
بیمه تجارت  نو

      رییس فدراس��یون تکواندوی جمهوری 
اس��امی ایران با ارس��ال ل��وح تقدیری به 
مدیرعامل ش��رکت بیمه تجارت نو، از نقش 
و رسالت این شرکت در توسعه ورزش کشور 
قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه 
تجارت نو؛ هادی ساعی در این لوح تقدیر، به 
پاس حضور موفق بیم��ه تجارت نو در لیگ 
دس��ته یک جوانان و بزرگساالن بانوان جام 
کوثر در سال 14۰۰ و کسب مقام دوم تیمی، 
از حضور ارزش��مند این شرکت در این دوره 
از مسابقات قدردانی و اعام کرد: درخشش 
ورزش تکوان��دو در عرصه داخلی و خارجی، 
ثمره برنامه ریزی هدفمند و ایجاد سیس��تم 
کارآمد در این رش��ته ورزشی اس��ت، لذا از 
حضور ارزشمند بیمه تجارت نو در هفدهمین 
دوره رقابتهای لیگ دس��ته ی��ک جوانان و 
بزرگساالن بانوان باش��گاه های کشور، جام 
کوثر صمیمانه تشکر می کنم. بیمه تجارت نو 
در این دوره از مس��ابقات با کسب ۲1 امتیاز 
به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. فاطمه 
فردی هدای��ت تیم بیمه تجارت نو را در این 

مسابقات به عهده داشت.

راه نجات شرکتهای بیمه از مسیر 
فروش بیمه های عمر می گذرد

عض��و هیئت مدیره ش��رکت بیم��ه معلم با 
اش��اره به ضرورت ایجاد ت��وازن در پرتفوی 
سهامداری و مستقل بیمه معلم گفت: تاش 
می کنیم که طبق سنداس��تراتژیک شرکت 
تنوع بیمه گ��ذاران را افزایش دهیم. وی در 
ادامه به توس��عه ضریب نف��وذ بیمه عمر در 
ش��رکت بیمه معلم اش��اره کرد و گفت: راه 
نجات شرکتهای بیمه تمرکز بر فروش بیمه 

های عمر و پس انداز و مستمری است .
س��یدعمادالدین قاض��وی از ط��رح جدی��د 
مس��تمری آنی بیمه معلم خب��ر داد و گفت: 
ط��رح جدی��دی در قالب بیمه ه��ای عمر و  
زندگی داریم که مجوز آن را از بیمه مرکزی 
دریافت کردیم تحت عنوان مس��تمری آنی 
، ب��ه طوریکه افرادی ک��ه در این بیمه نامه 
سپرده گذاری می کنند به سرعت مستمری 

دریافت می کنند.
وی اف��زود: در راس��تای توس��عه بیمه های 
عمر برای س��ال 14۰۰ نیز ۳۰ درصد س��ود 

مشارکت در منافع پرداخت شد

اخبار

در جم��ع  قاس��میان«  اهلل  »روح  دکت��ر 
خبرن��گاران گفت: منابع بزرگ ترین بانک 
قرض الحس��نه کش��ور از م��رز 1۰۰هزار 

میلی��ارد توم��ان عب��ور کرد. ب��ه گزارش 
رواب��ط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران، دکتر »روح اهلل قاس��میان«، مشاور 
مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی 
و امور مشتریان بانک در جمع خبرنگاران 
گفت: با استقبال گسترده مردم از بانکداری 
قرض الحس��نه و اشاعه این فرهنگ الهی 
در جامعه، منابع بزرگترین بانک تخصصی 

قرض الحسنه کشور از مرز 1۰۰هزار میلیارد 
تومان گذش��ت. وی گفت: رشد منابع این 
بانک در س��ال های گذشته بیشتر از رشد 
نقدینگی بوده که معنای آن افزایش سهم 
بانک قرض الحسنه مهر ایران از بازار پولی 
بانکی کش��ور است. قاس��میان همچنین 
اظهار داشت: نخستین بانک قرض الحسنه 
کش��ور در طول 15 سال فعالیت خود، 1۲ 

میلی��ون و ۲45ه��زار فق��ره وام به ارزش 
1۶۶ه��زار میلیارد توم��ان پرداخت کرده 
اس��ت. وی درباره تعداد مش��تریان بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران گفت: این بانک 
ب��ا جذب بیش از 1۲ میلی��ون و ۷۰۰هزار 
نفر مشتری، خوش حساب ترین مشتریان 
ش��بکه بانکی کشور را در اختیار دارد، زیرا 
نس��بت مطالب��ات به مص��ارف این بانک 

کمتر از نیم درصد بوده و در شبکه بانکی 
بهترین عملکرد به شمار می رود. قاسمیان 
اظه��ار کرد: از جمله دالیل اقبال مردم به 
بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران، فعالیت 
این بانک در حوزه قرض الحس��نه اس��ت؛ 
به طوری ک��ه وام های پرداختی این بانک 
همگی قرض الحسنه بوده و کارمزدی بین 

صفر تا حداکثر 4 درصدی دارد.

عبور منابع از مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان

معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:

گ�روه بانک و بیم�ه - معاون نظ��ارت و کنترل داخلی 
بانک توسعه صادرات ایران، هدف از راه اندازی سامانه 
نظارت و بازرس��ی غیرحضوری بانک توسعه صادرات 
ایران را عبور از روش های س��نتی بازرس��ی و نظارت 
در بانک ها و به��ره مندی از ابزارهای نوین مبتنی بر 

فناوری اطاعات عنوان کرد.
به گزارش روزنامه عصر ایرانیان ، »حبیب احمدی« در 
مراسم رونمایی از سامانه بازرسی و نظارت غیرحضوری 
در س��خنانی درباره سامانه نظارت غیرحضوری، اظهار 
داشت: براساس تاکید دستگاه های نظارتی باالدستی 
و مدیرعامل بانک، تس��ریع در راه اندازی این س��امانه 
در اولویت برنامه های معاونت نظارت و کنترل داخلی  

بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفت.
عضو هیات عامل بانک توس��عه صادرات ایران اذعان 
داشت: با اس��تفاده از تجربه بازرسان بانک و براساس 
مقررات و قوانین مرتبط با عملیات بانکی، بیش از ۲۰۰ 
پروفایل و سناریو در سامانه مذکور تعریف و بارگذاری 
شده که با استفاده از انبار داده های بانک، هرگونه عدم 
تطابق را به صورت سیس��تمی و ب��دون دخالت عامل 
انسانی شناسایی کرده و در کارتابل بازرس مربوطه در 

شعبه قرار می دهد.

احمدی افزود: به این ترتیب بازرسان هر روز به صورت 
اتوماتی��ک،  مغای��رت های پروفایل ه��ا را به صورت 
اتوماتیک از س��امانه دریافت و مورد بررس��ی قرار می 

دهند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ویژگ��ی پویای��ی س��امانه نظارت 
غیرحضوری گفت: این س��امانه به طور مداوم در حال 

به روز رسانی است که در صورت ارائه خدمات برخط، 
خدمات آناین نیز به کاربران ارائه می دهد.

احمدی اع��ام کرد: در ح��ال حاضر تمرکز س��امانه 
بر بخش های ریالی ،عملیاتی، س��امانه ها، سیس��تم 
ها،سرفصل های حساس بانکی و همچنین تسهیات 

بانک است. 

معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توس��عه صادرات 
ایران در ادامه مزایای اس��تقرار سامانه نظارت در بانک 
را برش��مرد و گفت: افزایش سرعت، نظارت به موقع، 
موثر و کارآمد، نگاه پیشگیرانه و کشف به موقع انحراف 
و اقدامات اصاحی و کاهش هزینه های پرس��نلی از 

جمله مزایای استفاده از این سامانه می باشند.
احمدی یادآور ش��د: با اس��تفاده ازخروج��ی های این 
س��امانه، نظارت مبتنی بر ریس��ک از جمله شناسایی  
ش��عب، کارکنان و مش��تریان پرریسک، محصوالت و 

خدمات پرریسک بانک نیز احصا می شوند.
عضو هیات عامل بانک توس��عه ص��ادرات ایران بیان 
ک��رد: تاکید این س��امانه پی��ش از نظ��ارت و کنترل 
س��ازمان، پیش��گیری اس��ت زیرا این تغییر رویکرد از 
کش��ف به پیگیری، به بالندگی و چابکی بانک کمک 

خواهد کرد.
در ادام��ه این مراس��م معاون مرکز بازرس��ی، ارزیابی 
عملک��رد و پاس��خگویی ب��ه مش��کات وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی مزیت مهم امکان به روزرس��انی 
بخش��نامه ها و قوانین و مقررات در س��امانه بازرس��ی 
غیرحضوری بانک توس��عه ص��ادرات را تحقق نظارت 

هوشمند برشمرد.

لزوم استقرار سامانه نظارت غیرحضوری در سیستم بانکی

کارآفرین بر قله ی شفافیت مالی ایستاد
بانک کارآفرین در راس��تای شفافیت مالی با 
دریافت عنوان” گزارش مقبول” از حسابرس 
مستقل، توانست ارزشمند ترین رتبه کیفیت 

گزارش مالی، را دریافت کند.
به گزارش کیوس��ک خبر به نق��ل از روابط 
عموم��ی بان��ک کارآفرین؛ پس از بررس��ی 
صورتهای مالی بانک، در سال مالی منتهی 

ب��ه اس��فند 14۰۰بانک کارآفرین توانس��ت 
باالترین رتبه گزارش کیفیت مالی با عنوان 
“گزارش حسابرسی مقبول” را از بازرسان و 

ناظران قانونی دریافت کند.
ای��ن دومین بار اس��ت که بان��ک کارآفرین 
ط��ی ۲۳س��ال فعالیت خ��ود ب��ا پیگیری، 
ارتقای شفافیت و اصاحات فنی و حرفه ای 

صورت ه��ای مال��ی، توانس��ته ای��ن عنوان 
ارزشمند را دریافت کند که نشان از شفافیت 

اطاعات صورت های مالی بانک دارد.
با توجه به این که شرکت های زیر مجموعه 
بانک کارآفرین در سالهای پیش این عنوان را 
بارها دریافت کرده بودند، در سال گذشته نیز 
مجامع ساالنه کلیه شرکت های تابعه بانک 

کارآفرین، ش��امل ش��رکت های کارگزاری، 
لیزین��گ، س��رمایه گذاری، صراف��ی، بیمه، 
هلدینگ فناوری نگاه فردا و ابنیه گس��تر در 
موعد مقرر و به صورت منظم برگزار شد و بر 
اساس گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان 
قانون��ی، تمامی ای��ن ش��رکت ها، گزارش 

حسابرسی مقبول دریافت کردند.

الزم به ذکر اس��ت بان��ک کارآفرین در طی 
دو دهه فعالیت خود همواره به عنوان بانکی 
خوش��نام و شفاف در نزد سهامداران و مردم 
شناحته شده است و این افتخار دیگری است 
که نشان می دهد این بانک بر اساس همان 
هدف اصلی خود که شفافیت و پاسخ گویی 

است ادامه مسیر می دهد.

اخبار

برگزاری جشنواره فیلم شهر با نصف 
بودجه مصوب

مجید اکبرشاهی دبیر جشنواره بین المللی فیلم 
ش��هر از برگزاری این رویداد با نصف بودجه 
مصوب و حذف برخ��ی داوران بین المللی از 
ترکیب داوران به دلیل صرفه جویی در بودجه 
خبر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، نشست 
خبری هشتمین جشنواره فیلم شهر به دبیری 
مجید اکبرش��اهی صبح امروز ۲۲ تیرماه در 
پردیس ملت برگزار ش��د. مجید اکبرش��اهی 
در ابتدای این نشس��ت ضمن ارائه آماری از 
آثار رس��یده به این روی��داد بیان کرد: در این 
جش��نواره پنج بزرگداش��ت برگزار می کنیم؛ 
مه��دی وریجی رییس درمان��گاه منطقه ۲1 
ش��هرداری تهران به عنوان نماینده شهدای 
س��امت، امیرمسعود استادحس��ین به دلیل 
فعالیت در زمینه اجتماعی و فرهنگی، فاطمه 
گودرزی، عبدالرضا اکبری و جعفر دهقان به 
خاطر فعالیت در س��ینما و تلویزیون از جمله 
این افراد هستند. بخشی از این بزرگداشت ها 
در افتتاحی��ه و بخش��ی در اختتامی��ه برگزار 
می شود. منظور از این تقدیرها این نیست که 
زحمات بقیه افراد نادیده گرفته می ش��ود اما 
این دوستان منتخب این دوره به رأی شورای 
ما بوده اند و در س��ال های بعدی انتخاب های 

دیگری خواهیم داشت.

جایزه بین المللی گوهرشاد برای 
فعاالن حجاب و عفاف تصویب شد

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: 
جایزه بین المللی گوهرش��اد ب��رای فعاالن 
عرصه حجاب و عفاف تصویب شد. سیدمجید 
امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، 
در گفت و گو با »عصر ایرانیان« گفت: جایزه 
ملی و بین المللی گوهرش��اد ب��رای فعاالن 
عرصه حجاب و عفاف در ش��ورای فرهنگ 
عمومی تصویب شد. وی افزود: طرح اعطای 
جای��زه ملی تحت عنوان جای��زه ملی و بین 
المللی گوهرشاد در شورای فرهنگ عمومی 
تصویب شد و این جایزه به فعاالن، مدافعان 
و تدوی��ن کنندگان نظری��ه ارزش و فرهنگ 
واالی حج��اب و عفاف و زیس��ت عفیفانه از 
ایران و دیگر کشورها در سال های آینده تعلق 
خواهد گرفت. رئیس کارگروه ساماندهی مد 
و لباس گفت: به زعم بس��یاری صنعت مد و 
لباس دومین صنعت پول ساز در نظام سرمایه 

داری است

اسالم نظام مند و مکتب جامع جهانی 
در پرتوی امامت شکل می گیرد

حجت االسام سبحانی با بیان اینکه غدیر 
یک مکتب و نظام معرفتی است گفت: باید 
تاش شود مساله امامت را به گفتمان جهانی 
تبدیل کنیم. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
حجت االسام والمسلمین محمدتقی سبحانی 
در نشس��ت خبری اع��ان برنامه های بین 
المللی بنیاد بین المللی امامت که در س��الن 
این بنیاد برگزار ش��د، ضمن تبریک سالروز 
عی��د اهلل االکبر عید امام��ت و والیت عید 
غدیر، گزارش��ی از فعالیت های گذشته بنیاد 
امامت ارائه کرد و ابراز داش��ت: در سال های 
آغازی��ن فعالی��ت مرکز تخصص��ی امامت، 
ظرفیت ه��ای فعالی��ت در این حوزه بس��یار 
محدود و منحص��ر در برگزاری چند دوره و 
کاس بود که با ت��اش همکاران گفتمان 
امامت به بسته وس��یع علمی و فرهنگی در 
دانشگاه و حوزه تبدیل شد و اکنون باالترین 
مقاطع سطح چهار و دوره دکتری را پوشش 
می دهد. وی تدوین نشریه تخصصی امامت، 
راه ان��دازی انجمن علم��ی امامت در حوزه و 
نیز گستره وصف ناپذیر فعالیت های آموزشی، 
تبلیغ��ی و فرهنگ��ی را از جمله رویکردهای 
1۲ س��اله ای��ن مجموع��ه برش��مرد و ابراز 
داش��ت: امروز این مرکز به عنوان مجموعه 
آموزشی مرجع کشوری شناخته می شود که 
با راه اندازی گروه ه��ای علمی - تخصصی 
ابعاد مختلفی از رس��الت دین��ی را پیگیری 
می کند. این اس��تاد حوزه و دانشگاه با اشاره 
به این ک��ه مرحله جدی��دی از فعالیت های 
بنیاد بین الملل��ی امامت آغاز و نقطه عطف 
تاریخی در عرصه امامت شکل گرفته است، 
اظهار داشت: غدیر حادثه و رویدادی مهم و 
اثرگذار است که به دستور خداوند، کارگردانی 
پیامبر صل��ی اهلل علیه و آل��ه و نقش آفرینی 
مولی الموحدین علی علیه السام شکل گرفته 
اس��ت؛ این رویداد بزرگ جهان اسام، باور 
اساس��ی اندیش��ه اسامی اس��ت. سبحانی 
امام��ت را امتداد رس��الت و مکتب اس��ام 
دانست و یادآور شد: غدیر یک مکتب و نظام 
معرفتی است؛ آنچه در پرتو امامت اهل بیت 
علیهم السام شکل می گیرد، اسام نظام مند 
و مکتب جامع جهانی است. مدیرعامل بنیاد 
بین المللی امام��ت غدیر را مکتبی تربیتی و 
انسان س��از توصیف کرد و ابراز داشت: غدیر 

برای تمام نسل ها پیام عملی دارد.

خبر

دهه ۶۰ بهترین الگو برای مردمی سازی دولت
هیأت های مذهبی به دلیل برخورداری از س��اختار بسیار قوی در حوزه مردمی 
و گفتمان س��ازی می توانند بهترین الگو برای پیاده س��ازی حکمرانی مردم پایه 
در عرصه مردمی س��ازی دولت باشند. به گزارش »عصر ایرانیان«، پانزدهمین 
نشست از سلسله نشس��ت های تخصصی آرمان هیأت با موضوع »حکمرانی 
نوین، کنکاشی پیرامون هویت و کارکرد حلقه های میانی« با سخنرانی مهدی 
افراز مسئول کارگروه مکتب امام خمینی )ره( پژوهشکده باقرالعلوم علیه السام 
و پژوهشگر کتاب حکمرانی نوین در اندیشکده هیأت برگزار شد. مهدی افراز 
مسئول کارگروه مکتب امام خمینی )ره( پژوهشکده باقرالعلوم علیه السام در 
این نشست به بررس��ی ماهیت انقاب و توانمندی های هیأت های مذهبی و 
داشتن امتیازهای ویژه این مجموعه اشاره کرد و دهه ۶۰ را بهترین الگو برای 
پیاده کردن طرح مردمی سازی دولت برشمرد. وی به تبیین اندیشه مکتب امام 
خمینی و انقاب اس��امی پرداخت و گفت: طرح اصلی که انقاب اس��امی 
مطرح کرد، مس��ئله حضور مردم و مردمی سازی حکمرانی و مشارکت آنان در 
همه عرصه های حکمرانی اس��ت. این کار ریش��ه و مبانی انسان شناختی دارد 
که انقاب اس��امی به رهبری حضرت امام خمین��ی ره از آن تقریر جدیدی 
ارائه کردند. افراز با بیان اینکه فلس��فه حکومت و س��اختار حاکمیتی بس��تری 
برای رش��د و استکمال عموم مردم است و به طور طبیعی رشد در جایی اتفاق 
خواهد افتاد که فاعلیت و عاملیت با مردم باش��د، تصریح کرد: مردم در نسبت 
با سیاس��ت نباید تماشاچی باش��ند، این در حالی است که ما در عصر حاضر در 
مقابل ایده های مختلف مربوطه به حکمرانی قرار داریم، بنابراین وضعیت نسبی 
و برتری که مکتب امام راحل ارائه می کند، همین نکته اس��ت که مردم نباید 

تماشاچی باشند.
ماهیت انقالب اسالمی ماهیت توحیدی است ���

وی با بیان اینکه انقاب اس��امی از جهاتی بزرگ ترین و ش��کوهمندترین و 
عظیم ترین انقاب است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقاب اسامی ماهیت 
انق��اب را توحیدی و الهی می دانند و هدف و غای��ت انقاب را حضور مردم 
در هم��ه عرصه ها تعریف کرده اند؛ زیرا انقاب اس��امی به دنبال این بود که 
ایده ای در امتداد انبیا و اولیا الهی حاکم ش��ود؛ نه این که به دنبال به حاکمیت 
رسیدن حزب یا جناح و قدرت سیاسی خاصی باشد. انقاب اسامی می خواهد 
از این طریق نجات بخش بشریت باشد و با همین نگاه به میدان آمده است و 
مردم عاملیت و کنشگران اصلی آن هستند و باید کنشگری و حضور مردم در 
این عرصه فراهم ش��ود، زیرا حکومت اسامی به دنبال این است که انسان و 
بشر به کمال برسد. پژوهشگر اندیشه اجتماعی مکتب امام خمینی )ره( افزود: 
مجموعه ای از سخنرانی های امام راحل نشان می دهد که ایده موفقیت انقاب 
همان مدیریت در دوران دفاع مقدس و مردمی س��ازی آن در دهه ۶۰ مدنظر 
بوده است، به همین منظور انقاب اسامی در دوران هشت سال دفاع مقدس با 

همین ایده به موفقیت رسید. ایده ای که در مقابل ایده دولت - ملت است.
دهه ���۶۰ بهترین الگو برای گسترش گفتمان مردمی سازی دولت است

وی به سیر تطورات صورت گرفته انقاب در چند دهه اخیر اشاره کرد و گفت: 
انقاب اسامی در دهه ۶۰ روند خوبی را در مسیر حکومت گذارند که پس ازآن 
نهادهای مردمی و انقابی، شانزده سال طول کشید تا ریل حکمرانی را برای 
حضور مردم طراحی کنند، اما این روند در دهه هفتاد تغییر یافت؛ به گونه ای که 
مردم اکنون انتظار دارند، طعم شیرین دهه ۶۰ بار دیگر در نوع حکمرانی کشور 
بروز و ظهور داش��ته باشد؛ زیرا در این دهه مردم درگیر همه مسائل حکمرانی 

بودند، مسئله انقاب و نظام را مسئله خودشان می دانستند، به همین منظور دهه 
شصت دهه مردم نام گذاری گرفت و مردم در تمام کنشگری ها نقش داشتند. 
ایجاد جهاد سازندگی و نهادهای همسو در این زمینه اقدامات بی نظیر بود که در 
دهه ش��صت با حضور مردم در حوزه حکمرانی شکل گرفت؛ اما در دهه هفتاد 
که دهه پس از جنگ تحمیلی است به جهتی به دلیل برخی از تحوالت انقاب 
از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت. پژوهشگر کتاب حکمرانی نوین یادآور شد: 
در دهه هفتاد مردم از دولت منفک شدند و در این دهه با سیاست تصدی گری 
دولت روبه رو شدیم و مردم به حاشیه رانده شدند. میان دولت و مردم انفکاک 
جدی ش��کل گرفت که در این دهه اثرات مردمی را شاهد نبودیم؛ اما در دهه 
هشتاد با روی کار آمدن دولت مهرورزی سویه مردمی کمی زنده شد و امید در 
میان مردم ش��کل گرفت، عمدتاً دولت خدمتگزار مردم بود نه دولت مردم؛ اما 

کم کم این روند هم حالت خود را در پایان دولت از دست داد.
فرمان آتش به اختیار؛ نخستین مرحله گفتمان مردمی سازی دولت بود ���

وی اف��زود: همان گونه که رهبر معظم انقاب اس��امی در دهه های اخیر در 
سخنرانی های خود بیان فرمودند، امروز دولت اسامی، قوامش به مردم است؛ 
اما باوجوداینکه دولت دونده ای در زمان آقای احمدی نژاد داش��تیم، انس��داد در 
کارآمدی به وجود آمد و در دهه ۹۰ به لحاظ گفتمانی، بازگش��ت به خویشتن 
در دهه ۶۰ از سوی رهبر معظم انقاب اسامی مطرح شد، اما دولت به دلیل 
ناکارآمدی که داش��ت، این روحیه را جدی نگرفت و رهبر انقاب در دهه ۹۰ 
طرحی را برای تحقق س��ازی این گفتمان پیشنهاد کردند که در اردیبهشت ماه 
1۳۹۲ بح��ث نظام س��ازی مردم پایه را مط��رح کرد و چهار ماه پ��س ازآن در 
شهریورماه این موضوع به صورت جدی علنی شد، مقوله مردم پایه اصالت پیدا 
کرد. هفت ماه پس ازآن از جوانان خواس��تند تا فعالیت های خودجوش را انجام 
دهن��د و در تیرم��اه 1۳۹5 هم فرمان آتش به اختیار را ص��ادر فرمودند که در 
سال 1۳۹۷ برای تمامی عرصه ها این فرمان را گسترش دادند. در همان سال 
نشست های با همین نگاه برگزار شد و 5۲ نشست در این زمینه شکل گرفت 
و در آن جلس��ه کنشگران جدی دعوت شدند. در س��ال 1۳۹۷ بیانیه گام دوم 
انقاب با همین نگاه صادر ش��د و در این بیانیه روح پیش��رفت و میدان داری 

جوانان به صورت جدی طرح گردید.
حلقه های میانی تکمیل کننده طرح راهبردی مردمی سازی است ���

افراز ادامه داد: رهبر معظم انقاب اسامی از سال 1۳۹۸ طرح حلقه های میانی 
را مطرح کردند که در مردادماه 14۰۰ و در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری 

آقای رئیس��ی به این موضوع به صورت جدی پرداختند. تمسک به ارزش های 
انقاب اس��امی از مهم ترین موضوعاتی بود که رهبر معظم انقاب اسامی 
درزمینه ی ایجاد طرح مردمی س��ازی به آن اشاره کردند؛ بنابراین بازگشت به 
مردم و مردمی س��ازی باید با جدیت دنبال شود، حلقه های میانی تکمیل کننده 
طرح راهبردی برای تحقق دولت اس��امی در قالب مردمی س��ازی حکمرانی 
است. امروز مجموعه هایی از دل مردم و با محوریت جوانان شکل گرفته است 
و برای الگوس��ازی مبتنی بر مسائل واقعی کش��ور در عرصه های مختلف به 
می��دان آمده ان��د و تمرکز آن ها از جهت اتصال توده مردم به مس��ائل انقاب 
بسیار تأثیرگذار خواهد بود. وی با بیان اینکه حلقه های میانی نرم افزاری برای 
اتصال توده مردم به مس��ائل و حل آن ها توسط خود مردم است، تصریح کرد: 
سه دهه گذش��ته در عرصه حکمرانی حلقه های میانی با انسداد روبه رو بودیم 
که مسائل کشور حل نشدند، این در حالی است که در هر عرصه ای که مردم 
ورود کرده و پا به عرصه گذاشتند، به موفقیت های بسیار خوبی دست یافته ایم؛ 
ازجمله این موارد می توان به موضوع مبارزه با ویروس منحوس کرونا اش��اره 
کرد که گروه های جهادی و مردمی توانس��تند موفقیت های خوبی را به دست 
بیاورند و کش��ور در کمتر از یک س��ال از این بیماری رهایی یابد و امروز هم 
می توان در سایر عرصه های مدیریتی از مردم کمک گرفت. برای نهادینه سازی 
س��یر تطوری حلقه های میانی نیازمند دو مسئله هس��تیم، یکی از آن مسائل 
گفتمان سازی و مدل سازی حلقه های میانی است که به نظر می رسد، هیأت های 
مذهبی و تش��کل های دینی بهترین الگو از نظر موقعیت برای کمک به این 

گفتمان سازی و مدل سازی کارآمد هستند.
هیأت ه�ای مذهب�ی بهترین فرصت برای توس�عه گفتمان مردمی س�ازی  ���

است
پژوهشگر اندیشه اجتماعی مکتب امام خمینی )ره( تأکید کرد: هیأت های مذهبی 
و تشکل های دینی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارند، می توانند در 
حوزه گفتمان سازی و مدل سازی بسیار کمک کننده باشند، در دوره ای از تاریخ هم 
این گونه بوده است که هیأت های مذهبی در این خصوص به خوبی نقش آفرینی 
کردند و توانستند به موفقیت های خوبی دست یابند، ایجاد تعاونی و برنامه های 
مواسات و ش��رکت در کار ویژه های اجتماعی ازجمله موفقیت های هیأت های 
مذهبی است. وی با بیان اینکه در مسئله مردم سازی با یک خطر جدی روبه رو 
هستیم، یادآور شد: آن خطر گفتمان دولت حداقلی در فضای نخبگان و جریان نو 
لیبرال است، آن ها دولت را به نفع طبقه سرمایه دار کوچک می کنند یا دولت را به 
شکل کلونی ها بی جهت و بی آرمانی پیش خواهند برد، امروز ما مردم سازی را از 
دولت انتظار داریم که همان گفتمان دهه شصت را در جامعه ایجاد کند و با مقوله 
والیت هم طراز باش��د؛ بنابراین در این زمینه باید کار ویژه ای برای هیأت های 
مذهبی همچون مودت اهل بیت و والیت تعریف کنیم تا هیأت ها با عهد خود 

بتوانند مقوله اتصال به والیت و خطرات احتمالی را کنار بگذارند.
هیچ دولتی نتوانسته است به ساختار هیأت های مذهبی ورود کند ���

افراز، برخورداری از قدرت گفتمان س��ازی، داشتن ساختارهای متنوع و توانایی 
شبکه گسترده را از دیگر امتیازهای هیأت های مذهبی برشمرد و گفت: هیأت ها 
شبکه بسیار گسترده ای در سراسر کشور دارند که از نهادهای دولت و سازمانی 
چنین کاری برنمی آید، به خاطر داش��تن س��اختارهای متنوعی که در هیأت ها 
وجود دارد، دولت ها تاکنون نتوانس��تند به هیأت ها ورود و سلب ماهیت کنند و 

همچنان ریشه مردمی خود را حفظ کرده اند.

هیئات بهترین الگو برای پیاده سازی حکمرانی مردم پایه هستند؛

فرهنگی



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»جوزوئه کاردوتچي« که بود؟
جوزوئه کاردوْتچي، ش��اعر و منتقد ادبي ایتالیایی 
در ۲۷ ج��والي 1۸۳5م ب��ه دنیا آمد و پس از طي 
تحصیات خود، در بیست سالگي اولین اثر خود را 
با عنوان چنگ توده مردم انتشار داد و از همان آغاز 
کار، عقیده ضد مذهبي و ضد رمانتیک و تمایل به 
ش��عر و ادب یونان و روم باستان را آشکار ساخت.
کاردوتچي یگان��ه امید را در تجدید حیات فکري، 
معنوي، ادبي و سیاسي عهد باستان مي دانست، از 
این رو، اشعاري تحت تاثیر شاعران یونان باستان 
س��رود.وي نویسندگان و ش��اعران عهد باستان را 
نه تنها اس��تاداني بزرگ مي ش��مرد، بلک��ه آنان را 
تجسمي از کمال مطلوب بشري نیرومند مي دانست 
که با طبیعت و دنیا هماهنگي داش��ت.کاردوتچي 
در عالم سیاس��ت ب��ه اص��ول جمهوري خواهي و 
دموکراس��ي که رنگي ضد کاتولیکي داشت معتقد 
ب��ود هرچند بعدها به س��لطنت گرایش یافت.وي 
هم چنی��ن در برخي آث��ار خ��ود، در وصف اوضاع 
سیاس��ي زمان و به اقتض��اي وقایع خاص از لحن 
تند و تلخ و نیش دار یا تحریک آمیز اس��تفاده کرده 
که روح پرخاش��گري ش��دید کاردوتچي را نمایان 

مي سازد.

جشنواره شيرينی و کيک های تجسمی - تبريز ؟؟؟مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای مرزداران )۱۱۹(

حجت االس��ام والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 

اهلل الرحم��ن الرحیم َو أَْمِدْدُهْم بَِمَائِک��ٍة ِمْن ِعْنِدک 
ُمْرِدِفی��َن …خداوند مرزداران و رزمندگان را از جانب 
خود به صفوف پیاپی از فرش��تگانت مدد فرست، مدد 
و امداده��ای الهی از مخلوق��ات مختلف بروز و ظهور 
می کند که یکی از آن ها که در قرآن آمده اس��ت امداد 
به واس��طه مائکه است این موضوع در جریان جنگ 
بدر در چند آیه بیان ش��ده اس��ت، در ای��ن آیات چند 
دسته و ویژگی برای این فرشتگان بیان فرموده است: 
مائکه مسّومین؛ فرشتگان نشان دار )که طبق برخی 

از روایات منظور از نش��ان عمامه بوده است( مائکه 
منزلی��ن؛ فرش��تگان نازل ش��ده از آس��مان؛ مائکه 
مردفین؛ فرشتگان پی در پی؛ بشارت آمدن فرشتگان 
در س��وره مبارکه آل عمران آیه شریفه 1۲5. یاداوری 
و بیان بیان امداد به واس��طه سه هزار شهید نازل شده 
از آس��مان؛ س��وره مبارکه آل عمران آیه شریفه 1۲4. 
یادآوری طلب کمک از خداوند و یاری خداوند توسط 
فرش��تگان؛ س��وره مبارکه انفال آیه شریفه ۹. فرمان 
الهی به فرشتگان برای یاری رساندن، سوره انفال آیه 

ش��ریفه 1۲. امداد الهی در آیینه اطمینان قلوب و شاد 
کردن دلها، س��وره مبارکه آل عمران آیه شریفه 1۲۶، 
س��وره مبارکه انفال آیه ش��ریفه ۹، گزارش اثار یاری 
فرش��تگان در کشته شدن کفار، س��وره مبارکه انفال 
آیه ش��ریفه 1۲. در نهج الباغه و سایر روایات ما مدد 
فرش��تگان امری قطعی و اثبات شده است و این مهم 
در ادبیات فارس��ی و عرفانی هم جایگاه بسیار مهمی 
دارد، چنانچه جناب حافظ گفته: دال معاش چنان کن 
که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.
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دانشنامه

مرکز کنترل هوشیاري در مغز کشف شد
محققان کش��ف کرده اند منطقه اي از مغز به نام »تاالموس جانبي مرکزي« مرکز کنترل هوش��یاري است و 
مي توان در آینده با کمک فناوري هاي جدید و دستکاري این سوییچ افراد را از حالت کما خارج کرد.به گزارش 
مهر، منطقه کوچکي در مغز انس��ان کشف ش��ده که به عنوان یک سوئیچ براي فعالسازي و غیرفعال کردن 
هوش��یاري انس��ان عمل مي کند.این منطقه »تاالموس جانبي مرکزي« نام دارد و در اعماق مغز قرار گرفته 
است.محققان متوجه شدند هنگامي که این منطقه با الکتریسیته فعال شود، هوشیاري را کنترل مي کند.البته 
این تحقیق روي مغز میمون هاي ماکاک انجام شد اما به گفته محققان منطقه »تاالموس جانبي مرکزي« در 
مغز انسان نیز وجود دارد.محققان امیدوارند با کمک فناوري هاي جدید و تمرکز روي این منطقه از مغز بتوانند 
افراد را از حالت کما خارج کنند.در این پژوهش الکترودي در مغز میمون هاي ماکاک کار گذاشته شد.در مرحله 
بعد این میمون ها بیهوش شدند اما پس از ورود جریان برق به الکترود، مغز آنها هوشیار و فعال شد.هنگامي که 
جریان برق قطع ش��د، میمون ها دوباره به خواب رفتن��د.در مرحله بعد محققان فعالیت مغزي میمون ها را در 
خواب بررسي کردند.یوري سلمان یکي از استادیاران دانشگاه ویسکانس در این باره مي گوید: الکترودهایي که 
ما کار گذاشتیم، طراحي متفاوتي داشتند.الکترودها متناسب با بخشي از مغز طراحي شدند که قرار بود همان 
قس��مت را تحریک کنند.این الکترودها فعالیت الکتریکي را تقلید مي کنند که در سیس��تم هاي سالم و نرمال 
دیده مي شود.س��پس محققان با مطالعه مغز میمون ها در حالت بیداري، خواب و بیهوشي کاندیداهاي منطقه 
س��وئیچ هوشیاري را بررسي کردند.از سوي دیگر روش هاي تصویربرداري از »تاالموس جانبي مرکزي« نیز 
نشان داد این منطقه مرکز کنترل هوشیاري است.به گفته محققان هدف از انجام این تحقیق کمک به افرادي 

با اختال هوشیاري است تا بتوانند بهتر زندگي کنند.

انقراض یک سوم گیاهان و حیوانات جهان تا سال2۰۷۰
بررس��ي هاي جدید دانش��گاه آریزونا نشان مي دهد تا سال ۲۰۷۰ به علت گرمایش زمین یک سوم گونه هاي 
گیاه��ي و جانوري به طور کامل نابود خواهند ش��د.به گزارش مهر، بررس��ي نقش��ه هاي آب و هوایي، نحوه 
جابجایي و مهاجرت جانوران، الگوهاي گرمایش زمین و غیره نش��ان مي دهد که تا 5۰ س��ال دیگر از هر سه 
گیاه و جانور موجود در کره زمین یکي از بین مي رود.این اولین بررس��ي و مطالعه گس��ترده در مورد تأثیرات 
گرمایش زمین بر روي نحوه زیست گیاهان و جانوران است و ثابت مي کند این پدیده چه تأثیرات مرگباري 
بر روي آینده حیات وحش در جهان دارد.پژوهشگران براي تکمیل بررسي هاي خود در این زمینه شرایط 5۳۸ 
گونه گیاهي و جانوري را در 5۸1 منطقه مختلف جهان مورد بررس��ي قرار داده اند و به این نتیجه رس��یده اند 
که 44 درصد از موجودات زنده در مناطق یادش��ده تا س��ال ۲۰۷۰ نابود مي ش��وند.به منظور تجزیه و تحلیل 
ش��رایط آب و هوایي تا 5۰ س��ال آینده، 1۹ متغیر مربوط به آب و هوا در هریک از 5۸1 منطقه بررسي شده، 
مورد توجه قرار گرفته اند.دانشمندان مي گویند در صورت تداوم شرایط فعلي گرمایش زمین، وقوع این فاجعه 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.

درمان زخم هاي مزمن دیابتي با یک بانداژ جدید
گروهي از پژوهشگران آمریکایي در مطالعه اخیرشان با کمک »علي تمایل« پژوهشگر ایراني و استاد »دانشگاه 
کنتیکت« موفق به توسعه باند پیشرفته و نویني شده اند که به بهبودي زخم هاي مزمن کمک مي کند.به گزارش 
ایسنا، درمان زخم هاي مزمن و غیرقابل درمان که عامل اصلي خطر قطع عضو اندام تحتاني در بیماران مبتا 
به دیابت است یکي از چالش هاي دانشمندان است.در برخي موارد داروهاي مختلف براي بهبودي زخم تجویز 
مي ش��ود اما درمان برخي دیگر مشکل اس��ت و از سوي دیگر در هر مرحله از بهبودي زخم مي بایست داروي 
خاصي بر روي زخم قرار گیرد.گروهي از پژوهشگران »دانشگاه کنتیکت« به همراه علي تمایل و پژوهشگران 
»دانشگاه نبراسکا در لینکلن« و »دانشکده پزشکي هاروارد« یک باند هوشمند و یک پلتفرم مربوط به آن که 
اندازه گوشي هوشمند است را توسعه داده اند که مي تواند دارو با دوزهاي مختلف را به زخم منتقل کند.این بانداژ 
مجهز به س��وزن هاي مینیاتوري چاپ سه بعدي است و هنگامي که توسط کنترل گر بي سیم هم اندازه گوشي 
هوشمند فعال مي شوند به طور فعال انواع داروها را به الیه هاي عمیق بستر زخم منتقل مي کند.گفته مي شود 
این روند نسبتاً آسان و بدون درد است.این باند هوشمند مي تواند در زمان مناسب دارو را به زخم منتقل کند و 
همچنین براي انتقال داروي بیشتر نیاز به برداشتن باند نیست.پژوهشگران طي این مطالعه آزمایشاتي را روي 
موش هاي مبتا به دیابت که داراي زخم هاي عمیقي بر روي پوست بودند انجام دادند.آنها پس از قرار دادن این 
باند بر روي زخم حیوانات مشاهده کردند محل زخم به طور کامل بهبود یافته و حتي جاي اسکار زخم نیز نیست 

و این موضوع نشان دهنده توانایي باندهاي هوشمند در بهبود زخم در حیوانات مبتا به دیابت بود.

جامعه شناس��ان و آسیب شناسان شهری با بررسی پدیده 
حاشیه نشینی به  ویژه در شهر تهران این معضل را خطری 
بالقوه برای کودکان و نوجوانان قلمداد و طرح »ستیران« 
را بهتری��ن راه برای مقابله با آن برش��مردند. به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان« تا پایان قرن چهارده��م دنیا در حال 
توسعه روستایی و کاهش مهاجرت معکوس )از روستا به 
شهر( بود و با آغاز قرن پانزدهم جهان همچنان پرجنب و 
جوش به سمت توسعه روستاها پیش می رود. اما هر روز 
که می گذرد معضل شهرنشینی بیشتر و بیشتر می شود و 

جمعیت روستاها با کاهش روزافزون مواجه شده و جمعیت 
ش��هرها نیز نه  تنها کمتر نمی شود، بلکه بدون توقف بر 
جمعیت آن افزوده می شود. از سوی دیگر حاشیه نشینی، 
سکونتگاه های غیررسمی و مناطق کم برخوردار واژه های 
غریبه ای نیستند و هر روز که می گذرد بر کالبد اجتماعی 
این مناطق بیشتر شنیده می شود. ریشه حاشیه نشینی با 
فقر گره خورده و مردمانی که دست بر قضا در روستاهای 
خ��ود بر و بیای��ی دارند با ه��دف پولدار ش��دن و یافتن 
شغلی مناسب رهس��پار شهرها می شوند تا بلکه گمشده 

خ��ود را در ش��هرها بیایند، اما با ورود به ش��هر و اقامت 
محدود تازه درمی یابند که آن بهش��تی که انتظارشان را 
می کشید نبوده و »از اینجا رانده و از آنجا مانده« ناچار به 
حاشیه نشینی روی می آورند. حاشیه نشین ها که مجبور به 
اقامت در مناطق مسکونی رو به ویرانی هستند تا مبادا در 
کانشهرها مجبور به پرداخت اجاره بهای سنگین شوند 
آسیب پذیری خانواده و کودکانشان را به جان می خرند و 
حال اینکه نمی دانند در آینده ممکن است چه آسیب هایی 

انتظار کودکانشان را بکشد.

 توسعه روستایی به گرد پای حاشیه نشینی هم نرسید!
گسترش حاشیه نشینی آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد؛

مسئوالن دولتی در حوزه حاشیه نشینی هزینه های زیادی 
را می پردازند و به جای پیش��گیری در حال درمان هستند، 
در صورتی که سال ها قبل باید به فکر پیشگیری می بودند 
تا حال مجبور به درمان این بیمار رنجور نباشند. کانشهر 
تهران نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و بر اساس آمار 
اعام ش��ده، بی��ش از 4 میلیون نفر در س��کونتگاه های 
غیررسمی، مناطق حاشیه ای شهرها و بافت های ناکارآمد 
اس��تان تهران زندگی می کنند، اما علت روند رو به رش��د 
این پدیده چیس��ت و چه راهکاری ب��رای کاهش یا حل 
این مس��ئله وجود دارد؟ خبرنگار ما برای بررس��ی پدیده 
حاشیه نشینی و راهکارهای آن با زهرا اعتماد، جامعه شناس 
شهری و امان اهلل قرایی مقدم جامعه شناس و آسیب شناس 
ترتیب داده اس��ت که مشروح این گفت وگو در پی می آید. 
اعتماد با بیان اینکه اختاف طبقانی اینکه از عوامل اصلی 
حاشیه نشینی محسوب می شود، اظهار کرد: فقرا برای فرار 
از اجاره بهای س��نگین و هزینه های سرسام آور شهرها به 
حاشیه نشینی روی می آوردند، البته اختاف طبقاتی پیش 
از انقاب اس��امی بسیار شدیدتر از امروز بود و با پیروزی 
انقاب اس��امی اختاف طبقاتی مدتی کمتر شد، اما در 
دولت گذش��ته دوباره اوج گرفت. وی اضافه کرد: اختاف 
حقوق یک مدیر و کارگران نباید به اندازه ای باشد که کارگر 
جماعت برای ارتزاق خود و هزینه کمتر به حاشیه نش��ینی 
روی بیاورد و فرزندان خود را در خطر انواع آس��یب ها قرار 
دهد. این جامعه ش��ناس با تأکید بر اینکه تورم باال موجب 
ایجاد فقر در جامعه می شود، عنوان کرد: با باال رفتن تورم 
خرید مس��کن نیز برای مردم دش��وار می شود و در نهایت 
خانواده ها حاشیه نشین می ش��وند. اعتماد یادآور شد: قشر 
ضعیف جامعه به دلیل هزینه های باال حاشیه نشین شده اند 
و مسئوالن دولتی باید با ارائه راهکار عملی با این معضل 
مقابله کنند و باید حتی کارگروهی در این زمینه تش��کیل 
شود تا حاشیه نشینی به حداقل برسد. وی با تأکید بر اینکه 
پدیده حاشیه نشینی تنها مختص استان تهران نیست و در 
دنیا نیز مش��ابه آن وجود دارد، متذکر ش��د: در هندوستان، 
آمریکا و حتی کش��ورهای اروپایی نیز مردم حاشیه نشین 

هستند و آمریکا که ادعای تمدن می کند با حاشیه نشینی 
مواجه اس��ت. این جامعه ش��ناس با تأکید بر اینکه هدایت 
رفتار اجتماعی مهم ترین رس��الت دولت است، تأکید کرد: 
کودکانی که حاشیه نشین هستند بیشتر از بزرگساالن در 
معرض آسیب های اجتماعی هستند و دولت باید با تسریع 
بر توس��عه روس��تایی و تجهیز امکانات الزم از مهاجرت 
معکوس مقابله کند. اعتماد با تأکید بر اینکه طرح مسکن 
ملی می تواند گره مش��کات مرتبط با حاشیه نش��ینی را 
رفع کند، تأکید کرد: با رفع مس��ائل اقتصادی مش��کات 
حاشیه نش��ینی هم رفع می ش��ود، البته فرهنگ سازی در 
راستای عدم مهاجرت از روستا به شهر بسیار تأثیر دارد. وی 
درباره اینکه آیا حاشیه نش��ینی برای کودکان ممکن است 
جرم خیز باشد؟ تبیین کرد: البته این دلیل نمی شود که هر 
فردی در مناطق حاشیه ای کانشهرها زندگی می کند در 
آین��ده مجرم خواهد بود، در هر صورت کودکان در فضای 
آس��یب پذیری قرار می گیرند. این جامعه شناس با تأکید بر 
اینکه شورای اسامی ش��هر و شهرداری تهران در زمینه 
افزایش حاشیه نشینی مقصر هستند، تشریح کرد: مصوباتی 
که در شورای اسامی شهر درباره مقابله با حاشیه نشینی 
صورت می گیرد کجاست؟ چرا در این زمینه اقدامی صورت 
نمی گیرد؟! اعتماد در پاس��خ به این سؤال که راهکار شما 
برای مقابله با حاشیه نشینی چیست؟ گفت: ترمیم ساختار 
اقتصادی، توزیع کامل درآمد و ثروت و فرهنگ س��ازی و 
مقابله با آسیب های اجتماعی راهکار کاهش حاشیه نشینی 
اس��ت. وی در ادامه توضیح داد: از س��وی دیگر بافت های 
ش��هری یکنواخت و متوازن رش��د نکرده ان��د و در نتیجه 
شهرنش��ینی ها به ش��دت افزایش یافته و حتی با توسعه 
روستاها برخی مردم روستا شهرنشینی  را ترجیح می دهند و 
با کاهش مشکات اقتصادی و اجتماعی می توانیم امیدوار 

باشیم که حاشینه نشینی کمتر شود. 
ط�رح »س�تیران« بهتری�ن راه�کار ب�رای مقابل�ه ب�ا  ���

حاشیه نشینی
 قرایی مقدم با اش��اره به معضل حاشیه نشینی مطرح کرد: 
حاشیه نشینی پدیده ای است که گریبانگیر شهرهای بزرگ 

مانند تهران، ش��یراز، اصفهان، مشهد و سایر کانشهرها 
را گرفته اس��ت. وی با بیان اینکه تهران بیشترین مناطق 
حاشیه نش��ین را دارد، اضافه کرد: حاشیه نش��ینی به دلیل 
افزایش بیکاری در س��طح روس��تاها و شهرهای کوچک 
ناتوانی از جذب جوانان آماده به کار اوج می گیرد و از سوی 
دیگر ب��ا ورود تکنولوژی به بخش کش��اورزی که حجم 
فعالیت ها را کاه��ش داده و تجمع کارخانه ها و صنایع در 
شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، یزد، شیراز موجب 
شده نیروی اضافی در روستاها و شهرهای کوچک به دلیل 
کاه��ش تقاضای کار به حاشیه نش��ینی روی بیاورند. این 
جامعه شناس شهری با بیان اینکه 14 میلیون حاشیه نشین 
در ای��ران وجود دارد، عنوان کرد: به عن��وان مثال از حرم 
امام خمینی )ره( تا رباط کریم، اسامشهر، صباشهر، پرند، 
پاکدش��ت تا ورامین دارای حاشیه نش��ینی است، بنابراین 
صنای��ع در مکان های خاص تجمع کرده اند و بر اس��اس 
طرح »س��تیران« یا آمایش س��رزمین مشخص شده که 
ه��ر منطقه ای دارای چه اس��تعدادهایی در صنایع اس��ت. 
قرایی مقدم تأکید کرد: بر اس��اس طرح »ستیران« تعیین 
شده که هر منطقه باید چه صنایعی را به کار بگیرد، بنابراین 
به دلیل اینکه توزیع کارخانه ها در اطراف شهرهای بزرگ 
انجام ش��ده، نیروهای فاقد ش��غل در روستاها و شهرهای 
کوچک به ناچار به شهرهای بزرگ روی می آورند و به دلیل 
مشکات اقتصادی و هزینه اجاره بها حاشیه نشین می شوند. 
وی با ارائه راهکار برای مقابله با حاشیه نشینی تصریح کرد: 
توزیع صنایع در س��طح کشور مهم ترین اقدامی است که 
دولت برای کاهش حاشیه نشینی باید انجام دهد و تا شعاع 
15۰ کیلومتری شهرهای بزرگ نباید صنایع تأسیس شوند، 
بنابراین باید براساس استعداد و قابلیت های سطح االرضی 
و تحت االرض��ی و نیروی کار کارخانه ها و صنایع را توزیع 
کنیم. توزیع صنایع در سطح کشور مهم ترین اقدامی است 
که دولت برای کاهش حاشیه نش��ینی باید انجام دهد. این 
آسیب شناس شهری تشریح کرد: باید بدانیم که در اطراف 
استان تهران چه صنایع و کارخانه های نیاز داریم یا اطراف 

استان البرز یا زنجان چه صنایعی باید تأسیس شوند. 

دولتمردان به جای درمان باید مقابله حاشیه نشینی می ایستادند


