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 آمریکا تاوان کلمه 
»توسل به زور« علیه 

ایران را می دهد

واکنش سخنگوی نیروی های مسلح به اظهارت ضدایرانی بایدن؛

 بایدن از سر خواب آلودگی ایران را تهدید کرده است
 یاد خیس شدن شلوار نظامیان تان در خلیج فارس بیفتید!

 سالمت نفس اعضا از دالیل
 موفقیت شورای نگهبان است
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بررسی آمار نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در ماه های 
اخیر حاکی اس��ت که نرخ رش��د نقدینگ��ی از ۴۲.۸ 
درصد در پایان مهرم��اه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی 

به ۳۷.۳درصد در پایان اردیبهشت ماه...

 ایستادگی محکم  دولت
 در برابر تورم

 انضباط دولت به روند
 کاهشی تورم منجر  شد

مقام های ارشد رژیم صهیونیس��تی اعتراف کرده اند 
عملیات های ترور و خرابکاری از سوی این رژیم خللی 
در پیشرفت برنامه هسته ای ایران ایجاد نکرده اند. به 

گزارش »عصر ایرانیان«، رسانه آمریکایی...

ترور و خرابکاری خللی در 
پیشرفت ایران ایجاد نکرده است

قهرمان سازی از بایدن

گزارش نيويورک تايمز از برنامه هسته ای

 گام جديد آمريکا برای
 توسعه نظامی گری در منطقه؛

سخنگویوزارتخارجهچین:

آمریکا امپراتوری 
دروغ هاست

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

یادداشت

ناتوی عربی  نمی تواند در 
برابر ایران عرض اندام کند

همایونسامهیح ���
نمایندهایرانیانکلیمیدرمجلس

آمری��کا و اروپا هیچگاه 
کشورهایی  نمی خواهند 
ک��ه س��الیان دراز تحت 
با  بوده اند  آنه��ا  س��لطه 
تشکیل یک اتحادیه نظامی قدرتمند شوند. 
آمریکا به دنبال تحریم روسیه سعی دارد تا 
آس��یب های اقتصادی ناشی از اعمال این 
تحریم ها را                            جبران کند و به همین خاطر 
به دنبال آن است تا به بهانه تشکیل ناتوی 
عربی و فروش سالح به کشورهای عربی 
منطقه آسیب های اقتصادی ناشی از تحریم 
روسیه را                            جبران کند. آمریکا همواره در طول 
تاریخ پیروزی انقالب و حتی قبل از آن با 
ایران هراسی سعی داشته تا سالح های خود 
را                            در منطقه به فروش برساند و این پروژه 
را                            تحت عناوین مختلف در طول دهه های 

گذشته ادامه داده است...
���ادامهدرهمینصفحه

 اهداف آمریکا 
از بهانه تراشی جدید

علیاکبرعلیزادهبرمی ���
نمایندهمردمدامغاندرمجلس

معرفی س��پاه ب��ه عنوان 
مانع حصول توافق توسط 
بهانه  آمریکا، صرفا یک 
تراش��ی اس��ت که برای 
انحراف افکار عمومی جهان توسط آمریکا 
استفاده می شود. اصل ماجرا این است که 
آمریکا از همان روز امضای برجام و سپس 
با خروج یکجانبه از برجام و همچنین تهدید 
سایر کش��ورها مبنی بر عدم همکاری با 
ای��ران، اج��ازه نداد ک��ه ای��ران از مزایای 
اقتصادی برجام استفاده کند و حاال با توجه 
به سابقه بدعهدی آمریکا، حق طبیعی ایران 
اس��ت که درخواست تضمین قطعی برای 
اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل کند. با 
این اوصاف ما برجام را به عنوان یک پیمان 
دوطرفه می بینیم و اگر مذاکرات به نتیجه 

برسد از آن استفاده می کنیم...
���ادامهدرهمینصفحه

اولین ناْودس��ته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش 
با حضور امیر سرلشکر موس��وی فرمانده کل ارتش در 
ناوگان جنوب نیروی دریایی رونمایی ش��د. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، اولین ناْودسته پهپادبر نیروی دریایی 
راهبردی ارتش متش��کل از یگان های شناور سطحی و 
زیرس��طحی با حمل انواع پهپادهای رزمی، شناسایی و 
انهدامی در ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و با حضور فرمانده کل ارتش و 
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش رونمایی شد. در 
آیین رونمایی از این ناْودس��ته، انواع پهپادهای پیشرفته 
و ب��ه روز تولید ارت��ش و وزارت دفاع با همراهی مراکز 
دانش بنی��ان اعم از پهپادهای ن��وع پلیکان، هما، آرش، 
چم��روش، ژوبی��ن، ابابیل ۴ و باور ۵ ب��ر پهنه آب های 
اقیان��وس هند به پرواز در آم��ده و توانمندی خود را به 
نمایش گذاش��تند. بر اساس این گزارش عالوه بر پرواز 
انواع پهپاد دریا پایه و عمود پرواز از عرش��ه یگان های 
شناور س��طحی، برای نخس��تین بار پهپادهای رزمی از 
زیردریای��ی تمام ایرانی فات��ح و زیردریایی کیلو کالس 

طارق به پرواز درآمدند. در این آیین امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ای��ران در جمع خبرنگاران با ابراز خرس��ندی از اجرای 
موفقیت آمیز تمرین انواع پهپادهای رزمی، شناس��ایی 
و انهدام��ی نیروی دریای��ی راهبردی ارت��ش در قالب 
اولین ناْودس��ته پهپادبر این نیرو گفت: با توجه به خوی 
تجاوزگری و روحیاتی که از نظام س��لطه س��راغ داریم، 
الزم اس��ت روز به روز بر قدرت دفاع��ی خود بیفزاییم 
و ای��ن ارتقاء توان دفاعی حوزه های متعددی را ش��امل 
می ش��ود که مهم ترین آن ها حوزه های نوپدید است که 
در ای��ن زمینه موضوع پهپادها از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار بوده و نقش تعیین کننده ای دارند. وی تصریح 
کرد: همانطور که مش��اهده شد پهپادهای شناسایی در 
واقع اشراف اطالعاتی شناورهای ما را تا صدها کیلومتر 
فراسوی مرزهای کشور افزایش داده و پهپادهای رزمی 
و انهدامی نیز دس��ت بلند جمهوری اس��المی ایران در 
پهنه آب های آزاد و بین المللی محس��وب می ش��وند که 
هم در برابر تهدیدها ایج��اد بازدارندگی کرده و هم در 

صورت لزوم اگر اش��تباهی از دش��منان سر بزند آنها را 
با پاس��خی پش��یمان کنن��ده مواجه خواهند س��اخت. 
همچنی��ن امیر دریادار ش��هرام ایران��ی فرمانده نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اس��المی ایران نیز در 
پاس��خ به خبرنگاران گفت: امروز در صحنه عمل آنچه 
که تعیین کننده اس��ت توان فکر انسان هاست و اینکه 
تفکراتش��ان منجر به تولید تجهیزات هوش��مند شود تا 
مأموریت هایشان را در کمترین زمان ممکن با باالترین 
کیفیت اج��را کنند. وی ادامه داد: امروز ش��اهد به ثمر 
رس��یدن دس��تاوردهای جدید در ح��وزه صنعت دفاعی 
توس��ط جوانان متخصص و متعهد کشورمان بودیم که 
این بار در عرصه بس��یار مهم پهپادی متجلی شد. امیر 
دریادار ایرانی خاطرنش��ان کرد: با این دس��تاورد مهم، 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
قادر خواهد بود عالوه بر تسلط عملیاتی و کسب برتری 
هوایی در عمق اقیانوس ها، در حوزه اش��راف اطالعاتی 
نیز کیلومترها دورتر از یگان های ش��ناور سطحی و زیر 

سطحی توان خود را ارتقا دهد.

اولین ناودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش رونمایی شد
با حضور فرمانده کل ارتش؛

ادامهازهمینصفحه ���
...مسئله بعدی این است که کشورهای عربی اجازه و توان 
اس��تفاده از تسلیحات خریداری ش��ده از آمریکا را                            ندارند و 
استفاده از این سالح ها             باید توسط نیروهای آمریکایی و با 
اجازه آنها انجام شود. کشورهای عربی منطقه نیروی نظامی 
توانمندی ندارند که بخواهند اتحادیه نظامی تشکیل دهند، 
به عنوان نمونه عربس��تان و امارات که از لحاظ اقتصادی 
قوی تر از دیگر کشورهای عربی منطقه هستند، دیدیم که 
در جنگ با ملت یمن که هیچ پشتوانه اقتصادی و نظامی 

نداشتند، نتوانستند پیروز شوند و اتحاد نظامی آنها هم از بین 
رفت. وقتی دو کشور عربستان و امارات که از نظر اقتصادی 
توانمند هستند و دیدگاه سیاسی نزدیک بهم دارند نتوانستند 
اتحاد نظامی پایدار و موفقی داشته باشند، طبیعی است که این 
دو کشور در کنار قطر که نگاه متفاوت تری دارد و عمان که 
هیچ گاه نمی خواهد زیر سلطه آمریکا باشد، نمی توانند اتحادیه 
نظامی موفقی را                            تشکیل دهند. به فرض تشکیل یک ناتوی 
عربی بین کشورهای عربی منطقه، این اتحادیه عمری بیش 
از یک سال نخواهد داشت و قطعا در همان مرحله مذاکرات 

شکست خواهد خورد. وقتی عربستان و امارات نتوانستند در 
مقابل ملت یمن اقدام خاصی انجام دهند، آن وقت ناتوی 
عربی چگونه می تواند در برابر ایران قدرتمند عرض اندامی 
داشته باشد و خودی نشان دهد. نکته ای که در اینجا قابل 
ذکر اس��ت این است که آمریکا برخالف شعارهای حقوق 
بشری که سر می دهد، زمانی که منافعش ایجاب کند هیچ 
گاه به اصول حقوق بشر پایبند نیست و تمام تالشش این 
است که تسلیحات خود را                            به منظور کسب منافع اقتصادی 

بیشتر به فروش برساند.

ادامهازهمینصفحه ���
...اما اینگونه نیست که همه چیزمان برجام باشد و اگر به 
نتیجه نرسیم، معطل برجام نمی مانیم. متاسفانه در دولت 
سابق شاهد نگاهی بودیم که تصور می کرد آمریکا کدخدای 
عالم است و هرچه بیشتر در برابر او تسلیم و اطاعت پذیر 
باشیم، مشکالتمان حل خواهد شد، اما متاسفانه این مسیر 
نتیجه نداد و مش��کالت ما روز به روز بیشتر شد. در حالی 
که در ش��رایط فعلی و با وجود تمامی فشارهای سیاسی و 
بین المللی، شاهد رونق اقتصادی فزاینده هستیم به طوری 
که برای اولین بار در تاریخ، میزان حجم مبادالت بازرگانی 
ما با س��ایر کش��ورها به ۱۲۰ میلیارد دالر رسیده است. بر 
خالف تصور برخی که می گفتند اگر رابطه با آمریکا نباشد، 
منزوی خواهیم شد، در این مدت حضور بین المللی پررنگی 

داشته ایم مثل همین عضویت در پیمان شانگهای و پیمان 
اوراس��یا که اتفاق افتاد و در آینده نزدیک نیز عضو پیمان 
بریکس خواهیم شد. آمریکا در شرایطی که ایران در حال 
تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای دیپلماسی سیاسی و 
اقتصادی فعال اس��ت و از طرفی با توجه به نزدیک بودن 
انتخاباتشان و نیاز دموکراتها برای فضاسازی به نفع خود، 
به دنبال این هستند که با هزینه و ارعاب و انحراف افکار 
عموم��ی مجددا برجام دلخواه خود را به ما تحمیل کنند و 
سپس با اس��تفاده از مکانیسم ماشه، هزینه تحمیل شده 
را دوچن��دان کنند. ام��ا این بار کور خواندن��د و نتیجه ای 
نخواهند گرفت. واقعیت قضیه این اس��ت که اسرائیلی ها 
بش��دت از اینکه توس��ط محور مقاومت لبنان و سوریه و 
جوانان فلس��طینی و یمن و عراق محاصره شدند ترسیده 

اند و  موجودیت خ��ود را در خطر می بینند. ایران در راس 
جبهه مقاومت به قدری قدرتمند است که تمام صحبتهای 
بایدن و اسرائیلی ها را به خودش اختصاص داده است و ما 
باید افتخار کنیم که جالدترین کشور دنیا ایران را دشمن 
اصلی خودش م��ی داند. نمایش تجهیزات دفاعی لیزری 
رژیم صهیونیس��تی که ادعا شده برای مقابله با پهپادهای 
ایران استفاده می شود به تعبیر رهبر انقالب الف در غریبی 
است، این حرکات، نمایشی بیش نیست چرا که اسرائیلی 
ها اگر می خواستند علیه ماکاری کنند، تا االن کرده بودند. 
اینکه اینها تا االن کاری نکرده اند به دلیل این اس��ت که 
نتوانسته اند و از این به بعد نیز نمی توانند چرا که می دانند 
دوران بزن دررو تمام شده است و اگر یک ضربه بزنند ده 

ضربه خواهند خورد.

ناتوی عربی  نمی تواند در برابر ایران عرض اندام کند

اهداف آمریکا از بهانه تراشی جدید
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ايران و جهان

خیمه شب بازی کاخ سفید و صهیونیست ها 
ما را مصمم تر می کند

وزیر امور خارجه کش��ورمان گف��ت: هرگز از 
حقوق مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهیم 
آمد. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، حس��ین 
امیرعبداللهی��ان وزیر امور خارجه کش��ورمان 
در واکنش به س��فر رئی��س جمهور آمریکا به 
سرزمین های اشغالی در صفحه شخصی خود 
نوش��ت: جمهوری اس��المی ایران با قدرت و 
منطق در مس��یر توس��عه پای��دار اقتصادی و 
تالش عزتمند برای لغو تحریم ها به مسیر خود 
ادامه می دهد. وی افزود: هرگز از حقوق مسلم 
ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهیم آمد. دستیابی 
به توافق خوب، قوی و پایدار هدف ماست. بی 
تردید خیمه شب بازی کاخ سفید و صهیونیسم 

در منطقه، ما را مصمم تر می سازد.

اصالح طلبان باقی هویت خود را به 
قمار »تاج زاده« نبازند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: اصالح طلبان باقی مانده هویت 
خود را به قمار بد سیاس��ی مصطفی تاج زاده 
نبازن��د. احمد راس��تینه در گفتگ��و با »عصر 
ایرانیان« در رابطه با دستگیری مصطفی تاج 
زاده و حمایت های زنجیره ای اصالح طلبان از 
او بدون در نظر گرفتن مراتب امنیتی و قضائی، 
گفت: من به اصالح طلبان سفارش می کنم که 
باقی مانده هویت خود را به قمار بد سیاست تاج 
زاده نبازند. باید به اصالح طلبان سفارش کنم 
فراموش نکنند نظام چگونه در جریان سال ۸۸ 
با سعه صدر نقش فتنه انگیزی امثال تاج زاده 
را دید اما تحمل کرد. وی تصریح کرد: حقیقت 
این است که اباحه گری و فتنه انگیزی امثال 
تاج زاده به حدی رس��یده که امروز با اتفاقات 
عجیب��ی از جمله نقش آفرینی ای��ن افراد در 
بر هم زدن امنیت عمومی و تش��ویش اذهان 
مردم مواجه هس��تیم. نماینده مردم شهرکرد 
در مجلس تاکید کرد: البته مردم به درس��تی 
خالقان فتنه ۸۸ را شناخته اند و دیگر این افراد 
جایگاه��ی ندارند، جامعه به خوبی می داند چه 
کسانی ظرفیت های قانونی کش��ور را نادیده 
گرفتند و با شکس��تن مرزهای امنیتی، مردم 
ساالری را که میراث جمهوری اسالمی است 

به تاراج شورش اشرافیت خود سپرده اند.

نقش بولتون در کودتا در اقصی نقاط 
جهان کسی را غافلگیر نکرد

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه تاکید کرد: 
فخرفروش��ی »بولت��ون« درباره نقش��ش در 
ت��الش برای کودت��ا در اقصی نق��اط جهان 
کس��ی را غافلگیر نکرد. به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان«، ناصر کنعانی س��خنگوی وزارت 
امور خارجه در توئیتی تاکید کرد: فخرفروشی 
»بولتون« درباره نقشش در تالش برای کودتا 
در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد. 
وی تصریح ک��رده اس��ت: رازی که بر همه 
آشکار بود، آشکارتر شد: اقدامات مخرب یک 
حکومت بدنام. کنعانی اظهار کرده است:  خبر 
خوب آنکه آن سیاس��ت ها، از جمله تهدیدات 
»راه حل آخر«، شکس��ت خورده و شکس��ت 
خواهد خ��ورد،  آمریکا باید تغییر رویکرد دهد. 
به گزارش مهر، جان بولتون مش��اور پیشین 
امنیت ملی کاخ س��فید به دس��ت داشتن در 
طراحی کودتا علیه کش��ورهای دیگر اعتراف 
کرده و گفته اس��ت: »به عنوان فردی که به 
طراحی کودتاها، ن��ه در آمریکا بلکه در نقاط 
دیگر، کمک کرده ام باید بگویم که این اقدام 

کار زیادی می برد.«

با یک جنگ ترکیبی سخت و پیچیده 
مواجه هستیم

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: نیروهای 
مس��لح ما باید برای مقابله باتهدیدات امنیتی 
مسلحانه و غیر مسلحانه هم آماده باشند، چون 
دشمن روی این س��رمایه گذاری کرده است. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، س��ردار سرلشکر 
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در دومین نشس��ت تربیتی فرماندهان مراکز 
آموزش��ی ارتش با عن��وان »گام دوم آمادگی 
برای ظهور« که صبح امروز در سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش برگزار شد گفت: ظهور حضرت 
ولی عصر )عج( از وعده های قطعی الهی است 
که اتفاق خواهد افتاد و خداوند متعال در قرآن 
کریم بارها بر این اتفاق وعده قطعی را فرموده 
اس��ت. رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید 
کرد: ما با جنگ ترکیبی سخت و بسیار پیچیده 
مواجه هستیم خودمان را باید برای مواجهه با 
این نوع جنگ آماده بکنیم، اگر از زمینه سازی 
برای ظهور و برق��راری حکومت حق و عدل 
صحبت می کنیم باید برای مقابله با این جنگ 

آماده شویم.

آمریکا امپراتوری دروغ هاست
س��خنگوی وزارت خارجه چین با اش��اره به 
دروغگویی ه��ای متعدد مقام��ات آمریکایی 
درب��اره بحران های��ی ک��ه در جه��ان به راه 
انداختند، گف��ت ایاالت متح��ده امپراتوری 
دروغ ها اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
اتهام زنی ه��ای مکرر مقام��ات آمریکایی به 
چی��ن درب��اره اقدام��ات تضعیف کننده نظم 
جهانی و همچنین کمک به روسیه در جنگ 
اوکرای��ن، ب��ا واکنش تند پکن همراه ش��د. 
»ژائ��و لی جیان« س��خنگوی وزارت خارجه 
چین ش��امگاه پنجش��نبه در صفح��ه توئیتر 
خود نوش��ت: »آن ها )مقامات آمریکا( دروغ 
می گویند. آمریکا ی��ک امپراتوری از دروغ ها 
اس��ت«. ژائ��و در توئیت خ��ود مجموعه ای 
از چهار تصویر دیپلمات های ارش��د پیش��ین 
آمریکا را به اشتراک گذاشت که از جمله آنها 
می توان به دروغگوی��ی »کالین پاول« وزیر 
خارجه سابق آمریکا درباره عراق، »هیالری 
کلینتون« وزیر خارجه س��ابق آمریکا درباره 
لیبی و »نیکی هیلی« نماینده س��ابق آمریکا 
در سازمان ملل درباره سوریه اشاره کرد. وی 
پیش از این نیز ضمن اشاره به حمالت ناتو به 
یوگوسالوی سابق، عراق، لیبی و افغانستان، 
بمباران کشورهای مختلف از طرف اعضای 
ناتو را سمبل تهاجمی بودن این پیمان خوانده 
و گفت: »ناتو یک پیمان دفاعی اس��ت؟ این 

ُجک قرن است«. 

امارات در حال برنامه ریزی برای 
اعزام سفیر به ایران است

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی 
با بیان اینکه کش��ورش در حال برنامه ریزی 
برای اعزام سفیر به ایران است، گفت ابوطبی 
از حضور در هیچ ائتالفی علیه ایران استقبال 
نخواهد ک��رد. به گ��زارش الجزی��ره، »انور 
قرقاش« مشاور سیاسی رئیس امارات متحده 
عرب��ی گفت که کش��ورش در ح��ال برنامه 
ریزی برای اعزام س��فیر ب��ه ایران و تالش 
برای بازس��ازی پل های ارتباط��ی با تهران 
است. انور قرقاش که قبل از سفر »محمد بن 
زائد« رئیس امارات متحده عربی به فرانس��ه 
با خبرنگاران مصاحبه می کرد، در ادامه افزود: 
رویکرد تقابل با ایران از اولویت های ابوظبی 
نبوده اس��ت. ما پذیرای هر راه حلی خواهیم 
بود که بدون هدف قرار دادن کشور ثالث از ما 
محافظت کند. وی در واکنش به اخبار منتشر 
شده در خصوص تشکیل ائتالف ضد ایرانی 
با حضور آمریکا، تل آویو و برخی کشورهای 
عربی گفت: امارات هرگز از تشکیل ائتالف 
و محور علیه هیچ کشوری در منطقه به ویژه 

ایران استقبال نخواهد کرد.

اصابت موشک کالیبر به پادگان محل 
نشست مهم نظامی در اوکراین

وزارت دف��اع روس��یه در بیانی��ه ای از حمله 
موفقی که با موش��ک های دقی��ق کالیبر به 
یک نشس��ت مهم نظامی در ش��هر وینیتسا 
اواکرین انجام شده است، خبر داد. به گزارش 
اس��پوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای 
از حمل��ه موفقی که با موش��ک های دقیق 
کالیبر به یک نشس��ت مهم نظامی در شهر 
وینیتس��ا اواکرین انجام شده است، خبر داد. 
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که موشکهای 
بسیار دقیق از نوع کالیبر، در ۱۴ جوالی، یک 
پادگان نظامی افس��ران را در ش��هر وینیتسا 
هدف قرار داده اس��ت. وزارت دفاع روس��یه 
در بیانیه خود از کشته شدن تأمین کنندگان 
تس��لیحات خارجی و نیروهای اوکراینی در 
نتیجه حمله به تاسیسات نظامی در وینیتسا 
هم خب��ر داد. در بیانیه وزارت دفاع روس��یه 
آمده اس��ت: در ۱۴ جوالی، موش��ک های با 
دقت باالی کالیبر، پادگان افسران را در شهر 

وینیتسا هدف قرار داد.

آمریکا از لغو محدود برخی تحریم ها 
علیه روسیه خبر داد

وزارت خزانه داری آمریکا درپی هراس غرب 
از کمب��ود انرژی و م��واد غذایی از لغو برخی 
تحریمها علیه روس��یه از جمله تحریم یکی 
از ش��رکت های زیر مجموع��ه »گازپروم« و 
ش��عبه »آلفا بانک« در قزاقستان خبر داد. به 
گزارش النش��ره، وزارت خزان��ه داری آمریکا 
اعالم ک��رد که معامالت مربوط به کودهای 
ش��یمیایی، غذا، دانه ه��ای روغن��ی، دارو و 
تجهیزات پزش��کی با روس��یه را مجاز کرده 
اس��ت. این وزارتخان��ه در بیانیه ای نهادهای 
مرتبط با رفع محدود تحریم ها علیه روس��یه 
را این گونه اعالم کرد: تمام معامالت مربوط 
به تولید، س��اخت، فروش یا انتقال کاالها یا 
تجهی��زات کش��اورزی، دارو و فرآورده های 
پزش��کی و ب��ه روز رس��انی ن��رم افزارهای 
تجهیزات پزشکی و تحقیقات بالینی مربوط 
به تشخیص و پیشگیری از بیماری همه گیر 
کووید -۱۹. در بخش دیگری از بیانیه وزارت 
خزانه داری آمریکا آمده است: این معافیت به 
صورت ویژه محصوالت غذایی برای انسان و 
حیوانات، کودهای معدنی و آلی، بذر و داروها 

و تجهیزات پزشکی را شامل می شود.

اخبار

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شورای نگهبان یکی از 
نهادهای موفق و مایه افتخار کشور است و یکی از دالیل مهم در موفقیت این 
شورا سالمت نفس اعضای آن است. بیژن نوباوه وطن نماینده در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت: مهم ترین میثاق ما 
در نظام جمهوری اسالمی قانون اساسی است. قانون اساسی میثاق ملی همه 
ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج از کشور است و مهم ترین رکن تشکیل 
جمهوری اس��المی و بقای آن به ش��مار می رود. وی افزود: بر اساس قانون 
اساسی مهم ترین رکن حافظ قانون اساسی شورای محترم نگهبان است و این 
شورا اصلی ترین نهادی است که هم در جایگاه قانونی خود بسیار مهم است 
و هم نوع عملکردش در طول سالیان متمادی،  در حفاظت از قانون اساسی 
عملکرد مثبتی بوده است. بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی و بحث 

تطابق این مصوبات با شرع و قانون اساسی شاید مهم ترین وظیفه ای بوده که 
شورای نگهبان در سالیان مختلف و در طول ۱۱ دوره مجلس شورای اسالمی 
برعهده داشته است و در بسیاری از موارد انجام بررسی ها در مورد مصوبات 
مجلس در شورای نگهبان بسیار راهگشا بوده است. نوباوه وطن خاطرنشان 
ک��رد: مواردی بوده که با ایراداتی که ش��ورای نگهبان به مصوبات مجلس 
گرفته، این ایرادات برای خود مجلس هم درس آموز بوده؛ چراکه در بسیاری 
از موارد که از کنترل نمایندگان خارج شده اما در بررسی های شورای نگهبان 
از مصوبه مربوطه ممانعت به عمل آورده و جلوی یک ایراد بزرگ گرفته شده 
اس��ت. وی افزود: در حوزه بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری اس��المی، مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری باز 
شورای نگهبان مهم ترین نقش را                            برعهده دارد و البته به دلیل جایگاه حقوقی 

و مهم تر از آن حفظ حرمت های آن این وظیفه در شورای نگهبان به خوبی 
انجام شده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
فقهای شورای نگهبان در طول سالیان متمادی نشان دادند که افرادی آزاده و 
نزدیک به آرمان های انقالب هستند و این مسئله ای است که همگان نسبت 
به آن اذعان دارند. بعضاً در بررس��ی صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس شورای اسالمی انتقاداتی به شورای نگهبان می شود که 
شورای نگهبان می تواند در ایجاد شفافیت با استناد به شرع و قانون اساسی در 
بحث رد صالحیت صورت گرفته، از خود رفع اتهام کند و یا در مصوبات خود 
به همین روش، استفاده کند. شورای نگهبان یکی از نهادهای موفق کشور 
ماست که وظیفه خود را                            به خوبی انجام داده و مایه افتخار کشور است و من 

معتقدم که این نهاد باید بیش از گذشته تقویت شود. 

سالمت نفس اعضا از دالیل موفقیت شورای نگهبان است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

ترور و خرابکاری خللی در پیشرفت ایران ایجاد نکرده است
گزارش نیویورک تایمز از برنامه هسته ای ایران

مقام ه��ای ارش��د رژی��م صهیونیس��تی اعت��راف کرده اند 
عملیات های ترور و خرابکاری از س��وی این رژیم خللی در 
پیش��رفت برنامه هسته ای ایران ایجاد نکرده اند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، رس��انه آمریکای��ی نیویورک تایمز یک از 
وج��ود اختالف میان مقام های امنیتی رژیم صهیونیس��تی 
در خصوص توافق هس��ته ای با ایران خب��ر داده و به نقل 
از مقام ه��ای اطالعاتی این رژیم نوش��ته که عملیات های 
ترور و خرابکاری های هس��ته ای خللی در پیشرفت برنامه 
هسته ای ایران ایجاد نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشی نوشته مقام های بلندپایه دستگاه های اطالعاتی و 
امنیتی اس��رائیل معتقدند که رسیدن به یک توافق جدید و 
همس��و با برجام با ایران می تواند در راستای منافع تل آویو 
باش��د. این روزنامه آمریکایی نوش��ته اختالف در خصوص 
این موضوع، میان ارتش اس��رائیل و ش��اخه اطالعاتی آن 
و س��ازمان جاسوسی »موساد« اس��ت که مسئولیت انجام 
عملیات های مخفیانه برون مرزی را بر عهده دارد. مباحثات 
و اختالف ها بر س��ر این موضوع از سال ۲۰۱۸ که »دونالد 
ترامپ« آمریکا را از برجام خارج کرد به حاش��یه رانده شده 
بود، اما در حال حاضر که جو بایدن مدعی ش��ده قصد دارد 
آمریکا را به این توافق بازگرداند بار دیگر در فلسطین اشغالی 
پررنگ شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته با آنکه موانع 
زیادی برای حاصل ش��دن توافق برای احیای برجام وجود 
دارد اما مقام های ارش��د اس��رائیلی معتقدند که واشنگتن و 
تهران هر دو منافع قابل توجهی در رسیدن به چنین توافقی 
دارند. مقام های ارشد رژیم صهیونیستی می گویند »آحارون 
هالیوا«، رئیس جدید دس��تگاه اطالعات ارتش اس��رائیل و 

دس��تیاران او در رایزنی های داخلی گفته اند که هر توافقی، 
حتی توافقی با نقائص زیاد بهتر از وضعیت فعلی اس��ت که 
برنامه هسته ای ایران در حال پیشرفت است. در سوی دیگر، 
مقام های اطالعاتی اسرائیل که مستقیماً در جریان عملیات ها 
و سیاست های موساد هستند می گویند که سران این سازمان 
جاسوسی اطمینان دارند ایران هرگز برنامه هسته ای خودش 
را بدون ترکیبی از تحریم های اقتصادی، فشار دیپلماتیک و 
خرابکاری و ترور کنار نخواهد داشت. مقام های نظامی با این 
رویک��رد مخالفند. آنها می گویند اقدامات خرابکارانه مخفی 
اس��رائیل طی سال های گذش��ته اثر چندانی در جلوگیری 
از پیشرفت برنامه هس��ته ای ایران نداشته است. مقام های 

دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی معتقدند چنانچه 
توافق هس��ته ای جدید حاصل نش��ود آمریکا و اروپا مسئله 
برنامه هسته ای ایران را رها خواهند کرد. در چنین شرایطی 
اسرائیل در صحنه بین المللی در برابر ایران تنها خواهد ماند. 
یک مقام ارشد صهیونیستی به روزنامه نیویورک تایمز گفته 
بعد از آنکه آمریکا از برجام خارج شد دولت ترامپ و اسرائیل 
طرحی به نام »مشت« )Fist( را اجرایی کردند. این طرح، 
ترکیبی از تحریم ها و عملیات های خرابکارانه علیه ایران را 
در دس��تور کار قرار داده ب��ود. روزنامه نیویورک تایمز درباره 
س��رانجام این طرح نوشته است: »در پایان، ایران نه زیر بار 
فش��ار خم شد و نه دست به انجام اقدامات مستقیم نظامی 

علیه آمریکا زد. تهران، به جای آن بعد از یک سال پایبندی 
به توافق به مرور غنی س��ازی اورانی��وم خودش را از نو آغاز 
کرد و توانمندی های نظارتی بازرسان بین المللی را کاهش 
داد.«»تامیر پاردو«، رئیس س��ابق موساد به نیویورک تایمز 
گفت: »اقدام اس��رائیل برای مجاب کردن ترامپ به خروج 
آمریکا از برجام یکی از جدی ترین اش��تباه های راهبردی از 
زمان تأس��یس اسرائیل بود. در پایان ما به جای ضربه زدن 
به برنامه هسته ای ایران خودمان را در وضعیتی قرار دادیم 
که آنها به بمب بسیار نزدیک تر شده اند.« کشورهای غربی 
به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته 
ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هس��ته ای این 
کشور متهم کرده اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است. 
ای��ران تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان 
منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را 
برای مقاصد صلح آمیز دارد. عالوه بر این، بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای 
ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه 
صلح آمیز انرژی هس��ته ای این کش��ور به س��مت مقاصد 
نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند. نیویورک تایمز در 
بخش دیگری از گزارش مفصل خود نوشته که »هالیوا« و 
دستیاران ارشد او معتقدند که عملیات های ترور و خرابکاری 
تا کنون تأخیر محسوس��ی در برنامه هسته ای ایران ایجاد 
نکرده اند چه برس��د به اینکه آن را متوقف کنند، بلکه ایران 
حتی گاهی از آنها به عنوان بهانه ای برای س��رعت دادن به 

فعالیت هایش هم استفاده کرده است.

اندیش��کده مرکز استیمس��ون آمریکا در گزارش��ی به 
بررس��ی جنگ پهپادها در اوکراین پرداخت و نوشت: 
تا یک دهه پیش، پرنده های بدون سرنش��ین )پهپاد( 
سالح های مرگبار قدرت های بزرگ بودند که تنها توسط 
تعداد کمی از کش��ورها به کار گرفته شده و عموماً در 
خارج از میدان های جنگ متعارف برای محدود کردن 
روبرو ش��دن در برابر نیروهای دشمن، غلبه کردن بر 
ویژگی ه��ای جغرافیایی مناطق چالش برانگیز یا ایجاد 
موقعیت ه��ای با ریس��ک اندک در جنگ ها اس��تفاده 
می شدند. به هر حال، فناوری و کاربرد پهپادها گسترش 
یافته و به یک��ی از اصلی ترین نمادهای درگیری های 
مس��لحانه در سراسر جهان تبدیل شده است. از جنگ 
قره باغ-ناگورنو گرفته تا لیبی، عراق، نیجریه و س��ایر 
مناطق، پهپادها در جبهه های جنگ متقارن و نامتقارن 
توسط بازیگران دولتی، گروه های شورشی غیردولتی، 
گروه های تروریس��تی و باندهای جنایتکار و اشخاص 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. در جنگ اوکراین شاهد 
استفاده گسترده از پهپادها بوده ایم و با توجه به تصمیم 
ایاالت متحده برای افزایش زرادخانه پهپادهایی را که 
در اختیار کی یف ق��رار می دهد، پیامدهای راهبردی و 
تاکتیکی این سامانه ها ش��ایان توجه است. اگرچه در 
گذشته، ایاالت متحده و سایر قدرت ها، انحصار تقریبًا 
کامل��ی را در به کارگیری پهپادهای مس��لح در اختیار 
داش��تند، اما به دالیلی نظیر کاه��ش محدودیت های 
صادراتی، ورود تولیدکنندگان جدید و گس��ترش بازار 
پهپادهای تجاری، ش��اهد توسعه چشمگیر فناوری و 
توانایی ه��ای این صنعت توس��ط بازیگران��ی فراتر از 
کشورهای بزرگ یا پیشرفته در بخش نظامی هستیم. 
بدین ترتیب، شاهد توس��عه ماهیت عملیاتی پهپادها 
ب��ه ویژه معرفی آنه��ا در میدان های نب��رد متعارف و 
در درگیری ه��ای میان قدرت ه��ای کم وبیش هم تراز 
هستیم. مش��خص ترین مثال اخیر، جنگ سال ۲۰۲۰ 
میالدی میان ارمنس��تان و آذربایجان بر س��ر منطقه 

مورد مناقش��ه قره باغ-ناگورنو بوده است. اگرچه این 
درگیری کوتاه مدت بود، اما پهپادها در آن نقشی بسیار 
مهم داشته و نشان دادند که چگونه سامانه های بدون 
سرنش��ین می توانند در عملیات س��الح های ترکیبی 
پیشرفته تر یکپارچه ش��وند. در واقع، زرادخانه بزرگ و 
پیشرفته تر پهپادهای مسلح دولت آذربایجان به عنوان 
دلیل اصلی موفقیت این کشور در درگیری ذکر شده و 
به کانون مطالعه سازمان های دفاعی از جمله پنتاگون 
تبدیل ش��ده اس��ت که چگونه پهپادها، ماهیت مدرن 
جنگ ه��ای میان دولت ها را تغییر می دهند. اینک نیز، 
جن��گ اوکراین درس های زی��ادی در مورد چگونگی 
استفاده از پهپادها در درگیری های مدرن میان دولت ها 

ارائه خواهد کرد.
پهپادهایعرضهش�دهبهاوکراینتوسطآمریکاو ���

ترکیه
از زم��ان آغاز حمل��ه ارتش روس��یه، پهپادها یکی از 
مهم ترین اقالم کمک های نظامی گسترده بین المللی 
به اوکراین بوده اند. ارسال پهپادهای ایاالت متحده به 
کی یف با صدها سامانه پهپادی ساخت شرکت سوییچ 
بلید تاکتیکال آغاز شد. این سامانه ها که به راحتی قابل 
حمل هس��تند، کمتر به عنوان یک پهپاد و بیش��تر به 
عنوان پهپاد انتحاری می توانند در جبهه جنگ پرتاب 
ش��ده و از طریق تبلت به س��مت هدف ها حمله کنند. 
س��ری ۳۰۰ این پهپادها، بردی ۱۰ کیلومتر و توانایی 
پرواز ۱۵ دقیقه دارد، در حالی که س��ری بزرگ تر ۶۰۰ 
می توان��د ۴۰ کیلومتر برد داش��ته و بیش از ۴۰ دقیقه 
پرواز کند. از آنجایی که این س��امانه ها حامل محموله 
انفجاری هس��تند، یک پهپاد یکب��ار مصرف انتحاری 
)کامیکازه( به ش��مار می روند. همچنین ایاالت متحده 
تع��دادی پهپاد پوما )یک پهپاد شناس��ایی قابل حمل 
توسط انس��ان که این پرنده نیز توسط شرکت سوییچ 
بلید ساخته شده( به اوکراین تحویل داده است. اگرچه 
پوما، حمل کننده سالح نبوده و یا به عنوان یک پهپاد 

انتح��اری فعالیت نمی کند، اما پوم��ا می تواند به انواع 
تجهیزات تصویری و حس��گر برای اهداف اطالعاتی، 
نظارت��ی و شناس��ایی مجهز گ��ردد. در ماه های اخیر، 
ایاالت متح��ده حداقل ۱۲۱ پهپاد فینیکس گوس��ت 
)روح ققن��وس( را به اوکراین تحویل داده که پیش��تر 
هرگز معرفی نش��ده اند. قابلیت ها و مشخصات دقیق 
این پهپاد تاکنون فاش نشده است. یکی از فرماندهان 
نیروی هوایی ایاالت متحده در ماه آوریل در گفتگو با 
خبرنگاران اعالم کرد که این س��امانه پرنده بر اساس 
یک برنامه س��رعت داده ش��ده برای ب��رآورده کردن 
ویژگی های خاص جنگ اوکراین توس��عه یافته است. 
بعدها این ادعا توس��ط پنتاگون تأیید ش��د. گزارش ها 
نش��ان می دهد که فینیکس گوس��ت نی��ز یک پهپاد 

انتحاری است.
عرضاندامبیرقدارترکیهدرجنگاوکراین ���

این اندیشکده در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: 
در حال��ی که ایاالت متح��ده صدها دس��تگاه از این 
سامانه ها را در اختیار اوکراین قرار داده است، بیشترین 
تبلیغات زرادخانه پهپادهای کی یف، مربوط به بیرقدار 
تی بی ۲ بوده است. این پهپاد ساخت ترکیه از قابلیت 
پرواز طوالنی مدت در ارتفاع متوسط برخوردار بوده و 
قادر به انجام اقدامات اطالعاتی، نظارتی و شناس��ایی 
در کنار حمالت مس��لحانه است. این پهپاد می تواند تا 
۲۷ س��اعت پرواز کرده و تا ارتفاع ۲۵۰۰۰ پا باال برود 
که این اعداد بس��یار طوالنی تر و باالتر از سامانه های 
عرضه شده توس��ط ایاالت متحده اس��ت. بیرقدار تی 
بی ۲ یک پهپاد انتحاری نظیر س��الح های ارائه شده 
توسط ایاالت متحده نیست و می تواند به اهداف حمله 
کرده و برای استفاده مجدد بازگردد. این پهپاد شهرت 
چشمگیری در اوکراین به دست آورده که بخشی از آن 
به دلیل تعداد زیاد فیلم های منتش��ر شده حمالت این 
پهپاد است که در رسانه های اجتماعی با استقبال روبرو 
شده و شاهد آش��نایی رو به رشد مردم با توانایی های 

آن هستیم. چند کشور دیگر نیز به اوکراین سامانه های 
هوایی بدون سرنش��ین عرضه کرده ان��د که اکثر آنها 
برای مقاصد غیرمرگبار از جمله پهپادهای شناس��ایی 
ارسالی از لهستان و هواپیماهای بدون سرنشین باربری 

سنگین از بریتانیا هستند.
اهمی�تباالیپهپاده�ایغیرنظام�یوتجاریدر ���

جنگ
اما ش��اید پیامد مهم تر این جنگ، اس��تفاده گسترده و 
قدرتمند از پهپادهای غیرنظامی تجاری در دس��ترس 
توس��ط دولت اوکراین باشد. این پهپادهای کوچک و 
عرضه ش��ده در قفسه فروشگاه ها که از مراکز داخلی و 
خارجی تأمین می شوند، به حفظ یک شبکه اطالعاتی، 
حفاظتی و شناس��ایی در سراس��ر این کش��ور کمک 
کرده اند. برخی برآوردها، زرادخانه پهپادهای غیرنظامی 
را نزدیک به ۶۰۰۰ فروند می دانند که این امر ناوگان 
پهپادهای پیش��رفته نظامی که توسط نیروهای مسلح 
اوکراین اس��تفاده می شود را تحت شعاع قرار می دهد. 
به عالوه، این پهپادها توس��ط طیف گس��ترده تری از 
بازیگران به کار گرفته می ش��وند که ش��امل نیروهای 
رس��می امنیتی، گروه های ش��به نظامی و غیرنظامیان 

می شود.
پیامدهایتاکتیکیوراهبردیپهپادهادراوکراین ���

مرکز استیمس��ون عنوان کرد: تاکن��ون هیچ گزارش 
قطعی از تعداد حمالت انجام شده پهپادهای تهاجمی 
توس��ط نیروه��ای اوکراینی وجود ن��دارد، اما برخی از 
داده های در دسترس عموم نشان می دهد که مقیاس 
آنه��ا در مقایس��ه با دامن��ه تهاجم مس��کو، نیروهای 
مستقرش��ده آنها و تبلیغاتی ک��ه در مورد این حمالت 
انج��ام داده اند، نس��بتاً مح��دود بوده اس��ت. اما تأثیر 
پهپادها و پرنده های انتحاری در اوکراین ممکن است 
به صورت کامل در مقیاس عملیات تهاجمی منتش��ر 
نش��ود، چرا که نمی توان ابعاد نقش آفرینی پهپادها در 

عملیات نظامی متعارف اوکراین را منتشر کرد. 

پهپادهای نظامی و تجاری ماهیت جنگ های مدرن را تغییر داده اند
تحلیل اندیشکده آمریکایی از پیامدهای جنگ پهپادها در اوکراین؛

آمریکا تاوان کلمه »توسل به زور« علیه ایران را می دهد
واکنش سخنگوی نیروی های مسلح به اظهارت ضدایرانی بایدن؛

سخنگوی ارشد نیروی های مسلح کشورمان 
گف��ت: آمری��کا و صهیونیس��ت ها به خوبی 
می دانند تاوان اس��تفاده از کلمه توسل به زور 
علیه ایران اس��المی را هم خواهن��د داد. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان«، س��ردار ابوالفضل 
شکارچی، سخنگوی ارش��د نیروهای مسلح 
جمه��وری اس��المی ای��ران، در واکنش به 
ادعاهای ج��و بای��دن در اس��تفاده از گزینه 
»توسل به زور« علیه جمهوری اسالمی ایران 
گفت: استفاده رئیس جمهور مفلوک آمریکا و 
نخست وزیر درمانده رژیم جعلی صهیونیستی 

از عبارت »توسل به زور« را به حساب جنگ 
روانی، توهم و خواب آلودگی مسبوق به سابقه 
آنان می گذاریم. وی افزود: به آن ها گوش��زد 
می کنیم، وقایع گذشته را یک بار مرور کنند: 
اش��غال النه جاسوسی آمریکا در تهران، دفن 
شدن لش��کریان آمریکا در صحرای طبس، 
شکس��ت قطعی آمریکا در تحمیل ۸ س��ال 
جن��گ علیه ای��ران، فرار بزرگ اش��غالگران 
امریکایی از افغانس��تان، ویران ش��دن پایگاه 
امریکایی عین االسد، ش��کار پیشرفته ترین 
هواپیمای جاسوس��ی آمریکا در خلیج فارس، 

شکست خفت بار پروژه آمریکایی لشکرکشی 
داعش در عراق و س��وریه، شکس��ت ذلت بار 
آمری��کا و متحدانش در مقابل گروه انصاراهلل 
یمن، شکست در جنگ ۳۳ روزه با حزب اهلل 
لبنان، شکس��ت در جنگ ۲۲ روزه با حماس 
در فلسطین اش��غالی، انهدام مقتدرانه پایگاه 
جاسوس��ی رژی��م جنایتکار و ک��ودک کش 
اس��رائیل در اربیل، ویران ش��دن پایگاه های 
رژی��م غاص��ب صهیونیس��تی در ارتفاعات 
جوالن، خیس شدن شلوار نظامیان امریکایی 
در خلی��ج فارس، وحش��ت و رع��ب عمیق 

نظامیان امریکایی و صهیونیستی برای حضور 
و تردد معمولی در منطقه به واس��طه آگاهی 
از عقوبت ظلم و جنایاتش��ان علیه بشریت و 
…. شکارچی همچنین تصریح کرد: حرف از 
»توسل به زور« زدن ممکن است به چند دلیل 
از جمله عملیات روانی، توهم و خواب آلودگی، 
دوشیدن بیشتر گاو شیرده و غارت بیشتر نفت 
رایگان، کند نمودن روند افول آمریکا، ترمیم 
هیبت پوشالی شکسته شده آمریکا، کند کردن 
روند فروپاشی رژیم غاصب فلسطین و قدس 
ش��ریف، نجات اقتصاد بیمار آمریکا با فروش 

سالح بیشتر در منطقه، دلداری و روحیه دادن 
به رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی 
این سگ پاسبان آمریکا در منطقه و نمایش 
نخ نما و حن��ای بی رنگ گزینه زور بادکنکی 
سینمای هالیود برای فریب باشد. سخنگوی 
ارشد نیروهای مسلح کشورمان گفت: آن ها به 
خوبی می دانند تاوان استفاده از کلمه توسل به 
زور علیه ایران اسالمی را هم خواهند داد، لذا 
خوب است وضعیت منطقه و جهان را خوب 
نظاره کنند، یک بار گذش��ته را مرور کنند تا 

آینده را به درستی تحلیل کنند.
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اقتصاد کالن

وصول مطالبات بانک ها از 
ابربدهکاران 

رئی��س کل دادگس��تری اس��تان ته��ران از 
بازگش��ت ۳۲ ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان به 
بیت المال قبل از صدور حکم خبرداد. القاصی 
مهر گفت: در بس��یاری از موارد ش��اهد این 
هستیم که تسهیالت کالنی در جهت انجام 
اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته ش��ده است 
ام��ا در مواردی غیرمصوب، هزینه ش��ده و با 
هدف کاره��ای بنگاهداری و اس��تفاده های 
ش��خصی ضربات مهم و س��نگینی به حوزه 
تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است. رئیس 
کل دادگستری اس��تان تهران با بیان اینکه 
در درط��ول ۱۴ ماه گذش��ته مبلغ ۳۲ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان ب��دون صدور حکم و در 
مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال 
ب��ه دولت و بیت المال داش��تیم، گفت: بعد از 
صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام 
در س��ال ۱۴۰۰ مبل��غ ۷۳ میلی��ارد تومان و 
در س��ال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ ه��زار و ۵۵۰ میلیون 
توم��ان و در مجموع طی ای��ن ۱۴ ماه مبلغ 
۷۸ میلی��ارد تومان در مرحل��ه اجرای احکام، 
رد مال و اس��ترداد وجوه به دولت داشته ایم؛ 
این موارد بخش��ی از اقداماتی اس��ت که  در 
مرحله دادس��را داش��ته ایم.او گفت: متهمان 
و بدهکاران��ی که پرون��ده  جرائم اقتصادی و 
اخالل در نظام پولی و ارزی آن ها در جریان 
است و تحت تعقیب هستند توصیه می کنیم 
داوطلبانه بدهی هایش��ان را تس��ویه کنند که 
حتما به نفع خودش��ان خواه��د بود در تعیین 
مس��ئولیت آن ها حائز اهمیت است و موجب 
می ش��ود بانک و مرجعی که ش��اکی است از 
ش��کایت خود صرف نظر کند و بار مسئولیت 

سبک تر می شود.

ریشه  اصلی تورم کشور مدیریت نشدن 
نرخ ارز و سیاست های پولی- بانکی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
ریشه ی اصلی مسئله ی تورم در کشور مدیریت 
نش��دن نرخ ارز و سیاست های پولی- بانکی 
است اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت 
بازرگانی، معلول ها را نش��انه می رود نه علت 
تورم را. مهدی عسگری در گفت وگو با خانه 
ملت درباره تش��کیل وزارت بازرگانی، گفت: 
وزارت بازرگانی چه کار خاصی را انجام خواهد 
داد که وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی 
که مدیری��ت واحد زنجیره ارزش محصوالت 
خ��ود را بر عهده دارند و در حال تقویت تولید 
و توسعه تجارت هستند، زیرساخت انجام آن 
را ندارن��د؟ برون رفت از ت��ورم و تنظیم بازار 
مس��یری به غیر از تغییر ساختار وزارتخانه ها 
را نی��از دارد.نماینده مردم کرج ، اش��تهارد و 
فردیس در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: 
دلیل عم��ده تورمی که ب��ه مصرف کنندگان 
وارد شده مربوط به افزایش هزینه های تولید 
اس��ت و مهمترین کاری که در سال »تولید، 
اش��تغال زایی و دانش بنیان« باید انجام ش��ود 
این اس��ت که با سیاستگذاری درست مانع از 
فشار بیش از پیش به تولیدکنندگان و به تََبع 
آن، کاهش فش��ار نسبت به مصرف کنندگان 
ش��ویم نه اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی که 
به وزارت واردات مشهور است زمینه تضعیف 
تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنیم. ریشه ی 
اصلی مسئله ی تورم در کشور مدیریت نشدن 
نرخ ارز و سیاس��ت های پولی- بانکی اس��ت 
اما راه��کاری تحت عنوان تش��کیل وزارت 
بازرگانی، معلول ها را نش��انه می رود نه علت 
ت��ورم را.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
ادام��ه داد: ادغام تولید و تجارت در ۱۰ س��ال 
گذشته اثرات و ثمرات خوبی هم داشته است. 

وعده وزیر نیرو برای آبرسانی به ۱۶ 
هزار روستا تا پایان دولت سیزدهم

سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس گفت: 
طبق وعده وزیر نیرو و بر اس��اس قراردادی 
که با قرارگاه امام حس��ن )ع( منعقد شده ۱۶ 
هزار روستا طی ۳۰ ماه آبرسانی خواهند شد. 
عبدالج��الل ایری در گف��ت و گو با خبرنگار 
خانه ملت؛ در تش��ریح نشست روز سه شنبه 
) ۲۱ تیرم��اه ( کمیسس��یون عمران مجلس 
شورای اسالمی از حضور رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرس��ازی، علی اکب��ر محرابیان وزیر 
نیرو و فرمانده قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: در 
نشست کمیسیون موضوع اعتبارات محرومیت 
زدایی در بودجه ۱۴۰۱ در خصوص آب و راه 
روس��تایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
در ابتدا فرمانده قرارگاه امام حس��ن مجتبی 
)ع( توضیحاتی در خصوص اقدامات مجموعه 

مدیریتی خود در حوزه آبرسانی ارائه کرد.

وزیر نفت: قیمت CNG تغییر نکرده 
است 

وزی��ر نفت گفت: قیم��ت CNG به هیچ 
عن��وان تغییر نکرده اس��ت و م��ردم همان 
قیمت ۴۵۳ تومان به ازای هر مترمکعب را 
پرداخت می کنند. به گزارش تس��نیم، جواد 
اوج��ی، وزیر نفت با اش��اره به اینکه قیمت 
هر مت��ر مکعب CNG همان ۴۵۳ تومان 
پیش��ین بوده و هیچ گونه افزایش قیمت در 
این نوع گاز نداش��ته ایم، گفت: بر اس��اس 
مصوبه دولت فق��ط هزینه حق العمل کاری 
)کارمزد جایگاه داران( افزایش یافته اس��ت 
ک��ه آن ه��م دولت ای��ن هزین��ه را )۱۱۷ 
تومان مابه التفاوت( خودش به جایگاه داران 
پرداخ��ت می کند و مردم عزی��ز هیچ گونه 
نمی کنن��د. پرداخ��ت  را  اضاف��ی  هزین��ه 

همچنی��ن، اداره کل روابط عمومی وزارت 
نف��ت طی اطالعیه ای اعالم کرد که تعیین 
قیم��ت ۵۷۰ توم��ان برای ه��ر مترمکعب 
CNG، ب��ه هیچ عنوان ب��ه معنای تغییر 
قیمت برای مصرف کنندگان نیست و صرفًا 
برای نحوه محاس��به کارم��زد جایگاه داران 
اعالم شده است.در این اطالعیه آمده است: 
»پی��رو مصوبه م��ورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت 
در خص��وص تعیی��ن کارم��زد جایگاه های 
عرض��ه CNG، ب��ه اطالع م��ردم عزیز 
می رس��اند، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای 
هر مترمکعب CNG، ب��ه هیچ عنوان به 
معنای تغییر قیمت ب��رای مصرف کنندگان 
نیس��ت و صرفًا برای نحوه محاسبه کارمزد 
جای��گاه داران اعالم ش��ده اس��ت. بدیهی 
اس��ت مابه التفاوت قیمت فعلی سی ان جی 
یعن��ی ۴۵۳ توم��ان تا رقم اعالم ش��ده از 
س��وی دولت پرداخت می شود و قیمت هر 
مترمکعب CNG ب��رای مصرف کنندگان 

همان نرخ قبلی ۴۵۳ تومان است.«

فراخوان عمومی از صنایع 
کشور جهت احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )س��اتبا( با صدور اطالعیه ای از 
فراخ��وان عمومی از صنایع کش��ور جهت 
اح��داث نیروگاه های تجدیدپذی��ر خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، در اطالعی��ه ای که از 
سوی  صادر شده، آمده است: »در راستای 
سیاست های دولت سیزدهم و برنامه های 
وزارت نی��رو مبنی بر توس��عه نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک و اس��تفاده حداکثری از 
ظرفی��ت های موجود ب��ه منظور کمک به 
حذف مش��کالت ناشی از کمبود تولید برق 
در س��اعات اوج مصرف و همچنین تأمین 
ب��رق پایدار برای صنایع تولیدی، س��ازمان 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق )ساتبا(، مدل خودتأمین احداث نیروگاه 
را در دستور کار قرار داده که بر اساس این 
مدل،صنایع می توانن��د جهت تأمین کل و 
یا بخش��ی از ان��رژی برق م��ورد نیاز خود، 
نس��بت به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
اقدام نم��وده و معادل انرژی غیر یکنواخت 
تولید ش��ده توس��ط این نیروگاه ها، انرژی 
یکنواخت از طریق ش��بکه سراس��ری برق 
دریافت نمایند و همچنین تداوم تحویل آن 
در ش��رایط پیک مصرف توسط وزارت نیرو 

تضمین می گردد.

افزایش نرخ تورم در عربستان 
سعودی 

نرخ تورم ساالنه در ماه ژوئن امسال)خرداد 
م��اه( در عربس��تان س��عودی ۲.۳ درص��د 
افزایش یافته اس��ت. به گ��زارش فارس به 
نقل از الخلیج آنالین، شاخص ساالنه قیمت 
مصرف کننده )تورم( در عربس��تان سعودی 
در ماه ژوئن امسال نسبت به ماه مشابه آن 
در سال گذش��ته ۲.۳ درصد افزایش یافت.

داده های اداره کل آمار عربس��تان سعودی 
افزای��ش قیمت مواد غذایی و نوش��یدنی را 
۴.۴ درص��د و حم��ل و نق��ل را ۲.۵ درصد 
نش��ان می دهد.این ارق��ام حاکی از افزایش 
۰.۲ درص��دی قیمت ها برای مصرف کننده 
در ژوئن نس��بت به ماه مه گذشته را نشان 
می دهد؛ کما اینکه بخش کاالها و خدمات 
شخصی متفرقه ۲.۴ درصدی افزایش داشته 
اس��ت و اجاره بهای تاالرهای عروس��ی در 
عربس��تان هم ۱۸.۵ درصد زیاد شده است.

ارق��ام مذکور، نش��ان دهن��ده افزایش ۶.۲ 
درص��دی در ح��وزه هزینه ه��ای آموزش و 
پرورش در عربس��تان اس��ت به طوری که 
هزینه های دوره های متوسطه و دبیرستان 
۱۳.۸ درص��د افزایش یافته اس��ت.افزایش 
قیمت ها در عربستان سعودی در حالی اتفاق 
افتاده اس��ت که نرخ تورم در ایاالت متحده 
هم به بیشترین س��رعت خود در بیش از ۴ 
دهه گذشته رسیده اس��ت، زیرا عدم تعادل 
عرضه و تقاضا مرب��وط به بیماری همه گیر 
کرونا، جنگ روس��یه و اوکرای��ن، همراه با 
مش��وق هایی که با هدف حمایت از اقتصاد 
ارائه می ش��ود، منجر به افزایش قیمت ها در 
آمریکا با نرخ ساالنه ۹.۱ درصد شده است.

اخبار

عضو کمیس��یون انرژی مجلس، حمایت 
دول��ت از بخش خصوصی ب��رای واردات 
تجهیزات، تس��هیل مس��یر ارائه مجوزها 
و پرداخت به موق��ع پول بخش خصوصی 
در قب��ال ب��رق را از راهکارهای توس��عه 

انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور دانست. 
ه��ادی بیگی ن��ژاد در گفت وگ��و با خانه 
ملت با یادآوری ظرفیت های بی ش��مار در 
کشور برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
به راهکارهای رونق این مهم اش��اره کرد 
و گف��ت: به یقین برای تحق��ق این مهم 
تنها دو راه وج��ود دارد؛ ابتدا کمک دولت 
به بخش خصوصی در راستای تولید برق 
تجدیدپذیر اس��ت، درواقع دولت در مسیر 

خری��د و واردات دس��تگاه ها و تجهیزات 
مختل��ف همچنین ارائ��ه مجوزها از آن ها 
حمایت و پش��تیبانی کند ت��ا بتوانند برق 
خورش��یدی و بادی را ب��ا کمترین هزینه 
و باالترین بازدهی تولید کنند چراکه عمر 
دستگاه های خوردشیدی پایین است لذا باید 
برای کیفی سازی دس��تگاه ها برنامه ریزی 
ش��ود.نماینده م��ردم مالی��ر در مجل��س 
ش��ورای اس��المی ادامه داد: دومین اقدام 

این است که دولت پول بخش خصوصی 
را در قب��ال برق خریداری ک��رده از آن ها 
ب��ه موقع پرداخت کند تا بخش خصوصی 
بتواند مجددا در  این حوزه سرمایه گذاری 
کرده و دستگاه های خود را اورهال کند لذا 
معتقدم پرداخت پول برق خریداری کرده 
و حمایت و پش��تیبانی از بخش خصوصی 
منجر به رونق تولید انرژی های تجدیدپذیر 
در  داخل کش��ور خواهد شد.به گفته عضو 

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
معتقد اس��ت دولت نتوانس��ته از ظرفیت 
بخش خصوصی برای تولید برق اس��تفاده 
کند این در حالی اس��ت که مطابق برنامه 
ششم باید نیروگاه های کوچک و پنل های 
خورشیدی توسعه پیدا می کردند اما توسعه 
آن ها ب��ه دالیل مختلف��ی همچون عدم 
پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی 

متوقف شده است.

راهکارهای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور چیست؟
بیگی نژاد تشریح کرد؛

ایستادگی محکم  دولت در برابر تورم
انضباط دولت به روند کاهشی تورم منجر  شد

گروهاقتصادی:بررسی آمار نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی 
در ماه های اخیر حاکی اس��ت که نرخ رش��د نقدینگی از 
۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی 
به ۳۷.۳درصد در پایان اردیبهش��ت م��اه ۱۴۰۱ کاهش 
یافته اس��ت.به گزارش مهر، نقدینگی و تورم موضوعاتی 
در هم تنیده و به یکدیگر وابس��ته اند. اما افزایش بی رویه 
نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه می شود 
و دولت برای ساماندهی بازارهای موازی نیاز دارد تا این 
متغیرهای کالن را به درس��تی در پ��ازل پیچیده اقتصاد 
ای��ران قرار دهد، با این نگاه و با بررس��ی ش��اخص های 
اعالمی اخیر بانک مرکزی، می توان اینگونه ارزیابی کرد 
که توفیقات و انضباط پولی و مالی هرچه بیش��تر دولت 
س��یزدهم در ماه های اخیر و اص��الح رابطه میان این دو 
موج��ب تعدیل در متغیره��ای کالن، ثبات و پیش بینی 

پذیری در بازارهای پولی و مالی کشور خواهد شد. 
چراکنترلنقدینگیوتورممهماست؟ ���

به وضوح در الفبای اقتص��ادی می دانیم که عدم کنترل 
نقدینگی منجر به تورم بیشتر می ش��ود. بنابراین، دولت 
جدید هم باید رش��د نقدینگ��ی را کنترل کند و هم تورم 
را کاهش دهد. با این دیدگاه اصالح نظام بانکی، انضباط 
مالی و نظارت هم��ه جانبه بانک مرکزی بر بانک ها نیز 
همگی ضرورت هایی انکارناپذیر است و به درستی دولت 
و بانک مرکزی مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم را به 
عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی کشور در 
دس��تور کار قرار داده اند. در این زمینه، بررس��ی آمارهای 
انتش��ار یافته از س��وی بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد 
دوازده ماهه نقدینگی در ماه های اخیر حاکی از آن اس��ت 
که نرخ رش��د نقدینگی از ۴۲.۸ درص��د در پایان مهرماه 
۱۴۰۰ ط��ی یک رون��د نزولی به ۳۷.۳ درص��د در پایان 
اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته همانطور 
که بارها در گزارش های بانک مرکزی نیز مشاهده شده 
۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
به افزایش پوش��ش آماری )اضافه شدن اطالعات بانک 
مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواس��طه ادغام بانک های 
متعلق به نیروهای مس��لح در بانک سپه( مربوط بوده و 
در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد 
دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ به 
۳۴.۷ درصد کاهش می یابد. با این نگاه رشد دوازده ماهه 
نقدینگی منتهی به پایان اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ )با پایه 
همگن( نس��بت به رش��د دوره مشابه س��ال قبل )۳۸.۸ 
درص��د(، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. 
همچنین، رش��د نقدینگی نیز در یک ماهه اردیبهش��ت 
۱۴۰۱ معادل با ۲.۵ درصد بوده اس��ت که نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل )۳.۲ درصد(، ۰.۷ واحد درصد کاهش 
نش��ان می دهد. در این زمینه علی صال��ح آبادی نیز روز 
گذشته در جلس��ه دوره ای با مدیران عامل بانک ها ابراز 

امیدواری کرده است که اخیراً رشد نقدینگی و پایه پولی 
در س��ه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم 
استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار مؤثر بوده 
اس��ت.به گفته وی رش��د نقدینگی و پایه پولی نسبت به 
س��ه ماهه مشابه سال گذشته کاهش��ی بوده که انضباط 
مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این 
خصوص بسیار مؤثر بوده است. یکی از این دالیل نظارت 
س��ختگیرانه بانک مرکزی بر بانک ه��ا بوده نکته ای که 
علی صالح آبادی از آن به درس��تی تحت عنوان اصالح 
رابط��ه بانک ها و بانک مرکزی یاد می کند. در این زمینه 
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز معتقد اس��ت کنترل 
رشد ترازنامه بانک ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی 
بانک ه��ا به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رش��د 
منفی نقدینگی در فروردین ماه امس��ال اس��ت. به گفته 
جعفر مهدی زاده رشد نقدینگی پس از ۹ سال باالخره در 
فروردین ماه سال جاری منفی شد و به منفی ۲/ ۰ رسید. 
از دیدگاه او این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر 
از انتظار سال گذشته نویدبخش روند تحوالت اقتصادی 

مثبت در کشور است. 
کنت�رلرش�دمق�داریترازنامههابس�تهبهش�رایط ���

بانکها
در مبحث اصالح ساختار نظام بانکی نیز، بخشی از موضوع 
مرتبط با اصالح ترازنامه بانک ها و اصالح ساختار دارایی 
بانک هاس��ت. البته یکی از موارد مهمی که به انضباط و 
ارتقای سالمت نظام بانکی نیز کمک می کند، شیوه جدید 
کنترل رشد ترازنامه بانک هاست که متناسب با شرایط هر 
بانک در نظر گرفته می ش��ود. در این باره و به گفته مدیر 

اداره ارزیابی س��المت نظام بانکی بانک مرکزی، رصد و 
پایش از س��وی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ 
شده؛ منجر به آن ش��ده که رشد ترازنامه بیشتر بانک ها 
متوقف ش��ود. به بیان بهتر میرعم��ادی الزام بانک ها به 
رعایت حد ۲ درصدی ماهانه در رش��د ترازنامه هایش��ان 
را عاملی مؤثر برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از 
سوی بانک ها می داند. البته همانطور که این مقام مسئول 
بانک مرکزی تأکید کرده است، متناسب با درصد تخطی 
بانک ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک 
افزای��ش می یابد. همچنین معرفی هیئ��ت مدیره بانک 
خاطی به هیئت انتظامی بانک ها نیز در دس��تورکار قرار 
دارد و اگر ظرف یکس��ال بانکی نتواند خود را با قوانین و 
مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی 
بانک ه��ا معرفی و موارد تنبیهی بر اس��اس قانون بر آنها 
اعمال خواهد ش��د. علی صالح آب��ادی نیز اخیراً در گفت 
و گویی اعالم کرده اس��ت که عوام��ل تعیین کننده که 
تعدیل کننده این درصد هس��تند در هیأت عامل تصویب 
شده است و رش��د ترازنامه بانک ها متناسب با هر بانک 
اعالم می شود و بر همین اساس نیز برای برخی بانک ها 
۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک ها بسته به شرایط آن 
بانک و شاخص های موجود در نظر گرفته شده است. البته 
بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی 
باالتر می شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها 

تا ۱۳ درصد می تواند افزایش یابد. 
ایستادهدربرابرهزینههایدولت ���

از نیمه دوم س��ال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متأثر از رویکرد 
انضباط گرایان��ه دولت و سیاس��ت های پولی و نظارتی 
فعال بان��ک مرکزی به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 

یافته اس��ت. بررسی آمارهای پولی نش��ان می دهد که 
رش��د دوازده ماهه پای��ه پولی از ۴۲.۶ درص��د در پایان 
تیرم��اه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهش��ت ماه 
سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. در خصوص عملکرد مالی 
دولت در س��ال ۱۴۰۱ نیز بای��د تأکید کرد که بر خالف 
رویه دو ماهه ابتدایی س��ال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی 
دولت با اتکای به منابع حس��اب تنخواه گردان خزانه و 
مبتن��ی بر ایجاد بدهی به بان��ک مرکزی صورت گرفته 
بود، پرداخت های دولت در دو ماهه ابتدایی س��ال ۱۴۰۱ 
با اتکای منابع س��پرده ای خود بوده اس��ت. لذا، یکی از 
تحوالت مثبت ش��کل گرفته در خص��وص رابطه مالی 
دولت و بانک مرکزی ک��ه عمدتاً به رویکرد منضبطانه 
دولت س��یزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیش��تر دولت به 
منابع خود بوده اس��ت. پیش از این نیز رئیس کل بانک 
مرکزی در بیس��ت و نهمین همایش سیاست های پولی 
و ارزی بان��ک مرکزی به اصالح رابطه بانک مرکزی و 
دولت اشاره کرده بود او یکی دیگر از محورهای اصالح 
رابطه بین بانک مرکزی و دولت را در زمینه تنخواه خزانه 
می دانس��ت. به بیان بهتر به سنت هر سال طبق قانون 
بودجه، بانک مرکزی تنخواه��ی را در اختیار دولت قرار 
می دهد. یک��ی از محورهای مهم اص��الح رابطه بانک 
مرکزی و دولت، اصالح این سازوکار است. چراکه خزانه 
نباید نیازی به اس��تفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور 
که ش��اهد بودیم این موضوع تبعات��ی همچون افزایش 
پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. با این دیدگاه 
صال��ح آبادی تأمین تنخواه خزانه از منابع بانک مرکزی 
را آخری��ن راهکار دولت خوانده اس��ت. لذا با هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدند و 
این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد 
اقتصادی دولت و در جلس��ه سران قوا به تصویب رسید 
که دول��ت بتواند از محل منابع خودش و حس��اب های 
خزانه ای خود نزد بانک مرکزی، از رس��وب آنها استفاده 
کند و نیازی به تنخواه نداش��ته باش��د. تاکنون و به گواه 
آمارهای بانک مرکزی س��ازوکار مورد اشاره، جایگزین 
سازوکار تنخواه ش��ده است، بدین معنا که دولت باید از 
مح��ل نقدینگی های خود نزد بانک مرکزی که ش��امل 
حس��اب های خزانه و شرکت های دولتی است، مدیریت 
و برنامه ریزی الزم را داش��ته باش��د تا از محل گردش 
وجوه خ��ودش، هزینه های خود را تأمی��ن کند و نیازی 
ب��ه تأمین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباش��د. با نگاه 
به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی از یک س��و و 
نگاه به آمارهای بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت که 
عماًل بانک مرکزی و دولت رابطه نظام مند و منضبطی 
را نسبت به دولت قبل در پیش گرفته اند و این امر خود 

را در متغیرهای کالن اقتصادی نشان داده است. 

در هفته سوم تیرماه رکورد پایین  ترین ارزش معامالت 
خرد روزانه در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است که می 
تواند یک رکورد منفی برای بازار س��رمایه تلقی شود. 
به گزارش فارس، بازار س��رمایه در حالی هفته س��وم 
تیرماه را پشت سر گذاش��ت که شاید مهمترین اتفاق 
این هفته شکسته شدن حمایت شاخص در مرز کانال 
۱.۵ میلیون واحدی بوده اس��ت. البت��ه با توجه به بازه 
حمایتی از ش��اخص کل که بی��ن اعداد یک میلیون و 
۴۸۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بوده اس��ت، 
برخی معتقدند برگش��ت بازار در روز آخر معامالت این 
هفته، نش��ان از واکنش به این حمای��ت دارد.برخی از 
تحلیلگران تکنیکالی معتقدند بازگشت بازار سرمایه در 

روز چهارش��نبه آنقدر محکم و با قدرت نبوده است که 
بتوان واکنش به بازه حمایتی را بسیار جدی تصور کرد.

با این وجود بررس��ی دو مولفه جری��ان پول حقیقی و 
ارزش معامالت خرد، نش��ان می دهد رکود عمیقی بر 
بازار سهام کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، نگاهی به 
دو مولف��ه ارزش معامالت خرد و همچنین جریان پول 
حقیقی، نشان می  دهد رکود شکل گرفته در معامالت 
در این هفته تشدید شده است.این مساله در حالی است 
که تشدید ریسک  های سیستماتیک در بازار سهام طی 
هفته های گذش��ته، بازگش��ت پر قدرت بازار به روند 
صعودی و شکست مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار و 

احدی را دور از انتظار نشان می  دهد.

رشدتکسهمهادرروزهایآیندهبورس ���
مجتبی دانشی، کارش��ناس بازار سرمایه در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ف��ارس، درباره روند بورس 
طی هفته های گذشته، گفت: اغلب فعاالن و تحلیلگران 
بازار بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بس��یاری از سهم 
 های بازار در قیمت های مناس��بی قرار داند. اما باال رفتن 
میزان ریسک  در بورس، در کنار سایر عوامل منجر شده که 
بسیاری از سهامداران جنبه احتیاط را در نظر داشته باشند.

عاملخروجپولحقیقیازبازاربورس ���5
وی ادامه داد: موضوعات بین المللی، نوسان در بازارهای 
نفت و فلزات اساسی، سیاست  های آمریکا در خصوص 
نرخ بهره، تشدید قیمت گذاری دستوری و بازدهی سایر 

بازاره��ای موازی از جمله عواملی اس��ت که این روزها 
باعث خروج پول حقیقی از بورس شده است که همین 
عوامل نیز منجر به ش��کل گیری رک��ود در معامالت 
شده است. سیاس��ت های دولت در خصوص نرخ بهره 
و همچنین تشدید قیمت گذاری دستوری از دیگر ابهام 
های بازار به ش��مار می رود.این کارشناس بازار سرمایه 
تصریح کرد: اما با همه این عواملی که گفته شد، ریزش 
شدید بورس در هفته های آینده کمترین احتمال وقوع 
را دارد و در نقطه مقابل هم افزایش قابل توجه بازار نیز 
دور از انتظار است. آنچه که به نظر می  رسد ادامه روند 
خنثی و رشد تک سهم  ها، محتمل  ترین سناریو برای 

بازار در شرایط کنونی است.

5 عامل خروج پول حقیقی از بورس

۵۰ درصد وعده دولت عملیاتی شد
ایجاد ۵2۰ هزار شغل در یک سال؛  

دولت س��یزدهم در طول یک س��ال گذشته 
با راه اندازی س��امانه ملی اشتغال و کسب و 
کار کش��ور و چند اقدام مهم دیگر به دنبال 
ایجاد اش��تغال پایدار است که بر این اساس 
توانسته است به ۵۰ درصد وعده خود عمل 
کند.به گزارش مهر ایجاد اش��تغال و کاهش 
ن��رخ بیکاری از وعده ه��ای ثابت نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری در سال های گذشته و از 
جمله در دوره سیزدهم بود. حجت االسالم 
والمس��لمین رئیس��ی نیز پیش از انتخابات، 
وعده ایجاد سالیانه یک میلیون شغل را داده 
بود. با توجه به نزدیک ش��دن به یکسالگی 
شروع فعالیت رئیس دولت سیزدهم، میزان 
تحقق این وعده مورد بررس��ی قرار گرفت.
حجت االس��الم والمسلمین س��ید ابراهیم 
رئیس��ی هفتم خرداد ماه س��ال گذشته و در 

جری��ان فعالیت ه��ای انتخابات��ی گفته بود: 
نزدیک ب��ه ۷۰ درص��د از ظرفیت هایی که 
امروز در کش��ور وجود دارد، اگر فعال بشود 
به خوبی می توانیم ش��اهد رشد اقتصادی و 
اش��تغال ساالنه یک میلیون نفری در کشور 
باشیم.وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی 
کشور گفته بود: ما اقتصاد دریا را داریم، سه 
هزار کیلومتر ارتباط ب��ا دریا داریم، اما بهره 
برداری س��ه تا چهار درصدی از این اقتصاد 
قابل قبول نیست.رئیس��ی با بیان اینکه اگر 
نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، سیل 
بنیان کن می شود گفته بود: نقدینگی حتمًا 
باید به س��مت تولید برود تا به اش��تغالزایی 
کمک کند.وی همچنین مساله مهم جوانان 
را اول ازدواج، دوم اش��تغال و س��وم مسکن 
عن��وان کرده ب��ود و گفته بود اگر مش��کل 

اشتغال و مسکن حل ش��ود، مشکل ازدواج 
جوانان نیز برطرف می شود.
نرخ بیکاری در بهار امسال

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ بیکاری، 
اساس��ی ترین معضل اقتصادی و بزرگترین 
مانع رونق و ایجاد نش��اط در کشور به شمار 
می آید. نکته قابل توجه ورود ساالنه بیش از 
ی��ک میلیون نفر به ب��ازار کار از پاییز ۹۳ به 
این س��و اس��ت. هر چند در اسناد باالدستی 
کشور از جمله برنامه ششم توسعه، قرار بود 
نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد برسد، اما آمارهای 
رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در بهار 
سال جاری نس��بت به فصل مشابه در سال 
گذش��ته ۴/ ۰ درصد افزایش یافته و به ۹.۲ 
درصد رسیده است. همچنین اشتغال در بازه 
زمانی مذکور ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است.

ه��ر چند گزارش وزارت تعاون از ایجاد ۵۲۰ 
هزار فرصت ش��غلی جدید در س��امانه ملی 
رصد اش��تغال حکایت دارد اما شاخص نرخ 
بیکاری همچنان به نقطه هدف گذرای شده 
اصابت نکرده اس��ت.بر اساس گزارش مرکز 
آمار، بررس��ی نرخ بیکاری افراد ۱۵ س��اله و 
بیش تر نش��ان می ده��د ک��ه ۹.۲ درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار هستند. 
بررس��ی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از 
آن است که این ش��اخص، نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل )بهار ۱۴۰۰(، ۰.۴ درصد 
افزایش یافته است.در بهار ۱۴۰۱، به میزان 
۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ س��اله و بیش تر از 
نظر اقتصادی فع��ال بوده اند، یعنی در گروه 
ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن 

اس��ت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در 
س��ال قبل )بهار ۱۴۰۰( ۰.۵ درصد کاهش 
یافته است.جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر 
در ای��ن فصل ۲۳ میلی��ون و ۵۷۸ هزار نفر 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸ 
هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال 
در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد 
ک��ه در بهار ۱۴۰۱، بخ��ش خدمات با ۵۱.۲ 
درصد بیش ترین س��هم اش��تغال را به خود 

اختصاص داده است.الزامات اشتغال پایدار
این آمارها در شرایطی است که برای ایجاد 
اش��تغال در س��ال های گذش��ته هزینه های 
زیادی صرف ش��ده اس��ت. یک��ی از دالیل 
اصلی این امر آن اس��ت که افزایش اشتغال 
نیازمند رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی 

نیز در گرو رشد سرمایه گذاری است.



اخبار

 شنبه 25 تير 1401  16 ذی الحجه 1443
16 جوالی  2022   شماره 3600

4
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

شهرستان

فراهم کردن محیط مثبت برای یادگیری 
هدف فعالیت مدارس تابستانه است

 مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-معاون 
آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
فراه��م کردن محیط مثب��ت و انگیزه بخش 
برای یادگیری، هدف اصلی و مورد پیگیری 

در فعالیت مدارس تابستانه است.
رض��وان حکی��م زاده در گردهمایی معاونان 
ابتدایی ادارات کل آموزش و پرورش کش��ور 
در مش��هد افزود: به هیچ وجه نباید به دانش 
آموزانی که در این مدارس برای جبران عقب 
ماندگی حاضر می ش��وند برچسب زده شود، 
زیرا این دانش آموزان ضعیف نیس��تند بلکه 
تنها فرص��ت های کمتری ب��رای یادگیری 
داشته اند.وی ادامه داد: به هیچ وجه نباید این 
گروه دانش آموزان را به خانواده واگذار کنیم، 
زیرا این ما هستیم که مسوول تعلیم و تربیت 
و دانش افزایی آنها هستیم و آموزش هدفمند 

را باید مد نظر داشته باشیم.
حکیم زاده با بی��ان اینکه تکلیف داریم تا در 
مدت زمانی که در اختی��ار داریم کار و اقدام 
موثری انجام دهیم، افزود: همه ما نسبت به 
بهبود وض��ع تربیتی دانش آموزان، به عنوان 
مهمترین س��رمایه های انس��انی موجود در 

کشور مسوول هستیم.
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اظهار 
کرد: باید توان یادگیری دانش آموزانی را که 
امکان کمتری برای یادگیری داشته اند، ارتقا 
دهیم و فعالیت مدارس تابس��تانه، می تواند 
ای��ن گروه از دانش آم��وزان را به خودباوری 
و آین��ده بهت��ر هدایت کند. وی ب��ا تاکید بر 
اینکه انفاق تنها اهدای پول نیس��ت بلکه به 
معنای اهدای هر داش��ته ای می شود، گفت: 
همی��ن که معلمانی برای آموزش و یادگیری 
دانش آموزان در ایام تابستان همت می کنند 
ب��ه معنای انف��اق و دارای اجر الهی اس��ت. 
حکیم زاده گفت: دانش آموزان ابتدایی در آغاز 
راه زندگی تحصیلی خود هستند و اگر در آغاز 
راه، ضعیف باال بیایند و فاقد خودباوری باشند 
به همان نسبت در ادامه راه در مسیر تعلیم و 

تربیت ضعف خداهند داشت.
وی اظهارک��رد: تاکید در ارائه آموزش��ها در 
مدارس تابستانی بر ثمربخش بودن کار است 
و بای��د همه بدانند ک��ه این مدارس از جنس 

کارهای سازنده نسل آینده کشور است.
مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزش و 
پ��رورش در بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: کیفیت مدیریت در انجام امور بس��یار 
مهم اس��ت ب��ه همین دلیل نق��ش عملکرد 
مدی��ران م��دارس در نتیج��ه خروج��ی کار 
مدارس از اهمیت بس��یاری برخوردار است، و 
بر این اساس برنامه ریزی برای اجرای برنامه 

توانمندسازی مدیران مد نظر است.
حکیم زاده ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران 
بر این تصور اش��تباه هس��تند که تنها مدیر 
تربیت آموزشی هس��تند و نگاه صرف اداری 
و اجرای��ی را برای مدیری��ت کافی می دانند 
در حالی که مدیر توانمند، در توانمندس��ازی 

معلمان نیز نقش مهمی دارد.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
خانواده شهید در شهرستان آق قال 

صفرخانی - مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
حضور در منزل شهیدان حبیب لی با خانواده 
این ش��هدا دیدار داش��ت . به گ��زارش اداره 
مخاب��رات منطقه گلس��تان ، دکتر غالمعلی 
ش��همرادی به دیدار خانواده شهیدان حبیب 
لی رف��ت و از نزدیک با اعضای خانواده این 
ش��هدای معزز گفتگو کرد . این دیدار که به 
مناسبت عید سعید قربان صورت گرفت مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با حضور در منزل دو 
شهید بزرگوار عبدالرحمن و اراز محمد حبیب 
لی با خانواده این ش��هدا دیدار و با یاد آوری 
خاطرات این شهدای گرانقدر ، خانواده آنها را 

مورد تکریم قرار داد .

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
کارکنان اداره مخابرات آق قال 

صفرخانی - مدیر مخابرات منطقه گلس��تان 
با کارکنان اداره مخابرات شهرس��تان آق قال 
دی��دار کرد . به گ��زارش اداره روابط عمومی 
مخاب��رات منطقه گلس��تان ، دکتر غالمعلی 
ش��همرادی ب��ا حض��ور در اداره مخاب��رات 
شهرستان آق قال با کارکنان این اداره دیدار 
و عید فرخنده قربان را به همکاران اهل سنت 
و ترکم��ن تبریک گفت . در این دیدار که به 
مناس��بت عید س��عید قربان ص��ورت گرفت 
مدیر مخابرات منطقه گلستان در محل اداره 
مخابرات شهرستان آق قال حاضر و از نزدیک 

به همکاران تبریک گفت

۵2 بهره بردار و کشاورزان نمونه 
استان ایالم تجلیل شدند

   آذر یعقوبی��ان : طی آیین��ی، ۵۲ برگزیده 
و تولید کنندگان برتر ملی و اس��تانی بخش 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی اس��تان تجلیل 
شدند. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
ای��الم در این آیین گف��ت: اهمیت و ارزش 
دادن به کش��اورزی در فرهنگ غنی اسالم 
ت��ا آنجا پیش رفته که اکث��ر پیامبران الهی، 
پیش��وایان معصوم و بندگان صالح عمال به 
ای��ن کار پرداخته و ب��ه آن افتخار کرده اند. 
آذرنوش عموزاده اف��زود: در دهه های قبل 
و پی��ش از پیروزی انقالب به دلیل مدیریت 
نادرست و نبود برنامه مشخص برای افزایش 
بهره وری، میزان تولی��د محصوالت زراعی 
این منطقه از حد مش��خصی فراتر نرفته بود 
که امروز به برکت انقالب اسالمی اقدامات 
و سرمایه 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 ایشان بر توانایی تولید 
۴ برابر نیاز کش��ور خوشبختانه این مهم در 
اس��تان وقوع پیوسته اس��ت. عموزاده ادامه 
داد: تولی��د محصوالت کش��اورزی ایالم و 
همچنین تولیدات گوشت قرمز ،مرغ و ماهی 
در مقایسه با پیش از انقالب اسالمی ۴برابر 
افزایش یافته و می توان ایالم را با این میزان 
تولی��د یکی از قطب های مهم کش��اورزی 
کشور دانست. وی ادامه داد: افزایش سرمایه 
گذار،افزای��ش به��ره وری و تکمیل زنجیره 
تولید ۳ عامل مهم افزایش س��رمایه گذاری 
بخش کش��اورزی هس��تند. رییس سازمان 
جهادکشاورزی ایالم یادآور شد: برای اولین 
بار در س��ی و ششمین دوره برگزاری مراسم 
انتخ��اب، معرف��ی و تجلی��ل از نمونه های 
بخش کش��اورزی  استان موفقیت به کسب 
شش نمونه ملی و سه نفر شایسته تقدیر در 
سطح ملی ) رتبه دوم( در سال ۱۴۰۰ گردید. 
وی گف��ت: ۶ نفر از این افراد تجلیل ش��ده 
تولیدکننده نمونه کش��وری،۳ نفر شایس��ته 
تقدیر ملی)رتبه دوم( و ۴۳ نفر دیگر نیز جزو 
بهره برداران و تولیدکنندگان برتر اس��تان در 
حوزه زراعی، پرورش دام و طیور، شیالت و 

صنایع وابسته هستند.

42 واحد صنعتی راکد در استان 
گلستان به چرخه تولید بازگشت

صفرخانی - سرپرس��ت اداره کل صنعت ، 
معدن و تجارت اس��تان گلستان گفت : در 
سال گذش��ته با تالش های انجام شده ۳۳ 
واحد راکد اس��تان گلس��تان به چرخه تولید 
بازگش��تند و این تعداد در س��ه ماه نخست 
امسال ۹ واحد با اشتغال ۹۶ نفر بوده است.  
درویش علی حس��ن زاده در بازدید اصحاب 
رس��انه اس��تان از واحدهای صنعتی استان 
اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین برنامه های 
ما این اس��ت ک��ه ضمن حف��ظ واحدهای 
تولی��دی موجود و رفع مش��کالت آن ها که 
از طریق کارگروه تسهیل انجام می شود، با 
رف��ع موانع واحدهای تولیدی راکد را دوباره 
به چرخه تولید بازگردانیم و در همین راستا 
در س��ال گذش��ته ۳۳ واحد راکد استان به 
چرخه تولید بازگش��تند.وی گفت: همچنین 
در س��ه ماه ابتدایی امس��ال ۹ واحد صنعتی 
غیرفعال استان فعالیت خود را از سر گرفتند 
که در نتیجه آن ۹۶ نفر مش��غول کار شدند.
سرپرست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت 
اس��تان گلس��تان اظهار کرد: ب��ا همکاری 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
و دادگس��تری اس��تان پیگیر رفع مشکالت 
واحدهایی که در تملک بانک ها هستند بوده 
و به دنب��ال بازگرداندن آنها به چرخه تولید 
هس��تیم.وی همچنین گفت: در حال حاضر 
یک ه��زار و ۱۶۷ واحد صنعتی دارای پروانه 
بهره برداری صنعتی معتبر با سرمایه گذاری 
بیش از ۶۰ هزار میلیارد رالو و اش��تغال ۲۹ 
هزار و ۸۵ نفر در اس��تان مش��غول فعالیت 
هستند که تعداد کارکنان بیش از ۹۰ درصد 
آنها کمتر از ۵۰ نفر اس��ت.۵ ه��زار میلیارد 
تومان ب��رای تکمی��ل واحده��ای صنعتی 
نیمه تمام بوش��هر س��رمایه گذاری می شود 
فرصت سوزی یزد در معرفی توانمندی های 
صنعتی و تولیدی/ نمایشگاهی با غرفه های 
خالی ب��رای معرف��ی توانمندی ه��ا اراضی 
اوقافی شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان  
رض��وی تعیین تکلیف می شود.حس��ن زاده 
گفت: هم اکنون یک هزار و ۱۵۴ فقره جواز 
تاس��یس صنعتی معتبر با پیش بینی سرمایه 
گذاری بیش از ۲۷ هزار میلیارد رالغ و پیش 
بینی اش��تغال ۲۷ هزار و ۷۵۷ نفر در استان 
گلس��تان موجود است.سرپرس��ت اداره کل 
صنعت ، معدن و تجارت اس��تان گلس��تان 
گف��ت: در حال حاضر تع��داد ۱۶۵ پروژه در 
حال س��اخت با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد در استان گلس��تان وجود دارد که در 
صورت به بهره برداری رسیدن آنها ۴ هزار و 
۴۳ نفر مشغول به کار می شوند و امیدواریم 
تا پایان سال شاهد به بهره برداری رسیدن 

این واحدها باشیم.
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سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان 
از کش��ف و جمع آوري ۹ دستگاه استخراج 
رم��ز ارز غیر مجاز )ماینر( غیرمجاز در گنبد 
کاووس خبر داد.س��یداحمد موسوی افزود: 
در مان��ور جم��ع آوري دس��تگاههاي غیر 

مجاز رمز ارز دیجیتال، طي بازرسي صورت 
گرفت��ه در س��طح گنبدکاووس ۹دس��تگاه 
اس��تخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد. 
وي دستگاه هاي استخراج ارز دیجیتال را از 
جمله عوامل افزایش مصرف برق اعالم کرد 

و گفت: متاسفانه با سرقت انرژی از طریق 
وصل دستگاه های رمز ارز با مصرف بیش 
از حد، آسیب های جدی به شبکه های برق 
وارد می کنند که به محض شناسایی نسبت 
به معرفی آنها به دس��تگاه قض��ا اقدام می 

گردد. همچنین وی اضافه کرد: هم استانی 
های گرامی میتوانند مکانهای مشکوک به 
اس��تفاده از رمز ارز را به شماره ۱۲۱ اتفاقات 
شبکه برق یا به دفتر حراست شرکت توزیع 
جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. به ش��ماره ۰۱۷۳۲۲۴۰۶۳ اطالع دهند و از 

کشف ۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز )ماینر( در شهرستان گنبدکاووس
سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان

تاکنون ۱۰۵هزار کنتور هوشمند درمشهد نصب شده است
 مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-همایش نگهداری و 
تعمیرات مولدین اضطراری شرکت توزیع برق مشهد با 
حضور معاون اس��تاندار و فرماندار شهرس��تان ، مدیران 
ش��رکت توزیع نی��روی برق و جمع��ی از مدیران کل و 

مسئوالن فنی ادارات مشهد برگزار شد.
مدیرعامل ش��رکت توزی��ع نیروی برق مش��هد در این 
همایش ضمن تشریح ویژگی های شهر مشهد و وجود 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار مش��ترک برق در ش��هر مشهد 
گف��ت: از این تعداد مش��ترک ۸۱ درصد آن خانگی،۴.۵ 
درصد عمومی و اداری، ۰.۵ درصد کش��اورزی، ۱ درصد 

صنعتی و ۱۳ درصد سایر مصارف هستند.
محمدرضا رمضانی گفت: از کل مصرف برق مشترکین 
۴۰ درصد مربوط به بخش خانگی ،۱۰ درصد کشاورزی 

،۲۸ درصد صنعتی و ۱۱درصد عمومی اداری می باشد.
وی گفت:ب��ا توجه ب��ه اهمیت رویت پذی��ری و کنترل 
پذیری مصرف برق تاکنون ۱۰۵هزار کنتور هوشمند در 

مشهد نصب شده است. 
رمضانی با اشاره به شرایط پیک بار سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ 
و بررسی تولید و توزیع انرژی و خاموشی ها گفت: امسال  
با توجه به تجارب به دس��ت آمده از سال های گذشته از 
شرایط بهتری برخورداریم و مقرر شده به تناسب انرژی 
مصرفی هر شرکت توزیع، نیاز مصرف آن  نیز مشخص 

شود.
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق مش��هد گفت: 
مهمترین دلیل افزایش مصرف برق، اس��تفاده از وسایل 
سرمایشی بویژه کولرهای گازی است ویکی از علل بروز 
این مش��کل عدم توجه به مدیریت مصرف و نرخ پائین 

حامل های انرژی می باشند. 
وی ب��ه اهمیت موضوع  مدیریت مصرف اش��اره کرد و 

گفت: اگر یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک شهر مشهد 
فقط به خاموش ک��ردن یک المپ ۳۰ واتی اقدام کنند 
مع��ادل ۵۱ مگاوات برق و برابر با برق ش��هرک صنعتی 
توس مش��هد صرفه جویی خواهد ش��د، حال اگر دمای 
کول��ر ه��ای گازی را کاهش دهند یقین��ا انرژی زیادی 

صرفه جویی خواهد شد. 
رمضان��ی در رابط��ه با نگه��داری و تعمی��رات مولدین 

اضط��راری و به کارگیری آنها در س��اعت پیک مصرف 
گفت: ب��ا به کارگیری به موقع مولدین اضطراری نیازی 
به قطع برق شهرک های صنعتی نخواهد بود و به تولید 
و اشتغال نیز آسیبی وارد نخواهد شد. برای به کارگیری 
مولدین اضطراری به س��ه ماه از سال نیاز نداریم چرا که 
تنها ۴ هفته در س��ال با اوج و پی��ک بار مصرف روبه رو 
هس��تیم لذا نیازمند همکاری ش��ما در این ساعات می 

باشیم.
وی از وج��ود ۵۴۷ واح��د مولدین اضط��راری در میان 
دستگاه های مختلف مشهد و با قدرت ۱۵۴ مگاوات برق 
خب��ر داد و گفت: کاهش بار مصرف، کامال برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت و برای بخش صنایع، تعطیلی  یک روز در 
هفته به میزان ۶۰ مگاوات، خاموش��ی چهار س��اعته دو 
روز در هفته برای بخش کشاورزی به میزان ۲۰ مگاوات 
و ۶۰ درص��د کاهش مصرف بعد از س��اعت اداری برای 
بخش اداری به میزان ۱۰ مگاوات در نظر گرفته ش��ده 

است.
ش��ایان ذکر است در این همایش از برگزیدگان مدیریت 
مصرف تقدیر به عمل آمد. در این همایش به شهرداری 
مش��هد، راهداری خراس��ان رضوی، ش��رکت پودر شیر 
مشهد و شرکت توس چینی لوح تقدیر و هدایایی توسط 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد اهدا گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهدخبر داد:

23۰ میلیارد تومان تسهیالت تبصره ۱۸ در ایالم پرداخت شد
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایالم؛

 سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
ای��الم گفت: تاکن��ون ۲۳۰ میلی��ارد تومان 
تس��هیالت تبص��ره ۱۸ در ای��الم پرداخت 
ش��ده اس��ت. س��عید رش��نوادی در نشست 
ش��ورای هماهنگی واحده��ای تابعه وزارت 
امور اقتصادی اس��تان، با ارائه گزارش��ی از 
وظایف ای��ن اداره کل و واحدهای تابعه، بر 
لزوم وح��دت رویه بین دس��تگاه های تابعه 
وزارت اقتص��اد در اس��تان تاکید کرد. وی با 
اش��اره به وضعیت وصول درآمدهای استان، 

بر هماهنگی و همکاری ادارات تابعه با اداره 
کل امور مالیاتی به عنوان مهمترین دستگاه 
وصول درآمدی استان تاکید کرد. سرپرست 
اداره کل ام��ور اقتص��ادی و دارایی ایالم با 
اشاره به اینکه تقریباً ۹۲ درصد از درآمدهای 
استان توس��ط اداره کل امور مالیاتی وصول 
ش��ده است، بر لزوم شناس��ایی درآمد و اخذ 
مالیات شرکت های غیر بومی فعال در استان 
تاکید و ابراز امیدواری کرد: با مدیریت جهادی 
و تالش مضاعف، بتوان باری از مش��کالت 

اقتصادی استان برداشت. وی عنوان کرد: به 
زودی شاهد نتایج امیدبخش این جراحی در 
سطح کشور خواهیم بود و مدیران حوزه های 
اقتصادی بای��د برنامه ریزی دقیقی را انجام 
دهند تا مشکالت موجود در استان برطرف 
شده و بهترین ش��رایط برای مردم و کشور 
رقم بخورد. رش��نوادی با اش��اره به اهمیت 
اطالع رس��انی بیشتر برای جذب تبصره ۱۸ 
در سال جاری، به لزوم معرفی خدمات دولت 
در استان توس��ط روابط عمومی های ادارات 

تابعه تاکید کرد.
وی در خصوص تس��هیالت تبصره ۱۸ نیز 
گفت: ت��ا کنون یک ه��زار و ۶۸۰ طرح به 
این کارگروه معرفی ش��ده ک��ه ۵۰۳ طرح، 
تسهیالتی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان دریافت 

کرده اند.
و  اقتص��ادی  ام��ور  کل  اداره  سرپرس��ت 
دارایی ایالم همچنین بر ورود دبیر ش��ورای 
هماهنگی بانک های اس��تان ب��ه واگذاری 
تس��هیالت فرزن��دآوری و ازدواج تاکید و از 

عدم پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن توسط 
بانک ها در استان انتقاد کرد.

دکتر مخلص االئمه اس��تاندار مرکزی در 
نشس��ت خبری و هم اندیش��ی با اصحاب 
رسانه ، گفت: تمامی مسائل استان در سفر 
ریاست جمهوری و دولت مطرح می شود.

دکت��ر مخل��ص االئمه با اش��اره به اینکه 
ظرفیت ها و فرصت های استان مرکزی، 
بیش از مس��ائل و مشکالت است، اظهار 
کرد: برای به خدمت گرفتن این ظرفیت ها 
نیازمند یک هم افزایی قدرتمند و همدلی 
مجدان��ه و متعهدان��ه هس��تیم ت��ا از این 
ظرفی��ت های ب��رای پیش��رفت و آبادانی 

استان در همه عرصه ها استفاده شود.
وی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم مس��یر 

تحول که مورد مطالبه و انتظار مردم و مقام 
معظم رهبری از دولت است را پرشتاب طی 
کنی��م، نیازمند هم افزایی و تقویت امید و 
مقابله با عوامل ناامیدکننده هستیم چراکه 
آنچه هر س��ازمان و جامعه ای را به سمت 
وضعیت مطلوب حرکت می دهد، فقط امید 
است. مخلص االئمه تصریح کرد: نسبت 
به آینده اس��تان و بهبود شرایط و شاخص 
های مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سیاس��ی در کشور امیدوار هستیم، اما این 
نافی نگرانی نس��بت به برخی از مس��ائل 
نیست و قطعا این نگرانی موجبات حرکت 
را فراهم می کند، برخالف یأس و ناامیدی 

که رکود ایجاد می نماید.
 وی با بیان اینکه بزرگترین پروژه دولت، 
طبق سیاس��ت های تعیین ش��ده ترمیم 
اعتم��اد عمومی اس��ت، گفت: در اس��تان 
مرکزی نیز این سیاست و طرح کلی حاکم 

اس��ت و باید در جهت بهبود نگاه مردم به 
آینده که موت��ور محرک همه زمینه های 
پیش��رفت اس��ت، حرکت کنیم. برنامه و 
فعالیت های دولتمردان و مدیران اس��تان 
و شهرس��تان ها در این زمینه مؤثر است 
و رس��انه ها در انعکاس نق��اط امیدآفرین 
و شناس��ایی موضوعات نگ��ران کننده و 
پیگیری و مطالبه آن بس��یار نقش آفرین 

هستند.

مسائل عمده و مطالبات اصلی استان در سفر دولت مطرح می شود 
استاندار مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه:

برگزاری همایش زکات با حضور یکهزار مودی 
مدیرکل کمیته امداد گلستان خبر داد :

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گلستان 
در نشست خبری با رسانه ها با تبریک اعیاد 
قربان و غدیر با بیان اینکه درآمد امداد استان 
طی سال گذشته از سوی محل نذورات نقدی 
و ۱۳۸ هزار کیلو گرم گوشت قربانی جمعا به 
ارزش ۳۴ میلیارد توم��ان بود که برآورد این 
رقم برای سال جاری مبلغ حدود ۵۰ میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
عیس��ی بابایی با اش��اره به اینکه در شرایط 
س��خت اقتصادي فعلی فشار زیادی به مردم 
وارد و سفره ها کوچک تر شده اما شهروندان 
متدین استان به اطرافیان خود توجه دارند که 
تعداد ۳۸ مرکز نیکوکاری به کمک ۲۰ اداره 
ما در سطح استان در مصلی های نماز جمعه 
اس��تقرار خواهند یافت و برای ذبح گوسفند 
نذری مردم مومن قربانگاه در ۷ شهر استان 
احداث شده اس��ت تا بصورت متمرکز انجام 

شود.

وی افزود :هدف اصلی تحویل نذورات قربانی 
مردم به جامعه هدف و تس��هیل ش��دن این 
فرآیند میباشد. بابایی همچنین به رتبه برتر 
گلستان بعنوان استان نخست از لحاظ جمع 
آوری زکات اشاره و تصریح کرد :بدلیل وجود 
برادران اهل سنت و اهمیت بسیار زیادی که 
به امر زکات قائل هس��تند گلستان رتبه اول 
کش��ور را بخود اختصاص داده است و سال 
قبل ۸۶ میلیارد تومان زکات پرداخت شد که 
از این طریق ۶۵۹ س��ری جهیزیه خریداری، 
۲۲۰ مورد هزینه درم��ان، ۲۰۴ مورد هزینه 
تحصی��ل و آم��وزش و آزادی ۵۶ زندان��ی، 
احداث ۱۳ واحد مسکونی، مرمت و بازسازی 
۱۰ واحد و توزیع ۱۵۰ هزار بس��ته معیشتی 
بین ۳۶۰ هزار خان��وار از محل عواید زکات 
بهره مند ش��دند و ۵ درصد از این محل نیز 
مبلغ ۴ میلیارد تومان در حوزه عمرانی )خانه 

عالم، غسالخانه،... هزینه شده است (.

مدیرکل کمیته امداد گلس��تان افزود :از ۹۷۷ 
روستای استان  در۹۷۰ روستا شورای زکات 
تشکیل شده که اقدام به جمع آوری میکنند 
و زکات هر روس��تا صرف نیازمند ان همان 

روستا میشود.
بابای��ی در ادامه از برگزاری همایش زکات با 
دعوت از یکهزار مودی زکات خبر داد و گفت 
:برای ترویج فرهنگ غنی اس��المی زکات و 
تجلیل از زحم��ات خیرخواهانه زکات دهنده 
گان ای��ن همایش ۲۳ تیر در اس��تان برگزار 

می شود.
این مقام مس��ئول از خدمات ارائه ش��ده به 
مددجویان تحت پوش��ش یاد ک��رد و گفت 
:۸۱ هزار خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد 
اس��تان هس��تند و طی س��ه ماه اول امسال 
۱۳۲ میلیارد تومان مس��تمری پرداخت شده 
اس��ت. وی با اش��اره به افزایش هزینه های 
اجاره و ودیعه مس��کن گف��ت :در این زمینه 

تالش ش��ده تا وام های کم بهره تا مبلغ ۵۰ 
میلی��ون تومان برای خانواده های مس��تاجر 
پرداخ��ت و در حوزه درمان��ی هم در صورت 
رعایت نظام ارجاع خدمات فرانش��یز رایگان 
خواه��د بود. وی از اعطای ۷۳ میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه صندوق امداد والیت 
ب��ه ۷۹۵۰ خبر داد و گفت :۲۸ میلیارد تومان 
به تعداد ۲۱۵۸ نفر هم در س��ال گذش��ته از 
محل صندوق امداد پرداخت گردیده اس��ت. 
همچنین ۱۴۵۰ خانوار تسهیالت کارگشایی، 
۱۴۱۵ نفر ودیعه مسکن پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان از توانمند سازی 
مددجوی��ان و اش��تغال افراد تحت پوش��ش 
بعن��وان یک الوی��ت مهم یاد ک��رد و گفت 
:در س��ال گذشته ۹۵۰۰ فرصت شغلی تعهد 
اس��تان و دفتر مرکزی بود که ۱۱۶ درصد با 
۲۱۹ میلیارد تومان تسهیالت بانکی از محل 
تبص��ره ۱۶ تحقق یافت و برای امس��ال نیز 

۱۲۵۰۰ فرصت ش��غلی تعهد داریم که برای 
تحق��ق آن ۶۵۰ میلیارد تومان تس��هیالت 
اش��تغالزایی پیش بینی ش��ده و امیدواریم با 
همکاری بانک ها و تسهیل شرایط، با کمک 
صندوق امداد والیت برای ضمانت مددجویان 

این میزان محقق شود.
مدیرکل کمیته امداد گلس��تان از برنامه های 
دیگ��ر این نهاد به تامین تخم نوغان و برگ 
توت و نیز خرید محصول از نوغانداران اشاره 
و تصریح ک��رد :مقدار ۵۰ هکت��ار از اراضی 
کش��اورزی خود را به کشت نهالستان توت 
برای خ��وراک کرم ابریش��م اختصاص داده 
ت��ا با تامین رایگان م��واد اولیه از این طریق 
مددجوی��ان حمای��ت و درآمد خوبی داش��ته 
ضمن اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده 
های دامی برای تهیه کنس��انتره خوراک دام 
مددجویان و جلوگیری از فروش دام ها اقدام 

می کند.

ثبت رکورد جمع آوری پسماند خشک در اراک 
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اراک گفت:ط��رح جمع آوری پس��ماند های 
خشک شهر اراک تا به امروز با موفقیت اجرایی 
شده است. مهدی فدوی با اشاره به اینکه یک 
ماه از آغاز فعالیت سامانه هوشمند جمع آوری 
پسماند خشک میگذرد افزود: سامانه هوشمند 
جمع آوری پسماند خش��ک از ۲۱ خرداد ماه 
گذش��ته در اراک با نام رسمی اپلیکیشن اکو 
ش��روع به کار کرد و تا ب��ه این لحظه رکورد 

دار خرید و جمع آوری پس��ماند های خشک 
می باش��د فدوی ادامه داد: در یک ماه گذشته 
و ب��ه طور دقیق تر تا ۲۱ تیرماه جاری، ۲۴۶۵ 
شهروند اراکی اپلیکیشن اکو را در گوشی های 
هوشمند خود نصب کردند و ۱۶۶۷ درخواست 
فروش پسماندهای خشک خود را ثبت کردند.  
وی افزود: از ابتدای شروع به کار طرح هوشمند 
خرید و جمع آوری پس��ماندهای خش��ک در 
اراک میانگین روزانه بیش از هشتصد کیلو گرم 

پسماند خشک از شهروندان با قیمت مناسب 
خریداری می ش��ود و این امر نشان میدهد که 
شهروندان اراکی نسبت به حفاظت از محیط 
زیس��ت و آش��نایی با ایده های نوین، چقدر 
پیشرو هستند.  سرپرس��ت سازمان مدیریت 
پس��ماند ش��هرداری اراک میانگین عضویت 
ش��هروندان در اپلیکیشن اکو را روزانه ۸۰ نفر 
دانست و افزود: هر شخصی که اپلیکیشن اکو 
را در گوشی خود نصب میکند و برای فروش 

پس��ماندهای خش��ک اقدام می کند، در واقع 
نماینده خانواده خود در فروش این پسماندها و 
حمایت از محیط زیست شهری است بنابراین 
شاید بتوان برآورد کرد که در یک ماه گذشته 
حدودا ده هزار نفر از ش��هروندان اراکی با این 
اپلیکشن آشنایی پیدا کردند. وی اضافه کرد: 
هدف سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک 
از راه اندازی س��امانه هوش��مند خرید و جمع 
آوری پسماند های خشک )اپلیکیشن اکو( این 

است که دفن پسماندهای خشک را به صفر 
برس��اند و در بلند مدت نیز این اقدام را برای 
پسماندهای تَر رقم زند.  فدوی گفت: فعالیت 
یکماهه اپلیکیشن اکو در شهر اراک، نسبت به 
ش��هر مشهد یک رکورد تازه را در جمع آوری 
پسماند های خشک ثبت کرده و تمام تالش 
موجود این اس��ت که در کوت��اه مدت، میزان 
عضویت و خرید پسماند خشک از شهروندان 

چند برابر شود.
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درخواست پلیس از خانواده های 
حجاج؛ برای استقبال »گروهی« به 

فرودگاه نیایید
رییس پلیس پیشگیری فراجا از آمادگی کامل 
برای بازگش��ت حجاج به کشور خبر داد و در 
عین حال از خانواده های حجاج خواس��ت که 
برای اس��تقبال گروهی به ف��رودگاه نیایند تا 
شاهد ازدحام جمعیت در فرودگاه ها و ترافیک 
در معابر منتهی به فرودگاه ها نباشیمس��ردار 
مهدی معصوم بیگی در گفت وگو با ایس��نا، 
با اش��اره به آغاز روند بازگشت حجاج ایرانی 
از س��رزمین وحی اظهارکرد: از مدت ها قبل 
از اعزام زائ��ران به خانه خ��دا، هماهنگی ها 
برای اعزام و همچنین بازگشت این عزیزان 
در دس��تورکار پلیس پیشگیری قرار گرفته و 
خوش��بختانه این عزیزان در امنیت کامل به 
س��رزمین وحی اعزام شدند.وی با بیان اینکه 
بیش از ۳۹ هزار زائر در امنیت و سالمت کامل 
از ۱۸ فرودگاه کشور به سرزمین وحی اعزام 
شدند، اظهارکرد:  با پایان مناسک حج شاهد 
بازگشت حجاج به کشور عزیزمان هستیم که 
در همین راستا نیز ماموران پلیس پیشگیری 
و به خصوص مام��وران پلیس فرودگاه های 
کشور از آمادگی کامل برای استقبال از حجاج 
و تامین امنیت آنان برخوردار هستند. تیم های 
پلیس پیش��گیری هم به صورت خودرویی، 
هم به صورت موتوری و هم به ش��کل پیاده 
در حوزه استحفاظی پلیس فرودگاه ها حضور 
دارند.رئیس پلیس پیش��گیری فراجا افزود:  از 
خانواده ه��ای حجاج تقاضا داری��م که برای 
استقبال از این عزیزان تا حد امکان به فرودگاه 
نیایند تا ش��اهد ازدحام جمعیت در فرودگاه ها 
و همچنین ترافیک احتمالی در معابر منتهی 
به فرودگاه ها نباش��یم. حضور یک یا دو نفر 
از اعضای خانواده حج��اج در فرودگاه کافی 
است و می توان مراسم استقبال از حجاج را در 

فضای منزل و محل زندگی انجام داد.

فروش یک واحد مسکن مهر به ۱3 نفر
س��ردار حمید هداوند جانش��ین پلیس تهران 
ب��زرگ از دس��تگیری کالهب��ردار حرفه ای 
خبر داد که یک واحد مس��کن مهر را به ۱۳ 
نفر فروخته و متواری ش��ده بود.سردار حمید 
هداوند در تش��ریح جزئی��ات خبر فوق اظهار 
داش��ت: با وق��وع کالهبرداری های متعدد از 
ش��هروندان با عنوان خرید مس��کن مهر در 
منطقه پردیس، موضوع رس��یدگی به پرونده 
در دس��تور کار تیم��ی از کارآگاه��ان اداره 
چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: 
با تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص کرد، 
مته��م با جعل عنوان پیمانکار مس��کن مهر 
یک واحد مس��کونی را ب��ه ۱۳ نفر فروخته و 
با دریاف��ت پول ثمن م��ورد معامله از محل 
متواری و از تحویل م��ورد معامله خودداری 
ک��رده است.جانش��ین پلیس آگاه��ی تهران 
ادامه داد: بنا بر حساسیت موضوع کارآگاهان 
پایگاه ششم پلیس آگاهی وارد عمل شده و با 
اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه متهم را در 
شرق تهران شناسایی کرده و با کسب مجوز 
های الزم قضائی راهی محل مورد نظر شده 
و در یک عملیات منس��جم متهم را دستگیر 
کردند.سردار هداوند با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش ریالی اموال کالهبرداری شده را بیش 
از ۱۰۰ میلیاردریال اعالم کردند خاطرنش��ان 
کرد: با دستور مقام قضائی متهم برای کشف 
جرائ��م احتمالی در اختی��ار کارآگاهان پایگاه 
شش��م پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات 

ادامه دارد.

ستاد کل اندازه قانونی موی سر 
کارکنان وظیفه را اعالم کرد

غالمرض��ا رحیمی پور رئیس اداره س��رمایه 
انسانی سرباز س��تاد کل نیروهای مسلح در 
خص��وص اندازه موی س��ر کارکنان وظیفه 
اظهار داش��ت: طبق آخری��ن بخش نامه  در 
س��ال ۹۸ اندازه موی س��ر کارکنان وظیفه 
مشخص و برای اجرا در کلیه مراکز آموزش 
و یگان های نیروهای مسلح و دستگاه های 
غیر نظامی ابالغ ش��ده اس��ت.رئیس اداره 
س��رمایه انسانی سرباز س��تاد کل نیروهای 
مس��لح با بیان اینکه جزئی��ات این ابالغ از 
س��ال ۹۸ تاکن��ون تغیی��ری نکرده اس��ت، 
تصریح کرد: بر اس��اس ای��ن ابالغیه اندازه 
موی سر کارکنان وظیفه با مدرک تحصیلی 
دیپل��م و پایین ت��ر در مراکز آم��وزش رزم 
مقدمات��ی با نم��ره ۱۰ و با مدرک تحصیلی 
فوق دیپلم و باالت��ر با نمره ۱۶ خواهد بود.
وی گفت: اندازه موی سر کارکنان وظیفه در 
یگان های خدمتی اعم از س��رباز و سرجوخه 
با نمره ۱۰ تا ۱۶ و درجه دار و افسر با نمره 

۱۶ تا ۲۰ خواهد بود.

انصراف 2۰ درصد زوجین از دریافت 
وام

مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار 
گلستان، نبود ضامن و سنگ اندازی بانک ها 
را دو چالش مه��م زوجین برای دریافت وام 
ازدواج برش��مرد و گفت: ۴۲ درصد واجدین 
ش��رایط در گلس��تان نمی توانند وام ازدواج 
دریافت کنند.س��ید محمد با اشاره به اینکه 
ساالنه ۱۶ هزار ازدواج در گلستان انجام می 
ش��ود، بیان کرد: میزان به��ره وری ما از وام 
ازدواج در اس��تان گلستان کمتر از ۶۰ درصد 
است، متاسفانه ۲۲ درصد زوجین توان تامین 
ضام��ن را ندارند و نزدی��ک به ۲۰ درصد در 
فرایند س��نگ اندازی بانک ه��ا منصرف می 
ش��وند و با این حس��اب ۴۲ درصد واجدین 
ش��رایط ما نمی توانن��د وام ازدواج دریافت 
کنند.دهنوی یکی از مش��کالت کشورمان 
را عدم فرهنگ س��ازی برای هزینه درس��ت 
منابع دانس��ت و تاکید ک��رد: میانگین دوره 
عقد تا ازدواج یک و نیم س��ال اس��ت و اگر 
دوره ساخت مس��کن را به کمتر از دو سال 
برسانیم بس��یاری از زوجین  تمایل دارند وام 
ازدواج خود را برای س��اخت مس��کن صرف 
کنند چراکه امروزه مهم ترین چالش زوجین 
جوان، تامین مسکن است.وی به هدایت وام 
ازدواج به سمت ساخت مسکن برای زوجین 
جوان اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات منابع 
وام ازدواج صرفا صرف هزینه های مراس��م 
عروسی و غیره می شود حال آنکه می توان 
آن را به س��مت ساخت مسکن هدایت کرد 
ت��ا زوجین طعم ش��یرین خانه دار ش��دن را 

بچشند.

موادی که خطر زایمان زودرس را 
افزایش می دهند

فتاالت ه��ا، م��واد ش��یمیایی در میلیون ها 
محص��ول مورد اس��تفاده روزان��ه مردم که 
معم��وال برای تقویت پالس��تیک اس��تفاده 
می ش��وند، بر اس��اس تحلیل جدید با خطر 
بیشتر زایمان زودرس مرتبط هستند.نوزادان 
نارس س��ه هفته یا بیشتر قبل از موعد مقرر 
به دنیا می آیند.برای ای��ن مطالعه، محققان 
آم��ار ۱۶ مطالع��ه انجام ش��ده در سراس��ر 
ایاالت متحده را که ش��امل داده های مربوط 
به س��طوح فتاالت ف��ردی همچنین زمان 
زایمان م��ادران بود، با داده ه��ای مربوط به 
سال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۸ جمع آوری کردند. 
تقریب��ا ۹ درصد )یا ۵۳۹( از زن��ان، نوزادان 
نارس ب��ه دنی��ا آوردند که در بی��ش از ۹۶ 
درصد از نمونه ه��ای ادرار آنان، محصوالت 
جانبی فتاالت مش��اهده ش��د.محققان ۱۱ 
فتاالت مختلف موجود در زنان باردار را مورد 
بررس��ی قرار دادند و کشف کردند که چهار 
م��ورد از آنها با احتم��ال ۱۴ تا ۱۶ درصدی 
بیش��تر برای تولد نوزاد نارس مرتبط است. 
ثابت تری��ن آنه��ا تماس با فتاالت��ی بود که 
معموال در الک ناخن و س��ایر لوازم آرایش 
یاف��ت می ش��ود.به گفته محقق��ان، کاهش 
سطح قرار گرفتن در معرض فتاالت ها تا ۵۰ 
درصد، می تواند به طور متوسط  ۱۲ درصد از 
زایمان زودرس جلوگیری کند. این مداخالت 
بر تغییرات خاصی مانند انتخاب محصوالت 
مراقبت شخصی بدون فتاالت متمرکز است 
همچنین شرکت هایی که تعداد فتاالت ها در 
محصوالت خود را کاهش می دهند یا تغییر 
مقرراتی که قرار گرفتن در معرض این مواد 
ش��یمیایی را کاهش می ده��د.در این بین، 
محققان پیشنهاد کردند از غذاهای فرآوری 
شده یا غذاهای بسته بندی شده در پالستیک 
اجتناب کنند و به جای آن از غذاهای تازه و 

خانگی استفاده کنند.

۹۰ درصد ایرانیان دارای گروه خونی 
مثبت هستند

 گروه های خونی روش��ی برای تقس��یم بندی 
خون ه��ا بر پای��ه وجود یا نب��ود آنتی ژن های 
موروثی خاصی روی س��طح گلبول های قرمز 
خون است و خون انسان ها بر اساس مهم ترین 
 AB، B، این تقسیم بندی ها شامل چهار دسته
A و O اس��ت و بر اساس تقسیم بندی دیگر 
به گروه های مثبت و منفی تقس��یم می شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: بر اساس 
تحقیقات انجام شده روی اهدا کنندگان خون در 
ایران از نظر فراوانی گروه های خونی تقریبا ۹۰ 
درصد از جمعیت کشورمان گروه خونی مثبت 
دارند و فقط ۱۰ درصد از جمعیت کشور دارای 
گروه خونی منفی هستند.عباس صداقت افزود: 
در عین حال بیشترین فراوانی را در کشورمان 
گ��روه خونی O مثبت با ۳۴ درصد دارد و  بعد 
از آن A مثبت ب��ا فراوانی ۲۷ درصد، بعد هم 
B مثبت با فراوانی ۲۳ درصد اس��ت.وی ادامه 
داد: گ��روه خونی بعدی AB مثبت با فراوانی 
۷ درصدی است و گروه خونی O منفی حدود 
سه تا چهار درصد از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهد و حدود سه درصد از جمعیت کشور هم 
دارای گروه خونی A منفی هستند و  همچنین 
ح��دود دو درصد دارای گروه خونی B منفی و 
 AB کمتر از یک درصد هم دارای گروه خونی

منفی هستند.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس س��ازمان بازرس��ی 
ش��هرداری تهران گفت: پرون��ده افرادی 
که مج��وز پاالدیوم را صادر ک��رده اند و 
یا اینکه ناظ��ر آن بوده و از آن جلوگیری 
نک��رده اند به هی��ات تخلفات فرس��تاده 

شده اس��ت تا در مورد آنها تصمیم گیری 
ش��ود. به گزارش »غصر ایرانیان« داوود 
گودرزی رئیس بازرسی شهرداری تهران 
گف��ت: رای ماده صد که س��ال ها صادر 
شده بود در این دوره اجرا شد و تونل زیر 
زمین مس��دود و پلی که بین دو مجموعه 
زده ش��ده بود تخریب ش��د.وی افزود: در 
گام دوم پرون��ده متخلفی��ن وقت که این 
مجوزها را داده بودند و جلوی چش��م آنها 

این تخلفات انجام شده به هیات تخلفات 
فرس��تاده شده است تا با آنها برخورد شود 
و مصمم به این هس��تیم که حق و حقوق 
شهر و مردم رعایت شود و کسی به حریم 
شهری مردم تعرض نکند.رئیس بازرسی 
ش��هرداری تهران در خص��وص مافیای 
دس��ت فروش��ی در منطقه ی��ک گفت: 
در م��کان ه��ای مختلف ش��هر، معضل 
دستفروش ها را داریم که برخی جایی را 

دارند که در آنجا دستفروشی می کنند اما 
آنجا را به عنوان ملک خودشان به حساب 
می آورند. در واقع پس از گذشت سال ها 
و گ��ذر زمان این حق را برای خودش��ان 
قائل ش��ده اند که آنجا را  بفروشند.وی با 
تاکید بر اینک��ه در حال حاضر پیگیر این 
ماجرا هس��تیم تاکید کرد: محله به محله 
و منطقه به منطقه ای��ن موضوع را رصد 
می کنیم و از جاهای شلوغ تر هم شروع 

کردیم و سازمان ساماندهی مشاغل نیز به 
عنوان متولی این موضوع را در دستور کار 
خود قرار داده اس��ت. اخیرا بحث تجریش 
و ۱۵ خرداد را آغاز کرده ایم و در کنار آن 
تالش داریم که جایی را برای این کسبه 
ش��ریف فراهم کنیم تا آنها با خیال راحت 
ت��ر و کم هزینه تر ش��غل خود را داش��ته 
باشند و محلی برای درآمد آنها باشد و در 

مسیر تردد مردم نیز قرار نداشته باشد.

پرونده متخلفان »پاالدیم« به هیات تخلفات رفت
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

سوءاستفاده مالی برخی حامیان حیوانات از سگ های ولگرد
وقتی پای فروش داروی عقیم ساز وسط است؛

گروهاجتماعی:امروزه یکی از معضالت زندگی ش��هری 
افزایش جمعیت سگ های ولگرد در شهرها و معابر است 
که عالوه بر مس��ائل محیط  زیستی، سالمت شهروندان 
را نیز به خطر انداخته اس��ت؛ به گون��ه ای که در بعضی 
موارد ش��اهد مرگ کودکان بر اثر حمله سگ ها بوده ایم 
این در حالیس��ت که برخی افراد با غذارس��انی به آن ها 
باع��ث تکثیر جمعیت س��گ ها می ش��وند. به گفته یک 
کارش��ناس ارشد تنوع  زیستی غذارس��انی به سگ های 
ولگرد »حیوان آزاری« است. به گزارش »عصر ایرانیان« 
مهدی نبی ی��ان به معضل افزایش جمعیت س��گ های 
ولگرد در سراس��ر کش��ور یعنی در مس��یرهای جاده ای، 
روستاها، حاشیه شهرها و بعضا داخل شهرها اشاره کرد 
و توضیح داد: معموال کانون های تجمع سگ های ولگرد 
مناطق مش��خصی هس��تند. برخی کانون ها در اطراف 
مراکز دفع پس��ماند هستند که به علت دسترسی به غذا، 
تعداد س��گ های ولگرد در آن م��کان افزایش می یابد. 
برخی دیگر اطراف جاده ها، پارک ها، حاش��یه ش��هرها و 
روس��تاهایی هستند که غذارس��ان ها، حامیان سگ ها و 
گربه های ولگرد به صورت غیرقانونی اقدام به غذارسانی 
در آن مناطق می کنند. این مراکز نیز به علت غذارسانی 
سازمان یافته و مستمر باعث تجمع جمعیت سگ ها در 
یک کانون مش��خص می شود.وی افزود: بر فرض عقیم 
بودن تمامی س��گ ها و عدم زاد و ولد آن ها، غذارسانی 
ب��ه آن ها باع��ث افزایش ط��ول عمرش��ان و همچنین 
موجب تش��دید رقابت های غذایی و قلمرویی بین آن ها 
ش��ده که منجر به پرخاشگری می ش��ود.نبی یان با بیان 
اینکه غذارسانی به عادت سگ ها و گربه ها برای تامین 
خوراکشان می شود و گفت: در این صورت این حیوانات 
به هر عابر پیاده ای که حتی پالس��تیک خرید در دست 
دارد، به گمان غذارسان بودن به او هجوم می آورند. ترس 
شهروند از هجوم حیوان باعث واکنش نشان دادن آن ها 
و در نهایت حمله به شهروند می شود.نبی یان به طور کلی 
غذارس��انی به هر شکلی را نوعی حیوان آزاری دانست و 
در این راس��تا به طرح چند سوال پرداخت و گفت: آیا به 
لباس پوشاندن به سگ و اس��تفاده از آن در برنامه های 
تلویزیونی و تبلیغات کس��ی معترض خواهد شد؟ آیا اگر 
صاحب س��گی موها یا ناخن س��گ را کوتاه کند، کسی 
معترض خواهد شد؟ به دلیل اهلی بودن این حیوان است 
که کسی اعتراض نمی کند. در عین حال  اگر این اتفاق 
برای ببر، ش��یر یا ش��امپانزه ای بیفتد همه آن را مصداق 
حیوان آزاری می دانند چراکه حیوان های وحشی هستند 
و ما حق جدا کردن آن ها از زیستگاه ش��ان را نداریم.این 
کارشناس ارشد تنوع  زیستی در گفتگو با ایسنا اضافه کرد: 
مگر می ش��ود در پارک های ش��هر تهران گوسفند و گاو 
رها کنیم؟ آیا کس��ی معترض نخواهد شد و با شهرداری 
مکاتباتی برای مقابله با حضور گاو و گوسفند در پارک ها 

انجام نخواهد داد؟ حضور س��گ های ولگرد در ش��هرها 
هم مانند رهاس��ازی گاو و گوسفند است. این کارشناس 
ارش��د تنوع  زیس��تی به بیان آماری از سگ  گزیدگی در 
سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: تنها در سال گذشته نزدیک 
به ۲۵۰ هزار نفر در کش��ور دچار سگ  گزیدگی شده اند 
ک��ه از این تعداد ۲۵ هزار مورد حمله س��گ های ولگرد 
قرار گرفته اند. این ۲۵۰ هزار نفر مجبور به تزریق داروی 
ضدهاری نیز شده اند این در حالیست که در کمتر از ۱۰ 
سال گذشته تنها حدود ۱۰۵ هزار گزارش درسامانه های 
وزارت بهداش��ت و درمان ثبت شده است؛ به عبارتی در 
مدت ۱۰ سال این آمار ۱۰ برابر شده  است.نبی یان اضافه 
کرد: در مجموع روزانه حدود ۷۰۰ نفر توس��ط سگ های 
صاح��ب دار و ولگرد مورد گزش قرار می گیرند که از این 
تعداد بیش از ۶۵ نفر توس��ط س��گ های ولگرد صورت 
می گیرد.این کارش��ناس ارشد تنوع  زیستی درباره هزینه 
روزانه وزارت بهداشت برای تامین واکسن های ضدهاری 
توضیح داد: وزارت بهداشت روزانه نزدیک به یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلی��ون تومان خ��رج تامین و تزریق واکس��ن 
ضدهاری به ۷۰۰ نفری که مورد گزش قرار می گیرند را 
می کند. هر فردی که مورد گزش قرار گیرد بین دو تا دو 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یارانه توس��ط دولت به وزارت 
بهداشت بابت تزریق داروی ضدهاری پرداخت می شود 
که این هزینه ها از جیب ملت و از طریق یارانه ها پرداخت 
می شود.نبی یان به آمار کشته شدگان سال ۱۴۰۰ توسط 
س��گ ها اشاره کرد و گفت: در س��ال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ 
انس��ان در کشور توسط سگ ها کش��ته شده اند که ۳۵ 
کشته کودکان زیر ۱۰ سال بوده اند.این کارشناس حیات  
وح��ش افرادی ک��ه ادعای حمایت از حیوان��ات دارند را 
»بزرگ ترین حیوان آزارها« دانست .وی به طرح موضوع 

عقیم سازی سگ های ولگرد اشاره کرد و گفت: تصویب 
این طرح برای بیش از ۳ میلیون س��گ ولگرد به منزله 
یک نسخه گمراه کننده است چراکه نمی توان این تعداد 
س��گ را عقیم کرد. بر فرض از جمعیت ۳ میلیون سگ 
موجود ۱۰۰ هزار سگ را عقیم کرده ایم، یعنی یک دهم 
از جمعیت کل س��گ های ولگرد. هر س��گ ساالنه ۱۶ 
تول��ه به دنیا می آورد. بدین ترتیب طی یک س��ال تمام 
جمعیت عقیم ش��ده جایگزین می شوند بنابراین با تولید 
مثل بسیار زیاد سگ ها عمال عقیم سازی آن ها هدر دادن 
پول است.این کارشناس ارشد تنوع زیستی عقیم سازی را 
گزینه ای از طرف تعدادی از حامیان و دامپزشکان دانست 
که برای کس��ب منافع مالی بیش��تر مطرح شده است و 
توضیح داد: عقیم س��ازی  برای هر واحد س��گ حدود ۲ 
میلی��ون تومان درآمد برای این افراد دارد. هرچقدر تعداد 
این سگ ها بیشتر شود درآمد آن ها نیز افزایش می یابد. 
این پژوهش��گر حیات وحش با اشاره به پناهگاه داری که 
امروزه شغل بسیار پر سود و منفعتی شده است افزود: به 
علت دریافت بودجه از شهرداری ها و دریافت کمک های 
مالی مردمی منفعت بسیاری دارد.نبی یان در ادامه به کل 
بودج��ه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی که کمتر از ۳۰ قالده 
از آن در ایران باقی مانده است اشاره کرد که کل بودجه 
کمتر از ۲ میلیارد تومان در سال است و گفت:درحالی که 
امروزه بسیاری از حامیان در پیج های اینستاگرام به طور 
رس��می اعالم می کنند که ماهانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون 
تومان کم��ک مالی و بعضا کمک های مالی خارجی نیز 
دریافت می کنند. اگر بنده به عنوان یکی از حفاظت گران 
حیات وحش در پیج اینستاگرام خود شماره حساب بانکی 
برای دریافت کمک مالی جهت حفاظت از یوزپلنگ ایرانی 
قرار دهم، آیا دستگاه های نظارتی به عنوان متخلفی که 

به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوزهای الزم اقدام 
به جمع آوری پول کرده با من برخورد نمی کنند؟  چگونه 
برخی افراد باعنوان حامی حیوانات به راحتی در پیج های 
اینستاگرام شماره  حساب های بانکی با دکر نام و شماره 
تلفن و دسترسی های »پی پال« برای دریافت کمک های 
خارجی دریافت می کنند و هیچ نظارتی بر اقدام این افراد 
وجود ندارد؟ آیا اگر خیریه ای حتی با مجوز برای کودکان 
کار بدون هماهنگی ش��ماره حس��اب ب��رای جمع آوری 
کم��ک های نق��دی و غیرنقدی از م��ردم اعالم کند با 
برخورد دس��تگاه های نظارتی روبرو نخواهدشد؟«وی به 
حادثه دو هفته  گذشته در دامشهر قم اشاره کرد که یک 
کودک چهارس��اله و یک هشت ساله توسط این سگ ها 
کش��ته ش��دند و توضیح داد: وقتی قصد انجام اقداماتی 
در جمع آوری این س��گ ها را داش��تند، افرادی از شمال 
ش��هر تهران مانع این جمع آوری ش��دند.  اگر این افراد 
نگران غذارس��انی به سگ ها در حاشیه شهرها و مناطق 
فقیرنشین هس��تند چرا آن ها را از نقاط مختلف جمع  و 
در دامشهر، آراد کوه و منطقه گلسار مجاور پارک چیتگر 
رهاس��ازی می کنند و به محله های باالی شهر تهران و 
کنار محل زندگی خ��ود منتقل نمی کنند؟ چرا حاضر به 
شنیدن ش��ب تا صبح صدای پارس سگ های ولگردی 
نیس��تند که در حال افزایش جمعیت در حاش��یه شهر و 
مناطق محروم هستند؟ چرا نگران سگ ها در محله های 
خارجی شهر هستند؟این کارشناس حیات وحش به درآمد 
غیرقانون��ی این افراد از طریق این حمایت ها اش��اره  و 
عن��وان کرد: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت بعضا برخی 
افرادی که ادعای عقیم سازی سگ ها را دارند، از داروی 
بیهوشی مورد اس��تفاده برای عقیم س��ازی سوءاستفاده 
می کنن��د. به عنوان مثال این افراد مدعی می ش��وند که  
قصد عقیم سازی ۱۰۰ قالده سگ را دارند و برای انجام 
این کار ۱۰۰ واحد داروی بیهوشی دریافت می کنند، اما 
تنها ۱۰ س��گ را عقیم می کنند و برای تعداد باقی مانده 
برچس��ب عقیم شدن را می زنند. احتمال تشخیص انجام 
ش��دن عمل جراحی عقیم سازی بر س��گ بسیار دشوار 
اس��ت. به علت این احتمال بس��یار ک��م، نظارت کمی 
نیز ب��ر آن صورت می گیرد. این اف��راد ۹۰ واحد داروی 
بیهوش��ی باقی مانده  را در بازار سیاه به قیمت بسیار باال 
می فروش��ند.نبی یان در پایان ضمن اشاره به وجود انواع  
فسادها در جریان عقیم سازی، پناهگاه داری و غذارسانی 
به س��گ های ولگرد گفت: به همین دلیل هنگامی که 
کارشناس��ان و متخصصان درباره لزوم مدیریت جمعیت 
سگ های ولگرد  صحبت می کنند، این افراد به علت به 
خطر افتادن درآمدی که از این راه دارند، به طور جدی با 
آن مخالفت می کنند. این افراد دوستدار و نگران حیوانات 
نیستند بلکه تنها نگرانی آن ها برای منابع مالی است که 

آن را به آسانی به دست می آورند.

وزیر بهداش��ت با اش��اره به بیمه رایگان حدود ش��ش 
میلیون نفر در کش��ور گفت: آرزوی بیمه همگانی که 
سال های سال در کشور مطرح بود، امسال محقق شده 
و با این زیرساخت بیمه است که می توانیم طرح دارویار 
را اجرا کنیم. به این ترتیب می توان یارانه س��المت و 
فرانش��یز بیمه ای را انجام داد؛ به طوریکه افزایش��ی در 
پرداخت��ی از جیب بیماران نداش��ته باش��یم.به گزارش 
»عصر ایرانیان« ، بهرام عین اللهی ادامه داد: ان شاءاهلل 
تا پایان امسال اجرای نسخه الکترونیک را در کشور به 
صد درصد برس��انیم. این اقدام چند مزیت برایمان به 
همراه دارد؛ یکی اینکه دسترس��ی به اطالعات داریم. 
یکی از مواردی که باید بر اساس آن برنامه ریزی کرد، 
اطالعات است. اطالعاتی مانند اینکه چه بیماری هایی 

ش��ایع اس��ت، چه داروهایی بیش��تر در کشور مصرف 
می ش��ود و نظیر اینه��ا. بنابراین نس��خه الکترونیک 
اطالعات بسیار ارزنده ای به ما می دهد و اجرای نسخه 
الکترونیک را به عنوان یک ضرورت پیگیری می کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه درباره وضعیت کرونا در کشور، 
گفت: بارها اعالم کرده ام، این که فکر کنیم کرونا تمام 
ش��ده، بسیار اشتباه اس��ت. کرونا، ویروسی است که تا 
س��ال ها باقی خواهد ماند. مشکلی که در زمینه کنترل 
کرونا وجود دارد، این است که دنیا در قبال این بیماری 
به صورت یکسان عمل نمی کنند. در حال حاضر میزان 
واکسیناس��یون در دنیا در برخی کش��ورهای آفریقایی 
ش��ش تا هشت درصد است و ویروس در این کشورها 
پایدار اس��ت.وی افزود: به عنوان مثال، سویه اُمیکرون 

از آفریقای جنوبی ش��روع شد. کشورهایی هستند که 
واکسیناسیون درس��تی نداشته اند و ایمنی افراد در این 
کش��ورها پایین اس��ت. بنابراین وقت��ی ویروس وجود 
دارد، جهش پیدا کرده و همه کشورها را متاثر می کند. 
باتوجه به آمار، فکر می کنم کش��ور م��ا هم وارد موج 
هفتم کرونا شده اس��ت.عین اللهی یادآور شد: آنچه در 
موج شش��م توانس��ت به ما کمک کند و حاشیه امنی 
را برایمان ایجاد کند، همکاری مردم در واکسیناسیون 
بود که باید از مردم تش��کر کنم. اکنون هم که هنوز با 
ش��دت باالیی دچار درگیری نشدیم، از مردم خواهش 
می کنم که حتما واکس��ن را به عنوان دز یادآور تزریق 
کنند.وی تاکید کرد: افرادی که ش��ش ماه از واکس��ن 
قبلی شان گذشته باشد، حتما باید واکسن یادآور تزریق 

کنند که منجر به تقویت سیس��تم ایمنی بدن می شود. 
کس��ی که به اُمیکرون مبتال شود، اگر واکسن تزریق 
کرده باشد، قطعا شدت بیماری اش کم خواهد بود و ما 
ش��اهد حوادث بد نخواهیم بود؛ به ویژه افراد باالی ۶۵ 
سال یا افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابت و 

... حتما واکسن دز یادآور را تزریق کنند.
وزی��ر بهداش��ت در پای��ان ب��ا تاکید بر ل��زوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی گفت: از نظر رعایت پروتکل های 
بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت تهویه و رعایت 
فاصله گذاری باید بیشتر توجه شود. امیدوارم بتوانیم این 
موج را هم به سالمت رد کنیم. وزارت بهداشت آمادگی 
کام��ل دارد و مراکز درمانی ما آمادگی کامل دارند؛ اما 

امیدواریم با پیشگیری، کارمان به درمان نرسد.

وارد موج هفتم کرونا شده ایم
وزیر بهداشت:

کشف حجاب عامدانه جرم است؛ حمایت قانونی پلیس از آمران به معروف
فرمانده فراجا:

فرمانده کل انتظامی کشور به رعایت حجاب 
بر اس��اس قانون در جمهوری اسالمی ایران 
اش��اره کرد و گف��ت: برابر قوانی��ن مصرحه، 
کشف حجاب جرم تلقی شده و مقابله پلیس 
با ناهنجاری های اجتماعی در چارچوب قانون 
صورت می گیرد.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
سردار حس��ین اشتری در مراس��م تجلیل از 
دس��ت اندرکاران طرح های امنیت اجتماعی 
و اخالقی با اش��اره به ع��زم و اراده پلیس در 
برخورد با عوامل ناامنی در جامعه اظهار داشت 
: مب��ارزه پلی��س با اراذل و اوباش، مفس��دان 
اقتصادی، سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد 
مخدر، سارقان، مجرمان فضای سایبری و ... 

از اولویت یکسانی برخوردار بوده و همگی در 
اولویت ی��ک فراجا قرار دارد.این مقام ارش��د 
انتظامی تصریح کرد: کش��ف بی��ش از ۱۸۰ 
ت��ن انواع م��واد مخدر و ه��زاران تن کاالی 
اساسی مردم و دس��تگیری بیش از ۳۰۰ نفر 
از اخاللگران عمده در نظام اقتصادی کشور، 
دستگیری بیش از ۱۴ هزار اخاللگر اقتصادی 
و اقدام به موقع پلیس در برخورد با معامالت 
فردایی به عن��وان یک��ی از مصادیق جرایم 
اقتصادی و محتکران کاالهای اساسی و نیز 
کشف بیش از ۷۰ درصد از سرقت های انجام 
شده و افزایش قابل توجه احساس امنیت در 
بی��ن مردم خود مبین اقدامات اقتداری پلیس 

در تامین امنیت جامعه اس��ت.این مقام ارشد 
انتظامی با تبریک فرارس��یدن هفته »عفاف 
و حج��اب« تصریح ک��رد: ۲۱ تیرماه که روز 
»عفاف و حجاب« نامگذاری شده است یادآور 
دالورمردی و شجاعت زنان و مردانی است که 
در مقابل اقدام ددمنشانه و دیکتاتوری رضاخان 
)کشف حجاب( ایستادگی کردند و در مسجد 
گوهر شاد در خون خود غلطیدند.سردار اشتری 
گفت: س��ابقه عفت و حج��اب زنان غیرتمند 
ایران اسالمی به صدها سال قبل برمی گردد 
که تبل��ور آن در انقالب اس��المی نمود پیدا 
کرده اس��ت؛ مردم عزیز، با فرهنگ و نجیب 
ایران اس��المی از سال های دور تاکنون مقید 

ب��ه حجاب و عفاف بوده و هس��تند.این مقام 
ارش��د انتظامی ادامه داد: حج��اب؛ برای زنان 
غیرتمند ایران اسالمی گوهر ارزشمندی است 
و همانطور که پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: 
»مرد از دامن زن به معراج می رود«، و هزاران 
شهید گلگون کفن انقالب اسالمی در دامن 
پاک زنان و مادران غیور ایرانی تربیت یافته و 
صاحب جایگاه و منزلت رفیع در نزد آفریدگار 
خود شدند.سردار اشتری گفت: حجاب، برای 
بانوان متدین و مس��لمان یک فریضه اس��ت 
این در حالی است که بانوان غیرمسلمان نیز 
بایستی در جمهوری اسالمی ایران پایبند به 
قانون باشند و حجاب اسالمی را رعایت کنند 

همانط��ور که در برخی دیگر از کش��ورها بی 
حجابی قانون است.فرمانده فراجا خاطرنشان 
کرد: برخی از کش��ورها دم از آزادی می زنند 
این در حالی اس��ت که به بانوی مس��لمان و 
باحجاب )اش��اره به اخراج بان��وان باحجاب از 
دانشگاه، ادارات و ...( خدماتی ارائه نمی دهند؛ 
البته ما تعرضی به قوانین آن ها نمی کنیم اما 
این کشورها شعار آزادی سر می دهند و به آن 
عمل نمی کنند و دایه مهربان تر از مادر شده 
اند و با ادعای شعار آزادی چهره واقعی خود را 
نش��ان نمی دهند در حالی که عمل آن ها در 
محدودسازی زنان محجبه هویت واقعی غربی 

ها را برمال می سازد.
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اقتصاد خرد

ممنوعیت حذف بی دلیل متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید 
گفت: ح��ذف متقاضیان ط��رح نهضت ملی 
بدون علت موجه در هیچ یک از شرکت های 
تابعه قابل قبول نخواهد بود. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، 
علیرضا جعفری اظهار کرد: حذف متقاضیان 
طرح نهض��ت ملی بدون علت موجه در هیچ 
یک از ش��رکت های تابعه قابل قبول نخواهد 
بود و در صورت حذف بدون علت متقاضیان 
مس��کن نهض��ت ملی ب��ا کارگ��زار مربوطه 
برخورد خواهد شد. مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید با تأکید بر پیشبرد طرح های 
نهضت ملی در حوزه مسکن و آماده سازی به 
صورت همزمان در شهرها، بیان کرد: شهرها 
در این مس��یر از ظرفیت پیمان��کاران و انبوه 
سازان بهره برده و صدرو پروانه برای ساخت 
ش��هرک ها را نیز با توجه به ضوابط و قوانین 
موجود در دس��تور کار ق��رار دهند. وی گفت: 
مهم تری��ن اقدامات در بخش پیش��برد طرح 
نهضت ملی مسکن اعم از پاالیش متقاضیان، 
تعریف طرح ها و زمین، انتخاب پیمانکار و آغاز 
عملیات اجرایی است که باید در تمامی شهرها 
با توجه به برنامه زمانبن��دی پیش رفته و در 

دستور کار قرار گیرد.

بازار حمل ونقل دریایی ایران برای 
خارجی ها جذاب است

دبیر انجمن کشتیرانی گفت: بازار حمل دریایی 
کااله��ای فله و جنرال کارگ��وی ایران برای 
شرکتهای کشتیرانی خارجی جذابیت باالیی 
دارد. مس��عود پل مه در گف��ت وگو با »عصر 
ایرانیان« درباره آخرین وضعیت صنعت حمل 
و نق��ل دریای��ی در پی افزای��ش تعرفه های 
بندری اظهار کرد: با توجه به اینکه تجهیزاتی 
که در بنادر اس��تفاده می شود تماماً تجهیزات 
اس��تراتژیک و خارجی هستند، به گونه ای که 
بی��ش از ۹۰ درصد از خارج و به صورت ارزی 
تهیه می شود، لذا امکان تأمین ارز در قالب های 
متداول بانکی در دنی��ا را نداریم و باید مالک 
یا س��رمایه گذار تجهیزات بن��دری، توانایی 
بازسازی یا تأمین این تجهیزات را داشته باشد. 
وی افزود: مصرف کننده این تجهیزات از یک 
سو با محدودیت های نرخ گذاری مواجه است 
که نباید از رقمی بیشتر شود و از سوی دیگر 
با هزینه های ارزی نوس��ازی این تجهیزات و 
خدماتی که از سایر بخش ها دریافت می کند 
روبه روست که در نتیجه سرمایه گذار با یک 
قاعده نامتعارف اقتصادی مواجه می ش��ود که 
عمده دالیل آن تحریم ه��ا در کنار مدیریت 
ضعیف بخش های دولتی اس��ت. دبیر انجمن 
شرکت های کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه 
داد: اگر به این سمت برویم که عرضه و تقاضا 
را به گونه ای گسترش دهیم که این روابط بر 
بستر رقابت ش��کل بگیرد، نه سرمایه گذار و 
ن��ه مصرف کننده نهایی و دریافت کننده این 

خدمات ناراضی نیستند.

رشد ۹۸ درصدی ترانزیت جاده ای در 
سال ۱4۰۰

مدیرکل دفت��ر ترانزیت و حم��ل و نقل بین 
الملل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از افزایش ۹۸ درصدی ترانزیت کاال در سال 
گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ خبر داد. جواد 
هدایتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبر 
اظه��ار کرد: پارس��ال در حمل و نقل جاده ای 
کش��ورمان ۹ میلی��ون و ۳۰۰ ه��زار تن کاال 
ترانزیت ش��د که در مقایس��ه با سال پیش از 
آن، ۹۸ درصد رشد نشان می دهد. در سه ماه 
امسال هم ۴۳ درصد افزایش در حوزه ترانزیت 
اتفاق افتاد. وی با اش��اره به س��فر اخیرش به 
روسیه گفت: در این سفر برای احیای کریدور 
ش��مال- جنوب توافقات خوبی در حوزه های 
مرزی، کنس��ولی و تشریفات و مقررات حمل 
و نقل گمرکی صورت گرفت. هدایتی با اشاره 
ب��ه اهمیت این کریدور تاکید کرد: پس از ۲۲ 
س��ال از امضای این توافقنامه، اکنون فرصت 
مناسبی برای احیای این توافقنامه ایجاد شده 
اس��ت. مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل 
بین الملل س��ازمان راهداری گفت: امس��ال 
ب��رای ترانزیت ۲۰ میلیون تن کاال از مس��یر 
ایران هدف گذاری شده که ۱۰ میلیون تن آن 
از مس��یر کریدور شمال- جنوب حمل خواهد 
شد. وی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی به ازبکستان گفت: 
کش��ورهای آس��یای میانه به دلیل محصور 
بودن در خش��کی برای تأمین کاالهای مورد 
نیاز و صادرات محصوالت خود نیازمند مسیر 
حمل و نقل کشورهای همسایه به ویژه ایران 

هستند.

اخبار

خودکفایی پایدار در تولید گندم تا 3 
سال آتی

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت: برای 
تش��ویق کشاورزان به کش��ت گندم در سال 
آینده، قیمت تضمینی خرید این محصول تا 
اواخر ماه آینده )مرداد( اعالم می شود. علیرضا 
مهاجر در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: 
در زمینه قیمت محصوالت کشاورزی به ویژه 
محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم های 
خوبی برداش��ته ش��ده اس��ت. برای تشویق 
کشاورزان قیمت پایه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
و هزار تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، مقرر شد که 
دولت از کشاورزان بخرد. معاون امور زراعت 
وزیر جهاد کش��اورزی افزود: برنامه ریزی ما 
در سه س��ال آینده دس��تیابی به خودکفایی 
پای��دار در تولی��د این محصول اس��تراتژیک 
اس��ت یعنی خودکفایی دائمی ش��ده و هیچ 
وقت به صورت سینوس��ی باال پایین نشود. 
وی همچنین درباره قیمت کود گفت: قیمت 
کود نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است. 
خوشبختانه دولت موافقت کرد که قیمت کود 
را هم ۴۶ درصد کاهش بدهد و این باعث شد 
که میزان مصرف کود پایه افزایشی باشد که 
اگر این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم کود را به 
اراضی کشاورزان برسانیم. قطعاً ما می توانیم 
در دو سه سال آینده به خودکفایی برسیم و به 
دنبال این هستیم راهی را پیدا کنیم. مهاجر 
با اشاره به اینکه امسال میزان تولید، خرید و 
حتی قیمت گندم افزایش یافته اس��ت گفت: 
پیش بینی شده خرید امسال گندم از حدود ۶ 
میلیون تن بیشتر شود و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار 
میلیارد تومان یعنی ۴ برابر پرداختی تضمینی 

داشته باشیم.

افزایش تولید 4 قلم کاالی لبنی 
منطقی نیست

س��خنگوی انجمن لبنی ب��ا انتقاد از تصمیم 
جدید وزارت جهاد برای اختصاص ۵۰ درصد 
ش��یرخام برای تولید چه��ار محصول، گفت: 
آی��ا وزارت جه��اد فروش ای��ن محصوالت 
را تضمی��ن می کن��د؟ محمدرض��ا بنی طبا، 
س��خنگوی انجم��ن صنایع لبنی ای��ران در 
گفتگو ب��ا »عصر ایرانیان« اش��اره به اینکه 
جه��اد  وزارت  بازرگان��ی  توس��عه  مع��اون 
کش��اورزی در نامه ای به صنایع لبنی اعالم 
کرده که تا ۵۰ درصد ش��یرخام فقط به تولید 
۴ محص��ول اختصاص یابد، گفت: این چهار 
محصول ش��امل شیر نایلونی کم چرب ۹۰۰ 
گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتًا 
چرب و ماست ست ساده ۲.۵ کیلوگرمی کم 
چرب اس��ت. وی با بیان اینکه وزارت جهاد 
کش��اورزی چنین تصمیمی را بدون مشورت 
ب��ا متخصص��ان و تش��کل های تخصصی 
اتخاذ کرده اس��ت، افزود: بازار تابع عرضه و 
تقاضاس��ت و تقاضا مشخص می کند که چه 
مقدار از محصول باید تولید ش��ود به عنوان 
مثال تقاضا از سوی فروشگاه های زنجیره ای 
و مردم برای شیرنایلونی کم است. این فعال 
صنف��ی ادامه داد: عالوه ب��ر تقاضای کم از 
س��وی مردم، چون حاشیه سودی محصولی 
مانند ش��یر نایلونی برای فروشگاه ها هم کم 
است، آنان تمایلی به سفارش آن ندارند. بنی 
طبا گفت: بنابرای��ن با توجه به حجم تقاضا، 
کارخانجات نمی توانند تولی��د آن را افزایش 

دهند.

صنعت فرش دستباف مورد بی مهری 
قرار گرفته است

مدی��ر عامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
فرش دستباف ایران گفت: این صنعت فاخر 
در طول ۲ دهه اخیر به ش��دت در همه ابعاد 
بیمه ای، تس��هیالت و تولید مورد بی مهری 
قرار گرفته است. عبداهلل بهرامی در گفت وگو 
با »عصر ایرانیان« از برخی مسئوالن دولتی 
به خاطر افزای��ش ۵۰۰ درصدی حق حضور 
صنعت فرش در نمایش��گاه فرش دس��تباف 
انتقاد کرد و خواستار تجدید نظر در این هزینه 
شد. به گفته وی،  هنر صنعت فرش دستباف 
یک��ی از فاخرتری��ن کاالی تولیدی کش��ور 
اس��ت و از همه ابعاد صادراتی، اشتغال زایی، 
ارز آوری و فرهنگ��ی همواره در طول تاریخ 
دارای جای��گاه ویژه ای بوده و همچمنان این 
جایگاه را داراس��ت، ام��ا این صنعت فاخر در 
ط��ول ۲ ده��ه اخیر به ش��دت در همه ابعاد 
بیمه ای، تس��هیالت و تولید مورد بی مهری 
دولت مردان قرار گرفته اس��ت. مدیر عامل 
اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف 
ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پس از 
۲ سال انتظار و با رفع محدودیت ها و الزامات 
کووید ۱۹، بزرگ ترین و متنوع ترین نمایشگاه 
فرش دس��تباف قرار اس��ت برای بیس��ت و 
نهمین بار در محل نمایشگاه های بین المللی 
تهران در یکم ش��هریور ماه برگزار شود، اما 
متاس��فانه وزارت صمت ب��ه جای حمایت از 
تولید کنندگان برای مش��ارکت اثر بخش در 
این نمایش��گاه بزرگ، در اقدامی ناروا هزینه 
نمایشگاه را ۵۰۰ درصد یعنی ۵ برابر ۲ سال 

قبل تعیین کرده است. 

رئیس س��ازمان امور اراضی کش��ور گفت: 
س��ازمان امور اراضی با تغییر کاربری های 
غیرمج��از اراضی کش��اورزی ب��ا قدرت و 
جدیت در حال برخورد است. صفدر نیازی 
در گفت وگ��و با خبرنگار مهر ب��ا تاکید بر 
اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین 
امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد: یکی 
از مؤلفه های امنیت غذایی، حفظ کاربری 
ح��دود ۱۶ میلی��ون و ۷۰۰ ه��زار هکتار 

اراضی کش��اورزی موجود کشور است که 
در قانون حفظ کارب��ری اراضی نیز بر آن 
تاکید و وزارت جهاد کشاورزی مجری آن 
است. مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز 
و از طرفی صدور مجورز تغییر کاربری های 
مجاز هر دو به طور همزمان در حال انجام 
اس��ت. رئیس س��ازمان امور اراضی کشور 
افزود: در هفت سال گذشته حدود ۸۰ هزار 
مجوز برای س��رمایه گذاران در حوزه های 

کشاورزی، گردشگری، صنعت و غیره برای 
توسعه کشور صادر شده است. این اقدام بر 
اساس وظایف و با تقاضای سرمایه گذاران 
و متقاضی��ان توس��ط کمیس��یون تبصره 
یک ماده یک قان��ون حفظ کاربری انجام 
می ش��ود. وی با بیان اینکه وضعیت تغییر 
کاربری غیرمجاز نگران کننده است، گفت: 
ب��ا توجه به اینکه خود اراضی کش��اورزی 
و تغییر کاربری آنه��ا ارزش افزوده باالیی 

ایجاد می کند، تولید محصوالت کشاورزی 
به ای��ن ان��دازه درآمدزایی ن��دارد. معاون 
وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به افزایش 
نقدینگی در کش��ور ادامه داد: سودجویان 
از این شرایط سوءاس��تفاده کرده و اراضی 
را از کش��اورزان خریداری کرده و آن را با 
قیم��ت باالیی به فروش می رس��انند. وی 
تاکید کرد: س��ازمان ام��ور اراضی با تغییر 
کاربری های غیرمجاز اراضی کش��اورزی 

ب��ا قدرت و جدیت در حال برخورد اس��ت. 
نیازی تصریح کرد: س��ال گذشته ۶۶ هزار 
مورد تغیی��ر کاربری غیرمجاز در کش��ور 
شناسایی که با ۲۲ هزار مورد در حین اجرا 
برخورد ش��د. دو هزار حکم نیز که توسط 
مراجع قضائی صادر شده بود اجرا شد. وی 
تاکید کرد: هر گونه تغییر کاربری در اراضی 
کش��اورزی جرم و ممنوع است مگر اینکه 

مجوزهای الزم صادر شده باشد. 

برخورد جدی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد؛

 اشتغال زایی در سایه رونق ترانزیت
راه آهن کرمانشاهـ  خسروی ؛ 

احداث و بهره برداری خط ریلی اس��تراتژیک کرمانشاه � 
خس��روی عالوه بر ایجاد اش��تغال و شکوفایی اقتصادی 
برای مردم کرمانشاه و منطقه، می تواند مزیت های زیادی 
برای کشور در زمینه فروش خدمات لجستیکی و ترانزیتی 
به ارمغان بیاورد و پل ارتباطی بین ایران، عراق و س��وریه 
باشد. رئیس جمهور کش��ورمان  در جمع مردم شهرستان 
س��رپل ذهاب در مرقد مطهر احمد بن اسحاق )ره( با بیان 
اینکه ایجاد کار مولد می تواند به رونق تولید منجر ش��ود، 
اظهار کرد: امروز بیکاری به مس��ئله مهم کشور خصوصًا 
استان کرمانشاه تبدیل شده است، لذا ایجاد اشتغال و رفع 
معضل بیکاری یکی از اولویت های مهم دولت اس��ت. به 
گفته آیت اهلل رئیس��ی گام های اساسی برای رفع معضل 
بیکاری برداش��ته خواهد ش��د و تاکید بر ایجاد بسترهای 
الزم برای اشتغال جوانان از مسائل اصلی و محوری دولت 

سیزدهم است.
راهآهنکرمانشاه-خس�روی؛ایجاداشتغالدرسایه ���

رونقترانزیت
 یکی از مهمترین پروژه هایی که در استان کرمانشاه جریان 
دارد، ساخت راه آهن استراتژیک کرمانشاه-خسری است 
که بنا است به عنوان پلی ارتباطی بین ایران و عراق عمل 
کند، راه آهنی که احداث و بهره برداری از آن عالوه بر ایجاد 
اشتغال و ش��کوفایی اقتصادی برای مردم کرمانشاه، می 
تواند عوائد فراوانی را در زمینه فروش خدمات لجستیکی 
و ترانزیتی برای کش��ور به ارمغان بیاورد. مطابق با اخبار 
واصله، بنا اس��ت که رئیس جمهور در جریان این سفر، از 

روند ساخت این پروژه مهم ریلی بازدید داشته باشد.
راهآهنکرمانشاه-خس�رویعملکردترانزیتیکشور ���

راافزایشمیدهد
در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد 
حم��ل و نقل در گفت و گو با خبرگ��زاری فارس می گوید: 
قرارگیری ایران در چهارراه ترانزیت و لجس��تیکی جهان، 

نعمتی اس��ت که بهره گی��ری از آن می تواند ارزش آفرینی 
زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. به گفته وی بهره 
گیری از عوائد ترانزیت نیاز به ملزوماتی از جمله زیرساخت 
های مناسب، روابط سیاسی مناسب با کشور های همسایه 
و همچنی��ن روانی حم��ل و نقل و فرآیند ه��ای مرزی و 
لجس��تیکی دارد، بدون ش��ک بهبود در شرایط هر یک از 
ای��ن عوامل، می تواند به بهبود در میزان عملکرد ترانزیتی 
کشور منجر شود. کارشناس اقتصاد حمل و نقل افزود: هم 
اکنون یکی از مهمترین پروژه هایی که می تواند عالوه بر 
بهبود ش��رایط صادرات و واردات کشور، به بهبود در میزان 
ترانزیت کاال از ایران کمک کند، پروژه پر اهمیت راه آهن 
کرمانشاه خسروی است که در چند سال گذشته در دستور 
کار قرار داش��ته است اما به واسطه عدم تمرکز دولت های 
گذشته بر تکمیل و بهره برداری از آن، همچنان نیمه تمام 

باقی مانده است.
راهآهنکرمانشاه-خسرویمکملخطآهنشلمچه- ���

بصره
شاهجویی ادامه داد: پروژه راه آهن تک خطه کرمانشاه-

خس��روی ک��ه ۲۶۳ کیلومت��ر ط��ول دارد، قادر اس��ت 
کرمانشاه را به خسروی در ایران و سپس به خانقین در 
عراق متصل کند، این پروژه کلیدی، پس از رسیدن به 
خانقین، عمال به شبکه ریلی عراق متصل خواهد شد و 
به نسبت مس��یر ریلی دیگر در دست ساخت بین ایران 
و عراق )ش��لمچه-بصره( به واسطه فاصله کمتر میان 
پایتخت دو کش��ور از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، 
هر چند احداث این راه آهن نباید خللی در روند س��اخت 
راه آهن شلمچه-بصره وارد آورد. وی بیان کرد: مطابق 
با آنچه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور به عنوان مجری اصلی این ط��رح ریلی عنوان 
م��ی دارد، اعتبار مورد نیاز برای اح��داث و بهره برداری 
از ای��ن راه آهن مهم و اقتصادی به رقمی بالغ بر ۶ هزار 
میلیارد تومان می  رس��د که البته تکمیل اتصال ریلی از 
مرز خس��روی تا خانقین عراق و همچنین بهسازی راه 
آه��ن متصل کننده خانقین به بغ��داد نیز قریب به ۳.۸ 
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. کارش��ناس اقتصاد 
حم��ل و نقل اضافه کرد: البته الزم به ذکر اس��ت که با 

توجه به تقاض��ای واردات و صادرات بین ایران و عراق 
و ترس��یم افق های ترانزیتی قابل دس��ترس برای این 
پروژه، می توان ادعا کرد که  پروژه راه آهن کرمانش��اه-

خس��روی یکی از اقتصادی ترین راه آهن های در دست 
ساخت کشور است.
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ش��اهجویی تاکید کرد: فارغ از همه عوائدی که افتتاح و 
بهره برداری از این پروژه می تواند برای کش��ور به ارمغان 
بیاورد، احداث و بهره برداری از این خط ریلی کمک خواهد 
کرد تا به صورت ساالنه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه 
جویی در مصرف سوخت کش��ور حادث شود. وی عنوان 
داش��ت: جدای از این مس��ائل فنی و اقتص��ادی، راه آهن 
کرمانشاه-خس��روی قادر خواهد بود به عنوان مهمترین 
مس��یر اتصالی بین ای��ران و عراق در زمین��ه جابه جایی 
مس��افران و زائران عتبات عالیات خصوصا در ایام اربعین 
مثمر ثمر واقع ش��ده و به جذب بیشتر گردشگران عراقی 
به کش��ور کمک کند؛ این مهم می تواند به تعمیق روابط 
دو کشور و دو ملت کمک نماید. کارشناس اقتصاد حمل 
و نقل در پاسخ به این سوال که به نظر شما با وجود چنین 
مزیت هایی چرا تاکنون این پروژه مهم تکمیل نشده است؟ 
تصریح کرد: به هر حال در س��ال های گذشته دولت ها به 
واسطه کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت با تنگنای 
تامین منابع موردنیاز برای تکمی��ل پروژه های زیربنایی 
مهم مواجه بوده اند و پروژه راه آهن کرمانشاه-خس��روی 
نیز از این قاعده مستثنی نیس��ت. بنابراین گزارش پروژه 
استراتژیک راه آهن  کرمانشاه-خسروی آنچنان اهمیت دارد 
که دولت می تواند با استفاده از مدل های به روز تامین مالی 
که در سایر کش��ورهای پیشرفته جهان نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد، فرآیند تامین مالی، احداث و بهره برداری از 

آن را هر چه سریع تر به ثمر برساند.

کارشناسان در نشست علمی و تخصصی مطرح کردند، 
یکی از عوامل محوری در افزایش بهره وری کشاورزی، 
مدیری��ت منابع آب روس��تاها و افزایش بهره وری آب 
در بخش کش��اورزی اس��ت که این مهم رمز افزایش 
تولید و تحرک اقتصادی روستاها است. هشتاد و دومین 
نشس��ت علمی تخصصی با مدیریت علمی حمید رضا 
عدل مش��اور امور فنی و اجرائی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور و با س��خنرانی رامین میرزایی رئیس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان زنجان و نادر 
مالکی؛ رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
سمنان، برگزار شد. در ابتدای این نشست علمی حمید 
رضا عدل مش��اور ام��ور فنی-اجرائی رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور، به عنوان مدیر علمی نشست 
گفت: امید دارم ضمن بررسی موضوع بهره ورری آب 
در نشست امروز و انتقال تجارب استانی به مخاطبان، 
بتوانیم در آس��تانه تدوین برنامه هفتم توسعه گام های 
مثبتی را در راس��تای هماهنگ سازی برنامه و اجرا با 
منابع موجود برداش��ته باش��یم. رامین میرزایی رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به عنوان 
سخنران ابتدایی نشس��ت در ابتدا به مطالعات صورت 
گرفته در مورد اقتصاد روس��تاهای زنجان اش��اره کرد 
و گفت: سند برنامه توس��عه اقتصادی، اشتغال زایی و 
طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان 
تهیه شده است. وی براساس یافته های اسناد مطالعات 
روستایی، به موانع ارتقاء بهره وری در روستاهای استان 
زنجان اشاره کرد و گفت: شکاف معنی دار قیمت تولید 
تا مصرف فاصله معناداری بین قیمت در مزرعه و قیمت 
مصرف کننده به وجود آورده است و این موضوع منجر 
به خروج بخش زیادی از ارزش افزوده بخش کشاورزی 
از روستاها ش��ده و سود اصلی ناشی از تولید را نصیب 
واسطه ها می کند. وی در تبیین این شکاف درآمدی به 
این نکته اش��اره کرد که این ش��کاف به کاهش درآمد 
و انگیزه های سرمایه گذاری روستانشینان منجر خواهد 
شد و به دلیل ناکارآمدی سیاست های اصالحی، فرایند 
ت��ار عنکبوتی قیمت گذاری در بیش��تر محصوالت رخ 

می دهد. میرزای��ی در ادامه به م��ورد دیگری از موانع 
ارتقاء بهره وری در روس��تاها اش��اره کرد و با تش��ریح 
مقیاس خرد فعالیت ها در بخش کش��اورزی ادامه داد: 
متأثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکل 
گیری سیاس��تگذاری کشاورزی صنعتی بزرگ در چند 
دهه گذشته، مقیاس تولید کشاورزی در روستاها بسیار 
کوچک ش��ده اس��ت. وی در تبیین این دغدغه گفت: 
در چنین شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت ها صرفًا 
معیشتی بوده اس��ت، معمواًل اهداف اقتصادی مدنظر 
قرار نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه 
اقتصادی لحاظ نشده است. رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان زنجان در تشریح چالش های اصلی 
مس��ئله آب در روس��تاها ادامه داد: آب یکی از ارکان و 
نهاده های محوری اقتصاد روس��تا است. فلذا تغییرات 
اقلیم و محدودیت بارش در س��ه دهه گذش��ته از یک 
س��و و افزایش ش��دید تقاضای مصرف آب در بخش 
کشاورزی همزمان با گسترش اراضی زیر کشت آبی و 
همچنین حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از دهه ۱۳۶۰ 
به این سو مسئله آب روستایی را به یک بحران تبدیل 
کرده است. وی ادامه داد: عدم به کارگیری فناوری های 
نوین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و فقدان 
بازار آب، بر مساله میزان بهره¬وری آب و نقش آن در 
اقتصاد و درآمد روستایی تأثیر منفی داشته است. جالب 
اس��ت بدانیم با اس��تفاده از فناوری های نو و با میزان 
مصرف آب کنونی در بخش کشاورزی، می توانیم تولید 
را دو تا س��ه برابر افزایش دهیم. وی خاطر نشان کرد: 
رش��د اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه گذاری و 
رشد بهره وری متکی است. این در حالی است که رشد 
صرفاً بر مبنای سرمایه گذاری به سرعت مشمول قاعده 
بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه گذاری را 
کاهش می دهد. میرزایی در تشریح این موضوع گفت: 
مطالعات اقتصادی نش��ان می دهد که رشد بیش از ۵۰ 
درصد در روس��تاها وابس��ته به ارتقاء و رشد بهره وری 
اس��ت. وی در ای��ن مورد تأکید ک��رد و گفت: یکی از 
عوامل محوری در افزایش بهره وری روستاها، مدیریت 

منابع آب روس��تاها و افزایش بهره وری آب در بخش 
کش��اورزی رمز رس��یدن به امنیت غذایی پایدار است. 
این مقام مس��ئول اس��تانی به مهمترین دالیل نیاز به 
بهبود بهره وری آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: سهم 
باالی کش��اورزی در مصرف آب، پیامدهای زیس��ت 
محیط��ی و اقتصادی هدر رف��ت آب، افزایش جمعیت 
و نیاز غذایی و همچنین افزایش تقاضا و قیمت آب در 
آینده از مهمترین عوامل مؤثر در این بخش به حساب 
می آین��د. میرزای��ی در تکمیل نگاه خ��ود به وضعیت 
بهره وری مصرف آب در ایران اش��اره کرد و افزود: در 
کشورهای پیشرفته تولید ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم محصول به 
ازای مصرف یک متر مکعب آب گزارش ش��ده است. 
میرزایی در ادامه ب��ه نتایج اجرای راهکارها پرداخت و 
گفت: میانگین ش��اخص به��ره وری فیزیکی مصرف 
آب در ش��رایط موجود و بهب��ود یافته، به ترتیب ۳.۴ و 
۴.۵ کیلوگرم بر متر مکعب برآورد شده است. بنابراین 
ب��ه طور میانگین اجرای راهکارهای به زراعی منجر به 
افزایش شاخص کارایی مصرف آب به میزان ۳۲ درصد 
می شود. وی در خاتمه س��خنان خود به جمع بندی و 
نتیجه گیری پرداخت و گفت: سطح کشت محصوالت 
منتخب در کل استان، از مقادیر شاخص کارایی مصرف 
آب تبعیت نمی کند. همچنین مقادیر راندمان کاربرد آب 
اندازه گیری شده در مزارع مختلف نشان داد که مقادیر 
راندم��ان کاربرد واقع��ی آب، کمتر از مقدار پتانس��یل 
آن اس��ت. دلیل اصلی این موض��وع نیز عدم مدیریت 
صحیح آب مزرعه است. استفاده از سیستم های نوین 
آبیاری، به علت توزیع یکنواخت آب و متناس��ب با نیاز 
آبی محصول و همچنین با لحاظ شرایط خاک، موجب 
افزایش راندمان آبیاری در س��طح مزرعه می شود. وی 
افزود: نتایج به دس��ت آمده در بی��ش از ۱۲۲ نقطه در 
س��طح اس��تان زنجان نشان داد، ش��اخص بهره وری 
مصرف آب کشاورزی در درجه اول، وابسته به مدیریت 
صحیح آب در مزرعه، مدیریت صحیح تغذیه و س��ایر 
عملیات زراعی است. در ادامه این نشست نادر مالکی؛ 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان 

به عنوان س��خنران دوم در تش��ریح آئین نامه اجرائی 
ماده ۲۷ برای دس��تگاه های اجرائی و فرمانداران گفت: 
این تکلیف قانونی در قالب برگزاری کارگاه آموزشی در 
محل سازمان به همراه مکاتبه با فرمانداران و انتخاب 
۳۹ روس��تا با هدف تدوین برنامه توس��عه اقتصادی و 
اش��تغال زائی روستایی برنامه ریزی و اجرا شد. مالکی 
در ادامه گفت: هماهنگی و هم افزایی بین دس��تگاه ها 
و نهاده��ای دارای مأموریت در روس��تا، تاکید ویژه در 
لحاظ الزامات دهستانی، بخش و شهرستانی در تدوین 
سند روستا، تاکید ویژه بر نگرش حوزه آبخیز و توسعه 
فضایی در تدوین س��ند روس��تا، تاکید بر برنامه ریزی 
مبتنی بر مزیت های نسبی روستا و زنجیره ارزش تولید، 
مشارکت مؤثر روستاییان در بررسی وضعیت موجود و 
تدوین س��ند و استفاده از تس��هیلگر را الزامات اجرایی 
در تدوین س��ند هر روستا است. وی همچنین به نقش 
تسهیلگر توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در فرایند 
ساماندهی توس��عه اقتصادی و اشتغال روستایی اشاره 
کرد و گف��ت: کمک به برنامه ری��زی فردی، گروهی 
و محلی در راس��تای بهبود وضعی��ت زندگی فردی و 
اجتماعی، ایجاد آگاهی و حساس��یت در روستانشینان 
برای س��ازماندهی امور، شناسایی افراد فعال در روستا، 
ایجاد انگیزه در روستا برای فعال کردن سازمان محلی 
مش��ارکتی، س��ازماندهی و تش��کیل س��ازمان محلی 
برای ش��روع کار، کمک به تش��کیل سرمایه در روستا 
)ایجاد صندوق توس��عه اقتصادی و اشتغال روستایی( 
و نیز ترویج روحیه تصمیم گیری مش��ارکتی در روستا 
از مهمترین نقش های تس��هیلگر توس��عه اقتصادی و 
اش��تغالزایی روستایی به حساب می آیند. مالکی سپس 
به ویژگی های اس��ناد توسعه استان سمنان پرداخت و 
خاطرنشان کرد: آب محور بودن، رصد کلیه فعالیت های 
خرد، متوس��ط و بزرگ در بررس��ی وضعیت موجود و 
بررسی پروژه های پیش��نهادی، متقاضی محور بودن، 
تاکید ویژه بر زنجیره ه��ای تولید و ارزش محصوالت 
روستائی و همچنین هوشمند بودن از ویژگی های اسناد 

توسعه استان سمنان است. 

فزایش بهره وری آب، رمز افزایش تولید و ماندگاری در روستا

 عرضه باید با هماهنگی صمت باشد
جزئیات عرضه خودرو در بورس؛

سخنگوی وزارت صمت گفت: عرضه خودرو باید با هماهنگی وزارت صمت 
باشد و محصوالتی که تولید و عرضه آنها بیش از میزان تقاضا است، امکان 
عرضه در بورس را خواهند داشت. امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت ضمن 
بیان اینکه وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس اس��ت اما این عرضه 
باید با شرایطی همراه باشد، به مهر اعالم کرد: در جلسه شورای عالی بورس، 
وزیر صمت پیشنهاد عرضه خودرو در بورس را ارائه کرد و این موضوع قبل از 
پیش��نهاد وزیر، در دستور کار شورا نبود. وی با بیان اینکه خودروسازان باید با 

بنا به شرایطی محصوالت خود را در بورس عرضه کنند، افزود: در واقع عرضه 
خودرو باید با هماهنگی وزارت صمت انجام ش��ود و خودروهایی که در مسیر 
خروج از قرعه کش��ی قرار دارند و به نوعی تولید و عرضه آنها بیش از میزان 
تقاضا اس��ت، امکان عرضه در بورس کاال را خواهند داشت. قالیباف در مورد 
مخالفت اولیه وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس نیز گفت: ماه قبل قرار 
بود همه خودروس��ازان در س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال باشند تا با 
شفافیت کامل خودرو عرضه کنند و به این ترتیب مشخص شود سیاستگذاری 

بعدی به چه صورت خواهد بود؛ بنابراین در آن زمان نمی شد به یک خودروساز 
خاص اجازه داد که با نظر خود به عرضه در بورس بپردازد. سخنگوی وزارت 
صم��ت تاکید کرد: بنابرای��ن از این به بعد با هماهنگی کامل وزارت صمت و 
رعایت ش��رایط، خودرو در بورس عرضه خواهد شد؛ به این صورت که اگر به 
عنوان نمونه قرار است خودروهای شاسی بلند در بورس کاال عرضه شود، در 
این صورت باید همه خودروسازان شبه دولتی و خصوصی خودروهای خود را 

در این کالس در بورس کاال وارد کنند.



خبر

 شنبه 25 تير 1401  16 ذی الحجه 1443
16 جوالی  2022   شماره 3600

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

بانک و بيمه

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران 
مدیرعامل بانک ملی ایران با انتش��ار پیامی، 
فرا رس��یدن زادروز حکیم محمدبن موس��ی 
خوارزم��ی و روز فن��اوری اطالع��ات را ب��ر 
تالشگران این عرصه در بانک و شبکه بانکی 
کشور تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ای��ران، متن پیام دکتر محمدرضا 

فرزین به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بان��ک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین 
بنگاه های اقتصادی کش��ور و بازوی توانمند 
دولت همواره نقش��ی ب��ی بدیل در کمک به 
توسعه، تحوالت زیربنایی و پیشرانی عرصه 
های مختلف ایفا کرده اس��ت که بی ش��ک 
نق��ش و حضور نخب��گان و دانش آموختگان 
آن در خلق ایده های نو بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت. بانک ملی ایران با تکیه بر نیروهای 
جوان و متخصص و همچنین استراتژی های 
فناوران��ه خود، توس��عه و تح��ول دیجیتال و 
همچنین رس��یدن به نئوبانک را از مهم ترین 
اهداف خود در س��ال ۱۴۰۱ قرار داده و تمام 
توانای��ی و توجه خود را در راس��تای اعتالی 
دانش و فناوری اطالع��ات در عرصه بانکی 
ب��ه کار می گی��رد. یقینا در عص��ر بانکداری 
الکترونیک، بخش فناوری اطالعات یکی از 
اثرگذارتری��ن و مهم ترین حوزه های صنعت 
جدید بانکداری اس��ت و توسعه محصوالت 
نوی��ن بانک ملی ایران، گس��ترش بانکداری 
دیجیتال و ارتقای س��طح خدم��ات دهی به 
نظام بانکی کش��ور و هموطنان گرانقدر یقینا 
ب��ا تکیه بر همت واالی نیروهای پرتالش و 
زحمتکش��ی که در بانک و نهادهای وابسته 
به آن خدمت می کنن��د، امکان پذیر خواهد 
بود. این روز پرافتخار را به نمایندگی از همه 
همکارانم در بانک مل��ی ایران، بر فناوران و 
فرهیختگان عرص��ه فناوری اطالعات بانک 
و ش��بکه بانکی کشور تبریک گفته و آرزوی 

توفیق و بهروزی دارم.

رشد 27۰ درصدی سود انباشته سهام 
بانک گردشگری

مجموع س��ود انباش��ته بانک گردشگری در 
سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۵۰ میلیارد تومان رسید 
که نس��بت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۷۰ درصد 
رشد داشت. انتشار صورت های مالی بانک 
گردش��گری نش��ان می دهد که این بانک 
توانس��ته عملکرد مثبتی را در سال ۱۴۰۰ از 
خود به جای بگذارد و سود خالص خود را با 
رش��د قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۹ به 
حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برس��اند. همچنین 
بررسی صورت های مالی تلفیقی ” وگردش” 
نشان می دهد که شرکت های زیرمجموعه 
بانک گردشگری توانسته اند بازدهی مناسبی 
را از محل سرمایه گذاری های خود شناسایی 
کنند تا مجموع سود خالص این نماد بورسی 
برای س��ال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۱۰۰ میلیارد 
تومان ) ۱۴۳۶ ریال به ازای هر سهم( برسد. 
بانک گزدشگری با نماد ” وگردش” یکی از 
بانک های بورسی است که توانست در سال 
۱۴۰۰ بازدهی مناس��بی را برای سهامداران 

خود به ارمغان بیاورد.

مجمع عمومی بیمه آسماری برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت بیمه آسماری برای سال مالی منتهی 
به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۰، س��ه ش��نبه ۲۱ تیرماه 
س��ال ۱۴۰۱ در هتل س��یمرغ تهران برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه 
آس��ماری، در ابتدای این جلس��ه که ریاست 
آن ب��ر عهده »بهزاد ایث��اری« رئیس هیات 
مدیره شرکت بود و با حضور ۹۴۲۳ درصد 
س��هامداران و یا نمایندگان قانونی آنها برپا 
شد، »آیت کریمی« نایب رئیس هیات مدیره 
شرکت و سرپرست شرکت بیمه آسماری با 
ارائه گزارشی از عملکرد مالی بیمه آسماری 
در سال مالی مورد بررسی، حق بیمه تولیدی 
این شرکت در س��ال ۱۴۰۰ را بیش از چهار 
ه��زار و ۱۰ میلی��ارد ریال و رش��د حق بیمه 
تولیدی در مقایس��ه با س��ال قبل آن را ۶۲ 
درصد اعالم کرد. به گفته نائب رییس هیات 
مدیره، شرکت بیمه آس��ماری قصد دارد در 
سال جاری با تمرکز بر اقداماتی چون تحول 
دیجیت��ال، باال بردن ضریب امنیت ش��بکه، 
ارتقای قابلیت تحقیق و توسعه و نیز افزایش 
س��رمایه، کیفیت خدمات شرکت را بیش از 

پیش افزایش دهد.

اخبار

سرپرس��ت بانک کش��اورزی، از پرداخت 
۱۵۰ه��زار میلی��ارد ری��ال از مطالب��ات 
گندمکاران توس��ط این بانک خبر داد که 

در مقایسه با سال گذشته ۱۷۳درصد رشد 
داشته است.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های 
بین الملل بانک کشاورزی، مهدی رضایی 
با بیان اینکه درس��ال ۱۴۰۱ بابت تسویه 
مطالب��ات گندمکاران ۱۵۰ه��زار میلیارد 
ریال به بانک کشاورزی تکلیف شده بود، 

افزود: خوشبختانه این بانک به طور کامل 
ب��ه تکالیف خود عمل ک��رده و این مبلغ 
بابت تسویه مطالبات گندمکاران پرداخت 

شد.
وی با بیان اینکه بانک کش��اورزی سال 
گذش��ته نیز حدود ۵۵ ه��زار میلیارد ریال 
بابت خرید تضمینی گندم به کش��اورزان 

پرداخ��ت ک��رده اس��ت تصریح ک��رد: با 
پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد ریال در س��ال 
ج��اری، میزان پرداختی ه��ای این بانک 
بابت خرید تضمینی گندم نسبت به سال 

گذشته ۱۷۳درصد رشد داشته است.
رضایی با اش��اره به اهمیت اس��تراتژیک 
گندم به لحاظ نقش محوری که در تامین 

امنیت غذایی مردم دارد، خاطر نشان کرد: 
مجموع��ه کارکن��ان بانک کش��اورزی با 
هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی 
وکمک به تحکیم پایه های امنیت غذایی 
کش��ور، با تمام توان ب��رای اجرای هرچه 
بهت��ر عاملی��ت خرید تضمین��ی گندم در 

سطح کشور تالش می کنند.      

 پرداخت مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی
سرپرست بانک کشاورزی

در مجمع بانک کارآفرین تصویب شد:

مجم��ع عموم��ی عادی ف��وق العاده صاحبان س��هام 
بانک کارآفرین،با دس��تور جلسه تعیین سود هر سهم 
و تعیین اعضای هیات مدیره با حضور ۳۷/۸۷ درصد از 

سهامدارن برگزار شد.
به گزارش عصر ایرانیان  به نقل از روابط عمومی بانک 
کارآفری��ن، مجمع عمومی عادی س��الیانه این بانک، 
با مجوز رس��می از بانک مرک��زی و با حضور اعضای 
هیات مدیره، مدیرعامل بانک، بازرس قانونی نماینده 
س��ازمان بورس برگزارش��د؛ و با پیش��نهاد سهامداران 
س��ود هر سهم برای س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
م��اه ۱۴۰۰ ،۱۶۰ ریال در نظر گرفته ش��د. طبق گفته 
دکتر فرشاد محمدپور دبیر مجمع، این سود در روزهای 
۱۱ و ۳۱ مرداد ماه برای س��هامداران حقوقی و حقیقی 
واریز خواهد ش��د. در این جلسه دکتر احمد بهاروندی 
مدیرعامل بانک کارآفرین با اش��اره به سیاس��ت ها و 
تصمیم��ات بانک مرکزی و تاثی��ر آن بر فعالیت های 
بانکها گفت: اقدامات س��خت گیرانه تر مثل س��خت 
ک��ردن امکان اعطای تس��هیالت و قرض گیری بین 
بانکها موجب کاهش رش��د نقدینگی ش��د. وی هدف 

گذاری س��ال جاری را کنترل تورم خوان��د و افزود: با 
وجود س��خت گیری های انجام ش��ده اما نتایج خوبی 
برای بانک رقم خورد ک��ه مهمترین آن تراز عملیاتی 

مثبت بانک نسبت به سال گذشته است.

مدیرعامل بانک کارآفرین با بر ش��مردن برخی آمارها 
و افتخارات بانک در س��ال گذش��ته ادام��ه داد: بانک 
کارآفری��ن با جهش قابل توج��ه در حوزه های مختلف 
مالی و ش��اخص های بانکی در سال ۱۴۰۰، موفق به 

ثبت رشد ۱۱ درصدی سود خالص شد و NPL خود را 
نیز به عدد ۳.۹ واحد کاهش داد که این امر با تالش و 
همراهی همکاران بانک اتفاق افتاد. بهاروندی در ادامه 
با اشاره به برنامه های در دست اجرا تاکید کرد:یکی از 
مهمترین برنامه های بانک انجام اقدامات س��اختاری 
در بخش فناوری اطالعات اس��ت که به جد پیگیر آن 

هستیم.
وی یکی دیگر از اقدامات س��ال جاری را تمرکز بانک 
بر حوزه ارز خواند که موجب درآمدزایی بیش��تر بانک 

خواهد شد.
مدیرعامل بانک کارآفرین افزایش سهم شرکتهای تابع 
جهت سودآوری بانک را مورد توجه قرار داد وگفت: به 
دنبال افزایش سرمایه بانک هستیم که چنانچه این امر 
محقق ش��ود استحکام مالی بیشتری برای تکانه های 

مالی سال ۱۴۰۱ ایجاد خواهدشد.
بهاروندی در پاس��خ ب��ه یکی از س��هامداران در مورد 
میزان افزایش س��رمایه بانک گفت: پیشنهاد افزایش۹ 
هزار میلیارد ریال در صورت تصویب در مجمع عمومی 

فوق العاده به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.

سود۱۶ تومانی برای هر سهم و تغییر دو عضو هیات مدیره

اختصاص 4۵۰ هزار میلیارد اعتبار به بخش تولید 
علیرضا معرفت مدیرعامل بانک سامان در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��الیانه بانک سامان، طی یک نشس��ت خبری ضمن تشریح عملکرد بانک 

سامان، به تشریح اقدامات این بانک در حوزه های مختلف پرداخت.
علیرضا معرفت مدیرعامل بانک س��امان در این نشس��ت خبری، اظهار کرد: 
بانک برنامه های منس��جمی از سال ۹۶ برای بهبود درآمدهای عملیاتی بانک 
پیاده سازی شده است بر اساس این استراتژی ها هم روی بخش درآمدزا و هم 
در بخش غیر درآمدزا کار ش��ده است به طوری که در بخش غیر درآمدزا توجه 
ویژه ای به مطالبات معوق و مش��کوک الوصول شد و تا حد امکان تالش شد 
تا از ورود به مطالبات جدید جلوگیری شد این اقدام در درجه ای از اهمیت بود 

که منجر به تغییر چارت س��ازمانی هم ش��د. معرفت در ادامه گفت: در بخش 
درآمدزا نیز اقدامات مؤثری در راستای بهبود نسبت منابع به مصارف اجرایی شد 
ازجمله توسعه ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان بانک در راستای مدیریت 
زمان پرسنل شعب برای افزایش بهره وری در امر پرداخت تسهیالت، گشایش 
اعتبارات اس��نادی، حواله های خارجی و ضمانت نامه ها و … نتیجه تمام این 
اقدامات منجر به بهبود قابل توجه درآمدهای ما شد. او در پاسخ به این سؤال که 
آیا روند صعودی سودآوری بانک ادامه دار خواهد بود گفت: هدف گذاری های ما 
به نحوی است که فعالیت اصلی بانک سود آورد باشد و تمام برنامه ریزی های 
ما بر این مبنا است که هسته اصلی فعالیت بانک سودآور بماند طبیعتاً به مرور 

و با توسعه و تجهیز منابع و مصارف و اقداماتی که در راستای توسعه خدمات 
بانک در حال اجراس��ت این روند سودآوری تداوم خواهد داشت. معرفت درباره 
عملکرد س��ه ماهه بانک نیز گفت: در سه ماهه میزان تسهیالت پرداختی ما به 
۸۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و میزان حجم سپرده ها از ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان فراتر رفته اس��ت. معرفت به ترکیب اعتباری بانک سامان نیز پرداخت 
این ط��ور توضی��ح داد و گفت: با توجه به اقداماتی که بر اس��اس برنامه ای که 
داشتیم ترکیب پرتفوی اعتباری سامان در سال ۱۴۰۰ به نحوی اصالح شد که 
۶۰ درصد سبد اعتباری بانک اختصاص پیدا کرد به حوزه تولید و صنعت نسبتی 

که در سال های قبل حدود ۲۰ درصد بود و عمدتاً در بخش بازرگانی بود.
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هیچ دستگاهی در استان ها حق ندارد مانع نمایش فیلم شود
محمد خزاعی رییس س��ازمان سینمایی بیان کرد که هر 
محصولی که از س��ازمان س��ینمایی مجوز دریافت کند 
اجازه نمایش در همه استان ها به آن داده می شود و هیچ 
دستگاهی در استان ها حق ندارد مانع نمایش آن شود. به 
گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از روابط عمومی سازمان 
سینمایی، نشست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی 
با مدیران و فعاالن و س��ینماگران اس��تان کردستان روز 
گذش��ته ۲۳ تیرماه در ش��هر س��نندج برگزار شد. در این 
نشس��ت محمد خزاعی رئیس س��ازمان سینمایی گفت: 
هر فیلم و محصولی که از سوی سازمان سینمایی کشور 
مجوز دریافت کند اجازه نمایش در همه اس��تان ها به آن 
داده می شود و هیچ دستگاهی در استان ها حق ندارد مانع 
نمایش آن ش��ود. وی افزود: چنانچه نمایش فیلم خاصی 
به دالیلی در استان خاصی با مالحظاتی مواجه شود حتمًا 
نیاز است با هماهنگی سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این اتفاق صورت گیرد و هیچ کس راسا 
حق ندارد اعتبار مجوز وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
را زیر س��وال برده و مانع ش��ود. رئیس سازمان سینمایی 
پس از شنیدن صحبت های فعاالن حوزه سینمای استان 
کردس��تان اظهار کرد: کردستان در حوزه تئاتر خیابانی و 
موسیقی و سینما ظرفیت های زیادی دارد و مسئوالن باید 
توجه جدی تر به هنرمندان این اس��تان داشته باشند. وی 
ب��ا بیان اینکه دولت با رویکرد عدالت محوری کار خود را 
در همه حوزه ها از جمله فرهنگ و هنر آغاز کرده اس��ت، 
افزود: راه اندازی کارگ��روه فرهنگ و هنر برای اولین بار 
در کشور، فعال شدن شورای عالی سینما بعد از ۱۲ سال 
و احیای ش��ورای عالی هنر از مهمتری��ن اقدامات دولت 
در حوزه فرهنگ و هنر بوده اس��ت. خزاعی با بیان اینکه 
امس��ال در ردیف بودجه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی 
اتفاقات خوبی افتاده اس��ت، ادامه داد: تا پایان سال تمام 
دفاتر انجمن س��ینمای جوانان کش��ور مجهز می شوند و 
در حوزه بازس��ازی سالن های س��ینما هم اقداماتی انجام 
می شود. رئیس سازمان سینمایی و سمعی، بصری اظهار 
کرد: امس��ال ۴۰ درصد بودجه مرکز گس��ترش سینمای 
مس��تند و تجربی و پویانمایی و ۸۰ درصد بودجه انجمن 

سینمای جوانان به شهرستان ها اختصاص یافته است.
براینمایشهویتفرهنگیزیبادراستانهایمختلف ���

ازطریقتولیدفیلم
 خزاعی بر لزوم تالش برای نمایش هویت فرهنگی زیبا 
در استان های مختلف از طریق تولید فیلم تاکید و اضافه 
کرد: س��ینماگر در کنار انعکاس مش��کالت و آسیب ها، 
زیبایی ه��ا را نیز نمای��ش دهند ک��ه در افزایش ثروت و 
توس��عه استان ها تاثیرگذار است. به گفته وی، سینماگر و 
فیلمس��از اس��تانی نباید به راحتی و با بی تفاوتی از کنار 
ای��ن همه قصه ها و ماجراه��ای جالب تاریخی، فرهنگی 

و هویت��ی و باورها و فرهنگ فولکلور اس��تان عبور کند. 
متاسفانه در برخی استان ها با ذهنیت و تصاویری نادرستی 
در اذهان تداعی می ش��وند که این ناشی از تصویرسازی 
غلطی است که صورت گرفته است. خزاعی با بیان اینکه 
با تصویری که می سازید قضاوت می شوید، تصریح کرد: 
ت��الش کنید هویت ملی و تاریخی تان را فراموش نکنید 
و حفظ کنید، موضوعات ج��ذاب و زیبا، میراث فرهنگی 
فراموش ش��ده، ارزش ها و اسطوره ها و افتخارات دینی و 
ملی ت��ان را در فیلم انعکاس دهی��د. به گفته وی، جهان 
از روی تصاویر و فیلم هایمان ما را می شناس��د و قضاوت 
خواهد کرد. رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه متاسفانه 
اغلب از کنار نکات تربیتی و اخالقی س��ینما گذش��تیم و 
چشم پوش��ی کردیم، تاکید کرد: باید س��راغ آن سینمای 
پاک، نجیب و اخالقی برویم که دنیا ما را می شناسد، چه 
چیزی از سینمای ایران برای دنیا جذاب است؟ تکنولوژی 
و فناوری و تکنیک و جلوه های بصری که به وفور در آثار 
بیگ پروداکشن خودشان یافت می شود، پس دنیا سینمای 
ما را به اخالق، ش��اعرانگی و نشانه های هویتی و فضای 
فرهنگی و انس��انی می شناسد. سینمایی که برای جهان 
غوط��ه ور در مادیات و افراط گرای��ی پر زرق و برق غربی 

تازگی دارد و نوعی گفتمان جدید و افق نویی است.
بهتمرکززداییاعتقادزیادیدارم ���

حبیب ای��ل بیگی معاون ارزش��یابی و نظارت س��ازمان 
س��ینمایی هم با بیان اینکه به تمرکززدایی اعتقاد زیادی 
دارم، اضاف��ه ک��رد: امکانات و فرصت ها باید به ش��کل 
عادالنه در اختیار فعاالن حوزه س��ینمایی اس��تان ها قرار 
گی��رد. ایل بیگی بر لزوم توجه ب��ه اقتصادی بودن تولید 
فیل��م پیش از انجام کار تاکید کرد و ادامه داد: ۹۰ درصد 
فیلم های س��ینمایی که در ایران تولید می ش��ود، امکان 
برگشت سرمایه یا س��ود ندارند که این نقطه ضعف باید 
برطرف ش��ود. وی انجمن س��ینمای جوان را از دریافت 
مجوز تولید فیلم کوتاه مس��تثنی دانس��ت و مطرح کرد: 
از س��الن های س��ینما حمایت می ش��ود و به زودی واریز 
کمک ها به حساب مدیران سینماها صورت خواهد گرفت. 
در این نشست صمیمانه، تعدادی از فعاالن حوزه سینمایی 
کردستان با رئیس سازمان سینمایی به بیان دغدغه های 

خود پرداخته و مش��کالت و خواس��ته های خود را مطرح 
کردند و خواستار حمایت دولت از هنرمندان در بخش های 
مختلف ش��دند. ایرج بهرام نژاد مدیر مسوول آموزشگاه 
فن بیان مونا، نبود درآمد و نداش��تن مس��کن را از جمله 
دغدغه های هنرمندان استان عنوان کرد و خواستار توجه 
بیشتر وزارت فرهنگ و ارشاد به قشر هنرمندان به ویژه از 
لحاظ اقتصادی شد. امیر غالمی مدرس سینما و فیلمساز 
نیز از مدیریت سیس��تم اداری دستگاه ها در گذشته انتقاد 
کرد و افزود: سیستم مافیایی در حوزه سینمایی باعث به 
حاشیه رانده ش��دن تعدادی از فعاالن عرصه سینما شده 
اس��ت و باید اصالحاتی صورت گی��رد. فاتح بادپروا مدیر 
سینما کردس��تان مریوان هم بر ضرورت حمایت از همه 
حوزه های زیرمجموعه سینمایی استان تاکید و اظهار کرد: 
چندین س��ال می ش��ود که بخش خصوصی حوزه سینما 
فراموش ش��ده و نیازمند حمایت است. فریاد مجیدآبادی 
کارگردان و تهیه کننده هم از ممنوع کار ش��دن خودش 
انتق��اد کرد و توضیح داد: لطفاً اج��ازه دهید کار کنیم، ما 
ب��رای ایران و کردس��تان کار می کنی��م. بختیار لحیمی 
مدرس و مستندس��از و مدیرعامل خانه مستند کردستان 
هم با اش��اره به اینکه بعد از ۲ س��ال پیگیری، موفق به 
دریافت مجوز راه اندازی خانه مس��تند استان شده است، 
ادامه داد: وزارت ارش��اد باید محلی در ش��ان خانه سینما 
برای این مهم اختصاص دهد، ضمن اینکه بودجه ساالنه 
مس��تمر و ردیف بودجه ثابت برای خانه مس��تند در نظر 
گرفته شود. مهدی توکلی نماینده خانه عکاسان کردستان 
از عدم توجه به هنر عکاسی انتقاد کرد و گفت: عکاسان 
توانمندی در استان داریم که مورد حمایت قرار نمی گیرند 
و درخواست ما ارائه کارت هویتی به عکاسان و کمک به 
انس��جام فعاالن این عرصه و برگزاری جشنواره مستقل 
است. ناصر س��بحانی فیلمساز مدیر شرکت دانش بنیان 
تجهیزات انیمیشن سازی در ایران هم بر لزوم حمایت از 
تولیدکنندگان تجهیزات سینمایی کشور تاکید کرد. حیدر 
مرادی مدیر پردیس س��ینمایی بهمن سنندج با اشاره به 
اینکه طی ۱۰ گذش��ته صندلی های این س��ینما تعویض 
نشده است، افزود: با وجود پایین بودن درآمد سرانه مردم 
استان، استقبال مردم از فیلم ها خوب است. وی همچنین 
پیشنهاد داد امس��ال آیین افتتاح جشنواره فجر در سینما 
بهمن برگزار شود. سوران فهیم مدرس سینما و تدوینگر 
هم سینمای ایران را دارای مشکل بنیادی دانست و اضافه 
کرد: ما از کاربردی بودن س��ینما غافل ش��ده ایم، چراکه 
آموزش های س��ینما در ایران بسیار قدیمی است. وی بر 
لزوم ایجاد تحول در س��ینمای جوان کش��ور شد و ادامه 
داد: صرف مجهز کردن خانه های س��ینمای جوان کافی 
نیست بلکه به نظر من باید به فیلمساز یاد داد که چطوری 

پول دربیاورد.

رییس سازمان سینمایی تاکید کرد؛
فرهنگی
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صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»پل لویي کلودل« که بود؟
پل لویی کلودل سیاست مدار و نویسنده فرانسوي 
در ۶ اوت ۱۸۶۸م در فرانسه متولد شد و در جواني 
تحصیالت مدرس��ه علوم سیاسي را به پایان برد.

وي در دبیرستان، تحت تاثیر آموزش غیرمذهبي، 
ایمان خانوادگي خود را از دس��ت داد اما در حدود 
بیس��ت س��الگي بر اثر تحولي روح��ي، نور ایمان 
ب��ر دِل کلودل راه یافت و ق��درت مافوق الطبیعه 
ب��ر او عرضه کرد.پس از آن، طي چهار س��ال، به 
کارآموزي مذهب��ي پرداخت تا جایی که پایه هاي 
ایم��ان در وجودش ق��وت گرفت.کل��ودل در ۲۲ 
سالگي به اس��تخدام وزارت خارجه فرانسه درآمد 
و از آن پس در حدود چهل سال به طور مداوم در 
خارج از کش��ور به سر برد.کلودل در سال ۱۹۳۵م 
از کارهاي دولتي کناره گیري کرد و رس��ماً به کار 
نویس��ندگي و ادبیات پرداخت.زندگي در سه قاره 
آمری��کا، آس��یا و اروپا از کلودل ش��اعري جهاني 
س��اخت و او به موازات زندگي سیاسي، از فرصت 
براي خل��ق آثار ادبي س��ود مي جس��ت.وي طي 
همین س��ال ها به عضویت آکادمي علوم فرانس��ه 
برگزیده ش��د.کلودل تا آخر عمر حتي لحظه اي از 
کار نویس��ندگي غفلت نکرد و بیشتر آثارش را در 
همین دوران به رش��ته تحریر درآورد.سبک مورد 
نظر کلودل، س��بکي ترکیبي و پیوس��ته، فشرده، 

کوتاه و مختصر است.

بازگشت نخستين گروه حجاج ايرانی - کرمان مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱2۰(
حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم 
اهلل الرحمن الرحیم َو أَْمِدْدُهْم بَِماَلئِکٍة ِمْن ِعْنِدک 
ُمْرِدِفیَن َحَتّی یکِش��ُفوُهْم إِلَی ُمْنَقَطِع الُتَّراِب َقْتاًل 
ِف��ی أَْرِض��ک َو أَْس��راً، و ایش��ان را از جانب خود 
ب��ه صفوف پیاپی از فرش��تگانت مدد فرس��ت، تا 
دش��منان را به دورترین نقطه زمین رانده، شرشان 
را به کش��تن و اسارت آنان از سر مردم بردارند. در 

این فراز اواًل حوزه قدرت کمک مالئکه بیان شده 
است یعنی مالئکه به اذن اهلل قدرت در عالم ملک 
دارن��د و تص��رف در عالم تکوین هم ت��ا اندازه ای 
دارند، ثانیًا چشم انداز مبارزه با دشمن را مشخص 
می کند. این دو موض��وع در محورهای ذیل قابل 
اهمیت است: یک: دور راندن دشمن از سرزمین ها 
به نحو کامل یا تا جایی که دیگر بشر زندگی نکند 

و آباد نباش��د. دو: کش��تن دشمن ما دامی که امید 
هدایت در او  احس��اس نشود. سوم: اسارت دشمن 
با توجه به احکام اس��یر ش��دن، و البته اسیر شدن 
دش��من توسط مومنان روزنه ای برای هدایت آنان 
و استفاده از توانمندی آنان می باشد. چهارم: یکی 
از اهداف مهم در جنگ ایجاد آس��ایش برای امت 

است.
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دانشنامه

عرفان

درمان کوري با ژن درماني ممکن شد
ژن درماني براي اولین بار به منظور تزریق ژن هاي بینایي به پشت چشم هاي یک بیمار و بازگرداندن توان 
بینایي به وي مورد استفاده قرار گرفته است.به گزارش مهر، محققان انگلیسي بعد از کشف یک روش ژن 
درماني در س��پتامبر گذش��ته براي درمان نابینایي حاال توانسته اند آن را عملیاتي کنند.این روش تنها براي 
افرادي کاربرد دارد که از زمان تولد با مشکل دیستروفي شبکیه دست به گریبان بوده اند.مشکل مذکور در 
اش��خاصي به وجود مي آید که داراي نس��خه اي معیوب از ژن RPE۶۵ باشند که از پدر و مادر به کودک 
منتقل مي شود.مش��کل مذکور موجب کاهش تدریجي بینایي کودکان مي ش��ود.زیرا این ژن وظیفه تغذیه 
س��لول هایي را برعهده دارد که باید نور محیط را جذب چش��م کنند.این نقص در ابتدا موجب کم بینایي در 
ش��ب ش��ده و در نهایت با نابودي س��لول هاي جاذب نور موجب کوري کامل مي شود.ژن درماني تا حدي 
بینایي را به افراد داراي این مش��کل باز مي گرداند.به خاطر همین نس��خه هایي س��الم از ژن RPE۶۵ به 
پشت چشم تزریق مي شود و آنها دقیقًا در درون یک ویروس بي آزار جاي گذاري مي شوند.در نهایت این 
ویروس به درون سلول هاي شبکیه نفوذ مي کند و دستورات خود را به پروتئین RPE۶۵ منتقل مي کند تا 
بینایي فرد تا حدي احیا ش��ود.روش مذکور همچنین تنها بر روي کودکاني مؤثر است که بینایي خود را به 

علت این مشکل هنوز به طور کامل از دست نداده اند و براي افراد بالغ کارآیي نخواهد داشت.

تولید دوربیني که از درون اشیا عکس مي گیرد
محققان دانش��گاه ساس��کس انگلیس براي اولین بار موفق به تولید دوربیني ش��ده اند که مي تواند با استفاده 
از اش��عه لیزر از جزئیات درون اش��یا عکس بگیرد.به گزارش مهر، این دوربین مي تواند تصاویر فوق دقیقي را 
از درون اش��یاي جامد تهیه کند و براي این کار از تاباندن لیزر در طول موج چند تراهرتز اس��تفاده مي کند.
تصاویري که با استفاده از این دوربین تهیه مي شوند، ابرطیفي نام گرفته اند.زیرا متشکل از پیکسل هایي هستند 
که در درون هریک از آنها امضاي الکترومغناطیس��ي اش��یاي مختلف با دقت باال مشاهده مي شود.تا به حال 
از این روش براي تصویربرداري عمقي از انواع کاغذ، البس��ه، پالس��تیک و غیره استفاده شده است.مهم ترین 
مزیت این روش آن است که برخالف روش عکسبرداري مبتني بر اشعه ایکس، هیچ خطري براي سالمتي 
انس��ان ها و س��ایر موجودات ایجاد نمي کند.بنابراین مي توان از روش یادشده براي عکاسي و نمونه برداري از 
اشیاي بیولوژیک مختلف بهره گرفت.دوربین تولید شده بدین منظور از یک کریستال غیرخطي براي تبدیل 
نور لیزر استاندارد به الگوهاي تراهرتز بهره مي گیرد.در نهایت تصویر مدل نهایي با استفاده از تک پیکسل هاي 
تراهرتز به تدریج بازس��ازي و تکمیل مي شود.این دوربین در آینده کاربردهاي گسترده اي براي تأمین امنیت 
فرودگاه ها و ادارات، انجام بازرسي، افزایش دقت حسگرهاي هوشمند خودروها، کنترل کیفیت در زمان ساخت 

محصوالت گوناگون و حتي مبارزه با بیماري هایي مانند سرطان پوست خواهد داشت.

شرایط پذیرش اعمال در ماه رمضان
پایگاهعرفان-اّول: انس��ان مؤمن باش��د؛ یعنی به خداوند، رسالت پیامبرو قیامت ایمان داشته باشد.اگر کسی 
مؤمن به این اصول نباشد، مطابق با قرآن کریم و روایات، عمل او جزء حسنات به شمار نمی آید؛ گرچه ممکن 
اس��ت تخفیفی در عقاب او داده ش��ود چرا که »حسنه« عملی است که انجام دهنده آن در اتصال با خداوند، 
پیامبر)ص(، اهل بیت)ع( باش��د.افرادی که اعتقاد به خداوند، رس��الت و قیامت ندارند، اگر هزاران کار خیر هم 
انج��ام دهن��د، حق ندارند در آخرت از پروردگار توقع مزد و پاداش داش��ته باش��ند.آن ها به خیال خود خیرات 
کرده اند، اما در واقع حسنه ای از آن ها صادر نشد.دوم: عملی که انجام می شود، بدعت نباشد؛ بلکه باید مطابق 
با دس��تورات و احکام دین باش��د.عملی باشد که مورد رضایت خداوند و رسولش باشد.سوم: نیت و انگیزه فرد 
باید درست باشد؛ برای جلب رضایت خداوند باشد، نه به خاطر جلب نظر و خوشامد مردم.این ها، شرایط قبولی 
حسنات است.در ماه رمضان اگر شخصی اعمالی را با شرایط فوق انجام دهد، بالفاصله موردپذیرش و قبولی 
حضرت حق قرار می گیرد.البته سفارش شده است که این قبولی اعمال را برای خود نگه دارید و آن را حفظ 
َُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتَقاُموا  کنید.راه مستقیم را باید ادامه داد، استمرار و استقامت الزمه سیر الی اهلل است. الَِّذیَن َقالُوا َرب
ِریَقِة َلَْسَقْیَناُهْم َماًء َغَدقًا  َّْو اْسَتَقاُموا َعلَی الطَّ در همین جاده باید بمانید تا به پاداش الهی و خیر کثیر برسید. َوأَل
خانه ای را اگر آباد کردیم، خرابش نکنیم.از سرنوشت طلحه و زبیر باید عبرت گرفت.البته به تنهایی نمی توان 
این راه طوالنی و پرخطر را طی کرد.پروردگار بزرگ عالم وعده داده است که اگر شما در مسیر باشید، من هم 

به شما در این راه کمک خواهم کرد، دستتان را می گیرم و راهنمای شما خواهم شد.

سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و  پشتيباني
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت جهت انجام امور خدماتی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکت الف به صورت فیزیکی( بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی ، جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند . زمان انتشار مناقصه درستاد مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵می باشد.

نوع تضمینتضمین شرکت در فرایند ارجاع کارموضوعردیف
ضمانتنامه بانکی ۵/۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریالانجام امور خدمات نظافتی ۱

 مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت:  حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ ۳۰/ ۰۴ /  ۱۴۰۱  
 مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه :  حداکثر تا ساعت ۱۹ مورخ  ۰۹/ ۰۵ /۱۴۰۱    

 زمان تحویل فیزیکی پاکات: تا پایان ساعت اد اری  مورخ   ۰۵/۱۰ /۱۴۰۱     
 زمان بازگشایی پاکات  ساعت ۱۴  مورخ  ۱۱/ ۰۵ /۱۴۰۱    
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اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۱۴۵۶  دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷  و ۸۵۱۹۳۷۶۸
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نوبتاول

 م الف ۱4۹۶
شناسه ۱34۸724

ادعای آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن س��رکرده داعش 
در س��وریه، تکرار همان ادعاهای پیش��ین اس��ت که با 
ه��دف قهرمان س��ازی از بایدن و جلوگی��ری از کاهش 
ش��دید محبوبیت او در داخل آمری��کا و توجیه تحرکات 
نظام��ی آینده در منطق��ه انجام می ش��ود. ارتش آمریکا 
با انتش��ار خبری کش��ته ش��دن یکی از رهبران داعش 
به وس��یله حمله پهپادی در س��وریه را اعالم کرده است. 
در بیانیه ارت��ش آمریکا آمده: »ماه��ر عقل یکی از پنج 
رهبر اصلی پیکارجویان )تروریس��ت ها( در سراسر جهان 
بوده و به ش��دت توس��عه ش��بکه های داعش را در خارج 
از خاورمیان��ه دنبال می ک��رد.« تقارن چنی��ن ادعایی با 
س��فر جو بایدن رئی��س جمهور آمریکا ب��ه منطقه جای 
تام��ل دارد. بی تردید یکی از ادعاهای بایدن در آس��تانه 
این س��فر بیان پیروزی هایش بر تروریس��م و طرح های 
جدید دولت او برای اس��تمرار این روند اس��ت. یادداشت 
رئیس جمهور آمریکا در روزنامه واشینگتن پست نیز چنین 
مدعای��ی را تایید می کن��د: »در عراق حضور نظامی خود 
را ب��رای تمرکز بر آموزش عراقی ها تغییر دادیم در حالی 
که ائت��الف جهانی علیه دولت اس��المی )داعش( را که 
در زمان معاونت ریاس��ت جمهوری ام تشکیل داده بودیم، 
حفظ کردیم و اکنون به جلوگیری از ظهور مجدد داعش 

اختصاص داده ایم.« او با اش��اره به هدف قرار دادن رهبر 
داعش عنوان کرده است: »ما همچنین به تهدیدات علیه 
آمریکایی ها پاس��خ داده ایم و توانایی آمریکا برای از بین 
بردن تهدیدات تروریستی را بدون توجه به جایی که آنها 
بخواهند مخفی شوند، نشان دادیم.« پروژه قهرمان سازی 
از بای��دن به ویژه در موضوع مبارزه دولت او با تروریس��م 
در حالی در دس��تور کار دستگاه تبلیغاتی کاخ سفید قرار 
گرفت��ه که اصلی ترین بخش از س��فر خاورمیانه ای او به 
اس��رائیل به عنوان مظهر تروریس��م دولتی انجام ش��ده 
است. افکار عمومی با استناد به گزارش های سازمان های 
بین المللی که موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی رژیم 
صهیونیس��تی را ثبت کرده اند خواس��تار لغو سفر بایدن و 
خودداری آمریکا از تس��لیح رژیم  صهیونیس��تی شده اند. 
گروهی از س��ناتورهای دموکرات کنگره آمریکا نیز پیش 
از سفر او به س��رزمین های اشغالی با انتشار نامه ای از او 
خواس��تند که موضوع قتل »ش��یرین ابوعاقله« خبرنگار 
تلویزیون الجزیره قطر توسط نظامیان رژیم صهیونیستی را 
به صورت جدی پیگیری کند. چنین مطالباتی در شرایطی 
مطرح می شود که یکی از اهداف بایدن در سفر به منطقه، 
تس��لیح رژیم تروریست صهیونیستی و فروش تسلیحات 
تهاجمی به این رژیم عنوان شده است. چنین اطالعاتی 

نشان می دهد که آمریکا با ادعای مبارزه موفق با داعش 
و تروریسم به دنبال استمرار روند حمایت از تروریست های 
صهیونیست و توجیه اهداف نظامی سفر بایدن به منطقه 
اس��ت. از سوی دیگر در سالگرد اخراج مفتضحانه آمریکا 
و ناتو از افغانس��تان، انتقادها به عملکرد این کشورها در 
افغانس��تان به عنوان زمینه ساز تش��دید بحران انسانی و 
گس��ترش تروریسم نیز شدت گرفته است. افکار عمومی 
نیز با یادآوری شکست آمریکا در افغانستان خواستار پایان 
حضور نظامی این کش��ور در عراق و س��وریه شده است. 
حضور نظام��ی طوالنی مدت آمریکا در عراق و س��وریه 
که به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده عمال بسترساز 
توسعه تروریسم در این کش��ورها بوده و فضاسازی های 
اخیر نیز تنها با هدف توجیه تداوم حضور نظامی آمریکا در 
منطقه صورت می پذیرد. چنین کارنامه تاسف باری ناقض 
ادعای آمریکا در کس��ب دستاوردهای بزرگ در مبارزه با 
تروریسم است. ادعای مبارزه با تروریسم از جانب آمریکا 
با وجود رس��وایی تروریس��م پروری این کشور در اعتراف 
»هیالری کلینتون« وزیر خارجه سابق آمریکا که القاعده 
را محصول مستقیم آمریکا در افغانستان نامید و اظهارات 
ترامپ رئیس جمهور پیش��ین که اوباما را مسئول ایجاد 

داعش معرفی کرد، به طنز بیشتر شباهت دارد.

قهرمان سازی از بایدن
گام جدید آمریکا برای توسعه نظامی گری در منطقه؛

ش��بکه روس��ی به نقل از کارشناس��ان به بررسی توان 
پهپ��ادی ایران و چرایی نگرانی آمری��کا از احتمال ارائه 
پهپادهای ایرانی به روس��یه پرداخت. بعد از ادعای اخیر 
واش��نگتن برای مرتبط کردن همکاری ایران و روس��یه 
در ح��وزه فناوری ه��ای نوین با جنگ اوکراین، ش��بکه 
روسی »راشا تودی« در گزارشی به بررسی توان پهپادی 
ای��ران و این که چ��را ایاالت متحده از این چش��م انداز 
نگران اس��ت، پرداخت. طبق گزارش این شبکه روسی، 
واش��نگتن حتی قبل از آغاز عملیات نظامی روس��یه در 
اوکراین، نس��بت به برنامه پهپ��ادی ایران محتاط بود و 
در ماه نوامبر، تحریم هایی را علیه شرکت های خصوصی 
ایران��ی که ب��ه ادعای آن در تولی��د پهپادهای جنگی و 
شناس��ایی نقش داش��تند، وضع کرد. حتی در آن زمان، 
وزارت خزان��ه داری آمریکا اصرار داش��ت که پهپادهای 
ایرانی »صل��ح و ثبات بین الملل��ی را تهدید می کنند«. 
»دنیس فدوتینوف« س��ردبیر مجله »ِدُرن اِیوییِشن« به 
راش��ا تودی گفت که پهپادهای ایران��ی در واقع ارزش 
زیادی برای بررس��ی دارند و این کش��ور از دهه ۱۹۸۰ 
آن ه��ا را طراحی کرده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر 
ایران چند سامانه پهپادی از پهپادهای مینیاتوری گرفته 
تا مدل های استقامت طوالنی در ارتفاع متوسط دارد. به 
ادعای این ش��بکه روسی، »برخی از پهپادهای ایرانی از 

طرح های آمریکا الهام گرفته شده است. به عنوان مثال، 
قدس یاسر بر اساس هواپیمای بوئینگ »اِسکن ایِگل« 
که توسط ایرانی ها در سال ۲۰۱۲ رهگیری شد، ساخته 
شده است، در حالی که شاهد ۱۷۱ سیمرغ و صاعقه-۲ 
اشتراکات زیادی با »آر. کیو-۱۷۰ ِسنتینل« دارند که در 
س��ال ۲۰۱۱ حریم هوایی ایران را نقض کرد«. در ادامه 
این گزارش آمده »پهپادهای تهاجمی ش��اهد ۱۲۹ که 
از نظر ظاهری شبیه به هواپیمای آمریکایی »ام.کیو-۱ 
پریِدیتور« هس��تند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، 
زی��را از س��ال ۲۰۱۴ نقش فعالی در جنگ س��وریه ایفا 
کرده اند«. به گفته فدوتینوف، »ایران چندان مش��تاق به 
اشتراک گذاری اطالعات در مورد پهپادهای خود نیست 
و فقط آنچه را که برایش مفید اس��ت فاش می کند. اما 
بدون ش��ک، یکی از برتری های آن تجربه گسترده در 

توسعه پهپاد است«.
چراروسیهبهپهپادهایایرانینیازدارد؟ ���

طبق این گزارش، مسکو مدتی است که در حال توسعه 
پهپادهای خود بوده اس��ت. »یوری بوریس��وف« معاون 
نخست وزیر روسیه که مسئولیت نظارت بر صنایع دفاعی 
را برعهده دارد، ماه گذش��ته گفت که روسیه »تقریباً به 
همه انواع س��امانه های هوایی نظامی بدون سرنشین، از 
جمله مدل های شناس��ایی، حمله، تاکتیکی، عملیاتی و 

تاکتیکی عملیاتی دسترسی دارد«. به نوشته راشاتودی، 
در عین حال، او انکار نکرد که روسیه »باید خیلی زودتر 
مزایای پهپادها را تشخیص می داد«. بوریسوف در پاسخ 
به س��وال راشاتودی در مورد »کمبود هواپیماهای بدون 
سرنشین« گفت که تولید افزایش می یابد اما این کار به 
زمان نیاز دارد. به تحلیل راشا تودی، این ممکن است به 
عنوان نشانه ای تعبیر شود که روسیه پهپادهای ایرانی را 
راه حل موقت تا زمانی که پهپادهای روسی آماده استفاده 
شوند، می داند. به گزارش راشاتودی، فدوتینوف همچنین 
استدالل کرد که اگر قراردادی امضا شود، مسکو عمدتًا 
به سیستم های پهپادی سنگین و تهاجمی عالقه خواهد 
داش��ت. وی توضی��ح داد: »اگر آن ه��ا در اختیار ارتش 
روسیه قرار می گرفتند، من مانعی برای استفاده از چنین 
سامانه هایی ]در اوکراین[ نمی بینم. و تا آنجا که به تلفات 
غیرنظام��ی یا آتش خ��ودی مربوط می ش��ود، پهپادها، 
سیستم های تسلیحاتی با دقت باال را حمل می کنند که 
این خطرات را به حداقل می رس��اند«. این کارشناس با 
این حال ابراز تردید کرد که پهپادهای ایرانی در اوکراین 
کاربرد داش��ته باش��ند. وی اف��زود: هیچ نوع س��الحی 
نمی تواند مس��یر جنگ را تغییر دهد. خب، س��الح های 
اتمی می توانند، اما تش��دید درگیری در اوکراین به یک 

جنگ اتمی منتفی است. 

راشا تودی:
تجربه گسترده در توسعه پهپاد از برتری های ایران است


