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  ایران بدون نیاز 
 به سالح هسته ای هم 

بازدارندگی کافی دارد

اعتراف صریح نیوزویک به توانمندی های نظامی جمهوری اسالمی؛

 قدرت منطقه ای ایران غیرقابل مهار است

مجلس پیگیر اجرای قانون سختی کار 
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۷ س��ال از امضای »برجام« سپری شده است؛ ۲۵ نفر 
از فعاالن سیاسی و نمایندگان مجلس در ارزیابی این 
توافق به ناکارآمدی تیم سابق مذاکره کننده و اعتماد 
آنها به غرب و عهدش��کنی طرف مقابل پرداختند.۲۳ 

تیرماه ۱۳۹۴ بود که برنامه جامع اقدام مشترک...

»برجام« بی حاصل بود
فعاالن سياسی و نمايندگان اعالم کردند؛

س��فر جو بایدن به منطقه افزون بر دس��تور کارهای 
اقتصادی و ضدایرانی، هدف مهمتر دیگری در راستای 
تأمین منافع حزب دموکرات در انتخابات میان دوره ای 

کنگره آمریکا دارد. با نزدیک شدن آمریکا به...

 دستور کار تور 
منطقه ای بایدن چیست؟

 علی رغم تحریم های آمریکا
 به همکاری با ایران ادامه می دهیم

 از پر کردن جيب دموکرات ها در انتخابات 
تا تقال برای تشکيل ائتالف ضدايرانی

سفير چين در ايران:

با حکم رهبر انقالب صورت گرفت؛

انتصاب سه تن از فقهای 
شورای نگهبان برای یک 

دوره جدید

فرارسیدن عید تکمیل دین مبین اسالم، عید سعید غدیر خم مبارک باد
سرمقاله

یادداشت

استفاده از سانتریفیوژهای 
پیشرفته حق طبیعی ایران

حسین نوش آبادی  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
 بزرگنمایی برخی رسانه 
نس��بت  غرب��ی  ه��ای 
به آغ��از غنی س��ازی با 
سانتریفیوژهای پیشرفته 
در ف��ردو سیاس��ت بازی اس��ت، تمامی 
اقدامات هس��ته ای جمهوری اس��امی 
ایران تح��ت نظارت و اش��راف دوربین 
ه��ای آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی 
اس��ت. در واقع ایران اس��امی همواره 
بر اس��اس مقررات و قوانین بین المللی 
برای اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته 
ای اقدام کرده اس��ت. رسانه ها و سران 
کشورهای غربی به خوبی می دانند ایران 
هیچ موضوع پنهانی در حوزه هسته ای 
ندارد لذا موضوع گیری های اخیر نسبت 

به استفاده از سانتریفیوژهای...
ادامه در صفحه ���2

 مسیر برجام
 یک طرفه نیست

علی علیزاده  ���
عضو  کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
متاس��فانه در مواجهه با 
جمهوری  فق��ط  برجام، 
اس��امی ب��ه تعهداتش 
عمل کرد که موجب شد 
مسیر برنامه جامع اقدام مشترک یک طرفه 
تعریف شود. کشورهای اروپایی و آمریکایی 
تعهداتی بر عهده داشتند که باید همگی 
آنها عملیاتی میشد، بنابراین مقامات کاخ 
سفید بجای فرافکنی نسبت به بدعهدی 
های خود، باید به سمت اجرای مفاد برجام 
بازگردند. در واقع آمریکایی ها باید تضمین 
دهند که عهد شکنی های گذشته تکرار 
نخواهد شد؛ همچنین کشورهای حاضر در 
برجام باید امتیازاتی مانند استفاده از سیستم 
سوئیفت و بهره مندی از فروش نفت برای 

ایران را فراهم کنند...
ادامه در صفحه ���2
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يادداشت
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ايران و جهان

استفاده از سانتریفیوژهای 
پیشرفته حق طبیعی ایران

ادامه از صفحه یک ���
...پیش��رفته در راس��تای زی��اده خواه��ی و 
خودخواهی آنها محس��وب می ش��ود. ایران 
ب��ه دلی��ل بدعهدی غرب��ی ها نتوانس��ت از 
مزایای برجام بهره مند ش��ود، در واقع غربی 
ها انتظار دارند کش��ورمان دست روی دست 
بگ��ذارد و هیچ اقدامی برای توس��عه و بهره 
من��دی از انرژی صلح آمیز هس��ته ای انجام 
ندهد. این مهم در حالی اس��ت که استفاده از 
سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو حق طبیعی 

کشورمان بوده و در چارچوب قوانین است.

مسیر برجام یک طرفه نیست
ادامه از صفحه یک ���

...این موارد در برجام تصویب شد اما از فردای 
امض��ای توافق نامه اجرایی نش��د. جمهوری 
اس��امی ایران در مذاکرات اخیر هس��ته ای 
هیچ خواس��ته جدیدی را مطرح نکرده از این 
رو آمریکایی ها باید دست از فرافکنی بردارند. 
جمهوری اس��امی ایران هی��چ بدعهدی و 
تخط��ی در مواجه با برجام انج��ام نداده که 
اکنون بخواهد دست از آن بردارد و به مسیر 
اصلی بازگردد، بنابراین به بایدن توصیه می 
ش��ود بجای طرح موضوعاتی ک��ه به برجام 
کم��ک نمی کند، درصدد بررس��ی راه هایی 

باشد که بتواند مجددا به برجام بازگردد.

انتصاب سه تن از فقهای شورای نگهبان 
برای یک دوره جدید

رهب��ر معظم انق��اب با صدور حکمی س��ه 
تن از فقهای ش��ورای نگهب��ان را برای یک 
دوره جدی��د منص��وب کردن��د. ب��ه گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، با توجه ب��ه پایان یافتن 
دوره شش س��اله عضویت سه تن از فقهای 
شورای نگهبان، رهبر معظم انقاب اسامی 
در اج��رای اصل نود و یکم قانون اساس��ی و 
در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت اهلل 
ح��اج ش��یخ احمد جنت��ی، حجت االس��ام 
والمسلمین حاج سّید محمدرضا مدرسی یزدی 
و حجت االسام والمسلمین حاج شیخ مهدی 
شب زنده دار را برای یک دوره جدید تمدید و 
آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان 

منصوب کردند.

عدم تضمین اقتصادی توسط آمریکا 
مانع پیشرفت مذاکرات است

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسامی 
گفت: اینکه رس��انه های معاند می گویند سپاه 
مانع به نتیجه رس��یدن مذاکرات است، دروغ 
اس��ت، در واقع عدم تضمین اقتصادی توسط 
آمریکا مانع پیشرفت مذاکرات است. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، ولی اهلل بیاتی نماینده مردم 
تفرش در مجلس شورای اسامی در نشست 
علنی مجلس در تذکر شفاهی خطاب به هیئت 
رئیسه، گفت: هیئت رئیسه درخواست هایی که 
نمایندگان در نطق ها بیان می کنند را توس��ط 
معاون��ان پارلمان��ی پیگیری کن��د و گزارش 
آن را ب��ه نمایندگان مجلس ارائ��ه دهد. وی 
تصریح کرد: هرچند براس��اس قانون اساسی 
هر وزارتخانه می تواند ۳ ماه با سرپرست اداره 
ش��ود؛ اما وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارتخانه بس��یار مهمی اس��ت که ۳۸ درصد 
وظیفه دولت مانند حوزه بازنشستگان، کارگران، 
تعاونی ها و بسیاری از هلدینگ های اختصاصی 
را بر عهده دارد؛ بنابراین دولت هرچه سریع تر 
نسبت به معرفی و تعیین تکلیف این وزارتخانه 
اق��دام کند. بیاتی عنوان کرد: زمانی که برجام 
به جامعه تحمیل ش��د هدف اصلی آن حذف 
تحریم ها و منفعت اقتصادی مردم بود، اکنون 
مذاکره کنن��دگان باید به این مهم توجه کنند. 
اگر ای��ن موضوع برای رفع مش��کات مردم 
و بهبود معیش��ت مردم نباش��د، ارزشی ندارد. 
نماینده م��ردم تفرش در مجل��س بیان کرد: 
اینکه رسانه های معاند بیان می کنند سپاه مانع 
به نتیجه رس��یدن مذاکرات است، دروغ است. 
در واقع عدم تضمین اقتصادی توسط آمریکا 
مانع پیش��رفت مذاکرات است. وی با اشاره به 
فعالیت معاندان، شبکه ها و رسانه های بیگانه 
خطاب به آنها، گفت: همه نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی مدافع نظام و دلسوز مردم 
هس��تند، بنابراین شیطنت های تبلیغی شما و 
منافق��ان هیچ خللی در عزم و اراده نمایندگان 
در دفاع از والیت فقیه و نظام نخواهد گذاشت. 
مردم اثبات کردند در مقابل دشمن ید واحدی 

در مبارزه با استکبار دارند. 

آمریکا به طور مستقیم مسئول درد و 
رنج ملت یمن است

وزارت خارج��ه یمن با تاکید بر اینکه آمریکا 
به طور مستقیم مسئول درد و رنج ملت یمن 
است، عنوان کرد: س��فر بایدن به منطقه در 
چارچوب پروژه واش��نگتن صورت می گیرد. 
به گزارش المس��یره، وزارت خارجه یمن در 
بیانیه ای سفر« »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا به منطقه را در چارچوب پروژه آمریکا 
در منطق��ه ارزیاب��ی کرد و نس��بت به تداوم 
تج��اوز و محاصره علیه ملت یمن هش��دار 
داد. وزارت خارج��ه تاکید کرد: س��فر رئیس 
جمهوری آمریکا به منطقه در چارچوب پروژه 
واشنگتن در منطقه صورت می گیرد که هدف 
از آن ایج��اد نظم منطقه ای مبتنی بر تبعیت 
از رژیم صهیونیس��تی اس��ت. در این بیانیه 
آمده است: محور پروژه آمریکا ایجاد ناامنی، 
ب��ی ثباتی و جنگ در میان امت اس��امی و 
معرفی مخالفان این پروژه به عنوان دشمن 
و جایگزین رژیم صهیونیس��تی و گس��ترش 
عادی سازی روابط با این رژیم است. وزارت 
خارج��ه یمن با تاکید بر اینکه آمریکا به طور 
مس��تقیم مسئول درد و رنج ملت یمن است، 
اف��زود: بایدن تاش می کند با هدف تجارت 
و باج گیری از عربستان، خود را طرفدار صلح 
نشان دهد. بیانیه مذکور یادآور شد: سیاست 
بایدن برای همه آشکار شده است و نمی توان 
کس��ی را فریب داد، زی��را تمام دنیا به خوبی 
می داند که تجاوز ب��ه یمن در همه زمینه ها 
اعم از رس��انه، تس��لیحات و اطاعات، یک 

تجاوز و جنگ وحشیانه آمریکایی است.

مذاکرات با ایران مثبت است
وزیر خارجه عربستان در پایان نشست امنیت 
و توس��عه در جده گفت که مذاکرات با ایران 
مثبت به پیش رفته است ولی هنوز به هدف 
خود نرس��یده اس��ت. به گ��زارش المیادین، 
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربس��تان در 
پایان نشست امنیت و توسعه در جده با بیان 
اینکه محور این نشست ش��راکت با ایاالت 
متحده ب��ود، اف��زود: تاش ب��رای تحمیل 
ارزش ها بر س��ایر کش��ورهای نتایج عکس 
می دهد. وی افزود: هیچگونه طرحی در مورد 
همکاری نظامی یا همکاری در زمینه فناوری 
با اسرائیل در این نشست یا پیش از آن مطرح 
نشد و طرحی به نام ناتوی عربی وجود ندارد. 
فیصل بن فرح��ان تاکید ک��رد: مذاکرات با 
ایران مثبت بوده اس��ت ول��ی هنوز به هدف 

خود نرسیده است.

کارخانه تعمیر موشک های بالستیک 
اوکراین منهدم شد

»ایگور کوناشنکوف« سخنگوی وزارت دفاع 
روسیه اعام کرد: کارخانه تعمیر موشک های 
بالس��تیک اوکراین در ش��هر دنیپ��روی را با 
تس��لیحات دقیق منهدم کردیم. به گزارش 
خبرگ��زاری آناتولی، »ایگور کوناش��نکوف« 
س��خنگوی وزارت دفاع روس��یه در نشست 
مطبوعاتی اعام کرد: تاسیسات کارخانه تولید 
قطعات و تعمیر موشک بالستیک توچکا- یو 
در ش��هر دنیپروی اوکراین را با تس��لیحات 
دقیق دوربرد منهدم کردیم. سخنگوی وزارت 
دفاع روسیه در ادامه با اشاره به تداوم حمات 
روسیه علیه اهدافی در اوکراین، گفت: طی دو 
روز اخیر حدود ۶۰۰ نظامی تیپ ۱۱۵ مکانیزه 
نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم. 
»ایگور کوناشنکوف« در این خصوص افزود: 
حدود ۲۰۰ س��رباز اوکراینی و مزدور خارجی 
و ۱۳ تجهیزات نظامی در ش��هر میکوالیف 
با تسلیحات دقیق مورد اصابت قرار گرفتند. 
وی با اشاره به اینکه نیروهای هوا و فضایی 
روس��یه در ۲۴ س��اعت گذش��ته به ۴ مرکز 
مدیریت و انبار مهمات ارتش اوکراین حمله 
کره اند، خاطرنشان کرد: ۲۱ مقر فرماندهی، 
۵ انب��ار مهمات و تجهیزات نظامی توس��ط 
یگان های تاکتیکی و موش��کی رزم هوایی 
روس��یه منهدم شدند. کوناشنکوف در ارتباط 
با عملیات ویژه این کشور در اوکراین اضافه 
کرد: تاکنون ۲۵۶ فروند هواپیما، ۱۳۹ فروند 
بالگرد، ۱۵۵۷ پهپاد، ۳۵۵ سامانه موشکی و 
پدافن��د هوایی، ۴ هزار و ۷۳ دس��تگاه تانک 
و خ��ودروی زرهی، ۷۴۶ فرون��د راکت انداز 
چند لوله ای، ۳ هزار و ۱۴۹ دس��تگاه هویتزر 
و ۴ ه��زار و ۲۵۳ خ��ودروی نظامی اوکراین 
منهدم شده است. در همین ارتباط، »سرگئی 
ش��ویگو« وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید 
از نیروه��ای ارتش این کش��ور که در جنگ 
اوکرای��ن فعال هس��تند، گفت: ی��گان  های 
ارت��ش باید فعالیت  ه��ا و عملیات  های خود 
را افزای��ش دهند تا حم��ات ارتش اوکراین 
علی��ه غیرنظامی��ان )مناطق تح��ت کنترل 
روس��یه( متوقف شود. ریاس��ت وزارت دفاع 
روس��یه به منظور جلوگیری و حذف احتمال 
حمات راکتی و توپخانه  ای س��نگین رژیم 
کی یف علیه غیرنظامیان و زیرس��اخت های 
منطقه دونباس و دیگر مناطق، دس��توراتی 
را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات  
های تهاجمی یگان  ها و گروه  های فعال در 

حوزه های عملیاتی صادر کرده است.

اخبار

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس شورای 
اس��امی گفت: اجرای قانون س��ختی کار خبرنگاران مورد پیگیری جدی 
مجلس قرار دارد و همچنان نیز پیگیر هستیم تا شغل خبرنگاران جزو مشاغل 
سخت محسوب شود. به گزارش خبرنگار ایرنا بیژن نوباوه در نشست کارگروه 
تخصصی رس��انه و مطبوعات گلستان با حضور مدیران مسوول رسانه ها و 
همچنین فعاالن حوزه رسانه اظهارداشت: موضوع بیمه خبرنگاران نیز در آینده 
پیگیری خواهد شد. وی بیان کرد: رسانه ها می توانند فضاسازی کنند تا کار و 
تاش در جامعه بیشتر شود و این موضوع بدون  شک برای پیشبرد اهداف 
کشور مهم است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به امپریالیسم رسانه ای 

برای فضاس��ازی و تبلیغات علیه ایران اشاره کرد و گفت: حدود ۲۴۰ شبکه 
رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان علیه ایران فضاسازی می کنند و دشمنان این 
رسانه ها را ساخته اند و همچنین روی آنها سرمایه گذاری کرده اند تا این که ما 
زمین بخوریم. نوباوه افزود: کمیسیون فرهنگی همه تاش خود را برای حل 
مشکل اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر ادامه خواهد داد. براساس این  گزارش در 
این جلسه نوباوه به عنوان نماینده اعضای کمیسیون فرهنگی حضور داشت تا 
از نزدیک نظرات و دیدگاه های اصحاب رسانه و مطبوعات گلستان را شنیده و 
پس از آن نیز مباحث مطروحه را در کمیسیون فرهنگی طرح تا اقدامات الزم 
برای حل آنها صورت گیرد. در ابتدای این نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسامی گلستان با ارائه گزارش آماری از تعداد نشریات، پایگاه های خبری، 
روزنامه ها و خبرگزاری های در حال فعالیت استان، مشکات اصحاب رسانه 
را بیان و حل مطالبات فعاالن رسانه ای را از عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
خواستار شد. پس از سخنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان گلستان، 
فعاالن رسانه ای حاضر در جلسه به ایراد سخن پرداختند و دغدغه های خود 
را در حوزه های مختلف مطرح کردند. همچنین پس از صحبت های فعاالن 
رسانه ای استان گلستان، مدیرکل استان ها و امور حقوقی مجلس وزارت ارشاد 
نیز صحبت های خود را مطرح و قول پیگیری موضوعات طرح شده از سوی 

اصحاب رسانه استان گلستان را داد. 

مجلس پیگیر اجرای قانون سختی کار خبرنگاری است
بیژن نوباوه:

 ایران بدون نیاز به سالح هسته ای هم بازدارندگی کافی دارد
اعتراف صریح نیوزویک به توانمندی های نظامی جمهوری اسالمی؛

یک نش��ریه آمریکایی نوش��ت، ایران بدون نیاز به ساح 
هس��ته ای، از بازدارندگی کافی در منطقه برخوردار است. 
»دنیل آر. دیپِتریس« کارشناس مسائل دفاعی در یادداشتی 
در نشریه »نیوز ویک« نوشت، ایران نیازی به تولید ساح 
هسته ای ندارد زیرا اکنون نیز از قدرت بازدارندگی باالیی 
برخوردار اس��ت. در این یادداشت آمده است، جمله »همه 
گزینه ها روی میز است« معنای به خصوصی دارد و منظور 
این اس��ت که اقدام نظامی یکی از احتماالت اس��ت. این 
جمله را روس��ای جمه��ور آمریکا از زم��ان »جورج دابلیو 
ب��وش« تا به حال در قبال ای��ران تکرار کرده اند. البته که 
واش��نگتن ترجیح می دهد ابزار نظامی را به صورت ذخیره 
نگ��ه دارد و از ابزارهای دیگری مانن��د مذاکره و تحریم 
تا حمله س��ایبری استفاده کند. دیپتریس متذکر می شود: 
»می دانیم که ایران حمله نظامی آمریکا را تافی می کند 
زیرا پیش تر نیز این کار را کرده است، زمانی که در پاسخ به 
کشته شدن فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران قاسم 
س��لیمانی، ده ها موشک بالستیک به دو دو پایگاه میزبان 
نیروهای آمریکایی در ع��راق اصابت کردند. اگر ایران در 
پی از دس��ت دادن یک فرد چنین پاسخی می دهد، تصور 
کنید در قبال نابود شدن برنامه غنی سازی هسته ای خود 
چه پاس��خی خواهد داد«. او با اش��اره به اینکه برخی در 
جهان غرب با اشاره به غنی سازی ۶۰ درصدی ایران، آن 
را در راستای تاش برای ساخت ساح هسته ای می دانند، 
جوام��ع اطاعات��ی آمریکا همچنان ب��ه چنین نتیجه ای 
نرسیده اند. »ویلیام بِرنز« رئیس سازمان اطاعات مرکزی 
آمریکا )سیا( چندی پیش در کنفرانس خبری نشریه »وال 
استریت ژورنال« گفت که این نهاد جاسوسی »هیچگونه 
ش��واهدی را مش��اهده نمی کند که رهبر ایران تصمیمی 

درباره حرکت به سمت تسلیحاتی شدن ]برنامه هسته ای 
ایران[ گرفته باشد«. دیپتریس می افزاید، گزارش ساالنه 
ارزیابی تهدیدات تهیه ش��ده توسط دفتر مدیر اطاعات 
ملی آمریکا نیز دیدگاه برنز را تأیید می کند. در این گزارش 
آمده اس��ت: »ارزیابی ما همچنان حاکی از این است که 
ای��ران در حال حاضر در ح��ال انجام فعالیت های کلیدی 
در زمینه توسعه تسلیحات هسته ای نیست که طبق نظر 
ما برای تولید یک س��اح هسته ای ضرورت دارند«. این 
کارشناس آمریکایی مسائل نظامی در ادامه دو دلیل عمده 
برای عدم تمایل جمهوری اسامی ایران جهت دستیابی 

به س��اح هس��ته ای ارائه می کند. دیپتریس می نویسد: 
»اول اینکه به لطف گروه های غیر دولتی مانند حزب اهلل 
در لبنان، حوثی ها در یمن، شبه نظامیان شیعه در عراق و 
سوریه و گروه های فلسطینی، دشمنان ایران در خاورمیانه 
همی��ن حاال نی��ز به قدر کفایت از حمله ب��ه قلمرو ایران 
بازداشته شده اند و تهران سال ها صرف تجهیز و رشد این 
گروه ها کرده اس��ت«. در ادامه این یادداش��ت آمده است: 
»ایرانی ها زم��ان و انرژی و حمایت م��ادی زیادی برای 
ایجاد این شبکه های نیابتی صرف کرده است. برای مثال 
حزب اهلل نزدیک ب��ه ۱۳۰ هزار راکت با بُرد و کالیبرهای 

مختلف و یک یگان پهپادی در اختیار دارد و ش��اید حتی 
از دولت لبنان قدرت بیش��تری داش��ته باشد. حوثی ها نیز 
به فناوری های موش��کی مش��ابه ایران دسترسی دارند و 
از اس��تفاده آن ها علیه عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی دریغ نمی کنند«. دیپتریس می افزاید: »شبه نظامیان 
شیعه عراقی که بعضاً در زمره نیروهای امنیتی این کشور 
نیز قرار دارند، همچنین یکی از عناصر اصلی نظام سیاسی 
عراق محسوب می ش��وند و حمات راکتی بی شماری را 
علیه نظامیان آمریکایی حاضر در این کشور انجام داده اند. 
نیروه��ای آمریکایی حاضر در ش��رق س��وریه نیز از این 
حمات در امان نیستند. در اختیار داشتن ساح هسته ای، 
بازدارندگی تهران را بسیار بیش از این خواهد کرد؟« وی 
در ادامه می نویس��د، دوم اینکه در اختیار داش��تن س��اح 
هس��ته ای، در حقیقت کمکی ب��ه قدرت نمایی تهران در 
منطقه نخواهد کرد. توسعه تسلیحات هسته ای، چه رسد 
به استفاده از آن ها، موجب افزایش تنش در منطقه و پاسخ 
دیگر قدرت های بزرگ خواهد شد و هدف فرضی ساخت 
این تسلیحات که تضمین امنیت ایران است را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد. این کارش��ناس نظامی آمریکایی در ادامه 
یادداشت خود می افزاید، از سوی دیگر، یک ایران هسته ای 
ممکن اس��ت دیگر کشورهای منطقه را ترغیب به دنبال 
کردن چنین مس��یری کند. »محمد بن سلمان« از اعام 
اینکه اگر ایران به س��اح هسته ای دست یابد عربستان 
سعودی نیز چنین خواهد کرد، ابایی نداشته است. سخت 
است تصور ش��ود »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه نیز همین مس��یر را دنبال نخواه��د کرد. آیا رقابت 
تسلیحاتی در منطقه، هم راستا با منافع امنیتی ایران است؟ 

و اگر نیست پس ورود به آن چه نفعی دارد؟

س��فیر چین میگوید کش��ورش همواره به طور قاطع با 
تحریم ه��ای یکجانب��ه و غیرقانونی آمری��کا و رویکرد 
دس��ت درازی و مداخله در امور دیگران مخالف است و 
علی رغم تحریم ها به همکاری عادی با ایران ادامه می 
دهد. پست سفارت وی در تهران به تازگی وارد چهارمین 
سال خود ش��ده است. او پیش از این به مدت پنج سال 
سفیر چین در امارات و قبل از آن نیز دو سال را در صنعا، 
پایتخت یمن، سفیر بوده است. می گوید عوامل اقتصادی 
دو کشور به شدت مکمل یکدیگر بوده و همکاری های 
عملگرایانه دو طرف نتایج مثمر ثمری را به همراه داشته 
اس��ت. طی س��ال های بس��یار، چین همواره نخستین 
ش��ریک تجاری ایران بوده و یادداشت تفاهم دو کشور 
در حوزه همکاری های »یک پهنه یک راه« به پیش��برد 
بی وقفه همکاری ها در چارچوب ابتکار »یک پهنه یک 
راه« منجر ش��ده اس��ت. او درباره اج��اس »بریکس« 
که اخیراً به میزبانی کش��ورش برگزار ش��د، گفت: چین 
از روند گس��ترش اعضای بریکس حمایت می کند و در 
پی گسترش همکاری های موجود در چارچوب »بریکس 
پاس« اس��ت. آقای س��فیر در عین حال انتقادی هم 
به رویکردهای ایاالت متح��ده آمریکا در منطقه دارد و 
می گوید: در طول سالیان دراز، ارتش ایاالت متحده تحت 

عنوان آزادی در کش��تی رانی و عب��ور از مناطق هوایی 
نسبت به اعزام مکرر ناوهای هواپیمابر، بمب افکن های 
راهبردی، زیردریایی های اتمی و دیگر تجهیزات نظامی 
پیشرفته خود به منطقه خلیج فارس و دریای چین جنوبی 
اقدام کرده است و با رویکردهای آتش افروزانه، به گونه ای 
جدی امنیت کش��ورهای منطقه را به مخاطره افکنده و 
غیر از آن بر وضعیت تنش آمیز منطقه نیز افزوده است. 
وی همچنین پیرامون مذاکرات هسته ای در توصیه ای 
به س��ران آمری��کا، تصریح کرد: م��ا از طرف آمریکایی 
می خواهیم ضمن کنار گذاشتن شیوه ناصحیح توسل به 
اب��زار تحریم، با به کار بردن توانی مثبت به ایفای نقش 
خوش در راس��تای احیای مذاک��رات و حفاظت از برجام 
بپردازد. مطالب مذکور گزیده ای از اظهارات »چانگ هوآ« 
سفیر کشور چین در ایران است که به صورت اختصاصی 
و مش��روح با خبرنگار مهر به گفتگو پرداخت. جمهوری 
خلق چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان و یکی 
از اعضای ش��ورای امنیت سازمان ملل به عنوان قدرتی 
نوظهور در ش��رق آس��یا قرار دارد. این کشور هم اکنون 
بزرگترین صادرکننده و دومین واردکننده است و دومین 
اقتصاد بزرگ جه��ان بر پایه تولید ناخالص داخلی را در 
اختیار دارد. همچنین در ایام همه گیری بیماری کرونا نیز 

دو کشور با همکاری گسترده توانستند بر بخش بزرگی 
از مش��کات این بیم��اری فائق آین��د. در حال حاضر، 
جهان در حال تجربه دورانی جدید از تغییر و تحوالت و 
آشفتگی هاست، تحوالت بی سابقه در یک قرن گذشته 
و همزمان شدن آن با فراگیری ویروس کرونا، بازگشت 
ش��رایط عادی به فضای اقتصاد جهانی را با محدودیت 
و مشکات بس��یاری مواجه ساخته است و چالش های 
امنیتی بیش از هر زمانی برجس��ته شده است و مسئله 
توسعه جهانی با مضیقه ها و مشقات فراوان مواجه گشته 
اس��ت. در سال جاری تا به امروز چین به عنوان میزبان 
اجاس ۲۰۲۲ بریکس و همچنین کشوری که توانسته 
بر آثار منفی فراگیری کرونا بر اقتصاد خویش فائق آید، 
نسبت به برگزاری موفق چندین مورد از فعالیت های بین 
المللی اقدام کرده است. بر همین اساس در روزهای ۲۳ 
و ۲۴ ماه ژوئن سال جاری، چین نسبت به برگزاری موفق 
چهاردهمین اجاس سران کشورهای بریکس اقدام کرد. 
در جریان برگزاری این نشس��ت، چین با ایده »بریکس 
پاس« به اداره این دور از گفتگوهای عالی بین المللی 
پرداخت. در واقع برگزاری گفتگوهای عالی توسعه محور 
در س��طوح جهانی، نمایانگر ریشه دواندن و آغاز تحقق 
ابتکارات توسعه جهانی است. در جریان اجاس بریکس 

غیر از س��ران پنج کشور عضو، س��ران ایران و برخی از 
دیگر کش��ورهای دارای بازار نوظهور و در حال توس��عه 
نیز حضور داشتند و این حضور دارای اهمیتی نمادین و 
همچنین تأثیرگذاری قابل توجه بین المللی بود. در جریان 
این گفتگوها، سران کشورهای مختلف پیرامون تسریع 
بهبود اوض��اع اقتصادی جهان، تعمی��ق همکاری های 
عملگرایانه، عملیاتی س��ازی ابتکارات مربوط به توسعه 
جهانی، تحقق عصری جدید در مناسبات مشارکتی حوزه 
توسعه جهانی و مواردی از این دست، عمیقاً به تبادل نظر 
پرداختند و به مخابره قدرتمند صدای خویش در رابطه با 
دوران تحقق مشترک شکوفایی توسعه محور پرداختند. 
ایران کش��وری مهم در خاورمیانه و یکی از کشورهای 
در حال توس��عه مهم است. در سال های اخیر، مناسبات 
مشارکت جامع راهبردی بین چین و ایران توسعه یافته و 
سیر اعتماد متقابل طرفین در فرآیندی بی وقفه تحکیم 
گشته و همکاری های دوجانبه در حوزه های مختلف به 
گونه ای با ثبات رو به رش��د بوده اس��ت. چین به عنوان 
میزبان اجاس س��ال جاری بریک��س، به طور مثبت از 
روند گسترش اعضای بریکس حمایت می کند و در پی 
گس��ترش همکاری های موجود در چارچوب »بریکس 

پاس« است. 

علی رغم تحریم های آمریکا به همکاری با ایران ادامه می دهیم
سفیر چین در ایران:

دستور کار تور منطقه ای بایدن چیست؟
از پر کردن جیب دموکرات ها در انتخابات تا تقال برای تشکیل ائتالف ضدایرانی

س��فر جو بایدن به منطقه افزون بر دس��تور 
کارهای اقتصادی و ضدایرانی، هدف مهمتر 
دیگ��ری در راس��تای تأمی��ن مناف��ع حزب 
دموکرات در انتخابات می��ان دوره ای کنگره 
آمریکا دارد. با نزدیک شدن آمریکا به پروسه 
رأی گی��ری انتخابات می��ان دوره ای کنگره، 
تاش ه��ای دولت بای��دن برای دس��تاورد 
سازی در عرصه سیاس��ت داخلی و خارجی 
ادامه دارد. جو بای��دن برای مدیریت صحنه 
سیاس��ی آمریکا و به خص��وص تاش برای 
پیروزی دموکرات ها در انتخابات کنگره راهی 
جز کاهش قیمت انرژی در کش��ورش ندارد. 
این ضرورت باعث شده او برخاف اظهاراتی 
که پیش از این درباره عربس��تان و شخص 
بن سلمان انجام می داد، حاال عاجزانه راهی 
منطقه ش��ود ت��ا راهی ب��رای افزایش تولید 
نفت عربس��تان پیداکرده و درعین حال برای 
برطرف ک��ردن نگرانی های اعراب منطقه و 
همچنین رژیم صهیونیس��تی اقدامی جدید 
برای تأمین منافع و امنیت آن ها انجام دهد. 
این سفر بر همین اس��اس بیشتر از اینکه از 
منظر سیاس��ت خارجی آمریکا دارای اهمیت 

باشد، از منظر سیاست داخلی و برای حمایت 
از دموکرات ه��ا در انتخاب��ات کنگره کارایی 
دارد. بر اس��اس سیاست در پیش گرفته شده 
توسط مسئوالن کاخ سفید، رسانه های حامی 
دموکرات ها در آمریکا باید به صورت ویژه ای 
به این س��فر پرداخته و آن را سفری به شدت 
مهم و موفقیت آمی��ز در احیای روابط آمریکا 
با عربستان و رژیم صهیونیستی جلوه دهند. 
تاش رسانه های آمریکایی برای تبلیغات و 
پروپاگاندای ش��دید سیاس��ی روی این سفر 
باعث ش��ده است که رس��انه های منطقه و 
ایران نی��ز به خودی خود با ای��ن موج همراه 
شوند و این س��فر را بیش ازحدی که هست، 

دارای اهمیت جلوه دهند.
بی میل�ی بای�دن ب�ه احی�ای رواب�ط ب�ا  ���

عربستان
اهداف این س��فر اما به احتم��ال زیاد محقق 
نخواهد شد. بس��یاری از تحلیلگران سیاسی 
در داخ��ل آمریکا بر ای��ن عقیده اند به دلیل 
اینک��ه دولت دموکرات اص��واًل عاقه ای به 
احیای روابط خود با خاندان سعودی و به ویژه 
محمد بن سلمان ندارد و در این میان تنها به 

خواس��ت خود که کاهش قیمت انرژی است 
فکر می کن��د، نمی تواند ب��رای حیای روابط 
آمری��کا با س��عودی ها اقدامی انج��ام دهد و 
در دام خواس��ته های روزافزون آن ها گرفتار 
خواهد ش��د. از طرف دیگ��ر، تاش ها برای 
ش��کل دهی به ناتوی عرب��ی، خاورمیانه ای 
و ی��ا هم��کاری اطاعات��ی و امنیتی اعراب 
منطقه با رژیم صهیونیس��تی نیز راه به جایی 
نخواهد برد زیرا میزان عدم اعتماد و سوءظن 
این دولت ها به یکدیگر به ش��دت باالست و 
مانند تمام تاش های پیش��ین در این زمینه 
نمی توان��د ب��ا موفقیت همراه ش��ود. در این 
خصوص گفتنی اس��ت که؛ ۱. س��فر بایدن 
به منطقه بی��ش از اینکه به خاطر ایران و یا 
ایجاد ائتاف علیه کش��ورمان باشد، سفری 
تبلیغات��ی ب��رای ایجاد این گمانه اس��ت که 
منطقه علیه ایران بسیج شده و کشورمان در 
انزوا فرو می رود. این همان مطلبی است که 
او در مقاله اش در واشنگتن پس��ت نیز به آن 
اشاره کرده بود.۲. سفر بایدن به منطقه به جز 
تأمین هدف روابط دموکرات ها با عربس��تان 
سعودی، س��فری برای احیای دولت بی ثبات 

رژیم صهیونیستی است. تاش بایدن برای 
ایجاد ثبات سیاس��ی در رژیم صهیونیستی و 
دیدار با نتانیاهو و الپید، نشانه ای از این هدف 
به ش��مار می رود.۳. رسانه های معاند تاش 
دارند نشان دهند این سفر می تواند به صورت 
کامل علیه منافع ایران بوده و احیای برجام را 
به صورت کامل در اغما فرو ببرد. این تحلیل 
غلط است زیرا تحلیلگران آمریکایی خود بر 
این عقیده اند یک��ی از تاش های بایدن در 
سفر خود به عربستان و سرزمین های اشغالی، 
قانع س��اختن رهبران منطقه دراین باره است 
ک��ه دنیا به احیای برجام نی��از دارد و آمریکا 
هیچ پلن دومی برای برخ��ورد با ایران ندارد 
زیرا اولویت های سیاس��ت خارجی آمریکا در 
ابتدا چین و بعد روسیه است و ایران نمی تواند 
و نباید هزینه زی��ادی برای آمریکا به همراه 
داشته باش��د. بنابراین گزینه های جنگ و یا 
تغییر نظام در ایران که برخی س��ران منطقه 
به دنبال آن هس��تند، عمًا از روی میز کنار 
گذاشته شده است. مقاله بایدن و تهدید ایران 
نیز اتفاقاً نش��ان از این دارد که او می کوش��د 
هم زمان ایران را نیز وادارد که به خواسته های 

ایاالت متحده در برجام تن دهد تا او نهایتاً طی 
یک یا دو ماه آینده، مهمترین دستاورد سیاست 
خارج��ی خود را که احی��ای برجام با موافقت 
کشورهای منطقه است به نمایش بگذارد.۴. 
سفر بایدن به منطقه نمی تواند نظم منطقه ای 
موجود را بر هم بزند و این در تحلیل ها بسیار 
مهم اس��ت. اقدام بای��دن در حقیقت، تداوم 
تواف��ق »آبراهام« بین کش��ورهای منطقه و 
رژیم صهیونیس��تی و واکنش��ی به یارگیری 
روس��یه در منطقه است و نه کنشی جدی و 
خاقانه.۵. اشاره به تاش های پیشین آمریکا 
ب��رای ایجاد ناتوی عربی و یا حداقل نزدیک 
کردن اعراب منطقه به یکدیگر برای مقابله با 
ایران همگی با شکس��ت روبه رو شده اند. در 
دولت ترامپ، بیشترین حجم این شکست را 
ش��اهد بودیم و این در حالی بود که چهل و 
پنجمین رئیس جمهور آمری��کا از کاریزمای 
قوی تری نس��بت ب��ه بایدن برای تش��کیل 
ائتاف های ضدایرانی برخوردار بود. ازاین رو 
باید گفت که رئیس جمهور خوابالوی آمریکا 
شانسی برای تشکیل ائتاف علیه جمهوری 

اسامی ندارد.
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اقتصاد کالن

شاخص بورس ۱۰ هزار واحد افت کرد 
شاخص بورس در جریان معامات امروز بازار 
سرمایه با افت ۱۰هزار واحدی روبرو شد. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار س��رمایه بیش از ۵میلیارد و ۴۸۳میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش��ی بالغ بر ۳هزار و 
۳۴میلیارد توم��ان در بیش از ۳۲۲هزار نوبت 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با 
افت ۱۰هزار و ۲واحدی در ارتفاع یک میلیون 
و ۴۸۰هزار و ۴۹واحد قرار گرفت.بیشترین اثر 
منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به 
ن��ام نمادهای معاماتی ش��رکت های فوالد 
مبارکه اصفه��ان، صنایع پتروش��یمی خلیج 
ف��ارس و ملی صنایع مس ایران  ش��د و در 
مقابل ش��رکت های س��رمایه گذاری دارویی 
تامین، پتروش��یمی پردی��س و پاالیش نفت 
بندرعباس با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر 
بازار س��هام شدند.بر اس��اس این گزارش، در 
بازاره��ای فراب��ورس ای��ران هم ب��ا معامله 
۲میلی��ارد و ۶۵۲۵۵۴میلی��ون ورقه به ارزش 
۱۶ه��زار و ۶۹۱میلیارد توم��ان در ۱۹۸هزار 
نوبت، ش��اخص فرابورس )آیفکس( ۵۵واحد 
افت ک��رد و در ارتفاع ۱۹ه��زار و ۷۵۱واحد 

قرار گرفت.

تحریم های ضد روسیه اقتصاد اروپا را 
نابود می کند 

نخست وزیر مجارستان گفت: اقدامات اتحادیه 
اروپا علیه مسکو اشتباه محاسباتی بوده و به 
شدت نتیجه معکوس داشته است.  به گزارش 
فارس به نقل از راش��اتودی، ویکتور اوربان، 
نخست وزیر مجارس��تان، گفت: تحریم های 
اروپا علیه روس��یه یک اش��تباه محاس��باتی 
بوده و می تواند اقتصاد اروپا را                            نابود کند مگر 
آنکه بروکس��ل موضع خود را                            تغییر دهد.وی 
که یک��ی از منتقدان سیاس��ت های اتحادیه 
اروپا علیه روس��یه اس��ت ط��ی مصاحبه ای 
گفت: بروکس��ل باید تصمی��م بگیرد؛ چراکه 
س��ران اروپایی اعتراف می کنند که اش��تباه 
محاس��باتی داش��ته اند و سیاس��ت تحریم ها 
بر اس��اس مفروضات غلط بوده و باید تغییر 
کند.نخست وزیر مجارستان ادامه داد: اگرچه 
اوکراین به کمک نیاز دارد، اما سران اروپایی 
باید راهبرد خود در قبال روسیه را                            تغییر دهند.

اورب��ان افزود: تحریم ها نتوانس��ته اند اقتصاد 
روسیه را                            متزلزل کرده و مسکو را                            هم مجبور 
نکرد که عملیات نظامی خود علیه اوکراین را                            
متوقف کن��د.وی تأکید کرد: به جای برآورده 
کردن این انتظارات، تحریم ها خس��ارت های 
گس��ترده ای را                            به اقتصاد خود اروپا وارد کرده 
است.نخست وزیر مجارستان گفت:  تحریم ها 
ب��ه اوکرای��ن کمک نمی کن��د و ضمنا برای 
اقتص��اد اروپا بد بوده و اگ��ر به همین منوال 
پیش ب��رود، اقتص��اد اتحادیه اروپ��ا را                            نابود 
خواهد کرد. چیزی که ما هم اکنون می بینیم 

غیرقابل تحمل است.

ابالغ مصوبه مالیات ارزش افزوده 
جایگاه های سوخت از سوی سازمان 

امور مالیاتی 
ب��ا توجه به مصوب��ه هیئت دول��ت مبنی بر 
افزای��ش ۴۵ درص��دی حق العم��ل خدمات، 
سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض ارزش 
افزوده س��ال ۱۴۰۱ را براساس قانون بودجه 
اباغ کرد. به گزارش تسنیم، در جلسه هیئت 
وزیران م��ورخ  ۱۲ تیر ماه س��ال ۱۴۰۱، به 
اس��تناد اصل )۱۳۸( قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران و به پیشنهاد مشترک سازمان 
برنام��ه و بودجه کش��ور و وزارت نفت، حق 
العم��ل خدم��ات جای��گاه های س��وخت با 
احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در 
سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۵ درصد 
افزایش یافت.براس��اس ای��ن مصوبه هیئت 
دولت، متوس��ط نرخ حق العمل جایگاه های 
گاز طبیعی فش��رده )CNG( در سال ۱۴۰۱ 
نسبت به سال ۱۴۰۰ )بر حسب طبقه بندی( 
۴۵ درصد اضافه می ش��ود. مبالغ حق العمل 
جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های 
عرضه س��وخت برداشت می ش��ود.همچنین 
برای جب��ران حق العمل جایگاه های عرضه 
گاز طبیعی فش��رده )CNG(، قیمت عرضه 
هر مترمکعب آن مع��ادل ۵۷۰۰ ریال تعیین 
می ش��ود. س��ازمان امور مالیاتی امور مالیاتی 
به پیوس��ت تصویر تصویب نام��ه حق العمل 
خدم��ات جایگاه های س��وخت با احتس��اب 
مالی��ات و ع��وارض ارزش افزوده در س��ال 
۱۴۰۱، موضوع بن��د )۱( جدول تبصره )۱۴( 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در ۱۸ 
تیر ماه به تصویب هیئت وزریان رسیده است، 
برای اطاع و اجرا به ادارات کل سازمان امور 

مالیاتی اباغ شده است.

مصرف برق از مرز ۶۵ هزار مگاوات 
عبور کرد

س��خنگوی صنع��ت ب��رق گف��ت: مصرف 
ب��رق در کش��ور م��رز ۶۵ هزار م��گاوات را 
پشت سر گذاشته اس��ت.به گزارش مهر به 
نقل از ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران، 
»مصطفی رجبی مش��هدی« اف��زود: دیروز 
نس��بت به شنبه گذشته مصرف برق ۲ هزار 
و ۵۰۰ مگاوات بیش��تر شده است.وی ادامه 
داد: این هفته پیش بینی ش��ده که دمای هوا 
بسیار گرم باش��د به خصوص برای روزهای 
سه شنبه و چهارش��نبه روزهای خیلی داغی 
خواهیم داش��ت که مصرف برق را بیش��تر 
خواهد کرد و رکورد تازه ای داش��ته باش��یم.

مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت ش��بکه برق 
گفت: امروز احتمال دارد مصرف برق از ۶۶ 
هزار و ۵۰۰ مگاوات هم بیش��تر شود.رجبی 
مش��هدی ادامه داد: مردم همراهی خوبی با 
صنعت برق داشتند به گونه ای که حدود ۳۸ 
درصد مش��ترکان خانگی در قبض خردادماه 
خود مش��مول پ��اداش مدیری��ت مصرفی 
ش��دند.وی افزود: این هفته که هفته گرمی 
اس��ت اگر مردم همچنان ب��ه همراهی خود 
با صنعت ب��رق ادامه دهند برای تأمین برق 
داشت.سخنگوی  نخواهیم  مش��کلی  پایدار 
صنع��ت برق خاطرنش��ان کرد: ام��روز نوار 
ش��مالی کش��ور هوا گرم تر از هفته گذشته 
شده است، به طوری که ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات 
مصرف بیشتر شده و مسافرت مردم به این 
مناطق هم عاملی در افزایش مصرف اس��ت 
که انتظار می رود مردم مدیریت مصرف الزم 

را داشته باشند.

مابه التفاوت کارمزد جایگاه داران را 
دولت می پردازد

سرپرس��ت گازرس��انی ش��رکت مل��ی گاز 
گف��ت: تعیین قیم��ت ۵۷۰ توم��ان به ازای 
هر مترمکعب س��ی ان جی ب��ه معنای تغییر 
قیمت برای مصرف کنندگان نیس��ت و تنها 
برای کارمزد جایگاه داران اعام شده است.
ب��ه گزارش مهر به نقل از ش��رکت ملی گاز 
ایران، س��یدجال نور موس��وی در این باره 
اظهار کرد: همس��و با اصاح ن��رخ کارمزد 
جایگاه داران و ب��ا توجه به هزینه مترتب بر 
آنها، امس��ال نیز پس از دریافت مجوزهای 
الزم از دولت، افزایش میانگین ۴۵ درصدی 
در ن��رخ کارم��زد س��ی ان جی، تصوی��ب و 
الزم االجرا ش��د.وی ادامه داد: بر این اساس، 
هزینه گازبه��ا از ۴۵۳ تومان به ۵۷۰ تومان 
رس��ید که البته این افزای��ش به منزله تغییر 
نرخ گاز خودروهای گازس��وز نیست و آنها با 
همان نرخ پیش��ین، یعنی ۴۵۳ تومان گاز را 
دریافت می کنند.به گفته سرپرست مدیریت 
هماهنگی امور گازرس��انی شرکت ملی گاز 
ای��ران، مابه التف��اوت این رق��م را دولت به 
جایگاه داران پرداخت می کند.براس��اس این 
گزارش، پیرو مصوب��ه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت 
درباره تعیی��ن کارم��زد جایگاه های عرضه 
س��ی ان جی، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای 
هر مترمکعب س��ی ان جی، به هیچ عنوان به 
معنای تغییر قیمت ب��رای مصرف کنندگان 
نیس��ت و فقط برای نحوه محاس��به کارمزد 
جایگاه داران اعام ش��ده است. بدیهی است 
مابه التفاوت قیمت کنونی س��ی ان جی یعنی 
۴۵۳ توم��ان تا رقم اعام ش��ده، از س��وی 
دولت پرداخت می شود؛ به این ترتیب قیمت 
سی ان جی برای مصرف کنندگان همان رقم 
پیش��ین ۴۵۳ تومان ب��ه ازای هر مترمکعب 

است.

فروش مازاد گاز مصرفی در بورس 
مهیا می شود

مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز ای��ران با بیان 
اینکه با اجرای پروژه کنتورهای هوشمند گاز، 
مدیریت مصرف ازسوی مردم اتفاق می افتد، 
گفت: اگر مشترکی گاز کمتری مصرف کند، 
می توان��د گاز م��ازاد را در بورس بفروش��د.به 
گزارش مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
مجید چگنی با بیان اینکه قیمت گاز در ایران 
بسیار ارزان اس��ت، اظهار کرد: قیمت گاز در 
اروپا مترمکعبی بیش از ۲ دالر اس��ت و حتی 
زمان هایی به باالی ۴ دالر نیز می رس��د، در 
حالی که قیمت گاز در ایران در بخش خانگی 
حدود ۷۰ تومان اس��ت.وی اظهار کرد: هدف 
از اجرای پروژه کنتورهای هوشمند این است 
که مدیریت مصرف انجام ش��ود و از خدمات 
ارائه شده درست استفاده کنیم.معاون وزیر نفت 
در امور گاز با بیان اینکه زیرساخت های بورس 
برای عرضه گاز فراهم اس��ت، ادامه داد: اگر 
مش��ترکی گاز کمتری مصرف کند، می تواند 
گاز م��ازاد را در ب��ورس عرضه کن��د، در این 
پروژه هر مقدار که مشترکان بتوانند مصرف 
گاز را ذخیره کنند، می توانند در بورس انرژی 
به قیمت آزاد بفروشند.به گفته چگنی، زمانی 
که این پروژه تکمیل شود یکی از اهداف این 
است که گاز در بورس انرژی فروخته شود.وی 
تأکید کرد: سال ۱۴۰۰ براساس قانون بودجه 
تکلیفی داشتیم که بخشی از گاز را در بورس 

انرژی عرضه کنیم.

اخبار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه ب��ا دخالت دولتی و رفتار تنظیم گری 
در بازار سرمایه کاما مخالف هستیم، گفت: 
طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول عرضه 
در بورس  کاال باید به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع ش��ود. محمدرض��ا پورابراهیمی در 
گفت وگو با فارس، ضمن مخالفت با بررسی 
طرح » تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به 
عرضه در بورس های کاالیی« در کمیسیون 

صنایع و معادن، اظهار کرد: اخیرا همکاران 
ما در کمیسیون صنایع به دلیل دغدغه هایی 
که در ارتباط با وضعیت محصوالت صنعتی 
کش��ور دارند، طرحی را مطرح کردند که از 
نگاه ما به دلی��ل ماهیت تنظیم بازاری آن 
در حوزه داخلی و بخش صادرات، کامًا در 
راستای ماموریت های کمیسیون اقتصادی 
است.وی گفت: شاید دلیل ارجاع این طرح 
به کمیس��یون صنایع، بحث های این طرح 

در زمینه نوع اق��ام و کاالهای واحدهای 
صنعت��ی و موضوعات فنی آن باش��د ولی 
اعتقاد ما بر این است که این طرح به دلیل 
ماهیت محتوایی آن ارتباط کاما موضوعی 
با ماموریت های کمیسیون اقتصادی دارد، 
بنابراین به ریاست مجلس نامه نوشتیم که 
این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود 
تا همه جوانب آن کامًا در نظر گرفته شود.
پورابراهیمی ادامه داد: نمی توانیم مس��ائل 

فنی و تخصص��ی بازار س��رمایه و بورس 
کاال را در جایگاهی غیر از حوزه تخصصی 
بررس��ی کنیم، در صورت ارجاع این طرح 
به کمیس��یون اقتصادی حتماً دغدغه های 
مربوط به س��اختار بورس کاال مد نظر قرار 
خواهد گرفت؛ ما ب��ا دخالت دولتی و رفتار 
تنظیم گری در بازار سرمایه کاما مخالف 
هستیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بیان کرد: دولت باید در سیاست های کان 

بازار س��رمایه و بورس کاال را اعمال کند، 
کم��ا اینکه اکنون هم اعم��ال می کند، اما 
در صورت مداخله مس��تقیم دولت و اتخاذ 
تصمیمات دولتی در بخش بازار س��رمایه و 
بورس کاال اساسا وجود بورس کاالیی دیگر 
ضرورتی نخواهد داشت، یعنی ما می توانیم 
در آن صورت بورس کاال را کنار بگذاریم و 
دولت مستقیما اعمال نظر کند و به سالهای 

قبل از تشکیل بورس کاال بازگردیم.

کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف نرخ های تکلیفی در بورس کاال است 
پورابراهیمی:

دالر زدایی از مبادالت تجاری ایران و روسیه 
روبل-ریال مZحور تبادالت اقتصادی؛

ایران و روس��یه توافقات��ی برای دالر زدایی داش��ته اند 
رویکردی که گفته می شود با اجرایی شدن آن و تحقق 
تس��ویه مبادالت تجاری با روبل و ریال بستر الزم برای 
کاهش تقاض��ا برای دالر ایجاد خواهد ش��د.به گزارش 
مه��ر چهارم تیرماه بود که رئی��س کل بانک مرکزی از 
اجرایی ش��دن پیمان های پولی دو یا چند جانبه خبر داد 
پیمان ه��ای پولی دو یا چند جانبه ای که بتوان از طریق 
آن ب��ا ارزهای ملی تس��ویه های تج��ار را با طرف های 
خارج��ی انجام دهن��د او در این مصاحب��ه وعده داد که 
در همین راس��تا به یکی از کش��ورهای مورد نظر برای 
عملیاتی شدن این طرح س��فر خواهد کرد.صالح آبادی 
اواسط تیرماه بود که در رأس یک هیئت اقتصادی راهی 
مس��کو شد سفری که در آن با دو معاون نخست وزیر و 
رئیس کل بانک مرکزی این کش��ور دیدار و گفتگو کرد 
دیدارهایی که یک خروجی مش��خص داشت و آن گام 
بلند دو کش��ور در جهت توس��عه و تعمیق روابط بانکی 
تهران و مس��کو داش��ت.رئیس کل بانک مرکزی ایران 
در پایان دیدارهایش با مقامات روس��ی از حصول توافق 
برای گسترش همکاری های بانکی و پولی بین دو کشور 
خب��ر داد؛ دیدارهایی که در جری��ان آن راهکارهای رفع 
موانع و افزایش سرمایه گذاری های مشترک بین مسکو 
و تهران بررسی ش��د.صالح آبادی همچنین تاکید کرد: 
» ایجاد بس��ترهای مالی، یک��ی از مهمترین محورهای 
توسعه اقتصادی به شمار می رود و هم اکنون ایران برای 
جایگزینی سوئیفت، از سامانه های پیام رسان بین بانکی 
بومی اس��تفاده می کند و روسیه نیز پیام رسان های بومی 
و مالی خود را دارد ک��ه می تواند مبنایی برای همکاری 

بانکی بین دو کشور باشد.«
چشم انداز کاهش تقاضا برای دالر ���

حاال برخی رسانه ها از توافق دو کشور برای دالر زدایی از 
روابط تجاری تهران – مسکو خبرمی دهند رویکردی که 
گفته می شود با اجرایی شدن آن و تحقق تسویه مبادالت 
تجاری با روبل و ریال بستر الزم برای کاسته شدن تقاضا 
برای دالر دست کم به میزان ساالنه ۳ میلیارد دالر خواهد 
بود.در پیمان پولی دوجانبه، تجارت با استفاده از پول های 
محلی انجام می ش��ود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول 
واس��ط مانند دالر و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد 
تجارت اس��تفاده می ش��ود و دالر واس��ط تجاری نیست.
بروز بحران مالی در س��ال ۲۰۰۷ در سطح جهان، باعث 
گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار 
تجارت بین المللی ش��د به نحوی که نقش دالر و یورو را 
کمرنگ کنند. در واقع کش��ورهایی ک��ه قبًا از پول های 

رایج مانند دالر و یورو در مبادالت خود استفاده می کردند، 
روش جدیدی را انتخاب کردند که به پیمان پولی دوجانبه 
معروف شده است.در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده 
از پول های محلی انجام می ش��ود؛ یعنی به جای استفاده 
از یک پول واس��ط مانند دالر و یورو، از پول کش��ورهای 
مبدا و مقصد تجارت استفاده می شود و دالر واسط تجاری 

نیست.
اهداف پیمان پولی ���

پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور 
و بدون درگیر ش��دن ارز ثالث اس��ت. در شرایط اعمال 
تحریم بانکی، پیمان های پولی می توانند به عنوان یک 
کانال امن و بدون ارتباط با نظام های مالی تحت کنترل 
غرب عمل کنند.برای انتقال پول بین دو کش��ور )برای 
مثال ایران و روس��یه(، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت 
گیرد. ابتدا ریال به دالر تبدیل و در نهایت دالر به روبل 
تبدیل می ش��ود ک��ه در این حال��ت، دو مرحله پرداخت 
کارمزد الزم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده 
شود، تجارت دو کش��ور ارزان تر خواهد بود.پیمان پولی 
مسیر جدیدی در کنار سایر روش ها برای انتقال پول بین 
دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به 
ارزهای س��خت )مانند دالر / یورو( تجارت خود را انجام 
می دهند.بنابرای��ن پیمان پولی می توان��د باعث کاهش 
تقاض��ا برای دالر و به تب��ع آن کنترل نرخ دالر در برابر 
ریال در بازارهای داخلی ش��ود. تنوع گرایی در روش های 

پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور از دیگر 
دستاوردهای انعقاد پیمان های پولی است به گونه ای که 
پیمان پولی دوجانبه، روش��ی جدید است و در کنار سایر 
روش های سنتی، پرداخت های خارجی کشور را مدیریت 

خواهد کرد.
الزامات پیمان پولی ���

تاکن��ون ۴۷ »پیمان پول��ی دوجانبه« بین کش��ورهای 
مختلف امضا شده اس��ت. در این رویکرد جدید، تجارت 
ب��ا اس��تفاده از پول های محلی انجام می ش��ود. یعنی به 
جای استفاده از یک پول واسط مانند دالر و یورو، از پول 
کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می شود و دیگر 
دالر واس��ط تجاری نیست.البته علیرغم مزایای بسیاری 
که برای انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان به دنبال 
دارد، برقراری آن مستلزم پیش شرط هایی همچون اراده 
ملی کشورها و بانک های مرکزی آنها جهت تحقق این 
امر، وجود رابطه سیاس��ی مناس��ب میان دو کشور و هم 
ترازی کان اقتصادی دو کش��ور ب��ه ویژه متعادل بودن 
ت��راز تجاری به منظور حداقل ش��دن میزان پرداختهای 
تسویه نش��ده است.همچنین طرف های این پیمان پولی 
بای��د محدودیت های ناش��ی از تحریم کش��ور مقابل را 
بپذیرند به گونه ای که آن کش��ور ب��ا اطاع از آن که به 
واسطه تحریم ها، با محدودیت های زیادی در روابط مالی 
و بانکی در س��طح بین المللی مواجه خواهد شد، انگیزه 
کافی برای رویارویی با آمریکا و اروپا را داشته باشد.عاوه 

براین کشورهای طرف قرارداد باید دارای قدرت و پشتوانه 
اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود 
پایبن��د بمانند، طراحی مکانیزم اجرای��ی، تدوین مقررات 
مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی، وجود مکانیزم روشن 
مناس��ب برای تبدیل نرخ های متقاطع ارز و توافق بر سر 
ارز واس��ط جهت تس��ویه ارزهای محلی از دیگر الزامات 
پیمان های ارزی است.بس��یاری از کارشناسان اقتصادی 
پیمان دوجانبه پولی آغاز پای��ان امپراطوری دالر قلمداد 
می کنند اما با توجه تحوالت این روزهای بازار یورو رشد 
شتابان ارزهای همچون یوان چین باید گفت شرایط برای 
سیطره ارزهای پرقدرت بر اقتصاد جهانی را خاتمه یافته 

تلقی کرد
تحریم ابزار اصلی جنگ اقتصادی ���

در شرایط کنونی حربه اقتصادی به اصلی ترین ابزار برای 
درهم شکستن مقاومت کشورهای مستقل از سوی نظام 
سلطه به کار گرفته می شود به گونه ای که طی سالهای اخیر 
به ابزار اصلی ایجاد آشوب و نارضایتی در جوامع و سرنگون 
کردن نظام های سیاسی مستقل از نظام سلطه تبدیل شده 
است.تجربه تشدید تحریم های ظالمانه برعلیه جمهوری 
اسامی ایران، تحریم سوریه، لبنان، ونزوئا و تحریم های 
اخیر غرب برعلیه روسیه از مصادیق عینی جنگ اقتصادی 
است جنگی که ابزار آن روابط پولی و مالی و سو استفاده 
از سیطره دالر بر روابط اقتصادی است.هم اکنون بسیاری 
از بانک ها و فعاالن اقتصادی برجسته که تابعیت یا ارتباط 
مستقیم با کشورهای مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند در 
فهرست تحریم های اقتصادی گنجانده شده اند و مدام این 
لیست به روز رسانی می شود. مرکز فرماندهی غرب در این 
جنگ، وزارت خزانه داری آمریکا است که طی بیش از یک 
دهه به طور خاص روی ایران تمرکز نموده است.در شرایط 
کنونی که ایران و روسیه تحت تحریم های ظالمانه غرب 
هس��تند طبعاً اس��تفاده از ارزهای غیر دالر و یورو و سایر 
موضوعاتی که تجار و فعاالن اقتصادی بتوانند از بسترهای 
جدیدی برای مبادالت تجاری استفاده کنند از اولویت های 
نخست و توسعه روابط اقتصادی است.اما ریشه اصلی روی 
آوردن کشورها به سوی توافق های پولی دو و چند جانبه 
را باید در رویکرد سالهای اخیر قدرتهای بزرگ اقتصادی 
به حربه تحریم برای وادار کردن کش��ورهای مس��تقل از 
سیاستهای تحمیلی نظام سلطه جستجو کرد و باید گفت 
ظهور راهکارهای نوین و انسجام کشورها تنها مولود فشار 
حداکثری و جنگ اقتصادی که از سوی آمریکا بر اقتصاد 
جهانی تحمیل شد و فشارهایی قرار بود کشورهای مستقل 

را منزولی کند حاال بای جان »دالر« شده است.

مالیات از خانه و خودروهای لوکس پایه های جدیدی در 
نظام مالیاتی ایران هستند که در این زمینه، انتقاداتی از 
پایین بودن نرخ های تعیین ش��ده تا کند بودن روند اخذ 
مالیات به این دو پایه و سازمان امور مالیاتی مطرح شده 
اس��ت. به گزارش ایسنا، در سال های اخیر اخذ مالیات از 
خانه و خودروهای لوکس وارد نظام مالیاتی کشور شده 
اس��ت که براس��اس قانون بودجه، خانه های باالی ۱۰ 
میلی��ارد تومان و خودروهای ب��االی یک میلیارد تومان 
مشمول مالیات ش��دند. از زمان تصویب این ارقام برای 
اخذ مالیات از این خانه و خودورها تاکنون، همواره یکی 
از موضوعات انتقادی مهمی که از س��وی کارش��ناس 
مطرح می ش��ود، پایین بودن نرخ های تعیین شده برای 
این خانه ها و خودروهاست که به اعتقاد کارشناسان، این 
نرخ ها همه لوکس نشین ها را در تور مالیات قرار نمی دهد. 
اما به این نکته کارشناسی توجه نشده بود تا اینکه ارقام 
ثبت شده از مالیات های اخذ از این دو پایه مالیاتی نشان 
داد که مالیات قابل توجهی تاکنون از خانه و خودروهای 

لوکس دریافت نشده است. اینگونه که از ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
واحد مسکونی لوکس شناس��ایی شده در سال گذشته، 
معادل ۲۰۰ میلیون تومان مالیات گرفته شد و در دو ماهه 
س��ال جاری نیز، فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از 
این خانه ها مالیات دریافت شده است.البته، اوضاع مالیات 
گرفتن از خودروهای گران قیمت به نس��بت خانه های 
لوکس بهتر اس��ت، اینگونه که آمارها نش��ان می دهد، 
حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات از محل خودروهای 
لوکس شناسایی شده در سال گذشته وصول شده است.
در دو ماهه سال جاری نیز، معادل ۵ میلیارد و ۵۵ میلیون 
و ۹۰۰ هزار توم��ان از محل مالیات بر انواع خودروهای 
سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی 
گران قیمت مالیات اخذ شده است.از سوی دیگر، گزارش 
تفریغ بودجه در دو ماهه س��ال جاری نیز نشان می دهد 
که کمترین تحق��ق به ردیف های درآم��دی مالیات بر 
واحدهای مس��کونی لوکس، خودروهای لوکس با صفر 
درصد اختصاص یافته است. در شرایطی که روند کند اخذ 

مالیات از لوکس نشین ها به خصوص صاحبان خانه های 
گران قیمت، صدای بس��یاری از مسئوالن و مجلسی ها 
را بلند کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت اجرایی 
برای اخذ مالیات از خانه های لوکس گله کرد و خواستار 
کمک مجلس به منظور تعیین ضمان��ت اجرایی برای 
اخذ این مالیات ش��د.طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که 
صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید 
و فروش نداش��ته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب 
مالیاتی نباشد، نمی توان از وی مالیات گرفت؛ یعنی اگر 
فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای 
وص��ول آن وجود دارد.این اظه��ارات خاندوزی در حالی 
است که بر اساس اعام مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی، در راس��تای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس و مطالبه حق دولت، کسانی که نسبت به پرداخت 
این مالی��ات اقدام نکنند، طبق مقررات ماده ۲۱۸ قانون 
مالیات های مس��تقیم اموالش��ان برای وصول مالیات با 
رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف خواهد شد.اکنون، 

جهانگیر رحیم��ی - مدیر کل دفت��ر طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی در گفت وگو با ایس��نا درباره انتقادات 
مطرح ش��ده درباره مالیات از خانه و خودروهای لوکس 
گفت: این قبیل انتقادات غیرمنطقی اس��ت زیرا سازمان 
امور مالیاتی باید به مشموالن این مالیات فرصت اعتراض 
نسبت به مالیات تعیین شده بدهد و نباید مشموالن هر 
مالیاتی که س��ازمان تعیین می کند را در مدت کوتاهی 
پرداخت کنند.وی افزود: اگر به این سمت برویم، باز هم 
سازمان امور مالیاتی مورد انتقاد قرار می گیرد که چرا بدون 
دادن مهلت و امکان اعتراض، مشموالن را تحت فشار 
ق��رار می دهد؟ رحیمی ادامه داد: اولین س��ال اجرا و اخذ 
مالیات خانه و خودروهای لوکس اس��ت و در مقایسه با 
سایر  پایه های مالیاتی که سالیان سال است در حال اجرا 
هس��تند، نباید برخورد با مشموالن آن با باقی مالیات ها 
یکسان باش��د بلکه باید در جامعه نسبت به این مالیات 
فرهنگ سازی ش��کل بگیرد تا نهادینه ش��ود.این مقام 

مسئول در سازمان مالیاتی تاکید کرد که در 

زور مالیات به لوکس ها نمی رسد؟ 

روایتی از ۷ سال بی برنامگی در احداث مجتمع پاالیشی سیراف
درحالیک��ه بی��ژن زنگن��ه در روز کلنگ زنی 
مجتمع پاالیشی س��یراف در سال ۹۴ وعده 
بهره برداری آنها در سال ۹۶ را داد با گذشت 
۷ س��ال هنوز برخی طرح های این مجتمع 
به پیش��رفت ۵ درصدی هم نرس��یده اند.به 
گزارش مهر با تکمیل فازهای پارس جنوبی 
در دهه نود و وقوع معضات ناشی از تحریم 
فروش میعانات گازی در دور اول تحریم های 
آمریکا، مسئوالن وقت وزارت نفت اقدام به 
طراح��ی و کلنگ زن��ی مجتمع پاالیش��ی 
س��یراف در خردادماه ۱۳۹۴ کردند. هرچند 
ای��ده کلی ای��ن پروژه بزرگ یعنی س��اخت 
پاالیش��گاه میعان��ات گازی و خودکفایی در 
فرآوری این ماده، ایده بسیار سنجیده ای بود 
اما ضع��ف در طراحی این پروژه و همچنین 

ضعف در مدیریت آن طی ۷ س��ال گذشته 
منجر به پیشرفت فیزیکی اندک طرح ها در 
این مدت شده است.طبق آخرین آمار منتشر 
شده در رس��انه ها پیشرفت فیزیکی ۴ طرح 
باقی مانده در پارک پاالیش��ی سیراف یعنی 
طرح های آدیش جنوبی، توس��عه پاالیش��ی 
پیش��گامان س��یراف، جاوی ان��رژی پرتو و 
ستاره سبز س��یراف هر کدام به ترتیب برابر 
۶۷، ۱۱.۲۳، ۲۶ و ۵ درصد بوده است.طراحی 
این پاالیشگاه ابتدا با انتخاب ۸ سرمایه گذار 
به صورت یک مجتمع پاالیش��ی با ۸ واحد 
ریفاینری ی��ا مینی ریفاینری به ظرفیت ۶۰ 
هزار بشکه در روز آغاز و شرکت زیرساخت 
فراگیر پاالیشی سیراف نیز با هدف مدیریت 
و هماهنگی بین پاالیشگاه های هشت گانه 

مذکور و البته تأمین یوتیلیتی و لجس��تیک 
آنها تأسیس شد.بیژن زنگنه، علیرضا صادق 
آبادی و ش��هاب الدین متاجی سه مرد طراح 
و تئورس��ین پ��روژه در الیه های سیاس��ی، 
مدیریتی و فنی-مهندسی بودند. زنگنه وزیر 
وقت نفت در روز کلنگ زنی پروژه گفته بود 
از مجریان این پروژه تضمین گرفته شده تا 
۳۵ درصد از سهام خود )حدود ۱ میلیارد دالر( 
را در فرابورس برای تحقق مالکیت عمومی 
که یکی از بخش های مهم اباغیه رهبری 
در تحقق اقتصاد مقاومتی است، عرضه کنند 
و ت��ا دو س��ال آتی )اواخر ۹۶ ی��ا اوایل ۹۷( 
به سرانجام برسد.با گذر زمان به دلیل وجود 
مش��کاتی از جمله ایراداتی در طرح اولیه، 
مشکات پروژه های کنسرسیومی در ایران، 

عدم مشارکت سرمایه گذاران در تأمین مالی 
ش��رکت زیرساخت که ۸ ش��رکت مذکور و 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش سهامدار آن 
بودن��د و نیز اختاف س��رمایه گذاران با هم، 
دس��تخوش تغییراتی در ظرفیت پاالیش��ی 
ط��رح، ترکی��ب س��رمایه گذاران و تغییر در 
زنجیره ارزش نهایی شد.به طوریکه از ابتدای 
سال ۱۳۹۷ تغییراتی در ساختار طرح سیراف 
با افزوده شدن س��هامداران جدید، حذف یا 
ادغام بعضی از پاالیشگاه ها و همچنین اضافه 
ش��دن طرح های پتروپاالیشی انجام گرفت. 
در نهایت طرح های باقیمانده در س��یراف تا 
ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا 
کردند. ع��اوه بر این طرح پاالیش��ی مهر 
خلیج ف��ارس به ظرفیت ۱۲۰ هزار بش��که 

در روز و ب��ا خوراک میعان��ات گازی در بندر 
عباس مجوز گرفت و ظاهراً کار خود را آغاز 
کرده است.پاالیش��گاه س��تاره سبز سیراف 
به ظرفیت ۱۲۰ هزار بش��که و شرکت های 
توسعه پاالیشی پیش��گامان سیراف، آدیش 
جنوبی و جاوید ان��رژی به ظرفیت ۶۰ هزار 
بش��که طرح هایی بودند که نهایتاً مقرر شد 
در منطقه سیراف با زیرساخت های مشترک 
روند اح��داث خود را آغاز کنن��د. البته طرح 
آدیش جنوبی از همان س��ال ۱۳۹۷ و پس 
از نهایی شدن وام صندوق توسعه ملی بدون 
پرداخت بده��ی و واگذاری س��هام خود در 
ش��رکت زیرساخت از این ساختار یک طرفه 
خارج ش��ده و به صورت مجزا فرایند احداث 

خود را ادامه داد.
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شهرستان

تأمین اعتبار خرید، تدارکات و 
پشتیبانی اموال در شهرداری کرج 

سیستمی شد
رئیس س��ازمان فناوری اطاعات و ارتباطات 
ش��هرداری کرج از سیس��تمی ش��دن مراحل 
تأمین اعتبار خرید، تدارکات و پشتیبانی اموال 
در شهرداری کرج خبر داد.  سعید حق شناس در 
گفت وگو با کرج امروز، ضمن گرامیداشت روز 
فناوری اطاعات و ارتباطات، با اشاره به اینکه 
پایگاه اطاعاتی معتب��ر و یکپارچه ای جهت 
ثبت اطاعات رس��ید و حواله کاال در تمامی 
مناطق و س��ازمان های تابعه وجود نداش��ت، 
گفت: بر همین اس��اس س��امانه جامع انبار و 
اموال از س��ال ۱۳۹۷ در مجموعه ش��هرداری 
کرج مس��تقر و ادارات مذکور ایجاد و از حالت 
جزیره ای خارج شدند.این مسئول اضافه کرد: 
پ��س از برگزاری جلس��ات آم��وزش گروهی 
جهت س��هولت درخواست کاال و جلوگیری از 
رفت وآمدهای غیرضروری ب��ه ادارات انبار، با 
توس��عه سامانه شرکت پیمانکار )دیدگاه رایانه 
سما( فرایند درخواس��ت کاال به صورت کامًا 
سیستمی در تمام دوایر شهرداری پیاده سازی 
شد.رئیس سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات 
ش��هرداری کرج ادامه داد: با برگزاری جلسات 
متعدد فنی در خصوص برقراری ارتباط سامانه 
جامع مالی و درآمد )حس��ابرایان( و همکاری 
اداره کل ام��ور پش��تیبانی )اداره اموال و انبار( 
و اداره کل برنامه ریزی و بودجه س��تاد مرکز، 
در حال حاضر تأمین اعتبار خرید و تدارکات و 

پشتیبانی به صورت مکانیزه انجام می شود.
 

تالش می کنیم تنش آبی کرمانشاه را 
به کمترین حالت برسانیم

 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
کرمانش��اه گفت: تاش می کنی��م تنش آبی 
کرمانش��اه را در تابستان امس��ال به کمترین 
حالت ممکن برس��انیم.  رضا داوودی  از تنش 
آبی که سراسر کشور و به تبع آن کرمانشاه با 
آن مواجه است یاد کرد و افزود: طی ۵۲ سال 
گذشته این میزان تنش آبی و کاهش نزوالت، 
کم س��ابقه بوده اس��ت. وی با بیان اینکه این 
روند بسیاری از آبخوان ها و منابع آبی را تحت 
تاثیر قرار داده، افزود: با کاهش دبی منابع آبی، 
میزان آبی که می توانی��م در اختیار مردم قرار 
دهیم نیز کاهش پیدا کرده اس��ت. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه یادآور 
شد: با این وجود تاش می کنیم تابستان امسال 
را با کمترین تنش آبی پشت سر بگذاریم که 
البته در کنار تاشی که شرکت آب و فاضاب 
انج��ام می ده��د، همراهی خود م��ردم برای 
مدیریت مصرف آب را نیز به شدت نیاز داریم. 
داوودی سپس از طرح هایی که برای کمک به 
رفع مشکات کم آبی کرمانشاه اجرا شده و یا 
در دست اجراست هم یاد کرد و ادامه داد: یکی 
از مهمترین طرح های در دست اجرا انتقال آب 
از چاه های ده پهن برای جنوب ش��رق ش��هر 

کرمانشاه است.
 

موضوعات کالن در سطح شهر با 
مشارکت دستگاههای خدمات رسان 

رفع خواهد شد
جلسه هماهنگی دس��تگاههای خدمات رسان 
برای رفع مش��کات س��طح ش��هر با دعوت 
شهرداری هشتگرد و به ریاست مهندس یعقوبی 
شهردار هش��تگرد برگزار ش��د . در این جلسه 
شهردار با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته ، از 
برگزاری جلسات مستمر برای رفع مشکات و 
تکمیل زیرساخت های شهری خبر داد . موضوع 
تعاونی ها در ش��هرک کوثر ، جداسازی آب خام 
فضای سبز از آب شرب شهری و همچنین رفع 
خاموشی معابر شهری و جابجایی تیرهای برق 
مزاحم از جمله مواردی بوده که در این جلس��ه 
بررسی گردید . یعقوبی گفت : با توجه به توسعه 
شهرک کوثر در ضلع غربی شهر و بازدیدهای 
انجام ش��ده به همراه رئیس و اعضای شورای 
اسامی و همچنین تاکید فرماندار محترم برای 
رفع مشکات مالکین اراضی ، ما نیز پیشنهادی 
را مبنی بر احداث بیمارستان تامین اجتماعی در 
این شهرک ارائه نمودیم که با حمایت های دکتر 
حدادی نماینده محترم مجلس شورای اسامی 
و مساعدت اس��تاندار محترم البرز این موضوع 
به تفاه��م نامه فی مابین مدیریت ش��هری و 
مدیریت بیمارستان تامین اجتماعی منتهی شده 
و امیدواریم این بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی که 
می تواند عاوه بر خدمات رسانی به شهروندان 
هش��تگرد و سایر شهرهای دیگر موجب ترقی 
و توسعه هر چه سریعتر شهرک کوثر گردد به 
زودی کلنگ زنی و عملی��ات احداث آن طبق 
برنامه زمانبندی ش��ده و تعهدات طرف قرارداد 

انجام گردد .

روزانه 4۰ اداره پر مصرف در اصفهان 
برق شان قطع می شوند

مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت 
مصرف  ش��رکت توزیع برق اصفهان گفت 
:مطابق مصوب��ه هیات وزیران ادارات ،بانک 
ها و دیگر سازمان ها می بایست مصرف برق 
خود را به میزان ۳۰ درصد در ساعات اداری 
و ۶۰ درصد مصرف را در ساعات غیر اداری 
کاه��ش دهند . وی در ادامه افزود :روزانه به 
طور متوسط ۴۰ اداره پر مصرف در اصفهان 
پ��س از اخطارهای پیاپی  قطع می ش��ود و 
شرایط وصل آن در صورتی محقق می شود 
که باالترین شخص سازمان و یا نماینده آن 
ش��خص  به منظور رعایت مدیریت مصرف 
تعهد کتبی بدهد  وی گفت :ش��رکت توزیع 
برق اصفهان مدیریت مصرف را از خرداد ماه 
به جد شروع کرده است و درحوزه روشنایی 
سازمان و سیس��تم های سرمایشی از روش 
های جدید اس��تفاده کرده ب��ه طوری که با 
نظارت همه جانبه بر سیستم های سرمایشی 
و اتصال به یک سیستم مرکزی از هدر رفت 
انرژی پیشگیری نموده است . صالحی ابراز 
داش��ت :ما باید از میزان کم تا زیاد مصرف 
برق را مدیریت کنیم به طوری که برخی از 
وسایل برقی حتی زمانی که خاموش هستند 
برق مصرف می کنند و در حال حاضر تعداد 
زیادی از دستگاههای الکترونیکی در خانه ها 
موجود است که انرژی برق را هدر می دهند 
و مش��ترکین خانگی توجهی به آن ندارند . 
وی خاطر نش��ان کرد :عادت کرده ایم که با 
کلیک بر روی سوئیچ و کلید برق در هرزمان 
از روز به نور دسترس��ی داشته باشیم اما باید 
به این عقیده و باور برسیم که در حال حاضر 
مشکل کمبود منابع انرژی وجود دارد و باید 

مدیریت مصرف انجام شود 

برای اولین بار در کشور تولید ورق 
گرم فوالد الکتریکی سیلیسیم دار در 

مجتمع فوالد سبا محقق شد.
س��یدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در جریان س��فر به اس��تان اصفهان 
ضم��ن دیدار ب��ا مدیرعامل ف��والد مبارکه، 
واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل 
)V.O.D & V.D( و اسمز معکوس ثانویه 
)RO۲( در مجتمع فوالد س��با را افتتاح و از 
نزدیک از خطوط تولید این ش��رکت بازدید 

کرد.
وزیر صمت در آیین افتتاح پروژه های صنعتی 
در مجتمع فوالد سبا یکی از دغدغه های این 
وزارت خانه را دست یابی به توانمندی تولید 
فوالدهای ویژه، نظی��ر فوالدهای موردنیاز 
صنعت تولید ترانس��فورماتورها دانست و در 
همین خصوص خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
ف��والد مبارکه با تحقیق و به روزآوری دانش 
فنی و در ادام��ه نیز با اجرا و به بهره برداری 
رس��اندن طرح های توسعه هدفمند، دغدغه 

این وزارت خانه و کشور را برطرف ساخت.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
در جریان بازدید وزیر صمت از این شرکت در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با به بهره برداری 
رس��یدن واحدهای گاززدای��ی و کربن زدایی 
تحت خ��أل )V.O.D & V.D( و اس��مز 
معکوس ثانویه )RO۲( فوالد س��با ش��اهد 
توس��عه س��بد محصوالت و کاهش هرچه 

بیشتر مصرف آب خواهیم بود.

رکورد ذوب بیلت یک فوالد خوزستان 
شکسته شد

محمد مه��دی شریف ش��اذیله مدی��ر بخش 
خبرن��گار  ب��ا  گفتگ��و  در  فوالدس��ازی 
روابط عمومی فوالد خوزس��تان ضمن اعام 
این خبر افزود: در حمله ی س��ایبری شش��م 
تیرماه، شرکت فوالد خوزستان مورد هجمه 
ق��رار گرفت. هدف دش��منان توقف تولید و 
ضربه زدن به اقتصاد کشور بود. اما دشمن، 
در محاس��باتش اراده ی فوالدی��ن و اهتمام 
کارکن��ان غیور ف��والد خوزس��تان را نادیده 
گرفته بود، جایی که با تاش ش��بانه روزی 
خط تولید در کمترین زمان ممکن راه اندازی 
ش��د. همدلی و همراهی واحدهای مختلف 
پیشتیبانی در کنار تعهد و تخصص کارکنان 
فوالدس��ازی، گرمابخش خ��ط تولید فوالد 
ش��د.  شریف در ادامه گفت: کارکنان بخش 
فوالدسازی هم قسم شدند که تمرکز تولید را 
در واحد بیلت یک، جایی که مستقیما مورد 
هجمه قرار گرفت، قرار دهند. خوش��بختانه 
س��ربازان عرصه ی صنعت در برابر دش��من 
س��رافرازانه پیروز شدند و نش��انه آن در ۲۳ 
تیرماه نمایان ش��د. جایی ک��ه رکورد تعداد 
ذوب در یک س��کونس واح��د بیلت یک با 
بیست ذوب در مدت زمان یک هزار و ۲۸۸ 
دقیقه ، شکسته شد.  مدیر بخش فوالدسازی 
در پایان اظهار داشت: کارکنان شرکت فوالد 
خوزس��تان همواره به تولید پایدار و مستمر 
متعه��د هس��تند. ج��ا دارد از حمایت ه��ای 
همه جانبه ی مدیرعامل و معاون بهره برداری 
و کارکنان واحدهای پشتیبانی که دوشادوش 
کارکنان فوالدس��ازی نسبت به عادی سازی 

خط تولید تاش کردند تشکر نمایم.

اخبار

نس��بت به قیمت گذاری زمی��ن درمانگاه 
تامی��ن اجتماع��ی گرمی و اعطای س��ند 
مالکیت س��ریعتر اقدام ش��ود. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی مدیریت درم��ان تامین 
اجتماعی اس��تان اردبیل دکتر سید عباس 
موس��وی مدیر درم��ان تامی��ن اجتماعی 
اس��تان در جلسه شورای اداری شهرستان 
گرم��ی حض��ور یاف��ت. ش��ورای اداری 
شهرستان گرمی با حضور دکتر اسماعیلی 

نماینده مردم شریف شهرستانهای گرمی 
و انگوت در مجلس، فرماندار، مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان و برخی مدیران کل 
استان و مدیران این شهرستان برگزار شد. 
مدیر درمان اس��تان در این جلسه با بیان 
اینکه مجوزه��ای قانونی و اعتبارات الزم 
برای احداث س��اختمان جدی��د درمانگاه 
تامین اجتماعی در این شهرستان دریافت 
شده است گفت سیاس��ت کاری سازمان 

تامی��ن اجتماعی برای اح��داث درمانگاه، 
تخصیص زمین مناسب با اعطای مالکیت 
و س��هولت دسترس��ی مردم به ویژه بیمه 
شدگان سازمان می باشد که انتظار داریم 
به همت نماینده محترم این شهرس��تان 
و سایر مس��ئولین کارهای واگذاری زمین 
بدون گیر و دار اداری و در سریعترین زمان 
ممکن انجام پذیرد تا نسبت به ساخت این 
پروژه اقدام کنیم دکتر اس��ماعیلی نماینده 

مردم شریف شهرستانهای گرمی و انگوت 
در مجلس در این جلسه با بیان نیاز اساسی 
مردم شریف منطقه به مراکز درمانی برای 
درم��ان بیماران و آمادگی کامل س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی برای احداث س��اختمان 
جدی��د درمان��گاه مدرن گفت نس��بت به 
تعیین تکلی��ف در خصوص قیمت گذاری 
زمی��ن مورد نظر و اعطای س��ند مالکیت 
سریعتر اقدام شودب��رای س��ازمان تامین اجتماع��ی هر چه 

حضور مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل در شورای اداری شهرستان گرمی

رسانه های مشهد باید جایگاه بین المللی داشته باشند
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-معاون مطبوعاتی و 
اطاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: رسانه 
های مش��هد باید جایگاه بین المللی داشته باشند فرشاد 
مهدی پور معاون مطبوعاتی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی، در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه 
های خراس��ان رضوی گفت: مش��هد از بنگاه رسانه ای 
برخوردار است و دو یا سه نقطه بیشتر در کشور نیستند که 
توانایی بنگاه داری در حوزه رسانه را داشته باشند، رسانه 
در مش��هد یک رسانه کوچک محلی نیست بلکه فعالیت 
رسانه ای در این شهر آثار بین المللی و خارجی در پی دارد 
و بنگاه های بزرگ رس��انه ای در این شهر می توانند در 
مقیاس بین المللی عمل کنند. مهدی پور به جایگاه مشهد 
و سبقه ۱۰۰ ساله آن در روزنامه نگاری و مطبوعات اشاره 
و بیان کرد: خراسان محل تابش خورشید امامت و والیت 
و پایگاه و مبدا نسل بزرگی از اساتید و فعاالن حوزه رسانه 
در کشور است، جایگاه بین المللی مشهد به واسطه وجود 
مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( و 
حضور پرشور زائران، به رسانه های آن جنبه فرا مرزی نیز 
داده اس��ت. وی اظهار داشت: موقعیت بین المللی مشهد 

باعث می ش��ود که بروز هر اتفاقی در آن توجه جهانیان 
را به س��وی خ��ود جلب کند، محیط فرهنگی مش��هد از 
باب حضور فردوس��ی و خاس��تگاه زبان فارسی و محیط 
معنوی آن از باب حضور ح��رم امام رضا)ع( موقعیت آن 

را در افکار عمومی بسیار برجسته کرده است لذا مدیریت 
افکار عمومی در مشهد توسط رسانه ها، مدیریت عواطف 
عمومی و بخش معنوی و فرهنگی جامعه نیز هست. وی 
بیان کرد: بنیه بزرگ منطقه خراسان بویژه مشهد آن است 

که با عواطف عمومی سر و کار دارد و هر رخدادی در این 
منطقه از بازتاب گس��ترده جهانی برخوردار است، در هر 
تهدیدی، فرصتی نهفته است و  بازنمایی رسانه ها از این 
رخدادها در مشهد بسیار اهمیت دارد، رخداد سام فرمانده 
که عمده ایرانی ها نس��بت به آن واکنش مثبتی داشتند، 
یک پدیده رسانه ای بود که در روزهای سختی در مشهد 
شکل گرفت و یک امر رسانه ای توانست رنگ درخشانی 
به آن دهد، در این ش��رایط اگر با کاهش مرجعیت رسانه 
ای ی��ا کاهش مخاطب روبه رو ش��ویم، باید در اقدامات 
خود بازنگری داشته باشیم. مهدی پور فضای مجازی در 
مش��هد را پیشرو دانست و افزود: تکلیف دیگر ما حمایت 
از رس��انه های فرا مرزی است، رس��انه های مشهد می 
توانند به اعتبار این ش��هر و با ات��کا به توانایی های خود 
در این مسیر حرکت کنند. وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امی ایجاد یک شهر رسانه 
ای یا هاب رس��انه ای در مش��هد است که با بهره گیری 
از یک تجربه عملیاتی تقاطع های بزرگ در حوزه رسانه 
را در کنار هم قرار دهیم و هم افزایی رس��انه ای در این 

شهر بوجود آوریم.

معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

برای نخستین بار یک شعبه از استان به درجه ممتاز )الف(رسید
ارتقاء درجه ۶ شعبه بانک ملی در استان بوشهر

مدیریت امور ش��عب بانک ملی در اس��تان 
بوش��هر گف��ت: براس��اس آخری��ن ارزیابی 
عملکرد شعب بانک ملی در کشور، ۶ شعبه 

این استان ارتقاء درجه پیدا کردند.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی مدیریت امور 
ش��عب بانک ملی در استان بوشهر، داریوش 
زراعت گر در تشریح این خبر اظهار کرد: این 
ارتق��اء درجه  موفقیتی چش��مگیر در حوزه 
بانکی اس��تان بوشهر است که پس از لطف 
و نگاه خداوند باید آن را مرهون تاش و از 

خودگذشتگی مجموعه بانک ملی در استان 
بوشهر بدانیم.

وی بیان کرد: از سال ۹۷ و در مدیریت جدید 
۱۶ شعبه بانکی

 ملی و ۱۵ دوایر ش��عب در اس��تان بوش��هر 
)۶۵(ارتقاء درجه داش��تند که شاخص ترین 

آن در سال جاری رخ داده است.
زراعت گ��ر ادامه داد: در ارتقاء درجه ش��عب 
برای نخس��تین بار در تاریخ فعالیت ش��عب 
بانک ملی در اس��تان بوش��هر یکی از شعب 

موفق به کس��ب درجه *ممتاز )الف(* شده 
اس��ت. وی ی��ادآور ش��د: در ارزیابی جدید 
همچنین ۵ ش��عبه نی��ز از درجه های ۴، ۳ و 

۲ به درجه های باالتر ارتقاء یافتند.
زراعت گر یادآور ش��د: تکری��م ارباب رجوع، 
میزان جذب س��پرده، س��ود دهی ،تس��هیل 
در خدم��ات دریافت��ی مش��تریان، پرداخت 
تسهیات، میزان ارائه خدمات غیرحضوری 
به مش��تریان از جمله  شاخص های مهم در 
ارزیابی شعب هس��تند که در استان بوشهر 

با تمهیدات صورت گرفته از سوی مدیریت 
،عملکردی س��تودنی در این بخش حاصل 

شده است.
وی افزود: برای س��ایر ش��عبی که موفق به 
ارتقاء درجه نشدند نیز پیش بینی شده شمار 
قاب��ل توجهی از آنها در ارزیابی جدید موفق 

به ارتقاء درجه شوند.
خاطر نش��ان می سازد که بانک ملی استان 
بوش��هر در ارزیابی عملکرد واحدهای بانک 
ملی در سراسر کش��ور طی دو سال متوالی 

)۱۳۹۹_۱۴۰۰( موفق به کس��ب رتبه اول 
گردیده است.

  فرمانده س��پاه امیرالمومنین)ع( اس��تان 
ایام با اشاره به بی توجهی برخی مدیران 
به اجرای قانون حجاب در ادارات متبوعه 
گفت: مسئولیت عدم اجرای قانون حجاب 

با مدیران است.
س��ردار جمال ش��اکرمی در گف��ت وگو با 
خبرنگاران با اش��اره ب��ه بی توجهی برخی 

مدیران به اجرای قانون حجاب در ادارات 
متبوعه اظهار داشت: مسئولیت عدم اجرای 

قانون حجاب با مدیران است.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایام 
گفت: برخ��ی از بی توجهی ها به مس��ئله 
حجاب که گاهاً در کوچ��ه و خیابان های 
ایام مشاهده می شود دل هر بیننده ای را 
به درد می آورد. وی خاطر نشان کرد: ایام 
همیش��ه تحت تاثیر موضوعات معنوی و 
اعتق��ادی خ��ود ب��وده و دارای فرهنگی 
است که ریشه در تاریخ دارد، باید همگی 
مراقبت کنیم و اجازه ندهیم که دش��منان 

ما و افرادی که نگاه و فکر آنها آلوده است 
و نگاهش��ان به بیرون است و تحت تاثیر 
جذبه های فرهنگ غرب که یک فرهنگ 
پوچ است، هستند در کشور ما پایه گذاری 

شود و از آن جلوگیری کنیم.
ش��اکرمی به پی��اده راه طالقانی ایام هم 
اشاره کرد و گفت:  در بعضی از معابر شهر 
ایام هنجار شکنی هایی دیده می شود که 
جا دارد نیروی انتظامی، بسیج، ستاد امربه 
مع��روف و نهی از منکر و همه دلس��وزان 

ورود کنند و تذکرات الزم را بدهند.
فرمانده س��پاه ایام به خانواده یادآورشد: 

بای��د خانواده ها خودش��ان مراقبت کنند و 
فضای فرهنگی و دلنشین شهرمان که هم 
شهیدپرور هستیم و هم سابقه فرهنگی و 
ریشه در تاریخ داریم، دستمایه برخی ها از 

هنجار شکنان نشود.
وی بیان داش��ت:  متاس��فانه م��ا امروز با 
گذش��ت این همه سال از پیروزی انقاب 
و تقدیم ش��هیدان و پیش برندگی انقاب 
در همه عرصه ها در بحث حجاب و عفاف 
دارای مشکاتی هستیم، بعضی از افرادی 
که دنبال نش��ان دادن خودشان هستند پا 
را از گلیم خود فراتر گذاش��تند و در معابر 

عموم��ی  و در بعض��ی از مکان هایی که 
مردم دنبال آسایش و آرامش هستند، واقعًا 

چیدمان فرهنگی آنجا را به هم زده اند.
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایام 
ب��ا بیان این که درس��ت اس��ت، گرانی و 
مشکات اقتصادی وجود دارد اما این امور 
در جای خودش مهم هس��تند و مسئوالن 
نظ��ام وظیف��ه دارند کار کنن��د و خدمات 
بدهد ولی ح��ق عمومی خانواده هایی که  
می خواهن��د در فض��ای ش��هر بروند باید 
محفوظ باش��د و با طی��ب خاطر و آرامش 

بتوانند فرزندانشان را به خیابان بفرستند.

مدیران؛ مسئول اجرای قانون حجاب و عفاف در اداره های استان ایالم هستند
فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مالی از محبوب ترین اعمال نزد خداوند است
تولیت آستان قدس رضوی:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی -تولیت 
آس��تان ق��دس رض��وی کمک ب��ه آزادی 
بان��وان زندان��ی جرائم غیر عم��د مالی را از 
ارزشمندترین و محبوب ترین اعمال خیر نزد 

خداوند متعال دانست.
در  مروی  احمد  حجت االسام والمس��لمین 
اختتامی��ه مرحل��ه اول آزادی ۱۱۰ م��ادر و 
بانوی معس��ر زندانی که با عنوان »نذر امام 
رضا)ع(« به همت آس��تان قدس رضوی در 
بنیاد پژوهش های اسامی مشهد برگزار شد، 
انف��اق در راه خداوند را رمز آزادی انس��ان از 
تعلقات دانست و با اشاره به آیه شریفه »لَن 
ا ُتِحبُّوَن« ابراز کرد:  تَنالُوا البِرَّ َحتی ُتنِفُقوا ِممَّ
انسان به سعادت و کمال نخواهد رسید، مگر 

آنکه از اموال و دارایی های خود آنچه دوست 
دارد در راه خداوند انفاق کند.

وی ب��ا بیان اینکه نمی ت��وان دربند تعلقات 
مادی بود اما به س��وی خداوند حرکت کرد؛ 
گفت: انس��انی که با انفاق از تعلقات دنیوی 
رهایی می یابد؛ رهایی از دیگر تعلقات برای 

او آسان خواهد شد.
تولیت آس��تان قدس رضوی اف��زود: انفاقی 
که انس��ان می کند، قبل از آن که فقیر از آن 
بهره مند شود فرد انفاق کننده از آن بهره مند 
می ش��ود و بار خود را برای حرکت به سوی 

خداوند سبک می کند.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه در انف��اق ابتدا باید 
خویش��اوندان و نزدیکان را مدنظر قرار داد، 

تصریح کرد: بر اس��اس آموزه های اسام در 
انفاق بی��ن افراد فقیر اولویت با خویش��اوند 
و نزدی��کان بوده اس��ت و پ��س از رفع نیاز 
خویش��اوندان نیازمند، باید به سراغ دیگران 

رفت.
حجت االسام والمس��لمین مروی رسیدگی 
به مش��کات نیازمن��دان و گره گش��ایی از 
زندگی دیگ��ران را س��یره زندگی حضرات 
معصومی��ن)ع( دانس��ت و ب��ا اش��اره ب��ه 
داستان هایی از بخشش و سخاوت حضرت 
فاطمه)س( و ائمه اطهار)ع(، ابراز کرد: انفاق 
اموالی که موردعاقه انس��ان است یکی از 
راه های کس��ب س��عادت حقیقی بوده، زیرا 
انس��ان بر سر دو راهی مال و ثروت، رضای 

اله��ی و خدمت ب��ه خلق برای خش��نودی 
پروردگار را انتخاب می کند.

وی ابراز کرد: آنچه از س��یره ائمه اطهار)ع( 
و اولیای دین برداشت می شود، آن است که 
آزادی بانوان زندانی جرائم غیر عمد به ویژه 
بان��وان سرپرس��ت خانوار یک��ی از بهترین 
کارهای خیر و ارزشمندترین و محبوب ترین 

اعمال نزد خداوند متعال است.
تولیت آس��تان قدس رضوی اف��زود: آزادی 
بان��وان زندانی جرائم غیر عم��د تنها آزادی 
یک انس��ان نیست، بلکه نجات یک خانواده 
از متاش��ی شدن اس��ت زیرا مادران کانون 
خانواده هس��تند؛ خان��واده ای که مادر آن در 
زندان اس��ت آن خان��واده رو ب��ه نابودی و 

کودکان آن خانواده در معرض آس��یب های 
اجتماعی و بزهکاری هستند.

وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه آزادی یک زندانی 
جرائم غیر عم��د موجب نجات یک خانواده 
اس��ت؛ ابراز کرد: با آزادی یک زندانی جرائم 
غیر عم��د در واقع فرزندان و خان��واده او از 

نابودی نجات پیدا می کند.
حجت االسام والمس��لمین م��روی گف��ت: 
سنت حس��نه آزادسازی بانوان زندانی جرائم 
غی��ر عمد باید تا زمانی که حتی یک زندانی 
این چنین��ی در زن��دان اس��ت ادام��ه یابد تا 
ان ش��اءاهلل روزی فرارس��د که هی��چ بانوی 
محترمی به س��بب مشکات مالی در زندان 

وجود نداشته باشد.

اعتبار خشکسالی به استان مرکزی اختصاص می یابد
به گفته مدیر کل امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی 
اعتبار جداگانه ای در قالب اعتبار خشکسالی به استان ها 
از جمله اس��تان مرکزی و ۳ شهرستان مذکور اختصاص 
می یابد و از محل اعتب��ارات آب و خاک و عرصه.های 
کش��اورزی در راستای اجرای طرح سیستم نوین آبیاری 
نیز اعتباراتی پیش بینی شده و در مصوبات سفر نیز لحاظ 
می ش��ود. سید رضا سرافرازی مدیر کل امور آب و خاک 
وزارت جهاد کش��اورزی  در نشست هم اندیشی بررسی 
مس��ائل و مش��کات حوزه آب و خاک جهادکشاورزی 
اس��تان مرکزی، در بحث تخصیص اعتبارات محرومیت 

زدایی نیز اس��امی قنوات نیز مش��خص است که در آن 
س��هم اراک و خن��داب و کمیجان و می��زان اعتبار آن 
مش��خص شده اس��ت و این مهم مدنظر باشد که سال 
آینده میزان اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به امسال 
۲۵ درص��د افزایش می یابد. وی ادامه داد: افزود: اکنون 
۴۱ هزار رش��ته قنات فعال در سطح کش��ور وجود دارد 
و امس��ال اعتبارات قابل توجه��ی در خصوص مرمت و 
الیروبی قنوات و حوزه آبخیزداری اختصاص یافته است 
وی تاکید کرد: قرارداد س��ه جانبه با سازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخیزداری،  موسس��ه امام حس��ن)ع( و وزارت 

جهاد کش��اورزی در دستور کار قرار گرفته تا به عملیاتی 
کردن طرح های حوزه آبخیزداری و آبرس��انی به چاه ها 
و قنوات مس��اعدت و مطالبات مردم در حوزه کشاورزی 
نیز پیگیری شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی نیز در ادامه این نشس��ت اظهار داشت: با توجه 
به وضعیت خشکس��الی، اس��تان مرکزی از ردیف های 
اعتباری بسیار محدودی برخوردار است و به دلیل حذف 
۲ ردی��ف اعتباری محدودیت ها افزای��ش یافته که امید 
اس��ت در سرفصل های ردیف ملی این مهم لحاظ شود 
تا بخشی از مش��کات مردم در حوزه کشاورزی را رفع 

کنی��م علی صفری افزود: در بحث اجرای عملیات آب و 
خاک در سطح استان با موانعی مواجه هستیم که انتطار 
می رود در این راس��تا از سوی وزارت متبوع، تعامل و هم 
افزایی صورت گیرد تا اعتبارات را در این راس��تا جذب و 
هزین��ه کنیم. وی با بیان اینکه بر اس��اس اولویت ها در 
پنج بخش با مشکاتی مواجه هستیم گفت: با توجه به 
شرایط موجود، در برخی شهرستان ها در خصوص آبیاری 
تحت فشار مشکاتی وجود دارد که نیاز است نسبت به 
یکپارچه سازی اراضی اقداماتی صورت گیرد و اعتباراتی 

مازاد بر اعتبارات ملی در این راستا تزریق شود.
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بدن درد و گلودرد، کرونا محسوب 
می شود 

فرمان��ده عملیات مقابله با کرونا در اس��تان 
ته��ران ضم��ن تاکی��د ب��ر ل��زوم تکمیل 
واکسیناسیون کرونا از س��وی مردم، گفت: 
برخ��ی از افراد ممکن اس��ت ب��ا وجود زدن 
واکسن، مبتا شوند؛ لذا باید بدانیم واکسن 
ایمنی کامل ایج��اد نمی کند، اما در کاهش 
مرگ و میر بس��یار اثربخش است.وی ادامه 
داد: اگر کسی دو دز زده برای دز سوم و اگر 
کس��ی ۳ دز  زده ب��رای دریافت دز  چهارم 
واکس��ن اق��دام کن��د. همچنین هر کس��ی 
با عائ��م بدن درد و گل��و درد مراجعه کند 
برای ما کرونا محس��وب می ش��ود.فرمانده 
عملیات مق��ا بله با کرونا در اس��تان تهران 
تاکید کرد: سبد واکسن در حال حاضر متنوع 
اس��ت و بیشترین میزان واکسن سینوفارم و 
آسترازنکا و پاستوکوک است. واکسن برکت 
پاس ه��م مج��وز الزم را دریافت کرده و 
به زودی وارد چرخه واکسیناس��یون می شود 
و م��ردم می توانن��د به طور خ��اص از این 
واکس��ن برای این سویه اس��تفاده کنند.وی 
در خص��وص  بیماری وبا نیز گفت: تس��ت 
ه��ای غربالگری ما در مراکز بهداش��تی در 
خصوص افرادی که با عائم اسهال مراجعه 
کرده اند منفی اس��ت، اما با توجه به ش��یوع 
وبا در اس��تانهای غربی باید مراقب باش��یم. 
همچنی��ن در م��ورد تب  کریم��ه کنگو ما 
نگران بودیم ام��ا  با نظارت خوب و رعایت 
شیوه نامه های بهداشت خطر بالقوه در عید 
قربان نداش��تیم و موردی از مرگ و میر تب 

کریمه مشاهده نشد.

جیب بر بهشت زهرا دستگیر شد
سرکانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از 
دستگیری جیب بر بهشت زهرا حین سرقت 
خب��ر داد و گفت : تا کن��ون پنج مال باخته 
شناس��ایی شدند.س��رهنگ رس��ول بهرامی 
گفت: در پی افزایش س��رقت لوازم شخصی 
ش��هروندان و خصوصا مس��افران در محل 
بهش��ت زهرا )س( و اط��راف صحن مطهر 
ام��ام خمینی )ره( رس��یدگی ب��ه موضوع و 
دس��تگیری س��ارق یا س��ارقان را تیمی از 
مام��وران کانتری ۲۰۵ صح��ن مطهر بر 
عهده گرفتند و گش��ت زن��ی های هدفمند 
افزایش داده ش��د.وی با بیان اینکه مأموران 
در تحقیق��ات و پ��ی جویی ه��ای انتظامی 
مشخصات سارق را شناسایی کردند، افزود: 
در حال گش��ت زنی و با اطاعات به دست 
آمده به فردی ک��ه به صورت پیاده در حال 
پرسه زنی در اطراف حرم مطهر امام خمینی 
بوده مش��کوک می شوند و متهم را زیر نظر 
گرفته که مش��اهده کردند با غفلت یکی از 
ش��هروندان اق��دام به جیب ب��ری کرده که 
س��ریعا وارد عمل ش��ده و متهم غافلگیر و 

دستگیر شد.

مصونیت ناشی از واکسن کرونا کوتاه 
مدت است

نتای��ج یک مطالعه جدید در آمریکا نش��ان 
می دهد مصونیت ناشی از واکسیناسیون در 
برابر کووید-۱۹ کوتاه مدت و تزریق ُدزهای 
یادآور حائز اهمیت است.به گزارش ایسنا، از 
زمانیکه واکسن های کووید-۱۹ برای اولین 
بار به منظور مصونیت در برابر کروناویروس 
و بیم��اری ناش��ی از آن در دس��ترس قرار 
گرفتن��د، ابهام��ات زیادی در م��ورد مدت 
زمان ماندگاری مصونیت و اینکه چه زمانی 
ممکن اس��ت الزم باش��د ُدز یادآور تزریق 
شود، وجود دارد.اکنون، تیمی از متخصصان 
به رهبری اساتید دانشکده بهداشت عمومی 
دانشگاه ییل و دانش��گاه کارولینای شمالی 
ب��ر این باورن��د که مصونیت ق��وی پس از 
واکسیناسیون کوتاه مدت است.متخصصان 
بر این باورند: خط��ر ابتا به عفونت که در 
آن فرد با وجود واکس��ینه شدن به بیماری 
مبتا می شود، به نوع واکسن بستگی دارد. 
بر اساس این مطالعه، واکسن های مبتنی بر 
mRNA )فایزر و مدرنا( بیش��ترین مدت 
زم��ان مصونیت را به همراه دارند که تقریبا 
سه برابر طوالنی تر از مصونیت ناشی از ابتا 
به بیماری در گذش��ته و تزریق واکسن های 
جانسون و جانسون و آسترازنکاست.در این 
 mRNA برس��ی آمده است: واکسن های
باالترین س��طح واکنش آنتی بادی را دارند.
به گ��زارش مدیکال اکس��پرس، ب��ه گفته 
محققان، مصونی��ت در برابر عفونت مجدد 
مس��تلزم به  روز شدن واکس��ن هایی است 
که برای مقابله با تغییرات ویروس��ی که به 
عنوان بخش��ی از تکامل طبیعی آن است، 

سازگار شده اند.

دستگیری عامل آدم ربایی دختر 
جوان از مشهد به تهران

ریی��س پلی��س آگاه��ی ته��ران ب��زرگ از 
دس��تگیری عامل آدم ربایی که دختر جوانی 
را در مش��هد ربوده بود خب��ر داد و گفت: با 
ت��اش بی وقفه کارآگاهان اداره چهارم فرد 
ربوده ش��ده به آغ��وش خان��واده بازگردانده 
شد.س��رهنگ علی ولی پور گودرزی اظهار 
کرد: تیرماه س��ال جاری، وق��وع آدم ربایی 
دختر جوانی از مشهد به تهران در دستور کار 
تیمی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی 
قرار گرفت.وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی 
کارآگاهان مش��خص ش��د، دخت��ری جوان 
توس��ط یک مرد با خودرو در مش��هد ربوده 
ش��ده و به مکان نامعلومی در تهران منتقل 
شده است.س��رهنگ ولی پور گورزی اظهار 
کرد: در ادامه مشخص شد، دختر مفقود شده 
پس از تحت فش��ار قرار گرفتن از سوی مرد 
جوان از دوس��تان خود در مشهد درخواست 
پول کرده اس��ت.رییس پلیس آگاهی تهران 
افزود: بنابرحساسیت موضوع کارآگاهان اداره 
چه��ارم پلیس آگاهی وارد عمل ش��دند و با 
رصدهای گس��ترده اطاعاتی هویت متهم 
را شناس��ایی کردند و در ادامه متوجه شدند 
وی در یکی از قهوه خانه های جنوب تهران 
حضور دارد.ای��ن مقام انتظامی تصریح کرد: 
کارآگاهان اداره چه��ارم پلیس آگاهی پس 
از دریاف��ت این اطاعات مهم، با هماهنگی 
ه��ای قضایی راهی محل مورد نظر ش��دند 
و در یک عملیات منس��جم وی را دستگیر 
کردند.وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره 
چهارم پلیس آگاهی در ابتدا منکر ارتباط خود 
با دختر جوان بود اما با ارائه شواهد و مدارک 
موجود توسط کارآگاهان اداره چهارم پلیس 
آگاه��ی به جرم آدم ربایی اعتراف و نش��انی 
خانه ای که فرد مفقود در آن حضور داشت را 

در اختیار کارآگاهان قرار داد.

ساماندهی گل فروشی های حاشیه 
بزرگراه مسیر بهشت زهرا)س(

مدیرعام��ل ش��رکت س��اماندهی صنایع و 
مش��اغل ش��هر با اش��اره ب��ه فعالیت بیش 
از ۹۰ غرف��ه گل فروش��ی از ۲۵ س��ال قبل 
در بزرگ��راه مس��یر بهش��ت زه��را )س( بر 
ساماندهی این گل فروشان این منطقه تاکید 
کرد.سعید بیگی از مس��یر بزرگراه هاشمی، 
گل فروش های حاشیه بزرگراه مسیر بهشت 
زهرا )س( و بازار جواد االئمه واقع در منطقه 
۱۸ ش��هرداری بازدید و بر س��اماندهی این 
افراد تاکید ش��د.بیگی با اشاره به بازدید خود 
از بزرگراه هاش��می و فعالیت گل فروشان در 
این محدوده اظهارداشت: شرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل ش��هر برای حفظ امنیت و 
آرامش شهروندان قصد ساماندهی این غرف 
را دارد.  وی ب��ا بی��ان اینکه پ��س از تعیین 
تکلیف غرفه های گل فروش��ی، دستفروشان 
حاش��یه بزرگراه س��اماندهی خواهند ش��د، 
افزود: س��اماندهی این اف��راد از منظر ایمنی 
و ترافیک��ی اهمی��ت زی��ادی دارد و باید با 
اولویت بیش��تر مورد بررسی قرار گیرد.بیگی 
ادام��ه داد: راهکاره��ای پیش��نهادی برای 
ساماندهی گل فروشان در این محدوده مورد 
بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته تا مسئله 
دستفروشی گل در این محور برطرف شود.
وی درب��اره بازدید خود از ب��ازار جواد االئمه 
گفت: این بازار شامل ۱۸۶ غرفه است که از 
س��ال ۸۳ آغاز به کار کرده اما نظارت جدی 
بر فعالیت آنها وجود نداشته و بخش زیادی 
از این غرفه ها بدون استفاده بوده یا به عنوان 

انبار از آنها استفاده می شود.

کالهبرداری در خرید و فروش 
خانه های مسکن مهر

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از 
دستگیری کاهبرداران خرید و فروش خانه 
در شهر جدید هش��تگرد، توسط کارآگاهان 
اداره س��یزدهم پلی��س آگاهی ته��ران خبر 
داد.س��ردار  حمی��د هداون��د اظهار ک��رد: با 
وقوع کاهبرداری های متوالی در خصوص 
خری��د و فروش خان��ه به ۱۵ ش��هروند در 
ش��هر جدید هشتگرد رس��یدگی به موضوع 
در دس��تور کار تیم��ی از کارآگاه��ان اداره 
س��یزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیق��ات ابتدایی کارآگاهان 
مش��خص ش��د، دو متهم با جعل اسناد یک 
واحد را ب��ه افراد مختلف��ی فروخته و بدین 
ترتیب مرتکب کاهبرداری شدند.جانش��ین 
فرمانده��ی انتظامی تهران ب��زرگ تصریح 
ک��رد: بنابرحساس��یت موض��وع، کارآگاهان 
اداره س��یزدهم رصدهای اطاعاتی را کلید 
زدند و در ادامه مخفیگاه متهمان را در شرق 
تهران شناس��ایی کردند و پس از هماهنگی 
های قضائی در یک عملیات غافلگیرانه هر 
دو متهم را دس��تگیر کردند.این مقام ارش��د 
انتظام��ی در ادام��ه گفت: متهم��ان پس از 
انتقال ب��ه  اداره آگاهی به جرم خود مبنی بر 
کاهبرداری با شیوه و شگرد فروش خانه در 
شهر جدید هش��تگرد به ارزش ۱۰۰ میلیارد 

ریال اعتراف کردند.

اخبار

گ�روه اجتماع�ی: دادس��تان مرکز اس��تان 
خوزستان از دس��تگیری هفت نفر دیگر از 
مسببان ریزش ساختمان متروپل خبر داد.
به گزارش »عصر ایرانیان« صادق جعفری 
چگنی اظه��ار کرد: ب��ا توجه ب��ه نظرات 

کارشناس��ان، هف��ت نفر دیگر ب��ه عنوان 
مقصر در ریزش س��اختمان متروپل دخیل 
بودند که دستگیر و بازداشت شدند.دادستان 
مرکز استان خوزستان اضافه کرد: تحقیقات 
تکمیلی رو به پایان اس��ت و در اسرع وقت 
کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال خواهد 
شد.همچنین جعفری چگنی درباره تفاضل 
دیه بانوانی که در حادثه متروپل جان خود را 
از دست دادند، گفت: با توجه به اینکه هفت 

نفر از متوفیان حادث��ه متروپل خانم بودند 
بنابراین به موجب قانون مجازات اسامی 
امکان پرداخت مازاد دیه توس��ط صندوق 
تامین خس��ارات بدنی وجود دارد به همین 
منظور اقدام��ات اولیه در جه��ت پرداخت 
دی��ه از این طریق صورت گرفته و در حال 
انجام اس��ت.بنا به این گزارش ، بخشی از 
ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲ 
و ۴۰ دقیقه روز دوش��نبه دوم خرداد ریزش 

کرد.در این حادثه ۴۳ نفر جان باختند و ۳۷ 
نفر نیز مصدوم ش��دند. ۱۵ تیر ماه مسعود 
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست 
خب��ری درباره پرونده متروپ��ل گفت: امید 
داریم فرایند رس��یدگی و اتخاذ تصمیم در 
دستگاه قضایی با س��رعت و دقت صورت 
گی��رد و نتایج را اعام کنیم. اما براس��اس 
آخرین خبر گزارش دادستانی کل کشور و 
با صرف وقت مناس��ب و طوالنی هیاتی را 

مس��تقر کردند این گزارش به اتمام رسیده 
و تقدیم ریاس��ت قوه قضاییه شده است تا 
دستورات را اباغ کنند و بررسی های بعدی 
در حوزه گزارش صورت گی��رد.وی افزود: 
ام��ا در باب بحث قضایی پرونده ۱۶ نفر به 
موجب قرار تامینی بازداشت هستند. شهردار 
فعلی و اسبق آبادان و کارمندان ذیمدخل، 
ناظر پروژه های مهندس��ی و شرکت های 

مشاور جزو بازداشت شدگان هستند.

دستگیری ۷ نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان متروپل 
دادستان اهواز خبر داد؛

وقتی عامالن گرانی مسکن داد مستأجران را درآورده اند
تخلفات مشاوران امالک از چه راه هایی قابل پیگیری است؟

گ�روه اجتماعی: اتحادیه مش��اوران اماک، ش��وراهای 
حل اختاف، سامانه ۱۲۴، سازمان تعزیرات حکومتی و 
دادس��راها مراجعی هس��تند که مردم در صورت مواجهه 
ب��ا تخلف��ات بنگاه های معام��ات ملک��ی می توانند به 
آنها مراجعه کنند. به گ��زارش »عصر ایرانیان« دغدغه 
مستأجران هر سال در فصل جابه جایی بسیار زیاد است 
و سالهاست که با افزایش بی رویه قیمت اجاره ها، نگرانی 
خوش نشین ها بیشتر ش��ده تا جایی که برای بسیاری از 
آنها رویای ش��یرین صاحبخانه ش��دن به کابوس تبدیل 
ش��ده است از سوی دیگر نیز هر چند آهنگ رشد قیمت 
مسکن ۶۲ درصد نس��بت به سال گذشته کاهش یافته 
است اما با توجه به تورم در بازار مسکن میزان معامات و 
خرید و فروش مسکن هم تحت تاثیر این روند قرار دارد.
در این میان، تخلفات متعددی در حوزه خرید و فروش و 
اجاره مسکن وجود دارد و شاید بسیاری از مردم اطاعی 
از اینکه برای رسیدگی به هر یک از این تخلفات باید به 
کجا مراجعه کنند، نداشته باشند و آگاهی نداشتن در این 
زمینه باعث بروز دردس��رها و مشکاتی برای آنها شود.
طبق »قانون اصاح قانون نظام صنفی کشور« مصوب 
۱۳۹۲، رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به 
موجب احکام این قانون است بنابراین اصلی ترین مرجع 
رسیدگی به تخلفات مشاوران اماک، اتحادیه مشاورین 
اماک اس��ت. ۱۱ تیر سال جاری علی بهادری جهرمی 
س��خنگوی دولت سیزدهم پیشنهاد داد تا نظارت وزارت 
راه و شهرس��ازی بر اتحادیه ام��اک و بنگاه ها افزایش 
یابد و ایجاد قرارگاه رس��انه ای نهضت ملی مس��کن در 
دس��تور کار قرار گیرد.ش��هروندان می توانند در صورت 
تخلف مش��اوران اماک به صورت حض��وری یا تلفنی 
-از طریق تماس با ش��ماره تلفن ۷۳۳۴ )خط ویژه برای 
انتقال ش��کایت( - به اتحادیه مشاوران اماک شکایات 
خود را ثبت کنند. عدم رویت اصل سند و مدارک هویتی 
متعاملین، عدم اخذ کد رهگی��ری، دریافت مبلغ اضافی 
برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت 
و اخذ بیعانه از تخلفات این صنف محس��وب می ش��ود.
براساس قانون، حق کمیس��یون مشاوران مسکن برای 
معامات ملکی، باید طبق نرخ نامه مصوب کمیس��یون 
نظ��ارت بر اصن��اف دریافت ش��ود و در غیر این صورت 
تخلف ص��ورت گرفته و می توان به روش های گوناگون 
در این خصوص شکایت کرد.اغلب مشاوران اماک در 
اج��اره و رهن خانه عموما مبلغ ره��ن را به اجاره تبدیل 
کرده و یک س��وم از آن را از هر طرف معامله به صورت 
جداگانه دریافت می کنند. این در حالی است که بر اساس 
نرخ نامه مصوب کمیس��یون نظارت بر اصناف و اباغیه 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه 
مشاوران مس��کن، حق کمیس��یون قراردادهای مربوط 
ب��ه خرید و فروش مس��کن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در 

ص��ورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره 
یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام 
ای��ن نرخ ها نیز ۹ درصد مالی��ات ارزش افزوده پرداخت 
می ش��ود.در این مصوبه که در ۲۳ ش��هریور سال ۹۹ به 
اتحادیه اباغ ش��ده است، حق کمیس��یون بابت تمدید 
اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه 
می ش��ود همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف 
۲دهم درصد ارزش ق��رارداد مجموعا چهار دهم درصد 
است. بر اس��اس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد 
و تنظی��م مبایعه نامه نیز کاما رایگان اس��ت.همچنین 
»حس��ام عقبای��ی« نایب رئیس اول اتحادیه مش��اوران 
اماک ته��ران پیش از این در گفت وگو ب��ا ایرنا درباره 
تخلف مش��اوران اماک در عدم صدور »کد رهگیری« 
گفت��ه بود که برای ثبت کد رهگیری هیچ دفتر مش��اور 
اماکی ح��ق دریافت وجه ندارد و دریافت کد رهگیری 
برای معامات رایگان و بدون هیچ هزینه ای است؛ اگر 
مبلغی از س��وی طرفین معامله دریافت ش��ود، تخلف و 
خاف مقررات اس��ت و فقط مشاوران حق دریافت حق 
کمیس��یون )حق العمل تنظیم قرارداد( مربوط به معامله 
را دارند.عقبایی با اش��اره به ماده ۲۸ قانون نظام صنفی 
تصریح کرد که با مش��اوران اماک دارای پروانه کسب 
در ص��ورت عدم صدور کد رهگیری برخورد می ش��ود و 
دفاتر آنها پلمب و در صورت ادامه تخلف تا ابطال پروانه 
پیگیری خواهد ش��د.البته ممکن اس��ت برخی تخلفات 
در صاحیت رس��یدگی اتحادیه مشاورین اماک نباشد 
به عنوان نمونه، س��هل انگاری، خسارت به مشتری که 
موجب مس��ئولیت مدنی و حقوقی برای او شود از طریق 
شوراهای حل اختاف قابل پیگیری است و شهروندان 

می توانن��د در ص��ورت مواجه��ه با این ن��وع تخلفات با 
مراجع��ه حضوری یا از طری��ق الکترونیک - مراجعه به 
دفات��ر خدمات الکترونی��ک قضایی- ش��کایات خود را 
ثب��ت و پیگی��ری کنند.همه تخلفات مش��اوران اماک 
در موارد یادش��ده خاصه نمی ش��ود و گاهی جعل سند، 
کاهبرداری، سواس��تفاده از اس��ناد توس��ط آژانس های 
ام��اک همچنین از باب مس��ئولیت مدنی یا در صورت 
ارتکاب جرم از باب کیفری تخلفات و جرایم نیز ممکن 
اس��ت رخ دهد از اینرو مرجع دارای صاحیت دادسرا و 
دادگاه است که شهروندان می توانند با مراجعه حضوری 
یا از طریق دفاتر خدات الکترونیک قضایی شکایات خود 
را ثب��ت کنند.علی صالحی دادس��تان عمومی و انقاب 
تهران نیز هش��تم خ��رداد از ورود دادس��تانی تهران به 
نحوه قیمت گذاری من��ازل در فضای مجازی خبر داد و 
در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر 
نحوه اجاره منازل مس��کونی و برخورد با دالالن مسکن 
که باعث افزای��ش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت 
اجاره منازل توس��ط مردم شده اس��ت، افزود: وفق اصل 
آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش 
اقدام به انعق��اد قراردادها از جمله قرارداد »اجاره و بیع« 
کنند اما این اقدام مازمه ای با فعالیت های س��ودجویانه 
برخی دالالن از جمله دالالن مس��کن نخواهد داش��ت 
و دادس��تانی ته��ران باتوجه ب��ه اینکه مس��کن از جمله 
نیازهای اساس��ی افراد جامعه اس��ت، در صورت مواجهه 
ب��ا اقدامات هرج ومرج گرایانه دالالن مس��کن که باعث 
اخال در نظم جاری بازار مس��کن خواهد شد باتکیه بر 
ظرفیت های موجود قانونی ورود می کند. ۲۹ اردیبهشت 
ماه سال جاری نیز با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و 

شهرس��ازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در 
تهران و شهرس��تان ها تعیین شد و براساس این مصوبه، 
س��ازمان تعزیرات حکومتی مکلف ش��د تا با مش��اوران 
اماک متخلف که این س��قف افزایش را رعایت نکنند، 
برخ��ورد کند همچنین عدم رویت اصل س��ند و مدارک 
هویتی متعاملین، عدم اخ��ذ کد رهگیری، دریافت مبلغ 
اضافی برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه 
دریاف��ت و اخ��ذ بیعانه نیز از جمله مواردی اس��ت که از 
طریق ثبت در س��امانه ۱۳۵ تعزی��رات حکومتی قابلیت 
پیگرد قانونی دارد و ش��هروندان می توانند با تلفن ۱۳۵ 
یا س��امانه ir.۱۳۵ tazirat تخلف مشاوران اماک را 
ثبت و پیگیری کنند. ۲۲ تیر سال جاری نیز امین حسین 
رحیمی وزیر دادگستری گفت: اگر مشاور اماکی بعد از 
اباغ مصوبه خدمات مش��اوره ای، بیش از نرخ اعامی 
دریافت کند، مرتکب گران فروشی شده است و تعزیرات 
با او برخورد می کند.البته محمدعلی اسفنانی سخنگوی 
تعزی��رات حکومت��ی درباره ماموریت س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی در زمینه برخورد با تخلف��ات بازار اجاره بهای 
مسکن  به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حضور تعزیرات در 
برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن باید با احتیاط باشد 
زیرا برای نخس��تین بار این که این اقدام انجام می شود 
و طبیعی اس��ت که هر طرح در ابتدای اجرا ممکن است 
فراز و فرودهایی به همراه داش��ته باش��د.وی ادامه داد: 
تاکنون مبنایی برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن 
وجود نداش��ته و اکنون با اعام س��تاد تنظی��م بازار این 
موضوع در دستورکار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قراردادهای 
صوری که با واقعیت اختاف دارد، گفت: رس��یدگی به 
این موضوع منوط به ثبت ش��کایت است و اگر شکایتی 
در بین نباش��د یا از آن مطلع نش��ویم یا اینکه اگر بحث 
خصوصی باش��د تا ش��کایتی نش��ود امکان ورود به این 
موضوع را نداریم. ۱۵ تیر ماه س��ال جاری رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی با اعام اینکه امکان ثبت شکایات 
درباره مبلغ افزایش اجاره بها بر اس��اس مصوبات اعام 
شده، در سامانه ۱۲۴ هم فراهم شده است، گفت: امکان 
شناس��ایی واحدهایی که مصوبات س��قف افزایش نرخ 
اجاره بها را رعایت نمی کنند، در سامانه های وزارت راه و 
شهرسازی وجود دارد.عضو کابینه دولت سیزدهم درباره 
چگونگی اجرایی شدن بس��ته سیاستی مصوب شده در 
جلسه سران قوا در نشست هایی که با شهرداری تهران و 
اصناف و دیگر دست اندرکاران حوزه مسکن تشکیل شده 
اس��ت، گفت: بسته سیاستی مصوب و اباغ شده و همه 
موظف هس��تند، مصوبه را اج��را کنند. این مصوبه دقیقًا 
افزایش حداکثری سقف اجاره بها را تعیین کرده که این 
حداکثر س��قف تسهیات در تهران و سایر کان شهرها 

۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است.

فرمانده کل انتظامی کش��ور با اشاره به اهتمام پلیس بر 
توس��عه امنیت اخاقی و اجتماع��ی گفت: هجمه های 
دشمنان به پلیس بیانگر این است که ما مسیر و ماموریت 
هایمان را به درستی و با موفقیت انجام می دهیم؛ دشمن 
از عملکرد پلیس عصبانی است.به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، سردار حسین اشتری در اولین همایش سراسری 
س��ازمان اطاعات فراجا با بیان اینکه ام��روز پیروی از 
والیت و اطاعت اوامر فرماندهی معظم کل قوا، حرکت 
در مسیر فلسفه وجودی غدیر است، افزود: در این ایام بار 
دیگر با مقام معظم رهبری »مدظله العالی« تجدید بیعت 
می کنیم و پیروی از راه علما، صلحا و ش��هدای بزرگوار 

را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.سردار اشتری با اشاره 
به اباغ  و ارتقاء  ساختار و سازمان فراجا  مطرح کرد: با 
عنایت مقام معظم رهبری » مدظله العالی« طرح جامع 
س��اختار و س��ازمان فراجا اباغ و این تغییر نقطه عطف 
و تحول آفرینی در تاریخ انتظامی کش��ور اس��ت و یکی 
از شاخص های این ساختار و سازمان مصوب، تصویب 
س��ازمان اطاعات فراجا است که می تواند بیشترین و 
موثرترین نقش را در پیش��برد اهداف انتظامی ایفا کند.
س��ردار اش��تری با اش��اره به جرایم نوظهور مطرح کرد: 
مواجهه ب��ا تهدیدات در حوزه ه��ای امنیتی، اجتماعی، 
سیاس��ی، دفاعی، فرهنگی و ... مستلزم توسعه و تسلط 

اطاعاتی اس��ت؛ بنابراین بایستی بر توس��عه و اشراف 
اطاعاتی تمرکز ویژه ای داش��ته باشیم.این مقام ارشد 
انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهتمام 
و تمرکز وی��ژه پلیس برای برخورد ب��ا ناهنجاری های 
اجتماعی و توسعه امنیت اخاقی و اجتماعی بیان کرد: 
امروز دشمنان می دانند و باور دارند با حربه های پوشالی، 
قدرت مقابله با بنیه دفاعی ایران اس��امی را ندارند و در 
صددند که با شبیه خون و تهاجم فرهنگی به مقاسد پلید 
خود دس��ت یابند و در ای��ن میان با بهره گیری از برخی 
فرصت ها در فضای مجازی به دنبال رسیدن به اهداف 
خود هستند.فرمانده کل انتظامی کشور همراهی رسانه 

ها را برای توس��عه امنیت اجتماعی و اخاقی از الزامات 
دانس��ت و عنوان کرد: برای پیشبرد بسیاری از ماموریت 
ها، نیازمند قانونی مضاعف هستیم، هر چند که در عمل 
به وظای��ف ذاتی و قانونی خود معطل هیچ س��ازمان و 
دس��تگاهی نمی مانیم.وی با اشاره بر تنوع و گستردگی 
ماموریت های پلیس تاکید کرد: پلیس همچنان که مبارزه 
با قاچاقچیان مواد مخدر، مقابله با اراذل و اوباش، توسعه 
انضباط اجتماعی و فرهنگ ترافیکی و ... را دنبال می کند 
در اجرای طرح های امنیت اجتماعی و اخاقی نیز مصمم 
است و شناسایی و برخورد با اعضاء اصلی باندها و شبکه 

های مروج مفاسداخاقی موید این ادعا است.

دشمن از عملکرد پلیس ایران عصبانی است
سردار اشتری:

زالی: تا یک ماه آینده آمار مبتالیان افزایشی است
کرونا در تهران بال و پر گرفت؛

فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در کانش��هر 
تهران از افزای��ش آمار مبتایان به ویروس 
کرون��ا خبر داد.به گزارش ایرنا، علیرضا زالی 
در ستاد پیش��گیری و مقابله با کرونا استان 
تهران گفت: طبق بررس��ی های انجام شده 
به نظر می رس��د سیر مبتایان به امیکرون 
در تهران افزایش��ی است و تا یک ماه آینده 
این س��یر صعودی خواهد بود.وی افزود: در 
این ش��رایط همه مراکز واکسیناس��یون در 
ته��ران و شهرس��تان ها تقویت ش��دند و از 
مردم می خواهیم نس��بت به واکسیناس��یون 
اقدام کنند.زالی گفت: به دلیل اینکه س��هم 
تست های کرونا نه تنها در تهران بلکه سایر 
شهرها کم ش��ده، ممکن اس��ت با کاهش 
کاذب بیماری مواجه شویم بنابراین بهترین 

مدل توجه به عائم است و هر کسی با بدن 
درد و گل��ودرد به مراکز درمانی مراجعه کند، 
برای ما عنوان کرون��ا دارد.وی درباره مرگ 
آفرینی این س��ویه و با اعام آمادگی کامل 
بیمارستان ها مانند مراکز واکسیناسیون افزود: 
هنوز آمار مشخصی در دنیا نسبت به میزان 
بیماری زایی این س��ویه از ویروس همچنین 
مرگ و میر ناش��ی از آن در دست نیست و 
در ای��ن زمینه به اجماع نرس��یده اند اما باید 
جانب احتیاط را در نظر گرفت و این س��ویه 
را مانند آنفلوآنزا ندانیم.به گفته زالی، ما باید 
قبل از استقرار کامل بیماری، واکسیناسیون 
را به ص��ورت کامل انج��ام دهیم و ممکن 
اس��ت روزه��ای آینده برای ما بس��یار مهم 
باشد؛ باید در این روزها که هنوز ویروس به 

طور کامل در جامعه چرخش نداش��ته از این 
فرصت طایی برای انجام واکسیناس��یون 
دز یادآور اس��تفاده کنیم و اگر کس��ی ۲  دز 
واکسن تزریق کرده اس��ت برای دز سوم و 
اگر فردی س��ه دز واکسن تزریق کرده برای 
دریافت دز چهارم واکس��ن اق��دام کند.وی 
خاطرنشان کرد: سبد واکسن متنوع است و 
بیشترین میزان واکسن سینوفارم، آسترازنکا 
و پاستوکووک است همچنین واکسن برکت 
پ��اس هم مجوز الزم را دریافت کرده و به 
زودی وارد چرخه واکسیناس��یون می شود و 
مردم می توانند به طور خاص از این واکسن 
برای این سویه اس��تفاده کنند.فرمانده ستاد 
مقابل��ه با کرونا اس��تان تهران با اش��اره به 
بازگش��ت حجاج گفت: باتوجه به بازگش��ت 

حجاج و بازگشت زائران از عراق و سفرهای 
بین ش��هری باید تمهیدات الزم اندیش��یده 
شود. دو هفته استمرار بیماران سرپایی نشان 
از ورود به پیک جدید است و برخی افراد هم 
ممکن است حتی با توجه به زدن واکسن باز 
هم کرونا بگیرند. باید بدانیم واکسن ایمنی 
کام��ل ایجاد نمی کند ام��ا در کاهش مرگ 
و میر بسیار اثربخش اس��ت.وی درباره آبله 
میمونی اظهارداش��ت: هیچ م��وردی از آبله 
میمونی در کش��ور نداش��تیم اما در ترکیه و 
افغانس��تان و ری��اض این بیم��اری گزارش 
شده و باید آماده باشیم.به گفته زالی، درباره 
وبا نیز تس��ت های غربالگری م��ا در مراکز 
بهداش��تی برای افرادی که با عایم اسهال 
مراجع��ه کرده اند منفی اس��ت اما با توجه به 

شیوع وبا در اس��تان های غربی باید مراقب 
باشیم همچنین در مورد تب کریمه کنگو ما 
نگران بودیم اما با نظارت خوب ش��یوه نامه 
بهداشتی خطر بالقوه در عید قربان نداشتیم 
و موردی از مرگ و میر تب کریمه مشاهده 
نشد.فرمانده ستاد مقابله با ویروس کرونا در 
پایان جلس��ه به خبرنگاران گفت: در بخش 
مراجعان سرپایی در ۲۴ ساعت گذشته چهار 
هزار و ۲۰۰ نفر ثبت ش��ده ک��ه ۷۹۰ نفر از 
اف��راد در مراکز درمانی بس��تری و ۴۸۰ نفر 
دیگر نیز در بخش مراقبت های ویژه بستری 
هس��تند.وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته 
در بخش بستری نیز ۲۲۲ نفر ثبت شده که 
۳۸ نف��ر از این افراد در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شدند.
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اقتصاد خرد

شوش از مزیت کشاورزی منتفع نیست
نماین��ده مردم ش��وش و کرخ��ه در مجلس 
خواس��تار تش��کیل کارگروهی ی��ا کمیته ای 
ب��رای جذب س��رمایه گذاران ش��د و گفت: 
در این شهرستان با س��رمایه گذار همکاری 
خوبی نمی شود. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
محمد کعب عمیر در نشس��ت شورای اداری 
شهرستان شوش اظهار کرد: انتقادات به هیچ 
وجه انتقاد تخریبی نیس��تند و بنده به عنوان 
ناظر بر عملکرد مدیران ادارات و دستگاه های 
اجرای��ی و همچنی��ن عضو یا ناظر ش��ورای 
برنامه ری��زی خوزس��تان از ط��رف مجلس 
شورای اسامی هستم و باید روی موضوعات 
مختلف حساس��یت نش��ان بدهم تا کارها به 
خوبی انجام ش��وند. نماینده مردم ش��وش و 
کرخ��ه در مجلس گفت: با هیچ ش��خصی یا 
مدیری دش��منی نداریم بلکه می خواهیم در 
کنار همدیگر و با هم افزایی و هم اندیش��ی 
مش��کات شهرستان های ش��وش و کرخه 
را برط��رف کنیم. وی اف��زود: بنده در برخی 
کارها و مشکات اجرایی برای اینکه مشکلی 
از مردم برطرف ش��ود، ورود کرده ام با وجود 
اینکه اینگون��ه کارها وظیفه نماینده مجلس 
نیست اما در شهرهای کوچک این را می طلبد 
که نماینده مجلس نسبت به مشکات مردم 
همچون آب، برق، جاده، بهداشت و… ورود 

و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

تولید تیبا فقط تا پایان ماه جاری
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از اتمام تولید 
تیب��ا تا پایان ماه جاری خب��ر داد. به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، رضا فاطم��ی امین وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت در حاش��یه دیدار با 
صنعت گ��ران برگزیده در جم��ع خبرنگاران 
درباره تولید خودروهای استاندارد گفت: طبق 
نشستی که امروز با س��ازمان ملی استاندارد 
داش��تیم، گواهی COP برای خودروسازان 
داشتیم، تعهدات استاندارد آنها از یک به سه 
ماه افزایش یافت. وی درباره خودروهای بی 
کیفیت تأکید کرد: تیبا، س��مند و ۴۰۵ پلتفرم 
ش��أن این گونه است که امکان ارتقا ندارند و 
نمی ت��وان کیفیت آنها را ارتقا داد لذا بنا ش��د 
که به س��مت توقف تولید حرکت کنیم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تیبا تا 
آخر تیرماه تولید می شود. تعدادی را مشخص 
کردیم که مردم قبًا ثبت نام کردند که برای 
تیبا ۳۰ هزار دس��تگاه اس��ت. بعد از تشکیل 
تعه��دات دیگر تولید نخواهد ش��د و فقط تا 

پایان این ماه تولید می شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در 
اجرای سامانه های نوین آبیاری

وزارت  خ��اک  و  آب  معاون��ت  سرپرس��ت 
جهاد کش��اورزی بر لزوم استفاده از ظرفیت 
بخ��ش خصوص��ی در اجرای س��امانه های 
نوین آبیاری تاکی��د کرد. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
فریبرز عباس��ی در کارگاه وبین��اری انتقال 
تجربیات اس��تان ها در زمینه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در اجرای سامانه های نوین 
آبیاری برگزار ش��د، گفت: در این راستا، دو 
اس��تان اصفهان و چهارمح��ال و بختیاری 
در اس��تفاده از ظرفی��ت بخش خصوصی در 
اجرای س��امانه های نوی��ن آبیاری به عنوان 
اس��تان های برتر انتخاب شدند. وی ضمن 
تشکر از اس��تان هایی که تجارب خود را در 
اختیار س��ایر اس��تان ها قرار داده اند، افزود: 
بر اس��اس ارزیابی های اولی��ه و بازدیدهای 
اس��تانی، دو اس��تان اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری بیشترین اس��تفاده را از ظرفیت 
بخش خصوص��ی در احداث ایس��تگاه های 
پمپ��اژ کوچک، ط��رح انتقال آب ب��ا لوله و 
تجهی��ز س��امانه ها و داخل مزرعه داش��تند 
که به عنوان اس��تان های برتر در این زمینه 
انتخاب شدند. سرپرست معاونت آب و خاک 
وزارت جهاد کش��اورزی بی��ان کرد: مباحث 
آموزشی و ترویجی در روند خصوصی سازی، 
بخص��وص در اراضی تجمیعی ک��ه دارای 
چندین بهره بردار اس��ت، به منظور توجیه و 
اعتمادسازی بهره برداران، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. وی گفت: استان هایی که 
در زمین��ه س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
دارای تج��ارب کمت��ری هس��تند، از تجربه 
اس��تان های همجوار بهره برداری کنند و در 
چنین کارگاه هایی که بیشتر جنبه مدیریتی 
دارد، مش��ارکت بیش��تری داش��ته باش��ند. 
عباس��ی قرارداد مناس��ب، نظارت بر حسن 
اجرای مش��ارکت، آموزش و ترویج و توجیه 
بهره بردار را از شاخص های کلیدی موفقیت 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای 

سامانه های نوین آبیاری عنوان کرد. 

اخبار

خرید تضمینی ۹3 هزار تن گندم در 
استان تهران

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران 
مقدار خرید تضمینی گندم در این اس��تان را 
بالغ بر ۹۳ هزار ت��ن اعام کرد. به گزارش 
»عصر ایرانیان« به نقل از شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، عباس ارش��دی مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان تهران گفت: تاکنون 
۹۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم توس��ط ۱۱ مرکز 
خرید از کشاورزان این استان خریداری شده 
اس��ت. وی ارزش این مقدار گندم خریداری 
ش��ده را بالغ بر ۱, ۰۸۰ میلیون تومان اعام 
کرد و اف��زود: تاکنون ۸۰ درصد از این مبلغ 
به حس��اب گندمکاران اس��تان واریز ش��ده 
است. ارشدی با اشاره به پیگیرهای الزم در 
خصوص پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران 
گفت: به زودی تمامی مطالبات آنها پرداخت 
خواهد شد. همچنین مدیر کل غله و خدمات 
بازرگانی اس��تان ته��ران در ادام��ه از خرید 
تضمینی ۱۱۷۲ تن دان��ه ی روغنی کلزا در 

این استان خبر داد.

قیمت مرغ، تخم مرغ و شکر کاهش 
یافت

بررس��ی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و 
اقام ضروری خانوار در هفته چهارم تیرماه 
حاک��ی از کاهش قیمت تخم م��رغ، مرغ و 
ش��کر نس��بت به هفته قبل است اما قیمت 
گوجه فرنگی همچنان در نوس��ان است. به 
گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت قیمت 
کاالهای اساس��ی و اقام ضروری خانوار در 
هفته چه��ارم تیرماه حاکی از کاهش قیمت 
تخم مرغ، مرغ و ش��کر نسبت به هفته قبل 
اس��ت اما قیمت گوجه فرنگی همچنان در 
نوسان اس��ت. براین اس��اس قیمت مرغ با 
حدود ۷ هزار تومان کاهش نس��بت به هفته 
گذش��ته به ۵۸ ه��زار و ۳۰۰ توم��ان در هر 
کیلوگرم رس��یده و هر ش��انه تخم مرغ نیز 
حدود ۱۵ هزار تومان کاهش قیمت داش��ته 
است. همچنین قیمت شکر که در هفته های 
گذش��ته تا ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود با 
ح��دود ۶ هزار توم��ان کاهش ب��ه کیلویی 
۲۴ هزار تومان در خرده فروش��ی ها رسیده 
است. براساس این گزارش قیمت رب گوجه 
فرنگی همچنان با نوس��ان همراه است و در 
حال��ی که دولت هنوز ب��ا افزایش قیمت آن 
موافقت نکرده در مغازه ها هر قوطی رب به 

نرخ ۴۵ هزار تومان عرضه می شود.

قیمت گذاری 4 قلم فرآورده لبنی 
تناقض جدی دارد

قیمت گذاری ۴ قلم فرآورده لبنی مش��مول 
قیمت گ��ذاری تنظیم بازار دچ��ار تناقضات 
جدی است و در صورتی که رفع نشود منجر 
ب��ه زیان واحدهای لبنی و گاوداری ها خواهد 
شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، رضا باکری، 
دبیر انجمن صنایع لبن��ی در نامه ای به قائم 
مقام وزیر جه��اد و فرمانده ق��رارگاه امنیت 
غذایی، معاون توسعه بازرگانی و معاون امور 
برنامه ریزی و اقتصادی اعام کرد که قیمت 
گذاری ۴ قلم فرآورده لبنی مش��مول قیمت 
گذاری تنظیم بازار دچار تناقضات جدی است 
و در صورت��ی که رفع نش��ود منجر به زیان 
واحدهای لبنی و گاوداری ها خواهد ش��د. در 
متن این نامه آمده است: احتراماً به استحضار 
می رس��اند در نحوه بررس��ی و تعیین قیمت 
چهار قل��م فرآورده های لبن��ی، عدم رعایت 
مفاد دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری کاالهای 
تولی��د داخل ب��ه ش��ماره ۴۲۳۷۱۱/۱ مورخ 
۲۵/۵/۱۳۸۹ ک��ه آخرین بخش��نامه قانونی 
اباغ ش��ده در نحوه تعیین قیمت کاالهای 
تولیدی در کش��ور اس��ت، رخ داده و چنانچه 
تناقضات ایجاد شده در این مصوبه رفع نشود، 
اجرای طرح را دچار مش��کات جدی خواهد 
کرد. چنانچه ماحظه می فرمایید: اواًل: حاشیه 
س��ود واحد تولیدی که طبق بخشنامه فوق 
الذکر ۱۴ درصد می بایست کًا نادیده گرفته 
شده است. این امر انگیزه واحدهای صنعتی 
در تولید این کاال را به حداقل می رساند. ثانیاً: 
س��هم توزیع و فروش که می بایس��ت ۲۸.۸ 
درص��د باش��د کًا رعایت نش��ده و از ۴.۳ تا 
۱۲.۸ درص��د نادیده گرفته ش��ده و این امر 
انگیزه شبکه توزیع و فروش در سفارش کاال 
به واحدهای تولیدی و عرضه آن به مشتریان 
را به شدت کاهش داده است. این نحوه قیمت 
گذاری در ش��رایطی اتفاق می افتد که وزارت 
جهاد کش��اورزی به صورت جهش��ی قیمت 
ش��یر خام را تحت تأثیر ح��ذف ارز ترجیحی 
نهاده های دامی هر کیلوگرم ۶۰, ۰۰۰ ریال 
افزایش داده و هزین��ه مالی خرید مواد اولیه 
ش��یرخام صنایع لبنی را ه��ر هفته ۱۰, ۰۰۰ 
میلیارد ریال و ماهیانه ۴۰, ۰۰۰ میلیارد ریال 
افزایش داده اس��ت. تأمی��ن چنین نقدینگی 
ب��ا توجه به قیمت گذاری ف��وق چگونه باید 
صورت گیرد؟ آیا س��رانجام چنین تصمیمات 
متناقض به بحران مالی ش��رکت های لبنی 
و گاوداری ه��ا نخواهد انجامی��د؟ رفتارهای 
متفاوت با حلقه های زنجیره تأمین ش��یر چه 

عاقبتی در پی خواهد داشت.

رئیس کمیس��یون صنای��ع مجلس گفت: 
دولت مش��کلی برای تصویب آیین نامه 
واردات خ��ودرو ن��دارد و بای��د آیین نامه 
مربوطه را تصویب و اباغ کند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، مصطفی طاهری رئیس 
کمیسیون صنایع مجلس در حاشیه دیدار 
صنعتگران برگزیده کشور با وزیر صمت 
در جم��ع خبرنگاران درباره قیمت گذاری 
کاالها اظه��ار کرد: در دنیا یا قیمت ها بر 

اس��اس کش��ف قیمت در بورس است یا 
به صورت قیمت گذاری دستوری؛ اما در 
کشور ما به صورت بینابین است؛ مثًا به 
یک صنعت می گوئیم کاالهای مورد نیاز 
تولی��د را از بورس کاال بر اس��اس رقابت 
قیمت جهانی دریافت کن ولی محصول 
نهایی آن صنع��ت را دولت تعیین قیمت 
می کند و بر اساس قیمت گذاری دستوری 
به فروش می رس��اند. وی ای��ن اتفاق را 

یک آس��یب جدی برای صنعت دانست و 
اف��زود: اگر قرار با همین ش��رایط موجود 
ادامه دهیم، باید هوشمندی تعیین قیمت 
کاال را ارتقا دهیم به این معنا که رصدی 
ک��ه از نرخ مواد اولیه تولید به قدی قوی 
باش��د که قیمتی که قرار است به صورت 
دستوری تعیین شود باید به گونه ای باشد 
که سود قابل قبولی به تولیدکننده بدهد. 
رئیس کمیس��یون صنایع مجلس درباره 

تفاوت قیم��ت خودروه��ای تولید داخل 
در کشور با کش��ورهای همسایه تصریح 
کرد: بخش��ی از این تف��اوت قیمت ها به 
دلی��ل ممنوعی��ت واردات خودرو اس��ت 
وقتی عرضه کم ش��ود ول��ی تقاضا زیاد 
باش��د، قیمت هم رشد می کند که شرایط 
موجود، حاصل نبود فضای رقابتی تولید و 
عرضه خودرو است. وی درباره علت عدم 
اباغ آئین نامه واردات خودرو خاطرنشان 

کرد: اباغ این آئین نامه در اختیار دولت 
اس��ت و هیچ منع قانونی ندارد باید آئین 
نام��ه مربوطه در دول��ت تصویب و اباغ 
ش��ود. طاهری در خص��وص برنامه های 
تحولی وزارت صم��ت گفت: برنامه های 
تحولی تا حدود زی��ادی روی کاغذ قابل 
قبول اس��ت اما در عم��ل برخی از آنها با 
چالش مواجه شده اس��ت؛ اما برآیند آنها 

قابل قبول است. 

دولت برای تصویب آیین نامه واردات خودرو منع قانونی ندارد
رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

واردات گندم ۵3 درصد افزایش یافت
بررسی ادعای عجیب یک نماینده درباره موجودی کاالهای اساسی؛

اگر چه انتقادات گسترده ای در زمینه سیاست 
گذاری ه��ای دولتی در حوزه واردات و تامین 
کاالهای اساسی از سوی کارشناسان مطرح 
اس��ت اما همه بر این مساله اذعان دارند که 
تامین کاال به اندازه کافی اس��ت. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، اواخر هفته گذشته، جال 
محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس 
ش��ورای اس��امی در اظهار نظری عجیب 
عن��وان کرد که علیرغم اینکه این ها )دولت( 
انکار می کنند اما من براساس تجربیاتی که 
دارم و سال ها در کمیسیون تخصصی و هیأت 
رئیسه کمیسیون حضور داشتم می گویم که 
این ه��ا بی��ش از ۲۰ روز در بحث نهاده های 
دامی و کش��اورزی و کاالهای اساسی مانند 
گندم روغن برنج ش��کر و … ذخیره ندارند. 
ای��ن اظهارنظر در حالی اس��ت ک��ه اگر چه 
انتقادات گسترده ای در زمینه سیاست گذاری 
ها و تصمی��م گیری ها در ح��وزه واردات و 
تأمی��ن کاالهای اساس��ی از س��وی بخش 
خصوصی و کارشناسان مطرح است اما همه 
بر این مساله اذعان دارند که واردات و تأمین 
کاالهای اساسی به اندازه کافی انجام شده و 
یا در حال انجام اس��ت ضمن اینکه بخشی 
از نی��از نی��ز از محل تولی��دات داخل فراهم 

می شود.
افزایش ���۵۳ درصدی واردات گندم

براس��اس آمار گمرک، میزان ثبت سفارش 
کاالهای اساسی از جمله برنج، گندم و شکر 
از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد همین 
س��ال به شرح ذیل است، ثبت سفارش برنج 
در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۸ هزار 
و ۳۸۷ تن، ثبت سفارش شکر در سال ۱۴۰۱ 
معادل ۷۶۹ هزار و ۶۵۴ تن و ثبت س��فارش 
گندم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۳ هزار و ۳۸۵ 
تن است همچنین وزن ترخیص برنج درسال 
۱۴۰۱ معادل ۴۹۳ هزار و ۶۵۸ تن، شکر در 
س��ال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۹ ه��زار و ۱۶۴ تن و 
همینطور گندم در س��ال ۱۴۰۱ معادل یک 
میلی��ون و ۳۵۱ هزار و ۴۰۹ تن بوده اس��ت 
که وزن ترخیص گندم با رش��د ۵۳ درصدی 
و برنج با رشد ۵۸ درصدی همراه بوده اما در 

حوزه شکر این رقم ۷۲ درصد منفی است.
واردات روغ�ن کاهش یافت�ه اما تقاضای  ���

کاذب هم از بین رفته است
سخنگوی انجمن صنایع روغن نباتی ایران 
اش��اره کرد که در ۳ ماه��ه ۱۴۰۱ به میزان 
۲۸۲ هزار تن روغن خام وارد کش��ور ش��ده 
که نس��بت به ۵۸۳ هزار تن سال گذشته ۵۲ 
درصد کاهش دارد ضمن اینکه ۱۰۰ هزار تن 
روغن نیز هم اکنون در بنادر کش��ور موجود 
است. جمشیدی با اشاره به اینکه بعد از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف روغن در کشور به 
ش��دت کاهش یافته اس��ت، افزود: در واقع 
می توان گفت ک��ه تقاضای کاذب برای این 
کاال کنترل شده و با این شرایط هیچ مشکلی 
در تأمین روغن مورد نیاز کش��ور وجود ندارد 
و ذخایر کافی اس��ت. ب��ه گفته وی، مصرف 
روغن نباتی در کش��ور از ماهانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ 
هزار تن به حدود ۱۲۰ هزار تن رسیده است. 
سخنگوی انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره 
به اینکه واردات نیز در حال انجام اس��ت، از 
سیاست گذاری و تصمیم گیری های دولت 
در ای��ن زمینه انتقاد ک��رد و گفت: به عنوان 
مثال در اردیبهش��ت ماه تصمیم گرفته شد 

که تعرفه واردات روغن نباتی صفر ش��ود اما 
تاکن��ون این اتفاق نیفتاده و حدود ۱۰۰ هزار 
تن انواع روغن نباتی توسط بخش خصوصی 
در بنادر رس��وب کرده و منتظر اباغ مصوبه 
ستاد تنظیم بازار در خصوص کاهش عوارض 

گمرکی است.
���۷۰۰ هزار تن شکر در راه کشور است

در ای��ن راس��تا، بهمن دانای��ی، دبیر انجمن 
کارخانجات تولیدکننده قند و شکر نیز انتقاداتی 
را درباره سیاست گذاری ها و تصمیم گیری 
های وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد اما با 
این حال به م��ردم این اطمینان خاطر را داد 
که مش��کلی در بازار این کاال وجود ندارد و 
حتی عنوان کرد ک��ه این نگرانی وجود دارد 
ش��کر تولید داخل روی دست تولیدکنندگان 
بماند. وی با اشاره به اینکه در آذر ماه ۱۴۰۰ 
بیش از ده ه��ا بار مکاتبه کتب��ی و تلفنی با 
دفتر معاونت توس��عه بازرگانی وزارت جهاد 
کش��اورزی برای برگزاری یک جلسه درباره 
تنظی��م ب��ازار ش��کر و واردات ای��ن کاال را 
داش��تیم، گفت: متأسفانه هیچ جوابی به این 
همه مکاتبه انجمن داده نش��د در حالی که 
انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر 

تنها تش��کل تخصصی در این حوزه اس��ت. 
دانایی با اشاره به اینکه همین بی توجهی ها 
منجر به تأخیر در واردات شکر به کشور شد، 
اضاف��ه کرد: ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن ش��کر در 
حال خریداری و حمل به کشور است که این 
محموله ها در مرداد و شهریور که همزمان با 
فصل برداش��ت شکر داخل است وارد کشور 
می ش��ود و نگرانی بسیار زیادی در این حوزه 
وجود دارد که ش��کرهای تولی��د داخل روی 

دست تولیدکنندگان بماند.
کاهش شدید مصرف شکر در کشور ���

دانایی درباره اینکه با وجود تأخیر در واردات 
چ��را در بازار داخل با کمبود مواجه نش��دیم، 
گف��ت: مهمترین دلیل این مس��اله کاهش 
ش��دید مصرف شکر اس��ت به طوری که در 
س��ال های گذش��ته در چنین فصلی میزان 
مصرف ش��کر در کشور بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ تن 
ب��وده اما در حال حاضر به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار 

تن رسیده است.
مش�کلی در تأمین نهاده های دامی وجود  ���

ندارد
همچنین یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اش��اره به اینک��ه موجودی نهاده های 

دامی برای ۵۰ تا ۶۰ روز آینده کافی اس��ت، 
گفت: در صورتی که موانع و محدودیت های 
جاری در ح��وزه واردات این کاالها برطرف 
ش��ود مش��کلی نداریم ضمن اینکه در حال 
حاضر به دلیل کاهش تقاضای کل ناشی از 
افزایش ۶ برابری قیمت ها میزان مصرف در 

کشور نیز کمتر از گذشته است.
خری�د بی�ش از ���۵ میلی�ون ت�ن گن�دم از 

کشاورزان
در همین راس��تا، امروز مدیرکل هماهنگی 
خرید داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
از رش��د ۳۰ درصدی میزان و افزایش ۲۰۲ 
درصدی ارزش گندم های خریداری ش��ده 
در س��ال جاری نسبت به س��ال گذشته در 
کشور خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم 
تاکن��ون از ۵ میلیون تن فراتر رفته اس��ت. 
همچنی��ن عطاء اهلل هاش��می، رئیس بنیاد 
ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار 
مهر درباره اینکه پیش بینی می کنید میزان 
تولید و خرید گندم در س��الجاری چه میزان 
باش��د؟، افزود: پیش بینی ما این اس��ت که 
می��زان تولید گن��دم بی��ن ۸.۵ میلیون تا ۹ 
میلیون تن باش��د. هاش��می اضاف��ه کرد: 
همچنین برآورد ما این است که حدود ۶ تا 
۶.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری 
ش��ود. وی تاکی��د ک��رد که می��زان خرید 
تضمینی گندم بس��تگی مس��تقیم به نحوه 
پرداخ��ت مطالبات گندم��کاران دارد. براین 
اس��اس و با توجه به شرایط حساس کشور 
و بازاره��ای جهان��ی، از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی انتظار می رود باتوجه به 
جایگاه��ی که دارند، در مط��رح کردن این 
گونه مباحث بویژه موضوعات حساسی که 
مرتبط با امنیت غذایی کش��ور است، دقت 
عمل بیشتری داشته باشند چرا که اینگونه 
اظهار نظرها نتیجه ای جز تش��ویش اذهان 
عمومی و بر هم خوردن امنیت روانی جامعه 
ندارد، بخص��وص اینکه بررس��ی وضعیت 
واردات و تأمین کاالهای اساس��ی نش��ان 
دهنده این اس��ت که مشکلی در این حوزه 

وجود ندارد.

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام امسال ۳۰ هزار 
فرصت ش��غلی مستقیم و غیرمس��تقیم را برای مردم 
خوزس��تان ایج��اد می کن��د. مرتضی نی��ازی، معاون 
توس��عه اش��تغال اجتماع محور بنیاد برک��ت با اعام 
این خب��ر افزود: ب��رای امس��ال راه ان��دازی ۱۰ هزار 
ط��رح اش��تغال زایی اجتماع مح��ور در مناطق محروم 
و روس��تایی استان خوزس��تان در دستور کار است که 
ایجاد فرصت های کس��ب و کار ب��رای ۳۰ هزار نفر را 
به ش��کل مس��تقیم و غیرمس��تقیم در این مناطق به 
دنب��ال دارد. نی��ازی از حضور بنیاد برک��ت در تمامی 
شهرس��تان های خوزس��تان خبر داد و تاکید کرد: ۲۹ 
شهرستان و یک هزار و ۲۵۵ روستای استان خوزستان 
تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد قرار دارند. 
به گفته معاون توس��عه اش��تغال اجتماع مح��ور بنیاد 

برکت، ۵۹ مجری و تس��هیل گر اش��تغال این بنیاد در 
مناطق محروم و روستایی اس��تان خوزستان مشغول 
به فعالیت هس��تند. وی درباره اشتغال زایی بنیاد برکت 
در خوزستان تا پایان س��ال گذشته نیز توضیح داد: تا 
پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹ هزار طرح اشتغال زایی با 
ظرفیت ۵۸ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم 
در مناطق کم برخوردار اس��تان ب��ه بهره برداری کامل 
رسیده اس��ت. نیازی تصریح کرد: بیشتر این مشاغل 
با توجه به پتانس��یل ها و اس��تعدادهای هر منطقه در 
رسته های کشاورزی، خدمات و صنعت راه اندازی شده 
اس��ت. همچنین طرح های دانش بنیان، آبزی پروری، 
پوشاک و فریلنسینگ )آزادکاری از راه دور( در اولویت 
ایجاد طرح های اش��تغال برای سال جاری قرار دارند. 
معاون توس��عه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت درباره 

ایجاد اش��تغال برای اقشار ویژه اجتماعی در خوزستان 
نیز اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۳۶۰ طرح اش��تغال 
برای زنان سرپرس��ت خانوار اس��تان راه اندازی ش��ده 
اس��ت. همچنین ۳۰۷ طرح نیز مخصوص معلولین و 
افراد کم توان به بهره برداری رس��یده است. وی یادآور 
ش��د: همچنین ۸۰۰ طرح اشتغال زایی در قالب پویش 
»به روستا برمی گردیم« در استان خوزستان راه اندازی 
شده که مهاجرت معکوس و رونق زندگی در روستاها 
را محقق کرده است. نیازی خاطرنشان کرد: شهرهای 
ایذه، بندر ماهشهر، شوش��تر، اهواز و دزفول بیشترین 
س��هم را از طرح های اش��تغال بنیاد برکت در اس��تان 
خوزستان داشته اند. معاون توسعه اشتغال اجتماع محور 
بنیاد برکت درباره میزان اشتغال ایجاد شده برای زنان 
و مردان در خوزستان بیان کرد: ۳۵ درصد کارآفرینان 

بنیاد در خوزس��تان را بانوان و عمدتا زنان سرپرس��ت 
خانوار و بدسرپرس��ت تشکیل می دهند. نیازی با تاکید 
بر مش��ارکت های مردمی در فرآیند ایجاد اش��تغال در 
مناطق محروم خوزستان گفت: عملکرد تاثیرگذار بنیاد 
برکت و ایج��اد اعتماد متقابل ب��ا جوامع بومی باعث 
جذب منابع ۳۵۰ میلیارد ریالی از محل مشارکت های 
مردمی و خیرین استان شده است. وی ادامه داد: ۲۵۴ 
طرح اشتغال زایی در اس��تان خوزستان از محل اعتبار 
مش��ارکت های مردمی راه اندازی ش��ده است. معاون 
توسعه اش��تغال اجتماع محور بنیاد برکت درباره میزان 
اعتبار پیش بینی شده برای ایجاد ۱۰ هزار طرح اشتغال 
در س��ال جاری تصریح کرد: حجم کل سرمایه گذاری 
برای راه اندازی این تعداد طرح بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد 

ریال است.

30 هزار شغل جدید برکت برای خوزستانی ها
با فعالیت 59 تسهیل گر در تمامی شهرستان های استان راه اندازی می شود؛

همکاری وزارتخانه های صمت و نفت برای حل مشکل پتروشیمی ها
وزیر صمت خبرداد؛

وزیر صمت گفت: ب��ا وزارت نفت مذاکراتی 
داش��ته ایم تا با همان روشی که بازار فوالد را 
کنترل کردیم بازار مواد اولیه تولید پتروشیمی 
را نیز کنترل کنیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
س��یدرضا فاطمی امین در نشس��ت دیدار با 
صنعتگران برگزیده کش��ور با بیان اینکه اگر 
بتوانیم شرایط را درست فراهم کنیم اتفاقات 
خوب��ی رخ می دهد گفت: زمان��ی که من در 
آستان قدس رضوی رئیس سازمان اقتصادی 
بودم قواعدی گذاشتیم که سود شرکت های 
تابعه سه برابر شد. خودمان هم شک کردیم 
که نکند اشتباه باشد. بررسی کردیم و دیدیم 
که صحیح اس��ت و سود عملیاتی شرکت ها 
رشد داشته و از محل فروش ساختمان نبوده 
اس��ت. وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
نمونه دیگر این بود که در س��ال ۸۵ مجری 

طرح نوس��ازی خودروهای فرس��وده بودم. تا 
قبل از اینکه من وارد این طرح بشوم ۴۵ هزار 
دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده بود 
ولی با تغییر فرایندها شرایطی فراهم کردیم 
که مراکز اسقاط خودرو، خودروسازان، بانک ها 
و نیروی انتظامی هر کدام کار خود را به خوبی 
انجام دهند. نتیجه این شد که ظرف ۱۰ ماهه 
۲۲۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج 
شد. فاطمی امین افزود: بنابراین الزم نیست 
هزینه و وقت زیادی بگذاریم بلکه اولویت ها 
را باید به درستی تشخیص بدهیم و به خوبی 
مسیر را ترس��یم کنیم تا از عوامل مشکل زا 
به دور ش��ویم. وزی��ر صمت یادآور ش��د: تا 
پیش از این جلسه، س��تاد رفع موانع تولید را 
با بنگاههای کوچک برگ��زار می کردیم. اما 
در این جلس��ه تصمیم گرفتیم تا مشکات 

و چالش های بنگاههای ب��زرگ را با حضور 
نمایندگان این ش��رکت ها برگ��زار کنیم این 
جلسات از این پس هر سه ماه یک بار برگزار 
می ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: دو سازوکار 
ب��رای رفع موانع تولید پی��ش بینی کرده ایم. 
یکی سامانه پایش و دیگری تعامل با کسب و 
کارها با رویکرد مسئله محور تا دچار روزمرگی 
در کارهای وزارت صمت نشویم. فاطمی امین 
تاکید کرد: بنا ش��د کسب و کارها رتبه بندی 
ش��وند و برای بنگاههای برتر مشوق هایی از 
قبیل همراهی با وزیر در سفرهای خارجی یا 
تخفیف به آنها در زمان برگزاری نمایشگاه ها 
ارائ��ه کنیم. این نظام نام��ه به زودی اجرایی 
می ش��ود و ب��ر اس��اس توانمن��دی بنگاهها 
مش��وق هایی دریافت خواهند کرد. در حاشیه 
این مراس��م وزیر صمت در جمع خبرنگاران 

با بیان اینکه از فروردین امس��ال طرح مبارزه 
با کاالی قاچاق و تقلبی را آغاز کردیم گفت: 
در حوزه های دخانیات، پوشاک، لوازم خانگی، 
ل��وازم یدکی خودرو و … این فعالیت ها آغاز 
شده اما مبارزه با کاالهای تقلبی امری نیست 
که مقطعی باش��د و ت��داوم خواهد داش��ت. 
فاطم��ی امین درباره قیمت م��واد اولیه تولید 
گفت: در خصوص تولید فوالد مشکلی نداریم 
بخصوص در زمینه ورق فوالدی و قیمت ها 
مناسب است اما عمده چالش ما در خصوص 
م��واد پتروش��یمی اس��ت که در ای��ن زمینه 
همکاری هایی را با وزارت نفت آغاز کرده ایم؛ 
با همان روشی که س��ازمان فوالد را کنترل 
کردی��م س��ازمان پتروش��یمی را هم کنترل 
خواهیم کرد. وزیر صمت درباره تولید خودرو 
یادآور شد: به ثبات تولید و کاهش خودروهای 

کف پارکینگی رس��یده ایم ب��ه گونه ای که تا 
آبان یا آذر س��ال گذش��ته تعداد خودروهای 
کف پارکینگی ۱۷۰ هزار دستگاه بود و االن 
به ۲۲ هزار دس��تگاه رسیده است. وی تاکید 
کرد: از ابتدای خرداد امس��ال دیگر خودروی 
ناقص نه در سایپا و نه در ایران خودرو تولید 
نمی شود. یکی از عوامل کاهش کیفیت، تولید 
خودروهای ناقص ب��ود. فاطمی امین یادآور 
شد: تیبا، سمند و ۴۰۵ خودروهایی هستند که 
پلتفرمشان به گونه ای است که قابلیت ارتقا و 
افزایش کیفیت ندارند. لذا باید به سمت توقف 
تولید برویم. وزیر صمت یادآور شد: تیبا از آخر 
تیرماه تولید نمی ش��ود و تعدادی را که مثًا 
برای تیبا ۳۰ هزار دستگاه است و قبًا تعهد 
س��اخت داده ایم تولید می کنی��م و پس از آن 

دیگر تولید نخواهد شد.
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بانک و بيمه

تقدیر نماینده تام االختیار وزیر اقتصاد 
از همکاری بیمه آسیا

رئیس مرکز بازرسی و نماینده تام االختیار وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و همچنین مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی با ارسال 
تقدیرنامه های جداگانه از همکاری و مشارکت 
فعال بیمه آسیا قدردانی کردند. به گزارش روابط 
عمومی بیمه آسیا از استان آذربایجان غربی، علی 
نظامی رئیس مرکز بازرسی و نماینده تام االختیار 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی و همچنین حبیب 
تربتی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی این استان 
با ارسال لوح های تقدیر جداگانه، تشکر و امتنان 
خود را از تعامل و همکاری صمیمانه، س��ازنده، 
موثر، نقش بارز و نیز مشارکت ارزشمند بیمه آسیا 
با این اداره کل در راستای پیشبرد و تحقق اهداف 
سامانه سامد و ستاد اجرایی میز ارتباطات مردمی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه 
در استان آذربایجان غربی، همزمان با ایام سفر 
استانی ریاس��ت محترم جمهور و هیات همراه 

اعام کردند.

مجمع عمومی عادی فوق العاده 
صاحبان سهام بیمه ملت برگزار می شود

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی به ط��ور فوق 
العاده صاحبان سهام بیمه ملت ساعت ۱۴ روز 
دوشنبه س��وم مرداد ۱۴۰۱ برگزار می شود. به 
گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عادی 
فوق العاده شرکت بیمه ملت با هدف انتخاب 
اعضای هیئت مدیره روز دوش��نبه سوم مرداد 
۱۴۰۱ راس ساعت ۱۴ در مرکز همایش های 
بیمه ملت برگزار می شود. اطاعیه رسمی منتشر 
شده در دو روزنامه دنیای اقتصاد و اطاعات به 
شرح زیر است: بدین وسیله از کلیه سهامداران 
محترم شرکت بیمه ملت )سهامی عام( دعوت 
به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که 
در  ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ 
در مرکز همایش های بیمه ملت )سهامی عام( 

حضور به هم رسانند.

بانک صادرات ایران 2۶ هزار وام 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

بانک صادرات ایران در س��ه ماه نخست سال 
۱۴۰۱، بیش از ۲۶ هزار وام قرض الحسنه ازدواج 
و تهیه جهیزیه به متقاضیان پرداخت کرد. به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این 
بانک به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و حمایت از تشکیل سنت حسنه ازدواج در سه 
ماه نخس��ت س��ال ۱۴۰۱ با پرداخت ۲۶ هزار 
و ۴۶۶ فقره وام قرض الحس��نه ازدواج و تهیه 
جهیزیه به ارزش ۳۵ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال 
ش��رایط ازدواج آنها را تسهیل کرد. این بانک 
همچنین در سال ۱۴۰۰ نیز با پرداخت نزدیک 
به ۱۳۰ هزار فقره وام قرض الحس��نه ازدواج و 
تهیه جهیزیه ب��ه ارزش نزدیک به ۱۱۲ هزار 
میلیارد ریال از تشکیل خانواده حمایت کرد و به 
این ترتیب در ۱۵ ماه منتهی به پایان خردادماه 
سال جاری این بانک ۱۵۶ هزار فقره وام مذکور 
بال��غ بر ۱۴۷ هزار میلی��ارد ریال به متقاضیان 

پرداخت کرده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر 
برگزار می شود

مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک شهر در 
تاریخ ۳۰ تیرماه و در مرکز همایش های بین 
المللی رایزن ش��هر تهران برگزار خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر، مجمع 
عمومی عادی س��الیانه س��ال مالی منتهی به 
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بانک شهر )شرکت سهامی عام( 
ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰، 
در مرکز همایش های بی��ن المللی رایزن به 
نش��انی: تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به 
سه راه آجودانیه، ش��ماره۲۱۰ برگزار می شود. 
بدینوسیله از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم 
مقام قانونی صاحب س��هم )مش��روط به ارائه 
مدرک وکالت یا نمایندگی( و همچنین نماینده 
یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
حضور بهم رس��انند. همچنی��ن به اطاع می 
رساند، تمامی سهامداران و دست اندرکاران باید 
دارای کارت واکسن باشند و استفاده از ماسک 
در طول برگزاری مجمع الزامی می باشد. ضمنًا 
به جه��ت رعایت فاصله گ��ذاری اجتماعی و 
پروتکل های بهداشتی سهامداران می توانند 
از طری��ق وب س��ایت این بانک به نش��انی: 
shahr-bank.ir نسبت به مشاهده آناین 

جلسه مجمع اقدام کنند.

اخبار

مدیرعامل بانک  مس��کن گفت: در طرح 
نهض��ت ملی مس��کن در مجم��وع ۲۱ 
ه��زار و۴۰۰ میلی��ارد تومان به حس��اب 

س��ازندگان واریز ش��ده اس��ت که از این 
می��زان ۹ هزار و ۹۰۰ میلی��ارد تومان از 
محل آورده متقاضیان و ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان از محل تس��هیات است. 
ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مسکن 
، تازه ترین وضعیت افتتاح حس��اب، واریز 
وجه و پرداخت تس��هیات به سازندگان 

در ط��رح نهضت ملی مس��کن را اعام 
ک��رد و گفت: تاکن��ون ۵۵۹ هزار و ۲۷۱ 
نفر در طرح نهضت ملی مسکن در بانک 
افتت��اح حس��اب کردند که می��زان آورده 
متقاضیان ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
است. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: 
از جمع آورده متقاضیان تاکنون ۹ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان به حس��اب سازندگان 

واریز ش��ده و مابقی نیز نزد بانک است تا 
بنا به درخواست دس��تگاه های متولی به 
سازندگان پرداخت شود. به گفته شایان، 
از محل تس��هیات نیز تاکنون ۱۱هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان به حس��اب سازندگان 
پرداخت ش��ده است. وی مبلغ واریز شده 
به حس��اب س��ازندگان را از محل آورده 
متقاضی��ان و همچنی��ن تس��هیات در 

مجم��وع ۲۱ ه��زار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
عن��وان ک��رد. مدیرعامل بانک مس��کن 
توضیح داد: تعداد ۳۰۷ هزار و ۱۹۸ واحد 
به بانک برای انعقاد قرار داد معرفی شده 
که از این تع��داد، ۱۰۴هزار و ۴۰۰ واحد 
قراردادهایش��ان منعقد شده است و مبلغ 
تس��هیات منقعد ش��ده ۳۵هزار میلیارد 

تومان است.      

واریز وجه به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن 
مدیرعامل بانک  مسکن

با حضور مدیرعامل بیمه ایران ،

آیین تودیع جمالی نژاد مدیر کل سابق و معارفه موسوی 
سرپرست جدید بیمه ایران استان فارس، با حضور حسن 
ش��ریفی رئیس هی��ات مدیره ومدیر عامل، س��رهنگ 
صادقی جانشین راهور، دکتر زارعی معاون اداری  مالی 
و پشتیبانی دادگستری، سیاح معاون اداره کل اقتصاد و 
دارایی، شتابی رییس حراست دارایی ،مدیریت ،معاونین 
و روسای شعب بیمه ایران استان فارس ،رئیس و معاون 
صندوق تامین خس��ارت جانی وجمع��ی از همکاران و 
انجمن صنفی نمایندگان اس��تان در ساختمان مرکزی 
بیمه ایران شیراز برگزار شد. به گزارش عصر ایرانیان به 
نقل از روابط عمومی بیمه ایران، حسن شریفی در این 
جلسه با تقدیر از خدمات جمالی نژاد و آرزوی موفقیت 
برای سرپرست جدید، عید غدیر ودهه امامت و والیت 
را تبریک گفت و اظهار داشت:مشاهده فضای صمیمی 
و همدلی در استان باعث خوشحالی و دلگرمی همه ما 
شد، استراتژی جدید بیمه ایران، حرکت در راستای سند 
راهبردی شرکت و پیاده سازی ها روش های نوین برای 
سهولت پرداخت خس��ارت وصدور بیمه نامه از طریق 

س��امانه غیر حضوری “بیمه ایران من” است. بنابراین، 
نماین��دگان باید بدنب��ال فروش با کیفی��ت خدمات و 
محصوالت ش��رکت باش��ند. مدیر عامل بیمه ایران در 

ادامه تاکید کرد: واحدهای اجرایی وش��عبه های سراسر 
کش��ور نیز، باید بر خدمات پس از فروش تمرکز کنند ، 
هدف ما در بیمه ایران استقرارسراسری سامانه بیمه ایران 

من اس��ت ، یعنی روند اداری دریافت خسارت سخت و 
وقت گیر نباشد. همه مش��تریان و خریداران بیمه توقع 
دارن��د در صورت وقوع حادثه  و نیاز به بیمه نامه ،ازاین 
خدمات، بدون بروکراس��ی های اضافی اداری، استفاده 
کنند. ارایه خدمات بی منت وس��هل و آس��ان در بیمه 
ایران شعار نیست بلکه یک واقعیت عملی است. سیادت 
،معاون اداره کل دارایی اس��تان نیز در این جلسه خاطر 
نشان کرد: جمالی نژاد یکی از مدیران موفقی است که 
مسائل مختلف را آسیب شناسی کرده و در جلسات، با 
نگاه کارشناسانه، موضوعات را طرح و پیگیری می کرد. 
جمالی نژاد نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد دوران 
مدیریت خود را ارائه نمود وگفت: س��امتی وپیشرفت 
در کارها در س��ایه ایجاد ارتباط نزدیک با بیمه گذاران ، 
ارائه خدمات بهینه ومطلوب ،پیگیری دقیق و به موقع 
بدهکاران ،داش��تن ارتباط خوب با سازمانهای بیرونی، 
پرداخت خس��ارت ب��ه موقع وبی من��ت و تاش برای 
کاهش تخلفات وتقلبات بیمه ای و همچنین همراهی 

تمامی همکاران حاصل گردیده است.

آیین تودیع و معارفه مدیر کل سابق و جدید استان فارس برگزار شد

مزیت های بانک رفاه کارگران در توسعه همکاری ها با واحدهای تولیدی
بانک رفاه برای اولین بار در ش��بکه بانکی کش��ور نسبت به اخذ مجوز انتشار 
اوراق گواهی س��پرده خاص در قالب بانکداری اس��امی به منظور مشارکت 
در ج��ذب منابع عمومی ب��رای پروژه های اجرایی خاص، اقدام کرده اس��ت. 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه برای اولین بار در شبکه بانکی 
کشور نسبت به اخذ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در قالب بانکداری 
اس��امی به منظور مش��ارکت در جذب منابع عمومی برای پروژه های اجرایی 
خاص، اقدام کرده اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر 
اسماعیل لل�ه گانی با بیان این مطلب، افزود: این اوراق می تواند به عنوان یک 

ابزار تامین مالی توس��ط شرکت های بزرگ برای توجه بیشتر به حوزه تولید و 
اش��تغال مورد اس��تفاده قرار گیرد. وی به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران 
اش��اره کرد و گفت: با این افزایش س��رمایه که در س��ال گذشته اتفاق افتاد، 
توان و ظرفیت همکاری های بانک رفاه با شرکت های بزرگ با تمام ابزارهای 
تسهیاتی، تامین مالی و سایر ابزارهای مرتبط با بازار پول و سرمایه نظیر اوراق 
گام، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و… بیش از گذشته افزایش یافته است. 
دکتر لل�ه گانی به توانمندی های متمایز بانک رفاه کارگران اش��اره و تصریح 
کرد: این بانک با بیش از ۱۰۰۰ ش��عبه فعال در کشور، رتبه دوم شرکت های 

برتر در شاخص فروش در بین بانک های کشور را به خود اختصاص داده است 
و در آینده نزدیک نیز در ش��اخص “سرمایه” با موافقت های سهام دار اصلی، 
به رتبه اول در بین بانک های کش��ور دس��ت پیدا خواهد ک��رد. وی در پایان 
خاطرنشان ساخت: بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک تجاری در تمامی 
حوزه ها فعال است و به واسطه ارتباط نزدیکی که با سازمان تامین اجتماعی 
به عنوان سهامدار اصلی دارد، سهامدار چندین شرکت پتروشیمی، پاالیشی و 
فوالدی است که این نکته می تواند به عنوان یک امتیاز ویژه در مراودات مالی 

با شرکت های فعال در این حوزه ها مورد توجه قرار گیرد.

ظهور اسالم با واقعه غدیر به کمال رسانده شده است
پس از بعثت گام دوم ماندگاری دین خاتم واقعه بی نظیر 
»غدیرخم« اس��ت، پیامبر در اجتماع آخرین مسلمانان در 
حج، انس��ان را به مسیر سعادتی دعوت می کند که کامًا 
بدیع و نوآورانه اس��ت. به گزارش خبرنگار مهر، هجدهم 
ذی الحجه س��الروز نصب الهی ام��ام امیرالمومنین علی 
علیه الس��ام به والیت و امامت و عید غدیر خم اس��ت. 
در مس��یر آرمان تعالی انس��ان از بدو خلق��ت آدم تا امروز 
همواره اتفاقات و رخدادهای گوناگونی شکل گرفته است. 
برانگیختن پیامبران در طول تاریخ و زمینه سازی هدایت 
انس��ان ها در مواجهه با شیطان، مهمترین نقطه اشتراک 
تمام حرکت های الهی برای نجات انس��ان اس��ت. انسان 
بدوی پس از مواجهه با ش��کل زیس��تن در جهان خاکی، 
رش��د و بالندگی در مس��یر بهره من��دی از زندگی در کره 
خاک، همواره به خواس��ته های معنوی خویش و رسیدن 
به آرامش در پناه زیس��ت معنوی چش��م دوخته و از این 
رو، حضور پیامبران، تقابل ش��ر و خیر را رقم زده آن گونه 
که این مواجهه در طول تاریخ به امری مداوم تبدیل شده 
اس��ت. پیامبران الهی می آمدند و می رفتند و عده ای را با 
خود همراه می کردند، تا آنجا که انس��ان در زیست ابدی 
خ��ود نمی تواند توجه به معنوی��ت را نادیده بگیرد. عبارت 
دیگر توجه به یافته های خدایی و زیس��ت موحدانه اصل 
قرار می گیرد. آنچه بش��ر در طول تاریخ آموخته است این 
نکته کلیدی است که خواسته های مادی محدود است اما 
در برآورده شدن درخواست های معنوی پایانی نیست. حاال 
بعد از س��پری ش��دن تاریخ می فهمیم که انسان بیش از 
آنکه به مادیات نیازمند باش��د به درک درست از معنویت 
نیازمند اس��ت. مسیر هدایت انسان از ابتدا تا اکنون بسیار 
قابل تأمل و جذاب اس��ت و شاید جذاب ترین لحظات آن 
پیامبری حضرت ختمی مرتبت باشد. که نقطه پایان نبوت 
در جامعه انسانی و بی شک نقطه اوج توجه به معنویت در 
فرایند تربیت بشری است. اسام با تمام آنچه در گذشته 
توسط پیامبران به عنوان دین به انسان عرضه شده است 
متفاوت است. به عبارتی همان گونه که دین مبین اسام 
به پیامبری خاتم االنبیا ش��کل گرفته است، فکر تربیتی 
توجه به زندگی موحدانه نیز تکمیل و به بشریت ارائه شده 
اس��ت. در مسیر تطور اسام عزیز که می توان آن را دین 
خاتم نامید نیز مراحل و مرتبه هایی شکل گرفته است که 
در هر نقطه آن می توان س��اعتها ایستاد و به بلندای تمام 
تاریخ فکر کرد. این رخدادهای عظیم در دین مبین حکایت 

از عمق و تکامل توجه انسان به معنویت دارد.
بعث�ت مهمتری�ن رخ�داد عص�ر دی�ن مبی�ن ���

»بعثت« پیامبر اکرم در دوران جاهلیت و التقاط رفتارهای 
جاهلی و خرافی مهمترین رخداد عصر دین مبین است. بر 
انگیختن پیامبر برای هدایت انس��ان تا آخرالزمان و نزول 
معج��زه بی نظیر قرآن کریم، این برهه از تاریخ را از تمام 

ایام و پیش از خود متمایز کرده است. شکل دهی به یک 
جریان فکری در مرموزترین سرزمین با عقاید انسان های 
بدوی و جاهلی اش نقطه نورانی مهمی است که نمی توان 
مش��ابه آن را در طول تاریخ یافت. اقلیم حجاز و س��بک 
زندگی عرب در این سرزمین مقدمه سخت ترین مواجهه 
معنوی��ت با انس��ان خالی از هرگونه رویک��رد به معنویت 
است و طبیعی است ش��کل دهی این مهم در این جامعه 
پایه های اس��توار را در ادامه مسیر ایجاد می کند. اینگونه 
اس��ت که بزرگان و پژوهندگان دین بعثت را احداث بنای 
رفیع هدایت انسان ها در ادامه تاریخ می دانند. طبیعی است 
برای ماندگاری و بقا و ادامه حیات این حرکت روشن، نیاز 
ب��ه برنامه ریزی و تدوین راه های ماندگاری آن به چش��م 
می آید. آنچه در پدیده اسامی مبین قابل تأمل است این 
بخش از بنای اس��ام عزیز است که پس از بعثت، پیامبر 
چگونه دین خاتم، تا همیشه تاریخ پاسخگوی خواسته های 
بشریت است، بشری که در هر نقطه از این مسیر اگر راه 
خود را گم کند نمی تواند از تعالی انس��ان در بس��تر اسام 

بهره مند شود.
غدیر؛ آغاز مس�یر س�عادتی بدیع و نوآورانه ���

گام دوم مان��دگاری دین خاتم واقعه بی نظیر »غدیرخم« 
است. پیامبر در اجتماع آخرین مسلمانان در حج، انسان را 
به مسیر سعادتی دعوت می کند که کامًا بدیع و نوآورانه 
اس��ت. آنچه در این رخداد، رخ عیان می کند کمال گرایی 
پیامبر در افق های رفیع دین مبین اسام است. با مروری 
کوت��اه بر خطبه غدیر و اتفاقات روز غدیر در میابیم چقدر 
این حرکت، هوشمندانه جذاب و جهانی است. تمدن اسام 
در نگاه هدایت موحدانه خود به جامعه بشری، ظهور اسام 
را با واقعه غدیر به کمال رس��انده است و اباغ این کمال 
اگر ش��کل نگرفته باش��د گو اینکه بنای اسام با نقصان 
مواجه خواهد شد. واقعه غدیر چند نقطه طایی دارد: اول؛ 
فراخوان مسلمانان جهت شرکت در آخرین حج با حضور 
پیامبر؛ دوم؛ جمع ش��دن مسلمانان در محل غدیر خم که 
چهار راه ارتباطی جهان اس��ام اس��ت؛ سوم؛ ایراد خطبه 

غدیر با تمام عظمت ها و دقت ها و آینده نگری ها؛ چهارم؛ 
بیعت باوری که چیزی فراتر از خافت اس��ت و تأسیس 
نهاد بی نظیر امامت توس��ط پیامبر اکرم. به نظر می رسد 
غدیر خم آنقدرعظیم اس��ت و آنقدر قابل تأمل اس��ت که 
می توان س��اعت ها در جهت این اتفاق بی نظیر نوشت و 
گفت. به نظر می رسد تأس��یس نهاد امامت که در خطبه 
غدیر به آن تصریح ش��ده اس��ت نقطه اکمال کمال دین 
مبین اسام است. به عبارتی در فرایند معنویت بشری این 
همان نقطه کامًا نوآورانه اس��ت. این بعثت و کمال دین 
در حادثه نزول قرآن و برانگیختن پیامبر و امامت حضرت 
امیرمومنان علی علیه السام طبیعتاً نیاز به جریان اجتماعی 
فراگیر دارد، جریانی که بتواند چهره نفاق را از اسام اصیل 
متمایز کند و بقای اس��ام و غدیر را برای همیشه تنظیم 
نماید. این حادثه بعد از غدیر در »عاشورا« شکل می گیرد. 
سپاه نور در مقابل سپاه نفاق می ایستد، تقابل کربا تقابل 
اس��ام و غیر اسام نیس��ت، تقابل اسام اصیل و اسام 
نفاق اس��ت. دردناکی کربا و مصیبت آن اینجاس��ت که 
برای زالل سازی انس��ان ها و ماندگاری این حرکت باید 
این گونه سوگ حماسه ای عظیم آفریده شود تا کربا غیر 
از جنبه مصیبت و درد و داغ، تکلیف بزرگ تری در فرآیند 
دین خاتم به عهده داش��ته باشد. و آنهم چیزی نیست جز 
تضمین بقای اسام برای همیشه. تاکید می کنم که ما در 
این نوش��تار در پی آنیم که بدانیم چه الزاماتی اسام را به 
دین خاتم تبدیل کرده است. شاید جذاب ترین بخش این 
فرآیند بعد از بعثت بنای اسام است و غدیر که کمال دین 
است و عاشورا که بقا دین را به همراه دارد، رسیدن به عصر 
»ظهور« و حضور امام معصوم در ادامه تاریخ اس��ت. دین 
خاتم اینگونه تا همیشه باقی می ماند و این مسیر در هیچ 
دین و آئین دیگری با این دقت طراحی نشده است. در بیان 
معجزه دین اسام توجه با شکل گیری این مسیر اجتناب 
ناپذیر است. از بعثت، غدیر، عاشورا تا عصر ظهور و تشکیل 
حکومت مهدوی در آخرالزمان با این مقدمات قابل تصور 
و تحلیل است. تمام اتفاقات کوچک در طول تاریخ در این 
قاب قابل دیدن می شوند. اینها تنها وقایع تاریخی نیستند، 
بلکه در خود رمزی و نمادین نهفته دارند که اگر به خوبی 
بازگشایی شود، انسان را به سوی »حیات طیبه« رهنمون 
می ش��ود. بعثت پس از فوران جاهلیت انحراف انسان ها از 
فطرت خدا گرا توس��ط پیامبر اکرم به ارمغان آورده ش��د، 
غدیر حادثه ش��گرف آینده نگر که پیامبر رس��الت خود را 
با تأس��یس نهاد امامت استمرار بخش��ید تا مردم بدانند تا 
همیشه تاریخ حجت بر مردم کیست، عاشورا رویداد عبرت 
ساز که به علم اصاح دین را و بازپس گیری آن از جریان 
نفاق را بنا نهاد و ظهور پایان باش��کوه جدال حق و باطل 
است که باطل در جهان خود فرو رفته و حق با ساح قسط 

و عدل فراگیر می شود

از بعثت، غدیر، عاشورا تا عصر ظهور؛
 فرهنگی

 

 

 

/ /

/ /

/ /

/

/ / / /



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

عبادت بجز خدمت خلق نیست
دو برادر مادر پیر و بیماری داش��تند.با خود پیمان بس��تند که 
یکی خدمت خدا کند و دیگری در خدمت مادر بیمار باش��د.
برادری که پیمان بسته بود خدمت خدا کند به صومعه رفت 
و به عبادت مش��غول ش��د و آن دیگری در خان��ه ماند و به 
پرستاری مادر مشغول ش��د.چندی که گذشت برادر صومعه 
نشین مشهور عام و خاص شد و از اقصی نقاط دنیا، عالمان 
و عرفا و زهاد به دیدارش ش��تافتند و آن دیگری که خدمت 
مادر می کرد فرصت همنش��ینی با دوستان قدیم هم را نیز از 
دس��ت داد و یکس��ره به امور مادر می پرداخت.برادر صومعه 
نش��ین کم کم به خود غره ش��د که خدمت من ارزشمندتر 
از خدم��ت برادر اس��ت چرا که او در اختیار مخلوق اس��ت و 
م��ن در خدمت خالق، و من از او برترم!همان ش��ب که این 
کام در خاط��ر او بگذش��ت، پ��روردگار را در خواب دید که 
وی را خط��اب کرد و گفت: »برادر تو را بیامرزیدم و تو را به 
حرمت او بخشیدم.«برادر صومعه نشین اشک در چشمانش 
آمد و گفت: »خداوندا، من در خدمت تو بودم و او به خدمت 
مادر، چگونه اس��ت مرا به حرمت او می بخشی، آنچه کرده ام 
مایه رضای تو نیس��ت؟!«ندا رس��ید: »آنچه تو می کنی ما از 
آن بی نیازیم ولی مادرت از آنچه او می کند، بی نیاز نیس��ت.

تو خدمت بی نی��از می کنی و او خدمت نیازمند.بدین حرمت، 
مرتبت او را از تو فزونی بخشیدیم.«

گل آرايی ضريح مطهر امام علی )ع( به مناسبت عيد غدير حکايت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱2۱(

حجت االس��ام والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
وا بَِأنَّک أَنْ��َت اهلَلُّ الَِّذی  اهلل الرحم��ن الرحیم أَْو یِق��ُرّ

اَل إِلَ��َه إاَِلّ أَنْ��َت َوْحَدک اَل َش��ِریک لَک. یا اینکه به 
وحدانیت تو که برایت همتا و ش��ریکی نیس��ت اقرار 
نمایند. اس��ام در قدم اول اجباری به پذیرش دین از 
ناحیه دش��منان ندارد و هیچ گاه هم دعوت به جنگ 
ندارد ولکن اگر امنیت مس��لمین ب��ه خطر افتد حتما 
س��خت برخورد خواهد کرد چنانچه در فقرات قبل در 
این نفرین امام به آن اش��اره ش��د اگر امنیت به خطر 
افتاد چنان قدرتمندانه وارد میدان می شود یا دشمن. 
شکس��ت بخورد و یا با ظهور قدرتمندانه مسلمین که 
به امدادهای غیبی یاری ش��ده اند مجبور به اقرار به 

وحدانی��ت خداوند نمایند. اقرار تم��ام مخلوقات و به 
خصوص انس��ان به وحدانیت خدا یک اصل اساسی 
در اسام است، توحید زیر بنای تمام مباحث و مراحل 
خداشناسی است، توحید اساسی ترین موضوع دعوت 
انبیا بوده است، توحید مهمترین نقطه اشتراک ادیان 
اس��ت، توحید رمز رستگاری بشر اس��ت ُقولُوا اَل إِلََه 
إاَِلّ اهلَلُّ ُتْفلُِح��وا، و آیات��ی از ق��رآن کریم به موصوع 
مهم توحید و وحدانیت خداوند اختصاص یافته اس��ت 
از جمل��ه: َوإِْذ أََخ��َذ َربَُّک ِمْن بَنِ��ي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم 
َیَّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَی أَنُْفِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّکْم  َقالُوا  ُذِرّ

بَلَی  َش��ِهْدنَا  أَْن تَُقولُوا َی��ْوَم الِْقَیاَمِة إِنَّا ُکَنّا َعْن 
َهَذا َغاِفلِی��َن و ]به یاد آر[ هنگامی را که پروردگارت 
از صلب بنی آدم نسلش��ان را پدید آورد، و آنان را ]در 
ارتب��اط با پروردگاریش[ بر خودش��ان گواه گرفت ]و 
فرمود:[ آیا من پروردگار ش��ما نیس��تم؟ ]انسان ها با 
توجه به وابس��تگی وجودشان و وجود همه موجودات 
به پ��روردگاری و ربوبّیت حق[ گفتن��د: آری، گواهی 
دادیم. ]پس اقرار به پروردگاری خود را در این دنیا از 
شما گرفتیم[ تا روز قیامت نگویید: ما از این ]حقیقت 

آشکار و روشن[ بی خبر بودیم.

   يک شنبه 26 تير 1401  17 ذی الحجه 1443  17 جوالی   2022   شماره 3601

هيئت تحريريه
 سرد  بير: حسام الد  ين حيد  ری  اقتصاد   کالن: ميثم ترکيان  اقتصاد   خرد  : سيد   علی حسينی جامعه: محمود رضا زارع

  انرژی: امير مهد  ی نعمتی صفحه آرايی: مهد  ی صالحی طاهری
info.asreiranian@gmail.com :تلفن: 66922348- 66922966    ايميل

فاکس: 66922966      پيام کوتاه: 888  711  3000  

سازمان آگهی ها
مد  ير سازمان آگهی ها: مريم کاظمی     تلفن: 66435765 � 66923005   فاکس: 66431022

آد  رس د  فتر روزنامه و سازمان آگهی ها: ستارخان، بين توحيد    و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي
مد  ير سازمان  شهرستانها: وحيد   ملک   تلفن: 02166917312 � 021665562801  فاکس: 02166126139

آد  رس: خيابان انقالب خيابان جمالزاد  ه شمالی، نرسيد  ه به خيابان نصرت، پالك 275، طبقه پنجم واحد   17
vahidmalek282@yahoo.com :ايميل سازمان شهرستان ها

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين، تلفن: 66791369

۷ س��ال از امضای »برجام« س��پری شده است؛ ۲۵ نفر 
از فعاالن سیاس��ی و نمایندگان مجلس در ارزیابی این 
توافق به ناکارآمدی تیم سابق مذاکره کننده و اعتماد آنها 
به غرب و عهدش��کنی طرف مقابل پرداختند.۲۳ تیرماه 
۱۳۹۴ ب��ود که برنامه جامع اقدام مش��ترک موس��وم به 
)برجام( به امضای ایران و اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و آلمان رس��ید. حس��ن روحانی رئیس دولِت 
تدبیر و امید در هم��ان روز در گفتگوی زنده تلویزیونی 
به مناس��بت امضای برجام گفت: »عیدانه فراوان ش��د، 
تا ب��اد چنین بادا… امروز به ملت ش��ریف ایران اعام 
می کنم که طبق ای��ن توافق، در روز اجرای توافق )دی 
ماه ۹۴( تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تس��لیحاتی، 
موش��کی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد 
شد. تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، 
حمل ونقل، پتروش��یمی و فلزات گرانبها بالمره )یکباره( 
لغو خواهد شد و نه تعلیق.« عباس عراقچی معاون وزیر 
خارجه س��ابق ای��ران نیز در س��ال ۹۴، امضای کری را 
تضمین می خواند و محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق 
ایران هم در همان س��ال می گوید: »به ش��ما اطمینان 
می دهم آمریکا نمی تواند از برجام خارج ش��ود« این در 
حالی اس��ت که او در مهر ۹۸ در همایشی اعتراف کرد: 
»آمریکا به هیچیک از قوانین بین المللی توجه نمی کند 
و سیاست یک جانبه گرایی را در پیش گرفته است و اگر 
همین رویه را ادامه دهد دیگر کس��ی به امضای آمریکا 
توجه��ی نمی کند و آمریکا را از روابط خود خارج خواهند 
کرد«. این یعنی ۴ س��ال طول کشید تا وزارت خارجه به 
خطای بزرگ خویش پی ببرد و متوجه بیانات مقام معظم 
رهب��ری مبنی بر عدم اعتماد به غرب و آمریکا بش��وند. 
عل��ی رغم خوش بینی های »تدبیری ها« در نهایت، چند 

ماه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس 
جمهور آمریکا، وی به صورت یکجانبه از آن خارج شد. 
به هرحال از تاریخ تصویب برجام ۷ س��ال س��پری شده 
اس��ت و کلید تدبیر نه تنها چرخش��ی به همراه نداشت 
بلکه دوره »پسا برجام« نش��ان داد، اعتماد به غرب )به 
وی��ژه آمری��کا( و اطمینان از وعده ه��ای آن ها می تواند 
تا چه اندازه مخرب باش��د. در این راس��تا و به مناسبت 
س��الروز تصویب این قطعنامه »ش��به ترکمانچای«، به 
سراغ تعدادی از فعاالن و کنشگران سیاسی، نمایندگان 
فعل��ی و ادوار و مجلس و در برخی موارد هم به س��راغ 
یادداش��ت های سابق تعدادی از روزنامه نگاران رفتیم تا 
اظهار نظرات آنها پرامون »برجام« و آثار آن را بررس��ی 
کنیم. کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط 
ام��ام و رهب��ری گفت: در بحث برجام، مش��کل اصلی، 
وجود اش��کال در متن توافق نامه ب��ود. ایران به تعهدات 
خوی��ش عمل کرد اما طرف مقابل یعنی آمریکا بر س��ر 
تعهدات خویش نماند. درواقع بخشی از مشکات موجود 
در مذاکرات به متن برجام و بخش��ی دیگر به بدعهدی 

آمریکا برمی گردد.

توقعی خیال پردازانه از برجام���
محمدصادق کوش��کی کارش��ناس و تحلیلگر سیاس��ی 
تصریح کرد: برجام یک متن حقوقی نبود، یک برنامه ای 
برای تضعیف توانمندی هس��ته ای ایران بود. وی افزود: 
من تعجب می کنم از دوستانی که خودشان را متخصص 
در مذاکره می دانستند و توقع داشتند آمریکا به متنی مثل 
برجام وفادار باش��د؛ متنی که آمریکایی ها و انگلیسی ها 
تنظی��م کردند، اص��ًا نیازی به وفاداری نس��بت به آن 
وجود نداشت. توقعی که ما از برجام داشتیم، غیرواقعی، 
خیال پردازانه و رمانتیک بود. تحلیل گر مس��ائل سیاسی 
بیان کرد: برجام یک برنامه ای است که در مقدمه آن به 
صراحت قید شده »اجرای تعهدات مندرج در این برنامه 
برای ۱+۵ داوطلبانه اس��ت« یعنی ه��ر کدام از اعضای 
۱+۵ بر اس��اس مقدم��ه برجام می توانند ه��ر زمان که 
بخواهند تعهداتشان را انجام دهند یا انجام ندهند، یعنی 
اگ��ر آمریکایی ها درون برج��ام می ماندند و هیچکدام از 

تعهدات خود را اجرا نمی کردند، خاف برجام نبود.
متن قابل قبولی در برجام نوشته نشد ���

حمیدرضا ترقی عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه هم 
می گوید: توافقنامه برجام علی رغم اینکه اهدافی را دنبال 
می کرد، اما از ابتدا به دلیل عدم س��رمایه گذاری فکری، 
عدم کارآمدی تیم مذاکره کننده و وجود جاسوس خارجی 
در درون این تیم، موجب ش��د که نتوانیم یک متن قابل 
قبولی را در برجام بنویسیم که منافع ایران در آن تأمین 
بش��ود و سیاس��ت های ادعاشده توس��ط دولت وقت به 
عنوان سیاست »برد برد« را به حقیقت برساند. وی تاکید 
کرد: تیم مقابل مذاکره کننده دارای کارشناس��ان متعدد 
بود، در صورتی که در تیم ایرانی چند کارشناس محدود 

وجود داشت!

»برجام« بی حاصل بود
فعاالن سیاسی و نمایندگان اعالم کردند؛

دبیرکل سازمان همکاری ش��انگهای در سخنانی ابراز 
امیدواری کرد که تفاهمنامه تعهدات ایران برای پیوستن 
به این س��ازمان در نشست سران به تصویب برسد. به 
 Zhang( »گ��زارش گلوبال تایم��ز، »ژانگ مین��گ
Ming( دبی��رکل س��ازمان همکاری ش��انگهای در 
س��خنانی گفت ک��ه انتظ��ار دارد تفاهمنام��ه تعهدات 
ایران برای پیوس��تن به این س��ازمان در نشست سران 
به تصویب برس��د. بر اساس اعام این وبگاه، دبیرکل 
سازمان همکاری شانگهای گفت که پیوستن باروس 
به این س��ازمان نیز بر اساس ضوابط و پس از بررسی 
موضوع ایران خواهد بود که قرار است در اجاس آتی 
سران در شهر »س��مرقند« در سپتامبر به انجام برسد. 
در همین ارتباط، »والدیمیر نوروف« سرپرست وزارت 

امور خارجه ازبکستان پیشتر در نشستی در مسکو اعام 
کرده بود: امس��ال و در دوره ریاس��ت ازبکستان بر این 
سازمان، ایران در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته 
خواهد ش��د. یادداش��ت تفاهمی در خص��وص تعهدات 
ایران به عنوان عضو س��ازمان همکاری شانگهای نیز 
در سمرقند امضا خواهد شد. پذیرش تهران در اجاس 
شهر دوشنبه سال گذشته زمانی که تاجیکستان رئیس 
دوره ای پیمان شانگهای بود، پذیرفته شد. با این حال، 
نهایی کردن این روند ممکن است ۲ سال طول بکشد. 
تا به امروز درخواست مذکور به کشورهای عضو ارسال 
ش��ده است و در صورت دس��تیابی به توافقی مشترک، 
فکر می کنم ممکن اس��ت در نشستی در سمرقند مورد 
تصویب ق��رار گیرد؛ حتی ممکن اس��ت رون��د الحاق 

باروس به س��ازمان همکاری ش��انگهای آغاز ش��ود. 
به گزارش اس��پوتنیک، ماه گذشته، »مهدی صفری« 
مع��اون وزیر ام��ور خارجه ای��ران در امور دیپلماس��ی 
اقتصادی، به این اتحادیه پیش��نهاد کرده بود که برای 
تس��هیل یکپارچگی اقتصادی خود، ارز جهانی را برای 
خود داش��ته باش��د. بر اس��اس اعام این خبرگزاری، 
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد 
و اعضای آن عبارتند از: چین، قزاقس��تان، قرقیزستان، 
روس��یه، تاجیکستان، ازبکس��تان، هند و پاکستان. این 
کشورها با هم ۴۰ درصد از جمعیت جهان و ۲۸ درصد 
از تولید ناخالص داخلی )GDP( را تش��کیل می دهند. 
کشورهای ناظر در شانگهای شامل افغانستان، باروس 

و مغولستان هستند.

بنا به توافقی که به زودی میان فرانسه و امارات امضا می 
شود، تامین گازوئیل پاریس از سوی ابوظبی تضمین می 
ش��ود. به گزارش رویترز، امارات و فرانس��ه بر سر عرضه 
گازوئیل از سوی ابوظبی به توافق رسیدند. بنا به اعام یک 
منبع ریاست جمهوری فرانسه، همزمان با تاش پاریس 
برای تنوع بخشیدن به منابع هیدروکربن خود در بحبوحه 

جنگ اوکراین، طی توافقی که روز دوشنبه میان فرانسه و 
امارات امضا خواهد شد، امارات عرضه گازوئیل به فرانسه 
را تضمین خواهد کرد. این مقام ریاست جمهوری فرانسه 
ضمن تمجید از چنین رخدادی تاکید کرد که توافق روز 
دوشنبه با هدف ارائه تضمین هایی از امارات متحده عربی 
ب��رای عرضه مقادیری دیزل به فرانس��ه صورت خواهد 

گرفت. رویترز به نقل از این مقام دولت پاریس نوشت که 
دو کشور همچنین بر سر مشارکت جهانی و استراتژیک 
در حوزه انرژی با هدف شناسایی پروژه های مشترک در 
بخش های��ی مانند هیدروژن، انرژی ه��ای تجدیدپذیر و 
هس��ته ای در کش��ورهای متبوع خود و نیز جاهای دیگر 

به توافق خواهند رسید.

با اعالم از سوی دبیرکل؛

در پی بحران انرژی در غرب؛

سازمان همکاری شانگهای درباره عضویت ایران ابراز امیدواری کرد

فرانسه برای تامین گازوئیل خود به امارات متوسل شد

دانشنامه

کارآمدی واکسن کرونای مدرنا در ماه نوامبر مشخص می شود
مدیر ارشد اجرایی مدرنا اعام کرد که اطاعات کافی برای ارزیابی کارآمدی واکسن این شرکت و استفاده آن برای 
جمعیت وسیع تر در ماه نوامبر را در اختیار خواهد داشت.به گزارش مهر، »استفان بنسل« مدیر ارشد اجرایی واکسن 
سازی مدرنا در یک مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی گفت: پیش بینی می شود نتیجه ارزیابی کارآمدی واکسن 
برای استفاده وسیع تر را در ماه نوامبر اعام کند.همچنین او سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمده بودن واکسن 
در ماه اکتبر را تکرار کرد.البته دونالد ترامپ مش��خص نکرد کدام واکس��ن از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا تایید 
می شود.البته بنسل در سخنان خود توضیح داد شرکت مدرنا اطاعات کافی برای تایید کارآمدی واکسن را تا ماه اکتبر 
در اختیار نخواهد داشت.این شرکت در بیانیه رسمی که در ۱۶ سپتامبر منتشر شد، اعام کرد فاز سوم آزمایش بالینی 
واکسن کووید ۱۹ با حضور ۲۵ هزار و ۲۹۶ نفر آغاز شده است.از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۵ نفر دوز دوم واکسن را نیز 
دریافت کرده اند.همچنین رابرت ردفیلد مدیر مراکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا در جلسه استماع مجلس سنا 

اعام کرد طبق پیش بینی های او واکسیناسیون محدود کووید ۱۹ از ماه نوامبر یا دسامبر آغاز می شود.

ربات بازرس برای تونلهای برق فشار قوی ساخته شد
محققان در یک شرکت دانش بنیان ربات هایی برای بازرسی از داخل تونل های انتقال برق فشار قوی ساختند 
که خطای انس��انی بازرسی را کاهش و اطاعات دقیق تری از تونل ها در اختیار قرار می دهد.ابوالفضل حسنی 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس در گفتگو با مهر، گفت: بازرسی از داخل تونل های انتقال 
برق فشار قوی و تشخیص عیوب و موارد غیرمجاز ازجمله ریزش دیواره تونل، ریزش آب، حرارت باال، انتشار گاز، 
آتش سوزی، حضور حیوانات موذی، حضور افراد غیرمجاز و... باعث شد که بتوانیم ربات بازرس تونل های شبکه 
انتقال و فوق توزیع را طراحی کنیم.وی با بیان اینکه این محصول در راستای رفع نیاز برق منطقه ای تهران و 
براساس انعقاد قراردادی ساخته شده است، بیان کرد: از این ربات جهت بازرسی انواع تونل های تاسیسات شهری، 
معادن و... استفاده می شود.حسنی با اشاره به ویژگی ها و مزایای این ربات بازرس گفت: این ربات که برای اولین 
بار در ایران ساخته شده، می تواند تونل را به صورت اتوماتیک بازرسی کرده و یا با استفاده از دستگاه کنترل پنل 
توسط اپراتور جهت انجام بازرسی از نقاط خاص کنترل شود.وی ادامه داد: طی هر بازرسی، کلیه تصاویر دریافتی 
از تونل از طریق تکنولوژی پردازش تصویر با تصاویر قبلی مقایسه شده و هرگونه تغییر در ظاهر تونل را به عنوان 
عیوب در نظر می گیرد.مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان گفت: همچنین وضعیت حرارت کابل ها و آتش سوزی 
احتمالی از طریق پردازش تصاویر دریافتی از دوربین حرارتی نصب ش��ده روی این ربات کنترل می شود.میزان 
انتشار انواع گازها، دود، درجه حرارت و رطوبت نیز توسط سنسورهای نصب شده روی ربات بررسی می شوند.وی 
با بیان اینکه تصاویر تونل به همراه داده های بدست آمده از پردازش تصویر و سنسورها به صورت آناین روی 
دستگاه کنترل پنل نمایش داده می شوند، خاطرنشان کرد: به محض مشاهده هر گونه عیب در تونل، ربات اپراتور 

را توسط آالرم مطلع می کند و در نهایت گزارش بازرسی به صورت اتوماتیک ارائه خواهد شد.

نتیجه جهش های کروناویروس مشخص شد
تحقیقات جدید نش��ان می دهد که کروناویروس با س��رعتی آهس��ته که غیرمعمول اس��ت، جهش می یابد و 
جهش آن به نحوی نیس��ت که ش��دت آن بدتر ش��ود.به گزارش ایس��نا، تجزیه و تحلیل های صورت گرفته 
توس��ط متخصصان انجمن س��لطنتی لندن نش��ان داد که هیچ یک از تغییراتی که تاکن��ون در کد ژنتیکی 
کروناویروس ایجاد ش��ده، باعث ش��دیدتر و عفونی تر شدن ویروس نشده اس��ت.این یافته ها برای پزشکان 
و اپیدمیولوژیس��ت ها اطمینان بخش اس��ت چراکه نش��ان می دهد افرادی که قبا ب��ه »کووید-۱۹« مبتا 
ش��ده اند، از ابتای مجدد محفوظ می مانند.همچنین امید اس��ت که وقتی واکس��ن کووید-۱۹ در دس��ترس 
ق��رار گرفت، برای طوالنی مدت موثر خواهد بود.س��ایر یافته های این مطالعه ثابت می کند که کروناویروس 
به طور طبیعی در خفاش ها تکامل یافته و مقصر س��اخت آن آزمایش��گاه های چینی  نیستند.محققان انجمن 
سلطنتی لندن می گویند که مکان و ماهیت جهش ها در کروناویروس جدید بر شدت آن تاثیر نگذاشته است.

پیش از این محققان اظهار کرده بودند که ویروس جهش یافته و ش��دت آن کمتر ش��ده اس��ت. اما میزان 
مس��ری بودن آن افزایش یافته اس��ت.اما اکنون، این نظریه می تواند به طور کامل از بین برود.جهش هایی 
که طی پاندمی کووید-۱۹ تکامل یافته اس��ت، نش��انگرهایی از خود به جای گذاش��ته اند که به محققان این 
امکان را می دهد شیوع ویروس را ردیابی کنند.این یک ابزار کلیدی است که به سیاستگذاران اجازه می دهد 
 تصمی��م بگیرن��د که چگونه به بهترین وجه می توان این پاندمی را محدود کرد.پروفس��ور »جفری اس��میت
»)Geoffrey Smith( محقق اصلی پروژه از دپارتمان پاتولوژی دانش��گاه کمبریج گفت: خبر خوب این 

است که عامل کووید-۱۹ یعنی ویروس»SARS-CoV-۲« تاکنون ثابت شده است.

»روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران«

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به استناد الیحه قانونی 
نح��وه خرید و تملک اراضی و اماک برای اجرای برنامه 
های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ 
ش��ورای انقاب به منظور احداث مرکز بهره برداری خط 
لوله گاز شهرس��تان دزفول قصد تحصیل وتملک قانونی 
قطع��ه زمینی به مس��احت ۳۹۰۰۰مترمربع طبق کروکی 
ذی��ل را دارد. لذا به کلیه اش��خاص حقیق��ی که مالک و 
متصرف قانونی اراضی واقع در طرح مزبور می باشند اباغ  
می گردد ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتش��ار این آگهی 
با دردست داشتن اسناد و مدارک مثبته مالکیت به آدرس 
تهران خیابان شهید سپهبد قرنی نرسیده به پل کریم خان 
زند پاک ۱۸۹ ساختمان هفتم شرکت مهندسی و توسعه 

گاز امور حقوقی مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه مالکین ومتصرفین  
اراضی مورد نظر وفق مقررات مربوطه نس��بت به تصرف 
وتملک قانونی محدوده یاد ش��ده بشرح نقشه ذیل اقدام 

خواهد شد.  

آگهی خرید و تملک زمین
نوبت دوم

شناسه ۱343۹4۱

عضو ش��ورای مرکزی حزب اهلل با بیان اینکه لبنان 
پیش از مقاومت نقطه ضعف اعراب بود، تاکید کرد: با 
معادله مقاومت این کش��ور به نقطه قوت همه اعراب 
و به حافظ کرامت جهان عرب تبدیل ش��ده است. به 
گزارش المنار، شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی 
حزب اهلل لبنان گفت که این کش��ور پیش از ش��کل 
گیری مقاومت نقطه ضعف عرب ها بود، اما با معادله 
مقاومت این کش��ور به نقطه قوت همه عرب ها و به 
حافظ کرامت جهان عرب تبدیل ش��ده اس��ت. وی 
افزود: مقاومت س��نگر حاکمیت، عزت و ثروت لبنان 

اس��ت و ما برای حفاظت از حاکمیت و بازپس گیری 
حقوق خود، روی وعده های آمریکا یا اجاس س��ران 
کشورهای عربی شرط بندی نمی کنیم. عضو شورای 
مرکزی حزب اهلل اظهار داش��ت: س��فارت آمریکا با 
خبرنگاران و سیاستمداران لبنانی برای واکنش نشان 
دادن به اظهارات س��ید حسن نصراهلل دبیر کل حزب 
اهلل تماس می گیرد، چرا که واشنگتن به شدت از این 
اظهارات خشمگین است، البته برخی سیاستمداران و 
خبرنگاران به خود اجازه مشارکت در تحریک به فتنه 
داخلی می دهند و آنها همانطور که در گذشته افتخار 

آزادس��ازی اراضی را از دس��ت دادند، بار دیگر افتخار 
مشارکت در بازپس گیری ثروت های نفتی و گازی را 
از دس��ت خواهند داد. شیخ قاووق ادامه داد: زمانی که 
رژیم آل سعود به هواپیماهای رژیم صهیونیستی اجازه 
پرواز بر فراز حرمین ش��ریفین را می دهد، در حقیقت 
ب��ه یک میلی��ارد و ۸۰۰ میلیون مس��لمان در جهان 
توهین کرده اس��ت و هنگامی که رژیم آل س��عود با 
رژیم صهیونیستی همکاری امنیتی و نظامی می کند، 
ش��ریک تجاوز این رژیم به سوریه، لبنان و فلسطین 

می شود و این خیانت برای امت اسام کافی است.

مقاومت لبنان به نقطه قوت همه اعراب تبدیل شده است
حزب اهلل لبنان:


