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س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد در گزارش 
جامع خ��ود از تبعات بحران اوکرای��ن و آثار جنگ بر 
بازار های جهانی محصوالت کشاورزی، شرایط ایران را 
استثنایی توصیف کرد. به گزارش »عصر ایرانیان«، در 
مقاله تحلیلی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، 

فائو با عنوان »اهمیت اوکراین و...

 افزایش تولید گندم
 در ایران استثنایی است

سازمان جهانی فائو:

روزنامه فرانسوی »لوفیگارو« در گزارشی با بیان اینکه 
دستاوردهای سفر بایدن به خاورمیانه بسیار ناچیز بوده 
اس��ت، تأکید کرد عربستان و امارات حاضر به شرکت 
در ائتالف نظامی علیه ایران نیستند. روزنامه فرانسوی 

»لوفیگارو« با اشاره به اینکه »جو بایدن«...

 بایدن دست خالی
 از خاورمیانه رفت

ایران چهاردهمین اقتصاد جهان شد 

روزنامه فرانسوی لوفيگارو:

مهمانی 10 کیلومتری 
در روز غدیر

اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

آمریکایی ها می خواهند بدون 
هیچ تضمینی به برجام بازگردد

محمدکوثری ���
نمایندهمردمتهراندرمجلس

سیاست نظام این است 
که تیم مذاک��ره کننده، 
برخواس��ته های به حق 
مقتدرانه  ای��ران  مل��ت 
پافش��اری کند. به هیچ عنوان نمی توان 
قبول کرد س��پاه که حافظ دستاوردهای 
جمهوری اسالمی ایران است و در کنار 
ارتش و نی��روی انتظامی ب��رای تامین 
امنیت کش��ور تالش م��ی کنند، تحریم 
باشد. تحریم ها باید کامال برداشته شود، 
اگر آمریکایی ه��ا بخواهند تحریم ها را 
به صورت موردی بردارند به تعهداتشان 
عم��ل نکرده اند، بنابراین ب��ه خاطر این 
موضوع مس��ائلی را مطرح می کنند در 
صورتی که اص��ال چنین چیزی صحیح 
نیس��ت. اظهارات رئیس جمهور آمریکا 

درباره سپاه حرفهای بی ربط است...
ادامهدرهمینصفحه ���

سفر راهبردی پوتین به تهران
فداحسینمالکی ���

عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت
خارجیمجلس

رئی��س جمهور روس��یه 
به تهران با س��فر رئیس 
ای��االت متحده  جمهور 
به اس��رائیل و عربستان 
سعودی همزمان شده است، این سفرها 
شاید همزمان باشد اما قطعا سفر پوتین 
کاربردی تر خواه��د بود. در دوره رئیس 
جمهور قب��ل ایاالت متحده نیز ش��اهد 
چنین سفری بودیم، ترامپ به خاورمیانه 
سفر کرد اما سفر او هم هیچ دستاوردی 
نداش��ت، حض��ور آمریکایی ه��ا تنها به 
اس��المی  بین کش��ورهای  اختالف��ات 
دامن می زند. بی نظمی و به هم ریختن 
معادالت منطقه را می توان از دستاوردها 
و نتایج س��فر بایدن به اس��رائیل ریاض 
دانست. اما س��فر پوتین کاربردی است. 

اکنون دولت بایدن با توجه به...
ادامهدرهمینصفحه ���
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آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست با 
جمعی از شاعران کش��ور با بیان اینکه غدیر به معنای 
واقعی کلمه جزء نعمت های بزرگ خداوند است، تاکید 
کرد: جدا معتقدیم که در پرتوی فرهنگ علوی، امکان 
غلبه بر تمام مش��کالت و معضالت فعلی کشور وجود 
دارد. ب��ه گزارش »عص��ر ایرانیان«، آیت اهلل رئیس��ی 
ش��امگاه یکشنبه و در شب عید سعید غدیر، در نشست 
با جمعی از ش��عرای سراسر کش��ور، ضمن تبریک این 
عی��د گرانقدر، انتقال نس��ل به نس��ل فرهنگ غدیر و 
تبیین معارف علوی را جزء رس��الت های ش��عرا و اهل 
ادب دانست و گفت: شما شاعران و عاشقان اهل بیت، 
به دلی��ل اهتمامی که همواره ب��رای تبیین آموزه های 
اس��المی دارید، نقش بزرگ��ی در انتقال فرهنگ غدیر 
ب��ه عصرها و نس��ل های آین��ده ایفا می کنی��د. رئیس 
جمهور واقعه غدیر را جزء مس��لمات تاریخی در اسالم 
خوان��د و ضم��ن تاکید بر اهمیت ب��االی این واقعه در 
باورها و فرهنگ ش��یعی، خاطرنشان کرد: غدیر بعنوان 
رویدادی که در آن حضرت علی )ع( به عنوان ولی امر 

مس��لمین امت اسالمی و جانش��ین پیامبر معرفی شد، 
ب��ه معنای واقعی کلمه ج��زء نعمت های بزرگ خداوند 
اس��ت. آیت اهلل رئیسی در ادامه س��خنان خود، با تاکید 
بر اهمیت والیت در اعتقادات اس��المی، خاطرنش��ان 
ک��رد: در باوره��ای ما ورود به حص��ن حصین والیت، 
ضامن صیانت از انس��ان در برابر ابتالئات روزگار است. 
خدا را ش��اکریم که امروز والیت فقی��ه در راس نظام 
ما حاکم اس��ت. والیت فقیه بزرگتری��ن نعمت خدا به 
ماس��ت که جامعه را با آموزه های دینی و نگاه عادالنه 
هدایت می کند. دکتر رئیس��ی نظام جمهوری اسالمی 
را ثمره خون هزاران ش��هید دانس��ت و تاکید کرد: این 
ایثارگری ها و از خودگذش��تگی ها مسئولیت بزرگی بر 
عه��ده ما به عنوان خدمتگزار نظام و مردم و ش��ما به 
عنوان هنرمندان آئینی کش��ور برای حفظ و تداوم این 
نظام نهاده اس��ت. رئیس جمه��ور در بخش دیگری از 
س��خنان خود به درخواس��ت های مطرح شده از سوی 
شاعران برای ایجاد جایگاهی حقوقی به منظور حمایت 
از ش��عر و ش��اعران گفت: هیچ هن��ر دیگری همچون 

شعر ظرفیت تعالی بخشی و انتقال مفاهیم و ارزش های 
اصیل اس��المی را ندارد و لذا به س��هم خ��ود از ایجاد 
جایگاهی برای حمایت از ش��عر و ش��اعران استقبال و 
پش��تیبانی می کنم. در آغاز این مراس��م وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی در س��خنانی با بیان اینکه نیاز داریم 
فضای فرهنگی کش��ور را به شکل تعاملی با همکاری 
اهالی فرهنگ اداره کنیم، اظهار داش��ت: امروز تالش 
داریم فضای فرهنگی کشور از نشاط و پویایی مطلوبی 
برخوردار ش��ود. همچنین در این ش��ب شعر ۱۲ نفر از 
ش��عرا، اش��عار خود در وصف امیرالمومنی��ن )ع(، واقعه 
غدیر، موضوعات اجتماعی و ... را قرائت کردند. رئیسی 
بس��ط آموزه ها و ارزش های علوی را از مسئولیت های 
مهم اهالی ش��عر و ادب دانس��ت و افزود: جدا معتقدیم 
ک��ه در پرتوی فرهنگ عل��وی، امکان غلب��ه بر تمام 
مش��کالت و معضالت فعلی کش��ور وجود دارد و گام 
اول برای این مهم، تبیین دقیق ش��اخصه های فرهنگ 
علوی به مردم و جامعه است و در این زمینه شما شعرا 

و فضال مسئولیت بسیار مهمی بر دوش می کشید.

امکان غلبه بر تمام مشکالت در پرتوی فرهنگ علوی وجود دارد
رئیس جمهور:

ادامهازهمینصفحه ���
...و چون می خواهند س��پاه را به گونه ای در بین مردم 
جلوه دهند که مانع از توافق است چنین مطالبی را مطرح 
م��ی کنند و هیچ کدام از ای��ن ادعاهای آمریکا صحت 
ندارد. س��خنان رئیس جمهور آمریکا در باره اینکه سپاه 
مانع از رس��یدن به توافق است بهانه آمریکایی هاست، 
حضرت امام چندین سال پیش فرمودند آمریکا شیطان 
بزرگ اس��ت؛ زمانی که این حرف زده شد برجامی هم 
وجود نداش��ت پس چرا حضرت ام��ام از چنین تعبیری 
اس��تفاده کردند؟ معم��ار کبیر انقالب، م��ردم آمریکا را 
ش��یطان بزرگ نخواندند بلکه سیاس��تمداران آنها را با 
چنین صفت��ی خطاب کردند و در رأس سیاس��تمداران 
آمریکای��ی ه��م رئیس جمهورش��ان اس��ت، هر رئیس 
جمه��وری در آمری��کا روی کار بیاید نقش ش��یطان را 
بازی می کند. بایدن هم یکی از روسای جمهور آمریکا 
و آلت دس��ت کارتل های بزرگ دنیاس��ت، بنابراین به 

راحتی دروغ می گوید به همین دلیل مطالبی که تحت 
این عنوان مطرح می کنند دروغ اس��ت. آمریکایی ها با 
ابزار رسانه تالش می کنند مطالب خالف واقعشان را به 
مخاطبین القا کنند. مردم در چهل س��ال گذشته متوجه 
دروغ های این ها ش��ده اند ولی با این حال کاِر شیطان 
دروغگویی و اختالف افکنی اس��ت؛ انگلیس ها از ۲۰۰ 
س��ال قبل می گفتند اختالف بیان��داز و حکومت کن، 
در همه کش��ورها این کار را انجام م��ی دهند از جمله 
کش��ورهایی مثل ایران که دارای اس��تقاللی س��تودنی 
اس��ت. آمریکا تضمین ندادنش را به واس��طه اتهاماتی 
که به س��پاه می زند، پنهان می کن��د، ما می گوئیم باید 
تضمین دائمی داده ش��ود اما زی��ر بار این تعهدات نمی 
روند چرا که خودشان را هنوز ابرقدرت می دانند. دوران 
ابرقدرتی آمریکا تمام ش��ده اس��ت چرا ک��ه حتی توان 
حمایت از کشورهای حامی خودشان را هم ندارند، همه 
شاهد بودیم که در ماجرای اوکراین آمریکایی ها به چه 

شکلی با متحداشان برخورد کردند، تنها زمانی که تحت 
فش��ار قرار گرفتند حاضر شدند قدری کمک تسلیحاتی 
به اوکراین کنند. بالفاصله پس از توافق برجام از فردو 
بازدید کردیم؛ دولت یازدهم خیلی سریع تعداد زیادی از 
سانتریفیوژها را جمع آوری کرد. این مسائل در تعهدات 
م��ا در برج��ام بود اما بعد از آن ک��ه ترامپ با قلدری از 
برجام خارج ش��د با پررویی مدعی می شوند ایران عامل 
اختالل در برجام بوده است در حالی که آمریکا از برجام 
خارج ش��ده است و در عین پای بندی به تعهداتش، باید 
پاس��خگو باش��د. خیلی صبر کردیم تا آمریکایی ها به 
تعهداتش��ان عمل کنند ولی نه تنها هیچ اقدامی انجام 
ندادند بلکه با قلدری از توافق خارج شدند. آمریکایی ها 
می خواهند به برجام برگردند ولی هیچ تعهد و تضمینی 
نمی خواهند بدهند ما می گوئیم ما تخلف نکرده ایم، این 
ش��ما بودید که تعهداتان را زیر پا گذاش��ته اید به همین 

دلیل باید تعهد بدهید.

ادامهازهمینصفحه ���
...جن��گ روس��یه و اوکرای��ن و مواج��ه ش��دن غرب با 
بحران اقتصادی، به دنبال این اس��ت که روابط با رژیم 
صهیونیستی و عربستان را ترمیم کند. روسیه به عنوان 
مهم ترین ش��ریک راهبردی ایران در منطقه اس��ت لذا 
سفر رئیس جمهور این کشور به ایران برای ما بسیار حائز 

اهمیت اس��ت. البته این س��فر با هدف برگزاری نشست 
روند آستانه انجام خواهد شد لذا روسای جمهور روسیه، 
ترکیه و ایران در این نشست تصمیمات قاطع و موثری 
اتخاذ خواهند کرد. سران کشورهای ضامن روند آستانه 
عالوه بر بحث و بررسی وضعیت امنیتی سوریه در کنار 
این اجالس، دیدارهای دوجانبه ای هم خواهند داش��ت 

که در این دیدارها موضوعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
دو جانبه و چند جانبه پیگیری خواهد ش��د. مسائل بین 
ایران، روسیه و ترکیه به بحران سوریه محدود نمی شود 
و 3 کشور در زمینه های مختلف ازجمله مسائل اقتصادی 
و حوزه انرژی، چالش های مش��ترکی دارند که در تهران 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

آمریکایی ها می خواهند بدون هیچ تضمینی به برجام بازگردد

سفر راهبردی پوتین به تهران
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ايران و جهان

قدرت پدافندی در سایه پیشرفت علمی 
محقق شده است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر 
اینکه امروز قدرت پدافندی در سایه پیشرفت 
علمی محقق ش��ده اس��ت، گفت: هیچ مانع 
و عاملی نباید پیش��رفت علمی کشورمان را 
دچار وقفه کند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
امی��ر علیرض��ا صباحی فرد فرمان��ده نیروی 
پدافن��د هوای��ی ارتش در جم��ع فرماندهان 
مراکز آموزش این نیرو با بیان اینکه ش��تاب 
علم��ی در ارتش به ویژه نی��روی پدافند هیچ 
زمان ُکند نخواهد ش��د، اظهار داشت: اقتدار 
ارتش بس��یاری از نقش��ه های شوم دشمنان 
را به چالش کش��یده و خنثی کرده است. وی 
با اش��اره به اینکه قدرت پدافندی در س��ایه 
پیش��رفت علمی محقق شده اس��ت، افزود: 
تردیدی نیس��ت بسیاری از فشارهای موجود 
و اعمال تحریم های ناجوانمردانه در راستای 
جلوگیری از دستیابی ملت شریف کشورمان 
به پیش��رفت علمی و اقت��دار درون زا اعمال 
می شود که البته تا اقتدار بی قید و شرط ایران 
عزیز در صحنه هستیم. فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش، خاطر نش��ان کرد: پژوهش در 
توسعه همه جانبه قدرت پدافندی کشورمان 
به ویژه در زمینه ی راداری، موشکی، پهپادی 
و… باید به عنوان اصلی ترین عامل پیشرفت 
علمی مد نظر فرماندهان این نیرو قرار بگیرد، 
چراکه پژوهش نقطه عطفی در دس��تیابی به 

قدرت نظامی است.

لزوم برخورد با مخالن امنیت
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: برخی جریان های سیاس��ی 
صرفاً به علت وابس��تگی اف��راد از جنایات یا 
جرم آنها چشم پوشی می کنند و از فرد خاطی 
حمایت ب��ه عمل می آورن��د. محمد صفایی 
نماین��ده م��ردم گناب��اد در مجلس ش��ورای 
اس��المی در گفتگو با »عص��ر ایرانیان« در 
رابطه با دس��تگیری س��ید مصطفی تاج زاده 
و حمایت های زنجیره ای اصالح طلبان از او 
بدون در نظر گیری مسائل امنیتی و قضائی 
گفت: در کشور باید قانون حاکم باشد و قرار 
نیست یک نفر هر گونه رفتاری داشته باشد، 
اما مورد مواخ��ذه قرار نگیرد. وی تاکید کرد: 
حتماً دستگاه های امنیتی و قضائی به مسائل 
روشنی رسیده اند که این اقدام صورت گرفته 
است وقتی کسی تخلفی کند باید با او برخورد 
شود. در غیر این صورت نظام اجتماعی دچار 
اخالل خواهد ش��د. صفایی در پاس��خ به این 
س��وال که چرا جریان های سیاسی بدون در 
نظر گرفتن مس��ائل امنیتی و قضائی در برابر 
موضوعات موضع می گیرند، گفت: این نوعی 
سیاس��ت زدگی در جامعه ایران است چرا که 
منه��ای در نظر گرفتن اینکه فرد چه تخلفی 
کرده است صرفاً به علت وابستگی به جریانی 
خاص از جنایت یا جرم چشم پوشی می شود 
و حتی از فرد خاطی حمایت صورت می گیرد. 
نماینده مردم گناباد تاکید کرد: باید در پاسخ 
به این سیاست زدگی روشنگری انجام شود، 
علت دستگیری تاج زاده باید روشن و شفاف 
بیان ش��ود تا جامع��ه از جزئی��ات آن مطلع 

باشند.

عدم استیفای حقوق مردم در »برجام«
دبی��رکل جمعیت جانبازان گف��ت: روحانی با 
یک فقر تئوریک و شخصیتی و عدم شناخت 
مناف��ع ملی، عناصر قدرت ایران را به دس��ت 
دشمن سپرد. مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت 
جانبازان انقالب اس��المی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« گفت: در قضیه برجام، حسن روحانی 
رئیس جمهور سابق و همراهان او می خواستند 
که توافق انجام بش��ود، آن هم به هر قیمتی. 
این با هیچ منطق عقالنی و کارشناسی سازگار 
نیست. منافع و قدرت یک کشور را نمی توان 
با فشار و زورگویی طرف مقابل حفظ کرد. وی 
افزود: روحانی با وجود تمام مشکالت برجام، 
بازه��م به این ماجرا تن داد. اگر کلیدواژه های 
او را ب��ه ی��اد بیاوریم که فری��اد می زد تمامی 
تحریم ها برداش��ته می ش��ود؛ اکنون که نگاه 
می کنیم، می بینیم کاری انجام نش��ده است. 
حقوق ملت ایران باید استیفا می شد که نشد. 
اروپایی ها به هیچ یک از تعهدات خویش عمل 
نکرده و به گام هایی که روحانی تعریف کرده 
بود، اصاًل توجهی نداشتند. شاکری خاطرنشان 
کرد: روحانی با یک فقر تئوریک و شخصیتی 
و عدم شناخت منافع ملی، عناصر قدرت ایران 
را به دس��ت دشمن س��پرد. او می گفت برجام 
یک مدل موفقی است که باید آن را در برجام 
موش��کی و حقوق بشری هم ادامه دهیم، این 
نش��ان دهنده آن اس��ت که دیدگاه روحانی در 

برابر استکبار، غلط و نادرست است.

تحریم های غرب باعث انزوای روسیه 
نخواهد شد

رئیس جمهور روس��یه معتقد اس��ت تحریم 
های غرب علیه این کش��ور، به انزوای آن در 
سطح بین الملل نخواهد انجامید. به گزارش 
اس��پوتنیک، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد 
تحریم ه��ای غرب نمی تواند کش��ورش را از 
بقیه کش��ورهای دنیا جدا کن��د. »والدیمیر 
پوتی��ن« امروز دوش��نبه اعالم کرد: روس��یه 
نمی تواند سوای از بقیه جهان توسعه یابد، اما 
برغم تحریم های غرب این انزوا رخ نخواهد 
داد. رئیس جمهور روسیه در ادامه متذکر شد 
که در دنیای مدرن، غیرممکن است که یک 
دایره به دور چیزی بکش��یم و آن را محصور 
کنیم. پوتین در ادامه تاکید کرد که تالش های 
غرب برای محدود کردن یا حتی قطع کامل 
دسترس��ی روس��یه به محصوالت با فناوری 
پیشرفته، موجب سردرگمی این کشورنخواهد 

شد.

ارتش سوریه مواضع خود در حومه 
حلب و رقه را تقویت کرد

خبرگزاری رسمی س��وریه از تقویت مواضع 
ارت��ش این کش��ور در حومه حل��ب و رقه در 
شمال سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
رسمی سوریه )س��انا( در گزارشی اعالم کرد: 
ارتش س��وریه با استقرار یگان های مجهز به 
تان��ک، مواضع خود را در دو روس��تای عین 
عیس��ی و عین الع��رب در حومه رقه و حومه 
حل��ب )مناطق ش��مالی س��وریه دارای مرز 
مشترک با ترکیه( تقویت کرد. براین اساس، 
ای��ن اقدام ارتش س��وریه در راس��تای تاکید 
ب��ر س��یطره و کنترل امنیتی ب��ر کل اراضی 
س��وریه اتخاذ ش��ده اس��ت. به گزارش سانا، 
ارتش سوریه در شرایطی یگان های جدیدی 
را در این مناطق مس��تقر کرده اس��ت که در 
هفته ه��ای اخیر تجاوزات نظامیان اش��غالگر 
ترکیه و تروریس��ت های مزدور علیه مناطق 
مس��کونی در حومه حلب و رقه افزایش پیدا 
کرده است. بنابراین گزارش، در این حمالت 
و تجاوزات نظامی تاکنون صدها غیر نظامی 
کش��ته و زخمی شده و بسیاری نیز به اسارت 

درآمده اند.

تسلیح شهرک نشینان صهیونیست برای 
انجام ماموریت های امنیتی در قدس

وزارت جنگ رژیم صهیونیس��تی، شهرداری 
ق��دس اش��غالی و برخی نهاده��ای یهودی 
از تش��کیل گروه ه��ای مس��لح متش��کل از 
شهرک نشینان تندرو صهیونیست برای انجام 
ماموریت های امنیتی خبر دادند. روزنامه عبری 
زبان معاریو در گزارشی اعالم کرد که مقامات 
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در نظر دارند 
با تش��کیل گروههای مسلح در بین شهرک 
نشینان از آنها در مأموریت های امنیتی استفاده 
کنند. در ادامه این گزارش آمده است که یکی 
از مأموریت های این نیروها، مداخله در زمان 
وقوع عملیات های مقاومتی فلس��طینیان در 
شهرک های صهیونیستی در قدس یا اطراف 

آن است.

بایدن دست خالی از خاورمیانه رفت
روزنامه فرانس��وی »لوفیگارو« در گزارش��ی 
ب��ا بیان اینکه دس��تاوردهای س��فر بایدن به 
خاورمیان��ه بس��یار ناچیز بوده اس��ت، تأکید 
کرد عربس��تان و امارات حاضر به شرکت در 
ائتالف نظامی علیه ایران نیستند. به گزارش 
خبرگزاری مه��ر به نقل از النش��ره، روزنامه 
فرانس��وی »لوفیگارو« با اشاره به اینکه »جو 
بای��دن« رئیس جمه��ور آمریکا در نشس��ت 
منطقه ای جده در عربس��تان چیزی به دست 
نیاورد، گزارش داد: به نظر می رسد نتیجه سفر 
خاورمیانه ای بایدن، بس��یار ناچیز بوده است. 
بنا به گزارش لوفیگارو، »فیصل بن فرحان« 
وزیر امور خارجه عربس��تان در پایان نشست 
منطقه ای جده، از رایزنی در مورد ایجاد اتحاد 
دفاعی بین کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج 
فارس و »اس��رائیل« اظهار ب��ی اطالع کرد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان همچنین 
تصمیم ریاض را برای باز کردن حریم هوایی 
خود به روی پروازهای »اسرائیل« به آسیا کم 
اهمیت جلوه داد. در ادامه گزارش این روزنامه 
آمده است: عربستان سعودی و امارات، اگرچه 
نگران )ادع��ای( دخالت های ای��ران در امور 
داخلی خود هس��تند، اما آمادگی وارد شدن به 
ی��ک اتحاد نظامی علیه تهران را ندارند. عدم 
تمایل ب��ه حضور داش��تن در ائتالف نظامی 
علیه ایران، ب��ه مراتب در مورد قطر و کویت 
که روابط دوس��تانه با تهران دارند و قاطعانه 
به مس��ئله فلس��طین پایبند هس��تند، بیشتر 
صدق می کند. نویس��نده لوفیگارو ادامه داد: 
امارات و عربس��تان سعودی نمی خواهند این 
تصور را ایجاد کنن��د که موضعی ضد ایرانی 
اتخاذ می کنند. ای��ن روزنامه می افزاید: طرح 
خاورمیانه جدید که کمی شتابزده اعالم شد و 
همچنین تحقق خواسته آمریکا برای گسترش 
دامنه توافقات ابراهیم بین »اسرائیل« و چهار 
کشور عربی مراکش، امارات، بحریِن کوچک 

و سوداِن دور، با مشکالتی مواجه است. 

اخبار

عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس گف��ت: به هیچ وجه نس��بت به 
نتیجه مذاکرات دوحه خوشبین نیس��تیم، چرا که سابقه بدعهدی آمریکا 
و کش��ورهای غربی عضو برجام بس��یار طوالنی اس��ت. ابراهیم رضایی 
در گفتگ��و با »عصر ایرانی��ان« درباره آینده مذاکرات، اظهار داش��ت: ما 
به هیچ وجه نس��بت به نتیجه مذاکرات دوحه خوش��بین نیستیم، چرا که 
س��ابقه بدعهدی آمریکا و کش��ورهای غربی عضو برجام بسیار طوالنی 
اس��ت و هیچ گاه خیانت آمریکایی ها در برجام را از یاد نمی بریم. وی بیان 
کرد: کش��ورهای غربی عضو برجام باره��ا در مذاکرات بدعهدی کرده و 
وعده های��ی دادند اما برخالف آنچه نوش��تند و امضا کردند، عمل کردند. 

آمریکا در دوران ترامپ برجام را به طور کامل کنار گذاشت و این مسائل 
باعث می شود که ما به غربی ها به ویژه آمریکا اعتماد نداشته باشیم. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: نمی گویم به هیچ وجه نباید مذاکره کنیم، بلکه حرف بنده آن است 
که ما به مذاکرات خوشبین نیستیم و باید به گونه ای رفتار کنیم که مجدداً 
اش��تباهات تلخ و بزرگ گذشته تکرار نشود. رضایی متذکر شد: ظریف و 
تی��م مذاکره کننده دولت روحانی در مذاکرات اش��تباهات بزرگی مرتکب 
شدند که امیدواریم مذاکره کنندگان فعلی کشورمان به گونه ای رفتار کنند 
که آن اشتباهات و اشکاالت در مذاکرات تکرار نشود. ما باید در وهله اول 

تضمین الزم را از آمریکایی ها بگیریم و حتماً باید تمام وعده های آنان را 
راس��تی آزمایی کنیم. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: ما اگر قرار اس��ت به تعهدات خود عمل کنیم، قبل از هر کاری 
باید تعه��دات آمریکایی ها درباره فروش نفت ایران و تس��هیل مبادالت 
ارزی کش��ورمان را راس��تی آزمایی کنیم. بنابراین ابتدا باید تمام تعهدات 
آمریکایی ها راس��تی آزمایی شود و سپس ما به تعهدات خود عمل کنیم. 
رضایی درباره راهکار عدم تأثیرپذیری اقتصاد کشورمان از مذاکرات، گفت: 
مسئوالن ما باید از برجام دل بکنند و نباید نگاه ما این باشد که برای رفع 

مشکالت باید آمریکایی ها به داد ما برسند. 

باید از برجام دل بکنیم
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

خداحافظی با دالر در روابط تجاری ایران و روسیه
وقتی غرب از توسعه همکاری های تهران و مسکو در هراس است

گروهسیاسی:همزمان با سفر رئیس جمهور 
روسیه به تهران، رسانه های غربی سعی در 
تبلیغات منفی علیه این سفر و روابط تهران � 
مسکو دارند. کارشناس ارشد مسائل اوراسیا 
درب��اره چرایی این تالش می گوید. هفتمین 
اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه 
با حضور روس��ای جمهور ایران، روس��یه و 
ترکیه عصر روز سه ش��نبه ۲۸ تیر در تهران 
برگزار خواهد شد. اولین دور از این اجالس 
به دنبال برگزاری نشست های مقدماتی که 
با حضور طرف های درگیر و نمایندگان ایران، 
روسیه و ترکیه، به منظور برقراری آتش بس 
و یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه 
در آستانه قزاقستان برگزار شده بود، اول آذر 
س��ال ۱3۹۶ با حضور روس��ای جمهور این 
سه کش��ور در سوچی روس��یه تشکیل شد. 
قرار اس��ت به جهت برگزاری هفتمین دور 
از اجالس س��ران کش��ورهای ضامن روند 
آستانه والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
طی روزهای دوش��نبه و سه شنبه به تهران 
س��فر کنند و ضمن حضور در این اجالس، 
دیدارهای��ی را ه��م ب��ا مقام��ات عالی رتبه 
کشورمان داشته باش��ند. یکی از مهم ترین 
رخدادهای��ی ک��ه در کن��ار اجالس س��ران 
کشورهای ضامن روند آستانه انجام خواهد 
شد، دیدار و جلس��ه والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روس��یه با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهب��ر معظم انقالب اس��ت. مدت هاس��ت 
جمهوری اسالمی ایران معتقد بر این است 
ک��ه دوران یک جانبه گرایی آمریکا به پایان 
رسیده و هژمون خودساخته آمریکا که آن را 
با اس��تفاده از بنگاه های تبلیغاتی و رسانه ای 
همس��و با خود آن را گسترده می کرد رو به 
افول بوده و در حال رس��یدن به نقطه پایانی 
خود اس��ت. امروز پس از بح��ران اوکراین 
شکاف و چنددستگی بین متحدان آمریکا به 
طور ش��دید افزایش پیداکرده است و دوران 
یک جانبه گرای��ی آمریکا و اب��زار همراه آن 
یعنی ناتو در نظام بین الملل به پایان رسیده 
اس��ت. رهبر معظم انقالب اسالمی همواره 
تاکی��د کردند که جمهوری اس��المی ایران 
با جنگ مخالف اس��ت. اما، ریش��ه بحران 
اوکراین سیاست های خصمانه و ماجراجویانه 
آمریکا و گس��ترش ناتو به شرق بوده است. 
همچنین ایش��ان می فرمایند که رسانه های 
غربگرا و مدعیان حقوق بش��ر که مس��ئله 
اوکرای��ن را بزرگ کردن��د و به آن پرداختند 
در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی در 
فلسطین سکوت کردند و حتی به جنایتکاران 
مدال ش��جاعت دادند. ای��ن دوگانگی غرب 
مسئله بسیار مهمی اس��ت. سیاست دقیق، 
هوش��مندانه و صحی��ح که رهب��ر انقالب 
در قب��ال واقعه اوکرای��ن اتخاذ کردند باعث 
تقویت بسیار زیاد مسیر همگرایی دو قدرت 
ایران و روسیه ش��د. پوتین نیز کاماًل معتقد 
اس��ت که دوران یک جانبه گرایی آمریکا به 
پایان رس��یده و آمریکا دیگ��ر به عنوان آن 
هژمون خودس��اخته در نظام بین الملل جای 
ندارد. از سوی دیگر، ائتالف های با محوریت 
آمریکا رو به افول هستند و یک نظم جدید 
جهانی در حال ایجاد ش��دن اس��ت. ایران، 
روس��یه و چین محورهای ای��ن نظم جدید 
جهانی هس��تند. لذا، در ش��رایط فعلی دیدار 
و گفت وگوی پوتی��ن با رهبر معظم انقالب 
یکی از مهم ترین بخش های این نشس��ت 
)اجالس روند آس��تانه( خواهد بود و در این 
مالقات به طور قطع دستاورد مهمی خواهیم 
داش��ت که راهبردی ش��دن روابط ایران و 

روسیه به مسیر عملیاتی خود خواهد رسید. 
جزئی��ات و موانع کوچکی ک��ه در این حوزه 
باقی مانده بود در این دیدار رفع خواهد ش��د 
و مسیری که قرار بود ۱۶ سال پیش تحقق 
پیداکند، محقق خواهد ش��د. این موضوع در 
تصمیمات و همکاری های چندجانبه امنیتی، 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی بی��ن ایران و 
روسیه مد نظر است که در این دیدار بررسی 
و یک نقش��ه راه عملیاتی و س��اختاری بین 
طرفین ترسیم خواهد شد. به طور کلی این 
دیدار می تواند یک دیدار بسیار مهم ارزیابی 
ش��ود و افزایش س��طح همگرای��ی ایران و 
روسیه در این زمینه بسیار قابل توجه است. 
به همین دلیل، بایدن سراسیمه و نگران در 
عربس��تان اعالم کرد که اج��ازه نمی دهیم 
ایران، روسیه و چین از خالء آمریکا استفاده 
کنند و به یک محور تبدیل شوند. اینجاست 
که جریان��ات غربگرای تح��ت فرمان اتاق 
فک��ر غربی ها فعال هس��تند دائم��اً بر طبل 
اختالف در روابط ایران و روس��یه می کوبند 
و در مجموع غرب به شدت از این دستاورد 
و ائتالف عملیاتی راهبردی ایران، روسیه و 
چین خواهد بود. اجالس س��ران کشورهای 
ضامن روند آس��تانه که سه شنبه در تهران 
برگزار می شود، نخستین اجالس بین المللی 
در دولت سیزدهم است که به میزبانی تهران 
صورت خواهد گرف��ت از چند جنبه اهمیت 
دارد. نخستین بعد اهمیت این نشست، اتخاد 
سیاست دقیق، ضروری، عملیاتی، دیپلماسی 
مت��وازن و توج��ه به همس��ایگان در دولت 
س��یزدهم پایه گذاری شده است که مسیر را 
به س��متی برده که جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان مح��ور تحوالت مهم در منطقه و 
فرامنطقه مطرح شده است. در شرایط فعلی 
که تحلیلگران غربی نی��ز به افول هژمونی 
خودس��اخته آمریکا پس از بح��ران اوکراین 
اذعان دارند، شاهد ایجاد قدرت های نوظهور 
با محوریت روس��یه، چین و ایران هس��تیم 
و ای��ن مس��ئله در افزای��ش وزن سیاس��ی، 
دیپلماتی��ک و از همه مهم ت��ر وزن امنیتی 
ایران بسیار حائز اهمیت است. آنچه می توان 
گف��ت دومین جنب��ه اهمیت ای��ن موضوع 
آن جاست که پس از س��ه روز از پایان سفر 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه این نشست 
باعث می ش��ود که س��فر تبلیغاتی بایدن به 
رژیم صهیونیس��تی و عربستان داشت دچار 
حواشی جدی و عملیاتی شود. اعالمیه بیت 
المقدس که طرف آمریکایی و صهیونیست 
صادر کردند و س��خنرانی بایدن در نشست 
خبری خود در عربستان نشان از این دارد که 
آمریکا به دنب��ال ایجاد یک تنش خطرناک 

در منطق��ه اس��ت و مباحثی مانن��د برجام، 
مذاکرات و گفت وگو یک دروغ واضح است 
که از سوی طرف آمریکایی مطرح می شود 
و عوامل خودفروخته غربگرای آن نیز به این 
دروغ دام��ن می زنند. در حالی که مش��اهده 
می کنی��م وقت��ی جمهوری اس��المی ایران 
خصوص��اً در دوره جدی��د گام های متعددی 
ب��رای مذاک��رات برداش��ته، مواضع طرف 
آمریکایی در اعالم ایران به عنوان کشوری 
که در آستانه قرارگرفتن به عنوان یک کشور 
دارای سالح هس��ته ای است و بیان کلمات 
نادرستی که در حد و اختیار طرف آمریکایی 
نیست مبنی بر استفاده از گزینه نظامی علیه 
ایران که سال هاست توسط عاقل تر از بایدن 
نیز مطرح شده، اما قطعاً این اتفاق )استفاده 
از گزینه نظامی علیه ایران( رخ نخواهد داد. 
این ائتالف سازی آمریکایی ها علیه ایران را 
دچار یک حاش��یه جدی خواهد کرد. توسعه 
همکاری های امنیتی ایران و روس��یه تهدید 
فوق العاده بزرگی برای طرف غربی اس��ت. 
شما نگاه کنید هر موقع رسانه های غربگرای 
داخلی ب��ا هماهنگی اتاق فکر رس��انه های 
غربگرای خارجی به مناسبات ما با کشوری 
با این س��طح وسیع حمله می کنند، نشان از 
موفقیت، گس��ترش و تحکیم این مناسبات 
دارد. ام��روز ه��م بح��ث تحوالت س��وریه 
پساتروریس��م و حرکت این کشور به سوی 
عصر سازندگی و نقش ایران در زمینه بسیار 
مهم است. پیش بینی می کنم این )هفتمین( 
نشست آستانه نسبت به نشست های پرتعداد 
قبلی موثرتر باشد. طرف ترکیه ای در شرایط 
فعلی با بحران های س��نگین و متعدد داخلی 
دس��ت و پنجه نرم می کند. این کش��ور در 
بحران اوکراین اختالفات هویتی فراوانی با 
ط��رف غربی دارد. ترکیه در بحران اوکراین 
بازی اش��تباهی انجام داد و با انجام اقدامات 
حمایتی از دولت زلنس��کی همچون ارسال 
پهپادهای بایراکتار ش��کاف خود را با روسیه 
تعمی��ق کرد و خس��ارت عمی��ق در روابط 
با روس��یه ایجاد کرد. البته هیمنه پوش��الی 
تبلیغ��ات ترکی��ه در ح��وزه پهپادهای خود 
شکس��ته ش��د و به جهانیان اثبات ش��د که 
این تجهیزات فاقد قابلیت های گفته ش��ده، 
هستند. به همین دلیل است که اکنون بحث 
پهپادهای ایرانی و توانایی های آن ها مطرح 
می شود. امروز طرف ترکیه ای در حالی برای 
ورود رئیس جمهور این کشور به تهران آماده 
می شود که موازنه و کفه قدرت و هماهنگی 
ایران و روسیه نسبت به گذشته افزایش فوق 
العاده ای داش��ته اس��ت. این افزایش قدرت 
توانس��ته ائتالف غربی را به ان��زوا ببرد. به 

همی��ن دلیل، ترکیه منافعش را در این دیده 
که مجدداً به این ائتالف بازگردد. این برای 
طرف ترک منطقی است که به پیشنهادات 
ای��ران و روس��یه مبن��ی بر توج��ه به حفظ 
حاکمیت سوریه و عدم تالش برای اقدامات 
نظامی که در این نشس��ت مطرح می شود، 
دقت بایسته و شایسته ای داشته باشد. چون 
در غیر این صورت، مسیر یک مسیر نادرست 
خواهد بود. در مجموع، سیاس��ت اتخادشده 
برای دیپلماسی متوازن به طور رسمی باعث 
افزایش س��طح و توانمندی های دیپلماسی 
متنوع جمهوری اس��المی ایران که سبدی 
از دیپلماسی سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی، 
ضد تحریمی و ائتالف سازی می شود. اتخاذ 
چنین سیاس��تی توسط کشورمان باعث این 
خواهد ش��د که طرف مغ��رور، بدعهد و غیر 
قابل اعتماد غربی که طی سالیان گذشته به 
ویژه در توافق برجام غیر قابل اعتماد بودن 
خ��ود را اثبات کرد و به همگان نش��ان داد 
ک��ه فقط به دنبال امتیازگیری اس��ت، آن ها 
را مجبور خواهد کرد به این سمت بیایند که 
در کنار چماق دروغین تبلیغاتی تهدیدش��ان 
به سمت نش��ان دادن هویج مذاکرات برای 
رسیدن به یک امتیاز برسند. در واقع، غرب با 
اتخاذ این دیپلماسی از سوی ایران مشاهده 
کرده اس��ت که ایران مسیرهای متعددی را 
در حوزه سیاست خارجی و توسعه مناسبات 
خود دارد و به این باور رسیده که دولت جدید 
ایران، کش��ور، ملت و مناف��ع ملی را معطل 

غرب و توهمات غرب گرایی نخواهد کرد.
دالرازتب�ادالتتجاریایرانوروس�یه ���

حذفمیشود
بنا به آنچه س��خنگوی ریاس��ت جمهوری 
روس��یه گفته احتمااًل در آینده نزدیک دالر 
نقش��ی در مبادالت تجاری میان مس��کو و 
تهران نخواهد داشت. »دیمیتری پسکوف« 
با اشاره به س��فر فردای »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روس��یه به ته��ران گفت که 
مس��کو و تهران دوس��تان و ش��رکای قابل 
اعتم��ادی هس��تند. س��خنگوی کرملی��ن 
همچنی��ن تاکید کرد که ایران و روس��یه به 
تدریج اس��تفاده از دالر آمریکا برای ارزیابی 
دامنه تجارت دوجانبه خ��ود را کنار خواهند 
گذاشت. پس��کوف در ادامه افزود: همه می 
دانیم ک��ه روابط تجاری و اقتصادی بین دو 
کشور در س��ال گذشته از چهار میلیارد دالر 
آمری��کا فراتر رفته اس��ت. اگرچ��ه احتمااًل 
محاسبه آن به دالر اشتباه باشد و با گذشت 
زمان و احتمااًل با توس��عه همکاری خود در 
بخش مالی بانکی از این روند فاصله خواهیم 
گرف��ت. این مق��ام روس با مثب��ت ارزیابی 

کردن روند تجاری میان دو کشور یادآور شد 
که خالص تجارت میان روس��یه و ایران در 
چند ماه گذشته 3۱ درصد رشد داشته است. 
به گفته پسکوف روسیه و جمهوری اسالمی 
از ای��ن فرصت برخوردارن��د که با همکاری 
در جهت کاهش اث��ر تحریم ها گام بردارند. 
پس��کوف همچنین ابراز امی��دواری کرد که 
توافقنامه همکاری میان ایران و روس��یه به 
زودی پس از تصوی��ب برخی اصالحات به 

امضا برسد.
درصدیتجارتدوکش�ور افزای�ش���۸۱

درسال2۰2۱
»ه��ادی تیزهوش تابان« اظهار داش��ت: در 
س��ال های اخیر اعمال تحریم های بانکی بر 
اقتصاد ایران، هم��واره یکی از موارد مهم در 
عدم تحقق رش��د موردنظر در حوزه تجارت 
خارجی بوده است. وی با بیان اینکه رفع این 
مانع به هر روش��ی می تواند فضای مساعد را 
برای فع��االن حوزه واردات و صادرات فراهم 
کند، خاطرنش��ان ک��رد: چگونگ��ی اجرای 
طرح پولی و بانک��ی در تجارت و تصمیمات 
اتخاذشده از سوی بانک مرکزی در این زمینه 
نیز بسیار حائز اهمیت است و می تواند سبب 
ش��ود تا این طرح تنها در حد یک تفاهم نامه 
فی مابی��ن دو کش��ور باقی نمان��د و به خوبی 
به مرحل��ه اجرا درآید. ریی��س اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و روس��یه با اشاره به توافقات 
پولی و بانکی در س��فر اخیر رییس کل بانک 
مرکزی کش��ورمان به مسکو، تاکید کرد: در 
صورت اجرای صحیح تفاهم نامه تجارت میان 
ایران و روس��یه تسهیل می ش��ود و می توان 
انتظار داشت که آمارهای تجاری بهبود یابد 
و از س��وی دیگر برای تحول تجارت کشور 
ضرورت دارد ابتدا تولیدات داخلی متناس��ب 
با استانداردها و الزامات بازار هدف تغییر یابد 
و از هر لحاظ )کیفی و قیمتی( ش��رایط الزم 
جهت رقابت با س��ایر رقبای قدرتمند منطقه 
ایجاد شود. تیزهوش تصریح کرد: همچنین 
باید ثب��ات بر مؤلفه های اصلی اقتصاد کالن 
کش��ور حاکم و امکان برنامه ریزی بلندمدت 
برای بازرگان��ان فراهم ش��ود و در کنار این 
موارد، مسائل زیرساختی و حمل ونقلی نیز باید 
توس��عه یابند، در این صورت می توان انتظار 
داشت که فضای تجارت خارجی دستخوش 
تحوالت مثبت و چشمگیری شود. وی گفت: 
بر اس��اس آمار اعالم ش��ده توس��ط نماینده 
بازرگانی فدراس��یون روسیه در ایران، گردش 
مالی و تجاری بین روسیه و ایران برای سال 
۲۰۲۱ با رشد ۸۱.۷ درصدی به ۴.۰3۵ میلیارد 
دالر رسید. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و روسیه در خصوص امضای رییس جمهوری 
روسیه برای تمدید تجارت ترجیحی با اوراسیا، 
خاطرنشان کرد: امضاء تفاهم نامه هایی از این 
دست می تواند مسیر را برای تجارت دو کشور 
هموار کند و اثرات مطلوبی بر میزان مبادالت 
تجاری دو کشور برجای گذارد، اما نیاز به تغییر 
نگاه به مقوله صادرات نیز وجود دارد تا اتفاق 
چش��مگیری در حوزه صادرات غیرنفتی رخ 
دهد. تیزهوش اظهار داش��ت: در حال حاضر 
نگاه حاکم بر صادرات کش��ور عرضه محور 
اس��ت و مازاد تولیدات داخل ش��انس خود را 
در بازاره��ای جهانی برای صادراتی ش��دن 
امتح��ان می کنند، در صورتی ک��ه نگاه باید 
به تقاضامحور تغییر کند و بر اساس الزامات، 
استانداردها و سالیق بازار هدف و متناسب با 
قیمت و کیفیت رقبا برنامه ریزی و تولید کنیم 
تا بتوانیم با گذشت زمان بخشی از بازار هدف 
را به تولیدات خود اختصاص دهیم و به صورت 

مستمر در بازار حضور یابیم

خسارت های میلیاردی تغییرات اقلیمی به زیرساخت های آلمان
رویترز گزارش داد؛

مطالعات میدانی نش��ان می دهد دول��ت آلمان به خاطر 
تغییرات اقلیمی دچار خس��ارت های قابل توجهی ش��ده 
اس��ت که در دو دهه گذش��ته بی س��ابقه بوده اس��ت. به 
گزارش رویترز، مطالعات میدانی یک موسسه تحقیقاتی 
نش��ان می دهد دولت آلمان در ماه های گذشته به خاطر 
گرمای ش��دید و تغیی��ر و تحوالت اقلیمی با خس��ارت 
های قابل توجهی روبرو ش��ده که گفته می ش��ود در دو 
دهه گذشته بی سابقه بوده است. براساس اعالم موسسه 

تحقیقات اقتصادی پروگنوس )Prognos( خشکسالی 
و س��یل ناش��ی از تحوالت اقلیمی در کشور آلمان حدود 
۶.۶ میلیارد یورو به دولت این کش��ور خسارت وارد کرده 
که این رقم در دو دهه گذش��ته س��ابقه نداشته است. در 
مطالعات میدانی این موسس��ه اقتصادی گفته شده است 
که بیشتر آتش سوزی های جنگلی ناشی از افزایش گرما 
بوده است. وزارت خانه های اقتصاد و محیط زیست آلمان 
نیز ضمن تایید نتایج مطالعه موسسه مذکور آمار عجیبی از 

خسارت های دولت ناشی از ویرانی های سیل در این کشور 
ارائه کرده است که رقم بسیار باالتری است. به گفته این 
وزارتخانه ها در سال ۲۰۲۱ سیل در استان های مختلف 
این کشور بیش از ۴۰ میلیارد یورو به زیرساخت ها خسارت 
وارد کرده است. در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، جنگل ها و 
کش��اورزی آلمان به دلیل موج گرما و خشکسالی ۲۵.۶ 
میلیارد یورو خس��ارت متحمل ش��دند، عالوه بر این، ۹ 
میلیارد یورو خس��ارت ناشی از کاهش بهره وری کارگران 

در بخش های صنعت و تجارت متحمل ش��دند. اس��تفی 
لمکه وزیر محیط زیس��ت آلمان گف��ت اعدادی که این 
مطالعات نشان می دهند، نگران کننده است و باید دولت 
برنامه ریزی بیش��تری برای پیش بین��ی تغییرات اقلیمی 
انجام دهد. دولت آلمان تالش های مضاعفی برای حذف 
کربن از صنایع این کش��ور تا سال ۲۰۴۵ آغاز کرده است 
که عالوه بر صنایع تولید بخش کشاورزی و حمل و نقل 

را نیز شامل می شود.
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اقتصاد کالن

فیبرنوری در ۸ شهر دیگر به راه افتاد
رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی از ابالغ تعهد پوش��ش هش��ت شهر 
جدی��د به اپراتوره��ای متعهد ب��رای اجرای 
پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری خبر داد. 
به گزارش ایسنا، فناوری اصلی که هم اینک 
در بخ��ش ارتباطات ثابت ایران به کار گرفته 
شده است، ADSL است و فناوری مبتنی بر 
فیبر ن��وری یا FTTx تنها س��همی معادل 
یک درص��د را به خود اختصاص داده، گرچه 
ش��بکه زیرس��اخت کشور با س��رمایه گذاری 
دول��ت، بیش از ۷۰ ه��زار کیلومت��ر فیبر را 
ب��رای اتصال ش��هرهای مختلف کش��ور به 
یکدیگ��ر فراهم کرده اس��ت، ام��ا در داخل 
ش��هرها هنوز شبکه دسترسی یا آخرین الیه 
اتصال به س��اختمان های مسکونی و تجاری 
کش��ور به تجهیزات قدیمی متکی است که 
به ش��بکه مس��ی مشهور اس��ت. این شبکه 
به رغم گس��تردگی زی��اد، توانایی کمی برای 
س��ازگاری با فناوری های جدید و استفاده از 
خدمات پهن باند دارد.این در حالی اس��ت که 
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ 
درصد کس��ب وکارها با متوس��ط سرعت ۲۵ 
مگابیت برثانی��ه به پهن باند ثابت دسترس��ی 
داشته باشند و دسترس��ی ۲۰ میلیون خانوار 
و پنج میلیون کس��ب وکار تا س��ال ۱۴۰۴ به 
اینترن��ت پهن بان��د ثابت باید بر بس��تر فیبر 
نوری ش��کل گیرد. همچنین از زمان شروع 
دولت س��یزدهم هم عیس��ی زارع پور - وزیر 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات - به موضوع 
توس��عه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود 
که برای توس��عه ارتباطات ثابت و دسترسی 
عموم مردم در سراس��ر کشور به شبکه امن، 
پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده 
ملی ش��کل بگی��رد و نهضت فیبرکش��ی در 

کشور راه بیفتد.

جذب سریعتر جوانان به بازار کار با 
مهارت آموزی

یک فع��ال ح��وزه کار معتقد اس��ت مهارت 
آموزی در کنار دروس تئوری باعث می شود 
دانش��جویان با محیط کسب و کار آشنا شده 
و س��ریعتر جذب بازار کار شوند. هادی ابوی 
در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: امروز در 
بحث راه اندازی کس��ب و کار باید کسانی را 
که دارای مهارت و هنری هستند ولی سرمایه 
م��ورد نیاز را در اختیار ندارند، حمایت کنیم تا 
بتوانند وارد بازار کار ش��وند.وی افزود: وقتی 
افراد قادرند با س��رمایه ان��دک کارآفرینی و 
اش��تغالزایی کنند باید کم��ک کنیم تا موانع 
پیش روی آنها برداشته شود.این فعال حوزه 
کار، گذراندن آموزشهای مهارتی را در درک 
بهتر اف��راد از محیط کار موثر خواند و گفت: 
کس��انی که می خواهند وارد بازار کار شوند، 
باید در کنار دروس تئوری دوره های مهارت 
آموزی را هم ببینند.این کار در آینده ش��غلی 
افراد تاثیرگذار است.ابوی درعین حال بر لزوم 
انطباق رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار 
تاکید کرد و گفت: در ش��رایطی که بازار کار 
تحت تاثی��ر عوامل متعددی از قبیل بیکاری 
و کرون��ا در ح��ال تغییر اس��ت، بهتر اس��ت 
دانش��جویان و تحصیلکردگان آموزش��های 
مهارتی را فرا گیرند و این کار از سنین پایین 
تر و پایه های دبس��تان و دبیرس��تان شکل 

گیرد.

کمبود نیروی کار، اقتصاد بریتانیا را به 
زانو در می آورد؟

کمب��ود نی��روی کار در بریتانیا ممکن اس��ت 
ساالنه 3۰ میلیارد پوند برای اقتصاد این کشور 
هزینه داشته باشد. به گزارش ایسنا، یک مشاور 
برجس��ته در زمینه مش��اغل گفت که کمبود 
نی��روی کار در بریتانیا می تواند س��االنه 3۰ 
میلیارد پوند )۴۹.۹ میلیارد دالر سنگاپور( برای 
اقتصاد هزینه داشته باش��د که دولت را برای 
تقویت نیروی کار تحت فش��ار قرار می دهد.
 )REC( کنفدراسیون اس��تخدام و اش��تغال
اعالم کرد ک��ه افزای��ش ۱۰ درصدی تقاضا 
در اقتص��اد همراه با کمبودهای��ی مانند آنچه 
که اکنون انگلیس از آن رنج می برد، می تواند 
تا س��ال ۲۰۲۷ تا ۱.۶ درصد از تولید ناخالص 
داخل��ی را کاهش دهد.این تجزیه و تحلیل به 
توضیح نوساناتی که اکنون به اقتصاد بریتانیا 
ضربه زده است، کمک می کند زیرا شرکت ها 
در ت��الش برای اس��تخدام کارکنان مورد نیاز 
ب��رای مقابله با جهش کس��ب و کار همراه با 
پایان محدودیت های ویروس کرونا هس��تند.
نیل کاربری، مدیر اجرایی REC گفت: کمبود 
نیروی کار این قدرت را دارد که بخش هایی از 

اقتصاد بریتانیا را به زانو در آورد. 

درخواست از مخبر برای تمدید زمان 
ارائه اظهارنامه مالیاتی

انجمن حسابداران خبره در نامه ای به معاون 
اول رئی��س جمهور خواس��تار تمدید مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی شد.به گزارش مهر، 
صاحبان مش��اغل، اصناف، کس��به، مشاغل 
اش��خاص حقیقی و حقوقی ت��ا پایان فصل 
بهار امس��ال فرصت داش��تند که اظهارنامه 
مالیاتی را تسلیم کنند.این فرصت تا نیمه تیر 
ماه امس��ال تمدید شد و برای دومین بار نیز 
در نیمه تیر ماه امس��ال با تصویب ستاد ملی 
مقابله با کرونا تا پایان تیر ماه تمدید شد که 
در ح��ال حاضر افراد حقیقی و اصناف ۵ روز 
فرصت دارند ت��ا اظهارنامه را تمدید کنند.بر 
اس��اس مصوبه ۱۵ تیر ماه ستاد ملی مقابله 
با کرون��ا، مهلت تس��لیم اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد س��ال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و نیز 
ارس��ال فرم تعیین مالی��ات مقطوع موضوع 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
ت��ا 3۱ تیر م��اه ۱۴۰۱ تمدید ش��د.تا کنون 
مصوب��ه ای در خصوص تمدی��د این مهلت 
برای بار سوم ش��نیده نشده؛ اما سید محمد 
باقر آبدی رئیس انجمن حسابداران خبره در 
نام��ه ای به محمد مخبر مع��اون اول رئیس 
جمهور خواستار تمدید مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی برای بار سوم شده است.در نامه این 
تش��کل صنفی به معاون اول رئیس جمهور 
آمده ب��ه دلیل باال بودن پرونده های مالیاتی 
اشخاص حقیقی، حسابداران هنوز نتوانسته اند 
اظهارنامه های مالیات بر عملکرد اش��خاص 
حقوق��ی را خصوصاً در ش��هرهای کوچک 
تنظیم کنند.لذا از مخبر درخواس��ت شده تا 
مدت زمان مج��از برای تس��لیم اظهارنامه 

مالیاتی را تمدید کند.

درخواست از مخبر برای تمدید زمان 
ارائه اظهارنامه مالیاتی

انجمن حسابداران خبره در نامه ای به معاون 
اول رئی��س جمهور خواس��تار تمدید مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی شد.به گزارش مهر، 
صاحبان مش��اغل، اصناف، کس��به، مشاغل 
اش��خاص حقیقی و حقوقی ت��ا پایان فصل 
بهار امس��ال فرصت داش��تند که اظهارنامه 
مالیاتی را تسلیم کنند.این فرصت تا نیمه تیر 
ماه امس��ال تمدید شد و برای دومین بار نیز 
در نیمه تیر ماه امس��ال با تصویب ستاد ملی 
مقابله با کرونا تا پایان تیر ماه تمدید شد که 
در ح��ال حاضر افراد حقیقی و اصناف ۵ روز 
فرصت دارند ت��ا اظهارنامه را تمدید کنند.بر 
اس��اس مصوبه ۱۵ تیر ماه ستاد ملی مقابله 
با کرون��ا، مهلت تس��لیم اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد س��ال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و نیز 
ارس��ال فرم تعیین مالی��ات مقطوع موضوع 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
ت��ا 3۱ تیر م��اه ۱۴۰۱ تمدید ش��د.تا کنون 
مصوب��ه ای در خصوص تمدی��د این مهلت 
برای بار سوم ش��نیده نشده؛ اما سید محمد 
باقر آبدی رئیس انجمن حسابداران خبره در 
نام��ه ای به محمد مخبر مع��اون اول رئیس 
جمهور خواستار تمدید مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی برای بار سوم شده است.در نامه این 
تش��کل صنفی به معاون اول رئیس جمهور 
آمده ب��ه دلیل باال بودن پرونده های مالیاتی 
اشخاص حقیقی، حسابداران هنوز نتوانسته اند 
اظهارنامه های مالیات بر عملکرد اش��خاص 
حقوق��ی را خصوصاً در ش��هرهای کوچک 
تنظیم کنند.لذا از مخبر درخواس��ت شده تا 
مدت زمان مج��از برای تس��لیم اظهارنامه 

مالیاتی را تمدید کند.

افزایش بیش از ۷ هزار مگاواتی 
مصرف برق شبانه کشور

شرکت مدیریت شبکه برق ایران از افزایش 
بیش از ۷ هزار مگاواتی مصرف برق ش��بانه 
کشور خبر داد و اعالم کرد که طی شبانه روز 
گذشته ۶ هزار و ۵۱۵ مگاوات از برق کشور 
توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین شد.به 
گ��زارش مهر ب��ه نقل از ش��رکت مدیریت 
ش��بکه برق ایران، شب گذشته و در ساعت 
۲۱:۱3 دقیقه مصرف برق به ۶3 هزار و ۷۵3 
مگاوات رسید.این میزان مصرف در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال که عدد مصرف ۵۶ هزار 
و ۶۸۲ م��گاوات بود، ۷ ه��زار و ۷۱ مگاوات 
بیشتر ش��ده اس��ت.بخش صنعت نیز شب 
گذش��ته 3 هزار و ۹۹۶ مگاوات برق مصرف 
کرد.مصرف روزانه برق طی روز گذش��ته در 
س��اعت ۱۵:۱۱ دقیقه با افزایش همراه بود 
به گونه ای که در این ساعت میزان مصرف 
ب��ه ۶۷ ه��زار و ۷۴۱ مگاوات رس��ید که در 
مقایسه با روز قبل آن )شنبه ۲۵ تیرماه( که 
رق��م مصرف ۶۷ ه��زار و 3۷۱ مگاوات بود، 
3۷۰ مگاوات افزایش یافته است.همچنین در 
مقایس��ه با روز مشابه پارس��ال که ۶۱ هزار 
و ۱۷3 مگاوات بوده رش��د بی��ش از ۶ هزار 
مگاواتی را نشان می دهد.روز گذشته بخش 
صنعت کشور نیز 3 هزار و ۴۱3 مگاوات برق 
مصرف کرد.طی ش��بانه روز گذش��ته ۶ هزار 
و ۵۱۵ مگاوات از تولید برق کش��ور توس��ط 

نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین شد.

اخبار

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، 
از احیای بی��ش از ۸3۰ واحد راکد و نیمه 
فعال در کش��ور خب��ر داد و گفت: احیای 
واحدهای اقتص��ادی نزدیکترین راه حل 
تحقق توسعه اشتغال و افزایش بهره وری 
در کش��ور است.به گزارش مهر به نقل از 
روابط عمومی معاونت توس��عه روستایی 
و مناطق محروم کش��ور، سیدامیرحسین 
مدنی نماینده مع��اون اول رئیس جمهور 

در نهضت احی��ای واحدهای اقتصادی از 
برگزاری نخس��تین رویداد ملی احیاگران 
واحدهای اقتصادی و تولیدی در مردادماه 
خبر داد.مدنی افزود: هدف این رویداد که 
با حضور و س��خنرانی معاون اول رییس 
جمهور و تعدادی از وزرا و مسئولین ارشد 
کشور برگزار می شود، معرفی اهداف دولت 
در نهضت احی��ای واحدهای اقتصادی و 
شناس��ایی و به هم رسانی بازیگران فعال 

در ح��وزه احیای واحده��ای اقتصادی با 
تمرک��ز بر بخ��ش خصوص��ی توانمند و 
مردمی می باش��د.معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم کش��ور با اشاره به اینکه 
بیش از ۸3۰ واح��د راکد و نیمه فعال در 
کشور احیا شده اس��ت، احیای واحدهای 
اقتص��ادی را نزدیکتری��ن راه حل تحقق 
هدف توسعه اشتغال، افزایش بهره وری و 
رشد اقتصادی در کشور دانست، چرا که در 

بسیاری از این واحدها زیرساخت فیزیکی، 
ماشین آالت و حتی منابع انسانی توانمند 
موجود بوده و با حل مش��کالت مدیریتی 
و مالی شرکت، می توان این واحدها را به 
چرخه اقتصادی کشور باز گرداند.مدنی با 
بیان اینکه واحدهای بسیاری وجود دارند 
ک��ه به دالیل متعدد از جمله اش��باع بازار 
یا منس��وخ ش��دن فن آوری، تولید آن ها 
اقتص��ادی نب��وده و ناگزی��ر می بایس��ت 

زیرس��اخت های تولید آن ها در زمینه های 
دیگری به کار گرفته شوند افزود: در پاسخ 
به راهکار دولت در احیای این واحدها به 
نقش حیاتی احیاگران می توان اشاره کرد 
و نق��ش دولت به هم رس��انی هوش��مند 
بازیگران ای��ن حوزه و حمایت هدفمند از 
زوج احیاگر و احیاجو )ش��رکت نیمه فعال 
و غیرفع��ال( در قالب حمایت های مالی و 

قانونی است.

احیای بیش از ۸30 واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر داد؛

اتصال شانزدهمین واحد نیروگاهی به شبکه برای تامین برق تابستان 
سرپرست معاونت توسعه طرح های شرکت 
ب��رق حرارت��ی با اش��اره به اتص��ال دومین 
واح��د گازی ۱۶۰ مگاوات��ی نیروگاه مهتاب 
کویر)زرن��د کرمان( به ش��بکه ب��رق گفت: 
امس��ال تاکنون ۱۶ واحد نیروگاهی حرارتی 
به بهره برداری رس��یده اس��ت. ب��ه گزارش 
تس��نیم، محمد رمضانی با اش��اره به اینکه 
ظرفی��ت نیروگاه ه��ای حرارت��ی کش��ور با 
س��نکرون واحد گاز نیروگاه س��یکل ترکیبی 
مهتاب کوی��ر به ۷۱ ه��زار و ۸۴۴ مگاوات 
رسیده است، افزود: تاکنون ۵۹۸ واحد تولید 

برق حرارتی در ۱3۲ نیروگاه کش��ور احداث 
ش��ده که ۶۷.۸ درصد از این ظرفیت متعلق 
به بخش خصوصی اس��ت.وی با بیان اینکه 
از پیک سال گذشته تاکنون ۱۶ واحد جدید 
نیروگاهی حرارتی در کش��ور سنکرون شده 
است، افزود: در راس��تای طرح های افزایش 
توان تولید برق ب��رای روزهای اوج مصرف 
تابستان سال ۱۴۰۱ واحد گازی نیروگاه های 
هنگام، ایران LNG، قشم پاسارگاد، آریان، 
مهتاب کویر و میانرود وارد مدار شده است.
سرپرست معاونت توسعه طرح های شرکت 

برق حرارت��ی ادام��ه داد: همچنین تاکنون 
واحده��ای بخار جدی��د نیروگاه های جهرم، 
هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارس جنوبی و 
غرب کارون نیز برای کمک به تامین انرژی 
پایدار روزهای پیک مصرف امسال به شبکه 
سراسری برق کشور متصل شده اند.رمضانی 
با اشاره به اتصال دومین واحد گازی نیروگاه 
مهتاب کویر)زرند کرمان( به شبکه سراسری 
برق کشور، افزود: پروژه احداث این نیروگاه 
در راستای اجرای سیاست های صنعت برق 
کشور با برخورداری از دو واحد گازی و یک 

واحد بخار به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در دستور 
کار قرار گرفته است.سرپرست معاونت توسعه 
طرح های ش��رکت برق حرارت��ی ادامه داد: 
راه اندازی این نیروگاه در تامین برق ش��بکه 
سراس��ری جنوب شرقی کشور در سه استان 
کرمان، هرم��زگان و سیستان وبلوچس��تان 
بس��یار ارزش��مند است و نقش بس��زایی در 
جب��ران کس��ری ب��رق دارد.وی تاکید کرد: 
افزایش ظرفی��ت تولید برق منطقه و تامین 
بخشی از تقاضای شبکه سراسری برق کشور 
و کمک به افزایش پایداری شبکه، استفاده از 

حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای 
دانش فنی در س��اخت نیروگاه های حرارتی، 
پاس��خ به نیاز روز افزون رش��د مصرف برق 
منطقه و اشتغال زایی از جمله اهداف اجرای 
این پروژه بوده است.نیروگاه مهتاب کویر در 
کیلومتر ۲۰ شهر زرند در مجاورت روستای 
علی آباد استان کرمان در زمینی به مساحت 

۵۲ هکتار در حال احداث است.

گام جدی دولت برای اصالح رابطه مالی با شرکت ملی نفت 
در جهت ایجاد شفافیت انجام شد

گروهاقتصادی:وجود مش��کالت متع��دد در رابطه فعلی 
ش��رکت نفت و دولت، از جمله عدم شفافیت، تشویق به 
خامفروش��ی و عدم تخصیص منابع کافی برای اقدامات 
توسعه، موجب تصویب آیین نامه اصالح رابطه مالی این 
ش��رکت در دولت شد.به گزارش مهر، یکی از اخبار مهم 
هفته گذش��ته در صنعت نف��ت و گاز، تصویب آیین نامه 
اصالح رابطه مالی ش��رکت ملی نف��ت و دولت بود. این 
موضوع یک��ی از مواردی بود که همواره مورد مناقش��ه 
و توصیه کارشناس��ان حوزه اقتصاد انرژی بوده اس��ت و 
تصویب این موضوع می تواند گام بلندی برای جلوگیری 
از خامفروش��ی و تکمیل زنجیره ارزش باش��د.این آیین 
نامه در راس��تا جزء ۱ بند س تبص��ره یک قانون بودجه 
تصویب ش��ده اس��ت که در آن آمده: دولت مکلف است 
در راستای اصالح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی 
نف��ت ایران و دولت را اصالح نموده و اقدام الزم را برای 
عقد قرارداد به تفکیک می��دان / مخزن نفت و گاز و در 
چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
باالدس��تی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل 
آورد.ب��ه گفته علی بهادری جهرمی، س��خنگوی دولت، 
ه��دف از اصالح رابطه مالی ش��رکت ملی نفت و دولت 
تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت است.وی افزود:: در 
ساختار قبلی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، مسائل 
و مش��کالت متعددی وجود داش��ت که از مهم ترین آنها 
می توان به شفاف نبودن ارتباط مالی دولت و شرکت ملی 
نفت، ناکارایی درآمدها در اوج درآمدهای نفتی، تخصیص 
نیافتن درس��ت در زمان اوج تحریم و افت شدید درآمدها 
و عقب ماندگی شدید نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
کش��ور، همچنین پایین بودن قیمت فروش نفت خام و 
میعانات تحویلی به پاالیش��گاه های داخلی اش��اره کرد.

در حال حاضر ش��یوه فروش نف��ت و فراورده های نفتی 
و تقسیم درآمد حاصله از آن به شکل زیر است:در بودجه 
ساالنه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش 
نفت به میزان ۱۴.۵ مشخص می شود. برای برخی این 
تصور ایجاد می ش��ود که درآمد این ش��رکت بسیار زیاد 
بوده و عدم ش��فافیت هزینه ک��رد آن موجب ناکارآمدی 
این شرکت شده است.از سوی دیگر مدیران بخش نفت 
معتقدن��د این منابع مالی به هی��چ عنوان کفاف نیازهای 
سرمایه گذاری ش��رکت ملی نفت ایران را نمی دهد و با 
افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را 
افزای��ش و نتیجتاً هزینه تأمین مالی را افزایش داده، ثانیًا 

با اعمال تحریم های آمریکا طی س��الهای اخیر، استفاده 
از منابع بیرونی خصوصاً عق��د قراردادهای بیع متقابل و 
IPC ، سرمایه گذاری عماًل متوقف شده است. البته به 
گفته کارشناسان این حق الزحمه در برخی موارد و با توجه 
به نوع قرارداد ممکن بود کمتر هم شود و از همین جهت 
الزم بود تا این رابطه شفاف تر شود.همچنین رابطه فعلی 
منجر به ایجاد بدهی سنگین برای شرکت نفت شده بود. 
تا جایی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
تا تابس��تان سال گذش��ته رقم بدهی به ۶۰ هزار میلیارد 
تومان رسید.بنابراین نیاز اس��ت به این سوال پاسخ داده 
ش��ود که ش��رکت ملی نفت به چه مقدار منابع مالی نیاز 

دارد تا تولید نفت کش��ور را به ارقام ۶ میلیون بش��که در 
روز برس��اند و از طرفی این منابع به صورت بهینه هزینه 
شود.سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزارت نف��ت نفت مزیت ای��ن روش را تعیین و پرداخت 
دستمزدهای متفاوت برای میدان های مختلف با توجه به 
هزینه های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و گفت: این 
موضوع شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می کند 
و رابطه مالی را برای اصالحات اقتصادی بیشتر در رابطه 
مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت ها و اصالح ساختار 
کل بودجه کش��ور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
وی افزود: برای اصالح رابطه مالی بین دولت و ش��رکت 
ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط 
به بحث نحوه اندازه گیری نفت خام و گاز تولیدی )که باید 
بر اساس آن پرداخت ها انجام شود( معروف به دستورالعمل 
اوزان و احجام بود. سند دوم بازنویسی قرارداد بین وزارت 
نفت و ش��رکت ملی نفت مربوط به س��ال ۹۴ است. در 
قرارداد قبلی مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به ازای 
درص��د و قیمت نف��ت و گاز تحویلی بود که با تغییر این 
مبان��ی قرارداد جدید بر مبنای واح��د تولید و به تفکیک 
میدان / مخزن نفت و گاز بازنویس��ی ش��د. سومین سند 
هم آیین نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه 
مالی جدید بین دولت با ش��رکت نفت است.الزم به ذکر 
است در سال های گذشته قیمت فروش داخلی نفت خام 
و میعانات گازی همواره کمتر از قیمت های صادراتی بوده 
است. بنابراین با توجه به یکسان بودن سهم شرکت ملی 
نفت از صادرات و فروش داخل این موضوع موجب شد تا 
خام فروش��ی گسترش یابد. اقدام دولت برای اصالح این 
موضوع را می توان گامی در جهت ایجاد شفافیت، تکمیل 

زنجیره ارزش و توسعه میادین نفتی برشمرد.

کارش��ناس اقتص��اد بین الملل با بی��ان اینکه در حال 
حاضر تجارت ایران با روس��یه ۴ میلیارد دالر اس��ت، 
گف��ت: در ۴ س��ال آینده ب��ا توجه به ع��زم جدی ۲ 
ط��رف، این عدد می توان��د تا ۱۰ میلیارد دالر رش��د 
داش��ته باش��د. میره��ادی رهگش��ای  در گفت  وگو با 
خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری ف��ارس، درباره تمدید 

قانون تجارت آزاد ایران و اوراس��یا توس��ط پوتین، با 
اشاره به تأثیر ایران در کریدور شمال-جنوب و بخش 
تجارت خارجی کشورهای آسیای میانه با کشورهای 
جنوب آس��یا، اظهار کرد: باتوجه به س��فر پیش ِ روی 
رئیس جمهور روس��یه به ای��ران، می توان عزم جدی 
دو کشور مخصوصا روس��یه را در خصوص گسترش 
روابط تجاری را مالحظه کرد.این کارش��ناس اقتصاد 
بین الملل با بیان اینکه در حال حاضر تجارت ایران با 
روسیه ۴ میلیارد دالر است، افزود: در چهار سال آینده 
و ب��ا توجه به عزم جدی کش��ورها این عدد می تواند 
تا ۱۰ میلیارد دالر رش��د داشته باش��د.این کارشناس 
اقتصاد بین الملل با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، 
تاکید کرد: با توجه به این جنگ و تحریم شدن روسیه 
از س��وی آمریکا و کش��ورهای اروپایی، آنها احساس 

نیاز بیش��تری به ایران کرده و همین مساله نیز سبب 
شده است آنها خواستار روابط نزدیکتری با کشورمان 
شده اند.رهگشای در ادامه با بیان اینکه ایران نیز باید 
از ای��ن فرصت به دس��ت آمده اس��تفاده حداکثری را 
ببرد، تصریح کرد: تمدی��د قانون تجارت آزاد ایران و 
اوراسیا می تواند گام بلند در زمینه رشد تجارت خارجی 
ایران با آس��یای میانه و روسیه باش��د، ایران نیز باید 
زیرس��اخت های ترانزیتی خود را گس��ترش دهد.وی 
افزود: زیرس��اخت های بنادر در شمال و جنوب کشور، 
 جاده، ریل و زیرساخت های لجستیکی و از این قبیل 
باید در کشور فراهم باشد تا ایران بتواند از این فرصت 
به خوبی اس��تفاده کند؛ دول��ت در این زمینه باید یک 
عزم جدی را داشته باش��د.این کارشناس اقتصاد بین 
المل��ل در ادامه گفت: کاهش تعرفه تجاری، توافقات 

گمرکی، حل شدن مشکالت نقل و انتقال پول بین دو 
کشور از جمله موضوعاتی است که باید بعد از امضای 
توافقنامه ها بین دو کش��ور حل ش��ود و همین مساله 
می تواند کمک زیادی به گس��ترش روابط میان ایران 
و روس��یه کند.رهگش��ای ادامه داد: واردات کاالهای 
اساس��ی مانن��د گن��دم و نهاده های دامی از روس��یه، 
صادرات محصوالت نهایی دامی و محصوالت دانش 
بنی��ان می تواند در کوتاه مدت حجم روابط میان ایران 
و روسیه را افزایش دهد، اما در میان مدت و بلندمدت 
باید مش��کالت زیرساختی حل ش��ود.وی تاکید کرد: 
تجارت ما با روس��یه از نقطه مطل��وب فاصله زیادی 
دارد و در صورتی که مش��کالت برطرف شود، حجم 
تجارت ایران با این کشور و کشورهای منطقه اوراسیا 

می تواند ۲ تا 3 برابر شود. 

 عزم تهران و مسکو برای ارتقای روابط تجاری 
پیش بینی رشد 2.5  برابری تجارت ایران و روسیه 

ایران چهاردهمین اقتصاد جهان شد 
صندوق بین المللی پول در گزارش��ی اعالم کرد، اقتصاد 
۱.۷ تریلی��ون دالری ای��ران، چهاردهمین اقتصاد جهان 
اس��ت و باالتر از کش��ورهای مکزیک، ترکیه، اس��پانیا، 
سوئد، عربس��تان قرار گرفته اس��ت. به گزارش خبرنگار 
گ��روه اقتصاد بین الملل فارس، صندوق بین المللی پول 
در گزارشی اعالم کرد، اقتصاد ۱.۷ تریلیون دالری ایران، 
چهاردهمین اقتصاد جهان اس��ت.بر اساس این گزارش، 
تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۷ تریلیون دالر است که از 
بسیاری از کشورها بیشتر است و ایران چهاردهمین کشور 
در میان کشورهای مورد بررسی در جهان قرار دارد.برخی 
از کشورهایی که میزان تولید ناخالص داخلی آنها از ایران 
کمتر اس��ت: مکزیک )۱.3 تریلی��ون دالر(، ترکیه)۶۹۲ 
میلی��ارد دالر(، اس��پانیا )۱.۴ تریلیون دالر(، س��وئد)۶۲۱ 
میلی��ارد دالر(، نروژ)۵۲۴ میلیارد دالر(، عربس��تان )یک 
تریلیون دالر(، ام��ارات)۵۰۱ میلیارد دالر(، اندونزی )۱.3 
تریلیون دالر(، مالزی )۴3۹ تریلیون دالر(، سنگاپور)۴۲۴ 

میلیارد دالر(، قط��ر )۲۲۶ میلی��ارد دالر(، و عراق )۲۹۷ 
میلیارد دالر(.آمریکا، چین، ژاپ��ن، آلمان، انگلیس، هند، 
فرانسه، کانادا، ایتالیا،برزیل ۱۰ کشور نخست هستند؛ کره 
جنوبی، روس��یه، استرالیا و ایران در رتبه های بعدی قرار 

دارند.
کشورنخستاقتصادجهان ���۱۰

آمریکا با تولید ناخالص داخل��ی ۲۵.3 تریلیون دالری، 
تقریبا یک چهارم اقتصاد جهان را تش��کیل داده است.
چین ب��ا ۱۹.۹ تریلیون دالر در جای��گاه دوم قرار دارد. 
هرچند رش��د تولید ناخالص داخلی چین در س��ال های 
اخیر کند ش��ده اما پی��ش بینی ها نش��ان می دهد که 
چین در س��ال ۲۰3۰ از آمریکا پیش��ی می گیرد.ژاپن با 
۴.۹ تریلیون دالر در رتبه س��وم و پس از آن آلمان قرار 
دارد.آلمان با ۴.3 تریلیون دالر پیش��تاز اروپاست و پس 
از آن انگلیس )3.۴ تریلیون دالر( است. یک تغییر قابل 
توجه از آخرین آمار گزارش ش��ده این اس��ت که برزیل 

اکنون با پشت سر گذاشتن کره جنوبی در بین ۱۰ کشور 
نخست قرار دارد.

تریلیوندالریمیشود اقتصادجهان���۱۰4
این نه��اد بین المللی در این گ��زارش، پیش بینی کرده 
اس��ت، اقتصاد جهان در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰۴ 
تریلیون دالر برس��د.بر اس��اس گزارش صندوق،  تولید 
ناخالص داخلی )GDP( جهان در س��ال ۲۰۲۰ به ۸۸ 
تریلیون دالر و در سال ۲۰۲۱ به ۹۴ تریلیون دالر رسیده 
بود.هرچند رشد اقتصادی روندی افزایشی دارد اما بهبود 
اقتصادی پس از کرونا ضعیف به نظر می رس��د؛ زیرا به 
علت درگیری های اخیر، مش��کالت زنجیره تامین و به 
دنبال آن تورم باال، پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی 
جهانی را کاهشی کرده است.تولید ناخالص داخلی ساالنه 
جهان در سال ۲۰۲۲ در ابتدا ۴.۴ درصد پیش بینی شده 
بود اما پس از آن به 3.۶ درصد اصالح شد.صندوق بین  
المللی پول در جدیدترین گزارش چش��م انداز اقتصادی 

جهان که بهار امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در 
سال گذشته میالدی را ۴ درصد اعالم و پیش بینی کرد 
که امسال این رقم به 3 درصد برسد. همچنین این نهاد 
بین المللی از روند کاهشی نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ خبر 
داد و اعالم کرد، تورم ایران در سال ۲۰۲۱ )سال گذشته 
میالدی( برابر با ۴۰.۱ درصد اعالم و این رقم در س��ال 

۲۰۲۲ )سال جاری( به 3۲.3 درصد کاهش می یابد.
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شهرستان

بازنمایی رسانه ای مشهد نیاز به 
همگرایی و مدیریت دارد

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی خراسان رضوی 
گف��ت: بازنمایی رس��انه ای مش��هد نیاز به 
همگرای��ی و مدیری��ت دارد ، ن��ه از جن��س 
حاکمی��ت، بلکه از جنس دغدغه مش��هدی 
بودن و هم اس��تانی ب��ودن باید به یک مدل 

برای معرفی مشهد برسیم.
محمد حس��ین زاده در نشس��ت هم اندیشی 
مدیران رس��انه های اس��تان که ب��ا حضور 
فرش��اد مهدی پور مع��اون امور مطبوعاتی و 
اطالع رس��انی وزیر ارش��اد برگزار شد ضمن 
تبری��ک ده��ه پرخی��ر و برک��ت والی��ت و 
امامت بیان کرد: در پایتخت، اجماع سیاس��ی 
اقتصادی وجود دارد و عالوه بر حوزه رس��انه 
در بس��یاری از مس��ائل فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاس��ی تمرکز نهادها، اعتبارات 
و موسسات را داریم که باعث سهولت کارها 
می شود ولی در استان برای ساخت یک فیلم 

سینمایی مشکالت زیادی وجود دارد. 
وی گفت: اس��تان خراس��ان رض��وی از نظر 
رس��انه ای در میان استان های دیگر سرآمد 
است و دارای رس��انه های کشوری اثر گذار 
هستیم. توانمندیهایی در استان و به صورت 
خاص در مشهد به دلیل رفت و آمد زائران به 

برکت امام رضا )ع( وجود دارد. 
حس��ین زاده بیان کرد: بازنمایی رس��انه ای 
مش��هد نیاز به همگرایی و مدیری��ت دارد ، 
نه از جنس حاکمی��ت بلکه از جنس دغدغه 
مشهدی بودن و هم استانی بودن باید به یک 

مدل برای معرفی مشهد برسیم.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان 
رضوی اف��زود: توانمن��دی های��ی در تعداد 
رس��انه ها و در اثرگذاری و برد آنها در استان 
وج��ود دارد که موجب می ش��ود بتوانیم  در 
سطح منطقه ای و کش��ورهای همسایه نیز 
تاثیر گذار باش��یم.  وی با اش��اره به بعضی از 
مباحث صنفی و حمایت های قانونی از رسانه 
ها ؛ بیان کرد: انتظار دوس��تان رسانه از ارشاد 
این اس��ت که به عنوان مدافع حقوق رسانه 
ها گره های مس��ائل صنفی و حقوقی رسانه 
و اهالی رس��انه باز ش��ود. حسین زاده با بیان 
اینکه س��رعت تحوالت سکوهایی که رسانه 
را هدایت می کنند بس��یار باال اس��ت و این 
سرعت در آینده هم بیشتر خواهد شد ؛ گفت: 
در این مسیر به دلیل اینکه قوانین مشخص 
نیس��ت و یا نتوانسته خود را بروز رسانی کند 
هم ب��رای مدیر و هم برای رس��انه ها ابهام 
ایجاد می شود. وی گفت: رسانه رسمی برای 
اینکه فعالیت های رسمی و مجوزدار خود را 
انجام دهد تعهداتی دارد و پای تعهدات خود 
می ایستد اما در رس��انه های غیر رسمی به 
این شکل نیست و پاسخگو نیستند در حالی 

که رسانه رسمی باید پاسخ دهد. 

  تمدید مجدد مهلت اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشاغل تا 31 تیر ماه

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از تمدید 
مهلت تس��لیم اظهار نامه مالیاتی اش��خاص 
حقیق��ی ت��ا 3۱ تیرماه خب��ر داد و گفت : به 
موجب مصوبات یکصد و هجدهمین جلس��ه 
ستاد ملی مقابله با بیماری کووید ۱۹ و اعالم 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت 
تسلیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 
3۱ تیرماه تمدید ش��د. مدیرکل امور مالیاتی 
اس��تان سمنان  از تمدید مهلت تسلیم اظهار 
نامه مالیاتی اش��خاص حقیق��ی تا 3۱ تیرماه 
خبر داد و گفت : به موجب مصوبات یکصد و 
هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری 
کووید ۱۹ و اعالم رئیس کل س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور، مهلت تس��لیم اظه��ار نامه 
مالیاتی اشخاص حقیقی تا 3۱ تیرماه تمدید 
ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی استان سمنان : جواد انوری با اشاره به 
تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
اش��خاص حقیقی تا 3۱ تیر گفت : به موجب  
ابالغ رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
و ب��ه موجب مصوبات یکص��د و هجدهمین 
جلس��ه ستاد ملی مقابله با بیماری کووید ۱۹ 
با توجه به اوج بیماری کرونا در س��ال ۱۴۰۰ 
و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف، مهلت 
تسلیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 
3۱ تیرماه تمدید شد. وی با بیان اینکه تمامی 
اشخاص حقیقی دارای فعالیت شغلی مکلف 
به ارائه اظهارنامه مالیاتی می باش��ند، گفت 
تاکن��ون بالغ بر ۴3۲۸۲ اظهارنامه مالیاتی در 
اس��تان سمنان ثبت ش��ده است و ۷۶ درصد 
مودیان خواستار استفاده از شرایط تبصره ماده 

۱۰۰ بوده اند.

برگزاری نمایشگاه بزرگ غدیر در 
اراک

ش��هردار اراک گفت: در دهه امامت و والیت 
مجموعه فعالیت ه��ای فرهنگی و اجتماعی 
متنوع��ی در قال��ب اجرای مراس��م مذهبی، 
تئات��ر آیینی واقع��ه غدیر، ایج��اد غرفه های 
خدمات رسانی به کودکان و ایجاد غرفه های 
قرآن در نمایشگاه بزرگ غدیر اجرا می شود. 
ب��ه گزارش اداره ارتباط��ات و امور بین الملل 
ش��هرداری اراک، دکتر کریمی در خصوص 
نمایش��گاه بزرگ غدی��ر گفت: ب��ا توجه به 
بزرگداشت واقعه بزرگ غدیر، ویژه  برنامه های 
متنوعی در حوزه ه��ای فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی توسط س��ازمان فرهنگی، ورزشی و 
اجتماعی شهرداری اراک در حال اجرا است. 
وی اف��زود: اولین رخداد فرهنگی که در دهه 
امامت و والیت برگزار می ش��ود، نمایش��گاه 
ب��زرگ غدیر به همراه اج��رای تئاتر آئینی و 
موکب های پذیرایی در محل ورزش��گاه امام 
خمینی )ره( با مس��احتی بی��ش از پنج هزار 
متر مربع اس��ت که در این راستا حدود ۱۰۰ 
غرفه برای دستگاه ها و نهادهای مختلف در 
این محل مس��تقر خواهد شد و به شهروندان 
و بازدیدکنن��دگان خدم��ات ارائه خواهد کرد. 
وی تصری��ح کرد: موکب ه��ای مختلفی در 
این محل ها برقرار ش��ده است تا هیئت های 
مس��اجد در این محل ها حاضر شوند و ضمن 
ارائ��ه خدمات فرهنگی، س��نت ویژه اطعام را 
انجام دهند؛ عالوه بر آن برنامه های فرهنگی 
و هنری ویژه ای برای کودکان در نظر گرفته 
شده و با برگزاری مسابقات مختلف، هدایای 

ویژه ای نیز اهدا خواهد شد

آغاز ترانزیت محموله ۵0 هزار تنی 
بنزین با بهره گیری از مزیت های 
رقابتی پایانه نفتی منطقه ویژه 

اقتصادی بندری امام خمینی)ره(
نخستین محموله ی ترانزیتی بنزین ترکمنستان 
تیرماه س��ال جاری به پایانه نفتی منطقه ویژه 
اقتصادی بن��دری امام خمین��ی)ره( وارد و در 
مخازن نگهداری پایانه نفتی جهت ارسال به 
بازارهای هدف تخلیه گردید.  به گزارش روابط 
عموم��ی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
خوزس��تان و به نقل  از پای��گاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی، بهروز آقایی مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اس��تان خوزس��تان ضمن اعالم 
این خبر بیان داش��ت:  پیرو تاکید معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی و مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی برای جذب بازارهای جدید به ویژه  
در حوزه ترانزیت، نخستین محموله ترانزیتی 
بنزین کشور ترکمنس��تان به میزان ۵۰ هزار  
مترمکعب به پایانه نفتی منطقه ویژه اقتصادی 
بن��دری ام��ام خمین��ی )ره( وارد و در مخازن 
نگهداری بخش خصوصی جهت ارس��ال به 
بازارهای هدف تخلیه ش��د. آقایی افزود:  ورود 
این محمول��ه ترانزیتی و تخلیه آن در مخازن 
نگهداری با بازاریابی و بهره گیری از مزیت های 
رقابتی پایانه نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندری 
ام��ام خمینی )ره( در تاریخ ۲۰ تیرماه امس��ال 
انجام شده اس��ت و تناژ آن هم در مرحله اول 
۵۰ ه��زار ت��ن اس��ت که ط��ی ۱۰ بخش  ۵ 
ه��زار  تنی به این مجتمع بزرگ بندری حمل 
خواهد شد. یادآور می شود  پایانه نفتی منطقه 
ویژه اقتص��ادی بندری امام خمین��ی)ره( با ۲ 
پست اسکله تخصصی نفتی، ظرفیت پذیرش 
کشتی های تانکر به میزان ۴۵ هزار تن را دارد 
و همچنین  امکان ذخیره س��ازی درجای 3۴۲ 
هزار و ۸۱۰ متر مکعب انواع فرآورده های نفتی 

فراهم است.

بازدید از تصفیه خانه های گلستان 
و کوت عبداهلل، شهرهای شیبان و 

حمیدیه، مناطق کوت نواصر و علی آباد 
و روستاهای دغاغله و الباجی

مدیرعام��ل  جعفری ل��ور،  اتاب��ک  دکت��ر 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور از 
تصفیه خانه ه��ای گلس��تان و ک��وت عبداهلل، 
شهرهای شیبان و حمیدیه، مناطق کوت نواصر 
و علی آباد و روستاهای دغاغله و الباجی بازدید 
کرد. به گزارش روابط عمومی آبفا اهواز، دکتر 
اتابک جعفری لور به همراه محمدرضا کرمی نژاد، 
مدیرعامل ش��رکت آبفا خوزس��تان، افش��ین 
حاتمی، مدیر آبفا اهواز، مجتبی یوسفی، نماینده 
مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از معاونان و مدیران 
از تصفیه خانه ه��ای گلس��تان و کوت عبداهلل، 
شهرهای شیبان و حمیدیه، مناطق کوت نواصر 
و علی آباد و روستاهای دغاغله و الباجی بازدید 
ک��رد. در این بازدید، دکت��ر جعفری لور ضمن 
تشکر از به سرانجام رسیدن پروژه های راهبردی 
گفت: می بایست اجرای پروژه ها سرعت بگیرد 
تا شاهد رفع مشکل فاضالب کالن شهر اهواز 
باشیم. دکتر کرمی نژاد، مدیرعامل شرکت آبفا 
خوزستان ضمن خیر مقدم به دکتر جعفری لور 
با ارائه گزارش��ی از پروژه های انجام شده و در 
دس��ت اجرا گفت: تمام تالش بنده و یکایک 
همکارانم بر این بوده که سطح خدمات رسانی 
به مردم ارتقا یابد و مشکالت آب رسانی و دفع 

فاضالب شهری برای همیشه حل شود.

اخبار

تبیانیان: در آس��تانه عید سعید غدیر خم، 
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق اس��تان 
سمنان با خانواده شهیدان میرکریمی، که 
از سالله جلیله سادات می باشند، دیدار به 
عمل آورد. سید محمد حسینی نژاد در این 
دیدار با تبریک دهه امامت و والیت و عید 
غدیرخم بیان کرد: ایران اس��المی دارای 
الگوهای فرهنگی و دینی بس��یار مناسب 

و ارزش��مندی اس��ت که ش��هدا شاخص 
ترین آنها هس��تند. وی با اشاره به این که 
ایس��تادگی و صبر خانواده شهدا، الگویی 
شایس��ته برای مردم و مس��ئوالن اس��ت 
گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران، در 
هشت س��ال دفاع مقدس حماسه آفرینی 
کردند و امروز هم همانند همان سالها در 
تمامی عرصه های جهاد و ایثار، حضوری 

فعال و موثر دارند.
وی با عنوان این که وارثان واقعی انقالب، 
خانواده ش��هدا و ایثارگران هس��تند یادآور 
شد: دیدار با خانواده شهیدان توفیقی است 
ک��ه خداوند نصیب ما نم��وده تا بتوانیم از 

نورانیت این عزیزان بهره مند شویم.
گفتنی است: این دیدار که با حضور جمعی 
از اعضای شورای فرهنگی شرکت و مدیر 

امور برق بس��طام همراه ب��ود، مدیرعامل 
ش��رکت توزی��ع برق اس��تان ب��ا اعطای 
لوح س��پاس، از خانواده معظم ش��هیدان 

میرکریمی تجلیل نمود.
یادآور می ش��ود: شهید س��ید علی اصغر 
میرکریمی در سوم اردیبهشت ماه ۱3۶۱، 
ش��هید س��ید محمود میرکریمی در دهم 
اردیبهش��ت س��ال ۱3۶۱ و ش��هید سید 

محس��ن میرکریمی در ۲۹ اردیبهشت ماه 
سال ۱3۶۵ به ترتیب در مناطق سردشت، 
خرمشهر و مهران، به فیض عظیم شهادت 

نایل آمده اند.

ایستادگی و صبر خانواده شهدا بهترین الگو برای جامعه و مردم است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

خدمت به مددجویان در اولویت آرمان هاي انقالب اسالمي است
مش�هدمقدسمحمدرضارحمتی-مدیر کل بهزیس��تي 
خراسان رضوي در نشس��ت خبري گرامیداشت چهل و 
دومین س��الروز تشکیل سازمان بهزیستی ، ضمن اشاره 
به رئ��وس برنامه ها و فعالیت هاي ای��ن نهاد، مهم ترین 

چالش هاي پیش روي سازمان را برشمرد.
مسعود فیروزي جمعیت هدف سازمان بهزیستي را جزو 
اقشاري برشمرد که خدمت به آنها در راستاي آرمان ها و 

اهداف انقالب اسالمي است.
وی با اش��اره به بیانیه گام دوم انقالب که توس��ط رهبر 
معظ��م انق��الب تدوین و اعالم ش��ده اس��ت گفت: در 
مقدمه ي این بیانیه بر عدم خیانت به آرمان هاي انقالب 

اسالمي در چله ي اول، تأکید شده است.
فیروزي گفت: امام خمیني و رهبري انقالب اس��المي، 
هرگز از آرمان هاي خدمت به مستضعفین که ولي نعمتان 
انقالب هستند عدول نکرده و تمام امکانات و توانایي هاي 

دولت و نظام را براي این امر مهم بسیج نموده اند.
وي ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان بهزیستي 
گفت: این س��ازمان با هدف خدمت به خانواده به عنوان 
رکن اساس��ي جامعه ي اس��المي تشکیل ش��ده و تمام 

وظایف و تکالیف آن، خانواده محور مي باشد.
فیروزي به جامعه ي هدف بهزیس��تي در استان خراسان 
رضوی اش��اره ک��رد و گفت: تقریب��ا ۱۰ درصد جمعیت 
استان به صورت مستقیم از بهزیستي خدمات مي گیرند 

که گستره ي عظیمي از جمعیت را شامل مي شود.
وي یادآور ش��د: هر ماه ۱۶ میلیارد تومان یارانه به مراکز 

تحت نظارت بهزیس��تي پرداخت مي ش��ود و نزدیک به 
۶۵۰ هزار نفر در قالب خانوارهاي مددجویان، از خدمات 

این سازمان بهره مي برند.
مدیر کل بهزیس��تي خراس��ان رضوي از پرداخت ۲۰۰ 
میلیارد تومان تس��هیالت اش��تغالي در س��ال گذشته به 
مددجویان جویاي کار خبر داد و گفت: در بیشتر سال هاي 
برنامه ششم، بهزیستي خراس��ان رضوي باالتر از تعهد 
خود، اش��تغال ایجاد کرده که با کمک هاي بالعوض و 

تسهیالت ارزان، محقق شده است.
وي گف��ت: همچنین بیش از ۷ میلی��ارد تومان در قالب 

کمک ه��اي بالعوض، یارانه هاي بیمه اي به کارفرمایان 
و مش��وق هاي مختلف دیگر براي اشتغال مددجویان در 
مراکز کارفرمایي یارانه و کمک بالعوض پرداخت شده 

است.
فیروزي در خصوص مس��کن مددجوی��ان نیز گفت: در 
ح��ال حاضر براي خانواده ه��اي داراي دو عضو معلول و 
بیشتر، در شهر ۲۰۰ تومان در روستا ۱۵۰ میلیون تومان 
کمک بالعوض براي مسکن تعلق مي گیرد و براي سایر 
مددجوی��ان نیز بی��ن ۵۰ تا ۱۰۰ میلی��ون تومان کمک 

بالعوض پرداخت مي شود.

فیروزي همچنین از کمک ودیعه مسکن براي مددجویان 
مس��تأجر خبر داد و گفت: امسال ۲۰ میلیارد تومان براي 
ای��ن موضوع اختصاص یافته که ب��ه صورت وام قرض 
الحس��نه بدون بهره به مددجویان تعلق مي گیرد که در 
ش��هرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر ۲۰۰ میلیون تومان و در 
ش��هرهاي زیر ۱۰۰ میلیون جمعیت ۱۰۰ میلیون تومان 

به مستأجران پرداخت مي شود.
وي از نقش رس��انه ها در فرهنگ سازي و گفتمان سازي 
را یک راهبرد مهم خواند گفت: رس��انه ها به خاطر تأثیر 
باالیي که بر افکار عمومي دارند مي توانند دستگاه هایي را 
که در زمینه آسیب هاي اجتماعي در خصوص همکاري با 
بهزیستي وظیفه مند هستند ترغیب و تشویق کنند و یا با 

فشار افکار عمومي، مطالبه گري داشته باشند.
ب��ه گفته فیروزي، در زمینه ورزش، مس��کن، اش��تغال، 
فرهنگ س��ازي و س��ایر زمینه ه��اي زندگ��ي معلولین، 
بهزیستي هیچ گونه وظیفه مندي قانوني ندارد و صرفا به 
عنوان تسهیلگر از دس��تگاه هاي متولي این موضوعات، 

حقوق معلولین را مطالبه مي نماید.
مدیر کل بهزیس��تي خراس��ان رضوي خاطر نشان کرد: 
تقریبا در تمام آس��یب هاي اجتماعي، بین ده تا بیس��ت 
دستگاه طبق آیین نامه ها و شیوه  نامه هایي که به تصویب 
دولت رس��یده، وظیفه مند هس��تند که ضمن تش��کر از 
دس��تگاه قضایی که همکاری و تالش جدی دارد انتظار 
داریم سایر شرکاي دولتي، همکاری و همراهی خودشان 

را بیشتر کنند.

مدیر کل بهزیستي خراسان رضوي ؛

اعتبارهای حوزه پیشگیری از معلولیت باید تقویت شود
امام جمعه ایالم:

 
 نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
ای��الم گفت: با توجه ب��ه هزینه های باالی 
درمان و نگه��داری از افراد دارای معلولیت، 
اعتبارهای حوزه پیشگیری و کنترل معلول 

زایی باید افزایش یافته و تقویت شود.
حجت االس��الم والمسلمین اهلل نور کریمی 
تبار روز ش��نبه همزمان با نخس��تین روز از 
گرامیداش��ت هفت��ه بهزیس��تی در دیدار با 
مدی��ر کل و جمع��ی از کارکن��ان اداره کل 
بهزیس��تی ایالم افزود: باید در کنار حمایت 
از افراد دارای معلولیت اقدام های موثر برای 
پیشگیری از گسترش معلولیت هزینه شده تا 
با بهره گیری از شیوه های مختلف بسیاری 

از معلولیت ها را کنترل کرد.
وی با اش��اره به رویکرد بهزیس��تی مبنی بر 

عدم قطع مس��تمری مددجویان در صورت 
دریافت تسهیالت اش��تغال تاکید کرد: این 
سیاس��ت قابل تقدیر و حرکتی مثبت برای 
تش��ویق جامعه هدف به اجرای طرح های 
اشتغال است. امام جمعه ایالم یک از دغدغه 
ه��ای مهم جامع��ه هدف بهزیس��تی بویژه 
معل��والن را تامین مس��کن عن��وان و ابراز 
امیدواری کرد با اج��رای طرح نهضت ملی 

مسکن  بخشی از این دغدغه ها رفع شود.
کریمی تبار در خصوص اش��تغال نیز اظهار 
کرد: استان ایالم دارای منابع غنی و نیروی 
انسانی ماهر بوده ولی متاسفانه فرهنگ کار 
در اس��تان ضعیف بوده و عمده افراد بدنبال 
اش��تغال دولتی هس��تند. به گفته وی، باید 
ش��رایطی فراهم ش��ود تا از طریق مشاغل 
خانگی زمینه اش��تغال و رف��ع بیکاری افراد 

جوی��ای کار فراهم و با پرداخت تس��هیالت 
و فراهم کردن ب��ازار کار از جامعه هدف در 
راستای استقالل مالی آنها حمایت شود. امام 
جمعه ایالم با اشاره به آسیب های اجتماعی 
نظیر خودکش��ی گفت: در ای��ن زمینه باید 
شناسایی و رصد آسیب های اجتماعی باید در 
دس��تور کار و اهتمام ویژه قرار گیرد. حجت 
االس��الم کریمی تبار با تقدی��ر از افراد خیر 
و نیک��وکار در خدمات دهی به جامعه هدف 
بهزیستی بویژه اقدام اخیر خیر نیک اندیش 
حاج عبدالحمید چراغی در اهدا ۱۵۰ دستگاه 
ویلچ��ر به معلوالن و س��المندان ایالمی، از 
افراد خیری که تمکن مالی مناس��ب دارند، 
خواس��ت تا با اهدا کمک ه��ای خود زمینه 
خدمات دهی هرچه مطلوبتر به جامعه هدف 
بهزیس��تی را فراه��م کنن��د. وی بیان کرد: 

خدمت در بهزیستی بسیار ارزشمند و نعمت 
بزرگی بوده و با توج��ه به جامعه هدف این 
مجموعه که عزیزترین افراد هستند باالترین 
عبادت محس��وب می شود. وی همچنین از 
اداره کل بهزیس��تی اس��تان خواست زمینه 
بازدید مس��تمر مس��ئوالن  از جامعه هدف 

بهزیستی را فرهم کند.
مدیر کل بهزیس��تی ایالم نیز در این دیدار 
با اش��اره به حمایت این اداره کل از ۴3 هزار 
مددجو گف��ت: بی��ش از ۲۰۰ ماموریت   از 
طریق این س��ازمان به عموم مردم و جامعه 

هدف ارایه می شود.
حسین نورعلیوند مسکن و اشتغال را از مولفه 
های مهم این سازمان در بازتوانی مددجویان 
عنوان کرد و گفت: س��ال گذشته ۷۰۰فقره 
تسهیالت اشتغال به جامعه هدف بهزیستی 

این اس��تان با ۴۱۰میلیارد رال  تس��هیالت 
پرداخت شده است.

وی گزارشی از فعالیتها و خدمات این سازمان 
در حوزه پیش��گیری از آس��یبهای اجتماعی 
ارای��ه و از حمایته��ای بنیاد مس��تضعفان، 
س��پاه، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام 
راحل  و افراد خیر در حمایت از جامعه هدف 

بهزیستی تقدیر کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز گفت: 
فلس��فه عید قربان در واقع قربانی کردن 
امی��ال و نفس��انیات انس��انی در محضر 

حضرت حق است.
س��یدرضا غفاریان در هش��تاد و سومین 

جلس��ه هیأت مدیره ش��رکت گاز استان 
البرز که در س��الن جلس��ات این شرکت 
برگزار ش��د، با تشریح فلس��فه برگزاری 
عید قربان و ش��کل گیری این مناس��بت 
در دین اسالم اظهار کرد: حضرت ابراهیم 
علیه السالم از پیامبران بزگ الهی و جزء 
پنج پیامبر اولوالعزم ب��وده که تا مدت ها 
فرزندی نداش��ته و زمانی که خداوند نوید 
فرزنددار ش��دن را به او داد با تعجب خود 
و همسرش حضرت هاجر مواجه شد.وی 

اضاف��ه کرد: تعبیر تعج��ب حضرت هاجر 
)ع( در ق��رآن از ق��ول او به این مضمون 
ْت  ٍة َفَصکَّ آمده که»َفَأْقَبلَِت اْمَرأَُتُه ِفي َصرَّ
َوْجَهَها َوَقالَْت َعُجوٌز َعِقیٌم یعنی اینکه در 
این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که 
از خوشحالی و تعجب فریاد می کشید و به 
صورت خود زد و گفت آیا پس��ری خواهم 
آورد در حالی که پیرزنی نازا هستم؟مدیر 
عامل ش��رکت گاز اس��تان الب��رز اطاعت 
پذیری حضرت ابراهیم را در فرایند قربانی 

کردن فرزندش حضرت اس��ماعیل علیه 
الس��الم تش��ریح کرد و ادامه داد: قربانی 
کردن حیوان در دین اس��الم در واقع نماد 
اس��ت، و ُکنِه ماجرا، قربانی کردن امیال، 
خواس��ته ها و نیات و منافع دنیوی است 
که انس��ان بتواند این خواسته ها را برای 
رسیدن به قرب الهی قربانی کند.غفاریان 
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به در 
پیش رو بودن عید غدیر خم و ش��ادباش 
عیداالکبر که مخصوص ش��یعیان است؛ 

اف��زود: در این جلس��ه، فعالیت و عملکرد 
این ش��رکت برای ارائه به مجمع عمومی 
ش��رکت ملی گاز ایران بررس��ی شد.اخذ 
مج��وز هیئ��ت مدی��ره ب��رای تحصیل 
 )TBS( زمین ایستگاه تقلیل فش��ار گاز
در روس��تای گته ده طالقان و روس��تای 
آیگان در جاده کرج به چالوس و گزارش 
کارهای باقی مانده پ��روژه 3۶ اینچ خط 
انتقال بوئین زه��را به کرج از دیگر موارد 

مطروحه در این جلسه بود.

تحصیل زمین ایستگاه تقلیل فشار گاز )TBS( برای 2 روستا در البرز
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز:

راه اندازی 2۸ واحد صنعتی راکد در ایالم
مدیرکل صمت استان ایالم عنوان کرد:

 مدیر کل صمت ایالم گفت: طی دولت س��یزدهم تا پایان خرداد ماه س��ال 
جاری تعداد ۲۸ واحد صنعتی راکد در ایالم فعال س��ازی و راه اندازی مجدد 
شده است. »رضا محمدرحیمی«اظهار داشت: مسائل بانکی، تامین اجتماعی، 
امور مالیاتی و کمبود تامین مواد اولیه از جمله موضوعاتی است که با پیگیری 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی و تصمیم گیری الزم 

با حضور مس��ئولین دستگاه های اجرایی قرار گرفته است. وی افزود: جلسات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یک ظرفیت مناسب برای حمایت 
از واحدهای تولیدی و از س��ال گذش��ته تاکنون ۶3 جلسه با 3۵۵ مصوبه در 
راستای رفع مسائل و مشکالت واحدهای صنعتی انجام گرفته که بخشی از 
آنها با همکاری بانک های عامل و دس��تگاه های اجرایی مرتبط اجرایی شده 

است. مدیرکل صمت استان تصریح کرد: طی دولت سیزدهم تا پایان خرداد 
ماه س��ال جاری تعداد ۲۸ واحد صنعتی راکد فعال سازی و راه اندازی مجدد 
شده است. »محمدرحیمی« اضافه کرد: در راستای اقدامات صورت گرفته از 
سوی این اداره کل ۲۲ واحد صنعتی راکد در سال گذشته و ۱۶ واحد دیگر در 

سه ماهه اول سال جاری فعال و راه اندازی مجدد شده است.

از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان در شهرستان شاهرود
بازدید معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر به همراه 
فرماندار میامی و تعدادی از مس��ئولین اجرایی شهرستان 
شاهرود ، از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان در 
این شهرستان بازدید نمودند. در این بازدید مهندس مهران 
گالبکش،  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر 
با حضور در پس��ت ۴۰۰/۶3 کیلوولت میامی از نزدیک از 
روند پروژه افزایش ظرفیت پست فوق دیدن نمود. مهندس 

مجید وفایی مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای سمنان با 
اشاره به پروژه های در دست اقدام در منطقه شاهرود گفت 
: افزایش ظرفیت پس��ت ۴۰۰ میامی - احداث ۴ فیدر ۶3 
در پست ۲3۰ شاهرود۲  - احداث پست  شهرک صنعتی 
ش��اهرود - احداث پست سیار شهرک صنعتی شاهرود  و 
احداث پست سیار عباس آباد از پروژه های مهم پست های  
انتقال و فوق توزیع این شرکت در شهرستان شاهرود می 

باش��د که با اعتباری بیش از ۲۵۶۹ میلیارد رال  در دست 
اقدام می باشد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
پروژه های خطوط انتقال و فوق توزیع منطقه ش��اهرود را 
دو پ��روژه احداث خط ۶3 کیلوول��ت عباس آباد و خط ۶3 
کیلوولت البرز ش��اهرود برش��مرد و افزود : با بهره برداری 
از این پروژه های در دس��ت اقدام ، زمینه رش��د و توسعه 
اقتصادی در اس��تان و بویژه در شهرستان شاهرود بیش از 

پیش فراهم می گردد.  مهندس مهران گالبکش ، معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با اظهار تشکر 
و خداقوت به کارکنان پرتالش صنعت برق استان سمنان 
بیان داشت : امیدوارم با همکاری و تعامل مسئولین اجرایی 
استان و شهرستان ش��اهرود و تالش های پرسنل خدوم 
ش��رکت برق منطقه ای س��منان ، با اجرای این پروژه ها 

شاهد تحول بیش از پیش استان سمنان باشیم.
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جامعه

واکنش پلیس به اجرای ورزش مختلط 
در ایران  مال

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
ته��ران از پلمب یک��ی از مجموعه های ایران 
مال در تهران خبر داد.سرهنگ مرادی معاون 
نظارت بر اماکن عمومی پ��اوا فاتب از پلمب 
یکی از مجموعه های ایران مال در تهران خبر 
داد.وی گفت: پس از انتشار فیلمی از مجموعه 
ایران مال در فضای مجازی که در آن آقایان و 
بانوان به صورت مختلط در حال انجام حرکات 
ورزش��ی بودند موضوع در دستور کار معاونت 
نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب قرار گرفته 
و ضمن هماهنگی با سازمان ورزش و جوانان 
ب��دون فوت وقت در همان روز به محل اعزام 
و واحدهای باش��گاه بیلیارد لوتوس و بولینگ 

گلکسی راسا پلمب شد.

پیک هفتم کرونا را جدی بگیرید
وزیر بهداشت با بیان این که تعداد مراجعه مردم 
ما به مراکز واکسیناسیون برای دریافت دز یادآور 
افزایش یافته، افزود: در عین حال همچنان به 
م��ردم عزیز توصی��ه می کنی��م پروتکل های 
بهداشتی همچون فاصله گذاری و استفاده از 
ماسک را رعایت کنند.بهرام عین   اللهی اظهار 
داشت: مردم عزیز حتما در نظر داشته باشند که 
در محیط های بسته همچون اتوبوس، هواپیما، 
قطار و مترو از ماسک استفاده کنند و امیدواریم 
که این پیک را با موفقیت پشت سر بگذاریم. 
وی گفت : هم��ان گونه که قبال اعالم کردم 
وارد پیک هفتم کرونا ش��ده ایم و خوشبختانه 
مردم همچون گذش��ته همراهی و همکاری 
زی��ادی دارند.عین  الله��ی تاکید ک��رد: مراکز 
بهداش��تی و درمانی ما آمادگی الزم را  برای 
ارائ��ه خدمات دارند، اما امیدواریم  نیاز نش��ود 
که  مردم ب��ه مراکز  درمانی مراجعه کنندوی 
در پاس��خ به پرسشی درباره  شایعات مبنی بر 
تزریق برخی واکسن های تاریخ گذشته، گفت: 
هیچ کس حق ندارد واکسن تاریخ گذشته به 
مردم تزریق کند. واکس��ن ها دارای کد یو آی 
دی هستند که تاریخ آن مشخص است و هیچ 
تغییری داده نمی شود.وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی افزود: سازمان غذا و دارو نه 
تنها بر واکسن بلکه بر همه داروها نظارت دارد 
و  جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه نیست.

کرونا از طریق خون منتقل نمی شود
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره 
به آغ��از موج هفتم و س��رعت گرفتن دوباره 
واکسیناسیون گفت: تا کنون هیچ ابتالیی به 
دلی��ل اهدا خون گزارش نش��ده لذا مردم می 
توانن��د با خیال راحت به مراک��ز انتقال خون 
مراجعه کنند.مصطفی جمالی با بیان این که تا 
کنون هیچ ابتالیی به دلیل اهدا خون گزارش 
نشده است اظهار داشت: هیچ شواهدی مبنی 
بر انتق��ال ویروس کرونا از طریق خون وجود 
ن��دارد چرا ک��ه ویروس کرونا ی��ک ویروس 
تنفس��ی اس��ت و عمدتا دس��تگاه تنفسی یا 
گوارش��ی افراد را مورد هج��وم قرار می دهد.  
مدیر عامل س��ازمان انتقال خون ایران افزود: 
در ماه های ابتدایی شیوع  کرونا به دلیل وجود 
نگرانی هایی که  اغل��ب به خاطر ناآگاهی و 
س��واالت به وجود آم��ده در ذهن مردم وجود 
داشت شاهد کاهش آمار اهدای خون در ایران 
و کشورهای دیگر  بودیم. جمالی تاکید کرد: 
پس از مدتی با رفع ابهامات و اطالع رس��انی 
مناسب با کمک همیشگی اهداکنندگان خون 
و بهره گیری از ش��بکه ملی خونرس��انی نیاز 
همه بیمارستان ها و مراکز درمانی و بیماران 
نیازمند به خون و فرآورده های آن تامین شد. 
مدیر عامل سازمان انتقال خون اعالم کرد: با 
آغاز موج هفتم کرونا و سرعت گرفتن مجدد 
واکسیناس��یون علیه این بیماری و از آنجا که 
کرونا تا حدی تحت کنترل درآمده اس��ت، با 
توجه به افزایش عمل های جراحی و افزایش 
نیاز به خون و فرآورده های آن، مردم شریف 
باید مثل همیش��ه اقبال بیش��تری نسبت به 
اهدای خون داش��ته باش��ند و دارندگان همه 
گروه های خونی در این امر حیاتی مشارکت 
کنن��د. وی با اش��اره ب��ه ابتالی ش��ماری از 
هموطنان اهدا کننده خون، به کرونا، یک ماه 
پ��س از بهبودی را بهترین زمان اهدای خون 
پس از ابتال برشمرد به نحوی که نه برای اهدا 
کننده و نه برای گیرنده خون ضرری نداشته 
باشد. جمالی با اشاره به مدت منع اهدای خون 
پس از تزریق برخی واکسن ها گفت: کسانی 
که واکسن اس��پوتنیک و آس��ترازنکا تزریق 
کرده ان��د، ت��ا ۱۴ روز از اه��دای خون معاف 
هستند و  افرادی که انواع دیگر واکسن نظیر 
سینوفارم و برکت را دریافت کرده اند معافیت 
اهدای خون ندارند و می توانند با خیال راحت 

خون اهدا کنند. 

آغاز اعزام بدون روادید زائران 
ایرانی به عتبات

معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور از اعزام  
۵۰ ه��زار زائ��ر ایرانی به عتب��ات عالیات و 
بدون روادید خبر داد.سید مجید میراحمدی 
با اعالم خبر اعزام بدون روادید زائران ایرانی 
به عتبات از شنبه ۲۵ تیرماه اظهار کرد: این 
اعزام در پی توافق های انجام شده با وزارت 
کشور عراق صورت می گیرد و در ایام غدیر 
۵۰ ه��زار زائر ایرانی می توانن��د از مرزهای 
زمینی به صورت انف��رادی یا کاروانی عازم 
عراق شوند.وی افزود: ش��مار زائران در ماه 
محرم در س��فر به عتبات عالی��ات افزایش 
می یابد.معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور 
خاطرنش��ان کرد: زائران از مرزهای شلمچه 
و مه��ران می توانند به عتبات عالیات س��فر 

کنند.

دستگیری کالهبرداران »برنامه شاد« 
در تهران

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و 
دستگیری ۲ نفر کالهبردار اینترنتی با عنوان 
اپراتور پش��تیبان در شبکه آموزشی شاد خبر 
داد.سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس 
پلی��س فتا تهران بزرگ اظه��ار کرد: در پی 
مراجعه چندین نفر از ش��هروندان به پلیس 
فتا پایتخت مبنی بر دسترس��ی غیرمجاز به 
حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام 
و کالهب��رداری از مخاطبین آنها، مراتب به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت 
قرار گرفت.وی ادامه داد: کارشناسان پلیس 
فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اقدامات 
تخصصی خود را آغاز کردند و در تحقیقات 
اولی��ه مش��خص گردید مجرمین ب��ا ایجاد 
چندین اکانت در ش��بکه ش��اد با نام اپراتور 
پش��تیبان پیامی تحت عنوان حذف حساب 
کاربری برای کاربران ارسال کرده و افراد را 
ترغیب می کنند که جهت تایید هویت خود 
کد ۵ رقمی ک��ه از طریق پیامک برای آنها 
ارسال می گردد را برای پشتیبان ارسال کنند.
رئی��س پلیس فتا تهران بزرگ افزود: پس از 
ارسال کد برای سارقین توسط کاربران شبکه 
آموزشی شاد که عموما قشر نوجوان هستند 
این ش��یادان با دسترسی غیرمجاز به شبکه 
اجتماعی تلگرام افراد با سوءاستفاده از شماره 
تلفن و هویت آنه��ا اقدام به کالهبرداری از 
مخاطبین ش��کات می کردند.وی با اشاره به 
اینکه این پرون��ده تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر 
شاکی داشته و تعداد شکات پرونده همچنان 
در حال افزایش اس��ت، بیان کرد: افس��ران 
س��ایبری پلیس فتا پایتخت با بررسی همه 
جوانب پرونده و به کارگیری روش های فنی 
و علمی موفق ش��دند متهمین را در فضای 
مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی 
هر دو مج��رم را در محل اختف��ای خود در 
حاشیه تهران دستگیر و به همراه تجهیزات 
الکترونیک به پلیس فتا منتقل کردند.گودرزی 
با اشاره به اینکه این باند بیش از ۲۰ میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده بودند، خاطرنش��ان 
کرد: ای��ن مجرمین با سوءاس��تفاده از عدم 
آگاه��ی برخی از کاربران ش��بکه آموزش��ی 
شاد که بیشتر از طیف سنی نوجوانان بودند 
اقدام��ات مجرمانه خود را پیش برده بودند و 
زندگی ش��هروندان زیادی را بازیچه اهداف 

شوم خود قرار داده بودند.

سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در 
خیابان 1۷ شهریور

مرد جوانی که در خیابان ۱۷ ش��هریور اقدام 
به سرقت مسلحانه از یک طالفروشی کرده 
بود، دس��تگیر ش��د  . این در حالی اس��ت که 
۲ همدس��ت وی پس از مش��اهده ماموران 
پلی��س از مهلکه گریختند.ش��نبه ۲۵ تیرماه 
جاری، گ��زارش درگیری  ۲ مرد داخل یک 
طالفروش��ی در خیابان ۱۷ شهریور از سوی 
اهالی محل��ه به مرکز فوریت های پلیس��ی 
۱۱۰ گزارش داده شد.با اعالم این خبر، تیم 
عملی��ات کالنت��ری ۱۲۸ تهران نو و عوامل 
ضربت سرکالنتری یازدهم پلیس پیشگیری 
بالفاصله راهی محل حادثه شدند و اقدامات 
اولیه را آغاز کردند.تیم پلیسی پس از حضور 
در طالفروش��ی به درگیری  خاتمه دادند و 
در ادامه متوجه ش��دند، م��رد جوان به قصد 
سرقت مس��لحانه وارد این طالفروشی شده 
و درگیری را آغاز کرده اس��ت.در تحقیقات 
ابتدایی مشخص شد، ۲ همدست سارق که 
بیرون از طالفروشی حضور داشتند و در حال 
کشیک بودند، پس از ش��نیدن صدای آژیر 
ماموران کالنتری سریعا با خودرو پژو پارس 
پا به فرار گذاشتند.در ادامه ماموران کالنتری 
۱۲۸ تهران نو در بازرسی بدنی از متهم موفق 
به کشف سالح کلت کمری به همراه ۶ گلوله 
جنگی و یک سالح سرد شدند.از سوی دیگر 
بررس��ی ها نش��ان داد، متهم پس از ورود به 
طالفروشی با جعل عنوان مامور اداره آگاهی 
قصد سرقت محتویات داخل مغازه را داشته 
که پس از ایجاد درگیری با فروش��نده مغازه 
و ازدح��ام مردم و با حضور بموقع پلیس این 

سرقت ناکام مانده است.

اخبار

گ�روهاجتماعی:سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: شایعه استفاده از واکسن آسترازنکای 
تاریخ گذشته صحت ندارد و در هیچ یک از 
مراکز واکسیناس��یون از هیچ واکسن تاریخ 
مصرف گذش��ته ای استفاده و تزریق نشده 

است.به گزارش »عصر ایرانیان« پدرام پاک 
آیین با بیان این مطلب افزود: تاریخ انقضای 
آخرین محموله واکسن آسترازنکا که وارد 
کش��ور شده، بر اساس مجوز کارخانه تولید 
کننده واکسن که آن هم بر مبنای مطالعات 
پایداری صورت گرفته، از ابتدای تولید شش 
م��اه بعد از زمان تولید تعیین ش��ده بود که 
ب��ا ۱۷ جوالی ۲۰۲۲ مصادف با یکش��نبه 
۲۶ تیر یعن��ی دیروز برابر بود.س��خنگوی 

وزارت بهداش��ت تصریح کرد: مس��تندات 
کام��ل مربوط به هر واکس��ن خارجی باید 
پس از تولید توس��ط ش��رکت تولید کننده 
برای کش��ور مصرف کننده ارسال شود. در 
خصوص محموله اخیر آس��ترازنکا هم این 
مس��تندات به طور کامل توس��ط سازمان 
غذا و دارو وصول، بررس��ی و تایید شد.وی 
تاکید کرد:  بدون تایید مس��تندات واکسن 
خارجی در سازمان غذا و دارو  هیچ واکسنی 

نمی تواند وارد کشور شود.دستیار رسانه ای 
وزیر بهداشت خاطر نشان کرد:  مستندات 
آخرین محموله آس��ترازنکا که وارد کشور 
شده حاکی از آن است که تاریخ انقضا ۶ ماه 
بعد از تولید در کشور مبدأ یعنی ۱۷ جوالی 
۲۰۲۲ ) ۲۶ تیرماه جاری( بوده است و این 
تاریخ بر روی برچس��بی که سازمان غذا و 
دارو بر روی همه ویال های واکس��ن و نه 
اختصاصا بر روی این ش��ماره سریال درج 

می کند، درج ش��د.پاک آیین افزود: اگر به 
تصاوی��ری که در فضای مجازی منتش��ر 
شده دقت شود، برچسب سازمان غذا و دارو 
را می بینیم که »کی��و آر کد« اختصاصی 
واکسن را دارد و همه اطالعات واکسن که 
کارخانه تولیدکننده منظور کرده، شامل کد 
اختصاصی یا همان یو آی دی  واکس��ن و 
در زیر این کد شماره سریال و تاریخ دقیق 

انقضا درج شده است.

استفاده از واکسن آسترازنکای تاریخ گذشته صحت ندارد
سخنگوی وزارت بهداشت: 

گرمازدگی چه بالیی بر سر سیستم ایمنی انسان می آورد؟
بدن انسان و میزان تحمل گرما؛

گروهاجتماعی:مرگ و میرهای ناشی از گرمازدگی نشان 
می دهد این بیماری شوخی نیست؛  تعلل برای درمان آن 
می تواند موجب مرگ شود. حاال موضوع مهم این است 
که بدن انسان تحمل چه میزان گرما را دارد و نشانه های 
گرمازدگی چیس��ت؟به گزارش »عصر ایرانیان« از صبح 
پیش از ش��روع گرما از خانه بیرون آمده س��وار بی آرتی 
و مترو ش��ده دنبال چندکار اداری رفته است؛ امروز از آن 
روزهای گرم است. جوان با بنیه به نظر می رسد اما حوالی 
بعد از ظهر با آمبوالنس های اورژانس به بیمارستان آورده 
ش��ده به پزشک در توضیح ش��رح حالش می گوید فقط 
بی حال و خس��ته بودم و فک��ر نمی کردم یک مرتبه در 
خیاب��ان از حال بروم. پا درد داش��تم ولی فکر می کردم 
دلیلش پیاده روی هایی بوده که از صبح داش��تم؛  پزشک 
توضیح می دهد دچار گرمازدگی شده و اگر رهگذران در 
خیابان ب��ا ۱۱۵ تماس نمی گرفتند ممکن بود جانش را 
از دس��ت بدهد.حاال با مروری بر اخبار متوجه خطرناک 
بودن گرمازدکی می شویم؛ افزایش دمای طاقت فرسا که 
موجب وقوع موج گرما در اس��پانیا و پرتغال شده دستکم 
3۲۲ کشته برجا گذاشته است. آمارهایی در اسپانیا منتشر 
ش��د که نش��ان می دهد: افزایش دما در سه روز نخست 
موج گرما در این کش��ور که از روز یکش��نبه آغاز ش��ده، 
۸۴ کشته برجا گذاش��ته است همچنین وزارت بهداشت 
پرتغال اعالم کرده اس��ت که در فاصله هفتم تا سیزدهم 
ماه جوالی ۲3۸ مورد فوت ناشی از گرما ثبت شده است.

در روزهای گذشته روند افزایش دما در شبه جزیره ایبری 
ادامه داش��ت و این نگرانی را ایج��اد کرد که آمار نهایی 
مرگ و میرها به میزان قابل توجهی بیشتر شود.باالرفتن 
دمای هوا در فصل تابس��تان یکی از دغدغه های بشر نه 
تنه��ا در جغرافیاهای کویری و خش��ک بلکه در نواحی 
مرطوب و ش��رجی است.سئوال اصلی این است که بدن 
انس��ان توانایی تحمل چه دمایی را دارد؟ زمانی که گرما 
با رطوبت و ش��رجی مخلوط می شود چه اتفاقی می افتد؟ 
خالصه اینکه بهترین دما برای انجام فعالیت های روزمره 
چیست و راه های مقابله با گرما کدام ها هستند و دست آخر 
عالئ��م و نش��انه های گرمازدگی چیست؟کارشناس��ان 
همواره نس��بت به ترکیب هوای گرم با شرجی و رطوبت 
باال هش��دار داده اند. چیزی که به زعم آن ها دمای حباب 
مرط��وب )Wet-bulb temperature( خوان��ده 
می ش��ود و می تواند تهدیدی جدی بر بدن انسان باشد.  
دم��ای حباب تر ی��ا دمای حباب مرط��وب در یک اتاق 
سرپوشیده در حقیقت دمای نهایی هوای این اتاق پس از 
تبخیر آب تا حدی اس��ت که رطوبت هوا به اشباع برسد؛ 
بنابرای��ن اگر دمای حباب مرطوب از میزان مش��خصی 

باالتر باشد، تعریق دیگر نمی تواند باعث خنک شدن بدن 
شود و ثابت نگه داشتن دمای مرکزی بدن از کنترل خارج 
می شود.  طبق محاسبات یکی از پژوهش های کلیدی در 
این زمینه که در سال ۲۰۱۰ انجام شده بود، دمای حباب 
مرطوب 3۵ درجه س��انتیگراد اس��ت و باالتر از این دما، 
بدن انس��ان قادر به تطبیق خود با گرمای شرجی  نیست 
اما نتای��ج تحقیق جدید که اوایل س��ال جاری میالدی 
در دانش��گاه دولتی پنسیلوانیای آمریکا منتشر شد، نشان  
می دهد که دمای آستانه تحمل بشر بسیار پایین تر از این 
میزان است.جزئیات یافته های این محققان پرده از دمای 
مناسب برای انجام فعالیت های روزمره برمی دارد. آن ها 
برای پاس��خ به این پرس��ش آزمایش های متعددی روی 
افراد جوان و بزرگساالن تندرست انجام دادند و در نهایت 
مش��خص شد که ترکیب گرما و رطوبت می تواند آستانه 
تحمل افراد را بس��یار پایین ت��ر از 3۵ درجه ای بیاورد که 
در تحقیق س��ال ۲۰۱۰ محاسبه ش��ده بود. دمای حباب 
مرطوب طبق مشاهدات تحقیق جدید اگر میزان شرجی 
ب��ودن هوا ۱۰۰ درصد باش��د در دم��ای 3۱ درجه اتفاق 
می افت��د. اگر رطوبت ه��وا تنها ۶۰ درصد باش��د، دمای 
حباب مرطوب می تواند تا 3۸ درجه س��انتیگراد هم باال 
رود.در معرض گرم��ا و رطوبت باال قرار گرفتن به مدت 
طوالنی می تواند باعث بیماری های جدی مرتبط با گرما 
در انس��ان ش��ود. پایین تر از دمای حباب مرطوب انسان 
می تواند نسبتا دمای بدن خود را در طول زمان ثابت نگه 
دارد اما باالتر از ای��ن دما، حرارت بدن هم به طور مداوم 

افزایش می یابد. وقتی دمای بدن از حد معینی تجاوز کند، 
قلب باید برای پمپاژ کردن خون به س��طح پوست برای 
رفع گرما، س��خت تر کار کند و این درحالیست که وقتی 
عرق می کنیم، س��طح مایعات بدن هم کاهش می یابد و 
در موارد بسیار وخیم این موضوع می تواند به گرمازدگی 
منجر ش��ود.گرمازدگی و بیماری های وابسته به آن یک 
عامل جدی تهدیدکننده زندگی ما انسان ها بشمار می آید. 
نتایج این تحقیقات نشان می دهد که حتی دمای پایین تر 
ه��م زمانی که با رطوبت همراه می ش��ود بر روی قلب و 
دیگر اعضای بدن فشار وارد می کند؛ فشاری که می تواند 
برای افراد آسیب پذیر و به ویژه آن هایی که مشکل قلبی 
دارن��د، خطرناک باشد.س��عید مهر س��روش رئیس اداره 
آم��وزش و پژوهش اورژانس تهران ب��ا بیان اینکه بدن 
انس��ان همواره تالش می کند با غ��ده هیپوتاالموس به 
تعادل دما کمک کند، گفت: افزایش و یا کاهش دما می 
تواند خطرات جبران ناپذیری برای انسان به همراه داشته 
باشد. دمای مناسب برای بدن انسان 3۷ درجه است.  وی 
با اش��اره به افزایش دما در این روزها در شهرهای کشور 
افزود: افراد باید ش��ناخت کافی از گرمازدگی و چگونگی 
مواجهه با این بیماری اورژانسی داشته باشند در این فصل 
گرمازدگی می تواند بس��یار خطرناک باشد.این کارشناس 
اورژانس با بیان اینکه گرمازدگی درجات مختلفی دارد و 
در هر مرحله باید درمان های مختلفی را انجام داد، گفت: 
در یکی از درجات نخس��ت آن، ف��ردی که در فضا گرم 
ب��وده دچار گرفتگی عضله و درد و گرفتگی در عضالتی 

مانند مچ پا و یا ران پا می ش��ود؛ این مرحله نگران کننده 
و اورژانس��ی نیست اما باید توجه ش��ود فرد بیش از این 
دچار گرمازدگی نش��ود.وی ادامه داد: در حالت دوم، فرد 
گرمازده احساس خستگی و بی حالی می کند، روی پوست 
این فرد س��رد و تعریق وجود دارد و ب��دن در این حالت 
تالش می کند دمایش را به حالت عادی برگرداند؛ در این 
حالت اگر بدن به حالت عادی برنگردد ممکن است از ۲۰ 
تا ۸۰ درصد فرد جان خود را از دس��ت دهد.مهر سروش 
افزود: در گرمازدگی درجه س��وم،  مکانیسم خنک سازی 
بدن کار نمی کند؛ پوس��ت بدن فرد داغ و قرمز خشک/ 
مرطوب است و فرد هوشیاری خود را از دست می دهد. در 
این شرایط احتمال مرگ مغزی وجود دارد.وی در تشریح 
گرمازدگی غیر فعالیتی کالس��یک و گرمازدگی فعالیتی 
گفت: در گرمازدگی غیرفعالیتی که بیشتر برای سالمندان 
و ن��وزادارن اتف��اق می افتد؛ فرد حت��ی در فضای منزل 
ممکن است دچار گرمازدگی شود؛  در این حالت فراموش 
ک��ردن مصرف مایع��ات، ابتال به برخ��ی از بیماری ها یا 
مصرف برخی داروها می تواند در ابتال به این گرمازدگی 
نقش داشته باشد. نوزادان نیز چون توانایی بیان احواالت 
خود را ندارند ممکن اس��ت دچار این شکل از گرمازدگی 
شوند.این کارشناس اورژانس درباره نوع دیگر گرمازدگی 
یعنی گرمازدگی فعالیتی افزود: در این نوع گرمازدگی فرد 
جوان در حین انجام فعالیت دچار این بیماری می شود؛ که 
در صورت مواجهه نادرست می تواند خطرات ناگواری به 
همراه داشته باشد.مهرسروش افزایش دمای مرکز بدن، 
گرفتگی عضالنی، ضعف و خس��تگی،  سرگیجه، تنفس 
عمیق، بی اشتهایی، استفراغ، ضعف روانی را از نشانه های 
گرمازدکی عنوان کرد و  گفت:  پوس��ت مرطوب و رنگ 
پریده یا پوست گرم و خشک از دیگر این نشانه ها است.
وی با اش��اره به اینکه رطوبت باالی هوا نیز در کنار دما 
می تواند به افزایش گرمازدگی منجر شود، افزود: رطوبت 
باالی ۷۵ درصد سبب افزایش گرمازدگی می شود؛  دمای 
3۲ درج��ه و رطوبت ۷۵ درصد ش��روع گرمازدگی افراد 
است. بنا به این گزارش، افراد باید در هنگام بروز عالئم 
گرمازدگی با کارشناس��ان اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و 
توصیه های کارشناس��ان را انج��ام دهند. برای کمک به 
اف��راد گرمازده، فرد باید به اتاقی که خنک اس��ت منتقل 
و در حالت آرام قرار گیرد. نوشاندن آب تنها به فردی که 
در حالت هوشیاری کامل است توصیه می شود؛ همچنین 
درآوردن لباس و اس��پری آب )نه چندان خنک( به بدن 
ای��ن افراد و قرار دادن آنها در زیر پنکه از دیگر توصیه ها 
است و در صورت رفع نشدن، آمبوالنس برای آن ها اعزام 

می شود.

معاون تولید انس��تیتو پاس��تور ایران گفت: بر حسب 
اس��تاندارد های بین المللی، برای محصوالت خطوط 
تولید واکس��ن جدید، پس از انجام آزمایشات کنترل 
کیفی��ت، تاری��خ مصرف بر اس��اس داده ه��ای اولیه 
پایداری کوتاه مدت)مثال برای ۶ ماه( درج می ش��ود.

دالرام درود ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب افزود: ب��ا ادامه 
مطالعات پایداری طوالنی مدت در ش��رایط واقعی و 
تس��ریع شده، نمونه های تولید شده مجددا در مقاطع 
زمانی مشخص مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه 
به نتایج پایداری، مجوز مصرف تمدید می ش��ود.وی 
تصریح کرد: به عبارت س��اده تر برای محصول جدید 
که ۶ماه از تاریخ تولید اولین نمونه های آن نگذش��ته 
اس��ت، نمی توان تاریخ انقضای ۲ یا س��ه ساله درج 
ک��رد، چون هنوز این محص��ول در آن مقاطع زمانی 
مورد بررس��ی قرار نگرفته اس��ت؛ بنابری��ن در مورد 
درج تاریخ مصرف و نیز نحوه بررس��ی و تایید قابلیت 
مصرف واکسن پاستوکووک، کامال بر اساس اصول و 
اس��تاندارد های  علمی و بین المللی عمل شده است.
دکتر درود اظهارداشت: ش��رکت های تولیدکننده بر 
حس��ب آزمون های پایداری دمایی، فیزیکوشیمیایی 
و زیس��تی، مدت زمان حف��ظ کیفیت )تاریخ مصرف( 

و کارایی واکس��ن ها و یا داروه��ا را تعیین می کنند. 
این اقدام بر اساس راهنماهای ملی و بین المللی و با 
تایید رگوالتوری )در ایران، سازمان غذا و دارو( انجام 
می شود پس تاریخ مصرف محصوالت، قابل بررسی 
 Expiration« مجدد است که به زبان تولید به آن
dating extension« یا افزایش تاریخ انقضا می 
گویند.معاون تولید انستیتو پاستور ایران گفت: با ورود 
واکس��نی مانند »پاس��توکووک« به بازار مصرف که 
توس��عه و تولید آن در دنیا برای اولین بار اتفاق افتاده 
است، همزمان با تولید و اخذ مجوز استفاده اضطراری 
مصرف، تست های پایداری اولیه به مدت مثال ۶ماه 
انجام و روی برچس��ب نوشته می شود: »۶ماه تاریخ 
مصرف دارد« )به این معنی که تا پایان ۶ماه تست ها 
انجام شده است( همزمان با ورود به بازار و مصرف، از 
همان س��ری ساخت تعداد مورد نیاز برای ادامه تست 
ها بر اس��اس پروتکل های م��دون در محل کارخانه 
نگهداری می ش��ود و تست های طوالنی تر از ۶ ماه 
)یک، دو و س��ه سال( انجام می شود و این بر اساس 
الزامات است.وی خاطرنشان کرد: با ارسال به هنگام 
مس��تندات به س��ازمان غذا و دارو، می توان افزایش 
م��دت زمان مصرف را تقاضا ک��رد و این یک فرایند 

مرسوم در صنعت تولید واکسن و داروسازی دنیا است.
درود افزود: در خصوص ش��رایط خاص تولید واکسن 
های کووید۱۹ در دنیا و با توجه به شرایط اضطراری 
و لزوم ورود فوری به بازار این محصوالت، نمی توان 
منتظر نتایج یک یا دو ساله پایداری ماند و مثال هایی 
از به روزرس��انی و تغییر تاریخ انقضای واکس��ن های 
کووی��د-۱۹ در پرونده واکس��ن س��ازهای به نام دنیا 
وج��ود دارد )واکس��ن هایی نظیر فای��زر، مدرنا و ...(. 
وی ادام��ه داد: این انتظار وج��ود دارد در مواردی که 
ش��بهات این چنینی مطرح می شود، باید موضوعات، 
توسط نهادهای نظارتی و معتبر اطالع رسانی شود تا 
فرایندهای تولیدمحور که بر اساس استانداردهای روز 
دنیا، در حال اجراس��ت سبب نگرانی مردم و مصرف 
کنندگان نشود.این متخصص داروسازی صنعتی گفت: 
انس��تیتو پاستور ایران با سابقه ای یکصدساله در تولید 
واکسن ها و محصوالت سالمت محور، این اطمینان 
مجدد را به ش��هروندان می دهد که در حفظ سالمت 
مردم، همچنان بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی، به 
تولید و کنترل کیفیت محصوالت خود اهتمام داشته 
و حقوق مص��رف کنندگان را در نظر دارد.درود تاکید 
کرد: مس��تندات مربوط به درخواس��ت افزایش تاریخ 

مصرف واکس��ن های پاس��توکووک را ت��ا ۲۴ ماه بر 
اس��اس داده ها و نتایج مطالعات علمی به س��ازمان 
غذا و دارو ارسال شده است.وی خاطرنشان کرد: این 
واکسن، تنها واکس��ن تولید داخل دارای مجوز برای 
واکسیناس��یون فرزندانمان از ۵ س��ال به باال و دارای 
مج��وز تزریق به عن��وان یادآور، برای تمام واکس��ن 
های مورد اس��تفاده در کش��ور اس��ت.این متخصص 
داروس��ازی صنعتی توصیه کرد: مردم به استناد اخبار 
در حال گردش در فضاهای مجازی که توس��ط افراد 
غیرمتخصص منتش��ر می شود خود را درگیر حواشی 
نکرده و با اطمینان به متخصصان کشورمان همچنان 
خانواده و اطرافیان خود را به اس��تفاده از ماس��ک در 
فضاهای سربس��ته و تکمیل برنامه واکسیناس��یون و 
تزریق دز یادآور واکس��ن تش��ویق کنند.معاون تولید 
انس��تیتو پاس��تور ایران گف��ت: تاکنون بی��ش از ۱۴ 
میلیون دز از واکس��ن تولیدی انس��تیتو پاستور ایران 
در اختیار وزارت بهداش��ت قرار گرفته است. عالوه بر 
این، بالغ بر ۲میلیون دز واکسن هم تولید شده است و 
در انبارهای معاونت تولید انستیتو پاستور ایران موجود 
اس��ت که در صورت اعالم نیاز وزارت بهداشت، قابل 

تحویل است.

آیا واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته وجود دارد؟

برنامه ریزی پلیس برای ساخت ۶0 هزار خانه سازمانی
جانش��ین فرمانده فراجا از برنامه ریزی برای ساخت ۶۰ هزار خانه ساختمانی 
برای ماموران پلیس خبرداد.س��ردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا در 
گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام ساخت منازل سازمان برای نیروهای پلیس 
گفت:  تامین نیازهای معیش��تی ماموران انتظامی یکی از اولویت های پلیس 
اس��ت و در این میان یکی از ابزارهای مدیریتی برای خادمان مردم در فراجا 
طرح گس��ترش شهرک های سازمانی ماموران پلیس است.وی با بیان اینکه 
مام��وران فراجا به مردم خدمت و خانواده های آن ها نیز در کنار این ماموران 
ایثارگری می کنند، گفت: در همین راس��تا نیز باید نیازهای اولیه این ماموران 
تامین شود. خوشبختانه در دولت سیزدهم مقرراتی وضع شده که به نیازهای 
کارکنان با سرعت بیشتری رسیدگی شود.جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا 

با اشاره به اقدامات  انجام شده در زمینه تامین نیاز مسکن ماموران انتظامی 
گفت: انتظامی کل کش��ور در این زمینه برنامه ریزی های الزم را انجام داده 
و س��اخت بیش از ۶۰ هزار خانه س��ازمانی را با همکاری وزارت راه، مسکن 
و شهرس��ازی در دستورکار قرار داده اس��ت.رضایی ابراز امیدواری کرد که با 
هماهنگی ها و توافقات انجام ش��ده نیازهای اولی��ه ماموران پلیس در زمینه  
س��اخت خانه های س��ازمانی و ملکی طی چند سال آینده برطرف شود.پیش 
از این سردار حسین اش��تری، فرمانده فراجا  در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
س��اخت ۱۴۱۲ واحد س��ازمانی پلیس گفته بود:» باید حداقل های معیش��تی 
را برای کارکنان فراجا فراهم کنیم و مهمترین آن مس��کن اس��ت. مس��کن 
س��ازمانی و مسکن مهر گذراس��ت و اولویت ما مسکن شخصی است اما بر 

اساس گس��ترده بودن خانه های سازمانی را نیز می سازیم.  ما در یک برنامه 
ریزی پنج س��اله باید همه کمبوده��ا را برطرف کنیم.«او همچنین گفته بود 
ک��ه »یکی از ماموریت های اصلی ما توجه به معیش��ت کارکنان اس��ت که 
س��عی می کنیم حداقل ه��ا را در این زمینه فراهم کنیم. ب��ا طرح هایی که از 
س��ال گذشته انجام ش��ده و با احداث قرارگاه جهادی مسکن فراجا در نقاط 
مختلف کش��ور کار س��اخت واحدهای س��ازمانی و ملکی در دستور کار قرار 
می گی��رد. امیدواریم در یک برنامه تامین اکث��ر نیازهای رفاهی نیروها را به 
نتیجه برس��انیم. همچنین قراردادی با شرکت های مورد توافق امضا شده و 
به تسریع برنامه های ما کمک می کند.خیرین امنیت ساز هم می توانند در این 

پروژه با ما همکاری کنند.«
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اقتصاد خرد

مجوز افزایش قیمت 4 قلم محصول 
لبنی تکذیب شد

مدیرکل دفتر بازرس��ی و نظ��ارت کاالهای 
اساس��ی وزارت جه��اد کش��اورزی گف��ت: 
هیچ گون��ه افزای��ش قیمت��ی ب��رای ۴ قلم 
محص��ول لبنی تنظیم بازاری و حتی س��ایر 
اقالم لبنی نخواهیم داشت.مس��عود امراللهی 
در گفت وگو با »عصر ایرانیان« در خصوص 
نامه اخیر انجمن لبن��ی مبنی بر عدم امکان 
تخصیص ۵۰ درصدی تولیداتش��ان به چهار 
قل��م محصول لبن��ی تنظیم ب��ازاری گفت: 
دیروز در جلس��ه با حضور نمایندگان سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
فروش��گاه های زنجی��ره ای، بازرس��ی ات��اق 
اصناف و س��وپرمارکتی های اس��تان تهران 
مشکل ضریب س��ود تولیدکنندگان و توزیع 
کنن��دگان آنالیز و تعیین ش��د.مدیرکل دفتر 
بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به ابالغ مصوبه سود 
بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان افزود: بر 
اساس این مصوبه مقرر ش��د تولیدکنندگان 
۵۰ درص��د تولی��دات خود را ب��ه تولید چهار 
قلم محص��ول لبنی تنظیم ب��ازاری و توزیع 
کنندگان عالوه بر تأمین نیاز بازار محصوالت 
را ب��ا نرخ ه��ای مص��وب قبل��ی در اختی��ار 
مصرف کنندگان قرار دهند.وی بیان کرد: در 
واقع مشکل اصلی تولیدکنندگان لبنی میزان 
سود بین تولید و توزیع بود که با ورود دولت و 

آنالیز قیمت ها این مشکل برطرف شد.

خرید گندم از مرز ۵ میلیون و 300 
هزارتن عبور کرد

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با 
اع��الم اینکه خرید گن��دم از مرز ۵ میلیون و 
3۰۰ هزارتن عب��ور کرد، گفت: پیش بینی ما 
این است که خریدمان از مرز ۶ تا ۶.۵ میلیون 
تن بگذرد.علیرضا مهاجر معاون امور زراعت 
وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با »عصر 
ایرانیان« اظهار داش��ت: ت��ا کنون بیش از ۵ 
میلی��ون و 3۰۰ هزار تن گندم از کش��اورزان 
خریداری شده است که این میزان در مقایسه 
با سال گذشته از افزایش یک میلیون و 3۵۰ 
هزار تنی حکای��ت دارد.وی افزود: پیش بینی 
ما این است که با توجه به اینکه هنوز حدود 
س��ی چهل درصد از اراضی در غرب کشور و 
مناطق برداشت نشده، تولیدمان خیلی بیشتر 
از سال گذشته باش��د و خریدمان هم از مرز 
۶ ت��ا ۶.۵ میلیون تن بگذرد ک��ه با توجه به 
شرایط خشکسالی و جنگ و مسایل مختلف 
جهان دستاورد بزرگی است.مهاجر همچنین 
گفت در تولید جو ه��م موفقیت های زیادی 
کش��اورزان به دست آوردند و نزدیک به یک 
میلیون تن پیش بینی می شود که تولید نسبت 
به سال گذش��ته افزایش پیدا کرده و بخشی 
از دغدغه ه��ای دامداران کاهش پیدا بکند.به 
گفته مهاج��ر، در زمین��ه ذرت علوفه ای هم 
تولید به مرز ۱۵.۵ میلیون تن رسیده که این 
می��زان بیش از نیاز و یک��ی از موفقیت های 

بزرگ کشور است.

صنعت کشاورزی بر محور دانش و 
بهره گیری از فناوری توسعه یابد

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و مناب��ع طبیعی خراس��ان رضوی بر ترویج و 
توسعه کشاورزی بر محور دانش و بهره گیری 
از فن��اوری تاکی��د کرد.ب��ه گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، مسعود نجف نجفی در آئین تجلیل 
از قهرمانان تولید در بخش کشاورزی کاشمر 
و کوهس��رخ که در سالن همایش های مرکز 
آموزش عالی این شهرس��تان برگزار ش��د، بر 
ترویج و توس��عه کش��اورزی بر محور دانش 
و بهره گی��ری از فناوری تاکی��د و اظهار کرد: 
تنها راه رسیدن به عملکرد تولید در 3۰ سال 
آینده، استفاده از دانش و تحقیقات برای بخش 
کش��اورزی است.سرپرست مرکز تحقیقات و 
آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی خراس��ان 
رضوی افزود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی، 
از تالش��گران حوزه برقراری، تأمین و دفاع از 
امنیت غذایی کش��ور هستند که تالش آن ها 
شایسته تقدیر است.وی عنوان کرد: به برکت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی اتفاقات خوبی 
در حوزه غذا رقم خورده اس��ت به گونه ای که 
میزان تولی��د محصوالت غذای��ی در ابتدای 
انقالب ۲۵ میلیون تن در سال بوده است که 
این رقم هم اکن��ون با افزایش پنج برابری به 
۱۲۵ میلیون تن رس��یده اس��ت. نجف نجفی 
گفت: در آینده ای نزدیک که جمعیت کشور به 
بیش از ۱۰۰ میلیون نفر افزایش می یابد، نیاز 
غذایی این جمعیت به بیش از ۱۸۰ میلیون ُتن 
اس��ت، که باید از اکنون برای تأمین این نیاز 

راهکارهای علمی و تحقیقاتی استفاده شود.

اخبار

آغاز روند کاهشی قیمت برنج در 
بازار

مدی��رکل بازرگان��ی داخل��ی وزارت جهاد 
از تثبیت قیم��ت محصوالت  کش��اورزی 
پروتئین��ی و لبن��ی و کاه��ش قیمت برنج 
خب��ر داد و علت گرانی حبوبات را افزایش 
دو براب��ری قیمت های جهان��ی آن اعالم 
کرد.ب��ه گزارش »عص��ر ایرانیان« به نقل 
از وزارت جهاد کش��اورزی، مجید حس��نی 
مقدم، مدی��رکل بازرگان��ی داخلی وزارت 
جهاد کش��اورزی گفت: تا قب��ل از اجرای 
ط��رح مردم��ی س��ازی و اص��الح نظام 
یارانه ها که ۲۱ اردیبهش��ت م��اه اجرایی 
ش��د، نهاده های دامی ب��رای تولید مرغ و 
تخم مرغ ب��ا ارز ترجیحی تامین می ش��د 
ام��ا هزینه تمام ش��ده ای��ن دو کاال صرفًا 
نهاده دامی نیس��ت.وی اف��زود: نهاده های 
ذرت و کنجال��ه تنه��ا ۶۰ درصد از هزینه 
تمام شده مرغ گوش��تی را شامل می شود 
و مابقی آن مربوط به دس��تمزد، متیونین، 
داروه��ای دامپزش��کی، هزینه های انرژی 
و… اس��ت. قیمت های م��رغ و تخم مرغ 
کاماًل مدیریت ش��ده بود و ب��ا هماهنگی 
س��ازمان حمایت تعیین می شد؛ به عنوان 
مثال قیمت مرغ در طول یک سال گذشته 
یک بار ۲۴ ه��زار ۹۰۰ تومان، پس از آن 
3۱ ه��زار تومان برای مصرف کننده تعیین 
ش��د و پ��س از طرح اص��الح یارانه ها و با 
توجه به اینک��ه ارز تخصیصی به نهاده ها 
ب��ه نیمایی تغییر ک��رد، قیمت مرغ و تخم 
مرغ توسط سازمان حمایت برای مرغ ۵۹ 
ه��زار و ۸۰۰ تومان و قیمت تخم مرغ هم 
ب��ه ازای هر کیلوگرم 3۹ هزار ۸۰۰ تومان 

تعیین شده است.

کیفیت آرد و نان کشور در وضعیت 
مطلوب قرار دارد

ب��ر اس��اس اع��الم مرک��ز پژوهش های 
غ��الت ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران، 
کیفیت انواع آرد و نان س��نتی کش��ور در 
به��ار امس��ال در وضعی��ت مطل��وب قرار 
دارد.به گزارش »عص��ر ایرانیان« به نقل 
از ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران، مرکز 
پژوهش ه��ای غ��الت این ش��رکت برای 
پایش مس��تمر وضعیت کیفیت آرد و نان، 
ضم��ن نمونه گی��ری از آرده��ا و نان های 
تولیدی کش��ور، ای��ن اقالم را بر اس��اس 
استاندارد ۱۰3 آرد و استاندارد ۲۶۲۸ انواع 
نان سنتی، مورد آزمایش قرار داده و نتایج 
آن را در قالب گزارش منتشر می کند که بر 
اساس این گزارش، در سه ماه ابتدای سال 
جاری، کیفیت انواع آرد و نان در سراس��ر 
کشور منطبق با استانداردهای موجود بوده 
و از وضعیت مطلوب برخوردار است.در این 
بررس��ی، نمونه انواع آردهای تولیدشده در 
کشور بر اساس پراکنش جغرافیایی، مورد 
آزمایش ه��ای تخصصی ق��رار گرفته اند و 
نتایج آزمایش ها که با توجه به درصدهای 
موجود رطوبت، خاکس��تر در ماده خشک، 
پروتئی��ن، گلوتن مرط��وب و ابعاد و اندازه 
نش��ان دهنده  ش��ده اند،  اس��تخراج  ذرات 
محدوده مجاز اس��تاندارد ۱۰3 و دامنه ۲۸ 
و ۲۹ اس��ت که بیانگ��ر کیفیت خوب این 
محصول برای مص��رف واحدهای نانوایی 

سنتی در سراسر کشور است.

خودرو، رکورددار بخش تولید در 
رشد اقتصادی

س��خنگوی وزارت صم��ت با بی��ان اینکه 
صنعت خودروس��ازی در خردادم��اه با ۱۸ 
درصد رش��د، رک��ورددار بخ��ش تولید در 
رش��د اقتصادی بوده اس��ت، گفت: در ماه 
آینده خبرهای خوب��ی از صنعت خودرو به 
اطالع مردم خواهد رسید.به گزارش »عصر 
ایرانیان« ب��ه نق��ل از وزارت صمت، امید 
قالیب��اف اظهار داش��ت: گزارش های مالی 
ش��رکت های خودرویی نشان می دهد این 
صنع��ت در خردادم��اه با ۱۸ درصد رش��د، 
رکورددار بخش تولید در رشد اقتصادی بود.
وی افزود: همزمان با رش��د کمی تولید، با 
ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان 
ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا، سمند 
و س��اینا از ابتدای مرداد متوقف می شود و 
 ،CVT ب��ه جای آن خودروهای ش��اهین
آریا، رانا AMT. هایما ۸S و آریس��ان ۲ 
ک��ه ضرایب کیفی باالتری دارند جایگزین 
خواهند شد.سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت نتایج اقدامات کمی و کیفی این 
وزارتخانه در صنعت خودرو را قابل مشاهده 
دانس��ت و گفت: این صنعت طبق ابالغ ۸ 
ماده ای ریاست محترم جمهور در حال گذار 
پلت فرمی از شکل سنتی به مدرن است و 
طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی سازی 
در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. 
وی در مورد تعهدات خودروسازان برای سه 
خودرویی که تولید نمی ش��وند، افزود: جمع 
این تعهدات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه است 
و طب��ق هماهنگی با س��ازمان اس��تاندارد 

شماره گذاری خواهند شد.

ریی��س انجم��ن صنای��ع همگ��ن نی��رو 
محرکه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور 
گفت: یک��ی از برنامه های وزارت صمت، 
واردات خودروه��ای اقتصادی به کش��ور 
با هدف داخلی س��ازی تدریجی آنهاست. 
»محمدرض��ا نجفی من��ش« در گفت وگو 
ب��ا »عصر ایرانیان« اف��زود: در این زمینه 
و همچنی��ن تولید خودروه��ای اقتصادی 
از س��وی خودروس��ازان، هرچند از سوی 
مسووالن مواردی اعالم شده، اما تاکنون 
برنام��ه ای به قطعه س��ازان واصل نش��ده 
است. پیش تر وزیر صمت اعالم کرد:  یکی 
از خألهای صنعت خودروس��ازی ما نبود 
محصوالت اقتصادی است، در این زمینه 

ایران خودرو از اواخر سال گذشته به دنبال 
تولید محصولی اقتصادی برای عرضه به 
بازار است. »سید رضا فاطمی امین« تاکید 
کرد: ما در وزارت صنعت نیز مش��وق های 
خودروه��ای  واردات  ب��رای  وی��ژه ای 
اقتصادی پیش بین��ی کرده ایم و همچنین 
از خودروس��ازان برای تولید این خودروها 
برنامه خواس��ته ایم. رییس انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی 
کشور در ادامه اظهار داشت: با وجود بدهی 
۴۶ هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان به 
زنجیره تامین قطعه س��ازی، ام��ا تاکنون 
قطعه سازان همراهی خوبی در برنامه های 
تولید خودرو و رس��انیدن قطعه به خطوط 

تولید داشته اند. وی افزود: تا اردیبهشت ماه 
شاهد پرداختی هایی به این صنعت بودیم، 
اما پس از آن متوقف شد؛ با این حال، توان 
قطعه سازان نیز محدود است و باید به رفع 
مشکل تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات 
آنها پرداخت تا روند تولید و دس��تیابی به 
هدف افزای��ش ۵۰ درص��دی تولید دچار 
خدشه نشود. نجفی منش خاطرنشان کرد: 
طرح مبارزه با قاچاق لوازم یدکی که از ۱۵ 
فروردین ماه کلید خورده، طرح بسیار خوبی 
اس��ت که به نفع تولید اس��ت، اما در مقام 
اجرا نیازمند همکاری های بیشتری است. 
وی بیان داشت: از آنجایی که کار تازه ای 
در این حوزه شکل گرفته، طبیعی است که 

در بدو امر با اش��کاالت و ایراداتی همراه 
باش��د؛ با این حال باید ب��ا صبر و حوصله 
و همچنی��ن تعام��ل و هم افزای��ی به رفع 
مش��کالت پرداخت تا همگان از مواهب 
مقابله با قاچاق برخوردار ش��وند. این مقام 
صنفی اضافه کرد: مطاب��ق آمارهایی که 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده، 
ارزش لوازم یدک��ی قاچاق و تقلبی در بازار 
دست کم ۲ میلیارد دالر است، با این حال 
امیدواریم فشار از واحدهای تولید که عمدتًا 
شناسنامه دار هستند، برداشته شده و فشار را 
بر شبکه توزیع لوازم یدکی بیشتر کنند تا 
راه های ورود کاالی قاچاق شناسایی شود. 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقد س��ازنده 

صنعت خودرو به طور قطع چاره ساز است، 
تصریح کرد: باید از »خودتحقیری« دست 
برداریم. برخی س��عی دارند هر حرکتی در 
صنعت خودروی کش��ور انجام می شود را 
بکوبند. نجفی منش گف��ت: هرچند منکر 
نق��ص در ای��ن صنعت نیس��تیم، اما هیچ 
کاری در بدو امر کامل نیست و بهتر است 
به جای سرکوب، نقد س��ازنده و منصفانه 
کنی��م. وی در این باره نق��دی به وزارت 
صمت کرد و ادامه داد: اگر دولت به نقش 
رگالتوری و هدایت کنندگی صنعت خودرو 
پرداخته و مانع از قیمت گذاری دس��توری 
ش��ود، ۹۰ درصد مشکالت صنعت خودرو 

حل می شود.

برنامه وزارت صمت برای واردات خودرو به شرط داخلی سازی
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو اعالم کرد؛

افزایش تولید گندم در ایران استثنایی است
سازمان جهانی فائو:

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارش جامع 
خ��ود از تبعات بحران اوکرای��ن و آثار جنگ بر بازار های 
جهانی محصوالت کش��اورزی، شرایط ایران را استثنایی 
توصیف ک��رد. به گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، در مقاله 
تحلیلی س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو با 
عنوان »اهمیت اوکراین و روسیه برای کشاورزی جهانی 
و آث��ار جنگ بر بازار های بین المللی«، وضعیت ایران در 
بازار گندم »یک استثنای قابل توجه« توصیف شده است. 
در ای��ن گزارش ۴۷ صفحه ای، در بخش »ریس��ک های 
تجاری«، با اش��اره به اختالالت و کمبود های ناش��ی از 
جن��گ در بازار ه��ای جهانی، وضعیت ب��ازار مواد غذایی 
خطرناک توصیف شده و تاکید می شود که مشکالت به 
دلیل فراهم نبودن زیرساخت های تجاری و حمل و نقل، 
حتی در صورت یافتن مسیر های جایگزین نیز رفع نخواهد 
شد و با باقی ماندن سطح باالی تقاضا، قیمت ها همچنان 
افزایش خواهد یافت. تحلیل ها تصریح می کنند که بدون 
دسترسی به بنادر دریای سیاه، تالش برای انتقال غالت از 
مسیر های دیگر چندان نتیجه بخش نخواهد بود و وسایل 
حمل و نقل جایگزین، مانند مسیر های ریلی، رودخانه ای 
یا جاده ای قابلی��ت الزم برای جبران توقف فعالیت بنادر 
را ندارند. از س��وی دیگ��ر، فائو پیش بین��ی می کند که 
اختالل در افزایش تولید در کش��ور هایی مانند استرالیا و 

آرژانتین که امید می رفت بتوانند بخش��ی از کمبود گندم 
اوکراین را جبران کنند، بسیار بیشتر از آنی خواهد بود که 
تصور می رفت و این بدان معنی است که گندم جایگزین 
چندانی در کار نخواهد بود. با این حال فائو با اس��تناد به 

داده ه��ا و منابع تحقیقاتی فعل��ی، پیش بینی می کند که 
کش��ور ها تالش می کنند حجم تقاضا را در سطح فعلی 
باقی نگه دارند، اما کش��ور های وابسته به گندم اوکراین 
ناچارند نیاز خود را از مبادی جایگزین تأمین کنند. فائو در 

این گزارش به بررسی شرایط واردکنندگان بزرگ گندم، 
از جمله مصر پرداخته و پیش بینی می کند که حجم تقاضا 
در بازار ه��ای جهانی کاهش نخواهد یافت، اما بالفاصله 
تصریح کرده اس��ت که »در این میان بای��د به ایران به 
عنوان یک استثنای قابل توجه این روند اشاره کرد. »این 
گزارش می افزاید: جمهوری اس��المی ایران که تا ۲۰۲۱ 
خود را به جایگاه پنجم بزرگترین کش��ور های واردکننده 
گندم جهان رس��انده بود، س��ال قبل حدود ۶۰ درصد از 
گندم وارداتی خود را از اوکراین و روس��یه خریده بود، اما 
داده ها و منابع اطالعاتی نشان می دهند که واردات گندم 
ایران امس��ال به میزان ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل کاهش پیدا می کند. آمار و ارق��ام فائو درباره 
کاهش نیاز ایران به واردات گندم در ش��رایطی منتش��ر 
می شود که پیش از این نیز نهاد های بین المللی اقتصادی 
و همچنین وزارت کشاورزی امریکا افزایش تولید گندم در 
ایران را چشمگیر و قابل توجه ذکر کرده بودند. در گزارش 
فائو نیز دلیل اس��تثنایی بودن ش��رایط ایران در بازار های 
جهانی گندم، بهبود سطح تولید در داخل کشور ذکر شده 
است. کارشناسان یکی از عمده ترین عوامل افزایش تولید 
گن��دم در ایران را تغییر رویک��رد کالن مدیریتی و اتخاذ 
تصمیمات��ی همچ��ون افزایش بهای خری��د تضمینی از 

کشاورزان عنوان کرده اند.

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران با اش��اره به 
عرضه زیاد و کاهش تقاضا برای مرغ در بازار مصرف 
گف��ت: این مس��أله منجر به افت قیم��ت مرغ و زیان 
تولیدکنندگان شده است.حبیب اسداهلل نژاد، مدیرعامل 
اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« درباره دالیل کاهش قیمت مرغ در روزهای 
اخی��ر در بازار گفت : تقاضا کم و تولید مازاد اس��ت و 
پیش بینی م��ا نیز همین بود که با اصالح نظام یارانه 
ای بدون ایجاد زیرس��اخت، وکاهش تولید متناسب با 
نیاز بازار اتفاقات خوبی برای واحدهای مرغداری اعم 
از واحده��ای مرغ گوش��تی و واحدهای مرغ مادر رقم 
نخورد که متاسفانه تمامی سناریوهای پیش بینی شده 
در حال وقوع اس��ت.این فعال صنفی افزود: به طوری 
که بس��یاری از جوجه های تولیدی، جذب بازار نشده 
و بازار کش��ش جذب م��رغ تولیدی را هم ندارد ضمن 
اینکه عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در جذب مرغ 

مازاد نیز مایوس کننده است.وی اضافه کرد: در همین 
راستا جمعیت زیادی از جوجه ها بدون رعایت موازین 
و پروتکلهای بهداش��تی در روستاها توزیع می شود و 
بخ��ش زیادی از آنها نیز به مرغ تبدیل نمی ش��وند با 
این حال هنوز قیمت مرغ در بازار به قیمت تمام شده 
نرس��یده و تولیدکنندگان در زیان شدید هستند ضمن 
اینکه انگیزه و شجاعت کافی هم برای جوجه ریزی با 
توج��ه به وضع موجود و غیر منطقی بودن قیمت بازار 
و قیمت مصوب وجود ندارد که این امر زنگ هشداری 
به دولت است.اس��داهلل نژاد با انتقاد از عملکرد وزارت 
جهاد کشاورزی در این زمینه افزود: شرکت پشتیبانی 
امور دام، م��رغ منجمد را به قیمت هر کیلوگرم حدود 
۵۵ هزار تومان جمع آوری می کند که قیمت زنده آن 
حدود 3۵ هزار تومان می ش��ود و این در حالی اس��ت 
ک��ه قرارگاه امنیت غذایی جهاد قیمت مرغ زنده را ۴۹ 
هزار تومان تعیی��ن کرده و این اجحاف بزرگ در حق 

تولید است و با روح حمایت از تولید سازگاری ندارد.این 
فعال بخش خصوصی تصریح کرد: گویا همه کارها و 
دستور العمل ها به سمتی است که واحدهای مرغداری 
حذف و راه برای واردات باز شود .اسداهلل نژاد در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خود با اش��اره ب��ه اینکه برخی 
واحدهای مرغ��داری از ۴ ماه قبل از س��امانه بازرگاه 
نه��اده خریده اند اما هنوز نهاده ب��ه آنان تحویل داده 
نش��ده است، از عملکرد بازرسی و نظارت وزارت جهاد 
کشاورزی در این زمینه به شدت انتقاد کرد.وی اضافه 
کرد: همچنین قرار بوده واحدهایی که تا ۲۱ اردیبهشت 
ماه جوجه ریزی کرده اند نهاده با ارز ترجیحی دریافت 
کنند اما بس��یاری از مرغداران که از ۱۵ دی ۱۴۰۰ به 
بعد جوجه ریزی کرده بودند هنوز نتوانس��ته اند نهاده 
با ارز ترجیحی دریافت کنن��د و موضع انفعالی وزارت 
جهاد کشاورزی در این خصوص مورد انتقاد مرغداران 
است.اسداهلل نژاد با تاکید بر اینکه هشدار می دهیم که 

ادامه این روند منجر به از دس��ت رفتن مزیت تولید و 
اشتغال خواهد شد،گفت: در صورتی که این روند ادامه 
یابد بنده از س��مت خود کناره گیری می کنم چرا که 
همه این هش��دارها را از ۶ ماه پی��ش داده و نمیتوانم 
پاسخگوی مطالبات تولیدکنندگان باشم چرا که عمال 
ن��ه میتوانم کاری انجام ده��م و نه اراده ای برای رفع 
مشکالتی که از روی ضعف و بی برنامگی بوجود آمده، 
وجود دارد.وی به ت��وان خرید مردم و لزوم حمایت از 
بازار مصرف اشاره کرد و گفت: حمایت از بازار مصرف 
وظیفه دولت اس��ت و باید با کاالبرگ الکترونیکی و یا 
کارت اعتباری پروتئینی، محصوالت پروتئینی را بر سر 
س��فره های مردم بیاورد.اسداهلل نژاد اضافه کرد: واریز 
یارانه بصورت نقدی به حساب مردم منجر به این می 
شود که محصوالتی پروتئینی سر سفرها نیاید و امنیت 
غذایی در جامعه به خطر می افتد و تولید و اشتغال هم 

از دست می رود.

 عرضه مرغ از تقاضا پیشی گرفت
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران:

جوابیه سازمان امور مالیاتی
 در پاسخ به مطلب منتشره در روزنامه متبوع 
م��ورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ب��ا عن��وان »افزایش 
ناگهانی مالیات قابل قبول نیست«، مقتضی 
است دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات، 
جهت تنویر افکار عمومی توضیحات سازمان 
امور مالیاتی کش��ور به ش��رح ذیل منعکس 
گ��ردد: ۱- وفق مف��اد م��اده )۱۰۰( قانون 
مالیات های مستقیم، مؤدیان موضوع فصل 
چهارم از باب س��وم قان��ون مذکور مکلفند 
اظهارنام��ه مالیاتي  مربوط ب��ه فعالیت هاي 
ش��غلي خود را در یک سال مالیاتي براي هر 
واحد شغلي یا براي هر محل جداگانه طبق 
نمونه اي که وس��یله  س��ازمان امور مالیاتي 
کش��ور تهیه خواهد ش��د تنظی��م و تا آخر 
خردادماه  سال بعد به اداره امور مالیاتي محل 
ش��غل خود تسلیم و مالیات  متعلق را به نرخ 
مذک��ور در ماده )۱3۱( قانون مزبور پرداخت 
نمایند. همچنین در اجرای مفاد تبصره ماده 
یادشده، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند 
برخی از مش��اغل یا گروه هایی از آنان را که 
میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آن¬ها 
حداکث��ر ده برابر معافیت موضوع ماده )۸۴( 
قانون مالیات¬های مس��تقیم باشد از انجام 
بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و 
مدارک موضوع قانون مالیات¬های مستقیم 
و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات 
مؤدی��ان مذکور را به ص��ورت مقطوع تعیین 
و وصول نماید. )ب��ا عنایت به پیگیری های 
مستمر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
و به موجب مفاد جزء )۱( بند )الف( مصوبات 

یک صد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله 
با بیماری کرونا مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴، آستانه 
مذک��ور به میزان ص��د )۱۰۰( برابر معافیت 
موض��وع ماده )۸۴( افزای��ش یافته و به این 
ترتی��ب مؤدیان محترم مالیاتی بیش��تری از 

مفاد تبصره ماده مذکور بهره مند شده اند.(
۲- ب��ه موجب بند )م( تبص��ره )۱۲( قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون 
پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان 
مص��وب ۱3۹۸/۰۸/۰۱، اش��خاص حقوقی 
و مال��کان واحدهای صنفی موظف بودند تا 
پایان اردیبهش��ت ماه س��ال ۱۴۰۰، حداقل 
یکی از حس��اب های بانکی خود را به عنوان 
»حس��اب ف��روش« معرف��ی کنن��د. بانک 
مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه 
سال ۱۴۰۰، س��امانه ای را برای این منظور 
معرف��ی نمای��د. کلیه حس��اب های متصل 
به ش��بکه ش��اپرک، به صورت پیش فرض، 
»حساب فروش« هس��تند و نیازی به ثبت 

آنها در سامانه مذکور نیست.
ب��ا مد نظر قرار دادن مراتب قانونی فوق و با 
توجه به اختیار اعطاء شده به سازمان از باب 
تعیین میزان مالیات مقطوع، در س��ال های 
گذش��ته محاس��به میزان مالیات مشمولین 
تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم 
بر اساس سابقه مالیاتی و میزان افزایش آن 
ب��ا اتکا بر می��زان مالیات پرداخت ش��ده در 
س��ال قبل از آن با افزایش درصد مشخصی 
انجام می پذیرفت. لیکن برای عملکرد سال 
۱۴۰۰ ب��ا عنایت به تکلیف اج��رای بند )م( 

تبص��ره )۱۲( قانون بودج��ه ۱۴۰۰ و امکان 
دسترس��ی س��ازمان امور مالیاتی کشور به 
اطالعات فروش مؤدیان و به تبع آن امکان 
بهرهبرداری از اطالعات فروش برای تعیین 
میزان س��ود واقعی مؤدیان و سپس مطالبه 
مالیات از سود مکتسبه، به جای مالک قرار 
دادن مالیات س��ال قبل، میزان سود حاصل 
از فروش صاحبان مش��اغل برای محاس��به 
مالیات مالک عمل قرار گرفته است که این 
امر در اجرای وظایف محوله س��ازمانی و به 
موجب قوانین بودجه ساالنه و به منظور ایجاد 
عدالت مالیاتی انجام پذیرفت لیکن به دلیل 
عدم وجود سابقه اقدام به شیوه مذکور، این 
نحوه اقدام که موجب شفافسازی اطالعات 
درآمدی فعالین اقتصادی ش��ده است مورد 
اعت��راض صاحبان مش��اغل و اصناف قرار 
گرف��ت و ادعا گردیدکه ام��ور مالی دیگری 
نیز توس��ط صاحبان مشاغل با دستگاههای 
کارتخ��وان انج��ام پذیرفته ک��ه ارتباطی با 
فعالیت شغلی ایشان نداشته و این امر منجر 
به نشان دادن میزان فروش باالتر از میزان 
واقع��ی آن و به تبع آن افزایش مالیات آنان 
خواهد شد.سازمان امورمالیاتی کشور با توجه 
به اعتراضات صاحبان مش��اغل و اصناف در 
کشور و در راستای همیاری با آنها به واسطه 
شرایط ویژه اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، با تعدیل نسبت سود فعالیت و در نظر 
گرفتن مالحظات اجتماعی در عدم افزایش 
یکباره مالیات این مؤدیان، حداکثر مساعدت 
در تعیین مالیات مقطوع موضوع این تبصره 

را بعمل آورده اس��ت و در م��وارد خاص نیز 
اجازه تعدیل مالیات مقطوع با توجه به اسناد 
و مدارک مثبته ارائه شده از جانب مؤدی، به 
ادارات کل امور مالیاتی محول ش��ده است. 
ب��ا این رویک��رد ضمن شفافس��ازی میزان 
درآمد واقعی مؤدیان با تعدیل حاش��یه سود 
و جلوگیری از رش��د فزاینده مالیات مقطوع 
تعیین شده نسبت به مالیات سال قبل، ضمن 
رعایت قانون، ش��رایط و تسهیالت مناسبی 
نیز برای قطعی سازی مالیات عملکرد سال 
۱۴۰۰ بخش عمدهای از صاحبان مش��اغل 
فراهم شده اس��ت و بنابراین مطالب عنوان 
شده توس��ط نگارنده )مالیات ها بیش از ۱۰ 
برابر افزایش داده ش��ده است( با نحوه اقدام 
این س��ازمان در اجرای تکالی��ف قانونی به 
موجب قوانی��ن مصوب در راس��تای تعیین 
می��زان مالیات مقطوع برای عملکرد س��ال 
۱۴۰۰ برخ��ی از صاحب��ان مش��اغل تطابق 
نداش��ته و نظ��ر به اینکه مالیات بر اس��اس 
س��ود مکتس��به فعالین اقتصادی محاسبه و 
مورد مطالبه قرار می گیرد. این س��ازمان نیز 
با بهره ب��رداری از س��ایر اطالعات موجود 
در پایگاههای اطالعاتی و نس��بت به س��ود 
مکتس��به برای مؤدیان محترم مالیاتی اقدام 
به تعیین مالیات نموده اس��ت. بدیهی است 
چنانچه علیرغم تمامی اقدامات انجام ش��ده 
فوق ب��رای همکاری ه��ای س��ازمان امور 
مالیاتی کشور در حمایت از صاحبان مشاغل 
و اصناف در ش��رایط ویژه اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، هنوز برخی از مؤدیان 

محت��رم میزان مالیات مقطوع تعیین ش��ده 
توسط سازمان را بیش از مالیات واقعی خود 
ارزیابی می نمایند، این دسته از مؤدیان می-
توانند به جای پذیرش مالیات مقطوع تعیین 
ش��ده برای آنها در اجرای مفاد تبصره ماده 
)۱۰۰( قانون مالیات های مس��تقیم، نس��بت 
به تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و 
م��دارک مربوط به فروش وهزینه خود اقدام 
نمایند تا میزان مالیات آنها متناس��ب با سود 
مکتسبه و با رعایت موازین قانونی مربوطه، 
تش��خیص و مورد مطالبه قرار گیرد. شایان 
ذکر اس��ت، با رویکرد تعاملی عنوان شده به 
شرح فوق، از مجموع بالغ بر ۲.۹۰۰.۰۰۰ فرم 
موضوع تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیات های 
مس��تقیم ارائه شده توسط مؤدیان در ارتباط 
با پرونده مالیاتی عملکرد س��ال ۱۴۰۰، بالغ 
بر ۱.۶۰۰.۰۰۰ ف��رم )معادل ۵۵ فرم های 
دریافتی( به دلی��ل قرارگیری درآمد مؤدیان 
مربوطه در س��طح آس��تانه معافیت مالیاتی 
موض��وع م��اده )۱۰۱( قان��ون مالیات های 
مستقیم، مشمول مالیات نشدهاند و میانگین 
مالی��ات مطالبه ش��ده از صاحبان مش��اغل 
ب��رای عملکرد س��ال ۱۴۰۰ مع��ادل مبلغ 
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال بوده اس��ت که این امر 
بیانگر اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور به 
رعایت قانون و مطالبه مالیات از سود حاصل 
از فعالیت کس��بی مؤدیان محترم مالیاتی با 
رویکرد تعاملی ناش��ی از همکاری با اصناف 
به واسطه ش��رایط اقتصادی ناشی از شیوع 

بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ می باشد.
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بانک و بيمه

بازدید عضو هیات مدیره بانک از 
شرکت پویا گستر خراسان

ناصر سیف اللهی عضو هیات مدیره بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران به همراه روح اله قاسمیان 
رئیس اداره کل روابط عمومی و مشاور مدیرعامل 
و تعدادی از مدیران ستادی خراسان رضوی از 
ش��رکت پویا گستر خراس��ان بازدید کردند. به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، س��یف اللهی در سومین روز از سفر خود 
به استان خراسان رضوی از شرکت پویا گستر 
خراسان بازدید و با سهیل یزدان بخش رئیس 
هیات مدیره این شرکت به گفتگو نشست. در 
این دیدار وی ضمن تشریح خدمات بانک قرض 
الحسنه مهر ایران گفت: محصوالت متمایز این 
بانک ابزاری بس��یار قدرتمند در جهت افزایش 
انگیزه کارکنان ش��رکت است که می تواند بر 
میزان بازدهی کاری آنها نیز تاثیر خوبی بگذارد. 
عضو هی��ات مدیره بانک اف��زود: در کنار ارائه 
خدمات منحصر به فرد ،این بانک س��اده ترین 
نوع ضمانت را از مشتریان خود اخذ می کند که 
این موضوع در تسریع و تسهیل فرآیند دریافت 
وام بسیار حائز اهمیت اس��ت. وی ادامه داد: در 
حوزه ی خدمات الکترونیک نیز از به روزترین 
سامانه های بانکی بهره مند هستیم که برخی از 
خدمات این حوزه از جمله افتتاح حساب آنالین 
بر بستر موبایل برای اولین بار توسط این بانک 
در کشور صورت پذیرفت. در ادامه ی این جلسه 
دکتر قاسمیان با اشاره به مطالبات بسیار کم این 
بانک بیان داشت: خوش حساب ترین مشتریان 
در نظام بانکی را داریم و این مهم موجب شده 
است تا نرخ مطالبات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران پایین ترین نرخ در شبکه ی بانکی باشد. 
وی با اش��اره به محصوالت جدید بانک عنوان 
کرد: هم اکنون در حوزه ی حقوق و دس��تمزد 
شرکت ها و سازمان ها ،مشتریان می توانند از 
خدمات مالی و بانکی،وام های قرض الحسنه 
متنوع و خدمات بیمه ای به طور همزمان بهره 

مند شوند.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه 
آسماری برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت بیمه آسماری برای سال مالی منتهی 
به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۰، در هتل س��یمرغ تهران 
برگزار ش��د.به گزارش روابط عمومی شرکت 
بیمه آسماری، در ابتدای این جلسه که ریاست 
آن بر عه��ده »بهزاد ایث��اری« رئیس هیات 
مدیره ش��رکت بود و با حضور ۹۴۲3 درصد 
س��هامداران و یا نماین��دگان قانونی آنها برپا 
شد، »آیت کریمی« نایب رئیس هیات مدیره 
شرکت و سرپرس��ت شرکت بیمه آسماری با 
ارائه گزارشی از عملکرد مالی بیمه آسماری در 
سال مالی مورد بررسی، حق بیمه تولیدی این 
شرکت در س��ال ۱۴۰۰ را بیش از چهار هزار 
و ۱۰ میلیارد ریال و رش��د حق بیمه تولیدی 
در مقایسه با سال قبل آن را ۶۲ درصد اعالم 
کرد.به گفته نائب رییس هیات مدیره، شرکت 
بیمه آس��ماری قص��د دارد در س��ال جاری با 
تمرکز بر اقداماتی چون تحول دیجیتال، باال 
ب��ردن ضریب امنیت ش��بکه، ارتقای قابلیت 
تحقیق و توسعه و نیز افزایش سرمایه، کیفیت 
خدمات شرکت را بیش از پیش افزایش دهد.در 
ادامه این نشست، گزارش حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی شرکت درباره عملکرد مالی بیمه 
آس��ماری در سال مالی ۱۴۰۰ قرائت شد و به 

تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد افزایش 
یافت

افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد براساس جلسه 
هیأت مدیره ش��رکت در روز جاری و مصوبه 
مجمع عمومی فوق الع��اده در تاریخ ۱۰ آبان 
۱۴۰۰، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه 
ای و با توجه به مجوز های س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران محقق ش��د. براس��اس ای��ن گزارش، 
سرمایه بیمه پاس��ارگاد از مبلغ 3۰.۶۱۸.۰۰۰ 
میلیون ریال به مبل��غ ۵۸.۱۷۴.۲۰۰ میلیون 
ریال ب��ه می��زان ۲۷.۵۵۶.۲۰۰ میلیون ریال 
)معادل ۹۰ درصد( از محل س��ود انباشته )به 
مبلغ ۲۴.۴۹۴.۴۰۰ میلی��ون ریال( و اندوخته 
سرمایه ای )به مبلغ 3.۰۶۱.۸۰۰ میلیون ریال( 
افزایش یافت. افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد بر 
اساس اصالح ساختار مالی ، احراز شرایط بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حفظ نسبت 

توانگری مالی به تصویب رسیده است. 

اخبار

مدیر عامل بانک مسکن در بازدید از شعب 
مش��هد بر ارائه خدمات بهینه و س��ریع به 

مش��تریان تاکید کرد. به گزارش کیوسک 
خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مس��کن 
– هیبنا، مدیر عامل بانک مسکن در سفر 
به استان خراس��ان رضوی، به همراه مدیر 
امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و مدیر 
استان از شعب بلوار دانشجو، شهید فالحی 

و میدان حر مش��هد بازدید و ب��ا کارکنان 
دیدار و گفت و گو ک��رد. به گزارش روابط 
عموم��ی مدیریت خراس��ان رضوی، دکتر 
محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن با 
همراهی مهدی سندگل نظامی مدیر امور 
روابط عمومی و حوزه مدیریت و مصطفی 

تقوی مدیرشعب استان، در دیدار با روسای 
این ش��عب، به ارزیابی نحوه خدمات دهی 
پرداخت و بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان 
در اسرع وقت تاکید کرد. مدیر عامل بانک 
مس��کن گفت: ارائ��ه خدم��ات و پرداخت 
تسهیالت در اس��رع وقت به مشتریان در 

کن��ار بازاریابی موثر در بخش مس��کن و 
معرفی محصوالت مختل��ف بانک اعم از 
تسهیالت ساخت مسکن و … باید همواره 
مدنظر قرار گیرد. وی همچنین از مسوولین 
شعب خواست تا با توجه و تالش بیشتری 

در راستای تحقق اهداف بانک بکوشند. 

 ارائه خدمات سریع و موثر به مشتریان بانک
مدیر عامل بانک مسکن

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: 

دکت��ر علی خورس��ندیان مدیرعامل بان��ک صنعت و 
معدن اظهار داشت: خوشبختانه بانک صنعت و معدن 
ی��ک بانک کوچک و در عین حال چابک اس��ت و به 
نظر می رس��د اگر بخواهد به حوزه دیجیتال ورود کند، 
می تواند به صورت جهش��ی گام ه��ا را بردارد و اصوال 
مس��یر تحول این بانک بر مح��ور بانکداری دیجیتال 

قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن به نقل 
از ایبِنا، دکتر علی خورسندیان در گفت  وگو با خبرنگار 
ایبِن��ا درباره اقدام��ات و دس��تاوردهای بانک در حوزه 
بانکداری دیجیتالی، بانک��داری باز و تحقق حاکمیت 
شرکتی گفت: س��ال های گذشته سند تحول دیجیتال 
و چارچ��وب تحول دیجیتال به بانک ها ابالغ ش��د که 
هر بانکی متناسب با شرایط خود سند تحول دیجیتال 

را تنظیم کند.
وی افزود: خوش��بختانه س��ند دیجیتال بانک صنعت 
و معدن، س��ال گذش��ته بعد از فرآیند مطالعاتی زیاد و 
تش��کیل کارگروه های الزم به تایید وزارت اقتصاد به 
عنوان متولی پیگیری ایجاد سند تحول دیجیتال رسید 
که در حال حاضر در بستر برنامه ۵ ساله آن را به مرور 

دنبال می کنیم.
خورسندیان تاکید کرد: بانک صنعت و معدن برخالف 

بانک های دیگر، شرکت فناوری اطالعات نداشت که 
اخیرا این ش��رکت را تشکیل دادیم تا بتوانیم تحوالت 
دیجیتالی که الزم است را به کمک این شرکت انجام 
دهیم. ب��ه گفته مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن، 
محص��والت زیادی در ح��وزه تحول دیجیت��ال تولید 
ش��ده که همکاران ما در بخش فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات با همکاری بخش کس��ب و کار بانک آن را 

تنظیم کرده اند؛ بخشی رونمایی شده و بخش دیگر در 
آین��ده نزدیک رونمایی خواهد ش��د. وی ادامه داد: در 
حوزه حاکمیت ش��رکتی هم دقیقا چارچوبی که برای 
ما تعریف ش��ده بود را انجام دادیم که در ابتدا تفکیک 
هیات مدیره از وظایف اجرایی و تش��کیل هیات عامل 
بود. در عین حال تش��کیل کمیت��ه های نظارتی مانند 
تطبیق، ریس��ک، حسابرسی داخلی، تشخیص، جبران 

خدمت که بازوهای نظارتی هس��تند و به هیات مدیره 
مش��ورت می دهند را انجام دادیم و در آن چارچوب در 

حال انجام است.
خورس��ندیان با بیان اینکه بانکداری شرکتی از جمله 
مسایلی است که مد نظر ما قرار دارد؛ اظهار کرد: بانک 
صنعت و معدن یک بانک ش��رکتی اس��ت؛ اما به نظر 
می رس��د با توجه ب��ه اندازه و خدم��ات و نیازهایی که 
ش��رکت های بزرگ ما دارند؛ براساس نیازهای خاص 
آن مشتریان در فضای تحول دیجیتال نیازسنجی می 
کنیم که بتوانیم خدمات متناسب با نیازهای مشتری را 
ارائه دهیم. با چند ش��رکت به این بخش ورود کردیم 
که در ابتدای کار هستیم و امید داریم با توجه به چابکی 

بانک این مسیر به سرعت طی شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اینکه قانون 
جدید چک آثار مثبتی دارد،گفت: مهم ترین اثر اجرای 
قانون جدید چک این اس��ت که مسیرهای سواستفاده 
و چک های بی محل بس��ته خواهد شد و در عین حال 
برای کس��ی که چک را تحویل می گیرد امنیت خاطر 

نسبی به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: گیرنده چک براس��اس قانون می تواند 
از تمام حس��اب های صادرکننده چک برای وصول آن 

استفاده کند و یک امنیت خاطر نسبی خواهد داشت.

مسیر تحول بانک صنعت و معدن بر محور بانکداری دیجیتال

دیدار مدیرعامل بیمه ایران با بیمه گذاران بزرگ استان فارس 
ریی��س هی��ات مدی��ره  حس��ن ش��ریفی 
ومدیرعامل بیمه ایران در س��فری یک روزه 
به اس��تان فارس با حضور در ش��رکت های 
داف��ران ) تولی��د کننده کامیون( و ش��رکت 
ش��ایان دیزل صنعت پارس ، با مدیران این 
واحد های صنعتی و تولیدی بزرگ، دیدار و 

گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، حسن 
شریفی در این دیدارها که با همراهی جمعی 
از مدیران فنی و س��تادی انجام ش��د، پس 
از ش��نیدن نظرات و دیدگاه بیم��ه گزاران، 
با اش��اره به توانمندی های بیم��ه ایران در 

ارائه  خدمات منحصر به فرد به بیمه گذاران 
ب��زرگ، اظهار داش��ت: خدمت رس��انی به 
سرمایه گذاران و کارآفرینان، افتخار بزرگی 
برای بیمه ایران محسوب می شود. حمایت 
از طرحهای مختلف و س��رمایه های مردم 
و بنگاه ه��ای اقتصادی، قطعا موجب تامین 

آسودگی خاطر وامنیت روانی سرمایه گذاری 
در کشور خواهد شد.

مدیر عامل بیمه ایران تاکید کرد: همکاران 
م��ا در بیمه ایران همواره تالش می کنند تا 
با ارائه خدمات باکیفیت ، رضایت حداکثری  

مشتریان و بیمه گذاران را بدست آورند.

گفتنی اس��ت، مدی��ر عامل بیم��ه ایران در 
سفرهای استانی با هدف رفع موانع وتسریع 
در روند خدمت رس��انی به بیم��ه گذاران، با 
حضور در مراکز تولیدی ودفاتر بیمه گذاران، 
از نزدی��ک ب��ا مدی��ران و مس��ئولین فنی 

واحدهای تولیدی، دیدار و گفتگو می کند.

خبر

مهمانی 10 کیلومتری در روز غدیر
مهمانی ۱۰ کیلومتری مردم تهران به مناسبت 
عید سعید غدیر، قبل از س��اعت ۱۸ امروز در 
خیابان ولی عصر، حدفاصل چهارراه ولی عصر 
ت��ا چهارراه پ��ارک وی آغاز ش��د و هم اکنون 
صده��ا ه��زار نفر از م��ردم پایتخ��ت در این 
مهمانی شرکت کردند. این جشن، یک رویداد 
جمعی است که به همت گروه های مردمی و 
تسهیل گری برخی از نهادها برگزار می شود. 
در این میهمانی میزبان اصلی و میهمان های 
آن را مردم تش��کیل می دهن��د و هیأت های 
مذهبی، مساجد، گروه های جهادی، گروه های 
خدماتی و گروه های س��رود در طول مس��یر 
چهارراه ولی عص��ر )عج( تا چهارراه پارک وی، 
موکب هایی با برنامه ها و رویکردهای مختلف 
برپ��ا کرده ان��د. در این مهمان��ی ۶۰۰ موکب 
مردمی بناست به مردم در قالب های مختلف 
خدمت رس��انی کنند. دومیلیون پ��رس غذا و 
میان وعده برای پذیرایی از مردم تهران در این 
مهمانی تدارک دیده شده است و بناست ۱۱۰ 
هزار اس��باب بازی میان کودکان توزیع شود. 
همچنین ۴۰ مجموعه شهربازی در این مسیر 
برای کودکان تدارک دیده شده است تا در این 
عید بزرگ مس��لمانان ساعاتی خوش را برای 
آنان رقم بزند. ۱۵۰ گروه سرود نیز در قالب ۷۰ 

استیج امروز اجرای برنامه خواهند داشت. 

برگزاری باشکوه مراسم »عید غدیر« 
در کشورهای منطقه

کش��ورهای منطقه همزمان با عید بزرگ 
والیت، این مناس��بت را با ش��کوه هر چه 
تمام تر برگ��زار کردند. همانند جای جای 
ای��ران اس��المی، دوس��تداران اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم الس��الم به ویژه 
محب��ان مول��ی الموحدین ام��ام علی )ع( 
در کش��ورها و ش��هرهای مختلف جهان، 
روز عیِد کامل ش��دن دی��ن و اتمام نعمت 
خداون��د را با برپایی مراس��م جش��ن های 
باش��کوه جش��ن گرفتند. یمن که با وجود 
هفت سال جنگ ائتالف متجاوز سعودی 
علی��ه ای��ن کش��ور همچن��ان ب��ه خاطر 
برگزاری جش��ن های میلیونی و سراسری 
در مناسبت های دینی و مذهبی در کانون 
اصلی توجهات جهان اس��الم و عرب قرار 
دارد، عید غدیر امس��ال را نیز با شکوه هر 
چ��ه تمام ت��ر و با حضور آح��اد مردم این 
کش��ور در استان های مختلف برگزار کرد. 
عراقی ه��ا نیز همزمان ب��ا عید غدیر خم، 
خودش��ان را برای احی��ای این روز بزرگ 
آماده کرده اند. سران قبایل عراق امیدوارند 
عید بزرگ غدیر خم به نماد وحدت شیعه 
و سنی و دیگر مس��لمانان عراق و جهان 
تبدی��ل ش��ود. حرم های مطه��ر عراق به 
منظور برگزاری جش��ن عی��د غدیر آماده 
و ب��ا پارچه ه��ای مزی��ن به ن��ام و القاب 
امیرالمؤمنین )ع( و گل های طبیعی تزئین 
ش��دند. مردم ترکیه نیز در دو شهر هاتای 
و دیاربک��ر با برگزاری مراس��م هایی عید 
غدیر خم را جش��ن گرفتن��د. در این روز 
مردم ترکیه با طبخ غذای نذری، آن را در 
بین اهالی شهر توزیع کردند. در پاکستان 
نیز اجتماع بزرگ غدیری ها در شهر الهور 
مرکز ایالت پنجاب با حضور شخصیت های 
ایران��ی و چهره ه��ای سیاس��ی و مذهبی 
پاکس��تان برگزار ش��د و نکته جالب توجه 
اینکه »ابوذر روحی« شرکت کنندگان در 
این مراسم با س��ر دادن فریادهای لبیک 
یا رس��ول اهلل )ص(، لبی��ک یا علی )ع( و 
لبیک یا حسین )ع( وحدت و یکدلی میان 
یکدیگ��ر به عن��وان ب��رادران و خواهران 
ایمانی برای دفاع از ارزش های اس��المی 
و مقابل��ه با توطئه تفرقه را ابراز داش��تند. 
خواننده س��رود محبوب سالم فرمانده نیز 

در این همایش حضور داشت.

امیدواریم فرهنگ باعث توسعه روابط سیاسی ایران  و ژاپن شوداخبار
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در دیدار با سفیر ژاپن در تهران 
گفت: امیدواریم رابطه عمیق فرهنگی دو کش��ور ایران و ژاپن به 
توسعه روابط سیاس��ی و اجتماعی منجر شود. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، محمدمهدی اس��ماعیلی در دیدار با س��فیر کشور ژاپن 
در ایران به استقبال از پویش کتابخوانی »مهاجر سرزمین آفتاب« 
اش��اره کرد و اف��زود: اخیراً کتابی را در ای��ران به پویش همگانی 
مطالعه عمومی گذاشتیم که روایتگر خاطرات بانوی ژاپنی کونیکو 
یامامورا )سبا بابایی( است، این بانو ضمن اینکه مادر شهید بابایی 
از ش��هدای دوران دفاع مقدس اس��ت از همکاران ما در معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است و درگذشت 
این مادر ش��هید، فقدان بزرگی به ش��مار م��ی رود. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اظهار تأسف نسبت به ترور نخست وزیر 
س��ابق ژاپن، مراتب همدردی دولت و ملت ایران را به وی ابالغ 
کرد. در ادامه، وزیر فرهنگ کشورمان به ارتباطات عمیق دو ملت 
ایران و ژاپن اش��اره کرد و افزود: مردم کش��ورمان همواره نسبت 

ب��ه مردم ژاپن حس محبت آمیزی دارند و مل��ت ژاپن را به عنوان مردمانی 
س��خت کوش، بااراده و موفق می شناسند، همچنین در توسعه روابط سیاسی 
و همکاری های چند جانبه کشورها، شرط نخست برقراری حس محبت آمیز 
مش��ترک میان ملت ها است که خوش��بختانه این موضوع به خوبی میان دو 
ملت ایران و ژاپن به چشم می خورد. اسماعیلی به برپایی مراسم بزرگداشت 
نودمین س��ال برقراری ارتباط سیاسی میان دو کشور ایران و ژاپن اشاره کرد 
و افزود: چندی پیش این مراسم با برنامه های متنوع در تهران و توکیو برگزار 
شد که خوش��بختانه این روابط عمیق به »یک قرن« رابطه سازنده نزدیک 
می ش��ود. وی حوزه فرهنگ و هنر را بهانه و موضوع مناسبی برای تعمیق و 

گس��ترش روابط میان دو کشور دانست و گفت: تقریباً بیش از سه دهه قبل 
س��ریالی ژاپنی از تلویزیون ایران پخش می ش��د که موجب آشنایی مناسب 
مردم ایران با اتفاقات و رویدادهای تاریخی ژاپن شد که از این میان می توان 
ب��ه رویدادهایی چون »زلزله ۱۹۲3 توکیو«، »وقای��ع جنگ جهانی دوم« و 
»بمباران اتمی هیروش��یما« و »ناکازاکی« اشاره کرد. خوشبختانه بر همین 
اس��اس مردم ایران از یک حافظه تاریخی خوبی در خصوص کش��ور و ملت 
ژاپن برخوردار هستند، جمهوری اسالمی ایران نیز آمادگی کامل برای انجام 
اقدام��ات الزم برای تقویت حافظه تاریخی دو ملت دارد و در همین راس��تا 
می توان هفته های فرهنگی و هنری مختلفی را در ش��هرهای مختلف ایران 
و ژاپن برگزار کرد. وزیر فرهنگ با اشاره به اهتمام دو کشور بر توسعه روابط 

فرهنگی و هنری گفت: خوشبختانه برای توسعه و گسترش روابط 
دو کش��ور ایران و ژاپن اقدامات خوبی از سوی سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المی و رایزن فرهنگی  م��ان در ژاپن صورت گرفته 
است و امیدواریم رابطه عمیق فرهنگی دو کشور به توسعه روابط 
سیاس��ی و اجتماعی منجر ش��ود. در ادامه این دیدار »کازو توشی 
آیکاوا« سفیر کشور ژاپن در ایران ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ 
و دولت جمهوری اسالمی بابت تسلیت درگذشت »آبه«، نخست 
وزیر فقید ژاپن گفت: وی نقش مهمی در زمینه توس��عه روابط دو 
کشور ایران و ژاپن ایفا کرد و خوشبختانه امروزه هم روابط عمیقی 
میان دو کش��ور برقرار اس��ت. وی در خصوص مادر ژاپنی شهید 
بابایی گفت: خانم بابایی ش��خصیت بسیار مهمی به شمار می رود 
که متأس��فانه ایش��ان را از دس��ت دادیم، این بانو نه تنها خدمات 
ارزشمندی در حوزه ترجمه زبان های فارسی و ژاپنی ارائه کرد بلکه 
محبوبیتش نزد مردم ایران ش��گفت انگیز و مثال زدنی بود. آیکاوا 
افزود: س��فارت ژاپن در نظر دارد بزودی ویژه برنامه های فرهنگی 
هنری »ماه فرهنگی ژاپن« را در شهرهای تهران، تبریز و کیش برگزار کند 
و از ش��خص وزیر فرهنگ ایران برای حضور در این مراسم دعوت می کنیم. 
وی در خاتمه گفت: خوش��بختانه نقاط مش��ترک فرهنگی و هنری بسیاری 
میان دو کش��ور ایران و ژاپن وجود دارد همچنین فیلم های س��ینمایی ایران 
معم��واًل مورد توجه مخاطبان ژاپنی قرار می گیرد. دیدارهای وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی و معاونانش با سفرای کشورهای مختلف در راستای اهداف 
دیپلماس��ی فرهنگی این وزارتخانه برگزار می ش��ود که پیش از این سفرای 
کشورهای برزیل، تونس، آذربایجان، رومانی، اتریش، ایتالیا و… در مجموعه 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حضور یافته اند.

وزیر ارشاد:
فرهنگی

»پهلوانان نمی میرند« بازگویی ماندگاری فتوت با وجود 
تمامی دسیسه ها، فریب ها، خباثت ها و ناجوانمردی ها در 
جامعه است. سریال »پهلوانان نمی میرند« ساخته حسن 
فتحی که در س��ال ۷۷-۱3۷۶ روی آنتن رفت، در حالی 
مجددا از ش��بکه آی- فیلم بازپخش می شود که به نظر 
می رس��د طرح مضامین معنایی و اخالقی آن در جامعه 
همچنان ضرورت دارد. حس��ن فتحی س��ال ها قبل در 
وضعیتی که س��اخت فیلمی تاریخی در مقایسه با سایر 
تولیدات رایج تلویزیونی، سخت و مغایر سلیقه مشتری 
به نظر می آمد، سریالی ساخت که خانواده های ایرانی را 
پشت صفحه جادویی تلویزیون میخکوب می کرد. داستان 
معمایی جنایی، اخالق محور با دیالوگ های پرقدرت که 
توس��ط جمعی از بازیگران مطرح سینمای ایران روایت 
می شد، به حدی مورد استقبال قرار گرفت که همچنان 
ایرانی ه��ا از آن ب��ه عنوان یکی از س��ریال های خوب و 
تاثیرگذاری که دیده اند، یاد می کنند. این س��ریال در ۲۵ 
قسمت راوی داستان زندگی پهلوانان در دوره قاجار است 

که توسط حس��ن فتحی و اعظم بروجردی نوشته شده 
است. متن قوی و جریان یافته در دیالوگ های بازیگران 
موجب شد تا این س��ریال یکی از ماندگارترین تولیدات 
سینمای ایران شود. بعد از مرگ پهلوان اول شهر و کشته 
شدن تعدادی دیگر، فرزند او به دنبال قاتل می گردد. هیچ 
کس نمی داند که پهلوانان را چه کسی می کشد اما قاتلی 
که از پش��ت خنجر می زند راه و رسم مردانگی نمی داند. 
زمانی که نصرت فرزند خلیل پهلوان اول شهر را می یابد 
می گوید هر کاری که می کردی برای جوالن نفس بود و 
در مقابل پدر من برای رضای خدا به خلق کمک می کرد. 
قاتل از عشقی ناکام زخمی است اما بعدها عیان می شود 
که خود بازیچه اجنبی ش��ده است. روایت فتحی، روایت 
رویارویی خیر و ش��ر است. تقابل جوانمردی با نامردی. 
مبارزه فتوت و خباثت. فتحی مخاطب خود را نه تنها با 
متنی قوی بلکه با موسیقی تاثیر گذار »بابک بیات« که 
با اشعار موالنا و صدای »محمد اصفهانی« همراه شده، 

تحت تاثیر قرار می دهد.

»پهلوانان نمی میرند«؛ راوی ماندگاری فتوت در سرزمین مردان

 

 

 

 

 

   



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»آرتور شنیْتْسلْر« که بود؟
آرتور شنیتْسلِر، داستان نویس و نمایش نامه نویس 
برجسته اتریشي، در ۱۵ می ۱۸۶۲م در ویِن پایتخت 
اتریش به دنیا آمد.آرتور از کودکي در خانه اي پرورش 
یافت که محل آمد و رفت روشنفکران، هنرمندان و 
رجال فرهنگ و ادب بود و همین امر موجب شد که 
وي در مدرسه با دوستانش انجمني ادبي دایر کند.با 
وجود این، او به تحصیل در رشته پزشکي پرداخت 
و در ۲3 س��الگي به دریافت درجه دکتري نایل آمد.

شنیتس��لر سه سال دس��تیار یک جراح معروف بود، 
سپس مس��تقال به کار پرداخت.وي دنباله مطالعات 
را گرف��ت و به تحقیق در ان��واع بیماري ها، به ویژه 
بیم��اري رواني عالق��ه یافت.او ب��راي مطالعه، به 
سفرهاي متعدد رفت و در کنگره هاي علمي شرکت 
کرد.با این حاْل به نوش��تن داستان و کار ادبي روي 
آورد و منظومه هاي کوتاهي سرود.شنیتسلر در ابتدا 
نمایش نامه هاي آناتول، عشق گذرا و حلقه را نگاشت 
و مورد ستایش فراوان قرار گرفت.وي مدتي نیز به 
نگارش رمان و داستان کوتاه پرداخت و در همه آنها 
بهتر توانست اندیشه هاي شخصي و خاص خود را 
بیان کند.در این میان، آثاري هم چون ستوان گوستل، 
گرونیموي نابینا و برادرش و پروفس��ور برنهاردي با 
اس��تقبال زیادي مواجه گردید.به طور کلي موضوع 
آثار شنیتسلر، پوچي زندگي، انحطاط جامعه اتریشي 
در آخر قرن نوزدهم، عش��ق هاي نفساني و مادي، 
دروغ، پی��ري و تنهایی اس��ت که با لط��ِف بیان و 

هوشیاري و دقت فراوان عرضه شده است.

نمايش »روشنای شب تار« مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )122(
حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم 
اهلل الرحم��ن الرحیم اللَُّهَمّ َو اْعُم��ْم بَِذلِک أَْعَداَءک 
ِفی أَْقَطاِر الْباَِلِد بارخدایا این سرنوش��ت را بر همه 
دشمنانت در هر اقلیم، فراگیر کن. شکست یا اقرار 
به وحدانیت خداوند باید ش��امل ح��ال همه جهان 

گردد. مش��رک دشمن خداست و دش��من خداوند 
جایگاه��ی در زمین خداوند ن��دارد، با این نگاه باید 
جهان��ی اندیش��ید و جهانی عمل ک��رد از این فراز 
استفاده می شود دش��من خدا که همان مشرکانند 
در هم��ه جا هس��تند پس مبارزه و جه��اد حد و مرز 

ندارد تا به اعتزاز دراوردن پرچم توحید بر تمام عالم 
مبارزه و جهاد ادامه دارد و نکته دوم از این فراز این 
است که دشمن در هیچ کجای زمین نباید احساس 
امنی��ت کند بلکه همواره بای��د بداند در کمین اهل 

توحید و حزب اهلل است.
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شناسه 134۸۷24

یک نشریه آمریکایی در یادداشتی نوشت، روسیه به دنبال 
تحکیم روابط با ایران است و تالش های زیادی را به آن 
اختصاص داده است. نشریه »وال استریت ژورنال« روز 
یکشنبه در یادداشتی آورده است که »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه در سفر به غرب آسیا به دنبال انتقال 
این پیام است که جایگاه کشورش در سطح جهانی بابت 
جنگ اوکراین تغییری نکرده است. به نوشته این نشریه، 
پوتین در دومین س��فر از زمان شروع جنگ در اوکراین، 
روز سه ش��نبه به تهران سفر کرده و قصد دارد در آنجا با 
»س��ید ابراهیم رئیس��ی« رئیس جمهور ایران و »رجب 
طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکیه دی��دار کند. این 
س��فر، اهمیت جایگاه پوتین در حفظ قدرت نفوذ روسیه 
در غرب آسیا را منعکس می کند. سفر او درست چند روز 
پس از سفر »جو بایدن« همتای آمریکایی او انجام شده 
که قصد داشت کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را 
به مقابله با روس��یه، چین و ایران وادار کند. کشورهایی 
که از زمان عقب نشس��تن آمریکا از منطقه، نفوذ خود را 
گس��ترش داده اند. وال استریت ژورنال می افزاید: »آقای 
پوتین به دنبال تحکیم روابط با روسیه و ایران به عنوان 
یکی از دشمنان آمریکا است. کشوری که همانند روسیه 
هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته و به یکی از شرکای 
تجاری و نظامی کلیدی مسکو تبدیل شده است. به گفته 
مقام��ات اطالعاتی آمری��کا، در ماه های ژوئن و جوالی 
مقامات روس��یه به ایران س��فر کرده اند تا از پهپادهای 
تهاجم��ی س��اخت این کش��ور بازدید کنن��د«. با وجود 
طرح این ادعا از س��وی آمری��کا، وزیر امور خارجه ایران 
در گفت وگو با همتای اوکراینی، ادعای واش��نگتن را رد 
کرد. در این یادداشت آمده است، دیدار پوتین با اردوغان 
نیز در ش��رایطی انجام می شود که ترکیه توانسته نقش 
حیاتی میانجی را در جنگ اوکراین برای خود بتراش��د. 
ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو، پیش از شروع جنگ 
اوکراین بر سر تقویت روابط با مسکو با واشنگتن درگیر 
شده بود و پس از ش��روع جنگ با وجود محکوم کردن 

آن و فروش پهپاد به اوکراین، از تحریم ها علیه مس��کو 
تبعیت نکرد. »دمی تری ترنین« تحلیل گر روس مسائل 
سیاست خارجی درباره سفر پوتین به وال استریت ژورنال 
گفت: »سمت و جهت سفر خارجی رئیس جمهور نشان 
می دهد که اکنون او نیاز و فرصت برای دیپلماسی روسی 
را در کجا می بیند. این نشریه می افزاید، دیدار سران سه 
کش��ور در حالی انجام می شود که سوریه بحث محوری 
آن ها اس��ت. تهران حامی دولت سوریه است و آنکارا از 
نیروهای مخال��ف آن حمایت می کند. به گفته »فئودور 
لوکیان��وف« مدیر هیأت مش��اوره کرملین در سیاس��ت 
خارج��ی و دفاعی، مس��کو در این دی��دار تأکید خواهد 
کرد که علی رغم مشغولیت در جنگ اوکراین، همچنان 
بازیگ��ر کلی��دی در س��وریه خواهد ماند. وال اس��تریت 
ژورنال می نویسد، با اینکه روسیه بیش از صد هزار نیرو 
ب��ه اوکراین اعزام کرده، توانس��ته با هزینه اندکی، جای 
پای نظامی خود را در سوریه و لیبی حفظ کرده و بر کل 
منطقه اثر بگذارد. طی هفته های گذش��ته روسیه برخی 
عملیات های نظامی خود را در س��وریه تش��دید کرده و 
حمالتی هوایی در مجاورت پایگاه های آمریکایی انجام 
دهد و برای نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه دردسر 
ایجاد کند. این یادداشت با اشاره به اینکه پوتین و رئیسی 
زمستان سال گذشته و سپس ماه گذشته در ترکمنستان 
دیدار داشته اند به نقل از »مارکان. کاتز« استاد دانشگاه 
جورج میس��ون می نویس��د: »او تالش زیادی را به این 
رابطه اختصاص داده است«. وال استریت ژورنال به نقل 
از تجار ایرانی می نویسد، یکی از جنبه های تقویت روابط 
ایران و روس��یه، دور زدن تحریم ها است. این معامالت 
ش��امل فروش پوش��اک ایرانی به خریداران روس برای 
جایگزین ش��دن محصوالت غرب��ی و همچنین فروش 
قطعات یدکی خودرو به خودروسازان روس است. ایجاد 
کوریدورهای صادراتی از روس��یه به هند از طریق ایران 
نیز مورد بحث قرار گرفته است. »الکساندر نوواک« ماه 
گذش��ته با »جواد اوجی« وزیر نفت جمهوری اس��المی 

ایران دیدار کرد و گس��ترش مناسبات دو کشور به بحث 
گذاش��ته شد. نوواک در این سفر اعالم کرد که تبادالت 
تجاری بین دو کش��ور با افزایشی ۸۰ درصدی به چهار 
میلیارد دالر در س��ال ۲۰۲۱ رس��ید و انتظار می رود در 
آین��ده نزدیک این مبلغ به ۴۰ میلیارد دالر برس��د. این 
یادداشت می افزاید، روس��یه با وجود تحریم های غرب، 
توانس��ته روابط گرم خود را با دیگر کش��ورهای منطقه 
از جمله مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
حفظ کند. روس��یه از زمان شروع جنگ اوکراین تهدید 
کرده ک��ه غالت و دیگر تولیدات مه��م خود را فقط به 
»کش��ورهایی که مواضع دوس��تانه با م��ا دارند« صادر 
می کند. این مس��ئله می تواند ب��رای مصر که ۷۰ درصد 
گندم خود را از روس��یه و اوکراین تأمین می کند بس��یار 
مهم باش��د. ترکیه نیز ۸۰ درص��د این منابع را از این دو 
کش��ور تأمین می کند. وال استریت ژورنال می نویسد، از 
بحث های مهم در دی��دار پوتین و اردوغان، می تواند به 
طرح پیشنهادی س��ازمان ملل برای از سر گرفته شدن 
صادرات غالت از طریق دریای س��یاه، مداخله ترکیه در 
جنگ اوکراین و تهدیدات اخیر این کشور برای عملیات 
نظامی جدید در خاک س��وریه اس��ت. مذاکره کنندگان 
روس��یه، اوکرای��ن و ترکیه روز روز چهارش��نبه بر س��ر 
ص��ادرات غالت از طریق کش��تی های حاضر در دریای 
س��یاه به توافق رس��یدند که امید برای آزاد شدن بیست 
میلی��ون تن غالت و محصوالت کش��اورزی اوکراین را 
زنده کرد. با این حال س��ازمان ملل و کشورهای غربی 
گفته اند جزئیات فنی این طرح همچنان باید مورد مذاکره 
قرار گیرد. این نش��ریه می افزاید، ترکیه به عنوان میزبان 
دو دور مذاکرات شکس��ت خورده روسیه و اوکراین، قصد 
دارد از این مالقات ب��رای اصرار بر انجام عملیات علیه 
ُکردهای ش��مال سوریه اس��تفاده کند. لوکیانوف در این 
باره می گوید:  »ترکیه شاید تنها کشوری باشد که روسیه 
به عنوان میانجی این درگیری به آن نظر داشته باشد. در 

حال حاضر زمینه ای برای مذاکرات صلح وجود ندارد.

 پوتین درپی تحکیم روابط با ایران است
وال استریت ژورنال:

وزیر امور خارجه روسیه درباره هدایت مستقیم نیروهای 
اوکراینی توس��ط ناتو و عواقب خطرناک آن هشدار داد. 
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه 
درب��اره عواقب مداخ��الت اتحاد نظام��ی ناتو در جنگ 
اوکراین هش��دار داد.الوروف گف��ت: »متخصصان ناتو 
به ش��کل مس��تقیم در حال هدایت نیروهای اوکراینی 
در لوهانس��ک و دونتس��ک هس��تند. امیدواریم افرادی 
در میان سیاس��ت مداران اروپایی وجود داشته باشند که 
عواقب خطرن��اک چنین اقدامات��ی را درک کنند«.وزیر 
امور خارجه روس��یه گفت، در درگیری های کنونی غرب 

و روس��یه در حال جنگ هس��تند و از اوکراین به عنوان 
کاالی مصرفی استفاده می کنند. از سال ۲۰۱۴ آمریکا و 
اروپا »رژیم روس هراس کی یف را بدون قید و ش��رطی 
رهب��ری می کند« و س��خنرانی های متع��دد »ولودیمیر 
زلنسکی«رئیس جمهور اوکراین در نشست های مختلف 
»بخش��ی از این نمایش ها اس��ت«.الوروف افزود: »او 
س��خنرانی های رقت انگیزی انجام می دهد و زمانی که 
ناگهان چیزی منطقی پیش��نهاد می کند آن ها )غربی ها( 
پشت دستش می زنند. همان اتفاقی که پس از مذاکرات 
روسیه و اوکراین در استانبول رخ داد. انتهای ماه مارس 

روزنه ای در مذاکرات پیدا ش��د اما با اس��تفاده از داستان 
ب��ه وضوح س��اختگی بوچا، کی یف مجبور ش��د پا پس 
بکشد«.او همچنین با اشاره به اعطای وضعیت نامزدی 
اتحادیه اروپا به اوکراین و مولداوی، آن را بخشی از بازی 
ژئوپولتیک علیه روسیه دانس��ت و گفت این اتحادیه از 
ایسلند تا اوکراین را به عضویت فرا می خواند اما در قبال 
روس��یه چنین کاری انجام نمی دهد.الوروف گفت: »ما 
نیازی ب��ه عضویت در این اتحادیه نداریم اما بیانیه های 
آن ها ماهیت این اقدامات تقابل جویانه و عامدانه را برمال 

می کند«.

هشدار تند الوروف درباره عواقب مداخالت ناتو در جنگ اوکراین

دانشنامه

ابزار جدیدی که لخته های خون را شناسایی می کند
پژوهشگران ژاپنی، ابزار جدیدی ابداع کرده اند که می تواند به شناسایی لخته های خون کمک کند.به گزارش 
ایس��نا، پژوهشگران ژاپنی ، ابزار جدیدی ابداع کرده اند که می تواند انواع گوناگون لخته خون را براساس علت 
آنها تش��خیص دهد.این ابزار می تواند به پزش��کان کمک کند تا علت لخته ش��دن خون را تشخیص دهند و 
بهترین راه درمان را برای از بین بردن آن انتخاب کنند.لخته شدن خون هنگامی اتفاق می افتد که سلول های 
کوچک و چسبنده خون موسوم به پالکت به هم متصل می شوند.این تجمع، از خونریزی جلوگیری می کند؛ 
اما می تواند مضر هم باش��د و با مسدود کردن رگ های خونی، به سکته یا حمله قلبی منجر شود."یوکی ژو" 
)Yuqi Zhou(، دانشجوی مقطع دکتری "دانشگاه توکیو" )UTokyo( و نویسنده ارشد این پروژه گفت: 
انواع متفاوت لخته های خون، توس��ط مولکول های گوناگونی ایجاد می ش��وند؛ اما همه آنها به یکدیگر شبیه 
هس��تند.نکته مهم اینجاس��ت که جدا کردن این مولکول ها با ابزارهای کنونی، تقریبا غیرممکن است."ژو" و 
همکارانش در ابداع یک روش موثرتر برای شناس��ایی انواع متفاوت لخته های خون، نمونه خون افراد س��الم 
را گرفتند و سپس آنها را در معرض عوامل لخته کننده متفاوت قرار دادند.این گروه پژوهشی، هزاران عکس 
از لخته های خون ثبت کردند.س��پس نوعی فناوری یادگیری ماش��ینی موس��وم به "شبکه عصبی پیچشی" 
)CNN( را ب��ه کار گرفتن��د ت��ا رایانه را برای شناس��ایی تفاوت میان انواع گوناگون لخته خون که توس��ط 
مولکول های متفاوتی ایجاد می ش��وند، آم��وزش دهند.آنها این فناوری را روی عک��س ۲۵ هزار لخته خون 
آزمای��ش کردند که رایانه پیش��تر هرگز آنها را ندیده بود.نتایج آزمایش نش��ان داد ک��ه این فناوری می تواند 
بیش��تر لخته های خون را در تصویر تش��خیص دهد.پژوهش��گران نهایتا ابزار جدید خود موسوم به "آی پک" 
)iPAC( را آزمای��ش کردن��د تا توانایی آن را در شناس��ایی انواع متفاوت لخته خون در نمونه خون انس��ان 
ارزیابی کنند.آنها در این آزمایش، نمونه خون چهار انسان سالم را گرفتند و سپس نمونه ها را در معرض عوامل 
لخته کننده متفاوت قرار دادند.آی پک در این آزمایش توانست انواع متفاوت لخته خون را از یکدیگر تشخیص 
دهد."ژو" اضافه کرد: ما در این پژوهش نشان دادیم که آی پک، ابزار قدرتمندی برای بررسی مکانیسم ورای 
ش��کل گیری لخته خون است.وی افزود: با توجه به گزارش هایی که مبنی بر لخته شدن خون در اثر ابتال به 
کووید-۱۹ منتشر شده اند، این احتمال وجود دارد که شاید روزی بتوان از این ابزار برای درک بهتر مکانیسم 

ورای شکل گیری لخته های خون استفاده کرد.

انتشار ویروس کرونا ربطی به سرد و گرم شدن هوا ندارد
دانش��یار انستیتو پاس��تور ایران با بیان اینکه انتشار ویروس کرونا ارتباط مستقیمی با دما ندارد، گفت: در حال 
حاضر ش��اهدیم که در کشورهایی چون برزیل و همچنین در استان های کشور مانند خوزستان که هوا رو به 
گرم تر شدن می رود، شاهد افزایش مبتالیان هستیم.به گزارش  ایسنا، امیر قائمی، دبیر انجمن ویروس شناسی 
در مصاحبه ای با رادیو گفتگو در خصوص تنوع محیطی و پایداری ویروس ها اظهار کرد: در خصوص پایداری 
ویروس ها صرف اینکه بگوییم یک ویروس در زمان مشخصی بر روی سطحی باقی می ماند، نمی تواند معنای 
الزم را برای ما داش��ته باش��د چون مولفه های زیادی در پایداری ویروس تاثیرگذار هستند.وی با بیان اینکه 
برای فرد آلوده به ویروس چند مس��اله حائز اهمیت است، ادامه داد: یکی اینکه چه میزان ویروس از این فرد 
آلوده بر سطح انتقال پیدا می کند، این موارد تابعی از فاز عفونتی است که فرد دارد، یعنی فرد در چه فازی از 
عفونت است و چه میزانی از ویروس را می تواند از خود انتشار دهد.قائمی افزود: نکته دوم نحوه انتشار است؛ 
اینکه فقط دس��ت فرد بیمار با س��طح تماس پیدا کرده یا از طریق عطس��ه و سرفه حجمی از ویروس منتقل 
ش��ده اس��ت.حجم ویروسی که در اثر این روش های مختلف می تواند به سطوح انتقال پیدا کند تحت شرایط 
مختلف، متفاوت خواهد بود.دبیر انجمن ویروس شناسی با بیان اینکه میزان رطوبت و خشکی و دمای سطوح 
نیز در انتشار ویروس اهمیت دارد، یادآور شد: همه این موارد متغیرهایی است که می تواند در میزان پایداری 
ویروس اثرگذار باش��د.وی همچنین در خصوص تاثیر دما بر روی ویروس ها اظهار کرد: سرد شدن و کاهش 
دما ارتباط مستقیمی با میزان نگهداری و حفظ قابلیت انتقال پذیری ویروس ها دارد؛ حتی ویروس هایی داریم 
که در دماهای منفی می توانند چندین سال زنده بمانند؛ از این رو سرد شدن و دمای پایین یک عامل مثبت 
برای نگهداری ویروس هاست.دانش��یار انس��تیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که افزایش 
دما از میزان قابلیت عفونت پذیری ویروس ها بکاهد، کما اینکه در مورد ویروس آنفلوآنزا اینگونه است، تاکید 
کرد: در ابتدای شیوع ویروس کرونا مطرح شد که به نظر می رسد این ویروس ارتباط مستقیمی با دما نداشته 
باش��د، یعنی افزایش دما خیلی نتواند از میزان ش��دت ویروس بکاهد که دقیقا امروز این مورد را می بینیم.وی 
اضافه کرد: عالوه بر آن در نیمکره جنوبی و در کشورهایی مثل برزیل یا حتی بعضی از ایالت های چین که 

دما باالتر بود، افزایش شیوع را شاهدیم.


