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 آمریکایی ها از منطقه 
 شرق فرات در سوریه باید

 بیرون رانده شوند

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه:

اگرجلویناتوگرفتهنمیشدآنهامدتیبعدبهبهانهکریمهجنگراهمیانداختند
دالررابایدبهتدریجازمسیرمعامالتجهانیخارجکرد

 هدف ما افزایش تبادالت تجاری با ترکیه
 به ۳۰ میلیارد دالر است
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روسیه، ترکیه و ایران در سال های اخیر برای گفتگو بر 
س��ر موضوع سوریه، از روندی به عنوان »فرایند صلح 
آس��تانه« به منظور پایان بیش از ۱۱ سال درگیری در 

این کشور عربی استفاده می کنند. روسیه، ترکیه و...

پیام مهم نشست »تهران« چیست؟

 از ميانجيگری بين ترکيه و سوريه
 تا توسعه روابط اقتصادی؛

ران��ت ۸ هزار میلیارد تومانی توزیع قیر رایگان موجب 
شده است تا فشار به وزارت نفت باالرود اما تاکنون این 
وزارت خانه در مقاب��ل توزیع این رانت مقاومت کرده 

است.بر اساس بند »ز« تبصره ۱ قانون...

 مقاومت وزارت نفت
 در برابر رانت قیر

 تمایل روس ها به ارتقای
 روابط نظامی-سیاسی با ایران

 هزينه 8 هزار ميليارد ی که 
مجلس روی دست وزارت نفت گذاشت

نتايج يک نظرسنجی در روسيه آشکار کرد؛
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وزیرخارجه:
ایران به سوی تحکیم 
روابط با همسایگان 

پیش می رود

کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

هدف بانیان وضع موجود از 
تخریب دولت

���حجتاالسالمسیدمحمدرضامیرتاجالدینی
نائ�برئیسکمیس�یونبرنام�هوبودجه

مجلس
دول��ت آقای رئیس��ی در 
حال برداش��تن موانع به 
جا مانده از گذشته بر سر 
راه اقتصاد کشور است و 
کارهایی را که بر زمین مانده است، انجام 
می دهد. آقایان اصالح طلب هشت سال کار 
دستشان بود، حال به آقای رئیسی فرصت 
دهند تا کارها را انج��ام دهد تا خودش را 
نش��ان دهد، اول فرص��ت بدهند بعد وارد 
فاز انتقاد ش��وند. مشکالت به جا مانده از 
سالهای قبل به اندازه ای زیاد است که هیچ 
دولتی نمی تواند در عرض یکی دو س��ال 
مش��کالت را برطرف کند. به اندازه پنجاه 
سال ما پروژه نیمه تمام داریم، کدام دولت 
می توان��د همه این پروژه ه��ا را در عرض 

چهار یا ۸ سال به سرانجام برساند؟...
ادامهدرصفحه���2

ایران پشت دیوار مذاکرات 
معطل نمی ماند

محمدحسنآصفری ���
عض�وکمیس�یونامورداخل�یکش�ورو

شوراهادرمجلس
 منفعت برخی ها در این 
اس��ت که توافق��ی بین 
ایران و کشورهای گروه 
۱+4 ی��ا ۱+5 ص��ورت 
نگیرد، آنها خواهان ایجاد ناامنی در منطقه 
هس��تند تا زیر س��ایه این ناامنی بتوانند 
سیاست های تروریستی و خصمانه خود 
را دنبال کنند. اینکه رژیم صهیونیستی و 
س��عودی ها مخالف توافق ایران و غرب 
هس��تند، آنها می خواهند با نا امن بودن 
منطقه ب��ه اقدامات تروریس��تی خود در 
عراق، س��وریه و کش��ورهای دیگر دامن 
بزنند. آمریکا باید بدانند که ایران کش��ور 
اثرگذار در منطقه اس��ت و اگر می خواهد 
سیاست هایش را در این منطقه دنبال کند 

باید مسئله خود با ایران را حل کند...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

هدف بانیان وضع موجود از 
تخریب دولت

ادامهازصفحهیک ���
ع��الوه بر ای��ن، موانع دیگری هم بر س��ر راه 
اقتصاد کشور است که از آن جمله می توان به 
بدهی اوراق مش��ارکت به ارث رسیده از دولت 
قبل اش��اره کرد که دول��ت فعلی ماهانه ۱0 تا 
۱2 هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را 
پرداخت می کند. همچنین دولت آقای رئیسی با 
کسری بودجه 4۸0 هزار میلیارد تومانی مواجه 
است که در قانون بودجه برای این مقدار هزینه 
قطعی دیده ش��ده اما درآمد پایدار نداشته است 
و این کس��ری را دولت باید تأمین کند و نکته 
قابل ذکر اینجاس��ت که این کسری بودجه از 
سالهای قبل به بودجه سال ۱40۱ منتقل شده 
است و زمینه ایجاد این کسری بودجه در هشت 
س��ال دولت آقای روحانی ب��ه صورت متراکم 
ایجاد شده است. مسببان وضع موجود به دنبال 
عیب جویی ار دولت هستند، این کسری بودجه 
چیزی نبوده که یک شبه در دولت آقای رئیسی 
ب��ه وجود بیاید،  اینها همه از دولت قبل به ارث 
رسیده است. ارز ترجیحی هم یک مشکل چهار 
و پنج س��اله بوده. اگر دولت قبل سال به سال 
این موض��وع را مدیریت می کرد م��ا امروز با 
مشکلی مانند ارز ترجیحی مواجه نبودیم. دولت 
قبل مشکل ارز ترجیحی را حل نکرد و دولت 
آقای رئیس��ی در ش��رایط خاص امروز از نظر 
اقتصادی در ح��وزه داخل و همینطور در حوزه 
بین الملل کار اصالحات اقتصادی را در حوزه ارز 
ترجیحی که کار سختی هم بود انجام داد. یکی 
از کارهای مهمی که آقای رئیس��ی و دولتش 
انجام دادند این بود که تا حد توان قدرت خرید 
م��ردم را حفظ کنند و یارانه افراد را به ازای هر 
نف��ر در هر ماه 300 هزار نفر و اقش��ار ضعیف 
جامعه 400 هزار نفر پرداخت کردند که پرداخت 
این یارانه بخشی از کاهش قدرت خرید مردم 
را جبران کرد. کسانی که مسبب وضع موجود 
بوده اند و در هشت سال دولت آقای روحانی به 
جای حل مشکالت نظاره گر امور بودند، امروز 
چشم شان را بر مشکالت گذشته بسته اند و به 

دنبال عیب جویی از دولت فعلی هستند.

ایران پشت دیوار مذاکرات 
معطل نمی ماند

ادامهازصفحهیک ���
در غی��ر اینصورت نمی توانند سیاس��ت های 
خود را پیاده کند. توافق برد-برد خواسته ایران 
اس��ت، ایران خواهان ایج��اد امنیت در منطقه 
است و بارها تاکید کرده ایم که خواهان تولید 
سالح اتمی نیستیم اما قرار نیست پشت دیوار 
مذاکرات بمانیم و آمریکایی ها سیاس��ت های 
رژیم صهیونیس��تی را در منطق��ه دنبال کنند. 
ایران و منطقه غرب آسیا از پتانسیل اقتصادی 
خوبی برخوردار اس��ت که اگر توافق هسته ای 
شکل بگیرد، اروپا و آمریکا می توانند از منافع 
اقتصادی این منطقه بهره مند شود اما آمریکا 
می خواهد با ایران هراسی سالح های خود را 
به فروش برسانند سعودی ها باید بدانند از این 
سیاست آمریکا متضرر می شود بنابراین بهتر 
اس��ت که کمک کنند تواف��ق برد-برد انجام 
شود و کشورها از پتانسیل های اقتصادی بهره 
بگیرند. اگر ببینیم توافق انجام نمی شود، پشت 
دیوار مذاکرات معطل نخواهیم شد مطمئنا اگر 
اقدامات جمهوری اسالمی شروع شود برگشت 
به میز مذاکرات به سادگی امکان پذیر نخواهد 
بود و ما برنامه های دیگری را دنبال می کنیم 

که به نفع آمریکایی ها نخواهد بود.

ایران به سوی تحکیم روابط با 
همسایگان پیش می رود

وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گف��ت: ایران 
دس��ت های گش��وده شده به س��وی خود را 
می فشارد و در اولویت بخشی به همسایگان در 
سیاست خارجی خود، به سوی تحکیم روابط 
با همس��ایگان به پیش م��ی رود. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کش��ورمان در صفحه ش��خصی 
خود نوشت: ایران دست های گشوده شده به 
س��وی خود را می فشارد و در اولویت بخشی 
به همسایگان در سیاس��ت خارجی خود، به 
س��وی تحکیم روابط با همسایگان به پیش 
می رود. وی تاکید کرد: ایران بر مس��ئولیت 
کشورهای منطقه در برقراری امنیت و ثبات 
و همکاری س��ازنده و ثمربخ��ش در جهت 
شکوفایی و توس��عه اقتصادی فراگیر منطقه 

تاکید می کند.

کشتی روسی حامل محموله نظامی 
برای هند توقیف شد

سفارت مسکو در دهلی نو امروز اعالم کرد 
که کشتی روسی حامل محموله نظامی برای 
هند در بندر »کوچی« با شکایت یک شرکت 
اس��تونیایی توقیف شده اس��ت. به گزارش 
اسپوتنیک، سفارت روسیه در هند سه شنبه 
با صدور بیانیه ای از توقیف یک کشتی باری 
این کشور در بندر »ِکراال« )Kerala( خبر 
داد. بر اساس اعالم این خبرگزاری، سفارت 
روسیه در دهلی نو پس از توقیف یک کشتی 
باری روس��ی حامل محموله ه��ای نظامی 
ب��رای نیروی دریایی هن��د در بندر »ِکراال« 
ب��ه وزارت خارجه دهلی نو در این خصوص 
اطالع رسانی کرد. خبرگزاری اسپوتنیک در 
این خصوص نوشت: این ماجرا در پی صدور 
حکم دادگاهی در هند بر اساس شکایت یک 
شرکت اس��تونیایی روی داده است. سفارت 
روسیه در دهلی نو همچنین از وزارت خارجه 
هند خواس��ته اس��ت تا از رعای��ت بی قید و 
ش��رط حقوق مالکان کشتی و خدمه روسی 

اطمینان حاصل کند.

نشست سه جانبه تهران، هژمونی 
آمریکا را در هم بشکند

سازمان آزادی بخش فلسطین خواستار بهره 
برداری از نشس��ت س��ه جانبه تهران برای 
حمایت از مسئله فلسطین و شکستن هژمونی 
آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی شد. به 
گزارش قدس پرس، جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین سه شنبه بر ضرورت بهره برداری 
از نشست س��ه جانبه ایران، روسیه و ترکیه 
در حمایت از مس��ئله فلسطین تاکید کرد و 
خواستار شکست هژمونی آمریکا در حمایت 
از رژیم صهیونیستی شد. »محمود الراس« 
عضو دفتر سیاس��ی جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین خواس��تار تشکیل ائتالف جدید در 
واکنش به ناتوی عربی – صهیونیس��تی در 
جریان نشس��ت س��ه جانبه تهران شد. وی 
افزود: سفر والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه به تهران و برگزاری نشست سه جانبه 
با روسای جمهور ایران و ترکیه نشان دهنده 
تغییر معادالت در عرصه بین المللی اس��ت 
که با ش��روع درگیری ها در اوکراین تسریع 
شده است. این مقام فلسطینی ادامه داد: سفر 
پوتین در چارچوب نبرد شکست اراده آمریکا 
و در واکنش مستقیم به سفر بایدن به منطقه 
ص��ورت گرفت، همچنین نشس��ت س��ران 
سه کشور در تهران، نش��ان دهنده واکنش 
مس��تقیم ایران به عنوان بازیگ��ر اصلی در 
منطقه به تحریم های تحمیلی آمریکا است. 
الراس با اش��اره به تغییر نظام تک قطبی به 
چند قطبی در نظام بین الملل، خاطر نش��ان 
کرد: این تحوالت فرص��ت مهمی برای ما 
فلسطینی هاس��ت تا از آن اس��تفاده کرده و 
حرک��ت دیپلماتی��ک یکپارچ��ه ای را برای 
حمایت از مس��ئله فلسطین آغاز کنیم. نظام 
تک قطبی همیش��ه در اردوگاه مخالف امت 
عربی و ملت های آن قرار دارد و دنباله روی و 
غارت منابع ملت ها را افزایش داده و تمامیت 

ارضی و استقالل آن را از بین برده است.

یونسکو به دالیل سیاسی، نابودی 
میراث فرهنگی اوکراین را نمی بیند

نماینده دائم روس��یه در یونس��کو می گوید 
علی رغ��م گزارش های متعدد مس��کو، این 
س��ازمان نس��بت به اقدام ارتش اوکراین به 
ناب��ودی می��راث فرهنگی روس تب��اران در 
ش��رق اوکراین بی تفاوت اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از تاس، »الکس��اندر 
کوزنتسوف«، نماینده دائم روسیه در سازمان 
یونسکو تأکید کرد یونسکو نسبت به نابودی 
اماکن میراث فرهنگی اوکراین آگاه اس��ت، 
اما این س��ازمان چشم خود را نسبت به این 
واقعه بس��ته اس��ت. این مقام روسی که روز 
سه شنبه در گفت وگو با تلویزیون این کشور 
صحبت می کرد، گفت: هیئت روس��ی بارها 
ب��ه دبیرخان��ه و اعضای کش��ورهای عضو 
این س��ازمان اطالع داده که زیرساخت های 
فرهنگی و مدنی منطقه دونباس در ش��رق 
اوکراین )توس��ط ارتش اوکرای��ن( بمباران 
می شود. به گفته کوزنتسوف، تعداد حمالت 
توپخانه ای ارتش اوکراین به اماکن فرهنگی 
و آموزشی فقط در ماه ژوئن 2022 به اندازه 
۱3 صفحه اس��ت. یونس��کو تنه��ا مرمت و 
بازس��ازی اماکن��ی را انج��ام می دهد که در 
فهرس��ت میراث جهانی ثبت ش��ده باشند، 
در حالی که در جریان عملیات ویژه روس��یه 
در اوکرای��ن، هیچکدام از اماکن ثبت ش��ده 
اوکرای��ن آس��یب ندیدند. وی درب��اره علت 
بی تفاوتی یونس��کو نس��بت به نابودی آثار 
فرهنگی در ش��رق اوکراین گفت: متأسفانه 
عوامل سیاسی خاصی در اینجا دیده می شود، 
گرچه دبیرخانه یونسکو نباید این گونه باشد. 
منشور این سازمان به روشنی تأکید دارد که 
مقامات بین المللی بای��د موضعی بی طرفانه 
داش��ته باش��ند. در مورد منطق��ه دونباس، 
جهت گیری های خاص سیاسی خود را بیشتر 

نشان می دهد.

اخبار

رئیس جمهور گفت: سطح روابط اقتصادی 
و تجاری یا توجه به ظرفیت های دو کشور 
حتم��اً کافی نیس��ت و هدف م��ا افزایش 
تبادالت تج��اری با ترکیه ب��ه 30 میلیارد 
دالر اس��ت. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور عصر سه شنبه پس از امضای اسناد 
همکاری میان ایران و ترکیه در نشس��ت 
مطبوعات��ی ضم��ن تبریک عی��د قربان و 

غدیر، اظهار داشت: بدون تردید سفر جناب 
اردوغان به جمهوری اس��المی ایران نقطه 
عطفی برای ارتقای س��طح روابط میان دو 
کشور است. وی افزود: در مذاکراتی که ما 
داش��تیم اراده جدی دو کشور برای ارتقای 
سطح روابط اقتصادی و تجاری و حوزه های 
مختلف مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. 
رئیس جمهور بیان کرد: این سطح از روابط 
اقتصادی و تجاری یا توجه به ظرفیت های 

دو کشور حتماً کافی نیست و سطح روابط 
می تواند در س��طح باالتری ش��کل بگیرد 
و فک��ر می کنم می توان 30 ه��زار میلیارد 
تومان یعنی س��ه برابر افزایش فعلی را در 
این حوزه هدف گذاری کرد. رئیسی گفت: 
تأسیس شهرک های صنعتی مشترک میان 
دو کش��ور از تصمیماتی اس��ت که در این 
مذاکرات گرفته شد. تأسیس پارک های علم 
و فن��اوری که بتواند با بخش های مختلف 

فعال و شرکت های دانش بنیان فعالیت کند 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: 
تمدید قرارداد انتقال گاز 25 س��اله که قباًل 
مط��رح بود، امروز مورد تاکید قرار گرفت تا 
تمدید ش��ود و انتقال گاز شکل وسیع تری 
به خود بگی��رد. رئیس جمهور تصریح کرد: 
توس��عه س��رمایه گذاری میان دو کشور از 
ن��کات م��ورد تاکید در این نشس��ت بود و 
فعالیت شرکت های فعال در ترکیه و ایران 

می تواند به نحو مش��ترک در هر دو کشور 
ادامه پیدا کند تا در جهت توس��عه سرمایه 
گذاری و توسعه روابط دو کشور قدم بردارد. 
رئیس��ی اضافه کرد: همکاری دو کشور در 
مس��ائل امنیتی بسیار اهمیت دارد و امنیت 
مرزهای دو کشور بسیار مهم و مورد تاکید 
است و همکاری دس��تگاه های امنیتی دو 
کش��ور می تواند نقش مؤث��ری در امنیت 

مرزها داشته باشد.

هدف ما افزایش تبادالت تجاری با ترکیه به ۳۰ میلیارد دالر است
رئیس جمهور:

 حمله به سوریه به ضرر ترکیه و به نفع تروریست هاست
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراه:

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در دیدار رئیس جمهور ترکیه 
خاطرنش��ان کردند: ه��ر گونه حمله نظامی به ش��مال 
س��وریه قطعًا  به ضرر ترکیه، س��وریه و همه منطقه و به 
نفع تروریست ها خواهد بود. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
پی��ش از ظهر سه ش��نبه در دیدار رج��ب طیب اردوغان 
رئیس جمه��ور ترکی��ه و هیئت همراه با تأکی��د بر لزوم 
افزای��ش همکاریهای دو کش��ور به وی��ژه همکاریهای 
تج��اری، رژیم صهیونیس��تی را از عوام��ل اصلی ایجاد 
اختالف بین کش��ورهای اسالمی برش��مردند و با تأکید 
بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی توانند جلوی حرکت 
عمیق فلسطینی ها را بگیرند، در خصوص مسئله سوریه 
خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم 
اس��ت و هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعًا  به 
ضرر ترکیه، س��وریه و همه منطقه، و به نفع تروریستها 
خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، حجم 
و کیفیت تبادالت و همکاریهای اقتصادی دو کش��ور را 
بسیار کمتر از ظرفیت های موجود خواندند و تأکید کردند: 
این مسئله در مذاکرات بین رؤسای جمهور حل و فصل 
شود. ایشان، عزت و عظمت امت اسالمی را در گرو عبور 
از اختالفات سلیقه ای و هوشیاری در مقابل سیاست های 
تفرقه افک��ن، دانس��تند و گفتند: یک��ی از عوامل ایجاد 
اختالف و دشمنی در منطقه، رژیم غاصب صهیونیستی 
است که آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند. رهبر انقالب،  
فلسطین را مس��ئله اول دنیای اسالم برشمردند و تأکید 
کردند: با وجود اقبال بعضی دولتها به رژیم صهیونیستی، 
ملت ها عمیقاً با این رژیم غاصب مخالف هستند. ایشان 
با تأکی��د بر اینکه نباید به امریکا و رژیم صهیونیس��تی 
تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا 

و ن��ه دیگران نخواهند توانس��ت جل��وی حرکت عمیق 
فلسطینی ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین 
خواه��د بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، مس��ئله 
تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره 
به برخی نقل قولها مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، 
تأکی��د کردند: این کار قطعًا  هم به ضرر س��وریه هم به 
ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه اس��ت و اقدام سیاسی 
مورد انتظار از جانب دولت س��وریه را نیز محقق نخواهد 
کرد. ایش��ان با اشاره به اظهار نفرت رئیس جمهور ترکیه 
از گروههای تروریس��تی، گفتند: با تروریس��م حتماً باید 
معارضه کرد اما حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستها 

خواهد بود البته تروریستها نیز محدود به یک گروه خاص 
نیستند. رهبر انقالب در پاسخ به درخواست رئیس جمهور 
ترکیه مبنی بر همکاری ایران برای مبارزه با گروههای 
تروریس��تی، گفتند: ما در مبارزه با تروریس��م مطمئناً با 
ش��ما همکاری می کنیم. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه ما امنی��ت ترکیه و مرزهای آن را امنیت 
خود می دانیم، خطاب به آقای اردوغان گفتند: ش��ما نیز 
امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. مسائل سوریه را باید 
با مذاکرات حل کرد و ایران، ترکیه، س��وریه و روسیه با 

گفتگو این مسئله را تمام کنند.
ایش��ان همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ به 

آذربایجان، گفتند: البته اگر سیاس��تی مبنی بر مس��دود 
کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری 
اسالمی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این مرز یک 
راه ارتباطی چند هزار س��اله است. رهبر انقالب افزایش 
همکاریهای ای��ران و ترکیه در همه مس��ائل منطقه را 
مفید و الزم خواندند و افزودند: ما همواره از دولت ش��ما 
در مس��ائل داخلی و در مقابل دخالته��ا دفاع کرده ایم و 
همچنانکه گفتید دوستان دوران سخت یکدیگر هستیم 
و برای ملت مسلمان ترکیه دعا می کنیم. در این دیدار که 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز 
حضور داشت، رجب طیب اردوغان با تبریک اعیاد قربان 
و غدیر خم، اتحاد امت اس��المی و افزایش همبس��تگی 
ایران و ترکیه را الزم دانست و گفت: ترکیه هیچگاه در 
مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته و برادری ایران 
و ترکی��ه در همه زمینه ها باید گس��ترش پیدا کند. آقای 
اردوغ��ان با تأکید بر اینکه هم��واره مخالف تحریم های 
یکجانب��ه علی��ه ای��ران ب��وده و خواهیم ب��ود، گفت: از 
انتظارات مشروع ایران در برجام، حمایت، و شرکت های 
ترکیه ای را به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم. 
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و ترکیه با 
تروریستها در طول س��الهای متمادی، گفت: در سوریه 
گروههای تروریستی، مورد حمایت تسلیحاتِی سنگین از 
طرف کشورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه 
و به ویژه آمریکا هس��تند. اردوغ��ان با بیان اینکه موضع 
ترکیه در خصوص تمامیت ارضی سوریه مشخص است، 
افزود: از دولت س��وریه انتظار داریم روندهای سیاسی را 
آغاز کند. در اجالس آستانه مسئله سوریه به صورت ویژه 
در دس��تور کار اس��ت و امیدواریم به نتایج خوبی دست 

پیدا کنیم.

روس��یه، ترکی��ه و ایران در س��ال های اخی��ر برای 
گفتگو بر س��ر موضوع س��وریه، از روندی به عنوان 
»فرایند صلح آس��تانه« به منظ��ور پایان بیش از ۱۱ 
س��ال درگیری در این کشور عربی استفاده می کنند. 
روسیه، ترکیه و ایران در سال های اخیر نشست هایی 
ب��رای مذاک��ره درباره س��وریه در چارچ��وب »روند 
صلح آس��تانه« ب��ه منظور پایان بخش��یدن به جنگ  
و درگیری های س��وریه برگزار کرده ان��د که بیش از 
یازده س��ال اس��ت در این کش��ور ادامه دارد. در این 
نشس��ت به طور طبیعی بحران سوریه محوری ترین 
موضوع مورد بحث رؤسای جمهوری اسالمی ایران، 
روس��یه و ترکیه بود زیرا حض��ور نیروهای ترکیه در 
استان ادلب و آماده باش نیروهای دموکراتیک مدافع 
خلق کرد س��وریه برای تقابل فیزیکی با ارتش ترکیه 
نگرانی هایی برای سه کش��ور هم پیمان یعنی ایران، 
روس��یه و سوریه ایجاد کرده است. یکي از مهمترین 
دس��تورکارهاي می��ان ایران و ترکی��ه بحث کاهش 
تنش آنکارا با دمش��ق و بغداد است. با در نظر گرفتن 
جهات مختلف حضور و گفتگوهاي انجام شده میان 
س��ه هیات ایراني، روس��ي و ترکیه اي، به این مهم 
خواهیم رس��ید که ُپر بیراه نخواهیم گفت اگر اینطور 
مطرح کنیم که »تهران کانون تحوالت دیپلماتیک« 
منطقه ش��ده اس��ت و این آن چیزي اس��ت که مورد 

پسند و خواست طرف هاي مقابل ما نیست.
حلاختالفمیانسوریهوترکیه؟ ���

ارتش ترکیه از س��ال 20۱۶ به بهان��ه مقابله با نفوذ 
نیروهای دموکراتیک مدافع خلق سوریه در نوار مرزی 
سوریه و ترکیه بخش مهمی از استان ادلب در شمال 
غرب س��وریه را اش��غال کرد. از همان زمان اختالف 
میان روس��یه و دولت رجب طیب اردوغان آغاز ش��د 
زیرا حضور نیروهای ترکی��ه در عمق 30 کیلومتری 
خاک سوریه آن هم بدون هماهنگی با دولت سوریه 
از نظر مس��کو قابل توجیه نیست. جمهوری اسالمی 
ایران نیز به عنوان هم پیمان استراتژیک سوریه بارها 

نس��بت به ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال غرب 
س��وریه هش��دار داد زیرا از نظر تهران حضور ارتش 
ترکیه در ادلب به تشدید بحران داخلی سوریه کمک 
خواهد کرد. لذا در نشس��ت رؤسای جمهوری ایران، 
ترکی��ه و روس��یه در تهران موضع بحران س��وریه و 
ضرورت کمک س��ه کش��ور برای پایان دادن به این 

بحران ۱۱ ساله مورد تاکید قرار گرفت.
بحراناوکراین ���

موض��وع کلی��دی دیگ��ری ک��ه در نشس��ت تهران 
م��ورد بحث جدی قرار خواهد گرفت مس��ئله بحران 
اوکراین اس��ت که ایران به دلی��ل نقش محوری در 
حل مناقش��ات منطقه ای، راهکار مناسبی برای پایان 
دادن ب��ه این بحران ارائه داد که این راهکار می تواند 
امنیت پایدار را برای دو کش��ور همسایه یعنی روسیه 
و اوکراین تضمین کند. همچنین مسئله تشکیل یک 
بلوک اقتصادی ش��مال-جنوب ک��ه حلقه اتصال آن 
کشورهای اوراسیا است یکی از مهمترین موضوعات 
مورد بحث نشست تهران بود زیرا اگر کریدور تجاری 
شمال جنوب باز تعریف و احیا شود می تواند در آینده 
به توس��عه پایدار کشورهای غرب آسیا، آسیای میانه 
و جنوب قفقاز کمک کند. تش��کیل بلوک اقتصادی 
ب��ا ش��رکت ایران، روس��یه، چی��ن و هن��د و بعضی 
کش��ورهای شرق و غرب آس��یا که نیمی از جمعیت 
جهان را تش��کیل می دهند می تواند به ش��کل گیری 
یک مجموعه اقتصادی در ش��رق منجر شود. به نظر 
می رسد نشست تهران که یک نشست کاماًل راهبردی 
است نوعی بازتعریف سیاست های کالن کشورهای 
محوری منطقه پس از شکس��ت سفر اخیر جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا به منطقه تلقی می ش��ود. جو 
بایدن در س��فر به فلس��طین اش��غالی و عربستان در 
ایج��اد یک ناتوی عبری-عرب��ی علیه ایران و محور 
مقاومت با شکست مواجه ش��د و این نشان می دهد 
که کش��ورهای هم پیمان س��نتی ای��االت متحده در 
غرب آس��یا اعتماد خود را نس��بت به توانمندی های 

آمریکا برای ایجاد چتر حمایتی از دس��ت داده اند. از 
این رو نشس��ت تهران پاس��خی به جریان سازی های 
ج��و بایدن علیه ایران، چین و روس��یه خواهد بود که 
خروجی این نشست قطعًا به تغییر موازنه های قدرت 
به س��ود ایران و محور مقاومت منجر می ش��ود، زیرا 
فصل جدیدی از افزایش همکاری های نظامی ایران 

و روسیه در آینده نزدیک گشوده خواهد شد.
روسیهرراهجذبمتحدانقدیمی ���

روس��یه درحالی نشست آس��تانه را در تهران برگزار 
می کند که این کش��ور تحت تاثیر فش��ارهای غرب 
قرار دارد که سعی می کنند روسیه را منزوی کنند؛ در 
نتیجه س��فرهای پوتین و برگزاری اجالس سه جانبه 
مهم اس��ت و ترکیه هم ب��ه عنوان یک عضو ناتو در 
این جلس��ه مهم حضور دارد. مساله بعدی این است 
که روس��یه می خواه��د این پیام را ب��ه دنیا بدهد که 
ایران جزو کش��ورهای متحد مسکو است و این سفر 
در زمانی ص��ورت می گیرد که غرب تبلیغات می کند 
که ایران به روس��یه پهپاد می فروشد. روسیه در این 
جنگ نیاز به یارگیری دارد و برخی کش��ورها در این 
شرایط حد وسط را گرفتند که روسیه در اوایل جنگ 
واکنش تندی به این مس��اله نشان داد اما حاال واقع 
بینانه س��عی می کند دوستان قدیم خود را جذب کند. 
مس��کو قطعا مانور تبلیغاتی و رس��انه ای مهمی روی 

این اجالس خواهد داشت.
سردیروابطمیانایرانوترکیه ���

از س��ویی روابط ایران و ترکیه در یک الی دو س��ال 
اخیر در حالت رکود قرار دارد و دوران س��ردی روابط 
اس��ت. اختالفات جدی میان دو طرف مانند حمالت 
نظامی ترکیه به شمال عراق و سوریه که از اهمیت 
باالیی ب��رای ایران برخوردار اس��ت، وج��ود دارد و 
مس��اله اخیری نیز ک��ه در خصوص ت��الش ترکیه 
برای بهبود روابط با اس��رائیل به وجود آمده به همه 
این اختالفات اضافه ش��ده اس��ت. همچنین ترکیه 
در س��ال های اخی��ر جهت گیری اش به این س��مت 

اس��ت که خود را یک قدرت متوس��ط بین المللی در 
نظ��ر می گیرد و در ادبیات سیاس��ت بین الملل نیز به 
این کش��ور قدرت نوظهور اطالق ش��ده و در ردیف 
کش��ورهایی همچون کره جنوبی، آفریقای جنوبی، 
اندون��زی و برزی��ل قرار دارد و خ��ود این هم نوعی 
عدم توازن قدرت به وجود آورده اس��ت به این معنا 
ک��ه آنکارا مانند ۱0 یا ۱5 س��ال قب��ل خود را یک 
قدرت منطقه ای نمی داند بلکه احس��اس می کند در 
یک موقعیت برتری نس��بت به قدرت های منطقه ای 
ق��رار دارد. والدیمی��ر پوتین، رییس جمهور روس��یه 
امروز س��ه شنبه 2۸ تیر درحالی وارد تهران می شود، 
ک��ه به گفته رس��انه ها او در جریان س��فر به تهران 
با همتای ایرانی خود حجت االس��الم والمس��لمین 
س��ید ابراهیم رییس��ی دیدار و رایزن��ی و احتماال با 
مق��ام معظم رهبری نیز دیدار خواهد داش��ت. پوتین 
در جریان س��فر ب��ه تهران با رجب طی��ب اردوغان 
ریی��س جمهور ترکیه نیز دی��دار دوجانبه ای خواهد 
داشت. وی در این سفر همچنین در هفتمین نشست 
س��ران ایران، ترکیه و روس��یه در مورد روند آستانه 
با محوریت موضوع س��وریه شرکت می کند. مراسم 
اس��تقبال رس��می از »رجب طیب اردوغان« رئیس 
جمهور ترک نیزیه صبح امروز س��ه ش��نبه - توسط 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در 
مجموعه فرهنگی س��عدآباد برگزار ش��د. این مراسم 
استقبال با نواخته شدن س��رود ملی دو کشور ایران 
و ترکیه همراه بود. اردوغان عصر امروز در هفتمین 
نشس��ت ش��ورای عالی همکاری ای��ران و ترکیه با 
حض��ور آیت اهلل رییس��ی رئیس جمهور کش��ورمان 
حض��ور می یاد. در این نشس��ت، روابط ایران-ترکیه 
به طور گس��ترده ارزیابی و اقدام��ات دوجانبه برای 
ارتقای بیش��تر روابط دو کشور هم بررسی می شود. 
همچنین حضور رییس��ان جمهوری ایران و ترکیه و 
روسیه در هفتمین اجالس روند صلح آستانه از دیگر 

برنامه های اردوغان به تهران است.

پیام مهم نشست »تهران« چیست؟
از میانجیگری بین ترکیه و سوریه تا توسعه روابط اقتصادی؛

تمایل روس ها به ارتقای روابط نظامی-سیاسی با ایران
نتایج یک نظرسنجی در روسیه آشکار کرد؛

نتایج تازه ترین نظرس��نجی در روس��یه نشان 
می دهد بیشتر مردم این کشور خواستار ارتقای 
رواب��ط سیاس��ی -نظامی مس��کو و تهران و 
استفاده از تجارت ایران در مقابله با تحریم های 
غرب هس��تند. به گزارش اس��پوتنیک، نتایج 
تازه ترین نظرسنجی در روسیه نشان می دهد 
بیش از نیمی از مردم این کشور خواهان تقویت 
روابط سیاس��ی با ایران هستند، و بیش از 50 

درصد پاسخ دهندگان از توسعه همکاری های 
نظامی و صنایع دفاعی با تهران دفاع می کنند. 
این نظرسنجی پیش از سفر والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه به تهران و به سفارش 
اندیشکده »مرکز تحلیل راهبردها و فناوری ها« 
 Super و توسط مرکز تحقیقاتی )CAST(
Job از تاری��خ ۱4 تا ۱۸ ژوئیه )23 تا 2۷ تیر( 
انجام شده است. جامعه آماری این نظرسنجی 

۱۶00 نف��ر باالی ۱۸ س��ال و از همه مناطق 
کش��ور روس��یه بوده است. در پاس��خ به این 
س��وال که »آیا فکر می کنید روس��یه نیاز به 
توسعه همکاری نظامی و نظامی-فنی بیشتر 
با ایران دارد؟« 50 درصد پاس��خ مثبت دادند، 
۱5 درصد منفی و 35 درصد پاسخ به این سوال 
را س��خت ارزیابی کردند. همچنین 54 درصد 
پاسخ دهندگان خواستار تقویت روابط سیاسی با 

ایران ش��دند، ۱2 درصد از آنها تصور نمی کنند 
که این مسئله موضوعی مهم باشد و 34 درصد 
هم پاسخ به این سوال را سخت ارزیابی کردند. 
بنا بر نتایج این نظرسنجی، 4۷ درصد روس ها 
تأکید دارند مطالعه و استفاده از تجربه ایران در 
مقابله با فشار تحریم های غرب بسیار ضروری 
است و 42 درصد افراد این نظرسنجی نیز ایران 
را کشوری دوست ارزیابی کردند. رئیس جمهور 

روس��یه برای دی��دار با مقامات ارش��د ایران و 
شرکت در نشست سه جانبه سران کشورهای 
ضامن روند آس��تانه، لحظاتی قبل وارد تهران 
شد. »یوری یوشاکوف«، دستیار کاخ کرملین 
روز دوش��نبه در گفتگویی اعالم کرد روس��یه 
و ایران تصمیم دارند، روابط خود را تا س��طح 
ش��راکت راهبردی ارتقا دهند و در این زمینه 

توافق جدیدی در حال تدوین است.
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اقتصاد کالن

نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با 
اش��اره به نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت، 
گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید بسته های 
اینترنتی جدیدی تعری��ف کنند که از قیمت 
مناسب و کیفیت باال برخوردار باشند. سیدجواد 
حسینی کیا در گفت وگو با  خانه ملت درباره 
بسته های اینترنت همراه و سرعت اینترنت، 
گف��ت: م��ردم از کیفیت، قیمت و س��رعت 
اینترن��ت رضایت ندارن��د، بنابرای��ن وزارت 
ارتباط��ات باید برای ارتق��ا کیفیت اینترنت و 
توجه به نیاز مصرف کنندگان تالش مضاعفی 
انج��ام دهد.نماینده مردم س��نقر در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: اپراتوره��ای تلفن 
همراه باید بس��ته های اینترنتی جدیدی ارائه 
کنند این بس��ته ها باید قیمت مناسبی داشته 
باشند و از س��وی دیگر از کیفیت باالیی نیز 
برخوردار باشند.این نماینده مردم در مجلس 
یازده��م با بیان اینکه اگ��ر اپراتورهای تلفن 
هم��راه، بس��ته های اینترنت��ی اقتص��ادی را 
ب��ه مصرف کنن��دگان ارائه کنن��د، می توانند 
رضایت مردم را به دس��ت آورند، اضافه کرد: 
اس��تفاده مردم از اینترنت در ش��رایط کنونی 
به یکی از ضروری ترین نیازها تبدیل ش��ده 
ک��ه وزارت ارتباطات بای��د به این مهم توجه 
کند.حسینی کیا تصریح کرد: وزارت ارتباطات 
باید از طریق مدیریت و رایزنی با اپراتورهای 
تلفن همراه و ش��رکت های ارائ��ه دهنده ی 
اینترنت ثابت از یک س��و بس��تر الزم برای 
ایجاد زیرس��اخت های موردنیاز ب��رای ارتقا 
اینترنت را فراهم کنند و از س��وی دیگر نیاز 

مصرف کنندگان را تامین کنند./

دو شرط اساسی برای رونق انرژی های 
تجدیدپذیر

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: انعقاد 
قرارداد با بخش خصوصی و پرداخت به موقع 
پول برق خریداری ش��ده، دو اقدام حیاتی در 
راستای توس��عه تجدیدپذیرها است و در این 
شرایط می توان بطور مثال طی 5 سال در این 
حوزه پیشرفتی داشت. رمضانعلی سنگدوینی 
در گفت وگ��و ب��ا خان��ه مل��ت با ی��ادآوری 
ظرفیت های بی ش��مار در کشور برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر ب��ه راهکارهای رونق 
این مهم اش��اره کرد و گفت: از آنجا که برای 
ایجاد تعادل در تولید و مصرف برق با کمبود 
رو به رو هستیم اما اکنون با قطع برق صنایع و 
کشاورزی و توصیه مردم به مصرف کمتر این 
کمبود کنترل شده است که به یقین قطع برق 
صنایع و کش��اورزی آسیب های اقتصادی به 
کشور وارد می کند.نماینده مردم گرگان و آق 
قال در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با 
آغاز فصل گرما مصرف برق کشور به روزانه 
باالی ۶۷ هزار مگاوات رس��یده اس��ت، ادامه 
داد: در حال��ی بیش از 90 درصد برق کش��ور 
از س��وخت های فسیلی و حدود ۶ درصد برق 
آبی تامین می شود که ما در زمستان خوراک 
کافی همچون گازوئیل و مازوت و برای تامین 
س��وخت نیروگاه ها نداریم ضمن آنکه همین 
نیروگاه ها هم به دلیل قدیمی شدن تنها با 30 
تا40 درصد ظرفیت خود کار می کنند.  وی با 
بیان اینکه جهان پیشرفته به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر رفته است، افزود:متاسفانه ایران با 
داشتن روزهای آفتابی، دارا بودن صحراهای 
فراوان و ش��رایط، تنها 2 درصد برق خود را از 
طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین می کند در 
حالی که درصورت رونق این صنعت می توان 
برق کل ایران و حتی بخش های از خاورمیانه 

را در کشور تولید کرد.

ایران قیمت فروش نفت را برای ماه 
اگوست افزایش داد 

ای��ران قیمت رس��می تم��ام ان��واع نفت خود 
برای فروش به خریداران آس��یایی را برای ماه 
آگوس��ت افزایش داد. به گزارش گروه اقتصاد 
بین الملل ف��ارس، رویترز به نقل از منابع آگاه 
نوش��ت، ایران قیمت رسمی نفت سبک خود 
ب��رای فروش به خری��داران آس��یایی را ۸.90 
دالر باالتر از متوسط قیمت دبی/ عمان نسبت 
برای ماه آگوس��ت قیمت گذاری کرد.این رقم 
2.۸0 دالر بیش��تر از ماه پیش از آن یعنی ماه 
جوالی اس��ت.نفت سنگین ایران نیز برای ماه 
آگوست 5.۶0 دالر باالتر از متوسط قیمت دبی/ 
عمان قیمت گذاری ش��ده است که یک دالر 
بی��ش از ماه جوالی اس��ت.نفت فروزان 5.۶5 
دالر برای فروش به مش��تریان آسیایی در ماه 
آگوس��ت تعیین شده که 95 سنت بیش از ماه 
جوالی است.نفت س��روش نیز با افزایش 50 
سنتی نسبت به ماه جوالی، ۱.45 دالر باالتر از 
متوسط قیمت نفت عمان/دبی در ماه آگوست 

در آسیا فروخته خواهد شد.

توسعه صادرات غیر نفتی با راه 
اندازی نماد روبل 

مدیرعام��ل ب��ازار متش��کل ارزی گفت: با 
عملیات��ی ش��دن معام��الت ارزی در نماد 
روبل، زمینه توسعه همکاری های اقتصادی، 
تجاری و خدمات فراهم ش��ده و هزینه های 
بازرگان��ی ایران و روس��یه تعدیل می ش��ود.
امی��ر هامونی در گفت وگو با مهر با اش��اره 
به نقش و اهمی��ت معامالت ارزی »روبل-
ریال« در رش��د کم��ی و کیف��ی تجارت با 
کشور روسیه گفت که گردش مالی تجارت 
میان دو کش��ور، ایران و روس��یه نزدیک به 
2 میلیارد دالر در س��ال برآورد می ش��ود که 
با توجه به توس��عه همکاری های دو جانبه و 
عالقمندی صادرکنندگان ایرانی به افزایش 
صادرات محصوالت غیرنفتی به این کشور، 
ب��ه نظر می رس��د که حجم وزن��ی و ارزش 
ارزی آن در آین��ده نزدی��ک افزای��ش یابد.

مدیرعامل بازار متش��کل ارزی، ادامه داد: ما 
باید دنبال سازوکارهایی باشیم که مبادالت 
تجاری و همچنین همکاری های اقتصادی 
میان دو کش��ور تسهیل و تس��ریع شود، به 
همین، دلیل گشایش نماد روبل-ریال زمینه 
توس��عه همکاری های دو جانب��ه به ویژه در 
زمینه تسویه وجوه جهت مبادالت را فراهم 

می سازد.

رکوردشکنی مصرف برق کشور
س��خنگوی صنع��ت ب��رق با اع��الم اینکه 
مصرف برق به ش��دت افزای��ش پیدا کرده 
است، گفت:دیروز س��خت ترین روز صنعت 
برق اس��ت و خوزس��تان دمای ب��االی 50 
درجه را تجرب��ه می کنند و برق این مناطق 
باید تامین ش��ود.به گ��زارش مهر به نقل از 
صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی اظهار 
داشت: طبق نمودارها، مصرف برق امروز به 
شدت افزایش پیدا کرده و در هر ساعت هزار 
مگاوات نسبت به رکورد هفته گذشته در روز 
2۱ تیر، بیش��تر شده است.وی افزود: در روز 
2۱ تیر ۱40۱ رقم مصرف برق در س��اعات 
اوج به ۶۸ هزار و ۱0۷ مگاوات رسید که در 
صورت ادامه روند مصرف امروز، این رقم به 
بیش از ۶9 هزار مگاوات خواهد رس��ید، در 
صورتی که تأمین نیروگاه های کش��ور کمتر 
از این میزان اس��ت.رجبی مش��هدی اضافه 
کرد: الزم اس��ت مش��ترکین در ساعات اوج 
مصرف که از ساعت ۱2 آغاز و تا ساعت ۱۸ 
ادامه دارد از وسایل پر مصرف کمتر استفاده 
کنن��د و دمای کولره��ای گازی را روی 25 
درجه تنظیم کنند و از دور ُکند کولرهای آبی 
استفاده کنند.س��خنگوی صنعت برق ادامه 
داد: امروز سخت ترین روز صنعت برق است 
و ۷ شهر استان خوزستان دمای بیش از 50 
درجه را تجربه می کنند که برق این مناطق 
باید تأمین ش��ود.رجبی مش��هدی در پایان 
گفت: از مش��ترکینی که در مناطق سردسیر 
هس��تند و امکان اس��تفاده نکردن از کولر را 
دارند تقاضای کاهش مصرف را داریم تا برق 

هیچ مشترکی قطع نشود.

قیمت نفت تا چندین سال باالی ۱۰۰ 
دالر است

وزیر نفت عراق، پیش بینی کرد که نفت تا 
پایان س��ال جاری بیش از ۱00 دالر در هر 
بشکه معامله شود و تا چندین سال آینده نیز 
در س��طح باالیی باقی بماند.به گزارش مهر 
احس��ان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، پیش 
بینی کرد که نفت تا پایان سال جاری بیش 
از ۱00 دالر در هر بش��که معامله شود و تا 
چندین سال آینده نیز در سطح باالیی باقی 
بماند که این امر مس��تلزم ادامه تالش های 
صادرکننده  کشورهای  است.سازمان  اوپک 
نفت )اوپ��ک( در حال همکاری با روس��یه 
و س��ایر تولیدکنندگان اس��ت ت��ا به تدریج 
عرضه ها را با بهبود اقتصاد و تقاضای انرژی 
از همه گیری کووید -۱9 بازیابی کنند.اوپک 
پ��الس تمام محدودیت های تولید خود را تا 
پایان م��اه اوت کاهش خواهد داد، در حالی 
ک��ه توافقات فعلی آن تا پایان س��ال جاری 
با یکدیگر همکاری خواهند کرد.به گزارش 
بلومبرگ، وزیر نفت عراق در مصاحبه ای با 
بیان اینکه مایلم )اوپ��ک( ابزارهای خود را 
ب��رای اندازه گیری و کنت��رل تولید و حفظ 
تع��ادل فعلی حف��ظ کند، افزود: م��ا در این 
مورد با ش��رکای خود بحث خواهیم کرد. و 
توسط »العربیه. نت« دیده شده است.پس از 
تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه گذشته، 
قیمت نفت به باالی ۱00 دالر در هر بشکه 
رس��ید و قیمت نفت برنت در ماه مارس به 
۱40 دالر رس��ید، زیرا معامله گران خطرات 
اخت��الالت عرضه و تحریم ه��ای احتمالی 
را ارزیاب��ی کردند. وزرای اوپ��ک از کمبود 
س��رمایه گ��ذاری و ظرفیت تولی��د در انواع 
انرژی ابراز تأس��ف کردند، زی��را این دلیلی 
اس��ت که عرضه نتوانس��ته با تقاضا همگام 
شود. عبدالجبار انتظار داشت که قیمت ها در 
طی سه یا چهار سال آینده باال بماند، بدون 
اینکه سطحی برای هزینه بشکه مشخص 

شود.

اخبار

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس درب��اره اجرای قان��ون پایانه های 
فروشگاهی گفت:اجرای دقیق این قانون، 
فعالیت ه��ای اقتصادی را ش��فاف و باعث 
می ش��ود مالیات متناسب با عملکرد افراد 
وصول ش��ود. جعفر قادری در گفت وگو با 
خان��ه مل��ت، در رابطه ب��ا وضعیت اجرای 
قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه 

مودیان گفت: بن��ده معتقدم برای تکمیل 
سیس��تم مالیاتی باید چند کار انجام شود، 
ابتدا اخذ مالیات از عایدی س��رمایه بود تا 
منابع و نقدینگی را از فعالیت های غیر مولد 
به سمت فعالیت های مولد سوق داده و فضا 
را برای س��رمایه گذاری در حوزه های غیر 
مولد و داللی کاذب  را ناامن کنیم که افراد 
دارایی هایش��ان را در بازار ه��ای معامالت 

مانند خودرو، زمین و ... به قصد سوداگری 
ک��ه هیچ یک از مش��کالت جامعه را حل 
نمی کند، سرمایه گذاری نکنند.این نماینده 
مردم در مجلس مالیات بر مجموع درآمد را 
نیز از مولفه های اصلی برای تکمیل سیستم 
مالیاتی دانست و افزود: باید درآمدهایی که 
افراد از محل اجاره بها ملک، س��ود سپرده، 
س��هام، ش��غل و یا فعالیت های مختلف 

دریافت می کنند، را محاس��به و در صورت 
عبور از نرخ مشخصی به صورت تصاعدی 
و پلکانی مالیات اخذ ش��ود. از طرفی باید 
مالیات بر سود ش��رکت ها نیز کاهش پیدا 
کند تا افراد تش��ویق ب��ه فعالیت های این 
چنی��ن ش��وند و از فعالیت ه��ای خویش 
فرمایی و انفرادی فاصله بگیرند.وی اضافه 
کرد: مالیات بر س��ود ش��رکت ها با هدف 

افرایش تولید و اش��تغال در بودجه ۱40۱ 
از 25 درص��د ب��ه 20 درصد کاهش دادیم 
و ب��ه زودی در قانون تامین مالی تولید نیز 
با ایجاد زیرساخت هایی،موضوع را  دائمی 
خواهی��م کرد.وی با اش��اره به مزیت های 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تصریح 
کرد:جرای دقیق ای��ن قانون، فعالیت های 

اقتصادی را شفاف و باعث می شود

شفافیت فعالیت های اقتصادی با اجرای صحیح قانون پایانه های فروشگاهی
قادری مطرح کرد:

چرا اعتبارسنجی چک اجرا نشد؟
بررسی 2 عامل مهم افزایش کالهبرداری چکی؛

علی رغم پای��ان یافت��ن موعدهای مق��رر قانونی، هنوز 
سازوکار اعتبارسنجی چک به طور کامل در سیستم بانکی 
اجرا نش��ده است. به گزارش تسنیم، هر ساله تقریباً 330 
میلی��ون فقره چک به مبل��غ ۱0500 هزار میلیارد تومان 
صادر می ش��ود؛ اعداد و ارقامی که نشان دهنده اهمیت و 
حجم باالی استفاده از ابزار چک در اقتصاد ایران است.در 
سالهای اخیر قانونگذار به سبب رواج چک های برگشتی 
و آشفتگی در زمینه وصول مطالبات چکی، قوانین جدید 
بانک��ی از جمله قانون جدید صدور چک را در س��ال 9۷ 
به تصویب رساند.»اعتبارس��نجی صاحبان دسته چک«، 
»برقراری امکان صدور چک الکترونیک« و »مسدودی 
تمام حس��اب های صادرکننده چک برگش��تی« از جمله 
مهم تری��ن تحوالتی بود که انتظار می رود با اجرا ش��دن 
قانون جدید چک برای نخس��تین بار در تاریخ بانکداری 
ای��ران، عملیاتی ش��ود. از ای��ن 3 کارکرد مه��م قانون 
جدید چک تاکنون »مسدودس��ازی تمامی حس��اب های 
صادرکننده چک برگش��تی« از اوایل خردادماه امسال به 
طور کامل به مرحله بهره برداری رس��یده است ولی مفاد 

دیگری از این قانون هنوز اجرایی نشده است.

سالقبلبایداجرامیشد اعتبارسنجیچک���2
قان��ون جدید چک مص��وب9۷، وظایفی را ب��رای بانک 
مرکزی، بانک های عامل، قوه قضائیه )دستگاه های تابعه 
نظیر سازمان ثبت اسناد و امالک( و وزارت اقتصاد و امور 
دارایی تعیین کرده که این تکالیف باید ظرف مهلت 3 سال 
و در سه گام مشخص )آذر 9۸( و )آذر ماه 99( و )فروردین 
۱400( به طور کامل پیاده سازی می شد اما تاکنون شاهد آن 
هستیم مفاد مهمی از این قانون هنوز بر زمین مانده است.
براساس آخرین دستورالعمل ابالغی از سوی بانک مرکزی، 
کلیه بانک ها از 20 دی ماه ۱399 موظف بوده اند که اعتبار 
افراد را به آنها اعالم کنند. در گذشته رتبه بندی برای اعتبار 
و تس��هیالت در بانک ها استفاده می شد و در قانون جدید 
رتبه بندی و امتیازدهی برای خدمات بانکی و چک نیز در 

بانک ها استفاده خواهد شد.
خداحافظ�یب�اچکه�اینجومیبالمح�لدرصورت ���

اجرایقانون
یک��ی از مهم تری��ن نوآوری های قانون چ��ک، موضوع 
اعتبارس��نجی دارندگان دس��ته چک است. اعتبارسنجی 
جزو مهم ترین ابتکارات این قانون است که باعث می شود 

چک های صادر شده بیشتر از گذشته قابلیت نقدشوندگی 
و وصول داش��ته باش��ند.در گذش��ته بانک ها در اعطای 
دس��ته چک به مش��تریان خود به صورت جزیره ای عمل 
می کردند؛ به صورتی که یک شخص با وجود سوءسابقه 
در بانک »الف« می توانست از بانک »ب« نیز دسته چک 
دریاف��ت ک��رده و از مردم کالهب��رداری کند. این قصور 
ناشی از فرآیند ناکارآمد اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک 
و تعیین میزان اعتبار آنها برای صادر کردن مبالغ مختلف 
چک بوده است.با روی کار آمدن قانون جدید چک، اعتبار 
ف��رد صادر کننده چک روی برگه ه��ای چک درج خواهد 
شد و قابلیت استعالم خواهد داشت. بدین ترتیب فرد در 
صورت صادر کردن چکی با مبلغی بیش��تر از مبلغ اعتبار 
درج  ش��ده روی برگه های چک تخلف انجام داده و حتی 
س��امانه صیاد نیز درخواست صدور چک را تایید نخواهد 
کرد.پیاده سازی سازوکار اعتبارسنجی چک مستلزم انجام 
2گام مهم دیگر توسط بانک مرکزی است. در گام نخست 
الزم است ابتدا »سابقه اعتباری اشخاص« اعم از سوابق 
چک برگشتی، خوش حس��ابی و بدحسابی در بازپرداخت 
تسهیالت، میزان گردش حساب و توانایی مالی متقاضی 

دس��ته چک مورد ارزیابی قرار بگیرد و سپس در گام دوم 
بر اس��اس اطالعات حاصل ش��ده از موارد مذکور، یک 
میزان سقف اعتبار چک برای شخص مدنظر قرار گرفته 
ش��ود.طبق مقررات، ش��ورای پول و اعتبار موظف است، 
دستورالعمل شیوه اعتبارسنجی چک و اجرای آن در شعب 
بانکی را در دستور کار خود قرار دهد اما با این وجود بعد از 
2سال از مهلت پایان اجرای مفاد قانون جدید چک، هنوز 
این شورا اقدام موثری در زمینه شیوه اعتبارسنجی چک 
در بانکها انجام نداده است.از سوی دیگر شنیده شده که 
بانک مرکزی متن قانون جدید را در زمینه اعتبارسنجی 
را دارای مشکل دانسته است و قصد آن را دارد که مجدداً 
مفاد بخش اعتبارس��نجی قانون چک را در مجلس مورد 

بازنگری قرار دهد.
عاملشیوعکالهبرداریچکی ���2

به گزارش تسنیم، برای پاسخ به چرایی رواج کالهبرداری 
از طریق چک می توان به نقش دو عامل اصلی اشاره کرد؛ 
اولین عامل همان فقدان اعتبارسنجی چک در بانکها است 
که اجازه  اخذ دس��ته چک و صادرکردن چک توسط افراد 

کالهبردار و نا اهل را در سیستم بانکی می دهد.

مقاومت وزارت نفت در برابر رانت قیر
هزینه ۸ هزار میلیارد ی که مجلس روی دست وزارت نفت گذاشت

گ�روهاقتص�ادی:رانت ۸ هزار میلی��ارد تومانی توزیع قیر 
رایگان موجب شده است تا فشار به وزارت نفت باالرود اما 
تاکنون این وزارت خانه در مقابل توزیع این رانت مقاومت 
کرده اس��ت.به گزارش مهر، بر اس��اس بند »ز« تبصره ۱ 
قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر 
رایگان به وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱9 هزار میلیارد 
تومان ش��ده است.بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف 
اس��ت ماهانه از ابتدای سال جاری هر تن قیر را به قیمت 
۷.5 میلیون تن به دستگاه های اجرایی واگذار کند اما نرخ 
تحویل وکیوم باتوم )ماده اولیه تولید قیر( به ش��رکت های 
قیرس��از بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کاالست 
و مابه التفاوت ُتنی ۷.5 میلیون تومان با قیمت بورس کاال 
را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از 

شرکت پاالیش نفت را جبران و اعمال حساب کند.
هزارمیلیاردتومانیایکهمجلسروی هزینهبیشاز���8

دستوزارتنفتگذاشت
بر اس��اس معامالت قیر در بورس کاال طی دو هفته اخیر، 
متوسط قیمت هر تن قیر ۱۱ میلیون تومان است؛ قیمت ها 
بر اساس شرکت سازنده یا کیفیت های متفاوت قیر، مختلف 
اس��ت.هر تن قیر ۱0 میلیون و 9۱3 ه��زار تومان، هر تن 
قیر امولس��یون ۱۱ میلیون و 9۱2 هزار تومان، هر تن قیر 
امولسیون CRS معادل 9 میلیون و ۶5۱ هزار تومان، هر 
تن قیر ۶0۷ پاالیشگاه بندرعباس ۱2 میلیون و 423 هزار 
تومان، هر تن قیر ۸5۱00 تبریز ۱۱ میلیون تومان، هر تن 
قیر ۶0۷ شیراز ۱۱ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان، هر تن قیر 
امولس��یون CSS معادل ۱3.5 میلیون تومان و… در دو 
هفته اخیر طی معامالت بورس کاال کشف قیمت و عرضه 
شده است.به نظر می رسد با توجه به اینکه میزان مصرف 
داخلی قیر در پروژه های عمرانی کشور ساالنه 2.5 میلیون 
تن است، وزارت نفت می بایست مابه التفاوت ُتنی ۷.5 تا ۱۱ 
میلیون تومان را که 3.5 میلیون تومان در هر ُتن و معادل 

رقمی بیش از ۸.۷ هزار میلیارد تومان برای امسال می شود 
را باید به شرکت های پاالیشگاهی پرداخت کند.نمایندگان 
در جلس��ه علنی یکشنبه 22 اسفند ۱400 مجلس شورای 
اس��المی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی 
ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو 
فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱400 موافقت 
کردند.بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر رایگان 

۱400 تا نیمه نخست ۱40۱ قابل پرداخت بود.
نامهقابلتقدیروزیرنفتبهشوراینگهبان ���

پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه ای به دبیر 
ش��ورای نگهبان خواس��تار عدم تأیید این مصوبه مجلس 
شد. نامه مشابهی را نیز انجمن شرکت های پاالیشگاهی 
به شورای نگهبان ارس��ال کردند.جواد اوجی وزیر نفت با 

ارس��ال نامه ای به آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان، با 
مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر تمدید قانون قیر 
تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه س��ال ۱400 تا 

پایان شهریور امسال مخالفت کرد.
 ش�وراینگهب�انباطرحتمدیدس�همیهقی�ر���۱۴۰۰

مخالفتکرد
ه��ادی طحان نظیف س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان ۱۱ 
اردیبهش��ت امس��ال در حس��اب کاربری خ��ود در توئیتر 
نوش��ت: طرح »تمدید زمان تحویل قیر س��ال ۱400« در 
جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته 
شد.با این حساب در حال حاضر امکان انتقال سهمیه باقی 
مانده از قیر رایگان سال گذشته به پروژه های عمرانی جدید 
وجود ندارد و وزارت نفت می بایست سهمیه ۱9 هزار میلیارد 

تومانی قیر رایگان امس��ال را به دستگاه اجرایی خصوصًا 
وزارت راه و شهرس��ازی که بزرگترین دریافت کننده قیر 

رایگان است، بدهد.
مش�اوروزی�رراه:آئیننامهقیررای�گانقانونبودجه ���

۱۴۰۱تهیهنشد
سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور 
پروژه های عمرانی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: سهمیه 
قیر رایگان که در قانون بودجه امسال آمده، به پروژه های 
عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده است.
وی با بی��ان اینکه وزارت نفت مس��ئول تهیه آئین نامه 
مربوط به قی��ر رایگان برای تصوی��ب در هیئت وزیران 
اس��ت، گفت: وزارت نفت تا کنون آئین نامه قیر تهاتری 
را تنظیم نک��رده و به دولت نداده است.مش��اور وزیر راه 
و شهرس��ازی افزود: آنچه تا کنون به برخی دستگاه های 
اجرای��ی تابعه این وزارت خانه از قیر داده ش��ده، تتمه و 
باقی مانده حواله های قیری اس��ت که در اس��فند س��ال 
گذش��ته صادر ش��د ولی پرداخت نش��د؛ با پیگیری ها و 
مذاکراتی که داش��تیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ 
کنی��م تا این حواله ها را پرداخ��ت کنند.وی با بیان اینکه 
هنوز سهمیه های قیر قانون بودجه ۱40۱ مشخص نشده، 
تصریح کرد: در حال حاضر باقی مانده حواله های صادره 
اس��فند سال گذشته در حال تحویل به وزارت راه است و 
هر س��ازمان یا شرکتی بسته به میزان پیشرفت پروژه ها، 
بخشی از این حواله ها را دریافت می کند.وی خاطرنشان 
کرد: قرار اس��ت بر اس��اس قانون بودجه، هر ُتن قیر ۷.5 
میلیون تومان محاسبه شود و مابه التفاوت کشف قیمت 
آن در بورس کاال با رقم مندرج در قانون بودجه را وزارت 
نفت به شرکت های پاالیشگاهی بابت فروش وکیوم باتوم 
پرداخت کند. اما در حال حاضر باقی مانده حواله های قیر 
صادره در س��ال گذشته با همان س��ازوکار قانون بودجه 

۱400 محاسبه و پرداخت می شود.

در س��ال 20۱۷ میالدی هندی ها از ایران ۸.۱ میلیارد 
ی��ورو نفت خریدن��د ولی ای��ران از هندی ها فقط ۱.4 
میلیارد یورو واردات داش��ته است، ناهمترازی تجارت 
دو کشورموجب شد که در شرایط تحریم، هند تمایلی 
به تداوم خرید نفت از ایران نداش��ته باشد. به گزارش 
فارس، اقتصاد ایران به عنوان بزرگترین کشور دارنده 
منابع هیدروکربوری دنیا به صادرات نفت خام وابسته 
اس��ت، این موضوع موجب شده است آمریکا با اعمال 
تحریم ه��ای نفت��ی بر ف��روش نفت ایران ب��ه دنبال 
محدودیت در صادرات و آس��یب رساندن به اقتصاد و 
معیشت مردم باش��د. به اعتقاد کارشناسان، بازارسازی 
نفت یکی از راهکارهای ایمن سازی فروش نفت ایران 
در شرایط تحریم و التهابات بازار است. بازارسازی برای 
فروش نفت ایران بدین معناست که موضوع تحریم از 
موضوع دوجانبه آمریکا و ایران، به موضوع مورد دغدغه 
کشور طرف ثالث در تعامالت نفتی ایران تبدیل شود، 

بدین صورت بازار فروش نفت ایران اثر پذیری حداقلی 
از بازگشت تحریم ها داشته و تداوم می یابد.

چراای�رانبازارنفتهندرابع�دازتحریمآمریکا ���
ازدستداد؟

 Total ،یکی دیگر از سیاس��ت های بازارسازی نفت
Trade اس��ت. محمدصادق جوکار رئیس موسسه 
مطالع��ات بین الملل��ی ان��رژی در گفتگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس در توضیح این سیاس��ت 
بازارس��ازی نفت عنوان کرد: وقتی نفت در بازار زیاد 
است، مصرف کننده بین کشورهای عرضه کننده نفت 
انتخاب می کند که از چه کش��وری نفت بخرد. کشور 
مصرف کنن��ده طبیعت��ا تمایل دارد از کش��وری نفت 
بخ��رد که در نهایت این خرید نفت منجر به توس��عه 
همکاری های اقتص��ادی در دیگر بخش های اقتصاد 
آن کش��ور بشود.وی گفت: در س��ال 20۱۷ هندی ها 
از ایران ۸.۱ میلی��ارد یورو نفت خریدند. ولی ایران از 

هندی ها فقط ۱.4 میلیارد یورو واردات داشته است. در 
شرایط مازاد عرضه در بازار نفت، طرف هندی از خود 
می پرس��د چرا نفت موردنیاز خودم را از ایران بخرم؟ 
بدین صورت هند می رود و از اماراتی نفت می خرد که 
اگر مثاًل ۱0 میلیارد ی��ورو از او نفت خرید، حدود ۱0 
میلیارد یورو هم به او کاال صادر کند.جوکار گفت: بعد 
جالب این است ایران بخش زیادی از کاالی وارداتی 
خود را از ام��ارات تامین می کند که امارات نیز آنها را 
از هند وارد کرده اس��ت. خب ایران چرا این کاالها را 
مس��تقیما از هند وارد نمی کند؟ و اج��ازه می دهد که 
 reexport اماراتی ها، کاالهای هن��دی را به ایران
کن��د؟ ایران باید خودش مس��تقیما وارد تعامل با هند 
شود.رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی افزود: 
بدین صورت وقتی ش��ما از هند واردات داشته باشید 
و ما ب��ه ازای آن نفت صادر کنی��د، حاال این تحریم 
نف��ت ایران دغدغ��ه طرف هندی می ش��ود. چرا این 

اتف��اق می افتد؟ زیرا اگر هند از ایران نفت نخرد، تراز 
تعامالت اقتصادی دو کشور بهم می ریزد و ایران هم 
از هند دیگر کاال نمی خرد.وی ادامه داد: در این حالت 
موضوع تحریم نفت ایران دیگر فقط به ایران و آمریکا 
مربوط نیست بلکه تبدیل به موضوع عرضه کنند گان 
کاالی هن��دی به ای��ران می ش��ود. در نتیجه همین 
عرضه کننده هندی به دولت هند فش��ار می آورند که 
از آمری��کا برای خرید نف��ت از ایران معافیت بگیرد تا 
جریان صادرات هند به ایران نیز باز ش��ود. این روش 
برای تمامی کشورهای اصلی صادرات ایران با توجه 
به حجم تجارت کلی دو کش��ور، قابل تعمیم اس��ت.
در مجموع ناهمترازی تجارت دو کش��ور ایران و هند 
باعث شد که با بازگشت تحریم نفتی، هند تمایلی به 
تداوم خرید نفت از ایران نداشته باشد و به دنبال اخذ 
معافیت از آمریکا نرود. بدین ترتیب ایران بازار هند را 

در دولت گذشته از دست داد.

طلسم صادرات نفت ایران به هند چگونه شکسته می شود 

بزرگترین تفاهم نامه سرمایه گذاری در تاریخ صنعت نفت ایران 
بین شرکت ملی نفت و گازپروم روسیه رقم می خورد؛

امروز بزرگترین تفاهم نامه س��رمایه گذاری 
در تاریخ صنعت نفت ایران به ارز 40 میلیارد 
دالر بین ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت 
گاز پروم روس��یه امضا می ش��ود.به گزارش 

مهر ام��روز بزرگترین تفاهم نامه س��رمایه 
گذاری اقتصادی ایران بین شرکت ملی نفت 
ایران و ش��رکت گاز پروم روس��یه به ارزش 
40 میلیارد دالر امضا می ش��ود.موضوع این 

تفاهم نامه توسعه میادین مشترک، افزایش 
ضریب بازیافت از میدان گاز پارس جنوبی، 
فش��ار افزایی، تولی��د ال ان جی، صادرات و 
سوآپ گاز و فرآورده های نفتی و موضوعات 

آموزشی است.این گزارش حاکی است پیشتر 
روس ها ق��رارداد 4 میلیارد دالری به منظور 
توسعه صنعت نفت ایران امضا کرده بودند که 
2 میلیارد دالر آن مربوط به دولت سیزدهم 

است. در صورت تبدیل شدن این تفاهم نامه 
به قرارداد در تمامی بخش ها عماًل بزرگترین 
س��رمایه گذاری در تاریخ صنعت نفت ایران 

توسط روس ها رقم خواهد خورد.
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شهرستان

ازدیاد مصرف برق در باال نشین های 
شهر اصفهان

مرس��ل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق اصفهان از مصرف باالی 
شهروندان در قسمت های جنوب شهرگالیه 
دارد و ب��ه ای��ن موض��وع اش��اره کرد:که در 
مناطق 5و ۶ شهر اصفهان مصرف برق بسیار 
باالس��ت وبرای اینکه بتوانیم میزان مصرف 
در ای��ن مناطق را کنت��رل کنیم نیازبه نصب 
کنتور های هوش��مند اس��ت ، در حال حاضر 
مش��ترکین دیمان��دی و ادارت دارای کنتور 
هوش��مند هس��تند و باید در برخی از مناطق 
ش��هر اصفهان برای مش��ترکین خانگی نیز 

کنتور های هوشمند نصب شود .
صالحی در پرس��ش کارش��ناس خبر شرکت 
درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه ها درمیزان 
کاهش بار بر شبکه را این گونه پاسخ داد: هم 
اکنون ۱۷0 مدرس��ه دولت��ی و غیر دولتی در 
اصفهان فعالیت دارند که درزمان بازگش��ایی 
م��دارس بیش از۱0 مگا وات برق ش��بکه را 
مصرف م��ی کنند؛همچنین در زمان فعالیت 
42 دانش��گاه فعال در اصفهان ۱0 مگا وات 
برق از شبکه به این مراکز اختصاص داده می 
ش��ود که جمع مصرف این مراکز به بیش از 

20 مگاوات برق می رسد.
وی تاکی��د کرد: ازخرداد م��اه تاکنون از۶40 
اداره ای که دراصفهان مستقر هستند به 300 
اداره اخطار قطعی برق داده ش��ده اس��ت که 
۱0 درصد از آن ها به اخطار ها توجهی نمی 
کنند، اما با برنامه های ترویجی انجام ش��ده 
5درصد ازادارت الگوی مصرف خود را اصالح 
کردن��د و 5 درصد از مش��ترکین اداری هنوز 
در بحث رعای��ت الگوی مصرف برق خاطی 

هستند.
صالحی اشاره کرد: براس��اس قولی که داده 
بودیم تا نام ادارات متخلف را اعالم نماییم ، 
در این هفته برق بیش از 40 اداره پرمصرف 
شامل بانک های رفاه، رسالت، ملی ، توسعه 
مهر،  تعاون،صادرات،کشاورزی،سپه،موسسه 
آموزش و پرورش،س��ازمان میادین،دبیرخانه 
دانش��گاه آزاد منطقه4،سازمان عمران زاینده 
اتکا،خان��ه  رود،می��راث فرهنگی،فروش��گاه 
پارسیان،ش��رکت  مس��کن،هتل  کارگر،بنیاد 
تعاونی مصرف فوالد،مدیریت ناژوان و غیره 
را قطع نمودیم که البته برای وصل برق این 
ارگان ها تعهد کتبی ازآنان دریافت می شود 
و درص��ورت تک��رار با حکم دادس��تانی وارد 
می شویم. وی با اش��اره به اینکه به صورت 
تصادف��ی روزان��ه 300 مورداخطارو 40 مورد 
قطعی برق ب��رای ادارات در اصفهان اعمال 
می شود افزود:خوش��بختانه درهفته گذشته 
این تعداد به 35 مورد اداره رسید و امیدواریم 
ک��ه تمکین از قانون و صرفه جویی در بحث 
انرژی س��رلوحه برنامه همه ادارات اس��تان 

قرارگیرد .

اراده شورای اسالمی شهر و شهرداری 
هشتگرد در رفع مشکالت مشهود است

امام جمعه شهرس��تان س��اوجبالغ به همراه 
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، مهندس 
افش��اری رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر ، 
س��رکار خانم صالحی و حاج رضا واحدی از 
اعضای شورا و شیخ حسین فالحتکار رئیس 
امور مساجد شهرس��تان با حضور در مسجد 
امیرالمومنی��ن)ع( ب��ا هیئت امنا مس��جد و 

ساکنین محل دیدار و گفتگو کردند .
امام جمعه شهرس��تان ساوجبالغ با اشاره به 
اقدام��ات خ��وب مدیریت ش��هری در جهت 
توسعه و عمران و آبادانی همه جانبه شهر ، به 
اجرای گسترده آسفالت و اقدامات شهرداری 

در رفع عقب ماندگی محالت اشاره کرد .
وی گف��ت : اعتب��ارات ش��هرداری مح��دود 
می باشد اما با همین اعتبارات محدود کارهای 
خوبی انجام شده و کارهای موثر دیگری هم 

در حال انجام است .
حجت االسالم والمسلمین مختاری به بازدید 
س��تاد توس��عه پایدار شهرس��تان از محالت 
مختلف ش��هری اش��اره کرد که مش��کالت 
مح��الت در ای��ن بازدیدها که ب��ا محوریت 
فرمانداری شهرستان انجام شده است احصا 

و در حال انجام و رفع  است .
مختاری از احداث پارک و سایر زیرساخت ها 
در ش��هر هشتگرد توسط ش��هرداری سخن 
گفت و با تقدیر از اراده ش��هرداری و شورای 
این شهر برای رفع مشکالت ، خواستار کمک 
و همکاری سایر مسئولین با مدیریت شهری 
ش��د . مهندس یعقوبی ش��هردار هشتگرد در 
این بازدید از رویکرد مدیریت ش��هری برای 
توجه ویژه به مس��اجد و شنود نظرات امامان 

جماعت سخن گفت .

مطالبات تامین اجتماعی ۷۰۰میلیارد 
تومان است 

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: 
مطالبات ای��ن اداره کل ۷00 میلیارد تومان 
اس��ت که س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی 
انرژی پارس با ۱2۷ میلیارد تومان بیشترین 

میزان بدهی را به این اداره کل دارد.
به گزارش خبرن��گار ایرنا، عباس دیری  در 
گف��ت و گو با ایرنا اظهار ک��رد:  از مجموع 
جمعی��ت یک میلی��ون و 200 ه��زار نفری 
اس��تان بوشهر شمار بیمه ش��ده  های اصلی 
تامی��ن اجتماع��ی 34۸ هزار نفر اس��ت که 
با احتس��اب خانواده ها جمعی��ت آن به 900 
ه��زار نفر ) ۷5 درصد جمعیت این اس��تان( 

می رسد.
دی��ری ادام��ه داد: خدم��ات موردنیاز جامعه 
تح��ت پوش��ش تامین اجتماعی در اس��تان 
بوشهر توس��ط ۱5 ش��عبه اصلی، ۱5 شعبه 
اقماری و هفت کارگزاری ارائه می ش��ود که 
۷0 درص��د خدمات غیرحضوری و مابقی به 

صورت حضوری است.
وی اظه��ار کرد: در اس��تان بوش��هر اکنون 
یکه��زار و ۷00 نفر بیمه بی��کاری دریافت 
می کنند ک��ه مبلغ دریافتی ماهان��ه آنها در 

مجموع هشت میلیارد تومان است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: 
این ش��مار دریافت کننده بیم��ه بیکاری در 
سال گذشته حدود 2 هزار نفر بود که نشان از 

بهبود وضعیت اشتغال در این استان است.
دیری افزود: ش��مار پرونده های بازنشستگی 
در اس��تان بوش��هر نیز اکنون 35 هزار فقره 
)حدود ۷۷ هزار نفر( است که پرداختی ماهانه 
به آنها در مجموع ۱۶۸ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این میزان پرداختی در س��ال 
گذشته ۱3۶ میلیارد تومان بود که با افزایش 
حقوق 5۷ درصدی ب��رای حداقل بگیران و 
افزای��ش ۱0 درصد برای بیش��ترین میزان 
حق��وق دریافت��ی ب��ه ۱۶۸ میلی��ارد تومان  

افزایش یافته است.
مدی��رکل تامین اجتماعی اس��تان بوش��هر 
گفت: در بخش تعهدات کوتاه مدت سازمان 
تامین اجتماعی در اس��تان بوشهر نیز ماهانه 
پنج میلیارد تومان به بیمه ش��ده ها پرداخت 

می شود.
دیری اف��زود: راهبرد جدید س��ازمان تامین 
اجتماعی برای حفظ منابع در مقابل مصارف، 
پوشش بیمه ای افراد فاقد هر گونه بیمه مانند 
دانش��جویان، زنان، زنان سرپرست خانوار و 
غیره اس��ت که استان بوش��هر در این حوزه 

بخوبی ظاهر شده است.
وی گف��ت: در طرح ه��ای یاد ش��ده میزان 
پرداخت��ی افراد بین 500 تا ۷00 هزار تومان 
تعریف ش��ده و مزیتی بسیار مهم برای زنان 

خانه دار و دانشجویان است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر  یادآور 
شد: در این استان بوشهر امسال عدد تکلیفی 
برای افزایش ش��مار بیمه شده ها با استفاده 
از طرح ه��ای ویژه مانند بیمه زنان خانه دار و 
دانش��جویان در حدود 9 هزار نفر اس��ت که 
ب��ا این وجود برای افزایش بیمه ش��ده ها به 

میزان ۱0 هزار نفر برنامه ریزی شده است.
دیری افزود: در سه ماه نخست امسال نیز در 
مجموع سه هزار و 500 نفر در استان بوشهر 
تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی 
قرار گرفتند و میزان جذب در سال ۱400 نیز 
در مقایسه با سال ماقبل آن رشد ۶ درصدی 

تجربه کرد.
وی بیان کرد: ضریب پشتیبانی بیمه تامین 
اجتماعی )شمار بیمه شده به مستمری بگیر( 
در کش��ور به طور متوس��ط 4.۶ درصد است 
که این میزان در استان بوشهر آماری بسیار 

مطلوبی در حدود ۱0 نفر دارد.

اراده شورای اسالمی شهر و شهرداری 
هشتگرد در رفع مشکالت مشهود است

امام جمعه شهرستان س��اوجبالغ به همراه 
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، مهندس 
افش��اری رئیس ش��ورای اس��المی شهر ، 
س��رکار خانم صالحی و ح��اج رضا واحدی 
از اعضای ش��ورا و شیخ حس��ین فالحتکار 
رئیس امور مساجد شهرس��تان با حضور در 
مسجد امیرالمومنین)ع( با هیئت امنا مسجد 

و ساکنین محل دیدار و گفتگو کردند .
امام جمعه شهرس��تان ساوجبالغ با اشاره به 
اقدام��ات خوب مدیریت ش��هری در جهت 
توس��عه و عمران و آبادانی همه جانبه شهر 
، به اج��رای گس��ترده آس��فالت و اقدامات 
ش��هرداری در رفع عق��ب ماندگی محالت 

اشاره کرد .
وی گف��ت : اعتب��ارات ش��هرداری محدود 
می باش��د ام��ا با همی��ن اعتب��ارات محدود 
کارهای خوبی انجام ش��ده و کارهای موثر 

دیگری هم در حال انجام است .
حجت االسالم والمسلمین مختاری به بازدید 
ستاد توس��عه پایدار شهرس��تان از محالت 
مختلف ش��هری اش��اره کرد که مشکالت 
محالت در ای��ن بازدیدها ک��ه با محوریت 
فرمانداری شهرستان انجام شده است احصا 

و در حال انجام و رفع  است .

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی- مدیرکل 
آموزش و پرورش استان در نشست ویدیو 
کنفرانس پ��روژه مهر با حضور ادارات 4۷ 
گانه استان خراسان رضوی گفت: شورای 
معاونین نظ��ارت دقیق بر پ��روژه مهر با 
تشکیل تیم هایی بررسی حضوری مدارس 

و اعزام به مناطق خواهند داشت.
س��ید امیر شوشتری افزود: از ویژگی های 

پروژه مهر ۱40۱ بازگشایی مدارس بعد از 
دو سال اس��ت که بایستی تا جای ممکن 
از تشریفات اضافه در اجرای آن خودداری 

کرده و به اصل پروژه بپردازیم.
وی بی��ان کرد: پ��روژه مهر ی��ک پروژه 
همگانی است؛ باید در جلسات از ظرفیت، 
مسئولین محلی، نمایندگان مجلس، مجمع 
خیری��ن، رس��انه ها و واحده��ای نظارتی 

استفاده شود تا مشکالت موجود همان جا 
طرح و راه حل ارائه ش��ود و و از برگزاری 
جلسات هم افزایی و انتقال تجربیات غافل 
نشوند. شوشتری افزود: برای اجرای هرچه 
بهتر پروژه مهر باید از اطالعات به روز در 

کنار تجربیات گذشته بهره ببریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
با درخواست از مدیران برای اجرای پروژه 

ب��ا نیروهای موجود اعالم کرد: اگر لزومی 
برای افزایش نیرو احساس شود از نیروهای 
حق التدریس به صورت س��نجیده و طبق 

ضوابط استفاده خواهیم کرد.
وی با اش��اره ب��ه تبعات مج��ازی کردن 
کالس های برخی مدارس گفت: اینترنت 
باید به صورت کنترل شده در اختیار دانش 
آم��وزان قرار گیرد و باید اعالم ش��ود که 

ه��ر دانش آموز چه س��اعتی از روز نیاز به 
اینترنت دارد.

نظارت دقیق بر فرآیند پروژه مهر استان توسط شورای معاونین آموزش و پرورش خراسان رضوی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال تسهیلگری برای برند سازی در حوزه پوشاک است
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگان��ی اصفهان 
محمدرضا پاکروان مش��اور ام��ور فرهنگی بین المللی و 
عضو کمیته راهبردی دانش��گاه های مج��ازی جهان با 
اشاره به ظرفیت باالی استان اصفهان در صنایع مختلف 
به ویژه صنعت نس��اجی گفت: می ت��وان با برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح و اس��تفاده از پتانسیل نخبگان حوزه 

پوشاک، اقدامات ویژه ای در این عرصه انجام داد.
وی با اش��اره به هجمه آمریکا در حوزه مباحث فرهنگی 
کشور گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود برای بی اثر 
کردن القاء فرهنگ غرب در مد و پوشاک ایران استفاده 

کرد.
پاک��روان همچنین بر ضرورت اس��تفاده از فناوری های 
نوین در عرصه مد و پوشاک کشور و پیوستن به عرصه 
بین المللی همچنین بهره مندی از توانایی ش��رکت های 

دانش بنیان در این حوزه تاکید کرد.
مشاور امور فرهنگی بین المللی و عضو کمیته راهبردی 
دانش��گاه های مجازی جهان اس��الم در ادامه از آغاز به 
کار نخس��تین کنفران��س و نمایش��گاه بین المللی ایران 
اس��کوکواکس از 2۷ تا 30 مهرم��اه در تهران خبر داد و 
از اتاق بازرگانی اصفهان برای حضور در این نمایش��گاه 

دعوت نمود.
پاک��روان همچنین گفت: آمادگی داری��م تفاهم نامه ای 
میان دانشگاه های جهان اسالم و اتاق بازرگانی اصفهان 

به منظور استفاده از ظرفیت های طرفین منعقد نماییم.
س��ید آرش امامی دبیرکمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی 

اصفهان نیز حجم بازار نس��اجی و پوش��اک ایران را در 
حال��ی  ۱5تا 20 میلیارد دالرعنوان کرد که نزدیک یک 

سوم آن از طریق واردات است.
وی با اش��اره به س��هم ۱.9 درصدی  اس��تان اصفهان 
از صنعت پوش��اک کش��ور گفت: برای اعتالی صنعت 

پوش��اک ابتدا باید زیرس��اخت های آن را مهیا کنیم که 
شهرک پوش��اک یکی از این زیرساخت هاست که اتاق 
بازرگانی اصفهان پیگیر راه اندازی این ش��هرک است و 
در این ش��هرک به دنبال ب��ه کارگیری روش های نوین 

تولید پوشاک هستیم.
امامی عدم وجود برند پوش��اک در کش��ور را یکی دیگر 
از معضالت این صنعت دانس��ت و افزود: علی رغم وجود 
تولیدکنن��دگان بزرگ پوش��اک در کش��ور در این حوزه 
برندس��ازی نش��ده و اتاق بازرگانی به دنبال تسهیلگری 

برای برند سازی در حوزه پوشاک کشور است.
دبیر کمیس��یون صنای��ع در ادامه بر ض��رورت توجه به 
هویت ایرانی در پوشاک تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه 
لباس هایی که می پوش��یم می تواند نشان دهنده هویت 
ملی ما باشد، ولی متاس��فانه امروز لباسی که می پوشیم 

فاقد هویت ایرانی است.
 care( امامی همچنین گفت: برچس��ب مراقبتی لباس 
labeling(نی��ز از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و در 
حالیکه کش��ورهای منطقه اج��ازه ورود و فروش لباس 
بدون برچسب مراقبتی نمی دهند، ایران چگونه می تواند 

پوشاک خود را صادر کند 

مطالعه طرح آمایش صنعت استان توسط سپاه مقتدر استان ، اقدامی قابل تقدیر است
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل؛

ب��ه گ��زارش تایماز نی��وز به نق��ل از روابط 
عموم��ی ات��اق بازرگان��ی اردبیل، حس��ین 
پیرموذن در جلسه فعاالن بخش خصوصی 
استان اردبیل با رئیس سازمان بسیج تجار و 
فعاالن اقتصادی کش��ور گفت: طرح آمایش 
صنعتی استان یکی از مطالبه های ما بود که 
سپاه استان توسط بسیج سازندگی این کار را 

انجام داد و این اقدام قابل تقدیر است. 
رئیس ات��اق بازرگان��ی اردبیل اف��زود: نیاز 

اس��ت که مطالع��ه تکمیلی و اج��رای طرح 
آمای��ش صنعتی اس��تان اردبیل ب��ه منظور 
هدایت س��رمایه گذاری موثر و مولد توس��ط 

دستگاه های دولتی پیگیری شود. 
او تاکید کرد: حضور بسیج در اتاق بازرگانی 
ایران و تاسیس بسیج تجار یک نیاز بود که 
م��ا در زمان حض��ور در هیئت رئیس��ه اتاق 
بازرگانی آیین نامه فعالیت بس��یج تجار را با 

کمک دکتر حسن پور آماده کردیم. 

پیرموذن ادامه داد : از دکتر حسن پور، رئیس 
سازمان بسیج تجار و فعاالن اقتصادی کشور 
تشکر می کنم که بس��یار فعال هستند و در 
همه استان ها فعالیت می کنند تا کمک حال 

فعاالن بخش خصوصی باشند. 
رئی��س ات��اق بازرگان��ی اردبی��ل در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: باید از ظرفیت 
سپاه برای حضور در بازار کشورهای منطقه 
استفاده کنیم که بخشی از این تسهیل گری 

را سازمان بسیج تجار کشور انجام می دهد و 
جای تشکر دارد.   

او تصریح کرد: همه دس��تگاه ها در اس��تان 
اردبیل برای حل مشکالت بخش خصوصی 
در کنار هم هستند ولی مشکالت زیرساختی 
و کالن زیادی وجود دارند که باید در سطح 
ملی پیگیری شوند تا بخش خصوصی بتواند 
به عنوان س��ربازان خط مقدم اقتصاد کشور 

موثر باشند.

مدی��رکل ام��ور زندان های ای��الم گفت: 

به مناس��بت عید س��عید غدیر، ۱2 زندانی 
محکوم مالی نیازمند از زندان آزاد شدند.

مجید احس��انی در این آیین اظهار داشت: 
از ابتدای سال تاکنون ۷۱ زندانی با همت 
س��تاد دیه، خیرین و نهادهای حمایتی به 

آغوش خانواده خود بازگشتند.

وی اف��زود: از این تعداد زندانی 53 زندانی 
جرائم غیر عمد و ۱۸ زندانی محکوم مالی 
نیازمند آزاد شدند. مدیرکل امور زندان های 
ایالم یادآور ش��د: به مناس��بت عید غدیر، 
بدهکاری مال��ی ۱2 زندانی با کمک های 
س��تاد دیه، بانک رفاه، بسیج حقوق دانان 

سپاه اس��تان و انجمن حمایت از زندانیان 
پرداخ��ت و به آغوش خانواده بازگش��تند. 
احس��انی بیان کرد: س��ال گذشته بیش از 
سه هزار بسته حمایتی در بین خانواده های 

زندانیان نیازمند توزیع شده است.
مدی��رکل زندان ه��ای ایالم ادام��ه داد: 

مالقات ه��ای مجازی )ارتب��اط ویدیویی( 
ب��رای زندانی��ان ب��ا خانواده هایش��ان راه 
ان��دازی ش��ده و با پیگیری ه��ای مجدانه 
در ح��ال فراه��م س��ازی زمینه اش��تغال 
برای خانواده های زندانیان بی سرپرس��ت 

هستیم.

آزادی ۱2 زندانی محکوم مالی نیازمند از زندان ایالم
همزمان با دهه امامت و والیت :

ذخایر آبی شهرمشهد  به یک چهارم خود رسیده است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهدخبر داد:

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-با حضور 
مدیرکل تبلیغات اس��المی خراسان رضوی 
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، 
تفاهمنام��ه همکاری ب��ا محوریت مدیریت 

بهینه مصرف آب به امضا رسید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در 
این جلسه با اشاره به شرایط ویژه بحران آب 
اظهار کرد: خشکسالی های مداوم و کاهش 
بارندگی ها طی سال های اخیر موجب افت 
شدید منابع آبی شهرستان مشهد شده و هم 
اکنون ذخایر آبی این ش��هر به یک چهارم 

رسیده است.
حسین اسماعیلیان افزود: برنامه ریزی های 
الزم با نگاه بدبینانه به شرایط موجود صورت 

پذیرفته و تالش شبانه روزی ما برای تأمین 
خدمات پایدار می باش��د؛ ضمن اینکه جیره 
بندی و قطع آب خط قرمز ماس��ت و بیشتر 
به دنب��ال فعالیتهای آموزش��ی - فرهنگی 
هس��تیم تا با هم��کاری نهادهای فرهنگی 
از جمله س��ازمان تبلیغات اسالمی در جهت 
ترویج فرهن��گ مدیریت بهینه مصرف آب 

در جامعه گام برداریم. 
وی با بیان اینکه ما چاره ای جز س��ازگاری 
با ش��رایط اقلیمی خود نداریم و می بایست 
بر اس��اس امکانات و وضعیت موجود عمل 
کنیم ؛ تصریح کرد: مشهد، کمترین میزان 
مصرف س��رانه آب در بین کالنش��هر های 
کش��ور را دارد ولی با توجه به کمبود منابع 

آب و اقلیم خش��ک منطقه، با رعایت کامل 
بهداش��ت و صرفه جویی م��ی توان همین 
می��زان مص��رف را تا 40 ی��ا 50 درصد نیز 
کاه��ش داد و اقداماتی نظی��ر نصب لوازم 
کاهنده در کاهش مصرف آب بس��یار موثر 
بوده ک��ه هنوز مورد اقب��ال عمومی جامعه 
واقع نش��ده اس��ت و الزم اس��ت تا در این 
خصوص اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی 

بیشتری صورت پذیرد.
مدیرکل تبلیغات اس��المی خراسان رضوی 
نیز با بیان اینکه مس��ئله ک��م آبی در حال 
حاضر ممکن است بر معیشت مردم نیز اثر 
مس��تقیم داشته باش��د گفت: یکی از مولفه 
های جهاد تبیین که از س��وی رهبر معظم 

انقالب بیان ش��د اهمیت و توجه به محیط 
زیست و به تبع آن موضوع آب است و می 
بایست آگاهی بخشی و فرهنگسازی در این 

خصوص بیش از پیش انجام شود. 
حجت االس��الم ه��ادی صاحبقرانی اظهار 
داش��ت: ما م��ی توانیم با ایج��اد یک گروه 
تبلیغی از طالب، بر اساس مبانی دینی و به 
ص��ورت عملیاتی به ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه آب در س��طح جامع��ه بپردازیم. وی 
افزود: دو گروه اجتماعی در جریان س��ازی 
و مسیر فرهنگ سازی همواره مورد غفلت 
واق��ع می ش��وند؛ گروه اول بان��وان جامعه 
که نق��ش بی بدیل و اثرگ��ذار در جریانات 
اجتماع��ی دارندک��ه با فعال س��ازی بانوان 

کنشگر، خیلی زود می توانیم تأثیر اقدامات 
ایشان را مشاهده کنیم و گروه دوم نوجوانان 
هس��تند که باید بتوانیم گ��روه نوجوانان در 
س��طح جامعه را نیز در ح��وزه آب و ترویج 

فرهنگ مدیریت مصرف فعال کنیم. 
 مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 
با تاکید بر هم افزایی هرچه بیش��تر سازمان 
های مرتبط در این حوزه، فرهنگ س��ازی 
رس��انه ای را هم به عنوان عامل اثربخش 

در اجتماع عنوان کرد.
گفتنی است در پایان این جلسه، تفاهمنامه 
همکاری بین شرکت آب و فاضالب مشهد 
و اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 

به امضا رسید.

کمیته امداد در بخش نوغان داری رتبه اول را در کشور دارد
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

رئی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( 
گفت:کمیت��ه امداد در بخش نوغان داری و 
ابریش��م رتب��ه اول را دارد و ح��رف اول را 

میزند.
سید مرتضی بختیاری در بازدید از توتستان 
مجتمع اقتصادی امداد افزود:در س��الجاری 

کمیته امداد در تولید پیله و نخ ابریشم 200 
تن تولید داشته است.

ب��ا  نام��ه  تفاه��م  کرد:ط��ی  بی��ان  وی 
جهادکش��اورزی قرارداد نزدی��ک به 200 
ه��زار ش��غل در این زمینه منعقد ش��د.وی 
اظه��ار کرد:یک��ی از س��ند افتخارات��ی که 

کمیته امداد در کن��ار توانمند کردن جامعه 
هدف خ��ود نقش دیگ��ری در جامعه و در 
اقتص��اد مقاومت��ی نش��ان م��ی دهد.وی 
عن��وان کرد:فرش کمیته امداد ثبت جهانی 
ش��ده وفرش کمیته با  لوگوی احس��ان در 
جهان مشتری دارد.رئیس کمیته امداد امام 

خمینی)ره( گفت:مواردی که در طول برنامه 
پنج سال شش��م در دولت مربوط به کمیته 
امداد است این برنامه ها در برنامه پنج سال 
شش��م در هیات امنا امداد نیز تصویب شده 
که مجتمع اقتصادی موظف اس��ت نزدیک 
ب��ه 200 طرح اش��تغالی ایج��اد کند که ما 

بتوانیم جامعه هدف را در مقصد خودکفایی 
از تحت پوش��ش کمیته ام��داد خارج کنیم 
این ماموریت مجتمع اقتصادی کمیته امداد 
اقتصادی  افزود:مجتم��ع  .بختیاری  اس��ت 
ب��ازوان ام��داد را در اجرای توانمندس��ازی 

میتوانند بگیرند.

توزیع 2۵۰۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان استان کرمانشاه
به مناسبت گرامیداشت دهه والیت و امامت؛

آئین نهضت کمک مومنانه توزیع 25000 بس��ته معیشتی بین نیازمندان در 
س��طح استان در مجموعه ورزشی امام خمینی ره در استان کرمانشاه برگزار 
شد. سرهنگ سعید بهشتی راد معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم 
)ص( اس��تان کرمانش��اه در رزمایش کمک های مومنانه که به مناسبت دهه 
والیت و کرامت برگزار ش��د در جمع خبرنگاران افزود: ارزش ریالی هر بسته 
500 هزار تومان اس��ت و این بس��ته های معیشتی حاوی اقالمی مثل برنج، 

روغن و… اس��ت که چند قلم کاالی اساس��ی را در برمی گیرد. س��رهنگ 
بهشتی راد افزود: با توجه به توزیع این 25000 بسته معیشتی، ۶ هزار از این 
بسته های معیشتی در شهرستان کرمانشاه و بقیه هم در سایر شهرستان های 
استان بین نیازمندان توزیع می شود. وی با اشاره به اینکه در پویش نذر قربانی 
۱25 راس گوسفند ذبح و بین نیازمندان توزیع شد بیان کرد: در روز عید غدیر 
هم 30 راس گوس��فند و 2 راس گوس��اله ذبح خواهد شد. معاون هماهنگ 

کننده س��پاه حضرت نبی اکرم )ص( اس��تان کرمانشاه همچنین به مناسبت 
ده��ه والیت و امامت از برپایی چند جش��ن بزرگ در محله های دولت آباد، 
زاگرس، زیتون، جهاد و پارک الله شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: در روز عید 
غدیر همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی از ساعت ۸ صبح که از پارک فدک 
تا میدان معلم برگزار می شود و در آنجا مردم می توانند از سفره اطعام علوی 

که 24 هزار پرس غذا بین حاضران توزیع خواهد شد.
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جامعه

نهدام باند سرقت از خانه ها در جنوب 
تهران

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری 
و انه��دام باند چهار نفره س��رقت از منازل و 
بازداشت س��ارقان انباری ها در جنوب تهران 
خبر داد.سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح 
دو م��ورد از پرونده های رس��یدگی ش��ده در 
فرماندهی انتظامی ش��هر ری در روز گذشته، 
گف��ت:  اولین پرون��ده مربوط ب��ه انهدام باند 
س��ارقان منزل در محدوده خاورش��هر است. 
رس��یدگی به این موضوع پ��س از وقوع چند 
فقره س��رقت از منازل در محدوده خاورشهر 
آغاز شد و تیم عملیات کالنتری در تحقیقات 
اولیه خ��ود اقدام به بازبین��ی فیلم های ثبت 
ش��ده با دوربین های مداربسته در محل های 
س��رقت کردند که در جریان آن مش��خص 
شد سرقت توس��ط  چهار سارق  انجام شده 
اس��ت.وی با بیان اینک��ه در ادامه و با انجام 
اقدامات فنی و تخصصی و اس��تفاده از بانک 
اطالعاتی متهمان، هویت و مخفیگاه سارقان 
مورد شناس��ایی قرار گرف��ت، گفت:  ماموران 
انتظامی پس از انجام هماهنگی های قضائی 
به مخفیگاه متهمان اعزام شده و در عملیاتی 
سه س��ارق را در مخفیگاهشان دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین مخفیگاه 
آن��ان مورد بازدید قرار گرف��ت که در جریان 
آن حدود یک میلیارد ریال اموال مس��روقه و 
طالجات کشف و ضبط شد.جلیلیان با اشاره 
به اعترافات متهمان و پذیرش بزه انتس��ابی 
گفت: با اطالعات ارائه ش��ده از س��وی س��ه 
متهم دستگیر شده، همدست چهارم آنان نیز 
مورد شناسایی قرار گرفت که این فرد نیز در 
حال تردد در خیابان خاورش��هر دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل ش��د. هر چهار متهم در 
مجموع به 9 فقره س��رقت از منازل محدوده 
اعتراف کردن��د. این افراد به هم��راه پرونده 
متش��کله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شدند.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری 
به بهانه بسته پستی

رئیس پلیس فتای ویژه ش��رق استان تهران 
نس��بت به نصب نرم افزارهای موبایلی جعلی 
برای مشاهده بار کدپستی یا ابالغیه قضایی 
و امور مش��ابه، هش��دار داد و آن را ترفندی 
ب��رای کالهبرداری از ش��هروندان دانس��ت.
س��رهنگ حمیدرضا سلطان آبادی دراین باره 
گف��ت: اخیرا در مواردی مش��اهده ش��ده که 
مجرمین س��ایبری پیامکی با ایجاد حس��اب 
کاربری در ش��بکه های اجتماعی و قراردادن 
تصویر اداره پس��ت در قسمت پروفایل، اقدام 
به ارسال پیام برای شهروندان کرده و خود را 
مامور پست معرفی کرده اند. این افراد با طرح 
بهانه هایی نظیر دقیق نبودن آدرس و ... دلیل 
ارسال پیام را برای کاربران توجیه کرده و در 
ادامه از آنها خواسته اند تا نرم افزاری را نصب 
کنند تا بتوانند بسته های پستی خود را تحویل 
بگیرند.وی ادام��ه داد: با نصب این نرم افزار 
که در واقع بدافزار است، دسترسی سودجویان 
به حس��اب کاربری شهروندان فراهم شده و 
آنان می توانند نسبت به سرقت و سواستفاده 
از اطالع��ات کاربری و دیگر موارد موجود بر 

روی این گوشی ها اقدام کنند.

خطری که زنان را بیش از مردان 
تهدید می کند

بر اساس نتایج منتشر شده خطر سکته مغزی 
زن��ان را بیش از م��ردان تهدی��د می کند زیرا 
عالئم س��کته مغ��زی در زنان نادی��ده گرفته 
می ش��ود.به نقل از هلث، در زمان بروز سکته 
مغزی بس��یار مهم است که سریع عمل کنید؛ 
بنابراین دانستن عالئم سکته مغزی می تواند 
یک زندگی را نجات دهد.برخی از عالئم رایج 
سکته مغزی شامل تکلم نامفهوم و مشکل در 
درک گفتار دیگ��ران، فلج در یک طرف بدن، 
سردرد و مشکل در راه رفتن است.اگر مشکوک 
به س��کته مغزی هس��تید، می توانی��د از واژه 
FAST)مخفف صورت، بازوها، گفتار و زمان 
است( استفاده کنید. از فرد بخواهید که لبخند 
بزند؛ بازوهایش را باال بیاورد و با شما صحبت 
کند.کسی که دچار سکته مغزی می شود، ممکن 
است افتادگی یک طرف صورت، مشکل در باال 
بردن یکی از بازوها یا مشکل در صحبت کردن 
را تجربه کند. در نهایت اگر کس��ی را مشاهده 
کردید که این عالئم را دارد، با اورژانس تماس 
بگیرید تا کمک پزشکی دریافت کند.درمان به 
موقع می تواند به کاهش خطر آس��یب مغزی 
کم��ک کند. ب��ا این حال در حال��ی که این ها 
عالئم معمول س��کته مغزی است، بدانید که 
عالئم س��کته گاهی اوق��ات می تواند در زنان 

کمی متفاوت به نظر برسد.

کالهبردار دیواری دستگیر شد
رئی��س پلی��س آگاه��ی تهران ب��زرگ از 
دس��تگیری مردی که تحت تعقیب س��ایر 
مراج��ع قضایی اس��تان ها ب��ود خبر داد و 
گفت: متهم در س��ایت دیوار کالهبرداری 
می کرد.س��رهنگ علی ولی پ��ور گودرزی 
افزود: اوایل امس��ال م��رد جوانی به پلیس 
مراجعه کرد و مدعی شد از او کالهبرداری 
ش��ده اس��ت. وی اظهارداش��ت: این فرد 
اع��الم کرد که مردی ب��ا مراجعه به مغازه 
ام تع��دادی لوازم صوتی انتخاب و به قصد 
خرید، پیش فاکتور تهیه و با گرفتن شماره 
کارت��م و واریز وجه اجناس م��ورد نظر را 
تحویل گرفت��ه و از مغازه خارج ش��د. بعد 
از مدتی حس��اب بانکی ام مس��دود شد با 
پیگیری های انجام شده مشخص شد که 
انسداد حساب بانکی ام با دستور قضایی از 
یکی از شهرس��تان های جنوب کشور بوده 
اس��ت.رئیس پلیس آگاهی تهران  افزود: با 
ش��کایت مرد مغازه دار، عوامل تیم مبارزه 
با جعل وکالهبرداری پایگاه هش��تم پلیس 
آگاهی تحقیق��ات را آغاز کردند و در ادامه 
مشخص شد، عامل این کالهبرداری تلفنی 
با درج آگهی های متفاوت در س��ایت های 
فروش کاال با انجام اقدامات متقلبانه، افراد 
را اغف��ال و با دادن وعده ه��ای واهی در 
ارتب��اط با فروش اموال با ارزش زیر قیمت 
کارشناس��ی، وجوه قابل توجهی از شکات 
دریافت و س��پس ب��ا کارت های بانکی به 
نام افراد غیر به فروشگاه ها، طالفروشی و 
... رفته و وجوه بدست آمده را بدون اینکه 
ردی از خود به جای بگذارد کاال و اجناس 
قابل فروش را خریداری می کند.سرهنگ 
گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در بررسی 
های خود موفق به شناسایی خودروی متهم 
شده و با استعالم پالک خودرو، هویت مرد 
کالهبردار به نام افش��ین بدست آوردند. با 
شناس��ایی متهم ج��وان، کارآگاهان پایگاه 

هشتم موفق به دستگیر وی شدند.

عامِل بیماری مرموز جدید در تانزانیا 
شناسایی شد

کارشناس��ان بهداش��تی در تانزانیا بیماری 
مرم��وزی را که اخیرا مواردی از ابتال به آن 
در این کشور گزارش شده و جان سه بیمار 
را نیز گرفته اس��ت، »تب موشی« نامیدند.
به گزارش ایس��نا، دولت تانزانیا از کش��ف 
عامل این بیماری مرم��وز که یک باکتری 
منتقل ش��ده از حیوانات به انس��ان اس��ت، 
خبر داد و کارشناس��ان بهداش��تی نامش را 
»تب موش��ی« گذاشته اند. مقام های تانزانیا 
می گویند که تب موش��ی تاکن��ون در این 
کشور ش��رق آفریقا، سه نفر را کشته است.
هفته گذش��ته، مقام های تانزانی��ا، تیمی از 
پزشکان را به منطقه لیندی در جنوب شرق 
کش��ور اعزام کردند تا درباره 20 مورد ابتال 
به تب موش��ی تحقیق کنند که تاکنون سه 
م��ورد از آنها منجر به مرگ بیماران ش��ده 
است. اوم موالیمو، وزیر بهداشت تانزانیا که 
از جمله مقام هایی اس��ت ک��ه از آن منطقه 
بازدید کرده است، گفت: بیماری فوق ناشی 
از باکتری اس��ت ک��ه از طریق مصرف آب 
یا غذای آل��وده ب��ه ادرار حیوانات منتقل و 
تکثیر شده است.عالئم بیماری تب، سردرد، 
بدن درد، خستگی و خونریزی از بینی است 
و وزیر بهداشت تانزانیا گفته است که اغلب 
بیماران بهبود یافته اند. او همچنین گفت که 
نتیجه کلیه بیماران ب��ه ابوال، کووید-۱9 و 

ماربورگ منفی بوده است.

ساعت بازدیِد کاخ های تهران بیشتر 
شد

مدی��رکل موزه ها از افزایش س��اعت بازدید 
از کاخ موزه ه��ای ته��ران فق��ط در روزهای 
پایان هفت��ه و همچنین تعطیالت رس��می 
در ش��ش ماه نخست س��ال ۱40۱ خبر داد.

مرتض��ی ادی��ب زاده � مدی��رکل موزه ها در 
و  گردش��گری  فرهنگ��ی،  می��راث  وزارت 
صنایع دس��تی � اعالم کرد: س��اعات بازدید 
از موزه ملی ایران، مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران، مجموعه فرهنگی تاریخی س��عدآباد 
و مجموعه میراث جهانی کاخ گلس��تان در 
شش ماه نخست س��ال ۱40۱، در روزهای 
پنجشنبه، جمعه و تعطیالت رسمی از ساعت 
9 صبح تا 20:30 غروب خواهد بود.او افزود: 
بازدید از این مجموعه ها در شش ماهه دوم 
سال بدون تغییر، همانند گذشته است.ساعت 
کار این مجموعه های تاریخی قبال تا ساعت 
۱9 عصر بود که معموال بلیت فروشی آن ها 
تا حدود س��اعت ۱۷ ادامه داش��ت. اکنون با 
موافق��ت مدیرکل موزه ها، فق��ط در دو روز 
پایان��ی هفت��ه و تعطیالت رس��می، حدود 
یک س��اعت ونیم به زم��ان بازدید این چهار 
مجموعه تاریخی اضافه ش��ده است. ساعت 
کار دیگر موزه ه��ا و مجموعه های تاریخی 
بدون تغییر مانده و همانند گذشته از 9 صبح 
تا ۱9 است.مجموعه های تاریخی و موزه ها 
در نیمه دوم س��ال معموال از ساعت 9 تا ۱۸ 

فعال هستند.

اخبار

گ��روه اجتماعی: ی��ک متخصص مغز و 
اعص��اب از افزایش مبتالیان به س��کته 
مغزی در دوران کرونایی خبر داد و گفت: 
ساالنه حدود ۸0 هزار نفر در کشور دچار 
سکته مغزی می شوند.به گزارش »عصر 

ایرانیان«، محمدرضا قینی در یک نشست 
خب��ری با بیان اینکه س��کته مغزی جزو 
عوارض برجسته کووید ۱9 است، افزود: 
ان��واع تظاهرات این بیماران در مبتالیان 
ب��ه کرون��ا بلندمدت ب��وده و در مواردی 
باعث ناتوانی می ش��ود.وی اظهارداشت: 
کرونا سیس��تم انعقادی را فع��ال کرده، 
رگه��ای مغز و قل��ب را درگیر می کند و 
باعث ایجاد سکته مغزی می شود، البته 

مراجع��ه دیرهنگام افراد به دلیل ش��یوع 
هم��ه گیری این بیماری و ترس از رفتن 
به پزشک برای تشخیص و درمان در 2 
سال اخیر در کش��ور باعث شد، به تعداد 
مبتالیان س��کته مغزی افزوده شود و در 
واقع درم��ان این بیماری به تعویق افتاد.

ای��ن متخصص مغز و اعص��اب در مورد 
تاثیر واکس��ن های کرونا در ایجاد سکته 
مغزی، تصریح کرد: تحقیقات نشان داده 

اس��ت که تزریق واکسن های آسترازنکا 
و اس��پوتنیک در افراد جوان سسیس��تم 
ایمن��ی را درگیر ک��رده و باع��ث ایجاد 
لخته خون می ش��وند، ب��ه همین خاطر 
به جوانان بویژه زنان توصیه ش��د که از 
این نوع واکس��ن ها استفاده نکنند.قینی، 
در ادامه کم خوابی و اس��ترس بویژه در 
مبتالیان ب��ه دیابت و فش��ارخون را در 
بروز سکته مغزی بس��یار موثر دانست و 

گفت: یکس��ری بیماریهای خواب بویژه 
در افراد چ��اق باعث س��کته مغزی می 
ش��وند زیرا راه تنفس��ی این افراد هنگام 
خواب بس��ته ش��ده و بیمار دچار ایست 
تنفسی می شود.این استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اظهارداشت: سکته مغزی 
در خ��واب همچنین زمینه افت حافظه و 
ذهن است و درمان به موقع این بیماری 

بسیار اهمیت دارد.

کرونا باعث افزایش سکته مغزی شد 
یک متخصص مغز و اعصاب:

همکاری قوه قضاییه و دولت برای کمک به مستأجران 
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

گروهاجتماعی:س��خنگوی ق��وه قضاییه درباره حکم 
حبس ابد برای حمید نوری از س��وی دادگاه س��وئد، 
ای��ن رأی را غیرعادالنه و غیرمنصفانه خواند و گفت: 
حکم صادره یک رس��وایی و محل اعتراض است.به 
گزارش »عصر ایرانیان«، مسعود ستایشی در نشست 
خبری در پاس��خ به س��والی درباره حک��م حبس ابد 
برای حمید نوری از س��وی دادگاه س��وئد و همچنین 
اقدامات دس��تگاه قضایی در ای��ن رابطه، این رأی را 
غیرعادالنه و غیرمنصفانه خواند و اظهارداشت: حکم 
ص��ادره باتوجه ب��ه اینکه مراحل دادرس��ی منطبق با 
اص��ول و قواعد نبوده یک رس��وایی و محل اعتراض 
اس��ت.وی ادام��ه داد: متهم از حقوق اولیه دادرس��ی 
و ش��هروندی محروم بوده و منطب��ق با هیچ یک از 
قوانین داخلی و کنوانس��یون های بین المللی نیس��ت 
و وج��دان جامعه بین المللی این موض��وع را نخواهد 
پذیرفت.وی ادامه داد: ۶0 نفر شاهد اکثریت اعضای 
رس��می گروهک منافقین در دادگاه علیه آقای نوری 
ش��هادت دادند و این در حالی اس��ت که تناقض های 
فاحش در شهادت های شهود وجود داشته و دادگاه به 
این تناقضات توجه نکرده است همچنین هیچ فردی 
برای حمایت از آقای نوری در دادگاه اجازه ش��هادت 
نداشته است.وی با اشاره به نبود دسترسی به پزشک 
و هزار روز انفرادی حمید نوری، افزود: فش��ار جسمی 
و روحی علیه او وجود داشته و همچنان استمرار دارد.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره 
رس��یدگی به پرونده مصطفی تاج زاده گفت: رسیدگی 
به پرونده آقای تاج زاده مطابق موازین قانونی صورت 
پذیرفته اس��ت.وی افزود: اتهام ایشان اجتماع و تبانی 
و فعالیت تبلیغی علیه نظام اس��ت و در تاریخ ۱۷ تیر 
قرار تأمین از نوع بازداش��ت موقت برای او صادر شده 
و اکنون در حال گذراندن قرار تأمین صادره بازداشت 
در اوی��ن است.س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به 
س��والی درباره اعاده دادرسی اکبر طبری گفت: اعاده 
دادرسی برای پرونده طبری در مورد دو اتهام پذیرفته 
شده است و به ش��عبه هم عرض کیفری ارجاع شده 
و جلس��ات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به 
زودی آغاز می ش��ود و در مورد اینکه دادگاه علنی یا 
غیرعلنی باش��د، اصل بر علنی بودن اس��ت اما مقام 
رسیدگی کننده به پرونده مشخص می کند و در مورد 
این پرونده بعد از تعیین وقت و تصمیم برای علنی یا 
غیرعلنی بودن اطالع رس��انی خواهیم کرد.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره جمعیت امام 
علی گفت: پرونده کیفری این جمعیت منحل شده در 
تاریخ ۱۷ خرداد س��ال جاری به دادگاه کیفری ارجاع 
ش��ده همچنین نسبت به مسائل حقوقی این جمعیت 
به تصمیم دادگاه این جمعیت منحل اعالم شده است 

که به این تصمیم اعتراض شده و این رأی در دادگاه 
تجدید نظر عینًا ابرام تایید شده است بنابراین جمعیت 
م��ورد بحث منحل و مراتب به وزارت کش��ور و اداره 
ثبت ش��رکتها اعالم شده است و فعالیت این جمعیت 
غیرقانونی است.س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به 
س��والی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از 
متهمان پرونده بانک س��رمایه گفت: رأی قانونی این 
بخش از پرون��ده بانک س��رمایه در 24 خرداد صادر 
و ۱5 مته��م دارد.وی افزود: یک��ی از محکومان این 
پرونده فرد مورد اشاره)حسن یاوری( است که به ۱2 
س��ال حبس تعزیری و ۷4 ضربه شالق محکوم شده 
است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده ولی اهلل سیف و عراقچی گفت: 
ای��ن افراد براس��اس احکام صادره درخواس��ت اعاده 
دادرس��ی طبق قانون داش��تند. وی یادآور شد: شعبه 
اول دیوان ب��ه موجب دادنامه ص��ادره در آذر ۱400 
پرونده را به ش��عبه هم عرض برای رس��یدگی مجدد 
ارسال کرد و در بهمن ماه پس از طی مراحل قانونی 
جلسات متعددی برگزار ش��د و این پرونده در جریان 
رس��یدگی ق��رار دارد و بعد از حص��ول نتیجه اطالع 
رس��انی خواهد شد.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به س��والی درب��اره آخرین وضعیت پرون��ده رمزارزها 
موس��وم به کینگ مانی گفت: این پرونده در ش��مول 
پرونده های کثیرالشاکی حدود چهار هزار شاکی دارد 
و حدود چهارهزار میلیارد تومان ارزش پرونده اس��ت 
و اواس��ط تیر سال جاری کیفرخواست صادر شده و در 
کیفرخواس��ت اتهام اخالل عمده در نظام اقتصادی از 
طریق ارایه رم��زارز مجعول منجر ب��ه کالهبرداری 

شبکه ای برای هشت متهم پرونده صادر شده است و 
دو متهم اول این پرونده با قرار هزار و ۷00 و دیگری 
۷00 میلی��ارد تومان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در 
بازداش��ت به سر می برند.ستایشی در پاسخ به سوالی 
درباره انتخابات اتاق بازرگانی در سال 9۷ گفت: آنچه 
در این زمینه کس��ب اطالع کردیم این است که این 
موضوع به صورت دادخواس��ت حقوقی مطرح شده و 
بحث جزایی و جرم مطرح نبوده است.وی درباره ورود 
مدعی العموم به این پرونده خاطرنشان کرد: دادسرای 
عمومی و انقالب مح��ل وقوع جرم اگر اقدامی واجد 
شرایط عمومی باش��د و وصف مجرمانه داشته باشد، 
مطابق موازین قانونی با قاطعیت رس��یدگی می کند. 
ستایشی اظهارداشت: این پرونده مطابق ماده 3۱0 و 
325 در دادگاه عمومی رسیدگی در مجتمع بهشتی در 
جریان رسیدگی قرار دارد و در سال 9۷ به دلیل اینکه 
ش��مول دستور موقت نداشته اس��ت، از دستور موقت 
خارج ش��ده است.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
س��والی درباره انتقال زندان مش��هد به خارج از شهر 
گفت: از 20 سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید 
خورد و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل 
زندان ها بوده اس��ت. وی افزود: به لحاظ اینکه زمین 
مناس��ب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. 
با پیگیری های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت 
و این زندان برای ۱0 هزار نفر پیش بینی ش��ده و در 
33 کیلومتری ش��هر مشهد قرار دارد. ستایشی گفت: 
این زمین از چهار دهه قبل معارضین و شکایت هایی 
داش��ت. معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این 
زمین ه��ای مورد ادعا را برای اح��داث زندان تحویل 

دهند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 
پیشگیری از تشکیل پرونده های مربوط به رمز ارزها 
گف��ت: موارد یا از طری��ق الیحه و یا به صورت طرح 
از طری��ق نمایندگان ارائه می ش��ود که در این زمینه، 
الیحه مستقل ارائه نشده اما در حوزه رمز ارزها، بانک 
مرک��زی متکفل و متولی اس��ت و باید توجهات الزم 
را در این رابطه داش��ته باشد.وی افزود: سال گذشته 
ط��رح اخاللگ��ران در نظام اقتصادی مطرح ش��د که 
از صحن علنی به کمیس��یون حقوقی ارس��ال شده و 
م��اده ای در مورد رمز ارزها در ای��ن طرح مورد توجه 
قرار گرفته است.ستایش��ی اضافه ک��رد: جرم انگاری 
رم��ز ارزه��ا در این رابطه پیش��نهاد ش��ده  همچنین 
معاون��ت حقوقی ق��وه قضاییه ه��م در کارگروه های 
مربوط ب��ه این مس��ئله حضور دارد.س��خنگوی قوه 
قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره ساختمان های پر 
خط��ر و نا ایمن گف��ت: متولی ایمن س��ازی و اعالم 
وضعیت مستحدثات، ش��هرداری ها، راه و شهرسازی 
و نظام مهندسی اس��ت و اینها مسئوالنی هستند که 
باید نظارت الزم را داش��ته باش��ند تا شهر ایمن شود. 
ستایش��ی اظهارداشت: بخش��ی از مأموریت دستگاه 
قضایی در این حوزه مربوطه به اقدامات پیشگیرانه از 
جرایم است و باید پیگیری کند که دستگاه ها وظایف 
خود را انجام دهند هرچند  دادس��تانی به این موضوع 
ورود کرده و فهرست ساختمان ها و بناهای ناایمن را 
س��ازمان آتش نشانی اعالم کرده اس��ت که ناظر بر 
بحث حریق اس��ت. وی با بیان اینکه فهرست اعالم 
شده پیگیری شده است افزود: اماکن پر خطر از سوی 
دادس��تانی مورد پیگیری قرار گرفته است.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره قانون دولت 
در م��ورد افزایش 25 درص��دی اجاره بها و همکاری 
ق��وه قضاییه با دول��ت در این زمینه گف��ت: افزایش 
اجاره بهای اماکن مس��کونی، فش��ار و مش��کالتی را 
برای جامعه هدف -مس��تاجران- ایجاد کرده و دولت 
با اس��تفاده از ظرفیت ش��ورای هماهنگی سران قوا و 
ش��ورای هماهنگی اقتصادی مصوبه ای را به تصویب 
رس��اند و ش��ورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری 
اجاره نامه ه��ا در س��ال ۱40۱ با توجه ب��ه ۶ بند مورد 
توجه قرار گرفته است.ستایشی ادامه داد: این مصوبه 
به شورای مرکز توسعه حل اختالف قوه قضاییه ابالغ 
شد و از این مرکز هم به دادگستری های استان ابالغ 
شده اس��ت و این ش��عب نظارت بر اعمال مصوبه را 
انجام می دهند. وی تصریح کرد: کسانی که مشمول 
این مصوبه هستند قراردادهایشان به صورت خودکار 
تمدید می ش��ود و هرآنچه که مش��مول هنجارشکنی 
باش��د به طور قاطع و قانون��ی از طریق مراجع صالح، 

رسیدگی می شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی س��تاد مل��ی مقابله با کرونا، 
عادی انگاری را مهم ترین عامل افزایش این بیماری 
دانس��ت و گفت: باید با روحیه و رویکرد جهادی اجازه 
تش��دید بیماری کرونا را در کش��ور ندهیم.به گزارش 
ایس��نا، احمد وحی��دی در چهل و پنجمین نشس��ت 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد، 
با اش��اره به روند افزایشی س��ویه جدید بیماری کرونا 
در کش��ور، افزود: باید برای استان هایی که با افزایش 
ابتال به بیماری کرونا مواجه ش��ده اند؛ مداخالت موثر 
برای کنترل هر چه سریع تر بیماری داشته باشیم.وی 
بر ضرورت افزایش محدودیت های تجمع و دورهمی 
در ش��هرهای قرمز کشور اشاره کرد و ادامه داد: عادی 
انگاری بیماری کرونا مهم ترین عامل افزایش بیماری 

اس��ت و برای همین باید با افزای��ش رعایت مقررات 
بهداشتی همچون استفاده از ماسک و تزریق ُدز یادآور، 
اجازه رش��د دوباره بیماری کرونا را در کش��ور ندهیم.
وزیر کش��ور پس از اس��تماع گزارش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص افزایش حدود ۶ 
درصدی بستری های کرونایی در کشور گفت: اجرای 
هر چه کامل تر  »طرح شهید سلیمانی« همواره مورد 
تاکید س��تاد ملی مدیریت بیماری کروناس��ت و برای 
همین باید به ص��ورت همگانی در امر مقابله با کرونا 
بس��یج ش��ویم.موضوع تعیین تکلیف ش��دن وضعیت 
ش��رکت های واکسن س��از داخلی از دیگر محورهای 
مورد اش��اره فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا بود و ادامه داد: براس��اس گزارش ارائه شده در 
حال حاضر هفت نوع واکس��ن در کشور در حال تولید 

اس��ت و در این خصوص مس��ئوالن وزارت بهداشت 
بایستی نس��بت به ادامه فعالیت شرکت های واکسن 
ساز حس��ب تخصص و توانمندی علمی و نیاز کشور 
تصمیم گیری الزم را داشته باشند.وحیدی اضافه کرد: 
برخی از ش��رکت های داخلی واکسن س��از، مجوزهای 
اضط��راری فعالیت گرفته بودند و باید این مجوزها به 
صورت مرحله ای، به دائمی و سپس به تایید بین المللی 
و س��ازمان جهانی بهداشت برس��د.وی با قدردانی از 
تالش ه��ای انجام ش��ده ب��رای مدیری��ت و مقابله با 
کرونا، یادآور ش��د: امروز جریان رس��انه ای دشمن در 
تالش برای به حاش��یه بردن زحمات طاقت فرس��ا و 
شبانه روزی فعاالن امر مقابله با کرونا است که باید در 
این خصوص مراقبت های الزم را نسبت به نیات شوم 
دشمن داشته باشیم.فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با 

کرونا با اش��اره به اینکه امروز براساس وضعیت جدید 
بیماری و روند رو به افزایش آن بایس��تی مراقبت های 
جدی تری داشته باشیم، گفت: خدمات سامانه »ایران 
من« براساس تزریق ُدز یادآور خواهد بود و شهروندان 
عزیز کش��ور نس��بت به این امر اهتمام الزم را داشته 
باشند.وحیدی افزود: محدودیت ها و سخت گیری ها با 
هدف کنترل س��ویه های جدید بیماری است. وی در 
پایان به نزدیک بودن فرارس��یدن ماه محرم الحرام و 
ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین اشاره کرد و 
گفت: در این خصوص اطالع رسانی های موثر رسانه ای 
برای رعایت حداکثری دس��تورالعمل های بهداشتی به 
خصوص در مراسم بزرگ اربعین، ضرورتی جدی است 
و باید اقدامات الزم از س��وی رسانه های رسمی کشور 

همچون صدا و سیما انجام شود.

عادی انگاری کرونا مهم ترین عامل افزایش بیماری؛ افزایش ۶ درصدی بستری های کرونایی
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد

ترس از سوزن مهم ترین دلیل اقبال کم بانوان برای اهدای خون 
سرپرست دفتر برنامه ریزی جذب و نگهداری اهداکنندگان انتقال خون مطرح کرد؛

سرپرست دفتر برنامه ریزی جذب و نگهداری 
اهداکنندگان انتقال خون با اشاره به پارادوکس 
)تناقض( تن دادن آسان بانوان به سوزن برای 
زیبایی و ترس از س��وزن برای اهدای خون 
گفت: ترس از سوزن یکی از مهم ترین دالیل 
اقبال کم بانوان برای اهدای خون اس��ت.به 
گ��زارش س��ازمان انتقال خون ای��ران، مژده 
نخلستانی با اشاره به ترس ها و باورهای غلط 
رایج در میان بانوان که باعث دوری از اهدای 
خون می ش��ود افزود: خون ب��اارزش، گرانبها 
و بی بدیل اس��ت که با وجود پیش��رفت های 

گسترده در دانش پزشکی هنوز هیچ جایگزین 
مصنوعی برای آن پیدا نشده و تنها منبع تأمین 
آن اهدای خون توسط انسان های نوعدوستی 
است که بدون هیچ چشم داشت مادی و فقط 
ب��ا انگیزه کمک به همنوع��ان، خون خود را 
اه��دا می کنند.  وی ادامه داد: خون به عنوان 
یک دارو قلمداد می ش��ود ک��ه فرآورده های 
متعدد سلولی و پالس��مایی از آن تهیه شده 
و در خونریزی ه��ا، جراحی ها و بیماری های 
مختل��ف مصرف می شود.نخلس��تانی با ابراز 
تأسف از مشارکت اندک بانوان در تامین این 

ماده حیاتی گفت: به رغم اینکه بانوان نیمی 
از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به دلیل 
خونریزی های حین زایمان و سایر درمان ها، 
بخ��ش مهمی از خ��ون اهدای��ی را مصرف 
می کنن��د اما به برخی دالی��ل مثل ترس از 
سوزن مشارکت پایینی در اهدای خون دارند.
وی اضافه کرد: بسیاری از خانم های جوان با 
ش��جاعت تن به تاتو، پیرسینگ، هاشور ابرو 
و چش��م حتی جراحی های زیبایی می سپارند 
ام��ا با این حال ترس از س��وزن از مهم ترین 
دالیل عقب نشینی خانم ها از صحنه اهدای 

خون است و این اعمال زیبایی یک سال نیز 
منع اهدای خون به همراه دارد.   نخلس��تانی 
تاکید کرد: هر اهداکننده ای برای نخستین بار 
ممکن اس��ت این احساس ترس و اضطراب 
را داش��ته باش��د اما در صورتی که ش��رایط 
اه��دای خون به درس��تی رعایت ش��ود، کار 
بس��یار س��اده ای بوده و فقط چن��د دقیقه از 
وقت اهداکننده را می گی��رد.وی تأکید کرد: 
بی تردید با یک بار تجربه کردن اهدای خون 
بس��یاری از این باورهای منفی جای خود را 
به باورهای مثبت م��ی دهد و بنابراین برای 

رسیدن به اهداف یاد شده ارتباط مؤثر زنان با 
مراکز انتقال خون ضرورتی انکار ناپذیر است. 
زنان با یک بار تجربه اهدای خون می توانند 
باورهای نادرس��ت در این مورد را حداقل در 
محیط خان��واده کم رنگ ک��رده و در تامین 
خون سالم برای بیماران نیازمند نقش خود را 
ایفا کنند.اهدای خون در ایران کامال داوطلبانه 
اس��ت و س��االنه بیش از 2 میلیون نفر خون 
اهدای می کنند و این حالی اس��ت که سهم 
بانوان در ایران در اهدای خون نزدیک به پنج 

درصد است.
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اقتصاد خرد

کشت کلزا و زعفران به جای پیاز و 
سیب زمینی در حاشیه دریاچه ارومیه

رئیس سازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان 
شرقی از کش��ت کلزا و زعفران و همچنین 
گیاهان دارویی به جای پیاز و س��یب زمینی 
و گوج��ه فرنگی در حاش��یه دریاچه ارومیه 
خب��ر داد. اکب��ر فتحی در گفتگ��و با »عصر 
ایرانیان« درخص��وص راهکارهای مدیریت 
بحران خش��ک ش��دن دریاچ��ه ارومیه در 
بخ��ش کش��اورزی و تغییر الگوی کش��ت 
گفت: از همان روزهای ابتدایی شکل گیری 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح جایگزینی 
محصوالت گیاهی با نیاز آبی کمتر به جای 
محصوالت گیاهی با نیاز آبی بیشتر آغاز شد. 
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان 
شرقی س��پس ادامه داد: کشاورزان با وجود 
اینک��ه در اوای��ل کار با این ط��رح مخالفت 
می کردند ام��ا امروز همراهی و مش��ارکت 
خوب��ی دارند و اصالح الگوی کش��ت را در 
دس��تور کار خودشان قرار داده اند. وی ادامه 
داد: کشاورزان محصوالتی مانند پیاز، گوجه 
فرنگی، س��یب زمینی که نیاز آبی بیشتری 
دارند را از زمین های کش��اورزی خود حذف 
کرده و محصوالتی با نی��از آبی کمتر مانند 
گیاه کل��زا، گیاه��ان داروی��ی و زعفران را 
جایگزین کردند که برای معیش��ت و گذران 
خود کشاورزان نیز بسیار مناسب است. وی 
با اشاره به اینکه کشاورزان در احیای باغات 
بیشتر به س��مت گونه های کم آب بر مانند 
پس��ته رفته اند ادامه داد: کشاورزان اگر این 
کار را نمی کردند ب��ا 40 درصد تخفیف آب 
کشاورزی که اتفاق افتاده نمی توانستند آب 
باغ��ات و مزارع را مدیری��ت کنند و بخاطر 
همی��ن ب��ا ۶0 درص��د آب تخفیف��ی االن 
توانس��تند هم تولید داش��ته باشند و هم در 

میزان آب مصرفی صرفه جویی کنند.

 پرداخت ۹۰ درصد 
پول کلزاکاران پرداخت

خری��د تضمینی دانه روغن��ی کلزا همزمان 
ب��ا فصل خرید گندم در کش��ور آغاز ش��ده 
و تاکن��ون بی��ش از ۱00 هزار ت��ن از این 
کش��ور  سراس��ر  کل��زاکاران  از  محص��ول 
خریداری ش��ده اس��ت. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، ارزش دانه های روغنی خریداری 
ش��ده در کش��ور تا کن��ون از ی��ک هزار و 
400 میلی��ارد تومان فرات��ر رفته و افزون بر 
ی��ک هزار و 2۶0 میلیارد تومان به حس��اب 
کلزاکاران واریز شده است که معادل بیش از 
90 درصد مطالبات آنهاس��ت. بر اساس این 
گزارش، اس��تان خوزستان با خرید تضمینی 
بی��ش از 5۶ هزار ت��ن کلزا، پیش��تاز خرید 
این محصول کش��اورزی در کش��ور است و 
اس��تان ایالم با خرید ۱2 هزار تن و اس��تان 
ف��ارس با خرید 5 هزار تن در رتبه های دوم 
و س��وم قرار دارند. قیمت خرید تضمینی هر 
کیلوگرم دانه روغنی کلزا در س��ال گذش��ته 
برای فصل جاری زراع��ی، ۱5 هزار تومان 

تعیین شده بود.

خرید گندم به ۵.۵ میلیون تن رسید
رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران با بیان اینکه 
خری��د تضمین��ی گندم ب��ه 5.5 میلیون تن 
رس��یده اس��ت، گف��ت: هن��وز 25 درصد از 
مطالبات کش��اورزان تس��ویه نش��ده و این 
رون��د نگران کننده اس��ت. رئیس بنیاد ملی 
گندم��کاران در گفتگو با »عص��ر ایرانیان« 
ب��ا بیان اینکه خری��د تضمینی گندم به 5.5 
میلیون تن رس��یده اس��ت، گفت: هنوز 25 
درصد از مطالبات کش��اورزان تسویه نشده 
و ای��ن روند نگران کننده اس��ت. عطاء اهلل 
هاش��می با اش��اره به اینک��ه از دهم تیرماه 
مطالبات گندمکاران پرداخت نش��ده است، 
گفت: کش��اورزان ۱4 ه��زار و 400 میلیارد 
تومان از دول��ت طلب دارند. وی ارزش کل 
گندم خریداری ش��ده تا صب��ح امروز را ۶۱ 
ه��زار میلی��ارد تومان اع��الم و اضافه کرد: 
خرید تضمینی گندم نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته بین 2۸ تا 30 درصد رشد کرده 
اس��ت. هاش��می افزود: پیش بینی می شود 
میزان تولی��د گندم در س��الجاری به حدود 
۱0 میلیون تن برس��د. وی با اشاره به اینکه 
برآورد می ش��ود بتوانیم ح��دود ۶.۸ میلیون 
تن گن��دم از کش��اورزان خری��داری کنیم، 
گفت: البته این در صورتی اس��ت که دولت 
بتوان��د روند پرداخت مطالبات را مرتب کند. 
هاش��می تصریح کرد: در ح��ال حاضر روند 
پرداخت مطالبات نگران کننده اس��ت و قرار 
ب��ود که مطالبات حداکثر طی یک هفته بعد 
از تحویل گندم پرداخت ش��د اما هم اکنون 

بین 25 تا 30 روز طول می کشد.

اخبار

فالت مرکزی هفته آینده بیشترین 
بارش کشور را خواهد داشت

هر چند وضعیت بارندگی کشور کاهشی است، 
اما پیش بینی مؤسس��ه تحقیقات آب نش��ان 
می ده��د حوضه آبریز خلیج ف��ارس و دریای 
عم��ان در ای��ن هفته و حوض��ه آبریز فالت 
مرکزی در هفته آینده بیشترین بارش را خواهد 
داشت. به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از 
وزارت نیرو، گزارش تازه مؤسسه تحقیقات آب 
نیز بیانگر وقوع بارش ها برای مناطق واقع در 
جنوب و جنوب شرق کشور است. همچنین با 
توجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای 
هفته آینده به صورت پراکنده وقوع بارش هایی 
برای مناطق واقع در ش��مال، جنوب و جنوب 
شرق کش��ور مورد انتظار است. حوضه آبریز 
خلیج فارس و دریای عمان این هفته بیشینه 
ب��ارش 9۶ میلی مت��ری و متوس��ط محدوده 
2 میلی متری را دارد که بیش��ترین میزان در 
بین حوضه های آبریز کشور است. این هفته 
حوضه آبریز فالت مرکزی بیشینه بارش ۷2 
میلی متری بدون متوس��ط محدوده داش��ت. 
وضعیت بارش در حوضه آبریز مرزی ش��رق 
هم بیش��ینه بارش 2۸ میلی متری و متوسط 
محدوده 2 میلی متری را شاهد است. همچنین 
وضعیت بارش در حوضه آبریز دریای خزر هم 
بیشینه 3 میلی متری و بدون متوسط محدوده 

بارش است.

وام ودیعه مسکن فرزند سوم نیاز به 
ثبت نام در هیچ سامانه ای ندارد

مع��اون اداره اعتبارات بان��ک مرکزی گفت: 
ثبت نام وام ودیعه مسکن متقاضیان صاحب 
فرزند س��وم فاقد مس��کن نیاز به ثبت نام در 
هیچ س��امانه ای ندارد و به صورت حضوری 
و در ۶ بان��ک انج��ام می ش��ود. ب��ه گزارش 
»عصر ایرانیان«، مهدی صحابی معاون اداره 
اعتبارات بانک مرکزی درباره شرایط پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن 200 میلیون تومانی 
برای افرادی که صاحب فرزند س��وم شده اند، 
گفت: این تس��هیالت در قانون بودجه ۱40۱ 
دیده ش��ده و مختص خانواده هایی است که 
فرزند س��وم آن ها از سال ۱399 به بعد متولد 
ش��ده اند و البته فاقد مسکن هستند. به گفته 
وی این بخش��نامه را بانک مرکزی فقط به 
۶ بانک مس��کن، کش��اورزی، توسعه تعاون، 
صادرات، تجارت و پس��ت بانک ابالغ کرده 
است. صحابی با بیان اینکه متقاضیان ابتدای 
امر باید به ش��عبه بانک مراجعه کنند، گفت: 
بانک استعالم اولیه را از سامانه سمات بانک 
مرکزی می گیرد، چون طبق نص صریح قانون 
این تسهیالت باید به خانواده های فاقد مسکن 
پرداخت شود. وی ادامه داد، گفت: قرار است 
ظرف یکی دو هفته آینده امکان اس��تعالم از 
سامانه وزارت راه و شهرسازی برای مشخص 
ش��دن مالکیت متقاضیان تس��هیالت ودیعه 
مسکن 200 میلیون تومانی که از سال ۱399 

صاحب فرزند سوم شده اند فراهم شود.

ایران بهترین مسیر اتصال کشورهای 
آسیایی به اروپا

معاون وزیر راه و شهرسازی در دیدار با سفیر 
چین گفت: تمام شبکه های ریلی کشور در چند 
سال آینده به هم متصل شده و بهترین مسیر 
برای کشورهای چین و روسیه در جهت اتصال 
به مقاصد مختلف اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، 
ش��هریار افندی زاده در دیدار با سفیر چین در 
ایران و هیأت همراه که با حضور نمایندگانی 
از سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران، مرکز امور بین الملل 
وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت امور خارجه 
برگزار ش��د، مس��یرهای ترانزی��ت کاالهای 
چین به کش��ورهای اروپای��ی را توضیح داد. 
افندی زاده خاطرنشان کرد: کشور ایران هم در 
محور کریدورهای ش��مال به جنوب و هم در 
مسیر شرق به غرب می تواند نقش سازنده ای 
را در فضای برد_ برد با س��ایر کش��ورها ایفا 
کند. وی افزود: ما مطلعیم حجم زیادی کاال 
از طری��ق چین به کش��ورهای اروپایی صادر 
و به این کش��ور وارد می شود، بنابراین ایران 
می تواند محوری ایمن با ظرفیت های مناسب 
جابه جایی کاال برای کشور چین باشد. معاونت 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان 
کرد: با توجه به برنامه های 25 ساله میان ایران 
و چین می توان از پتانسیل ایران برای ترانزیت 
اس��تفاده کرد و در حوزه حمل و نقل، توسعه 
شبکه های ریلی و توسعه بنادر و حمل و نقل 
ترکیبی مدنظر است. وی ادامه داد: محورهای 
ایران با همس��ایگان در مرز سرخس و اینچه 
برون اس��ت که هر دو به کشور ترکمنستان 
ختم می شود، بنابراین چین می تواند از طریق 
کش��ورهای مختلف از جمله ترکمنس��تان و 
ترکیه به اروپا متصل شود. افندی زاده با اشاره 
به ظرفیت های باالی بنادر ایران مثل آستارا، 
امیرآب��اد و انزلی برای س��رمایه گذاری گفت: 
ای��ران به طور جدی به دنبال توس��عه محور 
غرب به شرق است و کشور چین هم می تواند 
در جهت ارتقا و توسعه سیستم های ریلی در 

بنادر شمالی مشارکت داشته باشد. 

رییس شورای تأمین دام کشور گفت: ضریب گوشت دام ضعیف به 2۸ درصد 
رسیده است که باید این دام ضریب گوشتش به 43 درصد برسد. فقر مرتع، گرما، 
بی آبی و گران بودن خوارک دام سبب این وضع شده است. منصور پوریان در 
گفت وگو با »عصر ایرانیان« با بیان اینکه صنعت دامپروری بحرانی ترین روزهای 
خود را س��پری می کند، گفت: سرمایه دامداران در سایه فساد، قانون گریزی و 
تخلفات گسترده در واردات و توزیع نهاده های دامی و همچنین واردات گسترده 
دام زنده آلوده و گوش��ت بی کیفیت خارجی در حال از بین رفتن است و تعلل 
عمدی شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید تضمینی دام زنده، بر این مشکالت 
اضافه کرده است. وی با اشاره به برگزاری جلسات مکرر دامداران با مسئوالن در 

هفته های اخیر، تصریح کرد: مطابق با ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری و ماده 
33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی 
ملزم به خرید تضمینی دام زنده با قیمت تمام شده و نیز آزادی بی قید و شرط 
صادرات دام زنده با توجه به ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
است. این در حالیس��ت که وزارت کشاورزی هیچ گونه اراده ای در زمینه انجام 
وظایف قانونی خود ندارد. پوریان با طرح این پرسش که آیا ساداتی نژاد توانای 
رفع مشکالت حوزه دامپروری را دارند؟ اذعان کرد: تصمیمی جهت خروج دامدار 
از بحرانی که س��اخته دست وزارتخانه است وجود ندارد؛ سیاست خسته کردن 
تولیدکننده و دامدار با جلسه، وعده و وعیدهای تو خالی به نتیجه نخواهد رسید. 

بعد از آزادسازی قیمت ها دامداران نهاده ها را با افزایش قیمت چند برابری تهیه 
می کنند اما هنوز وزیر و وزارتخانه در مورد اینکه چه کس��ی و به کجا باید دام 
را صادر کند به نتیجه نرسیده است. رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به 
ضعیف شدن دامداران، افزود: امروز بخش قابل توجهی از دام دامداران استان های 
کم آب و بی مرتع مانند خوزستان، ایالم، کرمانشاه و فارس ضعیف شدند این 
در حالیست که شرکت پشتیبانی امور دام فقط دام چاق گوشتی درجه ۱ دامدار 
را به صورت کارتنی منجمد خریداری می کند و دام های ضعیف بدون مشتری 
مانده اند از این رو صادرات دام نیم گوشت شده این استان ها باید صادر شود چرا 

که کشورهای عربی دام ضعیف ایران را خریداری و آن را پروار می کنند.

۳ میلیون رأس دام کشور ضعیف شدند
رئیس شورای تأمین دام کشور:

 اهمیت صفر شدن تعرفه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سفر پوتین به ایران برای تبدیل تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا به تجارت آزاد؛

این روزها و در کنار خبر سفر پوتین رئیس جمهور روسیه 
برای تبدیل تجارت ترجیحی ایران و کشورهای اوراسیا 
به توافق نامه تجارت آزاد و اینکه این رخداد سیاس��ی و 
اقتصادی قطعاً می تواند در مس��یر حذف دالر از تجارت 
آزاد میان 5 کش��ور اوراس��یا با ایران را فراهم کند دارای 
اهمیتی ویژه برای اقتصاد کشور است. تجارت آزاد ایران 
ب��ا اتحادیه اقتصادی اوراس��یا که با مصوبه چندی پیش 
مجلس وارد فاز اجرایی شد، گام مهمی در عرصه تجارت 
خارجی ایران و گسترش مبادالت با همسایگان شمالی 
اس��ت که در همین راس��تا قبال هم قدم هایی در رابطه 
با خیز دولت ب��رای تقویت بلوک اوراس��یایی؛ از پیمان 

شانگهای تا اجالس بریکس برداشته شده بود.
درصدتعرفهه�ایتجاریبینایران صفرش�دن���8۰

واوراسیا
این در حالی اس��ت که در چارچوب این تجارت آزاد با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 500 کاالی صادراتی 
ایران که حدوداً ش��امل ۸0 درصد از این نوع صادرات 
به روسیه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان و قرقیزستان 
بوده و هس��ت، از تعرفه ترجیحی س��فر برخوردار شده 
اس��ت. در این زمینه بهتر اس��ت در نظر داشته باشیم 
که یکی از اهداف مهم موافقت نامه های تجاری، ایجاد 
تس��هیالت و حذف قوانین دس��ت وپاگیر برای تجار و 
س��رمایه گذاران اس��ت که امضای موافقت نامه تعرفه 
ترجیح��ی و ایج��اد منطقه آزاد تجاری می��ان ایران و 
اتحادیه اوراس��یا نیز در این زمینه قدمی مثبت اس��ت 
که منجر به توس��عه روابط اقتص��ادی ایران و اتحادیه 
اوراس��یا گردی��ده و در کن��ار آن می توان��د ب��ه هاب 
منطقه ای ایران کمک کرده و کریدور تجاری ش��مال 
ب��ه جنوب را نیز تقویت کند. ایران در س��ال ۱395 به 
کمیس��یون اقتصادی اتحادیه اوراس��یا پیشنهاد ایجاد 
ی��ک منطقه آزاد تجاری می��ان ایران و این اتحادیه را 
داد ک��ه از جان��ب اعضای آن نیز مورد اس��تقبال قرار 
گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و 
کیف��ی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی آنها، باالخره این 
موافقت نامه در تاریخ 2۷ اردیبهش��ت ۱39۷ در ش��هر 
آستانه قزاقستان به امضا رسید. در پی مذاکرات متعدد 
طی دو سال گذش��ته، طرفین توانسته اند برای اعمال 
تعرفه های ترجیحی روی بس��یاری از کاالهایی که از 
ایران به پنج کش��ور عضو این اتحادیه یعنی روس��یه، 
ارمنس��تان، قزاقس��تان، بالروس و قرقیزستان، صادر 
می ش��ود و همچنین کاالهایی که از این کش��ورها به 

ایران وارد می شود، به توافقاتی برسد.

امتی�ازاتگمرکیبینایرانواوراس�یابرایتجارت ���
آزاد

بر اس��اس این موافقت نامه، ای��ران از اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا امتی��ازات گمرک��ی خاص��ی دریافت ک��رده و 
کش��ورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهد داشت 
ت��ا حجم صادرات خود به ای��ران را تا ۷5 درصد افزایش 
دهند. ایران نیز می تواند با امتیازاتی که دریافت می کند، 
صادرات کاالهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را 
تا چندبرابر افزایش دهد. این امتیازات 502 قلم کاالهای 
مختلف در حوزه های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، 
محصوالت س��اختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، 
محصوالت صنعتی و محصوالت کش��اورزی از س��وی 
اتحادیه اوراس��یا و 3۶0 قلم کاال در همان موارد مش��ابه 
را از سوی ایران شامل می گردد که در مجموع کل اقالم 
مش��مول در موافقت نامه به ۸۶2 مورد رس��ید. بر اساس 
ای��ن توافق، بس��ته به نوع کاال، بین صف��ر تا صددرصد 
کاه��ش تعرفه گمرکی ب��ر این کاالها می��ان دو طرف 
برقرار می شود. این بدین معناست که شرکت های دولتی، 
خصوصی و تجار ایرانی می توانند این کاالها را با شرایط 
بسیار آسان تر و عوارض گمرکی بسیار کمتر به کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا که اغلب همسایه ما هستند، صادر 
نمایند و در مقابل، شرکت های دولتی، خصوصی و تجار 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز می توانند با تسهیالت 

بیشتری، به تجارت با ایران بپردازند.

اهمیتروابطتجاریایرانبااوراسیا ���
فرصت اقتصادی در روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
از آن نظر مهم اس��ت که ایران همواره از بازار کشورهای 
مستقل همسود دورافتاده بود و تراز تجاری مناسبی میان 
کشورمان و این کشورها برقرار نبود که بر اساس گزارش 
س��ازمان توس��عه تجارت، میزان تراز تجاری بین ایران و 
کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 20۱۷ 
فقط 2 درصد از کل مبادالت بازرگانی ایران را شامل می شد. 
با درنظرداشتن این موضوع که ایران کشوری سرشار از منابع 
غنی نفتی و گازی است و به جهت قرارگرفتن در بهترین 
موقعیت ترانزیتی بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس 
در جنوب، و قرارگرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، 
می تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کاالهای کشورهای 
عضو اتحادیه باشد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ۱۸0 
میلی��ون نفر جمعیت و بی��ش از 20 میلیون کیلومترمربع 
وسعت دارد و تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو فراتر 
از چهار تریلیون دالر در سال برآورد می شود. مهم تر اینکه 
جوامع این کشورها اشتراکات فرهنگی، اجتماعی فراوانی با 
ایران دارند، لذا دسترس��ی ایران به بازارهای این منطقه با 
این وس��عت، جمعیت و ظرفیت می تواند عالوه بر تحکیم 
همکاری اقتصادی و در نتیجه رشد فزاینده اقتصاد، تجارت 
و توسعه کشورمان، فرصت های شغلی نیز ایجاد کند. حال 
اینکه در شرایط موجود که در پی تنش های به وجود آمده 
بین روسیه و اوکراین که موجب افزوده شدن تحریم های 

موجود علیه ایران و روس��یه و ایجاد محدودیت هایی برای 
فعالیت های اقتصادی این دو کشور شده، این توافق برای 
هر دو طرف از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و می تواند 
عاملی مهم به خصوص برای توسعه روابط اقتصادی ایران 

و روسیه باشد.
توضیح�اتمش�اوراموربینالمللس�ازمانتوس�عه ���

تجارت
میرهادی س��یدی مش��اور امور بین الملل سازمان توسعه 
تج��ارت در این زمینه گفت: الزم اس��ت تجار به محض 
عملیاتی ش��دن ای��ن موافقت نامه، با اطالع��ات کامل و 
برنامه ری��زی اصولی وارد ب��ازار تجارت با این کش��ور ها 
شوند. تعرفه تجارت حدود ۸0 درصد کاال ها میان ایران و 
اوراسیا صفر می شود وی گفت با عملیاتی شده این توافق 
و موجب تأمین نیاز های وارداتی کشورمان از بازار اوراسیا 
را نیز خواهد شد. وی توضیح داد: مفاد موافقت نامه تجارت 
آزاد تحت مذاکره، این ظرفیت را ایجاد می کند که در کنار 
توسعه تجارت، س��رمایه گذاری و تولید مشترک میان دو 
طرف نیز توسعه پیدا کند. برای مثال کشور ترکیه با حدود 
2۱ کش��ور توافق نامه تجارت آزاد و ب��ا تعرفه صفر دارد. 
این رقم هم اکنون برای کش��ورمان حدود 5 درصد است 
و از میانگین جهانی عقب هس��تیم. سیدی گفت: پس از 
انج��ام ۱5 دور مذاکره از طریق وبینار و پنج دور مذاکرات 
حضوری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امیدواریم 
تفاهم نامه جدید را تا سه ماه آینده به امضا برسانیم و سپس 
پارلمان های دو طرف باید آن را به تصویب برسانند. برای 
ارتقای این موافقت نامه نیاز به مذاکرات جدیدی نیاز بود تا 
بتوانیم موافقت نامه ترجیحی را به موافقت نامه تجارت آزاد 
تبدیل کنیم. وی در پایان اشاره کرد: در سال 20۱9 حجم 
تجارت میان دو طرف 2 میلیارد و 400 میلیون دالر بود که 
تا سال 202۱ به 5 میلیارد دالر رسید. براین اساس اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا سومین رتبه در تعامل اقتصادی با ایران را 
داشته است. حدود 4 میلیارد دالر از حجم تجارت میان دو 
طرف مربوط به محصوالت کشاورزی بوده و در چند سال 
اخیر تجارت ماشین آالت صنعتی نیز افزایش زیادی داشته 
اس��ت. ایران نیز ماشین آالت، مواد فلزی و مواد معدنی به 
کشور های اوراسیا صادر کرده است. بر اساس اخبار منتشره 
در چند روز آینده قرار است والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روس��یه برای تبدیل تجارت ترجیحی ایران و کشورهای 
اوراسیا به توافق نامه تجارت آزاد، به تهران سفر کند. چنین 
رخدادی قطعاً مس��یر حذف دالر در تج��ارت آزاد میان 5 
کشور روسیه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان 

با ایران را فراهم خواهد نمود.

 قناعت در زراعت
دهقانان امسال فداکارند؛

خشکس��الی در رودخانه کرخ��ه بیش از هر 
زمانی مشهود اس��ت که ممنوعیت هر نوع 
کش��ت، زیان دهقان ها و ایجاد مش��کالت 
زیس��ت محیطی از جمله تبع��ات منفی این 
خشکس��الی به ش��مار می رود. خوزس��تان 
ب��ا تولی��د س��االنه ۱۷.5 میلیون ت��ن انواع 
محص��والت زراع��ی و باغی رتبه نخس��ت 
تولیدات کش��اورزی را در کش��ور دارد؛ این 
در حالی اس��ت که در س��ال ج��اری و نظر 
ب��ه وضعیت ذخایر س��دها و به گفته معاون 
سازمان آب و برق خوزستان، کشت تابستانه 
امس��ال برای محصوالت پرمصرف به ویژه 
ش��لتوک در اس��تان در هم��ه حوضه های 
آبی به ویژه در حوضه کرخه ممنوع اس��ت. 
از اندیمش��ک به س��مت پایین دس��ت رود 
کرخه که س��فر کنیم، زمین های کشاورزی 
شهرس��تان حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه 
را می بینیم که بین س��بز شدن و زرد ماندن 
بالتکلیف هس��تند؛ زمین های حوضه کرخه 
کچلی گرفته اند چون بیش تر کشاورزان بین 
کاش��تن و نکاش��تن دو دل مانده اند. تاالب 
هورالعظیم انتهای رود نشسته و چشمش به 
دیدن آب خش��ک مانده است، اگر آب نرسد 
بی ش��ک همه موجودات زن��ده اش مجبور 
می ش��وند که مهاجرت کنند ی��ا می میرند؛ 
همچنین مساحتی بالغ بر ۱20 هزار هکتار از 
این تاالب به منبع گرد و غبار تبدیل می شود 
چون خوزستان در سال های قبل با مدیریت 
منابع آبی حوضه کرخه دچار تعارف ش��ده و 
به ناچار خشکسالی بر آن سایه افکنده است. 
آب رود دز از خرداد ماه امسال دیگر به بامدژ 
نرس��ید و در شوش��تر از روستاهای چویس، 
ابوطیور، بیت فنیان، ۱2 هزار هکتار کش��ت 
و صنعت نیش��کر دهخدا و دیگر روستاهای 
پایین دست عبور نکرده است. در حد فاصل 

بین ۱۷ تا 22 خردادماه س��ال جاری کاهش 
شدید در خروجی سد تنظیمی دزفول سبب 
ش��ده تا برای اولین بار در طول تاریخ، کف 
رود دز در پایین دست حوضه دز آفتاب را به 
خ��ود ببیند. در میان س��اقه های پوک و زرد 
شده نیشکر، ساقه های سبز، صورتی و بنفش ِ 
رنگ همچن��ان در مقاب��ل بی آبی مقاومت 
می کنند اما کرم های س��اقه خوار با بدن های 
بن��د بندِی زرد رنگ از تنش آبی در ماه های 
گرم س��ال بی نصی��ب نمانده ان��د و در نبود 
یک دوره آبیاری ب��ه باغات حمله می کنند، 
تنه های درختان و ساقه های شیرین نیشکر 
را می خورند و از آن س��اقه های چندین ساله 
تنها یک تنه پوک که با هر بادی می شکند 
و برگ های غالفی شکل زرد و خشکیده بر 
جای می گذارند. با عبور از مسیر دز سرتاسر 
زمین ه��ای کش��اورزی را که برای کش��ت 
شلتوک َکرت بندی شده است، می بینیم که 
در برخی زمین ها ش��لتوک ها جوانه زده اند و 
بیش تر جوانه های س��بز پنج سانتی شلتوک 
در انتظار یک غرق آب دیگر از حال رفته اند 
و خاکشان حال خوبی ندارد. همچنین روی 
زمین های خشک هم جوانه های سبز شلتوک 
عصا قورت داده ایستاده اند اما علف های هرز 
بیش ت��ری بین آنان در آمده ک��ه از معایب 
خشک کاری شلتوک است؛ بنابراین در سال 
جاری صنعت کشاورزی خوزستان در حوضه 
کارون و دز ب��ا مس��ئله و در حوضه کرخه با 

بحران روبه رو است.
امسالهرنوعکشتتابستانهدرحوضه ���

کرخهاشکالدارد
یک مدی��ر در مجموعه صنعت آب، ش��رح 
وضعیت کنونی کرخه را این گونه بیان می کند 
»زمان، بس��یار مهم اس��ت و برگشت برای 
برآورده شدن آنچه انتظارش را می کشیدیم، 

امکان پذیر نیس��ت«. »ش��اهین کوه بزن« 
تأکید می کند: »همان طور که اس��تانداری بر 
اساس اطالعات هواشناسی و ذخیره سدهای 
استان جمع بندی و )دستورات را( ابالغ کرده 
است، امسال در حوضه کرخه هیچ نوع کشت 
تابس��تانه ای امکان پذیر نیست«. »حجم آب 
مخزن کرخه در پایین ترین حد تاریخی خود 
قرار دارد و نگرانی های جدی برای تأمین آب 
ش��رب از طریق طرح غدیر وجود دارد چون 
با در نظر گرفت��ن احتمال تأخیر در بارندگی 
و لزوم تأمین آب ش��رب از کرخه، آبی برای 
هیچ نوع کشتی وجود ندارد«. او اینها را بیان 
می کند و در ادامه می گوید: »از دو سال پیش 
در این حوضه با تش��دید خشکسالی روبه رو 
هس��تیم و امس��ال هم به دنبال زمستان و 
بهار کم بارش��ی که پشت س��ر گذاشتیم به 
موقعیت تاریخی بحران کنونی مخزن س��د 
کرخه برخوردیم«. ک��وه بزن ادامه می دهد: 
»بخش��ی از بحران کرخه معلول رهاسازی 
غلط از ذخی��ره اس��تراتژیک مخزنی کرخه 
در سال های گذش��ته در اثر مالحظات غیر 
تخصصی اس��ت«. او که متخصص صنعت 
آب اس��ت، تصریح می کند: »بخشی از این 
بحران معلول اش��تباه صورت گرفته در سه 
س��ال گذش��ته اس��ت، وقتی که دولت و به 
تبع آن س��ازمان آب و برق به دنبال جبران 
خسارت های وارد شده کشاورزان از سیل 9۸ 
یک تدبیر تسکینی اندیش��ید و گران شدن 
قیم��ت برنج را مغتنم ش��مرد ت��ا در مقابل، 
کش��اورزان از درآمدهای حاصل از کش��ت 
برنج منتفع ش��وند تا آسیب اقتصادی ناشی 
از س��یل کمتر شود، پس به آنها اجازه کشت 
برنج با حجم چند برابر بیش از گذشته داد«. 
کوه بزن اظهار می کند: »در سال های 99 و 
۱400 گفته می ش��ود که سازمان آب و برق 

با وجود تذکر اولیه به مسئوالن امر و علم به 
اینکه امکان رها سازی آب برای کشت برنج 
و محصوالت پرمصرف وجود ندارد به دنبال 
تصمیم مقامات استانی که بر احتمال بارش 
باران و کمک از سد سیمره تکیه کرده بودند، 
با قبول مس��ئولیت و اعالم مراتب همدلی و 
همراهی با کش��اورزان اقدام به رها س��ازی 
ذخی��ره مهم مخزن خود ک��رد که ای کاش 
چنین نمی کرد«. او اضافه می کند: »آن سال 
گذش��ت اما از نظر فنی این رهاس��ازی ها و 
همراهی با کش��ت های پرمصرف همان طور 
که تم��ام متخصصان می دانس��تند، تصمیم 
غلطی بود که گویا بر اس��اس شرایط خاص 
این تصمیم گرفته ش��د«. ک��وه بزن معتقد 
اس��ت: »در س��ال های 9۸ و 99 ب��رای آرام 
کردن حواش��ی به وجود آمده از تبعات سیل 
ب��رای م��ردم زیان دیده، یک اش��تباه بزرگ 
اس��تراتژیک در مدیریت منابع آب خوزستان 
رخ داد و مس��ئوالن اس��تانی و سازمان آب 
و برق ب��ا هدف ایجاد فرص��ت درآمد برای 
مردم و ش��اید نگرانی از وقوع س��یلی مجدد 
در س��ال 99 عماًل کشت شلتوک را تبلیغ و 
حمایت کردند. باز هم تبعیت س��ازمان آب و 
برق از تصمیم رها س��ازی آب از نظر فنی و 
دوراندیشی منابع آبی، تبعیت نادرستی بود«. 
او می گوی��د: »در تابس��تان ۱400 که در آن 
اجتماع ها و اعتراض ها شد، ابتدا سازمان آب 
و برق به درس��تی اعالم کرد که تحت هیچ 
ش��رایطی نمی توانیم آب رها کنیم و هشدار 
داد که زمس��تان کم بارش و تابس��تان سال 
بع��د ممکن اس��ت در تأمین آب ش��رب نیز 
دچار چالش شویم اما گفته می شود با اصرار 
مسئوالن اس��تانی و بنا بر مالحظات خاص 
در اس��تان مجدداً از مواضع فنی خود عقب 
نشس��ت و اعالم کرد به امید باران زودرس 

و با هدف کمک به معیشت مردم رهاسازی 
را انج��ام می دهیم؛ بنابراین آب پرحجمی را 
رها کرد و مجدداً کش��ت ش��لتوک با حجم 
محدودت��ر از س��ال قبل اما بس��یار باالتر از 
ظرفیت منابع آبی در اس��تان انجام شد یعنی 
از آخرین ظرفیت های ممکن آب سد کرخه 
به امید ب��ارش زودرس ب��اران در پاییز هم 
استفاده شد«. کوه بزن بیان می کند: مجموع 
رهاس��ازی های آب به ط��ور غیر تخصصی 
و مبتن��ی بر مالحظات اجتماع��ی و امنیتی 
در خوزس��تان باعث ش��د تا با استمرار قابل 
پیش بینی خشکس��الی، ذخیره آب بالفاصله 
بعد از سیالب سال 9۸ مصرف شده و استان 
پدیده س��یل سهمگین و خشکس��الی را به 
فاصله کوتاهی تجربه کند و این سوال برای 
افکار تخصصی و عمومی باقی بماند که چرا 
با ُپرترین مخزن تاریخ س��د کرخه به فاصله 
یک س��ال بالفاصل��ه وارد بحرانی ترین کم 
آبی ممکن شدیم؟«. »واقعیت این است که 
در مخزن کرخ��ه دیگر تخصیص آبی برای 
کش��اورزی وجود ندارد« او این را می گوید و 
ادام��ه می دهد: »بخش اعظ��م آب فعلی در 
پای��اب رودخانه کرخه آب حوضه دز اس��ت 
که از »اس��پیل دز« منتقل می ش��ود«. کوه 
بزن اظهار می کند: »س��د سیمره که تصور 
نمی ش��ود در بهترین حالت بتواند بیش تر از 
200 میلی��ون مترمکعب آب ره��ا کند، این 
حج��م و کل حج��م کرخه و اس��پیل دز به 
۸00 میلیون مترمکعب هم نمی رس��د و این 
یعنی با فرض استفاده از همه پتانسیل ها آب 
کافی برای کش��ت های تابستانه وجود ندارد 
و در صورت مبادرت به کش��ت ضمن ایجاد 
بحران در تأمین آب ش��رب نیز یک کش��ت 
حداقلی و خیلی مش��کل دار و پر ریسکی در 

استان خواهیم داشت«.



اخبار

چهار شنبه 29 تير 1401  20 ذی الحجه 1443
20 جوالی  2022   شماره 3603

۷
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

بانک و بيمه

بررسی میزان خسارت کارخانه 
حادثه دیده شهرک صنعتی

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه 
س��امان، گفت که فرآیند بررس��ی میزان 
خسارت آتش س��وزی درکارخانه مبلمان 
س��ازی واقع در ش��هرک صنعتی شمس 
آباد آغاز ش��ده و پس ازدریافت اس��ناد و 
مدارک مورد نی��از از بیمه گذار و گزارش 
کارشناس��ان متخص��ص و منتخب بیمه 
مرکزی،گزارش نهایی ازمیزان خس��ارت 

ها اعالم خواهد شد.
به گ��زارش روزنامه عصر ایرانیان به نقل 
از  روابط عمومی ش��رکت بیمه س��امان، 
فریب��ا نقی پور با حض��ور در محل حادثه 
درش��هرک صنعتی ش��مس آب��اد، اذعان 
داش��ت:اعالم دقیق میزان خسارت وارده 
منوط به دریافت گزارش ازآتش نشانی و 
س��ایر مراجع از جمله خود بیمه گذار بوده 
که تا زمان تکمیل و بررسی این گزارش 
ها، نم��ی ت��وان در مورد می��زان قطعی 

خسارت وارده،اظهار نظری داشت.
کارخانه مبلمان سازی درشهرک صنعتی 
شمس آباد، صبح روز چهارشنبه 22 تیرماه 
دچارحریق ش��دکه این حادثه ، مصدوم و 

یا خسارت جانی در بر نداشت.
به گفته نقی پور، ش��رکت بیمه سامان به 
عن��وان بیمه گر این کارخانه حادثه دیده، 
از زمان بروز حادثه در کنار بیمه گذار بوده 

و این همراهی همچنان ادامه داراست.
مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه 
سامان، با اشاره به افزایش خسارت های 
آتش سوزی درماههای اخیر،تصریح کرد: 
ب��ا هدف پیش��گیری از ح��وادث و حفظ 
اموال بیمه گذاران و س��رمایه های ملی، 
رعایت موارد ایمنی از جمله توصیه های 
ایمنی اعالمی شرکتهای بیمه گر، امری 

ضروری است.

انتقال سهمیه تسهیالت بانک توسعه 
صادرات به بانک مسکن 

بانک توس��عه ص��ادرات ایران در راس��تای 
ایفای تعهدات خود در نهضت ملی مس��کن 
ودر چارچ��وب تفاهم نامه با بانک مس��کن، 
س��همیه تس��هیالت را به این بانک انتقال 
داد. به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران، براس��اس تفاه��م نامه یاد 
شده، تسهیالت فوق الذکر به عاملیت بانک 
مسکن، به پروژه های معرفی شده از طریق 
س��امانه نهضت ملی مسکن، اعطا می شود. 
رضا ساعدی فرمعاون اعتبارات بانک توسعه 
صادرات ایران در این خصوص خاطرنش��ان 
ک��رد: به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه، 
منابع توافق ش��ده برای اعطای تس��هیالت 
س��اخت مسکن به حساب بانک مسکن نزد 
بانک مرکزی واریز ش��ده اس��ت. بر اساس 
آخری��ن گزارش وزارت راه و شهرس��ازی از 
وضعیت طرح ملی مسکن، عملیات ساخت 
یک میلیون و 3۸3 ه��زار و 5۱3 واحد آغاز 
شده که از این تعداد 954 هزار و 23۸ واحد 
در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت 
و ساز قرار دارند. همچنین تعداد 429 هزار و 
2۷5 واحد نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی 
آن آغاز ش��ده و برای اجرای یک میلیون و 
535 هزار و 2۷۶ واحد نیز زمین تامین شده 
است. دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش 
تولید و تامین مسکن، مصوب ۱۷ مرداد سال 
۱400، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده که 
بال��غ بر 55 میلیون نفر ب��رای این طرح نام 
نویسی کرده اند که از این تعداد 3۶ میلیون 

نفر تایید شده اند.

بیمه ایران را در پیام رسان ها ببینید
شرکت س��هامی بیمه ایران، برای گسترش 
ارتباطات در فضای مج��ازی با مردم عزیز، 
بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان خود اقدام 
به راه اندازی شبکه های اجتماعی بعنوان یکی 
از راههای ارتباطی پرمخاطب برای گسترش 
اطالع رسانی نموده است. به گزارش روزنامه 
عصر ایرانیان به نقل از  روابط عمومی بیمه 
ایران، مردم عزیز، مشتریان و بیمه گذاران، 
برای عضویت و اطالع از خدمات واقدامات 
بیمه ایران م��ی توانند از طریق لینک های 
زیر از این خدمات و س��رویس در پیام رسان 

های داخلی و خارجی بهره مند گردند.

اخبار

هیات مدیره  فاضلیان عضو  سیدمحس��ن 

بانک مس��کن از انعقاد قرارداد خودمالکی 
32 ه��زار و 3۱۶ واحد به مبلغ ۱0 هزار و 

900 میلیاردتومان خبر داد.
هیات مدیره  فاضلیان عضو  سیدمحس��ن 
بان��ک مس��کن در گفت وگو ب��ا خبرنگار 

پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، 
در خص��وص وضعی��ت ارایه تس��هیالت 
خودمالک��ی ط��رح نهضت ملی مس��کن 
اع��الم ک��رد: از ابت��دای اج��رای ط��رح 
خودمالکی تاکنون قرارداد 32 هزار و 3۱۶ 

واحد به مبلغ ۱0 هزار و 900 میلیاردتومان 
منعقد شده است.

عض��و هیات مدی��ره بانک مس��کن رقم 
تس��هیالت خودمالکی پرداخت ش��ده به 
پروژه ها و س��ازندگان را 4 ه��زار و ۷00 

میلیاردتومان عنوان کرد.
گفتنی اس��ت، ارائه تسهیالت خودمالکی 
ط��رح نهض��ت مل��ی مس��کن مرحله به 
مرحله و بر اس��اس پیشرفت فیزیکی نیز 

به خودمالکان پرداخت می شود.

انعقاد قرارداد خودمالکی ۳2 هزار و ۳۱6 واحد
سیدمحسن فاضلیان

قائم مقام مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن تاکید کرد:

قائم مقام مدیر عامل ش��رکت تامین س��رمایه تمدن 
تاکید کرد: تامین مالی از مس��یر بازار س��رمایه غالبا به 
دو صورت ش��امل تامین مالی از محل بدهی و تامین 
مالی از محل سرمایه انجام می شود. در اولی، شاخص 
اصلی اوراق صکوک و در دومی شاخص اصلی افزایش 

سرمایه از محل آورده نقدی است.
ش��رکت تامین س��رمایه تمدن در مس��یر تامین مالی 
شرکت های بزرگ ، صنایع و حتی شرکت های دانش 
بنیان و اس��تارت آپ ها با توجه به ش��عار س��ال تحت 
عنوان »تولی��د، دانش بنیان، اش��تغال آفرین«،برنامه 
جدی را در دس��تور کار قرارداده است . روابط عمومی 
شرکت تامین سرمایه تمدن  درگفت و گو باعلی بیگ 
زاده میالنی قائم مقام مدیرعامل تامین سرمایه تمدن 
به بررسی ابعاد مختلف تامین سرمایه در کشور، اثرات 
ح��ذف ارز ترجیحی ، نرخ بهره بانکی و بازار س��رمایه 
وبحران های سیاسی و اقتصادی نظام بین الملل وتاثیر 
آن بر اقتصاد کش��ور را به گفتگو نشس��ته است که در 

ادامه می خوانید. 

علی بی��گ زاده قائم مقام مدیرعامل ش��رکت تامین 
س��رمایه تمدن ضمن تش��ریح تاثیر تصمیم دولت در 
ح��ذف ارز ترجیحی بر ش��رکت های حاض��ر در بازار 

سرمایه گفت: در حذف ارز ترجیحی سه اثر باید مد نظر 
ق��رار گیرد. اول آنکه ح��ذف ارز ترجیحی منطقا باعث 
افزایش قیمت محصوالت ش��رکت های مشمول می 

گردد ومبلغ فروش این ش��رکت ها ب��ا افزایش همراه 
خواهد بود. از س��وی دیگر طبیعتا بعد از واقعی سازی 
نرخ برخی کاالها، ارز ترجیحی بابت مواد و محصوالتی 
که به شرکت های مشمول بابت تولیداتشان تخصیص 
داده نخواهد ش��د لذا این مس��اله بر بهای تمام ش��ده 
محصوالت تاثیر افزایش��ی خواهد داشت. بنابراین در 
چنین ش��رایطی باید دید کشش پذیری کاالها در بازار 
به چه شکل است تا فروش قادر به پوشش بهای تمام 

شده بوده و بعضا باالتر باشد تا ایجاد سود نماید.
وی اف��زود: نکت��ه ای ک��ه نباید از آن غافل ش��د این 
اس��ت که افزایش قیمت کاال میتوان��د مقدار تقاضای 
کاال از سوی مصرف کنندگان را متاثر نماید همچنین 
براساس اعالم مقامات رسمی کشور، انگیزه اقتصادی 
ب��رای قاچ��اق  کاالهای تولیدی ب��ا ارز ترجیحی باال 
ب��وده و با حذف این ارز و واقعی ش��دن قیمت کاالها، 
تقاضای غیرواقعی ناشی از قاچاق از بین خواهد رفت. 
از اینرو تاثیر تمام عوامل فوق باید در تحلیل شرکتهای 

مشمول ارز ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد.

افزایش سرعت تامین مالی از بستر بازار سرمایه

تحقق تولید و اشتغال در سایه حمایت های بانک توسعه تعاون
با مشارکت بانک توس��عه تعاون و صندوق 
توس��عه ملی تس��هیالت ۱00 میلیارد ریالی 
بانک برای س��اخت کارخانه کیک و کلوچه 

بهفر برای پنجاه نفر اشتغال ایجاد شد.
به گزارش کیوس��ک خبر به نق��ل از روابط 
عموم��ی مدیری��ت ش��عب اس��تان گیالن، 
سرپرس��ت بانک توس��عه تعاون در بازدید از 
کارخانه چای رفاه استان گیالن گفت: بسته 
ه��ای حمایتی بانک توس��عه تعاون زمینه و 
بستر مناسبی را جهت بهره مندی صنعتگران 

و تولیدکنندگان فراهم نموده است.
ش��یخ حس��ینی سرپرس��ت بانک توس��عه 

تعاون به همراه تعدادی از مدیران س��تادی 
و اس��تانی این بانک در بازدید از هولدینگ 
ب��رادران ابراهیمی ، کارخانجات چای رفاه ، 
و کارخانه کیک و کلوچه بهفر و چای تیمن 
اس��تان گی��الن در شهرس��تان الهیجان با 
اعالم این مطلب گفت: بانک توسعه تعاون 
بر اساس رس��التی که بر دوش دارد همواره 
در کنار تولیدکنن��دگان و کارآفرینان بوده تا 
با حمایت های همه جانبه خود ضمن حفظ 
اش��تغال موجود، توسعه اشتغال و کارآفرینی 
را ب��ه عنوان یک��ی از ارکان مهم در جامعه، 

رونق بخشد.

محمد ش��یخ حس��ینی با تبیین و تش��ریح 
خدمات حمایتی بانک توسعه تعاون از صنایع 
تبدیلی کش��اورزی بنگاه ه��ای تولیدی، به 
ظرفیت ه��ای این بانک در حمایت از تولید 
اش��اره کرد و افزود: بس��ته های حمایتی و 
تس��هیالتی ویژه ای در س��بد خدمات این 
بانک وجود دارد که صنعتگران اس��تان می 
توانند در تعامل با بانک توسعه تعاون از این 

بسته ها و خدمات بهره مند گردند.
حس��ن ش��ریفی معاون مدیر عامل در امور 
عملیات بانکی، بانک توس��عه تعاون نیز در 
جلس��ه منعقده با مدیرعامل کارخانه رفاه بر 

حمایت های بانک توس��عه تعاون از سرمایه 
انس��انی و پرس��نل ش��رکت ه��ا و صنایع 
تبدیلی اش��اره و افزود: ط��رح های متنوعی 
برای کمک به معیش��ت کارگران و پرسنل 
زحمتک��ش کارخانجات و صنای��ع تولیدی 
داریم که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته 
مورد رضایت مراجعین و مشتریان بانک بوده 

است.
محم��دی مدیر امور ش��عب بانک توس��عه 
تعاون نی��ز با بیان اینکه اس��تان گیالن بر 
اس��اس آمار و مس��تندات قطب تولیدکننده 
چای کش��ور محس��وب می ش��ود و وجود 

صنای��ع تبدیلی و کارخانه های معتبر و برند 
مه��م در این اس��تان زمینه مناس��بی برای 
ارائ��ه خدمات بانک توس��عه تع��اون فراهم 
نموده است، یادآور شد: بانک توسعه تعاون 
از مح��ل تفاهم نامه با صن��دوق حمایت از 
صنعت چای در اس��تان گیالن تس��هیالت 
متنوع��ی را ب��ه کارخانه های چ��ای برای 
بهس��ازی و تعمیر کارخانه پراخت کرده که 
امکان توسعه بیش��تر این صنایع تبدیلی را 
به دنبال خواهد داش��ت و این مسئله برای 
بانک توسعه تعاون زمینه ای فراهم نموده تا 

خدمات حمایتی بیشتری را ارائه نماید.

از باب ادله اعجاز قرآن می توان اثبات کرد که همه قرآن، از جانب 
خداست و بر همین اس��اس به این آیه استدالل می کنیم که وحی 
از دس��ترس هر تجاوز کننده ای، مصون و محفوظ است. به گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، صحیفه س��جادیه کتابی ح��اوی 54 دعا از امام 
س��جاد )ع( اس��ت. این کتاب پس از قرآن و نهج البالغه مهم ترین 
میراث مکتوب ش��یعه به حس��اب می آید و به نام های خواهر قرآن 
و »انجی��ل اهل بیت« نیز مش��هور اس��ت. صحیف��ه مانند قرآن و 
نهج البالغه از نظر فصاحت و بالغت مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
امام س��جاد )ع( بس��یاری از معارف دینی را در دعاهای خود بیان 
می کند. صحیفه سجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت 
در پیش��گاه وی نیس��ت، بلکه مجموعه ای مش��تمل بر بسیاری از 
علوم و معارف اس��المی است که در آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاس��ی و پاره ای از قوانین طبیعی و احکام ش��رعی در 
قالب دعا بیان شده است. در بخش ارتباط با خداوند طبق مقتضای 

زمان ه��ای مختلف و احوال گوناگون دعاهایی بیان ش��ده اس��ت، 
برخی دعاهای آن به صورت س��االنه، همچون دعای عرفه و وداع 
م��اه رمضان، و برخ��ی ماهانه، مانند دعای دی��دن هالل، و برخی 
هفتگی و برخی برای هر ش��بانه روز قرار داده ش��ده اس��ت. دعای 
چه��ل و چهارم صحیفه س��جادیه از دعاهای مأثور از امام س��جاد 
)ع( ک��ه آن را می خواند. امام س��جاد )ع( در این دعا وظایف مؤمن 
واقعی را بیان می کند و از خدا درخواست دارد که از شّر شیطان در 
امان باشد. حضرت زین العابدین در ابتدای این دعا، خدا را به دلیل 
دادن مقام ش��کر به بندگان سپاس گزار اس��ت و از خدا درخواست 
پاک ش��دن گناهان و رس��یدن به مقام صالحان را دارد. آنچه پیش 
رو داری��د گزیده ای از س��خنان آیت اهلّل محمدتق��ی مصباح یزدی 
اس��ت که در س��ال ۱3۸۷ ایراد شده است. قس��مت هشتم آن را با 

هم می خوانیم:
محافظاصلیقرآنخداس�ت ���

یک��ی از مهم ترین امتیازاتی که امام س��جاد )ع( برای ماه رمضان 
ش��مردند نزول قرآن در این ماه اس��ت. درباره نزول قرآن شبهاتی 
وجود دارد که باید پاس��خ آن گفته ش��ود. یکی از شبهات این است 
که مگر ن��ه این که خدای متعال می فرماید هر آن چه در این عالم 
وجود دارد از جانب ما نازل ش��ده است. حتی درباره آهن می فرماید 
»أَنَْزلَْنا الَْحِدیَد ِفیِه بَْأٌس َش��ِدیٌد«؛ یا می فرماید خزائن همه اشیا در 
لُُه إاِّل بَِقَدٍر  نزد ماست که به اندازه مصلحت نازل می کنیم »َو ما نَُنزِّ
َمْعُلوٍم«؛ با این وصف قرآن نیز یکی از اموری اس��ت که خزائن آن 
در نزد خداس��ت. همانگونه که الهامات و اف��کار افراد نیز از جانب 
خداس��ت. بسیاری از این الهامات و افکار خطا، اشتباه و شّر هستند. 
اگر قائل باش��یم که هم��ه امور از خزائن الهی نازل ش��ده اند، پس 
افکار و الهامات خطا و اش��تباه و ش��ّر نیز از جانب خدا آمده اس��ت. 
بر همین اس��اس قران نیز ممکن است دچار اشتباه و خطا باشد، و 
باید مورد نقد و بررس��ی قرار گیرد. این ش��بهه ای است که بعضی 

ش��یاطین مطرح می س��ازند. در جواب این شبهه باید گفت: درست 
است که هر چه در این عالم وجود دارد از جانب خدا و نازل شده از 
عالم باالست، ولی بعضی امور به صورت مستقیم از جانب خدا نازل 
می ش��ود و خدا از آن پاس��داری و صیانت نموده و به هنگام نزول 
از آن مراقبت می ش��ود تا کس��ی به آن لطمه نزده و به سالمت به 
دست انسان برسد. اما بعضی از امور نیز هستند که اصل آن در نزد 
خداس��ت اما به واسطه نزول با اسباب و عوامل دیگر، ممکن است 
تصرفاتی در آن ش��ود که از اصالت آن کاسته گردد. نزول وحی به 
انبیا، از نوع اول نزول است. نزول قرآن کریم نیز به گونه ای انجام 
گرفته که از هرگونه تصرف اس��باب و عوامل یا دخالت معارضین و 
شیاطین مصون بوده اس��ت. خداوند در پایان سوره جن می فرماید 
»عالُِم الَْغْیِب َفال ُیْظِهُر َعلی َغْیبِِه أََحداً * إاِّل َمِن اْرتَضی ِمْن َرُسوٍل 
َفإِنَُّه َیْس��ُلُک ِمْن بَْیِن َیَدْیِه َو ِمْن َخلِْف��ِه َرَصداً * لَِیْعلََم أَْن َقْد أَبْلَُغوا 
ِرس��االِت َربِِّهْم َو أَحاَط بِما لََدْیِهْم َو أَْحصی ُکلَّ َش��ْیٍء َعَدداً«؛ خدا 

امور غیبی و اسرار خود را، بی پرده آشکار نکرده و در دسترس همه 
قرار نمی دهد. بلکه کس��انی از غیب الهی و اسرار پوشیده نزد خدا، 
آگاه می گردند که رس��ول الهی باشند. )البته بر اساس یک احتمال 
گفته ش��ده در این آیه منظور از »رس��ول«؛ جبرئیل اس��ت. در هر 
صورت این پیام به پیامبر خدا )ص( می رس��د.( خدا غیب و اس��رار 
پوشیده را برای پیامبرانی که مورد پسند و رضایت او هستند، آشکار 
می کند. خداوند برای آنکه این پیام، به س��المت به دست رسوالن، 
برس��د و آنها نیز سالم به مردم برس��انند، مراقبان و رصدهایی قرار 
داده »َفإِنَّ��ُه َیْس��ُلُک ِمْن بَْیِن َیَدْیِه َو ِمْن َخلِْف��ِه َرَصداً«؛ مراقبان از 
پیش و پس، پیام الهی را پاسداری و مراقبت می کنند. هنگامی که 
کاروان وح��ی از نزد خدا حرکت می کند، فرش��تگان از آیات و پیام 
الهی پاس��داری می کنند. در روایات اس��ت که بعضی از سوره های 
قرآن مانند را هفتاد هزار فرش��ته همراهی می کردند تا آن سوره بر 

پیغمبر اکرم نازل شود. 

 اسالم همه عالم را فرا می گیرد
قرآن نعمت عظیمی است که سعادت میلیاردها نفر را تضمین می کند؛
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»یوهان ُکپِلر« که بود؟
یوهان کپل��ر منجم و ریاضي دان ش��هیر آلماني در 
۱۶ مه ۱5۷۱م در ش��هر ویل آلمان ب��ه دنیا آمد.در 
چهار سالگي به آبله سختي مبتال شد به طوري که 
دس��ت هایش فلج و بینایی اش ضعیف گردید.با این 
حال ای��ن ضعف و از کارافتادگ��ي مانع علم اندوزي 
کپلر نش��د و پس از ورود به دانش��گاه، به مطالعات 
نجوم��ي روي آورد.وي در 23 س��الگي به اس��تادي 
اخترشناس��ي برگزیده ش��د و مطالعات خود را ادامه 
داد.کپلر در سال هاي نخسِت کار، طرفدار این نظریه 
بود که خورشید مرکز منظومه شمسي است.وي در 
س��ال ۱۶09م قوانین حرکت س��یارات را پیدا کرد و 
ثابت نمود که نه تنها مس��یر حرکت سیاره ها به دور 
خورشید بیضي اس��ت، بلکه هر سیاره حین گردش 
در روي مدار، مرتّباً سرعتش را تغییر مي دهد، به این 
معني که هرگاه س��یاره به خورشید نزدیک مي شود، 
بر س��رعتش اضافه مي گردد.هم چنین زمان گردش 
کامل سیاره هایی که به خورشید نزدیک ترند، کمتر 
از سیاره هایی است که از خورشید دورند.این نظرات و 
به ویژه نظریه حرکت سیاره ها با مخالفت هاي فراواني 
مواجه گردید و کپلر به سختي مورد حمله مخالفان 
قرار گرفت.کپلر سرانجام نوشته ها و آثار تحقیقي خود 
را منتشر کرد و در انتظار ماند تا شاید با گذشت زمان، 

پیشرفت هاي بشري پرده از روي واقعیت بردارد.

مسابقات پاراگاليدر مسافت - مازندران مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران جلسه ۱2۳

حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 

الرحم��ن الرحیم اللَُّهَمّ َو اْعُمْم بَِذلِک أَْعَداَءک ِفی أَْقَطاِر 
وِم َو الُتّْرک َو الَْخَزرِ َو الَْحَبِش َو الُنّوبَِة  الْباَِلِد ِمَن الِْهْنِد َو الُرّ
ْرک، الَِّذیَن  یالَِمِة َو َسائِِر أَُمِم الِشّ ��َقالَِبِة َو الَدّ نِْج َو الَسّ َو الَزّ
تَْخَفی أَْسَماُؤُهْم َو ِصَفاُتُهْم، َو َقْد أَْحَصیَتُهْم بَِمْعِرَفتِک، َو 
أَْشَرْفَت َعلَیِهْم بُِقْدَرتِک. بارخدایا این سرنوشت را بر همه 
دش��منانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و 
خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمان 
و دیگر طوایف مش��رکان که نام و نشانشان بر ما معلوم 

نیست و تو به علم خود شمارشان را می دانی، و به قدرت 
خود بر ایش��ان اش��راف داری فراگیر ک��ن. در این فراز 
امام سجاد علیه الس��الم گر چه به عنوان نمونه و یا بر 
اساس ش��ناخت مردم آن روزگاران نام بعضی از بالد را 
ذکر می کند اما مطلب دقیق تر از ذکر نمونه است بلکه 
این مناطق دارای حساسیت های خاص خود را از لحاظ 
اقتصادی مانند کشاورزی و دامداری، فرهنگی، سیاسی 
ونظامی است، و در واقع این نمونه ها باید در دستورکار 

مس��لمین باشد و این بالد اولویت در برنامه ریزی برای 
صدور اسالم و همچنین احتمال خطر از این بالد است 
چنانچه بعضی از این مناطق هم اکنون در اختیار مسلمین 
قرار دارد.  و البته س��ائر امم مش��رک نیز به نوعی پیش 
بینی بوجود امدن بعضی از مناطقی است که تا آن موقع 
ب��ه وجود نیامده بودند مانند آمریکا و البته این بیان امام 
سجاد علیه الس��الم حکایت از فراگیری اسالم بر تمام 

بالد است.
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بیرون رانده شوند. به گزارش »عصر ایرانیان«، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر سه شنبه 
در دیدار آقای والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه و هیئت همراه با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن تفاهم ها و 
قراردادهای بین دو کشور، هوشیاری در مقابل سیاست های فریبکارانه غرب را الزم دانستند و خاطرنشان کردند: 
همکاری ها بلندمدت ایران و روسیه عمیقاً به نفع هر دو کشور است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تأکید 
بر اینکه حوادث جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است، افزودند: تفاهم ها 
و قراردادهای متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی 
شوند. ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه را بویژه در پی تحریم های غرب، ضروری و به نفع هر دو کشور 
دانستند و در خصوص حوادث اوکراین گفتند: جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسالمی از اینکه 
مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی شود اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست 
نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می شد. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه غربی ها با روسیه قوی 
و مستقل به کلی مخالف هستند، ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند: اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی 
نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شد، مدتی بعد به بهانه کریمه، همین جنگ را به راه می انداختند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: البته امروز آمریکا و غرب ضعیف تر از قبل شده و با وجود تالش و هزینه 
زیاد، بُرد سیاست های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است. ایشان مسئله 
سوریه را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر موضع جمهوری اسالمی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و 
لزوم جلوگیری از آن، گفتند: یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه، اشغال مناطق حاصلخیز و نفت خیز شرق فرات 
بوسیله آمریکایی ها است که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه عالج شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تقبیح دخالت های رژیم صهیونیستی در قضایای منطقه، مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها را 
تحسین برانگیز خواندند. ایشان در ادامه تأکید کردند: جمهوری اسالمی، سیاست ها و برنامه هایی را که منجر به بسته 
شدن مرز ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد کرد. رهبر انقالب همکاری های بلندمدت ایران و روسیه را 
جداً و عمیقاً به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به آقای پوتین گفتند: جنابعالی و رئیس جمهور ما هر دو اهل اقدام و 
پیگیری هستید، بنابراین همکاریهای دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد. ایشان با تأیید سخنان رئیس جمهور 
روسیه درباره ضرورت راه اندازی خط آهن رشت- آستارا، این کار را موجب تکمیل خِط حمل و نقِل شمال- جنوب 
و به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب را ضروری 
خواندند و گفتند: آمریکایی ها هم زورگو هستند و هم حیله گر، و یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن 
در مقابل سیاست های آمریکا بود، البته روسیه در دوره جنابعالی استقالل خود را حفظ کرده است. ایشان همچنین با 
تأیید سیاست جایگزینی پول های ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفتند: دالر را باید 
به تدریج از مسیر معامالت جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی، ممکن است. در این دیدار که آقای رئیسی 
رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای پوتین درباره حوادث اوکراین گفت: هیچ کس طرفدار جنگ نیست 
و جان دادن مردم عادی یک تراژدی بزرگ است اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته 
باشیم. رئیس جمهور روسیه با برشمردن عوامل و ریشه های اختالفات روسیه و اوکراین، بویژه اقدامات تحریک آمیز 
غرب و آمریکا در سال های اخیر از جمله کودتا در اوکراین و همچنین سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات قبلی 
آنها مبنی بر پرهیز از هرگونه پیشروی به سمت روسیه، گفت: بعضی از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت 
اوکراین در ناتو بودیم اما تحت فشار آمریکا با آن موافقت کردیم که این نشان دهنده فقدان حاکمیت و استقالل آنها 
است. آقای پوتین، ترور سردار سلیمانی را نمونه دیگری از شرارت های آمریکایی ها برشمرد و در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به تحریم های غرب علیه روسیه گفت: این تحریم ها به ضرر غرب است و نتیجه آن مشکالتی 
از جمله افزایش قیمت نفت و بحران تأمین مواد غذایی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به سوءاستفاده آمریکا از 
ابزار دالر برای تحریم و غارت کشورهای دیگر، این کار را در نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به 
این ارز و حرکت کشورها به استفاده از پول های جایگزین دانست و گفت: روسیه و ایران در حال طراحی روش های 
جدید برای استفاده از پول های ملی در روابط دو کشور هستند. رئیس جمهور روسیه با تأیید مواضع رهبر انقالب درباره 
منطقه قفقاز، مواضع دو کش��ور در قضیه س��وریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال این کشور را کاماًل 
منطبق با یکدیگر خواند و گفت: منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. آقای پوتین 
همکاری های دو کشور را در همه بخش ها و پروژه ها در حال پیشرفت دانست و افزود: ایران و روسیه در سوریه در 
حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تالش می کنیم همکاری های دو کشور و همچنین 

همکاری و مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم.
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سفر رجب طیب اردوغان و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در قبال ترکیه
ای��ران و ترکی��ه دو بازیگر مهم منطق��ه اي، با نقش ها و 
درجه تأثیرگذاري متفاوت، اما مکمل یکدیگر در منطقه 
خاورمیان��ه محس��وب می  ش��وند. روابط ای��ران و ترکیه 
همواره آمیزه ای از رقابت و همکاری بوده است. علیرغم 
چالش های مقطعی که در برخی برهه ها وجود داشته، اما 
دو کش��ور توانسته اند در راس��تای منافع مشترک، سطح 
مناس��بی از همکاری را حف��ظ کنند. هرچند ترکیه عضو 
ناتو اس��ت و با اس��رائیل و غرب رابط��ه نزدیکی دارد اما 
توانس��ته توازنی را در روابطش با دیگر کشورها، از جمله 

با ایران و روسیه حفظ کند. منافع ترکیه به ویژه از منظر 
تالش این کش��ور برای تبدیل ش��دن به هاب ترانزیت 
ان��رژی در منطقه، ایجاب می کن��د ترکیه در روابطش با 
کشورهای مختلف توازن را رعایت کند. سابقه فرهنگی 
و تاریخی و نگرانی  مشترک امنیتی باعث شده دو کشور 
در بزنگاه های حساس تاریخی، علیرغم فشارهای مختلف 
داخلی و خارجی بتوانند س��طح باالیی از همکاری را به 
نمای��ش بگذارند. ترکیه با خودداری از اعمال بخش��ی از 
تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، نقش مهمی 

در سیاس��ت های مبارزه علیه تحریم ایران داشته است. 
ترکیه از ش��رکای ثابت تجاری ایران محسوب می شود 
و روابط اقتصادی دو کش��ور بالغ ب��ر ۱0 میلیارد دالر در 
س��ال است که قابلیت افزایش تا 30 میلیارد دالر را دارد. 
بر اساس اعالم اداره آمار ترکیه، مبادالت تجاری ترکیه با 
ایران در پنج ماه نخست سال 2022 با رشد 39 درصدی 
به بیش از 2 میلیارد دالر رسیده است. در عین حال، ایران 
و ترکیه در سوریه، عراق، اقلیم کردستان و منطقه قفقاز و 

آسیای میانه رقابت هایی را باهم دارند. 

آسیاتک نخستین مجمع عمومی ساالنه خود در بورس را برگزار می کند
به گ��زارش روابط عموم��ی مجموعه انتق��ال داده های 
آس��یاتک؛ مجمع عمومی عادی س��االنه این ش��رکت 
)منتهی به اس��فند ۱400( پنج شنبه هفته جاری برگزار 
می شود.  مجمع عمومی عادی ساالنه مجموعه انتقال 
داده های آس��یاتک، منتهی به اس��فند ۱400، پنج شنبه 
هفته ج��اری )30 تی��ر( در مرکز نوآوری و ش��تابدهی 
»رایمون« برگزار می شود. این نخستین مجمع عمومی 
ای��ن مجموعه بع��د از ورود به بازار س��رمایه و عرضه 
س��هام آسیاتک است و مدیران این مجموعه به صورت 
حضوری و آنالین میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی 

هس��تند. عالقه مندان می توانند از طریق این آدرس، در 
مراس��م حضور داشته باش��ند.   اردیبهشت سال جاری، 
۱5درصد از س��هام این مجموعه در بازار بورس، عرضه 
اولیه ش��د و بیش از یک ونیم میلیون کد بورسی سهام 
آن را خریداری کردند. مجموعه آسیاتک از سال ۱395 
ب��رای حضور در بورس و عرضه س��هام اعالم آمادگی 
کرده است و شهریور سال گذشته، به عنوان پانصد و نود 
و س��ومین شرکت پذیرفته  شده در بخش »اطالعات و 
ارتباطات«، گروه و طبقه »خدمات ارزش افزوده« با کد 
 ASIATECH ،صنعت »۷3۱0« و نماد »آس��یاتک

« در فهرس��ت نرخ های بازار دوم ب��ورس اوراق بهادار 
تهران قرار گرفت.
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