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با وجود اینکه الزمه رونق وام دهی بر پایه اعتبارسنجی 
اس��ت اما ش��واهد حاکی از آن است که عملکرد بانک 
مرکزی در زمینه تکمیل پایگاه داده های اعتباری، دچار 
ضعف جدی اس��ت.به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، 

طبق بررسی ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از...

وعدهپوچطرح
وامبدونضامن

پايه های سست سيستم اعتبارسنجی در کشور 

رئیس جمه��ور ترکیه امروز در س��خنانی تأکید کرد: 
آمری��کا باید همین حاال ش��رق ف��رات را تَرک کند؛ 
این موضوع دستاورد نشست آستانه است. به گزارش 
آناتولی، »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 

امروز چهارشنبه در سخنانی اعالم کرد: آمریکا باید...

آمریکابایدشرقفراتراَترککند
چونازتروریستهاحمایتمیکند

»کدواریزی«اسمرمزفراربانکها
ازپرداختوامودیعهمسکن

اردوغان:

رئیسمجلس:
آمریکاییها

پذیرفتهاندکهباجنگ
بهجایینمیرسند

بانیکانبدیمکن،چهآنانراازنیکیبازمیداری.امامعلی)ع(
سرمقاله

یادداشت

نگاهیبرسفرپوتینو
اردوغانبهایران

نویدکمالی ���
کارشناسمسائلبینالملل

روز سه شنبه، والدیمیر 
پوتی��ن و رج��ب طیب 
اردوغان به ایران س��فر 
خواهن��د ک��رد ت��ا دور 
جدی��دی از مذاک��رات صلح آس��تانه در 
خص��وص بحران س��وریه را به میزبانی 
ایران برگزار کنند. فرآیند صلح آس��تانه 
ابتکاری اس��ت که به وس��یله سه کشور 
ایران، روس��یه و ترکیه و با هدف پایان 
دادن به بحران س��وریه تش��کیل شده و 
چندی��ن دوره مذاکراتی را پش��ت س��ر 
گذاش��ته اس��ت. این در حالی است که 
جمه��وری اس��المی ای��ران و روس��یه 
خواه��ان بق��ای حکومت فعلی س��وریه 
)بش��ار اس��د( و در مقابل ترکیه مخالف 

دولت فعلی است...
ادامهدرصفحهآخر ���

تشکلهایصنفیپلارتباطی
میانمسئوالنومردم

محمدحسنآصفری ���
نایبرئیسکمیسیونامورداخلیکشور

وشوراهادرمجلس
تش��کل های مردم نهاد 
ک��ه در قال��ب صنف ها 
اقدام ک��رده و همچنین 
انجمن های مختلفی که 
در حوزه های خدماتی، اقتصادی و غیره 
فعالیت دارند دارند، این تشکل هاتا کنون 
برای صدور مجوز با مشکل مواجه بوده و 
نظارتی روی آنها صورت نمی گرفت.در 
کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، 
چند دستگاه نظیر وزارتخانه های کشور، 
جهاد، صمت، سازمان بهزیستی، کمیته 
امداد، س��ازمان محیط زیست و غیره را 
به عنوان متولی هر گروه قرار دادیم که 
مجوزهای الزم را بر اس��اس ش��اخص 
های تعیین شده اعطا کنند.تشکل های 

صنفی می توانند نظارتی مردم نهاد...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

تشکلهایصنفیپلارتباطی
میانمسئوالنومردم

در عملکرد اجرایی کش��ور داشته باشند، این 
تش��کل ها به نوع��ی به یک پ��ل ارتباطی 
میان مس��ئوالن و مردم تبدیل می ش��وند و 
کار مشاوره ای برای مجموعه های مختلف 
خ��ود در حوزه های مختل��ف نظیر صنعت و 
معدن، کشاورزی، محیط زیست و غیره انجام 
می دهند.با قانونمندسازی فعالیت تشکل ها 
و نهادهای مردم نهاد، این صنوف می توانند 
مطالب��ات خود را از یک کانال پیگیری کنند.

زمانی که دولت به تش��کل ها بها داده، نقطه 
نظ��رات آنها را بش��نود و از آنها حمایت کند، 
تش��کل ها نیز به کمک نظ��ام خواهند آمد، 
تش��کل ها در برهه های حس��اس نظام مثل 
زم��ان هایی که تبلیغات منف��ی صورت می 
گیرد و یا حواشی برای کشور ایجاد می شود، 
می توانند به قضیه ورود کرده و اقشار تحت 
پوش��ش خود را راهنمای��ی و هدایت کنند تا 

سوءاستفاده سیاسی از آنها نشود

تهرانبهپایتختدیپلماسیتبدیل
شدهاست

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه 
زمین��ه برای توافق وج��ود دارد، گفت: طرف 
آمریکایی نیاز به تصمیم سیاس��ی دارد و باید 
هزینه های بازگش��ت به تواف��ق را پرداخت 
کند. به گ��زارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی 
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی صبح امروز 
)چهارش��نبه( در نشست خبری با بیان اینکه 
در این روزهای پ��رکار دیپلماتیک الحمداهلل 
همه در کنار وزارت خارجه، ریاست جمهوری 
و دولت برای پوشش خوب رسانه ای تحوالت 
بودن��د، گفت: پس از چندی��ن هفته ترافیک 
دیپلماتی��ک در ته��ران ب��ه واس��طه حضور 
مقامات کشورهای همسایه، منطقه و جهان، 
ایران میزبان یک نشس��ت بس��یار سازنده و 
روزی درخش��ان برای دیپلماس��ی جمهوری 

اسالمی ایران بود. 

واکنشوزیرارتباطاتبهفعالشدن
»جستجویامن«

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: خط 
قرمز ما دسترسی به محتواهای غیراخالقی و 
خش��ونت آمیز در فضای مجازی است که با 
کمک اپراتورهای ارتباطی سرورهایی تعیین 
کردیم تا نگرانی خانواده ها برطرف ش��ود. به 
گزارش »عصر ایراینان«، عیسی زارع پور در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره قفل س��رچ گ��وگل در ای��ران، گفت: 
چیزی به نام قفل ک��ودک نداریم. وی بیان 
کرد: وجود محتواهای غیراخالقی و دسترسی 
آسان به این محتواها باعث شد تا خانواده ها 
نس��بت به این مسئله ابراز نگرانی کنند. ما با 
کمک اپراتورهای ارتباطی سرورهایی تعیین 
کردیم ت��ا نگرانی خانواده ها برطرف ش��ود. 
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات تصریح 
ک��رد: خط قرمز ما دسترس��ی به محتواهای 
غیراخالقی و خش��ونت آمیز اس��ت که از این 

طریق برطرف شد.

ایرانبرایپیشبرداهدافخوداز
کسیاجازهنمیگیرد

محمد اس��المی گفت: دستاوردهای کنونی 
سبب اقتدار ایران ش��ده و بستری را فراهم 
ک��رده تا نش��انه آن این موضوع باش��د که 
بگویند ای��ران از آمریکا نمی ترس��د. رئیس 
س��ازمان ان��رژی اتم��ی در جم��ع مدیران 
ارشد صنعت هس��ته ای کشور اظهار داشت: 
با الطاف الهی جمهوری اس��المی ایران در 
مس��یر اقتدار آفرینی قرار دارد و باید همواره 
ش��اکر خداوند متعال باشیم که کشور امروز 
در این تراز قرار گرفته است. اسالمی با بیان 
ای��ن مطلب در دومین نشس��ت از مجموعه 
جلس��ات یکپارچه مدیران صنعت هسته ای 
گف��ت: با ع��رض تبریک به مناس��بت دهه 
امامت و والیت، از تالش های همکاران در 
سازمان و ستاد اقامه نماز تشکر می کنم که 
نس��بت به برپایی این جلس��ه اقدام نمودند. 
وی در ادامه س��خنان خود خاطرنشان کرد: 
اکنون مقطع تاریخی بسیار ارزشمندی برای 
انقالب اس��المی محسوب می ش��ود اما به 
دلیل اینکه در شرایط فعلی اخبار و گزارش ها 
عمدت��ًا حول محور معیش��ت و مش��کالت 
اقتصادی است، ارزش ها و افتخارات بزرگی 
که در زمینه های مختلف ازجمله در فناوری 
هسته ای به دست آورده ایم، در جامعه کمتر 

به آن ها توجه شده است. 

قدرتتخریبیپهپادهایایرانرابه
چشمدیدهایم

مقام آمریکایی می گوید ایران دارای قابلیت 
تولی��د بومی پهپاد اس��ت و نیروهای آمریکا 
قدرت ُکشندگی و تخریبی پهپادهای ایرانی 
را به چش��م خود دیده اند. به گزارش شبکه 
س��ی بی اس، »جان کربی« هماهنگ کننده 
ارتباط��ات راهب��ردی ش��ورای امنیت ملی 
آمریکا در کاخ س��فید در نشست خبری خود 
اعالم ک��رد: ارتش و نیروهای آمریکا قدرت 
تخریبی و ُکش��ندگی پهپاده��ای ایرانی را 
تجربه کرده اند. وی در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال فروش پهپادهای ایرانی به روس��یه 
گف��ت: ما هیچ اطالعاتی نداریم که نش��ان 
دهد فروش پهپادهای ایرانی به روسیه اتفاق 
افتاده باشد. اما این به معنای این نیست که 
روس��یه به دنبال خرید این نوع تس��لیحات 
نباش��د. این مقام آمریکای��ی در ادامه افزود: 
ایران دارای توانمندی داخلی س��اخت پهپاد 
اس��ت و این پهپادها قابلیت های تخریبی و 
ُکشنده ای دارند. ما قابلیت آنها را به چشمان 
خودم��ان دیده ایم، در حمالتی که آنها علیه 
نیروه��ای خود ما در عراق و س��وریه انجام 
دادند و علیه تأسیس��ات ما )در غرب آس��یا(. 
بنابراین ما این مس��ئله را از نزدیک پیگیری 
می کنیم و آن را ج��دی می گیریم. مقامات 
و رس��انه های آمریکا از هفت��ه پیش ادعای 
فروش پهپاده��ای ایرانی به روس��یه برای 
اس��تفاده در جنگ اوکرای��ن را آغاز کردند و 
حتی شبکه سی ان ان مدعی شد که مقامات 
روس��یه برای بازدید از پهپادهای ایران، ماه 
گذشته حداقل دو بار به ایران سفر کرده اند.

آمریکابهتمامیتارضیسوریه
احترامبگذارد

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه چین امروز 
چهارش��نبه از امریکا خواست ضمن احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه، غارت 
نفت س��وریه را متوقف کند و تحریم ها علیه 
این کشور را لغو کند. به گزارش روسیاالیوم، 
وانگ ون بین سخنگوی وزارت امور خارجه 
چی��ن امروز چهارش��نبه از امریکا خواس��ت 
ضمن احترام ب��ه حاکمیت و تمامیت ارضی 
س��وریه، غارت نفت سوریه خواند را متوقف 
کند و تحریم ها علیه این کش��ور را لغو کند. 
این دیپلمات چینی افزود که امریکا همچنان 
به اش��غال مناطق مهمی در س��وریه از نظر 
برخ��ورداری از غالت و نف��ت ادامه می دهد 
و ثروت ملی س��وریه را غارت می کند و این 
موضوعی است که باعث رنج مردم می شود 
و آنه��ا را از یک بحران انس��انی به بحران 
دیگر سوق می دهد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه چی��ن همچنین گفت که امریکا باید 
به حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه احترام 
بگذارد و با پاسخ دادن به درخواست سوری ها، 
تحریم های یکجانبه علیه این کشور را لغو 
کند. گفتنی است که آمریکا به دزدی نفت و 
محصوالت کشاورزی سوریه ادامه می دهد. 
این عالوه بر تحریم های ظالمانه واشنگتن 

علیه ملت سوریه است.

آمریکاوانگلیسبهدنبالجنگ
روسیهواروپاهستند

وزیر خارجه روسیه می گوید آمریکا و انگلیس 
با ارس��ال انواع تسلیحات نظامی به اوکراین، 
ب��ه دنبال درگیری روس��یه با اروپا هس��تند. 
ب��ه گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، »س��رگئی 
الوروف«، وزیر خارجه روس��یه در گفت وگو 
با »اسپوتنیک« گفت آمریکا و انگلیس، مانع 
اصلی در مقابل اوکراین برای هر گونه حرکت 
س��ازنده در بحران کنونی  هستند و با تجهیز 
کی یف به انواع س��الح ها ب��ه دنبال »جنگ 
واقعی« بین اروپا و روس��یه هستند. وی نظر 
خ��ود را این گونه تش��ریح ک��رد: دلیل اینکه 
اوکراینی ها از هر گونه اقدام سازنده خودداری 
می کنند این است که حجم عظیمی از سالح 
در اختیار آنها قرار گرفته و این مس��ئله آنها را 
مجبور می کند تا از این سالح ها به شیوه های 
مخاطره آمیز استفاده کنند. الوروف در این باره 
افزود: این دیگر یک واقعیت انکارناپذیر است 
که عوامل و متخصصان خارجی که تجهیزاتی 
مانند سامانه پدافندی »هیمارس« را نگهداری 
و نظارت می کنن��د، در خاک اوکراین حضور 
دارن��د. به گفته الوروف این راهبرد به س��ود 
آمریکاس��ت، چون همه جنگ ه��ا را دورتر از 
س��واحل و خ��اک خود انج��ام می دهد. وزیر 
خارجه روس��یه همچنین تأکید کرد تا زمانی 
که آمریکا به این نتیجه نرس��د که »به اندازه 
کافی آشوب ایجاد ش��ده«، به اوکراین اجازه 
نخواهد داد که وارد گفتگو با روس��یه ش��ود. 
»دیمیتری کولِبا«، وزیر خارجه اوکراین دیروز 
در گفت وگویی اعالم کرد: کی یف تنها زمانی 
آماده گفتگو با مسکو خواهد شد که قبل از آن 
ارتش روسیه را در میدان شکست داده باشد. 
از آغ��از عملیات نظامی روس��یه در اوکراین، 
آمریکا، انگلیس و کش��ورهای اروپایی برای 
جلوگیری از پیشروی ارتش روسیه، عالوه بر 
تحریم های شدید، ارتش اوکراین را با انواع و 

اقسام تسلیحات نظامی تجهیز کردند.

اخبار

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به نقش مخرب غرب 
به سرکردگی آمریکا در تثبیت اوضاع در سوریه، تأکید 
کرد: همکاری های مس��کو، تهران و آنکارا در راستای 
از بی��ن بردن کامل کانون های تروریس��م بین المللی 
باقی مان��ده در بخش کمی از خاک این کش��ور ادامه 
خواهد داش��ت.به گ��زارش »نووس��تی«، »والدیمیر 
پوتی��ن« رئیس جمهوری روس��یه در ی��ک کنفرانس 
مطبوعاتی در پایان س��فرش به تهران، اعالم کرد که 
نشست سران کشورهای ضامن درباره سوریه در تهران 

بس��یار سازنده و مفید بود.مذاکرات سه جانبه والدیمیر 
پوتین، ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان، رؤسای 
جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در تهران که بیش از 
یک س��اعت به طول انجامید، عصر روز گذشته پایان 
یافت. در این اجالس طرف ها توافق کردند که آمریکا 
بای��د خاک س��وریه را ترک کند. رؤس��ای جمهوری 
روس��یه، ترکیه و ایران همچنین در بیانیه ای مشترک 
پس از مذاکرات، تأیید کردند که هر س��ه کش��ور به 
حاکمیت، اس��تقالل، وحدت و تمامیت ارضی سوریه 

پایبند هستند و تحریم های یکجانبه غرب علیه دمشق 
را محک��وم می کنند.عالوه بر ای��ن، رئیس جمهوری 
روس��یه همچنین با همتایان ایران��ی و ترکیه ای خود 
به طور جداگان��ه مذاکراتی را انج��ام داد.پوتین درباره 
نتیجه مذاکراتش گفت: بیانیه مشترک روسیه، ترکیه 
و ایران مش��خص کرده اس��ت که بحران سوریه تنها 
از طری��ق دیپلماس��ی قابل حل وفصل اس��ت، ضمن 
اینک��ه در طول اقامت در ایران، من و هیئت روس��ی 
نی��ز مذاکرات دوجانبه ای با ایران، و نیز ترکیه بس��یار 

مفیدی داش��تیم.وی در عین حال تأکید کرد که خود 
س��وری ها باید درباره آینده کشورش��ان تصمیم گیری 
کنند و تحمیل هرگونه دس��تور العمل یا مدل از خارج 
بر آنها غیرقابل قبول است. به گفته وی، روسیه، ترکیه 
و ایران آماده ادامه کمک به فعالیت بدون وقفه کمیته 
قانون اساس��ی در سوریه هستند، دولت قانونی سوریه 
توانسته است کنترل بر بخش اعظم خاک این کشور 
را دوباره به دس��ت بگیرد و مناطق شرق رود فرات در 

سوریه نیز باید به کنترل مقامات دمشق بازگردد.

تجارتبینروسیهوایران۴۰درصدرشدداشتهاست
پوتین:

آمریکاییهاپذیرفتهاندکهباجنگبهجایینمیرسند
رئیسمجلس:

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گفت: 
آمریکایی ها به این باور رسیده اند که با جنگ 
به جایی نخواهند رسید، بنابراین اولویت خود 
را بر اعمال فشار و تحریم های اقتصادی علیه 
ملتها قرار داده ان��د. به گزارش مهر، »فیصل 
مقداد« وزیر امورخارجه س��وریه پیش از ظهر 
چهارش��نبه ۲۹ تیرماه با حضور در بهارستان 
با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی دیدار و گفت وگو کرد. قالیباف در 
این نشس��ت ضمن تشکر از کشور سوریه به 

دلیل مواضع خود در روابط دوجانبه، مس��ائل 
منطقه و جبهه مقاومت به سفر خود به سوریه 
و دیدار با »بش��ار اسد« رئیس جمهور سوریه 
اش��اره کرد و گفت: موضوعات مربوط به این 
سفر به ویژه مسائل اقتصادی مانند بحث های 
تجاری و س��رمایه گذاری را مرتب پیگیری 
می کنم. وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم 
موضوعاتی مانند شرق فرات، ادلب و مسائلی 
که ممکن اس��ت در آینده ای نزدیک در درعا 
اتفاق بیفتد، به زخمی کهنه تبدیل شود، افزود: 

اگر زمان به این ش��کل پی��ش رود به نفع ما 
نیس��ت، باید برای این موضوعات تدبیر ویژه 
از طریق گفت وگوها و بحث های سیاس��ی 
مانند نشس��ت آس��تانه و تح��رک در میدان 
اندیش��ید. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
تاکید کرد: اگر زمان بگذرد و این موضوعات 
کهنه ش��ود، ممکن است مانند غده سرطانی 
باقی بماند و این موضوع ش��رایط را برای ما 
س��خت تر می کند. قالیباف با بیان اینکه هر 
چند موضوعات مذکور مهم است، اما مسائل 

اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
ادامه داد: آمریکایی ها، تروریس��م و مخالفان 
جبهه مقاوم��ت به این باور رس��یده اند که با 
جنگ به جایی نخواهند رسید، بنابراین اولویت 
خود را بر اعمال فشار و تحریم های اقتصادی 
علیه ملت ها قرار داده اند که فشار بر ملت ها، 
فش��ار بر دولت هاس��ت. وی، جنگ رسانه ای 
را یکی دیگر از ترفندهای آنها برای س��خت 
کردن ش��رایط برای جبهه مقاومت دانست و 
تصری��ح کرد: آن ها به یمن، عراق، س��وریه، 

لبنان و ایران فشار می آورند؛ از حدود ۲۰ سال 
گذشته فشار اقتصادی بسیاری به ما تحمیل 
شده اس��ت. رئیس مجلس شورای اسالمی 
تاکی��د ک��رد: ۲ نگاه در برابر این فش��ارهای 
اقتصادی در کشور وجود دارد؛ نخست آنکه در 
برابر آنها تسلیم شویم و با فشارها کنار آییم و 
دوم آنکه مبارزه کنیم و بتوانیم روی پای خود 
بایستیم که تجربه نشان داد مقاومت کردن، 
تکیه بر مردم و برنامه ریزی دقیق برای اجرای 

برنامه های اقتصادی تنها راه نجات است. 

یکهتازیقطردرپارسجنوبیپایانمییابد
بزرگترینسرمایهگذاریخارجیدرتاریخاقتصادایرانباتفاهمنامه۴۰میلیارددالریباروسیه؛

هم اکنون شرکتهای روسی ۴ میلیارد دالر قرارداد درحال 
اجرا در میادین نفت و گاز ایران دارند و با توافق دیروز قرار 
اس��ت ارزش سرمایه گذاری روسیه در صنعت نفت ایران 
۱۰ برابر ش��ود. شاید برای هر ایرانی جالب باشد که بداند 
در یک دهه گذشته و در شرایطی که همه امورات کشور 
به غرب و برجام گره زده شده بود ایران تنها شاهد کمتر 
از ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت خود بود؛ 
اما روز گذشته تفاهم نامه ایران و روسیه به مبلغ ۴۰ میلیارد 
دالر امضا شد تا این صنعت راهبردی جانی دوباره بگیرد. با 
این قرارداد حجم قراردادهای داخلی و خارجی طی چند ماه 
اخیر به ۷۰ میلیارد دالر رسید! عددی مهم و استثنایی که 
تنها می توانست در پرتو تغییر گفتمانی کشور رقم بخورد و 
کاستی ها و عقب گردهای دولت روحانی را در میان مدت 
جب��ران نماید. این قرارداده��ا و هزینه کردهای راهبردی 
در حوزه زیرس��اختی آثار مثبتی به جا خواهد گذاشت که 
از عمر دولت ها بیش��تر خواهد بود. به بیان دیگر کارنامه 
چندماهه دولت رئیسی هفت برابر بیشتر از کارنامه هشت 
ساله روحانی برای این صنعت مهم کشور و منافع ایرانیان 
منفعت داش��ته است. هرچند دقت نظر در این ارقام نشان 
می دهد حجم نازل سرمایه گذاری جذب شده کفاف هزینه 
اس��تهالک این صنعت بزرگ ایران را هم نمیداده است و 
به واقع هر سال حاکم بودن تفکر دولت روحانی در ایران 
ده ها میلیارد دالر به این صنعت و هزاران میلیارد به اقتصاد 

کشور ضربه زده است.
سبقتایرانازقطر ���

اهمیت این قرارداد زمانی مش��خص می ش��ود که بدانیم 
قط��ر اخی��را در قالب پ��روژه ای ۲۹ میلی��ارد دالری و با 
مشارکت ش��رکت های اروپایی و آمریکایی از جمله شل، 
 ،)Eni( اِن��ی   ،)ConocoPhillips( توتال ان��رژی 
اکس��ان موبیل )ExxonMobil( و کونوک��و فیلیپس 
)ConocoPhillips( افزای��ش تولید از میدان پپارس 

جنوبی را کلید زده اس��ت. ایران، روس��یه و قطر در حالی 
بیش��ترین ذخایر گازی جهانی را دارند که مسکو و دوحه 
درآمدهای باالیی از این صنعت را برای کشورهای خود به 
ارمغان آورده اند. ایران اما به دلیل بی توجهی به ظرفیت ها 
طی سال های اخیر نقش به مراتب کمتری در تامین گاز 
جهان ایفاد کرده است. حال با امضای این تفاهمنامه ایران 
می  تواند فشارافزایی در میدان پارس جنوبی، نگه داشت و 
افزایش تولید در این میدان مهم مشترک را دنبال کند تا 
سهم ایرانی ها از این میدان به یغما نرود. ایران می تواند در 
همین حال گاز تولیدی را با تکمیل طرح های ال ان جی به 
هر نقطه از جهان صادر کن��د. تحقق این موضوع، ایران 
را در برداش��ت گاز از میدان مش��ترک با قطر یعنی پارس 
جنوبی جلو خواهد برد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 

در مراس��م امضای تفاهمنامه با گازپروم روس��یه، اظهار 
کرد: »بر اس��اس برنامه های تولید نفت و گاز، پیش بینی 
ش��ده اس��ت که در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری، ظرفیت تولید روزانه نفت به ۵.۷ میلیون 
بش��که و ظرفیت تولید گاز ب��ه ۱.۵ میلیارد مترمکعب در 

روز برسد.«
افزایشدهبرابریسرمایهگذاریروسها ���

گفتنی اس��ت به دنبال همکاری های راهب��ردی ایران و 
روسیه، در هفته های اخیر توافق اولیه برای سرمایه گذاری 
ش��رکت های بزرگ نفتی روسیه ازجمله گازپروم در ایران 
صورت گرفت. شرکت های معتبر نفت و گاز روسیه دیروز 
تفاهم نامه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ اقتصاد 
ای��ران را امضا کردند، روس ها هم اکنون در حال اجرای ۴ 

میلیارد دالر س��رمایه گذاری در صنعت نفت ایران هستند 
که قرار است ۱۰ برابر شود. پیش از این، والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روس��یه، مسئوالن ارشد ش��رکت گازپروم 
)بزرگ ترین ش��رکت گازی جهان( را مل��زم کرده بود در 
اس��رع وقت به ایران س��فر کنند و توافق اولی��ه با ایران 
برای س��رمایه گذاری در پروژه های نف��ت و گاز ایران را 
انجام دهند. در همین راس��تا، مسئوالن ارشد گازپروم در 
روزهای گذشته به تهران سفر کردند و در جریان مذاکرات 
با مقامات ارشد نفتی ایران، بحث های کارشناسی به اتمام 
رسید و متن تفاهم نامه آماده شد که امروز به امضا رسید. 
این توافق شامل سرمایه گذاری روسیه برای اجرای اولین 
حف��اری در میدان پارس ش��مالی، اجرای پ��روژه فاز دوم 
میدان گازی کیش، پروژه فشارافزایی پارس جنوبی )کاری 
که توتال قرار بود انجام دهد و انجام نداد(، سرمایه گذاری 
در طرح های ال ان اجی، احداث خطوط لوله صادرات گاز، 
سوآپ گاز و فرآورده های نفتی )که به زودی عملیاتی می 
شود( همکاری های علمی و تکنولوژی، صادرات کاتالیست 
و تولید تجهیزات حس��اس صنعت نفت است. این توافق، 
تحول بزرگی در صنعت نفت ایران محس��وب می ش��ود 
چراکه با س��رمایه گذاری ۴۰ میلیارد دالری شرکت های 
روس��ی انجام خواهد ش��د که بزرگترین س��رمایه گذاری 
خارجی در صنعت نفت و حتی اقتصاد ایران اس��ت. الزم 
به ذکر اس��ت هم اکنون شرکتهای روسی ۴ میلیارد دالر 
ق��رارداد درحال اجرا در میادین نفت و گاز ایران دارند و با 
توافق دیروز قرار اس��ت ارزش س��رمایه گذاری روسیه در 
صنعت نفت ایران ۱۰ برابر شود. به عبارت دیگر اگر تفاهم 
نامه دیروز هم به قرارداد منجر شود رقم قراردادهای نفتی 
روسی در ایران به ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند. بالفاصله 
پس از امضای تفاهم نامه، مذاکره برای جزئیات و تبدیل 
آن به قرارداد ش��روع می ش��ود و به سرعت قرار است به 

قراردادهای اجرایی تبدیل شوند.

رئیس جمهور ترکیه امروز در سخنانی تأکید کرد: آمریکا 
باید همین حاال ش��رق فرات را تَرک کند؛ این موضوع 
دستاورد نشست آستانه است. به گزارش آناتولی، »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در 
سخنانی اعالم کرد: آمریکا باید همین حاال شرق فرات 
را تَرک کند. این موضوع دستاورد روند آستانه است؛ زیرا 
آمریکا گروه های تروریس��تی را در آنجا )ش��رق فرات( 
تقویت می کند. وی در اش��اره به نشس��ت دیروز روند 
آستانه در تهران با حضور رؤسای جمهور ایران و روسیه 
نیز گفت: خواهان حمایت تهران و مس��کو از مبارزه ما 
با گروه های تروریس��تی تا عمق ۳۰ کیلومتری از مرز 
سوریه هس��تیم. از این کشورها می خواهیم تا حمایت 

الزم را انج��ام دهند. رئیس جمهور ترکیه در خصوص 
فروش جنگنده های اف- ۱۶ از س��وی واش��نگتن نیز 
گفت: جو بایدن )رئیس جمهور آمریکا( شرطی در ارتباط 
با یونان تعیین نکرد. ما به عنوان اعضای ناتو باید از حق 
و حقوق یکدیگر حفاظت کنیم. چنین ش��رطی برای ما 
الزام آور نیست. »رجب طیب اردوغان« درباره دیدار روز 
گذش��ته خود با رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد: 
دیدگاه والدیمیر پوتین نسبت به تالش هایمان مثبت 
است. ایشان پیش��نهادات متفاوتی را به ما ارائه داد. به 
هم��کاری در زمینه گاز طبیعی و نیروگاه آک کویو ادامه 
می دهیم. ب��ه گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، رئیس 
جمهور ترکیه در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 

ما مدت هاس��ت که پیرامون موض��وع صادرات غالت 
اوکرای��ن از طریق دریای س��یاه کار می کنیم. من این 
مس��أله را چندین بار با پوتین رئیس جمهور روس��یه و 
)والدیمیر( زلنس��کی )رئیس جمهور اوکراین( در میان 
گذاش��ته ام. وزارت های ام��ور خارجه و دفاع ترکیه نیز 
در روز ه��ای اخیر، چندین دیدار با همتایان خود در این 
خصوص داش��ته ان��د. ما می خواهیم ای��ن تفاهم را به 
یک متن مکتوب تبدیل کنیم. این در حالی اس��ت که 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز وارد تهران 
شد و مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفت. »والدیمیر 
پوتی��ن« بالفاصله پس از ورود به ف��رودگاه، عازم نهاد 
ریاس��ت جمهوری شد و با حجت االسالم سید ابراهیم 

رئیس��ی دیدار کرد. در این دیدار روسای جمهور ایران و 
روسیه درباره گسترش بیش از پیش روابط در حوزه های 
مختلف از جمله انرژی، ترانزیت و مبادالت تجاری و نیز 
تحوالت منطقه گفتگو کردند. پس از گفتگوهای رئیسی 
و پوتین، رؤسای جمهور دو کشور عازم دفتر مقام معظم 
رهبری برای دیدار با معظم له شدند. همچنین، »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نیز روز گذشته در 
سفر به ایران با سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. 
گفتنی است که هفتمین نشست کشورهای ضامن آتش 
بس در سوریه موسوم به روند آستانه به میزبانی تهران 
در سالن اجالس سران با حضور رؤسای جمهور ایران، 

روسیه و ترکیه نیز برگزار شد.

آمریکا باید شرق فرات را َترک کند چون از تروریست ها حمایت می کند
اردوغان:

تالغوتحریمهامذاکراترابارعایتخطوطقرمزدنبالمیکنیم
وزیرخارجه:

وزیر ام��ور خارجه گفت: برای لغو تحریم ها، 
جمهوری اس��المی از مس��یر دیپلماس��ی و 
منط��ق مذاکرات را ب��ا رعایت خطوط قرمز 
دنبال خواه��د کرد. به گ��زارش خبرگزاری 
تس��نیم، امیرعبداللهیان صبح امروز در پیام 
ویدئویی به اجالسیه منطقه ای وحدت که با 
مشارکت علما و بزرگان اقلیم کردستان عراق 
و استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی در 
سنندج برگزار شد، اظهار داشت: این  نشست 
به ابتکار ش��هریاری دبی��رکل مجمع تقریب 
مذاه��ب برگزار ش��ده اس��ت و این زحمات 
جای قدردانی دارد. وی گفت: رسیدن هرچه 
س��ریع تر به وح��دت امت اس��المی در این 
دنی��ای طوفان زده و پر از مش��کالت جهان 
اسالم و منطقه از جمله اهداف این اجالسیه 

منطقه ای اس��ت. وزیر ام��ور خارجه ضمن 
گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای مقاومت 
از جمله ش��هدای عراق و اقلیم کردس��تان 
که در س��ال های گذشته در مقابله با داعش 
جان به جان آفرین تس��لیم کرده اند، تصریح 
کرد: یاد و خاطره هم��ه فرماندهان مبارز با 
داعش به ویژه ش��هید س��لیمانی و ابومهدی 
مهن��دس در عراق را گرام��ی بداریم. وی با 
بیان اینکه در این نشس��ت وحدت اسالمی، 
علم��ا ایده ه��ای خ��ود در رابطه ب��ا تقویت 
وحدت را بیان خواهند ک��رد، افزود: وحدت 
شیعه و س��نی و امت اسالمی همواره مورد 
تأکید ام��ام راحل )ره( و مقام معظم رهبری 
بوده و قرار دارد. امیرعبداللهیان با اش��اره به 
توطئه ها و شیطنت های دشمنان اسالمی در 

منطقه و سراسر جهان بیان کرد: بدخواهان 
در س��الیان اخیر به طور شتاب زده و با هدف 
تجزیه طلبی کشورهای اسالمی اهداف شوم 
خود را دنبال کرده اند و داعش بخشی از این 
دسیسه را به ویژه در عراق و سوریه به عهده 
داشت. وی عنوان کرد: توطئه های دشمنان 
با تقدیم خون ش��هدای مقاومت و همراهی 
مردم محقق نش��د و ناکام ماند اما این نقشه 
ش��وم مخالفان اس��الم همچنان ادامه دارد. 
وزی��ر امور خارج��ه تفرقه و اخت��الف میان 
مسلمانان را از جمله اهداف دشمنان خواند و 
خاطرنشان کرد: بدخواهان در فضای مجازی 
با تبلیغات دروغین دنبال ایجاد شبهات میان 
جوانان هستند که می طلبد روحانیون به ویژه 
علم��ای اهل س��نت مراقب این دسیس��ه ها 

باش��ند. وی با بیان اینکه دش��منان همواره 
پیگیر توس��عه تروریس��م در منطق��ه و ارائه 
چهره ای نادرس��ت از اسالم هس��تند، ادامه 
داد: تفسیر نادرس��ت کردن از رسالت پیامبر 
عظیم الشأن )ص( توسط گروه های تکفیری 
و تن��درو و ضداس��الم و داع��ش از دیگ��ر 
توطئه های دش��منان بوده اس��ت که در این 
س��ال ها خس��ارت زیادی به زیرساخت های 
منطقه از جمل��ه ع��راق وارد کرده اند. وزیر 
ام��ور خارج��ه تالش ب��رای عادی س��ازی 
رواب��ط ب��ا رژی��م صهیونیس��تی را از دیگر 
توطئه های اس��تکبار جهانی عنوان و اظهار 
کرد: عادی سازی با صهیونیست ها را خیانت 
آشکار به آرمان های مردم فلسطین و آزادی 
قدس قبله اول مس��لمانان دانس��ته و در دو 

دهه گذش��ته همواره شاهد این ایده سیاسی 
از لس��ان مبارک ام��ام خامن��ه ای بوده ایم. 
وی گفت: در دس��تگاه دیپلماسی و مجلس 
یازدهم تالش واحدی را دنبال کرده ایم که 
یک ابتکار سیاسی برای حل مسئله فلسطین 
به جهانیان ارائه شود و این طرح در سازمان 
ملل به تصویب رس��یده اس��ت و مبنای آن 
برگ��زاری رفران��دوم و تصمیم گیری مردم 
اس��ت. امیرعبداللهیان افزود: در بخش اول 
این ط��رح صندوقی برای تأمین هزینه های 
رفراندوم و در گام دوم شناسایی و سرشماری 
ساکنان اصیل فلس��طین در اراضی اشغالی، 
غ��زه و... و انتخ��اب نمایندگانی از اقش��ار 
مختل��ف و تصمیم گیری درباره سرنوش��ت 

خودشان است. 
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اقتصاد کالن

روسیهبهتعهداتخوددرصادراتگاز
پایبنداست

رئیس جمهور روسیه گفت که شرکت انرژی 
گازپ��روم که تح��ت کنترل کرملین اس��ت، 
آماده انجام تعهدات خ��ود در زمینه صادرات 
گاز اس��ت.به گزارش مه��ر والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه گفت که شرکت انرژی 
گازپروم که تحت کنترل کرملین است، آماده 
انجام تعه��دات خود در زمینه ص��ادرات گاز 
اس��ت.به گزارش رویترز، پوتین روز سه شنبه 
پس از س��فر به تهران در جم��ع خبرنگاران 
اف��زود: گازپروم مس��ئولیتی در قبال کاهش 
ظرفیت حمل و نقل گاز از جمله بستن یکی 
از جاده ه��ای عبوری از اوکراین ب��ه اروپا از 
طریق کیف ندارد.س��خنگوی وزارت اقتصاد 
آلمان گفت: این توربین که از کانادا وارد شده 
و قصد دارد بعداً به روس��یه ارسال شود، قرار 
اس��ت از سپتامبر آینده در خط »نورد استریم 
۱« مورد استفاده قرار گیرد. ورود یا عدم ورود 
آن به روس��یه، بر س��طح عرضه فعلی گاز از 
»نورد اس��تریم« تأثیر نمی گ��ذارد.در همین 
رابطه س��خنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعالم 
کرد که دولت با شرکت یونیپر که متخصص 
واردات گاز است و به دنبال افزایش قیمت ها 
ب��ا چالش های مالی نگ��ران کننده ای مواجه 
اس��ت، در تماس اس��ت.یونیپر پیشتر اعالم 
ک��رده بود که از کل تس��هیالت ارائه ش��ده 
توسط بانک دولتی KfW به مبلغ دو میلیارد 
یورو استفاده کرده است و بر دشواری تخمین 
این مبلغ برای تأمین نیازهای ش��رکت تاکید 

کرده بود.

آغازمذاکراتباگازپرومبرایتوسعه
BوAمیادینمشترکفرزاد

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران از آغاز 
مذاک��رات با ش��رکت گازپروم برای توس��عه 
میادین مشترک فرزاد A و B خبر داد و گفت: 
تالش می کنیم سرمایه گذاری خارجی را به 
سمت توس��عه میادین مشترک سوق دهیم. 
محس��ن خجس��ته مهر، مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در گفت وگو با تسنیم، اظهار 
داشت: از جمله میادینی که با شرکت گازپروم 
در حال مذاکره و بررسی برای سرمایه گذاری 
 A و توسعه هس��تیم، میادین مشترک فرزاد
و فرزاد B اس��ت که میادین مشترک گازی 
ما در خلیج فارس هس��تند.وی افزود:  تالش 
م��ی کنیم س��رمایه گ��ذاری خارج��ی را به 
سمت توس��عه میادین مشترک سوق دهیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به امضا تفاهم نامه 
همکاری راهبردی با شرکت گازپروم روسیه 
گفت: یکی از مفاد این تفاهم نامه، س��رمایه 
گذاری ۱۵ میلیارد دالری این شرکت روسی 
در طرح فش��ارافزایی میدان گازی مش��ترک 
پارس جنوبی اس��ت که با امضای این تفاهم 
نامه، مذاکرات فن��ی بین تیم های دو طرف 
آغاز می ش��ود و بع��د از به نتیجه رس��یدن 
مذاک��رات، این همکاری ب��ه امضای قرارداد 
می رس��د.وی ادامه داد: فش��ارافزایی میدان 
مشترک گازی پارس جنوبی به منظور حفظ 
نگهداشت تولید و همچنین افزایش تولید گاز 
از مخزن مشترک این میدان، یکی از برنامه 
های مهم ش��رکت ملی نفت ایران است که 
تالش می ش��ود با اس��تفاده از توان مالی و 
توان فنی شرکت گازپروم که یکی از شرکت 
های بزرگ و مطرح نفتی جهان اس��ت، این 

مگاپروژه را به بهترین صورت اجرایی کنیم.

افزایشصادراتنفتایرانبهونزوئال
بر اساس اسنادی که وجود دارد قرار است در 
ماه جاری ۴ میلیون بش��که نفت معادل ۱۳۴ 
هزار بشکه نفت در روز به ونزوئال صادر شود. 
به گزارش ف��ارس به نقل از رویت��رز، ایران 
عرضه نفت خود را                            به ونزوئال افزایش می دهد. 
ونزوئال نفت خام ایران را                            برای افزایش بهره 
وری پاالیش��گاه های پا به س��ن گذاش��ته و 
فرسوده خود استفاده می کند.دو کشور ایران 
و ونزوئ��ال همکاری های انرژی خ��ود را                            در 
چند س��ال اخیر افزایش داده اند. سوآپ نفت 
س��نگین ونزوئ��ال و دیگر کاالها ب��ا بنزین،  
میعان��ات گازی، بخش ه��ای پاالیش��گاهی 
و حمایت های فنی ایران س��وآپ می ش��ود. 
مب��ادالت این دو کش��ور از ماه م��ی، زمانی 
که ش��رکت های دولتی دو کش��ور قراردادی 
را                            برای ارتقای پاالیشگاه ال پالیتوی ونزوئال 
امضا کردند، افزایش یافته است.یکی از اسناد 
نشان می دهد که شرکت نفتی دولتی ونزوئال 
معروف به PDVSA قرار اس��ت ماهانه ۴ 
میلیون بش��که نفت سنگین ایران را                            دریافت 
کند که افزایش ۱.۰۷ میلیون بش��که نسبت 
به ماه ژوئن و همین میزان افزایش نسبت به 

ماه »می« دارد.

رشدماهانهپایهپولیدرخردادماه
منفیشد

حج��م پایه پولی در پایان خردادماه نس��بت 
به رقم پایان اردیبهش��ت )۲۸.۴ هزارمیلیارد 
ریال( کاهش یافته و رش��د ماهانه پایه پولی 
نیز در خردادماه س��ال ج��اری منفی )معادل 
۰.۴- درصد( بوده اس��ت و همچنین رش��د 
نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش 
یافته است. به گزارش ایسنا، به نقل از بانک 
مرکزی و براساس گزیده آمارهای اقتصادی 
خردادماه ۱۴۰۱، بررس��ی رشد نقدینگی در 
این م��اه حاکی از تداوم روند کاهش��ی این 
متغیر همچون ماه های گذش��ته بوده است. 
حج��م نقدینگی در پای��ان خردادماه ۱۴۰۱ 
ب��ه رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رس��ید 
که نسبت به پایان س��ال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ 
درصد رش��د نش��ان می دهد و در مقایسه با 
رش��د نقدینگی دوره مش��ابه سال قبل )۶.۶ 
درصد(، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگ��ی در ۱۲ ماهه منتهی به 
پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد 
یافته که ۲.۵ واح��د درصد از آن به افزایش 
پوشش آماری )اضافه شدن اطالعات بانک 
مهر اقتص��اد در آمارهای پولی، به واس��طه 
ادغام بانک های متعلق به نیروهای مس��لح 
در بانک سپه( مربوط بوده و در صورت عدم 
لحاظ افزایش پوش��ش آماری یاد شده، رشد 
نقدینگ��ی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ 
درصد کاهش می یابد.از این  رو رشد ۱۲ماهه 
نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ )با 
پایه همگن( نسبت به رشد دوره مشابه سال 
قب��ل )۳۹.۴ درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد 
کاهش نشان می دهد.پرداخت های دولت در 
س��ه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا 

به منابع سپرده ای خود بوده است.

شرایطجدیدتسویهوامهایارزیو
ریالیاعالمشد

با ابالغ شیوه نامه اصول مطالبات غیرجاری 
صن��دوق  توس��عه مل��ی، ش��رایط پرداخت 
تسهیالت معوق از سوی تسهیالت گیرندگان 
اعالم و در دس��تور کار ق��رار گرفت، بر این 
اس��اس تس��ویه طب��ق ن��رخ روز ارز انجام 
خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، نحوه تسویه 
تس��هیالت ارزی و مطالب��ات غیرج��اری، 
مدت ها محل چالش بی��ن دریافت کنندگان 
این تس��هیالت و صندوق توسعه ملی بوده 
اس��ت؛ تسهیالت گیرندگان که در گذر زمان 
و تحوالت ارزی، بارها خواس��تار اس��تمهال 
وام های دریافتی شده بودند، بر تسویه آن با 
نرخ گذشته و ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته 
و در این رابطه رایزنی های بسیار کردند، ولی 
در هر صورت هیات عامل صندوق توس��عه 
مل��ی با توجه به قواع��د این صندوق، چنین 
درخواس��تی را نپذیرفته و  مبنای تسویه را با 
نرخ روز ارز در سامانه نیما اعالم کرد.به هر 
صورت در اواخر سال گذشته، طی جلساتی در 
هیات امنای صندوق توسعه ملی، طرح هایی 
در این رابطه تصویب و شیوه نامه مربوط به 
وص��ول مطالبات غیرجاری و پیش��گیری از 
تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توس��عه 
ملی صادر ش��د که در خردادماه سال جاری 
از سوی ریاست جمهوری ابالغ و اکنون در 

دستور کار توسعه ملی قرار گرفته است.

راهاندازیآزمایشیهوشمندسازی
سوختدردوجایگاه

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های گفت: 
بهب��ود فرایند کیفیت توزی��ع و تغییر دانش 
سامانه هوش��مند، مدیریت مصرف، افزایش 
ایمنی و بومی سازی ربات های چند منظوره 
از جمله طرح های دانش بنیان شرکت پخش 
هس��ت.به گزارش مهر، علی اکبر نژادعلی، 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در مراس��م مبادله پن��ج تفاهم نامه با 
ش��رکت های دانش بنیان با اشاره به اینکه 
یکی از وظایف شرکت پخش تأمین، ذخیره 
س��ازی و توزی��ع فرآورده های نفتی اس��ت، 
افزود: این مهم توس��ط این ش��رکت در ۳۷ 
منطق��ه عملیاتی و به منظ��ور پخش روزانه 
۲۵۰ میلی��ون فرآورده اصل��ی در حوزه های 
مختلف در حال انجام اس��ت.وی افزود: این 
مهم توسط یک س��ری زیرساخت های نرم 
افزاری و س��خت افزاری انجام می شود و در 
جهت همکاری با شرکت های دانش بنیان و 
تحقق شعار سال، از اول سال در حوزه های 
مختلفی اقدام به شناسایی شود های دانش 
بنیان این ح��وزه کرده ایم.نژاد علی تصریح 
کرد: در حوزه هوش��مند سازی جایگاه های 
CNG، عل��ی رغم تصویب در س��ال های 
گذشته با یک سری ناکارآمدی مواجه شدیم 
و این موجب مغفول ماندن این طرح ش��د و 
ادامه پیدا نکرد. وی افزود: در این حوزه برخی 
شرکت های دانش بنیان شناسایی شدند و و 
به دنبال این هس��تیم در آینده نزدیک، در ۲ 
جایگاه به صورت آزمایش��ی انجام شود و در 
صورت موفقیت در ۲۵۰۰ جایگاه گاز طبیعی 

دیگر هم اجرا می شود.

اخبار

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره 
چالش های پیش آم��ده پیرامون ماده ۲۰ 
»ط��رح توس��عه و مانع زدای��ی از صنعت 
برق کش��ور«، گفت: قرار نیس��ت در ماده 
۲۰، تعرف��ه برق صنایع را بیش��تر کنیم و 
کمیس��یون این ابهام را رفع کرده اس��ت. 
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان 
ابتدای هفته جاری به بررسی آخرین ماده 
از »طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق 

کشور« پرداختند و با اکثریت آرا به آن رأی 
مثبت دادند. ماده ۲۰ وزارت نیرو را مکلف 
کرده کنتورهای برق را هوشمندسازی کند 
و منابع آن را نی��ز از محل منابع ماده )۶( 
افزایش تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف 
و نیز ماده )۳( اص��الح تعرفه برق صنایع 
تأمین کند. به همین منظور مالک شریعتی 
نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
در گفت وگو با خبرن��گار خبرگزاری خانه 

مل��ت، درباره ای��ن طرح و به وی��ژه ماده 
آخر آن، توضیح داد: بررس��ی ماده ۲۰ این 
ط��رح در صحن علنی دچ��ار چالش و دو 
بار به کمیس��یون انرژی ارجاع ش��د اما به 
نظر من بیشتر س��وءتفاهمی بود مبنی بر 
اینکه قرار اس��ت در م��اده ۲۰ تعرفه برق 
صنایع را عالوه بر ماده ۳ اصالح کنیم، اما 
کمیس��یون این ابهام را رف��ع کرد.نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 

پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: در م��اده ۳ همین طرح اصالح تعرفه 
برق صنایع به نحوی پیش بینی ش��ده که 
متوس��ط بهای دریافتی از صنایع مختلف 
ن��رخ ECA )قراردادهای خرید تضمینی 
برق یا تبدیل انرژی( خواهد بود همچنان 
که در تبصره ۱۵ قوانین بودجه سال های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مهم پیش بینی شده و 
در س��ال ۱۴۰۰مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان 

و سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل اص��الح تعرفه برق صنایع 
ب��رای وزارت نیرو حاصل ش��د و اما دلیل 
آنک��ه مجلس تصمیم گرفت هزینه نصب 
کنتورهای هوشمند از مردم دریافت نشود 
در کمیسیون مقرر شد؛ این مبلغ از همان 
محل ماده ۳ -که قبال منبع آن ایجاد شده 
است- تامین ش��ود و قرار نیست بار مالی 

بیشتری به صنایع تحمیل شود.

کنتورهایبرقازمحلافزایشتعرفهبرقمشترکانپرمصرفهوشمندسازیمیشوند
شریعتی:

مصرواماراتدردیازبحرانگازاروپادوانمیکنند
کارشناسانرژی:

روسیا الیوم به نقل از یک کارشناس انرژی تحلیل کرد که طرح اروپا برای قطع 
گاز روس��یه و وابس��تگی به مصر و امارات واقع بینانه نیست. به گزارش فارس، 
»بوریس مارتسینکوویچ« کارشناس انرژی، در مورد اینکه چقدر طرح اروپا برای 
قطع عرضه گاز از روس��یه واقع بینانه اس��ت و در مورد مقادیری از سوخت گاز 
مایع که مصر و امارات می توانند به اروپا صادر کنند، صحبت کرد.مارتسینکوویچ 
که مدیرمسئول وب سایت »ژئو انرژیتیکا« متخصص در امور انرژی است، در 
گفت وگو با روس��یا الیوم در پاس��خ به س��والی درباره امکانات امارات و مصر در 
صادرات گاز مایع به اروپا به موانعی اش��اره کرد که در ارتباط با زیرس��اخت ها و 
کمبود تانکرهای گاز کافی در جهان با توجه به تقاضای گاز مایع وجود دارد.این 
کارشناس انرژی گفت: امارات و مصر باید ظرفیت خود را برای تولید گاز طبیعی 
مای��ع LNG افزایش دهند، با وجود اینکه مصر دو نیروگاه LNG دارد که با 

ظرفیت کامل کار نمی کنند، اما موانعی در زمینه زیرساخت ها وجود دارد؛ عالوه 
بر کمبودی که در تعداد کافی  تانکرهای گاز وجود دارد، زیرا بیش��تر تانکرها از 
چندین سال قبل رزرو شده اند.مارتسینکوویچ افزود: امارات و مصر در دو تا سه 
س��ال آینده چشم اندازی برای صادرات هر کدام ۶ میلیون تن گاز مایع در سال 
دارند )۱۲ میلیون تن گاز مایع معادل حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در سال 
است.این کارشناس انرژی در خصوص توانایی امارات، مصر، الجزائر و آذربایجان 
برای جبران گاز صادراتی روس��یه به اروپا، توانایی این کشورها برای جایگزینی 
کامل واردات سوخت آبی از روسیه را رد کرد و گفت: روسیه در سال ۲۰۲۱ حدود 
۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده اس��ت؛ با علم به اینکه اروپا حدود ۳۰۰ 
میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند.وی تصریح کرد: ظرفیت خط لوله گاز از 
میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال است که ۱۰ 

میلیارد متر مکعب آن در سال جاری به کشورهای جنوب اروپا اختصاص می یابد 
و مابقی برای مصرف کنندگان در ترکیه در نظر گرفته شده است و هیچ امکانی 
ب��رای افزایش جریان گاز ب��ه اروپا از این طریق وجود ندارد، مگر اینکه این گاز 
دیگر به ترکیه ارسال نشود که این اتفاق بعید است ، بخصوص که اقتصاد ترکیه 
هم شاخص هایی از رشد را نشان داده است.این کارشناس ادامه داد: در خصوص 
الجزائر، بله، فرصتی برای افزایش گازرسانی به ایتالیا از این کشور به وجود آمده 
است، اما در عین حال شاهد بحران در روابط الجزایر و اسپانیا هستیم که ممکن 
است هر زمانی گاز الجزایر را از دست بدهد.مارتسینکوویچ در مورد برنامه های 
آلمان برای س��اخت ایستگاه هایی به منظور دریافت گاز مایع به منظور کاهش 
وابستگی به گاز روسیه گفت: این تالش ها ممکن است با مخالفت دوست داران 

محیط زیست مواجه شود.

وعدهپوچطرحوامبدونضامن
پایههایسستسیستماعتبارسنجیدرکشور

با وجود اینکه الزمه رونق وام دهی بر پایه اعتبارسنجی است 
اما شواهد حاکی از آن است که عملکرد بانک مرکزی در 
زمینه تکمیل پایگاه داده های اعتباری، دچار ضعف جدی 
اس��ت.به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، طبق بررسی ها 
حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را 
افرادی تشکیل می دهند که نیاز ضروری به وام های خرد 
بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون توم��ان دارند. اما رصد اظهارات و 
مطالبات این دس��ته از متقاضیان نشان می دهد که برای 
دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می افتند. تهیه مدارک 
مربوط به یک تا چند ضامن که بانک  ها جهت اخذ اطمینان 
از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می کنند، مسیر 
دریافت وام برای متقاضیان را بیش از پیش دشوار می سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال 
گذش��ته آن را به سیستم بانکی ابالغ کرد، »اعتبارسنجی 
افراد«، مالک دریافت وام خرد و متوس��ط قرار گرفت؛ به 
طوری که وام گیرنده نباید چک برگش��تی یا اقساط معوق 
داشته باش��د؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در 
سامانه اعتبارسنجی، تعیین کننده میزان دریافت وام یا حتی 
ع��دم دریافت آن خواهد بود.اما با این حال ش��واهد حاکی 
از آن اس��ت، با وجود تأکید دولتم��ردان بر وام دهی بر پایه 
سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی 
در زمینه تکمیل زیرساخت های نظام اعتبارسنجی صورت 

نگرفته نشده است.
طرحوامبدونضامنموفقیتآمیزبود؟ ���

سال گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره 
به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها، گفته بود: 
»با دستور رئیس جمهور احتمااًل نوع وثیقه گذاری وام های 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می کند. باید نوع وثیقه گذاری 
وام ه��ای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه ای تغییر دهند 
تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارس��نجی، تسهیالت خرد را 
آس��ان تر دریافت کنند.«اما بعد از این ابالغیه بود که مردم 
شکایات زیادی از عدم تمکین بانک ها به این مصوبه رئیس 
جمهور داشته اند و اعالم کردند بانک ها حاضر به پرداخت 
وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی درباره این موضوع واکنش نش��ان داد و تصریح 
کرد: »بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در 

دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد رایزنی هایی انجام شد.«

جلس�اتاعتبارس�نجیدربان�کمرک�زیتش�کیل ���
نمیشود

فارغ از تخلفات و خودسری های نظام بانکی در زمینه عمل 
به دستورات باالدستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا 
نش��دن مطلوب طرح وام دهی بدون ضامن در کشور را در 
معضل تکمیل نشدن زیرساخت های نظام اعتبارسنجی در 
کشور، مرتبط دانست.یک نمونه از این معضالت به موضوع 
»تشکیل نشدن جلس��ات اعتبارسنجی در بانک مرکزی« 
مربوط می شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، 
ش��ورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر 
گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که 
این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی 
در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده 
اس��ت. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه 

یکبار به طور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.
پایگاهدادههایاعتباریبانکمرکزیناقصاست ���

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، »نبود یک پایگاه داده 

تجمیع شده از اطالعات داده های اقتصادی اشخاص«، مانع 
دیگری بوده اس��ت که باعث شده تا سیستم اعتبارسنجی 
در ایران قابل اتکا نباش��د. به طور کلی هر چه پایگاه های 
داده بانک مرکزی درباره س��وابق اعتباری افراد کامل تر و 
صحیح تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش 
اعتبارسنجی اشخاص دقیق تر خواهد بود.بر اساس آئین نامه 
س��نجش اعتبار مصوب س��ال ۹۸، بانک مرکزی موظف 
بوده اس��ت تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان »پایگاه داده 
اعتباری« را تکمیل و آماده س��ازی کرده و سپس آن را به 
سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز 
این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.به 
عبارت دیگر الزم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطالعات 
بخش های اعتباری، قضائی، امالک و مستغالت، راهنمایی 
و رانندگ��ی و غیره به طور منس��جم تری ش��کل بگیرد و 
امکان همکاری با تمامی ارگان های تأمین کننده اطالعات 
به طور کامل فراهم ش��ود. چنانچ��ه در زمینه همکاری با 
تامین کنندگان داده ها در کش��ور، گامی رو به جلو برداشته 
شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق تری در کشور 

را شاهد خواهیم بود.

کمب�ودیدرزمین�هقوانی�نومق�رراتاعتبارس�نجی ���
نداریم

اولین آئین نامه س��نجش اعتبار در س��ال ۸۶ برای اولین 
ب��ار تصویب ش��د که در آن به لزوم حضور ش��رکت های 
اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از آن بر اساس آئین نامه 
نظام سنجش اعتبار مصوب س��ال ۹۸، شورای سنجش 
اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف 
به جمع آوری اطالعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق 
بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطالعاتی و ارائه به 
شرکت اعتبارسنجی شده است.از جمله مهم ترین تغییرات 
و اصالحات انجام شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار 
در س��ال ۹۸، »رفع ابهام در خص��وص انحصاری و یکتا 
نبودن شرکت اعتبارسنجی« و »گسترش اعضای شورای 
س��نجش اعتبار« )نهاد باالدس��تی ناظر بر ش��رکت های 
اعتبارس��نجی( بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب 

تلقی می شد.
نظ�ام پیادهس�ازی اصل�ی متول�ی مرک�زی بان�ک ���

اعتبارسنجیاست
به گ��زارش مهر، اگرچه اعتبارس��نجی در ای��ران قبل از 
انقالب هم صورت می گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب 
آئین نامه ای در س��ال ۱۳۸۶ در هی��أت دولت به تصویب 
رسید. در این آئین نامه موسساتی به عنوان تامین کنندگان 
اطالعات ش��رکت های اعتبارس��نجی تعریف شده اند که 
برخ��ی از آنه��ا عبارتن��د از: »بانک مرکزی و مؤسس��ات 
مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل 
پولی، س��ازمان امور مالیاتی، مراجع صال��ح قضائی، اداره 
کل ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعت��ی، نیروی انتظامی، 
سازمان ثبت احوال، شرکت های تأمین سرمایه، مؤسسات 
رتبه بندی، س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و ش��رکت های 
بیمه.«ام��ا به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تش��کیل 
به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی 
بین ارگان ها و تامین کنندگان اطالعات اعتباری در کشور 
وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی 
اهتمام بیش��تری بورزد و با س��ایر ارگان ها و وزارتخانه ها 
تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می تواند در 
س��ازمان های مختلف و از جمله بانک ها به بهترین شکل 

مورد استفاده قرار بگیرد.

درحالی حدود یک ماه از ابالغ دس��تورالعمل پرداخت 
وام ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی می گذرد که 
برخی بانک ها با بهانه های عجیب و من درآوردی وام 
متقاضیان را پرداخت نمی کنن��د. به گزارش خبرنگار 
اقتصادی تسنیم، ۶ تیرماه امسال توسط بانک مرکزی 
دس��تورالعمل پرداخت وام ودیعه مس��کن به ش��بکه 
بانکی ابالغ ش��د.طبق اعالم مدیرکل روابط عمومی 
بانک مرکزی، در راستای حمایت از مستأجران، بانک 
مرکزی بخش��نامه مربوط به وام ودیعه مسکن را ۱۰ 
خرداد به بانک ها ابالغ کرده بود، اما دستورالعمل نحوه 
معرفی متقاضیان باید توس��ط وزارت راه و شهرسازی 

اعالم می ش��د که این موضوع )۶ تیرم��اه( با حضور 
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 
مدیران مربوطه در بانک مرکزی نهایی شد.ش��ورای 
پول و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف 
۴۰ هزار میلیارد تومان را برای امس��ال تصویب کرده 
اس��ت که رقم این وام با سود ۱۸درصدی تسهیالت 
در ته��ران ۱۰۰ میلیون تومان، در کالن ش��هر ها ۷۰ 
میلیون تومان و در س��ایر مناطق شهری ۴۰ میلیون 
تومان تعیی��ن و به متقاضیان واجد ش��رایط پرداخت 

می شود.
گرفتاری مستأجران با اضافه برداشت برخی بانک ها

با آن که حدود یک ماه از ابالغ دستورالعمل پرداخت وام 
ودیعه مس��کن به بانک ها و مؤسسات عامل می گذرد 
ام��ا برخی از بانک ها ب��ا بهانه های عجیب متقاضیان 
را س��ر می گردانند، به عنوان نمونه یکی از بانک های 
دولت��ی متقاضیان وام ودیعه را با اعالم این که »هنوز 
»کد واریزی« نیامده اس��ت«، جواب می کند.یکی از 
مستأجران دراین باره به تسنیم می گوید: با این که تمام 
مراحل مربوط به وام ودیعه مسکن از ثبت نام تا تشکیل 
پرون��ده را در بانک ... انجام داده ام، اما بانک مربوطه 
به بهانه نبود »کد واری��زی« وام را پرداخت نمی کند.

وی افزود: با وجود پیگیری های فراوان و اتمام قرارداد 

اج��اره ام هنوز نتوانس��ته ام وام مذکور را دریافت کنیم 
و ت��ا آخرماه ج��اری صاحبخانه ب��رای افزایش رهن 
واحد مسکونی به بنده مهلت داده است.پیگیری های 
خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که بانک مورد نظر 
با یک بهانه من درآوردی، محدودیت خود در پرداخت 
وام را توجیه می کند. ماجرا از این قرار است که بانک 
دولتی مذکور به دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی، 
از ۲۰ تا ۳۰ هر ماه با محدودیت پرداخت تس��هیالت 
مواجه است.در واقع این بانک برای ۲۰ روز در هر ماه 
می تواند هر نوع وامی از جمله وام ودیعه مسکن را به 

متقاضیان پرداخت کند .

»کد واریزی« اسم رمز فرار بانک ها از پرداخت وام ودیعه مسکن 
پای اضافه برداشت در میان است

نقدینگیبرایبورسازنانشبواجبتر
ب��ازار س��هام در آخری��ن روز معامالتی این 
هفته با نماگرهایی سبزپوش در حالی به کار 
خ��ود پایان داد که همچن��ان حجم و ارزش 
معام��الت در نازل ترین س��طح ممکن قرار 
دارند.به گزارش مهر، بازار س��هام در آخرین 
روز کاری خ��ود درحالی ش��اهد س��بز پوش 
شدن نماگرهای منتخب خود به مدد حمایت 
حقوقی ها از س��هم های شاخص ساز بود که 
معامله گران بازار س��هام در واکنش به روند 
تکنیکالی شاخص بورس، به دنبال شناسایی 
بازدهی ه��ای نوس��انی در ری��ز موج ه��ای 

چارتیس��تی بودند.با این همه تداوم تضعیف 
حج��م و ارزش معامالت بازار س��هام برای 
اغلب معامله گران حقیقی نشاندهنده فرصت 
فروش در روزهای س��بز بازار اس��ت. بازاری 
که با وجود ارزندگی قیمت س��هام و انتش��ار 
گزارش ه��ای عملک��ردی ج��ذاب در برخی 
گروه ها اما ضعف نقدینگی را سیگنالی برای 
نقد کردن سهام و پارک پول در حاشیه بازار 
س��رمایه تا اطالع ثانوی می داند.با این همه 
ام��روز در اغلب نمادهای معامالتی همچون 
شستا معامالت متعادل در محدوده صفر تابلو 

حاکم شد هرچند که کمک ضعیف بازارگردان 
ها و حقوقی ه��ا در تداوم این روند متعادل با 
وجود رخوت و س��کون حاکم بر فضای کلی 
معامالت بازار س��هام قابل کتم��ان نبود.به 
گزارش مهر، طی امروز چهار ش��نبه ۲۹ تیر 
ماه ۱۴۰۱ ش��اخص کل قیمت و بازده نقدی 
ب��ورس تهران با افزای��ش ۳۰۰۲ واحدی به 
یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد رسید. شاخص 
کل هم وزن اما با افزایش ۲۱۰۳ واحدی عدد 
۴۰۳ هزار و ۷۸۱ واحد را به نمایش گذاشت.

ش��اخص بازار اول اما در حالی با ۱۳۹۶ واحد 

افزایش به رقم یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد 
دست یافت که شاخص بازار دوم با ۸ هزار و 
۵۳۱ واح��د افزایش، به عدد ۲میلیون و ۸۶۸ 
هزار واحد رضایت داد.در بورس تهران امروز 
۳ میلیارد و ۴۷۷ میلیون س��هم و اوراق مالی 
قابل معامله در ۲۱۹ هزار و ۶۷۹ نوبت داد و 
ستد ش��د که ارزش��ی بالغ بر ۳ هزار و ۴۸۳ 
میلیارد تومان را در برداشت.در فرابورس نیز 
ش��اخص کل این بازار با ۷۹ واحد کاهش به 
رق��م ۱۹ هزار و ۵۳۹ واحد دس��ت یافت. در 
این بازار، طی روز جاری یک میلیارد و ۴۱۲ 

میلیون س��هم و اوراق مال��ی قابل معامله به 
ارزش بی��ش از ۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان 
معامله ش��د.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار 
بر رش��د امروز شاخص کل بورس تهران به 
ترتیب نمادهای »ش��پدیس« با ۵۶۷و احد، 
»شستا« با ۴۱۲ واحد و »مبین« با ۴۰۳ واحد 
افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی 
»کگل« با ۳۵۲ واحد، »فخوز« با ۲۱۱ واحد 
و »کچ��اد« با ۲۱۰ واح��د کاهش، باالترین 
تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران 

را به خود اختصاص دادند.
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شهرستان

اختتامیهاولینجشنوارهملی
قصهگوییتبییندرمشهدبرگزار

میشود
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی- اختتامیه 
اولین جش��نواره مل��ی قصه گوی��ی تبیین با 
حضور مسئوالن کشوری و استانی بامعرفی 

برگزیدگان در مشهد برگزار می گردد.
دبیر اولین جش��نواره مل��ی قصه گویی تبیین 
در ای��ن رابطه گفت: ه��دف از برگزاری این 
جشنواره؛ تبلیغ و ترویج سبک زندگی قرآنی 
در جامعه، جریان س��ازی تولید آثار قرآنی با 
استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآن و عترت و 
تشکل های مردم نهاد دینی و توجه به کتاب 
قرآن به عنوان دستورالعمل زندگی بیان کرد.

وجیه��ه رفائ��ی  بابی��ان اینک��ه متولی این 
جشنواره وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی است 
و دبیرخانه آن در اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی خراس��ان رضوی اس��ت، ادامه داد: 
تعمی��ق باورهای اعتق��ادی و دینی کودکان 
و نوجوانان از طری��ق پرداختن به قصه های 
قرآن��ی، پرورش حس��ن زیبایی شناس��ی در 
نوع بازآفرینی قصه های قرآنی و آش��نایی با 
داس��تان های قرآن کریم از دیگر اهداف این 

جشنواره عنوان کرد.
دبیر اولین جش��نواره مل��ی قصه گویی تبیین 
با اش��اره به قالب جش��نواره ک��ه به صورت 
تصوی��ری و صوتی اس��ت، ب��ه موضوعات 
جشنواره اشاره کرد و افزود: قصه های قرانی، 
مفاهیم معارف��ی برگرفته از قرآن )مضامینی 
مانن��د صداق��ت ترویج فرهن��گ مهربانی و 
کمک به دیگران، اقامه نماز و آثار آن، توجه 
به فرهنگ معنویت( ازجمله موضوعاتی بوده 
است که عالقه مندان می توانستند با مراجعه 
به قرآن کریم و کتاب های داستانی قرآنی در 

این جشنواره شرکت نمایند.
وی با اش��اره به اینکه ۲۵۶۹ اثر به جشنواره 
رس��یده اس��ت و در سه رده س��نی کودک، 
نوجوان و بزرگ سال در این جشنواره شرکت 
کردند، افزود: با توجه به آثار ارسالی در قالب 
صوتی و تصویری ۲۸ نفر برگزیده داریم که 

در روز اختتامیه از آن ها تقدیر خواهد شد...
رفائی بابیان اینکه شرکت کنندگان از تمامی 
استان ها، شهرستان ها و حتی روستاها از این 
جشنواره به خوبی استقبال کردند، افزود: این 
جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
آموزش وپرورش  اسالمی خراس��ان رضوی، 
استان خراسان رضوی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، موسس��ه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی، مرکز قرآن کریم 
آس��تان قدس رضوی و سازمان بسیج جامعه 

زنان برگزارشده است.
گفتنی اس��ت اختتامیه اولین جش��نواره ملی 
قصه گویی تبیین روز پنج شنبه ۳۰ تیرماه  در 
س��الن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی 
خراسان رضوی با حضور و سخنرانی معاون 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و مس��ئوالن اس��تانی و تقدیر از برگزیدگان 

برگزار می گردد.

احیایبیشاز۴۰هزارهکتارازدشت
هایدهلران

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم 
گفت: ۴۰ هزار هکتار از دش��ت های عباس، 
عین خش��ک و فکه در شهرس��تان دهلران 

برای فعالیت کشاورزی احیا شده است.
»آذرنوش عموزاده« اظهار داشت: طرح احیاء، 
تجهیز و نوس��ازی ۵۵۰ ه��زار هکتار اراضی 
کشاورزی خوزستان و ایالم در سفر سال ۷۶ 
مقام معظم رهبری به خوزستان تصویب شد 
که ۵۰ هزار هکتار آن در حوزه اس��تان ایالم 
با اعتبار اولیه یک هزار میلیارد تومان از محل 
صندوق توس��عه ملی در سال ۹۳ اجرای آن 

آغاز شده است.
وی افزود: محدوده اجرای طرح احیا، تجهیز 
و نوس��ازی اراضی کشاورزی استان ایالم در 
دشت های عباس، عین خشک، فکه و بخشی 

از شمال استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم تصریح 
کرد: این اراضی قبل از اجرای طرح ۵۵۰ هزار 
هکت��اری جزو اراضی بیابانی و فاقد آب بوده 
اس��ت و تاکنون حدود ۴۴ هزار هکتار آن در 
مدار بهره برداری اس��ت و مابقی نیز با تامین 

اعتبار عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.
»عم��وزاده« ادامه داد: از جمل��ه اهداف این 
طرح افزایش سطح زیرکشت آبی شهرستان 
و به تبع آن افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد 
اش��تغال پایدار و مولد، جلوگیری از مهاجرت 
روستائیان و حتی ایجاد مهاجرت معکوس و 
از همه مهمتر رونق آبادانی در اراضی مرزی 

شهرستان بوده است.

محکومیت۴واحدتولیدیایالمبه
دلیلعدمرعایتاستاندارد

  مدی��رکل اس��تاندارد ای��الم از محکومیت 
چهار واح��د تولی��دی ایالم ب��ه دلیل عدم 
رعایت استاندارد خبر داد. مهناز همتی اظهار 
داش��ت: با وجود هشدارهای داده شده مبنی 
ب��ر رعایت حقوق مصرف کنندگان و قوانین 
جاری س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران، این 
واحدهای تولیدی به علت س��وء استفاده از 
عالمت استاندارد به صورت جعلی و عرضه 
ف��رآورده غیر اس��تاندارد ب��ه مراجع قضایی 
معرفی ش��دند. وی با بیان اینکه این احکام 
در راستای اجرای مواد قانونی و شکایت این 
اداره کل، توس��ط دادگاه کیفری صادر شده 
است،افزود: محکومیت واحدهای تولیدی به 
دلیل جعل نش��ان استاندارد و تولید و عرضه 
فرآورده مش��مول اس��تاندارد اجباری بدون 
دریافت پروانه استاندارد بوده است. مدیرکل 
استاندارد ایالم تاکید کرد: حفظ و صیانت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگانی که 
تمامی موازی��ن قانونی را رعایت می کنند از 
وظایف س��ازمانی اداره کل استاندارد استان 
بوده و در این م��وارد هیچ قصوری پذیرفته 
شدنی نیس��ت. وی بیان داش��ت: سه واحد 
تولیدی تیرچ��ه در ایالم، ب��ه دلیل تولید و 
عرضه فرآورده مش��مول اس��تاندارد اجباری 
بدون دریافت پروانه استاندارد جمعاً” محکوم 
ب��ه پرداخت جریم��ه نقدی ب��ه مبلغ ۴۶۰ 
میلیون رال��ن و دوازده ماه و حبس تعزیری 
شدند. همتی در پایان از شهروندان خواست 
تا هرگونه موارد نادرست و مشکوک در حوزه 
استاندارد را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۱۵۱۷، 
رس��یدگی به ش��کایات اداره کل استاندارد 

استان اطالع دهند.

شهرداریاصفهان،اولینشهرداری
کهفضایسبزشهریباروشآبیاری

تحتفشار،آبیاریمیکند
  مریم کربالیی -سازمان پارک ها و فضای 
سبز یکی از سازمان های شهرداری اصفهان 
اس��ت ک��ه وظیف��ه آن نگه��داری فضای 
سبزش��هری را دارد و وظیف��ه ایجاد محیط 

زیست متناسب به عهده این سازمان است.
مدیر عامل س��ازمان پارکها و فضای س��بز 
،مجید عرفان منش گفت: در اصفهان ۵۶۰۰ 
هکتار فضای س��بز وجود دارد که بخشی از 
آن در اختیار سایر نهاد ها و بخش عمده آن 
زیر نظر شهرداری است . عرفان منش گفت 
: در اصفه��ان حدود ۱۵۰۰ هکتار تحت نظر 
نهادهای مثل های نظامی ، دانشگاه ها و... 
است. مدیر عامل س��ازمان پارکها و فضای 
س��بز اصفهان گفت : طبق قانون هرکجایی 
که مربوط به فضای س��بز باش��د ، رسیدگی 
و مدیری��ت مربوط به آن زیر نظر س��ازمان 

پارکها و فضای سبز است.
  وی تصریح کرد : برای محاسبه نیاز فضای 
س��بز به آب ش��یوه های علمی مد نظر قرار 
گرفته اس��ت . براساس تحقیقات علمی این 
نیازی چیزی ح��دود ۶۰ میلیون متر مکعب 
در سال است که فضای سبز با نشاط داشته 
باشیم و فضای سبز بتواند وظیفه اکولوژیک 
خود را ادا کند اما متاسفانه در چند سال اخیر 
چی��زی بیش از ۲۵ میلی��ون متر مکعب در 
سال آب نداشته ایم که حدود ۸ میلیون متر 
مکع��ب این آب ها از پس��اب فاضالب بوده 

است.

طرحجامعآبرسانیغدیر،تابستان
جاریبهپایانمیرسد

مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار 
خوزس��تان از کامل ش��دن طرح میان مدت 
طرح جامع آبرس��انی غدیر تا پایان تابستان 

سال جاری خبرداد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری 
خوزس��تان؛ محمد خانچی در حاشیه بازدید 
از طرح جامع آبرسانی غدیر: طرح میان مدت 
آبرس��انی غدیر، ب��ا ظرفی��ت افزایش ۱۰۰ 
درص��دی حجم و ۵۰ درص��دی کیفیت آب 
شرب خوزس��تان در تابستان سال جاری به 

پایان می رسد.
محمد خانچ��ی، ضمن تبریک عید س��عید 
غدیر خم به مردم ش��ریف خوزستان اظهار 
داش��ت: پروژه میان مدت ط��رح جامع غدیر 
که پیش بینی می ش��د در ط��ول ۳۶ ماه به 
پایان برسد، با تالش جهادی فرزندان ایران 
در زمانی ۱۲ ماهه یعنی تابس��تان امسال به 

پایان خواهد رسید.
وی افزود: بر اس��اس کارشناسی های انجام 
ش��ده ب��ا توجه ب��ه گس��تردگی جبهه های 
عملیاتی ط��رح میان مدت آبرس��انی غدیر، 
پیش بینی می ش��د این طرح ظرف مدت ۳۶ 
ماه اجرا و به بهره برداری برس��د؛ اما با توجه 
به تأکید رئیس محترم جمهور و وزیر محترم 
نیرو در سفر به استان خوزستان، سازمان آب 
و برق خوزستان با اس��تفاده از ظرفیت های 
فنی خود و با استفاده از توان فنی و عملیاتی 
مش��اوران و پیمانکاران ساخت و اجرا، سعی 
دارد ای��ن پروژه را ظ��رف مدت ۱۲ ماه و در 

تابستان سال جاری به بهره برداری برساند.

اخبار

جش��ن ملی ارتباطات و رواب��ط عمومی، 
همزمان با بزرگداش��ت مقام ش��امخ پدر 
روابط عمومی و اختتامیه دومین جشنواره 
ایده های خ��الق روابط عمومی با حمایت 
ش��رکت فوالد مبارکه در دانش��گاه علوم 
پزشکی اصفهان برگزار شد. در این مراسم 
خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی 
ایران در سخنانی با اشاره به فرارسیدن روز 
جهان��ی روابط عمومی گف��ت: در این روز 

بزرگ، افرادی که از جنس روابط عمومی 
هس��تند باید هم��ه تالش خ��ود را برای 
شناس��اندن روابط عمومی به مردم کشور 
و دنیا داش��ته باش��ند. وی افزود: مفاهیم 
رواب��ط عمومی بای��د از س��نین پایین به 
جامعه منتقل شود و در این زمینه از سنین 
دبستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا این 
فرهن��گ در جامعه نهادینه ش��ود. رئیس 
انجمن روابط عمومی ایران خاطرنش��ان 

کرد: دکتر نطقی، پدر روابط عمومی ایران 
یکی از بزرگترین استادان روابط عمومی و 
عامل اصلی تشکیل انجمن روابط عمومی 
بوده که خدمات زیادی ازجمله تأس��یس 
رش��ته روابط عمومی را ب��ه جامعه تقدیم 
کرده اس��ت. رفیعی تصریح کرد: توس��عه 
پایدار نیازمند روابط عمومی اس��ت و باید 
در متن باشد، نه در حاشیه یک سازمان و 
بای��د بتواند وظایف خود را در کنار مدیران 

س��ازمان انجام ده��د. وی در پایان اذعان 
داش��ت: روابط عمومی  شرکت های فوالد 
مبارک��ه و ذوب آه��ن اصفه��ان به عنوان 
۲ صنعت بزرگ کش��ور، ب��ه فعالیت های 

شایسته و درخور توجهی مشغول هستند.
در این مراسم اختتامیه جشنواره ایده های 
ق رواب��ط عمومی که با ش��عار جهاد  خالاّ
تبیین، رواب��ط عمومی و امی��د اجتماعی 
برگزار شد، از فعالیت روابط عمومی استان 

و کشور تجلیل گردید.
همچنی��ن در این مراس��م از واحد روابط 
عمومی ش��رکت فوالد مبارکه تجلیل شد 
ق به این  و جای��زه ملاّی روابط عمومی خالاّ

شرکت اهدا شد.

قبهفوالدمبارکهرسید جایزهملاّیروابطعمومیخالاّ
درجشنملاّیارتباطاتوروابطعمومی؛

نقشآموزشوپرورشدرکشفاستعدادهایمناطقمحرومحیاتیاست
مش�هدمقدسمحمدرضارحمتی-تولیت آس��تان قدس 
رض��وی گفت: در مناطق محروم کش��ور اس��تعدادهای 
زیادی نهفته است که آموزش و پرورش می تواند موجب 

کشف و بروز آنها شود.
حجت االس��الم والمس��لمین احمد مروی در دیدار وزیر 
آموزش و پرورش که در حرم مطهر رضوی انجام ش��د، 
قداس��ت و اهمیت کار آموزش و پرورش را بس��یار باال 
دانست و اظهار کرد: گستردگی وزارت آموزش و پرورش 
و نقش آن در ش��کل دهی به زیرساخت فکری، تربیتی، 
علمی و اخالقی نس��ل آینده کشور، موجب اهمیت این 
وزارتخانه اس��ت. وی مدیریت صحیح وزارت آموزش و 
پرورش را با توجه به عظمت و اهمیت آن، بسیار حیاتی 
دانس��ت و با اش��اره به فراهم بودن زمینه اس��تعدادیابی 
کودکان در مدارس، ابراز کرد: اس��تعدادهای فراوانی در 
مناط��ق محروم و کم برخوردار کش��ور وج��ود دارد که 
آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی در شناس��ایی و 

فراهم آوردن زمینه پرروش آن ها داشته باشد.
تولیت آس��تان ق��دس رضوی مناطق محروم کش��ور را 
سرشار از استعدادهای نهفته دانست و ابراز کرد: بسیاری 
از نخبگان بالقوه کشور در روستاها و مناطق کم برخوردار 
هس��تند؛ آموزش و پرورش می تواند در اس��تعدادیابی و 
پرورش اس��تعدادهای برتر مناطق محروم با هدف نخبه 
پروری و تربیت افراد متخصص برای آینده کشور ایفای 

نق��ش کند. وی در ادامه به اهمیت توجه به امام رضا)ع( 
در کتب درسی اشاره کرد و با بیان اینکه جای زندگینامه 
امام رضا)ع( در کتاب های درس��ی مدارس خالی اس��ت، 
گفت: در ایران تنها یک امام معصوم وجود دارد، اما جای 
زندگینامه، س��یره و آموزه های این ام��ام رئوف در کتب 

درسی خالی است.
حجت االس��الم والمسلمین مروی افزود: تهیه محتوای 
متناس��ب با فرهنگ رضوی و پرداخت��ن به زندگینامه و 

معرفی الگوی اخالقی، زندگی و آموزه های امام رضا)ع( 
در کتاب های درس��ی و محتوای آموزشی مدارس بسیار 

حائز اهمیت است.
وی ب��ا بیان اینکه در میان ائم��ه اطهار)ع(، امام رضا)ع( 
فرصت بیش��تری برای تبیین جای��گاه امامت و والیت 
داش��ته اند، اظهار کرد: برای تبیین جایگاه والیت فقیه و 
تقویت مبانی معرفتی، فرهنگی و حکومت اسالمی باید 

به آموزه های امام رضا)ع( برگردیم.

تولیت آس��تان قدس رضوی با بیان اینکه چهارشنبه ها 
روز خاص زیارتی امام رضا)ع( اس��ت، عنوان کرد: خوب 
اس��ت در چهارش��نبه ها مدارس سراسر کشور مراسمی 
برای توجه به امام رضا)ع( داش��ته باشند، به عنوان مثال 
دانش آموزان چن��د دقیقه پیش از رفتن به کالس ها در 
صف��وف صبحگاهی صلوات خاصه حض��رت رضا)ع( را 
قرائت کنند؛ این امر می تواند در ایجاد ارتباط قلبی میان 
آتیه سازان کشور و حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( 

مؤثر باشد.
وی معلمان را تربیت کنندگان نیروی انسانی آینده کشور 
دانست و با اشاره به مقام واالی معلم، اظهار کرد: معلمان 
قشر فرهیخته جامعه و مقام بسیار باالیی دارند که الزم 
اس��ت در کتب درس��ی به مقام و منزلت واالی معلمی 

پرداخته شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی در پایان ضمن اعالم 
آمادگی آس��تان قدس رضوی ب��رای همکاری با وزارت 
آموزش و پرورش گفت: آستان قدس وظیفه خود می داند 
به میزان امکانات و مق��دورات در حوزه های فرهنگی با 

وزارت آموزش و پرورش همکاری کند.
گفتنی اس��ت، در ابتدای این دیدار یوس��ف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش گزارش��ی از ش��رایط آموزشی مدارس 
کش��ور و برنامه  های این وزارتخانه در عرصه فرهنگی 

ارائه کرد.

تولیتآستانقدسرضویدردیدارباوزیرآموزشوپرورش:

صرفهجوییدرمصرفآبامریمهموضروریاست
مدیرعاملشرکتآبفا؛

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
ای��الم گفت: ب��ا توجه به کاه��ش بارندگی 
صرفه جویی در مص��رف آب امری مهم و 

ضروری است.
پروی��ز ناصری با اش��اره به اینکه ش��رکت 
آبفا هم��ت و تالش خود را بر تامین پایدار، 
مطمئن و کیفی آب برای تمامی مشترکین 
و جلوگیری از مش��کالت ناشی از افزایش 
مص��رف متمرک��ز نم��وده، اظهار داش��ت: 
افزایش دمای هوا طی روزهای اخیر موجب 
افزای��ش حداکث��ری مص��رف آب گردیده 
اس��ت که در این راس��تا نیازمن��د همکاری 
و مش��ارکت ش��هروندان عزیز هستیم تا با 
مص��رف منطقی و صحیح خود و جلوگیری 
از هدر روی آب، ما را در انجام این رس��الت 

خطیر یاری نمایند.
وی افزود: مردم به خوبی آگاه هس��تند که 
با کمبود آب مواجهیم، اما به نظر می رس��د 
هنوز این خطر به یک باور تبدیل نش��ده و 

صرفه جویی به خوبی صورت نمی گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم با تاکید بر اینکه 
س��رانه مصرف در اس��تان از استانداردهای 
تعریف شده بس��یار باالتر است، یادآور شد: 
این امر لزوم توجه بیش��تر به رعایت الگوی 
مصرف و اس��تفاده بهین��ه از آب را بیش از 

پیش نمایان می کند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
ایالم تصریح کرد: اس��تان ای��الم به دلیل 
توپوگراف��ی، جن��س و ش��یب زمی��ن و نیز 
کوهس��تانی بودن، متاس��فانه هم از لحاظ 

اجرای پروژه ها و ه��م از لحاظ قیمت تمام 
ش��ده آب ج��زو گران ترین مناطق کش��ور 
اس��ت. وی ادام��ه داد: هزینه های هنگفتی 
برای ایجاد مخازن ذخیره آب، تصفیه خانه، 
خط��وط انتق��ال و ش��بکه های توزی��ع آب 
ش��هری و روس��تایی و نیز نصب انشعابات، 
رفع شکس��تگی خطوط انتقال آب و شبکه 
توزیع آب می ش��ود لذا باید توجه ویژه ای به 
مدیریت بهینه منابع آب بر پایه همکاری و 
مشارکت تمام سطوح و الیه های اجتماعی 
، ش��هروندان ، سازمان ها و نهادهای دولتی 

صورت پذیرد.
ناص��ری اظه��ار داش��ت: در کن��ار کاهش 
بارندگی، فقدان مدیریت مناسب مصرف آب 
و عدم صرفه جویی در مصرف در حوزه های 

کشاورزی و آش��امیدنی و تداوم خشکسالی 
باع��ث کاهش ذخایر آب ه��ای زیرزمینی و 
نیز خش��ک ش��دن بس��یاری از رودخانه ها، 
چش��مه ها و در نتیجه تش��دید تنش آبی در 

روستاها شده است.
وی با تأکید بر اینکه تمام تالش ما جلوگیری 
از ایجاد خلل در کمیت و کیفیت آب است، 
ابراز داشت: در این راستا کمک مردم شریف 
اس��تان باالخص شهر ایالم می تواند کمک 

مؤثری برای تأمین آب باشد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
ای��الم گفت: می ت��وان با اق��دام هایی به 
ظاه��ر کوچ��ک و کم هزین��ه مانند کاهش 
زمان استحمام، عدم شست و شوی ماشین 
و حیاط منازل، با ۲۰ درصد کاهش مصارف 

غیرضرور که عمدتا در آشپزخانه های منازل 
ص��ورت می گیرد، مس��ائل را ب��ه گونه ای 
مدیریت کرد تا امکان تامین آب برای همه 

هم استانی های عزیز فراهم شود.
الزم به ذکر است؛ اس��تان ایالم امسال  از 
نظ��ر بارندگی بیش��ترین کاه��ش بارندگی 

نسبت به سنوات گذشته را داشته است.

کمیسیون برنامه ریزی شورای هماهنگی 
امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان و 
با حضور اعضاء و معاون دادستان سمنان و 
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و 
امور حقوقی استانداری سمنان به میزبانی 
ش��رکت برق منطقه ای س��منان برگزار 

گردید. مهندس مجید وفایی ، مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به 
محدوده فعالیت های شرکت برق منطقه 
ای سمنان و وظایف این شرکت در انتقال 
و توزی��ع برق گفت : با وجود گس��تردگی 
جغرافیایی استان سمنان ، خطوط انتقال و 
فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سمنان 
به ط��ول بیش از ۲ ه��زار کیلومتر مدار ، 
وظیفه انتقال انرژی الکتریکی در س��طح 

استان را انجام می دهند.
وی با اش��اره به ش��رایط فصل تابستان و 

افزای��ش مصرف برق گفت : برنامه ریزی 
های الزم از ماه های پایانی سال گذشته 
انجام شد تا با کمترین مشکل از پیک بار 

تابستان عبور نمائیم.
مهن��دس وفایی ش��رایط اقلیمی اس��تان  
را مناس��ب برای س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در انرژی های نو و تجدیدپذیر 
دانس��ت و اف��زود :  متولی ان��رژی های 
تجدید پذیر در وزارت نیرو ، شرکت ساتبا 
بوده و شرکت برق منطقه ای سمنان فقط 
تسهیل کننده در واگذاری زمین به سرمایه 

گذاربه عنوان عامل ساتبا می باشد.
در ادامه الهه راس��تگو ، معاون پیشگیری 
و حقوق عامه دادس��تان مرکز اس��تان با 
قدردانی از تالش های شرکت برق منطقه 
ای سمنان در تامین برق پایدار گفت :  از 
ظرفیت استان س��منان در احداث نیروگاه 
های بادی و خورشیدی باید بهره برداری 

مناسب صورت پذیرد.
محمود قدرتی ، مدی��ر کل دفتر مدیریت 
عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری 
سمنان  نیز در این جلسه با اشاره به اهداف 

تشکیل این کمیسیون گفت : نگاه اصلی 
ای��ن کمیس��یون، اجرایی نم��ودن حق و 
حقوقی است که در قوانین تعریف شده و 

بررسی روش های تحقق آن می باشد.
عملک��رد  مدیری��ت  دفت��ر  کل  مدی��ر   
بازرس��ی و امور حقوقی استانداری سمنان  
رضایتمندی مردم را اولویت کارها دانست 
و افزود : هر چقدر هماهنگی بین دستگاه 
ها بیشتر شود به اهداف  تعیین شده بهتر 
خواهیم رسید. محمد مهدی وحدتی  مدیر 

دفتر روابط عمومی

دستگاههایاجراییاستاندرشرکتبرقمنطقهایسمنان
برگزاریجلسهکمیسیونبرنامهریزیشورایهماهنگیامورحقوقی

پذیرش2۰اشتراکعمدهازسویگازخوزستاندرسهماههنخستسالجاریانجامشدهاست
مدیربهرهبرداریشرکتگازاستانخوزستان:

در راستای تحقق شعار سال و ایفای مسئولیت 
اجتماعی شرکت گاز استان خوزستان، علی 
اکبر نکونام مدیر بهره برداری گاز خوزستان 
از پذیرش ۲۰ اش��تراک عمده طی سه ماهه 

نخس��ت س��ال جاری خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، 
عل��ی اکبر نکون��ام مدیر بهره ب��رداری این 
ش��رکت گفت: طی س��ه ماهه نخست سال 

جاری ۱۴۸ مورد پرونده تقاضای اش��تراک 
عمده ص��ورت گرفته اس��ت و از این تعداد 
۲۰ مورد پذیرش شده است.  نکونام با بیان 
مطلب فوق افزود: یکی از قراردادهای مهم 

طی س��ه ماهه نخست س��ال جاری، انعقاد 
قرارداد با شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان 

با ۲۰۰ هزار متر مکعب مصرف گاز است.
 مدی��ر به��ره برداری ش��رکت گاز اس��تان 

خوزستان تصریح کرد: از تعداد ۲۰ اشتراک 
عمده پذیرش ش��ده ۱۹ مورد انعقاد قرارداد 
با مرغداری ها ب��ا مصرف ۱۶۰ متر مکعب 

می  باشد.

استانسمنان،آمادهمیزبانیازسرمایهگذارانوشرکتهایژاپنیاست
دردیدارسفیرژاپندرجمهوریاسالمیایرانبااستاندارسمنانعنوانشد:

اس��تاندار س��منان در دیدار با سفیر ژاپن در 
جمهوری اس��المی ایران بر اعالم آمادگی 
اس��تان مبنی ب��ر میزبانی از ش��رکت ها و 

سرمایه گذاران ژاپنی تاکید کرد.
 س��ید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان 
در دی��دار با ایکا واکازوتوش��ی س��فیر ژاپن 
در جمهوری اس��المی ایران که عصر س��ه 
ش��نبه ۲۸ تیرماه به میزبانی دفتر اس��تاندار 
برگزار شد، گفت: اس��تان سمنان با قابلیت 
های فراوان گردش��گری، صنعتی و معدنی 

آماده میزبانی از س��رمایه گذاران و شرکت 
های ژاپنی بوده و در این راس��تا از هیچ نوع 

همکاری دریغ نخواهد نمود.
 وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
و تنوع زیس��ت محیطی استان گفت: استان 
سمنان بعنوان ایرانی کوچک، دارای قابلیت 
های فراوانی بوده و در بسیاری موارد بعنوان 

استان نخست کشور مطرح می باشد.
 هاشمی در این دیدار ضمن دعوت از سفیر 
ژاپن بمنظ��ور بازدید از موقعیت های خاص 

گردش��گری، صنعت��ی و معدنی اس��تان بر 
اس��تان  فی مابین  همکاری های  ض��رورت 
س��منان و کش��ور ژاپن تاکید کرد و افزود: 
ب��ا توجه به وج��ود ظرفیت ها و پتانس��یل 
های بس��یار در اس��تان از یک سو و تراکم 
مراکز صنعتی و ... در اس��تان های همجوار 
تهران، اس��تان س��منان می توان��د مکانی 
مناسب بمنظور س��رمایه گذاری خارجی در 
ایران باشد. ایکا واکازوتوشی سفیر ژاپن در 
جمهوری اسالمی ایران نیز در این دیدار با 

اظهار خوشحالی از س��فر به استان سمنان 
هدف خود را از این س��فر دیدار با اس��تاندار 
، آشنایی بیشتر با استان سمنان و همکاری 
های مش��ترک میان استان و کش��ور ژاپن 
اعالم کرد و افزود: در این س��فر از س��وی 
دولت و ملت ژاپن ، دس��تگاه مامو گرافی که 
در درمان س��رطان کاربرد ف��راوان دارد به 
مجموعه خیریه راه آس��مان در سمنان اهدا 

خواهد شد.
وی همچنین با اش��اره به ش��ناخت خود از 

ظرفیت های غنی اس��تان س��منان ، اظهار 
امی��دواری نم��ود که ای��ن س��فر بتواند در 
تعامالت دوسویه و همچنین سرمایه گذاری 
ژاپن در بخش های مختلف از جمله خودرو 
س��ازی ، کش��اورزی و ... در استان سمنان 

موثر واقع گردد.
در  خارج��ي  س��رمایه گذاري  از  اس��تقبال 
شهرک های صنعتی استان سمنان/ اولویت 
صنایع ک��م اب بر ، خ��الق و دانش بنیان 

است
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جامعه

سریال»جیران«توقیفشد
در پی ش��کایت شکایت شاکی خصوصی به 
لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و براساس 
حک��م قضایی، ادامه پخش س��ریال نمایش 
خانگی جیران متوقف ش��د.در پی ش��کایت 
شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی 
و هنری و براساس حکم قضایی، ادامه پخش 
سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد.این 
حکم پس از بررس��ی های الزم، در راس��تای 
م��اده ۲۹ قانون حمایت از مولفان و مصنفان 
و هنرمن��دان و در جهت حمایت از بزه دیده 
)شاکی خصوصی(، صادر شده است.براساس 
این گزارش و طبق حکم صادره، ادامه پخش 
سریال با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد 
بود.جیران یک مجموعه تلویزیونی ایرانی در 
ژانر عاش��قانه تاریخی به کارگردانی حس��ن 
فتحی، نویس��ندگی احسان جوانمرد و فتحی 
و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه است. داستان 
ای��ن مجموعه به وقایع بعد از مرگ امیرکبیر 
و آشنایی ناصرالدین شاه با خدیجه تجریشی 
ملقب به جیران می پردازد. تاکنون ۲۳ قسمت 
از فصل نخس��ت این س��ریال پخش ش��ده 

است.

2مرزباندردرگیریباگروهکهای
تروریستیدربانهشهیدشدند

معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی فراجا از 
درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک های 
تروریس��تی و معاند خب��ر داد و گفت: در این 
عملیات ۲ نفر از دالور مردان مجاهد مرزبانی 
به ن��ام های س��تواندوم »مه��دی محمدی 
نس��ب« و اس��تواردوم » علی فاضلی شاد« 
در م��رز بان��ه به فیض ش��هادت نائل آمدند. 
س��رهنگ » رضا ش��یراوژن » اظهار داشت: 
شب گذشته مرزبانان غیور ایران اسالمی در 
راستای حراست از کیان ایران اسالمی حین 
پایش نوار مرز با افراد مس��لح تروریست که 
قصد داشتند از ۲ نقطه مرزی در هنگ های 
پاوه و بانه وارد کشور شوند، مواجه شدند.وی 
با اش��اره به اینکه مرزبانان با آتش سنگین و 
مقابله مقتدرانه مانع از نفوذ تروریس��ت ها به 
داخل کش��ور شدند افزود: در این ۲ عملیات، 
یک گروهک تروریستی منهدم و مقادیر قابل 
توجهی س��الح و مهمات کش��ف شد.معاون 
فرهنگی و اجتماعی مرزبانی فراجا گفت: در 
این عملیات ها ۲ نفر از دالور مردان مجاهد 
مرزبانی ب��ه نام ه��ای س��تواندوم »مهدی 
محمدی نسب« و اس��تواردوم«علی فاضلی 
شاد » به فیض ش��هادت نائل آمدند.فرمانده 
مرزبانی اس��تان کردستان نیز ضمن تسلیت 
این حادثه تلخ به خانواده این شهیدان افزود: 
مراسم تشییع این ۲ مرزبان عصر امروز در بانه 
برگزار و س��پس پیکر مطهر آنان به قزوین و 
کرمانشاه منتقل خواهند شد.شهرستان مرزی 
بانه در ۲۷۰ کیلومتری س��نندج مرکز استان 
کردس��تان قرار دارد و شهرستان مرزی پاوه 

نیز در استان کرمانشاه واقع شده است.

زوجسارقلوازمخودرودستگیری
شدند/اجرایطرحجمعآوری
معتادانمتجاهردرپایتخت

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
زوج س��ارق ل��وازم و محتوی��ات خ��ودرو در 
ش��هرک قدس خبر داد و گفت: از مخفیگاه 
س��ارقان ۳۰ قلم انواع لوازم س��رقتی کشف 
شد.س��رهنگ جلیل موقوفه ای اظهارداشت: 
عملیات کالنتری ش��هرک ق��دس در حال 
گشت زنی در شهرک قدس به خانمی که با 
مشاهده ماموران از کنار خودرو سواری پارک 
ش��ده متواری ش��د مشکوک ش��دند و برای 
بررسی بیش��تر به خودرو مراجعه کردند.وی 
ب��ا بیان اینکه مام��وران در مراجعه به خودرو 
مشاهده کردند قفل درب خودرو تخریب شده 
است به س��رعت برای دستگیری متهم وارد 
عمل ش��دند افزود: با توج��ه به فرار متهم به 
صورت پیاده با درایت و هوش��یاری ماموران 
مته��م در تعقیب و گریز در خیابانی دیگر که 
در کنار خودروهای پارک شده پنهان شده بود 
دستگیر ش��د و در بررسی داخل کیف متهم 
آالت و ادوات سرقت کشف شد.رئیس پلیس 
پیشگیری تهران ادامه داد: متهم ۳۲ ساله در 
تحقیقات اولیه به جرم س��رقت لوازم خودرو 
با همدس��تی همس��ر خود در شهرک قدس 
اعتراف کرد که همسر وی با دیدن ماموران 
از محل متواری ش��ده بود.وی اظهارداشت: 
ماموران با دریافت مجوز قضایی به مخفیگاه 
متهم مراجعه و در یک عملیات منس��جم و 
غافلگیرانه همس��ر متهم را در محل دستگیر 
و در بررس��ی از این محل تعداد ۳۰ قلم انواع 
ل��وازم س��رقتی از جمله ضب��ط و باند، جک 

خودرو و مدارک هویتی کشف شد.

برخوردباسرتیمگشتانتظامیبه
دلیلرفتارخارجازضوابطبامردم

پلی��س تهران از برخورد با س��رتیم گش��ت 
انتظامی ب��ه دلیل برخورد خ��ارج از ضوابط 
با یکی از ش��هروندان خب��ر داد. به گزارش 
ایرن��ا، فرماندهی انتظامی ته��ران بزرگ در 
اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: در پ��ی اطالع از 
برخورد خارج از ضوابط یکی از گش��ت های 
پلیس با یکی از شهروندان موضوع به سرعت 
رس��یدگی و با س��رتیم این واحد انتظامی به 
دلیل س��وءمدیریت برخورد انضباطی شد.در 
ویدیوی��ی ک��ه در فض��ای مجازی منتش��ر 
ش��د یکی از ش��هروندان از مأم��وران پلیس 
درخواس��ت می کرد ت��ا دخت��ر او را به دلیل 
بیماری از خودروی گشت پلیس پیاده کنند.
زن میانس��الی در این ویدیو مدعی است که 
دخترش مبتال به بیماری است و از مأموران 
پلیس می خواهد تا او را از خودروی گش��ت 
پیاده کنند اما راننده خودروی گش��ت نسبت 
به این درخواس��ت بی تفاوت بوده و به مسیر 

خود ادامه می دهد.

فراخوانمشموالناعزامیمرداد
۱۴۰۱

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای 
اعالم کرد: کلیه مشموالنی که برگ آماده به 
خدمت به تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۱دریافت 
کرده اند باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰(، معرفی نامه 
مش��موالن ب��ه مراکز آم��وزش را دریافت و 
برابر اطالعات درج ش��ده در آن اقدام کنند.
این دسته از مش��موالن باید روز شنبه یکم 
مرداد ۱۴۰۱ در س��اعت، مح��ل و مراکزی 
که در معرفی نامه مش��موالن اعالم ش��ده، 
حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند.مش��موالن اعزامی بای��د کارت تزریق 
واکسیناسیون کووید ۱۹ و واکسن مننژیت و 
دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مش��موالن باید اصل مدارک مورد نیاز اعم 
از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، 
برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، 
مدارک مربوط به ش��رایط خاص را به همراه 
خود داشته باشند.در این اطالعیه آمده است، 
ع��دم حضور به موق��ع در زمان و محل های 
تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 
۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان 

رفتار خواهد شد.

نشتگازهتلیدرمشهدمنجربهتخلیه
بیشاز3۰۰مسافرشد

سرپرست آتش نشانی شهر مشهد گفت: در 
پی حادثه نشت گاز منواکسید کربن در هتلی 
در خیاب��ان امام رضا )ع( این ش��هر تعدادی 
مسافر مسموم و ۳۱۸ مس��افر نیز به بیرون 
این مجموعه منتقل شدند.آتشپاد سوم مجید 
فرهادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
امروز در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ مبنی 
بر وقوع حادثه برای تعدادی مس��افر در یکی 
از هتل های محدوده مرکزی ش��هر مشهد، 
گروه های نجات و پشتیبانی در خیابان امام 
رضا این ش��هر  اعزام شدند.وی اضافه کرد: 
با حضور نجاتگران آتش نش��انی در محل و 
بررس��ی میدانی از داخل این هتل مشخص 
شد،تعدادی از مسافراتن بدلیل استنشاق گاز 
س��می منواکسید کربن )co( با عالیم تهوع 
و س��رگیجه دچار مس��مومیت ش��ده اند که 
آتش نش��انان بالفاصله ب��ا توجه به اهمیت 
سالمت مسافران اقدام به تخلیه فوری ۳۱۸ 
نف��ر از حاضران این هتل کردند.سرپرس��ت 
آتش نشانی ش��هر مشهد گفت: طبق اعالم 
مسووالن اورژانس ۲۵ نفر در این حادثه دچار 

گازگرفتگی و به بیمارستان منتقل شدند.

تکذیباعمالمحدودیتهایکرونایی
دراستانتهران

اداره کل رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
اس��تانداری تهران با انتشار  اطالعیه ای خبر 
اعمال محدودیت های جدید کرونایی به دستور 
استاندار تهران را تکذیب کرد.در این اطالعیه 
آمده است: پیرو انتشار خبر در فضای مجازی 
مبنی بر اعمال برخی محدودیت های کرونایی 
در استان تهران به دستور استاندار تهران، به 
اطالع می رس��اند، اعمال هرگونه محدودیت 
کرونای��ی در گرو طرح ای��ن موضوع و اتخاذ 
تصمیم در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
و تأیید نهایی  از سوی ستاد متناظر ملی است 
و هرگونه اخبار در این زمینه از طریق پایگاه 
اطالع رسانی استانداری تهران و رسانه های 
رسمی اطالع رس��انی می شود.تا روز گذشته 
۲۸ تیر  مجموع بیماران کووید۱۹ در کش��ور 
هفت میلیون و ۲۸۹ ه��زار و ۵۴۲ و تاکنون 
هف��ت میلیون ۶۹ هزار و ۶۶۳ نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارس��تان ها ترخیص شده 
اند همچنین مجم��وع جان باختگان بیماری 
کووید۱۹ در کش��ور  ۱۴۱ ه��زار و ۵۳۲ نفر 
است.تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۴۸۹ 
نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۷۹ هزار و ۹۵۴ نفر 
ُدز دوم و ۲۸ میلی��ون و ۶۰۲ هزار و ۵۲۴ نفر، 

ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

اخبار

گ�روهاجتماعی�مه�دیصالحیطاهری:
س��خنگوی وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��کی در توئیتی تصریح کرد، 
 ارز ترجیحی داروهای وارداتی تا پایان سال 
۱۴۰۱ حذف نمی ش��ود.به گزارش »عصر 

ایرانیان» یکی از مشکالتی که این روزها 
به دغدغه اصلی ش��هروندان تبدیل ش��ده 
اس��ت افزایش نرخ دارو بوده و شهروندان 
معتقدند ای��ن افزایش می تواند برایش��ان 
دردس��رهایی را عالوه بر گرانی مس��کن، 
افزای��ش هزینه های زندگی و گرانی های 
هرروزه برایشان ایجاد کند. بنابراین دولت 
تصمیم گرف��ت برای جلوگیری از افزایش 
فشارهای اقتصادی به مردم ، ضمن حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومان��ی ک��ه می تواند منجر به 
افزای��ش نرخ ها ش��ود ، تالش کند تا این 
مش��کل به بخ��ش دارو و درمان تس��ری 
پیدا نکن��د. در همین خص��وص بود که ، 
پ��درام پاک آیی��ن در توئیتی تصریح کرد: 
 ارز ترجیحی داروه��ای وارداتی حتی آنها 
که مشابه داخلی اما سهم بازار قابل توجه 
دارند، تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف نمی شود.

وی افزود: بنابرای��ن قیمت این داروها نیز 

تغیی��ری نخواه��د کرد.به گ��زارش ایرنا ، 
موض��وع تخصیص ارز ترجیح��ی به دارو 
از س��ال ۱۳۹۷ به مرحله اج��را درآمد که 
به واسطه این موضوع، مشکالت فراوانی 
در زنجی��ره تولید و توزی��ع دارو در صنعت 
داروس��ازی کشور ایجاد ش��د و به همین 
منظ��ور در دولت س��یزدهم ت��الش برای 
اصالح یارانه دارو و در واقع سیاس��ت های 
ارزی دارو انجام شده است.دولت سیزدهم با 

همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و بیمه ها، طرح »دارویار« را به اجرا 
گذاشته است تا ضمن جلوگیری از قاچاق 
معکوس دارو، مانع آسیب به حوزه صنعت 
داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو 
نیز روند مطلوب تری داش��ته باشد.در طرح 
»دارویار«، یارانه داروها به انتهای زنجیره 
منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف کننده 

نهایی تخصیص خواهد یافت،

ارزترجیحیداروهایوارداتیتاپایانسال۱۴۰۱حذفنمیشود
سخنگویوزارتبهداشت:

شهروندانچگونهمیتوانندعضوشبکهناظرینشهرداریشوند؟
دبیرشبکهناظرینمردمیشهرداریتهرانمطرحکرد؛

گ�روهاجتماعی:دبیر ش��بکه ناظرین مردمی 
شهرداری تهران گفت: شبکه  ناظرین با هدف 
جلوگیری از فس��اد، تخل��ف، ناهنجاری های 
مدیریت��ی و ... ش��کل گرفته و به دو ش��کل 
درون س��ازمانی و ب��رون س��ازمانی فعالیت 
می کند.به گزارش »عصر ایرانیان« ، حسین 
امانلو با بیان اینک��ه نظارت در همه جوامع و 
در دوره های مختلف بوده است و هرجایی که 
نظارت توس��ط مردم و گروه های غیر رسمی 
و مردم نه��اد صورت گرفت��ه نتیجه بهتری 
داشته اس��ت، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات 
ش��هردار تهران در خصوص مردمی س��ازی 
مدیریت ش��هری و اداره شهر و شهرداری با 
حضور مردم، ش��بکه ناظری��ن مردمی نیز به 
عنوان چش��م بینای شهرداری و پل ارتباطی 
مردم با شهرداری تشکیل شد.وی به فلسفه 
وجودی شبکه ناظرین اشاره کرد و افزود: در 
ش��هرداری به واس��طه نوع فعالیت، در برخی 
موارد زمین��ه برای تخلف ایجاد می ش��ود و 
این تخلفات بعضا باعث توقف کار می ش��ود؛ 
بنابراین ش��بکه  ناظرین با هدف جلوگیری از 
فس��اد، تخلف، ناهنجاری های مدیریتی و ... 
ش��کل گرفته و به دو ش��کل درون سازمانی 
و برون سازمانی فعالیت می کند.امانلو تصریح 
ک��رد: کار ش��بکه ناظرین فعالی��ت در حوزه 
خدمات ش��هری و دریافت پیام های خدماتی 
نیست، بلکه شبکه ناظرین مردمی یک جریان 
اعتقادی و مردمی در ش��هرداری است که از 
توان مردم برای کشف تخلفات، کاهش آنها و 
ارتقاء و بهینه سازی خدمات مدیریت شهری 
بهره گرفته اس��ت. وی تاکید ک��رد: ناظرین 
در تمام مناطق، س��ازمان ها و ش��رکت های 
تابعه حضوری نامحس��وس و فعال دارند و به 
عنوان چشم بینای شهرداری و به طور شبانه 
روز هرجایی احس��اس کنند فسادی، تخلفی 
و ی��ا معضلی روی داده اس��ت آن را منعکس 

می کنند.دبیر شبکه ناظرین مردمی شهرداری 
تهران با اع��الم اینکه هویت ناظرین مخفی  
اما ماموریتشان آش��کار است، گفت: ما بستر 
امنی را مهیا کرده ایم تا ش��هروندان به عنوان 
ناظری��ن بتوانند تخلفات را انتقال دهند و این 
قول را به ناظرین می دهیم که در تمام مراحل 
از انتقال تا پیگیری پیام، روند کار به شکل نا 
محسوس و بدون نام بردن از شهروند خواهد 
ب��ود و در این زمینه کمیته صیانت از ناظرین 
برای دفاع از حقوق ش��هروند تش��کیل شده 
است.در شهرداری به واسطه نوع فعالیت، در 
برخی موارد زمینه برای تخلف ایجاد می شود 
و این تخلفات بعضا باعث توقف کار می شود؛ 
بنابراین ش��بکه  ناظرین با هدف جلوگیری از 
فس��اد، تخلف، ناهنجاری های مدیریتی و ... 
ش��کل گرفته و به دو ش��کل درون سازمانی 
و برون س��ازمانی فعالیت می کندوی در ادامه 
برخی از ویژگی های ش��کبه ناظرین را مورد 

اش��اره قرار داد و اظهار کرد: مصاحبه با افراد 
عالقه مند ب��ه همکاری، اس��تعالم از مراجع 
ذیصالح و تایید نهایی فرد متقاضی عضویت 
در ش��بکه ناظرین، داش��تن روحیه مردمی و 
ضد فس��اد بودن ش��هروند، اخالق محوری، 
اعتماد متقابل، ارائه پیام های حاوی تخلفات، 
نامح��دود ب��ودن فعالیت ش��بکه ناظرین و 
عدم چشم داش��ت و نگاه مادی و سودجویانه 
عمده ترین ویژگی های این شبکه است.امانلو 
ب��ا بیان اینکه دیدگاه ناظرین در این ش��بکه 
دیدگاهی مشارکت جویانه و نه مداخله جویانه 
است و وظیفه فرد فقط گزارش دادن است نه 
اخالل در کار، خاطرنشان کرد: شبکه ناظرین 
در ۶ حوزه شهرسازی، خدمات شهری، فنی و 
عمرانی، مالی و حقوقی، حمل و نقل و ترافیک 
و ح��وزه فرهنگی و اجتماع��ی آماده دریافت 
گزارشات است. وی در خصوص نحوه دریافت 
گزارش��ات نیز اع��الم کرد: زیرس��اخت های 

فناورانه این کار آماده شده است و شماره تلفن 
۰۹۱۲۲۲۶۰۴۲۶ صرف��ا برای ثبت پیام های 
تخلفات��ی و معض��الت مربوط به سیس��تم 
مدیریت شهری در مناطق و سازمان ها در نظر 
گرفته شده و ناظرین می توانند پیام خود را به 
همراه عکس و مستندات از طریق واتساپ به 
این شماره ارسال کنند. همچنین اگر فعالیت 
شبکه ناظرین گسترش یافته و با کثرت پیام ها 
مواجه شویم درگاه های دیگری در تهران من 
و س��امانه ۱۳۷ برای دریافت گزارشات ایجاد 
خواهیم کرد.امانلو از دریافت، تحلیل، پردازش 
و بهره گیری از خبر به عنوان مکانیزم دریافت 
گزارش��ات یاد کرد و افزود: پس از آنکه پیام 
ارسال شد، چنانچه پیام دریافتی با طرح جامع 
مدیریت ش��هری هم خوانی داشته باشد وارد 
مرحله پیگیری می ش��ود. در مرحله دریافت 
گزارش��ات نیز ما س��ه عنصر صحت، دقت و 
س��رعت را مورد تاکید ق��رار داده ایم که این 

س��ه عنصر باعث می ش��ود تا از خرابکاری و 
تخلفات بعدی جلوگیری ش��ود. دبیر ش��بکه 
ناظرین مردمی شهرداری تهران در خصوص 
س��ازماندهی شبکه ناظرین نیز توضیحاتی را 
ارائه کرد و گف��ت: در این خصوص تهران را 
به ۵ پهنه ش��مال )مناطق ۱، ۲ و ۳(، جنوب 
)مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰(، شرق )مناطق 
۴، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵(، غ��رب) مناطق ۵، ۹، ۲۱ 
و ۲۲( و مرک��ز )مناط��ق ۶، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۲( 
تقسیم و برای هر پهنه یک سرپهنه انتخاب 
شده است. اگر شهروندی با توجه به شرایط ذکر 
شده عالقه مند به عضویت در شبکه ناظرین 
بود می تواند با شماره تماس های ۹۶۰۶۶۰۱۵ 
و ۹۶۰۶۶۰۱۶ تم��اس بگی��رد. همچنین در 
صورت ض��رورت، تم��اس با س��رپهنه ها از 
طری��ق ش��ماره های ۰۹۱۲۵۳۷۳۱۸۱ پهنه 
ش��مال ؛ ۰۹۱۲۲۱۹۸۷۶۰  پهن��ه ش��رق ؛ 
۰۹۱۸۳۴۸۰۵۰۱ پهنه مرک��ز ؛ ۹۶۰۶۶۰۱۶ 
پهنه جن��وب ؛ ۰۹۱۲۱۰۹۰۷۶۴ پهنه غرب، 
امکان پذیر اس��ت.امانلو با بی��ان اینکه طی 
دو م��اه بالغ بر ۳۰۰ نفر درخواس��ت عضویت 
در ش��بکه ناظرین را داش��ته اند ک��ه پس از 
مصاحبه نهایی و کسب استعالمات از مراجع 
ذیربط فعالی��ت خود را آغاز خواهند کرد، ادامه 
داد: تیم ه��ای ناظری��ن در اصن��اف گوناگون 
همچون تیم ناظرین خبرنگاری، تیم ناظرین 
دانشجویی و تیم ناظرین متشکل از سازندگان 
و معماران نیز شکل گرفته است. وی در پایان 
با بیان اینکه بازدیدها و نظارت های میدانی و 
نامحس��وس از عملکرد مناطق و نواحی را در 
برنامه خود داریم، یادآور شد: ما برای حمایت از 
ناظرین فعال و بعنوان قدردانی از زحمات آنها 
تشویق هایی را به صورت ارتقاء سازمانی و یا 
حمایت های مادی و معنوی در نظر گرفته ایم و 
در مقابل نیز اگر احساس کنیم ناظری به دنبال 

سوء استفاده است از شبکه حذف خواهد شد

وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی گفت: 
دارویار، طرحی ملی که منافع آن به مردم می رس��د 
و کارشناس��ان و فع��االن ح��وزه دارو رویکرد مثبتی 
نسبت به این طرح دارند و چرخه تامین دارو با کمک 
تش��کل های این حوزه اصالح و تقویت می ش��ود.به 
گ��زارش ایرنا ، بهرام عین اللهی در دومین نشس��ت 
هم اندیشی با تشکل های حوزه دارو در پنجمین روز 
از اجرای طرح دارویار که در س��تاد وزارت بهداش��ت 
برگزار ش��د، ضمن تقدیر از خدمات زنجیره و صنایع 
دارویی کش��ور، افزود: مشکالتی از دیرباز در زنجیره 
دارو از تولید تا توزیع و فروش وجود دارد که باید آنها 
را برطرف کنی��م.  وی با بیان اینکه نظام پرداخت و 

مالی حوزه دارو نیاز به بازنگری دارد، اظهار داش��ت: 
باید در جهت اصالح  نظ��ام مالی حوزه دارو حرکت 
کنیم؛ به طوری که نه تنها در دارو بلکه در بس��یاری 
از عرص��ه های بهداش��تی و درمانی، خدمات رایگان 
و ارزان قیم��ت ب��ه دریافت کنن��دگان خدمت  ارائه 
ش��ود.  وزیر بهداشت تاکید کرد: جلسات ستاد تدابیر 
ویژه حوزه دارو هر روز در وزارت بهداش��ت تش��کیل 
و تصمیمات��ی برای بهبود چرخه تولید و مصرف دارو 
اتخاذ می ش��ود. از همه صاحبان فرآیند انتظار داریم 
که  در اجرای این طرح، همکاری گس��ترده داش��ته 
باش��ند تا موانع برطرف و صنعت دارو، پیش��رو شود.  
وی ب��ا بیان اینکه  فعاالن دارو با اصل طرح دارویار، 

موافق هس��تند، یادآور ش��د: مردم  بای��د در جریان 
ویژگی های این طرح قرار گیرند چراکه در این طرح، 
هزین��ه تهیه دارو  ب��رای بیماران ثاب��ت و در برخی 
موارد حتی کاهشی است. البته توان حوزه داروسازی 
کش��ور، مطابق واقعیت و به درس��تی به مردم نشان 
داده نش��ده که نیاز است توانمندی های این حوزه از 
طریق رس��انه  به مردم منعکس شود.  وزیر بهداشت 
به توانمندی های کش��ور در همه عرصه ها به ویژه 
حوزه پزش��کی اشاره و خاطرنشان کرد: جایگاه ایران 
در حوزه پزش��کی در منطقه، اول اس��ت و بزرگترین 
قدرت پزش��کی منطقه ایم که در بس��یاری از عرصه 
های نظام  س��المت با کشورهای اروپایی رقابت می 

کنیم.  عین اللهی تصریح کرد: در کش��ور ما با وجود 
نخبگان، دانش��مندان و صنایع دارویی قدرتمند، نباید 
مش��کلی در کمبود دارو داشته باشیم بلکه همانگونه 
که مردم کش��ورهای منطقه برای درم��ان به ایران 
مراجع��ه می کنند، بای��د نقاط ضع��ف و قوت حوزه 
داروسازی را شناس��ایی و در جهت رفع نقاط ضعف، 
تالش کنیم؛ چراکه توانایی داروس��ازی ایران، بسیار 
بیشتر از شرایط کنونی است.وی با اشاره به وضعیت 
قاچاق معکوس دارو به برخی کش��ورهای منطقه در 
سالهای گذشته گفت: با اجرای طرح دارویار و تقویت 
صنایع دارویی کشور امیدواریم  صادرات قانونی دارو  

افزایش یابد.

دارویار، طرحی ملی که منافع آن به مردم می رسد
وزیر بهداشت خبر داد؛

دفاترخدماتالکترونیکشهرزیرذرهبینسازمانبازرسیشهرداریتهران
چندی پیش عضو ش��ورای اس��المی ش��هر ته��ران بر 
ض��رورت ارائه الیحه بازنگ��ری و اصالح دفاتر خدمات 
الکترونیک ش��هرداری تهران تاکید کرد؛ موضوعی که 
رئیس دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران نیز 
درباره آن س��خن گفت و اظهارداشت: در حال حاضر نه 
دفاتر، نه ش��هروندان و نه ش��هرداری راضی نیستند. به 
گزارش ایرنا، دفاتر خدمات الکترونیک ش��هر؛ به موجب 
آیین ¬نامه اجرایی این دفاتر مصوب ش��ورای بازنگری، 
اص��الح و هماهنگی نظامات برنام��ه¬ ریزی و اجرایی 
ش��هرداری تهران در سال ۱۳۸۶ به منظور تسهیل امور 
ش��هروندان در خصوص مراجعات به ش��هرداری¬ ها و 
جلوگیری از بروکراس��ی اداری فعالیت¬ های تابعه این 
نهاد تاس��یس شد. در واقع تأس��یس دفاتر مذکور توسط 
ش��هرداری به منظ��ور ارائه خدمات س��ریع ب��ا کیفیت 
شهروندان، ساده ¬سازی مراحل انجام کارهای اداری-

خدماتی، جلوگیری از س��فرهای متعدد ش��هری، فراهم 
آوردن ام��کان ارائ��ه خدمات غیرحضوری در راس��تای 
تحقق دولت الکترونیک و همچنین در راس��تای تحقق 
اص��ل ۴۴ و کاهش تص��دی¬ گری، ب��ه¬ کارگیری 
بخش خصوص��ی در چارچ��وب برنامه توس��عه چهارم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور، سیاس��ت¬ها و 
مصوبات دولت، مجلس و شورای اسالمی شهر و بهبود 
کیفیت ارائه خدمات و در نهایت تس��هیل و تس��ریع در 

ارائه خدمات به مردم اس��ت. ص��دور انواع پروانه ¬های 
س��اختمانی، ارائه خدمات نظارت فنی، خدمات کسب و 
پیشه، خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع، استعالم ¬ها،  
پیگیری شکایات ش��هروندان، خدمات مرتبط با مودیان 
پرداخت عوارض، حوزه¬ خدمات ش��هری، حوزه¬ فنی 
و عمرانی،ح��وزه حمل¬ و نقل و ترافیک، حوزه امالک 
و مس��تغالت، از جمله فعالیت هایی اس��ت که به دفاتر 
خدمات الکترونیک ش��هر سپرده شده اس��ت.اما برخی 
مراجعات غیررس��می به دفاتر حاکی از وجود امضاهای 
طالیی در این دفاتر اس��ت تا جایی که برخی دفاتر صفر 
تا صد دریافت مجوز ساخت را برعهده می گیرند و کافی 
اس��ت مراجعان بتوانند مناب��ع آن را تامین کنند.مهدی 
عباسی رئیس کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر تهران درباره وجود تخلف در دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر، گفت: گزارشی از جانب مردم و شکایتی 
که دفتری تخلف کرده باش��د به دست ما نرسیده است.
وی با بیان اینکه کمیته معماری در سطح شهرداری های 
مناطق اگر تخلفی انجام ش��ده باشد به آن رسیدگی می 
کند، تاکید کرد: برخوردهایی با برخی دفاتر انجام ش��ده 
اس��ت و احتمال بروز چنین مس��ائلی هم وجود دارد اما 
مهم این اس��ت که از برخی تخلفات پیش��گیری شود؛ 
اگر کس��ی خاطی بود برخورد قانونی انجام شود.وی در 
خصوص عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک ش��هر در ۱۳ 
سال گذشته، اظهارداشت: به رغم تالش های گوناگون 

این دفاتر مش��کالت بس��یاری دارد.رییس کمیس��یون 
معماری وشهرس��ازی شورای اسالمی شهر تهران ادامه 
داد: نبود ش��فافیت در فرایندها، وجود فرایندهای موازی، 
وجود بروکراسی اداری زمانبر، اشکاالت حقوقی، اعمال 
سلیقه در سطح مناطق، عدم تحول طی سالهای گذشته 
از جمله مش��کالت این دفاتر است.عباسی با بیان اینکه 
ق��رار بود الیحه س��اماندهی دفاتر خدم��ات الکترونیک 
ش��هر ۶ ماه بعد از طرح موضوع در دوره گذشته شورای 
ش��هر ارایه ش��ود، گفت: اما پس از گذشته ۸ ماه از دوره 
جدید مدیریت شهری این الیحه هنوز ارائه نشده است.
رئیس مرکز نوس��ازی و تحول اداری ش��هرداری تهران 
نیز به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یکی از 
مصادیق مهم اصالح فرایندها اشاره کرد و گفت: بازبینی 
فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در شهر تهران یکی از 
موضوعاتی است که روی آن متمرکز شده ایم و آیین نامه 
جدید دفات��ر را ارائه خواهی��م کرد.محمدعلی الفت پور 
افزود: تالش داریم فعالیت این دفاتر در راستای نیازهای 
مردم باش��د؛ در حال حاضر نه دفاتر، نه شهروندان و نه 
ش��هرداری راضی نیستند. غیرحضوری شدن مراجعه به 
دفاتر و ش��فافیت فرایندهای آنها از موضوعاتی است که 
روی آن کار جدی کردیم.وی با بیان اینکه ۱۲۸ خدمت 
در شهرداری تهران وجود دارد که می توان سالیانه بخش 
زی��ادی از آنها را به دفاتر کارآم��د واگذار کرد، گفت: در 
ح��ال حاض��ر در تهران  تعداد دفاتر ب��ا نیازهای مردمی 

همخوان نیس��ت و باید انحصار دفاتر برداش��ته شود تا 
شاهد تحول درون دفاتر خدمات الکترونیک هم باشیم.
رئیس مرکز نوس��ازی و تحول اداری ش��هرداری تهران 
تاکید کرد: اص��الح فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به 
دفاتری که فعالیت آنها ش��فاف و عادالنه است و در آنها 
س��لیقه ای برخورد نمی ش��ود و از کسی درخواست رشوه 
نمی ش��ود خواسته ای اس��ت که مرکز نوسازی و تحول 
اداری و مدیری��ت ش��هری به دنب��ال آن خواهد بود.اما 
آنچه مشخص اس��ت وجود امضاهای طالیی در برخی 
دفاتر خدمات الکترونیک ش��هر وجود دارد و ش��هرداری 
ته��ران نیز هنوز الیحه س��اماندهی دفاتر را که در دوره 
پنجم شورای شهر به تصویب رسید به شورای شهر ارائه 
نکرده اس��ت.این امیدواری وجود دارد که در دوره جاری 
مدیریت ش��هری با ارائه الیحه ساماندهی دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر فعالیت های بیشتری به دفاتر تفویض و 

نظارت نیز جدی تر انجام شود.
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اقتصاد خرد

زمانبندیفازهفتمثبتنامنهضتملی
مسکن

معاونت امور مس��کن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی جزئیاتی از زمانبندی فاز هفتم 
ثبت نام نهضت ملی مس��کن را اع��الم کرد. 
به گزارش »عصر ایرانی��ان« به نقل از وزارت 
راه و شهرس��ازی، معاونت مسکن و ساختمان 
در اطالعی��ه ای جزئیاتی از زمانبندی فاز هفتم 
ثبت نام نهضت ملی مس��کن را اعالم کرد. بر 
اس��اس اطالعیه صادر شده، فاز هفتم ثبت نام 
نهضت ملی مس��کن از تاریخ ۱۵ تیر ماه سال 
جاری و بر اس��اس میزان واحدپذیری اراضی 
شناسایی شده در ش��هرهای کشور آغاز شده 
است به نحوی که در این مرحله، صرفاً امکان 
ثبت نام در شهرهای دارای اراضی مازاد بر تعداد 
متقاضیان حائز شرایط مراحل قبل وجود دارد. 
بر این اس��اس پایان مهل��ت ثبت نام منوط به 
اتمام ظرفیت اراضی هر شهر است. خاطرنشان 
می ش��ود پس از پاالیش و احراز ش��رایط این 
متقاضی��ان و در صورت وج��ود ظرفیت مازاد، 
مجدداً ثبت نام برای ظرفیت مازاد اراضی انجام 

می شود.

سرانهمصرفقارچ
درکشورنصفاروپاست

یک فعال بخش خصوصی با اش��اره به اینکه 
سرانه مصرف قارچ در اروپا بیش از ۴ کیلوگرم 
و در ایران بین ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم است، بر لزوم 
کاهش هزینه های تولید تاکید کرد. به گزارش 
خبرنگار مهر، مجید نادری در نشستی خبری با 
اشاره به اینکه سرانه مصرف قارچ در اروپا بیش 
از ۴ کیلوگرم و در ایران بین ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم 
اس��ت، گفت: ب��ه دلیل افزای��ش قیمت قارچ، 
متأسفانه حجم این محصول در سبد مصرفی 
خانوار به شدت کاهش یافته و در حال حذف از 
سبد خانوار است. وی تاکید کرد: برای جلوگیری 
از این اتفاق، کاهش قیمت نهاده های تولید و در 
نتیج��ه کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام 
شده ضروری است. نادری قیمت هر کیلوگرم 
قارچ به صورت عمده را ۴۰ هزار تومان اعالم 
و اضافه کرد: در حال حاضر عمده قارچ تولیدی 
به سمت صنایع تبدیلی از جمله ترشی و قارچ 
بالنچ می رود و مصرف تازه خوری آن به شدت 
کاهش یافته اس��ت. وی با بیان اینکه س��ال 
گذشته میزان تولید قارچ در کشور ۱۸۶ هزار تن 
بوده است، گفت: آمارهای متفاوتی درباره میزان 
ص��ادرات وجود دارد اما به زعم بنده کمتر از ۵ 
درصد این محصول صادر می ش��ود. نادری در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم 
فرهنگ س��ازی برای افزایش مصرف قارچ در 
کشور، از رونمایی سامانه هوشمند قارچ کشور 
در روز جمعه ۳۱ تیرماه جاری خبر داد و افزود: 
فاز یک این س��امانه شامل دانش نامه صنعت 
قارچ است که جامع ترین و کامل ترین سامانه 
در این حوزه اس��ت و تاریخ قارچ کشور از سال 
۱۳۲۵ تاکنون در آن عنوان ش��ده ضمن اینکه 
فاز دو این س��امانه شامل فروش آنالین عمده 

خواهد بود.

قرعهکشیدوردومفروشخودروشنبه
انجاممیشود

س��خنگوی وزارت صمت گفت: ش��نبه یکم 
مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح، قرعه کشی مرحله 
دوم فروش خودرو از طریق س��امانه یکپارچه 
تخصیص خودرو انجام خواهد شد. به گزارش 
مهر، یکش��نبه ۲۵ تیر ماه س��اعت ۱۷ مرحله 
دوم ثبت نام در س��امانه یکپارچه آغاز شد و تا 
ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۸ تیرماه ادامه داشت. 
در این مرحله بیش از ۷۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
خودرو از سوی خودروسازان دولتی و خصوصی 
عرضه ش��د. امید قالیباف س��خنگوی وزارت 
صمت در گف��ت و گو با خبرنگار مهر در مورد 
زمان انجام قرعه کشی، اظهار کرد: شنبه یکم 
مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح، قرعه کشی مرحله 
دوم فروش خودرو از طریق س��امانه یکپارچه 
تخصیص خودرو انجام خواهد شد. وی افزود: 
نتایج قرعه کشی از زمان پایان مدت ثبت نام، 
حداکثر ت��ا یک هفته اعالم می ش��ود و دلیل 
این زمان، تطبیق اطالع��ات و داده های ثبت 
نام کنندگان با ط��رح جوانی جمعیت و کنترل 
واجد شرایط بودن است. قالیباف گفت: در این 
دوره در مجموع ۶ میلی��ون و ۵۷ هزار و ۵۵۵ 
نف��ر در طرح های مختلف ف��روش فوق العاده، 
پیش فروش و مشارکت در تولید خودروسازان 
ثبت نام کردند. گفتنی اس��ت، اولین دوره ثبت 
نام در س��امانه جدید قرعه کشی خودرو تحت 
عنوان س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو، ۲۷ 
اردیبهش��ت ماه آغاز ش��د و یازدهم خردادماه 
اسامی منتخبان اعالم و مقرر شد بیش از ۱۹۱ 
هزار دستگاه خودرو هم به برندگان نهایی و هم 

به رزروی ها تخصیص داده شود.

اخبار

232هزارتنگندموروغنخاماز
بندرامام)ره(واردکشورمیشود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزس��تان 
گف��ت: در حال حاض��ر، دو فروند کش��تی 
اقیانوس پیم��ا در لنگ��رگاه بندر ام��ام آماده 
پهلوگیری و تخلیه است و سه فروند کشتی 
دیگر ط��ی روزه��ای آین��ده وارد این بندر 
خواهند ش��د. به گزارش »عصر ایرانیان« به 
نقل از ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، امید 
جهان نژادیان با تأکید بر حجم باالی ترافیک 
کش��تی های حامل کاالهای اساسی در بندر 
ام��ام )ره( اف��زود: هم اکن��ون، محموله های 
یک فروند کش��تی بزرگ حام��ل کاالهای 
اساسی در این بندر در حال تخلیه، بارگیری 
و ارس��ال به مقاصد تعیین ش��ده است. وی 
با اش��اره به اینکه عملی��ات تأمین کاالهای 
اساسی سرعت بیشتری گرفته است، اظهار 
کرد: پس از انجام عملیات تخلیه کشتی یاد 
ش��ده، یک کشتی بزرگ حامل ۷۰ هزار تن 
گندم و یک کش��تی دیگر به وزن ۱۰ هزار 
تن روغن خ��ام خوراکی، آماده پهلوگیری و 
تخلیه محموله خواهند ش��د. مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان خوزستان همچنین 
از ورود س��ه فروند کش��تی حاوی کاالهای 
اساس��ی طی هفته های آینده به کش��ور از 
طریق بندر امام )ره( خبر داد و خاطرنش��ان 
کرد: این کش��تی های حامل کاالی اساسی 
شامل دو کشتی به وزن ۸۵ هزار تن روغن 
خام خوراکی و یک کش��تی حامل ۶۷ هزار 
تن گندم هس��تند که از مجموعه خریدهای 
شرکت بازرگانی دولتی ایران و برای تأمین 
نی��از مصرفی خانوارها و مصرف صنایع وارد 

کشور خواهند شد.

2۰درصدجریمهمالیاتیدرانتظار
بانکهاییکهوامودیعهمسکنندهند

مدیر کل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی گفت: اگر شعب بانکی از پرداخت 
تس��هیالت امتناع کند، مش��مول ۲۰ درصد 
جریمه ی مالیاتی می ش��ود. پروانه اصالنی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی در گفت وگ��و ب��ا 
خبرن��گار »عص��ر ایرانیان« اظهار داش��ت: 
امسال بر اس��اس قانون جهش تولید، همه 
تس��هیالت بخش مس��کن از محل قانون 
جهش تولید که برای بخش مسکن در نظر 
گرفته ش��ده تأمین می شود که این مبلغ در 
سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل 
۲۰ درصد تس��هیالت پرداختی بانک ها بود. 
وی ادامه داد: امس��ال نی��از از همین محل 
۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن 
تخصیص داده شده است که این تسهیالت 
به تفکیک بانک، استان و شعب توزیع شده 
و بان��ک مرک��زی به سیس��تم بانکی ابالغ 
کرده اس��ت. وی با بیان اینکه پرداخت این 
تس��هیالت به بانک های عامل ابالغ ش��ده 
است گفت: س��ازمان امور مالیاتی بر اساس 
س��همیه ۲۰ درصدی بانک ب��رای پرداخت 
ودیعه مسکن را محاسبه می کند و اگر بانکی 

پرداخت نکند مشمول مالیات می شود.

۱۰هزارنفرصادرکنندهبدهکاربانکی
داریم

رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
با ۱۰ هزار نفر صادرکنن��ده بدهکار بانکی 
روبرو هس��تیم که برای کاهش بدهی آنها 
در حال تالش هس��تیم. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، علی رضا پیمان پ��اک با حضور 
در ی��ک برنام��ه تلویزیونی با بی��ان اینکه 
کش��ورهای آفریقایی بازاری بکر و پرسود 
برای ایران هس��تند، اظهار کرد: کشورهای 
آمری��کای التین و هند هم ک��ه جزو پنج 
مقص��د اول صادراتی ای��ران قرار گرفته، از 
جمله فرصت ها هستند. وی افزود: فرهنگ 
تج��ارت خارجی ما س��نتی اس��ت و باید با 
کمک تشکل ها، این فرهنگ را تغییر دهیم 
و ب��ا هم��کاری ش��رکت های دانش بنیان، 
تج��ارت دانش بنیان هم داش��ته باش��یم و 
بر همین اس��اس و در نخس��تین گام ها، در 
امارات و در س��ایت آم��ازون، پاویون ویژه 
کااله��ای ایرانی را ایج��اد کرده ایم. رئیس 
سازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه ثبت 
حقوقی کنسرس��یومی در کشور نداریم ولی 
اهمی��ت زیادی دارد که بتوانیم یک نهاد یا 
مجموعه را به صورت کنسرس��یوم به ثبت 
برسانیم، گفت: یکی از پروژه های مشترک 
با مرکز تجارت جهانی، ایجاد کنسرس��یوم 
تج��اری و ورود آن ب��ه بازاره��ای تجاری 
است. وی ادامه داد: انتقال ارز با هزینه های 
بسیار پایین در همین شرایط تحریم صورت 
می گیرد و سیستم های نقل و انتقال بانکی 
هم ایجاد شده اس��ت. پیمان پاک با اشاره 
به اینکه با ۱۰ هزار نفر صادرکننده بدهکار 
بانکی روبرو هستیم که برای کاهش بدهی 
آنها تالش می کنیم، عنوان کرد: بالفاصله 
بعد از تشکیل دولت سیزدهم، کارگروهی با 
حضور رئی��س بانک مرکزی و وزیر صمت 
ش��کل گرفته و امروز ش��اهد هماهنگی در 

سیاست های ارزی کشور هستیم. 

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو 
ته��ران بابی��ان اینک��ه نزدی��ک ۲ ماه 
اس��ت که بازار خ��ودرو آرام بوده و ثبات 
قیمت��ی داش��ته اس��ت، گف��ت: در حال 
حاض��ر اصلی ترین و مهم ترین مش��کل 
بازار خ��ودرو محدودیت عرضه اس��ت. 
س��عید موتمنی در گف��ت و گو با »عصر 
ایرانی��ان« در مورد وضعیت بازار خودرو، 
اظهار کرد: نزدیک ۲ ماه اس��ت که بازار 

خ��ودرو آرام بوده و ثبات قیمتی داش��ته 
اس��ت و میزان تقاضا ب��ه قدری کاهش 
یافته که حتی تقاضای کاذب نیز در این 
ب��ازار از بین رفته اس��ت. رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو 
تهران افزود: در حال حاضر همه طرف ها 
در بازار خودرو چه فروشنده و چه خریدار 
منتظر تعیین تکلیف واردات هس��تند از 
ای��ن رو حتی نوس��انات ن��رخ دالر هم 

روی قیمت های خودرو تأثیری نگذاشته 
است. وی ادامه داد: البته تقاضای کاذب 
در بازار آزاد نداریم و این تقاضا در بخش 
خرید کارخانه ای وجود داریم؛ دیدیم که 
برای حدود ۷۷ هزار دس��تگاه خودرو که 
در دوم قرع��ه کش��ی س��امانه یکپارچه 
تخصی��ص خودرو عرضه ش��د، بیش از 
۶ میلیون نف��ر ثبت نام کردند. همه این 
افراد متقاضی خرید خودرو نیستند بلکه 

با توجه به فاصل��ه صد در صدی قیمت 
کارخانه و ب��ازار آزاد، تقاضای کاذب در 
این بخش افزایش یافته اس��ت. موتمنی 
با اشاره به وضعیت عرضه خودرو، گفت: 
متأسفانه طی ۳ سال گذشته محدودیت 
عرضه ناشی از کاهش تولید و ممنوعیت 
واردات داش��ته ایم؛ وضعی��ت عرضه به 
گون��ه ای اس��ت ک��ه حتی پاس��خگوی 
تقاض��ای کم هم نیس��ت چه برس��د به 

تقاضای��ی ک��ه در بازار خ��ودروی ایران 
وجود دارد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: 
در حال حاض��ر اصلی ترین و مهم ترین 
مشکل بازار خودروی ایران، محدودیت 
عرضه است که هم موجب ایجاد فاصله 
قیمتی صد در صدی بین قیمت کارخانه 
و بازار ش��ده و هم تقاض��ا را بی جواب 

گذاشته است.

مشکلبازارخودروعرضهمحدوداست
رئیساتحادیهنمایشگاهدارانخودروتهران:

تشکیلوزارتبازرگانیباشعارحمایتازتولیدداخلدرتضاداست
یککارشناساقتصادی:

یک کارش��ناس اقتصادی گفت: تجربه نش��ان داده که 
وزارت بازرگانی س��اختار مناس��بی برای حمایت از تولید 
داخلی نیس��ت و در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل 
اس��ت.داود داداش��ی، در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با 
اشاره به اینکه از سال ۱۲۸۵ که نظام بازرگانی در ایران 
پا گرفت تا االن وزارت بازرگانی ۱۱ بار ادغام و تفکیک 
شده است، گفت: آخرین بار در سال ۱۳۹۲ وزارت صنعت 
و معدن را با وزارت بازرگانی ادغام کردند و وزارت صمت 
تشکیل ش��د. در س��ال ۱۳۹۲ نیز قانون تمرکز وظایف 
و اختیارات بخش کش��اورزی از ح��وزه وزارت صمت به 
وزارت جهاد کش��اورزی منتقل ش��د. در سال ۱۳۹۸ به 
دلیل مش��کالتی که در حوزه تأمین کاالهای اساسی به 
وجود آمد، دولت دوباره موضوع تشکیل وزارت بازرگانی 
را مطرح کرد و قانون انتزاع را به مدت دو س��ال تعلیق 
کردند که از ۲۲ تیر ۱۴۰۰ دوباره این قانون احیا ش��د و 
مسئولیت بازار محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی 
به وزارت جهاد کش��اورزی بازگش��ت.وی تکرار چندباره 
تفکیک و ادغام بازرگانی از صنایع و معادن را ناش��ی از 
عدم ش��ناخت مسأله دانس��ت و گفت: مشکل از ساختار 
نیس��ت، بلکه مسأله یابی درس��ت صورت نگرفته است. 
باید اول مس��ئله را خوب بشناس��یم ت��ا بتوانیم راه حل 
مناس��ب ارائه کنیم. با تجربه ۱۲۰ س��ال گذشته باید تا 
االن فهمیده باشیم که ایجاد وزارت بازرگانی کارآمد بوده 
نه. اگر کارآمد بوده چرا ۱۱ بار ادغام صورت گرفته است 
و اگ��ر کارآمد نبوده چرا االن به دنبال تکرار اش��تباهات 
گذشته هس��تیم.به گفته این کارش��ناس اقتصادی باید 
بررس��ی شود دوره هایی که وزارت بازرگانی فعال بوده و 
دوره هایی که وزارت بازرگانی نبوده، چه مشکالتی وجود 
داش��ته است. به نظر می رس��د همیشه مشکالت بوده و 

مسئله به این موضوع بر نمی گردد.

وزارتبازرگان�یس�اختارمناس�بیب�رایحمایتاز ���
تولیدداخلنیست

وی در ادام��ه با بی��ان اینکه با تش��کیل وزارت بازرگانی 
مش��کل تولید، توزیع و بازار حل نخواهد شد، گفت: باید 
اولویت درست شناخته و انتخاب شود. آیا اولویت ما حمایت 
از تولید داخلی است یا واردات؟ اگر اولویت حمایت از تولید 
داخلی اس��ت، آیا با طراحی و تشکیل وزارت بازرگانی این 
حمایت حاصل خواهد شد؟ آیا تجربه وزارت بازرگانی برای 
حمایت از تولید داخل مناسب و موفق بوده است؟داداشی 
ادامه داد: ممکن است در بازه زمانی کوتاه بتوان در زمینه 
تنظیم ب��ازار و تأمین کاالهای اساس��ی از محل واردات 
خ��وب عمل کرد، اما در بلندمدت با آس��یب زدن به تولید 
داخل، با چالش های اساسی در حوزه امنیت غذایی مواجه 

خواهیم شد.وی با اشاره به دالیل موافقان تشکیل وزارت 
بازرگانی مبنی بر رونق صادرات، تصریح کرد: ش��رط اول 
صادرات موفق، داشتن تولید موفق داخلی است؛ اگر تولید 
داخل درست مدیریت نشود، مزیت های صادراتی از دست 
خواهد رفت. تجربه نشان داده که وزارت بازرگانی ساختار 
مناس��بی برای حمایت از تولید داخلی نیست و در تضاد با 
شعار حمایت از تولید داخل است.این کارشناس کشاورزی 
همچنین گفت: برخالف بسیاری از کشورهای پیشرو در 
زمینه تولید و تجارت حوزه کشاورزی و امنیت غذایی که 
زنجیره تأمین را مبتنی بر مدیریت واحد اجرایی کرده اند، 
م��ا به دنبال دامن زدن به تش��تت مدیریتی در این زمینه 

هستیم و این امر به زنجیره تأمین آسیب جدی می زند.
وزارتبازرگانیمدافعتولیدداخلینیست ���

داداش��ی در ادامه بازار را مهمترین ابزار بخش تولید عنوان 
کرد و گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی، بازار از متولی تولید 
گرفته و به متولی دیگری سپرده می شود که هیچ شناختی 
از تولی��د ندارد و کارکرد آن نه حمایت از تولید داخل بلکه 
صرفاٌ تنظیم بازار اس��ت.به گفته وی وزارت بازرگانی خود 
متولی تأمین کاالهای اساس��ی مردم اس��ت و اینکه نیاز 
بازار از کجا تأمین شود برای این وزارتخانه اهمیتی ندارد.

این کارشناس حوزه کش��اورزی افزود: اگر اولویت و شعار 
حمایت از تولید داخلی اس��ت، ایجاد ساختار و تشکیالتی 
که در مقابل تولید داخل باشد با این شعار همخوانی ندارد. 
باید س��اختار مناسب شعار حمایت از تولید داخلی تشکیل 
شود؛ چنانکه در کشورهای پیشرفته دنیا، متولی واحد تولید 
و تأمین دارند. با س��اختار وزارت بازرگانی نمی توان مدافع 
تولی��د داخلی بود و تجربه داخلی و بین المللی این موضوع 
را ثابت کرده است.وی همچنین پیشنهاد کرد که اگر قرار 
است تشکیل وزارت بازرگانی کارکرد و دانش تازه ای ارائه 
دهد، همان س��اختار در وزارت جهاد کشاورزی پیاده شود 
و گفت: به جای اینکه س��اختار جدید بازرگانی ایجاد شود، 
باید وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی تقویت شود. 
وزارت بازرگانی دو ابزار اصلی شامل قیمت گذاری دستوری 
و واردات کااله��ا با نیت کنترل بازار را دارد که هر دو ابزار 
در تضاد با موضوع حمای��ت از تولید داخلی قرار دارند.این 
کارش��ناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه قیمت تمام شده 
بسیاری از محصوالت ایرانی در مقایسه با کشورهای دیگر 
باالتر رفته اس��ت، گفت: این مسأله ناشی از کنترل نشدن 
درست واردات بوده و اکنون در تأمین نهاده های استراتژیک 
تولید وابسته شده ایم؛ چراکه تولید ملی در حوزه کشاورزی با 
نگاه مونتاژی مدیریت شده و یکی از ریشه های اصلی این 
موضوع تشتت مدیریت در حوزه زنجیره تأمین محصوالت 

کشاورزی بوده است.

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با اع��الم اینکه مرکز 
گسترش تجارت روسیه در ایران فعال شده است، گفت: 
مجوز ایجاد مرکز تجارت ایران در روسیه نیز صادر شده 
که به عنوان سفارت تجاری کشورمان فعال خواهد شد. 
به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از س��ازمان توسعه 
تجارت، کارگاه آموزش تجارت با روس��یه ویژه تجار و 
بازرگانان به همت س��ازمان توسعه تجارت برگزار شد. 
در ای��ن کارگاه علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت 
و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت، جاللی سفیر ایران 
در روس��یه، رحمت اهلل خرمالی، مدیرکل دفتر آس��یای 
میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت، موسالنکو، 
رئیس شورای مراکز تجاری روسیه، سرگی میلوشکین، 
مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آس��تاراخان 
روسیه، رس��تم ژیگانش��ین، رایزن بازرگانی روسیه در 
ای��ران، داوود تفتی، مدیرعامل کش��تیرانی دریای خزر، 
حس��ین کاخکی، مدی��رکل همکاری ه��ای بین الملل 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، قاسم رضائیان معاون 
بهداشت سازمان دامپزش��کی ایران، میرهادی سیدی، 
مش��اور امور بین الملل رئیس سازمان توسعه تجارت و 
خسرو حسن بیگف، نماینده مرکز توسعه صادرات روسیه 
در تهران به ایراد س��خنرانی پرداختن��د. در ابتدای این 
کارگاه، رییس سازمان توس��عه تجارت با اشاره به آمار 
۵ ساله صادرات و واردات روسیه گفت: ۸۰ میلیارد دالر 
از مجموع واردات روس��یه از کشورهای اروپایی و سایر 
کش��ورهایی انجام می ش��د که بعد از جنگ اوکراین به 
تحریم روس��یه پرداختند. وی ادامه داد: همین موضوع 
نشان دهنده یک بازار بزرگ در روسیه است که تجار ما 
می توانند هرچقدر توان دارند، در این بازار سهیم شوند اما 
متاسفانه تاکنون از حجم کلی ۲۳۲ میلیارد دالر واردات 
این کشور سهم ایران تنها ۵۸۰ میلیون دالر بوده است. 

پیمان پاک با اش��اره به برگزاری نشست های متعدد با 
هیأت های اقتصادی و تجاری روس در ایران و روس��یه 
گفت: س��ازمان توسعه تجارت چند فاکتور مهم را برای 
توسعه تجارت با روسیه در دس��تور کار قرار داده است. 
توسعه بازار مهمترین فاکتور در این میان است. به این 
معنا که س��از و کارهایی را ایجاد کنیم که تجار ایرانی 
و روس��ی بر مبنای آن ارتباط درستی با یکدیگر برقرار 
کنند. وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که ویژگی ها 
و فرصت های اصلی بازار روسیه مشخص شود. ضمن 
اینکه توزیع کنندگان اصلی بازار روس��یه با تجار ایرانی 
آش��نا شوند. در سال های گذشته شاهد بودیم که توزیع 
کاالهای ایرانی در روسیه توسط کشورهای ثالث انجام 

می شد.
بازارروسیهمتفاوتازبازارهایسنتی ���

رئیس س��ازمان توسعه تجارت با اش��اره به اینکه باید 
تف��اوت بازار روس��یه را با بازارهای س��نتی ایران مانند 
عراق مش��خص کنیم، گفت: بازار روسیه متفاوت است 
و ای��ن در حالی اس��ت که ورود بدون ش��ناخت نیروی 
دافعه خواهد ش��د. ممکن است این موضوع سبب شود 
که تجار تص��ور کنند نمی توان در بازار روس��یه موفق 
ش��د اما این موضوع غلط اس��ت. ما تالش کردیم تا با 
اعزام هیئت های تجاری به روسیه و برعکس نیازهای 
کاالیی روس��یه را به درستی شناسایی کنیم. وی تاکید 
کرد: این موضوع محدود به مسکو نبوده و تالش شده 
تا از جمهوری های مختلف روسیه در آن شرکت کنند. 
تا امروز بیش از ۲۴ هیئت رفت و آمد داشته اند. در حال 
حاضر باید از ظرفیت های اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی 
اس��تفاده کنیم. گرچه ایراداتی به عملکردها وارد است 
ام��ا در حال حاضر انتظار داریم که نهادهایی مانند اتاق 
بازرگانی یا اتاق تعاون وظیفه س��اماندهی تجار بخش 

خصوصی را به عهده داشته باشند. به گفته پیمان پاک، 
با ایجاد س��امانه های مشخص و همکاری طرف مقابل 
ارتباط خوبی بین تجار دو کش��ور برقرار می شود ضمن 
اینکه شیوه اعزام هیئت ها و مجموعه های مختلف نیز 
در اطالعیه های س��ازمان توس��عه تجارت وجود دارد و 
از س��وی اتاق ها نیز اطالع رس��انی می شود. وی فاکتور 
دوم را حضور در نمایش��گاه های روس��یه عنوان کرد و 
افزود: در ش��هریورماه امسال یک نمایشگاه تخصصی 
از توانمندی های ایران در روس��یه برگزار خواهد ش��د. 
همچنین نمایشگاه های تخصصی دیگری نظیر قطعات 
خودرو در حال برنامه ریزی است. برنامه ما این است که 
در تمامی نمایشگاه های تخصصی که در روسیه برگزار 
می شود پاویون تخصصی داشته باشیم. رئیس سازمان 
توسعه تجارت، موضوع اس��تفاده از پلتفرم ها را فاکتور 
س��وم معرفی کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم یک پلتفرم 
ایرانی را در روس��یه گس��ترش دهیم به سرمایه گزاری 
زیادی نیاز خواهد بود. ما تالش کردیم تا با آماده کردن 
قراردادهایی، ارتباط بین پلتفرم های ایرانی و روس��یه را 
برقرار و شرایط را برای همکاری دو طرف فراهم کنیم. 
به ای��ن ترتیب برخی فرآیندها نظیر ایجاد س��فارش و 

ارسال آنها تسهیل خواهد شد.
راهاندازیسفارتخانهتجاریایراندرمسکو ���

وی فاکتور نهایی را توسعه ارتباطات تجاری عنوان کرد 
و یادآور شد: مرکز گسترش تجارت روسیه در ایران فعال 
شده است. همچنین مجوز ایجاد مرکز تجارت ایران در 
روس��یه نیز صادر شده و اتاق تعاون متولی آن است. این 
مجموعه قرار است در حوزه کمک به انتقال ارز، خدمات 
بیمه ای و حقوقی، تبادالت مالی، برقراری ارتباط تجار و 
تمام اقدامات مورد نیاز تجار برای صادرات و واردات کاال 
به تجار ایران��ی کمک کند. در حقیقت این مجموعه به 

عنوان سفارت تجاری جمهوری اسالمی ایران در روسیه 
فعال خواهد شد. پیمان پاک ادامه داد: پس از ارتباط تجار 
و برقراری قراردادها دولت باید برخی اقدامات مانند تسهیل 
انتقال ارز، مس��ایل گمرکی، حمل و نقل و لجستیک را 
تسهیل کند. تجاری که عالقه مند به ورود به بازار روسیه 
هس��تند باید بدانند که دولت با برنامه وارد ش��ده و قصد 
حمایت از تجار را دارد. وی افزود: یکی از موضوعات اصلی 
بحث لجستیک است. کشتیرانی خزر اقدامات بسیار خوبی 
انجام داده است و تحوالت خوبی رخ داده است. مسیرهای 
جدید نیز انجام شده است. بحث الیروبی گمرک آستارا 
نیز مطرح است. س��فارش الزم برای خرید کشتی رورو 
انجام شده است. در حوزه بانکی نیز اقدامات بسیار خوبی با 
همکاری میربیزنس بانک روسیه انجام شده و هزینه نقل 
و انتقال ارز به شدت کاهش یافته است. منابعی نیز برای 
اعتبار خریدار به میربیزنس بانک منتقل خواهد شد. عالوه 
بر اعتبار، صندوق تضمین صادرات نیز فعال اس��ت و به 

تجار خدمات رسانی خواهد کرد.
استفادهازرمزارزدرتجارتباروسیه ���

رئیس س��ازمان توسعه تجارت افزود: در بحث صندوق 
ضمانت صادرات قراردادی با صندوق روسی آماده شده 
و به زودی نهایی می شود تا در نهایت دو طرف بتوانند 
اعتبارسنجی الزم را انجام دهند و بیمه نامه های صادراتی 
را صادر کنند. به صورت همزمان در حال پیگیری شبه 
ال سی هستیم اما تا زمانی که بتوانیم فرایند مربوط به 
آن را آماده کنیم می توانیم از بیمه نامه های این چنینی 
اس��تفاده کنیم. پیمان پاک در خصوص استفاده از رمز 
ارزها برای تسهیل تجارت دو کشور گفت: در استفاده از 
رمز ارزها نیز با طرف روسی به توافقات خوبی رسیدیم 
تا بتوانیم هم با تحریم ها مقابله کنیم و هم اینکه اعتماد 

الزم در معامالت داشته باشیم. 

راه اندازی سفارتخانه تجاری ایران در مسکو
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد؛

طرحمشترک»ازآبخیزتاجالیز«درکشوراجرامیشود
سرپرستمعاونتآبوخاکوزارتجهادکشاورزی:

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح از آبخیز تا جالیز 
به صورت مشترک بین معاونت آب و خاک و سازمان منابع طبیعی اجرا می شود 
که موجب افزایش آبدهی قنوات و توسعه آبخیزداری خواهد شد. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، نشست بررسی وضعیت و مسائل و 
مشکالت آب و خاک استان البرز با حضور فریبرز عباسی سرپرست معاونت آب 
و خاک وزارت جهاد کش��اورزی، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و 
اشتهارد در مجلس شورای اسالمی در سالن جلسات معاونت آب و خاک در کرج 
برگزار ش��د. سرپرست معاونت آب و خاک در این نشست گفت: در بحث احیا و 
مرمت قنوات برای اولین ب��ار از محل اعتبارات محرومیت زدایی اعتبار ویژه ای 
به صورت مش��ترک به احیای قنوات و اجرای طرح آبخیزداری اختصاص یافت. 
عباسی گفت: یکی از بحث های مهم در حوزه آب و خاک این است که ترسیمی از 
وضعیت کل منابع و مصارف آب و خاکی در کشور داشته باشیم و به همین منظور 

از حدود پنج سال پیش معاونت آب و خاک با مشارکت موسسه تحقیقات فنی و 
مهندسی کشاورزی، اندازه گیری آب مصرفی بیش از ۳۵ محصول کشاورزی را 
که بیش از ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی را تشکیل می دهند، به تفکیک استان، 
محصول و روش آبیاری در قالب ۳۵ مجلد جمع آوری نموده اس��ت. وی اضافه 
کرد: با پایش محصوالت فوق مشخص شده است که در برخی استان های کشور 
کم آبیاری انجام می ش��ود و اجرای سامانه های نوین آبیاری موجب کاهش ۳۰ 
درصدی آب مصرفی ش��ده است. سرپرس��ت معاونت آب و خاک گفت: به طور 
متوسط میزان آب آبیاری در کشور ۸ هزار متر مکعب در هکتار است که استان 
البرز با متوسط آب آبیاری ۱۰ هزار مترمکعب در هکتار از وضعیت آبی مناسب تری 
برخوردار است. عباسی گفت: در استان ها بایستی از ظرفیت کارگروه ماده ۱۱ قانون 
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی برای حل و فصل مسائل و مشکالت آب و خاک 
استفاده نمود. وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش پروانه چاه های 

کشاورزی ممنوع است و تهیه و نصب کنتورهای تحویل حجمی از محل اعتبارات 
طرح تعادل بخشی به عهده وزارت نیرو می باشد.

میلیاردتوم�اناعتباربهاجرایطرحه�ایاحیاومرمت اختص�اص���۵۰۰,۱
قنواتوآبخیزداری

در ادامه این نشست مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد گفت: 
برای اجرای طرح های احیا و مرمت قنوات و آبخیزداری در کمیسیون تلفیق و از 
محل اعتبارات محرومیت زدایی ۱. ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت. وی افزود: 
مدیریت آب از اولویت های مهم کشور است و نیاز است در موضوع مدیریت آب 
تغییر س��اختاری صورت پذیرد و این چندگانگی که در حوزه مدیریت آب وجود 
دارد، ساماندهی شود. لذا مجلس این بحث را در برنامه هفتم توسعه دنبال می کند. 
وی با تاکید بر احیای اراضی موات، به آمایش س��رزمین در سطح ملی و استانی 

اشاره کرد.
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بانک و بيمه

شعبانمرادیسرپرستبانکآیندهشد
 با موافقت و تصویب هیأت مدیره، آقای دکتر 
محمد فطانت ف��رد، از مدیر عاملی بانک آینده 
استعفاء کرد و  حسب مصوبه هیات مدیره بانک، 
سرپرستی بانک آینده تا برگزاری مجمع عمومی 
و تعیین اعضای جدید هیات مدیره و مدیرعامل، 
به دکتر شعبان مرادی محول شد.دکتر شعبان 
مرادی، با اع��الم این خبر افزود: »بانک آینده 
همواره کوشیده است تا در صنعت بانکداری و 
شبکه بانکی کشور بتواند با ایفای صحیح نقش 
خود به ماموریت های حرفه ای خود برای نیل به 
اهداف مدنظر عمل کند.«وی با ابراز امیدواری 
نس��بت به آین��ده افزود: »چنی��ن تغییراتی در 
سازمان های پویای امروز، طبیعی است و حتما 
تالش خواهیم کرد با توکل به خداوند متعال و 
اتکا به ظرفیت های سرمایه انسانی و تالش روز 
افزون ایش��ان و نیز دارایی های ارزشمند بانک 
آینده، مضاف بر حمایت و پشتیبانی سهامداران 
محترم، مش��تریان ارجمن��د و ذینفعان بانک، 
گام های موثر و مس��تمری در جهت اعتالی 

موقعیت بانک آینده در شبکه بانکی برداریم.«

فروش۱2۰.۰۰۰میلیاردریالگواهی
سپردهبانکملت

فروش مرحله هفتم گواهی س��پرده  مد ت دار 
ویژه  س��رمایه گذاری )عام( با  نام بانک ملت 
از روز ش��نبه اول مردادماه ۱۴۰۱ شروع می 
ش��ود.به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملت، 
فروش ۱۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال گواهی سپرده 
این بان��ک از روز اول مردادماه آغاز ش��ده و 
امکان فروش آن تا اتمام مبلغ منتشره فراهم 
خواهد بود.بر اس��اس این گ��زارش، گواهی 
سپرده مدت دار ویژه س��رمایه گذاری )عام( 
با نام بانک ملت، دارای تاریخ سررس��ید یک 
س��ال پس از تاریخ انتش��ار است و نرخ سود 
علی الحس��اب آن ۱۸ درصد س��االنه و قابل 
پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید 
آن، قبل از تاریخ سررس��ید معادل ۱۰ درصد 

سالیانه تعیین شده است.

مجمععمومیعادیبیمهباران
برگزارشد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه باران، 
روز ش��نبه ۲۵ تیرماه با حض��ور ۸۶ درصدی 
سهامداران به منظور تصویب صورت های مالی 
منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/ ۱۴۰۰ و انتخاب 
اعض��ای هیات مدیره برگزار ش��د. به گزارش 
روابط عمومی، این جلسه با حضور محمدرضا 
مدیری نایب رئیس هیأت مدیره بیمه باران به  
عنوان رئیس جلسه، علیرضا هادی مدیرعامل 
به عنوان منشی جلس��ه، محمد غالمرضایی 
عضو هیات مدی��ره و معاون بازاریابی و فروش 
و سید مصطفی حس��ن زاده به عنوان ناظران، 
نمایندگان س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
بیمه مرکزی برگزار ش��د، با توجه به ش��یوع 
دوب��اره ویروس کرونا به صورت زنده نیز برای 
آن دسته از س��هامدارانی که نتوانستند در آن 
حضور پیدا کنند، پخش شد تا در جریان کامل 
مصوب��ات قرار بگیرند.مدیرعام��ل بیمه باران 
در ادامه نشس��ت، ضمن تشریح گزارش های 
فعالیت های شرکت در سال گذشته، تازه ترین 
تحوالت و جزئیات از روند عملکرد شرکت را 
ارائه کردند.سپس، حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت گزارش خود را قرائت کرد و پس 
از ارائه پاسخ  های الزم در مورد بندهای گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های 

مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مصوب شد.

واریزسودمشارکتبیمهگذارانعمر
وسرمایهگذاری

سود مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های 
عمر و سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه “ما” 
برای سال ۱۴۰۰ )منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹( به 
میزان ۲۲۳۹ درصد محاس��به و به اندوخته 
بیمه نامه ها واریز شد. به گزارش روابط عمومی، 
مرادی مدیر بیمه های عمر و مستمری شرکت 
بیمه “ما” با تایید این خبر گفت: در راس��تای 
اجرای مواد آیین نامه ۶۸ شواری عالی بیمه، در 
 ۲۲۳۹ سال ۱۴۰۰ نرخ سود مشارکت در منافع
درصدی را برای اندوخته بیمه نامه های عمر و 
سرمایه گذاری محاسبه و به حساب بیمه نامه 
های مش��مول واریز ش��د.  مرادی همچنین 
افزود: امکان مش��اهده مبلغ س��ود مشارکت 
در منافع ب��رای نمایندگان و بیمه گ��ذاران از 
طریق س��ایت تخصصی بیمه های زندگی به 
https://life.bimehma.com/ آدرس 

panel/ وجود دارد.

اخبار

دکتر عیس��ی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در پاس��خ به گزارش 
ارس��الی از س��وی دکتر بهزاد ش��یری 
ای��ران در  بان��ک  مدیرعام��ل پس��ت 
خصوص کیفیت برگزاری مجمع س��ال 

مال��ی ۱۴۰۰ بانک و ذک��ر تفاوت های 
چشمگیر آن نس��بت به سال های قبل 
، نوشت: »از تالش های جناب عالی و 

همکارانتان سپاسگزارم«.
در گزارش ارس��الی مدیرعامل پس��ت 

بان��ک ای��ران به دکت��ر زارع پ��ور، به 
ش��فافیت مالی چش��مگیر صورت های 
مالی سال ۱۴۰۰، سود خالص ۱۲،۱۲۷ 
میلی��ارد ریال��ی، توزیع ۴۵ ریال س��ود 
به ازای هر س��هم، برنام��ه بانک برای 

افزای��ش س��رمایه بانک ب��ه میزان ۳۵ 
درص��د س��رمایه ثبت��ی از محل س��ود 
انباش��ته و پرداخت مبل��غ ۳۱۳ میلیارد 
ریال سود قطعی به س��پرده گذاران در 

سال ۱۴۰۰ اشاره شده است.

تقدیروزیرارتباطاتازعملکردپستبانک

باحضورمعاونرییسجمهوربرگزارشد؛

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 
صندوق قرض الحس��نه ش��اهد با حضور معاون رییس 
جمهور و رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در سالن 
جلسات س��اختمان مرکزی بنیاد برگزار شد. به گزارش 
عصر ایرانیان  به نقل از روابط عمومی، مجمع عمومی 
عادی س��الیانه صندوق قرض الحسنه شاهد منتهی به 
۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ با حضور دکتر سید امیرحسین قاضی 
زاده هاش��می معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید 
و ام��ور ایثارگران، اعض��اء هیئت امن��اء، هیئت مدیره، 
سرپرست اداره کل حسابرسی و امور مجامع بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، حسابرس و بازرس موسسه حسابرسی 
مفید راهبر و مدیران س��تادی صندوق در سالن جلسات 
س��اختمان مرکزی بنیاد برگزار ش��د. در ابتدای جلسه 
سرپرس��ت اداره کل حسابرس��ی و امور مجامع از روند 
برگزاری مجامع س��ازمان های تابعه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گزارش��ی به اعضای ارائه داد. پس از گزارش 
سرپرس��ت اداره کل حسابرس��ی و ام��ور مجامع بنیاد، 
دکتر اس��الم کریمی مدیرعام��ل و نائب رییس هیئت 
مدیره صندوق قرض الحس��نه شاهد به ازائه گزارشی از 
عملکرد صندوق طی س��ال ۱۴۰۰ پرداخت که نشان از 
عملکرد موفق این مجموعه و جلب رضایت حداکثری 

خانواده های معظم و معزز ش��اهد و ایثارگر داش��ت. در 
ادامه نماینده موسس��ه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
ب��ازرس قانونی و حس��ابرس مس��تقل، وضعیت مالی 
صندوق قرض الحسنه شاهد در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و 
عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی 
منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق 

اس��تانداردهای حسابداری، به نحوه مطلوب اعالم کرد. 
پس از ارائه گزارش عملکرد، دکتر سید امیرحسین قاضی 
زاده هاش��می معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران به عنوان رییس مجمع، ضمن تقدیر از 
زحمات بی ش��ائبه و شبانه روزی تمامی ارکان صندوق 
از هیئ��ت امن��اء، هیئت مدیره و کارکن��ان به خصوص 

دکتر اس��الم کریمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه 
شاهد، این مجموعه را یکی از بهترین و درخشان ترین 
س��ازمان های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان 
ک��رد که همواره در جلب رضایت خانواده های معظم و 
معزز شاهد و ایثارگر کوشا بوده و عملکرد موفقی داشته 
است. معاون رییس جمهور عمده ضعف های موجود در 
سازمان های تابعه بنیاد را ضعف های مشترکی دانست 
که بنیاد باید برای بر طرف کردن آن برنامه ریزی و اقدام 
کند. دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به 
ماهیت وجودی صندوق قرض الحسنه شاهد، گفت: بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به هیچ عنوان دنبال درآمدزایی از 
صندوق نیست چون این مجموعه بنگاه اقتصادی نبوده، 
بلکه یک موسس��ه خدماتی برای اشاعه فرهنگ قرآنی 
قرض الحس��نه و ارائه خدمت به خانواده های معظم و 
معزز شاهد و ایثارگر است. صندوق قرض الحسنه شاهد 
در س��ال ۱۴۰۰ توانست ۱۶۱/۹۰ فقره تسهیالت جمعا 
به ارزش ۵۰۹/۱۳۵/۴۱۲/۹۱۲/۲۵ ریال به خانواده های 
معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو پرداخت نماید که در 
تمامی صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران، عملکردی بی نظیر 

محسوب می گردد. 

مجمعصندوققرضالحسنهشاهدباارائهگزارشمطلوبتوسطحسابرسمستقل

سرپرستهایجدیدشعبسعدیوحافظمعرفیشدند
سرپرس��ت های جدید دو ش��عبه سعدی و 
حاف��ظ در بانک ملی ای��ران امروز با حضور 
بی��ژن مق��دم بیرانوند معاون امور ش��عب و 
بازاریاب��ی تهران و جمعی دیگ��ر از مدیران 

ارشد بانک ملی ایران معرفی شدند.
به گزارش کیوس��ک خبر به نق��ل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، معاون امور شعب 
و بازاریابی تهران با حضور در شعبه مستقل 
سعدی ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور، 
گفت: در ح��ال حاضر نگاه دولت و مردم به 

نظام بانکی و در راس آن ها بانک ملی ایران 
است، بنابراین کارکنان بانک باید با توجه به 
شرایط ویژه کنونی با تالش مضاعف بانک 
را در مس��یر افزایش سهم بازار و رسیدن به 

اهداف، بیش از پیش همراهی کنند.
مقدم بیرانوند ل��زوم جوان گرایی، همدلی و 
همراهی کارکن��ان را یکی از راه های مهم 
موفقی��ت در بانک دانس��ت و افزود: تحقق 
این موضوع��ات عامل اصلی ایجاد تحول و 
حرکت رو به رشد در بانک ملی ایران خواهد 

بود.
وی ب��ا تاکید ب��ر این که همه ش��عب باید 
مدیریت منابع و مصارف را در اولویت کاری 
خود قرار دهند، اظهار کرد: نقدینگی در بانک 
بسیار مهم و ضرروتی اجتناب ناپذیر است، از 
این رو شعب بزرگ بانک باید همت ویژه ای 
در زمینه جذب منابع و درآمدهای غیر مشاع 

به عمل آورند.
معاون امور شعب و بازاریابی تهران در ادامه 
ضمن تاکید بر اهمیت جانش��ین پروری در 

تمامی واحد های بانک، گفت: مدیران نقش 
بسیار مهمی در بهبود عملکرد نیروی انسانی 
دارن��د و باید با ارائه الگوی مناس��ب، زمینه 
تحول برای تحقق مشتری مداری و حفظ و 

جذب مشتریان جدید را فراهم آورند.
مق��دم بیرانوند همچنین در این مراس��م با 
تقدی��ر از زحم��ات تمامی کارکنان ش��عبه 
مستقل س��عدی، حکم انتصاب محمد رضا 
مرادی به عنوان سرپرس��ت جدید این شعبه 

را اعطا کرد.

معاون امور شعب و بازاریابی تهران در ادامه 
در شعبه مستقل حافظ حضور یافت و ضمن 
تاکید بر این که ارتقای منابع انس��انی بسیار 
با اهمیت است، افزود: خوشبختانه بانک ملی 
ایران در زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند، 

با انگیزه و سالم بسیار موفق بوده است.
وی بهبود شاخص نقدینگی را در بانک الزم 
و ضروری دانس��ت و گفت: این مهم باید در 
س��ایه برنامه ریزی مدون و منسجم یکایک 

واحدها محقق شود
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»سیامک«اولینشهیداساطیریقومی
است

میرشکاک »سیامک« را اولین شهید اساطیری 
قومی ایرانیان دانست و گفت: متأسفانه اسناد 
اساطیری ما گم شده است واگر فردوسی همین 
قدر به اساطیر نمی پرداخت امروز ما نمی دانستیم 
چه داش��ته ایم ونداش��ته ایم.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، پنجمین نشست »درس گفتارهای 
شاهنامه« با حضور یوسفعلی میرشکاک، منتقد، 
شاعر و پژوهشگر ادبی در سالن سلمان هراتی 
حوزه هنری برگزار ش��د. میرش��کاک در این 
نشست به خوانش بخش »در ستایش محمود« 
شاهنامه و شرح آن پرداخت و توضیحی گفت: 
فردوس��ی زیر بار حکومت سامانیان نرفت لذا 
مجبور به کنار آمدن با محمود غزنوی ش��د و 
معروف است بخش در ستایش محمود، الحاق 
به شاهنامه اس��ت و فردوسی در نسخه ای که 
برای دربار محمود تمهید دیده بود این اضافات 
که همان در ستایش محمود باشد را ایجاد کرده 
اس��ت. این منتقد و پژوهشگر ادبی با تأکید بر 
اینکه فردوس��ی در ابتدای ش��اهنامه و مقدمه 
کار رافض��ی و معتزلی بودن خ��ود را آنجایی 
که می گوید »به بینن��دگان آفریننده را نبینی 
مرنجان دو بیننده را« لو داده است، در توضیح 
بخش هایی از ش��اهنامه به تسلط فردوسی در 
به کارگیری زبان اش��اره کرد و عنوان ساخت: 
هرکسی با شاهنامه فردوسی مأنوس باشد پس 
از مدتی بر زبان تسلط پیدا خواهد کرد تا هرطور 
که دل��ش بخواهد بتواند در ای��ن روزگار زبان 
را به کارگیرد. وی س��پس بخش »کیومرث« 
ش��اهنامه را خواند با بیان اینک��ه از اینجا وارد 
بخش اصلی ش��اهنامه می شویم، افزود: اینجا 
آمده اس��ت پادش��اهی کیومرث ۳۰ سال بوده 
است یعنی نخستین انسان )شهریار( که اولین 
خلیفه خداست، ۳۰ س��ال بوده است در حالی 
که دیگری ۱۰۰ س��ال و شخص دیگری هزار 

ساله است.

کتاب»تاریختشیعدرغرباسالمی«
منتشرشد

کت��اب »تاریخ تش��یع در غرب اس��المی« 
اث��ر محمدرضا ش��هیدی پاک اس��ت که در 
پژوهش��کده تاریخ و س��یره اه��ل بیت )ع( 
پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و 
به همت نشر این پژوهشگاه در ۴۲۳ صفحه 
منتشر شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، کتاب 
»تاریخ تشیع در غرب اسالمی« اثر محمدرضا 
ش��هیدی پاک است که در پژوهشکده تاریخ 
و س��یره اهل بی��ت )ع( پژوهش��گاه علوم و 
فرهنگ اس��المی تهیه و به همت نشر این 
پژوهشگاه در ۴۲۳ صفحه منتشر شد. اسالم 
در غ��رب اس��المی با فتح عرب ه��ا، حضور 
خوارج، ادریسیان، فاطمیان، امویان گسترش 
یافت. عدالتخواهی و ظلم س��تیزی ادریسان 
و فاطمی��ان که منس��وب به اه��ل بیت )ع( 
بودند، گرایش انب��وه بربر در مغرب بزرگ را 
به دنبال داشت. اما در اندلس اختالف اعراب 
و بربر و س��لطنت و سو استفاده عرب اموی 
و حذف تش��یع از اندلس، نه قرن مقاومت و 
جنگ فرسایش��ی بین م��ردم بومی ایبری و 
دولت اس��المی و س��ه دوره ملوک الطوایف 
و س��قوط اندلس را به همراه داشت و تاریخ 
غرب اس��المی را به صورت ظهور و سقوط 
دولت تش��یع و تسنن رقم زد.پژوهش حاضر 
گونه شناسی گردش قدرت و ناپایداری تشیع 
در غرب اس��المی و پای��داری اهل بیت )ع( 
در آثار دانشمندان اندلسی بر اساس تحقیقات 
پیشین مؤلف می باشد و مفید درک شیوه های 
گسترش اس��الم از افریقیه تا پواتیه در ادوار 
والیان تا موحدین و حفصیان و ش��رفا و بنی 
احمر اس��ت. در پژوهش حاض��ر پراکندگی 
جغرافیایی و تاریخی تشیع در غرب اسالمی 
و آث��ار معنوی و مادی آن بر اس��اس مصادر 
تاریخ اس��المی در افریقیه و مغرب و اندلس 

ارائه شده است. 
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اقتباسمعکوسراهیسریعبرایتولیدادبیات
آثار جنایی و جاسوس��ی، بخش قابل توجه و جذابی در جهان ادبیات را به خود 
اختصاص داده اند؛ جهانی که بدون تردید راوی گوشه های ناشناخته ای از میزان 
هوش��مندی، توانمندی و اخالق گرایی کش��ورهای مختلف است. از »۱۹۸۴« 
ج��ورج اورول گرفته تا »برخی��ز اول تو بکش« رونین برگم��ن، از رمان های 
تخیلی گرفته تا زندگی نامه ها و خاطرات مأموران سرویس های امنیتی، جهان 
ادبیات انباشته شده از روایت های جذاب جنایی و جاسوسی درباره نحوه فعالیت 
س��رویس هایی که ش��اید الاقل در قرن اخیر، حتی از بخش آشکار جدال های 

سیاسی در تعیین سرنوشت بشریت اثرگذارتر بوده باشند.
داستانهایجاسوسیدررمانهایتخیلی ���

جهان ادبیات اما به انحاء مختلفی با این مس��ئله ارتباط گرفته است. گاهی در 
داستان های تخیلی برای سیستم اطالعاتی، الهام بخش بوده و شبیه کاری که 
داستان های ژول ورن با جهان علم می کند، روش هایی را به آنان پیشنهاد داده 
است. در میان آثار تخیلی و داستانی در بستر داستان های جاسوسی و امنیتی، 
محبوب ترین تم برای نویسنده ها، وجود قوه قاهره ای پنهان است که هم قدرت 
بی نظیری در کنترل افکار و هدایت رفتار افراد دارد و هم خروج از آن ناممکن 
به نظر می رسد یا دست کم به قهرمان قصه محدود می شود. رمان ۱۹۸۴ اورول 

بی تردید مهم ترین نمونه از این دست است.
تاریخیازمیزانهوشوپایبندیبهاخالق ���

گاهی دیگر، جهان ادبیات تبدیل به بس��تری برای بازتاب روایت هایی از تاریخ 
این سیس��تم های امنیتی و فراز و نش��یب مأموران و قربانیان آن ش��ده است. 
روایت هایی که اغلب به خاطر بس��تر واقعی ش��ان بیش از داستان های تخیلی 
مورد توجه قرار گرفته اند. این دسته از آثار، خود قابل تقسیم بندی و دسته بندی 
هس��تند چرا که اغلب با مقاطع تاریخی مختلف برای کشورهای مختلف گره 

می خورند.
شورویوداستانهایهیجانانگیزاطالعاتی ���

مهم ترین دسته از این آثار به مقطع جنگ سرد میان آمریکا و شوروی بازمی گردد. 
مقطعی که نه تنها در همان دوره منبع الهام بخشی برای داستان های جاسوسی 
قرار گرفت بلکه تا همین امروز نیز به عنوان یکی از ستون های جهان ادبیات در 
این حوزه، پایدار و اس��توار مانده است. اما هر قدر که از دهه ۵۰ میالدی فاصله 
گرفته ایم این آثار بیشتر به سمت آشکارسازی بنیان واقعی شان حرکت کرده اند. 
کتاب »رزیدنت« رمان تاریخی نوش��ته آشوت آقابابیان از مجموعه کتاب های 
ترجمه ش��ده در ایران در این زمینه است که بر اساس اسناد فاش شده سرویس 
امنیتی اتحاد جماهیر شوروی در ارمنستان منتشر شده و به داستان زندگی هایک 

هواکیمیان، یکی از جاسوسان برجسته شوروی در آلمان و آمریکا می پردازد.

آلمانوتاریخچهبیرحمیدرجدالامنیتی ���
شاخه دیگر را باید مختص آلمان هیتلری، جنگ جهانی دوم و البته جدال دو 
آلمان ش��رقی و غربی دانس��ت که اغلب بی ارتباط با داستان های شوروی هم 
نیستند. ماجراهای فلسطین و اسرائیل هم از دیگر محل هایی بوده که در قرن 
معاصر جوالنگاه جاسوسان سرویس های امنیتی در منطقه بوده و طبیعتاً منبع 
جذابی برای تولید ادبیات دانسته شده است. ایران هم دستمایه تولید ادبیات در 
کش��ورهای غربی در زمینه داس��تان های جاسوسی و جنایی قرار گرفته است. 
»مرد گمشده: جاسوس آمریکایی که در ایران ناپدید شد« از جدیدترین نوشته ها 
در این مورد است. »وارطانیان: سرگذشت بزرگترین جاسوس شوروی در ایران« 
کتاب دیگری است که توسط نشر الهدی ترجمه و منتشر شده و بعد دیگری از 

ارتباط دستگاه های امنیتی مختلف در ایران را بازتاب می دهد.
فیلمهایجاسوسیچهطورتغذیهمیشوند؟ ���

بسیاری از این رمان ها، زندگی نامه ها یا خاطرات، بعدها دستمایه تولید فیلم های 
مختلفی هم قرار گرفته اند. از این جهت، راه ورود به صنعت سینما در کشورهای 
مهم و اثرگذار این حوزه که همیش��ه موضوعات از جهان ادبیات می گذرد، در 
مورد داستان های دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی هم به همین شکل مورد 
توجه قرار گرفته است. »سی ونه پله«، »پل جاسوسان« تنها دو نمونه مشهور و 

البته بسیار دیده و شنیده شده در کشور ما هستند.
رابطهملتهبدوجهانگسسته���

اما بیش��ترین تأثیر را شاید ارتباط فرامتنی دستگاه های امنیتی با جهان ادبیات 
برقرار کرده اس��ت. ارتباطی که برخالف تصورات و مشهورات، هیچ وقت هم 
یک س��ویه و تحمیلی از سوی سرویس های امنیتی به نویسندگان نبوده است. 

نویسندگان به دالیل مختلفی از جمله جذابیت و منحصربه فرد بودن داستان های 
پنهان در پستوی تجربیات مأموران این دستگاه ها، همیشه عالقمند به روایت 
این قصه ها بوده اند. البته که طبیعتاً نزدیک ش��دن به واقعیت به اقتضا جنس 
فعالیت این دستگاه ها، برای نویسندگان محدودیت هایی را هم ایجاد کرده است. 
شاید رابطه دستگاه های امنیتی و اطالعاتی کشورها با جهان ادبیات را بشود به 
رابطه ای از جنس عشق و نفرت در داستان های عاشقانه تشبیه کرد. رابطه ای 
که نه می تواند گسس��ته شود و نه می تواند به نحو تام و تمام و رضایت بخشی 

برای دو طرف، گره بخورد.
زمینروایتگریبهدیگرانواگذارشدهاست؟ ���

در کشور ما، ترجمه این دست آثار به جهت جذابیت های آن ها همواره از پیش از 
انقالب تا پس از آن مورد توجه بوده است. آثاری که طبیعتاً هیچ وقت خالی از 
روایت های زاویه دار نسبت به کشورهای مبدأشان نیستند. جامعه نشر ما انبوهی 
از روایت های آمریکایی درباره حضور جاسوسان روس در کشورهای مختلف را 
وارد ادبیات کش��ور کرده همان طور که بعضاً بخشی از این بازار مصرف هم به 
فعالیت مأموران دستگاه های روسی و البته اسرائیلی در مناطق مختلف جهان 
اختص��اص دارد. کتابی نظیر »برخیز اول تو بکش« ک��ه حاال با دو ترجمه از 
سوی دو ناشر مختلف در بازار حضور دارد، کتابی پرفروش در این زمینه است 
که توسط خبرنگار امنیتی رژیم صهیونیستی در آمریکا منتشر شده و به شکل 
داس��تانی قصه هایی را از عملیات های موساد بازتاب می دهد. هرچند برگمن، 
خبرنگار اصطالحاً چپ و منتقد صهیونیست به حساب می آید و تالش دارد در 
کتابش، خود را با این زاویه دید به خواننده معرفی کند اما نهایتاً روایت زاویه دار او 

دست کم حاوی قدرت بی رقیب موساد در منطقه و هراس آور است.
بازیدوسربُرداسرائیل ���

برگمن در کتابش، مواجهه عامه خوانندگان با وقایع را از دو حال خارج نمی گذارد: 
یا اسرائیل را محق می دانی و قدرت کثیف و غیراخالقی او را در ترور و ایجاد 
وحشت، تحسین می کنی یا اسرائیل را محق نمی دانی و عملکرد او را در برابر 
دش��منانش، کثیف و غیراخالقی ارزیابی می کنی اما باز هم دست کم قدرت او 
را در پیش��برد اهدافش می س��تایی یا به وجود این قدرت اعتراف می کنی. این 
روایت های زاوی��ه دار که حاال خوانندگان زیادی هم دارد، بیش از هر چیز این 
سوال را تقویت می کند که جهان ادبیات ایران و جامعه نشر کشور در این زمینه 
چه کرده است. آیا می توان از انتشار این روایت ها جلوگیری کرد؟ قطعاً این طور 
نیست چرا که بخش جذاب و پرخواننده ای از بازار نشر به این دسته اختصاص 
دارد و الجرم تاکنون تعداد زیادی از آن ها هم منتشر شده اند. اما آیا آثار ایرانی 

هم در این زمینه خلق و منتشر شده اند؟

ماوفقدانادبیاتجاسوسی؛
فرهنگی
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آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»لوتربوربنگ«کهبود؟
لوتر بوربن��گ طبیعي دان آمریکای��ی، در ۱۸ فوریه 
۱۸۴۹م به دنیا آمد.وي تحصیالت رسمي را تا سن ۱۹ 
سالگي به اتمام رساند و از آن پس بر اثر مطالعه برخي 
آثار درباره جانوران و گیاهان، به تحقیق درباره گیاهان 
پرداخت.بوربنگ پس از چندي، راهي کالیفرنیا گردید 
و پنجاه س��ال بقیه عم��رش را به آزمای��ش درباره 
گیاهان گذراند.بوربنگ قصد نفي یا اثبات مس��ائل 
علمي را نداشت، اما تجارب روزافزون او باعث گردید 
که از گیاهان س��ودمند، انواع سودمندتري به دست 
آید.بر این اساس، بوربنگ به تکثیر صدها نوع گیاه 
پرداخت و در این راه به ش��هرت فراواني رسید.او در 
میوه ها نیز انواع نوظهوري تولید کرد.بوربنگ چهل 
س��ال تمام درباره گوجه فرنگي، زردآلو و تمش��ک 
مطالعه کرد و اقسام مختلفي از آن ها را به وجود آورد.

به طور مثال با کاشت و تکثیر یک نوع سیب زمیني، 
۲۳ نوع مختلف از آن به دس��ت آورد که نوعي از آن 
هنوز به نام بوربنگ معروف است و به عنوان پدربزرگ 
همه سیب زمیني هاي مرغوب کنوني به شمار مي رود.

بوربنگ در س��ال هاي پایاني عمر خود درباره نظریه 
تکامل، س��خنراني هایی در برخي دانش��گاه ها ایراد 
ک��رد و کتاب هایي به چاپ رس��اند که »ش��یوه کار 
و اکتش��افات لوتر بوربن��گ« و »چگونگي پرورش 
گیاهان براي اس��تفاده بیش تر« از آن جمله اند.لوتر 
بوربنگ س��رانجام پس از سال ها تحقیق و تجربه و 
رده بندي گیاهان مختلف، در یازده اوریل سال ۱۹۲۶ 

میالدي در سن هفتاد و هفت سالگي درگذشت.

برداشت خربزه - سرخه مشايهر

اخالق

شرحصحیفهسجادیهدعابرایمرزداران)۱2۴(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم اللَاُّهَماّ اْش��َغِل الُْمْش��ِرکیَن بِالُْمْشِرکیَن 
َعْن تََناُوِل أَْطَراِف الُْمْس��لِِمیَن بارخدایا مش��رکان را به 
مش��رکان گرفتار ساز تا از دس��تیابی بر سرزمین های 
مس��لمانان بازمانند. اشتغال ظالم به ظالم که مصداق 

کامل ظالمان مشرکان است یک راهبرد اساسی است، 
اگر دش��منان به خود سرگرم ش��وند بهترین فرصت 
برای پیروزی مس��لمین است و مهمترین منفعت این 
س��رگرمی بازماندن از توطئه بر علیه اسالم ومسلمین 
است، بر مسلمین فرض است که طوری برنامه ریزی 

کنند که مشرکان به خود سرگرم شوند، سرگرم کردن 
دش��من از راههای قابل امکان اس��ت از جمله: حفظ 
اسرار؛ نفوذ در صفوف دشمن؛ تقویت اقتدار مسلمین؛ 
عدم اعتماد و دوستی با مشرکان؛ وبیدار کردن جوانان 

و نفوس مستعد در جبهه دشمن.
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ادامهازصفحهیک ���
اما شرایط میدانی و تحوالت به گونه ای است که برای سه طرف منافع مشترکی تعریف شده و این سه کشور را به همکاری 
بیشتر با یکدیگر ترغیب کرده است. پس از آغاز بحران اوکراین، این اولین سفر رسمی پوتین به ایران و دیدار با مقامات بلند 
پایه کشور است. جمهوری اسالمی ایران از ابتدای بحران موضع هوشمندانه ای را در قبال این بحران اتخاذ کرده است و 
این موضع بارها از جانب روس ها مورد تشویق و قدردانی قرار گرفته است. از سوی دیگر ایران بارها از اعالم آمادگی خود 
برای میانجی گری برای حل این بحران خبر داده است. این دیدار ضمن اینکه می تواند گامی در راستای حل بحران سوریه 
تلقی شود، می تواند روابط دوجانبه ایران و روسیه را بیش از پیش گسترش دهد. مخصوصاً اینکه روس ها به دلیل فشارهای 
اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا و اروپا، نیازمند شرکای مطمئن و همسو برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی و 
حتی امنیتی هس��تند. جمهوری اسالمی ایران و روسیه همواره دو کشور مخالف آمریکا در منطقه و جهان هستند و این 
مسئله علت نزدیک شدن مواضع دو کشور به یکدیگر است. بی تردید، تضعیف هر یک از این دو کشور، می تواند کشور 
دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی همکاری بیشتر دو کشور می تواند باعث تقویت جبهه مخالف آمریکا شود. مشارکت 
فعال روسیه در بحران سوریه، نمونه بارزی از این مسئله است که روسیه، جمهوری اسالمی را بازیگری تأثیرگذار در منطقه 

و حتی جهان می داند. ایران برخالف فش��ارهای اقتصادی تحمیلی از جانب غرب، همواره در راستای تحقق اهداف خود 
گام برداشته است. از سوی دیگر، نشست فردا فرصت ممتازی برای ترکیه خواهد بود تا رئیس جمهور این کشور با پوتین 
دیدار کند. چراکه پس از جنگ اوکراین برخالف اینکه ترکیه نیز بارها در راستای حل بحران تالش کرد، اما به دلیل برخی 
اقدامات مانند جنگ قره باغ، وجهه مثبتی بین روس ها ندارد. این فرصت می تواند در ترمیم وجهه ترکیه و بهبود روابط ترکیه 
و روسیه تأثیرگذار باشد. اما ترکیه در ماه های اخیر همواره اعالم داشته است که قصد برگزاری یک عملیات در مرزهای 
ش��مالی س��وریه و ایجاد یک منطقه حائل امنیتی برای مقابله با کردها است. ایران و روسیه بارها به صراحت درخصوص 
پیامدهای اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه هشدارهایی داده اند. اما به نظر می رسد ترکیه ناچار است پیش از هر اقدامی 
چراغ سبزی از ایران و روسیه دریافت کند. از سوی دیگر با توجه به نزدیک بودن انتخابات ترکیه و تالش اردوغان برای 
باقی ماندن در قدرت، نیازمند کسب حمایت هایی از ایران و روسیه است. چراکه در سال های اخیر روابط ترکیه با اروپا و 
غرب به چالش کشیده است. اختالف با قبرس و یونان، تحریم شدن بخش نظامی ترکیه به دلیل خرید سامانه دفاعی از 
روسیه و... نمونه هایی از این اتفاقات است. دور اول نشست آستانه در ژانویه ۲۰۱۷ )سوم و چهارم بهمن ۱۳۹۵( با حضور 
ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد و به مرور در برخی از نشست ها نمایندگان برخی از کشورها از جمله عراق و 
لبنان نیز به عنوان ناظر حضور داشتند ولی هیچ کدام عضو دائم این فرایند نشدند. روسیه، ترکیه و ایران به عنوان کشورهای 
ضامن آتش بس در سوریه تاکنون ۱۸ بار مذاکرات آستانه را با هدف بررسی مسائل بشردوستانه، تقویت اعتماد و هماهنگی 
برای انجام اقداماتی در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران سوریه برگزار کردند و ضامنین در نشست هجدهم 

در روزهای ۲۴ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ با حضور معاونان وزارت امور خارجه روسیه، ایران و ترکیه در نورسلطان قزاقستان برگزار 
شد. تصمیم گرفتند تا نوزدهمین نشست بین المللی سوریه در چارچوب آستانه با حضور معاونان وزیران امور خارجه ایران، 
ترکیه و روسیه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در نورسلطان قزاقستان برگزار کنند. دستورکارهای مهم این سفر را می توان به 
صورت زیر خالصه کرد: بررسی ادامه حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه برخالف تأکید مفاد پایانی نشست های 
آستانه بر لزوم حفظ حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی سوریه و خروج نیروهای بیگانه از آن؛ ادامه تهاجمات نظامی رژیم 
صهیونیستی به سوریه و تاکید بر پایان این اقدامات؛ تاکید بر توزیع عادالنه کمک های بشر دوستانه به مردم سوریه در نقاط 
مختلف این کشور از سوی سازمان ملل متحد؛ تاکید بر رفع تحریم های سوریه؛ أکید و مرور نقش هر یک از این سه کشور 
در حل بحران سوریه؛ مهم تر آنکه با توجه به تالش برخی از کشورهای منطقه از جمله تعدادی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس برای عادی سازی روابط خود با دولت بشار اسد از جمله دولت امارات، نوعی رقابت در بین برخی از این کشورها برای 
مشارکت بیشتر در بازسازی سوریه و در اختیار گرفتن بازار سوریه به وجود آمده است و این مسئله قطعاً از چشم کشورهای 
روند آستانه دور نمانده است و هرکدام به نوبه خود تالش می کنند در این بازار سهم جدی تری داشته باشند. اگرچه برخی 
گمان می برند که بحران اوکراین، نقش و اهمیت سوریه را برای روسیه کمرنگ کرده است، اما تحوالت میدانی در سوریه، 
برخالف این گفتار است و ظاهراً روسیه قصدی برای کاهش تعداد نیروهای خود در سوریه ندارد. به نظر می رسد این سفر به 
دلیل بحران اوکراین و شرایط ویژه روسیه، فرصت ممتازی را برای ایران ایجاد خواهد کرد تا ضمن تثبیت موقعیت خود در 

منطقه مخصوصاً در روند حل بحران سوریه، امکان کنشگری فعال تری را در فرآیندها و روندهای آتی ایفا کند.

نگاهیبرسفرپوتینواردوغانبهایران
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دانشنامه

عرضهحسگرنانوبرايتعییناندازهویروسدردمايبدن
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با همکاري محققاني از دانشگاه انگلستان توانستند با 
استفاده از یک روش الکترومکانیکي و نوعي حسگر زیستي، اندازه  ویروس ها را در دماي 
بدن و آزمایشگاه تعیین کنند و به گفته آنها این روش قادر است تعداد یک نوع خاص از 
زیست  ذره را در نمونه  مورد آزمایش مشخص کند.به گزارش ایسنا، مسعود سلطان  رضایي 
پژوهشگر دوره  پسادکتري دانشگاه تربیت مدرس، تعیین اندازه  ذرات زیستي مختلف را از 

مهم ترین مواردي دانست که دانشمندان و محققان سال ها به دنبال آن هستند و گفت: براي این منظور، تاکنون 
روش ها و وس��ایل گوناگوني ارائه ش��ده است که هرکدام معایبي دارند و ما در این کار تحقیقاتي توانستیم روش 
جدی��دي براي اندازه  گیري ویروس  ها در دماي بدن و دماي آزمایش��گاه معرفي کنیم.وي این روش را مبتني بر 
حسگرها ذکر کرد و ادامه داد: حسگر معرفي  شده در این مطالعات، در آزمایشگاه  هاي تشخیص طبي براي تعیین 
اندازه  یک ویروس و یا تعداد ویروس  هاي موجود در نمونه  مورد آزمایش، استفاده مي شود.عالوه بر زیست  فناوري 
و مهندسي پزشکي، مدل ارائه  شده به عنوان آشکارساز در صنایع مختلف ازجمله نفت و گاز براي شناسایي و اندازه 
 گیري ذرات مختلف و یا در کالنشهرها و کارخانه  ها براي اندازه  گیري میزان آلودگي ناشي از ذرات معلق در هوا 
نیز کاربرد دارد.سلطان رضایي با بیان اینکه به منظور طراحي این حسگر از مفاهیم مهندسي مکانیک، مهندسي 
الکترونیک و علوم زیستي استفاده شده است، خاطرنشان کرد: گاهي تغییر اندازه  بعضي از ذرات زیستي داخل بدن 
موجود زنده نشانگر بروز بیماري خاصي است.در صورتي که این بیماري به موقع تشخیص داده شود مي  توان از 
پیش��رفت آن جلوگیري کرد و حتي به درمان آن پرداخت.یکي از روش هاي تعیین اندازه زیست ذرات موجود در 
خون، روش الکترومکانیکي است که در این تحقیق به معرفي آن به عنوان یک روش نوین و کارآمد پرداخته شده 
است.وي درباره ویژگي هاي نوآورانه مبتني بر فناوري نانو این طرح گفت: با توجه به اندازه  این حسگر، خواصي در 
سامانه بروز مي کنند که آثار آنها تنها در ابعاد نانو تأثیرگذار است و در ابعاد دیگر اهمیتي ندارند؛ مانند نیروهاي بین 
مولکولي و خواص الیه  سطحي.به علت اندازه  بسیار کوچک ذرات زیستي که به دنبال تعیین دقیق سایز یا تعداد 
آنها هستیم و با توجه به حساسیت و دقت مورد نیاز براي حسگر، الزامي است که خواص تأثیرگذار در ابعاد نانو به طور 
کامل در نظر گرفته شوند.این محقق با اشاره به ویژگي هاي این پژوهش، یادآور شد: در این مطالعات نیاز به استفاده 
از مواد خاصي براي انجام و یا تکرار هر آزمایش وجود ندارد و مي  توان از حسگر، در آزمایش  هاي متعدد بهره برد.

ساخت»ونتیالتور«ازشیردوش!
جمعي از مهندسان خالق دانشگاه »مریلند« در پي کمبود شدید »ونتیالتور« در دوران 
بحران ش��یوع بیماري همه گیر کووید-۱۹ اقدام به ساخت دستگاه تنفس مصنوعي با 
اس��تفاده از دستگاه ش��یردوش کرده اند.به گزارش ایسنا، کمبود جهاني »ونتیالتور« در 
بحران همه گیري کووید-۱۹ موجب چالش��ي بزرگ ش��ده که رفع آن نیازمند ابداع راه 
حل هاي غیرمتعارف است.اکنون چهار تن از مهندسان دانشگاه مریلند با تبدیل شیردوش 

استفاده نشده به ونتیالتورهاي بسیار مورد نیاز و حیاتي، رویکرد جدیدي را اتخاذ کرده اند.به دلیل کمبود ونتیالتور 
یا همان دستگاه تنفس مصنوعي در ایاالت متحده و همچنین در سراسر جهان، مقامات مسئول پیشنهاد مي دهند 
که بیمارستان ها روش هاي بي سابقه اي را براي حل این بحران پیدا کنند.همچنین چندین شرکت بزرگ مانند 
اپل، تس��ال و دایس��ون در تالش هستند تا این کمبود را برطرف کنند یا کاهش دهند.اکنون مهندسان دانشگاه 
مریلند با تغییر شیردوش هاي استفاده نشده به دستگاه هاي تنفس مصنوعي، پنجره جدیدي رو به این چالش باز 
کرده اند.این مهندسان توانسته اند جریان هوا را در شیردوش ها معکوس کنند.به این معني که شیردوش به جاي 
مکیدن هوا و دوشیدن شیر، قادر به دمیدن هوا به ریه هاي بیماران است.«برندي گرستنر« یکي از این مهندسان 
مي گوید: شیردوش ها دستگاه هاي بهداشتي هستند که توسط سازمان غذا و دارو تأیید شده و قابل اعتماد هستند.
بهترین قسمت این پروژه این است که نمونه اولیه این ونتیالتور ظرف چهار ساعت قابل تولید است و در مقایسه 
با دس��تگاه هاي تنفس مصنوعي موجود در بیمارستان ها که چندین هزار دالر قیمت دارد، تنها حدود ۳۰۰ دالر 
خرج برمي دارد.این مهندس��ان پس از موفقیت اولیه، براي ارتقاي کار خود یک صفحه فیسبوک ایجاد کردند و 
هم اکنون در حال پذیرش کمک هاي مالي براي تأمین اعتبار پروژه و تولید انبوه این ونتیالتورها هستند.بدیهي 
است که این ایده جدید مي تواند کمک کننده باشد، اما مهندسان هنوز براي استفاده از آنها در بیمارستانها به تأیید 
سازمان غذا و داروي آمریکا)FDA( احتیاج دارند.همچنین نمونه هاي اولیه را باید بتوان به آساني ضدعفوني کرد 
تا خطر آلودگي و انتقال به حداقل برسد.تا زماني که این معیارها برآورده نشوند، سازمان غذا و دارو این طرح را 
تایید نخواهد کرد.البته از آنجایي که دانشمندان و مهندسان در سراسر جهان براي جلوگیري از شیوع کووید-۱۹ 

متحد شده اند، مهم است که سازمان ها هیچ ایده جدیدي را رد نکنند و احتماال همین طور خواهد بود.
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