
صفحه2

روزنامه صبح ايران

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

صفحه8

  سفر خاورمیانه ای بایدن
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 اعالم قيمت خريد تضمينی
 تا دهم مرداد اعالم می شود؛

غرب مجبور است تا زمستان کوتاه بیاید
جهان به نفت ايران احتياج دارد؛

همینصفحه

صفحه6

در حال��ی که وزارت جهاد کش��اورزی از برنامه ریزی 
برای خودکفایی مج��دد در تولید گندم خبر می دهد، 
کارشناسان مولفه های بس��یاری از جمله پرداخت به 
موقع مطالبات گندمکاران را در این مس��اله موثر می 
دانند. به گزارش »عصر ایرانیان«، طی سال های اخیر 

رهبر انقالب تاکید ویژه ای بر بحث...

خیز بلند برای خودکفایی 
دوباره در تولید گندم

این روزها دستاورد ایران در صادرات بنزین به راحتی 
از دس��ت رفته و علی رغ��م اینکه حتی یک لیتر هم 
بنزین صادر نمی شود هم اکنون گمانه زنی ها برای 
واردات بنزین نیز از س��ر گرفته ش��ده اس��ت. جلیل 

ساالری در حاشیه امضای پنج تفاهم نامه...

زنگ خطر واردات بنزین
صادرکننده ای که دوباره واردکننده خواهد شد؟

فرماندهآمریکایی:
ایران به برتری هوایی 
در منطقه دست یافته 

است

نادانی دردناک ترین دردهاست. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

آمریکایی ها نیازمند برجام 
هستند نه ایران

عباسمقتدایی ���
نای�برئی�سکمیس�یونامنی�تملیو

سیاستخارجیمجلس
ح��ال  در  آمریکایی ه��ا 
اقتص��ادی  فروپاش��ی 
این موضوع  و  هس��تند 
دیر یا زود رخ خواهد داد 
چرا که آثار آن کاماًل هویداس��ت. بدهی 
آمریکا وس��یع و بالغ بر ۲۷ تریلیون دالر 
است که این مس��ئله »جو بایدن« را به 
گدایی نفت در منطقه کشاند. آمریکایی ها 
همچنان ب��ر طبل تفرقه و فتنه گری در 
منطقه غرب آس��یا و خاورمیانه می کوبند 
چرا که می بینند کشتی حکمرانی شبیه به 
تایتانیک آنان در حال غرق ش��دن است. 
البته آمریکایی ها نمی خواهند این موضوع 
را باور کنند و رسانه های آنان به گونه ای 
وانم��ود می کنند که گویی آنان همچنان 

تحوالت بین المللی را رقم می زنند...
ادامهدرهمینصفحه ���

عملیات روانی آمریکا مانع 
پیشرفت مذاکرات

شهریارحیدری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
در  رویک��ردی  آمری��کا 
عرص��ه بی��ن المللی و 
سیاس��ی دارد و آن این 
است که در هر مذاکره، 
ارتباط و قرارداد با کشورها چه به صورت 
موردی، جمع��ی و پیمانی حتما عملیات 
روانی را چاشنی آن می کند. در برجام نیز 
شاهد این رویکرد آمریکایی ها بوده ایم 
ب��ا این حال آنها متوجه قدرت جمهوری 
اسالمی ایران شدند. ایران هرگز از حق 
ملت کوتاه نخواهد آمد، برنامه هسته ای 
ای��ران در چارچوب آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی و در راس��تای تامین نیازمند 
اس��ت با این حال آمریکا تالش می کند 
در روند فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران 

شبهه ایجاد کند...
ادامهدرهمینصفحه ���

 / /

/ /

/

 / /

/

 / / / /

 / /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ / / / /

(

( / / / / / /

/ / / / /

/ / / / / /

(

/ /

www.setadiran.ir / /

/

 / /

www.setadiran.ir

     

  

 

www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان را
 در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

آمریکایی ها نیازمند برجام هستند نه ایران
ادامهازهمینصفحه ���

...در حالی که مجدداً فضای چند قطبی در جهان حاکم ش��ده است و نظم نوین 
دیگری در سطح بین المللی در حال شکل گرفتن است. جمهوری اسالمی ایران 
در این نظم جدید جهانی جایگاه ویژه ای دارد و علی رغم همه فشارهای به قول 
آنان فلج کننده، از رتبه ۱۷ اقتصاد جهانی بر اساس آمارهای مراجع رسمی بین 
المللی، در حال رسیدن به رتبه اقتصادی ۱۴ هستیم. ایران کمتر از هشت میلیارد 
دالر بده��ی دارد در حالی که حجم بدهی های آمریکا ۲۷ تریلیون دالر اس��ت. 
چین اکنون در جایگاه مرتفع تری ایستاده، روسیه نیز در اروپا حرف های جدیدی 
را دیکت��ه می کن��د و وضعیت ایران در منطقه غرب آس��یا هم کاماًل رو به جلو و 
پیشرفت است. همه اینها نشان می دهد اگر روزگاری ایران به برجام نیاز داشت، 
اکنون آمریکایی ها به برجام نیازمند هس��تند. فرار آمریکا از افغانس��تان و منطقه 
و اینک حضور آنان در عربس��تان آن روی دیگر سکه فرار است. آمریکایی ها به 
دنبال آن هستند که بتوانند نفت خود را تأمین کنند و جلوی انتقال نفت به اروپا 
و چی��ن را بگیرند. اگر آمریکایی ه��ا در مقطعی هم به نتیجه دلخواه خود در این 
باره برسند، اما در درازمدت به آن دست نمی یابند. دیگر چیزی به اسم ضرورت 
برجام برای ما وجود ندارد و آمریکایی ها هس��تند که باید با درک عمیق ش��رایط 
کمک کنند تا زوالش��ان دیرتر اتفاق بیفتد. ایران در کانون مذاکرات قرار گرفته 
و حضور رؤس��ای جمهور ترکیه و روس��یه به ایران نش��ان داد جایگاه منطقه ای 
ایران بس��یار ممتازتر از گذش��ته شده و همین امر استداللی است که ما براساس 
آن می گوئی��م به ج��ای فکر کردن به برجام، االن باید به پس��ابرجام و موقعیت 

ایران توجه کنیم.

فرمانده نیروی هوایی س��ازمان تروریس��تی سنت کام با 
بیان اینکه ایران در منطقه غرب آس��یا به برتری هوایی 
دست یافته گفته که مأموریت یافته چاره ای برای »این 
تهدید« پیدا کن��د. یک فرمانده بلندپای��ه آمریکایی در 
منطقه غرب آسیا بار دیگر اظهارات یکی از همکارانش 
مبنی بر اینکه ایران برتری هوایی در منطقه را از آمریکا 
س��لب کرده است تکرار کرد. »آلکس��وس گرینکویچ« 
که روز پنجش��نبه مس��ئولیت فرماندهی نیروی هوایی 
سازمان تروریستی سنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا در 
خاورمیانه و ش��مال آفریق��ا( را به عهده گرفت گفته که 
جت های جنگی آمریکا هنوز در آسمان های خاورمیانه از 

برتری برخوردارند اما ایران تاکتیک هایی مختص خودش 
را در پیش گرفته و به خاطر پهپادهایش گام های بزرگی 
رو به جلو برداشته است. او گفت: »اگر یک دشمن بتواند 
هر کاری که بخواهد انجام بدهد و ما نتوانیم جلوی آن را 
بگیریم آنها از برتری هوایی موضعی برخوردارند.« پایگاه 
»اس��تار اند اس��تریپس« که یک پایگاه تخصصی برای 
پوشش اخبار دفاعی و نظامی است نوشته اظهارات این 
فرمانده بلندپایه آمریکایی با ارزیابی »کنث مک کنزی«، 
فرمانده پیش��ین س��نت کام همسو اس��ت که گفته بود 
توانمندی های پهپادی ایران موجب ش��ده است آمریکا 
ب��رای اولین بار از زمان جنگ کره به این س��و، برتری 

کامل هوایی را از دست بدهد. گرینکویچ زیر نظر »اریک 
کوریال«، فرمانده جدید س��ازمان تروریس��تی سنت کام 
فعالیت می کند. او درباره مسئولیتی که درباره ایران به او 
محول شده گفت: »مسئولیت محول شده به من از سمت 
ژنرال کوریال این اس��ت ک��ه بفهمم چطور ما می توانیم 
سطحی از کنترلمان در هوا را بازیابی کنیم تا این تهدید 
خنثی ش��ود.« پایگاه استار اند استریپس در همین رابطه 
می نویس��د: »کارشناس��ان و مقام های نظام��ی آمریکا 
گفته اند پهپادهای ایران در زمره پیش��رفته ترین پهپادها 
در دنی��ا قرار دارند و اثرات قاب��ل توجهی بر جنگ های 

نیابتی در یمن، عراق و سوریه به جا گذاشته اند.«

ایران به برتری هوایی در منطقه دست یافته است
فرمانده آمریکایی:

ادامهازهمینصفحه ���
...آمریکا به دنبال آن است با زمان بر کردن مذاکرات امتیاز 
بگیرد، ایران نیز متوجه این موضوع اس��ت و در چارچوب 
برنامه های خود مذاکرات را پیش می برد، از سوی دیگر 
کاخ سفید باید متوجه باشد که نمی تواند حق بین المللی 
ما را در مس��ائل هس��ته ای منکر شود و ایران هم از حق 

خود کوتاه نمی آیید. آمریکا می خواهد تا می تواند از ایران 
امتیاز بگیرد، مذاکرات را زمان بر کند و از س��وی دیگر از 
کشورهایی که مخالف شکل گیری برجام هستند از جمله 
کشورهای عربی امتیاز بگیرد، اما ایران می خواهد مذاکرات 
با رویکرد منطقی، دور از مسائل احساسی و سیاسی پیش 
برود. ایران خواهان لغو تحریم ها است، پایبندی ایران به 

تعهدات برجام شفاف است اما آمریکا نمی خواهد به راحتی 
شفافیت اقدامات ایران در برجام را بپذیرد و همواره شک 
و ش��بهه وارد می کند. مذاکرات احیای برجام رو به جلو و 
پیشرفت است اما گاهی آمریکا با عملیات روانی می خواهد 
در به نتیجه رسیدن مذاکرات تاخیر بیاندازد اما امیدواریم در 

مذاکرات آتی توافق برد-برد حاصل شود.

عملیات روانی آمریکا مانع پیشرفت مذاکرات
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ايران و جهان

   سیاست همسایگی ما مشروط به 
برجام یا اجازه آمریکا نیست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: سیاست 
همس��ایگی ما مش��روط به برجام ی��ا اجازه 
آمریکا نیس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با 
انتشار مطلبی در توئیتر نوشت: دوگانه کاذب 
میان برجام )که ایران، بر خالف آمریکا، هنوز 
عضو آن اس��ت( و روابط خ��وب بین ایران و 
همسایگانش از جمله روسیه، این واقعیت را 
پنهان نمی کند که ب��ی تصمیمی آمریکا ی 
عهدش��کن مهمترین مانع رسیدن به توافق 
است. وی تصریح کرد: سیاست همسایگی ما 

مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نیست.

تجهیز نیروی مسلح ایران به بروزترین 
فناوری های دفاعی

معاون هماهنگ کنن��ده ارتش گفت: نیروی 
مس��لح ای��ران متناس��ب با تهدیده��ای روز 
دش��منان، به بروزترین فناوری های دفاعی 
تجهیز شده اند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
امی��ر دری��ادار حبی��ب اهلل س��یاری مع��اون 
هماهن��گ کننده ارتش جمهوری اس��المی 
ایران، در حاشیه مراسم یادواره شهدای ارتش 
شهرستان مهدی ش��هر گفت: نیروی مسلح 
از لحاظ دس��تیابی به تجهیزات مورد نیاز در 
چرخ��ه دفاع وضعیت مطل��وب و با توجه به 
تهدیدات روز آمادگی مقابله دارد. وی با اشاره 
به دس��تیابی ایران به فناوری های پیش��رفته 
موشکی، پهپادی، دریایی و فضایی با توجه به 
نیاز روز تاکید کرد: ما قادریم با توجه به تنوع 
تهدیدات دش��منان با استفاده از فناوری های 
روز تجهی��زات خود را به روز کنیم و امروز بر 
همگان ثابت ش��ده هر گونه تعرض به ایران 

بی جواب نمی ماند.

»مافیای کنکور« خود را به »آموزش و 
پرورش« سوق می دهد

عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: »مافیای کنک��ور« می خواهد خود را 
به »مافی��ای آموزش و پرورش« و »مافیای 
معدل« س��وق و تس��ری دهد. احمد نادری 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با »عصر ایرانیان« در رابطه با علت 
حواشی ایجاد شده مبنی بر تقلب گسترده در 
کنکور کارشناس��ی و ابهام در تأیید سالمت 
برگزاری آن گفت: پیش از آنکه درباره آنچه 
در کنکور س��ال ۱۴۰۱ اتفاق است صحبت 
کنم باید بگویم ک��ه در حال حاضر دعوایی 
با شورای عالی انقالب فرهنگی درباره یک 
مصوبه اخیر اس��ت که قرار بود ابالغ نشود. 
وی در پاسخ به این سوال که علت مخالفت 
ش��ما و برخی کارشناس��ان با ای��ن مصوبه 
چیست؟ گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی 
حق قانون گذاری ن��دارد و قانونگذاری طبق 
قان��ون بر عه��ده مجلس اس��ت. هیچ جای 
دنیا در نظامی که رئیس جمهور و پارلمان از 
طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند، 
اختی��ار قانون گ��ذاری را ب��ه رئیس جمه��ور 
نمی دهند! اینکه ریاس��ت ، قانونگذار باش��د، 
غلط اس��ت. ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
حق قانون گذاری ن��دارد. قانون گذاری برای 
مجل��س اس��ت. نادری ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
مصوبه اخیر یک فاجعه آموزش��ی اس��ت و 
یک دهه بعد از ابالغ، تبعات ناعدالتی آن را 
خواهیم دید، عنوان کرد: اولین انحراف تاریخ 
جمهوری اسالمی، زمان هاشمی رفسنجانی 
بود. اگر این مصوبه در دولت رئیس��ی ابالغ 
ش��ود، دومین انحراف تاریخی در جمهوری 
اس��المی اتفاق می افتد. عضو هیئت رئیسه 
مجلس بیان کرد: این مصوبه، نظام آموزشی 
را به عاملی برای طبقاتی شدن جامعه تبدیل 
می کن��د، در واقع جامعه را طبقاتی تر می کند 
و ام��کان صعود را از طبقه مح��روم خواهد 
گرفت. فردای کش��ور در دست بچه های ما 
خواهد بود که به قدرت یا ثروت دسترس��ی 
داریم. کس��ی از جن��وب کرم��ان نمی تواند 
در دانش��گاه های ته��ران درس بخواند و در 
ساختار قدرت بیاید. قطعاً جامعه دچار کاستی 
خواهد ش��د. وی تأکید ک��رد: ابالغ و اجرای 
این مصوبه دومین انحراف تاریخی جمهوری 
اسالمی را در رقم می زند. این موضوع را بارها 
گفت��م و در برنامه زنده تلویزیونی هم عنوان 
کردم. نادری در پاس��خ به این سوال که آیا 
مجلس، گزارش تیم ویژه رئیس جمهور برای 
بررسی س��المت کنکور را می پذیرد؟ اظهار 
کرد: مجلس به ما وظیفه تحقیق و تفحص 
از س��ازمان س��نجش را محول کرده است. 
ش��اید هیچ کس به اندازه من و تعداد محدود 
دیگری، از تخلفات سازمان سنجش در این 

چند سال مطلع نباشد. 

لغو تدریجی تعهدات ایران به معنای 
ساخت سالح هسته ای نیست

مدی��رکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی 
در مصاحب��ه ای که امروز از س��وی روزنامه 
اس��پانیایی Pais منتشر ش��د، اعالم کرد: 
لغ��و تدریج��ی تعه��دات ایران ب��ه معنای 
ساخت سالح هس��ته  ای نیست. به گزارش 
اسپوتنیک، »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتم��ی در مصاحبه ای که 
 Pais امروز جمعه از سوی روزنامه اسپانیایی
منتشر شد، گفته است: یک چارچوب قانونی 
وجود داشت که مستلزم تعدادی محدودیت 
داوطلبانه برای ایران بود که بخشی از برنامه 
جامع اقدام مش��ترک به ش��مار می رفت. به 
گفته »رافائل گروسی«، پس از اینکه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به خروج 
یکجانبه از برج��ام )همراه با نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت سازمان ملل( تصمیم 
گرفت، ایران به تدریج و پیوسته از تعهداتش 
خارج می ش��ود. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در این ب��اره ادامه داد: امروز ما 
یک برنامه هسته ای داریم که به شدت رشد 
کرده است، بسیار بیشتر از سال ۲۰۱۵. این 
بدان معنا نیس��ت که ایران در حال س��اخت 
سالح هسته ای است. فعالیت هسته ای ایران 
نه فقط کمی بلکه کیفی نیز رش��د داش��ته 

است.

آمریکا نگران است که چین آسمان 
تایوان را ببندد

یک شبکه تلویزیونی در آمریکا در گزارشی 
اعالم کرد: کاخ س��فید از برق��راری منطقه 
پ��رواز ممنوع ب��ر فراز تایوان به دلیل س��فر 
»نانس��ی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به این جزیره می ترس��د. خبرگزاری 
اس��پوتنیک به نقل از شبکه تلویزیونی سی 
ان ان اعالم کرد: دولت »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا نگران است که سفر احتمالی 
»نانس��ی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
این کش��ور به تایوان، منجر به ایجاد منطقه 
پرواز ممنوع بر فراز تایپه پکن ش��ود. شبکه 
تلویزیونی س��ی ان ان ب��ه نقل از یک مقام 
آمریکایی در این خصوص اعالم کرد: پیشتر 
»بایدن« با استناد به موضع پنتاگون )وزارت 
دفاع آمریکا( گفته بود که س��فر پلوس��ی به 
تای��وان در ح��ال حاضر ای��ده خوبی به نظر 
نمی رس��د و »وان��گ ونبی��ن« س��خنگوی 
وزارت خارج��ه چی��ن، نیز هش��دار داده بود 
که در صورت س��فر »نانسی پلوسی«، پکن 
تصمیم مؤث��ری را اتخاذ خواهد کرد. عالوه 
بر این، منب��ع آگاه مذکور در ادامه گفت که 
پکن ممکن اس��ت هواپیماه��ای جنگی را 
نیز به منطقه شناس��ایی دفاع هوایی جزیره 
تایوان بفرستد، کاری که در چند ماه گذشته 

نیز بارها انجام داده است.

۴ موشک انداز »هیمارس« در 
اوکراین منهدم شد

وزارت دف��اع روس��یه ام��روز در بیانی��ه ای 
اعالم کرد که از اوایل ماه جوالی، مس��کو 
با استفاده از تسلیحات نقطه زن، ۴ موشک 
انداز »هیمارس« را منهدم کرده اس��ت. به 
گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز 
جمعه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: از اوایل 
ماه جوالی، روس��یه با استفاده از تسلیحات 
نقطه زن، ۴ موش��ک ان��داز »هیمارس« را 
منهدم کرده اس��ت. در بیانیه صاده از سوی 
وزارت دفاع روس��یه در ای��ن خصوص آمده 
اس��ت: محل استقرار تشکیالت ملی گرایان 
اوکراین��ی در »کراماتورس��ک« منه��دم و 
ح��دود ۳۰۰ ملی گرا نیز کش��ته ش��دند. در 
همی��ن ارتب��اط، »س��رگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسیه پیشتر در مصاحبه خبرگزاری 
»ریانوس��تی« گفته بود که اگر غرب انتقال 
سالح های پیش��رفته از جمله سامانه های 
موش��کی »هیم��ارس« س��اخت آمریکا به 
اوکرای��ن را متوقف نکند، مح��دوده اهداف 
جغرافیایی روس��یه در اوکرای��ن نیز از حدود 

فعلی باز هم فراتر خواهد رفت.

۵۳ هزار راننده معترض در انگلیس 
اتوبان ها را بستند

۵۳ هزار راننده معت��رض به گرانی بنزین در 
انگلیس امروز با کند کردن س��رعت حرکت 
خ��ود، اتوبان ها را با ترافیک ش��دیدی مواجه 
کردند. به گزارش اِس��کای نی��وز، معترضان 
ب��ه گرانی بنزین در انگلی��س امروز جمعه به 
اتوبان ها آمده و با ُکند کردن سرعت حرکت 
وسایل نقلیه خود به صورت گسترده ای به این 
موضوع اعتراض کردند. بر اساس اعالم این 
رس��انه، اتوبان های اصلی انگلیس در لندن، 
لیورپول، منچستر، بیرمنگهام و کاردیف مملو از 
معترضانی شد که سرعت وسایل نقلیه خود را 
به حدی کاهش دادند که باعث ایجاد ترافیک 
سنگینی شد. مقامات بندر »دوور« در مواجهه 
با ترافیک ۵ ساعته مقابل گذرگاه مرزی میان 
انگلیس و فرانسه، وضعیت اضطراری اعالم 
کردند. به گزارش اِسکای نیوز، ۵۳ هزار راننده 

در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. 

اخبار

حجت االس��الم رئیس��ی هنگام بازدید از 
ش��رکت آذرآب گفت: حل مسائل شرکت 
آذرآب اراک ب��رای ما مهم اس��ت. حجت 
االس��الم رئیس��ی رئیس جمه��ور در بدو 
ورود به استان مرکزی با حضور در شرکت 
آذرآب اراک در دیداری صمیمانه با مدیران، 
مهندس��ان و کارگ��ران ای��ن ش��رکت در 
خصوص مسائل و مشکالت بحث و تبادل 
نظر کرد. حجت االس��الم رئیس��ی در این 

دیدار گفت: مسائل سهامداری و مدیریتی 
این ش��رکت قابل حل است و امروز نیز در 
ش��ورای اداری با حضور مسئوالن استانی 
و کش��وری این موارد بررس��ی می شود و 
نتیج��ه آن به اطالع هم��ه کارگران عزیز 
خواهد رس��ید. رئیس جمه��ور گفت: رونق 
تولید در استان مرکزی برای ما در اولویت 
قراردارد و بن��ده در اولین دقایق حضور به 
اس��تان مرکزی و شهر اراک آذراب را برای 

بازدید انتخاب کردم چرا که حل مسائل این 
شرکت برای ما مهم است. او گفت: مجتمع 
تولیدی آذرآب، پول س��از و اعتبارساز است 
اما محور اساسی مشکالت اینجا مدیریت و 
مالکیت است. به گفته رئیس جمهور بانک 
کشاورزی ارتباط ماموریتی به اینجا ندارد و 
باید سهامش به یک مجموعه ای که دارای 
وظای��ف و تخصص مرتبط هس��ت واگذار 
ش��ود. رئیسی گفت: در اس��رع وقت برای 

حل مشکالت مدیریتی و سهامداری آذرآب 
تصمیم گیری خواهیم کرد. حجت االسالم 
رئیس��ی در جم��ع کارکنان هپک��و گفت: 
وارداتی که موجب ایجاد مشکل برای تولید 
داخل ش��ود ممنوع اس��ت. حجت االسالم 
رئیس��ی رئیس جمهور در ادامه برنامه سفر 
به اس��تان مرکزی بعد از بازدید از آذرآب به 
ش��رکت هپکو رفت و در دیدار با مدیران، 
مهندس��ان و کارگران ش��رک هپکو ت در 

خصوص مسائل و مشکالت صحبت کرد. 
حجت االسالم رئیسی در این بازدید با تاکید 
بر مقابله با مافیای واردات گفت: وارداتی که 
موجب ایجاد مشکل برای تولید داخل شود 
ممنوع است و با آن مقابله می کنیم چرا که 
این مهم از تاکی��دات رهبر معظم انقالب 
است. رئیس جمهور گفت: اجازه نمی دهیم 
محصوالتی که نمونه داخلی دارند به کشور 

وارد کنند.

با مافیای واردات مقابله می کنیم
رئیس جمهور:

باز شدن پای رژیم صهیونیستی به منطقه نتیجه ای جز ناامنی ندارد
دریادار تنگسیری در دیدرا با فرمانده نیروی دریایی عمان:

فرمان��ده نی��روی دریایی س��پاه گف��ت: باز 
ش��دن پای رژیم صهیونیس��تی ب��ه منطقه 
خلیج ف��ارس نتیجه ای جز فتن��ه انگیزی و 
ایجاد ناامن��ی به دنبال نخواهد داش��ت. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، دریابان س��یف 
بن ناصر الحرب��ی فرمانده نی��روی دریایی 
عم��ان در تهران با دریادار پاس��دار علیرضا 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه دیدار 
و گفتگو کرد و طرفین بر توس��عه مناسبات 

و همکاری ه��ا در زمینه های مختلف نظامی 
تاکید کردند. دریادار تنگسیری در این دیدار 
گفت: عمان کشور دوست و برادر جمهوری 
اس��المی ای��ران در منطق��ه خلی��ج فارس 
محس��وب می ش��ود و در میان همسایگان 
ما از اعتبار ویژه ای برخوردار اس��ت. فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه روابط بین 
دو کش��ور و دو ملت بر اساس اصل برادری 
و اخوت در س��ایه قرآن کریم و اسالم عزیز 

از اس��تحکام خوبی برخوردار است افزود: ما 
مسلمانیم و پایبند به اصل أخوت و برادری و 
در روزهای سخت به کمک هم می شتابیم، 
ما مسلمانیم و برای همه کشورهای همسایه 
احترام ویژه ای قائلیم ما با هم برادریم و نباید 
اجازه دهیم رژیمی که متجاوز، کودک کش 
و فتنه گر اس��ت در این منطقه حضور یابد. 
وی افزود: انتظار اس��ت از همه کش��ورهای 
اسالمی منطقه مهم خلیج فارس با تقویت و 

حفظ وحدت اسالمی و هم افزایی منطقه ای، 
سطح تعامالت و ارتباطات سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی را در باالترین سطح ارتقاء دهند و از 
نعمت عظیم دریا و منابع غنی آن به بهترین 
نحو ممکن استفاده نمایند. سردار تنگسیری 
تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران اعتقاد 
دارد حضور نیروهای بیگانه کمکی به امنیت 
منطقه نخواهد کرد و بیشتر فضای نا أمنی را 
تقویت می کند و معتقدیم کشورهای منطقه 

خلیج فارس ظرفیت و توان الزم برای حفظ 
امنیت این منطقه حس��اس را دارند. فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با اشاره به حمایت قاطع 
جمهوری اس��المی ایران از همه مظلومان 
عالم بویژه مردم مظلوم فلسطین گفت: رژیم 
صهیونیستی دشمن ش��ماره یک مسلمانان 
است و بر اس��اس ظلم و تجاوز بوجود آمده 
و ب��رای بقای خود از هیچ گونه ظلمی دریغ 

نمی کند.

علی رغم تحریم ها ایران قدرت پهپادی خود را گسترش داده است
سی ان ان: 

ولی نصر در گفت وگو با سی ان ان درباره قدرت پهپادی، 
نزدیکی کش��ورهای منطقه به ایران و ارتقا سطح روابط 
مسکو و تهران بحث کرد.فرید زکریا که از صاحب نظران 
در ح��وزه روابط بی��ن الملل و تهیه کنن��ده ویژه برنامه 
سیاسی س��ی ان ان محسوب می شود در گفتگو با ولی 
نصر، مش��اور سابق دولت آمریکا گفت:» سفر جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا به منطق��ه خاورمیانه پایان یافت. 
آیا این س��فر با هدف تقویت محور عربس��تان سعودی-
اس��رائیل-امارات عربی متحده بود که به آمریکا گرایش 
دارد و ضد ایران اس��ت؟ آیا چنین شیوه ای نتیجه ای به 
همراه دارد؟«ولی نصر، استاد دانشکده مطالعات پیشرفته 
بین المللی در دانشگاه جانز هاپکینز که از مشاوران سابق 
وزارت امورخارجه آمریکا و پسر پروفسور نصر، بنیانگذار 
کرس��ی شیعه شناسی در دانشگاه هاروارد است در پاسخ 
گفت:»این ش��یوه به همان صورت که ایاالت متحده و 
اسرائیل دوست دارند نش��ان بدهند، نتیجه ندارد. نوعی 
گس��ل شکننده با س��رعت بین اعراب و ایران در منطقه 
خاورمیانه شکل گرفته است. سفر والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه، به ایران نشان می دهد که قدرتهای بزرگ 
دیگری در منطقه وجود دارد و ایاالت متحده تنها بازیگر 
در منطقه نیست بطوریکه روسیه روابط بسیار عمیقی در 
ح��وزه نفت و انرژی با امارات عربی متحده و عربس��تان 
سعودی دارد.وی در ادامه افزود: نکته دیگر اینکه مقامات 
شماری از کش��ورهای عربی که رئیس جمهور بایدن با 
آنها دیدار کرده اس��ت و درمقابل ایران خط کش��یده اند 
یعن��ی کش��ورهای اردن و مصر با ایران مس��ئله ندارند. 
کشورهای دیگری همانند قطر و عمان بسیار در تالش 
هس��تند تا برنامه جامع اقدام مش��ترک)برجام( به نتیجه 
برسد. حتی رئیس جمهور )بایدن( نیز دوست ندارد بگوید 
که برنامه جامع اقدام مش��ترک)برجام( مرده اس��ت. این 
تصویر، بس��یار پیچیده تر است زیرا امارات عربی متحده 
و عربستان س��عودی نیز در حال گفتگو با ایران هستند. 
امارات عربی متحده در حال بررسی بازگشایی سفارتش 
در تهران اس��ت. عربس��تان س��عودی در حال گفتگو با 
ایران اس��ت. پس اوضاع ش��بیه دوره جنگ سرد نیست 
ح��ال آنکه رئیس جمهور آمریکا و مقامات اس��رائیل در 

تالش هس��تند چنین تصویری )از منطقه( نشان دهند و 
در نشس��ت خبری مش��ترک خود اینگونه وانمود کردند. 
البته این س��خن نیز درس��ت است که مسائل جدی بین 
ایران و کشورهای عربی منطقه وجود دارد که هنوز هم 

در منطقه مطرح است.
تنشزداییمیانایرانوکشورهایمنطقه ���

فرید زکریا در ادامه پرس��ید: من از منابع دیگر در منطقه 
خاورمیانه شنیده ام که داستان جدید منطقه عبارتست از 
اینکه مقامات عربستان سعودی عمدتاً از طریق مقامات 
عراقی ب��ا مقامات ایران��ی صحبت می کنن��د. مقامات 
ام��ارات عربی متحده نیز در حال گفتگو با مقامات ایران 
هستند و می کوشند تا بستر تعامل جدیدی بین ایران و 
عربس��تان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس 
ش��کل بگیرد و تنش ها کاهش یابد.ولی نصر در پاس��خ 
گفت:»مسئله دقیقا به همین صورت است. رئیس جمهور 
)بایدن( در س��خنرانی خود در عربستان سعودی کوشید 
اعتب��ار برقراری آتش بس در یمن را به خودش نس��بت 
بدهد اما این آتش بس تاحدود زیادی مدیون گفتگوهای 

جاری مقامات ایران و عربس��تان س��عودی است. کامال 
روشن اس��ت که کشورهای عربی می خواهند از آنها در 
مقابل ایران محافظت شود اما در عین حال نمی خواهند 
سیاستهای تهاجمی درخصوص ایران داشته باشند شبیه 
سیاس��تهایی که اس��رائیل علیه ایران دنب��ال می کند و 
ممکن است متضمن خطر بروز جنگ باشد.نصر تصریح 
کرد: کش��ورهای عربی به این جمع بندی رسیده اند که 
ایاالت متحده با ایران درگیر جنگ نخواهد شد همانطور 
که ایاالت متحده بر اوکراین و روس��یه تمرکز ندارد. این 
کش��ورها به این نتیجه رس��یده اند که یکی از راههای 
مدیریت ایران، کاهش تنشها با ایران است. این سخن به 
معنای آن نیست که صلح برقرار شده است. اما به هرحال 
به معنای آن است که مقامات عربستان سعودی و امارات 
عربی متحده بی تردید عالقه مند هستند موضعی با تنش 
کمتر درقبال ایران داش��ته باشند. این رویکرد با رویکرد 
اس��رائیل بس��یار تفاوت دارد زیرا اسرائیل موضعی بسیار 
تندی را علیه ایران دنبال می کند. نخست وزیر اسرائیل 
گفته است باید گزینه نظامی به صورت جدی علیه ایران 

روی میز باش��د. فکر نمی کنم ام��ارات عربی متحده و 
عربستان سعودی برای این کار همراهی کنند.

همکارینظامی-اطالعاتیایرانوروسیهبرایتوازن ���
قدرتدرمنطقهپیامدهایمهمدارد

فرید زکریا گفت:» مقامات آمریکایی می گویند ایران می 
خواهد صدها پهپاد در اختیار روسیه قرار دهد. آیا این اقدام 
به معنای آن اس��ت که روسیه به نوعی ائتالف ضمنی با 
ایران تشکیل داده است؟ آیا روسیه در این میدان )جنگ 
اوکراین( به روس��یه کمک می کند؟«اس��تاد دانش��کده 
مطالعات پیش��رفته بین المللی در دانشگاه جانز هاپکینز 
در پاس��خ گفت: ایران و روسیه روابط بسیار قوی نظامی 
و اطالعات��ی با هم داش��ته اند که س��ابقه آن به )دوران 
جنگ( سوریه بازمی گردد. اما این بار، برای نخستین بار 
خبرهایی می ش��نویم درخصوص فروش حجم گسترده 
ای از تجهیزات نظامی ساخت به روسیه. این گام، گامی 
جدید اس��ت و بر این نکته تاکید می کند که روابط بین 
این دو کشور قوی است و این مناسبات، بیشتر در حوزه 
اطالعاتی و نظامی است. این روابط برای توازن قدرت در 

منطقه پیامدهای مهمی دارد.«
تحریمهانتوانستمانعازتولیدپهپادهایایرانشود ���

فرید زکریا در ادامه پرس��ید:»یک نکته توجه مرا بس��یار 
به خودش جلب کرده اس��ت. این خبر )فروش پهپادها( 
نشان می دهد که باوجود همه تحریمها، ایران هنوز هم 
قادر اس��ت که تجهیزاتی بسیار پیشرفته مثل پهپادهای 
باکیفیت باال بس��ازد. نظر شما در این باره چیست؟«ولی 
نص��ر در پاس��خ گفت:»دقیقا همینطور اس��ت با آنکه ما 
اطالع��ات چندانی درب��اره این پهپاده��ا نداریم و اینکه 
کیفیت آنها چقدر خوب است. به هرحال، نکته قابل تامل 
این است که ایاالت متحده ترویج دهنده این واقعیت در 
خاورمیانه است )این خبر را پخش می کند(. شاید آمریکا 
امی��دوار اس��ت که با کنار هم قرار دادن ایران و روس��یه 
درخصوص جنگ اوکراین، نارضایتی بیش��تری در اروپا 
درخصوص ایران بوجود بیاورد. اما اینکه ایران تسلیحاتی 
دارد که روس��یه به آن عالقه مند است، نشان دهنده آن 
اس��ت که ایاالت متحده باید توانمندی فناوری ایران را 

بیازماید.«

آلبان��ی در حال��ی این هفته میزبان نشس��ت س��االنه 
گروهک منافقین اس��ت که حمله گس��ترده سایبری 
به دس��تگاه های دولتی این کش��ور طی روزهای اخیر 
خدمات عموم��ی آنالین را به کما برده اس��ت. آلبانی 
در حالی میزبان نشس��ت س��االنه گروه��ک منافقین 
ش��ده است که قطع خدمات آنالین دولتی در آلبانی در 
یکشنبه هفته گذشته، انتقاد گروه های مخالف دولت را 
در پی داشته است. آژانس ملی جامعه اطالعاتی آلبانی، 
علت قطع تمام خدمات آنالین دس��تگاه های دولتی را 
حمله گسترده سایبری از خارج از این کشور اعالم کرده 
بود. تا بعدازظهر دوش��نبه، همه وب سایت های دولتی 

آلبانی غیرقابل دسترس بودند. باتوجه به شروع مذاکرات 
اتحادیه اروپا با آلبانی ب��رای عضویت در این اتحادیه، 
رسانه های محلی، مسکو را به انجام این حمله سایبری 
متهم کردند. آسیب پذیر بودن پورتال های دولتی آلبانی 
مورد انتقاد احزاب مخالف دولت قرار گرفت و آنها دولت 
را به خاطر در خطر قراردادن امنیت داده های شهروندان 
این کشور تحت فش��ار قرار دادند. بر اساس گزارشات 
رس��انه های اروپایی حمله س��ایبری اخیر به آلبانی در 
نوع خ��ود بی نظیر بوده و از پیش��رفته ترین روش های 
حوزه هک بهره برده است. دولت آلبانی در حالی، هفته 
گذش��ته، پورتال های دس��تگاه های دولت��ی را به روی 

شهروندان این کشور بست که سفارت آمریکا در آلبانی 
از تدابیر شدید امنیتی در این کشور، در آستانه برگزاری 
نشست ساالنه گروهک تروریستی منافقین و احتمال 
اختالل در حمل ونقل عمومی در ش��هر محل برگزاری 

نشست خبر داد.
تدابیرش�دیدامنیتیدرآلبانیدرآس�تانهنشس�ت ���

ساالنهمنافقین
س��فارت آمریکا در آلبانی در پیامی هشدارآمیز، درباره 
سفر شهروندان این کش��ور به آلبانی برای شرکت در 
نشست س��االنه گروهک منافقین که شنبه و یکشنبه 
در حومه ش��هر »دراج« در ۳۳ کیلومتری تیرانا برگزار 

می شود، هش��دار داد. در اطالعیه سفارت آمریکا آمده 
است که احتماال مقامات آلبانی تدابیر شدید امنیتی را 
در منطقه اتخاذ کنند که حتی ممکن است حمل ونقل 
عمومی، تحت تاثیر این تدابیر مختل ش��ود. س��فارت 
آمریکا در آلبانی خواستار همکاری شهروندان آمریکایی 
با مقامات محلی آلبانی، برای جلوگیری از مش��کالت 
احتمالی ش��د. بعد از اخراج گروهک منافقین از عراق، 
این گروهک به دس��تور آمری��کا و با هماهنگی دیگر 
اعض��ای ناتو به آلبانی مهاجرت ک��رد تا بتواند از آنجا 
به جاسوس��ی و اقدامات خرابکاران��ه علیه مردم ایران 

ادامه دهد.

آلبانی هدف حمالت گسترده سایبری قرار گرفت
در آستانه اجالس ساالنه گروهک تروریستی منافقین

غرب مجبور است تا زمستان کوتاه بیاید
جهان به نفت ایران احتیاج دارد؛

با رسیدن فصل زمستان و ادامه جنگ میان 
روسیه و اوکراین بحران گاز و انرژی اروپا را 
فراخواهد گرفت و نبود روسیه در بازی تأمین 
انرژی اروپا، غ��رب را با بحران انرژی روبرو 
خواه��د کرد. وندی ش��رمن قائم مقام وزارت 
خارجه آمریکا با تأکید بر این که هنوز شانس 
احیای برجام علی رغم اختالفات فعلی وجود 
دارد، گفت که جهان به نفت ایران نیاز دارد. 
این س��خنان در شرایطی مطرح می شود که 
مدتی پی��ش ایک مولر، مدیر امور آس��یایی 
گروه ویتول اعالم کرد آمریکا احتمااًل فشار 
بر تهران را کم می کند تا بشکه های بیشتری 

از نفت این کش��ور به ب��ازار جهانی راه یابند. 
مولر این اظهارات را در ش��رایطی بیان کرده 
بود که به نظر می رسید مذاکرات بین آمریکا 
و ای��ران در مورد قرارداد جدید هس��ته ای به 
بن بست رسیده است. در سوی دیگر صادرات 
نفت خام و میعانات گازی به نس��بت گذشته 
و پیش از دولت س��یزدهم افزایش یافته و از 
همه ظرفیت ها استفاده ش��ده ت��ا صادرات به 
حداکثر برس��د و آن طور که مدیر نظارت بر 
تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران اعالم 
کرده اکنون آماده بازگش��ت تولید به حداکثر 
رقم ممکن اس��ت. آن طور که کارشناس��ان 

می گوین��د راه ح��ل خروج اقتص��اد جهان از 
رکورد بازگش��ت کامل نفت ایران، ونزوئال و 
لیبی به بازار است؛ برای نمونه بازگشت نفت 
ایران به بازار سبب کاهش قیمت می شود و 
از کاه��ش تقاضا جلوگی��ری می کند و رکود 
اقتصادی در جهان را که بسیاری پیش بینی 
می کنند اواخر امس��ال یا اوایل س��ال آینده 
میالدی به وقوع بپیوندد منتفی می کند. البته 
تحلیلگ��ران می گویند از هر زمانی که توافق 
امضا ش��ود اطمینان یافتن از پایبندی ایران 
به توافق و سپس لغو تحریم ها چندین ماه به 
طول می انجامد و این یعنی بعید اس��ت نفت 

بیش��تری از ایران تا چند ماه به بازار برس��د. 
تحلیلگران می گویند بیش��تر پاالیشگاه های 
جهان چندین س��ال اس��ت که از نفت ایران 
استفاده نمی کنند و به دو یا سه ماه زمان نیاز 
است تا اقدامات فنی برای ازسرگیری واردات 
نفت از ایران به پایان برسد. اما با همین وجود 
هم غربی ها معتقد هستند ماهی را هر وقت 
از آب بگیرند تازه اس��ت؛ چرا که با رس��یدن 
فصل زمس��تان و ادامه جنگ میان روسیه و 
اوکراین بال ش��ک بحران گاز و انرژی اروپا 
را فراخواه��د گرفت و نبود روس��یه در بازی 
تأمین انرژی اروپا، تمام فلسفه بازی را به هم 

خواهد ریخت! آن وقت است که قیمت نفت 
سرسام آور باال می رود و اگر توافق احتمالی با 
ایران در کار نباش��د معلوم نیست چه بر سر 
اروپا خواهد آمد! برای همین است که ایران 
علی رغم اینکه مذاکراتش به ظاهر به بن بست 
رسیده، آماده بازگش��ت به بازارهای جهانی 
نفت می شود. این کشور تولید و صادرات خود 
را ب��ه اصلی ترین بازار آن یعنی چین تقویت 
کرده اس��ت. اگر قرارداد جدید با آمریکا هم 
بسته ش��ود، جریان صادرات نفت ایران بین 
۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه در روز افزایش 

خواهد یافت.



اخبار

  شنبه 1 مرداد 1401  23 ذی الحجه 1443
23 جوالی  2022   شماره 3605

۳
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

اقتصاد کالن

واریز سود جاماندگان سهام عدالت 

معاون شرکت س��پرده گذاری مرکزی گفت: 
سود سهام عدالت سهامدارانی که قباًل دریافت 
نکرده و شماره حساب جدید در سجام اعالم 
کرده اند، از روز ش��نبه واریز می شود. محمود 
حس��نلو در گفت وگ��و با خبرن��گار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، در مورد سود سهام عدالت 
برای کس��انی ک��ه در نوبت قبل��ی دریافت 
نکرده ان��د، گفت: تاکن��ون ۱.9 میلیون نفر از 
سهامداران عدالت ش��ماره شبای صحیح در 
سامانه س��جام اعالم نکرده بودند، در نتیجه 
س��ودی بابت س��هام عدالت که در اسفندماه 
سال گذش��ته واریز شد دریافت نکرده بودند.
وی افزود: برای دریافت س��ود سهام عدالت 
مهلت��ی مقرر کردی��م که قرار ش��د تا پایان 
تیرماه ش��ماره شبای حساب بانکی این افراد 
از طریق س��امانه اطالعات جامع مشتریان، 
سجام اعالم ش��ود که تعدادی از سهامداران 
عدالت ش��ماره ش��بای خود را اعالم کردند.
معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی 
گفت: کسانی که شماره شبای خود را اعالم 
کردند به تدریج از اول مرداد سود جامانده آنها 
به حسابشان واریز می شود.وی گفت: برخی 
افراد یا اصاًل شماره شبا اعالم نکرده بودند یا 
اینکه شماره حس��اب آنها مشترک بوده و یا 
دارای حس��اب های بلندمدت و یا ناقص بوده 
است، بنابراین امکان واریز سود سهام عدالت 
در نوبت قبلی فراهم نبود.حس��نلو این را هم 
گفت: هنوز تعداد زیادی از سهامداران عدالت 
ش��ماره شبای خود را در سامانه سجام اعالم 
نکرده اند.ب��ه گفته وی، طب��ق قانون بودجه 
سال جاری، س��ود همه شرکت های بورسی 
و فرابورس��ی از جمله سود س��هام عدالت به 
صورت متمرکز و از طریق شماره حساب های 
اعالمی در س��امانه سجام به حساب ذینفعان 
واریز می ش��ود. وی این را هم گفت:  در سال 
ج��اری هم تعداد زیادی از ش��رکت ها س��ود 
سهام خود را از طریق سجام برای سهامداران 
اعالم کرده اند. همچنین س��ودهای رس��وبی 
از س��الهای گذشته در ش��رکت های بورسی 
و فرابورس��ی به تعداد ۳9 ش��رکت امسال از 

طریق سجام به حساب ذینفعان واریز شد.

عربستان قادر به حل مشکالت برق 
عراق نیست

شرکت های دانش بنیان ایرانی با سرمایه گذاری 
طرف عراقی ساخت ۳6۴۲ مگاوات نیروگاه در 
این کش��ور همسایه را در دستور کار دارند که 
ای��ن عدد ۷ براب��ر کل برنامه ص��ادرات برق 
عربس��تان به عراق در ۳ سال آینده است. به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
ای��ران در عرصه صنعت برق دس��تاوردهای 
بی شماری را داشته که مجموع این دستاوردها 
به خودکفایی در س��اخت ان��واع نیروگاه های 
حرارتی و تجدیدپذیر منتهی ش��ده اس��ت.بر 
اساس آمار رسمی ارائه شده از گزارش بریتیش 
پترولیوم هم اکنون جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان قدرتمندترین کشور از لحاظ تولید برق 
در غرب آس��یا شناخته می ش��ود. این رکورد 
که به دلی��ل رکوردزنی تاریخی در س��اخت 
واحدهای نیروگاهی با توسعه 6۰۰۰ مگاوات 
واحد تولید برق در سال جاری همچنان تداوم 
خواهد داشت، به دلیل گسترش دانش بومی 
ساخت نیروگاه در کشور به دست آمده است.
با توجه به گزارشات بین آماری بین المللی یاد 
شده، ظرفیت صنعت برق ایران تنها در مرحله 
خودکفایی و حل نیاز داخل متمرکز نش��ده و 
در سال های اخیر با وجود تحریم های ظالمانه 
ش��اهد یک گام رو به جلو و حرکت به سوی 
صادرات خدمات مهندس��ی به سایر نقاط دنیا 
بوده ایم.بر این اساس تا این لحظه شرکت های 
دانش بنیان ایرانی با سرمایه گذاری طرف های 
خارجی در کشورهای دیگر دنیا نظیر روسیه، 
س��وریه، عراق و چند کش��ور دیگر نسبت به 
س��اخت نیروگاه تولید برق اق��دام کرده اند.بر 
این اساس با توجه به گزارشات آماری موجود، 
۳ هزار 6۴۲ مگاوات نیروگاه حرارتی توس��ط 
شرکت های دانش بنیان ایرانی با سرمایه گذاری 
طرف عراقی در این کش��ور همسایه ساخته 
ش��ده و یا در دست احداث اس��ت. بر اساس 
اظهارات عادل کریم، وزیر برق کشور عراق، 
همسایه غربی ایران هم اکنون ظرفیت تولید 
۲۲ ه��زار مگاوات برق را در کش��ور خود دارا 
هس��تند و به ۱۵ هزار مگاوات برق مازاد این 

ظرفیت تولید نیز نیاز دارند.

رشد اقتصادی با نفت ۴.۴ و بدون نفت 
۳.۹ درصد شد 

بانک مرکزی رش��د اقتصادی س��ال گذشته 
را ب��ا نف��ت ۴.۴ درص��د و ب��دون نفت ۳.9 
درصد اعالم کرد .به گزارش تس��نیم، بانک 
مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم 
س��ال ۱۴۰۰ را با اعالم شاخص های عمده 
اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی 
منتشر کرد.بر اساس گزارش بانک مرکزی، 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 
با نفت ۴.۴ درصد و ب��دون نفت ۳.9 درصد 
اعالم ش��د.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به 
قیمت پایه در س��ه ماه اول سال گذشته 6.۷ 
درصد، س��ه ماه دوم یک درصد، در س��ه ماه 
س��وم ۴.8 درصد و در سه ماهه چهارم سال 
به ۵.۷ درصد رسید.رشد اقتصادی بدون نفت 
نیز در س��ه ماه های اول سال گذشته به ۴.۴ 
درصد، سه ماهه دوم به ۰.۷، سه ماهه سوم به 
۵ درصد و در سه ماهه چهارم به 6.۳ درصد 
رسیده اس��ت.میزان تولید ناخالص داخلی در 
۱۲ ماه سال گذش��ته را محاسبه کرد که به 
قیمت پایه )و به قیمت های ثابت سال ۱۳9۵( 
به 6۵ هزار و ۲6۳  هزار میلیارد ریال رسید.بر 
این اساس و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در س��ال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و 9۲8 
هزار میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش 
خصوص��ی به ۲8 ه��زار و 8۰9 هزار میلیارد 
ری��ال و هزینه های مصرف��ی بخش دولتی 
ب��ه 9 هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان رسید.رش��د 
ارزش افزوده گروه های »خدمات«، »نفت«، 
»صنایع و معادن« و »کش��اورزی« در س��ه 
ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل ۵۲.6، 

۱۱.۳، ۳۴.8 و ۱.۳ درصد بود.

رکورد شبانه مصرف برق شکسته شد
سخنگوی صنعت برق گفت: رکورد مصرف 
برق شب با ثبت عدد 6۵ هزار و ۳۷8 مگاوات 
در تاریخ ۲8 تیر ماه شکسته شد. به گزارش 
تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی افزود: ثبت 
این رقم بسیار س��نگین در شب بر ضرورت 
توجه به ش��یوه های مصرف برق در ساعات 
۲۰:۳۰ تا ۲۳ تاکید می کند.وی با بیان اینکه 
در ش��ب عالوه بر سیس��تم های سرمایشی، 
روش��نایی نیز بس��یار در می��زان مصرف اثر 
گذار هستند گفت: درصورت همکاری صنایع 
بزرگ و مردم تامین پایدار برق در ش��ب نیز 
امکان پذیر می شود.سخنگوی صنعت برق با 
بیان اینکه هفته گرمی را سپری کردیم ادامه 
داد: میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف 
روز ۲9 تیرم��اه با ثبت ع��دد 69 هزارو ۲۷8 
به بیشترین رقم در تاریخ صنعت برق رسید 
که با مدیریت بار و همکاری های انجام شده 
در بخش های مختلف بدون خاموشی سپری 
شد.رجبی مشهدی گفت: میزان مصرف ثبت 
شده در ۲9 تیرماه ۳.۴ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد را نشان میدهد.

شیوه جدید افزایش قیمت کاال ها
سرپرست سازمان حمایت در نامه ای فرآیند 
درخواس��ت افزایش قیم��ت کاال ها و تعیین 
آن را اع��الم ک��رد .به گ��زارش خبرگزاری 
تسنیم، حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان 
حمای��ت تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 
در نام��ه ای به معاونان وزی��ر صمت، فرآیند 
جدی��د قمیت گذاری کاال ها را به ش��رح زیر 
اعالم کرد:احتراماً پیرو رونوشت نامه شماره 
 ۱8/۰۴/۱۴۰۱ م��ورخ   ۱۴۷۱۳/۴۰۱/۳۷۰
در خصوص تصمیمات بند )6( س��تاد تنظیم 
بازار پیرامون روند درخواست افزایش قیمت 
کاال ها از طریق دفات��ر تخصصی مرتبط در 
وزارت متبوع، ضمن ایفاد مجدد مفاد بند )6( 
مصوبه مورخ ۲9/۰۳/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار 
مش��عر بر اینکه »مقرر گردید فرایند قیمت 
گذاری بعد از پیش��نهادات صنوف و کارخانه 
داران توس��ط دفاتر تخصصی وزارتخانه های 
جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت 
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنن��دگان و بعد از بررس��ی به کمیس��یون 
اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی و تایید، 
پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس 
به استحضار ریاست محترم جمهوری گردیده 

بعد از تایید ایشان اعالن رسمی گردد.«

 واریز سهمیه بنزین مردادماه 
6۰ لیتر س��همیه بنزین مردادماه خودروهای 
شخصی بدون هیچ گونه تغییری، ساعت صفر 
بامداد ش��نبه )یکم مردادم��اه( در کارت های 
هوشمند س��وخت شخصی واریز می شود. به 
گزارش فارس، 6۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه 
خودروهای شخصی بدون هیچ گونه تغییری، 
س��اعت صفر بامداد ش��نبه )یکم مردادماه( 
در کارت های هوش��مند س��وخت شخصی 
واریز می شود.س��قف ذخیره س��همیه بنزین 
کارت های هوش��مند س��وخت برای مالکان 
خودروه��ای ش��خصی و موتورس��یکلت ها 
طب��ق آخرین اطالعیه ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی 9 ماه اس��ت و بیش از این 
میزان در کارت س��وخت صاحبان خودروها 

ذخیره سازی نمی شود.

اخبار

عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس با 
بی��ان اینکه دول��ت در ثابت نگه داش��تن 
قیمت کاالهای اساسی نسبت به شهریور 
۱۴۰۰بدقول��ی کرد، گفت: از آنجا که نهاده 
مورد نیاز مرغداران به موقع تامین نمی شود، 
عرضه و تقاضا بر هم خورده و به دنبال آن 
قیمت ها باال رفته است و این ضعف وزارت 
جهاد کشاورزی اس��ت. جالل محمودزاده 

در  گفت وگو با خان��ه ملت با انتقاد از عدم 
تامین به موق��ع نهاده های دامی و افزایش 
قیمت کاالهای اساسی نسبت به شهریور 
۱۴۰۰ برخالف ق��ول دولت، گفت:  دولت 
ق��ول داد در حال��ی ارز ۴۲۰۰ تومان��ی را 
حذف می کند که قیمت کاالهای اساس��ی 
نسبت به شهریور سال گذشته تغییر نکند 
اما قیمت ها چندبرابر ش��ده اس��ت، ضمن 

آنکه نهاده مورد نی��از مرغداران و دامداران 
به موقع تامین نمی شود و همین سبب شده 
مرغدار، مرغ تخمگذار خود را به کشتارگاه 
ببرد چراکه نهاده ندارد و این سبب می شود 
عرض��ه و تقاضا بر هم خورد و به دنبال آن 
با کاهش تولید، قیمت ه��ا باال رود.نماینده 
مردم مهاباد در مجلس ش��ورای اس��المی 
با بی��ان اینکه دولت می خواه��د با واردات 

کمب��ود نه��اده را جبران کند ام��ا باید این 
محصول را ب��ه دو برابر قیمت از پول بیت 
المال خریداری کند، افزود: در واقع در حالی 
ک��ه می توان مرغ با عرضه آزاد کیلویی ۵۰ 
هزار تومان تولید کرد باید با قیمت 9۰ هزار 
تومان از کش��ورهای دیگر وارد کنند و این 
ضعف دولت و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: همچنین دولت با وجود آنکه 

نزدیک به دو ماه است گندم را از کشاورزان 
خری��داری کرده اما هنوز پول آن ها را نداده 
و این سبب می شود کشاورز گندم خود را به 
دالل و واسطه ها بفروشند تا بتوانند پول نقد 
بگیرند، درواقع به دولت نمی فروشند و دولت 
باید از دیگر کشورها گندم وارد کند بنابراین 
بای��د گفت؛ دولت در بخش کش��اورزی به 

شدت دچار ضعف مدیریتی است.

دولت در تثبیت قیمت کاالهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ بدقولی کرد
محمودزاده انتقاد کرد؛

زنگ خطر واردات بنزین
صادرکننده ای که دوباره واردکننده خواهد شد؟

این روزها دس��تاورد ایران در صادرات بنزین به راحتی 
از دس��ت رفته و عل��ی رغم اینکه حتی ی��ک لیتر هم 
بنزین صادر نمی ش��ود هم اکن��ون گمانه زنی ها برای 
واردات بنزین نیز از س��ر گرفته ش��ده است. به گزارش 
خبرن��گار مهر جلیل س��االری در حاش��یه امضای پنج 
تفاهم نامه میان ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با ش��رکت های دانش بنیان در جم��ع خبرنگاران اظهار 
کرده اس��ت: با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم باید 
دوره مص��رف س��وخت را مدیریت کنی��م و پس از آن 
به دنبال ذخیره سازی س��وخت باشیم.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ 
به این پرس��ش ک��ه آیا تولید بنزین در کش��ور کاهش 
یافته اس��ت، تصریح کرد: تولید بنزی��ن بر مبنای تعداد 
پاالیش��گاه هایی که در بخش عملیات هس��تند و دوره 
تعمیرات، ممکن است دچار نوسان هایی شود، اما اینکه 
گفته ش��ود تولید بنزین به ۷۰ یا 8۰ میلیون لیتر رسیده 
اس��ت صحت ندارد، ما در برخی موارد به تولید 9۴، 9۷، 
۱۰۰ تا ۱۰۴ میلیون لیتر بنزین هم رس��یدیم.وی درباره 
صادرات بنزی��ن نیز گفت: هم اکنون ب��ه دنبال تأمین 
نیاز داخل هستیم و سپس بحث ذخیره سازی را خواهیم 
داشت، اما در همین هفته صادرات گازوئیل )نفت گاز( و 
بعضی از فرآورده ها را داشته ایم.صحبت های مدیرعامل 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 
وضعیت وخیم تولید و مصرف بنزین را در کش��ور طی 
ماه های گذشته نشان می دهد. اگرچه برای گرفتن آمار 
و اطالعات مس��تند در خصوص میزان تولید و مصرف 
بنزین به در بسته خوردیم و آمار رسمی در این خصوص 
منتشر نمی ش��ود که این موضوع محل سوال است اما 
با جس��تجوی س��اده در اینترنت به واکنش رسانه ها به 
صحبت های ساالری برخورد کردیم که عمده این موارد 
هشدار نس��بت به واردات بنزین بود. به طوری که این 
نگرانی ایجاد ش��ده اس��ت که اگر مصرف بنزین توسط 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش کنترل نشود و راه کاری 
برای کاهش فروی مصرف اندیشیده نشود کشوری که 
ب��ا زحمت به عنوان صادرکننده بنزین در جهان معرفی 
ش��ده اس��ت دوباره وارد کننده این سوخت استراتژیک 
ش��ود و واردات بنزین را از س��ر بگیرد.حتم��اً به خاطر 
داری��د که در اوایل دهه 9۰ وقتی ای��ران به بنزین نیاز 

داشت آمریکا چگونه صادرات بنزین به ایران را متوقف 
کرد و عماًل بنزین به عنوان پاش��نه آشیل دولت در آن 
س��ال ها تبدیل ش��د.پس از تالش های ص��ورت گرفته 
تولی��د بنزین در دهه 9۰ به رقم قابل توجهی رس��ید تا 
حدی که کش��وری که روزی نیازمند واردات بنزین بود 
تبدیل به صادرکننده این س��وخت شد. اما اکنون زنگ 
خطر واردات مجدد بنزین به گوش می رس��د به طوری 
که مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفت��ی از احتم��ال واردات و ی��ا تهاتر نفت ب��ا بنزین از 

شهریورماه سخن می گویند.
بیتوجهیبههشدارهاییکهدادهشد ���

مصرف بنزین در کش��ور از روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ 
به یکباره اوج گرفت و به ۱۳۱ میلیون لیتر نیز در برخی 
از روزها رس��ید و ب��ا آغاز نوروز نیز ای��ن روند مصرفی 
همچنان افزایش��ی ب��ود تا جایی که ب��ا کمک مخازن 
اس��تراتژیک بنزی��ن، ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
توانست روزهای پر مصرف ابتدایی سال جاری را پشت 
سر گذارد.در همان ایام رسانه ها هشدارهای جدی را به 
مسئوالن ش��رکت ملی پاالیش و پخش دادند که باید 
درکنار کنترل مصرف بنزین موضوع افزایش تولید را نیز 

جدی بگیرند هرچند که می دانیم افزایش تولید یک شبه 
رخ نخواهد داد اما مس��ئله اینجا است که می توان دوره 
اورهال ش��رکت های پاالیشی را کوتاه کرد تا حداقل از 
این محل ضربه نخوریم.اکنون که یک ماه از تابس��تان 
گذش��ته است و آمارهای غیر رس��می نشان از مصرف 
روزان��ه ۱۲۰ میلیون لیتری بنزی��ن دارد که این میزان 
مصرف اختالف قابل توجهی با تولید داش��ته است که 
نش��ان می ده��د ماه های آینده در ص��ورت عدم کنترل 
مص��رف و افزای��ش تولید قطعًا با مش��کل جدی رو به 
رو خواهیم ش��د که در خوش��بینانه ترین حال بازگشت 
تولید بنزین توسط پتروش��یمی ها است.براساس آمار و 
اطالعات رسمی هم اکنون در کشور روزانه ۱۰۳ میلیون 
لیتر بنزین تولید می ش��ود و این می��زان تولید در حالی 
صورت خواهد گرفت که تمام پاالیش��گاه ها با ظرفیت 
کام��ل اقدام ب��ه تولید بنزین کنند هرچن��د که به گفته 
مسئوالن ش��رکت ملی پاالیش و پخش هم اکنون به 
دلیل اورهال پاالیش��گاه های کش��ور این حجم بنزین 

تولید نمی شود.
صادراتبنزیننزدیکبهصفر ���

به گواه آمار صادرات بنزی��ن هم اکنون چیزی نزدیک 

به صفر است مس��ئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش 
ص��ادرات بنزی��ن را توق��ف کرده ان��د تا حج��م ذخایر 
استراتژیک بنزین بهبود پیدا کند اما وضعیت مصرف به 
گونه ای رقم خورده اس��ت که به نظر می رسد حداقل در 
کوتاه مدت با این روند امید به صادرات بنزین نخواهیم 
داشت و در بلند مدت نیز اگر مصرف کنترل شود ممکن 
اس��ت با آمدن پاالیش��گاه ش��هید س��لیمانی دوباره به 
صادرکننده بنزین تبدیل ش��ویم اما اکنون مسئله تأمین 
بنزین برای مصرف روزانه است.با توجه به شرایط حال 
حاضر کش��ور افزایش قیمت بنزین دور از ذهن اس��ت 
بنابراین کنترل مصرف با افزایش قیمت صورت نخواهد 
گرف��ت به همین جهت به نظر می رس��د ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش چاره ای ندارد به جز واردات بنزین اما 
موضوع اینجا است که در بودجه سال جاری ارزی برای 
واردات بنزین در نظر گرفته نشده است بنابراین موضوع 
تهاتر نفت با بنزین محتمل ترین سناریو پیش رو است.
از س��وی دیگر دولت و مجموعه ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش می توانس��ت روی کمک س��وخت سی ان جی 
حساب کند. در حال حاضر میزان ۲۳ تا ۲۴ میلیون متر 
مکعب به صورت روزانه س��ی ان جی در کشور مصرف 
می ش��ود که ای��ن میزان مصرف س��ی ان جی عماًل از 
مصرف بنزین کاسته است.مسئوالن صنعت سی ان جی 
معتقدند اگر دولت هم اکنون نیز فکری به حال صنعت 
سی ان جی کند تا حد قابل توجهی مصرف سی ان جی 
می تواند رش��د کند که این مس��ئله درنهایت به کاهش 

مصرف بنزین کمک خواهد کرد.
نمرهضعیفپاالیشوپخشدرخصوصبنزین ���

علی رغم تالش های ش��بانه روزی دولت و وزارت نفت 
به منظ��ور تأمین مناب��ع مورد نیاز ب��رای حرکت چرخ 
اقتصاد کشور اما شرکت پاالیش و پخش نتوانسته است 
در خصوص کنترل مصرف و برنامه ریزی برای افزایش 
تولید بنزین عملکرد خوبی داشته باشد و به نظر می رسد 
بنزین در ماه های اتی با این روند، تبدیل به پاشنه آشیل 
دولت ش��ود به ط��وری که تمام تالش ه��ای مجموعه 
وزارت نف��ت که منظور افزایش ص��ادرات نفت صورت 
گرفته اس��ت به جای آنک��ه در بخش های مولد اقتصاد 
مورد استفاده قرار گیرد صرف تهاتر با بنزین خواهد شد 

و عماًل دستاوردهای وزارت نفت به باد خواهد رفت.

رئیس مجمع واردات ضمن تاکید بر توسعه فعالیت هیات 
مقررات زدایی، گفت:نقش س��ازمان ها و مراجعی که در 
صدور مجوزها دیوانس��االری، بروکراسی کند، مبهم و 
درهم تنیده اداری دارند، در قاچاق بس��یار پررنگ است.
علیرض��ا مناقبی در گفت وگو با مهر اظه��ار کرد: اخیراً 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی اعالم کرده که برخی 
دس��تگاه ها و مراجع صدور مجوز با اس��تفاده از قوانینی 
که زمینه اعمال س��لیقه را فراهم می کنند یا با ارتکاب 
جرم و تخلف، س��عی در حفظ امضاهای طالیی دارند. 
واقعیت این اس��ت که تجار نیز به شکل بسیار شدیدی 
گرفتار این ماجراها هستند و فشارهای زیادی از زوایای 
مختلف بر آنها وارد می ش��ود و متأسفانه وقت، انرژی، 
توان، س��رمایه، انگیزه و تمرکز تجار را درهم شکس��ته 
اس��ت.رئیس مجمع واردات ادامه داد: در لیست اعالمی 

وزارت اقتصاد، دو جرم، هفت تخلف و یک اعمال سلیقه 
به عنوان ۱۰ مسیر ممانعت از تسهیل مجوز اعالم شده 
ولی در هر حال، برآیند و نتیجه همه آنها این است که 
تجارت خارجی کشور از مدار قانونی و رسمی به سمت 
تجارت غیررسمی سوق داده می شود.به گفته وی، این 
۱۰ مانع عبارتند از »مطالبه ش��رط، مدرک یا هزینه ای 
بیش از آنچه در درگاه ملی مجوز ثبت ش��ده اس��ت«، 
»درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به عنوان مجوز 
عالوه بر شناس��ه یکتای درگاه ملی مجوزها«، »صادر 
نک��ردن مجوزها در زم��ان تعیین ش��ده در درگاه ملی 
مجوزها«، »صادر نکردن مجوز به بهانه اش��باع بازار«، 
»فراخواندن حضوری متقاضی به بهانه صدور مجوز«، 
»ارائه کاغذ اس��تعالم به متقاضی مجوز برای دریافت 
پاس��خ از سایر دستگاه ها«، »ثبت نام برای صدور مجوز 

خ��ارج از درگاه ملی مجوزها«، »رد درخواس��ت مجوز 
متقاض��ی بدون ارائه کتب��ی دلیلی خارج از ش��رایط و 
مدارک مذکور در درگاه ملی مجوزها« و »وضع هرگونه 
محدودیت ظرفیت، ح��دود صنفی یا فاصله جغرافیایی 
برای صدور مجوز«، »تشکیل جلسه یا اعزام مأمور برای 
موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روش��ن بودن 
معیار موافقت یا مخالفت« است که همه آنها به اشکال 
مختلف خالف قواعد و برنامه های دولت است.مناقبی 
افزود: باید ریشه ها و مش��وق های قاچاق مورد بررسی 
قرار گیرد. اگر چنین اتفاقی بیافتد، قطعاً به وضوح خواهید 
دید که نقش سازمان ها و مراجعی که در صدور مجوزها 
دیوانس��االری و بروکراس��ی کند و مبهم و درهم تنیده 
اداری دارند، بسیار پررنگ است.وی تاکید کرد: آنچه که 
ما در اتاق بازرگانی تحت عنوان بهبود محیط کسب وکار 

و رفع موان��ع تولید بر آن تاکید داری��م، ناظر بر همین 
واقعیت اس��ت. مقررات دست و پاگیر و موانع در مسیر 
صدور مجوزها باید حذف شود و به مانند سایر کشورها، 
برای فعاالن اقتصادی باید ارزش و احترام قائل شویم.
مناقبی اضافه ک��رد: مدیران دس��تگاه های دولتی باید 
بدانن��د که هر امضایی که ب��ه فرآیندهای اداری اضافه 
می کنند، بیش از اینکه مانع تخلفات باش��د، سبب فربه 
شدن گردونه فعالیت های اداری شده و در نهایت هزینه 
جدی��دی به مردم تحمیل می کند.رئیس مجمع واردات 
تاکید کرد: پیش��نهاد ما، فعال ش��دن حداکثری هیأت 
مقررات زدایی اس��ت. البته به شرط اینکه اعضای این 
هیأت، ش��امل فعاالن بخش خصوصی باشند، نه اینکه 
صرفاً مس��ئولین دستگاه های دولتی دور هم بنشینند و 

صرفاً از منظر خودشان، موضوعات را دنبال کنند.

نقش سازمان ها در افزایش قاچاق
هیات مقررات زدایی باید فعال تر شود

تعمیق روابط ایران و روسیه بر بستر نفت
همزم��ان ب��ا حض��ور والدیمی��ر پوتی��ن، 
رئیس جمهور روس��یه و مقام های ارشد این 
کش��ور در ایران، ش��رکت ملی نفت ایران و 
گازپروم روسیه تفاهم نامه ای در زمینه انرژی 
به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دالر امضا کردند. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت 
مل��ی نفت ای��ران برای توس��عه میدان های 
نف��ت و گاز تحق��ق ۱6۰ میلی��ارد دالری 
س��رمایه گذاری را در نظ��ر دارد، ت��ا با جذب 
این مقدار س��رمایه بتوان��د در افق ۱۴۰8، به 
تولید روزانه ۵.۷ میلیون بش��که نفت و ۱.۵ 
میلیارد مترمکعب گاز دس��ت پیدا کند. برای 
تحقق این بسته ۱6۰ میلیارد دالری روش ها 
و راه های مختلفی تعریف ش��ده است که بر 
همین اس��اس در هفته های گذش��ته شاهد 
امضای تفاهم توس��عه میدان نفتی آزادگان 
ب��ا بانک ها و ش��رکت های توانمند داخلی با 
سرمایه گذاری ۷.۵ میلیارد دالر در این میدان 
بودیم. اما به طور مسلم حضور صرف بانک ها 
و منابع داخلی برای تحقق توس��عه مد نظر 
کافی نیست و حضور س��رمایه های خارجی 
و بهره گیری از توانمندی فنی ش��رکت های 

مطرح شناخته شده برای این منظور مورد نیاز 
است. بر همین اساس شرکت ملی نفت ایران 
نیز با مد نظر قرار دادن این مهم توانست پس 
از انجام مذاکرات در طول دولت سیزدهم با 
جل��ب اعتماد ش��رکت های بین المللی برای 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران گام بردارد.

نمود این موضوع برای نخستین بار در توسعه 
الیه نفت��ی پارس جنوبی رقم خ��ورد و یک 
ش��رکت خارجی که به دلیل مسائل تحریمی 
ذکر نام آن برای منافع کشور مطلوب نیست، 
قدم به میان گذاش��ت و توسعه آن با سرمایه 
۵۰۰ میلیون دالر اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
کلید خ��ورد. با این حال برای تکمیل س��بد 
س��رمایه مد نظر نیاز بود که تدابیر بیشتری 
اندیشیده شود.بر همین اساس در جریان سفر 
س��ید ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور ایران 
به کش��ور روسیه در سال گذش��ته )۱۴۰۰(، 
مذاکرات برای جذب س��رمایه در پروژه ها و 
طرح های توسعه ای کشور به ویژه در صنعت 
نف��ت آغاز ش��د. به گفته ویتال��ی مارکلوف، 
قائم مق��ام مدیرعامل ش��رکت گازپروم، بعد 
از ای��ن مذاک��رات بود ک��ه والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روس��یه به گازپ��روم مأموریت 
مس��تقیم داد تا برای توسعه روابط با شرکت 
ملی نفت ایران و سرمایه گذاری در پروژه های 
صنعت نفت ایران گام پیش بگذارد.در واقع با 
جهت گیری و رویکرد دولت س��یزدهم که با 
تأکید و پیگیری رئیس جمهوری ایران برای 
جذب سرمایه به عنوان مؤلفه رشد اقتصادی 
کش��ور ص��ورت گرف��ت، ش��رکت گازپروم 
به عنوان یک ش��رکت بین الملل��ی معتبر، با 
چ��راغ س��بز رئیس جمهوری روس��یه برای 
ورود به فرصت های جذاب س��رمایه گذاری 
در صنع��ت نف��ت ای��ران گام پی��ش نهاد.از 
طرفی تحریم های بین المللی علیه روس��یه 
به دلیل جنگ با اوکراین، منجر به تش��کیل 
باش��گاهی از کش��ورهای تح��ت تحریم و 
مخالف با س��لطه غرب شده است که دولت 
سیزدهم با بهره جویی از این فرصت، تالش 
دارد بخش��ی از سرمایه سرگردان روس ها را 
برای س��بد س��رمایه گذاری خود جلب کند.
همی��ن موض��وع بس��تری ب��رای مذاکرات 
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت 

گازپروم روس��یه شد؛ مذاکراتی فشرده که به 
سرعت به توافق های اولیه رسید و در نهایت 
روز ۲8 تیرماه تفاهم نامه توس��عه میدان های 
نفت، سوآپ فرآورده و گاز، فشارافزایی میدان 
گازی پارس جنوبی، توسعه میدان های گازی 
کیش و پارس ش��مالی و نیز انتقال فناوری و 
تحقیقات نوآورانه در میدان های نفتی و گازی 
و احداث خطوط لوله صادراتی بین دو شرکت 
به امضا رس��ید.رقم این تفاهم نامه ها که به 
گفته خجسته مهر بعد از انجام کارهای فنی، 
اقتص��ادی و مذاکرات ق��راردادی، به قرارداد 
منجر می ش��ود، حدود ۴۰ میلیارد دالر بیان 
ش��ده که در نوع خود بی نظیر و شگفت انگیز 
است. در واقع این رقم یک چهارم از مجموع 
۱6۰ میلیارد دالر س��رمایه م��ورد نیاز برای 
برنامه 8 س��اله وزارت نفت در مسیر توسعه 
میدان ه��ای نفت و گاز را محقق می کند و از 
طرف��ی با توجه به پیش��گامی روس ها برای 
تأمین این س��رمایه، می ت��وان نتیجه گرفت 
که تعمیق روابط اقتصادی و انرژی با روسیه 
در برنامه وزارت نفت دولت مردمی سیزدهم 
است. ضمن آنکه چنین رقمی در حوزه تأمین 

س��رمایه های داخل��ی و بین المللی کم نظیر 
و درخش��ان اس��ت و به گفته خجس��ته مهر 
می ت��وان از آن به عن��وان بی س��ابقه ترین و 
منحصربه فردترین سرمایه گذاری در صنعت 
نفت در طول تاریخ صنعت نفت کش��ور یاد 
کرد.باید در نظر داش��ت که شرکت گازپروم 
روس��یه یکی از غول های ب��زرگ انرژی در 
دنیا شناخته می ش��ود و ایران در کنار روسیه 
دارن��ده بیش از ۳۰ درص��د ذخایر گازی دنیا 
به شمار می روند و مجموعاً بر اساس اظهارات 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۰ 
تریلیون مترمکع��ب گاز دارند. این تقارب ها 
سبب می ش��ود تا دو کشور نقش بسزایی در 
تأمین پای��دار انرژی دنی��ا در آینده بر عهده 
داش��ته باش��ند که این همکاری استراتژیک 
ضمن تحقق امنیت ان��رژی جهان می تواند 
دست دو کش��ور را برای چانه زنی در مسائل 
پی��ش روی بین المللی باز بگذارد.امید می رود 
این اتفاق سرآغازی برای حضور شرکت های 
بین الملل��ی دیگ��ر و بس��تری ب��رای جذب 
س��رمایه های بیش��تر برای توس��عه سریع تر 

صنعت نفت و گاز باشد.
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شهرستان

 توجه به مباحث زیرساختی در تامین 
اراضی طرح نهضت ملی مسکن

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی )اصفه��ان(؛ هش��تاد و هفتمین 
جلس��ه شورای مس��کن اس��تان اصفهان با 
حضور سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان، 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
استان، مدیران کل سایر دستگاه های اجرایی 
ذیربط و دیگر اعضا در محل سالن اجتماعات 

استانداری اصفهان برگزار شد.  
در این جلسه گزارشی پیرامون طرح نهضت 
ملی مس��کن، برنامه مس��کن روس��تایی و 
اقدامات انجام شده، پیش��نهادات و پرداخت 
تسهیالت احداث مسکن در بافت فرسوده و 
کمک به گ��روه های کم درآم��د و ...ارائه و 

تصمیم های الزم اتخاذ شد.  
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان 
در حاشیه این نشس��ت در خصوص مباحث 
مطرح شده اظهار کرد: جلسه شورای مسکن 
هر یکماه یکبار بصورت منظم برگزار ش��ود 
و در زم��ان حاض��ر مهمتری��ن موضوع این 
ش��ورا در زمین��ه طرح نهضت ملی مس��کن 
اس��ت که بعن��وان قانون به همه اس��تان ها 
ابالغ ش��ده اس��ت.    وی با اش��اره به اینکه 
پاالیش مجموع ثبت نامی های طرح نهضت 
ملی مسکن در کل استان اصفهان تمام شده 
اس��ت و بیش از ۴۲۲ هزار نفر در این استان 
ثبت نام داش��ته اند. اذعان داشت: حدود ۱۴۰ 
هزار نفر دارای ش��رایط الزم بوده و در نقاط 
مختلف اس��تان پراکنده هستند. همچنین در 
حال حاضر ح��دود ۳۰ هزار نفر از متقاضیان 
افتتاح حس��اب ش��دند و بیش از ۱۳ هزار نفر 
از متقاضیان واجد ش��رایط هم تخصیص به 
پروژه ش��ده اند.   قاری قرآن با اشاره به اینکه 
بش��ترین ثبت نام ها در سطح استان در شهر 
جدید بهارستان، ش��اهین شهر و فوالدشهر 
انجام ش��ده است گفت: در زمان حاضر برای 
حدود 8۴ هزار واحد بصورت کلی در اس��تان 
تامین زمین شده که بیش از ۵6 درصد را در 
بر می گیرد و بقیه در حال تامین است به این 
معن��ی که در برخی از ش��هرها نیاز به الحاق 
زمین داریم و در بعضی از شهرها نیاز به تغییر 
کاربری در داخ��ل محدوده ها وجود دارد که 
در کمیس��یون های هفتگی در حال بررسی و 

انجام است.  

پروژه های راهسازی مسیر ایالم - 
مهران قبل از اربعین تکمیل می شوند

 ایالم مدیرکل راه و شهرس��ازی ایالم گفت: 
پروژه های راهس��ازی مسیر ایالم - مهران 
قبل از اربعین تکمیل یا برای عبور اضطراری 

آماده می شوند.
عبداهلل بهادری در دیدار با فرماندار مهران و 
بازدی��د از محور ایالم- مهران- پایانه مرزی 
گفت: تا چند روز آینده چهار کیلومتر دیگر از 
بزرگراه ایالم- مهران در محدوده روس��تای 
بانروشان با اجرای الیه دوم آسفالت به بهره 
برداری خواهد رسید و ۲ کیلومتر دیگر نیز بعد 
از تقاطع روستای چم آب نیز تا اربعین تکمیل 
و زیر بار ترافیک خواهد رفت. وی افزود: پل 
کیلومتر ۵6 منطقه کنجانچم در مس��یر رفت 
ای��ن بزرگ��راه تکمیل و نقاط پ��ر حادثه این 
منطقه حذف و ۲۰ کیلومتر از آسفالت بزرگراه 
ای��الم - مهران نیز اص��الح و مورد روکش 
مجدد آس��فالت قرار می گی��رد. مدیرکل راه 
و شهرس��ازی ایالم یادآور ش��د: تونل های 
در ح��ال احداث و تکمیل محور ایالم مهران 
به عالوه مس��یرهای ورودی و خروجی این 
تونل ها ب��رای عبور اضطراری آماده خواهند 
ش��د و کار تکمیل این تونل ه��ا) الینینگ، 
زیرسازی، روسازی مسیر آنها، روشنایی و ...( 
بعد از ایام ترافیک اربعین ادامه خواهد یافت. 
بهادری تاکید کرد: مس��یر اصلی تقاطع غیر 
همسطح صالح آباد نیز تا اربعین سال جاری 
به بهره برداری خواهد رسید و تکمیل کامل 
این تقاطع تا پایان س��ال به انجام می رسد. 
وی در خصوص 6 بانده ش��دن مسیر مهران 
تا پایانه برک��ت گفت: عمده عملیات اجرایی 
6 بانده شدن این مسیر و افزودن یک مسیر 
برای عبور افراد پیاده به انجام رسیده و تالش 
خواهد تا اربعین بتوانیم با افزودن ۲ باند به ۴ 
باند قبلی این مس��یر) مهران - پایانه برکت( 
زمینه تس��هیل تردد خودروه��ای عمومی و 

اتوبوس ها به این پایانه را تسهیل نماییم.
مدیرکل راه و شهرس��ازی ای��الم ادامه داد: 
عملیات اجرایی ۲ تقاطع غیر همس��طح سه 
راهی امامزاده سید حسن و سه راهی آذر نیز 
در حال اجراست که با پرداخت خسارت و رفع 
معارضان محل��ی و تأمین اعتبار روند اجرای 
این تقاطع ها نیز به زودی تسریع می شود. 

شهرداری بندر بوشهر و سپاه شهرستان 
در اجرای برنامه های فرهنگی 

همکاری می کنند
مدیرارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری 
بن��در بوش��هر گفت: ای��ن مجموع��ه آماده 
همکاری با ناحیه مقاومت بسیج سپاه مالک 
اشتر شهرستان بوش��هر در اجرا برنامه های 
فرهنگی اس��ت. ب��ه  گزارش واح��د خبر و 
رس��انه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری بندر بوشهر، امیرحسین احمدپور 
در نشس��ت تعامل��ی با س��رهنگ غالمرضا 
شهابی فرمانده سپاه شهرستان بوشهر اظهار 
کرد: شهرداری و س��پاه ظرفیت های بسیار 
خوبی دارند که با تعامل و همکاری می توانند 
اتفاقات بی نظیری در سطح شهر رقم بزنند.
وی بیان کرد: شهرداری بندر بوشهر به سهم 
خود در نهایت آمادگی برای اجرای مشترک 
برنامه ه��ای  مختلف فرهنگ��ی اجتماعی با 

سپاه مالک شهرستان بوشهر است.
احمدپور ادامه داد: از جمله  برنامه های حوزه  
فرهنگی ک��ه قابلیت همکاری متقابل برای 
طرفین وجود دارد می توان به جشن ها، اعیاد، 

شهادت ها و سایر مناسبت ها اشاره کرد.
وی اظه��ار ک��رد: وج��ود تفکر جه��ادی و 
انقالبی نقطه قوت همکاری مش��ترک بین 
س��پاه و شهرداری بندر بوشهر است که باید 

به صورت ویژه دیده شود.
احمدپ��ور اف��زود: وج��ود فرمان��ده جوان و 
ایده پرداز در س��پاه مالک اش��تر شهرستان 
بوش��هر ظرفیتی انکارناپذیر است که بدون 
شک به غنای برنامه های شهرداری خواهد 
افزود. وی عنوان کرد: سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی پس از ایفای نقش موثر در هشت 
سال دفاع مقدس اکنون در حوزه های مختلف 
فرهنگ��ی، اجتماعی، س��ازندگی عمرانی و 
آبادانی نیز توانسته کارنامه درخشانی از خود 
بر جا بگ��ذارد که این ظرفیت بی بدیل باید 
به صورت شایس��ته ای پاس داش��ته و مورد 

استفاده قرار گیرد.

محالت حاشیه نشین کرمانشاه 
ساماندهی می شوند

ش��هردار کرمانشاه با اش��اره به برنامه ویژه 
مدیری��ت ش��هری در دو ح��وزه فرهنگ��ی 
اجتماعی و عمرانی برای مناطق حاشیه ای 
گفت: محالت حاش��یه نش��ین کرمانشاه به 

زودی ساماندهی می شوند.
 دکتر نادر نوروزی در نشس��ت س��اماندهی 
مناطق حاشیه ای در پی بازدید وزیر کشور از 
این مناطق، اظهار داشت: مجموعه مدیریت 
ش��هری کرمانش��اه در این دوره برنامه ویژه 
و تش��کیل ی��ک ش��ورای راهب��ردی برای 
ساماندهی محالت حاشیه ای در دستور کار 
قرار داده اس��ت. وی افزود: در برنامه ریزی 
انجام گرفته، شهرداری کرمانشاه در ۲ حوزه 
فرهنگی اجتماعی و عمرانی زیرس��اختی به 
صورت یکپارچه در محالت حاش��یه نشین 

برنامه هایی در نظر گرفته است.
شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره به لزوم 
ورود همه دستگاه های متولی در حل مسئله 
حاش��یه نش��ینی، تصریح کرد: شهرداری به 
تنهایی قادر به ساماندهی حاشیه نشینی در 
شهر کرمانش��اه نیست و الزم است دستگاه 
ه��ای متولی در این حوزه ب��ا اهتمام جدی 

برای حل مشکالت اقدام کند.
وی با اشاره به گستردگی حاشیه نشینی در 
شهر کرمانشاه، خاطرنشان کرد: در سال های 
گذش��ته تجاوز به حریم شهر و منابع ملی و 
به ویژه عدم توجه دس��تگاه های مربوطه به 
مباحث حاش��یه نشینی شرایط فعلی را برای 

کالنشهرها به وجود آورده است.

قریب به یک سال تالش شبانه روزی 
برای عمران آبادانی شهر

جلس��ه رس��می رئیس و اعضای ش��ورای 
اس��المی هش��تگرد با حضور تمامی اعضا 
برگ��زار گردید.مهن��دس افش��اری در این 
جلسه با اش��اره به تالش های موثر تمامی 
اعضای ش��ورا از قریب به یک سال تالش 
شبانه روزی برای عمران و آبادانی و خدمات 

دهی به شهروندان سخن گفت .
 افشاری بیان کرد : همت و تالش ستودنی 
اعضای ش��ورا سبب گردیده است تا در یک 
س��اله اخیر ضمن س��اماندهی تشکیالت و 
نیروی انسانی و بهره گیری از توان کارکنان 
ب��ا تجربه و متخصص ش��هرداری در حوزه 
ه��ای مختلف عمرانی ، فرهنگی و خدماتی 
اقدامات خوب و موثری انجام شود و همدلی 
، اتح��اد و تالش اعضای ش��ورای ش��هر را 
زمینه س��از مشارکت شهروندان در مدیریت 

شهر دانست 
رئیس ش��ورا افزود : خوش��بختانه 9۵ درصد 
از بودجه س��ال ۱۴۰۰ که در زمان ش��ورای 
پنجم تدوین گردیده ب��ود محقق گردیده و 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ نیز که با در نظر گرفتن 
ظرفیت ها و پتانس��یل ه��ا و توان مجموعه 
شهرداری تدوین گردیده در حال اجراست و 
برنامه های ش��هرداری طبق بودجه در حال 

انجام است .

اخبار

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی 
گفت: در س��ه ماهه نخست امسال چهار 
هزار مشترک روس��تایی دیگر از خدمات 

شرکت گاز استان بهره مند شدند.
حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: در بهار ۱۴۰۱ چهار هزار مش��ترک 
روس��تایی جدی��د ب��ه آم��ار مش��ترکین 

روس��تایی اس��تان اضافه ش��د که با این 
رقم مجموع مش��ترکین بخش روستایی 
خراس��ان رض��وی به ۵8۴ ه��زار و ۲۳۱ 

مشترک رسید.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر 
خراسان رضوی با ۵۰۴ هزار خانوار گازدار 
روس��تایی دارای بیش��ترین میزان خانوار 
روس��تایی بهره من��د از نعم��ت گاز می 

باش��د  افزود: طی چند سال گذشته بیش 
از ۱۵۰۰ روستا در خراسان رضوی گازدار 
ش��د. مدیرعامل شرکت گاز استان برنامه 
این شرکت در س��ال جاری را گازرسانی 
به ۱۰۵روس��تا عن��وان ک��رد و گفت: از 
ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تعداد ۵ 
روستا با ۴۲۳خانوار گازدار شده و عملیات 
اجرایی گازرسانی در ۱8۳ روستای دیگر 

نی��ز در حال اجرا اس��ت. افتخاری یادآور 
شد: در سال گذش��ته برنامه های تکلیفی 
خراس��ان رضوی در حوزه گازرس��انی به 
ص��ورت کامل و حت��ی فرات��ر از برنامه 
های ابالغ��ی؛ البته بدون افزایش هزینه 
ها از اعتبارات مصوب  اجرا ش��د که این 
مهم نش��ان از توجه کارکنان شرکت گاز 
خراس��ان رضوی به موضوع بهره وری و 

اصول فنی و مهندسی دارد.
شرکت گاز استان خراسان رضوی وظیفه 
تامین گاز دو میلیون و ۵8۰ هزار مشترک 

در بخش های مختلف را بر عهده دارد.

اشتراک پذیری ۴۰۰۰ مشترک روستایی جدید گاز در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد :

البرز رتبه دهم مشترکین گاز را دارد
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان البرز رتبه این استان را از 
نظر مشترکان در کش��ور ۱۰ اعالم کرد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اس��تان البرز، سیدرضا غفاریان مدیر 
عامل این شرکت بیان کرد: تعداد مشترکان گاز در استان 
البرز تا بهمن س��ال گذش��ته 9۱6 هزار و ۳۴۵ مش��ترک 
اس��ت که با این تعداد مش��ترک رتبه البرز در کشور عدد 
۱۰ اس��ت.وی ادامه داد: تا این تاریخ تعداد مشترکان گاز 
در کش��ور ۲6 میلیون و 8۵ هزار و ۵8۱ مش��ترک اس��ت 
که نس��بت و سهم استان البرز به کشور بیش از ۳ درصد 
اس��ت.مدیر عامل شرکت گاز اس��تان البرز اعالم کرد: در 
این اس��تان تا بهمن سال گذش��ته )۱۴۰۰( 6 هزار و 8۱8 
کیلومتر ش��بکه گازرسانی انجام شده در حالیکه در کشور 
این عملیات در مدت مشابه ۴۰۷ هزار ۵۷۷ کیلومتر بوده 
که رتبه کش��وری البرز در این زمینه ۲۴ است.غفاریان با 
بیان اینکه تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰اجرای خطوط انتقال 
در البرز ۴8۵ کیلومتر بوده است، اضافه کرد: تعداد انشعابات 
گاز در البرز ۲8۴ هزار و ۱۲ عدد بوده که در کشور به عدد 
۱۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۰6 عدد می رس��د که در این 

زمینه نس��بت البرز به کشور به بیش از دو درصد رسیده و 
رتبه البرز در تعداد انشعابات ۱۴ است.وی با بیان اینکه هزار 
و ۲۱6 شهر در کش��ور تا بهمن ۱۴۰۰ از نعمت گاز بهره 

مند شده اند، ادامه داد: در استان البرز ۱6 شهر البرز از این 
نعمت خدادادی بهره مند ش��ده و رتبه ۲8 کش��وری را به 
خود اختصاص داده است.غفاریان برخورداری خانوارهای 

ش��هری از نعمت گاز در این استان را مطلوب ارزیابی کرد 
و افزود: در مقایس��ه البرز با کشور  نزدیک به ۱۰۰ درصد 
از خانوارهای ش��هری در البرز از گاز استفاده می کنند، به 
عبارت��ی بیش از 99 درصد خانوارهای البرزی بهره مند از 
گاز هس��تند در حالیکه در کش��ور این عدد به بیش از 98 
درصد می رسد.وی با بیان اینکه ۱89 روستا در استان البرز 
تا بهمن ۱۴۰۰ از نعمت گاز استفاده می کنند، خاطرنشان 
کرد: تعداد خانوارهای روستایی گازدار در البرز به 6۰ هزار 
و ۵۷۱ خانوار می رس��د در حالیکه در کش��ور خانوارهای 
روستایی گازدار ۵ میلیون و ۷۷6 هزار و ۲8۳ هستند.مدیر 
عامل شرکت گاز استان البرز اظهار کرد: بیش از 88 درصد 
خانوار روس��تایی این استان برخوردار از گاز هستند که در 
کشور این عدد به بیش از 8۴ درصد رسیده است.غفاریان 
در پایان تاکید کرد: برای گازرسانی به ۴ هزار و ۲۷۴ خانوار 
روستاهای استان البرز تعیین پیمانکار در مرحله اخذ مجوز 
و پیمان سپاری است که امیدوارم با طی شدن روال کاری  
در »سالی به یادماندنی در گازرسانی جهادی به روستاها« 

همه استان البرز از نعمت گاز بهره مند شوند.

تاکید مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان بر تحقق حداکثری شعار سال 
طی نشستی مشترک مطرح شد؛ 

نشست مش��ترک مدیران عامل و معاونین 
ش��رکت های ف��والد مبارک��ه و ذوب آه��ن 
اصفهان در راستای تقویت تعامالت دوجانبه 
میان این دو صنعت، جهت تحّقق حداکثری 

شعار سال برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در نشست مشترک شرکت های فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: نوع 
تعامالت و همکاری ها در حوزه های مختلف 
با شرکت ذوب آهن اصفهان باید به گونه ای 
رقم بخورد که بتوانیم حداکثر اس��تفاده را از 

ظرفیت های یکدیگر داشته باشیم.

وی افزود: در راس��تای تسریع و عملیاتی تر 
شدن اقدامات مش��ترک میان فوالد مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان به تشکیل کارگروه های 
مشترک نیازمندیم، برای دست یابی به نتایج 
مطلوب تر و همچنین س��رعت بخش��یدن 
به بهره ب��رداری از پروژه های مش��ترک دو 
ش��رکت، بای��د کارگروه های��ی متش��کل از 
کارشناس��ان و متخصص��ان هر ۲ مجموعه 

تشکیل و موضوعات پیگیری شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: 
همدلی و همراهی فوالد مبارکه با ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان در مسائل مختلف همواره 

وجود داشته و در ادامه نیز تقویت می شود که 
این مهم نیازمند تداوم جلسات برای پیشبرد 

مسائل فی مابین است.
ایرج رخصتی مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان در نشس��ت مش��ترک شرکت های 
ف��والد مبارکه و ذوب آه��ن اصفهان اظهار 
کرد: اقتصاد و تولی��د، تاثیر قابل توجهی در 
توسعه صنعت و اقتصاد ملّی دارند که در این 

راستا اقتصاد باید سودآور و بهره ور باشد.
وی اف��زود: ش��رایط صنعت فوالد کش��ور 
متاثر از ش��رایط ویژه داخلی و خارجی است، 
برطرف شدن برخی محدودیت ها و کمبودها 

می تواند در راس��تای اه��داف صنعت فوالد 
کشور تعیین کننده باشد.

مدیرعام��ل ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان 
خاطرنش��ان کرد: نام فوالد مبارکه به عنوان 
تولیدکننده بزرگ محصوالت خاص فوالدی 
در خاورمیانه مطرح است، ذوب آهن اصفهان 
نیز از سال ها پیش درصدد تولید فوالدهای 
خ��اص ب��وده که در س��ال ج��اری این امر 
محقق شده و تولید فوالدهای ساختمانی با 
استحکام باال در دستور کار این شرکت قرار 

گرفته است.
ایرج رخصتی تصریح کرد: امیدوارم جلسات 

مشترک با این شرکت به صورت منظم ادامه 
پیدا کند و نتایج توافق ش��ده حاصل از آن ها 
منجر به پیش��رفت و اعتالی اقتصاد کشور 

شود.

سرپرس��ت ش��رکت گاز اس��تان ایالم با 
اشاره به اینکه این مجموعه برای شرایط 

اضطراری آمادگی کامل دارد
 

آذر یعقوبیان : سرپرست شرکت گاز استان 
ایالم با اشاره به اینکه این مجموعه برای 
شرایط اضطراری آمادگی کامل دارد، گفت: 
شرکت گاز استان عالوه بر خدمات رسانی 
به مناطق مختلف استان، در حوزه پدافند 
غیرعامل نیز اقدام��ات قابل قبولی انجام 
داده اس��ت و در شرایط اضطرار و بحرانی، 
هیچگونه خللی در خدمت رسانی به مردم 

ایجاد نخواهد شد.
محم��ود کش��اورز در دی��دار ب��ا رئی��س 
خانه مطبوع��ات و اس��تان با بی��ان اینکه 

واحدهای عملیاتی از جمله امداد و کمیته 
بحران این ش��رکت در شرایط اضطراری 
آم��اده خدمات رس��انی هس��تند، اف��زود: 
به منظ��ور جلوگیری از افت فش��ار گاز در 
زم��ان اوج مصرف و آمادگ��ی مواجهه با 
هرگونه بحران در فصل سرد سال و ارائه 
خدم��ات مطلوب به مش��ترکین، اقدامات 
مهم و اساسی را در حوزه پدافند غیرعامل 
در دس��تور کار قرار داده است که خروجی 
آن تُامین گاز پایدار برای همه مش��ترکین 

است.
وی به تعمیرات اخیر خط لوله سراس��ری 
انتق��ال گاز اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
ب��ا مدیریت مناس��ب گاز ذخی��ره موجود 
در خط��وط و ش��بکه و ت��الش همکاران 
منطقه ۷ ش��رکت انتقال گاز، خوشبختانه 
در کمترین زمان ممک��ن تعمیرات مذکور 
به اتمام رسید و بدون قطع گاز مشترکین 
خانگ��ی شهرس��تان های ای��الم و چوار، 
تزریق گاز از خط سراس��ری وارد خطوط 

لوله استان انجام شد.
سرپرست شرکت گاز استان تصریح کرد: 
با تشکیل کمیته بحران، کنترل و مدیریت 
مص��رف گاز ذخیره در خطوط لوله، پایش 
و مانیتورین��گ آنالین مصارف، آماده باش 
کامل پرسنل، خوش��بختانه این تعمیرات 
ب��دون قط��ع گاز مش��ترکین خانگی به 
اتمام رس��ید و هم اکنون جریان گاز کلیه 
واحدهای صنعت��ی و CNG نیز در حال 

وصل می باشد.
کشاورز با اش��اره به اینکه هم اکنون ۱۰۰ 
درصد جامعه شهری و 9۷ درصد جمعیت 
روس��تایی اس��تان از نعم��ت گاز طبیع��ی 
برخوردار هس��تند، افزود: در س��ال جاری 
تعداد قاب��ل توجهی از مناطق روس��تایی 
اس��تان گازدار خواهند شد که با اتمام این 
پروژه ها، میزان ضریب نفوذ گازرس��انی در 
روس��تاها به 99 درصد می رسد که تقریبًا 
پرونده گازرس��انی استان برای روستاهای 

دارای قابلیت گازرسانی بسته خواهد شد.

کشاورز تصریح کرد: کارکنان این مجموعه 
در جبهه توزیع گاز، نقشی فعال و اثرگذار 
دارند و کمک بس��زایی به تُامین انرژی و 
گرم کردن منازل مسکونی می کنند تا در 
میزان رفاه و آس��ایش مردم شریف استان 

خدشه ای وارد نشود.
سرپرست ش��رکت گاز استان از همراهی 
م��ردم و رعایت صرفه جوی��ی در مصرف 
گاز در ط��ول این چند روز قدردانی کرد و 
اظهار داش��ت: بدون همراهی و همکاری 
مردم و رعایت صرفه جویی در مصرف گاز 
قب��ل از اتمام تعمیرات، قطعا با قطعی گاز 
خانگی مواجهه می شدیم که در این زمینه 
همراهی آحاد مختلف مردم قابل تقدیر و 

قدردانی است.
در این دیدار رئیس خانه مطبوعات استان 
ای��الم از تعام��ل و هم��کاری مجموع��ه 
ش��رکت گاز اس��تان بخص��وص رواب��ط 
عمومی این شرکت قدردانی کرد و گفت: 
تعامل دو س��ویه با اصحاب رس��انه استان 

باع��ث ارتباط نزدیک مردم و مس��ئوالن 
شده  است.

س��جاد صیدی با اش��اره به اینک��ه انتظار 
می رود ش��رکت گاز اس��تان در راس��تای 
مسئولیت های اجتماعی به اصحاب رسانه 
و مطبوعات اس��تان در زمینه های مختلف 
کمک کند، افزود: ایجاد ارتباط شرکت گاز 
با مردم از طریق رسانه ها برای شناساندن 
عملکردهای این شرکت در استان، انتقال 
نقطه نظرات مردم در رابطه با مسائل حوزه 
گاز، س��نجش میزان رضای��ت مردم، اخذ 
انتظارات آنان جهت آگاهی مس��ئوالن و 
تالش برای رفع مشکالت و نارسایی های 

احتمالی است.
گفتنی اس��ت رئیس خانه مطبوعات استان 
ضم��ن حضور در اتاق کنت��رل و بازدید از 
سیستم مانیتورینگ آنالین پایش مصرف 
گاز استان، در جریان نحوه مدیریت کار و 
خدمات ارائه شده شرکت گاز به مشترکین 

قرار گرفت.

آمادگی شرکت گاز استان برای شرایط بحران و اضطراری
سرپرست شرکت گاز استان ایالم:

مشهد ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد
شهردارمشهد در دیدار با استاندار اوش قرقیزستان:

رحمت��ی- محمدرض��ا  مق��دس  مش��هد 
شهردارمش��هد ضمن اشاره به سیاست دوره 
ششم مدیریت شهری برای توسعه دیپلماسی 
ش��هری، گفت: خواهان گس��ترش روابط با 
کشورهای همسایه از جمله شهرهای استان 

اوش قرقیزستان هستیم.
س��ید عبداهلل ارجائی در دیدار با ضیاءالدین 
کش��ور  اوش  اس��تاندار  اف  جمال الدی��ن 
قرقیزس��تان، افزود: ش��هر مشهد با جمعیت 
س��اکن بی��ش از ۳.۵ میلیون نفر در س��ال 
پذیرای حدود ۳۰ میلیون نفر زائر است که از 

این تعداد ۴ میلیون زائر خارجی هستند.
وی با بیان اینکه زیرساخت های گردشگری 
در حوزه های مختلف در این شهر بسیار قوی 
است اظهار کرد: ۵۲درصد از هتل ها و مراکز 
اقامتی ایران در مش��هد فعال هس��تند و در 
کنار آن فرودگاه بین المللی، راه آهن و پایانه 
مس��افربری با ظرفیت پذی��رش بیش از دو 
هزار اتوبوس به صورت ۲۴ ساعته به زائران 

و گردشگران خدمات رسانی می کنند.

ش��هردار مش��هد اضاف��ه ک��رد: یک��ی از 
سیاس��ت های اصلی دوره شش��م مدیریت 
ش��هری تقویت دیپلماسی ش��هری است و 
بر همین اساس توس��عه روابط با شهرهای 
کشورهای همس��ایه در اولویت فعالیت های 

ما قرار دارد.
ارجائ��ی ضمن اش��اره ب��ه دیدار با س��فیر 
جمه��وری اس��المی ایران در قرقیزس��تان 
تصریح کرد: این دیدار زمینه س��از توس��عه 

روابط با قرقیزستان خواهد بود.
وی در ادام��ه گفت: ش��هرداری مش��هد در 
بخش های مختلف به مردم خدمات رس��انی 
می کند، بخش اول حمل ونقل عمومی است 
که در این عرصه حدود ۱۴ هزار تاکسی در 
حمل ونقل عمومی س��بک و ه��زار و ۵۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس در کنار دو خ��ط مترو در 
حمل ونقل عمومی س��نگین به بیش از ۳۰ 
میلیون زائر و ۳.۵میلیون جمعیت ساکن در 
مشهد ارائه خدمت می کنند لذا می توان گفت 
مش��هد در حوزه حمل ونقل عمومی یکی از 

شهرهای پیشرو ایران است.
شهردار مش��هد افزود: حوزه خدمات شهری 
یکی دیگر از حوزه های اصلی خدمات رسانی 
شهرداری به ش��مار می آید که در این حوزه 
روزانه بیش از دو هزارتن زباله از سطح شهر 

جمع آوری می شود.
ارجائی با بیان اینکه ش��هرداری مش��هد در 
حوزه جمع آوری و دفع زباله یکی از بهترین 
ش��هرهای کشور اس��ت، خاطرنشان کرد: با 
توج��ه به این موضوع به ص��ورت هفتگی و 
ماهانه ش��اهد حضور گروه های کارشناسی 
از س��ایر ش��هرها ب��رای بازدید از سیس��تم 

جمع آوری و دفع پسماند در مشهد هستیم.
وی افزود: در کنار حوزه پس��ماند، سیس��تم 
خدم��ات ایمنی و آتش نش��انی ش��هرداری 
مشهد نیز دارای تجهیزات مناسب و نیروی 
انس��انی باتجربه و کارآمد است و اگر حریق 
بزرگی در این شهر یا سایر شهرهای استان 
خراس��ان رضوی اتفاق بیفتد آتش نش��انی 
مشهد به سرعت وارد عمل می شود و یکی از 

مهم ترین بخش ها در حوزه مدیریت بحران 
است.

ش��هردار مش��هد ادام��ه داد: فرصت ه��ای 
اقتصادی شهر نیز توسط سازمان اقتصادی 
شهرداری مدیریت و سیاست گذاری می شود، 
خوشبختانه فرصت های سرمایه گذاری بسیار 
خوبی در مشهد وجود دارد و وضعیت صنایع 
به ویژه صنایع غذایی نیز در این شهر وضعیت 

مناسبی است.
ارجائی به ظرفیت های خوب مشهد در حوزه 
گردش��گری سالمت اش��اره و اظهار کرد: با 
توجه به بیمارس��تان های متعدد و پزشکان 
معتبر س��االنه تعداد زیادی ب��رای زیارت و 
استفاده از ظرفیت های گردشگری سالمت 

برای درمان به مشهد می آیند.
وی ادامه داد: در کنار این توانمندی ها مشهد 
در حوزه سنگ های قیمتی نیز از ظرفیت های 

بسیاری برخوردار است.
شهردار مش��هد با بیان اینکه آمادگی داریم 
با هم��کاری وزارت ام��ور خارجه همکاری 

میان شرکت های فعال در مشهد و شهرهای 
قرقیزس��تان به ویژه اس��تان اوش را توسعه 
دهیم، خاطرنشان کرد: لذا پیشنهاد می دهیم 
برای تحقق این امر گروه های کارشناس��ی 
میان مشهد واوش قرقیزستان تشکیل شود.

ارجائی به ظرفیت های کشاورزی و دامداری 
قرقیزس��تان اش��اره و تصریح ک��رد: در این 
حوزه می توانیم شاهد همکاری شرکت های 
مشهدی با ش��رکت های قرقیزستانی باشیم 
اما بای��د موضوع حمل ونقل حل ش��ود زیرا 
فاصله قرقیزستان تا مشهد زیاد است هرچند 

که دل هایمان به هم نزدیک است.
وی در ادام��ه گفت: در مجموع ش��هرداری 
مش��هد در حوزه خدمات فنی ومهندس��ی و 
خدمات ش��هری ظرفیت های بسیاری داری 
ک��ه می توان��د آن را در اختی��ار ش��هرهای 
قرقیزس��تان و استان اوش قرارداد که دراین 
راس��تا از س��فر گروه های کارشناسی استان 
اوش قرقیزستان و سایر شهرهای این کشور 

استقبال می کنیم.
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جامعه

خوردن چه غذاهایی به خنک ماندن در 
گرما کمک می کند؟

یک کاسه بستنی سرد ممکن است راهی عالی 
برای خنک شدن در روزهای گرم تابستان به نظر 
برسد، اما انرژی الزم برای پردازش چربی های 
اشباع شده و قند این خوراکی می تواند در واقع 
دمای مرکزی بدن افراد را افزایش دهد.مایعات 
خیلی سرد گزینه های مناسبی برای خنک ماندن 
در گرما نیستند زیرا می توانند بدن را مجبور کنند 
تا دمای خود را افزایش دهد.یک کاس��ه سوپ 
گرم ممکن است به عنوان یک غذای زمستانی 
مناس��ب تر به نظر برس��د؛ با این حال، خوردن 
سوپ در طول عصرهای تابستان و زمانی که 
دمای بیرون کاهش می یابد، کمک می کند که 
بدن شما خنک بماند. سوپ داغ باعث می شود 
بیشتر عرق کنید و تبخیر عرق، بدن را خنک 
می کند.فلفل تن��د در هوای گرم انتخاب عالی 
دیگری اس��ت؛ زیرا کپسایسین موجود در این 
ماده غذایی س��یگنالی در مورد گرم شدن بیش 
از حد بدن به مغز ش��ما ارس��ال می کند. فلفل 
تند هم مانند س��وپ باعث می شود که بیشتر 
عرق کنید.شیر نارگیل به آبرسانی، جلوگیری از 
خستگی و درد عضالنی در هوای گرم کمک 
می کند.اسفناج حاوی ویتامین ها و مواد معدنی 
برای کنترل فشار خون است و در نتیجه شما 
را خنک نگ��ه می دارد. نعناع هم به دلیل ایجاد 
خنکی هر غذا یا نوش��یدنی را به یک انتخاب 
آرامش بخش در تابستان تبدیل می کند.هندوانه 
سرش��ار از آب و همچنین حاوی اس��ید آمینه 
سیترولین است که به آرامش شما و گشاد شدن 
رگ های خونی کمک می کند. این امر به نوبه 
خود اجازه می دهد تا خون بهتر در بدن گردش 

کرده و شما را خنک کند.

واکنش معاون رئیس جمهور به رفتار 
گشت ارشاد

معاون زنان ریاست جمهوری در پی انتشار یک 
فیلم ناخوشایند از رفتار گشت ارشاد با یک مادر 
در صفح��ه توییتر خود به این موضوع واکنش 
نش��ان داد.دکتر خزعلی در صفحه توییتر خود 
نوش��ت:آنچه عامل جریحه دار شدن عواطف 
عموم��ی اس��ت؛ بح��ث کرام��ت زن و مادر 
در فرهنگ ایرانی اس��المی اس��ت.بابت این 
جایگاه خداوند را هزاران بار ش��اکریم. مواخذه، 
عذرخواهی و دلجویی فوری نش��ان از آن دارد 
که نیروی انتظامی نیز به این جایگاه به خوبی 

واقف است.

۳۰۰هزار تاکسی در صف نوسازی
معاون ش��هرداری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور از وجود ۳۰۰ هزار دستگاه 
تاکس��ی در صف نوسازی ناوگان خبر داد.علی 
زینی وند ادامه داد: در حوزه نوسازی تاکسی ها 
بر اس��اس گزارش��ی که اعالم شده ۳۰۰ هزار 
دستگاه تاکسی نیاز به نوسازی دارد که از این 
نیاز ۲۰۰ هزار دس��تگاه حالت اورژانسی دارد و 
باید در س��ریع ترین زمان ممکن نوسازی آنها 
انجام شود. باید به گونه ای نوسازی انجام شود 
که حداقل استاندارد پاکیزگی و تمیزی ما همانند 
تاکسی های فرودگاه باشد البته برای تحقق این 
مهم ش��رایط مالی، تاثیرگذاری بسیاری دارد. 
رانندگان تاکسی قش��ر آسیب پذیری هستند 
که باید در حوزه نوسازی خودروها مورد حمایت 
قرار گیرند. لذا بای��د از زمینه واردات با در نظر 
گرفت��ن تولیدات داخل برای نوس��ازی ناوگان 
تاکس��یرانی بهره گرفت. باید بخش  عمده ای 
از ناوگان تاکسیرانی از بخش واردات به شکلی 
که به تولید داخل آسیب نزند، نوسازی شود.وی 
ادامه داد: باید موضوع بیمه رانندگان تاکس��ی 
حل و فصل ش��ود. پذیرفته نیس��ت فردی که 
از صنفی خارج می شود همچنان سال ها بیمه 
او  پابرج��ا باش��د.زینی وند در بخش دیگری از 
صحبت های خود خطاب به سازمانهای حمل 
و نقل همگانی کشور گفت: ظرفیت های خوبی 
در بودجه کشور دیده شده و رایزنی های خوبی 
ب��رای پرداخت وام ه��ای ارزان قیمت فراهم 
ش��ده است. بی تردید رانندگان تاکسی با توجه 
ب��ه این که با زندگ��ی مردم و خان��واده ها در 
ارتباط هستند از اهمیت بسزایی برخوردارند و 
باید گزینش های الزم برای آنها وجود داش��ته 
باشد. باید  رانندگان با دیدگاه یک شغل مهم در 
نظر گرفته شوند و درآمد آنها نیز مطلوب باشد. 
در ای��ن میان نیاز اس��ت که از همه ظرفیت ها 
در مس��یر تحقق ارتقای این شغل بهره گرفته 
ش��ود.امروز با رونمایی از سامانه تامین قطعات 
یدکی و لوازم مصرفی خودرو هر راننده بخش 
حمل و نقل عمومی به صورت مستقیم و بدون 
واسطه باید بتواند قطعات یدکی خودرو خود را 
از تولید کننده دریافت کند امری که در معیشت 
و نظارت و کنترل قطعات نیز  تاثیر بس��زایی 

خواهد داشت.

تکذیب افزایش هزینه صدور گذرنامه
رئیس پلی��س مهاجرت و گذرنام��ه فراجا با 
تکذیب شایعه افزایش هزینه صدور گذرنامه 
گفت: بر خالف ش��ایعات منتشره در فضای 
مج��ازی، هیچ افزایش هزینه صدور گذرنامه 
در برنامه نبوده؛ شایعه منتشر شده در فضای 
مجازی کذب اس��ت و مردم عزیز به شایعات 
توج��ه نکنند.س��ردار علی ذوالق��دری اظهار 
داش��ت: با توجه به ع��دم پیش بینی افزایش 
هزین��ه صدور گذرنام��ه در بودج��ه و اعتبار 
س��الیانه کشور، هیچ برنامه ای برای تغییر در 
هزینه صدور گذرنامه وجود ندارد.وی در ادامه 
توضیح داد: متاس��فانه در روزهای اخیر شاهد 
ش��ایعات بی پایه و اس��اس مبنی بر افزایش 
هزینه گذرنام��ه در فضای مجازی منتش��ر 
و موج��ب دغدغه خاطر هموطن��ان گردیده 
اس��ت؛ لذا ضمن تکذیب ش��ایعات منتشره 
مبنی بر افزایش صدور گذرنامه، از هموطنان 
درخواست می شود  به شایعات فضای مجازی 
توجه نکنند.رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه 
در خاتم��ه تاکید کرد: کس��انی ک��ه در آینده 
نزدیک سفر خارج از کشور ندارند، برای ارائه 
درخواس��ت صدور گذرنامه عجله نکنند و به 
مرور زمان ضمن مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ 

درخواست صدور گذرنامه خود را ارائه نمایند.

ساختمان ناایمن و خطرناک خیابان 
جمهوری تخلیه و پلمب می شود

س��ید محمد موس��وی، ش��هردار منطقه۱۱ 
تهران اعالم کرد: با توجه به اهمیت موضوع 
ساختمان های ناایمن و پرخطر، کمیته ایمنی 
در منطقه ۱۱ فعال ش��ده و به صورت مستمر 
جلس��ات مختلف درباره ایمن��ی و رفع خطر 
س��اختمان های پرخط��ر برگ��زار می کند و با 
جدی��ت در حال بررس��ی و اقدام��ات الزم در 
این حوزه است.وی افزود: طی فرآیند قانونی، 
مراجع ذیصالح وضع ساختمان آزاد را ناایمن 
و بحرانی تش��خیص داده اند، به همین دلیل. 
جلسات متعددی با حضور نمایندگان مالک و 
کسبه برگزار کرده ایم. عالوه براین طی بازدید 
از پاساژ، موارد خطرناک و اخطارهای قانونی به 
مالک داده شد.شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: 
متأسفانه به اخطارها ترتیب اثر جدی داده نشد. 
در نتیجه با دادس��تان جلسات متعدد، برگزار و 
شهرداری موظف ش��د که رفع خطر را انجام 
دهد.موسوی با بیان اینکه حدود صد کاسب در 
ساختمان آزاد کار می کنند و شهرداری نگران 
وضعیت اقتصادی این افراد اس��ت اما نگرانی 
جدی تر امنیت جان کاس��بان است گفت: »با 
توجه به ش��رایط بحرانی، این س��اختمان به 
زودی تخلیه و پلمب می شود.شهردار منطقه 
درباره مکاتبات با سازمان های خدماتی در مورد 
قطع انش��عابات آب، برق و گاز گفت: گاز این 
ساختمان قطع شده است و طی روزهای آینده 
پس از قطع شدن انشعابت آب و برق، با حضور 
نیروی انتظامی و سرکالنتری، ساختمان آزاد از 

کسبه تخلیه و پلمب می شود.

دلجویی پلیس پایتخت از مواجهه گشت 
امنیت اخالقی با یکی از شهروندان

رئیس بازرسی فاتب از دلجویی پلیس پایتخت 
از مواجهه گش��ت امنیت اخالق��ی با یکی از 
ش��هروندان خبر داد.س��ردار حمید خروش با 
اشاره به ماجرای مواجهه گشت پلیس با یک 
ش��هروند که تصاویری از آن روز گذش��ته در 
فضای مجازی منتش��ر شد، گفت: در پی این 
واقعه که در یکی از میادین  غرب تهران رخ 
داد، سریعا موضوع توسط کارشناسان بازرسی 
مورد بررس��ی قرار گرفت و  در خصوص سوء 
مدیریت صورت گرفته با سرتیم گشت پلیس 
برخورد انضباطی ش��د.وی با اش��اره به اینکه 
قبل از انتش��ار تصویر در فضای مجازی این 
موضوع توس��ط بازرسی پلیس پایتخت رصد 
و مورد بررسی قرار گرفته بود، افزود: امروز از 
مادر این شهروند دلجویی شد و این شهروند 
نیز از رسیدگی و پیگیری سریع  این موضوع 
توس��ط فرمانده��ی انتظامی ته��ران بزرگ 

قدردانی کرد.

خبر بازگرداندن خاوری به کشور 
صحت ندارد

به گزارش مرکز رس��انه قوه قضاییه، شایعات 
بازگرداندن محمودرضا خ��اوری به مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران فضای خبری کشور 
را فرا گرفته است. یک منبع آگاه در پاسخ به 
اینکه آیا اخبار منتشر شده در ساعات گذشته 
مبنی بر بازگرداندن خاوری به کش��ور منتشر 
صحت دارد؟ افزود: خبر بازگرداندن خاوری به 
کشور که طی چند ساعت گذشته فراگیر شده، 
صحت ندارد.از زمان فرار محمودرضا خاوری 
به کانادا با وجود پیگیری های متعدد از مراجع 
مختلف، کانادا نسبت به بازگرداندن این مفسد 
اقتص��ادی اقدامی صورت نداده و رفتار دولت 
این کشور در این زمینه به گونه ای بوده است 
که حتی برخی مفسدین اقتصادی دیگر نیز به 
این کش��ور گریخته اند.در حال حاضر با توجه 
به عدم همکاری کانادا با جمهوری اس��المی 
ایران، این کشور به بهشت مفسدین اقتصادی 

تبدیل شده است.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:وزیر بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی گف��ت: واحد برکت 
ب��ه تازگ��ی واکس��ن مقابله ب��ا ویروس 
اومیک��رون را تولی��د کرده که در مس��یر 
پیشگیری بسیار کارگشا بوده و نمونه آن 
را در کش��ور دیگری نداشتیم که شرکتی 
ویژه یک سویه خاص تولید واکسن داشته 
باش��د. به گزارش »عصر ایرانیان« بهرام 
عین اللهی در حاش��یه بازدید از ش��رکت 
دانش بنیان س��امان داروی هشتم مشهد 

ب��ا بیان اینکه نیازی به واردات واکس��ن 
کرونا نیس��ت و تولید واکسن های ایرانی 
در واحده��ای نورا، فخ��را، برکت، رازی، 
پاس��تووک و س��یناژن نیازمان را تامین 
کرده اند، خاطرنشان کرد: برکت به تازگی 
واکس��ن مقابله با وی��روس اومیکرون را 
تولید کرده که در مسیر پیشگیری بسیار 
کارگش��ا ب��وده و نمونه آن را در کش��ور 
دیگری نداش��تیم که ش��رکتی ویژه یک 
سویه خاص تولید واکس��ن داشته باشد.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
اضافه کرد: در حال حاضر نه تنها توانایی 
تامین و تولید واکس��ن را در کشور داریم 
بلکه در ح��ال حاضر ح��دود ۴۰ میلیون 

واکسن در کشور موجود است و بخشی از 
آن در کشور توزیع و بخشی دیگر ذخیره 
ش��ده اس��ت و نه تنها هیچ کمبودی در 
این خصوص نبوده، بلک��ه نیازی هم به 
واردات نیس��ت، ضمن اینک��ه ۵ میلیون 
دوز آماده اهدا به دیگر کش��ورها بوده که 
یکی از آنها ونزوئال با ۳۰۰ هزار دوز بوده 
اس��ت.عین اللهی با بیان اینکه کشورمان 
آمادگ��ی اه��دا واکس��ن به کش��ورهای 
آفریقایی را دارد، افزود: یکی از نکاتی که 
موجب شده است که همه گیری بیماری 
کرونا در جهان به پایان نرس��د، نابرابری 
در واکسیناس��یون اس��ت به گونه ای که 
برخ��ی از کش��ورها از جمل��ه ای��ران  از 

پوشش مناسبی در این زمینه برخوردارند 
ام��ا در برخ��ی کش��ورهای آفریقایی 6 
درصد جمعیتشان واکس��ینه شدند و این 
امر موجب تغییر س��ویه ویروس می شود 
و امیدواریم که با اهدا واکس��ن ها بتوانیم 
در مس��یر رفع این بیم��اری در دنیا گام 
برداری��م.وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت 
داروس��ازی ثامن از شرکت های پیشرفته 
ن��ه تنه��ا درکش��ور بلکه در دنیاس��ت و 
تمام سیس��تم های آن علم��ی و منحصر 
به فرد اس��ت، خاطرنش��ان کرد: تولیدات 
این ش��رکت در حوزه محلول های دیالیز 
صفاقی به طور مستقیم به دست بیماران 
می رسد که این امر خدمت بسیار بزرگی 

به بیماران اس��ت.وزیر بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی در خصوص حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان، گفت: مقام 
معظم رهبری بر حمایت از ش��رکت های 
دان��ش بنیان تاکید کرده اند و وظیفه خود 
می دانیم تا در مسیر خودکفایی کشور که 
گام های بلندی هم برداشته شده حمایت 
الزم را داشته باشیم. وی در خاتمه گفت: 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا پیرام��ون اعمال محدودیت های 
جدی��د تصمیم گیری خواهد ش��د و قطعًا 
ای��ن محدودیت ها در ش��هرهای قرمز و 

نارنجی بیشتر خواهد بود.

ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های جدیدی اعمال می کند
وزیر بهداشت:

مدت قرنطینه مبتالیان در موج جدید کرونا چند روز است؟
افزایش ۶ برابری مبتالیان سرپایی کرونا؛

گروهاجتماعی:با افزایش مراجعات ناش��ی از 
کرونا، مش��خص شد که کشور در حال ورود 
به پیک هفتم کرونا اس��ت بر همین اساس 
مس��ئوالنت درمانی کش��ور درب��اره عالیم 
بیماران، پروتکل های درمانی در موج جدید، 
مدت زم��ان قرنطینه مبتالیان و ... هش��دار 
دادند. به گزارش »عصر ایرانیان« حمیدرضا 
جماعت��ی، درباره آخرین وضعی��ت کرونا در 
کش��ور، گفت: تعداد بیماران مبتال به کووید 
۱9 در کش��ور که به صورت سرپایی مراجعه 
می کنند نس��بت به هفته قبل تقریبا دو برابر 
و نس��بت به چندین هفته قبل حدود 6 برابر 
بیشتر شده است. با توجه به اینکه تعداد موارد 
بس��تری نیز بیش از ۱.6 برابر افزایش داشته 
است، در نتیجه تعداد مرگ و میرهای روزانه 
هم دو رقمی شده است و پیش بینی این است 
که این روند تا حدود س��ه هفت��ه آینده ادامه 
داشته باشد.وی افزود: البته با توجه به اینکه 
بیش از ۵۰ درصد س��ویه ای که در کشور ما 
 BA۵ وجود دارد، مش��ابه کش��ورهای دیگر
اس��ت، میزان م��رگ و میر به دلی��ل اینکه 
درگیری سیستم تنفسی )طوفان سیتوکاینی( 
در ابتال به این س��ویه نس��بت به سویه دلتا 
بسیار کمتر است؛ به همین دلیل میزان مرگ 
و میر در این س��ویه های جدید کمتر اس��ت.
او تاکی��د کرد: البته نبای��د فراموش کنیم که 
قدرت سرایت زایی زیرسویه BA۵ بسیار باال 
است؛ به شکلی که هر یک فرد مبتال قابلیت 
انتق��ال ویروس به حدود ۱8 نفر را دارد و این 
درحالی است که در سویه دلتا قابلیت سرایت 
پذی��ری بیماری حدودا ۳ ب��ود و هر یک نفر 
مبتال به ویروس کرونای دلتا می توانست سه 
نفر را آلوده کند. سرایت زایی باالی زیرسویه 
BA۵ س��بب درگیری تعداد افراد بیش��تری 
می شود و افراد با سن باال،  بیماران زمینه ای، 
کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند، کسانی 
که واکس��ن نزدند و... در ریسک باالتری از 
ابتال، بستری شدن و مرگ و میر قرار دارند؛ 
از این رو پیشنهاد اکید ما همچنان استفاده از 
ماس��ک و تزریق دزهای یادآور واکسن است 
تا بتوان حدود زیادی از بستری شدن و مرگ 
و میر اف��راد مبتال جلوگیری کرد.دبیر کمیته 
علمی کش��وری مقابله با کرونا، در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: تمام کسانی که بیش از 
۱8 س��ال س��ن دارند و از تزری��ق آخرین دز 
واکسن ش��ان بیش از شش ماه گذشته است 
می بایست برای تزریق دز یادآور واکسن کرونا 

مراجعه کنند.وی با اشاره به شکل گیری موج 
هفتم کرونا در کش��ور، تصریح کرد: با توجه 
به پیش بینی متخصصی��ن اپیدمیولوژی اگر 
اقدامات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک 
و تزریق دزهای یادآور واکس��ن انجام شود، 
پیکی مشابه آنچه که در اسفندماه ۱۴۰۰ در 
مورد امیکرون و در یا تابستان سال قبل با دلتا 
تجربه کردیم را مجددا تجربه نخواهیم کرد 
و به نظر می رس��د با توج��ه به اینکه بیماری 
با BA۵ مالیم تر اس��ت، بتوانیم با کمترین 
میزان مرگ و میر از قله عبور کنیم. با توجه 
به مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد این 
پیک با شیب کمی از مرگ و میر تا چند هفته 
آینده س��پری شود. زمانبندی پیش بینی شده 
این اس��ت که تقریبا تا اکتبر پیک را تجربه 
کنی��م و پس از آن منحنی به س��مت پایین 
پیش برود.او ادامه داد: ان ش��اءاهلل تجربه تلخ 
مرگ و میرهای س��ه رقمی ناش��ی از کرونا 
را در این موج تجربه نخواهیم کرد.جماعتی 
 BA۴ درباره عالئم مبتالیان به دو زیرسویه
و BA۵، تصریح ک��رد: عالئم خاصی وجود 
ندارد که بتوان گفت ابتال به این دو زیرسویه 
را تغیی��ر می ده��د که اگر ای��ن عالئم وجود 
 BA۵ و BA۴ داش��ته باشد نش��انه ابتال به
است. عالئم مشابه عفونت های تنفسی دیگر 
یعنی تب،  ضعف، بی حالی، بدن درد، گلودرد، 
سردرد، اختالل در شنوایی، سرگیجه،  تهوع، 
اس��تفراغ و... است و عالئم درگیری سیستم 
تنفسی تحتانی در این زیرسویه خیلی کمتر 

اس��ت و به همین دلیل میزان بستری شدن 
و مرگ و میر کمتر است.جماعتی درخصوص 
پروتکل های درمانی در مبتالیان به BA۴ و 
BA۵، گفت: اگر بیمار از نظر سیستم ایمنی 
مشکلی نداشته باشد و دچار بیماری زمینه ای 
ی��ا عالئم طوالن��ی مدت نباش��د، معموال با 
درمان های عالمتی مانند اس��تفاده از مایعات 
فراوان، ُمس��کن و... بهب��ود می یابد و نیاز به 
درمان با آنتی بیوتیک نیست و تنها استراحت و 
درمان عالمتی کفایت می کند. در صورتی که 
بیمار دارای س��ن باال،  بیمای مزمن یا ضعف 
سیستم ایمنی باشد، با توجه به ریسک باالی 
پیشرفت بیماری و مشکالت سیستم تنفسی، 
بهتر است حتما در صورت نیاز در بیمارستان 
درمان ش��ود.وی اف��زود: در صورت درگیری 
سیستم تنفس��ی نیز درمان خیلی متفاوت از 
سایر زیرسویه ها نیست و استفاده از رمدسیویر 
و اس��تروئیدها، توس��یلوزومپ در بیمارستان 
عالوه بر اکس��یژن درمانی و مایع درمانی و... 
انجام می شود. برای کسانی هم که درگیری 
سیستم تنفس��ی نداشته باش��ند اما به دلیل 
درگیری باال، ریس��ک مشکالت تنفسی هم 
در آنها وجود داشته باشد ) کسانی که واکسن 
نزدن��د، مبتالیان به بیماری های مزمن، افراد 
مسن و... ( توصیه بر این است که درمان سه 
روزه رمدس��یویر را با نظر پزشک متخصص 
داش��ته باشند.او با اش��اره به این که بسته به 
ش��رایط بیمار مدت زم��ان قرنطینه متفاوت 
است،  بیان کرد: برای بیماران با عالئم خفیف 

قرنطینه از ۵ تا ۷ روز و برای بیماران با عالئم 
متوسط و بیش��تر، قرنطینه تا ۱۰ روز توصیه 
می ش��ود؛ البت��ه تاکید این اس��ت که پس از 
گذشت این دوران و حضور مجدد در جامعه از 
ماسک های استاندارد استفاده کنند.وی تاکید 
کرد: محدودیتی که کمیته علمی همواره بر 
آن تاکید دارد حفظ فاصله فیزیکی، استفاده از 
ماسک و تزریق دزهای یادآور واکسن است.
او در خاتم��ه ضمن تش��ویق مجدد مردم به 
تزریق دزهای یادآور واکس��ن، بیان کرد: بر 
اساس آخرین آمارها بیشتر از ۱۵۰ میلیون دز 
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است که 
بیش از  ۲8 میلیون دز آن مربوط به دز سوم 
و چهارم بوده است. همچنین بهرام عین اللهی 
از ورود کش��ور به پی��ک هفتم کرونا خبر داد 
و با اش��اره به اینکه از مردم می خواهیم تا با 
رعایت بیش از پیش تمامی نکات بهداشتی 
و حضور گس��ترده در مراکز واکسیناس��یون 
کرون��ا یاری گ��ر خادمان حوزه س��المت در 
مس��یر خروج از وضعیت بحرانی موج هفتم 
باشند، تصریح کرد: خوشبختانه در موج قبلی 
توانستیم وضعیت بحرانی در زمانی کوتاه تر به 
نس��بت موج های قبل از آن را مدیریت کنیم 
و با کاهش آمارهای ابتال، سرپایی، بستری و 
فوتی کرونایی همراه باش��یم و قطعاً در این 
مس��یر اثرات مثبت واکسیناس��یون گسترده 
به خوبی دیده ش��د و امیدواری��م که در موج 
فعلی هم با انجام گس��ترده واکسیناس��یون 
ش��اهد کمترین آمارهای کرونایی باش��یم و 

بی شک با همکاری شایسته مردم می توانیم 
در زمان کوتاه از موج کنونی خارج شویم.وی 
بیان کرد: جامعه پزشکی ما امتحان خودش را 
در طول دوران انق��الب و دفاع مقدس پس 
داده و اوج درخشش مدافعان سالمت در ایام 
بحران کرونا به بهترین ش��کل ممکن دیده 
ش��د و جا دارد که نام و یاد ۳۰۰ شهید مدافع 
سالمت را گرامی داریم.وی با تاکید بر اینکه 
علوم پزشکی در کشور ما جزو پیشرفته ترین 
عل��وم بوده و با افتخار تم��ام می گوییم جزو 
پیش��تازان منطقه و جه��ان در علوم مختلف 
پزشکی هستیم، گفت: ایران جزو کشورهای 
پیش��تاز دنیا در بحث انجام واکسیناس��یون 
کووی��د و اقدام��ات حوزه های پیش��گیری و 
درم��ان مبارزه با ویروس کرونا بوده اس��ت و 
تاکنون 6 مرکز تولید واکسن کرونا در کشور 
ایجاد ش��ده اس��ت.وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی بیان کرد: مهمترین مسئله 
اثبات ش��ده در بحث پیشگیری از ابتالی به 
ویروس کرونا انجام واکسیناسیون کووید بوده 
و اهمیت آن در موج هفتم بیش از پیش دیده 
ش��ده، جایی که بخش عمده ای از مبتالها، 
سرپایی ها، بستری های و فوتی های کرونایی 
افراد واکسن نزده و یا واکسن ناقص هستند. 
عین اللهی اضافه کرد: مهمترین مسئله مورد 
تاکید تزریق ُدز یادآور بوده تا در زمان انتشار 
باالی ویروس کرونا از آس��یب های آن به دور 
بمانند، کسی که بیمار می شود حتماً باید یک 
هفته در قرنطینه باش��د، به خصوص در زمان 
انتشار باالی سویه ba۵ که با ابتالی هر نفر 
۱8 نفر درگیر می ش��وند.وی با بیان اینکه در 
کنار انجام واکسیناسیون کامل و دریافت ُدز 
یادآور نباید از اهمیت بسیار باالی ماسک در 
حفظ سالمت خودمان و دیگران غافل شویم، 
خاطرنشان کرد: این موضوع به خصوص در 
مکان های سربسته و پرتجمع همچون مترو 
و اتوبوس و محافل و مجالس ش��ادی و غم 
که خطرات بیشتری در بحث تکثیر و انتشار 
ویروس دارد بیش از پیش مورد تاکید است.
وزی��ر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
در خص��وص اعم��ال محدویت ه��ای جدید 
کرونای��ی پس از ورود ب��ه موج هفتم بحران 
کرونا، گفت: در جلس��ه روز شنبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا پیرامون اعمال محدودیت های 
جدید تصمیم گیری خواهد ش��د و قطعاً این 
محدودیت ه��ا در ش��هرهای قرمز و نارنجی 

بیشتر خواهد بود. 

رییس گروه مدیری��ت بیماری های قابل انتقال بین 
انس��ان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش 
تعداد مبتالیان و جانباخت��گان تب کریمه کنگو در 
کشور، مجددا نس��بت به ذبح بهداشتی دام و پخت 
کامل گوش��ت دام جهت مصرف تاکی��د کرد.بهزاد 
امیری در گفت  وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار ابتال 
به تب کریمه کنگو در کشور، گفت: از ابتدای امسال 
تا ۲9 تیرم��اه، ۵۷ نفر به این بیماری مبتال ش��دند 
ک��ه ۵ نفر از آنه��ا جان خود را از دس��ت دادند.وی 
با اش��اره به اینکه بیماری تب کریمه کنگو از جمله 

بیماری های مش��ترک بین انس��ان و حیوان است، 
افزود: خوش��بختانه پس از عید قرب��ان در روزهای 
اخی��ر با افزایش ناگهانی موارد مبتال به این بیماری 
روب��رو نبوده ایم و روند شناس��ایی بیماران مش��ابه 
الگویی که از اول س��ال داش��تیم، به شکل تک گیر 
پیش می رود.وی با اش��اره ب��ه اینکه راه های انتقال 
بیماری به س��ه روش است، بیان کرد: اول از طریق 
گزش نیش کنه اس��ت که یا ممکن است خود کنه 
انس��ان را نیش بزند یا اینکه کنه روی بدن باش��د و 
انس��ان دانسته یا ندانس��ته آن را لِه کند. راه انتقال 

بعدی از طریق خون، مایعات و ترش��حات آلوده دام 
به انس��ان اس��ت که این در زمان ذبح دام یا انتقال 
امعاء و احشاء دام اتفاق می افتد؛ البته اگر فرد گوشت 
و احشاء دام را به ش��کل خام یا درست پخته نشده 
مصرف کند ه��م احتمال ابتالیش به بیماری وجود 
دارد. راه انتقال س��وم ه��م از بیمار آلوده به س��ایر 
انسان ها است.او تاکید کرد: گوشت دام ذبح شده نیز 
قب��ل از مصرف باید به مدت حداقل ۲۴ س��اعت در 
دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود 
و جگر و س��ایر امعاء و احشاء دام، پس از ۴8 ساعت 

نگهداری در دمای چهار درجه سانتی  گراد، مصرف 
شوند.امیری به مردم توصیه کرد: بهتر است، دام را 
از میادین عرضه مج��از دام خرید کنند؛ چراکه این 
مراکز تحت نظر س��ازمان دامپزشکی است. ذبح دام 
باید در کش��تارگاه ها انجام ش��ود، چراکه در تمامی 
کشتارگاه های مجاز دام، دامپزشکان حضور دارند و 
دام را قب��ل و بعد از ذبح بررس��ی و معاینه می کنند. 
 CCHF برخ��ی از ان��واع بیماری در دام ه��ا نظیر
عالئم ظاهری مشخصی ندارند و فقط دامپزشکان و 

کارشناسان بهداشتی قادر به تشخیص آن هستند.

افزایش فوتی های تب کریمه کنگو به ۵ نفر

دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی در اختیار معلوالن و محرومان قرار داد
رییس سازمان بهزیستی کشور:

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این چند ماهه 
که از دولت س��یزدهم می گذرد بی��ش از ۱6 هزار واحد 
مس��کونی در کشور در اختیار معلوالن و محرومان قرار 
گرفته اس��ت.به گ��زارش ایرنا، علی محم��د قادری در 
س��خنرانی پی��ش از خطبه های این هفت��ه نماز جمعه 
تهران اظهار داش��ت: س��ازمان بهزیستی کشور با تدبیر 
ش��هید فیاض بخش یکی از شاگردان امام خمینی )ره(، 
ش��کل گرف��ت و چندین موسس��ه و نهاد برای ش��کل 
گیری این س��ازمان با هم ادغام ش��دند. در حال حاضر 
هم سازمان بهزیستی به هشت درصد از جمعیت جامعه 
خدمات ارایه می دهد.وی ادامه داد: با توجه به جمعیت 
تحت پوش��ش، منابع سازمان بهزیستی پاسخگوی نیاز 

این افراد تحت پوش��ش نیس��ت و حمای��ت های بیش 
از پیش دولت و مجلس ش��واری اس��المی را می طلبد. 
همچنین مردم س��پاری خدمات یک ضرورت اس��ت و 
باید از ظرفیت های خیرین و ثمن ها نیز اس��تفاده شود.
رییس سازمان بهزیستی کش��ور گفت: در این سازمان 
۵۳ وظیفه و ۱۵۰ کد خدمت داریم که به هفت میلیون 
نف��ر خدمت ارایه می دهی��م و از آنها حمایت می کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: فرزندان س��ه قلو به باال از دهک 
ه��ای یک ت��ا هفت، بیم��اران مزمن، زنان سرپرس��ت 
خانوار، کودکان فاقد سرپرس��ت و بدسرپرست، معتادان 
متجاه��ر، افراد با ضایعه نخاعی، کودکان کار و خیابان، 
اف��رادی که طالق گرفت��ه اند، همچنی��ن نهگداری از 

معلوالن )یک میلی��ون و 6۰۰ هزار نفر کارت معلولیت 
دارند(، حاشیه نش��ینی و دیگر آسیب های اجتماعی در 
حوزه خدمات بهزیس��تی قرار دارند.قادری با بیان اینکه 
معلولیت، س��المندی و بسته شدن پنجره جمعیتی امروز 
خیلی مهم است، افزود: سازمان بهزیستی در حوزه پنج 
آس��یب اجتماعی نیز فعال است و اگر ۱8 دستگاه که در 
حوزه کودکان کار و خیابان فعال هستند، به وظایفشان 
عم��ل نکنند، ما آنه��ا را پیگیری می کنیم.  وی با بیان 
اینکه کلیدواژه خدمت در س��ازمان بهزیستی بر اساس 
س��ازمان بهره ور تعریف شده است، ادامه داد: محرومان 
نوع دوم، برای دریافت خدمات و همچنین خیرین برای 
ارایه خدمت و همکاری باید شناس��ایی ش��وند. در حال 

حاضر ۱۷۰ برنامه تحولی در سازمان بهزیستی در حال 
رصد است و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن سازمان 
هم در حال پیگیری اس��ت و چابک سازی بهزیستی با 

توجه به برنامه هفتم توسعه را در دست داریم.
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اقتصاد خرد

۸۵ درصد اعتبارات وزارت جهاد 
کشاورزی در حوزه آب و خاک است

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: 8۵ درصد اعتبارات وزارت 
جهاد در حوزه آب و خاک اس��ت و بیشترین 
تع��داد طرح ها و حجم فعالیت ه��ای اجرایی 
در اس��تان ها در این حوزه انجام می شود. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان»به نق��ل از وزارت 
جهاد کش��اورزی، رضا سرافرازی در نشست 
کارشناس��ی با مدیران و کارشناس��ان آب و 
خاک و امور فنی و مهندس��ی سازمان جهاد 
کش��اورزی استان خراسان رضوی در مشهد، 
در رابط��ه با منابع آب زیرزمینی و س��طحی 
گفت: از ۴۰۰ هزار حلقه چاه عمیق در سطح 
کشور فقط ۱۵ درصد به کنتور هوشمند مجهز 
ش��ده اند و به همین میزان نیز چاه غیرمجاز 
در کش��ور وجود دارد. وی افزود: بر اس��اس 
گزارش وزارت نی��رو ۵۵ درصد آب مصرفی 
بخش کشاورزی از آب های زیرزمینی تأمین 
می ش��ود. مدیرکل دفتر امور آب کش��اورزی 
وزارت جهاد کش��اورزی اظهار امیدواری کرد 
که ب��ا توجه به عضویت همه دس��تگاه های 
ذینف��ع در کارگروه س��ازگاری ب��ا کم آبی در 
س��طح ملی و متناظر در آن در استان بتوان 
برنامه های تدوین شده کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت دس��تگاه ها در جهت سازگاری با 
آب با برنامه ریزی دقیق را بتوان محقق کرد. 
وی اطمینان داد که مطالعات خاک به عنوان 
یک مبح��ث مهم در اج��رای پروژه ها مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.

کاهش ۸۴ درصدی تعهدات معوق 
خودروسازان

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
عرضه ۱۰۴ هزار دس��تگاه خ��ودرو در مرحله 
دوم قرعه کش��ی خودرو خب��ر داد و گفت: از 
ابتدای امس��ال تا ۲8 تیرم��اه، تعهدات معوق 
خودروسازان 8۴ درصد کاهش یافته است. امید 
قالیباف در گفت وگو با خبرنگار مهر از افزایش 
تولید و فروش فوری خودروی شاهین خبر داد 
و اظهار داش��ت: از ابتدای امسال تا ۲8 تیرماه 
۲۴۱ هزار و ۴6۵ دس��تگاه خودرو کامل تولید 
ش��ده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۲۷۵ درصد رشد نشان می دهد. وی ادامه 
داد: تعهدات معوق خودروسازان نیز در مدت یاد 
شده 8۴ درصد کاهش یافته است. سخنگوی 
وزارت صمت نتیجه رشد تولید خودرو را خروج 
تدریج��ی طرح های فروش خودرو از ش��مول 
قرعه کش��ی دانس��ت و گفت: با بررسی ثبت 
نام شدگان در مرحله دوم تخصیص یکپارچه 
مشخص ش��د، گروه خودروسازی سایپا بجز 
ساینا s و کوئیک s، بقیه محصوالتش از قرعه 

کشی خارج شده است.

اخبار

خودروی جایگزین ساینا و سمند باید 
با همان قیمت عرضه شود

رس��ولی نژاد گف��ت: ط��رح موضوعاتی مانند 
کاه��ش خودروهای کف پارکینگ از س��وی 
مسئوالن مربوطه، حرکتی نمایشی، تبلیغاتی 
و رس��انه ای است. سیداحمد رس��ولی نژاد در 
گفت وگو با »عصر ایرانیان« درباره توقف خط 
تولید خودرو هایی مانند تیبا، س��مند و ساینا و 
جایگزین کردن خودرو های مذکور با شاهین، 
هایما s8 و... گفت: این تصمیم نشان دهنده عدم 
شناخت مسئوالن وزارت صمت و خودروسازان 
از ش��رایط جامعه است؛ اقشار متوسط و پایین 
جامعه از نظر درآمدی خریدار خودر هایی مانند 
تیبا و سمند هستند، بنابراین قیمت خودرو های 
جایگزین آن ها باید متناسب با توان خرید این 
افراد باش��د در حالی که براساس اخبار رسیده 
به نظر می رس��د به این موضوع دقت نشده و 
مسئوالن مربوطه بدون در نظر گرفتن وضعیت 
اقتصادی مشتریان، تصمیم به جایگزین کردن 
این خودرو ها گرفته اند. نماینده مردم دماوند و 
فیروزکوه در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
این رفتار ها با ش��عار های عدالت طلبانه دولت 
همخوانی ندارد و در تصمیم گیری ها باید به رفاه 
کل جامعه و منافع اکثریت مردم توجه کنیم، 
امیدواری��م وزارت صم��ت در تصمیمات خود 
تجدید نظر کند. وی با بیان اینکه جایگزین تیبا، 
س��مند و... باید یا همان قیمت را داشته باشند 
یا کم��ی از این خودرو ها ب��ا منطق اقتصادی 
گرانتر باشند، اضافه کرد: وزیر صمت در دفعات 
مختلف ش��عار هایی را مطرح کرده که محقق 

نشده است.

قراردادهای پیش فروش مسکن باید 
در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: 
امضای قرارداد های پیش فروش مس��کن در 
صالحیت مشاوران امالک نیس��ت و باید در 
دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. خلیل محبت خواه 
در گفت وگو با »عصر ایرانیان« گفت: متقاضیان 
پیش فروش مسکن حتماً قبل از انجام معامله، 
یک استعالم از اداره کل راه و شهرسازی استان 
تهران مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این معامله 
داشته باشند و سپس نسبت به واریز وجه جهت 
پی��ش فروش اقدام کنند. به گفته مدیرکل راه 
و شهرس��ازی استان تهران، قرارداد های پیش 
فروش مسکن باید در دفاتر اسناد رسمی امضا 
ش��وند و امضای آن در صالحیت مش��اوران 
امالک نیس��ت. قانون پیش فروش ساختمان، 
نه��م بهمن س��ال ۱۳89 در مجلس تصویب 
ش��د و آئین نامه اجرایی آن در خرداد ۱۳9۳ به 

تصویب هیئت وزیران رسید.

کاهش ۱۴ درصدی خرید تضمینی 
برگ سبز چای

مدیراجرایی س��ندیکای چای گفت: از ابتدای 
فصل برداشت تا ۲۴ تیر، 8۰ هزار تن برگ سبز 
چای خرید تضمینی ش��د که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است. 
صادق حسنی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت 
تا ۲۴ تیرماه، 8۰ هزار تن برگ س��بز چای با 
ارزش بال��غ بر 68۰ میلیارد تومان از چایکاران 
خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است. به گفته او، 
۴9۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران معادل 
۷۰ درصد بهای برگ س��بز خریداری ش��ده 
به حس��اب چایکاران واریز شده است.حسنی 
می گوید: امسال قیمت چای ۱۰ تا 6۰ درصد 
افزایش قیمت داشته است به طوریکه حداقل 
قیمت کنونی هر کیلو چ��ای ۳۰ هزار تومان 
و چای س��رگل بهاره ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
است. مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر 
آمار سه ماهه گمرک ۵ هزار و 9۰۰ تن چای 
صادر و ۱۷ هزار تن وارد شده که میزان چای 
صادراتی نس��بت مدت مش��ابه سال قبل ۷۱ 
درصد و چای وارداتی ۲۳ درصد رش��د داشته 

است. 

دستیابی به دانش فنی پرورش ماهی 
سوف سفید در شرایط متراکم

ریی��س پژوهش��کده آبزی پ��روری آب های 
داخل��ی انزل��ی، از دس��تیابی ب��ه دانش فنی 
پرورش ماهی س��وف س��فید تحت ش��رایط 
متراک��م و در وان های فایبرگالس، توس��ط 
محققان این پژوهش��کده خب��ر داد. »محمد 
صیاد بورانی« در گفت وگو با »عصر ایرانیان« 
با اش��اره به اینکه ماهی سوف سفید یکی از 
ماهیان با ارزش اقتصادی در دریای کاسپین 
محسوب می شود، افزود: این پژوهشکده که 
یکی از پژوهشکده های زیرمجموعه موسسه 
تحقیقات علوم ش��یالتی کش��ور به ش��مار 
می رود، با در اختیار داشتن محققان باتجربه، 
توانس��ت به دانش فنی پرورش ماهی سوف 
س��فید دس��ت یابد. رییس پژوهشکده آبزی 
پ��روری آب های داخلی انزلی اظهار داش��ت: 
طی سال های گذش��ته، تنها بازسازی ذخایر 
ماهی س��وف سفید توسط س��ازمان شیالت 
ایران انجام شده بود و ساالنه میلیون ها عدد از 

این ماهی در منابع آبی رهاسازی می شوند. 

مع��اون مس��کن وزی��ر راه وشهرس��ازی 
اعالم ک��رد: نتیجه مش��ارکت ش��هرداری 
و دولت برای تس��هیل س��اخت مسکن و 
افزایش رغبت سازندگان به ساخت وساز در 
پایتخت، منجر به ثبت درخواست دریافت 
تسهیالت ساخت ۴8 هزار واحد مسکونی 
ش��ده اس��ت که بازار مس��کن را در شش 
ماهه دوم امسال و سال آینده با انبوهی از 
عرضه از رکود خارج خواهد کرد. به گزارش 

»عصر ایرانیان«، شورای عالی مسکن که 
نخستین جلسه آن در سال گذشته برگزار 
ش��د، با 6 راهبرد برای خ��روج از وضعیت 
تورم و رکود در بخش س��اخت و س��از کار 
خود را ادامه داد. یکی از مهمترین راهبردها 
بسترسازی و »افزایش تولید ساخت و ساز« 
توس��ط بخش خصوصی بود که عالوه بر 
س��اخت و س��از در زمین ه��ای ش��هری، 
نوس��ازی و ساخت و س��از و کشاندن پای 

سازندگان مس��کن به بافت فرسوده را نیز 
هدف قرار داده بود. پیش تر »محمد آیینی« 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 
ب��ا اعالم اینک��ه در ۲ ه��زار و ۴۰۰ نقطه 
عملیات تخریب و نوس��ازی بافت فرسوده 
انجام گرفته بود، از افزایش عرضه آپارتمان 
نوس��از در بافت فرسوده که بخشی از سند 
تحول دولت مردمی است، خبر داده بود که 
قیمت مسکن را به مرحله ثبات و کاهش 

خواهد رساند. »محمود محمودزاده« معاون 
مس��کن وزی��ر راه در جدیدتری��ن آماری 
که از س��اخت مس��کن ش��هری و عرضه 
آپارتمان های جدید در پایتخت داده است، 
گفت: افزایش ساخت  و ساز توسط بخش 
خصوصی راهبرد دولت اس��ت. از ۱۵ دی 
ماه که مصوبه ش��ورای عالی مسکن اجرا 
شده است، تا امروز بیش از ۳۳۳ هزار مالک 
در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام و 

تقاضای تسهیالت کردند. وی گفته است: 
در سنوات گذش��ته به طور متوسط حدود 
۵۰ تا ۷۰ هزار واحد پروانه س��اخت و ساز 
صادر می ش��د اما فقط ط��ی چند ماه اخیر 
و همزم��ان با اجرای راهب��رد دولت، برای 
ساخت ۴8 هزار واحد در شهر تهران برای 
دریافت تس��هیالت و پروانه س��اخت ثبت 
نام ش��ده اس��ت که حدود ۱۰ درصد آن ها 

تسهیالت خود را دریافت کرده اند.

پیش بینی عرضه واحدهای نوساز به بازار در ۶ ماهه دوم امسال
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

خیز بلند برای خودکفایی دوباره در تولید گندم
اعالم قیمت خرید تضمینی تا دهم مرداد اعالم می شود؛

در حال��ی که وزارت جه��اد کش��اورزی از برنامه ریزی 
ب��رای خودکفای��ی مجدد در تولید گن��دم خبر می دهد، 
کارشناس��ان مولفه های بس��یاری از جمل��ه پرداخت به 
موق��ع مطالب��ات گندمکاران را در این مس��اله موثر می 
دانن��د. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، طی س��ال های 
اخیر رهبر انق��الب تاکید ویژه ای ب��ر بحث خودکفایی 
در محصوالت استراتژیک کش��اورزی داشتند و همواره 
این موضوع را پیگیری کرده اند. ایش��ان امس��ال نیز در 
س��خنرانی نوروزی خ��ود بر این مس��اله تاکید و عنوان 
کردند: »مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و 
کشور باید در محصوالت پایه غذایی همچون گندم، جو، 
ذّرت، خ��وراک دام و دانه های روغنی به امنیت کامل و 
خودکفایی الزم دست پیدا کند.« ایشان دستیابی به این 
هدف را با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشت های 
حاصلخیز در کش��ور ممکن دانستند و گفتند: »متأسفانه 
بخش کش��اورزی جزو وابسته ترین بخش های کشور به 
واردات اس��ت که این وضع حتماً باید تعدیل ش��ود.« با 
توجه به تأکیدات رهبر انقالب، ش��رایط تحریم و جنگ 
اقتصادی و همچنین وضعیت جهان و جنگ روس��یه و 
اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی کشور 
چاره ای جز دستیابی به این سیاست ها ندارد هر چند که 
طی سال های گذش��ته اهمال کاری های گسترده ای در 
این حوزه نیز انجام ش��ده اما باید با شناخت ظرفیت ها و 
توانمندی های داخلی و با بهره گیری از روش های نوین 
کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد. آخرین باری که 
وزارت جهاد کش��اورزی برای خودکفایی در محصوالت 
اساس��ی برنامه جامعی ارائه کرد حدوداً مربوط به ۷ سال 
قبل اس��ت که آن زمان نیز وزارت جهاد کش��اورزی به 
دنب��ال تأکی��دات مقام معظ��م رهبری ب��رای 8 کاالی 
اساس��ی ش��امل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر 
قند، ذرت و دانه های روغن��ی برنامه خوداتکایی تدوین 
کرد که در سالهای ابتدایی نیز دستاوردهای تقریباً خوبی 
در این زمینه ها حاصل ش��د اما به تدریج به دنبال اتخاذ 
سیاس��ت های نادرس��ت، طرح ها یا دچار عقب ماندگی 
ش��دند و یا اینکه به طور کل شکست خوردند و در حال 
حاضر ما تقریباً در همه زمینه ها وارد کننده هستیم و در 
برخی کاالها میزان وابس��تگی بسیار باال است. براساس 
آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه 
مصرف آرد گندم در حال حاضر ۱۴6 کیلوگرم در س��ال 
اس��ت. با جمعیت 8۵ میلیون نفر و مصرف سرانه فعلی 
نیاز کش��ور به گندم حدود ۱۴.۵ میلیون تن است. میزان 
تولید در س��ال هایی که ش��رایط مطلوب باشد در همین 
حدود اس��ت اما در شرایط خشکسالی فعلی میزان تولید 
ح��دود 9 تا 9.۵ میلیون تن که و میزان نیاز به واردات با 

احتساب ذخایر راهبردی حدود 6 تا 8 میلیون تن است و 
حاال دوباره وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای 

خودکفایی دوباره در تولید گندم می گوید.
سالآتی خودکفاییپایدارتا���3

در همین راستا اخیراً، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت 
وزارت جهاد کش��اورزی در برنامه میز اقتصادی رس��انه 
ملی گف��ت: در زمینه قیمت محصوالت کش��اورزی به 
ویژه محصول استراتژیک از جمله گندم، قدم های خوبی 
برداش��ته شده است. برای تشویق کشاورزان قیمت پایه 
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه، 
۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، مقرر ش��د 
که دولت از کش��اورزان بخرد. مع��اون امور زراعت وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: برنامه ریزی ما در سه سال آینده 
دس��تیابی به خودکفای��ی پایدار در تولی��د این محصول 
اس��تراتژیک اس��ت یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ 

وقت به صورت سینوسی باال پایین نشود.
قیم�تخریدتضمینیگندمبرایس�الزراعیآینده ���

حداکثرتادهممردادتعیینمیشود
با توجه ب��ه اینکه در افزایش تولی��د گندم بحث قیمت 
آن بس��یار مهم اس��ت، دولت باید قیمت آن را به موقع 
و منطقی اعالم کند. در همین زمینه، عطااهلل هاش��می، 
رئیس بنی��اد ملی گندمکاران ای��ران درباره زمان تعیین 
قیم��ت خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی آینده با 
اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای سوق دادن 
محصوالت استراتژیک به سمت کشت قراردادی، گفت: 
بر همین اس��اس باید هر چ��ه زودتر قیمت محصوالت 

نهایی و مشخص شود و در همین راستا حداکثر تا دهم 
مردادماه قیمت خرید تضمینی محصوالت اس��تراتژیک 
از جمل��ه گندم تعیین می ش��ود. وی با بیان اینکه قیمت 
خرید تضمینی محصوالت استراتژیک را شورای قیمت 
گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی 
کش��اورزی تعیین خواهد کرد، اضاف��ه کرد: بعد از اینکه 
ش��ورا قیمت ها را تعیین کرد، وزیر جهاد کشاورزی آنها 
را ابالغ می کند. هاش��می درباره اینکه قیمت پیشنهادی 
ب��رای خرید تضمین��ی گندم چقدر اس��ت؟، گفت: هنوز 
چیزی نهایی نش��ده اما قیمتی که توسط شورا تعیین و 
اعالم می شود، براس��اس آنالیز هزینه های تولید و نگاه 
ب��ه مصرف کننده نهایی خواهد ب��ود ضمن اینکه حتمًا 
رضایت کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. براین اساس 
ع��الوه بر تعیین ب��ه موقع قیمت منطقی ب��رای گندم، 
تس��ویه به موقع مطالبات گندمکاران نیز مؤلفه بس��یار 
مهمی برای تحقق خودکفایی به ش��مار می رود چرا که 
اگر مطالبات به موقع پرداخت نشود، کشاورزان نیز سال 
بعد تمایلی به کش��ت و یا فروش گندم تولیدی خود به 
دولت نخواهند داش��ت. امسال نیز انتقادات بسیار زیادی 
از عملکرد دولت در این زمینه مطرح ش��ده است چرا که 
قرار بوده مطالبات حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم 
تولیدی، تسویه شود اما در مواردی بین ۲۵ تا ۳۰ روز نیز 

به طول انجامیده است.
انتقادازعملکرددولتدرتسویهمطالباتگندمکاران ���

/مؤلفهایکهبایدموردتوجهباشد
در ای��ن راس��تا، عطاء اهلل هاش��می، رئی��س بنیاد ملی 

گندم��کاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد 
از عملکرد دولت در تس��ویه مطالبات گندمکاران گفت: 
برآورد می ش��ود بتوانیم حدود 6.8 میلی��ون تن گندم از 
کشاورزان خریداری کنیم، البته این در صورتی است که 
دولت بتواند روند پرداخت مطالبات را مرتب کند. هاشمی 
تصریح کرد: در حال حاضر روند پرداخت مطالبات نگران 
کننده است و قرار بود که مطالبات حداکثر طی یک هفته 
بعد از تحویل گندم پرداخت شد اما هم اکنون بین ۲۵ تا 
۳۰ روز طول می کشد. وی اضافه کرد: دولت باید توجه 
کن��د به هر اندازه که گندم ب��ه دالالن فروخته و یا وارد 
چرخه خوراک دام شود، به همان اندازه به میزان واردات 

و وابستگی به خارج از مرزها افزوده می شود.
راهکارپیشنهادیبرایدولتچیست؟ ���

براین اساس با توجه به اینکه گفته می شود افزایش نرخ 
خرید تضمینی گندم خارج از توان دولت اس��ت و بودجه 
دولتی کفاف آن را نمی دهد پیش��نهاد کارشناس��ان این 
اس��ت که توسعه کش��ت قراردادی که رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران نیز به آن اش��اره کرده در دستور کار باشد تا 
هم از هزینه های دولت کاس��ته شود و هم کشاورزان به 
موقع به پول خود برس��ند و در تأمین هزینه ها و کشت 
دوم دچار مشکل نش��وند. در این راستا، به نظر می رسد 
یکی از بهترین راهکارها این است که دولت یک قیمت 
پای��ه برای گندم تعیین کند و مابقی را در قالب کش��ت 
قراردادی به صورت یاران��ه به آنان بدهد. به عبارتی در 
زمان کشت با یک قیمت پایه با کشاورزان قرارداد بسته 
می شود و در طول سال زراعی جدید کود و بذر و سم و 
… یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و هنگام 
برداشت، گندم با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تورم 
به قیمت روز از کشاورزان خریداری و مبالغ پرداخت شده 
در طول فصل کشت، از این قیمت کم می شود بنابراین 
هم کش��اورزان با خیال آس��وده تری به تولید مش��غول 
می ش��وند و هم مش��کلی برای دولت ایجاد نمی شود و 
می توان امیدوار بود که با این ش��رایط خودکفایی گندم 
در معنای واقعی کلمه، در کشور ما تحقق یابد. همچنین 
راهکاری که در نهایت باید به آن رس��ید اجرایی ش��دن 
م��اده ۳۳ قانون افزایش به��ره وری و جایگزینی قیمت 
تضمین��ی به جای خرید تضمینی از طریق پیش فروش 
محصول قبل از سال زراعی در قالب قراردادهای آتی در 
بازار بورس کاال اس��ت که مناف��ع تمام ذینفعان زنجیره 
ارزش محصوالت کش��اورزی قاب��ل عرضه در بورس را 
تأمین می کند و در عین حال تصویری دقیق از شفافیت 
معامالت ارائه می دهد ضمن اینکه بسترهای مناسب را 
جهت برنامه ریزی برای تولید، واردات و مدیریت زنجیره 

برای سیاستگذاران فراهم می کند.

 قرارگاه خاتم وارد پروژه شد
آخرین وضعیت پیشرفت راه آهن رشت-آستارا؛

مدیرکل دفتر س��اخت راه آهن منطقه ۲ شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور از برآورد هزینه 
۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی راه آهن رشت-آستارا خبر داد. 
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، در س��فر اخیر والدیمیر پوتین 
رئی��س جمهور روس��یه به تهران و در دی��دار با حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظ��م انقالب، رئیس جمهور 
روسیه بر اهمیت تکمیل راه آهن رشت-آستارا و استفاده 

از کریدور شمال-جنوب تأکید کرد.
تأکیدرهبرانقالببرساختراهآهنرشت-آستارا ���

در ادامه این دیدار نیز مقام معظم رهبری با تأیید سخنان 
رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت راه اندازی خط آهن 
رشت- آستارا، این کار را موجب تکمیل خِط حمل ونقِل 

شمال- جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند.
تکمیلشبکهریلیغربخزرمهمترازشرقخزر ���

دو هفته قبل نیز قطار روس��یه-هند از شرق دریای خزر 
در مسیر تمام ریلی حرکت کرد و و از مرز سرخس وارد 
کشور شد تا به بندر شهید رجایی برسد. اتفاقی که برای 
اولین ب��ار رخ داد و یک قطار روس��ی بدون جایگزینی 
با قطارهای ایرانی در مرز ریلی س��رخس، توانست وارد 
کشور شده و با عبور از شبکه ریلی ایران، تا بندر شهید 
رجایی برای جابه جایی کاالهای روسی به هند از مسیر 
دریا، س��یر و حرکت داش��ته باش��د. برخی کارشناسان 
ترانزی��ت معتقدند با توج��ه به اینکه بخ��ش زیادی از 
جمعیت روسیه در غرب این کشور و در شهرهای مسکو 
و سن پترزبورگ ساکنند و همچنین شبکه ریلی روسیه 
در غرب این کش��ور به فنالند و دیگر کشورهای شمال 
اروپا متصل اس��ت، تکمیل راه آهن رشت-آس��تارا بار و 
مس��افر بیشتری نسبت به ریل شرق دریای خزر و عبور 
از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان دارد. ضمن اینکه 
مس��یر کوتاه تر بوده و زمان کمتری برای حمل کاال از 
کریدور ش��مال-جنوب با عبور از آذربایجان به روس��یه 

صرف می شود.

وزیرراه:ش�دهس�اختمانوزارتخانهرابفروش�یم، ���
بایدهزینهاحداثرشت-آستاراتأمینشود

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود قطار 
روسیه-هند به کشورمان، راه اندازی کریدور شمال-جنوب 
را کلید زده، از سایر مسیرهای احتمالی برای استفاده از این 
کریدور ریلی همچون مرز ریلی اینچه برون به گرمس��ار 
و سپس بندر ش��هید رجایی و همچنین راه آهن آستارای 
آذربایجان-آس��تارای ایران و سپس جابه جایی با کامیون 
تا راه آهن رشت و دوباره ادامه مسیر با قطار تا بندر شهید 
رجایی تأکید کرد. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر 
راه پیش از ورود قطار کانتینری ترانزیتی روس��یه-هند به 
کشور، در مراسم ورود ۳۱۰ دستگاه ناوگان ریلی به کشور 
بر اهمیت تکمیل راه آهن رشت-آس��تارا تأکید کرده بود. 
قاسمی در این مراسم گفت: »من به همکارانم گفته ام که 
شده س��اختمان وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم، باید 
هزینه ساخت راه آهن رشت-آستارا را تأمین کنیم.« وزیر 
راه اسفند سال قبل از هزینه یک میلیارد دالری ساخت راه 

آهن رشت-آستارا خبر داده بود.
ش�رکتس�اخت: مدیرکلس�اختراهآهنمنطقه���2

قرارگاهخاتمراهآهنرشت-آستارارامیسازد
در همین ارتباط محمد منجمی مدیرکل ساخت و توسعه 
راه آن منطقه دوی کش��ور ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره آخرین وضعیت راه آهن رشت-آس��تارا اظهار 
کرد: در حال حاضر این مسیر به طول ۱6۰.۵ کیلومتر در 
دو قطعه ۱۴۰ و ۱۰ کیلومتری زیرس��ازی و سپس ۱6۰ 
کیلومتر آن روسازی خواهد شد. وی افزود: قطعه آخر این 
مسیر شامل کیلومتر ۱۴9 تا ۱6۰.۵ به طول ۱۱.۵ کیلومتر 
را قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا )ص( می سازد؛ فرآیند 
تحویل زمین به قرارگاه خاتم انجام شده و پیمانکار پروژه 
در جال تجهیز کارگاه است. این مقام مسئول در شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ۱۰ 

کیلومتر هم از سمت رشت به آستارا زیرسازی شده است؛ 
بنابراین ۱۴۰ کیلومتر زیرسازی و ۱6۰ کیلومتر روسازی 
مسیر باقی مانده که دنبال برگزاری مناقصه برای قطعه 
۱۴۰ کیلومتری هس��تیم اما احتمال کل مسیر را قرارگاه 
خات��م احداث خواهد کرد؛ البته س��ازمان برنامه و بودجه 

باید آن را تأیید کند.
تهاتربانفت؛س�ازوکاراحتمالیتأمینمالیراهآهن ���

رشت-آستارا
وی با اش��اره به تأکید رهبر معظم انقالب بر تکمیل راه 
آهن رشت-آس��تارا و کریدور ریلی شمال-جنوب یادآور 
شد: بحث هایی که مطرح شده، این است که دولت قرار 
است س��اخت این مس��یر ریلی را از محل تهاتر با نفت 
تأمین مالی کند؛ اما هنوز قراردادهای مربوطه امضا نشده 
و مکانی��زم تهاتر ب��ا نفت نیز پس از امض��ای قرارداد با 
پیمانکار و با تأیید سازمان برنامه و بودجه طراحی خواهد 
ش��د. منجمی درباره احتمال سرمایه گذاری روس ها در 
ساخت راه آهن رشت-آستارا تصریح کرد: مباحث مربوط 
با فاینانس را بای��د معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 
و معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرس��ازی پیگیری 
کنند؛ هنوز جلساتی در این خصوص برگزار نشده است.

متری ۴۰کیلومترازمسیرریلیدرارتفاع���3۰
وی درباره ساخت بخشی از مسیر ریلی رشت-آستارا بر 
روی پل گفت: همانگونه که بخشی از راه آهن قزوین-
رش��ت برای حفظ محیط زیست دریاچه سد منجیل، بر 
روی پل برده ش��د، یکی از پیش��نهادهای طرح راه آهن 
رشت-آس��تارا این اس��ت که ۴۰ کیلومتر از مسیر ریلی 
که احتمال ورود به اراضی کش��اورزی یا جنگلی را دارد، 
برای حفظ محیط زیس��ت بر روی پل احداث ش��ود که 
باید هزینه ه��ای آن با هزینه های روش های دیگر مانند 
انتقال خاک از سایر استان ها به محل پروژه یا جابه جایی 
بخش��ی از جنگل به محلی دیگر مقایسه شده و سازمان 

برنامه و بودجه ساخت مسیر بر روی پل را تأیید کند. 

/ /

 

 

/ /
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بانک و بيمه

مجمع عمومی عادی سالیانه 
بانک پاسارگاد برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی 
به ۲9 اسفند سال۱۴۰۰، در تاریخ ۲8تیر سال 
۱۴۰۱ در مح��ل س��الن همایش های وزارت 

کشور برگزار شد.
ب��ه گ��زارش عص��ر ایرانی��ان  ب��ه نق��ل از 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در این مجمع 
که ب��ا حض��ور 898درصد از س��هامداران 
به صورت حض��وری و همچنی��ن به صورت 
مجازی برگزار شد، ذبیح اله خزائی به عنوان 
رئیس مجمع، مجید قاسمی و علی اکبر امین 
تفرش��ی به عنوان اعضای ناظر هیأت رئیسه 
و صدیقه نعیمیان به عنوان منش��ی جلس��ه 

انتخاب شدند.
در این جلسه ضمن ارائه ی گزارش عملکرد 
بانک پاس��ارگاد به ط��ور ش��فاف و کامل، به 

سؤاالت سهامداران نیز پاسخ داده شد.
رش��د ۴۳۴9 درصدی در میزان سپرده های 
بانک پاس��ارگاد نسبت به س��ال ۱۳99، رشد 
تس��هیالت اعطایی توس��ط بانک به میزان 
۳89۷درصد نس��بت به س��ال ۱۳99، رشد 
جمع کل حق��وق صاحبان س��هام به میزان 
۷۱9۷درصد نس��بت به سال مالی گذشته، 
رشد ۵۵۷9 درصدی سرمایه گذاری بانک 
در س��ال ۱۴۰۰، رش��د دارایی ه��ای بان��ک 
به می��زان ۴89۳ درصد نس��بت به س��ال 
۱۳99، افزای��ش ۵۰۳۱ درص��دی جم��ع 
درآمدهای بانک نس��بت به سال مالی قبل، 
رشد ۵۷درصدی س��ودخالص بانک در سال 
۱۴۰۰، کفایت س��رمایه مناس��ب ب��ه میزان 
۱۰86درصد در پایان س��ال ۱۴۰۰، رش��د 
چش��مگیر در فعالیت های ارزی و بین  المللی 
بانک پاس��ارگاد علی رغم وجود مش��کالت 
در ح��وزه مب��ادالت ارزی، ارتق��ای خدمات 
و…  بانک پاس��ارگاد  بانکداری الکترونی��ک 
از موارد مطرح ش��ده در خص��وص عملکرد 

بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
سهام شرکت بیمه دی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
ش��رکت بیمه دی برگزار شد مجمع عمومی 
عادی س��الیانه صاحبان سهام شرکت بیمه 
دی برگزار شد مجمع عمومی عادی سالیانه 

صاحبان سهام شرکت بیمه دی برگزار شد
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت بیمه 
دی )س��هامی عام( با حضور ۳۱/69 درصد 
از س��هامداران، مدیرعام��ل، اعضای هیئت 
مدیره، نمایندگان بیمه مرک��زی ج.ا.ایران، 
حسابرس و بازرس قانونی و سازمان بورس 
و اوراق بهادر روز س��ه ش��نبه ۲8 ام تیرماه 
۱۴۰۱ برگزار و صورت های مالی سال مالی 
منته��ی به ۲9/۱۲/۱۴۰۰ ش��رکت تصویب 
شد.. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه 
دی؛ در این جلس��ه، پس از اس��تقرار هیئت 
رئیسه و بعد از توضیحات مستدل به بندهای 
گزارش حسابرسی، صورت های مالی سال 
مالی منتهی ب��ه ۲9/۱۲/۱۴۰۰ بیمه دی با 
69.۳ درصد، اکثریت آرا حاضرین در مجمع 
عمومی عادی سالیانه بیمه دی مورد تصویب 

قرار گرفت.

مهر تایید سهامداران بر عملکرد 
شرکت بیمه ایران  معین

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت بیمه اتکایی ایران معین)سهامی عام( 
برای س��ال مالی منتهی به ۲9 اسفند ۱۴۰۰ 
، امروز ۲9 تیر ماه ۱۴۰۱ و با رعایت حداکثر 
ش��یوه نامه ه��ای بهداش��تی در محل دفتر 

ارتباطی تهران، برگزار شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت بیمه 
اتکای��ی ایران معی��ن، در این جلس��ه که با 
حض��ور کلیه س��هامداران، اعض��ای هیأت 
مدی��ره، نمایندگان بیمه مرک��زی ج.ا.ایران 
و س��ازمان حسابرسی)حس��ابرس مستقل و 
بازرس قانونی( تشکیل شد، موارد تعیین شده 
در اختیار مجمع عمومی عادی، در دستور کار 

قرار گرفته و به رای گیری گذاشته شد.
در ابتدا حمی��د دیانت پی عضو هیأت مدیره 
بیمه اتکای��ی ایران معین، ب��ا ارائه گزارش 
جامع از عملکرد هیأت مدیره این ش��رکت 
در س��ال مال��ی ۱۴۰۰ ، س��هامداران را در 
جریان اقدامات انجام شده و برنامه های آتی 
مجموعه با تاکید بر مأموریت جدید محوله، 

قرار داد.

اخبار

شرکت بیمه کوثر در سه ماهه نخست سال 
با کس��ب ۳هزارو۷۳۱ میلیارد ریال س��ود 

خالص، شاهد رشد ۱6۰درصدی سود هر 
س��هم بوده است.به گزارش روابط عمومی 
و اع��الم مدیرعامل بیمه کوثر، س��ود هر 
س��هم در فصل بهار به ۲۲۱ریال رس��یده 
اس��ت در حالی که سود کسب شده برای 
مدت مشابه سال گذشته 8۵ ریال )تعدیل 

شده( بوده است.
ابوالفضل آقادادی خاطرنشان کرد: با توجه 
ب��ه انتش��ار صورت های مالی س��ه ماهه، 
شرکت بیمه کوثر با بهره مندی از عملکرد 
مناس��ب در عملیات بیمه گری و مدیریت 
سرمایه گذاری، همچون سال های گذشته 

توانست باز هم در شاخص مهم سودآوری 
در بین شرکت های برتر صنعت بیمه قرار 
گیرد و در مقایس��ه با سال قبل رشد قابل 

توجه سودآوری را به همراه داشته باشد.
وی با یادآوری شرایط خاص صنعت بیمه 
گف��ت: با توجه به نظارت ها و برنامه ریزی 

دقی��ق در ف��روش و مدیریت خس��ارت و 
همچنین مدیریت منابع و کس��ب س��ود 
ش��اخص  در  توانس��تیم  س��رمایه  گذاری 
س��وداوری عملکرد خوب��ی را ثبت نماییم 
که تالش برای ادامه روند فعلی و ارتقای 

شاخص سودآوری ادامه خواهد داشت.

رشد ۱۶۰درصدی سود هر سهم بیمه کوثر

وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک صنعت و معدن تأکید کرد:

گ�روهبان�کوبیمه-وزیر اقتص��اد در مجمع عمومی 
عادی س��الیانه بانک صنعت و معدن با اشاره به تفاوت 
رس��الت بانک های توس��عه ای نس��بت به بانک های 
تجاری، بر ضرورت درنظر گرفتن تمایزات متناسب با 

ماهیت فعالیت بانک های توسعه ای تاکید کرد.
ب��ه گزارش روزنام��ه عصر ایرانیان  به نق��ل از روابط 
عموم��ی بانک صنعت و معدن به نقل از ش��ادا، س��ید 
احس��ان خان��دوزی، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک صنعت و 
معدن که بعد از ظهر چهارش��نبه )۲9 تیرماه( با حضور 
سایر اعضای مجمع این بانک برگزار شد، ضمن تشکر 
و قدردانی از اقدامات انجام شده در این بانک از آمادگی 
وزارت اقتصاد برای رفع مشکالت بانک های کشور خبر 
داد و با اشاره به تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گفت: الزم اس��ت با انجام مذاکرات 
با بانک مرکزی و س��ایر بنگاه های مرتبط، مشکالت 
موجود بانک ها به صورت اساس��ی و همس��و با منافع 

اقتصادی کشور حل و رفع شود.
وی با تاکید بر الزام اجرای کامل قوانین و انجام فعالیت 
در چارچوب مقررات، نس��بت ب��ه ارتقاء وضعیت فعلی 
بانک ها و تحقق اهداف ش��بکه بانکی ابراز امیدواری 

کرد.
س��ید عباس حس��ینی، معاون ام��ور بانک��ی، بیمه و 

ش��رکت های دولت��ی نیز در این جلس��ه ب��ا تاکید بر 
ضرورت حمایت از ش��بکه  بانکی در شرایط اقتصادی 
موجود گفت: در ش��رایطی که ش��بکه بانکی کش��ور 
متحمل شدیدترین و سخت ترین تحریم های خارجی 
قرار دارد، بانک های دولتی تحت فش��ار تکالیف متعدد 
داخلی هستند و الزم است با ایجاد و تقویت هماهنگی 

این فشارها را به حداقل کاهش داد.
حس��ینی با ی��ادآوری همگرایی نهاده��ا و بخش های 

مختلف مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور از اصالح 
ساختار مالی بانک ها خبر داد.

ب��ر اس��اس گفته های مع��اون ام��ور بانک��ی، بیمه و 
شرکت های دولتی، افزایش سرمایه، سیاست های جدید 
در تقسیم سود و همچنین وصول مطالبات بانک ها از 
دولت از جمله مواردی است که در این اصالحات مورد 

توجه قرار گرفته است.
علی خورسندیان، مدیر عامل بانک صنعت و معدن نیز 

در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش از فعالیت این بانک 
در یک سال گذشته از پرداخت بالغ بر ۴8۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت در سال ، ۱۴۰۰توسط بانک صنعت و 
معدن خبر داد و افزود: در راس��تای تحقق شعار سال، 
توجه به تولید دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و در 
یک سال گذشته ۴۴۰ فقره تسهیالت به شرکت های 

دانش بنیان پرداخت شد.
خورس��ندیان در ادام��ه با بیان اینکه بال��غ بر۴۵۰هزار 
میلی��ارد ریال از مطالبات وصول ش��ده اس��ت، به اهم 
دستاوردهای این بانک در بازه زمانی مذکور اشاره کرد؛ 
اقدامات مناسب در حوزه تامین مالی زنجیره ای )سامانه 
استعالم اسناد تجاری و سامانه گام(، امکان ارائه نسخه 
الکترونیکی قرارداد تسهیالت اعطایی، استقرار چرخه 
مدیریت بهره وری ) به عنوان تنها بانک دارنده تاییدیه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه( و کس��ب 
رتبه اول به عنوان بانک برتر در جشنواره شهید رجایی 
از جمله دس��تاوردهای این بانک در س��ال ۱۴۰۰ بوده 

است.
گفتن��ی اس��ت در بخش دیگ��ر این جلس��ه، گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی بانک به همراه صورتهای 
مالی تلفیقی گ��روه و بانک برای دوره مالی منتهی به 
۲9 اس��فند ماه۱۴۰۰ ارائه ش��د و مورد تصویب اعضا 

مجمع قرار گرفت.

اصالح ساختار مالی بانک ها در برنامه دولت

شناسایی ظرفیت های منطقه تحت فعالیت شعبه 
مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه نیاوران 
بر ضرورت شناسایی کسب و کارهای مستقر 
در محیط جغرافیایی شعب در گسترش دامنه 

خدمات و بازاریابی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا 

قیطاسی با اش��اره به موقعیت مکانی شعبه 
نیاوران از لحاظ تراکم ش��رکت های تجاری 
و اداری گف��ت: بازاریاب��ی هدفمن��د در این 
منطقه ناظر به شناخت بافت تجاری و اداری 

شرکت های مستقر در نزدیکی شعبه است.
وی افزود: برگزاری جلساتی برای شناسایی 

نیازها و انتظارات مشتریان از خدمات بانکی و 
تسهیل دسترسی آنان به خدمات مورد انتظار 
از طریق تسلط شعبه به ظرفیت های منطقه 
تحت فعالیت و شیوه های انطباق محصوالت 

با نیازهای مشتری میسر می شود.
از  گزارش��ی  دریاف��ت  ضم��ن  قیطاس��ی 

شاخص های عملکردی ش��عبه بر ضرورت 
حرکت هدفمند تمامی کارکنان برای تحقق 

اهداف تعیین شده شعب تأکید کرد.
بازدید از شعبه نیاوران فرصتی شد تا عالوه 
بر دیدار و گفتگوی مس��تقیم با مش��تریان، 
کارکنان ش��عبه نیز در فضای��ی صمیمی با 

مدیرعام��ل بانک ب��ه گفت وگو نشس��ته و 
مشکالت خود را با وی در میان بگذارند.

در حاشیه این بازدید قیطاسی ضمن بازدید از 
شرکت امید بنیان دی با مدیرعامل، اعضای 
هیئ��ت مدی��ره و کارکنان این ش��رکت به 

گفتگو نشست.
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ناتانیل هاْثِوْرْن« که بود؟
ناتانیل هاثْوْرن، داستان نویس آمریکایی در ۴ ژوئن 
سال ۱8۰۴م در ایالت نیوانگلند آمریکا به دنیا آمد.وي 
در کودکي یتیم ش��د و به گوشه نشیني و انزوا روي 
آورد.با این حال، تمام وقت خود را مصروف مطالعه 
ادبیات و پرورش قدرت خالقه در خود نمود.هاثورن 
از آن پس، در طي سال هاي متمادي، در مجالت و 
روزنامه هاي آمریکایی گاه��ي با نام و زماني بدون 
نام، داس��تان ها و آثار خود را منتش��ر مي کرد.وي تا 
۴6 سالگي همانگونه که خود درباره خویشتن گفته 
است، گمنام ترین مرد ادبي آمریکا به شمار مي رفت، 
اما در آن س��ال با انتش��ار کتاب نامه ارغواني و داغ 
ننگ، شهرت فراواني کسب کرد.هاثورن هم چنین 
پس از انتشار کتاب رب النوع مرمرین کشتزار، بیش 
از پیش بر شهرت خود افزود.وي با توجه به محیط 
زندگي و روحیه مذهبي حاکم بر آن، در داستان هاي 
کوتاهش به مس��اله گناه و مقوالتي چون نخوت و 
خودبیني پرداخت.این مس��ئله در کتابهاي هاثورن 
نیز تجلي یافته و در اغلب آنها، مبحث گناه را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده اس��ت ب��ه نحوي که به 
عنوان عالم علم اخالق ش��ناخته شده است.وي در 
بیش از یک صد داس��تان کوتاه و چهار رمان بزرگ 
خ��ود، دو نکته را مدنظر داش��ته و تالش نموده به 

بهترین صورت به آنها شکل بخشد.

»کاروانسرای مشيرالملک« - برازجان مشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعابرای مرزداران )۱2۵(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
ِصِهْم و  الرحم��ن الرحیم: َو ُخْذُه��ْم بِالَنّْقِص َع��ْن تََنُقّ
آنان را با کاس��تن عددشان از کاستن مسلمین بازدار.
دشمن همواره در طول تاریخ به دنبال کاهش جمعیت 
مس��لمین بوده است امروزه نیز بر حسب اسناد موجود 
معلو م اس��ت که دست صهیونیست ها و امریکایی ها 
به طور مس��تقیم در موضوع کاهش جمعیت در ایران 
به عنوان مقتدرترین کش��ور اس��المی در کار بوده و 

هس��ت.کم کردن جمعیت مسلمین خصوصا شیعه از 
جمله برنامه های مهم یهود است خصوصا که االن با 
توجه به پیوند نزدیک یهود با وهابیت این خطر جدی 
تر در ایران احس��اس می ش��ود.یهود و سایر دشمنان 
اسالم افزایش جمعیت را برای خود ضروری می دانند 
و کاهش آن را برای کش��ورهای مس��لمان یک اصل 
می دانند. امام س��جاد سالم اهلل علیه دفع این خطر را 
از خداون��د طلب م��ی نماید و یک راه آن را کاس��تن 

جمعیت دشمن می داند  ومتاسفانه کشورهای اسالمی 
برنامه ای برای کاس��تن جمعیت دشمن ندارند.وقتی 
مرحوم عالمه طهرانی کت��اب کاهش جمعیت ضربه 
ای سهمگین بر پیکر مسلمین را در اوایل دهه هفتاد 
ننوشت نه تنها حمایت نشد بلکه با او مبارزه شد و حال 
آنکه بصیرت وی و دش��من شناسی او آن روز افزایش 
جمعیت را یک اصل و مبارزه با کاهش جمعیت را یک 

جهاد می دانست.
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دانشنامه

کلید روشن و خاموش کردن درد در مغز کشف شد
محققان منطقه اي در مغز موش ها کش��ف کرده ان��د که مانند کلید برق، 
احس��اس درد را خاموش مي کند.چنین کش��في به توسعه موج تازه اي از 
داروهاي مسکن براي انس��ان ها کمک مي کند.به گزارش مهر، محققان 
ادعا مي کنند منطقه کوچک��ي در مغز موش ها یافته اند که مي تواند مانند 
کلید برق احس��اس درد را در آنها خام��وش کند.محققان آمریکایي ادعا 
مي کنند آمیگدال )amygdala(، یک خوش��ه بادامي ش��کل از اعصاب 
اس��ت که در هر طرف مغز وجود دارد و مي تواند بخش هاي مختلفي که 
درد را پردازش مي کنند، روش��ن کن��د.در آزمایش ها فعال کردن اعصاب

CeAga به طور قابل توجهي س��یگنال هاي ناراحتي در موش ها را کاهش داد که براي ایجاد احس��اس درد 
تحریک شده بودند.هرچند آمیگدال در مغز موش ها در مقایسه با انسان بسیار بزرگ تر است اما احتمال دارد 
سیستم کنترل درد انسان ها نیز مشابه باشد.این کشف به توسعه موج تازه اي از داروهاي مسکن براي انسان ها 
کمک مي کند.فان وانگ استاد دانشگاه دوک در کارولیناي شمالي مي گوید: درد یک واکنش پیچیده در مغز 
است.درمان درد به تمام فرآیندهاي مغزي بستگي دارد که در مناطق مختلفي از آن قرار دارند و دسترسي به 
آنها کار مش��کلي اس��ت.اما فعال سازي یک غده کلیدي که به طور طبیعي سیگنال هایي به مناطق پردازش 
درد ارسال مي کند، احتمااًل روش قدرتمندتري است.به گفته وانگ بیشتر مطالعات پیشین روي مناطقي از مغز 
تمرکز کرده اند که با درد روش��ن مي ش��وند.این تحقیق ادعا مي کند آمیگدال در منطقه اي از مغز قرار دارد که 
افراد کمي آن را به عنوان مرکز ضد درد بدن بررسي کرده اند.زیرا این منطقه اصواًل مکان وجود احساسات و 

واکنش هاي منفي مانند اضطراب است.

رشد مجدد مو با کمک یک محلول مبتني بر سلول هاي بنیادي
پژوهش��گران کره اي در بررس��ي جدیدي نش��ان دادند که نوعي محلول 
مبتني بر س��لول هاي بنیادي مي تواند به رش��د مجدد م��و کمک کند.به 
گزارش ایس��نا، پژوهشگران کره اي در بررس��ي جدیدي نشان داده اند که 
یک راه حل موضعي مبتني بر س��لول بنیادي مي تواند به رش��د مجدد مو 
ه��م در زنان و هم در مردان کمک کند.یک آزمایش کنترل ش��ده که در 
مقیاس کوچکي انجام شده، نش��ان مي دهد که این درمان مي تواند ایمن 
و موثر باشد.پژوهشگران امیدوارند که بتوانند این نتایج را در آزمایش هاي 
بزرگتر نیز اثبات کنند.متداول ترین ش��کل طاسي مرتبط با سن، "آلوپسي 

آندروژنتیک")AGA( است.حدود نیمي از مردان و زنان باالي ۵۰ سال به این شکل از ریزش مو دچار مي شوند.
پژوهشگران در این بررسي، بر نوعي سلول بنیادي تمرکز کردند که در بافت چربي بزرگساالن وجود دارد.این 
سلول موسوم به "ADSCs"، تعدادي از هورمون هاي رشد را ترشح مي کند که براي رشد مو حیاتي هستند.
 آزمایش ها نشان داد که ADSCs مي تواند به رویش مجدد مو در مردان و زنان کمک کند."سانگ یوپ لي"
 ADSCs از پژوهش��گران این پروژه گفت: پژوهش هاي جدید نش��ان داده اند که ،)Sang Yeoup Lee(
مي تواند رشد مو را هم در مردان و هم در زنان مبتال به آلوپسي تقویت کند اما تاکنون هیچ آزمایش تصادفي، 
 ADSCs در این مشکل نپرداخته است.هدف ما این است که کارآیي ADSCs براي بررسي تاثیر و ایمني
را در افراد مبتال به آلوپس��ي بررس��ي کنیم تا شاید بتوانیم آن را به عنوان یک عامل درماني موثر و ایمن ارائه 
دهیم.پژوهش��گران، این آزمایش را روي ۳8 نفر انجام دادند که 9 نفر آنها زن بودند.نیمي از داوطلبان، محلول 
موضعي حاوي ADSCs را دریافت کردند و به نیمي از آنها، دارونما ارائه شد.شرکت کنندگان، محلول ها را به 
مدت ۱6 هفته استفاده کردند.پس از گذشت ۱6 هفته، پژوهشگران دریافتند که ضخامت مو در گروه نخست، 
۲8.۱ درصد و در گروه دوم، ۷.۱ درصد افزایش یافت.این پژوهش، نتایج پژوهش هاي پیش��ین را که در مورد 
تاثیر ADSCs بر رشد مو انجام شده اند، تایید مي کند.روش هاي رساندن دارو در آزمایش هاي پیشین، متفاوت 
بود و معموال با تزریق صورت مي گرفت اما این پژوهش نشان مي دهد که محلول موضعي ADSCs مي تواند 
درمان موثرتري باش��د.این درمان، روش س��اده تري نسبت به تزریق است و به مراجعه پیاپي به مراکز درماني 
نیازي ندارد.لي ادامه داد: پژوهش ما نشان مي دهد که محلول ADSC مي تواند به عنوان یک راهبرد درماني 
جایگزین براي رشد دوباره مو در افراد مبتال به آلوپسي به کار برود.این روش مي تواند با حفظ ایمني الزم، هم 
ضخامت و هم تراکم مو را افزایش دهد.وي افزود: گام بعدي ما، انجام دادن همین آزمایش روي جمعیت بزرگتر 

و متنوع تري است تا اثرات مثبت ADSC بر رشد مو تایید شود.

روزنام��ه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال طی گزارش��ی 
درب��اره اولین س��فر خاورمیانه ای جو بای��دن، به عنوان 
رئیس جمه��ور آمری��کا، دی��دار او با مقامات س��عودی 
را »بدت��ر از آبروری��زی« توصیف می کند. بس��یاری از 
رس��انه های آمریکایی، حتی حامیان حزب دموکرات و 
جو بایدن، نماینده ی این حزب در کاخ سفید، اولین سفر 
خاورمیانه ای بایدن در نقش رئیس جمهور آمریکا را یک 
شکس��ت در زمینه ی سیاست خارجی توصیف کرده اند. 
بایدن در فلسطین اشغالی دستاورد قابل عرضه ای نداشت 
و در عربستان عماًل عکِس نتیجه ای را گرفت که امیدوار 
بود بگیرد. روزنامه ی آمریکایی وال استریت ژورنال طی 
گزارش��ی تحت عنوان »سفر بایدن به عربستان بدتر از 
آبروریزی بود« به طور خاص به بخش دوم از سفر بایدن 
پرداخته و آن را یک گام به عقب دانسته است. گزارش 
وال اس��تریت ژورنال این گونه ش��روع می شود: مالقات 
رهبران کشورهای مهم، معمواًل ارزش برگزاری را دارد؛ 
حتی اگر هیچ نتیجه ی فوری ای نداش��ته باش��د. با این 
وجود، موارد استثنایی هم وجود دارد. یکی از این موارد 
استثنا مالقات سال ۱9۳8 »نِویل چمبرلین« با هیتلر در 
مونیخ بود. ]چمبرلین، نخست وزیر بریتانیا بین سال های 
۱9۳۷ و ۱9۴۰ ب��ود ک��ه بیش ت��ر به خاطر سیاس��ت 
مس��امحه آمیز و به ویژه امضای »توافقنامه ی مونیخ« با 
هیتلر شهرت داش��ت.[ و یک مورد دیگر، نشست اخیر 
پرزیدنت بایدن با محمد بن س��لمان، ولی عهد سعودی. 
بیس��ت وچهار حض��ور بای��دن در ج��ده، تحت الش��عاع 
عکس ه��ای ُمشت به مش��ت زدِن رئیس جمهور آمریکا 
ب��ا رهبر واقعی نظام پادش��اهی ای قرار گرفت که آقای 
بایدن آن را »منفور« توصیف کرده بود. خبرگزاری های 
مختلف��ی در آمری��کا خوش وبِش »ُمش��تی« بایدن با 
محمد بن س��لمان را ب��ه باد انتقاد گرفته اند: س��ی ان ان 
آن را »فاجع��ه« خواند و واشینگتن پس��ت )روزنامه ای 
که »جمال خاش��قجی« خبرنگار منتقد سعودی که به 
دس��تور بن سلمان کشته ش��د، برای آن کار می کرد( در 
یکی از یادداشت هایش اقدام بایدن را »خیانت احمقانه« 
توصیف کرد. الزم به ذکر اس��ت که سفر رئیس جمهور 
آمریکا به عربستان آن قدر حساسیت برانگیز بود که خوِد 
بایدن در آس��تانه ی سفرش به خاورمیانه طی یادداشتی 
در واشینگتن پس��ت دالیلش برای سفر به عربستان را 
تشریح کرده بود. با این وجود، منتقدان می گویند اقدام 
بایدن نقط��ه ی مقابل وعده های انتخاباتی اوس��ت که 
گفت��ه بود عربس��تان را به یک کش��ور منفور و منزوی 
تبدیل خواهد ک��رد. اصلی ترین دلیل بایدن برای دادن 
آن وعده و عم��ده ی انتقادها از رئیس جمهور آمریکا به 
خاطر نقش محمد بن س��لمان، ولی عهد سعودی که به 
خاطر اوضاع جس��می پدرش عماًل پادش��اه این کشور 
نیز محسوب می شود، در صدور دستور قتل وحشیانه ی 
»جمال خاش��قجی« خبرنگار منتقد س��عودی در ترکیه 

است. بایدن که خودش دستور انتشار گزارش های قباًل 
محرمانه ی نهادهای اطالعاتی آمریکا درباره ی دس��ت 
داشتن بن س��لمان در قتل خاشقجی را داده، حدود یک 
ماه پیش از سفر به خاورمیانه در گفت وگو با خبرنگاران 
تأکید کرده بود که با محمد بن س��لمان دیدار دوجانبه و 
خصوصی نخواهد داشت. وال استریت ژورنال در ادامه ی 
گزارش خود می نویسد: همه چیز از آن جا به بعد، خراب 
ش��د. آقای بایدن اصرار داش��ت در حضور تمام اعضای 
هیأت های آمریکایی و س��عودی، ولی عهد عربستان را 
قاتل جمال خاش��قجی معرفی کرده است. این در حالی 
بود که »عادل الجبیر« وزیر مش��اور س��عودی در امور 
خارجی ]و وزیر خارجه ی س��ابق عربس��تان[، بالفاصله 
گف��ت به یاد نمی آورد چنین چیزی را از بایدن ش��نیده 
باش��د. وقتی از آقای بایدن پرس��یدند ک��ه آیا این وزیر 
س��عودی دارد راس��ت می گوید یا نه، گف��ت »نه«؛ که 
معن��ای تلویح��ی اش این ب��ود یکی از مقام��ات مهم 
س��عودی دروغگوس��ت. حتی نیویورک تایم��ز هم ]که 
معمواًل حامی دموکرات ها و بایدن اس��ت[ با اش��اره به 
این ک��ه رئیس جمهور س��ابقه ی توصی��ف رویدادهایی 
درباره ی برخی جلسات را دارد که سایر شرکت کنندگان 
در هم��ان جلس��ات، آن ها را به ی��اد نمی آورن��د، این 
روای��ت آق��ای بایدن را زیر س��ؤال برده اس��ت. ارغ از 
شکل وش��مایل و حاشیه های س��فر بایدن به عربستان، 
وال استریت ژورنال این سفر را از نظر محتوایی نیز تهی 
ارزیابی کرده اس��ت. این روزنامه ی آمریکایی به طعنه 
می نویس��د: این هم از بازسازی همکاری های آمریکا و 
عربس��تان ]![ که هدف آقای بایدن بود. این سفر حتی 
از یک »فرصِت از دس��ت رفته« هم بدتر بود: به منافع 
امنیتی آمریکا در خاورمیانه ضربه زد؛ چون به دنیا نشان 
داد نه عربس��تان و نه دیگر کش��ورهای خلیج ]فارس[ 
آن قدر به واشینگتن اعتماد ندارند که برای تجدید روابِط 
به شدت تخریب شده یش��ان با آمریکا دست به هرگونه 
ازخودگذشتگی ای بزنند. رئیس جمهور در سخنرانی اش 
خط��اب به رهبران عرب اعالم کرد: »ما ]از خاورمیانه[ 
نمی روی��م و جای خالی ای باق��ی نمی گذاریم که چین، 
روس��یه یا ایران بخواهند آن را پر کنند.« این در حالی 
بود که این حرف ها خریدارهای مرددی داشت، چون از 
زبان کسی گفته می شد که دیده بودند اتفاقاً افغانستان 
را خالی کرد. وال اس��تریت ژورنال ب��ر تحوالت اخیر در 
خاورمیان��ه نیز تأکید می کند و آن ه��ا را دلیلی دیگر بر 
شکس��ت سیاس��ت های دولت بایدن در این منطقه ی 
مه��م جهان می داند. در این باره در گزارش این روزنامه 
می خوانیم: ام��ارات بالفاصله اعالم کرد تالش می کند 
س��فیرش را به تهران بازگرداند و اختالفات را از طریق 
دیپلماتیک حل وفصل کند. »فیصل بن فرحان آل سعود« 
وزی��ر خارجه ی س��عودی ادعای آقای بای��دن مبنی بر 
تقویت روابط عربستان و اسرائیل را رد، و تأکید کرد که 

افزایش تولید نفت هم تصمیم عربس��تان نیست، بلکه 
تصمیم »سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت پالس« 
]موسوم به »اوپک پالس«[ است که شامل روسیه نیز 
می ش��ود. بن فرحان با ای��ن روِش نه چن��دان تلویحی، 
می خواست بگوید عربس��تان روابط روبه گرم شدنش با 
والدیمیر پوتین را حفظ خواهد کرد؛ صرف نظر از این که 
نظر آمریکا چیست. روزنامه ی وال استریت ژورنال نتایج 
اولین س��فر خاورمیانه ای بایدن، به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا، را این گون��ه جمع بندی می کند: روی هم رفته، 
رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ پیش��رفتی خاورمیانه را 
ت��رک کرد: نه تنها در موضوع نفت، بلکه درباره ی صلح 
در یم��ن، مقابله با ایران، و همه ی مس��ائل دیگر. این 
ناکامی با نحوه ی مضحک مدیریت س��فر بایدن توسط 
کاخ سفید بدتر هم ش��د. آن کارمندی که ]حقوق کاخ 
س��فید را می گیرد و[ فکر کرده بود یک مشت به مشت 
زدِن مبت��ذِل »رفیق با رفیق« نس��بت به دس��ت دادِن 
رس��می ارجحیت دارد، باید اخراج شود. این قضیه هیچ 
ارتباطی هم با کووید ]و کرونا[ نداشت: رئیس جمهور با 
سایر سعودی ها، و همچنین، پیش از آن ها با اسرائیلی ها 
و فلسطینی ها، دست داده بود. اگر این آدم فکر می کرد 
خودداری بایدن از دس��ت دادن ]با محمد بن س��لمان[ 
باع��ث می ش��ود منتق��دان ضدس��عودِی رئیس جمهور 
در حزب خودش دلش��ان خنک شود، اش��تباه می کرد. 
»آدام ش��یف« نماینده ی مجلس نمایندگان ]کنگره ی 
آمریکا[ این مشت به مش��ت زدن را »شاهد آشکاری بر 
تس��لط مس��تبدان ثروتمند ]و صاحب[ نفت بر سیاست 
خارجی آمریکا« دانست و آن را محکوم کرد. در ادامه ی 
گزارش، در دفاع از رس��انه های آمریکایی که از س��فر 
خاورمیان��ه ای بایدن انتقاد کرده اند، آمده اس��ت: کاری 
ندارد که مطبوعات را به خاطر تأکید بر این آبروریزی ها 
س��رزنش کنید؛ و آقای بایدن هم همین کار را کرد. با 
این ح��ال، وقتی هیچ محتوایی ب��رای تهیه ی گزارش 
وجود ندارد، جای تعجب نیس��ت ک��ه خبرنگاران روی 
»ش��اهکار آقای بای��دن در لولیدن )آن ه��م نه راحت( 
داخ��ل تختی که با ادعاه��ای پهلوان پنبه ایش درباره ی 
تنبیه محمد بن سلمان، ولی عهد سعودی، آماده اش کرده 
بود«، تمرکز کرده اند. به ع��الوه، رئیس جمهور آمریکا 
نباید انتظار داش��ته باش��د خبرنگاران فریِب تالش های 
کاخ س��فید را بخورن��د ک��ه تغییر جزئ��ی در تمهیدات 
پروازهای عربستان-اس��رائیل یا انتقاِل از مدت ها قبل 
توافق ش��ده ی دو جزی��ره ی میکروس��کوپی از مصر به 
عربستان با چراغ سبز اس��رائیل را در بوق وکرنا کردند. 
وال استریت ژورنال برای تأکید بر پیامدهای بی دستاورد 
بودِن س��فر بایدن، برخی از معضل های بزرگ تر مقابل 
واش��ینگتن را این گونه برمی ش��مارد: آق��ای بایدن در 
مقطعی به منطقه رفت که جهان با خطرات اقتصادی و 

امنیتی عظیمی مواجه است. 

 سفر خاورمیانه ای بایدن بدتر از آبروریزی بود
اعتراف صریح وال استریت ژورنال:


