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مدارس و دانشگاه ها در موعد مقرر 
بازگشایی می شوند

ورزش��يرئیس جمهور: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
س��ال سيزدهم  يک شنبه 2 مرداد 1401  24 ذی الحجه 1443 
24 ج��والی 2022     ش��ماره 3606   8 صفح��ه    3000 توم��ان
V o l . 1 3 N o 3 6 0 6 S u n J u l y 2 0 2 2

صفحه3

صفحه8

صفحه2

صفحه2

نق��ش پوی��ای کش��ورمان در مناس��بات دیپلماتیک 
منطقه ای منجر به شکست طرح آمریکا برای انزوای 
ایران و کاشت بذر نفاق در بین ملت های منطقه پس 
از سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه شد. از چند ماه 

پیش تا همین هفته ی گذشته، بخش زیادی از...

 »پاتک دیپلماتیک« به
 طرح های ضدایرانی آمریکا

وقتی ديپلماسی منطقه ای دولت کارآمد می شود؛

س��رانه جنگل در ای��ران حدود یک چهارم دنیاس��ت. 
جنگل هاي ش��مال که به جنگل هیرکاني معروفند) 
از آس��تارا در گیالن تا گیلداغي در گلستان( باقیمانده 

دوران سوم زمین شناسی هستند.اما آمار ها...

 مرگ خاموش جنگل
 در طرح »تنفس جنگل«!

 چرا غرب از مناسبات راهبردی 
تهران- مسکو هراسان است؟

 سور و سات قاچاقچان در
 جنگل  های هيرکانی پهن است

نمایندهمردمشیرازدرمجلس:
دولت قبل ۵۰۰ هزار 

میلیارد تومان بدهی به 
ارث گذاشت

قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

برجام تحریمی را برنداشت 
که بخواهد بازگردد

حجتاالسالمسیدمحمودنبویان ���
نمایندهمردمتهراندرمجلس

موضوع��ی ک��ه باره��ا 
ثابت ش��ده این اس��ت 
آژانس  متأس��فانه  ک��ه 
بین الملل��ی انرژی اتمی 
ابزار دست کش��ورهای آمریکایی است 
و م��ا ای��ن موض��وع را در قطعنامه اخیر 
ش��ورای حکام این آژان��س یکبار دیگر 
مش��اهده کردیم. آمری��کا و متحدانش 
وقت��ی در جن��گ جهان��ی دوم پی��روز 
می ش��وند، س��ازمان مل��ل را                            تأس��یس 
می کنند تا بتوانند اهداف استکباری خود 
را                            از این طریق تأمین کنند. درست است 
در س��ازمان ملل همه کشورها عضویت 
دارند، اما مؤسس��ین این سازمان شورای 
امنیت را                            در س��ازمان ملل ایجاد کردند و 
برای خود در این ش��ورا حق وتو در نظر 

گرفتند. همین کشورهای استکباری...
ادامهدرهمینصفحه ���

گروسی عامل زیاده خواهی 
غربی ها

محمدصالحجوکار ���
رئیسکمیس�یونام�ورداخلیکش�ورو

شوراهادرمجلس
اظهارات مدیرکل آژانس 
ان��رژی اتمی  بین المللی 
گرفتن  فاصل��ه  درب��اره 
ایران از تعهدات هسته ای 
اقدام��ی برخالف تمام پروتکل ها اس��ت، 
متاسفانه گروسی با نفاق و دورویی نسبت 
به برنامه هسته ای کشورمان موضع گیری 
می کند. در واقع وقتی وی در ایران حضور 
دارد در مقابل رس��انه ه��ا صحبت هایی 
را مط��رح م��ی کند اما وقت��ی از مرزهای 
کش��ورمان خارج می شود، نکاتی دیگری 
را مطرح می کند که خالف اظهارات اولیه 
اش اس��ت. به وضوح می توان اذعان کرد 
اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تحت نفوذ و تاثیر کشورهای غربی 
قرار دارد و مطابق میل آنها رفتار می کند...

ادامهدرصفحه���2

ادامهازهمینصفحه ���
...پس از دس��تیابی خود به انرژی هس��ته ای، آژانس بین المللی انرژی اتمی را                            تأسیس کردند تا بتوانند بر دیگر کشورها در 
این حوزه کنترل داشته باشند. بر اساس ماده 4 ان پی تی هر کشوری حق دارد در حوزه هسته ای تحقیق و توسعه، تولید و 
بهره برداری از انرژی هسته ای داشته باشد و تنها قید آن این است که این فعالیت های هسته ای باید صلح آمیز باشد و مرجع 
تشخیص صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی، آژانس است. آمریکا به شاه رآکتور تهران را                            داده بود که سوخت آن اورانیوم 93 
درصد است. پس اورانیوم تا غنای 93 درصد می تواند برای مصارف صلح آمیز مورداستفاده قرار گیرد، اما پس از انقالب اسالمی 
آمریکا این فشار را                            علیه ملت ایران اعمال کرد که ایران را                            در دستیابی به این حق خود محروم سازد. متاسفانه در بند »ک« 
برجام آقایان ظریف و روحانی پذیرفتند که ملت ایران در بحث دستیابی به انرژی صلح آمیز استثناست و بر این اساس ملت 
ایران از دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای محروم می شوند. اگر طبق گزارش آژانس تخلفی صورت گرفته باشد این تخلف 
به شورای حکام و پس از تصویب به شورای امنیت می رود و از این طریق آمریکا تحریم هایی را                            که می خواهد علیه کشور 
مورد نظر که االن ایران است اعمال می کند. بین سال های 85 تا 89 هفت قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت به تصویب 
رسید، که در همه این قطعنامه ها تصریح شده که این قطعنامه بر اساس گزارش آژانس صادر شده است و این بدان معناست 
که آژانس ابزاری است در دست آمریکا تا یک کشور را                                       تحت فشار قرار دهد. به ما گفتند که پروتکل الحاقی را                            اجرا کنید، ما 
هم این کار را                            کردیم اما در مقابل بنا بود تحریم ها علیه ایران نیز برداشته شود. امروز سؤال این است؛ ما تا کی باید پروتکل 

الحاقی را                            اجرا کنیم و تحریم ها کی برداشته می شود؟ آژانس و شورای حکام ابزار دست آمریکا هستند، پنج کشور در شورای 
امنیت هستند که حق وتو دارند و همین پنج کشور در شورای حکام برای خود این حق را                            قائل شده اند که بمب اتم داشته 
باشند، ولی کشورهای دیگر نباید این بمب را                            داشته باشند. آژانس بر اساس گزارش ادعایی رژیم صهیونیستی خواستار بازدید 
از مراکز مربوطه شد و گفتیم که آژانس اسناد و مدارکش را                            درباره غیرصلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای این مراکز ارائه 
کند. دبیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی دو سه روز قبل از آنکه گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای ایران را                            ارائه کند 
به سرزمین های اشغالی سفر کرد و این نشان می دهد که گزارش آژانس، گزارشی کاماًل سیاسی است تا ایران را                            تحت فشار 
قرار دهد. اواخر دولت آقای روحانی بود که آقای عراقچی در شورای عالی امنیت ملی اصرار داشت که ما دسترسی هایی را                            از 
مراکز هسته ای مان به آژانس بدهیم و می گفت که ما اگر دسترسی یک یا دو مکان را                            به آژانس بدهیم دیگر فشارها برداشته 
خواهد شد و پرونده ایران را                            خواهند بست. این درخواست آژانس برای دادن دسترسی طبق گزارش رژیم صهیونیستی به 
آژانس بود و دولت آقای روحانی هم این دسترسی را                            داد. وقتی که دسترسی به اولین مکان را                            دولت آقای روحانی داد، آنها 
گفتند دسترسی دوم را                            هم می خواهیم، وقتی دسترسی دوم را                            هم دادند؛ آنها درخواست دسترسی به دو مکان دیگر را                            هم 
مطرح کردند. آقای عراقچی باید پاسخ دهد که چرا پای دشمنان ایران را                            به کشور باز می کند و همچنین گالیه و سوالی از 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، آقای شمخانی دارم و آن اینکه منابع اسناد و ادعاهای رژیم صهیونیستی در باره مراکز هسته ای 
ایران کجاست و آن ها این اسناد ادعایی را از کجا تهیه می کنند؟ خوب است ایشان در این باره به ملت ایران پاسخ دهند. این 

زمینه سازی های دولت قبل درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، زبان آژانس را                            درازترکرده است، دولت قبل می گفت که 
آمریکا در شورای حکام قول داده که اگر دسترسی به دو مکان را                            به آنها بدهیم، دیگر ادعایی نخواهند داشت. یکی از اماکنی 
که دسترسی آن به آژانس داده شده بود جابربن حیان بود، و آژانس در آن زمان گفت که دیدیم و کار تمام شد، اما در گزارش 
اخیری که آژانس ارائه کرده، عنوان کرده که مرکز جابربن حیان برای ما جای سؤال دارد. آژانس و غربی ها به هیچ وجه قابل 
اعتماد نیستند و نباید به آنها دسترسی داد. زیاده خواهی های آنها تمام شدنی نیست. سرنوشت پرونده ما در شورای حکام نهایتًا 
می خواهد این گونه شود که پرونده به شورای امنیت برود و شورای امنیت هم قطعنامه علیه ما صادر کند و تحریم های قبلی 
بازگردد. سؤال اینجاست که اواًل در این چند سال مگر تحریمی برداشته شد که بخواهد برگردد، بعد از اجرای برجام تحریم ها 
نه تنها کمتر نشد و بیشتر هم شد و تحریمی برداشته نشد که بخواهد بازگردد. عالوه بر این تحریمی نمانده که بخواهند علیه 
ایران اعمال کنند. پس خبرسازی و فضاسازی در مورد شورای حکام و شورای امنیت بیهوده است. ما در چند سال گذشته و در 
دولت آقای روحانی نه تنها پروتکل الحاقی را                            اجرا کردیم، بلکه تعهدات فراپروتکلی را                            نیز اجرایی کرده ایم. تعهدات فراپروتکلی 
فقط در مورد صدام اجرایی شد و آقای ظریف و آقای روحانی رفتند و تعهد دادند که موارد و مسائلی که در مورد صدام اجرایی 
شده بود در مورد ملت ایران هم اجرایی شود. به دولت و سازمان انرژی اتمی توجه می دهم که فقط قانون مجلس درباره اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها را                            اجرا کنند. در قانون مجلس هم آمده که نباید در اجرای تعهدات جاده یکطرفه باشد و طرف 

مقابل نیز باید به تعهدات برجامی اش عمل کند و ما باید تعهدات آنها را                            راستی آزمایی کنیم.

برجام تحریمی را برنداشت که بخواهد بازگردد
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آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد



يادداشت

اخبار

يک   شنبه 2 مرداد 1401  24 ذی الحجه 1443
24 جوالی  2022   شماره 3606

2
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ايران و جهان

گروسی عامل زیاده خواهی 
غربی ها

ادامهازصفحهیک ���
...اقدامات گروس��ی موجب طوالنی ش��دن 
مس��یر نظارت و همچنین تح��ت تاثیر قرار 
گرفتن مذاکرات می شود، به عبارتی وی در 
مقابل زیاده خواهی غربی ها و عدم عمل به 
تعهداتش��ان هیچ واکنشی ندارد اما در مقابل 
اقدام��ات ایران موضع گیری های سیاس��ی 
انج��ام می دهد. ایران میزان غنی س��ازی و 
دیگر اقداماتش را کامال ش��فاف اعالم کرده 
اس��ت، این مه��م در حالی اس��ت که آژانس 
عامل اجراکننده سیاس��ت ه��ای دولت های 
غربی اس��ت و م��ی خواهد کش��ورمان را در 
مرحله س��کون نگ��ه دارد و اجازه پیش��رفت 

ندهد.

پشت پرده انعقاد »برجام« بررسی شود
دبی��رکل جمعی��ت وف��اداران با بی��ان اینکه 
دس��تگاه قضا باید افرادی که برجام را ایجاد 
کردند، محاکمه کند، گفت: اگر همین افراد با 
مأموریت قبلی و وابستگی به دشمن این کار 
را کردند، باید پاسخگو باشند. حبیب اهلل بوربور 
دبیرکل جمعیت وفاداران انقالب اسالمی در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره موضع گیری 
اخیر رئیس دولت سابق پیرامون برجام، گفت: 
توافقی که در زمان حسن روحانی رئیس جمهور 
س��ابق انجام شد، در نهایت مشخص شد که 
اصاًل متن این توافقنامه برجام خوانده نش��ده 
است و این اعتراف خودشان بود. در صورتی 
که ش��اهد رفتارهای نابخردان��ه محمدجواد 
ظری��ف وزیر امور خارجه س��ابق در مجلس 
بودی��م که قس��م یاد ک��رد از لحظه امضای 
برجام، همه تحریم ها برداش��ته می شود. وی 
اضافه کرد: خیلی از نمایندگان مجلس گریه 
کردند و خواستار بررسی متن شدند اما افرادی 
بی س��واد، کسانی که در جوانی رنگ جبهه و 
جنگ را ندیدند و در خارج از کش��ور زندگی 
کردند، نمایندگان دلس��وز را کاسبان تحریم 
خواندن��د. دبیرکل جمعیت وف��اداران انقالب 
اسالمی با ذکر اینکه »برجام اصاًل توافقنامه 
نبود، یک سند استعمارگری بود«، بیان کرد: 
واقعیت این است کسانی که وفادار به انقالب 
و پاس��دار به خون شهدا هستند، معتقدند که 
دس��تگاه قضائی بای��د افرادی ک��ه برجام را 
ایجاد کردند، محاکم��ه کند. اگر همین افراد 
با مأموریت قبلی و وابس��تگی به دشمن این 
کار را کردند، باید پاس��خگو باشند و محاکمه 
ش��وند؛ اما اگر صرفاً یک اشتباه بوده حداقل 

عذرخواهی کنند.

دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی به ارث گذاشت

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت گذش��ته از طریق اس��تقراض از 
م��ردم، حدود 5۰۰ هزار میلی��ارد تومان بدهی 
ب��رای دولت س��یزدهم به ارث گذاش��ت که 
ماهان��ه ۱۰ هزار میلیارد آن جبران می ش��ود. 
جدیدترین قس��مت از برنامه »ایران ش��هر« 
با اجرای سیدحس��ین حسینی و تهیه کنندگی 
س��یداحمد حجازی از شبکه افق سیما پخش 
ش��د. جعفر قادری نماینده ش��یراز در مجلس 
ش��ورای اسالمی و عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه مهمان این قسمت از برنامه بود. قادری 
در مقدمه صحبت های خود درباره بودجه امسال 
دولت گفت: امسال بودجه ما حدود ۱392 هزار 
میلیارد تومان است که مقرر شده است نزدیک 
به 4۰۰ تا 5۰۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق 
فروش و صادرات نفت تامین ش��ود. هم چنین 
مقرر شده اس��ت که به همین اندازه از طریق 
مالیات تامین ش��ود و بخشی دیگر نیز از سایر 
درآمدها خواهد بود. وی اضافه کرد: باید دید چه 
میزان از درآمدهای نفتی محقق می شود و چه 
میزان از طریق فروش اوراق اس��المی خواهد 
بود تا بتوانیم بگوییم کس��ری بودجه داریم یا 
خیر. این نماینده مجلس از افزایش درآمدهای 
دولت پس از استقرار دولت سیزدهم خبر داد و 
گفت: گزارش ها حاکی از آن است که از زمان 
استقرار دولت سیزدهم هم فروش نفت بیشتر 
شده، هم وصول مطالبات حاصل از فروش نفت 
و گاز باالتر رفته و هم وصول درآمدهای مالیاتی 
افزایش پیدا کرده است. البته واگذاری سهام به 
مردم هم داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
گفت: در مدتی که دولت سیزدهم مستقر شده 
است، با فعال کردن دیپماسی اقتصادی و ارتباط 
با کشورهای همسایه توانسته عالوه بر افزایش 
درآمدهای نفتی خود، فروش میعانات گازی را 

نیز باالتر ببرد. 

بخشی از بدهی برق ایران را پرداخت 
کردیم

وزی��ر آب و انرژی دول��ت موقت طالبان در 
افغانس��تان ام��روز در س��خنانی اعالم کرد: 
بخش��ی از بده��ی ب��رق ای��ران را پرداخت 
کردی��م. ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری اف��ق، 
»عبدالطیف منصور« وزیر آب و انرژی دولت 
موقت طالبان در افغانس��تان امروز شنبه در 
سخنانی با بیان اینکه 35 میلیون دالر بدهی 
واردات برق از کش��ورهای ایران، ازبکستان 
و تاجیکس��تان باقی مانده گفت: بخش��ی از 
این بدهی پرداخت ش��ده اس��ت. وزیر آب و 
انرژی دول��ت موقت طالبان در افغانس��تان 
در این خصوص ادامه داد که دولت گذش��ته 
کش��ورش بدهی زیادی از کشورهای ایران، 
ازبکستان و تاجیکستان در ارتباط با واردات 
ب��رق بر ج��ای گذاش��ته ب��ود. »عبدالطیف 
منصور« در ادامه افزود: دولت موقت طالبان 
بخشی از این بدهی را پرداخته است و هنوز 
بدهی این کشورها به صورت کامل پرداخت 
نشده است. این مقام طالبان از ادغام سازمان 
های انرژی، آب و برق در افغانستان خبر داد 
و گف��ت: به دلیل اختص��اص بودجه برق به 
نهادهای دیگر در دولت گذش��ته، شماری از 
طرح های عمرانی در این حوزه ناتمام مانده 
است. وی از کشورهای جهان خواست تا در 
زیرس��اخت های کشور افغانس��تان سرمایه 

گذاری کنند.

عکس یادگاری پوتین و اردوغان 
چالشی برای ناتو خواهد بود

وزی��ر خارج��ه آلم��ان معتقد اس��ت عکس 
ی��ادگاری رئی��س جمهور ترکیه ب��ه عنوان 
یک��ی از اعضای ناتو با همت��ای روس خود 
چالش��ی برای ای��ن ائتالف خواه��د بود. به 
گزارش راشاتودی، وزیر خارجه آلمان عکس 
روس��ای جمهور روسیه و ترکیه را در جریان 
نشس��ت اخیر آس��تانه در ته��ران را چالش 
برانگیز ارزیابی کرد. »آنالنا بائربوک« عکس 
مش��ترک اخیر »والدیمیر پوتین »با »رجب 
طیب اردوغان« که در جریان دیدار س��ران 
روسیه و ترکیه در ایران گرفته شد، را چالشی 
برای ناتو اعالم کرد. در این عکس که هفته 
گذش��ته در نشست آستانه به میزبانی تهران 
گرفته شد، روس��ای جمهور ایران، روسیه و 
ترکیه دس��ت در دس��ت هم گرفته و لبخند 
م��ی زنند. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای 
با روزنامه بیلد که روز شنبه منتشر شد، تاکید 
ک��رد که به ط��ور خاص از دی��دگاه یکی از 
اعضای ناتو، این عکس بیش از حد برای او 
غیرقابل درک اس��ت. بائربوک افزود که این 
واقعیت که رئیس جمهور ترکیه در این عکس 
حضور دارد، یک چالش است. مذاکرات سه 
جانبه جمهوری اسالمی، روسیه و ترکیه در 
اوایل هفته جاری به عنوان بخش��ی از روند 
صلح آس��تانه در تهران برگزار شد. نشست 
آستانه در س��ال 2۰۱۷ با ابتکار عمل ایران، 
روسیه و ترکیه با هدف دستیابی به یک راه 
حل مسالمت آمیز برای حل مناقشه سوریه 
شکل گرفت. رئیس جمهور روسیه در جریان 
نشس��ت اخیر آس��تانه با هر یک از همتایان 
خود گفتگوهای دوجانبه انجام داد. وضعیت 
اوکراین از جمله موضوعات در دس��تور کار 

دیدارهای تهران بود.

جنگ اوکراین نقطه پایان هژمونی 
غرب خواهد بود

نخس��ت وزیر مجارستان تاکید کرد تحریم 
های غرب به جای روس��یه، ب��ه خود این 
کش��ورها آس��یب زده اس��ت. ب��ه گزارش 
اسپوتنیک، نخست وزیر مجارستان با انتقاد 
از رویکرد تحریمی غرب علیه روس��یه، آن 
را اقدام��ی غیر موثر توصیف کرد. »ویکتور 
اوربان« روز ش��نبه اعالم ک��رد که تحریم 
ه��ای وضع ش��ده علیه روس��یه، خللی در 
عزم این کش��ور وارد نکرده است. نخست 
وزیر مجارس��تان در ادامه اس��تراتژی فعلی 
غ��رب را به خودرویی با چه��ار چرخ پنچر 
تش��بیه و تاکید ک��رد: تحریم ها موجب بی 
ثباتی مسکو نشده است. )بلکه( اروپا از نظر 
اقتصادی و سیاس��ی دچار مش��کل است و 
چه��ار دولت انگلیس، بلغارس��تان، ایتالیا و 
اس��تونی در این میان قربانی شدند. اوربان 
تاثیر تحریم های غرب بر خود این کشورها 
را اینگون��ه توصیف کرد: م��ردم با افزایش 
ش��دید قیمت ها روبرو خواهد شد و بخش 
بهت��ری از جهان یعنی چی��ن، هند، برزیل، 
آفریقای جنوبی، جهان عرب، آفریقا عمداً از 
ما حمایت نکردند. همه از این درگیری دور 
هس��تند و به فکر منافع خود می اندیش��ند. 
نخس��ت وزیر مجارس��تان همچنین جنگ 
اوکرای��ن را نقطه پای��ان احتمالی هژمونی 
غرب دانس��ت و گف��ت: ای��ن درگیری به 
احتم��ال زیاد به هژمون��ی غربی پایان می 
دهد و احتمااًل نظم چند قطبی از راه برسد. 
ویکت��ور اوربان در جریان س��خنرانی خود 
یادآور ش��د که اروپا به یک اس��تراتژی نو 
با هدف برقراری صلح در مناقش��ه اوکراین 

نیاز دارد.

اخبار

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدارس و 
دانش��گاه ها در موعد مقرر خود بازگشایی 
خواهند ش��د، گفت: هی��چ بهانه ای نباید 
مان��ع از برگزاری حض��وری کالس های 
آموزشی شود.به گزارش »عصر ایرانیان« 
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، حجت االس��الم سید ابراهیم 
رئیس��ی صبح امروز شنبه در جلسه ستاد 
مل��ی مقابل��ه با کرونا با اش��اره ش��رایط 

جدید ش��یوع بیم��اری کرونا در کش��ور 
گفت: همه م��ردم باید در اماکن عمومی 
ضمن اس��تفاده از ماسک به تمام ضوابط 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توجه 
ویژه داشته باش��ند و خصوصًا با توجه به 
نزدیکی ایام محرم این مالحظات با دقت 
بیش��تر در هیأت و اماکن زیارتی رعایت 
شود.وی تزریق دوز یادآور واکسن را نیز 
مورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداش��ت 

خواس��ت که به منظور ارائه خدمات بهتر 
به ش��هروندان، تأمین واکس��ن مورد نیاز 
و افزای��ش مراک��ز واکسیناس��یون را در 
اولویت قرار دهد.رئیس جمهور همچنین 
با اش��اره به افزایش س��فرهای خارجی و 
نیز س��فرهای زیارتی ب��ه عتبات عالیات 
در ای��ام محرم و اربعین حس��ینی، انجام 
تست در مبادی ورودی، برای جلوگیری 
از ورود س��ویه جدید بیماری به کشور را 

ضروری برشمرد.رئیس��ی ب��ا قدردانی از 
دس��ت اندرکاران طرح شهید سلیمانی در 
سراس��ر کش��ور، اجرای این ط��رح را در 
حوزه های آموزش، پیشگیری و غربالگری 
موفقیت آمیز خواند و لزوم تأمین اعتبارات 
الزم در ای��ن زمینه و تداوم اجرای آن را 
مورد تأکید قرار داد.وی در بخش دیگری 
از س��خنانش با تأکید بر اینکه مدارس و 
دانش��گاه ها در موعد مقرر خود بازگشایی 

خواهند ش��د، اظهار داشت: همه الزامات 
برای بازگش��ایی به موقع مراکز آموزشی 
مورد توجه قرار گیرد؛ هیچ بهانه ای نباید 
مان��ع از برگزاری حض��وری کالس های 

آموزشی شود.

مدارس و دانشگاه ها در موعد مقرر بازگشایی می شوند
رئیس جمهور:

»پاتک دیپلماتیک« به طرح های ضدایرانی آمریکا
وقتی دیپلماسی منطقه ای دولت کارآمد می شود؛

نقش پویای کشورمان در مناسبات دیپلماتیک منطقه ای 
منجر به شکس��ت ط��رح آمریکا برای ان��زوای ایران و 
کاش��ت بذر نفاق در بین ملت های منطقه پس از س��فر 
رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه شد. از چند ماه پیش تا 
همین هفته ی گذشته، بخش زیادی از انرژی رسانه های 
غرب��ی معطوف به بزرگنمایی س��فر »جو بایدن« رئیس 
جمه��ور آمریکا ب��ه خاورمیانه بود. بر اس��اس آنچه که 
»پروپاگاندای« س��رمایه داری در شیپور خود می نواخت، 
پس از س��فر بایدن، خاورمیانه به محلی بدون دردس��ر 
برای پیش��برد اهداف رژیم صهیونیس��تی خواهد بود و 
پس از استقرار س��امانه دفاعی موشکی مشترک، ایران 
در یک ان��زوای راهبردی قرار خواه��د گرفت! از طرف 
دیگر همزمان با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات برای 
رفع تحریم ها در دوحه، مش��خص شد طرف آمریکایی 
به دنبال ش��بح سازی از سفر بایدن و اعمال فشار بیشتر 
ب��ه طرف ایرانی برای پذیرش توافق بدون منفعت برای 

کشورمان است.
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در نهایت سفر رئیس جمهور آمریکا که به هدف کاشت 
بذر فتنه و تفرقه بین ملت های منطقه و همچنین منزوی 
س��اختن ایران صورت گرفت، با سردترین نوع استقبال 
در عربس��تان و کم ترین دستاورد محقق شد و نتوانست 
موجب ش��کل گیری ائتالفی علیه کشورمان و همچنین 
تقویت روند س��ازش برخی از کش��ورهای عربی با رژیم 
صهیونیس��تی شود. اما به فاصله ی چند روز پس از سفر 
شوم بایدن به منطقه، تهران تبدیل به کانون دیپلماتیک 
منطقه ای ب��رای برقراری صلح و امنی��ت واقعی به نفع 
ملت های منطقه شد. هفتمین نشست سران ضامن روند 
آس��تانه هفته ی گذشته )سه ش��نبه( با حضور »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روس��یه و »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه در تهران برگزار شد. تاکنون شش 
نشست نیز در سطح رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه 
برگزار شده است. نشست سوچی در اول آذر 9۶، نشست 
آنکارا در ۱5 فروردین 9۷، نشست تهران در ۱۶ شهریور 
9۷، نشس��ت سوچی در 25 بهمن 9۷، نشست آنکارا در 
25 شهریور 98 و نشست مجازی و فوق العاده تهران در 
۱۱ تیر 99 در س��طح سران س��ه کشور برگزار شده بود. 
عالوه بر برگزاری نشست آستانه، دیدارها و نشست های 
دیپلماتی��ک، تج��اری و امنیتی نیز در س��طوح مختلف 
بین مقامات س��ه کشور برگزار ش��د. برای مثال ایران و 
روس��یه درصدد تهیه س��ند همکاری 2۰ ساله هستند و 
بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و شکل دهی 
فضای جدی��د اقتصادی میان دو کش��ور تأکید دارند. از 
س��ویی همکاری امنیتی ایران و روس��یه در بحران های 
منطقه غرب آس��یا و همگرایی های مشترک امنیتی این 
دو بازیگر ثبات س��از در جنگ داخلی سوریه نشان دهنده 
وجود ظرفیت های گسترده همکاری های ضدتروریستی 
و ثبات سازی راهبردی بین این دو کشور است. به همین 
دلیل مالقات ها و نشس��ت های دوجانبه بین مقامات دو 

کشور در تهران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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پ��س از آغ��از بحران س��وریه در س��ال 2۰۱۱ و ظهور 
گروه های تروریس��تی در این کش��ور، روندهای سیاسی 
مختلفی توسط کشورهای مختلف برای پایان بخشیدن 
به این بحران ش��کل گرفت و ب��ه جرأت می توان گفت 
بیش��تر آن ها ب��دون دس��تاورد خاصی ن��اکام ماندند. از 
جمله ی این طرح ها می توان به ابتکار روس��یه در س��ال 
2۰۱2، طرح اتحادیه عرب در سال 2۰۱۱ -2۰۱2، طرح 
دوستان سوریه در سال 2۰۱2، طرح کوفی عنان در سال 
2۰۱2، طرح سازمان ملل با نام روند ژنو در سال 2۰۱2، 

روند وین در سال 2۰۱5، کنفرانس ریاض در سال 2۰۱5 
و نشست لوزان در سال 2۰۱۶ اشاره کرد. سرانجام ابتکار 
عمل جمهوری اسالمی ایران و روسیه با همراهی ترکیه 
موس��وم به روند آستانه از بهمن س��ال ۱395 به منظور 
حل وفصل منازعات س��وریه و پایان بخشیدن به بحران 
این کش��ور آغاز ش��د. در واقع آتش بس فراگیری که از 
۱۰ دی سال ۱395 )3۰ دس��امبر( با توافق میان دولت 
سوریه و گروهی از مخالفان مسلح برقرار شد، مقدمه ای 
برای آغاز مذاکرات آستانه بود که طی آن، برای نخستین 
بار نمایندگان دولت س��وریه با نمایندگانی از گروه های 
مخالف مسلح به طور مس��تقیم رایزنی کردند. این روند 
با ارائه پیشنهاداتی مانند مناطق کاهش تنش در مناطق 
چهارگان��ه و آتش بس های متعدد میان نظام س��وریه و 
گروه های معارض، به تدریج توانس��ت به دس��تاوردهای 
مثبتی دس��ت یاب��د و بی تردید روند آس��تانه را می توان 
موفق ترین روند صلح سوریه در ابعاد داخلی و منطقه ای 
و بین المللی بحران سوریه معرفی کرد. حضور سه کشور 
مؤثر در عرصه میدانی و سیاس��ی س��وریه یعنی ایران، 
روس��یه و ترکیه در روند آس��تانه موجب آن ش��ده است 
که تصمیمات اتخاذش��ده در این روند از قابلیت اجرایی 
برخوردار باش��د، این در حالی اس��ت که سایر روندهای 
مطرح ش��ده برای بحران سوریه، بیش��تر تصمیم گیری 
یک س��ری از بازیگران با تأثیرگذاری کم در این کشور 
ب��ود که اکثر این بازیگران منطق��ه ای و بین المللی خود 
بخش��ی از زمینه های بحران آفرینی در سوریه بوده اند. از 
بارزترین موفقیت های این فرآیند رسیدن به توافق هایی 
در خصوص آتش بس، ایجاد مناطق کاهش نزاع، توافق 
ادلب و ایجاد کمیته قانون اساس��ی بوده است. در همین 
راستا، »علی اصغر خاجی« دستیار ارشد وزیر امور خارجه 
کش��ورمان گفت: کمیته قانون اساسی، فرزند چارچوب 
آس��تانه اس��ت و در اصل در اجالس س��وچی و آستانه، 
کمیته قانون اساسی تأسیس شد. همه اعضای آستانه و 
سازمان ملل و همچنین دولت سوریه نیز به دنبال تداوم 
کار کمیته قانون اساسی هستند. اجالس اخیر در تهران 
در س��اعات پایانی روز سه شنبه با صدور بیانیه ای به کار 
خ��ود پایان داد و در این بیانیه ب��ر حفظ تمامیت ارضی 
سوریه و استمرار راه حل سیاسی برای پایان بحران تاکید 
ش��د. در بخش دیگ��ری از بیانیه بر محکومیت حمالت 
رژیم صهیونیس��تی به خاک س��وریه و همچنین خروج 
نیروه��ای آمریکایی از ش��رق فرات در س��وریه تصریح 
شد. حجت االس��الم رئیسی در این اجالس تاکید کرد: 
حضور آمریکایی ها در ش��رق فرات ب��ه هر بهانه ای که 
باش��د، هی��چ وجاهتی ن��دارد و باید آنه��ا از این منطقه 
خارج ش��وند و همه نقاط س��وریه تحت حاکمیت دولت 
قانونی مس��تقر قرار گیرد. وی گفت: همه برای مبارزه با 
تروریس��م تالش کرده اند، از این رو ضرورت دارد امروز 
نگرانی هایی که در سوریه به خصوص در مناطقی چون 

ادلب نس��بت به حضور تروریس��ت ها وجود دارد، با عزم 
جدی همه کش��ورها برطرف شود. رئیس جمهور روسیه 
نیز با اش��اره به بررسی حضور کش��ورهای نقض کننده 
حاکمیت سوریه در ش��مال شرق این کشور، در نشست 
کشورهای ضامن روند آستانه، تصریح کرد: در خصوص 
شرق فرات، موضع روسیه قرار گرفتن این منطقه تحت 
کنترل دولت سوریه است. بعد دیگر اهمیت این اجالس 
به آنجایی برمی گردد که در روزهای اخیر مقامات ترکیه 
از احتمال حمالت نظامی به مناطق ش��مالی سوریه به 
بهان��ه مبارزه با گروه های تجزیه طلب س��خن به میان 
آوردند؛ مقامات جمهوری اسالمی ایران هم در این باره 

به صراحت به رئیس جمهور ترکیه هشدار دادند.
رهب�رانق�الب:حمل�هنظام�یدرس�وریهب�هنف�ع ���

تروریستهاخواهدبود
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در دیدار 
رئیس جمهور ترکیه به صراحت در خصوص این موضوع 
به وی هش��دار دادند و تاکید کردند: با تروریس��م حتمًا 
بای��د معارضه کرد ام��ا حمله نظامی در س��وریه به نفع 
تروریس��ت ها خواهد بود البته تروریس��ت ها نیز محدود 
به یک گروه خاص نیس��تند. رهبر انقالب در پاس��خ به 
درخواس��ت رئیس جمهور ترکیه مبنی بر همکاری ایران 
برای مبارزه با گروه های تروریستی، گفتند: ما در مبارزه 
با تروریسم مطمئناً با ش��ما همکاری می کنیم. حضرت 
آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اینکه م��ا امنیت ترکیه و 
مرزه��ای آن را امنیت خود می دانیم، خطاب به اردوغان 
گفتند: شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. مسائل 
سوریه را باید با مذاکرات حل کرد و ایران، ترکیه، سوریه 
و روسیه با گفتگو این مسئله را تمام کنند. ایشان همچنین 
با ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ به آذربایجان، گفتند: 
البته اگر سیاس��تی مبنی بر مس��دود کردن مرز ایران و 
ارمنس��تان وجود داشته باش��د، جمهوری اسالمی با آن 
مخالف��ت خواهد کرد چرا که ای��ن مرز یک راه ارتباطی 
چند هزار س��اله اس��ت. والدیمیر پوتی��ن رئیس جمهور 
روسیه نیز پس از ورود به تهران و دیدار با حجت االسالم 
رئیس��ی با رهبر معظم انقالب اس��المی دیدار و گفتگو 
کرد که این دی��دار نیز حاوی نکات مهمی در خصوص 
مناس��بات جهانی بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار با تأکید بر اینکه حوادث جهانی نش��ان دهنده نیاز 
ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است، 
افزودند: تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور از 
جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها 

پیگیری و عملیاتی شوند.
رهب�رانق�الب:اگ�رراهدرمقابلناتوبازباش�دحدو ���

مرزینمیشناسد
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه غربی ها با روس��یه قوی و 
مستقل به کلی مخالف هستند، ناتو را موجودی خطرناک 
خواندند و افزودند: اگر راه در مقابل ناتو باز باش��د حد و 

مرزی نمی شناس��د و اگر جل��وی آن در اوکراین گرفته 
نمی ش��د، مدتی بعد به بهان��ه کریمه، همین جنگ را به 

راه می انداختند.
پوتین:تحریمهامنج�ربهبحرانتأمینموادغذایی ���

خواهدشد
پوتین نیز در دیدار با رهبر انقالب، ترور س��ردار سلیمانی 
را نمونه دیگری از ش��رارت های آمریکایی ها برشمرد و 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم های 
غرب علیه روس��یه گفت: این تحریم ه��ا به ضرر غرب 
است و نتیجه آن مشکالتی از جمله افزایش قیمت نفت 
و بحران تأمین مواد غذایی است. همچنین رئیس جمهور 
روس��یه در نشس��ت خبری پس از پایان نشست سران 
آستانه با اشاره به دیدار خود با رهبر معظم انقالب، گفت: 
در این دیدار مسائل مختلف استراتژیک و همکاری های 
فیمابین ایران و روس��یه را بررسی کردیم. هر دو طرف 
اعالم کردند که برای توس��عه همه جانبه و روابط حسن 
همجواری متعهد هستند. بالفاصله پس از پایان هفتمین 
نشست سران کش��ورهای ضامن روند آستانه، »فیصل 
المقداد« وزیر امور خارجه س��وریه عازم تهران شد تا در 

جریان جزئیات این نشست قرار گیرد.
پیامنشستآستانهچهبود؟ ���

به هرحال، نشست سران کشورهای ضامن روند آستانه، 
پات��ک دیپلماتیک موفق به طرح آمری��کا برای منزوی 
ساختن ایران بود. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
ضم��ن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 
پوتین در ش��رایط فعلی همکاری ها با ایران را تس��ریع 
بخشیده است و ما شاهد جنبه های جدیدی از همکاری 
میان دو کش��ور در حوزه های اقتصادی هستیم. یکی از 
محوره��ای اصلی گفتگو نیز درباره تقویت حوزه حمل و 
نقل ش��مال و جنوب و کریدور شمال به جنوب است که 
این س��فر تأثیر مثبتی را در این زمینه خواهد داشت. وی 
تصریح کرد: س��فر پوتین و اردوغان گام مؤثری اس��ت 
چ��را که نش��ان دهنده آن اس��ت که در دول��ت جدید با 
همراهی مجلس شورای اسالمی روند تقویت دیپلماسی 
همسایگی به خوبی پیش می رود. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به 
پیام روشن اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه 
در ته��ران و گفتگوهایی که در حاش��یه آن مطرح ش��د 
پرداخت و گفت: پیام روش��ن این ب��ود که بدون آمریکا 
و غربی ه��ا هم راه هایی برای تج��ارت و همکاری های 

بین المللی وجود دارد.
ارزیابیمثبت»امیرعبداللهیان«ازنشستآستانهدر ���

تهران
حس��ین امیرعبداللهیان هم پس از پایان نشست آستانه 
و س��فر وزیر امور خارجه سوریه به کشورمان در صفحه 
شخصی خود نوش��ت: تحلیل ما از روند مذاکرات برای 
همکاری های منطقه ای مثبت و با چش��م اندازی روشن 
همراه است، چه در موضوعات امنیتی و سیاسی و چه در 
موضوعات اقتصادی! وی تاکید کرد: بعد از این دیدارها 
و نشست موفق روند آستانه، امید داریم راه حل سیاسی، 
ب��ه راه ح��ل اول در بحران های منطقه ای تبدیل ش��ود. 
نشست موفق روند آس��تانه پایان یافت و فصل دیگری 
از دیپلماس��ی با رویکرد »عزت، حکمت و مصلحت« در 
پایتخت ایران رقم خورد و دیپلماس��ی پویای جمهوری 
اسالمی ایران، برنامه ریزی بلند مدت غرب برای انزوای 
ایران را به شکست سوق داد و ثابت شد تهران می تواند 
با در دس��ت گرفتن ابت��کار عمل در مقابل نقش��ه های 
خبیثانه و تفرقه افکنانه ی غرب علیه مردم منطقه، دست 

برتر را داشته باشد.

چگونگی نفوذ یک کارگر جنسی به آزمایشگاه عالی نیروی هوایی آمریکا
»دیلی بیست« فاش کرد؛

دکت��ر »جیمز گ��ورد« کارمن��د غیرنظامی 
نیروی هوایی آمریکا متهم اس��ت که یک 
کارگر جنس��ی 32 س��اله را ب��ا وجودی که 
مدرک دانش��گاهی مرتبط نداش��ته در یک 
پ��روژه تحقیقاتی بس��یار فنی ب��ه خدمت 
گرفته  است.پایگاه تحلیلی آمریکایی »دیلی 
بیس��ت« به تازگی در گزارش��ی به جزئیات 
نف��وذ ی��ک کارگر جنس��ی به آزمایش��گاه 
عالی نی��روی هوایی آمریکا پرداخته اس��ت 
که در ادام��ه، بخش هایی از این گزارش را 
می خوانیم؛طبق توضیحات فدرال رزرو، یکی 
از دانش��مندان محقق که روی فناوری های 
پیشرانه پیشرفته برای نیروی هوایی ایاالت 
متحده کار می کرد، یکی از پیمانکاران این 
مجموعه را فریب داد تا یک کارگر جنس��ی 
را که با اس��تفاده از کارت ش��ارژ دولتی به 
آن پ��ول پرداخت کرده بود، اس��تخدام کند. 

این مرد س��پس وقتی که این موضوع فاش 
ش��د، پیمانکار و خودش را تهدید به کشتن 
کرد.بر اساس س��ندی که به تازگی منتشر 
شده اس��ت، دکت��ر »جیمز گ��ورد« کارمند 
غیرنظامی نیروی هوایی آمریکا متهم است 
که یک کارگر جنسی 32 ساله را با وجودی 
که مدرک دانش��گاهی و تخصصی در این 
زمینه نداشته در یک پروژه تحقیقاتی بسیار 
فنی به خدمت گرفته است.در متن این حکم 
آمده است که این زن نمی دانست که چطور 
از نرم اف��زار اولیه واژه پردازی اس��تفاده کند 
و حتی برای س��اماندهی ایمیل های درون 
سازمانی تقال می کرد. گورد در سال 2۰۱9، 
سمت مدیر مشترک یک پنل علمی مربوط 
به محققان فوتونیک که موتورهای توربین، 
موتورهای انفجاری، اسکرام جت و موشک 
را طراح��ی می کردند، به این زن اعطا کرد. 

این س��ند می گوید که گورد نخستین بار در 
م��ارس 2۰۱9 مورد توجه بازرس��ان نیروی 
هوایی قرار گرفت، پس از اینکه »س��وکش 
مدیرعام��ل   )Sukesh Roy( روی« 
 Spectral( »شرکت »اس��پکترال انرژی
Energies(ب��ا انبوهی از اتهامات بس��یار 
نگران کننده با آنان تماس گرفت. بر اساس 
این اطالع��ات، او و گورد دوس��تان خوبی 
بودند.روی اما از رفتار گورد به شدت نگران 
شده بود و همین امر موجب شد تا با »دفتر 
 )AFOSI( »تحقیقات ویژه نیروی هوایی
تماس بگی��رد. او در این تم��اس گفت که 
گ��ورد درگی��ر مذاک��رات غیراخالقی برای 
قراردادهای دولتی بود، تهدید به خش��ونت 
می ک��رد و به ط��ور مرتب در حی��ن کار و 
حتی حین س��فرهای تجاری رسمی نیروی 
هوایی ایاالت متحده، ب��ه دنبال روابط غیر 

اخالقی بوده اس��ت.طبق اطالعات، روی در 
اکتبر 2۰۱۷ به گ��ورد گفته بود که به دنبال 
اس��تخدام یک تکنسین اداری در اسپکترال 
انرژی اس��ت. گورد هم ک��ه در آن زمان به 
تازگی و در حین پرواز به واشنگتن دی سی 
با یک جوان حرفه ای آشنا شده بود، این فرد 
را ب��ه روی معرفی و با ارائه رزومه ای از این 
فرد، روی را به استخدام آن شخص تشویق 
ک��رد. روی نیز ماه بعد به توصیه گورد او را 
اس��تخدام کرد اما به سرعت از عدم توانایی 
او در این س��مت ناامید ش��د.در این س��ند، 
روی بیان داش��ته که این ش��خص در چند 
ماه اول کارش نمی توانست کارهای محوله 
را ب��ه موقع تحوی��ل دهد، به ط��ور کامل 
نمی دانست چگونه از نرم افزار کلمه پردازی 
)word( و ایجاد سند استفاده کند و برای 
تنطیم ایمیل های منسجم بین دفتری تقال 

می کرد. روی همچنین تاکید داشت که این 
زن همچنی��ن ریز نمرات دانش��گاه خود را 
مطابق درخواس��ت او ارائه نکرد.روی بعد از 
دیدن این مشکالت از گورد توضیح خواست، 
در نتیجه گورد ف��اش کرد که این زن یک 
کارگر جنس��ی اس��ت و او را در سینسیناتی 
اوهایو مالقات کرده است.گورد همچنین به 
روی گفته بود که یک صفحه اکس��ل با نام 
و مشخصات کارگران جنسی مختلف که در 
سفرهای رسمی برای نیروی هوایی با آنان 
آشنا ش��ده را در لپ تاپ دولتی خود ذخیره 
کرده است.این زن فقط دبیرستان را گذرانده 
بود و هیچ دانشی در مورد این رشته نداشت 
اما گ��ورد، روی را ترغیب کرد تا این زن را 
در تحقیق��ات فنی که گورد ب��ر آن نظارت 
می کرد، مشارکت دهد و حتی در سفرهای 

رسمی آنان را همراهی کند.
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اقتصاد کالن

نرخ تورم تیر ماه با ۱.۱ درصد افزایش 
به ۴۰.۵ درصد رسید

ن��رخ ت��ورم س��االنه تی��ر م��اه ۱4۰۱ برای 
خانوارهای کش��ور ب��ه 4۰.5 درصد رس��یده 
که نس��بت به همین اط��الع در ماه قبل، ۱.۱ 
واحد درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش 
مهر، نرخ تورم تیر ماه س��ال ۱4۰۱ از س��وی 
مرک��ز آمار ایران منتش��ر ش��د.منظور از نرخ 
ت��ورم نقط��ه ای، درصد تغییر عدد ش��اخص 
قیمت، نسبت به ماه مش��ابه سال قبل است. 
ن��رخ تورم نقطه ای در تیر م��اه ۱4۰۱ به عدد 
54.۰ درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به طور میانگین 54.۰ درصد بیشتر از 
تی��ر ۱4۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها 
و خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند.نرخ تورم 
نقطه ای تیر ماه ۱4۰۱ در مقایس��ه با ماه قبل 
۱.5 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« ب��ا افزایش 4.4 واحد درصدی به 
8۶.۰ درصد و گ��روه »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« با افزای��ش ۰.۱ واحد درصدی به 
3۶.9 درصد رسیده اس��ت.این در حالی است 
که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 
52.8 درصد اس��ت که نسبت به ماه قبل ۱.4 
واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این 
ن��رخ برای خانوارهای روس��تایی ۶۰.۷ درصد 
بوده که نس��بت به ماه قب��ل 2.5 واحد درصد 
افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه 
قبل اس��ت. نرخ تورم ماهانه تیر ۱4۰۱ به 4.۶ 
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در 
ماه قبل، ۷.۶ واحد درصد کاهش داشته است. 
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
»کااله��ای  و  دخانی��ات«  و  آش��امیدنی ها 
غیرخوراک��ی و خدمات« به ترتیب 5.۷ درصد 

و 3.8 درصد بوده است.

رشد ۴۷ درصدی ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی در سال جاری 

رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور با 
اع��الم اینکه 4 میلیون و 3۰۰ هزار اظهارنامه 
اشخاص حقیقی در س��ال جاری ثبت و ارائه 
شده اس��ت، از رشد 4۷ درصدی آن نسبت به 
س��ال قبل خبر داد. به گزارش مهر به نقل از 
سازمان مالیاتی کش��ور، داوود منظور در دیدار 
با مدیران سازمان های امور اقتصادی و دارایی 
سراسر کشور با بیان اینکه در دولت سیزدهم 
تغییرات در س��ازمان امور مالیات��ی با رویکرد 
تحولی در حال انجام اس��ت، گفت: با اجرای 
این تغیی��رات و برنامه های پیش��رو به دنبال 
ایجاد یک نظام مالیاتی پویا با درآمدهای پایدار 
مالیاتی در جهت عدالت اجتماعی، تأمین منابع 
دولت، حمایت از بخش های تولیدی و شفاف 
اقتصاد و کنترل بخش های غیرشفاف اقتصاد 
هس��تیم.وی افزود: در این دوره، سازمان امور 
مالیاتی با اجرای اقدامات تحول آفرین به دنبال 
اج��رای مبارزه با فرار مالیاتی به منظور کاهش 
فش��ار بر بخش رس��می اقتص��اد، جایگزینی 
پایه های مالیاتی جدید به جای فشار بر بخش 
تولید، افزایش مؤدی مداری و رضایت مؤدیان 
با ارائه خدمات الکترونیک و محوریت داده ها و 

سامانه ها به جای ممیز مداری است.

۴۰ درصد مشترکان برق در تهران 
مشمول پاداش شده اند

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ با قدردانی از همراهی ارزنده شهروندان 
تهرانی در کاهش مصرف برق گفت: حدود 4۰ 
درصد از مش��ترکان تهرانی طی س��ال جاری 
مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی شده 
اند.ب��ه گزارش مهر به نقل از ش��رکت توزیع 
نیروی برق ته��ران بزرگ، کامبی��ز ناظریان 
اظهار داش��ت: مقرر شده است مشترکانی که 
الگوی مصرف را رعایت کرده و مصارف برق 
خود را نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذشته 
کاهش داده اند مشمول پرداخت پاداش ریالی 
شوند.وی ادامه داد: بر همین اساس حدود 4۰ 
درصد از مش��ترکان تهرانی موفق به کاهش 
مص��رف برق خود ش��ده اند ک��ه پاداش های 
مصوب را بر روی قب��وض برق خود دریافت 
خواهند کرد.مدیرعامل ب��رق پایتخت گفت: 
ب��ه ازای هر کیلووات س��اعت کاهش مصرف 
برق، 5۰۰ تومان پاداش به مشترکان پرداخت 
خواهد شد.ناظریان ضمن قدردانی از همراهی 
قابل تقدیر شهروندان تهرانی از همه مشترکان 
برق این کالن شهر درخواست کرد تا همچنان 
با رعایت راهکارهای س��اده مدیریت مصرف 
برق به ویژه خودداری از اس��تفاده از وس��ایل 
برقی پرمصرف در س��اعات ۱2 تا ۱8 به حفظ 
پایداری ش��بکه برق ش��هر تهران و کشور در 

تابستان سال جاری کمک کنند.

رونمایی از ۸ اثر مکتوب قرارگاه ملی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی

با حضور س��ردار یزدی دبیر ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی و داوود گودرزی 
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاس��د اقتصادی 
از 8 اث��ر مکتوب در حوزه مس��ائل مرتبط با 
مفاسد اقتصادی رونمایی شد.به گزارش مهر، 
در حاشیه نشست دبیران استانی قرارگاه ملی 
مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی از 8 اثر مکتوب 
این مجموعه که به بررسی خالءها، چالش ها 
و راهکارهای مطالبه گری، قاچاق کاال و ارز، 
نظام سالمت، تجهیزات پزشکی، خصوصی 
سازی، مالیات، زمین خواری و مناطق آزاد به 
عنوان بخشی از مهم ترین مسائل اقتصادی 
کشور می پردازد رونمایی شد.در این نشست 
داوود گودرزی ضمن اشاره به فلسفه، اهداف 
و اهمیت مبارزه با فس��اد بیان داشت: مبارزه 
مؤثر و هوشمندانه با مفاسد اقتصادی عالوه 
بر امیدآفرینی و افزایش س��رمایه اجتماعی، 
زمینه ی اج��رای تدابیر صحیح دولتمردان را 
نی��ز فراهم خواهد ک��رد.وی در ادامه گفت: 
مب��ارزه با فس��اد قبل از هر چیز ب��ه اراده و 
عزم جدی و ملی نی��از دارد که الحمدهلل به 
مرور این عزم در حال ش��کل گیری اس��ت.
در این مراسم همچنین سردار یزدی گفت: 
ام��روز ت��الش و پیگیری آقای رئیس��ی به 
عنوان رئیس جمهور برای جلوگیری از ایجاد 
گلوگاه های جدید فساد و همچنین مبارزه با 
مفاس��د قابل تقدیر اس��ت منتها تحقق این 
امر به بهترین نحو، نیاز به یک حضور همه 
جانبه در همه ارکان اس��ت و مجموعه های 

مردمی نیز باید نقش ویژه ای ایفا نمایند.

بدهی خارجی ایران ۱۶.۵ درصد 
کم شد 

میزان بدهی ه��ای خارجی ای��ران در پایان 
خرداد ماه ۱4۰۱ به ۷ میلیارد و 24۶ میلیون 
دالر رسید که نس��بت به پایان سال ۱4۰۰ 
بالغ بر ۱۶.5 درصد کاهش داش��ته است. به 
گزارش تسنیم، براس��اس آخرین آمار بانک 
مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان 
اردیبهش��ت ماه ۱4۰۱ براس��اس سررس��ید 
اولیه بدهی ها ۷ میلیارد و 24۶ میلیون دالر 
اس��ت که 5 میلیارد و 48۱ میلیون دالر آن 
بدهی ه��ای میان مدت و بلندم��دت و یک 
میلی��ارد و ۷۶5 میلی��ون دالر از این میزان 
بدهی ه��ای کوتاه مدت اس��ت.این تعهدات 
بالفعل ایران بر مبنای ی��ورو نیز رقمی بالغ 
ب��ر ۶ میلیارد و 8۷۶ میلیون یورو محاس��به 
ش��ده که 5 میلیارد و 2۰۱ میلی��ون یورو از 
این می��زان حج��م بدهی ه��ای میان مدت 
و بلندم��دت و یک میلی��ارد و ۶۷5 میلیون 
ی��ورو حج��م بدهی های کوتاه مدت اس��ت.
حجم بدهی ه��ای خارجی ای��ران در پایان 
اسفندماه سال ۱4۰۰ معادل 8 میلیارد و ۶۷5 
میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت 
از کاهش حجم بدهی های خارجی ایران در 

سه ماهه سال ۱4۰۱ دارد.

سامانه مودیان سبب کانالیزه شدن 
درآمدها می شود 

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هدف 
دولت از اجرای سامانه مودیان مالیاتی افزایش 
درآمد نبوده بلکه ساماندهی و کانالیزه کردن 
درآمدها بوده اس��ت. پرویز محمدنژاد قاضی 
محله در گفت وگو با تس��نیم، درباره اهمیت 
راه اندازی س��امانه مودیان مالیاتی، گفت: از 
دیرباز بحث س��اماندهی و شفافیت مالیاتی 
مودی��ان مالیاتی ب��ه عنوان یک��ی از منابع 
ارزش��مند و اثرگذار در نظام اقتصادی مطرح 
اس��ت. این قانون در 3۱/ 4 /۱394 تصویب 
شد و مقرر بود که در سال 95 اجرا شود ولی 
به دلیل برخی از مش��کالتی که ممکن بود 
در نظام اجتماعی کشور بوجود بیاید، سامانه 
مودیان مالیاتی اجرایی نشد.وی با بیان اینکه 
به دلیل ریس��ک باالی اجرای این س��امانه 
تمایلی به اجرای آن نداش��تند، تصریح کرد: 
نظام مالیاتی یکی از اساسی ترین و اصولی 
ترین برنامه هایی که مجلس آن را تصویب 
ک��رده بود و قرار بود که دولت آن را اجرایی 
کند. مشکالتی که در نظام مالیاتی ما وجود 
دارد و در این چند سال بزرگ و بزرگتر شده 
باعث شده که جراحی نظام مالیاتی ما سخت 
ش��ود به همین دلیل نیاز به زمان بیش��تری 
برای اص��الح آن داریم و طبیعتاً باید هزینه 
های بیش��تری نیز برای آن ص��رف کنیم.
محمدنژاد با اشاره به اینکه بر اساس آمار 8۰ 
تا 9۰ درصد مودیان مالیاتی از اجرای سامانه 
مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی دچار 
آس��یب نش��ده اند اظهار کرد: فقط حدود ۱۰ 
تا ۱2 درص��د مودیان مالیاتی تراکنش های 
مش��کوک مالی داش��ته اند و به اینکه بابت 
این تراکنش ها مالیاتی نپردازند، عادت کرده 
بودند.نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره 
مشکالت به وجود آمده از اجرای این سامانه 
نیز گفت: به وزی��ر امور اقتصاد و دارایی نیز 
تاکید موکد شده که مشکالت به وجود آمده 
ب��رای مردم ناش��ی از عملیاتی ک��ردن این 

سامانه را هرچه زودتر رفع کنند.

اخبار

نائب رئی��س مجلس درباره اس��تفاده از 
کاالب��رگ الکترونیکی گف��ت: مجلس و 
دولت معتقدند که تزریق پول، تورم ایجاد 
بنابراین موضوع کاالبرگ، یعنی  می کند 
رس��اندن کاال ب��ه دس��ت مصرف کننده، 
بهترین روی��ه اس��ت. عبدالرضا مصری 
در گفت وگو با خانه ملت درباره ضرورت 
اس��تفاده از کاالبرگ الکترونیکی، گفت: 
مجلس و دولت معتقدند که تزریق پول، 

تورم ایج��اد می کند بنابراین س��از و کار 
ارائه کاال با کاالبرگ یعنی رساندن کاال 
به قیمت مناسب به دست مصرف کننده، 
بهترین رویه است اما در این زمینه دولت 
به دنبال سیس��تمی است که برای مردم 
مش��کلی ایجاد نشود؛ خوش��بختانه برای 
نان این موضوع در چند استان به صورت 
آزمایش��ی در حال اجرا اس��ت که به نظر 
می رس��د پس از اجرای مرحله آزمایشی، 

فضا برای به موض��وع کاالبرگ آماده تر 
خواهد ش��د.نماینده مردم کرمانش��اه در 
مجلس ش��ورای اسالمی افزود: متاسفانه 
در ماه ه��ای اخیر با مش��کل جدیدی در 
دنی��ا یعنی تورم جهانی روبه رو ش��ده ایم؛ 
معادالت خریداران و فروش��ندگان به هم 
ریخته اس��ت، پیش از این به ویژه برای 
نهاده  های کش��اورزی بازار س��نتی وجود 
داش��ت و حجم تقاضای خریدار و حجم 

عرضه فروشنده مشخص بود اما در حال 
حاضر فروشندگان در عرضه کاال حداقل 
برای منطقه ما دچار مش��کل ش��دند.وی 
اضافه کرد: با توج��ه به تمام موضوعات 
مذکور، ش��رایط اقتصادی سخت است و 
مردم بیشتر از همه این سختی را تحمل 
می کنند دولت بای��د تمهیداتی برای این 
موضوع داشته باشد؛ کار هم برای دولت 
و هم برای ملت از لحاظ اقتصادی سخت 

شده که امیدواریم شرایطی ایجاد شود از 
این مرحله عب��ور کنیم.این نماینده مردم 
در مجل��س یازدهم با تاکی��د بر اینکه ما 
۱۰۰ درصد با کاالبرگ موافق هس��تیم، 
تصریح کرد: با تزریق پول موافق نیستم 
اما بای��د به این نکته نی��ز توجه کرد که 
دول��ت فعال هی��چ راهی نداش��ته چراکه 
سیس��تم اج��رای این موض��وع آزمایش 

نشده بود. 

مراحل اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیکی هرچه سریعتر طی شود
مصری:

مرگ خاموش جنگل در طرح »تنفس جنگل«!
سور و سات قاچاقچان در جنگل  های هیرکانی پهن است

گ�روهاقتصادی-میثمترکیان:س��رانه جن��گل در ایران 
حدود یک چهارم دنیاس��ت. جنگل هاي ش��مال که به 
جنگل هیرکاني معروفند) از آستارا در گیالن تا گیلداغي 
در گلستان( باقیمانده دوران سوم زمین شناسی هستند.
اما آمار ها نش��ان می دهد که برخالف گفته مس��ئوالن 
کماکان قاچاق چوب و فرآورد های جنگلی رو به افزایش 
است به طوری که براساس آمار پلیس امنیت اقتصادی 
استان گلس��تان تنها در سه ماه نخست سال و در مدت 
مشابه سال گذشته ۱3 درصد قاچاق فرآورده های جنگلی 
افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش گلستان ما با افزایش 
مشکالت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان 
گلستان از رش��د ۱3 درصدی قاچاق فرآورده های چوبی 
می گوید و این در حالی اس��ت که رئیس کل دادگستری 
اس��تان گلس��تان به موضوع ضرورت افزایش س��رعت 
رس��یدگی و تعیین تکلیف پرونده ه��ای قاچاق چوب در 
روز های گذشته تأکید داشته است. با وجود اجرای طرح 
تنف��س جنگل اما همچنان قاچاق چ��وب ادامه دارد، در 
س��ال گذشته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلس��تان در خصوص روند قاچاق چ��وب بیان کرده که 
می��زان قاچاق با اجرای این طرح کمتر ش��ده و بیش��تر 
قاچاق موجود به دلیل مش��کالت اقتصادی رخ می دهد.
پهلوان نسب می گوید که در حوزه فرآوری جنگلی 399 
ت��ن کاالی قاچاق به ارزش ۱2 میلی��ارد ریال در مدت 
این س��ه ماه کشف شده است.بخش��ی از این قاچاق را 
بای��د محاصل کمب��ود نیروی انس��انی و همچنین عدم 
بازدارندگی قوانین دانس��ت گرچه در سال گذشته و پس 
از متالشی شدن »باند موریانه های جنگل« دستگاه هایی 
ک��ه در امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و محیط 
زیس��ت نقش داش��تند بر موضوع نظ��ارت و صیانت از 

ماموریت های دستگاهی تمرکز بیشتری داشتند.
ضرورتافزایشس�رعترس�یدگیوتعیینتکلیف ���

پروندههایقاچاقچوب
گرچ��ه پ��س از ارائه این آم��ار و همچنی��ن موضوع از 
سرگیری مجدد فعالیت برخی از افراد باند »موریانه های 
جنگل« توس��ط پلیس امنیت اقتصادی که پیش از این 
در مجموعه گلس��تان ما منتشر شده بود، حیدر آسیابی، 
در گفتگ��و با خبرن��گاران از ضرورت افزایش س��رعت 
رس��یدگی و تعیین تکلیف پرونده های قاچاق چوب خبر 
داد.رئیس کل دادگستری استان گلستان می گوید: همه 
مراکز خریدار چوب در اس��تان نظارت و پایش می ش��ود 
تا کس��انی که اقدام به فروش چوب های قطع ش��ده از 

جنگل های استان می کنند، شناس��ایی و در اسرع وقت 
دستگیر شوند.آسیابی افزود: پرونده های مربوط به قاچاق 
چوب چه در دادگاه ها، چه در دادسرا ها و یا تعزیرات باید 
یک ماهه تعیین تکلیف شود و اگر در این مدت پرونده به 
نتیجه نرسید باید علت آن مکتوب اعالم شود.رئیس کل 
دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: بر اینکه پرونده های 
قاچاق چوب که وصف حرفه ای یا س��ازمان یافته داشته 
باش��ند باید به جای تعزیرات به دادگس��تری سوق داده 
شود تا برخورد قاطع تری صورت گیرد.آسیابی خاطرنشان 
ک��رد: منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گلس��تان هم 
مکلف ش��ده، نظارت ه��ای خود بر پروان��ه بهره برداری 
از جنگل ها را بیش��تر کند ت��ا از قطع غیرقانونی درختان 

جلوگیری شود.
ریشهپدیدهقاچاقچوباززبانرئیسپلیسامنیت ���

اقتصادیگلستان
همچنین رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان در 
خصوص ریشه های پدیده قاچاق چوب می گوید: قاچاق 
چ��وب عوامل مختلف��ی از جمله اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و س��اختاری بس��تگی دارد، قاچ��اق چ��وب 
خسارت های زیانبار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در 
پی دارد و برای جلوگیری از بروز آثار این پدیده مخرب 
نیاز اس��ت نسبت به شناسایی ماهیت مجرمانه قاچاق و 
تحلیل بستر ها و گس��ترش قاچاق و تعیین راهکار های 
کنترلی مورد توجه قرار گیرد.پهلوان نس��ب ابراز داشت: 
بی ثباتی اقتصادی و ضعف در ش��بکه توزیع به موضوع 
قاچاق چوب دامن می زند و همچنین محدود بودن بازار 
مصرف و اقتصاد ضعیف کس��انی که در حاشیه شهر ها 
و جنگل ها زندگی می کنن��د از دیگر دلیل قاچاق چوب 

به ش��مار می رود. وی گفت: تفاوت قیمت چوب در بازار 
داخلی نسبت به خارجی، کمبود زیرساخت های مناسب 
برای س��رمایه گذاری و درآمد باال از دیگر عواملی است 
که باید در حوزه پدیده قاچاق چوب به آن توجه کرد.این 
مقام مسئول اصالح قیمت جرائم را در امر کاهش پدیده 
قاچاق چوب مؤثر برش��مرد و افزود:محرومیت ساکنان، 
قان��ون گریزی و تمایل به قانون ش��کنی و پایین بودن 
انگی��زه جهت کار و تالش، نابرابری اجتماعی از عوامل 
اجتماعی اس��ت که به این پدیده دام��ن می زند.پهلوان 
نسبت یادآور شد: نبود قوانین تضمین کنند، ضعف نیرو 
و خدمات، نبود نظارت بر گردش مالی، بروکراسی دست 
و پاگیر، عدم اج��رای قوانین حمایتی از بخش صنعت، 
قیمت گذاری نامناس��ب دولتی، دخالت در قدیمی بودن 
قوانین مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س��ود بازرگانی باال، 
خال های موجود و کمبود نظارت بر حمل و نقل از دیگر 
موضوعات س��اختاری و تأثیرگذار به قاچاق چوب است.
وی تأکید کرد: باید از س��امانه هوشمند برای نظارت و 
کنترل مس��یر های دسترسی به جنگل ها استفاده کرد و 
همچنین باید نظارت ها ب��ر کارخانجات فرآوری چوب 
در اس��تان تشدید ش��ود.این مقام مس��ئول خاطرنشان 
کرد: گاهی گفته می ش��ود که پس از س��اعت 24 شب 
کارخاج��ات چوب و نئوپان اجازه ورود به ماموران منابع 
طبیعی را نمی ده��د و خال های نظارتی و کنترلی وجود 
دارد ک��ه باید احصاء ش��ود و در این رابطه یک جلس��ه 
با دادگستری استان گلس��تان نیز برگزار کردیم.پهلوان 
نس��بت افزود: انتظار پلیس از مراجع قضایی و تعزیرات 
این اس��ت که افراد سابق متعدد کیفری در حوزه قاچاق 
چ��وب را به پلیس امنی��ت اقتصادی برای ریش��ه یابی 

معرفی کنند.
ضرورترونقاقتصادیحاشیهنشینانجنگل ���

به نظر می رس��د که مش��کالت اقتصادی و معیشتی به 
ویژه حاش��یه نش��ین های جنگل باعث شده که موضوع 
برداش��تهای غیرمجاز فرآورده های جنگلی افزایش یابد 
و در ای��ن ش��رایط باید مس��ئوالن در مس��یر صیانت از 
این س��رمایه ملی اقدام اساس��ی و عاجلی داشته باشند.
قطع��اً اگر ای��ن روند تداوم پیدا کند خس��ارت های زیان 
ب��ار آن بر جنگل های هیرکانی که گونه های با ارزش��ی 
چ��ون س��رخدار را در درون خود ج��ای داده جبران پذیر 
نخواهد بود.بهره گیری درس��ت از اقتصاد جنگل به ویژه 
در حوزه گردش��گری موضوعی است که می تواند پدیده 
قاچاق چوب را تا بخش قاب��ل توجه ای کاهش دهد، از 
سویی دیگر نظارت های هوشمند بر عرصه های جنگلی 
موضوعی اس��ت که س��ال ها مطرح ش��ده ولی هنوز به 
نتیجه نرس��یده اس��ت و به نظر می رسد پایش هوشمند 
جنگل ها با توجه به میزان حریق و افزایش قاچاق چوب 

در استان یک امر اجتناب ناپذیر است.
قاچاق چوب با هوشمندسازی پایش به حداقل می رسد

رییس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی و آبخیزداری 
گفت: برای درختان ارزش��مند جنگلی زاگرس در سطح 
نزدیک به 5۰ هکتار در اس��تان کرمانش��اه، شناس��نامه 
الکترونیک��ی ص��ادر ش��د. حمیدرض��ا س��لیمانی طرح 
شناس��نامه دار ک��ردن الکترونیکی درخت��ان جنگلی را 
کم هزین��ه و اقتص��ادی خواند و افزود: ای��ن طرح برای 
نخستین بار با هدف حمایت و حفاظت از درختان ارزشمند 
جنگلی زاگرس از گونه بلوط در برابر آفات و بیماری ها و 
آسیب های غیرطبیعی از جمله قطع احتمالی درختان در 
اس��تان کرمانشاه ظرف یک ماه به اجرا درآمد.وی اظهار 
داشت: در این طرح با استفاده از فناوری RFID و نصب 
تراشه های الکترونیکی در تنه درختان، اطالعاتی شامل 
نام، گونه، ویژگی، موقعیت مکانی و ابعاد درختان جنگلی 
در بانک اطالعاتی ذخیره و توس��ط کارشناسان سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کش��ور یا همیاران طبیعت به 
صورت هفتگی یا ماهانه رصد می ش��ود.این مس��ئول با 
بیان این که برخی از گونه های جنگلی کهنسال برای ما 
ارزش ژنتیکی، اجتماعی و فرهنگی دارند، تصریح کرد: 
این گونه های ارزشمند در مناطق زاگرس و جنگل های 
مانگرو در نوار ساحلی جنوب کشور در معرض خطرند و 
می توان با اس��تفاده از فناوری RFID و پایش از آنان 

در برابر آسیب ها، صیانت کرد.

گروه محصوالت ش��یمیایی در ب��ورس تهران امروز 
م��ورد اقب��ال حقیقی های بازار ب��ود و در نقطه مقابل 
گروه بانک ها و موسسات اعتباری خروج پول حقیقی 
را تجرب��ه کردند. به گزارش فارس، بازار س��رمایه در 
حال��ی دومین ماه تابس��تان را آغاز ک��رد که در هفته 
گذشته ش��اخص در مجموع روند کاهشی داشت، اما 
در پایان معامالت اولین روز هفته بازار س��هام با رشد 
همراه شد تا دو نشانه مثبت معامالت چهارشنبه یعنی 
بهب��ود تقاضا و کاهش پ��ول خروجی امروز نیز تکرار 
ش��ود.برخی از کارشناسان بازار س��رمایه معتقدند که 
روند نزولی بورس نباید در میان مدت ادامه پیدا کند. 
در دو ماه اخیر شاهد افزایش قیمت  ها و رشد نرخ تورم 
در س��طح اقتصاد بوده و تنها بازاری که با افت در هر 
دو ماه مواجه شده، بازار سرمایه بوده است.باقی ماندن 
ش��کاف نرخ ارز نیمایی و نرخ آزاد دالر، افزایش نرخ 
بهره بانکی، خروج س��رمایه از بازار سهام را به عنوان 

علل اصلی افت شاخص  های بورس معرفی می شود. 
با این حال انتظارات تورمی و عملکرد شرکت  ها می  
تواند دس��ت کم مانع ریزش بیش��تر قیمت  ها در ماه 
آینده شود. به نظر می رسد، این دو عامل می تواند امید 
س��هامداران را تا حد زیادی برای رش��د شاخص های 

بورس زنده نگه دارد.
مردادماهفصلاصالحسبدسهامداراناست ���

عل��ی مومنی، کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت وگو 
با خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری ف��ارس، گفت: افت 
ش��اخص و تداوم خروج پول در هفته گذشته به دلیل 
اینکه با افت ارزش معامالت س��هام نیز همراه بوده، 
بخش��ی از امیدواری برای برگشت بازار را از بین برده 
اس��ت.وی ادامه داد: با توجه به ریسک های متعددی 
که ب��ر معامالت بازار س��هام س��ایه انداخته اس��ت، 
س��هامداران ترجیه داده اند یا از بازار خارج ش��وند یا 
دست از معامله بکشند که هر دوی این عوامل باعث 

کاهش ارزش معامالت خرد طی هفته گذش��ته بوده 
اس��ت.این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه در 
تحلیل نهایی ارزش بازاری س��هام به س��مت ارزش 
ذات��ی آن میل خواهد کرد، تاکید ک��رد: گزارش های 
مال��ی و عملکرد ش��رکت  ها که با برگ��زاری مجامع 
منتش��ر شده اس��ت، می تواند عامل رش��د بخشی از 
ش��رکت های حاض��ر در بازار س��رمایه باش��د.مومنی 
تصری��ح کرد: مردادماه همیش��ه فصل اصالح س��بد 
سهامداران بوده و س��هامداران باید بر مبنای صورت 
 های مالی منتش��ر شده از س��وی شرکت ها به خرید 
و فروش سهام بپردازند. یعنی گزارش های مالی توان 

رشد قیمت برخی از نمادها و گروه ها را دارند.
رشدبورسوافتفرابورس ���

شاخص کل بورس در پایان معامالت روز شنبه با رشد 
هزار و 599 واحدی به س��طح یک میلیون و 4۷3 هزار 
و 498 واحد رسید. بازدهی این شاخص مثبت ۱۱ صدم 

درصد بوده است.ش��اخص کل هم��وزن نیز با افزایش 
۷۰3 واح��دی به عدد 4۰4 هزار و 485 واحدی رس��ید 
و بازده��ی مثبت ۱۷ صدم درصد را برای س��هامداران 
به ثبت رس��اند، اما ش��اخص فرابورس با کاهش ۱24 

واحدی در سطح ۱9 هزار و 4۱5 واحدی قرار گرفت.
درصدیارزشمعامالتخرد رشد���80

ارزش کل معام��الت ب��ورس در جری��ان معام��الت 
ام��روز با رش��د 23 درصدی به عدد ۱۰ ه��زار و 59 
میلیارد تومان رس��ید. ارزش معامالت اوراق بدهی و 
صندوق ه��ای قابل معامله غیر س��هامی به ۶ هزار و 
984 میلیارد تومان افزایش یافت و سهم ۶9 درصدی 
از کل معام��الت بورس داش��ت.ارزش معامالت خرد 
نیز با رش��د 8۰ درصدی نسبت به روز گذشته به عدد 
دو ه��زار و 8۱4 میلیارد تومان افزایش یافت. س��هم 
ای��ن معامالت از کل معامالت بورس 28 درصد بوده 

است.

چرا ارزش معامالت ُخرد بازار سهام کاهش یافت؟
زمان اصالح سبدهای بورسی 

مبارزه جدی با قاچاق، در دستورکار دولت سیزدهم
با ۱2میلیارد دالر چقدر می توان شغل ایجاد کرد؟ 

میزان قاچاق کاال تنها در 5 گروه کاالیی حدود ۱2میلیارد 
دالر اس��ت؛ با این حس��اب اگر هزینه ایجاد یک شغل را 
3۰۰میلیون تومان در نظر بگیریم؛ در صورت مبارزه جدی با 
این پدیده شوم، بودجه الزم برای ایجاد بیش از یک میلیون 
شغل تأمین می شود. به گزارش تسنیم، اقتصاد زیرزمینی و 
غیررسمی عاملی جهت تضعیف اقتصاد ملی کشور شناخته 
می شود؛ یکی از اصلی ترین آسیب های اقتصاد غیررسمی به 
مسئله اشتغال مربوط می شود. آمارهای رسمی اعالم شده از 
س��وی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حکایت از آن دارد 
ک��ه حدود ۱2.5میلیارد دالر کاالی قاچاق به کش��ور وارد 
می شود، از س��وی دیگر ارزش کاالی قاچاق خارج شده از 
کشور نیز حدود 4.۶میلیارد دالر عنوان شده است.کنار هم 
قراردادن آمار اعالمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، مسئوالن وزارت صمت و اتحادیه های کشور بیانگر آن 
اس��ت که فقط در 5گروه کاالیی شاهد عرضه ۱2 میلیارد 

دالر کاالی قاچاق در کشور هستیم.بر این  اساس در حوزه 
لوازم یدکی خودرو 2.5 میلیارد دالر، لوازم آرایشی و بهداشتی 
2.5 میلیارد دالر، لوازم خانگی 2 میلیارد دالر، حوزه نساجی 
و پوشاک 4.5 میلیارد دالر و در حوزه دخانیات 5۰۰ میلیون 
دالر کاالی قاچاق در کشور عرضه می شود و با فرض دالر 
2۶هزارتومانی، معادل 3۱2هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق 
در ایران توزیع می شود.بر اساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز این 5 دسته به عنوان کاالهای جذاب قاچاقچیان 
شناخته می شوند، از س��وی دیگر در این حوزه ها کشور با 
پیشرفت هایی در زمینه تولید همراه بوده و اگر موانع موجود 
در مس��یر تولید در این رسته کاالیی حذف شود، می توان 
انتظار اشتغال و افزایش درآمدهای دولت را متصور بود.البته 
در خص��وص آمار اعالمی برای میزان قاچاق کاال، همواره 
اختالف نظر وجود دارد که به نظر می رسد مجلس شورای 
اسالمی بایستی با ورود به این موضوع، دولت و ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز را مکلف کند هرس��اله آمار دقیق را در 
خص��وص قاچاق کاال اعالم نماید و بی تردید تا زمانی که 
آمار دقیق از میزان قاچاق کاال به کشور وجود نداشته باشد، 

نمی توان به مقابله مؤثر با آن پرداخت.
قاچاقوبیکاری ���

پژوهش های صورت گرفته بیانگر آن اس��ت که رابطه بین 
قاچاق و اش��تغال معکوس است و با کاهش قاچاق شاهد 
رش��د اش��تغال خواهیم بود در واقع با یک محاسبه ساده 
می توان به رابطه قاچاق و ایجاد یک ش��غل در کشور پی 
برد.گفت وگو با یکی از فعاالن حوزه نساجی بیانگر آن است 
که یک فرد در خانه قادر است با هزینه 3۰میلیون تومانی، 
الزامات موردنیاز جهت خیاطی نظیر چرخ را تهیه نماید، اما 
برای ایجاد ش��غل در ابعاد بزرگ تر هزینه ها بیشتر خواهد 
بود.این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: در زمان حاضر بدون 
درنظرگرفتن حقوق نیروی انسانی، برای تهیه چند چرخ و 

اجاره یک واحد تولیدی کوچک حداقل 25۰ میلیون تومان 
نیاز است، البته این رقم در تهران با شهرهای دیگر تفاوت 
داشته با وجود این، برای کل کشور می توان متوسط 25۰ 
میلی��ون تومان را متصور بود.همچنین گفت وگو با یکی از 
فعالیت حوزه پیچ نشان می دهد که برای خرید یک دستگاه 
تولید پیچ و اجاره یک واحد کوچک دارای برق سه فاز حدود 
3۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.با اینکه هزینه ایجاد 
شغل در کشور متغیر است اما تحقیقات صورت گرفته بیانگر 
آن اس��ت که به طور متوسط با 3۰۰ میلیون تومان سرمایه 
امکان ایجاد اش��تغال حداق��ل برای یک نف��ر وجود دارد 
به عبارتی ایجاد اش��تغال خانگی در برخی از مشاغل کمتر 
از 5۰ میلیون تومان و ایجاد اشتغال در بخش صنایع بزرگ 
هزینه میلیاردی را می طلبد و با این اوصاف برای ایجاد یک 
ش��غل باکیفیت، به طور متوسط می توان رقم 3۰۰ میلیون 

تومان را در نظر گرفت.



اخبار
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شهرستان

گردش اقتصادی مصرف گوشت قرمز 
در شهر ایالم 2۵ میلیارد تومان است

 سرپرس��ت اداره کل دامپزشکی استان ایالم 
گفت: گردش اقتصادی مصرف گوشت قرمز 
در ش��هر ایالم ت��ا دو و نیم میلی��ارد تومان 
می باشد که س��هم بهداشت و حلیت در آن 
ناچیز است. یونس احمدی در نشست کمیته 
س��المت اداره کل دامپزشکی اس��تان اظهار 
ک��رد: حوزه نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان 
دامپزشکی کش��ور و معاونت پیشگیری این 
س��ازمان از اداره کل دامپزشکی استان ایالم 
خواس��ته اند برنامه های خود را برای مبارزه با 
کشتار غیرمجاز و ارتقاء سالمت غذایی مردم 
ایالم ارائه دهد و منظور شده که این طرح و 
برنامه ها در سفر کارشناسان سازمان به استان 
مورد باز اندیشی و تصویب نهایی قرار گیرند.
وی افزود: س��ال گذش��ته آمار شکواییه ها را 
افزایش داده ای��م و نزدیک به 5۰۰ نفر را در 
مورد کشتار غیر مجاز به راهروهای دادگاه ها 
آورده ایم، امسال اگر جز در قالب یک برنامه 
چند وجهی، چندین براب��ر این کار را بکنیم، 
باز به هدف نخواهیم رسید و تغییری حاصل 

نخواهد شد.
سرپرس��ت اداره کل دامپزشکی استان ایالم 
گفت: در یک مطالعه و نگاه آماری مشخص 
شد که گردش مالی کشتار بین ۷۰۰ تا 8۰۰ 
رأس دام و مصرف گوش��ت قرمز در در شهر 
ایالم روزانه ح��دود دو و دو دهم تا دو و نیم 
میلی��ارد تومان اس��ت یعنی در ش��هر ایالم 
روزانه بیش از 2 میلیارد تومان گوش��ت قرمز 
مصرف می شود. این اعداد در مناسبت ها روند 
افزایشی دارند. به این ترتیب ما یک صنعت-
تجارت پویا داریم که همواره رو به رشد است 
و می تواند به ش��کل گیری صنایِع جانبی نیز 

کمک کند.

رونمایی از دانش فنی تولید دو 
محلول جراحی قلب باز داروسازی 

ثامن، برای نخستین بار در کشور
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-با حضور 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، از 
دان��ش فنی تولید دو محلول جراحی قلب باز 
که برای نخستین بار در کشور توسط شرکت 
داروس��ازی ثامن تولید ش��ده است، رونمایی 

شد.
دو محلول مورد اش��اره که داروسازی ثامن، 
به دانش فنی تولید آن دس��ت یافته، محلول 
پایه کاردیوپلژیای دل نیدو )محلول پالس��ما 
الی��ت در حج��م ۱۰۰۰ میلی لیتر( و محلول 
کاردیوپلژی��ک آماده مصرف )محلول س��ن 
توماس ن��وع 2 در حج��م ۱۰۰۰ میلی لیتر(، 
است که برای انجام عمل های جراحی قلب 

باز استفاده می شود.  
در گذش��ته این دو محص��ول دارویی چه به 
صورت تولی��دی و چه به ص��ورت وارداتی، 
در کش��ور وج��ود نداش��ت ام��ا ب��ه هم��ت 
متخصصان ش��رکت داروسازی ثامن، اکنون 
این محلول ه��ای کاردیوپلژی��ک منطبق با 
فارماکوپه جهانی قابل تولید در داخل کش��ور 

است. 
این دو محلول که برای نخستین بار در کشور 
تولید ش��ده است، دارای کیفیت کاماًل مشابه 
نمونه های خارجی است اما قیمت آن نهایی 
پایین تر و مقرون به صرفه تر اس��ت. در حال 
حاضر این محلول ها آماده ورود به فهرس��ت 
دارویی کش��ور و اخذ مجوزه��ای الزم برای 

تولید انبوه توسط داروسازی ثامن است.

برنامه جشن و نمایش موزیکال ویژه 
کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان 

برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و گاز 
اروندان، امروز پنجشنبه 3۰تیرماه ۱4۰۱، به 
مناسبت عید سعید غدیرخم و میالد با سعادت 
امام موس��ی کاظم)ع(، برنامه جش��نی ویژه 
فرزندان و خانواده کارکنان شرکت نفت و گاز 

اروندان در تاالر آفتاب اهواز برگزار شد.
این مراس��م که با اس��تقبال پر شور کارکنان 
و خانواده ش��رکت نفت و گاز اروندان همراه 
بود با محوریت نمایش شاد و موزیکال آرش 
کمانگیر و جادوگر مج��ازی ویژه کودکان و 
نوجوانان اجرا ش��د، که دارای مضامین مثبت 
تربیتی بر مدار جایگزین کردن اوقات فراغت 
ک��ودکان در دوران کرون��ا و پ��س از کرونا ، 
از فض��ای مجازی به فرهن��گ کتابخوانی و 
اس��تفاده درس��ت از تلفن همراه و آشنایی با 

استوره های ایرانی بود.
این برنامه شاد با هنرنمایی خواننده محبوب 
اس��تانی حامد نیس��ی و خواننده محلی امیر 

ممبینی همراه بود.

مجوز بهره برداری از نخستین حوضچه 
صیادی مردمی ساز استان بوشهر 

صادر شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر 
گف��ت: مج��وز بهره ب��رداری از نخس��تین 
حوضچه صیادی مردمی س��از این اس��تان 
واقع در روس��تای جزیره جنوبی شهرس��تان 

گناوه صادر شد.
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اس��تان بوش��هر، محمد شکیبی 
نس��ب در تش��ریح این خب��ر اظه��ار کرد: 
همچنین با نصب 2 دس��تگاه چراغ بر روی 
دهان��ه ورودی اولین حوضچه صیادی مردم 
ساز استان بوش��هر، ایمنی تردد شناورها به 

این حوضچه تامین  شده است.
 وی بی��ان کرد: در جریان س��فرمعاون امور 
دریای��ی و مش��اور مدیر عامل س��ازمان به 
روس��تای جزیره جنوبی) شهرس��تان گناوه( 
تامی��ن ایمنی تردد ش��ناور ه��ا به حوضچه 
بندر صیادی این روس��تا به عن��وان مطالبه 
مهم مردمی در دس��تور کار اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان بوشهر قرار گرفت.
 وی بی��ان کرد: در این راس��تا پس از انجام 
تش��ریفات الزم، 2 دس��تگاه چ��راغ دریایی 
س��بز و قرمز چش��مک زن ب��ر روی بیکن 
های ش��مالی و جنوبی این حوضچه نصب 
شد تا ایمنی شناورهای ورودی به حوضچه 

مردمی ساز روستا بخوبی تامین شود.
شکیبی نس��ب یادآور شد: حوضچه صیادی 
روس��تای جزیره جنوبی، ب��ا مدیریت دهیار 
فعال وپر ت��الش این روس��تا)آقای محمود 
تبادار( وحمایت س��ازمان شهرداری دهیاری 
های کش��ور، کمک های مالی ساکنین این 

جزیره وقایق داران، احداث شده است. 
 وی یادآور ش��د: در س��اخت این حوضچه،  
فراین��د های قانون��ی رعایت گردی��ده و از 
س��ازمان بنادر ودریان��وردی مجوز احداث و 

بهره برداری دریافت شده 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 گردی��د. مهندس 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 95 درصد 
از بودجه س��ال ۱4۰۰ که در زمان ش��ورای 
پنجم تدوین گردیده ب��ود محقق گردیده و 
بودجه س��ال ۱4۰۱ 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 .
 افشاری به بازدیدهای مستمر اعضای شورا 
و عدال��ت محوری در توزیع خدمات اش��اره 

کرد و خواستار استمرار این روند شد .
وی از کلیه اعضای شورای شهر دعوت نمود 
تا کما فی السابق اهداف تعیین شده شورای 
ششم را که متمرکز بر توسعه و آبادانی شهر 
می باش��د دنب��ال نموده و ب��ر پیگیری اهم 
مشکالت شهر ، تعامل با سایر دستگاهها و 

استفاده از ظرفیت نخبگان تاکید کرد .

۱۰ درصد جمعیت کرمانشاه تحت 
پوشش »بهزیستی« است

مدیرکل بهزیستی اس��تان کرمانشاه از ارائه 
خدمات از س��وی بهزیس��تی ب��ه ۱۰ درصد 

جمعیت استان خبر داد.
دکتر فرحن��از محمدی در نشس��تی خبری 
به مناس��ب هفته بهزیس��تی با بی��ان اینکه 
۱۰ درص��د جمعیت اس��تان تحت پوش��ش 
بهزیس��تی هستند، گفت: هم اکنون بیش از 
4۰ هزار و 5۰۰ خانوار در س��طح اس��تان در 
حوزه اجتماعی و توانبخشی مستمری بگیر 

بهزیستی هستند.
وی اف��زود: بیش از ۱۰ هزار پرونده در حوزه 
اجتماعی داریم که عمده آنها مربوط به زنان 

سرپرست خانوار است
محمدی گفت: در حوزه توانبخشی هم بیش 
از 45 هزار پرونده داریم که بیشترین آنها با 
۱۶ هزار پرونده مربوط به معلولین جسمی و 

حرکتی است.
این مس��ئول افزود: در زمینه شدت معلولیت 
در حال حاضر ۱۰ درصد پرونده ها مربوط به 
معلولیت خیلی شدید، 4۰ درصد  شدید، 3۰ 

درصد متوسط و 2۰ درصد خفیف است.

اخبار

مع��اون ش��هردار و سرپرس��ت س��ازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی شهرداری 
کرج با اش��اره به نقش موثر فرهنگسراها 
در سطح شهر گفت: فرهنگسراها سفیران 
فرهنگ��ی س��ازمان در میان ش��هروندان 

هستند. 
محس��ن برجی در گفت وگو با کرج امروز، 
اظهار داشت: فرهنگسراها ظرفیت آموزش 

مهارت های ش��هروندی به شهروندان را 
دارن��د و با توجه به اینک��ه مخاطبان این 
محل ه��ا، بیش��تر ک��ودکان و نوجوانان 
هس��تند و توس��عه فرهن��گ نی��ز در این 
قشر تاثیرپذیری بیش��تری دارد، می توان 
از ای��ن فضاهای آموزش��ی در راس��تای 
ترویج فرهنگ ش��هروندی بهره برد.این 
مس��ئول با اش��اره به اینکه فرهنگسراها 

نماینده س��ازمان فرهنگ��ی در محالت و 
مناط��ق هس��تند، عنوان ک��رد: بر همین 
اس��اس ضروری اس��ت تا دق��ت الزم در 
کارآم��د ب��ودن آموزش های ش��هروندی 
لحاظ ش��ود.وی ادام��ه داد: همچنین باید 
فرهنگس��راها در راس��تای ارتباط بهتر و 
بیشتر با شهروندان جهت اشاعه فرهنگ 
شهروندی تالش بیشتری داشته باشند تا 

ش��اهد ترغیب مردم به مشارکت در دوره 
های آموزش��ی طراحی شده در این زمینه 
باشیم.سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی 
و اجتماعی شهرداری کرج در ادامه ضمن 
تاکی��د بر ای��ن موضوع که م��ی توان در 
فرهنگسراها فرهنگ شهروندی در حوزه 
های مختل��ف ترافیک، محیط زیس��ت، 
پس��ماند، اخالق مداری و ... را آموزش و 

نهادینه کرد، گفت: باید به س��متی پیش 
رویم که با آموزش های ش��هروندی تاثیر 
پذیر ترین و تاثیر گذار ترین قشر جامعه را 

آموزش دهیم.

فرهنگسراها سفیران فرهنگی سازمان در شهر هستند
معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج

نخستین طرح ملی »ضیافت ایثار« در مشهد برگزار شد
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-نخستین طرح ملی 
»ضیافت ایثار« با حضور دانش��جویان سراس��ر کش��ور، 
مع��اون فرهنگی اجتماع��ی وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و جمعی از مسوالن کشوری به میزبانی دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار شد.
مدی��رکل دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر س��ازمان امور 
دانش��جویان در این مراسم گفت: امسال برای نخستین 
ب��ار چهار طرح ملی در حوزه ش��اهد و ایثارگر س��ازمان 
امور دانش��جویان وزارت علوم تدوین و برنامه ریزی شده 
است. سید فردین تقی زاده افزود: اولین برنامه، طرح ملی 
»ضیافت ایثار« ب��ا هدف بصیرت افزایی، زمینه س��ازی 
فعالیت گروهی و شبکه س��ازی دانش��جویان ش��اهد و 
ایثارگر تدوین شده است تا دانشجویان شاهد و ایثارگر از 
سراس��ر کشور با یکدیگر آشنا شوند و کانون های ایثار و 
شهادت و حلقه های دانشجویی را با قدرت تشکیل دهند 
و در آس��یب ها و چالش های موجود با همکاری معاونان 
فرهنگی دانشگاه ها در این کانون ها طرح های خودتان را 

ارائه دهند و ما از طرح های ملی حمایت خواهیم کرد.
وی ادام��ه داد: برگزاری کالس های آموزش��ی، زیارت 
گروهی و تش��رف به بارگاه ملکوت��ی ثامن الحجج )ع(، 
برگزاری دعای کمیل، مس��ابقات ورزشی شامل مسابقه 

فوتس��ال، تنیس روی میز و طناب کش��ی، برنامه های 
تفریح��ی مانند اردوی ی��ک روزه به نیش��ابور از جمله 
برنامه های این ضیافت خواهد بود. مدیرکل دانشجویان 
شاهد و ایثارگر س��ازمان امور دانشجویان گفت: دومین 
طرح ملی در حوزه ش��اهد و ایثارگر، برگزاری »سومین 
المپیاد فرهنگی ورزش��ی دانشجویان ش��اهد و ایثارگر« 

بعد از یک وقفه 9 س��اله به میزبانی دانشگاه اصفهان و 
دانشگاه صنعتی اصفهان است که در 2 بخش خواهران 
و ب��رادران در هفته اول ش��هریور ماه برگزار می ش��ود و 
دانش��گاه اصفهان میزبان خواهران و دانش��گاه صنعتی 
اصفهان میزبان برادران دانشجوی شاهد و ایثارگر خواهد 
بود. وی افزود: س��ومین برنامه طرح ملی »جایزه سردار 

شهید سلیمانی« اس��ت که این طرح برای نخستین بار 
ب��رای نخبگان علمی ش��اهد و ایثارگر کش��ور که وارد 
دانشگاه می شوند اجرا می شود. تقی زاده یاد آور شد: اگر 
دانش��جویان شاهد و ایثارگر بتوانند در ادامه تحصیلشان 
جزو ۱۰ درصد اول کالس یعنی جزو نفرات اول تا سوم 
کالس باش��ند می توانند تا پای��ان دوره تحصیل بورس 
کمک هزینه تحصیل��ی را دریافت کنند.  وی ادامه داد: 
برنامه »جش��نواره مل��ی قرآنی، فرهنگ��ی، هنری ویژه 
دانشجویان شاهد و ایثارگر« سومین برنامه ای است که 
امسال با کمک حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری که حامی حوزه شاهد و ایثارگر 
هس��تند اجرا خواهد شد. این مس��ئول گفت: در بخش 
هنری این جشنواره در موضوعات آزاد فقط دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر ش��رکت می کنند ام��ا در بخش ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، س��ایر دانشجویان غیر شاهد و 
ایثارگر هم می توانند ش��رکت کنند که این جشنواره هم 
از مهرماه آغاز خواهد ش��د و ارسال آثار هم از آغاز سال 
تحصیلی ۱4۰۱ خواهد بود. نخستین طرح ملی »ضیافت 
ایثار« به مدت ۱۰ روز از 2۷ تیرماه تا ۶ مردادماه س��ال 
جاری و با حضور 8۰۰ دانشجو از سراسر کشور در مشهد 

مقدس برگزار می شود 

نزدیک به 39۰۰ خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد
مدیر منطقه اردبیل خبر داد:

مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه اردبیل ضمن اعالم خبر فوق 
اف��زود: از زمان آغاز اج��رای طرح رایگان 
دو گانه س��وز ک��ردن خودروهای عمومی 
تاکنون، نزدیک به سه هزار و 9۰۰ خودرو 

در سطح منطقه دو گانه سوز شد.

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، 
س��ید حج��ت مدن��ی در این ب��اره گفت: 
تاکن��ون چهار هزار 832 دس��تگاه خودرو 
در س��امانه GCR.niopdc.ir ب��رای 
تبدیل به دو گانه س��وز در س��طح منطقه 

ثبت نام کرده اند که از این تعداد سه هزار 
و 89۱خودرو دو گانه س��وز شدند و 94۱ 
دس��تگاه خودروی دیگ��ر در صف تبدیل 

هستند.
وی با اش��اره به آغاز دو گانه س��وز کردن 
خودروهای مسافر بر اینترنتی افزود: طرح 

تبدیل خودروهای مس��افر بر شخصی به 
دو گانه س��وز با اولویت ماش��ین های پر 
مصرف و اعطای یاران��ه از ماه های قبل 
شروع شده است و بر اساس آن حدود ۷5 
درص��د از هزینه تبدیل ب��ه صورت یارانه 

دولتی پرداخت می شود.

علی قاسم زاده با بیان اینکه در حال حاضر 
یکی از دغدغه های شهرداری و شهروندان 
موضوع حمل ونقل و ترافیک است، زیرا به 
دلیل مباحث ترافیکی و گرم شدن هوا کار 
برای مردم س��خت شده اس��ت، افزود: در 
سال جاری حدود ۶۰ درصد بودجه عمرانی 

را به س��مت مباحث مربوط به حمل ونقل 
هدایت کردیم.شهردار اصفهان ادامه داد: 
پیش بینی شده است که از ابتدای مهرماه 
شرایط حمل ونقلی بهتری را در شهر داشته 
باش��یم، لذا یکی از تصمیمات جدیدی که 
از امروز _ش��نبه یک��م مردادماه_ اعمال 
می شود، افزایش یک ساعته فعالیت مترو 
و اتوبوس های شهر است، بنابراین فعالیت 
مترو تا س��اعت 22 و اتوبوس ها تا ساعت 
22:3۰ افزایش می یابد تا شهروندان بهتر 
از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند 

و نگ��ران زمان بازگش��ت خ��ود به منزل 
نباش��ند.وی گفت: در صدد هستیم برای 
اول مهرم��اه، مدت انتظار ش��هروندان در 
ایستگاه ها را به کمتر از ۱۰ دقیقه برسانیم، 
زی��را معتقدیم آن زمان ش��هروندان برای 
انجام س��فرهای درون شهری خود کمتر 
از وس��ایل ش��خصی و بیش��تر از وسایل 
حمل ونق��ل عموم��ی اس��تفاده می کنند.
قاسم زاده با بیان اینکه شهرداری در صدد 
خرید اتوبوس های جدید برای شهر اصفهان 
است، افزود: خرید خودروهای میدل باس 

برای مسیرهایی که تعداد مسافر کمتری 
دارد، در دس��تور کار شهرداری قرار گرفته 
اس��ت تا س��رعت حمل ونقل را در ش��هر 
افزای��ش دهیم.وی تاکید ک��رد: این عهد 
متقابل را با ش��هروندان می بندیم که اگر 
توانستیم مدت انتظار آنها در ایستگاه ها را 
به حدود پنج دقیقه برسانیم، شهروندان نیز 
کمتر از وسایل نقلیه شخصی خود استفاده 
کنن��د؛ باید به این نقطه دس��ت یابیم که 
مردم با امنیت خاط��ر از منزل خود خارج 
و س��وار اتوبوس های منظم، تمیز، دارای 

سیستم های سرمایشی و گرمایشی شوند 
و نگران اتالف وقت خود نباشند.

ش��هردار اصفهان با اش��اره ب��ه وضعیت 
محوطه زیرین پل امام خمینی )ره(، اظهار 
کرد: در ح��ال حاضر س��اماندهی فضای 
زیرین پل امام خمینی )ع( در دس��تور کار 
ش��هرداری است، زیرا قرار است نیمه دوم 
امسال امتداد خط یک متروی اصفهان را 
از شهرک قدس به سمت میدان استقالل 
رقم بزنیم که در صورت تحقق، این محور 

درگیر پروژه عمرانی خواهد شد.

میدل باس به خیابان های اصفهان می آید
شهردار اصفهان

شرکت توزیع برق اصفهان میزبان نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی بود
عب��اس مقتدایی نماین��ده مجلس اصفهان 
گفت: : ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان یکی 
از مجموعه هایی است که در کشور جایگاه 
وی��ژه و قاب��ل توجهی دارد. ام��روز فرصت 
مناس��بی ش��د تا توضیحاتی را از مسئولین 
و مدیران و همه دس��ت اندرکارانی که اینجا 

حضور دارند بشنویم.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد : نمودارهایی که 
ما ام��روز دیدیم نش��ان میدهد که وضعیت 
مدیری��ت و برنامه ریزی در این بخش قابل 
توجه است. مخصوصا وقتی در مقام مقایسه 

با سال گذشته موضوع بررسی شود
نماینده مجلس یازدهم شورای اسالمی ابراز 
داش��ت : اگر قطعی برق در س��ال گذشته با 
امس��ال را  مقایس��ه کنیم،  متوجه درایت و 
مدیریت صنعت برق خواهیم ش��د .آمارها و 

نمودارها نش��ان می دهد که حد بسیار قابل 
توجهی از مدیریت س��بب شده که  موانع و 
مشکالت امسال نسبت به سال قبل  کاهش 
پی��دا کند و ش��اهد  قطعی ب��رق در بخش 
خانگی نباشیم. وی با اشاره به اینکه گزارش 
ها اطالعات موثقی را در اختیار ما می گذارد 
گفت : م��ا در تولید برق همچن��ان موانع و 
مشکالتی را داریم و بخشی از این مشکالت 
را در مجموعه قانون گذاری و مباحث مربوط 
به برنامه هفتم توسعه باید به طور جدی تری 
پیگیری کنیم که در حال حاضر مقرر ش��ده 
نتایج جلس��ات کارشناس��ی که برگزار شده 
را  منتق��ل کنیم و در ح��وزه قانون گذاری 
هم انش��اهلل پیگیری ه��ای الزم را به انجام 
رسانیم . وی وجود نیروهای انسانی خالق و 
دلسوز را در شرکت توزیع برق اصفهان یک 

موهبت عنوان کرد و اف��زود:  بازدید از این 
مجموعه نشان داد که ظرفیت نیروی انسانی 
قابل توجهی در ح��ال حاضر وجود دارد که 
اگر به آنها بهایی بیش��تری داده شود ، آنها 
می توانن��د مدیریت قوی تری را ارایه دهند 
و به تولید، پیشرفت و توسعه کشور و بهبود 

مصرف کمک کنند.
نایب رییس  اول کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی عنوان ک��رد :  به نظر می 
رس��د در حال حاضر وضعیت شرکت توزیع 
ب��رق اصفه��ان واقعا به گونه ای اس��ت که 
بتواند در پیش��رفت و توس��عه کش��ور نقش 
آفرین��ی کند و از ای��ن جهت از همه عوامل 

و دست اندرکاران تشکر می کنم.
وی در پاس��خ به این سوال که مجلس چه 
اقداماتی در حوزه ان��رژی انجام می دهد تا 

این صنعت با مش��کالت اقتص��ادی کمتر 
دست به گریبان شود گفت : ما یک ناترازی 
در تولی��د و توزیع برق در کش��ور داریم که 
گزارش آن  امروز بررس��ی شد. این وضعیت 
را باید هم در بودجه س��الیانه و هم در برنامه 
هفتم توسعه بررس��ی و برنامه ریزی کرد از 
این جهت پیگیری هایی صورت گرفته است 
و امید داریم که به نتایج خوب و مثمر ثمری 

برسد.
عباس مقتدایی در خصوص چالش های  رمز 
ارزه��ا گفت :این موضوعی کامال تخصصی 
اس��ت که ابعاد مختلفی دارد. بخش��ی از آن 
مربوط به توزیع و مصرف برق می ش��ود و 
بخش دیگر آن به مباحث اقتصادی مربوط 
می شود. چند جلسه در مجلس برگزار شده 
ک��ه بانک مرک��زی و وزارت اقتصاد به طور 

مش��خص با کمیس��یون اقتصادی مجلس 
در آن حض��ور داش��تند و در آن تصمی��م 
گیری های کالن کش��وری صورت گرفته 
است. منتهی چون موضوع یک موضوع چند 
بعدی و فنی است، در سطح ملی باید تدبیر 

کنند.
وی افزود : به طور کلی مجلس نسبت به این 
موضوع هم حساس��یت الزم را داشته و هم 
واکنش نشان داده و در حال حاضر هم یک 
انضباط بیشتری در مقام مقایسه با سال های 
گذشته ایجاد شده است. اما هنوز تا رسیدن 
به نقطه مطلوب فاصله داریم ومجلس کمک 
می کند تا  یک انسجام فکری و تولید یک 
ادبیات مشترک بین بخش های مختلف در 
کش��ور شکل بگیرد وامیدواریم که همه این 

موارد به نتیجه مطلوب برسند.

جلسه انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی برگزار شد
همزمان با س��فر رئیس جمهور به اس��تان مرکزی، نشست شورای انسجام 
بخش��ی صنعت آب و برق اس��تان ب��ا حضور دکتر حی��دری معاون حقوقی، 
پش��تیبانی و مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو و مریم کارگر نجفی مشاور 
وزیر نیرو و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مدیران صنعت آب و 

برق استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب  فاضالب استان مرکزی دکتر حیدری 
در جمع شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان با اشاره به حفاظت 
از منابع آب های زیر زمینی اظهار داش��ت: تخصیص پس��اب به صنعت و به 
بخش کش��اورزی یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو اس��ت که می توان با 
برنامه ریزی مناسب در راستای استفاده بهینه از آن به عنوان یک منبع پایدار، 

از برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی جلوگیری گردد.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو ضمن تاکید بر 
برگزاری جلس��ات منسجم انسجام بخشی در صنعت آب  وبرق اظهار داشت: 

انسجام در تصمیمات صنعت آب و برق و ارتباط دو سویه با مسئولین موجب 
س��هولت درخدمات رس��انی هرچه مطلوب تر و رضایت مندی هر چه بیشتر 
مشترکین خواهد شد. دکتر حیدری در ادامه خدمت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از واالترین ارزش ها دانست و اظهار داشت: از آن جهت که توفیق 
خدمت گ��ذاری در مجموعه وزارت نیرو و خدمات رس��انی در صنعت آب و 
برق که جز مولفه های اصلی در خدمت رسانی به مردم محسوب می گردد 
را بر عهده داریم باید با تالش ش��بانه روزی و اهتمام هر چه بیشتر در اتمام 
پ��روژه ها و بهره برداری هر چه س��ریعتر از آن ها در جهت رفاه حال مردم 

تالش نماییم. 
وی به ارایه راهکارهای متفاوت تامین مالی به منظور تسریع در اجرای پروژه 
ه��ا و همچنین رفع نیازهای مش��ترکین در صنعت آب و برق اش��اره کرد و 
اظهار داشت: الویت بندی و تسریع در انجام پروژه های در دست اجرا موجب 
حذف هزینه های مازاد و همچنین و بهره مندی هرچه س��ریع تر هموطنان 

م��ا از خدمات وزارت نیرو خواهد ش��د. معاون حقوقی، پش��تیبانی و مجلس 
شورای اسالمی وزارت نیرو عنوان کرد آنچه هدف دولت است تالش مدیران 
در حل مس��ائل و مش��کالت و چالش های پیش رو و همچنین ساماندهی و 
هم��وار نمودن طرح ها و پروژه ها تا مرحله بهره برداری اس��ت. وی در ادامه 
تصریح کرد: امیدوارم در س��ایه همکاری و در چارچوب یک برنامه منسجم 
بتوانیم در حوزه آب و برق در استان پیشرفت قابل مالحظه ای داشته باشیم. 
دکتر حیدری پرداخت به موقع مطالبات نیروی انسانی و ارزیابی ، گزینش و 
انتخاب ها شایسته در مراحل تبدیل وضعیت شاغلین را از اولویت های وزارت 
نیرو خواند  وی در در بخشی از سخنانش با اشاره به سقایی همکاران وزارت 
نیرو در مراس��م اربعین، بر برنامه ریزی دقیق و منسجم برای خدمتگذاری به 
زائران تاکید کرد. در این نشس��ت همچنین مدیران صنعت آب و برق استان 
مرکزی در سخنان جداگانه ای به ارایه گزارشی از عملکرد شرکت ها، و ارایه 

اهداف و راهکارها در حوزه فعالیت خود نمودند.
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جامعه

ایجاد ۴۰۰۰ ظرفیت جدید برای پذیرش 
معتادان متجاهر در تهران

معاون سیاسی اجتماعی اس��تانداری تهران از 
ایجاد 4۰۰۰ نفر ظرفیت جدید برای جمع آوری 
معتادی��ن متجاهر در تهران ظ��رف هفت ماه 
گذشته خبر داد.جوهری در مراسم راه اندازی ۶ 
مرکز گروه خاص و منع پذیرش آسیب دیدگان 
اجتماعی، گفت: تالش��هایی ظرف  هفت ماه 
گذشته از سوی قرارگاه اجتماعی انجام شده و 
حاصل آن نیز اقدامات موثری است که در حوزه 
جمع آوری معتادین متجاهر شاهد هستیم.وی 
اضافه کرد: زمانی کار در اس��تان و شهر تهران 
آغاز شد که چند سال بود حتی یک نفر افزایش 
ظرفیت برای  نگهداری معتادان متجاهر انجام 
نشده بود این در حالیست که تهران بیش از 5۰ 
درصد معتادین متجاهر کل کش��ور را در خود 
جای داده اس��ت.جوهری با اشاره به هم افزایی 
ص��ورت گرفته در قرارگاه اجتماعی و پیگیری 
وظای��ف و تکالی��ف دس��تگاههای حاضر در 
قرارگاه گفت:  در ۱۶ فرمانداری استان تهران، 
فرمان��داران به عن��وان روس��ای قرارگاههای 
اجتماعی شهرستانی جلسات را تشکیل دادند 
و وظای��ف موجود را بر عه��ده گرفتند. نتیجه 
اقدامات این ش��د ک��ه در هفت ماه گذش��ته 
4۰۰۰ ظرفیت جدید در اس��تان تهران اضافه 
شد و این مهم با همت همه دستگاهها به ویژه 
ش��هرداری تهران محقق  شد .به گفته معاون 
استاندار تهران، ظرف چهار ماه آینده نیز 4۰۰۰ 
ظرفیت دیگر برای تهران ایجاد خواهد شد و با 
تحق��ق ظرفیت 22 هزار نفری در تهران برای 
جمع آوری معتادان متجاهر، هدفگذاری عاری 
کردن چهره ش��هر تهران از معتادین متجاهر 
قابل اجرا خواهد بود تا روزی را ش��اهد باشیم 
که دیگر معتاد متجاهری در شهر تهران وجود 
نداشته باشد.جوهری تاکید کرد: شش مرکزی 
که امروز افتتاح می شود در مسیر حل معضالت 
جم��ع آوری معتادان متجاهر وی��ژه افراد منع  
پذیرش ایجاد شده است. پس از بحث و بررسی 
موانع موجود رفع و مرکزهای تخصصی برای 
این افراد احداث ش��د ، کار بزرگی که به فصل 

الهی امروز در تهران محقق شده است.

تاثیر 9۰ درصدی دز یادآور در کاهش 
بستری های کرونا

رییس مرک��ز مدیریت بیماری ه��ای واگیر با 
اعالم اینکه تزریق دز یادآور در کاهش مرگ و 
میر کرونا تاثیر 8۰ تا 9۰ درصدی دارد، گفت: 
برای مهار واریانت های نوپدید کرونا فعاًل راهی 
جز پر کردن خالء های واکسیناسیون نداریم. 
محمد مهدی گویا با بیان این مطلب در کارگاه 
آموزشی معاونان بهداشت دانشگاه های علوم 
پزش��کی کش��ور در هتل قلب تهران، گفت: 
متاس��فانه واریانت های جدید موجب افزایش 
سرایت بیماری، افزایش ظرفیت فرار ویروس 
از سیس��تم ایمنی، کاهش میزان آنتی بادی و 
افزایش ابتالی مجدد افراد ش��ده و ش��اهدیم 
که ۶ هفته اس��ت ک��ه در سراس��ر دنیا موارد 
ابت��ال و متعاقب آن مرگ و میر کرونا افزایش 
قابل توجهی یافته است.وی افزود: دلیل اصلی 
افزای��ش ابتال و مرگ ها این اس��ت که جهان 
انتظار نداشت کرونا در این فصل شروع مجدد 
داشته باشد و همه خود را پاییز و زمستان آماده 
کرده بودند. بنابراین احتمااًل پاییز و زمس��تان 
س��ختی در پیش خواهیم داشت. حتی کشور 
ام��ارات که ادع��ای پوش��ش ۱۰۰ درصدی 
واکسیناسیون داش��ت دچار جهش ویروس و 
همه گیری ش��د.دکتر گویا ب��ا تاکید بر این که 
از دانش��گاه های عل��وم پزش��کی می خواهیم 
نظام مراقبت سندرومیک را در مراسم اربعین 
جدی بگیرند، گفت: هفته گذشته ۱4۷۱ مورد 
و ای��ن هفت��ه 4۱۱9 مورد بس��تری کرونا در 
کش��ور داش��ته ایم. مرگ ها نیز از ۱8 به 4۰ و 
در این هفته به ۶9 مورد رسید. در استان های 
یزد، خراس��ان جنوبی، مازندران، کرمان، قم و 
هرمزگان شرایط سخت تر است.رییس مرکز 
مدیری��ت بیماری های واگیر ب��ا اعالم اینکه 
نرخ رش��د بس��تری ها در ته��ران از ۱۰8 به 
222 درصد و در الب��رز از ۱۰۶ به 242 درصد 
رسیده است، اظهار داشت: در 5 استان تهران، 
البرز، گیالن، بوش��هر و کرمان روند و ش��دت 
بستری ها ارزیابی شد که نشان داد اثربخشی 
واکسیناس��یون در مهار کرونا و کاهش ابتال و 
مرگها بسیار مثبت بوده است. االن کارآمدترین 
سالح ما واکسیناسیون است.  دکتر گویا بیان 
کرد: موارد افزایش در سالمندان رو به تشدید و 
تزاید است و جمعیت باالی ۶۰ سال کشور نیاز 
به توجه بیشتر دارند. باید به نسبت میزان این 
جمعیت و نیز قشر بیماران خاص در هر استان، 
تزریق دز یادآور افزایش یابد. همچنین از سهل 
انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی باید 

جلوگیری کرد.  

رییس سازمان محیط زیست: حق آبه 
هیرمند به نتیجه نرسیده است

رئیس س��ازمان محیط زیس��ت با اش��اره به 
آخرین وضعیت رهاس��ازی حق آبه رودخانه 
هیرمند گفت: مس��ئوالن افغانس��تان زیر بار 
اع��داد و ارقام ای��ران در خص��وص حق آبه 
هیرمن��د نمی روند.علی س��الجقه در گفت و 
گو با ایس��نا درب��اره آخرین پیگیِره��ا درباره 
رهاس��ازی حق آبه هیرمند اظهار کرد: وزارت 
نیرو با همتایان خود در کش��ور افغانس��تان 
جلسه داشته است اما متاسفانه این جلسات به 
نتیجه نرسیده است چون طرف مقابل زیر بار 
اعداد و ارقام ما نمی رود.وی در ادامه در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا در جلسات با اردوغان 
- ریی��س جمهوری ترکیه -در تهران درباره 
موضوعات زیست محیطی و سدهای ساخته 
ش��ده در این کشور صحبت ش��د؟ گفت: با 
اردوغان در این زمینه صحبت نشده است اما 
مباحثی که در اجالس محیط زیست مطرح 
شد، در حال پیگیری است.سالجقه در پایان 
درباره پیش��نهاد رئیس جمهوری کشورمان 
در خصوص ایجاد صن��دوق منطقه ای برای 
مقابله با ریزگردها اطهارکرد: سنگ بنای این 
کار گذاشته شده اس��ت و تاسیس آن دنبال 
می ش��ود. ایران باید س��هم خود را برای این 

صندوق تعیین کند.

حق پرستاری معلوالن به ۱.2 میلیون 
تومان می رسد

معاون امور توانبخش��ی س��ازمان بهزیستی 
کشور از افزایش 2۰ درصدی حق پرستاری 
افراد دارای معلولیت با شدت معلولیت شدید 
و خیلی شدید که در دهک یک تا هفت قرار 
دارند، خبر داد و گفت: مصوب ش��ده اس��ت 
کمک هزینه حق پرس��تاری در سال جاری 
به یک میلی��ون و 2۰۰ هزار تومان برس��د.
اصغر کاظمی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
ب��ه میزان کم��ک هزینه حق پرس��تاری به 
مددجویان مشمول تحت پوشش بیان کرد: 
در حال حاضر یک میلیون تومان به حساب 
حدود ۷۱ هزار فرد دارای معلولیت که با شدت 
معلولیت شدید و خیلی شدید در دهک یک تا 
هفت قرار دارند  به عنوان کمک هزینه حق 
پرستاری واریز می شود.وی با اشاره به افزایش 
2۰ درصد حق پرستاری طی سال جاری و با 
بیان اینکه سازمان بهزیستی برحسب میزان 
ت��وان و بودجه موجود ب��رای میزان افزایش 
کم��ک هزینه حق پرس��تاری تصمیم گیری 
می کند،  گفت: مصوب ش��ده اس��ت کمک 
هزینه حق پرس��تاری در سال جاری به یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تومان برسد و همچنین 
3۰ هزار نفر از افراد پشت نوبتی نیز از پشت 
نوبت خارج شده و به تعداد افراد مشمول حق 
پرستاری اضافه خواهند شد که این اتفاق در 

ماه جاری )مردادماه( رخ می دهد.

 BA۵ روند افزایشی کرونا با زیر سویه
سخنگوی س��تاد ملی کرونا آخرین جزئیات 
و مصوبات جلس��ه ستاد ملی کرونا را تشریح 
کرد.عب��اس ش��یراوژن در پیام��ی توییتری 
نوش��ت: »نکاتی از جلس��ه امروز ستاد ملی 
کرون��ا در تاری��خ اول مردادم��اه ۱4۰۱:۱. 
همچون بیشتر نقاط دنیا، شاهد روند افزایشی 
ابتالء به کرونا با زیرسویه BA5  هستیم که 
ما مسئوالن و عموم مردم باید مراقب باشیم 
با عادی انگاری ها، این روند شتاب بیشتری 
نگیرد.2.تاکید بر استفاده الزامی از  ماسک در 
هواپیماها، قطار و مترو، اتوبوس ها و همچنین 
در اماک��ن زیارت��ی و هیئت ه��ای مذهبی3 
.فعال ت��ر ش��دن طرح ش��هید س��لیمانی با 
همکاری بسیج مستضعفین که به غربالگری 
و  پیش��گیری توجه خاص دارد.4.مردم عزیز 
نسبت به تزریق نوبت  یادآور واکسن پس از 
۶ ماه از نوبت های قبلی اقدام نمایند.5.مراکز 
تزریق  واکسن باید فعال تر شوند.  مراقبت های 
بهداشتی مرزی هم باید با جدیت بیشتر دنبال 

شود.«

افزایش درگیری شهرها با کرونا
ی��ک اپیدمیولوژیس��ت و عضو هیئت علمی 
انستیتوپاس��تور ای��ران ب��ا اش��اره ب��ه تغییر 
رنگ بندی ه��ای کرونای��ی در اس��تان ها و 
شهرهای مختلف کشور گفت: متاسفانه پس 
از چند م��اه، رنگ بندی های قرمز مجددا به 
کشور بازگشته است.احسان مصطفوی درباره 
آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: آخرین 
درگیری پیک کرونا اواخر سال گذشته با پیک 
اُمیکرون بود که خوشبختانه به خاطر پوشش 
مناس��ب واکسیناسیون و ابتالی درصد قابل 
توجهی از جامعه به کرونا، چهار ماه آرام را در 
کشور تجربه کردیم، اما اتفاقاتی نیز به صورت 
موازی در جامعه جهانی رخ داد و زیرگونه های 
جدیدی از اُمیکرون ظهور و افزایش پیدا کرد. 
وی افزود: طبق بررس��ی های انستیتوپاستور 
ایران، زیرگون��ه BA2 تا خرداد ماه زیرگونه 
 BA5 غالب بود، اما از اوایل تیرماه زیرگونه
زیرگونه غالب شده که مهم ترین خصوصیت 
آن سرایت پذیری باال و تظاهرات بالینی نسبتا 

خفیف تر و متفاوت از قبل است.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس  سازمان امور اجتماعی 
درباره آمار حاشیه نشینی در تهران گفت: اگر 
سکونتگاه های غیررسمی را در نظر بگیریم، 
بیش از 4۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر زندگی 
می کنند.به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد 

عباس��ی درباره آمار حاشیه نش��ینی در شهر 
تهران گفت: براساس تعاریف مختلف می توان 
گفت که در کل کشور از 8 تا ۱2 میلیون نفر 
در حاش��یه زندگی می کنند. در مورد ش��هر 
تهران نیز همین است؛ اگر طبق تعریفی عام، 
مناطق پایینی شهر را حاشیه بدانید، جمعیت 
زیادی حاشیه نشین هستند اما اگر منظورمان 
سکونتگاه های غیررسمی است باید بگویم 
بیش از 4۰۰-5۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر 

زندگی می کنند.وی درباره علت وقوع پدیده 
حاشیه نشینی گفت: حاشیه نشینی یک آسیب  
اجتماعی است که دارای یکسری علل است 
و یکی از این دالیل این است که در نیم قرن 
اخیر به دلیل ش��کل گیری شهرهای خیلی 
بزرگ و صنعتی شدن آنها، روستاها خالی از 
سکنه شده است.او ادامه داد: البته این عارضه 
جهانی اس��ت و در عمده کشورهای درحال 
توسعه دیده می شود؛ به گونه ای که 42 درصد 

از جمعیت آسیا در سکونتگاه های غیررسمی 
زندگ��ی می کنند. از س��ویی دیگر، می توان 
گفت یکی از دالیل حاشیه نش��ینی، کثرت 
شهرنشینی بدون توجه به اصول و مؤلفه های 
شهرسازی است. علت دیگر نیز عدم توجه 
به مسائل س��اختاری اقتصادی مثل عدالت 
اجتماعی است که باعث شده است تعدادی 
از شهرنش��ین ها نیز به حاش��یه رانده شوند. 
افرادی که فقیر شده و به همین دلیل به نقاط 

ارزان تر می روند. در حقیقت می توان گفت که 
مسائل اقتصادی عامل اثرگذاری در ایجاد و 
تداوم حاشیه نشینی است.عباسی در واکنش 
به اظهارنظر یکی از مسئولین پیشین شهری 
مبنی بر اینکه »تهران بای��د این قدر گران 
شود تا هر کسی نتواند در آن زندگی کند«، 
گفت: این رویکرد برآمده از رویکردهای نظام 
س��رمایه داری لیبرالی اس��ت که در سراسر 

جهان نیز به چشم می خورد. 

۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین، پایتخت را محاصره کرده اند
رئیس  سازمان امور اجتماعی:

بازار فروش صنایع  دستی باید چندجانبه شود
مع��اون صنایع دس��تی و هنره��ای س��نتی 
کش��ور گفت: »باید به بازاره��ای دیجیتال 
و تج��ارت جهان��ی دیجیتال فک��ر کنیم و 
بتوانی��م همه مولفه ه��ا را در زنجیره ارزش 
مریم  ف��ارس،  کنیم.«به گزارش  جانمای��ی 
جالل��ی در بازدید از بازارچه صنایع دس��تی 
سرچش��مه ش��هر محالت گف��ت: »حوزه 
ب��ازار ف��روش محص��والت صنایع دس��تی 
بای��د چندجانبه ش��ود، یک��ی از ظرفیت ها 
بازارچه ها هس��تند که بازارچه باید نمادی از 

تمام میراث فرهنگی ملموس باشد تا بتواند 
گردش��گر را ترغیب به خری��د کند.«معاون 
صنایع دس��تی و هنره��ای س��نتی کش��ور  
تصریح کرد: »الزمه این ترغیب این اس��ت 
که تنوع محصوالت، شاخص س��ازی و بازار 
پردازی مختلف وجود داشته باشد تا فروش 
انجام شود. باید زنجیره تولید از ابتدا تا سبد 
مصرف مورد توجه باشد تا بتوان ارزآوری و 
سودآفرینی داشت.«جاللی بیان کرد: »تمام 
تالش دولت س��یزدهم بر این است که در 

این زنجیره ارزش وارد ش��ود و زمینه سازی 
فروش و فروش دیجیتال داشته باشیم، باید 
حتما به بازارهای دیجیتال و تجارت جهانی 
دیجیت��ال فکر کنیم و بتوانیم همه مولفه ها 
را در زنجیره ارزش جانمایی کنیم.«او ادامه 
داد: »هنرمن��دان بعد از دوران کرونا فرصت 
طالیی برای حض��ور در بازارهای مجازی، 
پلتفرم ها و س��ایت های مختلف پیدا کردند 
و ظرف زمان و مکان را شکس��تند. بازارچه 
زم��ان و م��کان مش��خصی ب��رای بازدید 

دارد ام��ا در فضای مج��ازی زمان و مکان 
خاص��ی وجود ن��دارد و وظیفه مس��ئوالن 
تسهیل گری برای حضور هنرمندان مجازی 
و سامان دهی حمل و نقل کاالست.«معاون 
صنایع دس��تی و هنره��ای س��نتی کش��ور  
گفت: »مش��کل تج��ارت دیجیتال موضوع 
حم��ل و نقل و اعتماد مش��تری و نمادهای 
اعتمادسازی اس��ت که باید در راستای رفع 
این مش��کل تالش ک��رد.«او در خصوص 
بیمه هنرمندان افزود: »متاس��فانه سال های 

گذش��ته هنرمندان، کارگر فصلی محسوب 
شدند و این نگاه فصلی بودن به هنرمندان 
باعث ش��د نتوانیم برنامه ریزی دائمی برای 
بیمه هنرمندان داش��ته باشیم و تمام تالش 
ما این اس��ت که در برنامه هفتم توس��عه و 
قوانین مجلس بت��وان بیمه هنرمندان را در 
قالب یک اصل ثابت تبدیل کرد، همچنین 
باید اشتغال هنرمندان رونقی داشته باشد که 
خودشان  اقدام به بیمه کنند و افرادی را نیز 

تحت پوشش دهند.«

مجوز سقط قانونی تنها با رأی قاضی صادر می شود
رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی:

گ�روهاجتماع�ی:رئیس گ��روه کنترل کیفی س��ازمان 
پزش��کی قانونی با اش��اره به اینکه مجوز سقط قانونی 
با رأی قاضی صادر می ش��ود، گفت: پس از صدور جواز 
سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می تواند 
به بیمارستان  هایی که فهرست آن ها را پزشکی قانونی 
در اختیار او قرار می  دهد مراجعه و اقدام به س��قط کند.
آس��یه جعفری درباره فرایند جدید صدور مجوز س��قط 
قانونی در گفت و گو ب��ا خبرنگار ایرنا با تأکید بر حفظ 
فوریت در بررس��ی درخواست های سقط قانونی، افزود: 
در صورت محدودیت زمان��ی و وجود فوریت در صدور 
مجوز سقط )به دلیل سن بارداری و نزدیکی آن با سقف 
زمانی برای صدور مجوز(، کمیس��یون س��قط با حضور 
قاضی، پزش��ک متخصص متعهد و پزش��ک قانونی در 
همان روز مراجعه تش��کیل و درخصوص صدور یا نبود 
صدور جواز تصمیم گیری می  ش��ود.روند جدید بررس��ی 
درخواس��ت های سقط قانونی در پزشکی قانونی چگونه 
است؟ وی در توضیح روند جدید بررسی درخواست های 
س��قط قانونی در پزشکی قانونی گفت: نخستین مرحله 
برای دریافت مجوز س��قط مراجعه م��ادر باردار به اداره 
پزش��کی قانونی مرکز اس��تان اس��ت البت��ه در برخی 
مراکز اس��تان  های بزرگ که دارای چند اداره هس��تند 
فقط یک��ی از اداره ها این متقاضیان را پذیرش می  کند.

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی افزود: 
در اس��تان  های پهناوری مثل سیس��تان و بلوچستان و 
کرم��ان به دلیل وس��عت و پراکندگی شهرس��تان های 
اس��تان، ام��کان مراجعه مادر باردار به ادارات پزش��کی 
قانونی برخی از ش��هرهای آن اس��تان )به غیر از مرکز 
اس��تان( نیز وجود دارد که البته تعداد این شهرها بسیار 
محدود است.وی ادامه داد: همچنین در موارد نادری که 
مادر به دلیل بیماری بستری است، همسر یا یکی دیگر 
از بستگان نزدیک می توانند با معرفی نامه پزشک معالج 
به اداره پزش��کی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط 
را از جان��ب م��ادر باردار مطرح کنند.م��دارک مورد نیاز 
برای مراجعه به پزشکی قانونی چیست؟جعفری درباره 
مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی گفت: 
در زمان مراجعه به پزشکی قانونی، الزم است مدارکی 

از س��وی متقاضی ارائه شود از جمله این مدارک کارت 
شناسایی معتبر، سونوگرافی اوایل بارداری، مدارک الزم 
دال ب��ر ناهنجاری جنین مانند س��ونوگرافی ناهنجاری 
جنین، اکوکاردیوگرافی یا گزارش آزمایش ژنتیک است 
و در صورتی که علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری 
خ��ود مادر اس��ت ارائه مدارک دال بر بیم��اری مادر به 
همراه گواهی پزش��ک معالج الزم است.این کارشناس 
معاینات بالینی س��ازمان پزشکی قانونی ادامه داد: پس 
از پذیرش و تش��کیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از 
پزش��کان مورد مصاحبه و بعضی اوقات معاینه می شود 
و در صورتی که مدارک ارائه ش��ده کامل نباشد مدارک 
تکمیلی نظیر س��ونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره 
با متخصصی��ن انجام می  گردد.وی ب��ا تأکید بر اینکه 
در پرونده های س��قط قانونی موضوع زمان و فوریت در 
بررسی و اعالم نظر یک موضوع اساسی است، تصریح 
کرد: پس از تکمیل پرونده چنانچه سن جنین در حدی 
باش��د که محدودیت شدید زمانی در صدور مجوز سقط 
وجود داشته باش��د )صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح 
یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می ش��ود( در همان 
روز کمیسیون سقط با حضور قاضی، متخصص متعهد 

و پزشک قانونی تشکیل و قاضی کمیسیون درخصوص 
صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم  گیری می  کند.
جعفری درباره مواردی که محدودیت زمانی ندارد گفت: 
در صورت��ی که با احراز همه ش��رایط الزم، محدودیت 
زمانی برای صدور مجوز وجود نداش��ته باش��د )صدور 
مجوز سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان پذیر 
اس��ت(، پس از تشکیل و تکمیل پرونده از مادر خواسته 
می  ش��ود تا در روز معینی )طی حداکث��ر ۷ روز آینده( 
مجددا مراجعه کند و در جلس��ه کمیسیون سقط حضور 
یابد، در آن جلس��ه براس��اس نظر قاضی کمیسیون در 
خصوص امکان صدور یا عدم صدور جواز سقط قانونی 
تصمیم  گیری می شود.به گفته وی در مواردی که علت 
تقاضای س��قط، ناهنجاری، بیماری جنین است، عالوه 
بر مادر، اخذ اظهارات همس��ر وی نیز ضروری اس��ت، 
در این موارد الزم اس��ت شناس��نامه مادر و همسر وی 
نیز ارائه ش��ود و در صورت عدم امکان حضور همس��ر، 
قاضی کمیس��یون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات 
همس��ر وی تصمیم گیری خواهد ک��رد، اما در مواردی 
که علت تقاضای س��قط، بیماری مادر باش��د، ضرورتی 
به اخذ اظهارات همسر نیست.رئیس گروه کنترل کیفی 

س��ازمان با اشاره به اینکه مجوز س��قط قانونی با رأی 
قاضی صادر می ش��ود، افزود: پس از صدور جواز سقط 
که در قالب رأی قاضی اس��ت، مادر باردار می  تواند به 
بیمارستان  هایی که فهرس��ت آن ها را پزشکی قانونی 
در اختیار او قرار می  دهد مراجعه و اقدام به س��قط کند.
جواز صادرشده برای س��قط حداکثر ۱5 روز اعتبار دارد 
و در صورت��ی ک��ه از اعتبار آن بگذرد ای��ن جواز باطل 
می  ش��ودوی خاطرنش��ان کرد: البته توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که جواز صادرش��ده برای سقط حداکثر 
۱5 روز اعتب��ار دارد و در صورتی که از اعتبار آن بگذرد 
این جواز باطل می  شود، برخی اوقات اعتبار رأی از این 
هم کمتر اس��ت زیرا انجام س��قط قانون��ی فقط قبل از 
چهار ماهگی امکان پذیر است و اگر سن جنین نزدیک 
به 4 ماهگی باش��د گاه مجوز س��قط صادرش��ده فقط 
یک روز اعتب��ار دارد و مادر باردار باید هرچه س��ریعتر 
به بیمارس��تان مراجعه کند.تهیه دارو برای انجام سقط 
وظیفه بیمارس��تان اس��تجعفری تأکید ک��رد: تهیه دارو 
برای انجام س��قط وظیفه بیمارس��تان اس��ت و فقط با 
مجوز س��قط قانونی )صادرشده توسط قاضی( و نسخه 
پزش��ک، داروی الزم از داروخانه بیمارس��تانی که مادر 
در آن بستری اس��ت توسط مسئولین بخش تهیه شده 
و مورد اس��تفاده قرار می گیرد.وی خاطر نشان کرد: در 
مواردی که مادر یا همس��ر وی ب��ه رأی صادره دال بر 
جواز یا عدم جواز سقط اعتراض داشته باشند، می  توانند 
به دادگاه تجدید نظر ویژه س��قط قانونی مراجعه کنندو 
امکان اعتراض تا حداکثر یک هفته بعد از زمان صدور 
رأی است ولی الزم است به سن جنین توجه شود، زیرا 
اگر سن بارداری بیش از چهار ماه باشد امکان تغییر در 
رأی صادره وجود ندارد.به گزارش ایرنا عباس مسجدی 
رئیس سازمان پزش��کی قانونی 3۱خردادماه امسال در 
نشس��ت خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد 
آمارسقط درمانی اعالم کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال 
یک هزار و 9۰3 تقاضای س��قط درمانی داش��تیم که از 
این تع��داد یک هزار و 4۷۷ نفر مج��وز دریافت کردند 
ضمن آنکه تعداد تقاضاها در مقایس��ه با مدت مش��ابه 

سال قبل رشد 2.5 درصدی داشته است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از مشخص شدن 
نتایج ثبت نام اینترنتی وام ضروری ۱5 میلیون تومانی این صندوق خبر داد.به 
گزارش ایرنا ، محمود مرتضایی فرد با اشاره به مشخص شدن نتایج ثبت نام 
وام ضروری ۱5 میلیون تومانی این صندوق گفت: نتایج ثبت نام وام ضروری 
که 3۱ اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام آنالین آن به اتمام رسیده بود، مشخص 
شد.وی با بیان اینکه »نتایج و اسامی واجدان شرایط از اول مرداد ماه۱4۰۱ در 
درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نش��انی sabasrm.ir قابل مشاهده 

است، افزود: بازنشستگان می توانند با شماره دفترکل بازنشستگی، کد ملی و 
شماره حساب بانک صادرات که از آن حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، 
نتایج اعالمی را مش��اهده کنند.وی ادامه داد: ورثه پسر که در سه سال آینده 
از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، وظیفه بگیران تک ورثه ای که سن 
آنان بیش از 8۰ س��ال باشد، بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که حکم ترمیم 
س��ال جاری برای آنان صادر نشده باش��د و درخواست هایی که فرم رضایت 
نامه وراث آنها در سامانه تایید نشده باشد، چهار دسته ای هستند که در ابتدا از 

لیست واجدین شرایط حذف شده اند.مرتضایی فرد اظهار داشت: پس از حذف 
این چهار گروه، تمامی متقاضیان باقی مانده بر اساس عواملی چون مجموع 
مانده وام های ضروری دریافتی )به ترتیب از کمترین به بیشترین مجموع وام 
دریافتی( و حقوق دریافتی )بر اساس آخرین حکم صادره و به ترتیب از کمترین 
به باالترین حقوق دریافتی( به صورت سراسری اولویت بندی شدند و از میان 
3۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده، 24۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت وام شدند که 

براساس اولویت بندی در 8 مرحله به حساب حقوقی آنان واریز می شود.

اسامی واجدان شرایط وام ضروری اعالم شد
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری:

 پرونده ساماندهی معتادان متجاهر در حال بسته شدن است
شهردار تهران:

گروهاجتماعی:ش��هردار تهران گفت: پس از 
گذشت هفت ماه از یک بحران عبور کردیم و 
هم اکنون پرونده ساماندهی معتادان متجاهر 
در حال بس��ته شدن است.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، علیرضا زاکانی در مراس��م افتتاح 
۶ مرک��ز گروه خاص و منع پذیرش آس��یب 
دیدگان اجتماعی افزود: خدمت، مش��ارکت 
و پیش��رفت س��ه کلمه ای بود که بر اساس 
آن کارکردهای ما در ش��هر آغاز ش��د و هم 
اکن��ون پس از هفت ماه از یک بحران عبور 
کردیم و امروز دوره تثبیت و بس��تن پرونده 
اس��ت در کنار آن از مدت ه��ا قبل کارگروه 
های کودکان کار ش��کل گرفت تا بتوانیم به 
ای��ن طفالن معصومی که در حال اس��تثمار 
شدن هستند کمک کنیم که گام بعدی انجام 

اقدامات الزم برای تکدی گران و بستن این 
پرونده است. وی با بیان اینکه امروز همه باید 
دست به دس��ت هم،  مسیر خدمت را دنبال 
کنیم، اظهار داشت: کلمه بعدی مشارکت بود 
و تالش کردیم که من ه��ا را کنار بگذاریم 
و ما ش��ویم، این کار انجام شده بسیار خوب 
بود که حداقل ۱4 دس��تگاه در آن مشارکت 
داشتند.  به گفته شهردار تهران، در کنار مراکز 
یاورشهر، مراکزی چون فشافویه، زیادیان و 
سروش در جای جای ش��هر ما وجود دارد و 
ض��رورت دارد که ای��ن کارها تبدیل به یک 
فرهنگ شود لذا با افتخار جمع ما در کنار هم 
حضور یافتند و این مس��اله حکایت از شکل 
گیری یک اراده جمعی اس��ت و مش��ارکت 
همه نهادها زمینه این خدمت را فراهم کرده 

اس��ت.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گف��ت: اینکه می گوییم خانواده و ناموس ما 
در کف خیابان اس��ت و باید مش��کل آنها را 
حل کنیم، حاکی از یک نگاه متفاوت اس��ت 
چرا که در گذشته می گفتند باید این افراد به 
حال خودشان باشند و آن را یک نوع زیست 
شهری می دانستند.  زاکانی ادامه داد: کلمه 
سوم پیشرفت بود و پیشرفت مادی و معنوی 
شهر در گرو مشارکت و خدمت است و مردم 
باید در یک سطح عالی، احساس خدمتگزاری 
و نوکری کنند و شایسته این خدمت هستند 
مردم و گروه های جهادی باید این کار را در 
دست بگیرند و تکمیل کنند و ما افتخار کنیم 
که شهر ما بی توجه به این معضالت نیست و 
گام به گام به سمتی برویم که به لطف الهی 

پرونده این موضوع و موضوعاتی از این دست 
که موانع پیشرفت جامعه هستند را ببندیم.به 
گفته وی، قولی به افراد آس��یب دیده ای که 
در این کمپ ها هستند، می دهیم و آن این 
است که همه تالش ما خدمت به شما است 
و قولی از ش��ما م��ی خواهم که تالش کنید 
متحول و س��ربلند و تبدیل به افتخار جامعه 
شوید.شهردار تهران خاطرنشان کرد: واقعیت 
تلخ این است که به هر دلیلی این افراد هستند 
و مه��م تغییر نوع نگاه و نوکری و خدمت به 
آنها اس��ت و باید ش��رایط را فراهم کنیم که 
این افراد بر مدار درست خود قرار بگیرند لذا 
گام اول در ق��رارگاه را معطوف به این افراد 
ق��رار دادی��م و تالش کردیم این مس��اله را 
طوری دنب��ال کنیم که رویه های گذش��ته 

تکرار نش��ود و در فرایند چندبخشی ناظر به 
بازسازی ش��خصیتی و جسمی و مهارتهای 
الزم برای اش��تغال در کنار توجه به خانواده 
ه��ای آنها و ایجاد پیوس��تگی بین خانواده و 
معت��اد و نهایتا نقش آفرین��ی اجتماعی آنها، 
رویه ای را دنبال کنی��م.  بنا به این گزارش 
، ای��ن ۶ مرکز ظرفیت پذیرش 3 هزار معتاد 
متجاهر را دارد و مراحل درمان،  سم زدایی، 
توانمندس��ازی،  هویت یابی و بازگش��ت به 
خانواده و جامعه برای آنها در این مراکز انجام 
می شود همچنین بر اساس مصوبات قرارگاه 
اجتماعی، مراحل کامل راه اندازی و پذیرش 
س��ه گروه منع پذیرش باالی ۶5 سال، زیر 
۱8 سال و زخم باز را شهرداری تهران تقبل 

کرده است
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اقتصاد خرد

تغییر الگوی کشت در اراضی زراعی 
حوضه دریاچه ارومیه

مدیر ام��ور زراعت س��ازمان جهادکش��اورزی 
آذربایجان شرقی از تغییر الگوی کشت در اراضی 
زراعی حوضه دریاچ��ه ارومیه خبر داد و گفت: 
کشت محصوالت آب بر در عرصه کشاورزی 
کاهش یافته است. جالل رحیم زاده در گفتگو 
با »عصر ایرانیان« با اعالم این مطلب گفت: با 
توجه به شرایط اقلیمی موجود و کاهش بارندگی 
و افزایش دما و وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه، 
در س��نوات اخیر اقدامات ج��دی در خصوص 
تغییر الگوی کشت و تغییر روش کشت و ارقام 
محصوالت زراع��ی از آب بر بودن به مصرف 
بهینه و محصوالت زراعی کم آب بر بودن انجام 
داده است. وی گفت: در این خصوص از جمله 
محصوالت مانند سورگوم علوفه ای و دانه ای، 
ذرت علوف��ه ای و چغن��در علوف��ه ای با آرایش 
کش��ت نوین و مناس��ب برای آبیاری نوار تیپ 
ب��ا حداقل مصرف آب با هدف کاهش مصرف 
آب ۶5 درصدی وجایگزینی نباتات علوفه ای کم 
آب بر به جای یونجه با زمان کاش��ت پاییزه و 
انتظاری مانند خلر، ماشک، تریتیکاله و کاشت 
نخود علوفه ای و چغندر علوف��ه ای و گاودانه و 
… و افزایش سطح زیر کشت گیاهان دانه های 
روغنی با هدف اصالح تن��اوب زراعی و تولید 
روغ��ن مورد نیاز کش��ور مانند کل��زا، گلرنگ، 
کاملینا، بالنگوی شهری، ارزن و جایگزینی بذور 
اصالح شده با بذور بومی بخصوص در گندم، جو 
و حبوبات و همچنین استفاده از ارقام زودرس در 
کلیه محصوالت زراعی از جمله استفاده از ارقام 
زودرس سیب زمینی در شهرستان های عجب 
شیر و بناب جهت استفاده از آب سبز تا حد قابل 
توجهی توانسته است در کاهش مصرف آب و 
پایداری محصوالت کشاورزی نقش بسزایی ایفا 

نماید.

خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
جاری 3۰ درصد افزایش یافت

رئی��س بنیاد مل��ی گندمکاران کش��ور گفت: 
خوش��بختانه میزان تولید و مهم تر از آن خرید 
گندم در س��ال زراعی جاری نس��بت به سال 
گذش��ته حدود 3۰ درصد افزایش داشته است. 
عطااهلل هاش��می افزود: این افزایش ناشی از 
مدیریت خوب مزرعه، کمک کارشناس��ان و 
مهم ت��ر از همه اصالح قیمت گن��دم بود که 
امسال با کمک شورای قیمت گذاری و اتخاذ 
سیاس��ت های حمایتی کمک مجلس و دولت 
اتفاق افتاد. وی گفت: سال گذشته نزدیک به 4 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن کل خرید ساالنه مان 
بود در حالی که تا حاال نزدیک به 5 میلیون و 
۷۰۰ هزار تن در کل کشور خرید شده و برآورد 
می شود امسال بین ۶.5 تا ۷ میلیون تن امسال 
خرید داشته باشیم. هاشمی اضافه کرد: تحقق 
این مهم باعث خواهد شد که امنیت غدایی ما 
بیش��تر و میزان واردات کم بشود و در نهایت 
کشاورزان هم از کاشت خودشان راضی بشوند 
و مصرف کنندگان راضی تر باشند. وی گفت: 
موضوع مهمی که اخیراً کشاورزان از آن گالیه 
داش��تند و در حال پیگیری هستیم، تأخیر در 
پرداخت مطالبات گندم کاران بود، چون گندم 
کاران وقتی گندم را می کارند در زمان برداشت 
انتظارشان این است که مطالباتشان پرداخت 

بشود، زیرا آنها بدهی دارند. 

بهره وری حداکثری ظرفیت صادراتی 
با رویکرد نوین وزارت صمت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت از 
ابتکار برپایی دفاتر رایزنی جدید برای بهره وری 
حداکثری از ظرفیت های موجود برای صادرات 
به ویژه محصوالت دانش بنیان، توس��ط این 
وزارتخانه خبر داد. محمد جواد حاجی حسینی 
در نشست کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ضمن بیان این 
مطل��ب، افزود: وزارت صم��ت در بازه فعالیت 
خود تع��داد رایزن های ایرانی برای پیش��برد 
اهداف تج��اری را از حدود 4 نف��ر به ۱۷ نفر 
رسانده که در برنامه بلند مدت به ۱2۰ خواهد 
رسید که چنین برنامه ای به صورت کارشناسی 
شده و هدفمند در دستور کار قرار گرفته و رشد 
تراز تجاری و افزایش چشمگیر نرخ صادرات 
غیر نفتی گواهی بر برنامه مند بودن سیاس��ت 
های تجاری وزارت صمت اس��ت. وی با بیان 
اینکه پی��ش از این نگاه سیس��تم حکمرانی 
صنعتی کش��ور عموما حمایت از بخش های 
نیازمن��د به پش��تیبانی و ابتدایی بوده اس��ت، 
گفت: وزارت صمت در دوره تحولی به صورت 
توامان با حمایت از بخش آسیب پذیر، حمایت 
جدی از واحدهای قدرتمند صنعتی کشور برای 
پیشبرد اهداف مدنظر و همچنین بهره مندی 
هرچه بیش��تر از بازارهای جهانی را در دستور 

کار قرار داده است.

اخبار

 عراق واردات ۶ محصول کشاورزی را 
ممنوع کرد

وزارت کش��اورزی عراق اع��الم کرد که با 
توج��ه به فراوان��ی ۶ محصول کش��اورزی 
واردات آنها به کش��ور از 2۱ ژوئیه تا اطالع 
ثانوی ممنوع است. حمید النایف، سخنگوی 
وزارت کش��اورزی ع��راق اع��الم ک��رد: از 
2۱ ژوئی��ه و ت��ا اطالع ثان��وی ۶ محصول 
کش��اورزی را دیگر وارد نخواهند کرد. وی 
دلیل این ممنوعی��ت واردات را فراوانی این 
محصوالت در کشورشان عنوان کرده است. 
به گفته این مس��ئول این محصوالت شامل 
سیب زمینی، هندوانه، طالبی، گوجه فرنگی، 
خیار، بادمجان می شود که ورود آنها از همه 

گذرگاه های مرزی کشور ممنوع است.

۵2 هزار واحد اقتصادی تعطیل یا نیمه 
تعطیل در کشور شناسایی شده است

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت 
احیا گفت: با اطالعاتی که از دس��تگاه های 
مختلف احصا ش��د، بی��ش از 52 هزار واحد 
تعطیل یا نیم��ه تعطیل شناس��ایی کردیم. 
سیدامیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی 
و مناطق مح��روم نه��اد ریاس��ت جمهوری 
در برنامه »ایران ش��هر« که از ش��بکه افق 
سیما پخش ش��د، در مقدمه س��خنان خود 
درباره تعداد کارخانه های تعطیل شده گفت: 
یکی از اش��کاالتی که در کش��ور از ابتدای 
دولت س��یزدهم مشاهده می ش��د، نبود آمار 
اس��ت. وقتی صحب��ت از تعطیلی واحدهای 
اقتصادی می شود، تلقی واحدهای صنعتی از 
آن ص��ورت می گیرد، در حالی که واحدهای 
اقتصادی ش��امل همه حوزه های کشاورزی، 
معدنی، گردشگری، خدمات و غیره می شود. 
در حوزه صنعت آمار مش��خصی داریم اما در 
بقیه حوزه ها خیر. وی با اش��اره به شناسایی 
52 ه��زار واحد تعطیل یا نیمه تعطیل گفت: 
کاری ک��ه م��ا در نهض��ت احی��ا واحدهای 
اقتصادی انجام دادیم این بود که در گام اول 
آمار دقیقی داشته باشیم. با کمک فرمانداران 
سراسر کشور و اطالعاتی که از دستگاه های 
مختلف احصا شد، به اطالعات خوبی دست 
پیدا کردیم و براس��اس چیزی که در سامانه 
ثبت ش��ده اس��ت، بیش از 52 ه��زار واحد 
تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایی کردیم. البته 

پیش بینی ما بیشتر از این عدد است.

تحویل ۱۰۰ هزار واحد طرح نهضت 
ملی مسکن تا پایان شهریور

مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرس��ازی از تحوی��ل ۱۰۰ ه��زار واح��د 
مس��کونی به عنوان اولی��ن واحدهای طرح 
نهضت ملی مس��کن تا پایان شهریور سال 
جاری و در شهرهای مختلف کشور خبر داد. 
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی در گفت و گوی ویژه 
خبری صدا و س��یما بیان کرد: تاکنون بیش 
از 5 میلی��ون و ۶۰۰ هزار نف��ر در هفت فاز 
اعالم شده در طرح های حمایتی دولت ثبت 
ن��ام کرده اند که بی��ش از 9۰ درصد ثبت نام 
کنندگان، پاالیش شده اند و اطالع رسانی نیز 
توسط ادارات کل اس��تان و شهرهای جدید 
ب��رای طی مراح��ل مورد نیاز در تش��کیل و 
تکمیل پرونده انجام ش��ده است. وی افزود: 
عم��ده ۱۰ درصد باقی مانده نیز ش��امل دو 
گروه می ش��وند که یا ثب��ت نامی های جدید 
و از ۱5 تیرماه به بعد هس��تند یا خانواده های 
دارای بیش از 3 فرزند هس��تند که مشمول 
قانون حمایت جمعیت می ش��وند و پاالیش 
آن ها نی��ز در حال انجام اس��ت. محمودزاده 
گفت: مجموعا حدود 5۶۷ هزار واحد در حوزه 
مسکن شهری در حال ساخت است که حدود 
5۰ هزار واحد آن بافت فرس��وده و مابقی آن 
پروژه های در حال س��اخت است. وی ادامه 
داد: حدود ۱۶۰ هزار واحد مس��کن روستایی 
و 333 هزار واحد نیز خودمالک اس��ت، بیش 
از 4۰۰ ه��زار واح��د نی��ز در مراحل ش��روع 
یعنی خاک برداری و فونداس��یون قرار دارند 
ک��ه مجموع آن ها یک و نی��م میلیون واحد 
می شود. محمودزاده اظهار کرد: از 4 میلیون 
واحد مورد تعهد 3 و دو دهم میلیون، مسکن 
شهری و مابقی آن مس��کن روستایی است 
و برای مسکن ش��هری یک میلیون و 58۰ 
هزار واحد زمین مسکونی تامین شده است. 
وی افزود: یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد هم 
اراضی برای الحاق به محدوده یا ش��هرک و 
... در مراحل بررسی کاربری در استان هاست 
که مجموع آن ها دو و 9 دهم میلیون استعداد 
تامین واحد دارد و بیش از 9۰ درصد اراضی 4 
ساله تاکنون تامین شده است. معاون مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی درباره 
شهرک س��ازی و مزایای آن در طرح نهضت 
ملی مسکن و در مواقعی که توسعه فیزیکی 
ش��هرها مناسب نیست، توضیح داد: سیاست 
ایجاد شهرک های جدید با دستورالعملی که 
در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
تصویب شد، بس��تر جدیدی را برای تسهیل 
ایج��اد ش��هرک های جدید توس��ط بخش 

خصوصی و بخش دولتی فراهم کرد.

انجمن جهان��ی تولید ف��والد، کل تولید 
فوالد ایران در نیمه نخس��ت سال جاری 
میالدی را ۱3.۶ میلیون تن اعالم کرد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، جدیدترین آمار 
منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولید 
فوالد نشان می دهد، کل تولید فوالد دنیا 
در نیمه نخست سال میالدی 5.5 درصد 

کاهش یافته و به 949 میلیون تن رسیده 
اس��ت. در نیمه نخست س��ال قبل ۱۰۰4 
میلیون تن فوالد در دنیا تولید شده بود. بر 
اساس این گزارش، کل تولید فوالد ایران 
در ماه ه��ای ژانویه تا ژوئن )دی ۱4۰۰ تا 
خ��رداد ۱4۰۱( بالغ ب��ر ۱3.۶ میلیون تن 
ب��وده که این رق��م در مقایس��ه با مدت 

مش��ابه س��ال قبل، ۱۰.8 درصد کاهش 
داشته اس��ت. ایران با تولید ۱3.۶ میلیون 
ت��ن، دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد دنیا 
در نیمه نخست 2۰22 بوده است. چین با 
تولید 52۶ میلیون تن، به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده فوالد دنیا در این دوره شناخته 
ش��ده است. با این حال، تولید فوالد چین 

در ای��ن دوره ۶.5 درصد کاهش داش��ته 
است. هند نیز با تولید ۶3.2 میلیون تن و 
ژاپن با تولید 4۶ میلیون تن به ترتیب در 
رتبه های دوم و سوم قرار داشته اند. تولید 
ف��والد آمریکا به عن��وان چهارمین تولید 
کننده فوالد دنیا نی��ز 2.2 درصد کاهش 
یافته و به 4۱.۱ میلیون تن رس��یده است. 

روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل 
به ترتیب رتبه های پنجم تا نهم را به خود 

اختصاص داده اند.

ایران دهمین فوالدساز جهان در نیمه نخست 2۰22
انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛

پیگیری سایه به سایه مسائل یکی از راه های کمک به دولت
سعید جلیلی مطرح کرد؛

یکی از کمک هایی که می توان به دولت داشت پیگیری 
س��ایه به سایه مسائل اس��ت که نیازمند نشاط اجتماعی 

جدی در جامعه به ویژه دانشگاه است
به گزارش »عصر ایرانیان«، سعید جلیلی در جمع بسیج 
اس��اتید دانشگاه علوم پزشکی مش��هد اظهار کرد: شهید 
چمران به اندازه ی وسع خود در آن زمان، ستاد جنگ های 
نامنظم تشکیل داد و از پیشروی دشمن جلوگیری کرد. 
هرک��س به اندازه ی وس��عی ک��ه دارد در کمک به حل 
مسائل کشور مسئول است. وی بیان کرد: حداقل انتظار 
در مسائل اجتماعی این است مشکالتی که راه حل های 
آن شناخته شده است ادامه پیدا نکند. رسیدن به نقطه ی 
مطلوب انتظار به حق جامعه اس��ت، یکی از پرسش های 
حائ��ز اهمیت و مطرح این روزها امید به آینده ی کش��ور 
اس��ت. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: همان گونه که در پزش��کی برای تجویز درست باید 
مبتنی بر فناوری های جدید و تجارب علمی-عملی یک 
تشخیص صحیح داشته باشید و سپس برای بهبودی بیمار 
نیاز است که این تجویز درست اجرا شود، در عرصه های 
اجتماعی نیز تا فهم درس��تی از مشکالت نداشته باشیم 
تجویز ما نمی تواند درس��ت و دقیق باشد. همان گونه که 
در  پزشکی پیشگیری اهمیت دارد در عرصه اجتماعی نیز 
می توان با پیش��گیری و هزینه ک��م از ایجاد هزینه های 
سنگین جلوگیری کرد و همان گونه که در پزشکی ممکن 
اس��ت یک بیماری مثل کرونا هم علت و هم درمان آن 
ناش��ناخته باش��د که البته باید برای آن راه حل پیدا کرد 
اما در خیلی موضوعات، مسائل و راه حل هایشان شناخته 
شده اس��ت، حداقل انتظار در مسائل اجتماعی این است 
مشکالتی که راه حل های آن شناخته شده است ادامه پیدا 
نکند. وی خاطرنشان کرد: کار بزرگ و جدی جبهه ای با 
مسئولیت مش��ترک همگانی، الزمه  حل مسائل مزمنی 
که س��ال های طوالنی س��ت ادامه دارد. برخی مسائل در 
کشور ریش��ه طوالنی دارد. سال ۱33۷ س��ازمان برنامه 
 وق��ت گروه��ی را از دانش��گاه هاروارد آمری��کا به ایران 
دع��وت می کند که 4 س��ال در ایران حض��ور دارند و در 
پایان چهارسال، یافته های خود را در کتابی تحت عنوان 
برنامه ریزی در ایران می نویس��ند. در این کتاب مس��ائل 
ای��ران را از دید خود بی��ان می کنند، این که چه تجویزی 
می کنند یک بحث اس��ت، اما مهم این است که پس از 
گذشت ۶۰ سال، برخی از آن مسائل کماکان باقی است. 
همان گونه که کرونا باوجود ناشناخته بودن پس از گذشت 
2 سال برای آن راه حل ارائه شد، نمی شود مسئله ای مثل 
تورم پس از گذشت ۶۰ سال کماکان بعنوان مسئله باقی 
بماند. در این ۶۰ س��ال مهمترین تحول انقالب اسالمی 
بوده است، انقالب شد تا آن ایرادات برطرف شود. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بیماری درست 
تشخیص داده شود اما تجویز درستی برای او نشود حتی 
با گذش��ت سال ها مشکلی حل نخواهد شد، در سال 4۱ 
برخی از این مش��کالت معرفی می ش��ود اما تجویزاتی 
که انجام  گرفته پس از گذش��ت س��ال ها مش��کالت را 
حل نمی کند برای مثال در س��ال 4۱ مش��کل را کمبود 
منابع درآمد بیان می کنند اما ۱۰ س��ال بعد که منابع ۱۰ 

برابر می ش��ود همان مشکالت مضاعف می شود. جلیلی 
اظه��ار کرد: ح��ل مس��ائل مزمنی که برای س��ال های 
طوالن��ی ادامه دارد به ی��ک کار بزرگ جبهه ای و جدی 
با مس��ئولیت مشترک همگانی نیاز دارد که فقط در رای 
دادن خالصه نمی ش��ود. اگ��ر در جامعه و به ویژه در بین 
نخبگان درک درستی از مسئله صورت نگیرد مسائل حل 
نمی ش��ود. در همین کتاب برنامه ریزی در ایران در سال 
۱34۱ می گوید کس��انی که می خواهند برای کشورشان 
برنامه بنویسند حاضر نیستند حتی تا روستاهای ورامین 
بیایند، تا مسئله شناخته نشود راه حل آن را نمی توان پیدا 
کرد ی��ا در این کتاب مطرح می ش��ود که بعضی بجای 
توجه به حل مس��ائل، به دنبال بدنیا آوردن فرزندشان در 
آمریکا هس��تند این مسئله ۶۰ س��ال پیش در این کتاب 
مط��رح می ش��ود. وی بیان ک��رد: اگ��ر درک صحیح و 
دقیق از مس��ائل در مباحث مختلف همچون اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، سیاست خارجی و داخلی 
وجود نداش��ته باشد مس��ئله ای غلط و پاسخی غلط تر از 
آن طرح می ش��ود و چندین سال توان کشور صرف یک 
موضوع اشتباه می شود. همان گونه که در یک برهه زمانی 
بیان ش��د که اگر فالن توافق صورت گیرد مس��ائل حل 
می شود و رش��د اقتصادی مثبت می شود و برمبنای این 
تش��خیص، تجویزهایی صورت گرفت و دنبال شد اما با 
این تجویز رشد اقتصادی که قرار بود مثبت هشت باشد، 
نه تنها صفر بلکه منفی شد. این مسئله فراتر از بحث های 
روز سیاس��ی اس��ت چرا که اگر تش��خیص های غلط و 
تجویزهای اش��تباه استمرار پیدا کند مجددا همان فرجام 
قبل را خواهد داش��ت. وی خاطرنش��ان کرد: باید نسبت 
آحادجامعه به ویژه اساتید دانشگاه با برنامه هفتم که درحال 
نگارش است، مشخص شود. یکی از مسائل حائز اهمیت 
عمر یک ملت است، اگر یک سال کشور مسیر اشتباهی 
را طی کند به عمر 8۰ میلیون نفر بی توجهی ش��ده، عمر 
مردم سرمایه ای است که در این زمینه هزینه می شود و 
خیلی فراتر از هزینه های مادی است. یک دانشجو از ۱8 

س��الگی که وارد دانشگاه می شود تا 28 سالگی، ده سال 
از بهترین دوران زندگی خود که وقت شکوفایی است را 
تقدیم می کند باید برای اشتغال او برنامه ریزی شود. شش 
برنام��ه قبل از انقالب با پارادایم های آن زمان و ش��ش 
برنامه بعد از انقالب نوش��ته شده اس��ت و این برنامه ها 
یک مسیری را طی کرده اند، حال باید با نگاهی مبتنی بر 
آینده و براساس تجارب گذشته به مسائل در زمینه های 
مختلفی چون نظام سالمت، سیاست خارجی، فرهنگ و 
دیگر زمینه ها توجه کرد تا برخی روندهای خطا تصحیح 
ش��ود و موضوعاتی که ناقص بوده ان��د تکمیل، از تکرار 
بعضی اش��تباهات جلوگیری و برخی روندهای درس��ت 
نیز تایید و تقویت ش��وند. دولت هایی ک��ه عهده دار کار 
می ش��وند یک بار س��نگین بر دوش آن ها قرار می گیرد 
برای کمک به دولت حتما الزم نیست که مسئولیتی در 
دولت داش��ت، یکی از کمک هایی که می توان به دولت 
داشت پیگیری سایه به سایه مسائل، تایید کارهای خوب، 
تصحی��ح کارهای غلط و تکمی��ل کارهای ناقص دولت 
اس��ت که این امر نیاز به یک نش��اط اجتماعی جدی در 
جامعه به ویژه دانش��گاه ها دارد، اس��اتید دانش��گاه که در 
عرصه های مختلف س��ال ها ب��ر روی موضوعاتی تامل 
داشته اند و رس��اله های زیادی را راهنمایی کرده اند یک 
س��رمایه بزرگ برای دولت ها بش��مارمی روند. جامعه ای 
بانش��اط اس��ت که آیه »کلکْم راٍع، َو کلکْم َمْسُؤوٌل« را 
درک ک��رده و می داند اگر در قرآن خطاب به مس��ئولین 
آمده اس��ت »ُقْل أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط« وظیفه جامعه را هم 
»لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط« عنوان می کند این جامعه می داند 
که این گونه نیس��ت عده ای مسئول شوند و عده ای کنار 
بنشینند. خیلی از موفقیت های انقالب مرهون همراهی 
و کمک جامعه بوده است که نمونه بارز آن دفاع مقدس 
اس��ت، این دید باید در عرصه اقتصاد، صنعت، فرهنگ، 
هنر و س��ایر عرصه ها هم مطرح شود. با همین نگاه باید 
نسبت جامعه دانش��گاهی، جامعه اساتید و آحاد جامعه با 
دولت مشخص ش��ود، این گونه نباشد که فقط از طریق 

اخبار کارها را پیگیری کنیم، هرکس باید در حد وسع خود 
به حل شدن مسائل کش��ور کمک کند. اگر ما شهدایی 
همچون ش��هید چم��ران را الگوی خود ق��رار می دهیم 
مش��اهده می کنیم شهید چمران وسع خود را در تشکیل 
س��تاد جنگ های نامنظ��م را در اهواز می بین��د و از این 
راه مانع پیش��روی دشمن می شود. هدف از تشکیل این 
جلسات باید شکل گیری یک حرکت پرنشاط باشد، برای 
مثال باید نس��بت آحاد جامعه به ویژه اس��اتید دانشگاه با 
برنامه هفتم که درحال نگارش است و قرار است 5 سال 
آینده کش��ور را ریل گذاری کند، مشخص شود. به عنوان 
نمون��ه در همین موض��وع نظام س��المت موفقیت های 
4۰ س��ال گذش��ته در عرصه هایی مانند گسترش شبکه 
بهداش��ت که امید به زندگی را از 55 به ۷۶ س��ال رساند 
یا مرگ و میر نوزادها از دوهزار به 25 نفر رس��اند و یا در 
موفقیت هایی که در مسئله کرونا داشت، باید تقویت شود 
و در مقابل باید از تکرار طرح های اشتباه در نظام سالمت 
که هزاران میلیارد برای اجرا آن هزینه ش��ده، جلوگیری 
کرد. جمع های متش��کل از اس��اتید باید ه��ر هفته گرد 
ه��م بیایند و هرکس در حد و وس��ع خ��ود چه به لحاظ 
علمی و چه اجرایی مباحث را دنبال کند، این گونه جامعه 
دانشگاهی پرنشاط شود و در روند کشور موثر باشد تا ۶۰ 
س��ال دیگر بیان نش��ود که کماکان مسائل ۱4۰۱ باقی 

است، همه ما برای حل این مسائل مسئول هستیم.
یک�یازکمکه�ایموثردانش�گاهبهدول�تمعرفی ���

اولویتهاست
جلیل��ی اظه��ار کرد: یکی از مس��ائلی ک��ه اهمیت دارد 
اولویت بندی اس��ت، هم چنان که در مسائل فردی نیز از 
بی��ن ده ها موضوع مهم باید اولویت ها را مش��خص کرد 
برای مس��ائل عمومی نیز باید امکان��ات موجود را چه از 
لحاظ مادی چه زمانی بررسی کنیم و برای آن ها اولویت 
ق��رار دهیم. یکی از کمک های موثر دانش��گاه به دولت 
معرفی اولویت هاس��ت. و بیان کرد: کش��ور یک منابع و 
یک مصارفی دارد، اگر منابع رشد نداشته باشد باال رفتن 
مصارف باعث ایجاد ناترازی می ش��ود برای ایجاد توازن 
باید یا منابع را افزایش داد یا مصارف را کاهش داد. خیلی 
از مصارف غیرضروری مانند ساخت برخی ساختمان های 
دولتی در تهران و بعضی شهرس��تان ها توجیه ندارد. باید 
از کاهش هزینه های غیرضروری در بخش های دولتی و 
عمومی ش��روع کرد. موضوع دیگر، افزایش منابع است 
که مهم ترین راه آن ک��ه مورد تاکید مقام معظم رهبری  
است بحث تولید اس��ت که باید بصورت واقعی افزایش 
یاب��د درغیر این صورت س��از و کارهایی چون خلق پول 
شکل می گیرد که باعث ایجاد تورم می  شود، اگر مسائلی 
مثل رش��د بی ضابطه نقدینگی به شکل واقعی حل نشود 
حتی باتغییر دولت ها این مش��کالت ادامه خواهد یافت. 
هر بخش باید نس��بت به کشور احس��اس وظیفه کند و 
برای خود ماموریت تعریف کند، مثال در مس��ئله اشتغال 
باید س��هم هر دانش��گاه برای ارزآوری و اشتغال حداقل 
برای دانش آموخته های خود مشخص شود هم چنان که 
در سایر عرصه ها مانند در ارتقا سطح فرهنگی جامعه باید 

نقش دانشگاه روشن باشد.

صدای سوت قطار سال آینده شنیده می شود
پیشرفت 9۰ درصدی راه آهن سنندج؛

پروژه راه آهن همدان به سنندج از پیشرفت 
9۰ درصدی برخوردار است و بر اساس وعده 
وزیر راه و شهرس��ازی، این پروژه زیربنایی 
احتماال س��ال ۱4۰2 به بهره برداری خواهد 
رس��ید. ش��رایط جغرافیایی و ه��م مرزی با 
کش��ورهای خارجی از جمل��ه ترکیه، عراق، 
ارمنس��تان، غرب  آذربایج��ان،  جمه��وری 
کشور شامل اس��تان های آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، ایالم، اردبیل، کردستان، 
کرمانش��اه به همراه اس��تان های لرستان و 
هم��دان را در موقعی��ت ش��اهراهی ارتباط 
ای��ران به اروپ��ا قرار داده، ش��اهراهی که با 

توجه ب��ه اهمیت ژئوپلیتیک گس��ترش آن 
رونق اقتصادی کش��ور را به همراه دارد. بی 
شک قطار توسعه اس��تان های غرب کشور 
زمانی به حرکت درآمده و زمینه س��از رش��د 
اقتصادی می ش��ود ک��ه ظرفیت های ریلی، 
راه��ی، ترانزیت��ی و مرزی اس��تان با برنامه 
ری��زی اصول��ی مس��ئوالن ب��ه کار گرفته 
ش��ود موضوعی که سالهاس��ت مورد غفلت 
تاریخی قرار گرفته است. کردستان به لحاظ 
ژئوپلیتیکی در منطقه بسیار مهمی از کشور 
ق��رار دارد و در حوزه ترانزیت کش��ور عراق 
و دیگر همس��ایه ها بس��یار تأثیرگذار است. 

توس��عه خطوط ریلی در این منطقه می تواند 
عالوه بر تحقق آرزوی دیرینه کردستانی ها 
به رون��د ترانزیت و تجارت کاال در مرزهای 
غربی کشورمان سرعت بخشد. بیش از ۱8 
س��ال اس��ت از آغاز پروژه س��اخت راه آهن 
هم��دان- س��نندج می گذرد و ه��م اکنون 
مرحل��ه ریل گذاری آن انجام ش��ده و برای 
تکمیل نهایی نیازمند اعتباری ویژه از سوی 

دولت و مجلس است.
درص�دیپ�روژهراهآه�ن پیش�رفت���۹0

سنندج
وزی��ر راه و شهرس��ازی در جریان س��فر به 

اس��تان کردستان از پیش��رفت 9۰ درصدی 
پروژه راه آهن همدان به س��نندج خبر داد و 
گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد که این 
پروژه در س��ریع ترین زم��ان ممکن به بهره 
برداری برسد. رستم قاسمی افزود: زیرسازی 
مس��یر صورت گرفته و ای��ن مرحله بیش از 
9۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرد: پیش بینی الزم برای 
تکمیل ایستگاه هایی که در مسیر قراردارند، 
صورت گرفته و برای تکمیل راه آهن همدان 
به سنندج بیش از هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته ایم. قاسمی ابراز امیدواری کرد 

که این پروژه زیربنایی در دولت س��یزدهم و 
در س��ریع ترین زمان ممکن به بهره برداری 
برس��د و اس��تان مرزی کردستان به خطوط 

ریلی کشور بپیوندد.
بهرهبرداریازراهآهنس�نندجدرسال ���

جاریامکانپذیرنیست
س��االر زارع مدی��ر اجرایی پ��روژه راه آهن 
همدان به س��نندج اظهار کرد: مس��ئوالن و 
تصمیم گیران ارشد کشور در راستای تحقق 
اهداف برنامه های توس��عه ای کشور از سال 
۱383 پ��روژه راه آهن تهران به س��نندج را 

کلید زدند.

 چرا آیین نامه واردات تصویب نمی شود؟
یک ماه تا وعده وزارت صمت؛

اگرچه مس��ئوالن وزارت صمت وعده تعیین 
تکلیف آیین نامه واردات تا پایان خرداد و انجام 
واردات تا شهریور ۱4۰۱ را وعده داده اند اما 
هنوز خبری از تصوی��ب آیین نامه در هیات 
دولت نیست. به گزارش خبرنگار مهر، تقریبًا 
4 سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد و 
اگرچه طبق وعده دولت قرار بود در خردادماه 
امسال وضعیت واردات خودرو تعیین تکلیف 
و تا شهریور ماه خودروهای خارجی اقتصادی 
وارد کش��ور شوند اما با این حال هنوز خبری 
از نهایی ش��دن آئین نامه واردات نیس��ت و 
مشخص نیست دلیل این تأخیر از کجا نشأت 

می گیرد. آیا دولت به دنبال محدودیت بیشتر 
در واردات است و یا اینکه سیاست گذار ارزی 
با نحوه واردات مخالفت کرده اس��ت. به هر 
حال آنطور که فاطمی امین وزیر صمت وعده 
داده بود این آئین نامه تا خرداد امسال باید در 
هیأت دولت تصویب و طی 2 تا 3 ماه بعد از 
تصویب واردات به کش��ور انجام شود؛ حتی 
منوچهر منطقی مع��اون صنایع حمل و نقل 
وزیر صمت وعده ورود خودرو تا شهریور ماه 
را داده و گفته اس��ت که »اجرایی شدن این 
آئین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است 
ضمن اینکه بر اس��اس برنامه ریزی صورت 

گرفته، تا شهریور ۱4۰۱ واردات خودرو انجام 
می ش��ود.« همچنین نمایندگان مجلس نیز 
ضمن ابراز تمایل به واردات خودرو می گویند 
که دول��ت باید هر چه س��ریع تر در این باره 
تصمیم گیری کند؛ مصطفی طاهری رئیس 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس تاکید 
می کند که »اب��الغ آئین نامه واردات خودرو 
در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد 
باید آئین نامه مربوط��ه در دولت تصویب و 

ابالغ شود.«
بازاربالتکلیف ���

بالتکلیف��ی در واردات خودرو در حالیس��ت 

که طب��ق گفته بازیگران ب��ازار خودرو، این 
ب��ازار طی 2 ماه گذش��ته در کم��ا فرو رفته 
اس��ت زیرا خریدار و فروشنده منتظر تعیین 
تکلیف واردات خودرو هس��تند و فعالیتی در 
بازار نمی کنند. سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
به مهر می گوید: در حال حاضر همه طرف ها 
در ب��ازار خودرو چه فروش��نده و چه خریدار 
منتظر تعیین تکلیف واردات هستند از این رو 
حتی نوسانات نرخ دالر هم روی قیمت های 
خودرو تأثیری نگذاشته است.نکته قابل توجه 
آنکه حتی با گذش��ت یک ماه از تابستان که 

به طور معمول فصل خرید و فروش خودرو 
اس��ت باز هم ب��ازار خودرو ت��کان نخورده 
و در رکود به س��ر می ب��رد؛ موتمنی در این 
ارتباط می گوی��د: خروج مصرف کنندگان از 
بازار در ش��رایط فعلی یک امر طبیعی است 
زیرا متقاضیان ترجیح می دهند صبر کنند تا 
واردات خودرو انجام ش��ود و سپس اقدام به 
خرید خودرو با کیفیت بهتری کنند و یا اینکه 
با ریزش قیمت ها، خ��ودرو با قیمت بهتری 
بخرند. بنابراین به نظر می رسد تا زمان انجام 
واردات خودرو، بالتکلیفی بازار ادامه خواهد 

داشت.



اخبار
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بانک و بيمه

بیمه سرمد بر مدار سودآوری 
صورت هالی مالی بیمه س��رمد نشان می دهد 
این شرکت در مسیر س��ودآوری قرار گرفته 
و س��ود س��ه ماه ابتدایی این شرکت در سال 
۱4۰۱ نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته، 
۶23۰ درصد رش��د داشته است. صورت های 
مالی سه ماه ابتدایی سال ۱4۰۱ این شرکت 
که بر روی س��امانه کدال منتشر شده است، 
نش��ان می دهد که سرمد حرکت بزرگی را به 
سمت سودآوری آغاز کرده است. بیمه سرمد 
در سال گذش��ته با مشکالتی مواجه شد که 
بزرگتری��ن نمود آن کاهش س��ودآوری این 
شرکت بود، مشکالتی که تغییرات در ترکیب 
هیات مدیره و مدیرعامل را به دنبال داش��ت 
تا س��رمد بار دیگر بتواند به مسیر سودآوری 
بازگ��ردد. حاال پ��س از چند م��اه از تغییرات 
در بیمه س��رمد، صورت های مالی سه ماهه 
ابتدایی س��ال ۱4۰۱ نش��ان از حرکت سرمد 
به سمت مسیر سودآوری دارد و این شرکت 
در صورت ه��ای مالی خود، 9۶8293 میلیون 
ریال )9۶ میلیارد تومان( سود شناسایی کرده 

و تغییر بزرگی را رقم زده است.

حضور بیمه کوثر در نمایشگاه صنعت مالی 
ش��رکت بیم��ه کوث��ر در چهاردهمی��ن دوره 
نمایشگاه صنعت مالی )بانک، بورس و بیمه( 
پذی��رای مخاطب��ان و عالقه  مندان اس��ت.
به گ��زارش روزنامه عصر ایرانی��ان به نقل از 
روابط عمومی بیمه کوثر، نمایش��گاه صنعت 
مال��ی )بانک، بورس و بیم��ه( از 2 تا 5 مرداد 
در محل دائمی نمایش��گاه های تهران برگزار 
می شود و سازمان ها و شرکت های فعال دولتی 
و خصوصی دس��تاوردها و توانمندی های خود 
را ارائه می دهند. ش��رکت بیمه کوثر به عنوان 
یکی از بیمه گران بزرگ کشور با هدف توسعه 
بازار در عرضه پوشش های مختلف بیمه  های 
اش��خاص و اموال به فع��االن صنعت مالی و 
همچنین شناسایی فرصت های مناسب برای 
سرمایه گذاری در این نمایشگاه حضور می یابد. 

ارتقاء سطح پاسخگویی شبکه بانکی 
کشور در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم با توجه به رویکرد مردمی 
ای��ن دول��ت و همچنی��ن برگ��زاری متعدد 
میزهای خدمت، س��طح پاسخگویی شبکه 
بانکی کشور افزایش چشمگیری یافته است. 
به گ��زارش روزنامه عصر ایرانیان به نقل از 
هیبنا، مرک��ز بازرس��ی وزارت اقتصاد برای 
تحرک بخش��ی به نظام بانکی و مالیاتی در 
پاس��خگویی به مطالبات مردم فعالیت خود 
را منس��جم تر کرده اس��ت. در همین راستا، 
ب��ا توجه به نیاز هر چه بیش��تر فضای مالی 
و بانکی به پاس��خگویی و ش��فاف سازی و 
افزایش مطالبات م��ردم و فعاالن اقتصادی 
با ارتقاء س��طح خدمات در این حوزه، مرکز 
بازرس��ی وزارت اقتصاد برای همسان سازی 
مطالبات و سطح پاسخگویی وارد عمل شده 

است. 

صندوق قرض الحسنه شاهد بازوی 
توانمند بنیاد شهید 

در حاش��یه مجمع صندوق قرض الحس��نه 
ش��اهد دکتر علیرضا قیطاسی رییس هیئت 
امناء، صندوق را بازوی توانمند بنیاد شهید در 
ارائه خدمات به جامعه شاهد و ایثارگر معرفی 
کرد. صندوق قرض الحس��نه ش��اهد، دکتر 
علیرضا قیطاسی رییس هیئت امناء صندوق 
قرض الحس��نه شاهد با ابراز رضایت از روند 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی 
ب��ه 29 اس��فند ۱4۰۰ ، گفت: خوش��بختانه 
صندوق قرض الحسنه شاهد طی سال های 
اخیر توانسته با برنامه ریزی و اقدامات موثر 
در راستای ارائه خدمات بیشتر و بهتر، گامی 
بلند در جلب رضایت حداکثری خانواده های 
معظم و معزز ش��اهد و ایثارگر بردارد. رییس 
هیئت امناء صندوق قرض الحس��نه شاهد با 
اشاره به گزارش بازرس قانونی و حسابرس 
مس��تقل اظهار کرد: بر اساس نظر موسسه 
حسابرس��ی مفی��د راهبر به عن��وان بازرس 
قانونی و حسابرس مس��تقل، وضعیت مالی 
صندوق قرض الحس��نه شاهد در تاریخ 29 
اسفند ۱4۰۰ و عملکرد مالی و جریان های 
نقدی آن برای س��ال مالی منتهی به تاریخ 
مذب��ور، از تمام جنبه ه��ای با اهمیت طبق 
استانداردهای حس��ابداری، مطلوب ارزیابی 
ش��ده اس��ت که نش��ان از انضب��اط مالی و 

مدیریت خوب در مجموعه دارد.

اخبار

مدیرعام��ل بانک ملی ایران ب��ا تاکید بر 

اهمی��ت برقراری ت��راز نقدینگی در بانک 
گفت: برقراری توازن میان منابع و مصارف 
بانک باید بیشتر مورد توجه واحدها و شعب 
باشد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، دکتر  محمدرضا فرزین در همایش 
بررس��ی عملکرد س��ه ماهه ابتدای سال 

۱4۰۱ بانک که ب��ا حضور اعضای هیات 
مدی��ره، اعضای هی��ات عام��ل، مدیران 
امور، ادارات امور ش��عب و جمعی دیگر از 
مدیران بانک به ص��ورت وبیناری برگزار 
ش��د، با تاکید بر اینکه باید سهم بانک در 
سیستم بانکی افزایش یابد، گفت: با توجه 

به سیاس��ت های پول��ی ۱4۰۱ باید منابع 
بیشتری در بانک جذب می شد بنابراین در 
طرح همت ملی، جذب منابع بیش��تر دیده 
شد. وی با اش��اره به حساسیت دو بخش 
pos و psp در ج��ذب یا خ��روج  منابع 
از بانک افزود: به منظ��ور برقراری توازن 

 POS میان ملی کارت ها و دستگاه های
در بانک، قرار اس��ت تا پایان امسال یک 
میلیون pos جدید به ش��بکه بانک ملی 
ایران اضافه شود و ضروری است تا ادارات 
امور و شعب زمان کافی را برای بازاریابی 

الزم در این زمینه لحاظ کنند.

ضرورت توجه بیشتر به تراز نقدینگی

مدیرعامل بانک شهرخبر داد :

مدیرعامل بانک ش��هر با بیان اینکه آماده پشتیبانی 
از طرح های حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث 
فرهنگی هستیم، گفت: فعاالن حوزه گردشگری می 
توانن��د به س��هولت و درکوتاه تری��ن زمان ممکن از 
خدم��ات و ظرفیت های این بانک بهره مند ش��وند.  
ب��ه گزارش روزنامه عصر ایرانی��ان  به نقل از روابط 
عمومی بانک ش��هر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی 
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان 
بانک ش��هر و وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی، با تبریک فرا رسیدن والدت با سعادت 
هفتمی��ن اختر تابناک آس��مان والیت، امام موس��ی 
کاظم )ع(، افزود: ظرفیت های بانک ش��هر در حوزه 
های مالی و پولی می تواند گره گش��ای مش��کالت 
حوزه گردش��گری کشور باشد. دکتر احمدی در ادامه 
با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر عدم زیرس��اخت 
های مناس��ب بزرگترین مشکل برای توسعه فضای 
گردشگری کشور است، تصریح کرد: ایران اسالمی از 
منظر تمدن و نقاط متنوع گردشگری؛ مقصدی جذاب 
برای گردشگران داخلی و خارجی است اما طی سال 
های گذشته همواره نتوانسته ایم بهره برداری کاملی 
از این فرصت داشته باشیم. وی با بیان اینکه درحال 
حاضر حتی مراحل ابتدایی پذیرایی از گردشگران در 
کشور به صورت مناسب وجود ندارد، گفت: در مراکز 

پذیرایی بین راهی نیز نیازهای گردشگران به درستی 
برآورده نش��ده و نیاز اس��ت با حمایت ش��بکه بانکی 
از متقاضی��ان فعالیت در حوزه گردش��گری، وضعیت 
موجود این صنعت نیز بهب��ود یابد. مدیرعامل بانک 
شهر در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک میان بانک ش��هر و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: این تفاهم نامه 
یک اقدام مهم برای حمایت ش��بکه بانکی از توسعه 

برنامه های حوزه گردش��گری کش��ور اس��ت. دکتر 
احمدی با تاکید بر اینکه بانک ش��هر خدمات خود را 
با سرعت و سهولت در اختیار تمامی شهروندان قرار 
م��ی دهد، گفت: کارنامه بان��ک در حمایت از صنایع 
مختلف، درخش��ان اس��ت. در همین راستا نیز تالش 
می کنیم با قراردادن تس��هیالت مناس��ب به فعاالن 
حوزه گردش��گری، آنها را در تهیه زیرس��اخت های 
مناسب برای گردشگران کمک کنیم. معاون توسعه 

مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی نیز در این مراس��م با اشاره موفقیت 
های بانک ش��هر در ش��بکه بانک��ی و حمایت های 
هم��ه جانبه این بانک از صنایع مختلف، گفت: بانک 
ش��هر می تواند حامی مهم و تکیه گاه مناسبی برای 
حوزه گردش��گری باشد. س��عید اوحدی با بیان اینکه 
امس��ال قطعا قدم های مهمی برای توس��عه صنعت 
گردشگری در کشور خواهیم برداشت، اظهار داشت: 
دولت و مجلس ش��ورای اس��المی هم تس��هیالت 
قاب��ل توجهی برای این مهم تأمی��ن کرده که قطعا 
با همکاری بانک شهر می توانیم تسهیالت مناسبی 
را ب��رای فعاالن حوزه گردش��گری تامین کنیم. وی 
ب��ا تاکید بر اینکه صنعت گردش��گری پس از صنایع 
خودروس��ازی به عن��وان دومین صنع��ت درآمدزای 
جه��ان مطرح می باش��د، اف��زود: ای��ن صنعت هم 
اکنون محور توس��عه اقتصادی برخی از کش��ورهای 
همس��ایه اس��ت. معاون توس��عه مدیری��ت و منابع 
وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی با 
اش��اره به اینکه این تفاهم نامه، پشتیبانی از اشتغال 
زودبازده و پایدار است، گفت: با همکاری بانک شهر 
درآینده نزدیک شاهد تسهیل در پرداخت تسهیالت 
به متقاضیان فعالیت در حوزه گردش��گری و توس��عه 

برنامه های این عرصه خواهیم بود.

بهره مندی فعاالن حوزه گردشگری از خدمات و ظرفیت های بانک شهر

تصویب صورت های مالی بانک صادرات ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات 
ایران در روز پنج شنبه 3۰ تیر ۱4۰۱ همزمان 
به صورت حضوری و برخط )آنالین(، برگزار 
و صورت های مالی س��ال مال��ی منتهی به 
پای��ان اس��فند ۱4۰۰ ب��ا حض��ور دارندگان 

اکثریت سهام مورد تصویب قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک صادرات 

ای��ران، در این مجمع که ب��ا حضور معاون 
بانک، بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، مدیر کل دفتر امور 
بانکی و بیمه وزارت اقتصاد به عنوان نماینده 
دولت، نماینده سهام عدالت، نماینده سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار تهران، حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانونی، مدیرعامل، اعضای 

هیئت مدی��ره، معاون��ان مدیرعامل، مدیران 
بانک و س��هامداران محت��رم در محل هتل 
المپی��ک و به ص��ورت حض��وری و برخط 
)آنالین( برگزار شد، پس از استماع گزارش 
هیئت مدیره به مجمع و گزارش حس��ابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی، صورت های مالی 
س��ال مالی منته��ی به پایان اس��فند ۱4۰۰ 

ش��رکت بانک صادرات ایران )سهامی عام( 
مورد تایید بیش از ۶5 درصد سهامداران قرار 
گرفت. در این مجمع سازمان حسابرسی به 
مدت یک سال به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی بانک تعیین ش��د. همچنین 
روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات و دنیای 
اقتصاد به عنوان روزنامه های رس��می برای 

درج آگهی ه��ای مربوط به بان��ک برگزیده 
ش��دند. انتخاب اعضای جدید هیئت  مدیره، 
از دیگر دس��تورات این مجمع بود که با رای 
اکثریت سهامداران، محمدرضا حسین زاده و 
محس��ن سیفی کفشگری به عنوان اعضای 
جدید هیئ��ت  مدیره بانک ص��ادرات ایران 

انتخاب شدند.

 ساحره آدم کشی که از من دور بود!
رابعه اس��کویی بازیگر س��ریال »مس��توران« درباره نقش خود در این سریال و نحوه 
همکاری اش با این مجمموعه توضیحاتی ارایه کرد. رابعه اس��کویی بازیگر شخصیت 
»طال« در س��ریال »مس��توران« درباره نقش خود در این مجموعه و پیوستنش به آن 
به »عصر ایرانیان« توضیح داد: س��ید جمال سیدحاتمی )کارگردان( و حمیده مقدسی 
)مس��ئول انتخاب بازیگران( از دوس��تان قدیمی من هس��تند، البته دلیل انتخابشان را 
نمی دانم ولی وقتی این دوستان من را انتخاب کردند، حتماً احساس کردند که می توانم 
از پ��س این نقش بربیای��م. وی ادامه داد: برای هر بازیگ��ری نقش های متفاوت یک 
انگیزه اس��ت برای بهتر ش��دن، یاد گرفتن و به وجود آوردن کاراکتری جدید. من هم 
خیلی مش��تاقانه بازی در این س��ریال را انتخاب کردم. اسکویی با اشاره به چالش های 
خود برای ایفای نقش ساحره تصریح کرد: این نقش بسیار از من فاصله داشت، او زنی 

اس��ت که به راحتی جان آدم ها را می گیرد، همه مردم را مریض می کند و ش��خصیتی 
است که از من کاماًل دور است، به همین دلیل هم برای من سخت بود که به نگاه ها و 
مدل دیالوگ گفتن های این شخصیت برسم و این مسئله فشار زیادی را روی من وارد 
می کرد. البته طراحی گریم و لباس نیز به شدت به من کمک می کرد برای نقش آفرینی 
بهتر شخصیت طال. وی در پاسخ به اینکه چه بازخوردهایی پس از پخش »مستوران« 
داشته است؟ گفت: خوشحالم که مردم کار را دیدند و دوست داشتند، ولی چند روز پیش 
اتفاق جالبی برای من رخ داد که موقعیت بامزه ای ایجاد کرد. با عینک و ماسک برای 
خرید به فروش��گاه نزدیک خانه مان رفته بودم، که متوجه شدم دو نفر داشتند در مورد 
س��ریال مس��توران و به طور خاص نقش من صحبت می کردند و می گفتند پس رابعه 
اس��کویی کجاس��ت، چه زمانی وارد سریال می شود؟ من آنجا کمی خندیدم و گفتم به 

خدا من آمدم چطور من را نشناختید! و بعد توضیح دادم که من شخصیت طال هستم. 
در کل خوشحالم این نقش تبدیل به شخصیتی شد که با نقش های قبلی من که مردم 
عادت به دیدن آن ها داشتند، متفاوت است. وی درباره ایفای نقش های تکراری عنوان 
کرد: ما باید به همه بازیگران فضا بدهیم، من خودم واقعاً خس��ته شدم، بس است. من 
کار انتخاب بازیگر و بازیگردانی هم انجام می دهم و معتقدم که به بازیگران جدید در 
این حرفه احتیاج داریم چون از هر بازیگر مثاًل 4 تا نداریم که ش��ما برای انتخاب بین 
آن ها مردد بمانید. ش��ما وقتی ش��خصیت اثر را می بینید، حس می کنید فقط مثاًل یک 
بازیگر اس��ت که به مدل این کاراکتر نزدیک است. این خیلی اتفاق بدی است و برای 
همین بازیگران از این سریال به آن سریال یا فیلم های سینمایی می روند. به نظر من 
مس��توران این طور نیس��ت و من دوست دارم با همه س��ریال هایی که در حال حاضر 

می بینیم فرق دارد و تیم بازیگران خوبی هم دارد. اس��کویی در پایان درباره بازیگران 
ناش��ناخته سریال نیز بیان کرد: معتقدم که چشم عادت می کند. اجازه دهید فصل دوم 
آن آماده شود، بعد چشم ها عادت می کند روی همین شخصیت های جدید. این واقعیتی 
اس��ت که من همواره به آن اعتقاد دارم و یاد گرفتم به همه چیز عادت می کنیم و این 

هم خوب است هم بد.

ایفای نقش های تکراری بس است؛
فرهنگی
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

نگران نباشید همیشه یک راه حل وجود دارد
روزگاري یک دهق��ان در قریه زندگي مي کرد که باید 
پول زیادي را که از یک پیرمرد قرض گرفته بود، پس 
مي داد.دهقان دختر زیبایي داش��ت که خیلي ها آرزوي 
ازدواج با او را داش��تند.وقتي پیرمرد طمعکار متوجه شد 
دهقان نمي تواند پول او را پس بدهد، پیشهاد یک معامله 
ک��رد و گفت اگر با دختر دهقان ازدواج کند قرض او را 
مي بخشد، و دخترش از شنیدن این حرف به وحشت افتاد 
و پیرمرد کاله بردار براي اینکه حسن نیت خود را نشان 
بدهد گفت: اصال یک کاري مي کنیم، من یک سنگریزه 
سفید و یک سنگریزه سیاه در کیسه اي خالي مي اندازم، 
دختر تو باید با چش��مان بسته یکي از این دو را بیرون 
بیاورد.اگر س��نگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من 
بشود و بدهي بخشیده مي شود و اگر سنگریزه سفید را 
بیرون آورد الزم نیست که با من ازدواج کند و بدهي نیز 
بخشیده مي شود، اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود 
باید پدر به زندان برود.این گفتگو در جلوي خانه کشاورز 
انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود.در همین حین 
پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت.دختر که چشمان 
تیزبیني داشت متوجه شد او دو سنگریزه سیاه از زمین 
برداشت و داخل کیسه انداخت.ولي چیزي نگفت!سپس 
پیرمرد از دخترک خواس��ت که یکي از آنها را از کیسه 
بیرون بیاورد.دخترک دست خود را به داخل کیسه برد و 
یکي از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و با ناشي 
بازي، بدون اینکه سنگریزه دیده بشود، وانمود کرد که از 
دستش لغزیده و به زمین افتاده.پیدا کردن آن سنگریزه 

در بین انبوه سنگریزه هاي دیگر غیرممکن بود.

تشييع شهيد مدافع امنيت »مهدی محمدی نسب« - قزوين ؟؟؟حکايت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱2۶(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو ثَبِّْطُهْم بِالُْفْرَقِة َعِن ااِلْحتَِشاِد َعلَْیِهْم و 
با پراکنده کردن آنان، از گردآمدنشان برضد مسلمانان 
بازدار. دش��منان اسالم لیاقت اتحاد وهمدلی را ندارند 
اتحاد و با هم بودن رمز پیروزی است و این کأنه جزء 

سنت های الهی است هر جا اتحاد باشد پیروزی حتمی 
اس��ت ولکن دش��من با هم بودن را بر علیه اسالم و 
مسلمین به کار می گیرد. این را باید دانست که اتحاد 
آنان به ضرر مسلمین اس��ت هرجا کفار ومشرکین با 
هم جمع شوند حتما توطئه ای خواهند داشت، و نکته 

مهم دیگر اینکه باید از اتحاد دش��من جلوگیری کرد 
هر تصمیمی که موجب اتحاد دش��منان گردد خیانت 
به اسالم و انسانیت اس��ت. همچنان که ایجاد تفرقه 
بین مسلمین حرام است جلوگیری از اتحاد دشمن نیز 

الزم است.
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دانشنامه

۷۱۰ ساخت کیت تشخیص مولکولي کرونا در کشور
محققان دانشگاه صنعتي امیرکبیر کیتي را طراحي کردند که مي تواند در عرض مدت 55 دقیقه ویروس کرونا 
را تش��خیص دهد.به گزارش مهر، امیرعباس اسماعیل زاده مدیر یک شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت، 
فعالیت خود را از س��ال ۱38۷ در خصوص تش��خیص و درمان بیماري سرطان آغاز کرد.وي با بیان اینکه در 
این ش��رکت روي 3 س��رطان شایع »سرطان ریه، پستان و کولون« تمرکز دارد، خاطرنشان کرد: سعي داریم 
در این راس��تا بتوانیم کیت هاي تش��خیصي را طراحي کنیم.مدیر این ش��رکت دانش بنیان ادامه داد: به دلیل 
ش��یوع بیماري کرونا، تمامي فعالیت هاي خود را در زمینه س��رطان کنار گذاش��تیم و به سرعت درصدد راهي 
براي تش��خیص این ویروس برآمدیم.به گفته وي، با پژوهش هاي ش��بانه روزي توانستیم کیتي مولکولي به 
روش real-time pcr را طراح��ي کنی��م که بتواند در کمترین زمان و با کمترین میزان ویروس، ویروس 
را در مخاط بیمار شناس��ایي کند.اس��ماعیل زاده خاطر نشان کرد: بعد از طراحي و ساخت کیت هاي مورد نظر 
درخواست خود را به اداره تجهیزات پزشکي فرستادیم و طي نامه اي کیت مورد نظر را به انستیتو پاستور طبق 
مقررات اداره کل تجهیزات پزشکي به این مجموعه جهت بررسي کمي و کیفي تحویل دادیم.وي ادامه داد: 
خوشبختانه تاییدیه کیت تشخیص مولکولي توسط انستیتو پاستور را اخذ کردیم و آن را به اداره کل تجهیزات 
پزشکي ارسال کردیم؛ اکنون در حال اخذ مجوز تولید هستیم تا بتوانیم بعد از آن به تولید انبوه برسیم.مدیر این 
هسته فناور خاطرنشان کرد: تاکنون از کشورهاي مختلف مانند آذربایجان، ترکیه، روماني، اسپانیا و انگلستان 
پیش��نهادهایي براي صادرات داش��ته ایم که در حال اقدام جهت اخذ تاییدیه اروپا جهت صادرات هستیم.وي 
یادآور شد: این کیت نه تنها مي تواند روند تشخیص ویروس کرونا را در کشور سرعت ببخشد، بلکه مي تواند 
ارزآوري بس��یار زیادي را براي کش��ور داشته باشد.دقت کیت هاي طراحي شده در این شرکت بین 2.5 تا ۱۰ 
برابر بیشتر از کیت هاي وارداتي است.اسماعیل زاده با بیان اینکه ساخت کیت هاي مولکولي در این شرکت، به 
روش LAMP است، خاطر نشان کرد: همه افراد مي توانند در آزمایشگاه هاي غیر تخصصي نیز این تست را 
با کیتي که طراحي کرده ایم، انجام دهند.بزاق فرد در داخل کیت قرار مي گیرد و پس از گرما دهي به مدت ۱ 

ساعت با تغییر رنگ مي توان به مثبت و منفي بودن  COVID-۱9در فرد پي ببرد.

واکسن کرونا تا پایان 2۰2۰ عرضه مي شود
یک نهاد دولتي در چین اعالم کرد که واکسن چیني کووید-۱9 مي تواند تا پایان سال میالدي جاري آماده 
و عرضه شود.به گزارش ایسنا، در حالي که کروناویروس جدید تاکنون بیش از ۶ میلیون نفر را آلوده کرده، 
حدود 3۷۰ هزار نفر را کش��ته و اقتصاد جهاني را ویران کرده اس��ت، کشورهاي مختلف که درگیر مبارزه با 
این بیماري هستند، به شدت در پي ساخت یک واکسن یا یک درمان براي این بیماري هستند.چین اولین 
کش��وري بود که این ویروس در آنجا ظهور کرد و تقریبا به تمام دنیا س��رایت کرد و به تبع آن، این کش��ور 
یکي از کش��ورهاي حاضر در خط مقدم مبارزه با این بیماري و توس��عه واکسن آن است.براساس اعالم یک 
نهاد دولتي در چین، در حال حاضر پنج واکسن در این کشور در حال توسعه و گذراندن آزمایشات هستند که 
در این میان، دو واکس��ن ایجاد ش��ده توسط دو شرکت وابسته به دولت چین مي تواند تا پایان سال 2۰2۰ یا 
اوایل سال 2۰2۱ آماده عرضه شود.به گزارش رویترز، این دو شرکت، موسسه محصوالت بیولوژیکي ووهان 
و انس��تیتوي محصوالت بیولوژیکي پکن هستند که آزمایش فاز دوم را براي واکسن هاي خود آغاز کرده اند 
و تاکن��ون آنه��ا را روي بیش از 2۰۰۰ نفر آزمایش کرده اند.گفته مي ش��ود، خط تولید موسس��ه محصوالت 
بیولوژیکي پکن قادر خواهد بود با ظرفیت کامل خود، بین ۱۰۰ تا ۱2۰ میلیون دوز واکس��ن در س��ال تولید 
کند.در حال حاضر پنج واکسن چیني در حال گذراندن آزمایشات انساني هستند که بیش از هر کشور دیگري 
در جهان به شمار مي آید.چین جایي است که به نظر مي رسد ویروس کووید-۱9 از آنجا منشاء یافته است و 
سازمان هاي بهداشتي و گروه هاي تحقیقاتي و حتي شرکت هاي خصوصي کوچکتر در این کشور در تالش 
هس��تند تا براي اولین بار به یک واکس��ن کووید-۱9 مؤثر در جهان برس��ند.در حالي که »شي جین پینگ« 
رئیس جمهور چین قول داده اس��ت که هرگونه واکسن موفقیت آمیز را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد، 
طبق گفته بلومبرگ، تولید واکس��ن در چین در گذش��ته با مباحث کیفیت تولید و اختالل ایمني روبرو بوده 
اس��ت.انتظار چین براي آماده شدن واکسن کووید-۱9 تا پایان س��ال 2۰2۰ نسبت به برآوردهاي قبلي که 
حداقل یک سال را پیش بیني مي کرد، شتابزده به نظر مي رسد.اما این هفته، »آنتوني فاوسي« مدیر انستیتوي 
ملي آلرژي و بیماري هاي عفوني آمریکا گفت که واکسن کووید-۱9 با توجه به صدور مجوز براي آزمایشات 
سریع واکسن توسط FDA مي تواند اوایل ماه نوامبر آماده شود.طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، در حال 
حاضر بیش از ۱۰۰ واکس��ن بالقوه کووید-۱9 در آزمایش��ات پیش بالیني هستند که ۱۰ مورد از آنها در این 

هفته به مرحله آزمایش هاي انساني رفته اند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 نظر به اینکه پرونده  خانم فروغ جعفرزاده  فرزند محمود  به علت غیبت در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در دست بررسی است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت خدمتی خود مراجعه ننموده اند ،  به نامبرده 
ابالغ می گردد، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتش��ار آگهی نس��بت به ارسال دفاعیه خود به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه  به آدرس تهران ولنجک جنب بیمارس��تان طالقانی  اقدام نمایند . بدیهي است پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 

۱8 آئین نامه اجرایي قانون رسیدگي به تخلفات اداري عمل خواهد شد .

» آگهی احضاریه «
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 م / الف: ۱۶3۰
شناسه آگهی: ۱3۵3۴۵۶

شکس��ت کارزار حداکثری غرب علی��ه ایران و هراس از 
تبدیل ش��دن تهران به مرکز ثقل دیپلماس��ی منطقه در 
س��ایه تداوم همکاری ه��ای راهبردی تهران - مس��کو 
باعث ش��ده که غربی ها در روزه��ای اخیر با تکنیک ها 
و ش��گردهای رس��انه ای مختلف در ص��دد تخریب این 
مناسبات برآیند. چند روز بعد از تور نافرجام »جو بایدن« 
رئیس  جمهوری دموکرات آمریکا به خاورمیانه که اهداف 
ضدایرانی و روسی آن بر کسی پوشیده نبود، نشستی سه 
جانبه بین روس��ای جمهوری ایران، روس��یه و ترکیه در 
تهران برگزار شد که پیامی آشکار به آمریکا و متحدان آن 
مخابره می کرد؛ پیامی با این محتوا که نه کارزار تهدید و 
تحریم غرب کارآمد بوده و نه تالش برای انزوای ایران و 
روسیه راه به جایی خواهد برد. تردیدی وجود نداشت که با 
سفر »والدیمیر پوتین« رئیس  جمهوری روسیه به ایران، 
بالفاصله جوسازی رس��انه ای غرب علیه همکاری های 
استراتژیک این دو کشور قوت بگیرد. بنابراین آنها تالش 
کردند ضمن القای ناچیز بودن دس��تاوردهای سفر برای 
ایران، بار دیگر افکار عمومی داخل کشور را علیه کرملین 
هدایت کنند؛ اتفاقی که تازگی ندارد و همواره در جریان 
سفرهای دیپلماتیک یا امضای توافقی مهم بین دو کشور، 
این تاکتیک ها تکرار می ش��ود همان گونه که در جریان 
س��فر دی ماه ۱4۰۰ آیت اهلل »س��یدابراهیم رئیسی« به 

مسکو نیز شاهد آن بودیم.
واکاویش�گردهایرس�انهایغربدرجریانس�فر ���

رئیسیبهمسکو
اهمیت س��فر رئیس جمهوری کش��ورمان به روسیه که 
بس��تر را برای تهیه نقش��ه راه 2۰ س��اله همکاری های 
بلندمدت هموار کرد با موجی از تاکتیک های کارشکنانه و 
جوسازی رسانه ای دشمن همراه بود؛ شگردهایی با رنگ 
وبوی روسیه هراس��ی که از لحظه اس��تقبال در فرودگاه 
مس��کو آغاز و به ابعاد میز مذاکره کش��یده  ش��د. آنها اما 
چشمان خود را بر روی موضوعاتی چون دیدار سه ساعته 
روسای جمهوری دو کشور، سخنرانی رئیسی در مجلس 
»دوما« و نماز خواندن وی در کاخ کرملین بستند.- آنها 
به القای تحقیر ملت ایران در فرودگاه مس��کو پرداختند 
و در همان بدو ورود رئیس��ی به فرودگاه مس��کو، دست 

به کار ش��دند تا عدم حضور پوتین در ف��رودگاه را برای 
اس��تقبال از رئیس��ی به منزله تحقیر ایران معرفی کنند. 
آنها گزارش ها و تحلیل های زیادی را عامدانه نگاش��تند 
تا به این پرسش ساختگی و هدفدار پاسخ گویند که »چرا 
پوتین به اس��تقبال رئیسی به فرودگاه مسکو نرفت؟« در 
حالی که بر کسی پوشیده نیست روسای جمهوری ایران 
و روس��یه در جریان سفرهایی که طی سال های اخیر به 
س��رزمین یکدیگر داش��ته اند، هیچگاه در فرودگاه مورد 
اس��تقبال رسمی همتای خود قرار نگرفته اند. همان گونه 
که در س��فر چند روز پیش پوتین به تهران نیز رئیس��ی 
به اس��تقبال او نرف��ت.- تهییج افکار عموم��ی با القای 
»وابس��تگی« تهران به مس��کو، پروژه دیگری است که 
غربی ه��ا با هدف دامن زدن به »روسیه هراس��ی« و زیر 
سوال بردن استقالل ایران همواره پیش می برند.- القای 
نادیده انگاری جایگاه مقام های ایران از س��وی روسیه و 
بی احترام��ی به مقام های ایرانی از طرف پوتین، یکی از 
مضامینی است رس��انه های خارجی فارسی  زبان تالش 
می کنند به مخاطبان القا کنن��د.- القای نقش انفعالی و 
مس��یر ناگزیر ایران برای تمایل به سمت روسیه از دیگر 
مضامین پرتکرار رسانه های معاند است. این رسانه ها ادعا 
می کنند که تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران موجب 
شده تا این کشور از سر ضعف و به اجبار به سمت شرق 
رو بیاورد.- تاکید بر ناهمس��ازی سیاس��ت نگاه به شرق 
تهران با منافع ملی ایران از دیگر مضامین برجس��ته ای 
است که رسانه های غربی به مخاطبان خود القا می کنند.
چراییهراسغربازتعمیقروابطایرانوروسیه ���

اینکه چرا غرب با بهره گیری از ابزارهای مختلف در صدد 
ایجاد و تعمیق شکاف بین ایران و روسیه برآمده به دالیل 
مختلفی مرتبط اس��ت که در ذیل به شماری از آن اشاره 

می شود؛
تبدیلایرانبهمرکزثقلدیپلماسیمنطقه���

با تمرکز دولت سیزدهم بر کشورهای همجوار و منطقه، 
بازخورد ملموس و عینی آن تبدیل شدن تهران به کانون 
دیپلماسی در منطقه است همان گونه که در سفر پوتین 
و اردوغ��ان به ای��ران این موضوع را اثبات کرد. پیش��تر 
نیز تهران میزبان نشس��ت های مختلف چون اجالس��ی 

بود که برای برون رفت افغانس��تان از بحران برگزار شد. 
این واقعیت درس��ت مقابل ه��دف آمریکا قرار دارد که با 
ابزاره��ای مختلف همچون تهدی��د و تحریم در صدد به 

انزوا کشاندن تهران برآمده است.
غرب،نگرانازبیاهتمامیتهرانبرایاحیایبرجام ���
آمری��کا و متحدان اروپایی این کش��ور همواره با تمرکز 
بر تحریم ایران ذیل کارزار »فش��ار حداکثری«، در صدد 
بازگرداندن تهران به توافقی )برجام( برآمده بودند که پیشتر 
از س��وی کشور ما به صورت یکجانبه اجرا می شد. اینک 
نزدیکی ایران و روس��یه به عنوان یک اهرم فشار ایران 
به اروپا و آمریکا قابل ارزیابی اس��ت. برخی کارشناسان 
سیاس��ی در این خصوص معتقدند، ایران تالش می کند 
با نش��ان دادن نزدیکی به مسکو، اروپا و آمریکا را نسبت 
به ش��کل گیری روندی جدید نگران و با این اقدام، اروپا 
و بیش از آن آمریکا را به قبول درخواس��ت های منطقی 
تهران در ارتباط با برجام در مذاکرات مربوط به آن ترغیب 
کند. از نگاه این کارشناسان رفتار ایران اما نه یک نمایش 
بلکه رفتاری منطقی و مبتنی بر توازن بخشی به تعهدات 
برجامی است. آمریکا پیشتر تالش می کرد که کرملین را 
مسئول نافرجامی مذاکرات معرفی کند در حالی که بیش 
از یکصد تحریم در دولت بایدن علیه ایران نشان داد که 
این نه روس��یه بلکه آمریکا است که از زیاده خواهی های 
خود در مس��یر احیای توافق دس��ت بردار نیست. اینک 
تهدی��د »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
مبن��ی بر اینکه تهران بین برجام و روس��یه باید یکی را 
انتخاب کند، از هراس و نگرانی عمیق غرب نس��بت به 

تداوم همکاری های ایران و روسیه حکایت می کند.
ائتالفسازیهایشرقیدرمقابلغرب ���

رقاب��ت دائم��ی آمریکا با چین و جنگ نیابتی با روس��یه 
در اوکراین، کش��ورهای ش��رقی به ویژه آس��یایی را به 
س��متی برده تا منافع خود را در ائتالف هایی جدا از غرب 
دنبال کنند. در ماه های اخیر درهای باز »ش��انگهای« و 
»بریکس« با بازیگردانی روس��یه بر روی کشورهای این 
پهن��ه جغرافیایی همچون ایران، باع��ث هراس غرب از 
تقویت جبهه روسی وائتالف های ضداروپایی- آمریکایی 

شده  است. 

چرا غرب از مناسبات راهبردی تهران- مسکو هراسان است؟
غربی ها نگران از بی اهتمامی تهران برای احیای برجام

وزیرخارج��ه ع��راق در گفتگو با یک ش��بکه عراقی از 
برگزاری نشس��تی علنی می��ان وزرای خارجه ایران و 
عربس��تان س��عودی، در آینده نزدیک خب��ر داد. »فؤاد 
حسین« وزیرخارجه عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
رووداو اع��الم ک��رد که دی��دار آینده مقام��ات ایران و 
عربس��تان س��عودی در بغداد به ص��ورت علنی برگزار 
می ش��ود. وی اف��زود: تالش می کنیم ک��ه زمان دیدار 

علنی میان وزیران خارجه عربس��تان س��عودی و ایران 
را بزودی اعالم کنیم. فؤاد حس��ین اعالم کرد: پیش از 
این پنج نشست در سطح امنیتی میان دو کشور برگزار 
شده اس��ت. محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان از ما 
خواسته است دیداری را با حضور وزیرخارجه عربستان 
و همتای ایرانی اش در بغداد برگزار کنیم. وی افزود: ما 
در شرایط کنونی در حال برگزاری مقدمات الزم برای 

برگزاری دیدار علنی میان وزیرخارجه این دو کشور در 
بغداد هستیم. وزیرخارجه عراق تاکید کرد: نشست های 
قبلی مسئوالن ایرانی و عربستانی به صورت محرمانه 
برگزار می شد اما با میانجیگری عراق این نشست ها به 
صورت علنی برگزار خواهد ش��د. گفتنی است که بغداد 
تاکنون میزبان چند دوره گفتگو میان ایران و عربستان 

بوده است.

گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا خواس��تار رس��یدگی 
جدی و فوری دولت این کشور به بحران رو به رشد آب 
و هوایی ش��دند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی کنگره 
آمریکا »هیل«، ش��ماری از نمایندگان دموکرات کنگره 
آمریکا اعالم وضعیت اضطرار آب و هوایی از سوی رئیس 
جمهور این کشور را خواس��تار شدند. بنا به نوشته هیل، 
قریب به ۶۰ عض��و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
ط��ی نامه ای خطاب به »جو بایدن« از وی خواس��تند تا 
وضعی��ت اضطراری آب و هوایی ملی اعالم کند، اقدامی 
که به گفته آنها به او اختیارات بیشتری در جهت رسیدگی 

به تغییرات آب و هوایی می دهد. »الکساندریا اوکاسیو-
کورت��ز« نماینده دموکرات نیوی��ورک و »ارل بلومناور« 
نماینده اورگن از جمله امضاکنندگان اصلی این نامه بوده 
و اینگونه اس��تدالل کردند که رئیس جمهور آمریکا باید 
با به کارگیری قدرت کام��ل قوه مجریه درجهت مقابله 
با گس��تره و فوریت بحران آب و هوایی این کشور عمل 
کند. در بخشی از نامه نمایندگان کنگره آمریکا آمده است 
ک��ه اعالم وضعیت اضطراری ملی به ایاالت متحده این 
اختی��ار را می دهد تا صنعت داخلی خود را بس��یج کرده، 
تولی��د داخلی فناوری های انرژی پاک را ارتقا بخش��د و 

زیرساخت های الزم برای انرژی تجدیدپذیر را ایجاد کند. 
نماین��دگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا معتقدند 
ک��ه آمریکا ابزارهای الزم برای ایجاد یک صنعت انرژی 
تجدیدپذی��ر قوی، ایجاد میلیون ها ش��غل با کیفیت باال 
دراین کش��ور و جوان س��ازی اقتصاد پس از همه گیری 
کرون��ا را دارد. ای��ن نامه در حالی منتش��ر می ش��ود که 
رئی��س جمهور آمریکا در س��خنرانی روز چهارش��نبه در 
ایالت ماساچوس��ت از تغییرات آب و هوایی در این کشور 
به عنوان یک اضطرار ن��ام برد، اما از صدور اعالمیه ای 

مرتبط در این زمینه خودداری کرد.

وزیرخارجه عراق در گفتگویی خبر داد؛

نمایندگان کنگره:

درخواست ولیعهد سعودی برای دیدار علنی وزرای خارجه ایران و عربستان

بایدن وضعیت اضطرار ملی آب و هوایی اعالم کند

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: 2۰۰ پرده نمایشگاه 
جنایات آمریکا در جنگ وجود دارد که با رس��وا شدن 
آنها قابل پیگیری است و کمترین نتیجه گیری حقوقی 
ما برابر آمریکا بازدارندگی آنهاست. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده 
س��پاه در همایش معاونت حقوقی س��پاه با بیان اینکه 
خداوند متعال دوس��ت دارد کس��ی که مورد ظلم واقع 
ش��ده اس��ت، فریاد دادخواهی اش را بلن��د کند و علیه 
ظلم س��خن بگوید، در خصوص لزوم اقدامات حقوقی 
درباره جنایات آمریکایی ها اظهار داش��ت: برای اینکه 
ظلم و جنایت های آمریکا علیه مردم کش��ورمان دیده 
ش��وند، باید حق مان را مطالبه و از ابتکار عمل هایمان 
استفاده کنیم تا بتوانیم درست و مستند جنایات آمریکا 
را ثاب��ت کنیم؛ البته ابتدا باید حرکت کرد و بعد نصرت 
را از خدا خواست. وی در خصوص جنایات آمریکایی ها 

بیان کرد: 2۰۰ پرده نمایشگاه جنایات آمریکا در جنگ 
وجود دارد که قابل پیگیری است؛ در این رابطه کمترین 
نتیجه گیری حقوقی ما برابر آمریکا بازدارندگی آنهاست. 
معاون هماهنگ کننده سپاه در پایان گفت: اگر خداوند 
بخواهد به ش��ما نصرت بدهد، چنین کاری را می کند؛ 
همان گونه که نگه داشتن انقالب خود اعجاز الهی است؛ 
زیرا شرایط سختی داشتیم، اما با والیت فقیه توانستیم 
مش��کالت را حل کنیم و از س��د آن ها بگذریم؛ لذا در 
این رابطه هم به امید خداوند پیروز می ش��ویم. سردار 
»سهراب علی ش��مخانی« معاون حقوقی سپاه نیز در 
این همایش با اش��اره به اینکه باید در عرصه حقوقی 
قوی تر ظاهر ش��ویم، درباره تالش غرب برای س��تیز 
با فرهنگ علوی و حس��ینی عنوان کرد: آن ها مخالف 
فرهنگ علوی، حس��ینی و مهدوی هستند و همواره 
از پیش از انقالب اس��المی هم با این موارد در س��تیز 

بودند؛ البته روحانیت در این میان همیش��ه بیدار بوده 
است. وی افزود: شما سخنرانی امام )ره( در سال 42 را 
نگاه کنید، امام همان موقع آمریکا و اسرائیل را عامل 
جنایت در ایران می داند؛ چرا که انگلیسی ها پیش تر هم 
تالش داش��تند تا با بابیت و بهائیت به مبارزه با اسالم 
و ش��یعه بپردازند و پس از پیروزی انقالب نیز با کودتا 
و توطئه های داخلی و خارجی تالش به مبارزه داشتند. 
معاون حقوقی سپاه تصریح کرد: افرادی چون ابومهدی 
المهندس و خیلی دیگر از شیعیان عراق از ابتدا در کنار 
ما جنگیدند و سپس برابر آمریکایی ها به پاخاستند و با 
کمک قهرمان بزرگی چون سپهبد سلیمانی با دشمنان 
اس��الم جنگیدند. سردار ش��مخانی گفت: جبهه حق 
با ش��هید س��لیمانی پرچم داعش را پایین کشیدند و 
لشکریان جبهه مقاومت در عراق، سوریه و یمن همانند 

لبنان شکل گرفتند.

جنایات آمریکا در جنگ با رسوا شدن آنها قابل پیگیری است
سردار نقدی:


