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سه دهه از درگیری های باکو و ایروان می گذرد و اخیرا 
این تنش ها به مالکیت منطقه »زنگه زور« کشیده شده 
که مرز ایران و ارمنستان را تعریف می کند، مرزی که 

جمهوری اسالمی به شدت روی آن حساس است...

مرزایرانوارمنستان
خطقرمزتهراناست

مروری بر پرونده دعوای باکو و ايروان؛

دولت امسال تمهیداتی اندیشید تا گندمکاران با کمترین 
ضرر به سود دسترنج شان برسند و بازار دالالن کساد 
شود؛  اما به گفته مسئوالن استانی، علی رغم وعده های 

داده شده، بسیاری از مراکز خرید...

 دولت پای وعده اش نایستد باز 
پای دالالن به مزارع باز می شود

حقوقبازنشستگانتامیناجتماعی
سریعاتعیینتکلیفشود

 بزرگترين مشکل کشاورزان عدم
 پرداخت به موقع بهای گندم است؛

رئيس مجلس تاکيد کرد؛

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولتقبلمردمرا
فقیرکرد

هرکسازخدابترسد،ترسشازمردمکمترمیشود.امامعلی)ع(
سرمقاله

یادداشت

قانوناقدامراهبردی
مجلسحافظمنافعملی

ابوالفضل عمویی  ���
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

اظه��ارات اخیر حس��ن 
روحانی مبن��ی بر اینکه 
کاش گرفت��ار مصوب��ه 
مجل��س  برجام��ی 
نمی ش��دیم تا می توانس��تیم در اس��فند 
۱۳۹۹ برج��ام را احی��ا کنی��م، از موضع 
ضعف است، قانون اقدام راهبردی برای 
لغ��و تحریم ها و صیان��ت از حقوق ملت 
ایران تکلیف ادامه روند فعالیت هسته ای 
کش��ور را با وجود تحریم ها روشن کرده 
اس��ت.ما قانون اقدام راهب��ردی را یک 
قانون منطقی می دانیم و اظهارات رئیس 
جمهور س��ابق را فاقد وجاهت تشخیص 
می دهیم؛ علت این مس��ئله آن است که 
مذاکرات هس��ته ای بین ای��ران و گروه 
۱+۴ از س��یزدهم فروردی��ن ۱۴۰۰ آغاز 

شد و پیش از آن...
ادامه در همین صفحه ���

فصلجدیدروابطایرانو
عربستان

علیرضا سلیمی  ���
عضو هیئت رئیسه مجلس

بع��د از 5 دور مذاکرات 
تهران و ریاض در سطح 
امنیتی، اکنون عربستان 
مذاکرات  انجام  خواهان 
در س��طح سیاس��ی و علنی است، روابط 
ته��ران و ریاض روز به روز در حال ارتقا 
است، روابط این دو کشور فصل جدیدی 
را تجربه می کند. ایران کش��ور قدرتمند 
منطقه اس��ت و هیچ کشوری در منطقه 
نمی تواند جمهوری اس��المی را نادیده 
بگی��رد، همکاره��ای جدی ت��ر با همه 
کش��ورهای منطقه و از جمله عربستان 
می تواند مس��یر را برای زیادی خواهی 
های بیگان��گان در منطقه ببندد. به نظر 
می رس��د ایران و عربس��تان دش��منان 
مش��ترکی دارند از سوی دیگر غربی ها 

بر این باورند با ایجاد دشمنی...
ادامه در همین صفحه ���

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش 
۱۰ واح��د درصدی نرخ فقر در دولت قبل گفت: وضعیت 
دهک های باالیی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش 
مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده اند 
که این موضوع بس��یار نگران کننده است. محمدرضا پور 
ابراهیمی در گفتگو با »عصر ایرانیان« در واکنش به برخی 
ادعاهای مسئوالن دولت گذشته در مورد عملکرد اقتصادی 
دولت یازدهم و دوازدهم و پیامد های آن، ش��اخص های 

اقتصادی از سال ۹۲ تا سال ۹۹ را تشریح کرد.
رش�د درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹2 تا ���۱۳۹۹ نزدیک 

به صفر بوده است
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 

اف��زود: رش��د درآمد س��رانه ط��ی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ 
نزدیک به صفر بوده اس��ت، این در حالیس��ت که طبق 
برنامه پنجم و شش��م توسعه درآمد ملی سرانه طی این 
دوره می بایس��ت حدود ۴۷ درصد رش��د م��ی کرد. پور 
ابراهیمی ضریب جینی را یکی از ش��اخص های بررسی 
عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی طی 
این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود ۰.۳۶ در س��ال 
۱۳۹۲ به ۰.۴۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده است در نتیجه طی 
این دوره نابرابری در جامعه تش��دید ش��ده است. رییس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در 
سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسید، اظهار داشت: علیرغم 
کاهش مقطعی نرخ تورم طی س��ال های میانی دولت و 
حتی تک رقمی شدن تورم در سال های ۱۳۹5 و ۱۳۹۶ 

با این حال به دلیل نرخ تورم های قابل توجه در س��ال 
های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلند مدت 

اقتصاد ایران بوده است.
دهک های متوس�ط در دولت گذش�ته به زیر خط فقر  ���

سقوط کردند
پور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعالم وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی ط��ی دوره مذکور نرخ فقر افزایش 
قابل توجهی یافته و به حدود ۳۲ درصد رس��یده اس��ت، 
گفت: عدم تغییر درآمد س��رانه، افزایش ۴ واحد درصدی 
ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی 
س��ال های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ بیانگ��ر بدتر ش��دن وضعیت 
رفاهی جامعه، به خصوص دهک های پائین و متوس��ط، 

در دولت های یازدهم و دوازدهم می باشد.

وزارت دفاع روس��یه یک روز پ��س از حمله جنجالی به 
بندر اودسا، ضمن پذیرش این حمله موشکی تأکید کرد 
در این حمله انبار موشک های آمریکایی و کارخانه تعمیر 
و نوسازی کش��تی های جنگی اوکراین منهدم شدند. به 
گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای 
ضمن تأیید حمله دیروز ارتش این کش��ور به بندر اودسا 
اعالم کرد ارتش روس��یه کش��تی های اوکرای��ن و انبار 
موشک های آمریکایی »هارپون« را منهدم کرده است. 
بیانیه وزارت دفاع روس��یه همچنی��ن افزود: در حمله به 
بندر اودسا، کارخانه تعمیر و نوسازی کشتی های جنگی 
اوکراین هم هدف قرار گرفته شد و ظرفیت های تولیدی 
آن ناب��ود ش��د. در این حمل��ه از موش��ک های دوربُرد 
دقیق اس��تفاده و از کش��تی به اهداف شلیک شدند. به 

نوش��ته اس��پوتنیک، موش��ک های هارپون انبارشده در 
بندر اودس��ا را »بویینگ«، غول صنای��ع دفاعی آمریکا 
ساخته که واش��نگتن آنها را به همراه تسلیحات نظامی 
دیگر در اختیار اوکراین قرار داده اس��ت. این موشک ها 
توانای��ی حمل کالهک ه��ای ت��ا وزن ۲۲5 کیلوگرم را 
دارن��د و می توانن��د اهداف را تا فاصل��ه ۲۸۰ کیلومتری 
را هدف قرار دهند. روز ش��نبه و س��اعاتی پس از توافق 
چهارجانبه اس��تانبول درباره صادرات امن غالت و مواد 
غذایی از بنادر اوکرای��ن، مقامات دولتی اوکراین مدعی 
شدند روس��یه برخالف توافق، به بندر اودسا حمله کرده 
و کش��تی های حامل غالت و مواد غذایی را هدف قرار 
داده اس��ت. »پوگن��ی پوپوف«، نماین��ده دومای دولتی 
فدراسیون روسیه روز یکشنبه اعالم کرد در حمله دیروز، 

زیرس��اخت ها و پایگاه های نظام��ی اوکراین در نزدیکی 
بندر اودسا بمباران شدند و به هیچ کشتی حامل غالت یا 
تأسیسات غیرنظامی آسیبی وارد نشد. روسیه و اوکراین 
پ��س از چند هفته مذاکره در نهایت روز جمعه در ش��هر 
اس��تانبول ترکیه با میانجی گری نماینده سازمان ملل و 
دول��ت ترکیه توافق کردند ص��ادرات غالت از بندرهای 
اوکراین و دریای س��یاه از سر گرفته ش��ود؛ توافقی که 
موجب افزایش امیدها ب��رای کاهش بحران بین المللی 
غذا شده است. بنا بر گزاش ها روسیه در توافق استانبول 
متعهد ش��ده به کش��تی های باری حامل گندم، ذرت، و 
دیگر محصوالت ش��لیک نکند؛ این کشتی ها از پنج ماه 
پیش و از آغاز عملیات نظامی روسیه، در سواحل اوکراین 

متوقف شده اند.

دولتقبلمردمرافقیرکرد

انبارموشکهایآمریکادراوکراینرامنهدمکردیم

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

وزارتدفاعروسیه:

ادامه از همین صفحه ���
...اصاًل مذاکراتی وجود نداش��ت. از ابتدای بهمن ماه ۹۹ 
که بایدن رئیس جمهور آمریکا شد تا آغاز مذاکرات بین 
ای��ران و ۱+۴ حدو دو ماه طول کش��ید و پس از دو ماه 
آمریکایی ها اعالم کردند می خواهند به توافق بازگردند. 
پیش از فرودی��ن ۱۴۰۰ مذاکره ای در جریان نبود و اگر 

حس��ن روحانی چنین ادعایی دارد، بای��د ادعای خود را 
ثابت کند.حسن روحانی شخصاً تمایل داشت در کارنامه 
خودش یک توافق را ثبت کند اما متأس��فانه با ضعف در 
برابر تحریم هایی که از س��وی آمریکا به صورت پیوسته 
علیه کش��ورمان اعمال می شد، نتوانس��ت حقوق مردم 
ایران را در این توافق اس��تیفا کند.در ش��رایط فعلی هم 

یک خوش خیالی اس��ت که تاریخی را برای خودش��ان 
بس��ازند اما واقعیت های تاریخی به ما نشان می دهد که 
در س��ال ۹۹ به هیچ وجه مذاکره ای وجود نداشته است. 
مذاکرات از فروردین ۱۴۰۰ و در وبیناری که بین وزارت 
امور خارجه ایران و گروه ۱+۴ برگزار ش��د، آغاز ش��د و 

ادعای روحانی کاماًل بالوجه است.

ادامه از همین صفحه ���
در بین کشورهای منطقه به نفع خود بهره برداری کند از 
این رو باید با دقت رصد کرد تا اسیر بازی های سیاسی 

دیگران نشویم. معرفی س��فیر از سوی امارات و کویت 
به ایران بعد از تقاضای عربس��تان برای انجام مذاکرت 
در سطح سیاسی صورت گرفت، افزایش سطح روابط با 

کش��ورهای عربی از جمله تاکتیک ها ارتقا روابط ایران 
و عربس��تان است که مس��ئوالن وزارت خارجه باید این 

تاکتیک ها را پیش ببرند.

قانوناقدامراهبردیمجلسحافظمنافعملی

فصلجدیدروابطایرانوعربستان
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ايران و جهان

لزومتأمینامکانات
برایراهپیماییاربعین

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مراسم 
اربعین بای��د در امنیت کام��ل و ارائه بهترین 
خدم��ات دهی برگ��زار ش��ود از برنامه ریزی 
ویژه دولت برای حمل و نقل، اس��کان، تغذیه 
و بهداشت زائران حسینی خبر داد. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، جلس��ه هماهنگی اعضای 
س��تاد مرکزی اربعین ب��ا قرارگاه های مردمی 
بسیج، خاتم االنبیا )ص( و امام حسن مجتبی 
)ع( ظهر امروز )یکشنبه( با حضور محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. مخبر در 
این جلس��ه با اشاره به رویکرد و اهتمام جدی 
دولت سیزدهم نس��بت به ارزش های دینی و 
مذهب��ی، بر لزوم برنامه ری��زی دقیق، تأمین 
امکان��ات و تمهی��دات الزم جه��ت برگزاری 
مطلوب مراس��م راهپیمایی اربعین تأکید کرد. 
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری همزمانی 
ای��ام اربعین امس��ال با گرمای ش��دید هوا از 
دستگاه های ذیربط و همچنین ستاد مرکزی 
اربعین خواست حمل و نقل و اسکان زائران به 
نحوی برنامه ریزی شود که آسیب های ناشی 
از گرمای ه��وا به حداقل ممکن کاهش یابد. 
وی تصریح کرد: با وجود ش��رایط ویژه آب و 
هوایی امسال و با در نظر گرفتن شدت گرما، 
اهتمام ویژه دولت این است که مردم بتوانند در 
امنیت کام��ل، ارائه بهترین خدمات دهی و با 
حداقل مشکالت در مراسم راهپیمایی اربعین 
شرکت کرده و حرم امام حسین )ع( را زیارت 

کنند.

قدرتموشکیتضمینکنندهامنیتاست
عضو هیئ��ت رئیس��ه مجلس گف��ت: امروز 
قدرت پهبادی موش��کی جمهوری اس��المی 
تضمین کننده امنیت کش��ور است. ای کاش 
برخی بیدار می ش��دند و می فهمیدند که امروز 
روز موشک اس��ت نه فقط گفتگو. به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، حجت االس��الم علیرضا 
سلیمی در جلسه علنی امروز )یکشنبه ۲ مرداد 
ماه( مجلس ش��ورای اس��المی در نطق میان 
دس��تور خود، گفت: ایجاد ه��ر گونه اختالف 
در صفوف بهم فش��رده مردم، اگر پهلو دهی 
به دش��من نیست پس چیس��ت؟ افرادی که 
به آن طرف پیام ذل��ت دادند که با تحریم به 
مردم فشار بیاورید، آنان که تمام قد در خدمت 
اربابان سخنان آنان را واگویه می کنند، آنان که 
به جای ارائه راه ح��ل جز حرافی هنر دیگری 
ندارند، آنها که س��الیان سال ادعا می کردند ما 
ژنرال داریم و این چاه ویل را برای کشور حفر 
کردند، آنان که آتشفشان نقدینگی سرسام آور 
و در نتیج��ه ت��ورم بی نظیر را به جان کش��ور 
انداختند، همان ها که کش��ور را با چندین هزار 
میلیارد تومان بدهی تحوی��ل دادند، همان ها 
که قیمت مس��کن را ۷ براب��ر کردند و مردم 
کوچه و بازار را به خاک س��یاه نش��اندند و به 
جای عذرخواهی از ملت طلبکار هس��تند، باید 
در روش های خود تجدیدنظر کنند. وی تاکید 
کرد: امروز قدرت پهپادی موش��کی جمهوری 
اسالمی تضمین کننده امنیت کشور است. ای 
کاش برخی بیدار می شدند و می فهمیدند که 

امروز روز موشک است نه فقط گفتگو.

هدایتنقدینگیبهسویتولیدیکیاز
مهمترینسیاستهایدولتاست

وزیر اطالعات هدایت نقدینگی به سوی تولید 
را یکی از مهمترین سیاست های دولت دانست 
و گف��ت: دولت خود را موظ��ف می داند برای 
جهت دهی س��رمایه گذاری ها به سمت تولید و 
اشتغال ش��رایط الزم را فراهم کند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االسالم سید اسماعیل 
خطیب وزیر اطالعات، روز ش��نبه ۱ مرداد ماه 
در س��فر به اس��تان گیالن، در جلسه شورای 
تأمین استان در رشت گفت: هدایت نقدینگی 
به سوی تولید یکی از مهمترین سیاست های 
دولت اس��ت. وزی��ر اطالعات با گرامیداش��ت 
اعیاد ماه ذی الحجه و اش��اره به حضور فعال و 
جهادی ریاست جمهوری و تالش شبانه روزی 
مجموعه دولت گفت: برای حل مش��کالت و 
مطالبات به ح��ق مردم باید انقالبی و جهادی 
وارد عمل ش��د و تالش کرد. حجت االسالم 
سید اسماعیل خطیب، مبارزه با هرگونه فساد 
و زیاده خواه��ی را نی��ز از تأکیدات رهبر معظم 
انق��الب و رئیس جمهور عنوان ک��رد و افزود: 
مبارزه با فس��اد، رانت، قاچاق و ویژه خواری از 
اولویت های اصلی رسیدن به موفقیت در مسیر 
ارائه خدمات صادقانه به مردم محسوب می شود. 
وی هدایت نقدینگی به سوی تولید، اشتغال و 
سرمایه گذاری را از تأکیدات مقام معظم رهبری 
دانس��ت و گفت: دولت خود را موظف می داند 
برای جهت دهی س��رمایه گذاری ها به س��مت 

تولید و اشتغال شرایط الزم را فراهم کند.

طرحغرببرایانزوایروسیهشکست
خورد

نش��ریه آمریکای��ی نشنال اینترس��ت عنوان 
کرد: س��فر والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روس��یه به ایران نش��ان می ده��د که طرح 
غرب برای انزوای روس��یه شکس��ت خورده  
است. »مارک اپیس��کوپوس« ستون نویس 
مجله نشنال اینترس��ت در مقاله ای نوش��ت: 
باوجود ت��الش غرب برای ایجاد یک جبهه 
واحد جهانی علیه کرملین، بیشتر کشورهای 
غیرغربی یا موضعی خنث��ی در قبال جنگ 
اوکراین در پیش گرفته اند یا همانطور که در 
مورد چین و ایران به وضوح دیده می ش��ود 
از روس��یه حمایت کرده اند. وی، تالش یک 
هفته ای دیپلماتیک ترکی��ه به عنوان عضو 
ناتو، در کنار میانجیگیری دبیرکل س��ازمان 
ملل به عن��وان نماینده جامعه جهانی، برای 
جلب رضایت روس��یه جهت ص��دور مجوز 
صادرات غالت از دریای س��یاه را یادآور شد 
و نوش��ت: امضای قرارداد ص��ادرات غالت 
بین مس��کو و اوکراین با میانجیگری آنکارا 
و س��ازمان ملل بع��د از یک هفت��ه رایزنی 
دیپلماتیک ب��ا کرملین نش��ان می دهد که 
کارزار غرب برای منزوی کردن مس��کو در 
حوزه اقتصادی و سیاس��ی شکس��ت خورده  
است. نویسنده نشنال اینترست به قطع رابطه 
بس��یاری از موسسات سیاس��ی، اقتصادی و 
پژوهشی غرب با روسیه بعد از شروع جنگ 
اوکراین اشاره کرد و نوشت: دیدارهای پوتین 
در تهران حاکی از ش��کل گیری یک پدیده 
متف��اوت و در مجم��وع ناراحت کننده  برای 

غرب محسوب شده است.

ارتشچینتهاجمیتروخطرناکتر
شدهاست

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید 
ارت��ش چین در س��الهای اخی��ر حداقل در 
منطقه اقیانوس آرام تهاجمی تر و خطرناک تر 
ش��ده اس��ت. به گزارش پولیتیکو، »مارک 
میلی«، رئیس س��تاد مشترک ارتش آمریکا 
در جریان سفر به منطقه هند و اقیانوس آرام 
تاکید کرد ارتش چین در پنج س��ال اخیر به 
نحو چش��مگیری تهاجمی تر و خطرناک تر 
ش��ده اس��ت. مارک میلی در ادامه افزود: در 
این بازه زمانی تع��داد دفعاتی که هواپیماها 
و کشتی های جنگی چین، نیروهای آمریکا 
و دیگر متحدانش را رهگیری کرده، به طور 
قابل توجهی افزایش یافته و همچنین شمار 
تصادم های ناایم��ن )بین نیروهای آمریکا و 
چین( به همین نسبت افزایش داشته است. 
م��ارک میلی ک��ه اخی��راً از نیروهای تحت 
امرش خواس��ته جزئیاتی درباره تصادم های 
بی��ن نیروهای چی��ن و آمری��کا جمع آوری 
کنند، گفت: پیام این اس��ت که ارتش چین، 
به ویژه در این منطقه خاص، در هوا و دریا، 
به طرز چشمگیری تهاجمی تر شده است. به 
نوشته پولیتیکو این اظهارات مارک میلی در 
شرایطی بیان می شود که تالش های آمریکا 
دوبرابر ش��ده تا برای مقابله با نفوذ و قدرت 
چی��ن، روابطش با ملت ه��ای منطقه هند و 
اقیانوس آرام تقویت کند. دولت بایدن چین 
را »تهدید روزاف��زون« و اصلی ترین چالش 

امنیتی بلندمدت آمریکا می داند.

حملهبهنابلسنشاندهندهآشفتگی
رژیمصهیونیستیاست

ی��ک تحلیلگر سیاس��ی فلس��طینی با بیان 
اینکه رژیم صهیونیستی در حمله به نابلس 
از همه نوع س��الح استفاده کرد، تاکید کرد 
که این حمله نش��ان دهنده آشفتگی رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت. به گزارش فلسطین 
الیوم، درگیری های مس��لحانه، شلیک تک 
تیراندازها، حمله پهپادی و هدف قرار دادن 
منازل، برای اولین بار طی سال های گذشته 
در شهر نابلس اشغالی رخ داد که بر اثر آن 
دو مبارز فلس��طینی به شهادت رسیدند. در 
ساعات اولیه صبح نظامیان صهیونیست به 
ش��هرک قدیمی نابلس یورش بردند، تک 
تیراندازها در منطق��ه رأس العین به باالی 
پشت بام ها رفتند و پهپادهای جاسوسی بر 
فرار ش��هر به پرواز درآمدند و درگیری های 
شدیدی میان نیروهای مقاومت و نظامیان 
صهیونیس��ت به وقوع پیوس��ت ک��ه بر اثر 
این درگیری ها دو فلس��طینی به ش��هادت 
رس��یدند. عمر جعاره تحلیلگر سیاس��ی بر 
این باور اس��ت ک��ه حوادث نابلس نش��ان 
دهنده آش��فتگی رژیم صهیونیستی است. 
وی اف��زود: رژیم صهیونیس��تی در نابلس 
از همه نوع س��الح و حم��الت مختلف از 
جمل��ه حمله راکتی، ش��لیک گلوله و حمله 
پهپادی اس��تفاده کرد؛ اما صهیونیس��ت ها 
در رس��یدن به هدف خود ناکام ماندند و به 
رغم استفاده گسترده از سالح های مختلف 
تنها توانستند دو نفر از مبارزان فلسطینی را 
به قتل برس��انند. عالء الریماوی نویسنده و 
تحلیلگر سیاس��ی نیز معتقد است که مراکز 
مقاومت در کران��ه باختری از اردوگاهی به 
اردوگاه دیگر و از ش��هری به شهر دیگر در 

حال انتقال بود. 

اخبار

ی��ک نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
گف��ت: پیش بینی کاه��ش تولید زعفران 
ایران، باعث افزایش تقاضای مش��تریان 
خارج��ی این محصول ش��ده اس��ت. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، بی��ژن نوباوه 
نماینده مردم اسالمش��هر، تهران، ری و 
ش��میرانات در مجلس ش��ورای اسالمی 

اظهار ک��رد: ما به عنوان نمایندگان مردم 
درمجلس شورای اسالمی به دنبال شیوه 
ای هس��تیم که تمام منافع کش��اورزان و 
تولیدکنندگان تامین شود و آنها با اشتیاق، 
تمایل به ادامه فعالیت در این حوزه داشته 
باش��ند. نائب رئیس کمیس��یون فرهنگی 
مجلس ادامه در ادامه افزود: زعفران یکی 

از با ارزش ترین محصوالت کش��اورزی 
در ای��ران اس��ت، این محص��ول با وجود 
نیاز کم��ی که به آبی��اری و مراقبت دارد 
از صادرات مهم کش��ور به ش��مار می رود 
و با توجه به کاهش ۲۰ درصدی س��طح 
زیر کش��ت زعفران نس��بت به سال قبل، 
تقاضای خرید این محصول افزایش یافته 

و همین موضوع سبب شده در حال حاضر 
زعف��ران، باالتر به فروش برس��د و قطعا 
در فصل برداش��ت هم قیم��ت آن باالتر 
خواه��د رفت و به قیم��ت جهانی نزدیک 
تر خواهد شد. وی ادامه داد: زعفران یکی 
از محصوالت مهم صادراتی کشور است 
ک��ه نقش مهمی در افزایش صادرات غیر 

نفتی داش��ته و ارزآوری زی��ادی نیز برای 
کشور به همراه دارد.

کاهشتولیدایرانباعثافزایشتقاضایجهانیزعفرانشدهاست
نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

مرزایرانوارمنستانخطقرمزتهراناست
مروریبرپروندهدعوایباکووایروان؛

 س��ه ده��ه از درگیری های باک��و و ایروان 
می گ��ذرد و اخی��را این تنش ه��ا به مالکیت 
منطقه »زنگه زور« کشیده شده که مرز ایران 
و ارمنس��تان را تعریف می کن��د، مرزی که 
جمهوری اسالمی به شدت روی آن حساس 
است. »همسایگی« سرفصل مهمی از سیاست 
خارجی هر حکومت است که اهمیتی باالتر 
و بیش��تر از برقراری روابط و همکاری های 
دوجانبه دارد. اگرچه ایران در مدت ۸ س��ال 
ریاست جمهوری حس��ن روحانی به واسطه 
تمرکز دولت بر توافقات هس��ته ای و گفتگو 
با غرب، تا حدی از »سیاس��ت همسایگی« 
غافل شده بود؛ اما حفظ رابطه با کشورهای 
همجوار به ویژه همس��ایگان مبتنی بر حفظ 
صل��ح و ثبات در منطقه، موضع همیش��گی 
جمهوری اسالمی بوده است. علیرغم ُحسن 
توجه ایران نسبت به همسایگان در بازه های 
مختلف زمانی و حمایت های تهران از آنها در 
تهدیدهای متفاوت منطقه ای و فرامنطقه ای، 
چند س��الی اس��ت در پی تنش ه��ای ناحیه 
شمالغرب، مرز مش��ترک کشور با جمهوری 
ارمنس��تان به حاش��یه ناامنی کش��یده شده 
اس��ت. ادامه دار شدن اما و اگرها درباره مرز 
۳۸ کیلومتری ایران و ارمنستان موجب شد، 
بعد از کارشناسان و مقامات مختلف، بار دیگر 
رهبر معظم انقالب در این باره موضع صریح 
خ��ود را اعالم کنند. ایش��ان در دیدار اخیر با 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه تأکید 
کردند: »جمهوری اس��المی، سیاس��ت ها و 
برنامه هایی را که منجر به بس��ته شدن مرز 
ایران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد 

کرد.«
سرمنزل دعوای قره باغ ���

س��رآغاز ای��ن درگیری ه��ا به س��ال ۱۹۹۴ 
میالدی و جن��گ اول »قره باغ« برمی گردد، 
منطق��ه ای ک��ه ارمنس��تان و آذربایجان بر 
س��ر مالکیت آن تنش های زیادی را تجربه 
ک��رده و هزینه ه��ای دیپلماتیک، سیاس��ی، 
انس��انی، نظامی و لجس��تیکی قابل توجهی 
را متحمل ش��ده اند. این جن��گ بدون تغییر 
مرزه��ای جغرافیای��ی بعد از چهار س��ال به 
حالت »آتش بس« درآمد. از آنجا که »آتش 
بس« برای دو کش��ور با مرز زمینی مشترک 
وضع مطلوبی نبود، کشورهای ثالث از جمله 
آمریکا و فرانسه و روسیه تالش خود را برای 
تغییر اوضاع حاکم به ش��رایط »صلح« ادامه 
دادن��د، اما علیرغم کش��مکش های طوالنی 
مدت، نه تنها این تالش ها به صلح نینجامید 
بلکه دو دهه بعد، ای��ن منطقه برای بار دوم 
ش��اهد درگیری مسلحانه میان دو جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان بود. نهایتاً بعد از جنگی 
۴۴ روزه، باز هم توافق بر سر آتش بس میان 
دو کش��ور این بار با وساطت روسیه و ایران 

موجب ش��د، آتش جنگ ب��ه صورت موقتی 
خام��وش ش��ود؛ البته این بار ه��م خبری از 
توافقی برای صلح به می��ان نیامد. درگیری 
ایروان و باکو در س��ال ۲۰۲۰، تحول مهمی 
در وضعی��ت مرزهای جمهوری آذربایجان با 
ایران و ارمنس��تان ایجاد کرد، آنچنان که با 
کنار رفتن »جمه��وری خودخوانده قره باغ« 
و پیوس��تن دوباره آن به حاکمیت جمهوری 
آذربایجان، پس از س��ه دهه نوارهای مرزی 
در منطقه ش��مال غرب رسمیت یافت. رهبر 
انقالب در پ��ی تغییرات مذکور، نس��بت به 
بازگش��ت منطقه قره باغ ب��ه آذربایجان ابراز 
خرس��ندی کردند و در سرمنزل این پیشامد، 
با صراح��ت کالم خطرات احتمالی را متذکر 
ش��دند و گفتند: »البته اگر سیاستی مبنی بر 
مس��دود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود 
داشته باشد، جمهوری اسالمی با آن مخالفت 
خواهد کرد چرا که این مرز یک راه ارتباطی 

چند هزار ساله است.«
آذربایج�ان م�رز ای�ران و ارمنس�تان را  ���

می خواهد
س��وال این اس��ت که در میان درگیری های 
آذربایجان و ارمنس��تان، چ��ه چیزی باعث 
شده مرز مشترک ایران و ارمنستان به خطر 
بیفتد؟ ماجرا به یکی از بندهای موافقتنامه ای 
برمی گ��ردد که ب��رای آتش ب��س در جنگ 
قره ب��اغ دوم میان باکو و ایروان امضا ش��د. 
در حقیق��ت دعوا بر س��ر »کریدور نخجوان 
به جمهوری آذربایجان« اس��ت. این کریدور 
که با ن��ام »داالن زنگه زور« در نقش��ه های 
جغرافیایی مش��خص می ش��ود، دقیقاً همان 
مرز ۳۸ کیلومتری مشترک ایران و ارمنستان 
اس��ت؛ همان نوار جنوب خاک ارمنستان که 
می تواند آذربایجان را به نخجوان وصل کند. 
اگرچه ارمنستان قائل به واگذاری »زنگه زور« 

به آذربایجان یا هر کشور دیگری نیست، اما 
نکته قابل توجه آن اس��ت که تصمیم گیری 
بر س��ر این منطقه موضوعی میان حاکمیت 
ایروان و باکو نیس��ت. ایران به عنوان کشور 
ثالث��ی که ب��ه صورت مس��تقیم تحت تأثیر 
ای��ن تصمی��م قرار خواه��د گرف��ت، از آغاز 
ماج��را، موضع خ��ود را به صراح��ت اعالم 
کرده است. »س��عداهلل زارعی« کارشناس و 
تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است: »به هیچ 
وج��ه نباید به جمهوری آذربایجان اجازه داد، 
این تح��والت غیرطبیعی و توطئه محور را با 
واژه توافق فی مابین دو دولت تفس��یر کند«. 
همانطور که پیش از این بدان اش��اره ش��د، 
حفظ، تقویت و گسترش سیاست همسایگی 
در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
به ویژه در دولت س��یزدهم مورد توجه جدی 
قرار دارد و مقامات و کارشناسان ایران بارها 
تاکید کرده اند اجازه نخواهند داد درگیری های 
دو کشور منجر به از دست رفتن مرز ایران و 

ارمنستان شود.
حساسیت تهران روی منطقه »زنگه زور« ���

اگرچ��ه ته��ران در جری��ان درگیری ه��ای 
آذربایجان و ارمنس��تان بر سر منطقه قره باغ 
با باکو همراه بود و از بازگش��تن این منطقه 
به جمهوری آذربایجان که توسط ارمنستان 
اشغال شده بود استقبال کرد، اما نقل »داالن 
زنگ��ه زود«، نقل دیگری اس��ت. حذف خط 
مرزی ایران با منطقه ارمنس��تان و تغییرات 
ژئوپلیتیکی در قفقاز، تبادالت تجاری در این 
منطقه را دچار مشکل می کند و روشن است 
که نادیده گرفت��ن و بی توجهی به تحوالت 
ش��مالغرب، در آین��ده خس��ارت زی��ادی را 
متوج��ه روابط تهران و ای��روان خواهد کرد. 
ع��الوه بر این منطقه ای که آذربایجان برای 
تصاح��ب آن قد علم کرده اس��ت، اگرچه به 

لح��اظ طولی رق��م بزرگی ن��دارد اما همین 
نوار کوچک، همس��ایگی و همجواری ایران 
ب��ا یکی از همس��ایگانش را تعریف می کند. 
در ماج��رای »زنگ��ه زود« با اش��غال خاک 
رس��می و قانونی یک کش��ور روبرو هستیم 
و این در حالی اس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران برای حفظ تمامیت ارضی کش��ورهای 
منطقه اهمی��ت ویژه ای قائل بوده و بارها به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم برای صیانت 
از آن وارد عمل ش��ده اس��ت. به عالوه، این 
ب��ار در درگیری میان ای��روان و باکو، پای از 
دس��ت دادن یک��ی از همس��ایگان ایران به 
می��ان آمده که همچون همس��ایگان دیگر، 
به جهات مختلف برای دس��تگاه دیپلماسی 
جمهوری اس��المی حائز اهمیت است. نقش 
جدی و محوری همکاری ها با ارمنس��تان و 
برنامه های میان م��دت و بلند مدت ایران در 
توس��عه مناس��بات ریلی، اقتصادی، تجاری، 
ترانزیتی و مرزی بین تهران و ایروان و سایر 
کشورهای قفقاز جنوبی دلیل محکمی برای 
آن اس��ت که جمهوری اس��المی از هرگونه 

تغییرات ژئوپلیتیک پیشگیری کند.
پای صهیونیست در میان است ���

حساس��یت حف��ظ مرز ای��ران و ارمنس��تان 
وقتی بیشتر می شود که ردپای دسیسه های 
آمریکایی- اسرائیلی در این ماجرا روز به روز 
پررنگ تر می ش��ود. دخالت ها و حمایت های 
رژیم صهیونیس��تی از جنگ و تنش در این 
منطقه نش��ان می دهد منفعت آنها در ادامه 
درگیری ها است؛ آنچنان که در جریان جنگ 
۴۴ روزه دو کش��ور، در شرایطی که ایران و 
روسیه می کوشیدند صلح یا دست کم آتش 
بس را برقرار کنند، اسرائیل با فروش جنگ 
افزار و تس��لیحات به جمه��وری آذربایجان 
ب��ه آت��ش ای��ن جن��گ هی��زم می ریخت. 

کارشناسان معتقدند هر چقدر از نقش مخرب 
مداخله جویان فرامنطقه ای کاسته شود، همان 
میزان می ت��وان به برقراری صلح و ثبات در 

منطقه امیدوار بود.
عقل سلیم به ارمنستان چه می گوید؟ ���

همه این موارد در حالی است که تحلیلگران 
مکرراً هشدار می دهند هر دولتی در جمهوری 
ارمنس��تان، داالن و کریدور »زنگه زود« را 
در اختی��ار جمهوری آذربایج��ان قرار دهد، 
س��قوط خود را رقم زده اس��ت؛ چرا که این 
تصمی��م قطع��ًا باعث فروپاش��ی جمهوری 
ارمنس��تان خواهد شد. زارعی در این باره با 
تأکید بر اینکه مرز ایران و ارمنس��تان برای 
ای��روان اهمیتی فراتر از تب��ادالت تجاری 
دارد، می گوید: »ارمنس��تان در این معامله، 
همس��ایگی با ایران که می توان��د از آن در 
شرایط مورد تهدید واقع شدن از سوی ترکیه 
یا آذربایجان و یا گرجس��تان استفاده کند را 
از دس��ت می ده��د«. وی همچین درباره از 
دست رفتن بخش قابل توجهی از مناسبات 
تجاری دو کشور، بیان می کند: »ارمنستان 
یک اس��تان حساس که جنبه ترانزیتی دارد 
را به دشمن خود واگذار می کند؛ در حالی که 
این خسارت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی با 
هی��چ وعده اقتص��ادی و یا سیاس��ی قابل 
جبران نیس��ت؛ جمهوری ارمنستان به طور 
قطع با حمله باکو به قره باغ ش��مالی مواجه 
می ش��ود و این بخش ارمنی نشین را هم به 
س��ادگی از دس��ت می دهد و در جغرافیای 
مخالفان خ��ود محصور خواهد ش��د«. این 
نکته حائز اهمیت اس��ت که نیاز جمهوری 
آذربایج��ان ب��رای ارتباط مس��تقیم زمینی 
ب��ه نخجوان قابل درک اس��ت؛ اما به طور 
قطع چنین خواس��ته ای با اقدام نظامی نه از 
سوی ارمنستان، نه از سوی ایران و نه حتی 
سایر کشورهای منطقه قابل پذیرش نبوده 
و نخواهد بود. آنچه در سیاس��ت منطقه ای 
روشن است، این است که هنگامی که یک 
همسایگی به پایان می رسد خطر درگیری و 
جنگ، افزایش پیدا کرده و ناامنی هم برای 
خود رقم می زند و هم به کشورهای اطراف 
می کش��اند. از آنجا که ایران با هر دو کشور 
ارمنستان و آذربایجان اشتراکات زیادی دارد، 
در طول س��ال های طوالنی اساس سیاست 
خود را مبتنی بر احت��رام متقابل و برقراری 
صل��ح بنا کرده اس��ت، از این روی جنگ و 
درگیری میان آنها برای ایران قابل پذیرش 
نیس��ت؛ اما به نظر می رس��د بعد از چیزی 
حدود س��ه دهه درگیری، ایروان و باکو باید 
با نگاه ویژه به برقراری امنیت در منطقه، به 
این دع��وا خاتمه دهند و بدانند مرز ایران و 
ارمنس��تان خط قرمز جمهوری اسالمی در 

رابطه با پرونده مناقشات شمالغرب است.

قالیب��اف گفت: ضروری اس��ت دول��ت محترم هر 
چه س��ریعتر نس��بت به رفع ایراد قانون��ی و اتخاذ 
تصمی��م الزم برای رفع دغدغه های بازنشس��تگان 
محت��رم مبادرت ورزد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
امروز یکشنبه در نطق پیش از دستور گفت: مجلس 

یازدهم از زمان آغاز به کار، رس��یدگی به مطالبات 
بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود 
در دس��تور کار قرار داده اس��ت. به گفته قالیباف از 
مهم تری��ن اقدامات مجلس در این خصوص، تعیین 
تکلیف وضعیت همسان س��ازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی بود که با پیگیری های ویژه مجلس 

پ��س از س��ال ها به نتیج��ه رس��ید و همچنین در 
بودج��ه ۱۴۰۱، قریب به ۱۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
ب��رای اس��تمرار همسان س��ازی و متناسب س��ازی 
حقوق بازنشس��تگان تامین اجتماعی، کش��وری و 
لش��کری در نظر گرفته ش��د. رئیس مجلس افزود 
ب��ا توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات 

بازنشستگان و با توجه به نظر هیئت تطبیق مجلس 
درباره »تعیین حداقل مس��تمری بازنشس��تگی، از 
کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱«، ضروری 
اس��ت دولت محت��رم هر چه س��ریعتر نس��بت به 
رفع ای��راد قانونی و اتخاذ تصمی��م الزم برای رفع 

دغدغه های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سریعا تعیین تکلیف شود
رئیس مجلس تاکید کرد؛

سفرپوتینبهتهرانمیخیبرتابوتسیاستیکجانبهگرایانهآمریکابود
تحلیلگرلبنانی:

وس��یم بزی درارتباط با س��فر رئیس جمهور 
روس��یه به تهران بیان داش��ت: سفر پوتین، 
مح��ور س��ه گانه ای��ران، چین و روس��یه را 
بیش از گذش��ته تقویت کرد تا میخ دیگری 
بر سیاست یکجانبه گرایانه واشنگتن کوبیده 
ش��ود. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
اخیراً در بحبوحه جنگ اوکراین، س��فری به 
تهران داشت. وی در این سفر با مقام معظم 
رهب��ری نیز دیدار کرد، دی��داری که از نگاه 
تحلیلگران منطقه ای پیام های خاص و ویژه 
ای در بردارد. از سوی دیگر، در ماههای اخیر 
رواب��ط میان ایران، چین و روس��یه به خوبی 
ادامه داشته اس��ت و این کشورها در مسائل 
مختلف منطق��ه ای و بین المللی سیاس��تی 
همسو با یکدیگر را اتخاذ کرده اند. در همین 

رابطه گفتگویی با »وس��یم ب��زی العاملی« 
تحلیلگر امور سیاسی در لبنان داشته ایم که 

متن آن را در اینجا می خوانید:
سفر والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه  ���

به تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟
به اعتقاد من ای��ن دیدار پیام های ژئوپلتیک 
و راهب��ردی متعددی داش��ت، به ویژه اینکه 
بدانیم این س��ومین مالق��ات پوتین با رهبر 
انقالب اسالمی طی هفت سال گذشته بوده 
اس��ت. این دیدار البته در شرایط حساسی در 
جه��ان رخ داد که به نظر می رس��د ائتالف 
س��ه گانه ای��ران، چی��ن و روس��یه بیش از 
گذشته تقویت شده و میخ دیگری بر تابوت 
سیاس��ت یکجانبه گرایانه آمریکا در منطقه 
کوبیده اس��ت. این سفر در ش��رایطی انجام 

ش��د که روابط روس��یه و رژیم صهیونیستی 
ی��ک بحران صامت را تجرب��ه می کند، باید 
توجه داشت که رژیم صهیونیستی در جنگ 
اوکراین طرف جریان متخاصم علیه روسیه را 
گرفته و همچنان به کمک های خود به ارتش 
اوکراین ادامه می دهد. این مسائل باعث شده 
که دالیل مسکو برای سردی هر چه بیشتر 
روابط با تل آویو، بیشتر شود و همین مسائل 
بر روابط ایران و روس��یه ه��م اثرگذار بوده و 

موجب تقویت آن شده است.
نظ�ر ش�ما در ارتب�اط با س�خنرانی اخیر  ���
سید حس�ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان 
و صحبت ایش�ان در ارتباط ب�ا معادله جدید 

نفتی و گازی در دریای مدیترانه چیست؟
به اعتقاد من س��خنرانی اخیر س��ید حس��ن 

نصراهلل در واقع همانند س��خنرانی وی پس 
از به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست در 
۱۲ جوالی ۲۰۰۶، یک سخنرانی سرنوشت 
ساز بود که می تواند فصل الخطاب قرار گیرد. 
ما با فاصله ۱۶ س��ال ش��اهد یک سخنرانی 
دیگر از س��وی سید حسن نصراهلل بودیم که 
از لحاظ طرح معادالت نظامی مشابه و البته 
سرنوشت ساز بود. دبیرکل حزب اهلل لبنان با 
این س��خنان خود در واقع قدرت مقاومت را 
ک��ه بالقوه بود به قدرتی بالفعل تبدیل کرد و 
بر مبنای آن یک معادله جدید را ترسیم کرد، 
این معادله جدید موجب عزت لبنانی ها خواهد 

شد و حقوق ما را تضمین خواهد نمود.
نظر ش�ما در ارتباط با سفر منطقه ای جو  ���
بای�دن رئیس جمه�ور آمریکا چیس�ت؟ چه 

ارزیابی از نتایج آن دارید؟
بایدن در نظر داش��ت در این سفر جایگزینی 
برای نفت و گاز روسیه پیدا کند، وی در صدد 
آن بود که از رهاورد سفر به اراضی اشغالی و 
عربستان سعودی کمبود سوخت در بازارهای 
جهانی را برطرف سازد. اما با سخنرانی سید 
حسن نصراهلل در ارتباط با موضوع استخراج 
گاز از می��دان گازی کاری��ش، روند فعالیت 
صهیونیست ها در این میدان گازی تا اطالع 
ثانوی به تعویق افتاد، البته بایدن در سفر به 
ریاض نیز در تالش برای دس��تیابی به نفت 
بیشتر از عربستان س��عودی بود که با پاسخ 
منفی مواجه شد، در واقع می توان سفر بایدن 
را از این لحاظ شکست خورده توصیف کرده 

است.
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اقتصاد کالن

تولیدنفتلیبیدوهفتهایبه1.2
میلیونبشکهخواهدرسید

شرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد که طی دو 
هفته آینده می خواهد میزان تولید نفت در این 
کشور را به ۱.۲ میلیون بشکه در روز برساند.  
به گزارش فارس به نقل از عرب نیوز، شرکت 
ملی نفت لیبی اعالم کرد که می خواهد تولید 
نفت خود را                            طی دو هفته آینده به ۱.۲ میلیون 
بش��که در روز برساند.تولید نفت کنونی لیبی 
بنا به اعالم این ش��رکت ۸۶۰ هزار بشکه در 
روز اس��ت. پس از لغو وضعیت اضطراری در 
میادین نفتی لیب��ی تعداد زیادی از واحدهای 
نفتی این کش��ور دوباره تولید نفت خود را                            از 
س��ر گرفته اند.گفته می شود؛ نیروهای خلیفه 
حفتر، جلوی تولید نفت میادین لیبی را                            گرفته 
بودن��د اما هفته گذش��ته نخس��ت وزیر لیبی 
شخصی را                            به عنوان رئیس شرکت ملی نفت 
ایم کشور تعیین کرده که متحد حفتر بوده و 
به این بن بست پایان داده است.لیبی توانسته 
بود طی س��ال گذش��ته و در یک بازه زمانی 
صادرات نفت خود را                            به ۱.۲ میلیون بشکه در 

روز افزایش دهد.

اوکراینجزئیاتصادراتغالترا
اعالمکرد

معاون وزیر زیرساخت اوکراین گفت، کی اف 
قص��د دارد تا ح��دود ۳ میلیون ت��ن گندم و 
س��ایر محص��والت کش��اورزی را در هر ماه 
از طری��ق بنادر دریای س��یاه ص��ادر کند. به 
گزارش فارس، پس از اینکه روسیه، اوکراین 
و س��ازمان ملل و ترکیه روز جمعه، توافقنامه 
ای ب��رای صادرات غالت، مواد غذایی و کود 
شیمیایی از بنادر اوکراین امضا کردند، یوری 
واسکوف، معاون وزیر زیرساخت اوکراین به 
روزنامه »ایکانومی��ک تراس« گفت، کی اف 
قص��د دارد تا ح��دود ۳ میلیون ت��ن گندم و 
سایر محصوالت کش��اورزی را در هر ماه از 
طریق بنادر دریای سیاه صادر کند.وی افزود: 
»اگر ما در مورد حجم صحبت می کنیم، این 
حجم می تواند ۳ میلیون تن یا بیشتر در هر 
ماه باش��د. ما )ارس��ال( آن را به تدریج انجام 
خواهیم داد و تا چند هفته دیگر، ما می توانیم 
در م��ورد حجم دقیق تری صحبت کنیم. اما 
می بینیم ۳ میلیون تن یا بیش��تر امکان پذیر 
اس��ت.«این مقام اوکراین��ی در مصاحبه ای 
جداگانه با »فوربس« گفت، نخستین کشتی 
حامل غ��الت طی ۴ روز آین��ده آماده ترک 
اوکراین خواهد بود و در عین حال، هر ۳ بندر 
»اُدس��ا«، » چرنومورس��ک« و » یوژنی« در 
ع��رض ۳ هفته به طور کام��ل عملیاتی می 
شوند.ارسال محموله های اوکراین از دریای 
سیاه، پنجمین تولیدکننده بزرگ غالت، پس 
از درگیری نظامی با روسیه متوقف شد.کی اف 
و مقامات غربی، روسیه را به ممانعت عمدی 
از ارسال این محموله ها متهم می کردند اما 
مس��کو بارها اعالم کرد که اوکراین ارس��ال 
ای��ن محموله ها را با مین گذاری کردن آبراه 
ها در اطراف بنادر غیرممکن س��اخته است.

روس��یه و اوکراین، روز جمعه قراردادی برای 
از سرگیری صادرات غالت اوکراین از دریای 
سیاه با ترکیه و سازمان ملل متحد به عنوان 

ضامن امضا کردند.

فشاربروکسلبهنیجریهبرایافزایش
صادراتگازبهاروپا

اتحادی��ه اروپا ب��ا هدف کاهش وابس��تگی 
خود به گاز روس��یه، فشار به نیجریه را برای 
افزایش ص��ادرات گاز به اروپ��ا افزایش داده 
اس��ت. به گزارش فارس به نقل از دی الیو، 
متیو بالدوین، مع��اون دبیرکل بخش انرژی 
کمیس��یون اروپایی، اعالم ک��رد که اتحادیه 
اروپ��ا به دنبال واردات گاز بیش��تر از نیجریه 
اس��ت.بالدوین ط��ی س��خنانی در نیجریه با 
مقامات این کش��ور گفت ک��ه اگر ما بتوانیم 
ظرفیت عملیاتی ترمینال بونی آیلند نیجریه را                            
به ۸۰ درصد برسانیم، می توانیم محموله های 
LNG بیشتری را                            به سمت اروپا ارسال کنیم.

مقام��ات نیجریه ای نی��ز گفته اند که در حال 
بهبود وضعیت امنیتی در دلتای نیجر هستند 
و می خواهد خط لوله انتقال گاز نیجر ترنس 
را                            تا چند هفته دیگر راه اندازی مجدد کرده و 
این اقدام گاز بیش��تری را                            راهی اروپا می کند.
اروپ��ا ۱۴ درص��د LNG خ��ود را                            به عنوان 
بزرگ ترین صادرکننده نف��ت آفریقا دریافت 
می کند و بالدوین گفته که پتانس��یل دو برابر 
ش��دن واردات LNG از نیجریه وجود دارد.

در حال حاضر بخش قاب��ل توجهی از تولید 
نفت و گاز نیجریه توس��ط سارقین از خطوط 
لوله دزدیده می ش��ود و همین امر باعث شده 
تا ظرفیت عملیاتی ترمینال بونی آیلند نیجریه 

به ۶۰ درصد کاهش یافت.

شاخصبورس۴هزارواحدافتکرد
شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 

سرمایه با افت ۴ هزار واحدی روبرو شد. 
به گ��زارش خبرنگار اقتصادی تس��نیم، در 
جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش 
از ۳میلیارد و ۸۰۸میلیون س��هم و حق تقدم 
به ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۶۳۱میلیارد تومان 
در بیش از ۲۲۷هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با افت ۴5۰۱واحدی 
در ارتفاع یک میلیون و ۴۶۸هزار و ۹۹۷واحد 
قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر دماس��نج 
بازار س��هام در روز جاری به ن��ام نمادهای 
معامالتی شرکت های معدنی و صنعتی گل 
گهر، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
و توس��عه مع��ادن و فلزات ش��د و در مقابل 
شرکت های پاالیش نفت اصفهان، پاالیش 
نفت بندرعباس و پاالیش نفت تهران با رشد 
خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله یک میلیارد و ۷۰۴میلیون 
ورقه به ارزش ه��زار و ۲۶۴میلیارد تومان در 
۱۱۲هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( 
۱5۲واح��د افت کرد و در ارتف��اع ۱۹هزار و 
۲۶۳واح��د قرار گرفت.در این بازار هم امروز 
بیش��ترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به 
ن��ام نماده��ای معامالتی س��نگ آهن گهر 
زمی��ن، پلیم��ر آریا ساس��ول و پتروش��یمی 
زاگرس و بیشترین اثر مثبت بر این نماگر به 
نام بیمه پاسارگاد، گروه سرمایه گذاری میراث 

فرهنگی و سرمایه گذاری صبا تامین شد.

وصول3۵۴هزارمیلیاردتومان
مالیاتدرسال1۴۰۰

رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت: در 
سال گذش��ته در مجموع ۳5۴ هزار میلیارد 
توم��ان مالیات با احتص��اب عوارض وصول 
شد؛ آمار نشان می دهد که دو و نیم میلیون 
خانه خالی در کش��ور داریم ام��ا آمار وزارت 
راه و شهرس��ازی 5۰۰ هزار واحد اس��ت! به 
گزارش تسنیم؛ داود منظور امروز در جریان 
هش��تادمین جلس��ه شورای اس��المی شهر 
تهران با اش��اره به س��هم این س��ازمان در 
وصول درآمد مالیاتی شهرداری ها اظهار کرد: 
در این دوره، همکاری ممتاز و متفاوتی را با 
ش��هرداری تهران آغاز کرده ایم و امیدواریم 
ش��کوفاتر شود و توسعه پیدا کند.وی با بیان 
اینکه س��عی ما این است سهم مالیات را در 
بودجه دولت افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: 
در سال گذشته در مجموع ۳5۴ هزار میلیارد 
تومان مالیات با احتساب عوارض وصول شد 
که ۳۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات و مابقی 
عوارض بوده که نسبت به سال ۹۹ بیش از 
5۹ درصد افزایش یافته است.رئیس سازمان 
امور مالیاتی کش��ور با اشاره به جهش قابل 
مالحظه مالیات تصریح کرد: میزان تکلیف 
ما ۴5۴ هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت 
بودجه مصوب ۶۲ درصد اس��ت و برای رشد 
این درآمد باید نس��بت به شناسایی مؤدیان 
جدید اق��دام کنیم. به همین دلیل تالش ما 
این است که روی فرار مالیاتی تمرکز کنیم.

قبوضبرقحدودیکمیلیونمددجو
رایگانشد

س��خنگوی صنع��ت ب��رق گف��ت: تاکنون 
نزدیک ب��ه ۳۰ درصد از ح��دود ۳ میلیون 
مش��ترک تح��ت پوش��ش کمیته ام��داد و 
سازمان بهزیستی، مش��مول تعرفه رایگان 
برق ش��ده اند.ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از 
ص��دا و س��یما، مصطفی رجبی مش��هدی 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت شبکه برق با 
اشاره به بند »ی« از تبصره ۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ در خص��وص رایگان ش��دن تعرفه 
برق مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی که در بند »ک« تبصره ۱5 قانون 
بودجه امسال تکرار شده، گفت: مددجویانی 
ک��ه مصرف برق آن ها کمت��ر از 5۰ درصد 
الگوی تعیین شده در منطقه باشد، مشمول 
تعرفه ب��رق صفر یا رایگان می ش��وند.وی 
افزود: تاکنون نزدیک به ۳۰ درصد از حدود 
۳ میلیون مش��ترک تحت پوش��ش کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی؛    یعنی حدود یک 
میلیون مش��ترک،   مش��مول تعرفه رایگان 
ش��ده اند.رجبی مش��هدی تصریح کرد: در 
مناطق عادی کش��ور، الگوی مصرف برق، 
۳۰۰ کیلووات س��اعت در ماه اس��ت و اگر 
مددجوی��ان بتوانند مصرف خ��ود را در ماه 
به کمتر از ۱5۰ کیلووات س��اعت برسانند، 
مش��مول پاداش تعرف��ه رای��گان خواهند 
ب��ود. در مناطق گرمس��یر که در هر منطقه 
این عدد بیش��تر می ش��ود نیز، اگ��ر بتوانند 
5۰ درص��د مصرف الگو را داش��ته باش��ند، 

می توانند از تعرفه رایگان برخوردار شوند.

اخبار

دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی گفت: تاسیس بانک فرامرزی 
و ب��ورس بین الملل ب��ه عنوان ظرفیت 
جدی��د در اختیار فعالی��ن اقتصادی قرار 
می گیرد و ایجاد مناطق آزاد مش��ترک 
با کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه 
روس��یه در دس��تور کار قرار دارد. سعید 
محم��د، مش��اور رئیس جمه��ور و دبیر 
ش��ورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

در مراس��م تکریم و معارفه رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزل��ی، با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی با 
وجوه ارزشمند متعدد و ظرفیت ویژه خود 
از مناطق آزاد پر ظرفیت کشور محسوب 
می ش��ود؛ اظه��ار کرد: ق��رار گرفتن در 
مسیر کریدور شمال - جنوب و ظرفیت 
مبادله کاال با کش��ورهای حاشیه دریای 
خزر و اوراس��یا از ظرفیت های ویژه این 

منطقه محس��وب می شود که باید مورد 
توجه بیش��تری قرار گیرد.وی با انتقاد از 
عدم پرداخت بایس��ته ب��ه ظرفیت ها و 
فرصت ه��ای کریدور ش��مال - جنوب 
تصریح کرد که فعال س��ازی این مسیر 
ترانزیت��ی معط��وف ب��ه رف��ع دو حلقه 
مفق��وده در حال تکمیل و رفع اس��ت و 
گفت: سرعت بخشیدن به فرآیند تکمیل 
و اتص��ال منطقه آزاد انزلی به خط ریل، 

باعث رون��ق و افزایش حج��م ترانزیت 
کاال از این مس��یر می گ��ردد و این در 
حالی است که هنوز بنادر این منطقه به 
خط ریلی وصل نب��وده اما بخش اعظم 
کاالهای اساس��ی کش��ور از این طریق 
وارد م��ی ش��ود.محمد ارتق��ای جایگاه 
صنای��ع تبدیلی و ف��رآوری محصوالت 
شیالتی و کشاورزی با توجه به ظرفیت 
های اس��تان گیالن، به هم��راه صنایع 

دریامح��ور را از مهمتری��ن اولویت های 
منطق��ه آزاد انزلی اع��الم نمود و افزود: 
به منظور تس��هیل و گسترش مبادالت 
تجاری، تاسیس بانک فرامرزی و بورس 
بی��ن الملل به عن��وان ظرفیت جدید در 
اختی��ار فعالین اقتصادی قرار می گیرد و 
ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای 
حاش��یه دریای خزر به ویژه روس��یه در 

دستور کار قرار دارد.

ایجادمنطقهآزادمشترکباروسیهدردستورکاراست
سعیدمحمد:

غافلگیریسفتهبازانبازارارز
بابخشنامهبانکمرکزی،صفطویلفروشدالردرمیدانفردوسیشکلگرفت؛

تحوالت هفته های اخیر نش��ان می دهد، پتانس��یل بروز 
جه��ش در قیمت ارزهای خارجی وج��ود ندارد و بازار، با 
نقش آفرین��ی ارزهای صادراتی در پی بخش��نامه بانک 
مرکزی، مسیر تعادلی خود را از سر گرفته است.به گزارش 
مهر، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که فروشندگان 
دالر در میدان فردوسی تهران، مقابل صرافی های مجاز 
صف بس��ته و مش��غول فروش ارز هس��تند.این گزارش 
حاکی از آن اس��ت که دالالن ارز نیز در میدان فردوسی 
حض��ور دارند اما کمتر فروش��نده ای به س��مت دالالن 
متمایل می شود.براس��اس این گ��زارش، عرضه دالر در 
بازار توافقی به ش��دت افزایش یافته به طوری که رصد 
بازار نشان می دهد امروز عرضه های میلیونی دالر وجود 
داش��ته اما خریداری برای آن نیست و این مساله نشان 
دهنده آن است که در روزهای آینده احتمال کاهش نرخ 
ارز وجود دارد.مش��اهدات حاکی از این اس��ت که قیمت 
دالر توافق��ی به میزان ۳۰ هزار و ۲۴۶ تومان اس��ت و 
قیمت دالر آزاد نیز حدود ۳۰ هزار و 5۰۰ تومان است. به 
گ��زارش مهر قیم��ت در بازار ارز در ماه ه��ای اخیر روند 
افزایشی داشته و مجدد وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شده 
است. ش��اید همین ابتدای امر، بتوان سرمایه گذاری در 
بازار ارز را به عنوان یکی از کم بازده ترین گزینه ها طی ۲ 
سال اخیر معرفی کرد. بازاری که نسبت به سقف تاریخی 
خود )رکورد ۳۲ هزار تومانی دالر( در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، 
بازدهی تقریباً صفر نصیب سرمایه گذارانش کرده است.با 
ای��ن وجود، طی هفته های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد پس 
از نزدیک ش��دن به رکورد تاریخی اش، با بخشنامه ای از 
سوی بانک مرکزی مواجه شد. بخشنامه ای که به گفته 
معامله گران بازار غیررس��می، موجب کاهش اثرپذیری 
قیمت ها از ذی نفع��ان افزایش نرخ و موجب تعادل بازار 

شد.
خرید و فروش توافقی در صرافی ها ���

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی از بیست و دوم 
خردادماه س��ال جاری با هدف تنظیم بازار ارز و تسهیل 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، ام��کان معامله توافقی 
اس��کناس ارزهای خارجی در صرافی های مجاز را برقرار 
کرد. بخش��نامه ای که کمی بعد به بازار متش��کل ارزی 

هم تس��ری پیدا کرد و امکان معام��الت عمده ارزهای 
خارج��ی به ص��ورت اس��کناس نیز با نرخ ه��ای توافقی 
فراهم شد.بخش��نامه ای که در اولین روز تابس��تان، علی 
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره آن می گوید: 
»در مورد معامله ارز در س��طح ب��ازار، فعاالن و صرافان 
انتظار داش��تند که امکان انج��ام معامالت با نرخ توافقی 
را فراه��م کنیم که بانک مرکزی در تعاملی که با کانون 
صرافی ها و صرافی های معتبر و صادر کنندگان داشته، به 
جمع بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه 
انداری کند. بر این اساس، امکان معامالت توافقی ارز در 
صرافی ها فراهم شد.«البته صالح آبادی به صورت ضمنی 
این را هم گفته اس��ت که با توج��ه به وضعیت مطلوب 
صادرات نفتی و غیرنفتی و برگش��ت ارز حاصل از آن به 
چرخه تجاری کشور، تقاضای حواله جات ارزی در سامانه 
نیما با روند خوبی در حال پوش��ش دادن است.به تازگی، 
دبیرکل کانون صرافان کش��ور در واکنش به بخش��نامه 
مذکور اظهار کرد: »در گذشته ممنوعیت خرید و فروش 
توافقی ارز داشتیم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان 

نمی توانستند ارز خود را بفروشند؛ اما با مصوبه اخیر بانک 
مرکزی، هم صرافی ها برای تعیین قیمت خرید مختارند و 
هم صادرکنندگان برای تعیین قیمت فروش اختیار دارند. 
با اجرای بخشنامه خرید ارز توافقی، حجم بسیار زیادی ارز 
حاصل از صادرات که در چرخه صرافی ها وارد نمی ش��د، 
ورود کرد.«سلطانی زاده افزود: »زمانی که نرخ ارز توافقی 
شد، تعداد صادرکنندگانی که برای فروش ارز به صرافی ها 
مراجعه می کردند، بیش��تر شد و با اطمینان خاطر افراد از 
تأمی��ن ارز، خریدار کم ش��د. در نتیج��ه عرضه بر تقاضا 
پیشی گرفت و ش��اهد تعدیل قیمت بودیم. هجوم مردم 
برای خرید در هفته های گذشته کاهش داشته و از خرید 
احساسی پرهیز کردند.«بررسی های مهر نشان می دهد، 
در مقاطع��ی که انتظارات تورمی به صورت مقطعی روند 
ب��ازار ارز را دچ��ار تالطم می کند و موجی از نگرانی را به 
بازار کاالها و خدمات نیز س��رایت می دهد، مدیریت روند 

مذکور اهمیت بسزایی دارد.
معامالت اسکناس، منشأ تالطمات در بازار ارز ���

برخی کارشناس��ان اقتصادی معتقدند، بخش��نامه بانک 

مرک��زی مبنی بر معامله توافقی اس��کناس ارز، تاکنون 
روند افزایش��ی خردادماه در ب��ازار ارز را متوقف کرده و 
تالطمات را به حداکثر رس��انده اس��ت.این گروه قائلند، 
در صورتی که بانک مرک��زی از توان تأمین ارز در بازار 
نیما اطمینان دارد، بنابراین معامالت اس��کناس یکی از 
مهم ترین محل های تالطمات در بازار ارز اس��ت و این 
بخشنامه می تواند نوسانات هیجانی را به حداقل برساند.

کاهش نقش دالالن در شکل گیری قیمت ها ���
در همی��ن زمینه یک��ی از فعاالن ب��ازار ارز در محدوده 
میدان فردوس��ی ب��ه خبرنگار مهر درباره اثر بخش��نامه 
بان��ک مرکزی بر تح��والت بازار گف��ت: »در مقاطعی 
ک��ه اخبار منفی از مذاکرات هس��ته ای، میزان کس��ری 
بودج��ه و فروش نفت در ب��ازار فراگیر می ش��د، نرخ ها 
روند صع��ودی پیدا می کرد. اغلب ای��ن نرخ ها را برخی 
واس��طه ها اعالم می کردند که عمدتاً بازیگر رسمی مثل 
عوامل صرافی ه��ای مجاز نبودند. این افراد بر اس��اس 
اطالعات پشت پرده و کیفیت معامالت فردایی، جو بازار 
را متش��نج می کردند.«وی ادامه داد: »پس از بخشنامه 
معامله توافقی ارز، دو اتفاق مهم در بازار رخ داد. نخست 
اینکه متقاضیان ارز بیشتر به صرافی ها مراجعه می کنند 
و درگی��ر اعداد و ارقام غیررس��می اعالم��ی در کوچه و 
خیابان نمی ش��وند که معامله اس��کناس جعلی را هم به 
حداقل می رساند. در ثانی به نظر می رسد، شدت گرفتن 
عرضه ارز صادراتی نس��بت به تقاض��ای ارز، بازار را به 
یک ثبات نسبی رساند و از ابتدای تابستان تاکنون بازار 
تالطم ش��دید را تجربه نکرده اس��ت.«بر اس��اس آنچه 
مطرح ش��د، شناس��ایی عوامل و زمینه های تحوالت در 
بازار ارز از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. عواملی که 
در مقطع کنونی، بیش��تر در بازار اس��کناس و معامالت 
غیررس��می و کم عمق این بخش به چش��م می خورند 
و بر اس��اس بخش��نامه بانک مرکزی، ارزهای صادراتی 
در آن نقش آفرین و تعدیل کننده ش��ده اند.با این تفاسیر، 
عمده تحوالت بازار ارز در هفته های اخیر نشان می دهد، 
پتانس��یل جهش و بروز شوک در این بازار وجود ندارد و 
بازار ارز ضمن سپری کردن مسیر تعادلی و بنیادی خود، 

سیگنال نگرانی به فعاالن اقتصادی ارسال نمی کند.

بررسی ها نش��ان می دهد میزان کس��ری گازی که در 
فصل سرد س��ال از طریق اعمال محدودیت به صنایع 
و کاه��ش تولید آن ها جبران می ش��ود، با صرفه جویی 
۳ درصد مش��ترکین قابل جبران است.به گزارش مهر، 
زمس��تان سال گذشته کش��ور با ناترازی گسترده تولید 
و مص��رف گاز رو به رو ش��د و به گفت��ه وزیر نفت بین 
۲۰۰ الی ۲5۰ میلیون متر مکعب کسری گاز طبیعی در 
کشور وجود داشت. هر چند سال گذشته با برخی تدابیر 
و محدودیت گاز صنایع و پتروشیمی ها بدون قطعی گاز 
خانگی گذش��ت ولی اگر چاره ای اساسی برای رفع این 
مشکل از همین فصل گرم سال اندیشیده نشود، قطعاً به 
طرز ش��دیدتری دامن کشور را در سال های آتی خواهد 
گرفت.با توجه به اینکه اولویت شرکت ملی گاز، تأمین 
گاز خانگی بوده و هست، بزرگترین آسیب کسری گاز را 
صنایع و پتروشیمی ها می بینند. آمار نشان می دهد که در 
فصل سرد سال ۱۳۹۹، قطعی گاز صنایع به صورت ذیل 

بوده است:بدین ترتیب کاهش عرضه به مجموع صنعت 
پتروشیمی و فوالد برابر با ۱.۱ میلیارد مترمکعب تخمین 
زده می شود. همچنین کاهش عرضه به صنعت سیمان 
نیز برابر با همین مقدار یعنی ۱.۱ میلیارد مترمکعب در 
فصل س��رد تخمین زده شده اس��ت. )در سال ۱۳۹۹(.
طبیعتاً هر مورد کاهش تولید منجر به تبعاتی می شود؛ 
به طور مثال کاهش تولیدات پتروش��یمی که حدود ۱۰ 
درصد گاز کشور را مصرف می کنند و سال گذشته حدود 
۱۴ میلیارد دالر ارز در س��امانه نیما عرضه کرد موجب 
کاهش درآمد ارزی می ش��ود و یا کاهش تولید سیمان 
و فوالد منجر به کاهش س��اخت مس��کن و اخالل در 
برنامه سالیانه مسکن و آسیب به سایر صنایع می شود.
همچنین کاهش تولید این صنایع می تواند موجب منفی 
ش��دن سهام آنان و متضرر شدن سهامداران و مردم به 
شکل دیگری شود.محمدجواد ساکت کارشناس اقتصاد 
انرژی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که تراز 

منف��ی گاز و قطعی احتمالی آن چه تأثیری بر وضعیت 
شرکت های بورسی و غیربورسی می گذارد، عنوان کرد: 
»در وضعیتی که تراز گاز منفی اس��ت، مانند سال های 
قبل، اولویت قطعی گاز با صنایع است و در این صورت 
قطعاً شاهد کاهش تولید و فروش و افزایش زیان دهی 
آن ها خواهیم بود. این اتفاق، به علت در دسترس بودن 
صورت ه��ای مالی، برای ش��رکت های بورس��ی قابل 
مشاهده تر و ملموس تر از شرکت های غیربورسی خواهد 
ب��ود. با توجه ب��ه اینکه بخش عمده ای از س��هامداران 
ش��رکت های بورسی مردم هس��تند، این زیان می تواند 
مستقیماً متوجه آن ها شود.«ساکت در خصوص واکنش 
احتمالی ش��رکت ها به این وضعیت گفت: »شرکت ها 
چاره ای جز نظاره گر بودن نخواهند داش��ت و بس��ته به 
نحوه وابستگی فعالیتشان به گاز حتی ممکن است، این 
اختالل منجر به تعدیل نیروی این صنایع یا در مراحل 

حادتر تعطیلی آن ها شود.«

زیان صنایع ناشی از مصرف خارج از الگوی ���۳ درصد 
مشترکین

به بیان دقیق تر گازی که می توانس��ت زیرساخت صنعتی 
کشور باشد و ضمن تولید ثروت زمینه افزایش درآمد دولت، 
افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم آورد، در خانه ها 
سوزانده می شود.نکته قابل توجه این است که گاز داده شده 
به بخش خانگی، در یک س��طح مشخص مصرف نشده، 
و مص��رف کنندگان الگوهای مختلف��ی را از کم مصرف 
تا پرمصرف نش��ان داده اند. یعنی عمده مردم کش��ور کم 
مصرف هس��تند. حال آنکه تنها کمتر از ۳ درصد از مردم 
الگوی بسیار پرمصرفی در زمستان داشته اند.به عنوان مثال 
۹۰ درصد از مشترکین پرمصرف تهران، در مناطق مرفه 
زندگی می کنند.به ش��کل دقیق تر سهم ساکنین مناطق 
یک تا س��ه شهر تهران از مشترکین پرمصرف به تنهایی 
۶۶ درصد است. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که عمده 

مشترکین پرمصرف از قشر مرفه جامعه هستند.

صنایع و پتروشیمی ها؛ قربانیان پرمصرف ها در فصل سرد سال
میزان کسری گاز با صرفه جویی ۳ درصد مشترکین قابل جبران است

مرگزودهنگامشفافیتبانکیباپنهانشدنتسهیالتزیر1۰۰میلیارد
به نظر می رسد مصوبه شورای پول و اعتبار به 
منظور حذف تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، 
هدف مه��م وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را 
در راستای شفافیت تسهیالت بانکی به حاشیه 
براند.به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکداری 
در تمام کش��ورها وظایف سنگینی در اجرای 
سیاس��تهای پولی و مالی دولت به عهده دارد 
و بانک ها باید در راستای اهداف و وظایف خود 
با بهره گیری از دستاوردهای علمی و فناوری 
برای دوام در محیط پر از تحول و تغییر فردا، 
خود را آماده سازند. زیرا تسهیالت دهی، سپرده 
گیری، سرمایه گذاری، تأمین مالی پروژه ها و 
س��ایر عملیاتی که بانک ها انج��ام می دهند 
مس��تقیماً با پول و نقدینگی مرتبط اس��ت و 
بانک ها می توانند به وس��یله این قدرت خود 
در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت هایی 
که به تولید منجر ش��ده را رشد داده و موجب 
رونق اقتصادی کش��ور ش��وند یا برعکس به 
فعالیت هایی که با قصد س��وداگری و داللی 
ص��ورت می گیرند ضریب داده و در نهایت به 
طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه 

زیان برسانند.ش��فافیت در تس��هیالت دهی 
بانک ها به این معنی است که بانک مرکزی 
اطالعات مربوط به تس��هیالت دهی بانک ها 
و همچنین فرآیندهای تصمیم گیری خود را 
به ش��یوه ای روشن، آشکار و بهنگام در اختیار 
عموم و بازارها قرار دهد. روش��ن بودن اهداف 
شفافیت در تس��هیالت دهی بانک ها توسط 
بانک مرکزی، نااطمینانی را کاهش و با کمک 
به خانواده ها و بنگاه ها در پیش بینی اقدامات 
بانک مرکزی، کارایی این سیاست را افزایش 
می دهد. افش��ای کامل، بموق��ع و با کیفیت 
اطالعات تسهیالت دهی بانک ها، به افزایش 
ش��فافیت این اطالعات منجر ش��ده و عدم 
تقارن اطالعاتی را کاهش می دهد.در همین 
راس��تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اوایل 
امسال برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور 
اقدام به انتشار لیست تسهیالت کالن بانک ها 
کرد؛ اقدام مهمی که به جهت افزایش نظارت 
عمومی بر عملکرد و تسهیالت دهی بانک ها، 
اولین بار در آخر فروردین ماه امسال و با انتشار 
لیس��ت بدهکاران بزرگ بانک های دولتی و 

خصوصی اتفاق افتاد.البته در این گزارش تنها 
اطالعات مربوط به ۱۴ بانک منتش��ر شد اما 
مجدداً این اطالعات در آخر اردیبهش��ت ماه 
امسال توسط بانک مرکزی بروزرسانی شد و 
اطالعات ۳ بانک دیگر نیز به بانک های قبلی 
اضافه ش��د.در اول تیرماه عالوه بر اطالعات 
بانک های قبل��ی، اطالعات ۸ بانک دیگر نیز 
منتشر ش��د اما یک تغییر مهم اما عجیب در 
ارائه آمار تسهیالت کالن بانک ها اتفاق افتاد؛ 
بر اساس مصوبه جلس��ه مورخ ۳۱ خرداد ماه 
امسال ش��ورای پول و اعتبار مقرر شده است 
که از این پ��س بانک مرکزی تنها اطالعات 
تسهیالت و تعهداتی که بانک ها به اشخاص 
مرتبط ب��ا ذینفع واح��د پرداخ��ت کرده اند و 
باالی ۱۰۰ میلیارد تومان بوده را منتشر کند.

همانطور که گفته شد، بانک مرکزی چندین 
بار آمار تسهیالت و تعهدات بانکی را با افزودن 
اطالعات بانک های بیشتر بروزرسانی کرد؛ اما 
بار آخر، با در نظر گرفتن قاعده ی شورای پول 
و اعتبار مبنی بر حذف تسهیالت و تعهدات زیر 
۱۰۰ میلیارد تومان بانک ها اطالعات بانک ها را 

بروز کرد.تعجب برانگیز بودن قاعده ی شورای 
پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیالت و تعهدات 
کالن باالی ۱۰۰ میلیارد تومان بانک ها در این 
است که این مدل ارائه اطالعات نه تنها امکان 
بررسی عبور بانک از حدود اشاره شده در آئین 
نامه هایی که خود شورای پول و اعتبار تصویب 
کرده است را سلب می کند، بلکه حتی می تواند 
کارکرد اصل��ی ارائه اطالعات تس��هیالت و 
تعه��دات بانک ه��ا را که ایجاد ش��فافیت در 
عملکرد آنهاس��ت ب��ا چالش مواج��ه کند و 
وضعیت یک بانک که ممکن اس��ت شرایط 
خوبی نداشته باشد را سفید کند.اختالف زیاد 
و عدم شفافیت در رابطه با حد تعیین شده در 
تسهیالت اعالمی بانک ها توسط شورای پول 
و اعتبار و عدم تطابق اطالعات با صورت های 
مالی بانک ها نش��ان می دهد حد اعالم شده 
برای انتشار یا عدم انتشار تسهیالت غیرجاری 
مقدار مناسبی نیست؛ چرا که حد اعالم عمومی 
برای تسهیالت ۱۰۰ میلیارد تومانی منجر به 
آن می ش��ود که تس��هیالت زیر ۱۰۰ میلیارد 
حتی اگر ۹۹ میلیارد تومان باشد اعالم نشود. 

عالوه بر این، اگر فردی دو فقره تس��هیالت 
مث��اًل ۹۰ میلیارد تومانی و غیرجاری داش��ته 
باشد باز هم نام وی ذیل فهرست تسهیالت 
گیرندگان غیرجاری درج نمی شود.مضافاً اینکه 
کف اعالمی بس��یار باالست و با مبالغ بسیار 
کمتر از مقدار تعیین شده امکان عملیات سفته 
بازانه و غیرمولد در اقتصاد وجود دارد.البته این 
امر به معنای این نیست که تمامی تسهیالت 
غیرجاری بانک ها و در هر بازه ای منتشر شود 
بلکه به معنای آن است که مقداری ملموس 
که هم گستره باالیی داشته و هم فایده ای در 
افزایش کارایی اطالعاتی شبکه بانکی داشته 

باشد.
امری که نش��ان می دهد باید حد مش��خص 
ش��ده توس��ط ش��ورای پول و اعتبار تعدیل 
ش��ود تا عالوه ب��ر نزدیک ک��ردن داده های 
اعالم��ی بانک مرکزی ب��ا صورت های مالی 
بانک ها، به ش��فافیت بهتر در اسامی دریافت 
کنندگان تسهیالت اعطایی که در سررسید، 
پرداخت های الزم را انجام نداده اند و افزایش 

گستره تسهیالت غیرجاری نیز کمک کند.
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شهرستان

مجتمعپتروشیمیخمینبه
بهرهبرداریرسید

مجتمع پتروشیمی خمین با حضور معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروشیمی 
کشور، به بهره برداری رسید.  ابراهیم اسکندري 
مدیر مجتمع پتروشیمی دی آریا پلیمر خمین 
اف��زود: این طرح با س��رمایه گ��ذاری بخش 
خصوصی به می��زان ۲ ه��زار و 5۰۰ میلیارد 
تومان اجرایی شد و اشتغالزایی مستقیم بیش از 
۳5۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم یک هزار و 
۲۰۰ نفر را دارد. وي افزود: این پتروشیمی، پلی 
پروپیلن تولید می کند و محصول راهبردی آن 
۱۷ درصد مصرف صنایع پایین دست کشور ر 
ا تامین خواهد کرد. وی اظهار داش��ت: تالش 
شده است در راستای کمک به اشتغال جوانان 
شهرس��تان خمین ۹۲ درصد نیروهای بومی 
این شهرس��تان در این پروژه مش��غول به کار 
شوند. مدیر مجتمع پتروشیمی دی آریا پلیمر 
خمین گفت: پلی پروپیلن محصول ارزش��مند 
پتروش��یمی اس��ت واحد پتروش��یمی خمین 
س��بب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می شود. 
اس��کندری افزود: عملیات اجرایی پتروشیمی 
خمین از سال ۹۶ با اخذ مجوزهای الزم زیست 
محیطی آغاز شد و نصب تجهیزات با خرید از 

کشور نروژ کلید خورد.

تولیدتختالفوالدالکتریکیبا1.۸درصد
سیلیسیمبراینخستینباردرکشور

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در روز 
عید س��عید غدیرخم، فرزن��دان توانمند ایران 
اسالمی در شرکت فوالد مبارکه موفق شدند 
تختال با ۱.۸ درصد سیلیسیم را برای نخستین 
بار در کشور تولید کنند و گام بزرگی در جهت 
تولید ورق ه��ای فوالد الکتریکی در کش��ور 
بردارند. محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: در روز عید سعید غدیر 
خم، فرزندان توانمند ایران اسالمی در شرکت 
فوالد مبارکه موفق شدند تختال با ۱.۸ درصد 
سیلیسیم را برای نخستین بار در کشور تولید 
کنند و گام بزرگ��ی در جهت تولید ورق های 
فوالد الکتریکی در کشور بردارند. وی افزود: 
با توجه به باال بودن عنصر سیلیسیم و پایین 
بودن کربن و سولفور در فوالدهای سیلیکونی، 
تولید فوالد مذاب با آنالیز شیمیایی مناسب و 
تولید تختال بدون عیب نیازمند دانش فنی و 
محاسبات دقیق و کنترل های ویژه دارد که با 
هّمت کارکنان سخت کوش ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گ��ری مداوم و هم��کاری واحدهای 
پش��تیبانی، ای��ن مهم برای نخس��تین بار در 
کشور حاصل شد و محدودیت های تجهیزاتی 
با خالقیت کارشناس��ان توانمند فوالد مبارکه 
پشت سر گذاشته شد. مدیرعامل فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: تولید تختال الکتریکی، گام 
اول در تولی��د ورق ه��ای الکتریک��ی اس��ت 
و فرآینده��ای ن��ورد گ��رم و نورد س��رد که 
پیچیدگی های خاص خود را دارند را در پیش 
رو دارد. طیب نیا در پایان گفت: این دس��تاورد 
بزرگ که در راستای تولید محصوالت با ارزش 
اف��زوده باال و در ادام��ه موفقیت های کّمی و 
کیفی در فوالد مبارکه به دست آمده را به کلیه 
کارکنان، ذینفعان و شرکای کسب و کار گروه 

فوالد مبارکه تبریک عرض می نمایم

تمامیافرادفاقدبیمهدرمانمی
توانندازپوششبیمهایسازمانبیمه

سالمتاستفادهنمایند
داراب بارگاه��ی سرپرس��ت اداره کل بیم��ه 
س��المت اس��تان بوش��هر گفت: تمامی افراد 
فاق��د بیمه درمان می توانند از پوش��ش بیمه 
ای س��ازمان بیمه سالمت استفاده نمایند و از 
خدمات درمانی این س��ازمان استفاده نمایند. 
وی افزود: بر اس��اس فراخوان س��ازمان بیمه 
س��المت ایران مبن��ی بر پوش��ش همگانی 
سالمت، افراد فاقد پوش��ش بیمه درمان می 
توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا 
از طریق سامانه خدمات شهروندی به نشانی 
bimehsalamatiranian.ir   بصورت 
غیر حضوری نس��بت به بیم��ه نمودن خود و 
اعض��ای خانواده خود اق��دام نمایند. بارگاهی 
تصری��ح کرد : پوش��ش بیمه ای برای س��ه 
دهک نخس��ت جامعه رای��گان و برای دهک 
چهارم با تخفی��ف ۹۰درصدی ،  دهک پنجم 
و شش��م تخفیف ۷5 درص��دی و دهک های 
۷ و ۸  با تخفیف پنجاه درصدی انجام خواهد 
شد ، سازمان بیمه سالمت ایران به جهت رفاه 
حال فاقدین پوش��ش بیمه درمانی که دهک 
درآم��دی متقاضی پوش��ش بیمه مش��خص 
نگردیده و همچنین در موارد اورژانسی ، اقدام 
به اختصاص پوش��ش بیمه رایگان سه ماهه 

نموده است.

افزایشسرقتدربورینگفاضالب
درکالنشهراهواز

س��رقت درب و رینگ فاضالب در س��طح 
کالن شهر اهواز افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی آبفا اهواز، طی چند 
ماه گذش��ته، سرقت درب و رینگ فاضالب 
در کالن شهر اهواز روندی افزایشی را نشان 
می ده��د و این مس��ئله عالوه ب��ر تحمیل 
هزینه های هنگفت مالی برای آبفا، خطرات 
جان��ی و مالی را ب��رای ش��هروندان در پی 
داشته اس��ت. با وجود حساس��یت و اهتمام 
صنع��ت آب و فاض��الب اهواز در س��رعت 
بخشیدن به نصب درب و رینگ  دریچه های 
فاضالب و پیشگیری از آسیب های احتمالی، 
اما متاسفانه س��رقت درب و رینگ افزایش 
محسوسی یافته است. سرقت درب و رینگ ، 
آسیب و خطر جانی و مالی برای شهروندان، 
خودروه��ا، موتورس��یکلت ها، دوچرخه ها و 
به ویژه ک��ودکان دارد که ای��ن خطرات در 
روزه��ای باران��ی چن��د برابر می ش��ود. این 
گ��زارش می افزاید، مردم س��عی  می کنند با 
قرار دادن شاخه ی درخت، الستیک فرسوده، 
چوب و پالستیک  زباله، نسبت به نبود درب 
و رینگ هش��دار بدهند اما ورود همین اشیاء 
به شبکه فاضالب، پس زدگی و گرفتگی آن 
و آس��یب های زیس��ت محیطی را به دنبال 

داشته است.
 

تنشآبیدر12۷روستایشهرستانرشت
گیالن فرماندار رشت گفت: با احداث چندین 
حلقه چاه و ایس��تگاه ه��ای پمپاژ و مخازن 
و 5۷۹ کیلومتر لوله گذاری توس��ط قرارگاه 
محرومی��ت زدایی، ۱۲۷ روس��تای مواجه با 
تنش آبی و یا فاقد آب آش��امیدنی مناس��ب 
شهرس��تان رش��ت، از نعمت آب س��الم و با 
کیفی��ت برخ��وردار خواهند ش��د. حمیدرضا 
امام پناهی در جلس��ه قرارگاه شهرس��تانی 
محرومیت زدایی از حوزه آب شرب روستایی 
که با حضور نماینده مردم شهرس��تان های 
رش��ت و خمام در مجلس ش��ورای اسالمی 
و نماین��ده مج��ری ط��رح محرومیت زدایی 
از حوزه آب ش��رب روس��تایی در فرمانداری 
رش��ت برگزار ش��د، با اش��اره به توجه ویژه 
دولت س��یزدهم نس��بت به ارتقای کیفی و 
ضریب برخورداری روس��تاییان از آب شرب 
مناسب، اظهار کرد: با پای کار آمدن قرارگاه 
ام��ام حس��ن مجتب��ی)ع( و هماهنگی بین 
دس��تگاه ها، گام بزرگی در زنجی��ره تامین، 
انتقال و توزیع آب ش��رب روستاها برداشته 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه شاخص های 
برخ��ورداری از آب آش��امیدنی شهرس��تان، 
مناسب مرکز استان با تراکم باالی جمعیتی 
و انبوه گردشگران نیس��ت، افزود: با اجرای 
طرح های آبرس��انی، افزایش قابل قبولی در 
ضریب برخورداری از آب آش��امیدنی س��الم 
در س��طح روستاهای رشت را شاهد خواهیم 
بود. نماینده عالی دولت در مرکز اس��تان با 
تاکید بر لزوم تعامل، همکاری و هم افزایی 
دس��تگاه های مرتبط برای تسریع در به ثمر 
نشستن طرح محرومیت زدایی از روستاها در 
حوزه آب شرب، عنوان کرد: با احداث چندین 
حلقه چاه و ایس��تگاه ه��ای پمپاژ و مخازن 
و 5۷۹ کیلومتر لوله گذاری توس��ط قرارگاه 
محرومیت زدایی امام حس��ن مجتبی)ع( به 
عنوان مجری طرح، ۱۲۷ روستای مواجه با 
تنش آبی و یا فاقد آب آش��امیدنی مناس��ب 
شهرس��تان رش��ت، از نعمت آب س��الم و با 
کیفیت برخوردار خواهند ش��د. وی با اشاره 
به اینکه الزمه موفقیت و پیشرفت سریع در 
اصطالح شبکه و اجرای طرح های توسعه و 
آبرسانی روستایی، تهیه زمین مورد نیاز برای 
اجرای پروژه ها می باشد، گفت: بخشداران 
در هماهنگی با دستگاه هایی نظیر آبفا، جهاد 
کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به شناسایی 
اراضی مازاد، بال استفاده و رها شده دستگاه 

ها اقدام نمایند.
 

صعودگروهکوهنوردیشرکتبرق
منطقهایسمنانبهمنطقهاشترانکوه

گروه کوهنوردی ش��رکت ب��رق منطقه ای 
س��منان با حضور درکوهپیمائی سراس��ری 
کارکنان صنعت آب و برق کشور، به منطقه 

اشترانکوه در استان لرستان صعود کردند.
س��ید علیرضا میری سرپرس��ت کوهنوردی 
ش��رکت برق منطقه ای س��منان ب��ا بیان 
جزئیات ای��ن برنامه صعود عنوان داش��ت: 
برنامه صعود سراسری پس از چند سال وقفه 
به دلیل شیوع بیماری کرونا از سوی شورای 
ورزش وزارت نیرو برنامه ریزی گردیده بود 
که تیم کوهنوردی ش��رکت برق منطقه ای 
س��منان نیز با حض��ور در ای��ن کوهنوردی 
سراس��ری، پ��س از پیمایش ۷ س��اعته به 
ارتفاع��ات محدوده دریاچه گه��ر به عنوان 

نگین اشترانکوه صعود نمود.
شایان ذکر است تیم کوهنوردی شرکت برق 
منطقه ای سمنان درا ین پیمایش سراسری 
را آقایان سید علیرضا میری، قاسمعلی کریم 
و اصغر آخوندی تش��کیل می دادند. محمد 

مهدی وحدتی   مدیر دفتر روابط عمومی

اخبار

به گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی استان اصفهانمهندس خاکی 
پور-مدیرکل دفتر مش��ارکت های مردمی 
حساب ۱۰۰امام و مدیرعامل انجمن خیرین 
مسکن س��از کشور  باتفاق مهندس بیات و 

مهندس مرعشی جهت بازدید از پروژه های 
طراحی شده و در حال اجرای انجمن خیرین 
مسکن ساز، به استان اصفهان سفر کرد. در 
این سفر دو روزه که ابتدا با تشکیل جلسه ای 
با حضور دکتر شفیقی-مدیر حساب ۱۰۰امام 

بنیاد مسکن استان، مهندس مستولی زاده-
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان، 
مهندس ایوبی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان 
آران و بیدگل، مهندس ساغرچی-مدیرعامل 
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان، حضور 

افتخاری سردار کاظمی و دیگر اعضا برگزار 
گردید، مهندس مس��تولی زاده-مدیرعامل 
انجمن خیرین مسکن س��از استان گزارش 
مبسوطی از پروژه ها و فعالیت های انجمن 

ارائه نمود

حضورمدیرکلدفترمشارکتهایمردمیحساب1۰۰امام)ره(ومدیرعاملانجمنخیرینمسکنسازکشوردراصفهان،شهرستانآرانوبیدگل

هوشمندسازیدراولویتسازمانمیادینومشاغلشهریقرارگیرد
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-شهردار مشهد گفت: 
ذات هوشمندس��ازی، باعث تس��ریع، تسهیل و شفافیت 
می ش��ود لذا س��ازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری مشهد برای اصالح فرآیندهای 

خود به سمت هوشمندسازی برود.
سید عبداهلل ارجائی در حاش��یه بازدید سرزده از سازمان 
میادی��ن میوه  و تره بار و س��اماندهی مش��اغل ش��هری 
شهرداری مشهد، اظهار کرد: یکی از سازمان های مهمی 
که ارتباط زیادی با مردم دارد و فرآیندهای بس��یاری در 
آن مدیریت می شود، س��ازمان ساماندهی مشاغل است 
لذا چند موضوع این س��ازمان باید به سرعت ساماندهی 
ش��ود. وی ادامه داد: اولین مورد اصالح فرآیندها در این 
س��ازمان است که باید به سمت هوشمندسازی و به تبع 
آن شفاف س��ازی برود تا با توجه به ذات هوشمندسازی، 
موجب تسریع، تسهیل و شفافیت شود، این مساله را روز 

اول از مدیرعامل این سازمان درخواست کردیم و امروز 
نیز بر آن تاکید کردیم.

شهردار مش��هد افزود: نکته دوم توس��عه خدمات است، 
بسیاری از کارهای مغفول مانده را می توان در چارچوب 
اس��اس نامه س��ازمان انجام داد. به طور مثال شهرداری 
دارایی ه��ای راکدی دارد که می توان آن را به نفع مردم، 

فعال و استفاده کرد.
ارجائی بیان کرد: تکریم ارباب رجوع و تسهیل امور مردم 
در سطح مخاطبین نیز مورد آخر است، روزبازارها، جمعه 
بازارها در اختیار این سازمان است و باید شرایطی فراهم 

شود تا علی رغم قیمت ارزان، کیفیت خدمات باال برود.
وی در پای��ان عنوان کرد: امروز ن��کات مهمی در مورد 
بازارهای ش��هرما مطرح و بررسی شد که به زودی حل و 
فصل می شود تا در آینده نزدیک، شاهد تحوالتی مثبت 

به نفع مردم باشیم.

شهردارمشهد:

بهینهسازی13۰۰واحدموتورخانهدراستانالبرز
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز از جلب 
مشارکت و اجرای بیش از هزار و ۳۰۰ واحد 
موتورخانه در طرح بهینه سازی موتورخانه 
ها در سطح استان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اس��تان البرز، سیدرضا 
غفاری��ان مدیر عامل این ش��رکت از جلب 
مشارکت و اجرای بیش از هزار و۳۰۰ واحد 
موتورخانه در طرح بهینه سازی موتورخانه 
ها در س��طح اس��تان خبر داد.وی گفت: در 
تعاری��ف علم��ی از بهینه س��ازی به عنوان 
انتخاب پاسخ مناسب از میان چندین پاسخ 
در دس��ترس یاد می شود، بر همین اساس 
بهینه س��ازی مصرف گاز را می توان یکی 
از پاسخ های مناسب برای حداقل رساندن 
ه��در رفت انرژی ک��ه در نتیجه آن موجب 

کاهش مص��رف گاز می ش��ود، بیان کرد.
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان البرز ادامه 
داد:  به عبارت ساده تر بهینه سازی مصرف 
گاز صرفا کاهش مص��رف گاز نبوده، بلکه 
کاه��ش هدر رفت گاز اس��ت که در نتیجه 
آن کاهش مصرف حاصل می شود.غفاریان 
اضافه کرد: از س��ال ۱۳۹۹ و با ابالغ طرح 
»مدیریت، کاهش مص��رف و جلوگیری از 
هدر رف��ت گاز طبیعی در س��اختمان ها«، 
ش��رکت گاز اس��تان البرز به عنوان یکی از 
ش��رکت های گاز استانی پیش��رو در پروژه 
» افزایش کارایی سیس��تم های گرمایشی/
موتورخانه ها« فعالیت خود را در این حوزه 
شروع کرده است. وی افزود: بر اساس طرح 
ارائه شده این پروژه در قالب سه فاز که فاز 

نخست آن تکمیل سیستم های گرمایشی/
موتورخانه های موجود ش��امل اقداماتی از 
قبیل تنظیم مش��عل، عای��ق کاری و نصب 
ضد رس��وب مغناطیسی و الکترومغناطیسی 
اس��ت از ابت��دای دی ماه س��ال ۱۳۹۹ در 
ش��رکت گاز اس��تان البرز ش��روع شد. این 
مسوول بیان کرد: با تجزیه و تحلیل دقیق 
بازار هدف این پروژه در س��طح استان البرز 
و با اولویت بندی مناس��ب و استفاده بسیار 
خ��وب از ظرفی��ت ش��رکت ه��ای مجری 
ط��رح در مس��یر تبلیغ��ات و معرفی طرح 
به مش��ترکین مس��کونی، تجاری، اداری و 
آموزش��ی، ام��ور بهینه س��ازی مصرف گاز 
ش��رکت گاز اس��تان البرز موفق شده است 
که با جلب مش��ارکت بیش از هزار و 5۰۰ 

مش��ترک در ط��رح و اج��را و تکمیل بیش 
از ه��زار و ۳۰۰ واحد موتورخانه در س��طح 
استان البرز، یکی از پنج شرکت گاز استانی 
موفق در اجرای طرح در سطح کالن کشور 
باش��د. مدیر عامل ش��رکت گاز البرز گفت: 
بر اس��اس برآورد انج��ام یافته، مصرف گاز 
مش��ترکین مش��ارکت کننده در طرح، که 
فعالی��ت بهینه س��ازی موتورخانه های آنها 
تکمیل ش��ده اس��ت، به طور میانگین ۲۰ 
درصد مصرف گازطبیعی آنها نسبت به دوره 
های مشابه س��ال قبل کاهش پیدا کرده و 
با احتساب مشوق های مالی در نظر گرفته 
ش��ده توسط شرکت ملی گاز ایران، به طور 
میانگی��ن ۳۰ درصد مبلغ قب��ض پرداختی 
آنه��ا کاهش یافت��ه اس��ت.غفاریان مطرح 

کرد: بر اس��اس روش اجرایی تدوین ش��ده 
در طرح، همه مشترکین مسکونی، تجاری، 
اداری و آموزش��ی می توانن��د با مراجعه به 
سایت www.goc.nigc.ir در این طرح 
ش��رکت کرده و از مزای��ای رایگان طرح تا 
س��قف مبلغ بهینه س��ازی پیش بینی شده 

برخوردار شوند.

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اردبیل از 
افتت��اح و بهره برداری 5۴۰ واحد مس��کن 
در ش��هر اردبی��ل تاپایان س��الجاری خبر 
داد.به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه 
و شهرس��ازی )اردبی��ل(، محبوب حیدری 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در 

نشس��ت خبری با خبرنگاران در خصوص 
طرح های نهضت ملی مس��کن اس��تان 
اردبیل که با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی اس��تانداری اردبیل در محل سالن 
جلس��ات ش��هید دادامان راه و شهرسازی 
اردبیل برگزار شد با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: ۹۳ هزار و ۴۹۲ نفر در سال گذشته در 
ثبت نامی مرحله اولیه نهضت ملی مسکن 
اطالعات خود را در سامانه وارد کرده بودند 
ک��ه مرحله جدی��د ثبت نامی ها نی��ز از ۱5 
تیرماه ش��روع شده است.وی به متقاضیان 

واجد شرایط نهضت ملی مسکن به تعداد 
۳۴ هزار نفر اش��اره کرد و گفت: هش��ت 
هزار نفر از این تعداد افتتاح حس��اب کرده 
و در شهرستان های مختلف با تأمین زمین 
ساخت واحدها با همراهی بنیاد مسکن آغاز 
شده است.حیدری با بیان اینکه تا یک ماه 
آینده ب��ه صورت نهایی زمین مورد نیاز در 
اردبیل برای س��اخت نهض��ت ملی انجام 
خواهد ش��د، تصریح ک��رد: قول می دهیم 
ت��ا در مردادماه در این زمینه تعیین تکلیف 
نهایی را انجام داده و در بهترین نقطه شهر 

اردبیل زمین برای احداث مس��کن تأمین 
شود.وی به قرارداد مش��ارکتی امضا شده 
با ۹۸۹ نفر در قالب نهضت ملی مس��کن 
اشاره کرد و افزود: برای ۲ هزار و ۸۸ واحد 
پروانه ساختمانی صادر شده است.حیدری 
از تحوی��ل 5۴۰ واحد مس��کن خبر داد و 
اظهار کرد: در قالب پروژه های مش��ارکتی 
با همکاری بنیاد مس��کن، س��پاه و س��تاد 
اجرایی امام ساخت واحدهای مسکونی در 
حال انجام اس��ت.وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: قرار است برای تأمین منابع مالی ۳5۰ 

میلیون تومان در مرکز استان، ۳۰۰ میلیون 
تومان تس��هیالت در س��ایر شهرستان ها 
پرداخت ش��ود که به ازای ساخت واحدها 
ب��ا تکنولوژی نوین ت��ا ۲۰ درصد افزایش 
پرداخت تسهیالت را ش��اهد خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اردبیل 
اضافه کرد: در گام نخست ساخت مسکن 
در مشگین شهر هفته گذشته کلنگ زنی شد 
تا عملیات اجرایی یک هزار و ۳۷5 واحد را 
با بهره گیری از تکنولوژی های نوین شاهد 

باشیم.

افتتاح۵۴۰واحدمسکننهضتملیمسکندرسالجاری
مدیرکلراهوشهرسازیاستاناردبیلخبرداد:

ضرورتشناساییاولویتهایامربهمعروفونهیازمنکرسازمان
رییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانایالمتاکیدکرد:

ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
اس��تان بر ضرورت شناس��ایی اولویت های 
امر به معروف ونهی  از منکر سازمان تاکید 

کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان رحمت اله قیصوری در 
اولین نشست اعضاء شورای امر به معروف 
و نهی از منکر س��ازمان گف��ت: باید به امر 
و مع��روف و نه��ی از منکر ب��ه عنوان یک 
اولوی��ت نگاه کنیم چرا ک��ه اجرای صحیح 
سیاس��ت های آن نقش مهمی در سالمت 

جامع��ه دارد. وی نظ��م و انضب��اط کاری، 
تالش برای ارائه خدمات صحیح و مناسب 
ب��ه ارباب رجوع ، صرفه جوی��ی  در هزینه 
های سازمان ، را از مصادیق امر به معروف 

عنوان نمود.
ش��هرام طهماس��بی پور دبیر شورای امر به 
معروف و نه��ی از منکر س��ازمان هدف از 
تشکیل شورای مذکور را تعامل و همکاری 
با ستاد استان و همچنین شناسایی و اولویت 
بندی امکان��ات س��ازمان در جهت اجرای 
مطلوب این فریضه اله��ی ، ارائه راهکارها 

و پیشنهادات مناسب و عملی جهت ترویج 
معرفات و نهی از منکرات ذکر کرد . 

حج��ت االس��الم حاتمی رییس س��تاد امر 
ب��ه معروف و نهی از منکر و لزوم تش��کیل 
این ش��ورا در دس��تگاه های اجرایی ، گفت 
: ش��ورای مذکور در س��طح ادارات اس��تان 
تشکیل شده  و این شورا  در ابعاد  مختلفی 
برنامه دارد که یکی از مهمترین این برنامه 
ها مس��ئله حجاب و عف��اف با هدف ارزش  
نهادن به مقام زن و حفظ امنیت و حفاظت 

از زنان می باشد . 

وی توکل به خدا و تمس��ک به قرآن و اهل 
بیت را الزمه رس��یدن به کمال دانس��ت و 
افزود: یک��ی از کارهایی که دش��من برای 
تس��لط بر ما  انجام می دهد ، کاش��ت بذر 
نا امیدی در جامعه و دل های ماس��ت . اگر 
انس��ان به حقیقت و هدف نهایی خود واقف 
باشد هیچگاه تس��لیم خواسته های دشمن 
نخواهد شد و این دشمن است که خود به نا 

امیدی و شکست دچار می شود . 
رییس س��تاد امر به معروف و نهی از منکر  
اس��تان ، اضافه کرد : اگ��ر محور را قرآن و 

اهل بیت ق��رار دهیم ،جایی برای نا امیدی 
در زندگی خود نگذاش��ته ایم زی��را در این 
مسیر  شاخص  هایی همچون امیرالمومنین 

)ع( برای تمسک جویی وجود دارد. 
 این مقام مسئول در پایان گفت : حرکت ما 
به س��مت هدف بزرگی است که در نهایت 
به سعادت اخروی منجر می شود . در نتیجه 
اگ��ر اعم��ال و رفتار ما بر اس��اس قانون ما 
اساسی که برگزیده  ای از قرآن است باشد، 
همچون فردی هدفمند و در جهت کمال و 

سعادت گام بر خواهیم داشت.

1۰درصدجمعیتکرمانشاهتحتپوشش»بهزیستی«است

انهدامباندسازمانیافتهقاچاقموادمخدردرچرداول

مدیرکلبهزیستیاستان:

مدیرکل بهزیستی اس��تان کرمانشاه از ارائه 
خدمات از س��وی بهزیس��تی به 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 
۴۰ 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 ۴5 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، ۴۰ درصد  شدید، ۳۰ 

درصد متوسط و ۲۰ درصد خفیف است.
محمدی در تش��ریح خدمات حق پرستاری 
ه��م گف��ت: در ح��ال حاض��ر ۲۴۷۰ نفر از 
مددجویان از حق پرستاری استفاده می کنند 
که از این تعداد ۶۹5 نفر آنها معلولین ضایعه 

نخاعی هستند.
وی با اشاره به وجود شش هزار پشت نوبتی 
در ای��ن زمینه گف��ت: همه این اف��راد حائز 
ش��رایط نیستند، اما به هرحال این تعداد نفر 
در حال حاضر پشت نوبتی برای دریافت حق 

پرستاری هستند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از فعالیت 
۲۰ مرکز ش��بانه روزی توانبخشی در استان  
خبر داد و افزود: همچنین ۳۴ مرکز روزانه در 

این زمینه در استان فعال هستند.
وی افزود: تعداد مراکز پیش��گیری اس��تان 
ه��م ۴۰ مرکز اس��ت ویک مرک��ز ماده ۱۶ 
نیز داریم که متاسفانه ظرفیت آن جوابگوی 

تعداد معتادان متجاهر استان نیست.
محمدی خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر 

بیش از دو برابرظرفیت از این مکان استفاده 
می ش��ود و با توجه به تعداد باالی معتادان 
متجاهر استان نیاز است که مرکز دیگری در 

استان راه اندازی شود.
محم��دی با تاکید بر لزوم توانمندس��ازی و 
ایجاداشتغال برای معتادان بهبود یافته گفت: 
تا زمانی ک��ه این دو محقق نش��ود، چرخه 
درم��ان عمال ناقص اس��ت و این افراد پس 
از ترک به دلیل نبود ش��غل و حمایت الزم 

دوباره به چرخه اعتیاد برمی گردند.

 دادس��تان عمومی و انقالب مرک��ز ایالم از انهدام یک باند س��ازمان یافته 
قاچاق مواد مخدر توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات 
اس��تان خبر داد. »عبدالوهاب بخشنده« با اعالم این خبر اظهار داشت: پس 
از صدور دس��تورات قضایی الزم و انجام اقدامات اطالعاتی منسجم از سوی 

مأموران اداره اطالعات اس��تان ایالم، ضربه به باند مذکور در دستور کار قرار 
گرفت. وی افزود: پس از شناسایی اعضای باند، با دستور دادستانی و در یک 
عملیات منس��جم باند مذکور در شهرستان چرداول مورد ضربه قرار گرفت و 
۱۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. دادستان مرکز استان ایالم تصریح کرد: 

در این رابطه اعضای اصلی این باند بازداشت و دستورات قضایی الزم جهت 
دس��تگیری سایر متهمان صادر شده است. »بخشنده« با اشاره به مبارزه بی 
امان و قاطع دستگاه قضایی با عامالن ورود و قاچاق مواد مخدر، تأکید کرد: 

دستگاه قضایی در این زمینه هیچ گونه مماشاتی نخواهد کرد.
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امضایتفاهمنامهساخت1۵هزارواحد
مسکونیدرتهرانطیروزهایآینده

سرپرست س��ازمان نوسازی ش��هر تهران از 
امض��ای دو تفاهم نامه مه��م همکاری برای 
ساخت مس��کن طی روزهای آینده خبر داد.
مهدی هدایت در حاش��یه آیین آغاز عملیات 
احداث ۳۰۰۰ واحد مسکونی قرارگاه جهادی 
تأمین مس��کن که با حضور ش��هردار تهران 
برگزار ش��د، اعالم کرد: تفاهم نامه س��اخت 
5۰۰۰ هزار واحد مس��کونی با س��تاد اجرایی 
فرم��ان حض��رت ام��ام )ره( و ۱۰ هزار واحد 
مسکونی با بنیاد مستضعفان به دستور شهردار 
تهران ط��ی روزه��ای آینده منعق��د خواهد 
شد.سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با 
تأکید ب��ر اهمیت ایجاد تعادل میان عرضه و 
تقاضا در حوزه مس��کن، تصریح کرد: ساخت 
مسکن در ش��هر تهران به یک جریان پایدار 
تبدیل خواهد ش��د.به گفته هدایت، عملیات 
اجرای��ی ۸ پروژه مس��کونی و چندین پروژه 
زیرساخت در منطقه ۲۰ نیز طی روزهای آتی 
آغاز می شود.سرپرست سازمان نوسازی شهر 
تهران با اش��اره به آغاز اح��داث ۳۰۰۰ واحد 
مس��کونی توضیح داد: در فاز نخست اجرای 
این پ��روژه، ۸۰۰ واحد و در ف��از دوم ۱۲۰۰ 
واحد مس��کونی با مشارکت سازمان نوسازی 
ش��هر تهران و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ساخته می ش��ود.هدایت ابراز امیدواری کرد 
که فاز نخس��ت این پروژه مس��کونی که در 
بافت فرس��وده منطقه ۱۸ و در محله ش��هید 
رجایی واقع ش��ده طی ۳۶ م��اه آتی به بهره 
برداری برس��د و مقدمات اجرای فاز دوم نیز 
به زودی فراهم شده و همگام با فاز نخست 

وارد عملیات اجرا شود.

فرسودگیبرخیازمیادینپایتخت
رییس کمیس��یون شهرس��ازی شورای شهر 
تهران از ش��هرداری خواست که طرح تحول 
نگهداش��ت شهر را در دس��تور کار قرار دهد.
مهدی عباس��ی در تذکر پیش از دستور خود 
در جلس��ه شورای شهر تهران با بیان این که 
ش��هرداری می بایست در نگهداشت مستمر 
میادی��ن توجه الزم را داش��ته باش��د، گفت:  
برخی از میادین به دلیل فرسودگی و همچنین 
فرسودگی تجهیزات دچار مشکالتی شده اند 
و باید این مس��ائل مورد توجه قرار گیرد. چرا 
که میادین اثرات مس��تقیمی بر روحیه و سر 
زندگی ش��هر دارند و این در حالی اس��ت که 
برخی از میادین هویت تاریخی شهر هستند.
وی افزود: ش��هرداری تهران باید با توجه به 
بارندگی ه��ا جمعیت و وضعی��ت هوا، طرح 
تحول نگهداش��ت شهر را در دستور کار خود 

قرار دهد.

بیابانزاییدرکشورباسرعتیک
میلیونهکتاردرسال

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان 
مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری کش��ور گفت: 
س��رعت بیابان زایی در کش��ور یک میلیون 
هکتار در س��ال اس��ت در حالی که حداکثر 
کاری ک��ه برای کاهش آن انجام می ش��ود 
۳۰۰ هزار هکت��ار است.عباس��علی نوبخت 
در کارگ��روه ملی ارتق��ای فرهنگ حفاظت 
از محیط زیس��ت اظهارداشت: در چند سال 
گذش��ته با محیط زیس��ت و طبیعت درست 
رفت��ار نکردیم این در حالیس��ت که طبیعت 
با ما ش��وخی ندارد، تمام گونه های مختلف 
گیاه��ی و جانوری برای خ��ود خط ارتفاعی 
دارند که ما آنرا دستکاری کردیم، مثال رشد 
انار در ش��مال کش��ور در ارتفاع ۷۰۰ متر از 
دریا انجام می شود که ممکن است به مرور 
تغییر کند، االن در برخی موارد ارتفاع رش��د 
گیاهی ۴۰۰ تا ۶۰۰ متر باالتر رفته اس��ت. 
این فاجعه زیس��ت بومی اس��ت که در حال 
رخ دادن اس��ت.  وی اظهارداشت: اگر یک 
مرت��ع درجه یک به مرتع درج��ه دو تبدیل 
ش��ود ش��اید برای غیر متخصصان مشهود 
نباشد اما یک فاجعه زیست بومی است. این 
مسئله ش��وخی بردار نیست و باید با جدیت 
ب��ه آن بپردازی��م.  نوبخت گف��ت: باید این 
فرهنگ را ج��ا بیندازیم که هر ایرانی با هر 
تفکری در هر کجای کش��ور که زندگی می 
کند س��االنه یک نهال بکارد.  وی افزود: در 
کشور ۱۴ میلیون و ۳55 هزار هکتار جنگل 
داریم، جنگل های زاگرس ۲ برابر بزرگترین 
سد کش��ور آب تولید می کند، اکسیژن ۶۰ 
میلیون نفر را تامین می کند این در حالیست 
که در حال نابود ش��دن هستند، جنگل های 
ش��مال از س��ال ۱۳۶۹ تا کنون بیش از ۷۰ 
نوع بیماری و افت را تجربه کرده اس��ت، ما 

برای حفظشان چه کار کردیم؟ 

2۰درصدخانههایخالیکشوردر
استانتهراناست

رئیس کمیته بودجه ش��ورای اسالمی شهر 
تهران خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی 
گفت: اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های 
خالی و لوک��س را به ش��هرداری ها واگذار 
نمایید.میثم مظفر امروز در صحن ش��ورای 
شهر تهران با اشاره به حضور رئیس سازمان 
امور مالیاتی کش��ور در ش��ورای شهر گفت: 
۲۰ درصد از خانه های خالی کش��ور با عدد 
تقریبی 5۰۰هزار واحد در استان تهران است 
که برآورد می ش��ود ۳۰۰ه��زار واحد آن در 
شهر تهران و ۲۰۰هزار واحد آن در پیرامون 
و حاش��یه ش��هر تهران واقع شده است.وی 
تاکی��د ک��رد: دالالن ملکی ، ام��الک را در 
تهران خری��داری می کنند و طی یک دوره 
رکود ۳ تا ۶ ساله آنها را خالی نگه می دارند 
و همزمان ب��ا پیک دوره ای تورم و افزایش 
قیمت مسکن ،آنها را می فروشند.مظفر ادامه 
داد: خانه های خالی بالیی برس��ر بازار اجاره 

آورده که نیاز به اقدام عاجل وجود دارد.

ازکجابدانیم»معتاد«فضایمجازی
شدهایم؟

رئیس انجمن روانشناس��ی اجتماعی ایران، 
»اعتی��اد«، »افس��ردگی« و »اضطراب« را 
مهم ترین آث��ار عدم خود مراقبتی در فضای 
مجازی برای افراد عنوان کرد و گفت: گفته 
می شود اگر افراد در هفته بیشتر از ۲۰ ساعت 
در فضای مجازی حضور داشته باشند و یا در 
نبود فضای مجازی احساس اضطراب کنند، 
در واق��ع درگیر نوعی اعتیاد ش��ده اند.مجید 
صفاری نیا اظهار ک��رد: مطالعه ای که حدود 
یک الی دو س��ال قبل در یکی از کشورهای 
خارجی انجام ش��د، نشان داد که افراد وقتی 
وارد رس��توران می ش��وند علیرغ��م اینکه 
اعضای خانواده در کنار آنها هستند اما تقریبا 
هر ۸ دقیقه گوشی تلفن همراه خود را  چک 
می کنند.این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام 
نور، مشکالت عاطفی، مشکالت اجتماعی، 
مشکالت خانوادگی و والدینی و خشونت را از 
جمله مشکالت ناشی از درگیری باالی افراد 
با فضای مجازی دانست و درباره روند شیوع 
اخت��الالت روانی در افراد باالی ۱5 س��ال 
کشور، ادامه داد: طبق آخرین پژوهش ها که 
در س��ال ۹۹ پیرامون روند شیوع اختالالت 
روانی در افراد باالی ۱5 س��ال توسط دکتر 
نورباال و همکاران انجام ش��د، ۲۹.۷ درصد 
جمعیت م��ورد مطالعه در ای��ن پژوهش در 
س��طح کش��ور درگیر مس��ائل روانشناختی 
بوده ان��د که اگ��ر این آمار را ب��ا آمار جهانی 
مقایس��ه کنیم، به نظر می رس��د مشکالت 
روانش��ناختی در مردم ما در قیاس با جهان 
قدری باالتر است.رئیس انجمن روانشناسی 
اجتماعی ایران، در بخش دیگر سخنان خود 
با تاکید بر اینکه باید در حوزه سواد سالمت 
روان اق��دام به آموزش��های الزم کرد، ادامه 
داد: پیش��نهاد می ش��ود در این راس��تا برای 
ارتقاء دانش و افزایش س��واد سالمت روان، 
مهارت ه��ای زندگی به کودکان و نوجوانان، 
آگاه س��ازی و اطالع رس��انی به همگان و 
ایجاد مراکز مش��اوره حمایتی برای حمایت 
از آس��یب دیدگان روانش��ناختی و تش��کیل 

گروه های حمایتی مد نظر قرار گیرد.

ضربوجرحیکخانوادهباشوکر
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دس��تگیری 
عامالن سرقت مس��لحانه خیابان زعفرانیه 
خبر داد و گف��ت: با تالش کارآگاهان اداره 
یکم این پلیس، یک سرقت دیگر نیز کشف 
ش��د.علی ولی پور گودرزی افزود: رسیدگی 
ب��ه پرونده، س��رقت مس��لحانه  از خانه ای 
در محل��ه زعفرانیه در دس��تور کار تیمی از 
کارآگاه��ان اداره یکم پلی��س آگاهی قرار 
گرفت. وی اظهارداش��ت: چکی��ده پرونده 
نشان از این داشت، ۴ سارق جوان درحالی 
ک��ه کلت کمری به همراه داش��تند پس از 
حضور در خانه موردنظر با بس��تن دس��تان 
اعضای یک خانواده ۳ نفره اقدام به ضرب 
و ج��رح آنها با ش��وکر برق��ی کردند و در 
ادامه موفق به س��رقت طال، ارز، س��که و 
ساعت های گرانقیمت به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال  شدند.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
کارآگاهان در گام نخس��ت متوجه ش��دند، 
س��ارقان با ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی 
ب��ه این خانه مراجعه کردن��د و با باال رفتن 
از دی��وار و لوله گاز وارد خانه ش��دند.رئیس 
پلی��س آگاهی ته��ران  عنوان ک��رد: بنابر 
حساس��یت موضوع، کارآگاهان با دس��تور 
قضای��ی به بازبینی دوربین های مداربس��ته 
پرداختن��د و متوجه ش��دند، یک مرد حدودا 
۴۰ ساله ۲ س��اعت قبل از سرقت، سارقان 
را مالقات کرده اس��ت. س��رهنگ کارآگاه 
ولی پور گودرزی، با بیان اینکه مرد میانسال 
بازداش��ت و هدف تحقیقات ق��رار گرفت ، 
ادامه داد: پس از بررس��ی های اولیه از مرد 
جوان، فعالیت یک باند سرقت مسلحانه در 
تهران ب��رای کارآگاه��ان اداره یکم پلیس 

آگاهی احراز شد. 

اخبار

گ��روه اجتماع��ی: مع��اون اول رییس 
جمهور گفت:با وجود شرایط ویژه آب و 
هوایی امسال و با در نظر گرفتن شدت 
گرما، اهتمام ویژه دولت این اس��ت که 
مردم بتوانند در امنیت کامل و با حداقل 

مشکالت در مراس��م راهپیمایی اربعین 
شرکت کنند.به گزارش »عصر ایرانیان« 
محمد مخبر در جلسه هماهنگی اعضای 
س��تاد مرکزی اربعین با ق��رارگاه های 
مردمی بس��یج، خاتم االنبی��اء )ص( با 
یادآوری همزمانی ایام اربعین امسال با 
گرمای شدید هوا از دستگاه های ذیربط 
و همچنین ستاد مرکزی اربعین خواست 
حمل و نقل و اس��کان زائران به نحوی 

برنامه ریزی شود که آسیب های ناشی 
از گرمای هوا به حداقل ممکن کاهش 
یابد. مخبر تصریح کرد: با وجود شرایط 
وی��ژه آب و هوایی امس��ال و با در نظر 
گرفتن ش��دت گرما، اهتمام ویژه دولت 
این اس��ت که مردم بتوانن��د در امنیت 
کام��ل ، ارایه بهترین خدمات دهی و با 
حداقل مش��کالت در مراسم راهپیمایی 
اربعین شرکت کرده و حرم امام حسین 

)ع( را زیارت کنن��د. معاون اول رییس 
جمه��ور تالش جه��ت افزای��ش تعداد 
پایانه ه��ا و دروازه های خروجی مرز را 
جهت تسهیل رفت و آمد زوار پراهمیت 
ارزیاب��ی و بر لزوم افزایش تعداد ناوگان 
حم��ل و نقل جهت رفاه هر چه بیش��تر 
زائ��ران تأکید کرد. مخب��ر همچنین از 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خواس��ت در پایان��ه های م��رزی و در 

مس��یر حرکت زائران، بیمارستان های 
س��یار و امکانات و تجهیزات پزش��کی 
را به میزان مناس��ب مستقر کنند.معاون 
اول رییس جمهور همچنین از دس��تگاه 
های اجرایی و نهادهای ذیربط خواست 
همکاری و هماهنگی ه��ای الزم را با 
فراجا انجام دهند تا روند ورود و خروج و 
تردد زائران در مرزها با حداکثر سرعت 

میسر شود. 

ورودوخروجزائراناربعینازمرزهاتسهیلشود
مخبردرجلسههماهنگیاعضایستادمرکزیاربعین:

بازارفروشصنایعدستیبایدچندجانبهشود
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: 
»باید به بازاره��ای دیجیتال و تجارت جهانی 
دیجیتال فکر کنیم و بتوانیم همه مولفه ها را در 
زنجیره ارزش جانمایی کنیم.«به گزارش فارس، 
مریم جاللی در بازدید از بازارچه صنایع دس��تی 
سرچش��مه ش��هر محالت گفت: »حوزه بازار 
فروش محصوالت صنایع دستی باید چندجانبه 
ش��ود، یکی از ظرفیت ها بازارچه ها هستند که 
بازارچه بای��د نمادی از تم��ام میراث فرهنگی 

ملموس باش��د تا بتواند گردشگر را ترغیب به 
خری��د کند.«معاون صنایع دس��تی و هنرهای 
سنتی کشور  تصریح کرد: »الزمه این ترغیب 
این است که تنوع محصوالت، شاخص سازی 
و بازار پردازی مختلف وجود داش��ته باش��د تا 
فروش انجام ش��ود. 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 داش��ته باشیم، باید حتما به 
بازارهای دیجیتال و تجارت جهانی دیجیتال فکر 
کنیم و بتوانیم همه مولفه ها را در زنجیره ارزش 
جانمایی کنیم.«او ادامه داد: »هنرمندان بعد از 
دوران کرون��ا فرصت طالیی ب��رای حضور در 
بازارهای مجازی، پلتفرم ها و سایت های مختلف 
پیدا کردند و ظرف زمان و مکان را شکس��تند. 
بازارچه زمان و مکان مش��خصی برای بازدید 

دارد اما در فضای مجازی زمان و مکان خاصی 
وجود ندارد و وظیفه مس��ئوالن تسهیل گری 
برای حضور هنرمندان مجازی و س��امان دهی 
حمل و نقل کاالس��ت.«معاون صنایع دستی و 
هنرهای سنتی کشور  گفت: »مشکل تجارت 
دیجیتال موضوع حمل و نقل و اعتماد مشتری 
و نمادهای اعتمادسازی است که باید در راستای 
رفع این مش��کل تالش کرد.«او در خصوص 
بیمه هنرمندان افزود: »متاس��فانه س��ال های 

گذشته هنرمندان، کارگر فصلی محسوب شدند 
و این نگاه فصلی بودن به هنرمندان باعث شد 
نتوانیم برنامه ریزی دائمی برای بیمه هنرمندان 
داشته باشیم و تمام تالش ما این است که در 
برنامه هفتم توسعه و قوانین مجلس بتوان بیمه 
هنرمندان را در قال��ب یک اصل ثابت تبدیل 
کرد، همچنین باید اش��تغال هنرمندان رونقی 
داشته باشد که خودشان  اقدام به بیمه کنند و 

افرادی را نیز تحت پوشش دهند.«

سیلیکهغافلگیرانهآمدوهشدارهاییکهبهآنتوجهنشد
تجاربوعبرتهاییکسیلدرمیانهتابستان؛

گروه اجتماعی: هیچ یک از آن ده ها نفری که در یک روز 
گرم تابستانی در حال آب تنی و تفریح در رودخانه رودبال 
اس��تهبان بودند، هیچگاه تصورش را هم نمی کردند که 
درگیر چنین سیالبی شوند که دست کم جان ۲۲ نفرشان 
را بگی��رد، اما آنچه که رخ داد ثابت کرد که هش��دارهای 
سیل را باید بیشتر جدی بگیریم، حتی در چله تابستان. به 
گزارش »عصر ایرانیان« روز جمعه ۳۱ تیرماه سال جاری، 
جاری ش��دن س��یل تابس��تانی در رودخانه رودبال که از 
سه شهرستان نی ریز، اس��تهبان و داراب در شرق استان 
فارس عبور می کند، حادثه ساز شد، حادثه ای که تا کنون 
منجر به مرگ دس��ت کم ۲۲ تن ش��ده و دو کودک نیز 
همچن��ان مفقودند. هم نش��ینی واژه های س��یل در کنار 
نام اس��تان فارس تداعی کننده خاطرات تلخ سیل پنجم 
فروردین ماه ۱۳۹۸ است. در کنار این تشابهات اما، تفاوتی 
پررنگ میان س��یل امس��ال و سیل سه سال پیش وجود 
دارد. س��یلی که اخیرا شرق اس��تان فارس را درگیر کرد، 
در اخری��ن روز تیرماه یا درواق��ع در میانه فصل گرما رخ 
داده اس��ت. این در ش��رایطی است که در اذهان عمومی 
واژه س��یل، با آب وهوای  ناپای��دار و فصول پربارش بهار 
و پایی��ز گره خورده اس��ت.وقوع این حادثه ناگهانی اما با 
س��واالت زیادی همراه است، سواالتی که شاید پاسخ به 
آن بتواند بر تجربیات مقابله ای با سیل بیفزاید و البته مردم 
را نیز به این باور برس��اند که سیل ممکن است تحت هر 
شرایطی و در هر فصلی رخ داده و باید هشدارها را جدی 
بگیرند.  اولین پرس��ش این است که آیا وقوع سیل اخیر 
پیش بینی شده یا هشداری نسبت به آن داده شده بود، یا 
خیر. محمد حس��ن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران 
کشور، معتقد است که سیل پیش بینی شده و حتی نسبت 
به وقوع آن هشدار هم داده شده بود، اما افرادی که آنجا 
بودن��د به دلیل آفتابی بودن هوا آن را جدی نگرفته و در 
واقع باور نکرده بودند که ممکن اس��ت در هوای آفتابی 
س��یلی بیاید.  او در گفت وگو با ایسنا درباره جزئیات سیل 
اخیر در ش��رق اس��تان فارس گفت: »این منطقه دارای 
دره ای زیبا و سرسبزاست که در فصل گرما به تفرجگاه و 
محل تفریح مردم بدل می شود. در روز جمعه، ۳۱ تیرماه 
ح��دود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ نفر در رودخان��ه واقع در این دره 
حضور داشتند. هنگامی که هشدار وقوع سیل صادر شد، 
هیچ اثری از بارش باران در محل حادثه دیده نمی ش��د و 
طبیعی بود که مردم به این هش��دار توجه نکنند. در واقع 
مردم باور نمی کردند که ممکن اس��ت در چنین شرایطی 
س��یل رخ دهد، در حالی که در باالدس��ت رودخانه باران 
ش��دید باریده  و منجر به جاری شدن سیالب شده بود و 

در عرض کمتر از نیم ساعت به منطقه ای رسید که هیچ 
اث��ری از بارش باران در آن وجود نداش��ت.«نامی درباره 
اینکه آیا این س��یالب پیش بینی و بابت وقوع آن هشدار 
داده شده بود، نیز گفت: »در این خصوص پیش بینی های 
الزم انجام شده و اطالع رسانی توسط دهیاری ها و مردم 
محلی انجام شد، اما متاس��فانه در مواردی با بی توجهی 
مردم به هش��دارهای مربوط همراه ش��د. در مدت زمانی 
کوت��اه در ای��ن منطقه بارندگی ش��دیدی اتف��اق افتاد و 
س��یالبی به طول ح��دود ۴5 تا ۴۷ کیلومتر جاری ش��د. 
همانطور که اشاره کردم بررسی ها نشان داد که در محل 
وقوع سیل هوا آفتابی بود و حتی باران نیز نباریده بود و به 
همین دلیل پس از صدور هشدار کسی باور نمی کرد که 
سیل اتفاق می افتد.«پرسش دیگر این چرایی وقوع سیل 
در فصل گرما و بی تفاوتی مردم به هشدارهاست، فاطمه 
فالحتی، مدیر گروه مخاطرات هیدرولوژیکی پژوهشکده 
س��وانح طبیعی در گفت وگو با ایس��نا درباره دالیل وقوع 
س��یل در فصول گرم سال و بی تفاوتی مردم به هشدارها 
گفت: »وقوع سیل در این لحظه و در این فصل در جنوب 
کشور اصال غیرقابل انتظار نیست. بارش هایی که در نیمه 
جنوبی و ش��رق کش��ور رخ می دهد، برخالف بارش های 
مناطق شمالی، غربی و شمال غربی کشور اغلب در فصل 
تابستان است که به عنوان بارش های مونسون شناخته 
می ش��ود. شدت و ضعف این بارش ها متفاوت است و به 
تبع آن پیامدهایی ک��ه به همراه دارد نیز متفاوت خواهد 
بود. پدیدارشدن سامانه بارشی در فصل تابستان در جنوب 
و جنوب شرق کشور قابل انتظار است.«فالحتی در ادامه 
گفت: »پتانسیل یابی مناطق مولد سیل باید در دستور کار 
م��ا قرار گی��رد. این اقدام به ما کم��ک می کند تا بتوانیم 
اولوی��ت بندی کنیم. برای مثال در منطقه ای که س��یل 

اخیر در اس��تان فارس رخ داد، هوا گرم اس��ت و مردم در 
تفرجگاهی آب وهوایی مناس��ب و رودخانه ای دائمی دارد 
جمع می ش��وند. لذا این منطقه ریس��ک وقوع سیالب را 
در خود حمل می کند. مهم این است که ما هنگام اطالع 
از س��امانه خطری که وارد محیط می شود بتوانیم هشدار 
به موقع، سریع و وسیع را به مردم منتقل کنیم. در فیلم های 
منتش��ر شده از این سیالب،   افراد می بینند که سیل راه 
افتاده اما هن��وز حتی از خودروی خود پیاده نمی ش��وند. 
مردم باید محلی که پتانسیل سیل را دارد بشناسند و این 
مناطق به وسیله تابلوها و راهنماهایی که در محل نصب 
می شود، آشکار سازی شود تا بدانند که حتی در تابستان 
نیز امکان وقوع سیل وجود دارد. آموزش وسیع آموزشی 
اس��ت که م��ردم عام نی��ز از آن مطلع ش��وند.«مرتضی 
اکبرپور، کارش��ناس ارشد مدیریت بحران، در گفت وگو با 
ایس��نا، با اش��اره به علل وقوع این س��یل در میانه فصل 
گرما گفت: »با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور 
و تغییر اقلیم، چنین پدیده ای دور از ذهن نیس��ت. بارش 
رگباری در دامنه کوه ها در فصل گرما باعث وقوع س��یل 
می شود که رخدادی تکراری است. در سال ۷۳ و ۷۴ نیز 
در استان گلستان حد فاصل  ۱۸ تا ۲۲ مرداد سیل اتفاق 
افتاد که با تلفات زیادی نیز همراه بود. این سیل ها نهایتا 
س��بب جابجایی روستاها شد. همچنین حدود چهار سال 
پیش در سیجان کرج نیز در همین فصل بارندگی شدید 
داشتیم که منجر به وقوع سیل و کشته شدن حدود ۱۲ نفر 
شد.«وی ادامه داد: »در فصل گرما به علت خشکی زمین 
و جذب نشدن آب، سیالب ها سریعا ایجاد می شوند. سیل 
اخیر در استان فارس نیز پدیده ای تکراری بود و نمی توان 
جلوی امثال آن را گرفت. تنها راه موجود این اس��ت که 
م��ردم حاضر در دامنه کوه ه��ا و رودخانه ها در زمانی که 

ش��رایط جوی نامناسب است به هشدارها توجه کنند و از 
رودخانه فاصله بگیرند.«معاون پیش��ین سازمان مدیریت 
بحران کش��ور درباره ضعف اطالع رسانی و صدور هشدار 
برای این حوادث نیز گفت: »یکی از مش��کالت دیگر ما 
این است که در این مناطق سامانه هشدار مناسبی نداریم 
و غافلگیر می شویم. هواشناسی رگبار را پیش بینی کرده 
و درباره آن هشدار هم داده بود اما اینکه در دامنه کوه ها 
چه اتفاقی می افتد مس��تقل از این پیش بینی هاس��ت. در 
کشورهای دیگر سامانه های هشدار سریع سیل وجود دارد 
و آن وق��ت دیگر حادثه غیرمترقبه نیس��ت و می توان از 
اثرات مخرب آن جلوگیری کرد. الزم است این سامانه ها 
در تمامی رودهای کشور با اولویت رودهای دارای سابقه 
سیل و همچنین مسیل ها نصب شود.«اکبرپور ادامه داد: 
»باید سیستم های هشدار جدید در کشور ما نیز راه اندازی 
و همچنین به مشکالت زیرساختی مانند ضعف اینترنت 
و ش��بکه های اطالع رس��انی نیز پرداخته ش��ود. اجرای 
سیستم های هش��داردهنده تکلیف وزارت نیرو است که 
باید سامانه های هشدار سریع را در باالدست رودخانه ها و 
سدها با همکاری سازمان مدیریت بحران راه اندازی کند. 
این پروژه ای جمعی اس��ت که باید با همکاری نهادهایی 
نظیر صداوسیما، رسانه های گروهی، سازمان هواشناسی، 
اس��تانداری ها، وزارت ارتباطات و ... اجرایی ش��ود، تا به 
محض پیش بینی وقوع س��یل از طریق رسانه ها موضوع  
به مردم اطالع داده ش��ود.«وی اضافه کرد: »رفتار مردم 
در مقابل این مس��ائل نیز مهم اس��ت که در حال حاضر 
شکل هدایت ش��ده ای قرار ندارد. حتی در سیل اخیر نیز 
مش��اهده می کنیم ک��ه در آخرین لحظات م��ردم برای 
خ��روج خودروی خ��ود از آب درنگ می کردند. همچنین 
بخشداری ها و اس��تانداری ها باید با همکاری رسانه های 
محلی به افزایش سطح آگاهی درباره سیل کمک کنند. با 
ایجاد کارگاه های آموزشی و شبکه های هشدار سریع در 
مناطق حادثه خیز می توان ادعا کرد که در راستای کاهش 
تلفات انسانی و غیرانسانی گامی برداشته ایم، این نشان 
می دهد که ضرورت آموزش بس��یار وجود دارد.«تجاربی 
مانند سیل ش��رق اس��تان فارس که در آخرین روزهای 
اولین ماه تابس��تان رخ داد، این واقعیت را به ما گوش��زد 
می کند که سیل در هر فصل و آب وهوایی می تواند ظاهر 
ش��ود و در چند دقیقه هرچیزی که در مسیر خود می بیند 
بش��وید و ببرد. بدون شک تجهیز سامانه های هشدار و 
افزایش س��طح آگاهی عمومی درباره حوادثی مانند سیل 
تابس��تانه می توان��د در کاهش تلفات در حوادث مش��ابه 

احتمالی در آینده موثر باشد.

معاون وزیر کش��ور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور 
گف��ت: اطالعات خانوارها در پایگاه اطالعاتی س��ببی 
و نسبی تجمیع می ش��ود.به گزارش »عصر ایرانیان« 
هاش��م کارگر در دی��دار با رئیس س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها با اشاره به لزوم تحول در ابعاد گوناگون سازمان 
و مأموریت ه��ای آن افزود: تقاضای جامعه نس��بت به 
گذشته تغییر کرده و با تحول در نظام هویتی کشور، همه 
اطالعات هویتی افراد جمع آوری می شود تا بسیاری از 
مش��کالت در زمان بروز ش��رایط خاص به راحتی حل 

و فصل ش��ود؛ به طور مثال در زمان همه گیری کرونا 
اگ��ر اطالعاتی درباره بیماری برخی از افراد در دس��ت 
بود، امکان مقابله با مشکالت بیشتر فراهم می شد.وی 
ادم��ه داد: برنامه ریزی الزم برای ص��دور و ارائه کارت 
به همه متقاضیان کارت هوش��مند ملی که در گذشته 
موفق به تکمیل ثبت نام خود ش��ده اند که ۱۰ میلیون 
نفر هستند، انجام پذیرفته است.وی با بیان اینکه اکنون 
شاهد هستیم که پایگاه های اطالعاتی متنوع منجر به 
هزینه های گزاف و استعالم های تکراری شده است تا 

جایی که اطالعات دستگاه ها با یکدیگر در تضاد است، 
گفت: این امر مشکالت گوناگون و هزینه های آشکار 
و پنهان زیادی برای کش��ور ایجاد کرده و نیاز به نگاه 
جدیدی در ایجاد پایگاه های اطالعات متمرکز و جامع 
داریم.کارگ��ر اضافه کرد: باید ت��ا جایی که امکان دارد 
از ایج��اد هزینه های غیرضرور جلوگیری کنیم؛ در این 
راستا سازمان ثبت احوال درصدد است پایگاه اطالعات 
جام��ع هویتی و اطالعات مرب��وط و متصل به هویت 
اش��خاص را ایجاد کند.معاون وزیر کش��ور با اشاره به 

اینکه نخس��تین س��رویس سببی و نس��بی در تیر ماه 
س��ال جاری ایجاد و فعال شده اس��ت، گفت: این امر 
در راستای رفع برخی نیازهای دستگاه های حاکمیتی و 
اداری در کشور انجام شده و در طول سال ۱۴۰۱ ارتقا 
می یابد.کارگر با بیان اینکه س��ازمان ثبت احوال کشور 
موظف است تا زیرساخت ها را برای بهبود شرایط ارتقا 
دهد، افزود: در گذش��ته مقرر بود که با انجام داده آمایی 
اسناد هویتی پایگاه اطالعاتی سببی و نسبی طی پنج 

سال ایجاد شود.

اطالعات سببی و نسبی خانوارها تجمیع می شود
رئیس سازمان ثبت احوال:

اجرایطرحتغذیهرایگان۵میلیوندانشآموزازاولمهرماه
سخنگویوزارتآموزشوپرورشخبرداد؛

س��خنگوی وزارت آموزش و پرورش از اجرای 
طرح تغذیه ای رایگان با پوش��ش حداقل ۳ تا 
5 میلیون دانش آموز از مهرماه امسال خبر داد.
به گزارش »عصر ایرانیان«، صادق ستاری فرد 
درباره پوش��ش تغذیه ای رای��گان برای دانش 
آموزان، اظهارک��رد: طرح تغذی��ه  رایگان که 
شامل؛ شیر، نان غنی شده با ویتامین D و روی 
می شود با پوشش حداقل ۳ تا 5 میلیون دانش 
آموز از مهرماه امسال اجرا می شود.وی با اشاره 

به این که موضوع تغذیه دانش آموزان از سال 
۱۳۸۹ تا کن��ون از نظام تعلیم و تربیت حذف 
شده بود، افزود: با پیگیری شخص وزیر و البته 
موافقت و همراهی س��ازمان برنامه و بودجه و 
معاون اول ریاست جمهوری اعتبار خوبی برای 
تغذیه دانش آموزان تصویب شد.س��تاری فرد 
از تخصی��ص مبلغ هزار  و ۱5۰ میلیارد تومان 
برای این موضوع خبرداد و تصریح کرد: با توجه 
به این که بخش زیادی از دانش آموزان یعنی 

حدود سه تا پنج میلیون دانش آموز در مناطق 
روس��تایی، عش��ایری، مرزی، حاشیه شهرها 
هس��تند و باید تحت پوش��ش این طرح قرار 
بگیرند، لذا نیاز مالی ما بیشتر از مبلغ تخصیص 
داده ش��ده است.وی عنوان کرد: ما در تالشیم 
که اجرای این طرح را به صورت مش��ارکتی با 
برخی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و آستان قدس 
رضوی از مهرماه امسال شروع کنیم.سخنگوی 

وزارت آموزش و پرورش از اجرای پایلوت این 
طرح در استان سیستان و بلوچستان و استان 
البرز خبرداد و گف��ت: ما حدود ۷5 هزار دانش 
آموز را به صورت آزمایشی تحت پوشش قرار 
دادیم.وی خاطرنش��ان کرد: از مهرماه امسال 
حداقل ۳ تا 5 میلیون دانش آموز تحت پوشش 
برنامه تغذیه ای رایگان شامل شیر رایگان، نان 
غنی شده با ویتامین D و روی قرار می گیرند 
و در کنارآن، توزیع ریزمغذی ها و مکمل یاری 

و آهن ی��اری را نیز به خصوص برای دختران 
دنبال خواهیم کرد.ستاری فرد با بیان این که 
اولویت ما دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه 
اول و دانش آموزان مناطق عشایری، روستایی، 
مرزی و حاشیه شهر هستند، اظهار کرد: طبق 
برآوردهایی که داش��تیم ب��ه عدد پنج میلیون 
دانش آموز رسیدیم اما تحقق این عدد بستگی 
به پوشش اعتباری و پشتیبانی اشخاص حقیقی 

و حقوقی از طرح مذکور دارد.
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»ساموئلجانسون«کهبود؟
ساموئل جانسون معروف به دکتر جانسون، منتقد، 
نویسنده و مقاله نویس معروف انگلیسي در هجدهم 
سپتامبر سال ۱۷۰۹م در لیچ فیلد انگلستان به دنیا 
آمد.پایه آموزش او در کتاب فروشي پدرش گذارده 
ش��د و پس از اتمام تحصی��الت در زادگاهش به 
آکس��فورد رفت اما به سبب فقر و نیاز مالي، دنباله 
تحصیل را رها کرد و به وس��یله نش��ر مقاله هاي 
آموزش��ي و ریاس��ت مدرس��ه اي خصوصي امرار 
معاش نمود.جانسون در ۲۸ سالگي به لندن رفت 
و با تهیه مقاله هاي سیاس��ي و نقد ادبي و گزارش 
پارلماني و نیز انتش��ار اش��عار هجوآمیز ش��ناخته 
ش��د.وي پس از آن ب��ه عنوان نثرنوی��س ممتاز 
به جامعه معرفي گش��ت و از س��ال ۱۷۴۷م طرح 
فرهنگ نامه عظیم و مع��روف خود را آغاز کرد.از 
این به بعد به کار مداوم پرداخت و در طي کوششي 
هفت س��اله، فرهنگ زبان انگلیسي را در دو جلد 
منتش��ر نمود.این اثر نفوذ عمیقي به دست آورد و 
مبناي تحقیق تاریخي زبان انگلیسي قرار گرفت.
فرهنگ زبان انگلیس��ي، فرهنگ نامه اي بود براي 
پیرایش و جداسازي زبان انگلیسي از اصطالحات 
بیگانه و منزه ساختن آن از نظر صرف و نحو زبان.

جانسون ضمن این کاْر منظومه طوالني بیهودگي 
امیال انسان که آمیخته با بدبیني مداوم شاعر بود 

را به چاپ رساند.

نمايشگاه پرندگان زينتی - برج ميالد مشاهير

اخالق

شرحصحیفهسجادیهدعابرایمرزداران)12۷(
حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم اللَُّهمَّ أَْخِل ُقُلوبَُهْم ِم��َن الَأَْمَنِة خدایا! 
دل هایش��ان را از آرامش تهی س��از دل ه��ای خالی از 
ارامش دچار نفرین و کرفتار بال شده اند و از نشانه های 
جامعه های غیرالهی وجود اضطراب و آمار پایین امید به 
زندگی اس��ت، آرامش قلب از الطاف خداست و با یاد او 
فقط محقق می شود: الّذین آَمنوا َوتَطَمئِنُّ ُقُلوبُهم بِِذْکِر 

ِ تَْطَمئِنُّ الُقُلوُب؛ و بالعکس اضطراب  اهلل، ااَل بِِذْک��رِ اهللَّ
و نگرانی مهمترین بالی فردی و اجتماعی بش��ر است 
که با تبعیت از ابلیس حاصل می شود، آرامش از ناحیه 
ِکیَنَة فی  خداست و برای مومنان است؛ ُهَو الذِّی أَنَْزَل السَّ
ُقُلوِب المُؤِمنیَن لَِیْزداُدوا إیماناً َمَع إیمانِِهم...در جای دیگر 
از قران امده است: کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود 
یَن آَمُنوا َولَْم  را به ظلم نیالودند، در آرامش و امنیت اند؛ الذَّ

َیلْبُِسوا إیمانَُهْم بُِظلٍْم، أُولئَک لَُهُم اَلْمُن. برخی از عوامل 
نبود ارامش قلب عبارتند از: نداش��تن ایمان؛ مشکالت 
اقتصادی؛ فقدان عدل؛ فقدان محبت؛ فراموش نکردن 
یا اصالح نکردن اشتباهات گذشته؛ ترس از آینده؛ و …

آرامش دل را باید از نیروهای دش��من سلب کرد و این 
محقق نمیشود مگر به لطف خدا و تالش شبانه روزی 

مسلمین جهت پیشرفت جامعه اسالمی.
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بيش تر بدانيد

سالمندانکدامقومیتافسردگیبیشتریدارند؟
بررسی ها یک پژوهش نشان داد؛ حدود نیمی از سالمندان قومیت های فارس، ترک و ترکمن دچار افسردگی 
هس��تند.در حالی که شیوع افسردگی در س��المندان بلوچ، عرب، کرد و لر بیشتر است.به طوری که بیشتر از 
۳۰ درصد از س��المندان بلوچ افس��ردگی شدید دارند.به گزارش ایسنا، مطالعات انجام شده نشان می دهند که 
روند سالمندی جمعیت ایران در حال افزایش است و در آینده این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
افس��ردگی یکی از عمده ترین مش��کالت دوران سالمندی اس��ت و عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارد.با 
وجود این که افس��ردگی در میان سالمندان ش��یوع باالیی دارد، مطالعات جامع زیادی شیوع افسردگی را در 
قومیت های مختلف ایرانی بررس��ی نکرده اس��ت.به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
اثر قومیت را بر افسردگی سالمندان بررسی کردند.الهه ا... یاری؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 
موثر بر س��المت دانش��گاه علوم پزش��کی بیرجند به همراه مجید کرامتی و محمدرضا کمالی؛ پژوهشگران 
کمیته تحقیقات دانش��جویی این دانش��گاه، محققانی بودند که در انجام این مطالعه همکاری داشتند.در این 
مطالع��ه ه��ر یک از قومیت های فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب و ترکمن به عنوان یکی از خوش��ه ها در 
نظر گرفته ش��د و با در نظر گرفتن نس��بت جمعیت کش��ور در هریک از این قومیت ها در ایران، نمونه گیری 
به صورت تصادفی از استان های اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، 
آذربایجان ش��رقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان و گلستان؛ طی ماه های فروردین تا مهرماه سال 
۱۳۹۶ انجام ش��د.انتخاب نمونه ه��ای این مطالعه به صورت تصادفی و از بین افراد باالی ۶۰ س��ال که به 
مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده  بودند صورت گرفت.شرط ورود در این مطالعه؛ دچار نشدن به حادثه ای 
خاص یا س��وگ عزیزان در یک ماه گذش��ته بود.در این بررسی؛ هزار و ۴۷۷ سالمند ۶۰ تا ۹۲ ساله  شرکت 
کردند.حدود 5۷ درصد از این افراد مرد و ۴۳ درصد زن بودند و س��اکنان ش��هر و روستا تقریبا به یک نسبت 
بود.متوس��ط س��ن افراد بررسی شده در قومیت های مختلف بین ۶5 تا ۷۳ درصد بود و متوسط تعداد اعضای 
خان��وار آن ه��ا حدود دو تا چهار نفر بودند.به طور متوس��ط هر فرد درگیر یک تا دو بیماری مزمن بود و کلیه 
اقوام نس��بت خانه نشینی پایین داشتند.به جز دو قومیت بلوچ و عرب، سطح درآمد اغلب افراد بیشتر از ۸۰۰ 
ه��زار تومان بود.حدود ۷5 درصد از س��المندان بلوچ درآمد کمت��ر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه و حدود نیمی از 
سالمندان عرب درآمدی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه داشتند.در اقوام کرد، لر، عرب و ترکمن؛ شیوع 
افسردگی خفیف بیشتر از ۳۷ درصد است.شیوع افسردگی متوسط در بلوچ ها و عرب ها به ترتیب حدود ۲۷ و 
۲5 درصد است و شیوع افسردگی شدید در بلوچ ها بیش از ۳۰ درصد گزارش شده است.در این مطالعه تاثیر 
متغیرهای مختلف مثل سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و... نیز بر افسردگی سالمندان بررسی شد.با ثابت 
در نظر گرفتن سایر متغیرها، مشخص شد که افرادی که همسرشان فوت شده به طور معنی داری در مقایسه 
با افراد متاهل، افسردگی بیشتری را تجربه می کنند.همچنین بررسی ها نشان داد که متغیرهای درآمد، شغل، 
خانه نشینی و تعداد بیماری های مزمن نیز وقتی سایر متغیرها ثابت هستند، بر افسردگی افراد تاثیرگذار است.

میزان درآمد افراد با افسردگی شان رابطه عکس دارد و با افزایش خانه نشینی، بازنشسته شدن و افزایش تعداد 
بیماری های مزمن در سالمندان، افسردگی روند صعودی پیدا می کند.افسردگی افراد بازنشسته در مقایسه با 
شاغالن حدود ۶۰ درصد بیشتر است.طبق یافته های این مطالعه؛ افسردگی با درجات مختلف در سالمندان 
با قومیت فارس  ۴5.۴ درصد اس��ت.در حالی که این میزان در سالمندان سایر قومیت ها بیشتر است.ترک ها 
5۰.۳ درص��د، ترکمن ه��ا 5۴ درصد، لرها 5۹.۴ درص��د، کردها ۶۲ درصد، عرب ه��ا ۷۷.۸ درصد و بلوچ ها 
۸۱.۸ درصد مبتال به افس��ردگی بودند.با توجه به نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه؛ پژوهشگران می گویند: 
»سیاس��ت گذاری های کالن دولت باید به س��متی باشد که عوامل خطر افس��ردگی سالمندان کنترل شده و 
به جای آن عوامل کنترل کننده افس��ردگی تقویت ش��ود.«به منظور رس��یدن به اهداف ذکر شده، محققان 
این مطالعه؛ پیش��نهاداتی را مطرح می کنند: ۱-از معلولیت و ناتوانی فیزیکی افراد در میانس��الی در حین کار 
پیش��گیری شود۲-شرایط محیط کار از لحاظ ارگونومی استاندارد باشد۳-فضاهایی برای ورزش و دورهمی 
سالمندان فراهم شود۴-از نظر مالی سالمندان تامین باشند5-با ارائه آموزش و انجام مراقبت های دوره ای تا 
حد امکان از بیماری های مزمن غیرواگیر پیشگیری شود.به گفته این پژوهشگران؛ توجه خاص به سالمندانی 
که همسرش��ان فوت ش��ده و غربال گری های دوره ای و آموزش های ویژه به خانواده های آن ها ضروری و 
مورد نیاز اس��ت.همچنین موضوع درآمد س��المندان نیاز به توجه خاص دارد.سالمندان بازنشسته باید در امور 
اجتماعی و برنامه های گروهی شرکت داده شوند و از گوشه گیری پرهیز کنند.ایجاد محلی شاد برای گذراندن 
وقت س��المندان نیز می تواند در این راستا موثر باشد.یافته های این مطالعه؛ به صورت مقاله علمی پژوهشی 
با عنوان »تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیت های مختلف ایرانی و عوامل پیش بینی کننده آن« در 

فصل نامه »سالمند« منتشر شده است.

دولت امسال تمهیداتی اندیشید تا گندمکاران با کمترین ضرر به سود دسترنج شان 
برسند و بازار دالالن کساد شود؛  اما به گفته مسئوالن استانی، علی رغم وعده های 
داده ش��ده، بس��یاری از مراکز خرید گندم طلب گندم��کاران را نپرداخته اند؛  این 
بدقولی می تواند راه دالالن را برای به جیب زدن س��ودهای بادآورده، باز کند. با 
شوق مشاهده برکت خدا در یکی از روستاهای استان کردستان قرار گرفته ایم، 
چشم انداز تابش خورشید بر باالی گندمزار تصویری زیبا در برابر دیدگان ما خلق 
کرد. انگار خورشید داغتر از همیشه بر فراز گندمزار ایستاده است و مهربانانه وبا 
افتخار دس��ت نوازش��گر خود را بر سر گندم زار می کشید، همهمه دلکش باد در 
بین خوش��ه ها و شور و نشاط کش��اورزان نوید بخش سالی خوب و پرمحصول 
برای گندم اس��ت خصوصاً وقتی دولت قیمت گندم را بیش��تر از دو برابر افزایش 
داد و این نقطه امیدی برای خس��تگی روستاییان و کشاورزانی شد که یکسال را 
در انتظار به ثمر نشستن محصوالت بودند. طبق اعالم کارشناسان سازمان جهاد 
کش��اورزی کردستان در سال زراعی جاری در مجموع 5۹۴ هزار هکتار از مزارع 
استان به کشت گندم اختصاص یافته که از این مقدار ۳۲ هزار هکتار به صورت 
آبی و 5۶۲ هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت شده است. سال زراعی ۱۴۰۱- 
۱۴۰۰ به س��بب س��رزنده بودن مزارع دیم و آبی، بارش های مناسب و افزایش 
قیمت تضمین گندم توسط دولت به یکی از سالهای طالیی برای این محصول 
در کردس��تان محسوب می شود. در حالی که انعکاس نور خورشید چروک های 
صورت س��وخته از گندم کاران منطقه را برجسته تر نشان می داد اما نقطه امید 
و خوشحالی را می توان از ذوق و شوق کار کردنشان فهمید چرا که خوشه های 

طالیی گن��دم در گندم زارها که با وزش بادهای مالیم به رقص در می آیند دانه 
دانه آن نعمت خدادادی هستند که همزمان با برداشت آن از دل خاک، روزهای 

خوش و زرینی را برای زحمت کشان زمین نوید می دهد.
واریز بیش از ���۴۵2 میلیارد رالم از بهای خرید گندم به حساب کشاورزان

امسال بیشترین گندم کشت ش��ده کردستان مربوط به شهرستان های بیجار و 
س��قز است و به تبع آن پیش بینی بیش��ترین برداشت نیز برای این ۲ شهرستان 
خواهد بود و طبق اعالم سازمان جهادکشاورزی کردستان امسال ۸۳ مرکز خرید 
گندم آماده خرید محصول از کش��اورزان استان است. طبق گفته نماینده شرکت 
بازرگانی دولتی کردستان؛ از آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون ۳۰۳ هزار ُتن گندم 
مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستان خریداری شده و از این میزان ۲۹۲ هزار و ۷۷ 
ُتن گندم در س��امانه سیفا ثبت ش��ده و چک لیست ۲۴۳ هزار و ۸۸۱ ُتن هم به 
بانک کشاورزی ارسال شده است. صالحی میزان خرید روزانه گندم در استان را 
۲۲ هزار و ۶۲۴ ُتن اعالم کرد و افزود: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان 
اس��تان نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته ۴۹ درصد افزایش داشته است. وی 
اظهار داش��ت: تاکنون بیش از ۴5۲ میلی��ارد رال  از بهای خرید تضمینی گندم 
در اس��تان به حساب کشاورزان واریز شده است. نماینده شرکت بازرگانی دولتی 
کردس��تان افزود: بیش��ترین گندم خریداری شده در اس��تان به ترتیب مربوط به 
شهرستان های بیجار، سقز، دهگالن، کامیاران و قروه است. نان های خوشمزه ای 
که هر روز مهمان س��فره هایمان هستند محصول زحمت و دسترنج کشاورزانی 
اس��ت که در گندم  زارهای این شهرستان ها مشغول کسب روزی حالل هستند. 

اما در البه الی این زحمات و شادی به ثمر نشستن محصول، یک سری گالیه 
هایی را نیز دارند که نماینده تش��کل های بخش کشاورزی استان کردستان آن 
را برایمان بیان کرد. حسن رحیمی نماینده تشکل های بخش کشاورزی استان 
کردس��تان و رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان بیجار در گفتگو با خبرنگار 
کردتودی با اشاره به اساسی ترین مشکل گندم کاران در روزهای برداشت گندم 
اظهار داش��ت: علی رغم ش��عارهایی مانند ندادن گندم به دالل و پرداخت پول 
گندم در عرض ۲۴ س��اعت متاسفانه بسیاری از مراکز خرید تضمینی گندم پول 
کشاورز را پرداخت نکرده است. وی افزود: پرداخت نکردن پول گندم باعث ورود 
دالالن برای فروش می ش��ود و همین امر باعث قاچاق در این حوزه خواهد شد 
چرا که تمام عزم و جزم کش��اورز این است که حتما گندم را در مراکز دولتی به 
فروش برس��اند اما همین رفتار مس��ئولین باعث قاچاق و حضور دالالن در بازار 
گندم خواهد شد و همین بزرگترین مشکل کشاورزان است که در حال حاضر در 

حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.
بزرگترین مش�کل پیش روی کش�اورزان عدم پرداخت به�ای به موقع گندم  ���

است
رحیمی در ادامه ضمن گالیه از افزایش حمل و نقل گندم توس��ط کامیون داران 
خاطر نش��ان کرد: نرخ کرایه حمل یکی دیگر از مشکالت پیش روی کشاورزان 
است به طوری که یک تریلی و کامیون حمل گندم در حال حاظر برای حمل هر 
یک تن گندم ۳۰۰ هزار تومان نرخ تعیین خواهد کرد این در حالی است که برای 

حمل یک بار دوهزار کیلومتری این نرخ کمتر است.

دولتپایوعدهاشنایستدبازپایدالالنبهمزارعبازمیشود
بزرگترینمشکلکشاورزانعدمپرداختبهموقعبهایگندماست؛

دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی 
در مراس��م گشایش پاکت های مالی 
مناقصه طرح های فوالد سازی، ریخته 
گری و ورق های فوالدی چادرملو در 
ش��هرهای اردکان و فریمان هر یک 
ب��ا ظرفیت ۲ میلیون تن گفت : اقدام 
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو در 

اجرای پروژه ورق های آلیاژی در فریمان  نقطه عطفی در صنعتی سازی این منطقه از کشور است 
. وی ضمن تشکر از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره چادرملو در انتخاب این منطقه برای اجرای 
یکی از ۲ پروژه فوالد آلیاژی افزود: این منطقه دارای زیر ساخت های الزم از جمله ، آب برق ، گاز 
، جاده و راه آهن با در نظر گرفتن تمامی مالحظات زیست محیطی است و ظرفیت های الزم برای 
عرضه محصوالت تولیدی درداخل کشور و امکانات دسترسی به بازارهای جهانی از جمله کشورهای 
cis را دارد . وی اظهار امیدواری کرد، هر شرکت پیمانکاری که برنده این مناقصه شود با تمام توان 
و با بکار گیری به روزترین تکنولوژی س��اخت اینگونه واحدهای فوالد در س��ریعترین زمان مراحل 
ساخت و بهره برداری را به انجام برساند. بر اساس همین گزارش در ادامه این مراسم مهندس تقی 
زاده مدیر عامل چادرملو با تاکید بر نقش واحدهای صنعتی و معدنی در  توس��عه اقتصادی کش��ور 
گفت: وظیفه و تکلیف امروز ما کمک به ایجاد اشتغال پایدار، تولید محصوالت استراتژیک به منظور 
قطع وابس��تگی  و ثروت آفرینی اس��ت  . وی ضمن تقدیر از همکاری خوب و حمایت های بی دریغ 
استانداران، مسولین و نمایندگان محترم استان های یزد و خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی 
اظهار امیدواری کرد: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اجرای حدود ۳۰ طرح توسعه خود بتواند گام 

بلندی در رونق اقتصادی کشور بردارد.

ژنرالصهیونیست:وضعیتنیرویهوایاسرائیلبهسرعتروبهوخامتاست
یک ژنرال صهیونیست تصریح کرد: اندک امکاناتی که در پایگاه های نیروی هوای اسرائیل از نظر نیروی 
انسانی و تضمین ادامه کار در جنگ چند جبهه ای وجود داشت، به سرعت رو به وخامت است. به گزارش آنا، 
»اسحاق بریک« ژنرال ارتش صهیونیست و رئیس سابق کمیته رسیدگی به شکایات سربازان در جدیدترین 
اظهارات خود به عدم آماده بودن پایگاه های هوایی این رژیم برای جنگ در چند جبهه اذعان کرد. وی در 
یادداشتی در روزنامه »هاآرتص« نوشت: پایگاه های نیروی هوایی در جنگ چند جبهه آینده هدفی راهبردی 
برای دشمن هستند. موشک های نقطه زن با کالهک های جنگی چند صد کیلویی شلیک خواهند شد. 
همچنین پهپادهای بدون سرنشین روزانه این پایگاه ها را از فاصله صدها کیلومتری هدف خواهند گرفت. 
اسکادران پهپادها روزانه بر فراز پایگاه های هوایی به پرواز در خواهند آمد و به شدت، فعالیت این پایگاه ها 
و پرواز جنگنده ها را هدف خواهند گرفت. وی تأکید کرد، نیروی هوایی برای این موضوع آماده نیست و 
حتی اندک امکاناتی که در پایگاه های مذکور از نظر نیروی انسانی و ابزار برای تضمین ادامه کار در جنگ 
چند جبهه ای وجود داشت به سرعت رو به وخامت است. بریک ادامه داد، در هر پایگاه هوایی یک گردان 
از نیروهای ذخیره وجود دارد که مسؤول ادامه کار این پایگاه ها در زمان جنگ است تا جنگنده ها بتوانند 
پرواز کنند، بنشینند و مأموریت های خود را انجام دهند. این گردان مسؤول جمع آوری ترکشها از باندهای 
فرود، خاموش کردن آتش های احتمالی در پی اصابت موشک و رسیدگی به مجروحان و نیز آماده کردن 
دوباره پایگاه برای فعالیت هستند. وی در ادامه نوشت، سالهاست که در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 
کار سازماندهی شده انجام نشده است؛ از سالها قبل که گردان ذخیره تشکیل شده ارتش اسرائیل، آنها را 
به رسمیت نمی شناسد. این امر باعث کمبود شدید نیروی انسانی و تجهیزات شده و گردان های مذکور در 
جنگ آینده نمیتوانند وظایف خود را انجام دهند. بریک تأکید کرد، بیشتر گردان های موجود در پایگاه ها، 
امروز در حالت فروپاشی قرار دادند. نه وظیفه ای وجود دارد و نه وسیله ای برای خاموش کردن آتش؛ تقریبا 
هیچ آمبوالنسی نیست و خودروهای حمل و نقل و غیره در پایگاه دیده نمی شوند. وی چندی پیش نیز 
در مقاله ای نوشت، رژیم صهیونیستی در صورت ورود به جنگ فراگیر، با بدترین سناریو مواجه خواهد شد. 
بریک تصریح کرد که ارتش رژیم صهیونیستی آماده ورود به جنگ نیست و همزمان فرماندهان و مقامات 

نظامی توجهی به کمبودها و مشکالت موجود در ارتش نمی کنند. 

 تقدیرنماینده مردم سرخس و فریمان
 از مدیر عامل چادرملو 

بایدن به دلیل شکس��ت های طوالنی مدت در راهبرد کالن آمریکا نتوانس��ت با 
عربستان سعودی در ارتباط با افزایش تولید نفت به یک توافق دست یابد. در این 
گزارش به قلم آریل کوهن آمده است: از زمان مالقات تاریخی بین رئیس جمهور 
فرانکلین دالنو روزولت و ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی در کشتی یو 
اس اس کوئینس��ی در س��ال ۱۹۴5، روابط آمریکا با عربستان سعودی همیشه بر 
اس��اس معامله بوده اس��ت: نفت در ازای امنیت. طی پانزده سال گذشته، از زمان 
انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۰۸، ناکامی محسوس 
هر دو طرف در رعایت مفاد معامله، معضلی از بی اعتمادی و عدم اطمینان متقابل را 
ایجاد کرده است که هر یک از طرفین را به سوی در پیش گرفتن رفتار خودخواهانه 
سوق می دهد. سفر اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به جده در عربستان سعودی 
نشان داد او نمی تواند این معما را حل کند. بایدن نه به دلیل دیپلماسی نادرست یا 
گاف ها، بلکه به دلیل شکست های طوالنی مدت در راهبرد کالن آمریکا نتوانست 
با عربستان سعودی در ارتباط با افزایش تولید نفت به یک توافق دست یابد. کاخ 
س��فید مدعی است این سفر موفقیت آمیز بوده اس��ت. اما این گونه نبود. با وجود 
انبوهی از توافق های حاصل شده در زمینه سرمایه گذاری، ارتباطات و فضا، دولت 
بایدن به دلیل ناکامی در متقاعد کردن عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت 
دست خالی از این سفر بازگشت. سعودی ها تنها وعده دادند در ارتباط با مسائل نفتی 
با آمریکا »مشورت« خواهند کرد. آن ها در عین حال تأکید کردند قادر به افزایش 
تولید نفت نیستند. س��عودی ها در ادامه با ابراز بی اعتنایی گفتند این موضوع را در 
اوپک پالس مطرح خواهند کرد، جایی که در آن روس ها، ایرانی ها و ونزوئالیی ها 
احتماال مانع از هرگونه افزایش تولید نفت خواهند ش��د. در همین حال، عربستان 
سعودی مقادیر فزاینده ای نفت کوره و گازوئیل را از روسیه وارد می کند تا نفت خام 
خود را برای صادرات آزاد کند. این در حالی است که عربستان سعودی از افزایش 

قیمت انرژی سود می برد.
افزایش قیمت نفت پس از سفر بایدن به عربستان ���

بازار ها بر همین اساس واکنش نشان دادند و قیمت نفت پس از این سفر در حال 
حاضر بیش از دو درصد افزایش یافته اس��ت. معنای این اقدام س��عودی ها واضح 
اس��ت: س��عودی ها عالقه ای به آنچه دولت بایدن در تالش برای انجامش است، 
ندارند و هیچ راه حل سیاس��ی که بتواند نگرانی ه��ای مرتبط با انرژی را بر طرف 
کند هم در دسترس نیست. غرب نمی تواند از حمله روسیه به اوکراین برای تنظیم 
مجدد بازار های انرژی در س��طح بین المللی استفاده کند. مشکل بایدن این است 
که دیپلماسی در خدمت یک راهبرد معیوب در یک چشم انداز در حال تغییر قرار 
دارد. سیاست گذاران آمریکایی به طور کامل متوجه تغییرات ایجاد شده در بازار های 
انرژی در حال تغییر ش��کل منطقه نیستند که تالش های بایدن را مدت ها قبل از 
س��فرش به جده محکوم به شکست کرد. عربستان سعودی اکنون نفت بیشتر به 
چین که به شدت تشنه نفت است صادر می کند. اصالحات داخلی گسترده عربستان 
س��عودی به صورت��ی عمدی تمرکز بر نفت را کاهش می ده��د تا برای اقتصادی 
س��بزتر و متنوع تر آماده شود. اتحادیه اروپا تش��نه انرژی که دسترسی اش به گاز 
روسیه قطع شده است نیز با سعودی ها همکاری می کند. این پیام ها و نشانه های 
متفاوت به وضوح نش��ان می دهد اهرم یکنواختی که آمریکا از آن برخوردار بود به 

پایان رسیده است.
راهبرد آمریکا پاسخگوی حفظ منافع ملی عربستان نیست ���

هیچ یک از این موانع غیرقابل عبور نمی بود اگر که آمریکا راهبردی را تدوین می کرد 
که بتواند به منافع ملی حیاتی عربستان سعودی و نگرانی های امنیتی حاد آن پاسخ 
دهد. ایران همان فیل داخل اتاق است. نگرانی های عربستان سعودی در ارتباط با 
ایران موجودیتی است و عدم موفقیت آمریکا در مهار )به اصطالح( این تهدید تنها 

به افزایش نگرانی های منطقه ای کمک کرده است. سخنان مقامات ایرانی مبنی بر 
فروش پهپاد به روسیه ممکن است اتهامی مضحک درباره ناکارآمدی نظامی روسیه 
باشد، اما پس از استفاده جنبش انصاراهلل یمن از پهپاد های ساخت ایران برای ویران 
کردن زیرس��اخت های نفتی عربس��تان، قدرت نظامی ایران برای آن ها ثابت شد. 
ایران تنها نقطه شکست در روابط آمریکا و عربستان نیست. روابط نزدیک فزاینده 
عربستان سعودی با هند بدین معنی است که عربستان سعودی پس از روسیه به 
دومین تأمین کننده نفت برای پرجمعیت ترین کشور جهان تبدیل شده است. با این 
وجود، عربستان سعودی برای پیوستن به گروه جدید اسرائیل-هند-آمریکا-امارات 
که همه ویژگی های یک س��رمایه گذاری راهبردی همکاری در خاورمیانه را دارد، 
دعوت نشد. این موضوع سعودی ها را متحیر کرده است که چگونه با این گروه به 
عن��وان یک تامین کننده نفت، یک رقی��ب در بازار های بین المللی و یک بازیگر 
امنیتی با آن ها تعامل خواهد کرد. این امر به ویژه برای ریاض آزاردهنده است، زیرا 
مصرف هند از نفت روسیه به دلیل نقش هند به عنوان یک موازنه دموکراتیک در 
برابر چین نادیده گرفته می ش��ود. روابط ریاض با آنکارا همیشه بحث برانگیز بوده 
است. سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران در روز ۱۹ ماه ژوئیه 
برای حل اختالفات با پوتین بر س��ر س��وریه و دریای سیاه، و سکوت واشنگتن در 
قبال متحد خود در ناتو، س��بب تشدید نگرانی عربستان در این باره شد که آمریکا 
در حال بازی با ترکیه و هند و همچنین قطر و نه س��عودی هاست. اکنون، مسیر 
سودمند همکاری متقابل با عدم اعتمادی که هیچ پایان سودمندی برای هیچ یک 
از طرفین ندارد، مهار می شود. حتی اگر آمریکا پاسخی فوری برای مشکالت مرتبط 
با ناامنی غذایی، قیمت گذاری انرژی، ایران، ترکیه، سوریه، هند یا اسرائیل داشته 
باش��د، فضای سمی دوجانبه ش��رایط را برای یک همکاری راهبردی یا حتی یک 

رابطه تجاری پایدار دشوار می کند.

فوربز:چرابایدندستخالیازخاورمیانهبازگشت؟


