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پهپاد های ایرانی کابوس آمریکا و رژیم صهیونیستی
وقتی اقتدار نظامی ایران موجب هراس دشمن می شود؛

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: قدرت پهپادی ایران تسلط نظامی آمریکا بر منطقه را به چالش کشیده است
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بر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده در س��ال ۹۸، میانگین 
صادرات از مناطق آزاد در طی س��ال های ۹۲ تا ۹۷ با 
در نظر گرفتن صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی 
تقریبا ۲ درصد کل صادرات کش��ور بوده است.منطقه 

آزاد به محدوده ای حراست شده گفته می شود که...

  نقش ۲ درصدی مناطق آزاد
 در حجم صادرات کشور

توسعه مناطق آزاد با چه هدفی صورت می گيرد؟ 

حق آبه رودخانه هیرمند جزء حقوق مسلم و طبیعی ملت 
ایران به شمار می رود که تعلل و کم کاری در اعاده آن 
از س��وی هیچ یک از مس��ئوالن و تحت هر بهانه ای، 

به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل مذاکره نیست...

اقدامات آفندی و پدافندی ایران 
برای استیفای حق آبه هیرمند

 وزارت ارشاد از آثار ادبی
 با موضوع مباهله حمایت می کند

تنش های آبی تهران و کابل از کجا سرچشمه می گيرد؟

وزير ارشاد:می گيرد؟

رئیس کمیسیون اروپا:
اروپا باید برای بدترین 
سناریوی گازی با روسیه 

آماده شود

 هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست.پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

تمایز جایگاه ترانزیتی ایران 
برای روسیه

حسین نوش آبادی  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
رهبر معظ��م انقالب بر 
میان  رواب��ط  افزای��ش 
روس��یه و ای��ران تأکید 
دارند، امکان توسعه این 
روابط با توجه ب��ه ظرفیت های موجود 
بس��یار زیاد اس��ت. ما در ح��وزه امنیتی 
ارتباطات دیرینه ای با روس ها داش��ته 
ایم که در حوزه انرژی ش��امل گاز، نفت، 
پتروش��یمی و غیره بوده و امروز تقویت 
شده همچنین روابط در حوزه صنعت نیز 
به آن اضافه ش��ده است. باید از ظرفیت 
های مهم دو کش��ور به خوبی اس��تفاده 
شود، اظهار داشت: تفاهم نامه های مهم 
و متعددی میان دو کشور به امضا رسیده 
اما متأسفانه برخی از آنها عملیاتی نشده 

است...
ادامه در صفحه ���2

ایران هراسی در منطقه 
خریداری ندارد

حسن نوروزی  ���
عض�و کمیس�یون قضای�ی و حقوق�ی در 

مجلس
عربستان خواهان مذاکره 
با ایران در سطح سیاسی 
و علنی ش��ده است و به 
دنب��ال آن کش��ورهای 
امارات و کویت سفیر به تهران اعزام می 
کنند، ما از ه��ر ارتباطی که بین ایران و 
کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس 
ش��کل بگیرد، استقبال می کنیم، اعراب 
متوجه ش��ده اند و م��ی بینند که حضور 
بیگانگان در خلیج ف��ارس و منطقه جز 
هزینه اضافه برای مردم منطقه و ایجاد نا 
امنی برای کشورها خروجی ندارد. غربی 
ها ایران هراس��ی را در منطقه دنبال می 
کردند تا جمهوری اسالمی منزوی شود 
اما این هدف با شکس��ت مواجه شده و 

کشورها پی برده اند که...
ادامه در صفحه ���2
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توانمندی جمهوری اس��المی ای��ران در پرتاب ماهواره به 
فضا واکنش صهیونیس��ت ها را به همراه داش��ت. روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست« به توانمندی سپاه در پرتاب 
ماهواره به فضا واکنش نشان داد و نوشت که اعتماد رو به 
رشد ایران در فضا در گزارشی قابل مشاهده است که در آن 
آمده است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی قصد دارد نه 
تنها یک ماهواره بلکه چندین ماهواره را ظرف سال آینده 
به فضا پرتاب کند. در مقدمه این گزارش آمده است، ایران 
قصد دارد ماهواره ای دیگر به فضا پرتاب کند و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی قرار است در این پروژه نقش داشته باشد و 
این نشان می دهد که سپاه به دنبال نقش بیشتر و فرماندهی 
برنامه فضایی اس��ت. طبق این گزارش، سردار »امیرعلی 
حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی روز یکشنبه هفته جاری این برنامه ها را اعالم کرد 
و توانمندی های پهپادی و موشکی ایران را مورد تقدیر قرار 
داد و نش��ان داد که برنامه ه��ای مختلف ایران به یکدیگر 
ارتباط دارند. در این گزارش در خصوص برنامه ماهواره ای 
ایران نوش��ته است، ماهواره ها برای شناسایی قابل استفاده 
است و ماهواره های ایران احتمااًل کاربردهای گسترده تری 

دارند. اس��تفاده از انواع متفاوتی از ماهواره بر )SLV( بسیار 
حائز اهمیت است. این روزنامه صهیونیستی ادامه داد، ایران 
در سال های اخیر ماهواره بر »ذوالجناح« را تولید کرده است 
و از ماهواره بر »س��فیر ۲« در جریان آزمایش س��ال ۲۰۱۶ 
اس��تفاده کرد. در ژوئن امس��ال، ایران اعالم کرد که آماده 
استفاده از موشک ماهواره بر با سوخت جامد ذوالجناح است 
و ایران همچنین اعالم کرد که سه محموله تحقیقاتی را در 
دسامبر سال گذشته به فضا پرتاب کرده است. روزالم پست 
سپس پیشرفت ایران در پرتاب ماهواره به فضا را یک تهدید 
توصیف کرد و مدعی ش��د که این حقیقت که سپاه از این 
برنامه به عنوان پوششی برای تولید موشک های بزرگ تر 
با س��وخت های بهتر و راکت های بهت��ر و دیگر فناوری ها 
استفاده می کند، احتمااًل تهدید بزرگ این برنامه است. این 
گزارش سپس این گونه نوشت که گزارش ها نشان می دهد 
که س��ردار حاجی زاده که چهره اصلی در برنامه موش��کی 
ایران محسوب می شود گفته است که ایران با ماهواره بر قائم 
ماهواره های جدیدی را در مدار قرار خواهد داد و این که وی 
این اظهارات را علنی می کند نمایانگر اعتماد ایران اس��ت. 
این روزنامه صهیونیستی سپس اظهارات مقام های ایرانی را 

منعکس کرد و نوشت که ایران می گوید که برتری پهپادی 
آمریکا را تضعیف کرده است. سردار حاجی زاده در سخنرانی 
خ��ود گفت: »آن ه��ا می گویند که حری��م هوایی و قدرت 
پهپادی و موشکی یک موضوع مهم تری از قدرت هسته ای 
اس��ت و آن ها همچنین می دانند که در بخش های دفاعی 
هم همینطور است«. جروزالم پست در ادامه گزارش خود با 
اشاره به این موارد نوشت، ایران بر این باور است که برنامه 
هوا و فضای این کش��ور بخشی از تالش ها برای دستیابی 
به »استقالل« و نوعی از جدایی از دیگر قدرت های جهان 
است. ایران به موفقیت خود در پرتاب ماهواره امید در سال 
۲۰۰۹ و ماهواره رصد در سال ۲۰۱۱ اشاره کرده است. این 
گزارش در پایان به اظهارات مقام های ایرانی اش��اره کرد و 
نوشت، مقام های جمهوری اسالمی می گویند که چندین 
ماهواره برای پرتاب به مدار در اختیار دارند و این که موجب 
می شود که جمهوری اسالمی ایران به یکی از صادرکنندگان 
خدمات هوافضا تبدیل شود. آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« 
ظاهراً به توسعه صنعت هوافضا و سرمایه گذاری در بخش 
ماهواره برهای جدید و همچنین ماهواره بر فعلی ذوالجناح 

عالقمند است.

هراس صهیونیست ها از پیشرفت ایران در پرتاب ماهواره به فضا

معاون سیاس��ی وزیر خارجه گفت: برنامه ریزی اجالس 
آس��تانه به فاصله چند روز پس از سفر ناموفق بایدن به 
منطقه، نش��انه »هوشمندی دیپلماس��ی ایران« و نماد 
برت��ری »گفتمان تعام��ل منطقه ای ایران« اس��ت. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان«، علی باقری معاون سیاس��ی 
وزارت امور خارجه با اش��اره به نشس��ت روز یکش��نبه 
دوم مردادم��اه خود با اعضای کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت: در این 

جلسه ضمن تبیین سیاست های منطقه ای و بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران، به پرسش های نمایندگان پاسخ 
داده شد. معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه با اشاره به 
تح��والت منطقه ای و بین الملل��ی، »فرصت ربایی » را 
یکی از ویژگی های دیپلماس��ی جمهوری اسالمی ایران 
عنوان کرد و اظهار داشت: در سیاست همسایگی، روابط با 
همسایگان سقف ندارد. باید از همه ظرفیت های بالفعل و 
بالقوه استفاده کرد تا با »تعامل حداکثری با همسایگان« 

بستر الزم برای »پیوندهای پایدار و بلندمدت اقتصادی 
میان کش��ورهای منطقه« فراهم ش��ود. باقری، آشکار 
ش��دن ضعف های بنیادین یکجانبه گرایی و چالش های 
بزرگ سیاسی و اقتصادی آمریکا در حفظ جایگاه هژمون 
جهانی را یادآور ش��د و تصریح کرد: پیوس��تن ایران به 
»س��ازمان همکاری شانگهای« و »مجموعه بریکس«، 
قدرت راهبردی و جایگاه ژئواستراتژیک چندجانبه گرایی 

را به صورتی معنادار، ارتقاء می بخشد.

اجالس آستانه نماد برتری گفتمان تعامل منطقه ای ایران است
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ايران و جهان

   تمایز جایگاه ترانزیتی ایران 
برای روسیه

ادامه از صفحه ���2
...لذا این امر، عزم راسخ دولتمردان دو کشور 
را م��ی طلبد ت��ا موضوعات به ثمر بنش��یند. 
دول��ت ها تنها در س��طح کالن م��ی توانند 
به توس��عه روابط کمک کنن��د، بخش های 
خصوصی دو کش��ور باید به این موضوعات 
وارد شده و روابط تجاری را افزایش دهند که 
طبق فرمایشات معظم له اگر این تبادالت بر 
اس��اس ارزهای ملی دو کشور باشد و دالر را 
از چرخه تجارت خارج کند، می توان به طور 
کامل موضوع تحری��م های موجود را خنثی 
کرد. امروز روس ها درگیر جنگی هستند که 
س��رانجام آن مشخص نیس��ت لذا بخشی از 
انرژی آنها صرف موضوعات نظامی می شود 
که همین امر بهترین فرصت برای اس��تفاده 
بخ��ش خصوصی جمهوری اس��المی برای 
تأمین مایحتاج کاالهای اساس��ی آنها است. 
همچنین رهبر معظم انقالب مبنی بر احداث 
راه آهن رشت-آس��تارا تأکید دارند، روس ها 
همواره به دنبال دسترس��ی به آب های آزاد 
بوده اند که این دسترسی از طریق ایران می 
تواند برای آنها بس��یار به صرفه باشد، از این 
رو اهمیت احداث راه آهن رشت-آستارا و در 
ادامه به سایر کشورهای شمال ایران خود را 
نش��ان می دهد که روس ها نیز آن را درک 
کرده اند. با بیان اینکه امروز از طریق امضای 
تفاهمنامه مسیر ترانزیتی عمان تا ازبکستان 
توانسته ایم، از چابهار به سرخس، ترکمنستان 
و ازبکس��تان متصل شویم، اتفاقات خوبی در 
حوزه ترانزیتی این مسیر افتاده است که اگر 
راه آهن مس��یر رشت-آس��تارا نی��ز به پایان 
برس��د، جایگاه ترانزیتی جمهوری اس��المی 
ای��ران بیش از پیش برای روس��یه و س��ایر 

کشورها ویژه خواهد شد.

ایران هراسی در منطقه 
خریداری ندارد

ادامه از صفحه ���2
...ایران تنها کش��وری اس��ت که به وحدت، 
اخ��وت، توفیق و پیش��رفت کش��ورها توجه 
دارد و خواه��ان آرام��ش و ثب��ات در منطقه 
اس��ت از آنجایی که  کش��ورهای منطقه به 
ای��ن امر پی ب��رده اند، ایران هراس��ی دیگر 
در منطقه خری��داری ندارد. ایران می تواند با 
برادری، دوستی و روش های صحیح امنیت 
کش��ورهای منطقه را تامین کند، دولت ها با 
واقف شدن به این امر خواهان برقراری ارتباط 

با ایران و افزایش سطح مذاکرات هستند.

مأموریت رئیس جمهور به دستگاه ها 
برای بهبود معیشت بازنشستگان

رئیس جمهور از جایگاه واالی بازنشستگان در 
کشور به عنوان صاحبان تجربه تجلیل کرد و 
از اراده جدی دولت برای تقویت معیشت آنان 
خبر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت 
االس��الم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که 
یکشنبه شب برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز 
تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت برای 
حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور 
خب��ر داد. وی با بیان اینک��ه دولت با رعایت 
عقالنیت در تصمیم گیری ها خود را مکلف به 
اجرای عدالت می داند، گفت: چنانکه پیش از 
این هم بارها اعالم شده، دولت به طور کامل 
در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت 
اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد 
و توجه به این مس��ئله حیاتی و تالش برای 
بهبود آن، لحظ��ه ای از اولویت های اینجانب 
خارج نش��ده اس��ت. رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در 
مسیرهای کارشناس��ی قرار دارد، بخش های 
مرتبط ب��ا این موض��وع را مکل��ف کرد که 
هر چه س��ریع تر تصمیم��ات مؤثر و منطبق 
با قانون و به نفع معیش��ت بازنشستگان، در 
مس��یر ابالغ و اجرا قرار گیرد. در این جلسه 
عالوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، 
تصمیماتی نیز درباره الزامات مربوط به اسقاط 
خودروهای فرسوده اتخاذ شد. بر این اساس 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ضمن ارائه 
گزارشی از وضع تولید خودرو، موتورسیکلت و 
کامیون در کشور، پیشنهاد خود در زمینه حل 
مش��کالت موجود در اجرای طرح اس��قاط و 
جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح کرد. 

اروپا باید برای بدترین سناریوی 
گازی با روسیه آماده شود

رئیس کمیس��یون اروپا می گوید بروکس��ل 
مجبور اس��ت دیر یا زود خ��ود را برای قطع 
کامل دسترس��ی به گاز روسیه آماده کند. به 
گزارش راشاتودی، »اورزال فن در الین« در 
مصاحب��ه با خبرگزاری »دی پ��ی آ« آلمان 
که روز دوش��نبه منتشر ش��د، هشدار داد که 
اتحادی��ه اروپا باید برای بدترین س��ناریوی 
یعن��ی توقف کام��ل گاز طبیعی از روس��یه 
آماده ش��ود. این مقام ارش��د اروپ��ا در مورد 
طرح انرژی اضطراری اتحادیه اروپا که هفته 
گذشته ارائه شد، تاکید کرد که مستقل شدن 
اتحادی��ه اروپا از بعد انرژی از روس��یه حائز 
اهمیت است و یادآور شد که تصمیم مسکو 
برای قطع کامل تحویل گاز به اتحادیه اروپا، 
تنها به زمان بس��تگی دارد. فن در الین در 
ادامه ص��رف نظر از اقدامات گس��ترده ضد 
روسی غرب گفت که کرملین شریک قابل 
اعتمادی ب��رای تأمین انرژی اروپا نیس��ت. 
گازپروم عمداً س��طح ذخیره س��ازی خود را 
پایین نگه داشته است. رئیس کمیسیون اروپا 
یادآور شد که در این میان، تنها دوازده کشور 
عض��و به طور جزئی گاز از روس��یه دریافت 
می کنند. اروپا باید برای بدترین سناریو آماده 
باش��د: دیر یا زود، توق��ف کامل عرضه گاز. 
رئیس کمیسیون اروپا در ادامه این مصاحبه 
اعالم کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد حداکثر 
تا س��ال ۲۰۲۷ کاماًل ازنظر گازی از روسیه 
مستقل ش��ود و به همین منظور نزدیک به 
۳۰۰ میلیارد یورو تحت طرحی با این هدف 
س��رمایه گذاری خواهد شد تا در گاز صرفه 

جویی به عمل آید.

آمریکا مخالف تجهیز ارتش عراق است
یک نماین��ده پارلمان عراق از ائتالف دولت 
قانون تاکی��د کرد که آمریکا مخالف تجهیز 
ارت��ش عراق اس��ت. به گ��زارش المعلومه، 
»جواد الغزال��ی« نماینده پارلم��ان عراق از 
ائتالف دولت قانون تاکید کرد که آمریکا در 
راستای حمایت از رژیم صهیونیستی مخالف 
تجهیز ارتش عراق اس��ت. وی افزود: عراق 
یکی از مخالفان سرس��خت عادی س��ازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی اس��ت و دولت 
نیز باید موضع محکمی در این راس��تا اتخاذ 
کند و تسلیم فشارهای سیاسی نشود و صرفًا 
از آمریکا سالح نخرد. نماینده ائتالف دولت 
قانون اظهار داشت: کیفیت سالح و قیمت آن 
نیز باید نشان دهنده استقالل عراق در تهیه 
س��الح مناسب برای ارتش این کشور باشد؛ 
چرا که آمریکا سیاس��ت انحصار را در پیش 
گرفته اس��ت تا از این رهگذر بر کشورهای 
جهان سلطه یابد و برای سالح های خود نیز 
بازار داشته باشد. گفتنی است، در سال های 
گذش��ته آمریکا تمایلی به تجهیز نیروهای 
عراقی به س��الح های پیشرفته نداشته است 
و مانع از خرید س��الح های پیشرفته توسط 

بغداد شده است.

اتحادیه عرب آینه تمام نمای اوضاع 
جهان عرب است

وزیر خارجه الجزایر که در س��وریه به س��ر 
می برد، با رئیس جمهور س��وریه دیدار کرد 
و پی��ام عبدالمجی��د تبون رئی��س جمهور 
این کش��ور را به بش��ار اس��د تحویل داد. 
به گزارش س��انا، بشار اس��د رئیس جمهور 
سوریه در دیدار رمطان لعمامره وزیر خارجه 
الجزایر با وی، بر تقویت روابط میان سوریه 
و الجزایر تاکید ک��رد. در این دیدار تقویت 
روابط دوجانبه بر اساس اصول و ارزشهای 
مشترک که دو ملت را به هم گره می زند و 
تحقق خواست و اراده دو کشور مورد بحث 
و تبادل نظ��ر قرار گرف��ت. در جریان این 
دی��دار لعمامره پیام عبدالمجید تبون رئیس 
جمهور الجزایر درباره روابط دوجانبه و ادامه 
رایزنی و هماهنگی میان دو کشور در قبال 
چالشهایی که منطقه با آن روبرو است و نیز 
مقدمات جاری برای نشس��ت سران عرب 
در الجزایر را تحویل بش��ار اسد داد. رئیس 
جمهور س��وریه در جریان این دیدار ضمن 
تش��کر از مواضع الجزایر در قبال س��وریه 
تصری��ح کرد: ملت س��وریه هرگ��ز مواضع 
الجزای��ر درحمای��ت از س��وریه را فراموش 
نخواهن��د کرد. وی با اش��اره ب��ه حمایت 
الجزای��ر در جنگی که س��وریه در معرض 
آن قرار دارد، تاکید کرد: س��وریه همواره به 
الجزایر به عنوان کش��وری پایبند به اصول 
می نگرند. بش��ار اسد بر تمایل دمشق برای 
گش��ودن افقهای هم��کاری جدید میان دو 
کش��ور و تقویت روابط برادرانه تاکید کرد. 
وی افزود: اتحادیه عرب آینه اوضاع جهان 
عرب است و آنچه برای سوریه اهمیت دارد 
اقدام عربی مش��ترک است. از سوی دیگر 
لعمام��ره هم گفت: س��وریه س��تون اصلی 
جهان عرب و عضو مؤس��س اتحادیه عرب 
اس��ت. جهان عرب به س��وریه نیاز دارد نه 
عک��س آن. الجزایر حامی س��وریه خواهد 
ب��ود و هماهنگی مواضع با س��وریه خواهد 

داشت.

اخبار

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به رادارگریز شدن قایق های جدید 
و تندروی نیروی دریایی سپاه گفت: ما بدنه های قایق هایمان را رادار گریز کردیم 
و سعی این است که از بدنه های ساخت داخل استفاده کنیم. سردار دریادار پاسدار 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه 
آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر گفت: بر اساس فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر نصب العین قرار دادن اش��راف فرماندهی کل و اهداف 
جشنواره مالک اشتر توسط فرماندهان و در معرض داشتن وضعیت و عملکرد 
یگان ها و نیرو ها مانند یک مانیتور برابر خود، دوازده س��ال اس��ت که ش��اهد 
برگزاری این جشنواره هستیم. وی درباره الحاق های صورت گرفته در این نیرو 

اظهار داشت: طی حدود ۳ سال گذشته ۸ الحاق داشته ایم که عموما از تجهیزات 
داخلی بوده است و در اختیار رزمندگان قرار گرفته است و به فضل الهی بازهم 
در آینده ش��اهد چنین اتفاقات مبارک خواهیم بود. تنگسیری یکی از افتخارات 
نیروی دریایی و مجموعه سپاه را استفاده از دانش و تولیدات ساخت درون کشور 
و دانشمندان ایرانی دانست و ادامه داد: همان طور که می دانید نیروی دریایی ما 
یک نیروی راهبردی کاملی اس��ت و هر آنچه که در دیگر نیرو ها وجود دارد را 
در اختیار داریم، از تانک و تانک های آبی تا هواپیماهای بال ثابت، پهپادها؛ لذا 
همواره تالش داشته تا با دیگر نیروها و سازمان های نظامی و نیز وزارت دفاع 
در ارتباط، تعامل و همکاری های مستمر در تولید سامانه ها و تجهیزات مورد نیاز 

باشد. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: دانش بنیادی هم که حضرت آقا تاکید بر 
آن دارند در واقع راهبرد و راهنمای ما در این عرصه بوده و ما همواره تالش کرده 
ایم تا از تجهیزات دانش بنیادی استفاده کنیم. وی پیرامون استفاده از تجهیزات 
داخلی و بهره گیری و تقویت شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: ما در نیروی 
دریایی افتخار آن را داریم که تجهیزاتمان توسط شرکت های دانش بنیان ساخته 
ش��ود، برخی پهپاد ها و کوادهایی که استفاده می کنیم در واقع از شرکت های 
دانش بنیانمان اس��ت و این فرمان حضرت آقا که فرمودند شرکت های دانش 
بنیان را فعال تر کنید را سر لوحه قرار دادیم و افتخار آن را داریم که در نیروی 

دریایی از سال های گذشته همواره چنین اقدامی داشته است.

قایق های نیروی دریایی سپاه رادارگریز شدند
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

اقدامات آفندی و پدافندی ایران برای استیفای حق آبه هیرمند
تنش های آبی تهران و کابل از کجا سرچشمه می گیرد؟

حق آبه رودخانه هیرمند جزء حقوق مسلم و طبیعی ملت ایران 
به شمار می رود که تعلل و کم کاری در اعاده آن از سوی 
هیچ یک از مس��ئوالن و تحت هر بهانه ای، به هیچ عنوان 
پذیرفتن��ی و قابل مذاکره نیس��ت. در طول چند دهه اخیر 
و به دنبال تغییرات گس��ترده اقلیمی و گرمایش جهانی، 
شاهد وقوع دوره های مختلف و طوالنی مدت خشک سالی 
در ای��ران بوده ای��م. وقوع این دوره های خشک س��الی از 
یک س��و و از س��وی دیگر عدم وجود مدیریت صیانتی از 
منابع آبی موجود منجر به بروز تنش های اجتماعی مختلف 
و به تبع آن عدم دس��تیابی به اهداف توسعه ای شده است. 
دراین ارتباط نواحی مرزی کش��ور و به ویژه جوامع محلی 
ساکن در مجاورت منابع آبی مشترک با کشورهای دیگر، 
بیشترین آسیب را دیده و متحمل شده اند؛ چراکه از یک سو 
می بایستی خود را با عوامل طبیعی و انسان ساخت داخلی 
در ارتباط با تهدید منابع آبی ش��ان تطبیق دهند و از سوی 
دیگر باید آثار سوء ناشی از تصمیمات کشورهای همسایه 
را نیز پذیرا باش��ند. مردم ساکن در شمال استان سیستان 
و بلوچس��تان نمونه بارزی از جوامع محلی فوق االش��اره 
هستند؛ مردمی که هم پنجه در پنجه معضالت ناشی از 
تنش آبی حاکم ب��ر محیط پیرامون خود انداخته اند و هم 
شاهد عدم تأمین حق آبه رودخانه هیرمند، رگ حیات بخش 
منطقه، از سوی دولتمردان افغانستان هستند. هیرمند نام 
رودخانه ای است که از والیت هلمند افغانستان روان شده 
و در انتها به دریاچه هامون که دریاچه ای مش��ترک میان 
ایران و افغانستان اس��ت می ریزد. از سال ۱۸۵۷ میالدی 
که به موجب قرارداد پاریس، ایران افغانستان را به رسمیت 
ش��ناخت تا زمان آخرین قرارداد تقسیم آب میان ایران و 
افغانستان، بر سر آب رودخانه هیرمند همیشه میان این دو 

کشور مذاکراتی وجود داشته است.
ماجرای موسی شفیق و هویدا ���

در آخرین قرارداد موسی شفیق، نخست وزیر وقت افغانستان 
و امیرعباس هویدا، نخس��ت وزیر وقت ایران در ۲۲ اسفند 
سال ۱۳۵۱ قرارداد آب میان ایران و افغانستان را به امضاء 
رس��اندند. بر اساس این قرارداد در هر ثانیه ۲۲ مترمکعب 
آب به ایران تعلق گرفت، سپس ۴ مترمکعب دیگر به آن 
اضافه شد تا بر این اساس ساالنه ۸۲۰ میلیون مترمکعب 
آب هیرمند وارد خاک ایران شود. این مقدار از آب چیزی 
کمتر از ۱۰ درصد کل آب س��االنه رودخانه هیرمند بود و 
این قرارداد در خرداد سال ۱۳۵۲ شمسی در افغانستان به 
تصویب نهایی رسید. س��رانجام در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۶ 
سردار داود، رئیس جمهور وقت افغانستان موافقت خود را با 
امضای این قرارداد اعالم و پس از تنظیم اسناد قرارداد در 
سفارت افغانستان در تهران، در ۱۵ خرداد همان سال میان 

وزرای خارجه دو کشور مبادله شد.
محرومیت ایران از حق آبه هیرمند به طول دو دهه ���

علی رغم وجود قرارداد رسمی فوق الذکر میان دو کشور ایران 

و افغانس��تان و لزوم پایبندی کشور افغانستان به تعهدات 
خود در قبال تأمین حق آبه رودخانه هیرمند، متأس��فانه در 
طول دو دهه گذشته و با توجه به تغییرات سیاسی گسترده 
رخ داده در افغانس��تان از یک سو و از سوی دیگر حضور و 
نفوذ اشغالگران غربی در آن، قرارداد فوق الذکر طبق مفاد 
خود عملیاتی نگردیده و کشور افغانستان ضمن جلوگیری 
از رهاسازی کامل حق آبه رودخانه هیرمند، با احداث سدها 
و بندهای مختلف بر روی این رودخانه و سرچش��مه های 
آن در داخل افغانس��تان، س��عی بر کاهش هرچه بیش��تر 
حق آبه این رودخانه داشته و از این طریق اهرم فشاری را 
برای تامین خواسته های نامشروع خود در قبال جمهوری 
اس��المی ایران به دس��ت گرفته اس��ت. متأس��فانه عدم 
تحرک فعال و پویای حوزه دیپلماس��ی کشورمان در این 
زمینه، منجر به کورتر ش��دن گره ایجادشده توسط کشور 
افغانس��تان گشته اس��ت و حال که طالبان قدرت در این 
کش��ور را به دست گرفته اند، ایشان نیز از این وضعیت به 

ارث رسیده از دولت های پیش از خود به عنوان یک امتیاز 
اس��تفاده می نمایند. علی سالجقه رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور با اشاره به آخرین وضعیت رهاسازی 
حق آبه رودخانه هیرمند گفته است: مسئوالن افغانستان زیر 
بار اعداد و ارقام ایران در خصوص حق آبه هیرمند نمی روند 
و جلسات متعدد برگزارشده با همتایان افغانستانی در این 

خصوص بی نتیجه بوده است.
حق آبه ایران قابل مذاکره نیست ���

حق آبه رودخانه هیرمند جزء حقوق مسلم و طبیعی ملت 
ایران به ش��مار می رود که تعل��ل و کم کاری در اعاده آن 
از س��وی هیچ یک از مس��ئوالن و تحت ه��ر بهانه ای، 
به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل مذاکره نیست. لذا می طلبد 
تا تمامی مسئولین مربوطه از کلیه ظرفیت های موجود در 
اختیارش��ان در جهت اعاده این حق ملی استفاده نمایند. 
جهت دس��تیابی به ای��ن حق ملی، همراه س��ازی افکار 
عمومی در کش��ور افغانس��تان نقش ویژه ای را می تواند 
بازی کند، چراکه از یک س��و با آگاه ش��دن ایشان نسبت 
به تعهدات حقوقی کشورش��ان از می��زان مخالفت های 
س��ازمان دهی ش��ده توسط دول غربی کاس��ته شده و از 
سوی دیگر می توان نسبت به شکل گیری فشار عمومی 
و نخبگانی بر دولتمردان افغانستانی امیدوار بود. افزون بر 
ای��ن، ازآنجایی که حق آبه رودخانه هیرمند یک حق ملی 
و ج��زء منافع ملت ایران به ش��مار م��ی رود که ضروری 
است از سوی کشور افغانستان به طور کامل تأمین گردد 
و دراین ارتباط دس��تگاه دیپلماسی کش��ور باید با استفاده 
از تمامی ظرفیت های حقوقی موجود پیگیر این مس��ئله 
تا حصول به نتیجه مطلوب باش��د، رسانه ملی بر اساس 
یکی از وظایف ذاتی خود که همان مطالبه گری است، از 
مسئوالن مربوطه نسبت به عملکردشان در ارتباط با اعاده 

این حق مسلم ایرانیان مطالبه گری نماید.

رییس جمهور س��ابق آمریکا از سیاست خارجی دولت 
بایدن در قبال برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد. دونالد 
ترام��پ، رییس جمهور س��ابق آمریکا در نشس��تی در 
تامپیای فلوریدا گفت: امروز ش��ما اگر جراید را بخوانید 
خواهید دید که ایران همه مواد غنی شده مورد نیاز برای 
ساخت سالح هسته ای را دارد. آن ها می توانند در مدت 
زمان بسیار کوتاهی سالح هسته ای داشته باشند. من در 
مورد چند ماه یا کمتر صحبت می کنم. تهران در ریاست 
جمهوری بایدن از هر زمان دیگری به سالح هسته ای 
نزدیکتر ش��ده اس��ت. وی در ادامه مدعی ش��د ایران 
هس��ته ای جهان را بیش��تر از آنچه دموکرات های چپ 

رادیکال برای ویران کردن کشورمان انجام دادند تغییر 
خواهد داد. ترامپ در ادامه هشدار داد: وقتی آن ها )ایران( 
سالح هسته ای داشته باشند، بازی کاماًل متفاوت خواهد 
بود. این یک اتفاق وحش��تناک است که برای کشور ما 
رخ داده، م��ا هرگز در چنین موقعیتی قرار نداش��ته ایم. 
رییس جمهور سابق آمریکا در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به شکستش در انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: انتخابات پیشین دزدیده شده و در آن تقلب شده 
بود. اکنون کشور ما به طور سیستماتیک در حال نابودی 
است. ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به آدام شیفت، نماینده کالیفرنیا و نانسی پلوسی، 

رییس مجلس نمایندگان گفت: بزرگترین تهدید برای 
ما همچنان افراد بیمار، ش��وم و شروری هستند که در 
داخل کشور وجود دارند ماننده نماینده و همکار نانسی 
پلوسی در کالیفرنیا. وی اظهار کرد: آن ها بیمار هستند. 
آن ها می خواهند به هر ش��کلی به من آس��یب بزنند تا 
دیگر نتوانم نماینده ش��ما باشم. بدیهی است که آن ها 
نمی خواهند که من نامزد انتخابات شوم. رییس جمهور 
سابق آمریکا در ادامه سخنانش با تاکید دوباره که آمریکا 
در حال نابودی اس��ت، تصریح کرد: ما کشوری هستیم 
که به ایران اجازه می دهیم س��الح هس��ته ای در اختیار 
داش��ته باشد. چین از هزاران میلیارد دالر پولی که ما در 

اختیار آن قرار داده ایم استفاده می کند. ما فقط دو سال 
پیش ایران، چین، روسیه و کره شمالی را تحت کنترل 
خود داشتیم. ما آن ها را کنترل می کردیم تا نتوانند هیچ 
اقدامی علیه ما انجام دهند. ترامپ در پایان تاکید است: 
حاال ما ملتی هس��تیم که دیگر در سراسر جهان به آن 
احترام نمی گذارند. ما ملتی هس��تیم که از بس��یاری از 
جهت به یک ش��وخی تبدیل شده ایم. دونالد ترامپ از 
زمان شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ 
بار ه��ا رویکرد های جو بایدن را م��ورد انتقاد قرار داده و 
ب��ه هوادارانش گفته در دور بع��دی انتخابات به عرصه 

رقابت ها باز خواهد گشت.

ایران در ریاست جمهوری بایدن از هر زمان دیگری به سالح هسته ای نزدیکتر شده است
ترامپ:

پهپاد های ایرانی کابوس آمریکا و رژیم صهیونیستی
وقتی اقتدار نظامی ایران موجب هراس دشمن می شود؛

ش��بکه المیادین در گزارشی به بررسی تغییر 
موازنه قدرت با پیشرفت سالح های پهپادی 
ایران در مقابله به اهداف متخاصم پرداخت. 
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، آمریکا 
و رژیم صهیونیستی نگرانی و هراس خود را 
از س��الح پهپادی ایران پنهان نمی کنند و به 
نظر بسیاری از ناظران، این سالح به کابوس 
واشنگتن و تل آویو تبدیل شده است. سالح 
پهپادی فقط چش��م بیدار ایران نیست بلکه 
به سالح ویژه تهاجمی و دفاعی تبدیل شده 
است. سالح پهپادی، ید طوالی ایران است 
که تح��رکات نظامی آمری��کا را در آب های 
خلیج فارس به دقت رصد می کند. اس��رائیل 
این س��الح را خطری ماهیتی و آمریکا آن را 
خطری راهبردی برای خود می دانند. س��الح 
پهپادی در کنار موش��ک های بالس��تیک به 
یکی از مهمترین بخش های صنعت نظامی 
ایران تبدیل شده که در سال های اخیر شاهد 
توس��عه چش��مگیری بوده و ایران را در رده 
کش��ور های نخس��ت جهان در این صنعت 
قرار داده اس��ت. درخواس��ت ب��رای دریافت 
پهپاد ه��ای ایرانی پس از آنک��ه تأثیرگذاری 
آن در عرصه ه��ای نظارت��ی و جنگی اثبات 
ش��د، افزایش یافته است. ونزوئال از ده سال 
پی��ش تا کنون خط تولی��د پهپاد های ایرانی 
را آغ��از کرده اس��ت. تاجیکس��تان نیز اخیرا 
ی��ک خط تولید آن را با حضور رئیس س��تاد 
مش��ترک نیرو های مس��لح ایران راه اندازی 
کرد. »ابوالفضل عمویی« سخنگوی کمیته 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 

اس��المی در ای��ن خصوص گف��ت: افزایش 
قدرت نظامی بخش��ی از دکترین دفاعی ما 
و یکی از ابزار های راهبردی است که قواعد 
بازی را تغییر می دهد و بر آینده نظامی تأثیر 
می گذارد. سالح پهپادی برای محقق ساختن 
اغین هدف به خدمت گرفته می شود و برخی 
کشور های دوست با ما برای دستیابی به این 
تکنولوژی رایزینی می کنند. خبرنگار المیادین 
گفت: ایران با وجود تحریم ها توانسته است 
صنع��ت پهپادی خ��ود را توس��عه دهد. این 
صنع��ت در دوران جنگ ای��ران و عراق و با 
الگوی س��اده »مهاجر« آغاز ب��ه کار کرد و 
امروزه به سطح پهپاد های غولپیکری رسیده 
اس��ت که موش��ک های لیزری و بمب های 
هوشمند را ش��لیک و مسافت های افزون بر 
هفت هزار کیلومتر را طی می کنند. »حسین 
دلیریان« کارشناس امور نظامی گفت: یکی 
از مؤلفه ای مهم قدرت جمهوری اس��المی 
در زمین��ه پهپادی، س��اخت و تولید انبوه آن 
اس��ت. این صنع��ت در دوران جنگ مقدس 
تبل��ور یافت و اکنون ای��ران انواع پهپاد های 
جاسوس��ی، جنگی و انتح��اری را در اختیار 
دارد. خبرن��گار المیادی��ن در پایان گفت: چه 
بس��ا پهپاد های انتحاری که صد ها فروند آن 
می تواند به ص��ورت همزمان به پرواز درآید، 
بیش��ترین هراس را در میان دشمنان ایران 
برانگیخته اس��ت. برخی فرماندهان نظامی 
معتقدند که س��الح پهپادی، خاری در چشم 
دشمنان اس��ت و برخی دیگر آن را سالحی 
می دانند که موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر 

داده اس��ت. بدون شک سالح پهپادی ایران 
اب��زار راهبردی و تأثیرگذار ایران در هر گونه 

تقابل احتمالی در آینده خواهد بود.
قدرت پهپادی ایران تسلط نظامی آمریکا  ���

بر منطقه را به چالش کشیده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه راهبرد 
ای��ران درس��اخت پهپاد برای حف��ظ امنیت 
محیط  پیرامونی کش��ور اس��ت، گفت: این 
اقتدار تسلط قدرت دفاعی آمریکا در جهان را 
به چالش کشیده است.جواد کریمی قدوسی 
در مورد قدرت پهپادی ایران گفت:جمهوری 
اس��المی در دوران دف��اع مق��دس به یک 
راهب��رد ف��وق العاده در مس��اله حفظ امنیت 
خود و دوس��تانش رس��ید در زمان جنگ در 
مقابل قدرت میلیتاریس��م غ��رب که مجهز 
ب��ه زراد خانه های هس��ته ای، هواپیماهای 
فوق م��درن  و آواکس ها  بودند، ایس��تاد و 
توانس��ت با جنگ نامتقارن قدرت آنها را به 
چالش بکشاند.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست  خارجی مجلس بیان داشت: راهبرد 
جمهوری اسالمی بعد از اتمام جنگ توسعه 
صنعت موشک و ساخت پهباد بود که در این 
زمینه به موفقیت های چشمگیری دست پیدا 
کرد، امروز آمریکایی ها و فرماندهان ناتو  به 
قدرت پهپ��ادی ایران اعتراف می کنند و این 
اقتدار تسلط دفاعی آمریکا در منطقه و جهان 
را به چالش  کشیده است.نماینده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی بیان داشت:راهبرد 
ایران درس��اخت پهباد حف��ظ امنیت محیط  

پیرامونی  کش��ور تا عمق ۲ هزار کیلومتری 
اس��ت، وقتی این سالح  در اختیار حزب اهلل 
لبن��ان قرار می گیرد می تواند برای مقابله با 
تهدید دشمنان اس��الم کارساز باشد.کریمی 
قدوسی با اشاره به مانور پهباد ایرانی در رژه 
اخیر ارتش ونزوئال گفت: نمایش بخش��ی از 
توان موشکی و پهپادی جمهوری اسالمی از 
طریق رسانه ها، دشمنان را نگران کرده است 
و ای��ن قدرت پهپادی به ش��دت برای ایران 

بازدارنده و برای دوستان امید آفرین است.
کریمی قدوس��ی خاطر نش��ان کرد: توسعه 
و تقوی��ت توان  پهپادی ایران  در انس��جام 
کشورهای اسالمی تاثیر گذار است و مسلما 
ای��ن قدرت می تواند در صلح و ثبات منطقه 
تاثیر گذار باشد.وی افزود: بر اساس سیاست 
اعالم��ی رهبر انق��الب هر ف��ردف گروه یا 
کش��وری در مقابل رژیم صهیونیس��تی قد 
علم کند جمهوری اس��المی با تمام توان از 
او حمایت می کند و جمهوری اس��المی می 
تواند دانش حوزه پهپ��ادی را  در اختیار آنها 

قرار دهد.
»ناتو« یک خطر بزرگ برای امنیت منطقه  ���

است
عضو کمیس��یون امنیت ملی »ناتو« را  یک 
خط��ر بزرگ برای امنیت منطقه  دانس��ت و 
عنوان کرد:نگرانی ایران و روس��یه از توسعه 
ناتو از اش��تراک دو کش��ور در حوزه سیاست 
خارجی اس��ت. ایران در چهل س��ال گذشته  
نس��بت به توس��عه طلبی  نات��و در عراق و 
افغانس��تان نگران بوده اس��ت و روسیه هم 

نس��بت به تحرکات مرزی خود و حضور ناتو  
نگران بوده است.

صل�ح و ثبات همس�ایگان و کش�ورهای  ���
مسلمان برای جمهوری اسالمی مهم است

 نماینده مردم مش��هد با اش��اره به برگزاری 
نشست آستانه و حضور رییس جمهور روسیه 
و ترکیه در این نشس��ت گفت: هفته قبل از 
برگزاری نشست آستانه در دمشق با بشار اسد 
رییس جمهور سوریه مالقات داشتیم،وی به 
ش��دت نگران  مساله تجاوز نظامی ترکیه به 
خاک س��وریه بود و بیان داشت  ما در مقابله 
با تح��رکات ترکیه در آماده ب��اش کامل به 
س��ر می بریم و دستور دادم تمام توپخانه ها 
آماده دفاع باشند. رهبر معظم انقالب هم در 
دی��دار با اردوغان رییس جمهور ترکیه  همه 
توان و نفوذ خود را به کار گرفتند که جنگی 
بین دو ملت و ارتش مس��لمان  شکل نگیرد 
و ترکیه هم مقابله ب��ا گروه »پ ک ک« را 
بهانه نکند این نش��ان م��ی دهد که صلح و 
ثبات همسایگان و کشورهای مسلمان برای 
جمهوری اس��المی مهم اس��ت.وی با بیان 
اینکه خواس��ته رژیم صهیونیس��تی ، وقوع 
جنگ و درگیری در منطقه است بیان داشت: 
دشمنان اسالم به دنبال این هستند تا با فتنه 
انگی��زی و جنگ  ارتش های مس��لمین  را 
ضعیف کنند و منابع  آنها از بین ببرند و خون  
ملت ها  را با دست خودشان به زمین بریزند 
تا رم��ق آخری که رژیم صهیونیس��تی دارد 
حفظ ش��ود و به حیات خ��ود ادامه دهد، این 

توطئه صهیونیستی  است.
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اقتصاد کالن

افزایش قابل توجه نرخ بهره در آمریکا 
فدرال رزرو آمریکا امیدوار است بار دیگر بتواند 
تورم را بدون ایجاد انقباض اقتصادی کاهش 
ده��د، در حالی که انتظار می رود چهارش��نبه 
آین��ده افزایش قابل توجهی در نرخ های بهره 
کلیدی را تصویب کند.به گزارش مهر فدرال 
رزرو آمریکا امیدوار است بار دیگر بتواند تورم 
را ب��دون ایج��اد انقباض اقتص��ادی کاهش 
ده��د، در حالی که انتظار می رود چهارش��نبه 
آین��ده افزایش قابل توجهی در نرخ های بهره 
کلی��دی را تصویب کند، اما متع��ادل کردن 
ای��ن دو رویک��رد فرآیندی حس��اس خواهد 
بود.جولی اسمیت، اس��تاد اقتصاد در دانشگاه 
الفایت درایتون، پنس��یلوانیا، ب��ه خبرگزاری 
فرانس��ه گف��ت: »آنها می خواهن��د با تالش 
ب��رای جلوگی��ری از کاهش ت��ورم، به آنچه 
»فرود نرم« می گویند دس��ت یابند.وی افزود: 
سوال این اس��ت که آیا آنها می توانند به این 
مهم برس��ند و این س��والی است که پاسخ به 
آن در مرحله فعلی دش��وار است.کمیته پولی 
بانک مرکزی آمریکا در روزهای سه ش��نبه و 
چهارشنبه جلسه ای برگزار می کند و طی آن 
افزایش جدیدی در نرخ های بهره که در حال 
حاضر بین ۱.۵۰ تا ۱.۷۵ درصد متغیر است را 
تصویب خواهد ک��رد. اما این کاهش عمدی 
فعالیت اقتصادی نباید آنقدر شدید باشد که بر 
اقتصاد، به ویژه بازار کار تأثیر منفی بگذارد.به 
نظر می رسد در مورد فرض افزایش سه چهارم 
امتیازی )۷۵ واحد پایه( اتفاق نظر وجود دارد 
که برابر با افزایشی است که کمیته در آخرین 
جلس��ه خود در اواس��ط ژوئن تصویب کرد و 
باالترین میزان از سال ۱۹۹۴ است.اما جولی 
اسمیت گفت: »من فکر می کنم که آنها نرخ 
به��ره را ۷۵ واحد پایه افزایش خواهند داد، اما 
فدرال رزرو همچنان می تواند ما را شگفت زده 

کند.«

 مصرف برق از ۶۵ هزار مگاوات 
عبور کرد

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه هم اکنون 
مصرف برق به ¬¬۶۵ هزار و ۲۰۰¬مگاوات 
رسیده اس��ت، گفت: پیش بینی می شود این 
عدد در س��اعات آینده¬ به ¬۶۵ هزار و ۷۰۰ 
مگاوات برسد.به گزارش مهر به نقل از صدا و 
سیما، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: 
میزان تقاضا برای مصرف امروز در مقایس��ه 
با دیروز ۱۰۰۰ مگاوات کمتر است اما نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با افزایش تقاضا 
مواجه ایم.س��خنگوی صنع��ت برق ب��ا بیان 
اینکه هم اکنون مصرف ب��رق به ۶۵ هزار و 
۲۰۰ مگاوات رس��یده است، گفت: پیش بینی 
می شود این عدد در ساعات آینده به ۶۵ هزار 
و ۷۰۰ مگاوات برس��د.رجبی مشهدی گفت: 
در قبض های برقی از ابتدای خرداد که صادر 
شده است حدود ۳۸ درصد از مشترکین خانگی 
مشمول پاداش مدیریت مصرف شده اند و در 
سمت چپ قبض آن ها نیز درج شده است که 
در نوبت های بعدی این مقدار کس��ر می شود.

سخنگوی صنعت برق از هموطنان خواست با 
توجه به شرایط گرما با صنعت برق همکاری 

و مشارکت الزم را داشته باشند.

۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در 
گروه مشترکان کم مصرف آب قرار 

گرفت
مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کش��ور گفت: 
ح��دود ۱۴ درص��د کل مش��ترکان آب یعنی 
نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کش��ور، 
کم مصرف هس��تند.به گزارش مهر به نقل از 
صدا و سیما، شهرام حیدریان مدیرکل اقتصاد 
و تعرفه آبفای کشور با بیان اینکه ۱۴ میلیون 
نفر از جمعیت کش��ور در گروه مشترکان کم 
مصرف آب قرار گرفتند، اظهار داشت: الگوی 
مصرف، حداکث��ر میزان مصرفی اس��ت که 
یک خان��وار می تواند در طول ماه انجام دهد، 
بدون آنکه رفاهش تحت الشعاع قرار گیرد.وی 
همچنین بیان کرد: الگوی مصرف آب برای 
ی��ک خانوار، به طور مث��ال در تهران ۱۴ متر 
مکعب، در سیستان و بلوچستان ۱۸ مترمکعب 
و در گیالن ۱۳ متر مکعب است و بین ۱۳ تا 
۱۸ مترمکعب در استان های مختلف، تفاوت 
دارد.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه متوسط 
الگوی مصرف در کل کش��ور ۱۵ متر مکعب 
است، گفت: متوسط الگوی مصرف، ۱۵ هزار 
لیتر در ماه است که معادل ۱۰ هزار شیشه آب 
معدن��ی یک و نیم لیتری یا ۳۰ هزار شیش��ه 
آب معدنی نیم لیتری در طول یک ماه است. 
اگر مش��ترکی یک س��وم این میزان؛ یعنی ۵ 
مترمکع��ب که مع��ادل ۱۰ هزار شیش��ه آب 
معدنی نیم لیتری می شود را در طول یک ماه 

مصرف کند، کم مصرف خواهد بود.

بزرگ ترین مالک آلمان به دنبال کم 
کردن انرژی گرمایشی مستاجران 

یکی از بزرگ  ترین ش��رکت های امالک و 
مس��تغالت آلمان می خواه��د عرضه نیروی 
گرمایش��ی برای مستاجران خود در زمستان 
امس��ال را مح��دود کند و از سیاس��تمداران 
خواس��ت تا چنین اقدامی را قانونی کنند. به 
گزارش گروه اقتص��اد بین الملل خبرگزاری 
 ،LEG Immobilien فارس، ش��رکت
یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های امالک و 
مس��تغالت آلمان می خواه��د عرضه نیروی 
گرمایش��ی برای مستاجران خود در زمستان 
امس��ال را مح��دود کند و از سیاس��تمداران 
خواست تا چنین اقدامی را قانونی کند.الرس 
فون الکوم، مدیر ارشد اجرایی این شرکت به 
روزنامه »هندلزبالت« آلمان گفت، در سایه 
جنگ اوکراین، فداکاری کردن ضرورت پیدا 
کرده اس��ت.وی افزود: »برای این زمستان 
ما به ی��ک گزینه قانونی نی��از داریم که به 
م��ا اجازه دهد دما )س��اختمان ها(  را بیش از 
گذش��ته کاهش دهیم.«در عی��ن حال، وی 
هشدار داد: »اگر آلمان این »تصمیم سخت« 
را نگیرد با مش��کالت بزرگی مواجه خواهند 
شد.«این درخواس��ت در بحبوحه نگرانی ها 
مبنی بر اینکه مستاجران ممکن است، برای 
پرداخت اج��اره بها با چالش مواجه ش��وند، 
مطرح می  شود، چراکه افزایش هزینه انرژی 
که ناشی از کاهش عرضه گاز روسیه است، 
نرخ تورم را باال برده است؛ این نرخ در ژوئن 

به ۸.۲ درصد رسید.

درخواست ارمنستان از ایران برای 
تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی 
معاون وزیر اقتصاد ارمنستان گفت: ارمنستان 
آماده تولید مش��ترک دارو با ایران است. به 
گ��زارش فارس، تریان مع��اون وزیر اقتصاد 
ارمنس��تان در نشس��ت کارگروه مش��ترک 
صنعت، معدن و تجارت ایران و ارمنس��تان 
گفت: در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰  مبادالت 
تجاری  ۳۳ درصد رشد داشته است .معاون 
وزیر اقتصاد ارمنس��تان ضمن اس��تقبال از 
تاس��یس مرک��ز تج��اری ای��ران در ایروان 
خواستار اعزام هیأت های تجاری و داروسازی 
از ایران به ارمنس��تان شد و افزود: ارمنستان 
آماده تولید مش��ترک دارو با ایران است.وی 
بیان داش��ت:  دو کش��ور فهرست داروهای 
تولی��د خود را به طرف مقاب��ل ارائه کرده و 
هر یک نسبت به واردات داروهای مورد نیاز 
از کش��ور مقابل اقدام کند که این پیش��نهاد 
مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت.معاون 
وزی��ر اقتصاد ارمنس��تان همچنین از حضور 
ش��رکت های ایرانی در اکتش��اف، استخراج 
و تولید مواد معدنی در ارمنس��تان اس��تقبال 
کرد.وی مهمترین فعالیت مش��ترک با ایران 
را در ح��وزه های داروی��ی، صنایع غذایی و 
صنایع معدنی خواند و گف��ت: ایران همکار 
راهبردی ماس��ت و همکاری های دو کشور 
بر اس��اس آمار، روبه رشد است.در ادامه این 
نشس��ت علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان 
توس��عه تجارت  ایران نیز ب��ر آمادگی ایران 
برای حضور در شهرک های صنعتی مشترک 
تاکید ک��رد و در مورد ص��دور ضمانت نامه 
برای تجار دو کش��ور گفت: تجار دو کش��ور 
به صندوق ضمانت معرفی می شوند تا برای 
کاالهای صادرات��ی آنها ضمانت نامه صادر 
ش��ود. این عمل می تواند خیال طرفین را از 

معامله با تجار واجد صالحیت راحت کند.

انسجام اتحادیه اروپا به عرضه گاز 
روسیه بستگی دارد 

پایگاه تخصصی »اویل پرایس« طی گزارشی 
نوشت که داستان عرضه گاز »نورد استریم 
یک« در حال بر هم زدن انس��جام اتحادیه 
اروپاست زیرا پوتین مزیت استفاده از جریان 
خط لول��ه گاز طبیعی به عنوان ابزاری برای 
مختل کردن بیشتر راهبردهای انرژی اروپا را 
مشاهده کرده است. به گزارش فارس، پایگاه 
تخصصی اویل پرایس طی گزارشی نوشت 
که داس��تان عرضه گاز »نورد استریم یک« 
روز جمعه، روی دیگری به خود گرفته است.

روزنامه »گلوب اند میل« کانادا گزارش داد، 
آنالنا بائربورک، وزی��ر خارجه آلمان به اوتاوا 
هشدار داده است که اگر کانادا تحریم هایی 
را ک��ه می تواند عماًل مان��ع از تحویل یک 
توربی��ن گاز ب��ه گازپروم ش��ود، حفظ کند، 
برلین ممکن است مجبور شود، کمک های 
نظامی و اقتصادی به اوکراین را متوقف کند.

بائربورک تصری��ح کرد: توقف کامل جریان 
گاز روس��یه از طریق خط لوله »نورد استریم 
یک« می تواند ب��ه خیزش های مردمی در 
آلمان منجر شود.وی گفت: »اگر ما توربین 
گاز را دریافت نکنیم، بنابراین ما گاز بیشتری 
دریافت نخواهیم کرد، س��پس در کل دیگر 
ما قادر به حمایت از اوکراین نیس��تیم چون 
در آن صورت ما مشغول اعتراضات مردمی 
خواهیم بود.«رس��انه آلمان��ی RND روز 
چهارش��نبه به نقل از این مقام آلمانی اعالم 
کرد، پیامدهای سیاسی داخلی نقش مهمی 

در مذاکرات با کانادا ایفا کرده است.

اخبار

مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امس��ال در قالب تبصره ۱۸ و 
ب��رای ایجاد اش��تغال، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مناب��ع بودجه در تلفیق با 
منابع بانک ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیالت به نرخ ترجیحی پرداخت 
می ش��ود. به گزارش فارس، محمدهادی  س��بحانیان، مع��اون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، امروز در نشست خبری در محل وزارت اقتصاد در مورد 
طرح های دولت برای رونق تولید و پرداخت تس��هیالت برای اشتغالبیان 
ک��رد: در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تس��هیالت رونق تولید و 
اشتغال توس��ط ۱۳ دستگاه در بانک های عامل سپرده گذاری می شود که 

در تلفی��ق با مناب��ع داخلی بانک ها حجم این منابع ب��ه ۲ تا ۳ برابر و در 
برخی موارد تا ۵ برابر افزایش می یابد که صرف پرداخت تسهیالت با نرخ 
ترجیحی ۹ تا ۱۶ درصد می شود. وی افزود: کل منابعی که در قالب منابع 
تبصره ۱۸ بند الف در بودجه سال گذشته درنظر گرفته شده بود ۳۲ هزار 
میلیارد تومان بود که از این رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان به اندازه ۵۹ درصد 
محقق شد، در حالی که در سال قبل از آن از رقم مصوب ۱۰ هزار میلیارد 
تومان فقط مبلغ یک هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد محقق شده بود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی  افزود: با س��پرده گذاری ۱۹ 

ه��زار میلیارد تومان منابع دولت در س��ال قبل، بانک ه��ای عامل هم از 
منابع داخلی خود مشارکت کرده و به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر این منابع 
اختصاص داده اند و این کل تسهیالت پرداختی به ۴۵ هزار میلیارد تومان 
می رسد، اما در عمل سال قبل در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۲۳ هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت ترجیحی به تولید پرداخت ش��د.به گفته سبحانیان،  در 
قال��ب تبصره ۱۸ قانون بودجه امس��ال ۱۵۰ هزار میلی��ارد تومان در نظر 
گرفته شده که پیش بینی شده در تلفیق با منابع بانکی به ۳۰۰ هزار میلیارد 

تومان برسد و برای رونق تولید و اشتغال پرداخت شود.

300 هزار میلیارد تومان وام اشتغال با نرخ ترجیحی  پرداخت می شود 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

انتقاد وزیر اقتصاد از رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست های کلی برنامه 
وزیر اقتصاد گفت: یکی از نکات آس��یب زای گذشته نوع 
رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست های 
کل��ی بوده اس��ت، اگر این رویکرد اصالح ش��ود خروجی 
برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود. به گزارش تسنیم، 
احس��ان خاندوزی در نشس��تی که در مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص ضرورت تغییر ریل 
سیاس��ت گذاری های کش��ور در برنامه هفتم، برگزار شد، 
گفت: امروز برای سیاست گذاران کشور صرف وقت برای 
تدوین برنامه هفتم توس��عه یک اولویت جدی محسوب 

می شود.وزیر اقتصاد گفت: در جمع صاحب نظران می توان 
ب��ا فراغت بیش��تری در خصوص طرح جدی��د در تدوین 
برنامه های توسعه اظهار نظر کرد، یکی از نکات آسیب زای 
گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین 
سیاست های کلی بوده است، اگر این رویکرد اصالح شود 
خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.خاندوزی 
ادامه داد: رویکرد جایگزین جهت گیری مجمع تشخیص، 
این است که باید تصریح شود برنامه پنج ساله جای پرداختن 
به همه مسائل کشور نیست. اگر انتخاب های سیاستی، در 

سیاس��ت های کلی تدوین برنامه اصالح شود، یعنی فقط 
انتخاب های مهم راهبردی تعیین تکلیف ش��ود، می تواند 
منجر به تحوالت اساس��ی ش��ود.به گفته وزیر اقتصاد، با 
توج��ه به محدودیت های بدنه بروکراس��ی کش��ور برای 
پرداختن همزمان به چند مس��ئله، بایستی رویکرد تدوین 
سیاس��ت های کلی تدوین برنامه های توس��عه تغییر کند، 
اگر این اتفاق صورت نگیرید، وضعیت چند ده هزار پروژه 
عمرانی بالتکلیف تکرار خواهد شد.وزیر اقتصاد تأکید کرد، 
در سطح مسائل، موضوع اصلی ندانستن راهکارها نیست. 

اگر مهمترین س��ند مالی یعنی بودجه دولت، ناتراز باشد، 
حتماً این موضوع نتایج خود را در قالب پیامدهای بیرونی 
نشان می دهد، برنامه ششم توسعه نیز از همین جنس بود 
و ب��ه ناترازی ها دامن زد، بر این اس��اس نمی توان انتظار 
تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم را داشت.وی به عنوان 
سومین نکته در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: مجری 
این برنامه توسعه خود نیازمند تغییرات جدی است، از این 
دیوان س��االری موجود و اقتصاد سیاسی کشور، نمی توان 

انتظار تحوالت چشم گیر داشت.

انضباط بودجه ای دولت  راهکار بهبود نظام ارزی 
تحلیل نظام ارزی کشور در سال های اخیر

گ�روه اقتص�ادی: یکی از مهم ترین م��واردی که در زمان 
بررسی الیحه بودجه ساالنه همواره به آن تاکید می شود، 
موضوع ایجاد ش��فافیت مالی در بودجه اس��ت. اما با این 
حال این مس��اله هیچ گاه درست نشده و هر سال شاهد 
آن هس��تیم که نهادها و س��ازمان های مختلف، در قبال 
این موضوع کم کاری می کنند. در ش��رایطی که دولت با 
کسری بودجه مواجه است، گردش مالی غیر شفاف برخی 
ش��رکت ها در بانک   های��ی غیر از بانک   مرک��زی و بدون 
نظارت خزانه   داری کل کشور همچنان ادامه    دارد. مساله ای 
ک��ه به عقیده فعاالن اقتصادی می تواند کش��ور را درگیر 
بحران های متعدد کند. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان 
با اس��تفاده از نظر کارشناسان، بودجه را از زوایای مختلف 
مورد بررس��ی قرار داده ایم.. حسین عزیزی  در گفت  وگو با 
فارس اظهار داشت: نرخ ارز مهم ترین راه ارتباطی اقتصاد 
یک کشور با کشور های جهان است. همچنین تغییرات نرخ 
ارز تاثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها 
به همراه دارد زیرا از یکسو بر صادرات و واردات و از سوی 
دیگر ب��ر قدرت رقابت پذیری داخلی و به تبع آن بر تولید 
و اشتغال و تورم داخلی تاثیر گذار است.وی افزود: پرواضح 
اس��ت که مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر 
اقتصادی محسوب می شود. پیامد¬های گسترده نرخ ارز 
بر عملکرد اقتصاد ایران و همچنین تحریم های اقتصادی 
صورت گرفته و ش��رایط تحریمی موجود که عرضه ارز با 
محدودیت مواجه ش��ده اس��ت، نظام ارزی و به دنبال آن 
مدیریت منابع و مصارف ارز را از اهمیت ویژه ای برخوردار 

می سازد.
��� تحلیل نظام ارزی کشور در سال های اخیر

این پژوهش��گر اقتصادی بیان کرد: دولت ها در سال های 
قبل عمدتاً بدون انجام اصالحات ساختاری و کنترل رشد 
نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کرده اند؛ 
به طوری که این امر آنه��ا را مجبور به تزریق ذخایر ارزی 
کش��ور به بازار ارز کرده است. عوامل بنیادین مانند تورم 
و نقدینگی باال مس��تلزم افزایش نرخ ارز اس��می بودند و 
زمینه افزایش نرخ ارز را به دنبال داشتند اما بانک مرکزی 
با تزریق ذخایر کمیاب و گران بهای کشور، آن را با توجه به 
وضعیت اقتصاد سیاسی کشور به تعویق می نداخت.عزیزی 
اظهار کرد: استمرار این سیاست که همراه شد با تحریم ها 
و دش��منی ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی پس از 

مدتی بانک مرکزی را با محدودیت های جدی مواجه کرد 
و ذخای��ر قابل تزریق در ب��ازار کاهش یافت و اهرم بانک 
مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز از دست رفت و نرخ 
ارز یک جهش که ح��اوی تمامی افزایش های به تعویق 
افت��اده قبلی بود را تجربه کرد.پژوهش��گر دفتر مطالعات 
راهبردی رونق تولید افزود: در نتیجه وضعیت نامناس��ب 
عوام��ل بنیادین اثرگذار بر کاه��ش ارزش پول ملی، نرخ 
ارز جهش قابل توجهی تجرب��ه کرد و صرفاً تزریق منابع 
و ه��در رفت آن در ش��رایط جنگ اقتص��ادی را به دنبال 
داشت و افزایش جهش��ی ارز جایگزین افزایش تدریجی 

نرخ ارز شد.
��� ادام�ه ش�یوه تثبی�ت نرخ ارز اس�می تا پای�ان  دولت 

دوازدهم
وی بیان کرد: بررسی آمارها و روند های نرخ ارز اسمی در 
سال های اخیر نشان می دهد که راهبرد همه دولت ها و از 
جمل��ه دولت های نهم تا دوازده��م در مواجهه با بازار ارز، 
تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. بانک مرکزی نیز نرخ ارز 
اس��می را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدفگیری 
کرده است؛ توضیح اینکه وقتی یک متغیر به عنوان لنگر 
اسمی در اقتصاد تعریف می ش��ود راهبر انتظارات تورمی 

ب��وده و همگرایی باالی��ی با نرخ تورم کوت��اه  مدت پیدا 
می کند . عزیزی بیان کرد: جهش نرخ ارز اس��می به این 
معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده 
س��عی کرده اند، نرخ ارز را در س��طح مشخصی با حداقل 
نوسان، مهار کنند اما هر  از   چندگاهی به دالیل مختلف از 
جمل��ه تحریم یا بحران بدهی خارجی و غیره نرخ برابری 
ارز یک جهش را تجربه کرده است.وی افزود: پیامد راهبرد 
سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب 
ش��د به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور در برهه های 
مختلف با ش��وک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه ش��ود و 
این جهش نرخ ارز افزایش ش��دید نااطمینانی در اقتصاد 
را به  همراه داشت. افزایش نااطمینانی نیز عالوه بر ایجاد 
نارضایتی شهروندان یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری 

تلقی می شود.
��� سیاس�ت گذاری بهینه باتوجه  به وضعیت ارزی فعلی 

کشور
این پژوهشگر اقتصادی گفت: توجه به تجربه سیاست های 
ارزی گذشته کشور و بررسی تجربه سایر کشور ها نشان از 
آن دارد که قدم اول در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این 
است که به  جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی مؤثر 

مبنا قرار گیرد؛ به این معنا که بانک مرکزی باید نسبت به 
تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نش��ان دهد نه صرفاً نرخ 
ارز اسمی.عزیزی افزود: نکته دوم در سیاستگذاری بهینه 
در ب��ازار ارز این اس��ت که از آنجا که ن��رخ ارز مهم ترین 
متغی��ر مؤثر ب��ر تراز پرداخت ها ش��امل تج��ارت و مالیه 
بین الملل اس��ت، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست ها و 
راهبردهای تجاری و مالیه ای کشور باشد.وی اظهار کرد: 
ایجاد تحوالت ساختاری در بخش واقعی اقتصاد، پایبندی 
دولت نسبت به رعایت انضباط بودجه ای و اصالح فضای 
کسب و کار، عدم استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی 
برای جبران کمبودهای مقطعی و در نهایت تالش برای 
توسعه بازرگانی غیرنفتی کشور به اتکای درآمدهای نفتی 
از مهمترین اقداماتی است که ضرورت دارد توسط دولت 
برای بهبود نظام ارزی کشور دنبال شود.این تصریح کرد: 
بهترین راهبرد برای ایمن نگه داشتن اقتصاد ملی از تبعات 
و پیامدهای درآمدهای ارزی، قطع ارتباط هزینه های ریالی 
دول��ت با درآمدهای ارزی و در حقیقت بازگش��ت به ایده 
خارج نگه داشتن درآمدهای ارزی از چرخه بازارهای پول و 
ارز است که مستلزم توجه بیش ازپیش بر پس انداز کردن 
ارزهای مازاد بر نیاز بودجه در قالب صندوق توس��عه ملی 
است.عزیزی افزود: نکته پایانی در خصوص سیاستگذاری 
بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نوسانات نرخ ارز 
اسمی نیز در تصمیم گیری های فعاالن اقتصادی اخالل 
ایجاد می کند، بانک مرکزی ملزم است نوسانات حول روند 
نرخ ارز را حداقل  کند.وی اظهار داش��ت: با توجه  به اینکه 
هرچه عوامل تجارت خارجی کش��ور خطر گریز تر باشند و 
س��هم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد 
نوس��ان های نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تولید داخلی خواهد 
گذاشت، توصیه می شود جهت کاهش نوسان های نرخ ارز، 
متغیرهای مؤثر بر این نوس��ان ها )کسری بودجه، کسری 
تجاری و رش��د نقدینگی( کنترل شود.این این پژوهشگر 
اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت با استفاده از راهکارهای 
عمل��ی از قبیل جلوگیری از افزایش ش��دید نقدینگی در 
جامعه و کاهش تبدیل دالرهای نفتی به ریال، نسبت به 
کاهش نرخ تورم اقدام کند تا ضمن جلوگیری از افزایش 
هزینه های تولید در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر، قدرت 
رقابت پذیری اقتصاد ملی و بخش های تولیدی کشور در 

برابر سایر کشورهای دنیا، کمتر تضعیف شود.

رئی��س کل بانک مرکزی گفت: با تصویب طرح قانون 
بانک مرکزی اصالح خوب��ی در رابطه بانک مرکزی و 
بانک ها و بانک مرکزی با دولت رخ خواهد داد اما برای 
اص��الح رابطه بانک ها و مش��تریان، بای��د طرح قانون 
بانکداری ک��ه بعد از تصویب طرح قانون بانک مرکزی 
در دستور کار مجلس قرار می گیرد، به تصویب برسد. به 
گزارش فارس، علی صالح آبادی امروز در همایش »اولین 
برنامه گام دوم انقالب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری 
کش��ور در برنامه هفتم توسعه«، اظهارداشت: در طول ۶ 
برنامه توسعه گذشته انحرافاتی در اجرا وجود داشته و جا 
دارد در این باره آسیب شناسی انجام شود که چرا اهداف 

برنامه های توسعه به میزان مطلوب محقق نمی شود.وی 
افزود: در زمانی که مس��ئولیت بورس را داش��تم در یک 
برنامه زنده یک نفر از من پرس��ید چرا فالن ش��اخص 
بورس پایین است؛ من گفتم به نظر شما برای ارتقاء آن 
چه کار باید کرد؟ گفت در برنامه توسعه تعیین کنیم که 
تا پایان برنامه توس��عه این شاخص بورس به فالن عدد 
برسید، گفتم این عددی که شما گفتید پایین است و به 
نظر من باید س��ه برابر ش��ود اما این گذاشتن یک عدد 
در متن برنامه توس��عه، هدف محقق نمی شود زیرا باید 
زیرس��اخت ها و پیش نیازی های تحقق آن هدف فراهم 
ش��ود تا در نهایت نتیجه آن، رشد آن شاخص باشد.وی 

با پیش��نهاد به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی 
الزامات تحقق اهداف برنامه توس��عه، گفت: باید به این 
سوال پاسخ داد که برای تحقق اهداف کّمی چه الزامات 
و اقدامات��ی نیاز اس��ت.صالح آبادی یکی از مش��کالت 
برنامه ریزی در ایران را بیش انگاری در اهداف دانست و 
افزود: گاهی اوقات پیشنهاد دهنده می داند که پیشنهادی 
که مطرح کرده اس��ت محقق نمی شود اما می گوید اگر 
بخواهیم براساس امکانات و ظرفیت ها اهداف کّمی را در 
برنامه بگنجانیم، ممکن است اثر منفی و بدی داشته باشد 
بنابراین اهداف را بلند و قابل توجه در نظر می گیریم و اگر 
هم محقق نشد، مساله ای نیست؛ نباید دچار این خطاها 

در سیاست گذاری ش��ویم.وی ادامه داد: در برخی موارد، 
دس��تگاه ها مشکل و خالء قانونی دارند و می خواهند در 
درون برنامه توسعه این خالء را برای مدت ۵ سال جبران 
کنند در حالی که قانون برنامه توسعه جای قانون گذاری 
نیست و خالءهای قانونی باید با اصالح قوانین دائمی رفع 
شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار بایدها، 
باید نبایدها را در قانون برنامه توس��عه مشخص کنیم، 
تصریح کرد: باید مشخص ش��ود که دولت و مجموعه 
نظام تصمیم گیری در طول اجرای قانون برنامه چه کارها 
را نباید انجام دهد، چه سیاست هایی را نباید اتخاذ کند و 

این کار کمک بزرگی به پیشبرد اهداف برنامه می کند.

 لزوم تدوین برنامه هفتم برمبنای استراتژی توسعه 
دفاع صالح آبادی از طرح قانون بانک مرکزی

واکنش بورس به رکورد نرخ بهره بین بانکی 
ام��روز نمادهای تکنو )ش��رکت تکن��و تار(، 
غدشت )ش��رکت دش��ت مرغاب( و لپارس 
)ش��رکت پارس الکتریک( بیش��ترین صف 
خرید را در بورس داشتند. به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در حالی 
س��ومین روز مردادماه را پش��ت سر گذاشت 
ک��ه ۲۴ هزار واحد اف��ت را تجربه کرد. این 
افت بزرگ ترین ریزش شاخص های بورس 
در دو م��اه اخیر بوده و اف��ت ۸ هزار واحدی 
ش��اخص کل هم وزن دومین ریزش بزرگ 
در س��ال جاری بوده است.برخی کارشناسان 
بازار س��رمایه معتقدند، افزایش های مکرر در 
ن��رخ بهره بین بانکی توس��ط بانک مرکزی 
در هفته های گذش��ته عام��ل ریزش بورس 

بوده اس��ت. دی��روز وزیر اقتص��اد نیز به این 
مس��اله واکنش نش��ان داده ب��ود. طبق نظر 
تیم اقتصادی دولت، نرخ بهره بانکی باید در 
سقف ۲۰ درصد باقی می ماند، اما در آخرین 
اعالم بانک مرکزی این نرخ به ۲۱.۳۱ درصد 
افزایش یافته است.در معامالت دوشنبه، اغلب 
نمادهای بازار قرمزپوش شدند. قیمت سهام 
تمامی نمادها در گروه  های خودرو و ساخت 
قطعات، ش��رکت  های چند رشته  ای صنعتی، 
فراورده  ه��ای نفت��ی و کک، محص��والت 
شیمیایی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 
استخراج کانه  های فلزی، سرمایه  گذاری ها و 

بانک  ها و مؤسسات اعتباری کاهش یافت.
* کاهش وابستگی بورس به تورم و دالر

اما نباید از وابس��تگی بورس به نرخ تورم و 
قیمت دالر نی��ز در این بین گذش��ت. بازار 
سهام به  طور تاریخی هم  بستگی باالیی با 
نرخ ت��ورم و متعاقباً تغییرات قیمت ارز دارد. 
هرچند در مدت اخیر و در پی رشد نرخ دالر، 
بازار سهام به این مؤلفه اساسی کم  واکنش 
بود.به نظر می رسد به دنبال تغییرات قیمتی 
رخ  داده در برخ��ی از کاالهای اساس��ی، در 
روزهای آینده تنور انتظارات از بازار سهام نیز 
داغ شده و بورسی ها نیز انتظار دارند، همانند 
تجربیات پیش��ین که هم  گرایی همیشگی 
رش��د قیمت س��هام با تورم را تایید می کند، 
امسال نیز در صورت شدت گرفتن انتظارات 
تورمی ش��اهد ورود نقدینگی و سرمایه  ها به 

بورس ب��رای در امان مان��دن از گزند تورم 
خواهیم بود.

راهکارهای بهبود وضعیت بورس ���
عل��ی مومنی، کارش��ناس بازار س��رمایه، در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری 
فارس، درباره ش��رایط ای��ن روزهای بورس 
گفت: در ش��رایطی که قیمت  ه��ا در تمامی 
بازارهای دارائی صعودی است، در بازار سهام، 
قیمت ها روند نزولی در پیش گرفته است که 
این مساله را می توان در حال حاضر به افزایش 
نرخ بهره بین بانکی مربوط دانست.وی ادامه 
داد: حتی شرکت هایی که گزارش  های مالی 
ساالنه آنها نشان از عملکرد مالی مثبت داشته 
نیز با عرضه و افت قیمتی مواجه هستند. این 

برای ش��رکت های بنیادی که گزارش های 
س��ه ماهه آنها نیز عملکرد مطلوبی را در پی 
داشته، رخ داده است. با توجه با مازاد عرضه 
در پای��ان معام��الت این روزه��ای بورس و 
افزای��ش خروج س��رمایه از ب��ازار، نمی توان 
انتظار رش��د شاخص ها در معامالت روزهای 
آینده را داشت.این کارشناس بازار سرمایه با 
اش��اره به راهکارهای برون رفت از وضعیت 
فعلی تاکید کرد: عالوه بر حمایت حقوقی ها 
و صندوق های تثبیت و توسعه بازار از بورس، 
باید هماهنگی بیش��تری در تی��م اقتصادی 
دولت ایجاد شود و قیمت گذاری دستوری که 
این روزها مجلس به دنبال آن اس��ت، نیز از 

دستور کار مجلس خارج شود.
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شهرستان

شهردار اراک از آغاز به کار آزمایشی 
نخستین اتوبوس برقی در اراک خبر داد 

علیرض��ا کریمی - در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار ک��رد: این اتوبوس برقی که س��اخت 
ش��رکت تولید اتوبوس برقی پارسان )شتاب( 
است، به طور آزمایش��ی به مدت ۱۰ روز در 
اراک، نس��بت به جابه جایی مسافرین داخل 

شهری فعالیت می کند.
وی افزود: ظرفیت این اتوبوس ۸۰ نفر است 
که به طور استاندارد، شامل ۳۵ نفر نشسته و 

۴۵ نفر ایستاده است.
ش��هردار اراک تصریح کرد: امروز شهرداری 
اراک ب��ا ش��رکت نکو، گروه مپنا و ش��رکت 
ش��تاب تفاهم نامه ای را در جهت اس��تفاده از 

مجموعه خدمات این گروه امضا کرد.
وی ادامه داد: که به موجب این تفاهم نامه تهیه 
زیرساخت ها، ارزیابی و بررسی وضعیت شهر 
اراک از جمله تعهداتی اس��ت که این شرکت 
به عهده گرفته است تا شهرداری با استفاده از 
این ظرفیت در آینده زیرساخت های مطلوبی 
برای استفاده از حمل و نقل برقی تجهیز کند 
تا پس از آن با شرکت های تولیدکننده ناوگان 

حمل و نقل برقی وارد مذاکره شود.
کریمی خاطرنش��ان کرد: م��ورد دیگری که 
نیاز به آن در س��طح ش��هر محس��وس بود، 
نبود ش��ارژرهای الکتریکی در س��طح شهر 
اس��ت و در نظ��ر داریم با جانمای��ی اولیه ای 
در کمربندی های جنوبی و ش��مالی در آینده 
از فضای ش��هری که نیازمند تولید انرژی در 
این حوزه نیز است، استفاده کنیم تا در نهایت 

شارژرها نصب شوند.
ش��هردار اراک در پایان تاکید ک��رد: به طور 
کلی با امضای این تفاهم نامه گام بزرگی در 
جابه جایی اتوبوس های دیزلی موجود در شهر 
با اتوبوس های الکتریکی برداشته خواهد شد.

اجرای طرح دارویار در استان 
کرمانشاه همزمان با سراسر کشور

دکتر قادری؛ مدیرکل بیمه س��المت استان 
کرمانش��اه: طرح دارویار همزمان باسراس��ر 
کش��ور  از ۲۳ تیرماه دراستان کرمانشاه آغاز 
و ه��دف از اجرای این ط��رح افزایش تعداد 
دارو ه��ای تح��ت پوش��ش بیم��ه و کاهش 

هزینه های پرداختی از سوی بیماران است.
با اج��رای این طرح س��هم پرداختی بیمه از 
۷۰ درص��د ب��ه ۹۰ درصد رس��یده و افرادی 
ک��ه می خواهند ط��رح دارو یار ب��ه دارو های 
موردنی��از آن ه��ا اختصاص یاب��د حتماً بیمه 
باش��ند وهنگام مراجعه به داروخانه نس��خه 
پزش��ک را ارائ��ه دهند. براس��اس این طرح 
اگر دارویی گران ش��ده باشد اختالف قیمت 
آن را س��ازمان بیمه گر پرداخت میکند وبیمار 
هزینه اضافی نمی پردازد. افرادی که هیچ نوع 
بیم��ه ای ندارند می توانن��د بامراجعه به دفاتر 
بیمه س��المت از این بیمه اس��تفاده کنند. در 
این طرح ۱۰۰ قلم از دارو های پرمصرف مثل 
س��رماخوردگی و ۳۶۶ قل��م داروی ضروری 
برای بیماران مزمن تحت پوش��ش بیمه قرار 
گرفته اس��ت. معیار این اس��ت که پرداختی 
بیماران نس��بت به قبل تغییری نداشته باشد 
و در بخش دارو ه��ای بیماریهای خاص هم 

سهم بیمار کاهش خواهد یافت.

افتخارآفرینی کارمند شرکت نفت و 
گاز اروندان در مسابقات سراسری 

قرآن وزارت نفت
محس��ن مزرعه اصل کارمند ش��رکت نفت 
و گاز اروندان مقام نخس��ت در رش��ته حفظ 
۱۰ جزء قرآن در شش��مین دوره مس��ابقات 
سراس��ری قرآن کریم ویژه کارکنان وزارت 
نفت را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت نفت و گاز اروندان، محسن مزرعه 
اصل در شش��مین دوره مس��ابقات سراسری 
قرآن کریم ویژه کارکنان وزارت نفت یادواره 
شهدای ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی که 
از ۲۵ ال��ی ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱ در پتروش��یمی 
تبریز برگزار ش��د، موفق به کسب مقام اول 
در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم گردید. به 
پاس اهتمام این همکار ارجمند در کس��ب و 
شکوفایی معارف قرآنی با اهداء لوح تقدیری 
از س��وی جواد اوجی، وزیر محت��رم نفت، از 
ایش��ان تقدیر به عمل آمد و دارالقرآن کریم 
ش��رکت نفت و گاز اروندان نیز در برنامه ایی 

از ایشان تجلیل به عمل خواهد آورد.
در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰۰ نفر از کارکنان 
وزارت نفت در مرحله مقدماتی این مسابقات 
که در رش��ته ه��ای تالوت،تحقیق، تالوت 
ترتیل،حف��ظ ۵،۱۰ و ۲۰ ج��زء و کل قرآن و 
مفاهیم بر گزار شد شرکت نمودند که ۸۴ نفر 

به مرحله نهایی راه یافتند.

برگزاری 30 مناقصه برای گازرسانی 
به مناطق مختلف ایالم

 آذر یعقوبیان : سرپرس��ت شرکت گاز ایالم 
گفت: بیش از ۳۰ مناقصه و پیمان س��پاری 
بزرگ و متوسط سال جاری برای گازرسانی 
به مناطق ش��هری و روس��تایی این استان 
همچنین خری��د کاالها و تعمی��رات انجام 
ش��ده اس��ت. محمود کش��اورز روز یکشنبه 
اظهار داشت: این مناقصات برای تُامین گاز 
ش��هری و روس��تایی و خدمات بهره برداری 
و پش��تیبانی و همچنی��ن خری��د کاالهای 
پروژه ای و پشتیبانی در شهرها و روستاهای 
اس��تان در مناطق��ی همچ��ون شهرس��تان 
آبدانان، مهران، هلیالن، چرداول، دره ش��هر 
و روس��تاهای تابعه برنامه ریزی شده است. 
وی با بیان اینکه ارزش کل مصوبات صادره 
برای برگزاری مناقصات سال جاری بیش از 
۷۰۰ میلیارد رالف اس��ت، افزود: فرآیند این 
مناقصات در شهرس��تان های اس��تان جهت 
گازرس��انی به روس��تاها و همچنین احداث 
خط انتقال س��یروان از کارخانه س��یمان تا 
خط انتق��ال صادراتی و پروژه GIS ش��هر 
ایالم انجام گرفته اند. سرپرست شرکت گاز 
ایالم تاکید کرد: شرکت گاز استان در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( در حوزه 
معامالت جزء و متوس��ط ب��ه روش اعالن 
عمومی، بیش ۵۰ واگذاری در امورات خرید، 
تعمی��رات و بخش خرید خدمت اقدام نموده 
است. کش��اورز یادآور شد: این شرکت برای 
شفاف س��ازی در مناقصات و فرآیند انتخاب 
پیمانکار و واگذاری پیمان از طریق س��امانه 
الکترونیک دولت )س��تاد( و همچنین پایگاه 
اطالع رسانی مناقصات کشور و درج آگهی 
در روزنامه ه��ای سراس��ری  و همچنین از 
بخش��نامه های سازمان مدیریت و بخشنامه 
وزارت نفت جهت تعیین دامنه مناسب ترین 
قیمت اس��تفاده می کن��د. وی اضافه کرد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری جهت 
رف��ع نیازهای م��ردم اس��تان در زمینه های 
گازرسانی و خدمات بهره برداری ۵۰ مناقصه 

بزرگ دیگر برگزار شود.

احداث ساختمان اورژانس بهارستان 
به ایستگاه آخر رسید

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران 
بهارس��تان مراحل پایانی احداث س��اختمان 
اورژانس بهارس��تان توس��ط این شرکت در 
حال انجام می باشد. این ساختمان با مساحت 
۴۴۱ مترمرب��ع و زیر بن��ای ۷۶۸ مترمربع با 
مبلغی بالغ بر ۲۹ میلیارد رالد توسط شرکت 
عمران بهارستان در دست ساخت می باشد. 
س��اختمان اورژانس با امکاناتی مانند سالن، 
ات��اق ورزش، ات��اق درم��ان، انب��اری، اتاق 
خشکشویی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و 

حمام مجهز می باشد.
امید اس��ت ک��ه با تالش بی وقفه ش��رکت 
عمران بهارس��تان این س��اختمان در هفته 

دولت سال جاری به بهره برداری برسد.
 همچنی��ن مراح��ل پایانی تکمیل مدرس��ه 
۱۲ کالسه ش��هید دکتر چمران توسط این 

شرکت در حال انجام می باشد.
این مدرسه ۱۲ کالسه با مساحت کل ۳۵۷۰ 
متر مربع و زیربنای ۱۵۵۰مترمربع با امکاناتی 
مانند آزمایشگاه، کالس کار و تالش، سالن 
جلسات، کتابخانه، اتاق بهداشت، وضوخانه 
و اتاق مشاور از جمله مدارسی می باشد که 
شرکت عمران بهارستان طی چند سال اخیر 

در محله مسکن مهر احداث کرده است.
این مدرسه در هفته دولت سال جاری افتتاح 
و برای س��ال تحصیلی جدید در اختیار اداره 

آموز و پرورش قرار خواهد گرفت

دو گانه سوز شدن حدود ۵۶00 
خودروی عمومی در منطقه شاهرود

 ۵۶۰۰ خ��ودرو در س��طح اس��تان س��منان 
ب��ه صورت رایگان دوگانه س��وز ش��دند. به 
گ��زارش رواب��ط عموم��ی، حس��ین عبدلی 
سرپرست ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ش��اهرود گفت : با اجرای طرح 
رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی 
از ابتدای ش��روع طرح تاکنون حدود ۵۶۰۰ 
دس��تگاه خودرو عمومی )آژانس های درون 
و برون شهری،تاکسی های اینترنتی و وانت 
بارها( در پنج کارگاه فعال در سطح استان در 
حوزه عملیاتی این منطقه گازسوز شده اند .

عبدلی افزود: از مجموع ۶۰۰۰ خودروی ثبت 
نام��ی )در حال انتظار( ، تقریباً ۵۶۰۰ خودرو 
به  صورت رایگان در سطح استان دوگانه سوز 

و مابقی نیز درحال پایش و انجام است.
وی خاطر نش��ان کرد : درحال حاضر از پنج 
کارگاهی که به این امر اختصاص داده شده 
است ، ش��امل سه کارگاه در س��منان و دو 
کارگاه در ش��اهرود، همگ��ی فع��ال و آماده 
خدمت رس��انی م��ی باش��ند و اولویت گاز 
س��وز کردن با خودروهایی اس��ت که زودتر 
در سامانه GCR.NIOPDC.IR  درج 
اطالعات مورد نیاز را ثبت  و پس از دریافت 
پیامک به یکی از کارگاه های مجاز معرفی 

می شوند.

اخبار

به گزارش روابط عمومی دانش��گاه علوم 
پزش��کی اردبیل، امروز شنبه ۱ مرداد ماه 
۱۴۰۱ دوز س��وم واکسن کرونا به نماینده 
ولی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه اردبیل 

تزریق شد.
امام جمعه اردبیل با اشاره به شیوع مجدد 
بیماری کرونا در استان و فوت یکی از هم 
اس��تانی های عزیز در ۲۴ ساعت گذشته 
اظهار داش��ت: امروز بر خود الزم دانستم 
نوبت س��وم واکس��ن کرونا را تزریق کنم 
و با توجه به ش��یوع مج��دد این بیماری و 

براساس فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
و نظر پزش��کان متخصص، از مردم عزیز 
مصّرانه می خواهم پروتکلهای بهداش��تی 
را رعایت کنند و نسبت به تزریق واکسن 
کرونا اقدام نمایند. حضرت آیت اهلل س��ید 
حس��ن عاملی تصریح کرد: برای کاهش 
بیم��اری و شکس��ت دادن چرخه فعالیت 
ای��ن ویروس و برای اینک��ه این ویروس، 
میزبانی برای خ��ود پیدا نکند و همچنین 
شاهد داغدار شدن خانواده ها نباشیم الزم 
اس��ت مردم عزیز بعن��وان یک فریضه در 

رعایت دستورالعملهای بهداشتی و تزریق 
واکس��ن کوشا باشند. نماینده ولی فقیه در 
اس��تان بیان داش��ت: به همت دولت هم 
اکنون انواع واکس��ن داخلی و خارجی در 
کشور وجود دارد و در مقابل این همت نیز 

مردم باید همکاری الزم را داشته باشند.
ام��ام جمع��ه اردبی��ل ضم��ن قدردانی از 
تالش��های کادر درم��ان اف��زود: در حال 
حاضر کادر درمان، پزش��کان، پرس��تاران 
و هم��ه مدافعان س��المت واقعا جهاد می 
کنند و خودش��ان را فدای سالمتی مردم 

کرده اند، در مقابل این فداکاری ها مردم 
نیز باید ضم��ن رعایت دس��تورالعملهای 
بهداشتی، در تزریق واکسن کرونا اهتمام 

جدی داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه سیستم پزشکی در 
ایران جزو برجس��ته ترین سیس��تم های 
پزش��کی دنیا است تاکید کرد: باید به این 
سیس��تم قوی و برجس��ته پزشکی افتخار 

کنیم و اعتماد داشته باشیم.
حضرت آیت اهلل عاملی بر ضرورت توجه 
ویژه به محیط زیس��ت تاکید کرده اظهار 

داش��ت: باید در رعای��ت نظافت و تمیزی 
ش��هر و محیط زیس��ت اطراف خود کوشا 
باش��یم که این نش��ان دهن��ده مدنیت و 

فرهنگ باالی ما است.

  تزریق دوز سوم واکسن کرونا به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

۹0 مرکز شبه خانواده استان از نظر شرایط فرزندان براي واگذاري به خانواده، پایش شدند
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-تمام ۹۰ مرکز شبه 
خانواده استان خراس��ان رضوي از جهت اینکه فرزندان 
این مراکز ش��رایط فرزندخواندگي ی��ا تحویل به خانواده 
زیس��تي یا جایگزی��ن را دارند، مورد پای��ش قرار گرفته 

است.
به گفته معاون اجتماعي بهزیستي خراسان رضوي پایش  
مراکز نش��ان مي دهد تعداد قابل توجهي فرزند، شرایط 
واگ��ذاري به خانواده جایگزین ی��ا فرزندخواندگي را دارا 

هستند.
ش��هره ش��اهرودي گف��ت: هم��کاران م��ا در واح��د 
فرزندخواندگ��ي، مرتبا مراک��ز را رصد مي کنند و در کنار 
آن، فرزندخواندگي یا واگذاري فرزندان واجد شرایط که 

مقیم مراکز هستند ادامه دارد.
معاون اجتماعي بهزیس��تي خراس��ان رضوي گفت: در 
یکي دو هفته گذشته بیش از ۲۰ فرزند در این مسیر به 
فرزندخواندگي داده ش��ده یا تحویل خانواده ي جایگزین 
ش��ده اند. وي با تأکید بر اینکه مرکز ش��به خانواده فقط 
باید فرزن��دان غیر قابل واگذاري را نگهداري کند گفت: 
خوش��بختانه با اتفاقي که در یک سال اخیر افتاده، تمام 
فرزندان مراکز از نظر ش��رایط واگذاري مورد پایش قرار 
گرفته اند و ورودي هاي جدید هم در صورت واجد شرایط 

بودن، اگر بالفاصله واگذار نش��وند در یک پروسه زماني 
کوتاه، این کار انجام مي شود.

ش��اهرودي تصریح کرد: ب��ه هیچ عن��وان فرزندي که 
واجد ش��رایط واگذاري یا فرزندخواندگي باشد در مراکز 
نگهداري نمي کنیم چون معتقدیم اولویت با زندگي فرزند 
در خانواده ي زیس��تي، جایگزین یا در صورت نبودن این 

موارد، خانواده فرزندپذیر مي باش��د و به هر حال، محیط 
خانواده به مراکز ش��به خانواده ارجحیت دارد. وي گفت: 
در ح��ال حاضر نزدیک به ۱۶۰۰ فرزند بي سرپرس��ت و 
بدسرپرست در دو گروه دختران و پسران و در سه دسته 
مراک��ز ۳ تا ۶ س��ال، ۷ تا ۱۲ س��ال و ۱۳ تا ۱۸ س��ال 
نگهداري مي شوند که این تعداد با احتساب ورودي هاي 

سال گذش��ته و جمعیت مراکز، نس��بت به ۱۴۰۰ حدود 
۲۰ درصد کاهش یافته است. معاون اجتماعي بهزیستي 
خراس��ان رضوي تصریح کرد: مشکلي که در گذشته در 
خصوص واگذاري فرزندان بدسرپرس��ت وجود داش��ت، 
با همکاري دادس��تاني و دس��تگاه قضایي حل شده و به 
همین جهت، جمعیت کودکان شیرخوارگاه علي اصغر که 
دو س��ال پیش حدود ۲۰۰ نفر بود اکنون به زیر ۳۰ نفر 
کاهش یافته است. وي یادآور شد: تقاضاي فرزندخواندگي 
همچنان باال است و در حال حاضر تعداد فرزندان مراکز 
به اندازه اي نیس��ت ک��ه بتوانیم پاس��خگوي این تقاضا 
باشیم. معاون اجتماعي بهزیستي خراسان رضوي ادامه 
داد: از طرفي، تقاضاها بیش��تر به س��مت کودکان زیر ۳ 
سال و دختر میل دارد در حالي که کودکان واجد شرایط 
واگذاري در مراکز یا ش��یرخوارگاه، عموما این شرایط را 
ندارند. ش��اهرودي گفت: همه کودکان، چه پس��ر و چه 
دختر و همچنی��ن، داراي معلولیت یا بیماري یا س��الم، 
استحقاق داشتن خانواده و پدر و مادر را دارند و ما تالش 
مي کنی��م که این بچه ها هم از ح��ق زندگي در خانواده 
برخوردار ش��وند. وي در خاتمه گفت: در این زمینه باید 
فرهنگ سازي شود و رسانه ها نقش بسیار مهمي در این 

خصوص دارند.

معاون اجتماعي بهزیستي خراسان رضوي:

آمادگی همه جانبه شبکه پستی کشور در جهت خدمات رسانی به زائران عتبات عالیات
سرپرست پست ایالم خبر داد؛

 سرپرس��ت پست ایالم بر ضرورت تعامل و 
آمادگی بیش از پیش ش��بکه پس��تی کشور 
و اداره کل پس��ت اس��تان بمنظور خدمات 
رس��انی مطلوب به زائران عتبات در آستانه 

برگزاری کنگره بزرگ اربعین تاکید کرد.
نشس��ت مش��ترک غالمی سرپرست پست 
اس��تان با علوی فر رییس س��تاد اربعین و 
کمیته مشارکت های مردمی اربعین حسینی 
در محل دفتر مدیریت ستاد مرکزی عتبات 

عالیات ایالم برگزار شد.
در این دیدار گزارش��ی جامع��ی از اقدامات 
بعم��ل آم��ده در خصوص آمادگ��ی هر چه 
بیش��تر پس��ت اس��تان جهت اس��تقبال از 
زائ��ران عتبات عالیات در م��رز بین المللی 
مهران توسط سرپرس��ت پست استان ارائه 

شد.              .
 رئیس س��تاد اربعین پست اس��تان با اشاره 
به حضور موثر و قابل توجه ش��بکه پس��تی 
کش��ور در انجام باش��کوه مناس��بت های 
مل��ی و مذهبی در س��نوات گذش��ته بویژه 
حضور میلیونی زائران و عاش��قان ابا عبداهلل 

الحسین)ع( و برگزاری کنگره بزرگ اربعین 
در اس��تان بعن��وان دروازه ورود ب��ه عتبات 
عالیات در مرز بین المللی مهران گفت: اداره 
کل پست اس��تان ضمن تالش مجدانه در 
راس��تای برگزاری این اقدام معنوی باشکوه 
در کش��ور تمامی مس��اعی خ��ود را جهت 
اس��تفاده بهینه و مطل��وب از ظرفیت های 
بالقوه خ��ود برای مش��ارکت در این برنامه 
معنوی و ملی و مذهبی بکار می گیرد.                 
رییس س��تاد اربعین پس��ت اس��تان افزود: 
»اتخ��اذ تدابی��ر الزم بمنظ��ور پیگی��ری، 
هماهنگی و تامین اعتب��ار مورد نیاز جهت 
تجهیز و س��اماندهی مامورسراهای استان 
از طریق س��تاد مرکزی شرکت ملی پست، 
برنام��ه ریزی های الزم جهت هماهنگی و 
دیدار با معاونت هماهنگ��ی امور اقتصادی 
اس��تانداری ایالم بمنظور بررسی مشکالت 
موجود و در صورت امکان مس��اعدت های 
مالی به س��تاد اربعین پست استان، آمادگی 
الزم جهت برپایی  و اس��تقرار موکب های 
اربعین، استفاده از فضاهای محیطی ادارات 

بمنظور پارکینگ خودروها، توزیع س��ریع و 
بدون وقف��ه گذرنامه های ص��ادره زوار در 
مرکز استان و ش��هر مرزی مهران با ایجاد 
شیف های مجزا، راه اندازی باجه های سیار 
ارائه خدمات پس��تی و پست یافته در پایانه 
مرز بین المللی مهران جهت ارسال بسته ها 
و امانات مازاد مسافرین و سهولت دسترسی 
به م��دارک مفقود ش��ده زائ��ران، ارتباط و 
تعامل موثر با س��تاد اربعین اس��تان بمنظور 
پیش��برد اهداف و برامه های مد نظر س��تاد 
اربعین استان، برگزاری مستمر جلسات ستاد 
اربعین با حضور اعضا و پیگیری مصوبات و 
دیگر اقدامات فرهنگی بمنظور حفظ شعائر 
اس��المی از جمله موارد و اقدامات مهم در 
دست اقدام این اداره کل جهت مشارکت در 
این اقدام معنوی و خداپسندانه می باشد.                   
غالمی اقدام شایسته و معنوی شرکت ملی 
پست را یکی دیگر از برنامه های این ستاد 
در کشور برشمرد و افزود: با هماهنگی های 
صورت گرفته توس��ط رییس س��تاد اربعین 
ش��رکت متبوع و دیگر اعضاء زمینه استقرار 

موکب امانتداری در کربال یا نجف توس��ط 
این ش��رکت در طی برگ��زاری راهپیمایی 

بزرگ و میلیونی اربعین انجام خواهد شد.
علوی فر رییس ستاد عتبات عالیات استان 
در خص��وص حوثر موثر ش��بکه پس��تی و 
مش��ارکت فعال ای��ن مجموع��ه در انجام 
ماموریت های سازمانی و برگزاری مناسبت 
ه��ای ملی و مذهبی گف��ت: پیش بینی  می 
شود امس��ال نیز همچون سنوات گذشته با 
باز ش��دن مرز های زمینی در اربعین، شاهد 
حضور میلیون��ی زائران عتب��ات عالیات در 
پایان��ه مرز بی��ن المللی مهران باش��یم که 
قطعًا ارائه خدمات به این تعداد زائر مستلزم 
هم��کاری همه جانبه تمامی دس��تگاههای 
اجرایی بویژه پست بعنوان یک نهاد اجرایی 
خدمات رس��ان قابل اعتماد با برنامه ریزی 
های منس��جم و مدون ب��وده که ضرورت 
دارد از ه��م اکنون در این راس��تا اقدامات و 

تمهیدات الزم را فراهم نمایند .
رییس کمیته مش��ارکت های مردمی ستاد 
اربعی��ن حس��ینی اف��زود: زمین��ه برگزاری 

جلس��ات این س��تاد بمنظ��ور اس��تفاده از 
نکته نظرات، ارائه پیش��نهادات و همکاری 
دستگاههای اجرایی در سطح استان جهت 
مش��ارکت فعال و پروش��ور ادارات، نهادها 
و س��ازمانها بمنظور خدمات رس��انی بهینه 
ب��ا حضور در این رویداد ب��زرگ مذهبی در 

دستور کار قرار گرفته است.
در پایان این دیدار غالمی سرپرست و رئیس 
ستاد اربعین پست اس��تان از آمادگی کامل 
ای��ن اداره کل جهت هم��کاری همه جانبه 
و اس��تفاده از ظرفیت های در اختیار پست 
اس��تان بمنظور برگزاری هر چه باشکوهتر 

مراسم اربعین سال جاری خبر داد.

علیرضا پیمان پ��اک، معاون وزیر و رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
این س��ازمان بر دو موض��وع اصلی حوزه 
فرش شامل رفع تعهد ارزی و کارت های 
بازرگانی متمرکز ش��ده ، اظهار داش��ت: با 
بانک مرکزی در حوزه تعهد ارزی در تمام 
حوزه ها به خصوص فرش دستباف چالش  

جدی داشته ایم و یک جلسه نیز در شورای 
امنیت ملی برگزار شد و راه حل پیشنهادی 
بان��ک مرک��زی بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات فرش در یک فرآیند مش��خص 
اس��ت و پیشنهاد ما نیز بازگشت ارز با نرخ 
توافقی بود که امیدوارم به سرانجام برسد.

وی ب��ا اش��اره به پیش��نهادات س��ازمان 
توس��عه تج��ارت به بانک مرک��زی برای 
رف��ع مش��کالت ارزی کاالهای��ی مانند 
فرش افزود: درباره تس��هیل صدور کارت 
بازرگانی ب��رای صادرکنندگان نیز در حال 
تدوین پیشنهادی برای تصویب در هیئت 

دولت هس��تیم که امیدوارم مصوبات این 
دو موض��وع را تا پایان ش��هریور از هیئت 
دولت بگیریم. رسول کوهستانی، مدیرکل 
گمرکات استان اصفهان نیز با بیان اینکه 
در س��ال ۹۷ و با ش��دت گرفتن تحریم ها 
پیش��نهاداتی برای رفع مش��کالت حوزه 
فرش احصا و در س��ال ۹۸ به بخش های 
مربوط��ه ارائه دادیم، گفت: اما متأس��فانه 
در قان��ون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تجارت را سخت تر کرده اند درحالی که باید 
راهکار عملیاتی داشته باشیم. برای رسیدن 
به راه حل فوری نیاز به مصوبه س��ران سه 

قوه داریم و پیگیری این امر در مجلس به 
این دلیل که آن را به اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز موکول می کنند حداقل 

یکی دو سال زمان می برد.
وی با بیان اینکه وضعیت فرش دس��تباف 
بغرنج اس��ت، ادامه داد:  ص��ادرات فرش 
اس��تان در س��ال های اخیر به یک س��وم 
کاهش یافته و درباره فرش های برگشتی 
نیز اگر راهکار پیش��نهادی مصوب نشود 
هیچ تغییری در این حوزه حاصل نمی شود. 
همچنین میانگین سن تولیدکنندگان قالی 
کشور به بیش از ۴۰ سال رسیده و عالوه 

بر مش��کالت آم��وزش، اش��تغال و بیمه، 
قوانین جدید نیز دست این بخش را بیشتر 
می بن��دد. هم اکنون خروج ف��رش بدون 
تعهد ارزی تا س��قف ۲۴ مت��ر امکان پذیر 
است که درخواس��ت داریم امکان ارسال 
صنایع دس��تی و فرش به هر میزان بدون 
رفع تعهد ارزی و کارت بازرگانی از طریق 

پست فراهم شود.
کوهس��تانی تأکی��د ک��رد بای��د تجارت 
الکترونیک��ی را بپذیریم که می تواند برای 
رونق کسب وکار و رفع مشکالت صادرات 

راهگشا باشد

نیاز فوری به مصوبه سران سه قوه برای رفع مشکالت صادرات فرش
مدیرکل گمرکات استان اصفهان:

مداحان اهل بیت)ع( مدیریت شهری را در ترویج سبک زندگی خادم، زائر و مجاور یاری کنند
شهردارمشهد:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-شهردار 
مشهد ضمن اش��اره به اینکه سیاست دوره 
ششم مدیریت شهری تقویت موضوع زیارت 
اس��ت، گفت: ذاکران و مداحان اهل بیت)ع( 
مدیریت ش��هری را در ترویج سبک زندگی 

خادم، زائر و مجاور یاری کنند.
س��ید عبداهلل ارجائی در نشست صمیمی با 
مداحان و ذاک��ران اهل بیت)ع( که با حضور 
رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماعی 
شورای اس��المی ش��هر، معاون فرهنگی و 
رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهردار 
و جمعی از مداحان اهل بیت)ع( برگزار ش��د، 

افزود: سرمایه واقعی هر فردی عمر او است 
ک��ه آن را در راهی هزینه می کند اما برخی 
مانند شما این سرمایه را به پای امام حسین 
)ع( می ریزن��د و چه معامل��ه ای از این بهتر 
می ت��وان انجام داد که خی��ر دنیا و آخرت را 
به دنب��ال دارد. وی اضافه کرد: برخی مانند 
لوکوموتیو هس��تند و برخی واگ��ن، ذاکران 
و مداح��ان اهل بی��ت )ع( در جامع��ه مانند 
لوکوموتیو هس��تند که ه��رگاه حرکت کنند 
هیئت و جامع��ه ای را به حرکت درمی آورند. 
شهردار مشهد تصریح کرد: کاری که هنر و 
احساس با عاطفه انسان می کند، همان کاری 

است که استنتاج و دلیل باعقل می کند، شما 
دس��ت بر جایی گذاش��ته اید که مظهر تمام 
عواطف عالم اس��ت و آن امام حس��ین )ع( 
اس��ت. ارجائی در ادامه با بیان اینکه فلسفه 
ذاتی شهر مشهد که هزار و ۳۰۰ سال پیش 
ی��ک باغ خصوص��ی بود و ام��روز به جهان 
ش��هری با ۳.۵ میلیون جمعیت و ۳۰میلیون 
زائر در س��ال تبدیل  ش��ده است قطعاً وجود 
مضج��ع نورانی ام��ام رضا)ع( اس��ت اظهار 
ک��رد: لذا قالب و محتوای هر فعالیتی که در 
مشهد انجام می شود از جمله کالبد، اقتصاد، 
معماری، حمل ونقل و فرهنگ حاکم بر شهر 

بای��د با هویت و فلس��فه ذاتی آن همخوانی 
و رابطه مشخصی داشته و تقویت کننده آن 
باشد. وی اضافه کرد: هر فردی که در مشهد 
حضور دارد زائر، خادم یا مجاور لذا همه آنانی 
که در مشهد به هر فعالیتی مشغول هستند 
خادم و زائر امام رضا)ع( هستند، خادم هستند. 
شهردار مشهد افزود: بر همین اساس ما قائل 
به سبک زندگی خادم، زائر و مجاور هستیم 
و سیاست دوره شش��م مدیریت شهری نیز 
توسعه و محوریت زیارت است موضوعی که 
بنا به هر دلیلی کمی از آن فاصله گرفته ایم 

و باید برگردیم .

ارجائ��ی ضمن اش��اره به اینکه م��اه محرم 
نزدیک است و توقع داریم مداحان و ذاکران 
اهل بی��ت)ع( از این زاویه هم به ش��هر نگاه 
کنند اضافه کرد: مداحان و ذاکران می توانند 
لوکوموتیو ب��رای برگرداندن قط��ار به ریل 
باش��ند لذا تقاضا می کنیم خادمان خود را در 

این راه همراهی کنید.
وی تصریح کرد: مش��هد یک شهر خدماتی 
اس��ت و ۵۲درصد هتل های کش��ور در این 
شهر اس��ت، شهر حول محور زائر می چرخد 
ل��ذا بای��د اقتصاد مبتن��ی بر زیارت داش��ته 

باشیم.
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جامعه

30 درصد جمعیت کشور در سال 
۱۴30 سالمند می شوند

رئیس فراکسیون سالمت سالمندان مجلس 
شورای اسالمی گفت: در سال ۱۴۳۰ بیش 
از ۳۰ درصد جمعیت کش��ور از س��المندان 
خواه��د بود.محمدعل��ی محس��نی بندپ��ی  
افزود: برای نخستین بار در مجلس شورای 
اس��المی فراکسیون سالمت س��المندان را 
تش��کیل داده ای��م و در این فراکس��یون به 
طور جد پیگیر درمان س��المندان هس��تیم.
وی خاطر نشان کرد: ما با تمام وجود پیگیر 
مسائل بازنشس��تگان و سالمندان هستیم و 
مباحث��ی مانند احکام و مطالب��ات آنها را به 
ط��ور جدی پیگی��ری می کنی��م و آنها هم 
می توانند ب��ه نمایندگان مجل��س و کانون 
های بازنشستگی ش��هرهای خود مراجعه و 

مطالبات خود را مطرح کنند.
محسنی بندپی گفت: در کمیسیون اجتماعی 
اجرای احکام تیر ماه بازنشس��تگان را پیگیر 
هستیم و اگر مصوبه ای صادر می شود، منابع 
مالی آن ه��م باید دیده ش��ود.وی به طرح 
پزش��ک خانواده اش��اره کرد و گفت: اجرای 
این طرح یعن��ی تکریم بزرگترها و مدیریت 
و اولویت پیش��گیری بر درم��ان بنابراین با 

جدیت پزشک خانواده را پیگیری می کنیم.

دادستان تهران مامور بررسی علت 
خشک شدن درختان خیابان ولیعصر

در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی 
بر خش��ک ش��دن هم زمان تع��دادی اصله 
درخ��ت در خیابان ولیعصر)ع��ج(، محدوده 
خیابان محمودیه، عل��ی القاصی رئیس کل 
دادگستری استان تهران به دادستان تهران 
ماموری��ت داد تا ضمن تش��کیل کارگروهی 
تخصصی، علل وقوع ای��ن حادثه را احصاء 
و در ص��ورت احراز وقوع تخل��ف و یا جرم 
اقدامات الزم در چارچوب قوانین و مقررات 
صورت گیرد.رئیس کل دادگس��تری استان 
ته��ران ب��ا تاکید ب��ر اینکه محیط زیس��ت 
ش��هری از مصادیق حقوق عامه محس��وب 
می ش��ود، گفت: از آن ج��ا حفظ حقوق عامه 
یک��ی از ماموریت ه��ای دس��تگاه قضای��ی 
محس��وب می ش��ود، در صورت احراز تعدی 
به حقوق عمومی جامع��ه با جدیت برخورد 

خواهد شد.

 لزوم واکسیناسیون یادآور برای 
کودکان باالی ۱۲ سال 

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: خواهش��م از والدین این اس��ت که 
تمام کودکان باالی ۱۲ سال را یکبار دیگر 
واکسن یادآور برایش��ان بزنند، به هر حال 
بچه ه��ا وقتی به مدرس��ه می روند، ممکن 
است ش��یوه نامه ها را به طور کامال رعایت 
نکنن��د و مبتال ش��وند.بهرام عین اللهی با 
اش��اره به اینکه  هر گونه سرماخوردگی را 
مشکوک به کرونا بدانید، تاکید کرد: اکنون 
وضعیت کشور تغییر کرده و در این شرایط 
بای��د احتیاط کنیم؛ بنابرای��ن در تجمعات، 
وسایل نقلیه عمومی و محیط های عمومی 
ماسک زده و رعایت بیشتری انجام دهیم.

وی اظهار داش��ت: باره��ا در صحبت هایم 
اعالم کردم که بیماری کرونا یک بیماری 
اس��ت که ب��ه این زودی از بی��ن نمی رود. 
ممکن است در مقاطعی شدت و ضعف پیدا 
کند، اما این ویروس مانند ویروس آنفلوآنزا، 
ویروسی است که تا مدت ها در دنیا خواهد 
مان��د. فقط همه دانش��مندان به دنبال این 
هس��تند که ویروس از حالت همه گیری یا 
پاندمی به حالت تک گیری یا آندمیک بدل 
ش��ود. با این حال علت اینکه این اتفاق در 
دنیا نمی افتد، این اس��ت که یک نابرابری 
در واکسیناس��یون و در مقابل��ه با ویروس 
وج��ود دارد. طب��ق ن��رم س��ازمان جهانی 
بهداش��ت باید باالی ۶۰ درصد در جوامع 
واکسیناس��یون علیه کرونا انجام شود. این 
در حالی است که آمار کشورهای آفریقایی 
ش��ش تا هفت درصد واکسیناسیون است.

عین اللهی ادامه داد: در کش��ور ما وضعیت 
جدید اُمیکرون که س��وش BA۵ اس��ت، 
وارد کش��ورمان ش��ده و از خصوصیات آن 
این بوده که انتش��ارش بسیار سریع است. 
حدود ۱۸ برابر س��رعت انتشار بیشتر دارد 
و می توان��د افراد را گرفتار کند. افرادی که 
گرفتار می شوند، بسته به سن، توان ایمنی 
و بیماری های زمینه ای ش��ان می توانند در 
برابر بیماری عکس العمل نش��ان دهند. به 
ویژه افراد سالمند و کسانیکه ضعف ایمنی 
یا دیابت و بیماری ه��ای قلبی و عروقی و 
... دارند، مهم اس��ت و کرونا در آنها طبیعتا 

مهمتر است.

سرقت خودرو به همراه سرنشین دختر 
۱۲ساله در تهران!

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
سارق حرفه ای خودرو لحظاتی پس از سرقت 
ب��ا حضور به موق��ع پلیس خب��ر داد و گفت: 
متهم ب��ه روش تصادف س��اختگی اقدام به 
س��رقت می کرد.س��رهنگ جلیل موقوفه ای 
اظه��ار کرد: در پی اعالم یک فقره س��رقت 
خودرو در محله »تهران نو« که دختر ۱۲ساله 
مال باخته داخل خودرو بوده اس��ت، رسیدگی 
به موض��وع را تیم عملی��ات کالنتری ۱۲۸ 
تهران نو به عهده گرفته سریعاً به محل اعزام 
ش��دند.وی با بیان اینکه مأم��وران در محل 
حاضر و در تحقیقات به عمل آمده مش��خص 
شد راننده خودروی پراید با تصادف ساختگی 
اقدام به س��رقت خودروی سراتو کرده است 
که دختر مال باخته داخل خودرو بوده اس��ت، 
افزود: س��ریعاً نس��بت به اعالم مشخصات 
س��ارق و خ��ودروی سرقت ش��ده به س��ایر 
واحدهای گش��تی اعالم و طرح مهار سارق 
اجرا شد که در یک عملیات منسجم و پلیسی 
سارق دستگیر ش��د.رئیس پلیس پیشگیری 
تهران ادام��ه داد: در این عملیات، دختربچه 
سالم و س��المت به آغوش خانواده برگشت 
همچنین در بررس��ی خودروی سواری متهم 
که با خ��ودروی مال باخته تصادف کرده بود 
مشخص شد هفته گذشته سرقت شده است 
که متهم ۵۰ساله در تحقیقات اولیه به سرقت 
خودرو به روش تصادف ساختگی معترف شد 

و مال باختگان شناسایی شدند.

سقوط مرگبار مرد جوان از ساختمان 
پس از شک به همسر

مرد جوانی که با همسرش به دلیل شک به 
وی، اختالف پیدا کرده بود، از یک ساختمان 
نیمه کاره در منطقه دربند سقوط کرد و جان 
داد.یکشنبه دوم مرداد ماه سال جاری، سقوط 
م��رد جوانی از یک س��اختمان نیمه کاره در 
محله دربند توسط مردم به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.تحقیقات میدانی 
ماموران کالنتری نش��ان داد، متوفی که در 
ساختمان مشغول به کارگری بوده، چند روز 
قبل به دلیل شک کردن به همسرش با وی 
مشاجره لفظی داشته و این موضوع را به پسر 
عموی خود اطالع داده است.بررسی ها ادامه 
داش��ت تا اینکه ظهر دوشنبه دوم مرداد ماه، 
پس��ر عموی متوفی توس��ط بازپرس پرونده 
هدف تحقیق گرفت؛ وی گفت: سه روز قبل، 
مرحوم در حالی که ناراحت و عصبانی بود، با 
من تماس گرفت و ادعا کرد با همسرش به 
دلیل شکی که به وی داشته، مشاجره لفظی 
داشته است.پس��ر عموی متوفی ادامه داد: از 
اختالفات آنها اطالع دقیقی ندارم؛ متوفی در 
ادام��ه تماس تلفنی ادعا کرد قصد دارد برای 
برطرف کردن ش��ک خود به دیدن یک مرد 
جوان برود اما وی را با حرف زدن پش��یمان 
کردم. این ماجرا ادامه داش��ت تا اینکه شب 
گذشته متوجه شدم پسرعمویم از ساختمان 
نیمه  کاره ای که در آن مش��غول به کار بوده 
س��قوط کرده است.همین سرنخ کافی بود تا 
بازپرس ویژه قتل، دس��تور تحقیقات میدانی 
و  بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل 
حادثه را برای مش��اهده رف��ت و آمد  افراد به 
س��اختمان نیمه کاره در منطقه دربند صادر 

کند.

افزایش سقف خرید قسطی لوازم 
خانگی بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کشوری از 
افزایش سقف خرید لوازم خانگی بازنشستگان 
به صورت اقساطی تا رقم ۵۰ میلیون تومان 
در سال جاری خبر داد.محمد اسکندری اظهار 
کرد: موضوع معیشت بازنشستگان از مواردی 
اس��ت که مورد توجه صندوق بازنشس��تگی 
قرار داش��ته و دارد و در قالب قانون بودجه و 
اعتبارات تخصیص داده شده از سوی سازمان 
برنام��ه و بودجه باید به ای��ن موضوع توجه 
ش��ود.وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی 
کش��وری در خص��وص پرداخ��ت حق��وق 
بازنشس��تگان هیچ دخل و تصرف��ی ندارد، 
گفت: این بخش براس��اس قانون بودجه و از 
طریق سازمان برنامه و بودجه اجرا می شود؛ 
البته ما امیدواریم به معوقات بازنشستگان و 
احکام آنها نیز توجه شود.مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری با تاکید مجدد بر اینکه 
معیش��ت دغدغه همیشگی ما یعنی صندوق 
قرار دارد، افزود: اگرچه حقوق بازنشس��تگان 
در ابتدای س��ال افزایش پی��دا می کند اما با 
توجه به عدم افزایش بر اساس تورم همیشه 
مشکالتی در این بخش وجود دارد و هرچقدر 
م��ا می دویم به تورم نمی رس��یم و این یک 
ایراد جدی در کش��ور ما است.اس��کندری با 
بیان اینکه تورم ریش��ه و عوامل متعددی را 
دارد، تصری��ح کرد: یک��ی از موضوعاتی که 
مورد توجه صندوق بازنشس��تگی بوده است 
تخصی��ص اعتب��ارات جهت تامی��ن کاالها 
و ل��وازم خانگی ب��ه صورت اقس��اطی ویژه 
بازنشس��تگان صندوق بازنشستگی است که 
امسال نیز این تسهیالت افزایش یافته است.

اخبار

گروه اجتماعی: رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیس��ت و خدمات شهری شورای 
اس��المی ش��هر تهران درباره کلنگ زنی 
س��اخت ۳ هزار واحد مسکونی در تهران، 
گفت: در تهران یک میلیون مس��کن کم 
داریم و در سالهای گذش��ته به نیاز مردم 
بی توجهی شده اس��ت.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، مهدی پیرهادی درباره س��اخت 
مس��کن اظهارداش��ت: ش��ورای ششم و 

ش��هرداری ته��ران ب��ه ط��ور یکپارچه و 
منس��جم به دنبال ایجاد بس��ترهای رفع 
مشکالت ش��هروندان هس��تند و ساخت 
مس��کن نی��ز در راس��تای رف��ع یکی از 
بزرگتری��ن مش��کالت خانوارهای تهرانی 
اس��ت.وی با بیان اینکه سازمان نوسازی 
با جدیت ب��ه این مس��اله ورود پیدا کرده 
است، گفت: توجه به مناطق پایینی تهران 
و کاهش فاصله جنوب و ش��مال در دوره 

جدید مدیریت شهری وجود دارد.پیرهادی 
ب��ا بیان اینکه موضوع نیاز به مس��کن در 
کالن شهر تهران بسیار مهم است، یادآور 
ش��د: در تهران یک میلیون مس��کن کم 
داریم و در سالهای گذش��ته به نیاز مردم 
بی توجهی ش��ده اس��ت.وی هزینه اجاره 
مسکن را بیش��ترین هزینه در سبد خانوار 
به ویژه خانوار تهرانی عنوان کرد و افزود: 
به گفته کارشناس��ان، مردم ب��رای اجاره 

نش��ینی بیش از ۶۵ درص��د از درآمد خود 
را هزینه می کنند و آرزوی صاحب مسکن 
ش��دن مردم به ۶۷ سال رسیده است.وی 
با اش��اره به طرح س��اخت ۱۸۰ هزار واحد 
مس��کونی با مدیریت ش��هرداری تهران، 
اظهارداش��ت: ۱۰ هزار واح��د از این ۱۸۰ 
هزار واحد را بنیاد مس��کن می سازد که ۳ 
هزار واحد مسکونی امروز با تالش معاونت 
شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران 

کلنگ زنی ش��د.پیرهادی ب��ا بیان اینکه 
ش��هرداری تهران نسبت به کاهش زمان 
صدور پروانه س��اخت در سامانه شهرداری 
ته��ران اقدام کند و می��زان رضایت مندی 
ش��هروندان را افزایش ده��د، تاکید کرد: 
زمانی رضایت مندی شهروندان حاصل می 
شود که مردم در عمل شاهد کاهش زمان 
صدور پروانه باشند و شهرداری باید در این 

زمینه اقدام عاجل انجام دهد.

شهرداری ۱80 هزار واحد مسکن در پایتخت می سازد
عضو شورای تهران: 

اجرای طرح تشدید برخورد با مخدوش کردن پالک در تهران
طرح تش��دید برخ��ورد با تخلف��ات پنهان و 
مخدوش کردن پالک در سطح معابر پایتخت 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
به گزارش »عصر ایرانیان«، س��رهنگ علی 
همه خانی از ش��روع طرح تش��دید برخورد با 
تخلفات پوش��ش، مخدوشی و فقدان پالک 
موتورسواران همانند خودروها توسط تیم های  
پلیس راهور تهران بزرگ مس��تقر در سطح 

معابر شهر تهران خبر داد.وی افزود:بر همین 
اس��اس و درطرح تش��دید برخورد با تخلفات 
پالک، ضمن توقیف موتورس��یکلت، پرونده 
قضایی تش��کیل و به دادسرا معرفی می شود 
و پلی��س راهور تهران بزرگ مأموریت دارد با 
اس��تقرار در معابر، ضمن شناسایی متخلفین 
)مخدوشی پالک( همانند خودروها نسبت به 
اعمال قانون و  معرفی به مراجع قضایی اقدام 

کند.س��رهنگ همه خانی ادامه داد: به استناد 
م��اده ۷۲۰ قانون مجازات اس��المی هرکس 
که در ارقام و مشخصات پالک وسیله نقلیه 
موت��وری تغیی��ری ایجاد و یا پالک وس��یله 
دیگری را به آن الصاق کند به حبس از ۶ ماه 
تا یکسال محکوم خواهد شد.وی خاطرنشان 
ک��رد: راکبینی که اقدام به پوش��ش پالک یا 
مخدوش��ی  پالک کرده و موتورسیکلت آنها 

فاقد پالک بوده  و یا خود از طریق پوشاندن 
یا گذاشتن وس��ایل مختلف مانند ماسک بر 
روی ارق��ام پ��الک اقدام به پوش��ش پالک 
موتورس��یکلت می کنند در صورت مش��اهده 
مأمورین ضمن جلوگیری از تردد آن ها در این 
طرح توقیف و روانه پارکینگ ش��ده و درباره 
مخدوشی پالک پرونده آن ها به مراجع قضایی 
ارسال خواهد شد.وی اظهار کرد: پالک وسیله 

نقلیه هویت وسیله نقلیه محسوب می شود و 
از دی��د قانونگ��ذار آنقدر اهمی��ت دارد که در 
آیی��ن نامه راهنمایی و رانندگ��ی  در ماده دو 
به موضوع شماره گذاری اختصاص داده شده 
و همه وسایل نقلیه موتوری  و غیرموتوری و 
یدک ه��ای متصل به آن که در راهها حرکت 
می کنند و وسایل نقلیه صنعتی  و عمرانی و 

کشاورزی باید دارای پالک و شماره باشند.

اعالم اسامی دستگاه هایی که به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکردند
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد؛

گ�روه اجتماعی: رئیس قوه قضاییه به مرکز توس��عه حل 
اخت��الف و دادگاه های خانواده تاکید کرد که نس��بت به 
مقول��ه تحکیم خانواده عنایت ویژه  داش��ته باش��ند و در 
دعاوی خانوادگی و مس��ائل مرب��وط به نفقه و مهریه به 
نحوی رس��یدگی و صدور حکم کنند ک��ه خروجی این 
فرایند منجر به استحکام خانواده ها و اجتناب و جلوگیری 
از گسس��ت آنه��ا ش��ود.به گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
نشس��ت شورای عالی قضایی، با گرامیداشت روز خانواده 
و تکریم بازنشس��تگان، اظهارداشت: هر میزان تالش در 
جه��ت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد موّدت و همدلی در 
نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیش��تر جامعه یاری 
می رساند.رئیس عدلیه بر همین اساس مجدداً خطاب به 
رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور تاکید کرد که نسبت 
به نظارت بر اجرای قان��ون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعی��ت« و به طور کلی همه قوانی��ن مربوط به تعالی 
نهاد خانواده، تسهیل ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد 
و نحوه اجرایی ش��دن این قوانی��ن را مورد نظارت جدی 
ق��رار دهد.رئیس ق��وه قضاییه در همین راس��تا به مرکز 
توس��عه حل اختالف و دادگاه های خانواده نیز دستور داد 
که نس��بت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه  داش��ته 
باش��ند و در دعاوی خانوادگی و مس��ائل مربوط به نفقه 
و مهری��ه به نحوی رس��یدگی و صدور حک��م کنند که 
خروجی این فرایند منجر به استحکام خانواده ها و اجتناب 
و جلوگیری از گسست آنها شود.قاضی القضات به موضوع 
نحوه دس��تگیری و محاکمه ناعادالن��ه »حمید نوری« 
تبعه ایرانی در کش��ور س��وئد و مغایرت این دس��تگیری 
و محاکمه ب��ا موازین و اصول حقوق��ی و نقض عدالت 
قضایی در این فقره اش��اره ک��رد و ضمن محکوم کردن 
نحوه دس��تگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده ای 
تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی 
در روند این محاکمه ناعادالنه نسبت داده شد، گفت: اگر 
مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این 
تبعه ایرانی وجود داش��ته باشد، در مرحله بعدی، حکم به 
تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست رفته خود را 
احیا کنند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایرادها و اشکاالت 
مبرهن و آش��کار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از 
جمل��ه قاضی نامیدن یک کارمند س��ابق و نقض اصول 
حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه داران دروغین حقوق 
انسان ها در این مقوله، گفت: تروریست ها و آدمکش هایی 
که در دهه های مختلف به ویژه در دوران جنگ تحمیلی 
همراه ب��ا صدامیان علی��ه مردم ای��ران مرتکب جنایت 
ش��دند، امروز در دامن کش��ورهای غربی پناه گرفته اند و 
س��ردمداران کش��ورهای مزبور این تروریست ها را مورد 
حمای��ت قرار می دهند و از آنها به عنوان ش��اهد در یک 
دادگاه ناعادالنه و نمایشی بهره می گیرند.رئیس عدلیه با 

اشاره به اهمیت تکریم مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی 
خطاب به همه مسئوالن و کارکنان قوه قضاییه تاکید کرد 
که با وجود حجم باال و س��ختی کار، در نهایِت حوصله و 
تحمل و بردباری با مراجعه کنندگان به دس��تگاه قضایی 
اعم از ش��اکی، مشتکی عنه و متهم مواجهه داشته باشید 
و بدانی��د که رفتار ما با م��ردم و مراجعه کنندگان و نحوه 
رس��یدگی به پرونده آنها چنانچه تأثیر بیش��تری از اصل 
رس��یدگی نداشته باش��د، دارای تأثیر کمتری نیز نیست. 
محس��نی اژه ای بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، 
احکام و آرای صادره از س��وی مس��ئوالن قضایی تاکید 
کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آراء با 
موازین و اصول قانونی دانست.رئیس قوه قضاییه گفت: 
اگر ت��الش کنیم به صورت کامل و همه جانبه در احکام 
و آراء و دس��تورات خود مّر قانون را رعایت کنیم، تحقق 
عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میّسر خواهد 
بود.رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه روز گذشته خود 
با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله هایی مانند 
تغیی��ر کاربری ه��ا و تعدی به اراض��ی طبیعی و تخریب 
محیط زیست اش��اره کرد و گفت: در این قبیل پرونده ها 
تاکید ما این اس��ت که مراجع تشخیص تغییر کاربری ها 
و یا تخریب محیط زیس��ت به موجب قانون مش��خص 
هس��تند. چنانچه این مراجع در تش��خیص خود اشتباه یا 
تخل��ف می کنند بحث و موضوع دیگری اس��ت اما وفق 
قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت 
آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری های الزم 
را انجام دهد. به هر ترتیب تاکید ما این است که در همه 
مسائل عدلیه باید در احکام، آراء ، دستورات و اجرا، متقن 
و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، 

الزم االجرا اس��ت. در این نشس��ت رئیس ق��وه قضاییه 
برای چندمین بار به وضعیت معیش��تی کارکنان دستگاه 
قضایی اش��اره و تاکید کرد: امروز هم مجددا آقایان الفت 
و شاهرخیان برای انجام ماموریتی در همین زمینه برای 
گفت وگو و نشس��ت با مقامات دولتی در جلس��ه شورای 
عالی قوه قضاییه حضور نیافتند.رئیس عدلیه تصریح کرد: 
با وجود گذشت چهار ماه از سال هنوز قانون وضع شده و 
توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی 
در زمینه ارتق��ای وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ما 
محسوب می ش��ود، اجرایی و محقق نش��ده است؛ البته 
رایزنی ها در این راس��تا با نمایندگان مجلس و مسئوالن 
دولتی استمرار دارد و انتظار می رود دولت با عنایت بیشتر 
هر چه س��ریعتر به این موضوع توجه داشته باشد.رئیس 
دس��تگاه قضا با اشاره به تدوین سیاست های کلی برنامه 
هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال 
رس��یدگی بودن این سیاس��ت ها در کمیسیون مشترک 
مجمع تشخیص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضایی 
و مع��اون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد که نس��بت به 
حضور در جلس��ات کمیس��یون مذکور ب��ه منظور تبیین 
محذوریت ها و نیازهای دس��تگاه قضایی برای استحضار 
بیشتر سیاستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند. حجت 
االس��الم والمسلمین محسنی اژه ای با اش��اره به مقوله 
مالکیت معنوی و ثبت اختراعات به بررسی اصالح قانون 
و تدوین سازوکار طبقه بندی شده در این مقوله در صورت 
نیاز تاکید کرد و در این راستا دستوراتی را خطاب به رئیس 

سازمان ثبت اسناد و امالک مطرح کرد.
رئیس عدلیه با اش��اره به پیچیدگی ها و فرایندهای ناظر 
ب��ر اختراعات و ابداعات بش��ری و انطباق آنها با زندگی 

انسان ها گفت: متاسفانه این یک واقعیت است که بعضا 
اطالعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت گرفته لو می رود 
و یا در فرایندهای پیچیده اداری ناظر بر ثبت اختراعات، 
اطالعات مرتبط با اختراع صورت گرفته به سرقت برده 
می ش��ود؛ بنابراین ضروری است که سازمان ثبت اسناد 
و امالک برای این موضوع که ممکن اس��ت نمونه های 
فراوانی داش��ته باش��د فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما 
باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا کنیم و تضمین 
دهیم که اطالعات ناظر بر اختراع یا ابداع افشا نمی شود 
و لو نمی رود.قاضی القضات ادامه داد: سازمان ثبت اسناد 
و امالک با همکاری دس��تگاه های ذی ربط، سازوکاری 
طبقه بندی ش��ده را پیش بینی و تدوین کند که س��رقت 
اطالع��ات مرتبط با اختراعات صورت گرفته یا منصرف 
شدن مخترعان از ثبت اختراعات خود، به حداقل ممکن 
برسد.ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه 
درباره اهتمام و نظارت ویژه س��ازمان بازرس��ی بر روند 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ارائه 
گزارش��ی از اقدامات قرارگاه دائمی نظارت بر اجرای این 
قانون در سازمان بازرسی پرداخت.خداییان گفت: در این 
قرارگاه، تکالیف همه دس��تگاه های ذی ربط احصاء و به 
آنها ابالغ ش��د همچنین از آنها خواس��ته شد که در ابتدا 
به صورت خوداظه��اری اعالم کنند در خصوص اجرای 
این قان��ون چه اقداماتی را انجام داده اند؛ تقریبا بیش��تر 
دس��تگاه ها به این درخواس��ت پاس��خ داده اند و سازمان 
بازرسی  اکنون در حال راستی آزمایی این خوداظهاری ها 
است.وی افزود: نام آن دس��تگاه هایی که اقدامات الزم 
را در خص��وص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت انجام نداده اند، بعد از راستی آزمایی اعالم خواهد 
شد.حجت االس��الم والمس��لمین علی عبداللهی رئیس 
مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه نیز در این جلس��ه 
از دستگیری هش��ت نفر از اعضای یک شبکه ارتشاء و 
جعل در ش��ورای حل اختالف خب��ر داد و گفت: یکی از 
اعضای این ش��بکه مسئول ثبت و ارجاع پرونده ها در ۲ 
مجتمع شورای حل اختالف بود.محمد کاظمی فرد رئیس 
مرک��ز آمار و فناوری اطالعات ق��وه قضاییه نیز در این 
جلس��ه به ارائه گزارشی از تعامالت سازمانی و ارتباطات 
الکترونیکی دستگاه  قضا با س��ایر سازمان ها پرداخت و 
گفت: بر اس��اس آمار مرکز ملی تب��ادل اطالعات، قوه 
قضاییه در س��ال ۱۴۰۰ با ثبت ۱۷۸ میلیون اس��تعالم و 
ارائه سرویس به حدود ۷۰ دستگاه دولتی، عنوان دومین 
دس��تگاه پرتعامل کش��ور را از آن خود ک��رد.وی افزود: 
دس��تگاه قضا طی چهار ماه سپری ش��ده از سال جاری 
نیز به حدود ۷۲ میلیون اس��تعالم پاس��خ داده که نشان 
دهنده تعامل بس��یار خوب قوه قضاییه با سایر نهادها و 

دستگاه هاست. 

سرپرس��ت وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
اطالع��ات پای��گاه ایرانی��ان از س��ال۹۳ ی��ا به روایتی 
دیگر ۹۹ و در دولت گذش��ته به روزرس��انی نشده بود و 
یارانه ها بر همان اس��اس واریز می شد که به روزرسانی 
این اطالعات از یک ماه و نیم گذش��ته آغاز شده است.
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان« محمدهادی زاهدی وفا در 
آیین تجلیل از بازنشس��تگان برگزیده ملی همزمان با 
هفدهمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان 
ک��ه پیش از ظه��ر امروز در س��الن مرکز همایش های 
پژوهش��گاه صنعت نفت برگزار شد، اظهار کرد: خانواده 

شاید اصلی ترین و بنیادین ترین نهاد یک اجتماع باشد و 
باید تالش کرد در گام دوم انقالب اس��المی خانواده بر 
اساس الگوی منطبق بر فرهنگ خودمان شکل بگیرد 
و باید سعی کنیم به طور بنیادین زندگی اجتماعی را به 
روال خود بازگردانیم.وی با اش��اره ب��ه افزایش امید به 
زندگی میان مردم تصریح کرد: به برکت انقالب اسالمی 
امی��د به زندگ��ی از ۵۵ به ۷۶.۲ در س��ال تغییر یافته و 
این افزایش ۲۱س��اله امید به زندگی دس��تاورد بزرگی 
است.سرپرس��ت وزارت رفاه با اشاره به اینکه بخشی از 
سهام صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است، 

تأکید کرد: بازنشستگان باید در تصمیمات این صندوق 
مش��ارکت داشته باشند و این درحالی است که وضعیت 
صندوق بازنشستگی چندان خوب هم نیست.زاهدی وفا 
ادام��ه داد: یکی از موضوعات دیگر ک��ه در وزارت رفاه 
پیگیری می ش��ود بحث یارانه بازنشس��تگان است که 
بخش��ی از آن به عهده وزارت رفاه است و بخشی از آن 
نیز به عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست که موضوع 
یارانه بازنشس��تگان از طریق ای��ن وزارتخانه پیگیری 
می شود.وی با اشاره به بانک اطالعات ایرانیان تصریح 
کرد: متأسفانه اطالعات این بانک از سال ۹۳ یا به روایت 

دیگر از سال ۹۹ به روزرسانی نشده است و یارانه ها نیز بر 
اساس اطالعات گذشته پرداخت شده است و با توجه به 
اینکه ترکیب بندی خانواده ها اصالح نشده بود با گالیه  
برخی از خانواده ها روبه رو بودیم و این درحالی  است که 
از حدود یک ماه ونیم گذشته به روزرسانی این اطالعات 
آغاز ش��ده و فرایند آن رو به تکامل است و همه موارد 
اصالح می شود.سرپرس��ت وزارت رفاه خاطرنشان کرد: 
کس��انی که اعتراض دارند می توانند با ش��ماره ۶۳۶۹ 
تماس برقرار کنند ویا از طریق س��ایتی که در روزهای 

آینده اعالم می شود موارد خود را ثبت کنند.

یارانه ها بر اساس اطالعات ۹ سال پیش پرداخت می شد!
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

در جلسه ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری چه گذشت؟
ش��هروندان مناطق ۵ و ۱۶ در جلسه ارتباط 
مس��تقیم این هفت��ه به بیان مش��کالت و 
دغدغه ه��ای خ��ود در حوزه ه��ای مختلف 
»عص��ر  گ��زارش  پرداختند.ب��ه  ش��هری 
ایرانی��ان«؛ مدیران ارش��د مناطق ۵ و ۱۶ با 
حضور در جلس��ه ارتباط مستقیم این هفته 

به تماس های شهروندان پاسخ دادند.در این 
جلسه که در سالن جلسات ساختمان شماره 
۲ س��ازمان بازرسی برگزار شد، رضا ناصری 
سرای رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری و 
نظارت همگانی با بیان اینکه جلسات ارتباط 
مستقیم بیش از دو سال به دلیل شیوع کرونا 
به صورت تلفنی برگزار ش��ده بود، گفت: ما 

تالش کردیم تا این جلسات دوباره به صورت 
حضوری و متمرکز برگزار ش��ود و شروع آن 
نیز با حضور ش��هردار و مدیران مناطق ۵ و 
۱۶ بود. وی اظهار امیدواری کرد در جلسات 
ارتباط مستقیم بخشی از نارضایتی و اعتماد 
از دست رفته شهروندان مجددا احیاء شود و 
شاهد افزایش مشارکت های مردمی باشیم.

در جلسه ارتباط مستقیم این هفته، شهردار 
منطقه ۵ حضور نداش��ت و معاونان شهردار 
پاسخگوی تماس های شهروندی بودند که 
از مجموع ای��ن تماس ها موضوعات مربوط 
به جانواران موذی، تغییر کاربری و س��اخت 
و ساز غیر مجاز از فراوانی بیشتری برخوردار 
بودند.شهردار، معاونان و مدیران منطقه ۱۶ 

نیز در این جلس��ه به تماس های شهروندان 
پاسخ دادند که دستورات الزم برای رسیدگی 
به درخواست ها و مش��کالت مطروحه داده 
ش��د. موضوعات مربوط به فضای سبز، سد 
معبر، پسماند و موضوعات حوزه شهرسازی 
بیشترین تماس های شهروندان منطقه ۱۶ را 

به خود اختصاص داد.



اخبار
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اقتصاد خرد

امسال خرید تضمینی گندم به ۷ 
میلیون تن می رسد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیع��ی مجلس ب��ا تأکید بر اینکه امس��ال 
اتفاقات خیلی خوبی در حوزه خرید تضمینی 
گندم افتاده است، گفت: تا پایان سال، ذخایر 
استراتژیک گندم کشور تأمین شده است. به 
گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از ش��رکت 
بازرگان��ی دولت��ی ایران، حجت االس��الم و 
المسلمین احمد آزادی خواه با اعالم اینکه تا 
االن بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم 
از کش��اورزان خرید کرده ایم، اف��زود: تقریبًا 
۴۷ ه��زار میلیارد توم��ان از پول گندمکاران 
پرداخت ش��ده است و حدود ۱۹ هزار میلیارد 
تومان آن باقی مانده اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه از ابتدای امسال تا االن، دولت برابر با ۳ 
سال گذشته پول گندم به کشاورزان پرداخت 
کرده اس��ت، چرا که قیم��ت خرید تضمینی 
گندم در س��ال جاری نسبت به سال گذشته 
به یک باره بیش از ۲ برابر ش��د، اظهار کرد: 
فک��ر می کنم در کمتر از ی��ک ماه مطالبات 
گندمکاران کاماًل تسویه شود. نماینده مردم 
مالیر در مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید 
بر اینکه در حوزه گندم خریدهای بیش��تری 
نیز خواهیم داش��ت و پیش بینی ما این است 
که امسال خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون 
ت��ن برس��د، خاطرنش��ان ک��رد: گندمکاران 
کشور امس��ال واقعًا ش��ق القمر کرده اند و از 
این بابت از همه کش��اورزان کش��ور ممنون 

و سپاسگزاریم.

فرمول حق الزحمه مشاوران امالک 
کشور تغییر کرد

طبق ابالغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور 
ن��رخ حق الزحمه مش��اوران ام��الک تغییر 
ک��رد. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، فرمول 
حق الزحمه مش��اوران امالک طبق ابالغیه 
محم��د مخبر مع��اون اول رئی��س جمهور، 
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تغییر حق 
الزحمه مش��اوران امالک را به وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت صمت، نیرو، دادگستری، 
س��ازمان برنام��ه و بودجه، بان��ک مرکزی 
س��ازمان ثب��ت اس��ناد و ام��الک، معاونت 
اقتصادی رئی��س و اتاق اصناف ایران ابالغ 
کرد. بر اس��اس این مصوبه نحوه محاس��به 
ح��ق الزحم��ه مش��اوران ام��الک از تعیین 
درص��دی طرفین به رق��م ارزش منطقه ای 
معام��الت که کمیس��یون تقویم امالک که 
س��االنه تعیی��ن می کند تغییر ک��رد. گفتنی 
است تهران در این کمیسیون به ۱۰۰ بلوک 
تقسیم ش��ده و متوس��ط قیمت امالک هر 
بلوک بر اس��اس شاخص های مختلف برای 

یک سال تعیین می شود.

نگهداری بیش از ۷0 هزار نمونه 
ژنتیکی در بانک ملی ژن گیاهی ایران
رئی��س موسس��ه تحقیقات اص��الح و تهیه 
نه��ال و بذر وزارت جهاد کش��اورزی گفت: 
اکنون بیش از ۷۰ هزار نمونه ژنتیکی شامل 
ب��ذر و اندام های رویش��ی در بانک ملی ژن 
گیاه��ی نگه��داری می ش��ود. ب��ه گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان«، گودرز نجفی��ان رئیس 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
وزارت جهاد کش��اورزی گفت: نگهداری از 
نمونه های ژنتیکی گیاه��ی به منظور حفظ 
ای��ن ارقام از خط��ر انق��راض در طبیعت با 
وج��ود تغیی��رات اقلیمی انجام می ش��ود به 
طوری که این نمونه ها برای بهره برداری و 
استفاده نسل های آینده حفظ می شوند. وی 
ب��ا بیان اینکه این موسس��ه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی تا پایان سال گذشته موفق 
ب��ه معرفی ۲۸۳ رقم بذر ارق��ام زراعی آبی 
شده است، اظهار داشت: در هشت سال اخیر 
س��االنه ۱۵ رقم اصالح شده جدید در حوزه 
محصوالت زراعی اساس��ی همچون گندم، 
ج��و، لوبیا، باق��ال، م��اش، تریتیکاله، ذرت، 
س��ورگوم، کلزا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد، 
س��ویا، یونجه، شبدر، ارزن، س��یب زمینی، 
پیاز، گوجه فرنگی و بادمجان به کشاورزان 
معرفی شده اس��ت. این مقام مسئول تعداد 
ارقام معرفی ش��ده در این س��ال ها را ۱۲۰ 
رقم عنوان کرد و گفت: ارقام معرفی ش��ده 
که پس از تحقیقات فراوان به نتیجه رسیده 
دارای پتانس��یل عملکرد باالت��ر، تحمل به 
کم آب��ی و در مواردی متحمل به ش��وری 
و خش��کی آب و خاک هس��تند و با شرایط 
تغیی��رات اقلیمی س��ازگاری بهت��ری دارند. 
نجفیان اف��زود: این ارق��ام همچنین دارای 
ارزش غذایی مناس��ب و ب��ا کیفیت مطلوب 
محص��ول انتهایی مشتری پس��ند و مدنظر 

زنجیره فرآوری تا مصرف هستند.

اخبار

مرحله دوم هوشمندسازی یارانه 
نان به زودی آغاز می شود

مشاور وزیر اقتصاد گفت: دستورالعمل های 
مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان تهیه 
ش��ده و پس از نهایی ش��دن و ابالغ به 
نانوایی ه��ا در م��اه جاری آغاز می ش��ود. 
به گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، محمد 
ج��الل مش��اور وزیر اقتص��اد و دارایی با 
بیان اینکه تا چن��د روز آینده مرحله دوم 
هوشمندس��ازی یارانه نان آغاز می شود، 
گف��ت: در مرحله نخس��ت از نظ��ر تعداد 
نص��ب کارتخوان ه��ا ح��دود ۸۵ ت��ا ۹۰ 
درص��د و از نظر تع��داد تراکنش ها بیش 
از ۹۵ درصد تراکنش های فروش نان در 
کش��ور تحت پوشش این طرح ملی است 
و روزان��ه بیش از ۶.۷ میلیون تراکنش در 
قال��ب ۶ میلیون کارت یکتا در حال ثبت 
در س��امانه اس��ت و بیش از ۹۸ میلیون 
قرص نان در س��امانه ثب��ت و به فروش 
می رس��د. وی اف��زود: طب��ق تصمیمات 
کارگ��روه س��تاد تنظیم ب��ازار و مدیریت 
کالن کش��ور، مرحله دوم هوشمندسازی 
یارانه ن��ان با ابالغ ب��ه نانوایی ها در ماه 
جاری آغاز می ش��ود. جالل بی��ان کرد: 
در مرحله دوم هوشمندس��ازی یارانه نان 
ش��اهد صرفه جویی های ناشی از اجرای 
این طرح ملی خواهیم بود. مش��اور وزیر 
اقتصاد و دارایی گف��ت: کلیت رحله دوم 
هوشمندس��ازی یارانه نان این اس��ت که 
مفهوم س��همیه آرد صرفًا ب��ر پایه مجوز 
موضوعی��ت خ��ود را از دس��ت بده��د و 
اختصاص آرد یاران��ه ای یا به تعبیر دیگر 
دسترس��ی به یارانه آرد منوط به عملکرد 

تولید نان شود.

بیماری »لکه سفید« در مزارع 
میگوی خوزستان گزارش نشده 

است
سرپرس��ت معاون��ت آبزی پ��روری اداره 
کل ش��یالت خوزس��تان گف��ت: تاکنون 
بروز بیماری لکه سفید در مزارع میگوی 
استان گزارش نشده است. مرتضی سوری 
در گفتگو با مهر اظه��ار کرد: با توجه به 
دس��تورالعمل های  حداکث��ری  رعای��ت 
ابالغی از س��وی س��ازمان شیالت ایران 
و اداره کل دامپزش��کی اس��تان توس��ط 
بهره برداران و پ��رورش دهندگان میگو 
و نظارت های مستمر کارشناسان شیالت 
و دامپزشکی از ابتدای آماده سازی مزارع 
تا پایان دوره پ��رورش بر عملکرد مزارع 
پرورش��ی تولی��د در مجتم��ع چوئبده با 
موفقیت در جریان بوده است. وی با بیان 
اینکه خوش��بختانه تاکنون بروز بیماری 
لک��ه س��فید در م��زارع میگوی اس��تان 
گزارش نشده است، تصریح کرد: در سال 
جاری ۴۲۵ هکتار از استخرهای مجتمع 
چوئب��ده به زیر کش��ت میگ��وی وانامی 
رفته اس��ت و امیدواریم امسال نیز مانند 
سال گذشته ش��اهد تولیداتی با کیفیت و 
کمیت مطلوب و روبه رشد باشیم. سوری 
به توصیه های فنی و بهداش��تی الزم به 
به��ره ب��رداران فعال این مجتمع اش��اره 
کرد و گف��ت: با توجه به افزایش بیومس 
موجود در اس��تخرها و رش��د میگوهای 
پرورشی، بهره برداران باید در طول دوره 
پرورش از هوادهی در اس��تخرها استفاده 
کنن��د و با بهره گی��ری از راهنمایی های 
کارشناسان اداره میگوی استان در جهت 
بهب��ود مدیری��ت آب و غذادهی و پایش 
روزانه رش��د و عوامل محیطی استخرها 

اقدام کنند.

افزایش ۲0 درصدی تولید برنج 
امسال در کشور

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی 
گف��ت: پیش بینی می ش��ود تولی��د برنج 
امسال در ش��الیزارهای کشور ۲۰ درصد 
افزای��ش یابد و از دو میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن در کش��ت اول، دوم و پرورش رتون 
فراتر رود. به گزارش »عصر ایرانیان« به 
نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، شایگان 
ادیب��ی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده 
اعالم کرد: در سال های معمولی وضعیت 
کش��ت و کار برنج در کش��ور به گونه ای 
اس��ت ک��ه ح��دود دو میلیون ت��ن برنج 
س��فید تولید می ش��ود که امسال به علت 
کاهش قیمت کودهای ش��یمیایی بویژه 
کودهای فسفاته و پتاسه، مصرف متوازن 
ای��ن کوده��ا در زراعت برنج، اس��تقبال 
ش��الیکاران از طرح کش��ت قراردادی و 
کش��ت ارقام پرمحصول ش��اهد افزایش 
کشت و برداش��ت مکانیزه این محصول 
هس��تیم. مجری طرح برنج وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: مازندران به مانند قطب 
اصلی تولید برنج در کشور، حدود نیمی از 
برنج کشور را تأمین می کند. به گفته وی، 
استان مازندران امس��ال به تنهایی برنج 
س��فید با تناژ یک میلی��ون تن را تولید و 

روانه بازار مصرف خواهد کرد.

معاون وزیر جهاد گفت: یکی از مهم ترین محصوالت 
باغبان��ی س��یب اس��ت و ما س��االنه بی��ش از چهار 
میلی��ون و ۳۰۰ هزار تن س��یب در کش��ور تولید می 
کنیم. محمدمهدی برومن��دی معاون باغبانی وزارت 
جهاد کش��اورزی در حاش��یه رونمایی از ۹۱ ژنوتیپ 
امیدبخ��ش س��یب در گفت وگو با »عص��ر ایرانیان« 
اظهار کرد: مهم ترین رس��الت وزارت جهاد کشاورزی 
تأمین امنیت غذایی کش��ور اس��ت. وی با اش��اره به 
وضعیت بس��یار خوب کش��ور در تولی��د محصوالت 

باغبانی، افزود: یکی از مهم ترین محصوالت باغبانی 
س��یب است و ما ساالنه بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ 
هزار تن س��یب در کش��ور تولید می کنیم. برومندی 
یادآور ش��د: محصول سیب در س��بد صادراتی کشور 
قرار دارد و ما س��االنه حدود ی��ک  میلیون تن از این 
محصول را صادر می کنیم و درآمد ارزی بسیار خوبی 
نیز از این محل برای کش��ور وجود دارد. وی با بیان 
اینکه پایداری و افزایش تولید در واحد سطح و ارتقای 
کیفیت تولید از مهم ترین برنامه های معاونت باغبانی 

و موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور است، یادآور 
ش��د: در اقدام شایس��ته در بخش تحقیقات موسسه 
علوم باغبانی از ۹۱ ژنوتیپ امیدبخش سیب رونمایی 
شده و همچنان در نقاط مختلف کشور برای مشخص 
شدن میزان سازگاری در این زمینه آزمایش و تحقیق 
انجام می ش��ود. معاون وزیر در ام��ور باغبانی با بیان 
این که در این زمینه می توانیم دو مس��ئله بسیار مهم 
در حوزه تولید س��یب را ح��ل کنیم، گفت: با توجه به 
ای��ن که ۹۵ درصد تولید ما تولید پاییزه بوده و تقریبًا 

همزمان رس��ی س��یب داریم؛ به  طور مثال در استان 
آذربایج��ان غربی با برداش��ت یک میلیون س��یب با 
مشکالتی مانند سردخانه، حمل ونقل، بازار و مجموعه 
مش��کالتی در این زمینه مواجه می شویم. وی ادامه 
داد: با این اقدام، به ارقام زودرس دست می یابیم و در 
ازای برداش��ت ۳.۵ میلیون تن سیب در پاییز تولید را 
در طول تابستان تقسیم می کنیم؛ یک باغدار در این 
زمینه می تواند مدیریت کند که در زمان های مختلف 

محصول سیب را تولیدی داشته باشد. 

تولید بیش از ۴ میلیون تن سیب درختی در کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

 نقش ۲ درصدی مناطق آزاد در حجم صادرات کشور
توسعه مناطق آزاد با چه هدفی صورت می گیرد؟ 

بر اساس آمار منتشر شده در سال ۹۸، میانگین صادرات 
از مناط��ق آزاد در طی س��ال های ۹۲ ت��ا ۹۷ با در نظر 
گرفتن صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی تقریبا ۲ 
درصد کل صادرات کشور بوده است.به گزارش خبرنگار 
مهر منطقه آزاد به محدوده ای حراست شده گفته می شود 
که حدود آن را مجلس شورای اسالمی تعیین می کند و 
از رعایت برخی قوانین و مقررات جاری س��رزمین اصلی 
معاف است. مناطق آزاد براساس قوانین مخصوص خود 
اداره می شوند که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 
اهداف ترس��یم ش��ده برای مناطق آزاد ش��امل افزایش 
س��رمایه گذاری رونق تولید و افزایش اشتغال و افزایش 
حضور م��ا در بازارهای منطقه و بازارهای جهانی بود در 
حالیکه امروزه این مناطق تبدیل شده اند به محلی برای 
گرفتن عوارض کااله��ای وارداتی و فروش اراضی این 
مناطق ت��ا از این طریق بتوان درآمدهایی کس��ب کرد.
یکی دیگر از مش��کالت مناطق آزاد تعارض منافع بین 
مس��ئولین مرتب��ط با این مناطق می باش��د چ��را که به 
صورت دقیق مش��خص نش��ده که دبیر ای��ن مناطق تا 
چ��ه حدی اختیار دارد همچنین وزی��ر اقتصاد حد و مرز 
اعمال نفوذش مشخص نیست به خاطر همین موضوع 
یکسری سیاستهای متعارض در عمل به وجود می آید که 
منجر به ضرر و زیان فراوان در حوزه صادرات می ش��ود.

از دیگر مش��کالت مناطق آزاد می توان به صوری بودن 
برخی از ش��رکت ها در این مناطق اش��اره کرد به گفته 
دبیر مناطق آزاد ۱۴۰۰۰ ش��رکت از ۲۴۰۰۰ شرکت این 
مناطق صوری هس��تند. این تازه شرکت های ثبت شده 
صوری اکتش��افی هستند چه بسا ش��رکت های صوری 
بیش��تری در ای��ن مناطق وجود داش��ته باش��د.از دیگر 
مش��کالت این مناطق اسنادی اس��ت که سالیان سال 
برای مناطق آزاد ثبت ش��ده اس��ت و ام��روزه نمی توان 
ح��د و مرز این زمین ها را مش��خص ک��رد که از کجا تا 
کجا و برای چه ش��خصی می باش��د! یکی از جدیدترین 
مشکالت مناطق آزاد سیاست گذاری غلط می باشد چرا 
که سیاس��ت گذار منبع درآمدی مناطق آزاد را در فروش 
زمی��ن و گرفتن عوارض کااله��ای وارداتی مقرر کرده 
است بنابراین نتیجه این سیاست گذاری می شود واردات 
ب��ی رویه از این مبادی و دور ش��دن از هدف اصلی این 
مناطق یعنی تولید کاالهای صادرات محور. برای نیل به 
صادرات محور ش��دن مناطق آزاد تجاری در کشورمان، 
باید هدف گذاری دقیق مالیاتی داشته باشیم؛ به طوری 
ک��ه که منجر به افزایش صادرات ش��ود.به عنوان مثال 
اگ��ر ش��رکتی ۷۰ درصد کاالهای خ��ود را صادر کند از 
معافیت های مالیاتی برخوردار می شود نه اینکه شرکتی 
در منطقه آزاد ثبت ش��ود؛ اگرچه محصوالت خود را در 
بازار داخلی بفروش��د یا نفروشد و حتی کاالیی تولید کند 
یا نکند.منتقدان اداره مناطق آزاد معتقدند که این مناطق 
به بازار سفته بازی ملک و زمین تبدیل شده اند. به عنوان 
مثال ۳۵ درصد از درآمد منطقه آزاد انزلی از فروش زمین 
بوده است.همچنین باید بررسی شود آرش مال انزلی چه 
ارتباطی با صادرات و جذب س��رمایه گذار خارجی دارد؟ 
این پروژه تجاری تفریحی فرهنگی مدرن در ۶ طبقه به 
مس��احت ۲۵ هزار مترمربع بنا ش��ده و دارای ۱۷۴ واحد 
تجاری، یک س��الن کنسرت اس��تاندارد به ظرفیت یک 
هزار ۱۰۰ نفر و چهار س��الن سینمایی vip، فود کورت، 
رس��توران، مرکز آرامش، شهربازی کودکان و واحدهای 
تجاری و خدماتی ویژه اس��ت که به همت سرمایه گذار 
بخ��ش خصوصی برادران آرش و امین تقی پور دهکا در 
فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی در حال تکمیل 
اس��ت.رئیس محترم جناب آقای دکتر رئیسی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی جناب دکتر خاندوزی و دبیر ش��ورای 
مناطق آزاد جناب دکتر س��عید محم��د همگی با ایجاد 
مناطق آزاد جدید متفق القول مخالفت هس��تند. س��وال 
مهمی که ذهن به آن متبادر می شود این است پس چرا 

مناطق آزاد جدید مجوز فعالیت گرفتند؟
پیش به سوی تبدیل ایران به منطقه آزاد ���

در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نقطه در کشور مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی بوده است به معنی دقیق تر با فقر سوادی 
در مفه��وم واقعی و تکام��ل یافته مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی روبرو هستیم و با این رویه تمام کشور منطقه 
آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد، چالش هایی عجیبی را به 
کشور تحمیل خواهد کرد.دولت سیزدهم با وجود آگاهی 
کامل به ضعف مناطق آزاد تجاری با ارس��ال الیحه در 
خصوص ایجاد مناطق جدید در مسیر خالف سند جامع 
اقتصاد مقاومتی حرکت می کند. سید احسان خاندوزی در 
مهر ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از نشستن بر کرسی وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی در تأس��یس مناطق آزاد جدید 
گفت: موافق مناطق آزاد هستیم، اما در ساختار جدیدی 
که خادم تولید باشد نه واردات.نکته جالب توجه این بوده 
که یکی از برنامه های اصلی خاندوزی اصالحات مربوط 
به مناطق آزاد بوده اس��ت، نایب رئیس اسبق کمیسیون 
اقتصادی مجلس، در مرداد ماه و پیش از رأی اعتماد، از 
برنام��ه خود برای تحول در وزارت اقتصاد رونمایی کرد. 

براس��اس این برنامه، وابس��تگی منابع درآمدی مناطق 
آزاد به واردات، نبود زیر س��اخت های متناسب با اهداف 
مولد، تعیین نامناس��ب وس��عت و مکان یابی غیر دقیق 
مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی را از جمله 
عواملی بوده که مانع دس��تیابی اهداف تش��کیل مناطق 
آزاد ش��ده اس��ت.وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمرکز بر 
بهینه س��ازی عملکرد مناطق آزاد موجود تا پایان دولت 
سیزدهم و ارائه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
کاهش سو استفاده در قالب شرکت های پوششی یا فرار 
مالیات��ی و اصالح نحوه تأمین مناطق آزاد جهت تکمیل 
زیرساخت های اساسی را از مهمترین اقدامات خود جهت 

محقق سازی اهداف مناطق آزاد عنوان کرده بود.
مخالف سعید محمد، با ایجاد مناطق آزاد جدید ���

از سوی دیگر س��عید محمد، دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز 
نس��بت به ایجاد مناطق آزاد جدی��د انتقاد کرد و گفت: 
ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که امس��ال ابالغ شد، اشتباه 
بزرگ��ی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره 
برداری نش��ده اس��ت و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور 
آس��یب می زند.عالوه بر این، س��ید ابراهیم رئیسی نیز 
به ک��رات انتقاداتی به مناطق آزاد مطرح کرده اس��ت، 
رئیس جمه��ور در آبان ۱۴۰۰ ب��ا تاکید بر اینکه مناطق 
آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی 
تبدیل ش��وند، گفت: معمواًل در آمار مربوط به صادرات 
از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاس��به می کردند، 
درحالی که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد 
لذا گزارش ارائه ش��ده درخصوص آمار پایین صادرات 
غیرنفتی از این مناطق، بس��یار تأسف برانگیز و نگران 
کنن��ده اس��ت و در این زمینه باید تح��ول جدی ایجاد 
ش��ود.به بیان دیگر دول��ت خود به ضع��ف در مناطق 
آزاد و ع��دم تحقق اهداف تأس��یس این مناطق آگاهی 
کاملی دارد، از س��وی دیگر دولت س��یزدهم که خود را 
ملزم ب��ه اجرای منویات مقام معظ��م رهبری می داند، 
ارس��ال الیحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تج��اری- صنعتی 
»دوغ��ارون«، »س��رخس« و »مازن��دران« به مجلس 
شورای اسالمی را چگونه تفسیر می کند؟همچنین دبیر 
ش��ورای عالی مناطق آزاد تج��اری و ویژه اقتصادی از 
وجود ۱۴ هزار ش��رکت صوری در مناطق آزاد کش��ور 
خبر داد و گفت: ۲۴ هزار شرکت در مناطق آزاد مشغول 
به فعالیت هس��تند که بس��یاری از آن ه��ا در تهران و 
ش��هرهای دیگر فعالیت می کنند.با این تفاس��یر بیش 
از ۵۸ درصد ش��رکت های مناطق آزاد کش��ور صوری 
بوده و آمار اش��تغال این شرکت ها را نیز نباید در میزان 
اش��تغال این مناطق لحاظ کرد.از سوی دیگر براساس 
بند ۱۱ سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی، انتقال 
فناوری پیش��رفته، گسترش و تس��هیل تولید، صادرات 
کاال و خدم��ات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی 
از خ��ارج باید در جهت توس��عه حوزه عمل مناطق آزاد 
و وی��ژه اقتصادی در نظر گرفته ش��ود و در این س��ند 
جامع، واژه ای در خصوص ایجاد منطقه آزاد یا افزایش 
مس��احت مناطق آزاد فعلی مش��اهده نمی شود.با وجود 
اینکه اظهارات س��عید محمد، حکای��ت از تراز تجاری 
مثبت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد، اما بررس��ی 
دقیق آمار ارائه ش��ده، نش��ان می دهد ک��ه در صورت 
تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ش��اهد تراز منفی 
در مناطق آزاد تجاری هس��تیم.درواقع در سال گذشته 
میزان واردات مناط��ق آزاد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون 
دالر بوده اس��ت، و در سوی مقابل میزان صادرات این 
مناط��ق کمتر از یک میلی��ارد و ۱۰۰ میلیون دالر بوده 
و تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دالر است. 
ع��الوه بر ای��ن، بخش عمده ص��ادرات مناطق آزاد به 
بخش انرژی اختصاص داش��ته است که این رقم نباید 
در آمار لحاظ شود، به عبارتی، تراز تجاری مناطق آزاد 

تجاری همچنان منفی است.

مناطق آزاد جدید؛ در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی ���
ساس��ان شاه ویس��ی، تحلیلگ��ر مس��ائل اقتص��ادی و 
پژوهش��گر ح��وزه اقتص��اد مقاومتی به انتق��اد رویکرد 
دولت ه��ا در خصوص برنامه ریزی جهت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: سیاست های عمومی 
کشور پس از ابالغ سند جامع اقتصاد مقاومتی، در مسیر 
این س��ند جامع نبوده است، به عبارتی در دولت یازدهم 
و دوازهم، شاهد ظرفیت سنجی و به کارگیری و تحقق 
اهداف بنیادی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نبوده 
ایم، در حوزه مناطق آزاد نیز رویکرد بازس��از و نوزایی از 
سوی دولت مشاهده نشده است.وی به انتقاد از رویکرد 
نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری 
در ح��وزه انتخابیه خ��ود پرداخت و گف��ت: نمایندگان 
مجلس تصور می کنند با گس��ترش مناط��ق آزاد، بهره 
برداری بهین��ه از منابع صورت می گی��رد، این درحالی 
است که ابتدا باید قوه مجریه، به دنبال قابلیت مند کردن 
عرصه های اقتصادی س��رزمینی باشد و سپس براساس 
سند آمایش س��رزمینی ماموریت هایی برای آن تعریف 
کن��د تا در نهایت بهره برداری حاصل شود.شاه ویس��ی 
افزود: متأس��فانه برخی از نماین��دگان مجلس به دنبال 
رویکردهای ظاهری نظیر تأس��یس پ��ارک یا تغییرات 
زیرساختی در حوزه انتخابیه خود هستند تا با بهره گیری 
از این رویکردها، س��بد رأی خود را تضمین نمایند، این 
در حالی بوده که کیفیت س��نجی عملک��رد نمایندگان 
مجلس به این صورت نیس��ت.در ح��ال حاضر، بیش از 
۱۰۰ نقطه در کش��ور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده 
است به معنی دقیق تر با فقر سوادی در مفهوم واقعی و 
تکامل یافته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبرو هستیم 
و ب��ا این رویه تمام کش��ور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
خواهد ش��د، چالش هایی عجیبی را به کش��ور تحمیل 
خواهد کرد.رویکرد دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی 
با همسایگان اس��ت و در این مسیر توسعه مناطق آزاد 
تأثیرگذار اس��ت با این وجود دولت ابتدا باید کارنامه هر 
یک از مناطق آزاد را ارائه دهد و سپس براساس اهداف 
ه��ر منطقه در خص��وص کاهش یا افزای��ش اختیارات 
آن منطقه، رویکردی جام��ع ارائه دهد، از طرفی ایجاد 
مناط��ق آزاد جدی��د در همجواری مناط��ق دیگر قابل 
قبول نیست.به طور مثال دولت به دنبال توسعه اقتصاد 
دریایی و دسترس��ی به بازارهای دیگر کش��ورها بوده و 
در این مس��یر ی��ک از اصلی تری��ن رویکردهای دولت، 
توسعه روابط با فدراس��یون روسیه و کشورهای حاشیه 
دریای خزر اس��ت، با این وجود ایج��اد یک منطقه آزاد 
سه وجهی در مازندران که دارای منطقه ویژه اقتصادی 
بوده، س��بب خواهد ش��د، شاهد رقابت ش��دید بین سه 
منطقه پیش بینی ش��ده این استان و منطقه آزاد انزلی 
باشیم و در نهایت اهداف این مناطق آزاد محقق نشود.
پیش از این نی��ز لوایحی در خصوص ایجاد منطقه آزاد 
در مازندران، دوغارون و س��رخس به مجلس ارائه شده 
بود و در مواردی این لوایح توسط مجلس و در برخی از 
موارد نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است. بی تردید 
در زمینه ایجاد مناطق آزاد فش��ارها از س��وی برخی از 
افراد بانفوذ پررنگ بوده است و دولت ها جهت رهایی از 
فشار این افراد، لوایحی در خصوص مناطق آزاد را ارائه 
می دهند.دولت��ی که داعیه مردم��ی بودن و مجلس که 
داعیه انقالبی بودن دارد را به س��خنان رهبر انقالب در 
خصوص مناطق آزاد ارجاع می دهیم، رهبر معظم انقالب 
در ای��ن خصوص فرمودن��د: »مناط��ق آزاد را می بینید 
غصه دار می ش��وید؛ حق هم دارید«.با وجود تذکر جدی 
رهبر انقالب، اما همچنان برخی از نمایندگان مجلس و 
دولت به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید هس��تند، این در 
حالی بوده که در کش��ور ش��هرک های صنعتی فراوانی 
مشغول به فعالیت هستند و بسیاری از آن ها با مشکالت 
متعدد نظیر جاده سازی ضعیف، عدم وجود خطوط تلفن، 
مشکالت مربوط به گازرس��انی و … مواجه هستند.از 

س��وی دیگر حمایت رهبر معظم انق��الب از مجلس و 
مردمی و انقالبی نامیدن این دو قوه باید سبب پویایی و 
توجه ویژه مجلس و دولت به امور کش��ور باشد، اما این 
دو قوه رویه س��ابق مجالس و دولت های گذش��ته را در 
پی��ش گرفته اند و با چنین رویه ای در خصوص تأکید بر 
ایجاد مناطق آزاد تجاری، باید شاهد ورود بی سابقه کاال 
به کش��ور، حیف ومیل بیت المال، عدم اشتغال زایی و در 

یک کالم هزینه تراشی برای کشور باشیم.
آیا تراز تجاری در مناطق آزاد مثبت است؟ ���

ب��ه تازگی آمارها حاکی از تراز تجاری مناطق آزاد مثبت 
می باشد. اما سوالی که پیش می آید این است، که چگونه 
تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده؟ آیا افزایش صادراتی 
صورت گرفته اس��ت؟ با بررس��ی دقیق تر به این نتیجه 
رس��یدیم که صادرات کاهش یافته اس��ت و واردات نیز 
کاه��ش یافته اما حجم واردات بی��ش از حجم صادرات 
کاه��ش یافته فلذا با تفاضل گیری ص��ادرات از واردات 
تراز تجاری مثبت شده است. آیا این رویکرد در راستای 
تحریم ه��ای آمریکا علی��ه ایران با نیت منزوی ش��دن 
اقتصاد ایران نیس��ت؟ این رفت��ار مناطق آزاد یعنی قطع 
ارتباط با بازار جهانی هم در حوزه صادرات و هم واردات، 
یعنی خود تحریمی و دور ش��دن از هدف اصلی مناطق 
آزاد که همان افزایش صادرات بود.آمارهای رسمی نشان 
می دهد قاچاق پوشاک با ارزش تقریبی ۲.۷ میلیارد دالر، 
بیش از یک پنجم کل قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دالری کشور 
را به خود اختصاص داده است. و بخش اعظمی از قاچاق 
پوش��اک نیز از طری��ق مناطق آزاد تجاری وارد کش��ور 
می ش��ود، بعنوان مثال مس��عود کرباس��یان وزیر اقتصاد 
در دورانی که خود ریاس��ت گمرک را به عهده داش��ت، 
گفته بود؛ س��ال ۹۵ رقم ۷۰ میلیون دالر پوش��اک وارد 
منطقه آزاد جلفا واقع در ارس ش��ده است، که تنها یک 
میلیون دالر از آن به صورت رسمی از این منطقه خارج 
شده است.بر اساس آمار منتشر شده از دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۹۸، میانگین 
ص��ادرات از مناطق آزاد در طی س��ال های ۹۲ تا ۹۷ با 
در نظر گرفتن صادرات مش��تقات نفتی و میعانات گازی 
تقریباً ۲ درصد کل صادرات کشور بوده که سهمی بسیار 
ناچیز اس��ت. این در حالی است که اگر مشتقات نفتی و 
میعان��ات گازی را نادیده بگیریم، ای��ن عدد به ۱ درصد 
خواهد رسید. بنابراین اگر با شاخص صادرات مناطق آزاد 
تجاری – صنعتی موجود در کش��ور ارزیابی شود، آمارها 
عدم موفقیت این مناطق در دس��تیابی به اهداف خود را 
نشان می دهند. از دیگر اهداف تعریف شده برای مناطق 
آزاد که مبتنی بر آن مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده، 
جذب سرمایه گذاری خارجی اس��ت. بر اساس آمارهای 
منتشر شده از سایت دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق 
آزاد با وجود مش��وق های در نظر گرفته ش��ده برای این 
مناطق ساالنه ۷ الی ۸ درصد بوده است؛ این عدد نشان 
از سهم اندک این مناطق در جذب سرمایه گذار خارجی 
دارد. اشتغال در یک محدوده مکانی در اکثر موارد نشان 
دهن��د فعال بودن بازارهای متعدد صنعتی یا خدماتی در 
آن محدوده اس��ت. بر اس��اس آمار رسمی درگاه مناطق 
آزاد تجاری – صنعتی، تعداد اشتغال پایدار در این مناطق 
۵۱۰ هزار نفر بوده است که به نسبت مرکز آمار که تعداد 
کل ش��اغلین کشور را ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر اعالم 
کرده، کمتر از ۳ درصد را شامل می شود که جای بررسی 
بیش��تر دارد و به نظر می رس��د مبتنی بر ظرفیت ایجاد 
شده در این مناطق، رقم قابل توجهی نباشد.به طور کلی 
اگر سه ش��اخص عمده کارآمدی مناطق آزاد تجاری – 
صنعتی یعنی صادرات، جذب س��رمایه گذاری خارجی و 
ایجاد اشتغال، که نسبت مس��تقیمی با تولید دارد، مورد 
بررسی و ارزیابی قرار داده شود، ضعف عملکردی مناطق 
آزاد تجاری – صنعتی در این سه حوزه مشهود است. از 
جمله دالیل این عملکرد، ضعف زیرساختی این مناطق 
هن��گام اح��داث، هدفگذاری های متع��دد و بی منطق و 
نداشتن چشم اندازهایی بر اساس ظرفیت های جغرافیایی 
بوده است.یکی دیگر از مشکالت مناطق آزاد قانون های 
مرتب��ط با این مناطق می باش��د. به عن��وان مثال ورود 
کاالی مس��افری در این مناط��ق از نظر قانونی مالیاتی 
برای��ش در نظر گرفته نش��ده و ورود کاال به صورت ته 
لنجی مجاز می باش��د و حتی در مورد کولبری ها قانون 
مدون و مش��خصی تبیین نشده است، که سر جمع این 
قوانین منجر به سرازیر شدن کاالهای وارداتی به داخل 

کشور می شود.
مصلحت ملی زیر پای منفعت سیاسی ���

در انتها باید گفت که آیا ایجاد مناطق آزاد یک مصلحت 
ملی اس��ت یا یک مصلحت انتخاباتی و سیاسی؟ جالب 
است، کسانی برای ایجاد مناطق آزاد تصمیم می گیرند؛ 
ک��ه خود در هم��ان منطقه زندگی می کنن��د و به دنبال 
منافع ش��خصی به واسطه زمین های این مناطق و ورود 
کااله��ای وارداتی و فروش از همین مبادی می باش��ند. 

اگرچه گفتن این مطالب نیاز به بررسی دقیق تری دارد.
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بانک و بيمه

بیمه ایران؛ افتخار میزبانی مردم در 
سالن ۶ نمایشگاه بین المللی

بیمه ایران از صبح فردا )یکش��نبه دوم مرداد 
۱۴۰۱( ب��ه مدت چهار روز ب��ا افتخار میزبان 
متخصصان، صاحب نظران، اصحاب رس��انه، 
عالقه من��دان و مردم عزی��ز در چهاردهمین 
نمایش��گاه بین المللی صنع��ت مالی )بورس، 
بان��ک و بیمه( خواهد بود. به گ��زارش روابط 
عمومی بیمه ایران، در چهاردهمین نمایشگاه 
صنعت مال��ی کش��ور Finex۲۰۲۲( (  که با 
حضور ش��رکت های  فعال در ح��وزه بورس، 
بانک و بیمه از ۲ ت��ا ۵ مرداد ۱۴۰۱ در محل 
دائمی نمایش��گاه ه��ای بین الملل��ی تهران 
برپا می ش��ود، شرکت س��هامی بیمه ایران و 
شرکتها و موسسات تابعه آن در فضایی وسیع 
ومناسب و به صورت متمرکز در سالن شماره 
۶ به ارائه دستاوردها و خدمات نوین بیمه ای 
خواهند پرداخ��ت.   یادآور می ش��ود، با توجه 
به تاکید حسن ش��ریفی مدیر عامل و رییس 
هیات مدی��ره بیمه ایران به منظور س��هولت 
دسترسی و آشنایی مخاطبان و عالقه مندان 
با آخرین دس��تاوردهای بزرگ و خدمات نوین 
و بس��یار متنوع بیمه ایران، برای نخستین بار 
حض��ور بیمه ایران و ش��رکت ه��ای تابعه در 
نمایشگاه، امسال به صورت متمرکز و در یک 
غرف��ه، انجام خواهد ش��د. در این رویداد مهم 
اقتصادی، شرکت سهامی بیمه ایران، عالوه بر 
ارائه دستاوردها و خدمات نوین بیمه ای برای 
دست اندرکاران و متخصصان این عرصه، دوره 
های آموزشی، آشنا سازی مردم با سامانه بیمه 
ایران من و پرداخت خسارت آنالین و . . .را در 
دستور کار دارد. بنا به این گزارش، با هماهنگی 
معاونت فنی بیمه ایران مقرر شده است، عالوه 
برحضور کارشناس��ان فنی، خسارت سیار و . . 
. در غرفه به منظور پاس��خگویی به مراجعان 
پر تعداد، برای متقاضیان احتمالی، صدور انواع 
بیمه نامه از طریق میزه��ای خدمات آنالین 

مستقر در غرفه صورت پذیرد.

ارتقای شاخص های عملکردی بانک سینا
آئین معارفه سرپرس��ت جدید بانک سینا با 
حضور جمعی از معاونین بنیاد مس��تضعفان، 
مدیران بانکی، اعض��ای هیئت مدیره، قائم 
مقام، معاونان و مدیران بانک س��ینا برگزار 

شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک س��ینا، 
محمدرس��ول عاصمی، رئیس حوزه ریاست 
بنیاد مس��تضعفان در این مراس��م گفت: در 
چن��د ماه گذش��ته به  رغم تغییرات��ی که در 
رأس مدیریتی بانک س��ینا ایجاد شد، شاهد 
عملکرد و س��رعت مطلوب ای��ن بانک در 
ارائ��ه خدمات و ارتقای ش��اخص های مالی 
بودیم که زمینه س��از رضایت مجموعه بنیاد 

و دستگاه های ناظر نیز بود.
وی با تش��کر از فعالیت ه��ای ضیاء ایمانی، 
مدیرعام��ل پیش��ین بان��ک س��ینا در دوره 
تص��دی، اظه��ار داش��ت: آق��ای غالمرضا 
فتحعلی که تصدی سرپرستی بانک سینا را 
برعهده گرفته اند، دارای تخصص و تجارب 
ارزش��مندی در حوزه پولی و بانکی هستند 
و ب��ا روحیات جهادی که از ایش��ان س��راغ 
داریم، امیدواریم ش��اهد ارتقای بانک سینا 
ب��ه جایگاهی مطلوب ت��ر و بهتر از وضعیت 

فعلی باشیم.

رئیس جدید اداره امور شعب استان 
کرمانشاه معرفی شد

جالل صفری به عن��وان رئیس جدید اداره 
امور شعب استان کرمانشاه معرفی شد.

دراین مراس��م که با حض��ور فرهاد معقول، 
عضو هی��ات عامل و معاون منابع انس��انی 
بان��ک ملی ایران، محمدن��ور آزادی معاون 
امور ش��عب و بازاریابی منطقه یک کش��ور 
و جمعی از مدیران س��تادی، روسای شعب 
و همچنی��ن مدیران ارش��د س��ازمان ها و 
نهادهای اجرایی اس��تان برگزار شد، جالل 
صفری ب��ه عنوان رئیس جدی��د اداره امور 
شعب اس��تان کرمانش��اه معرفی و از بهزاد 
جلیلیان رئیس س��ابق این اداره امور شعب 

تقدیر به عمل آمد.
معاون منابع انسانی بانک ملی ایران در این 
مراسم با اشاره به اهمیت نقش کارکنان بر 

رفع ناترازی بانک افزود:
با همت مضاعف همکاران امس��ال، ۱۴۰۱ 
واحد تولی��دی که مورد تاکی��د مدیر عامل 

بانک است راه اندازی خواهد شد.

اخبار

دبیرکل س��ندیکای بیمه گ��ران در مجمع 

عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه 
سرمد گفت: از همراهی صبورانه و اعتماد 
سهامداران بزرگ و خرد بیمه سرمد تقدیر 
و تش��کر می کنم و این اطمینان را به آنها 
می دهم که اینده بس��یار روشنی در انتظار 

س��رمد خواهد بود. س��ید محمد کریمی، 
دبی��رکل س��ندیکای بیمه گ��ران ایران، 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
صاحبان س��هام بیمه س��رمد که در مرکز 
همایش ه��ای س��ازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط خاصی 
که شرکت بیمه س��رمد در سال ۱۴۰۰ با 
آن مواجه ش��د، بای��د از همراهی صبورانه 
سهامداران بزرگ و خرد سرمد که به این 
ش��رکت اعتماد کردند، قدردانی کرد. وی 

افزود: از کارکنان و همکاران بیمه س��رمد 
نیز که تم��ام تالش خود را ب��رای بهبود 
وضعیت ش��رکت کردند، تشکر و قدردانی 
می کنم و امیدوارم س��رمد به مسیر خوبی 

که در آن قرار گرفته، ادامه دهند.

قدردانی از اعتماد سهامداران به بیمه سرمد
دبیرکل سندیکای بیمه گران

مدیرعامل بانک مسکن: 

دکتر محمود ش��ایان از انعقاد قرارداد ۴ هزار 
و ۱۸۸ میلیاردتومان تس��هیالت نوسازی در 
بافت فرسوده از ابتدای سال ۹۸ تاکنون خبر 
داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
دو هزار و ۲۹۰ میلیارتومان تسهیالت نوسازی 
به ۹ هزار و ۲۷ واحد توس��ط بانک مس��کن 
تخصیص یافته اس��ت. به گ��زارش روزنامه 
عصر ایرانیان به نقل از  هیبنا، دکتر محمود 
شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
در خص��وص ارایه تس��هیالت نوس��ازی به 
متقاضیان در بافت فرسوده گفت: در مجموع 
از ابتدای اجرای طرح )س��ال ۱۳۹۸( تاکنون 
تع��داد ۳۳ هزار و ۹۱۸ واحد به بانک معرفی 
شدند که بانک با تعداد ۳۲ هزار و ۴۱۳ واحد 
قرارداد به مبل��غ ۴ هزار و ۱۸۸ میلیاردتومان 
منعقد کرده اس��ت. مدیرعامل بانک مسکن 
با تفکیک دولت س��یزدهم از دولت دوازدهم 
در خص��وص ارایه تس��هیالت نوس��ازی به 
بافت های فرس��وده گفت: از ابت��دای دولت 

سیزدهم )شهریورماه ۱۴۰۰( تاکنون تعداد ۹ 
هزار و ۹۶۱ واحد برای تسهیالت نوسازی به 
بانک معرفی شدند که بانک با تعداد ۹ هزار و 
۲۷ واحد به مبلغ ۲ هزار و ۲۹۰ میلیاردتومان 
قرارداد منعقد کرده است. شایان در خصوص 
ارایه تسهیالت نوسازی به بافت های فرسوده 
از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ 
یادآور ش��د: در طی این م��دت نیز تعداد ۲۳ 
هزار و ۹۵۷ واحد به بانک مسکن برای انعقاد 
قرارداد معرفی شده بود که بانک مسکن در 
طی این مدت با تع��داد ۲۳ هزار و ۳۸۶واحد 
قرارداد ارایه تسهیالت نوسازی به مبلغ یکهزار 
و ۸۹۸ میلیاردتومان منعقد کرد. گفتنی است، 
بر اس��اس بررس��ی های انجام شده بیش از 
۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ناپایدار در کش��ور 
وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شود و 
در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای 
نوس��ازی قرار دارد. همچنین یادآور می شود 
تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده از سال 

۱۳۹۸ به بعد اجرایی و عملیاتی شد.

قرارداد تسهیالت نوسازی بافت فرسوده منعقد شد

طرح کوثر بانک توسعه تعاون 
رفع نیازه��ای ضروری مش��تریان حقیقی 
و اعض��ای تعاون��ی تا س��قف ۵۰۰ میلیون 
ریال و کمک به اش��تغال زایی تا س��قف ۱ 
میلی��ارد ریال از رویکرده��ای اصلی طرح 

کوثر است.
سپرده و تس��هیالت قرض الحسنه بخش 
مهمی از نظام بانکداری اسالمی را تشکیل 
می دهند و مش��تریان زی��ادی انتظار ارائه 
محصوالت متنوع در حوزه قرض الحس��نه 
دارند. از این رو طرح قرض الحس��نه کوثر 

با هدف توس��عه فرهنگ قرض الحس��نه و 
پوشش دهی انتظارات و نیازهای مشتریان 
از س��وی بانک توس��عه تعاون ارائه ش��ده 
اس��ت. افتتاح حس��اب قرض الحسنه کوثر، 
اعتبارس��نجی متقاضی وام )عدم بدهکاری 
به بانک و یا عدم دارا بودن چک برگش��تی 
و داشتن حداقل یک ضامن معتبر از شرایط 

عمومی طرح کوثر محسوب می شود.
همچنین ش��رایط تخصیص اعتبار در طرح 
کوثر به گونه ای در نظر گرفته ش��ده است 

که متقاضی می تواند کارمزد تس��هیالت را 
بین صفر تا چهار درصد انتخاب نماید

چنانچه متقاضی خواهان نرخ کارمزد صفر 
درصد برای تسهیالت قرض الحسنه کوثر 
باش��د، می تواند بعد از گذش��ت سه ماه ۴۰ 
درص��د مبل��غ افتتاح حس��اب خ��ود را وام 
قرض الحس��نه دریاف��ت نم��وده و طی ۱۰ 
م��اه بازپرداخت نمای��د. همچنین متقاضی 
می تواند بعد از گذش��ت پنج ماه ۵۸ درصد 
مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض الحسنه 

دریاف��ت نموده و طی ۱۲ م��اه بازپرداخت 
نماین��د. چنانچ��ه مش��تری خواس��تار نرخ 
کارم��زد دو درصد برای تس��هیالت قرض 
الحسنه کوثر باشد، می توانند بعد از گذشت 
س��ه ماه ۵۵ درصد مبلغ افتتاح حساب خود 
را وام قرض الحسنه دریافت نموده و طی ۹ 

ماه بازپرداخت نمایند.
وجود امکان انتقال میانگین برای بستگان 
درجه یک )همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر و 
خواهر( صاحب حساب حقیقی از ویژگی های 

طرح کوثر است. این طرح برای سازمان ها 
و ادارات به منظور انتقال حس��اب پس انداز 
کارکنان خود به صورت تفکیکی به حس��اب 
قرض الحس��نه بانک )در قالب طرح کوثر( 
و یا افتتاح حس��اب طرح کوثر برای ایشان 

قابلیت استفاده دارد.
ش��رکت های تعاونی نیز این امکان را دارند 
تا نسبت به معرفی اعضا جهت دریافت وام 
قرض الحس��نه مطابق ش��رایط طرح اقدام 

نمایند.

خبر

جریان سازی مؤثر جشنواره تجسمی 
جوانان از راه اتصال به جشنواره فجر

مدی��رکل مرک��ز هنرهای تجس��می وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی معتقد اس��ت 
جریان سازی مؤثر جشنواره هنرهای تجسمی 
جوان��ان از طری��ق اتصال آن به جش��نواره 
هنرهای تجس��می فجر، ممکن خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، عبدالرضا 
س��هرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و 
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بیست 
و نه��م ضمن اش��اره ب��ه اه��داف و اهمیت 
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
ایران گفت: اهداف مهم جش��نواره عبارت از 
کش��ف اس��تعدادهای جوان در عرصه هنر، 
تسهیل ارتباط سینه به سینه هنرجو با استاد 
و کادرسازی برای هنر انقالب اسالمی است. 
وی افزود: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
ای��ران، آوردگاه��ی ملّی برای حض��ور آحاد 
جوانان ایران اس��المی و بستر وسیعی است 
ک��ه تنوع قومی و فرهنگی را در مقیاس ملّی 
شامل می ش��ود. به بیان دیگر، این جشنواره 
هن��ری فرصت یگانه ای اس��ت ک��ه به طور 
یکس��ان در اختیار عموم جوانان و نوجوانان 
ای��ن مرز و بوم قرار می گی��رد. به اعتقاد من، 
ویژگی مهم جشنواره، وجود عنصری خالق، 
توانمن��د و ایده پ��رداز به نام جوان اس��ت. در 
این راس��تا نکته مهمی ک��ه باید به آن توجه 
داش��ت این اس��ت که چگونه حداکثر امید، 
نش��اط و انگی��زه را در وجود جوان��ان ایجاد 
کنیم. س��هرابی ضمن اش��اره به فرصت ها و 
ظرفیت های برگزاری جشنواره بیست و نهم 
به ش��یوه حضوری گفت: برگزاری جشنواره 
بیس��ت و نهم به ش��یوه حضوری پس از دو 
س��ال، می تواند اش��تیاق خاص��ی را در میان 
انبوه جوانان عالقه مند ایجاد کند تا با ش��وق 
و انگیزه بیش��تری در این رویداد ملّی هنری 

شرکت کنند. 

وزارت ارشاد از آثار ادبی با موضوع 
مباهله حمایت می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت این وزارتخانه 
قرار است در جشنواره های مهم ساالنه، بخش 
وی��ژه ای را ب��ا موضوع مباهله فع��ال کند تا از 
آثار ادبی ش��امل شعر و داستان با این موضوع 
حمایت کند. به گزارش »عصر ایرانیان«، دومین 
مجلس شعرخوانی »به آئین آسمان«، روز جمعه 
سی ویکم تیرماه ۱۴۰۱ با حضور محمدمهدی 
اس��ماعیلی )وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی(، 
علی رمضانی )مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
ایران(، محمد حسین زاده )مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی( و جمعی 
از ش��اعران آئینی کش��ور، توسط خانه کتاب و 
ادبی��ات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی خراسان 
رضوی در تاالر نور مش��هد مقدس برگزار شد. 
محمدمهدی اسماعیلی در این آئین گفت: روز 
مباهله روز بزرگی در تاریخ اس��الم اس��ت و از 
مباحث قابل توجهی است که ما در طول قرن ها 
تاکنون نتوانسته ایم نسبت به معرفی و استفاده از 
این ظرفیت به اندازه کافی اهتمام داشته باشیم. 
اینکه پیامبر اکرم )ص( با اهل بیت عصمت و 
طهارت، حاضر می ش��وند همه هستی خود را 
در پای حقانیت اس��الم در چنین آئینی همراه 
کنند، تصویر بسیار مهم و زیبایی است و جزو 
مستندات تاریخی قطعی بین اهل سنت و تشیع 
اس��ت و در همه کتب تاریخی و روایی، تقریبًا 
یک روایت مشابه از آن وجود دارد. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی افزود: از دوستان شاعر دعوت 
می کنیم که با جدیت بیشتری به موضوع مباهله 
بپردازند و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز قرار است در جشنواره های 
مهم ساالنه، بخش ویژه ای را با موضوع مباهله 
فعال کند. از آثار ادبی ش��امل شعر و داستان با 

موضوع مباهله حمایت می کنیم.

خبر

 پاکدامنی زنان ایرانی نقشه  دشمن را نافرجام گذاشت
آئین رونمایی از پوس��تر و نشان مهرواره بانور با حضور 
حجت االس��الم محمد قمی رییس س��ازمان تبلیغات 
اسالمی برگزار شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت 
االسالم محمد قمی در آئین رونمایی از پوستر و نشان 
مهرواره بانور که در س��ازمان تبلیغات اسالمی برگزار 
ش��د، به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: اساسًا 
نور، خداوند عالم است و هر آنچه تجلی پروردگار باشد 
نورانی بوده و خانواده که بنای الهی اس��ت بهره ای از 
ن��ور دارد و تجلی این نور را می ت��وان در محور اصلی 
بنیاد خانواده که زن اس��ت، مش��اهده کرد. وی افزود: 
در مس��اله خانواده مهمترین مددی که می توان به آن 
رس��اند و ش��اهد یک خانواده موفق، پررونق و جذاب 
بود بحث آموزش اس��ت که توسط زنان می تواند انجام 
شود. قمی بیان کرد: نهادها وظایف حمایتی از خانواده 
را بر عهده دارند که متأس��فانه در برخی مواقع به دلیل 
عدم پش��تیبانی، نهاد خانواده تضعیف هم ش��ده است. 
مس��اله سیاس��ی، اجتماعی و مس��ائل فراتر از خانواده 
و همچنین مس��اله س��بک زندگی به سامان نمی رسد 
مگ��ر آنکه دخت��ران و زنان به این امر اهتمام داش��ته 
باش��ند. رئیس سازمان تبلیغات اس��المی با بیان اینکه 
زمانه، زمانه تبیین اس��ت، گفت: در یک جامعه پیشرو 
و مطلوب زن��ان نقش ویژه و اثرگ��ذاری دارند، امروز 
مهمترین مس��اله جنگ تبلیغاتی و جهاد تبیین اس��ت. 
زنان وقتی وارد جهاد تبیین می شوند موفق تر از مردان 

عمل می کنند.
زن�ان دس�ت معج�زه گ�ر در عرص�ه حل مس�ائل و  ���

مشکالت کشور
وی افزود: امروز خانواده توس��ط دشمنان بشریت مورد 
هجمه ق��رار گرفته و عنص��ری که می توان��د در این 
زمانه به خان��واده کمک کند بانوان هس��تند. زیرا اگر 
بان��وان تصمی��م بگیرند از خانواده صیان��ت کنند و در 
عرص��ه کمک به امر ازدواج، کمک به یافتن مهارت و 
روش های مناسب برای زوجین، رفع موانع فرزندآوری 
و فرزندپروری و س��احت های مختلف سبک زندگی از 

جمله مباحث اقتصادی این زنان هس��تند که می توانند 
دس��ت معجزه گر باش��ند. اگر بانوان فرهیخته جامعه 
وارد مس��اله کمک به خانواده خ��ود و پیرامون خویش 
شوند شاهد حل بس��یاری از مسائل خواهیم بود. قمی 
با بیان اینکه زنان در امیدآفرینی و نشر خوبی ها نقش 
مهمی دارند و دستگاه های حاکمیتی با عنوان پشتیبان 
می توانن��د از خیزش هم افزایی بانوان در این مس��یر 
حمایت کنند، اظهار داشت: اگر ظرفیت بانوان دغدغه 
مند و مکتبی در حوزه خانواده بتواند نقش آفرینی مؤثر 
داش��ته باشد شاهد جامعه س��الم تر، زالل تر، بانشاط تر 
و با س��بک زندگی بهتر خواهیم بود. رئیس س��ازمان 
تبلیغات اس��المی ادامه داد: زالل��ی، پاکی و پاکدامنی 
زن��ان ایرانی تیرها و نقش��ه های دش��منان را نافرجام 
گذاش��ته اس��ت. نقش آفرینی بانوان تنها به محدوده 
خان��واده خالص��ه نمی ش��ود و در عرصه های مختلف 
اقتصادی و امنیت��ی می توانند صیانت و حفاظت پاکی 
جامعه را بر عهده بگیرند. امروز وقتی از یک دستگاهی 
اش��تباهی سر می زند به گونه ای غوغا به پا می شود که 
بیش��ترین ضربه به بنیاد خانواده وارد می شود. وی در 

پایان خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات از نقش آفرینی 
بانوان پشتیبانی می کند و این حداقل ترین کاری است 
که این س��ازمان می تواند انجام دهد چرا که کار اصلی 
را بان��وان در محالت انجام خواهند داد. در ادامه مریم 
زاده قاسمی دبیر س��تاد مرکزی مهرواره بانور به ایراد 
سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: مهرواره بانور اقدامی 
مش��ترک بین بنیاد هدایت و اداره کل بانوان س��ازمان 
تبلیغات اس��المی اس��ت. حل مس��اله محله و خانواده 
یکی از اهداف این مهرواره به ش��مار می رود. مس��جد 
بهترین مرکزی اس��ت که می تواند در حل مش��کالت 
حوزه خانواده ورود کرده و زنان در این امر نقش مهمی 
ب��ر عهده دارند. وی اف��زود: همچنین در برگزاری این 
مهرواره س��تاد عالی کانون فرهنگی و هنری مساجد، 
جامعه بس��یج زن��ان، معاونت زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری و ش��بکه دوم س��یما در این امر مش��ارکت 

خواهند داشت.
مهرواره بانور در محرم و صفر برگزار می شود ���

دبیر ستاد مرکزی مهرواره بانور به زمان برگزاری این 
مهرواره اش��اره و تصریح کرد: این مهرواره در محرم و 

صفر برگزار خواهد ش��د. البته این مهرواره تنها به ماه 
محرم اختصاص نخواهد یافت و راه یافتگان می توانند 
در مرحله اس��تانی و کشوری نیز شرکت کنند. الزم به 
ذکر است زمینه هم افزایی با منتخبان فراهم شده تا با 
استفاده از این ظرفیت در راستای تحکیم بنیان خانواده 
بهره برده ش��ود. زاده قاسمی با بیان اینکه بانوان فعال 
مسجدی می توانند در این مهرواره شرکت کنند، گفت: 
بع��د از افتتاحیه، فراخوان آغاز می ش��ود و عالقمندان 
می توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه ۵۰۰۰۱۷۵ در این 
مه��رواره ش��رکت کنند. وی با بیان اینک��ه مهرواره با 
نور در دو بخش برگزار می ش��ود، گفت: بخش نخست 
مربوط به حل مسئله و شامل هفت محور و ۴۴ مسئله 
مرتب��ط با خانواده می ش��ود. این محوره��ا عبارتند از: 
ازدواج و تش��کیل خانواده، روابط زوجین، فرزندآوری، 
فرزندپ��روری، س��بک زندگ��ی، اقتص��اد در خانواده و 
س��المت در خان��واده. دبی��ر س��تاد مرک��زی مهرواره 
ن��ور ادام��ه داد: محور دوم مربوط ب��ه بخش روایت و 
خاطره نویس��ی ش��امل خاطرات زندگی تبلیغی بانوان 
ش��ریکة االمام و کنش��گران فعال حوزه خانه و خانواده 
می شود. در ادامه حجت االسالم کمال خداداده رئیس 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد به 
ایراد س��خنرانی پرداخت و اظهار داش��ت: زمانی که از 
زن صحبت می شود نقش آفرینی حضرت زهرا )س( و 
حضرت زینب )س( در ذهن متبلور می شود. در کانون 
فرهنگی هنری مس��اجد ش��بکه ای وجود دارد که ۱۲ 
ه��زار بانو عضو آن هس��تند و س��تاد در نظر دارند این 
ش��بکه را احیا و تقویت کن��د. وی افزود: تحکیم بنیان 
خان��واده و افزایش جمعیت یک��ی از اهداف های مهم 
کانون به ش��مار می رود. یادآور می ش��ود در پایان این 
نشست از پوستر و نش��ان مهرواره بانور توسط حجت 
االس��الم قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ، حجت 
االسالم محمدیان رئیس بنیاد هدایت، حجت االسالم 
خداداده رئیس س��تاد هماهنگ��ی کانون های فرهنگی 

هنری مساجد و دیگر حاضران رونمایی شد.

زنان می توانند دست معجزه گر در حل مسائل کشور باشند؛
فرهنگی
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سنگ آتشفشاني ماالریا را نابود مي کند
محققان انگلیسي مي گویند نوعي سنگ آتشفشاني 
به نام »پرالیت« که داراي ترکیبات اسیدي است، 
براي مقابله کم هزینه و مؤثر با پش��ه هاي ماالریا 
قابل اس��تفاده اس��ت.به گزارش مهر، »پرالیت« 
سنگي آتشفشاني اس��ت که از آن به عنوان عایق 
در ساختمان ها و نیز افزودني مناسب خاک گلدان 
استفاده مي شود.اما بررسي پژوهشگران آمریکایي 
نشان مي دهد از این س��نگ مي توان براي از بین 
بردن پش��ه هایي که عامل بیماري ماالریا هستند 
نیز اس��تفاده کرد.در ح��ال حاض��ر، در نواحي که 
محل زندگي پشه هاي ماالریا است از اسپري هاي 
خاصي استفاده مي شود که اگر چه این حشرات را 
مي کشند، اما سمي بودن مواد آنها به خود انسان ها 
و محیط زیس��ت نی��ز آس��یب مي زند.»پرالیت« 
جایگزیني مناس��ب به جاي این اسپري هاست که 
با محیط زیس��ت نیز سازگاري دارد و ترکیب آن با 
آب منجر به تولید اسپري ارزان و جدیدي موسوم 
به Imergard مي شود که به طور آزمایشي و با 
موفقیت براي نابودي پش��ه هاي ماالریا در کشور 
آفریقای��ي بنین مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.
اس��پري یادشده ضمن اینکه آس��یبي به سالمتي 
انسان ها نمي زند، از توانایي و قدرت بیشتري براي 

نابودي پشه هاي ماالریا برخوردار است.

جريان خشکسالی در بستر »کشکان« عکس: مهردانشنامه

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعابرای مرزداران )۱۲8(
ِة و  بس��م اهلل الرحم��ن الرحی��م: َو أَبَْدانَُهْم ِم��َن الُْقوَّ
بدن ه��ای دش��منان را از توانایی بی به��ره کن. بدن 
مرکب روح اس��ت، بدن های س��الم رم��ز پیروزی ها 
و موفقیت هاس��ت؛ بسیاری از مس��ائلی که در احکام 
حرام شده اس��ت یک دلیل آن مضر بودن برای بدن 
اس��ت؛ قوة بدن در دعاها مورد درخواست بوده است: 
در دعای ابوحمزه ثمال��ی می خوانیم: خوانیم: »اللّهم 
اعطن��ی …والّصّحة فی الجس��م والق��ّوة فی البدن؛ 

خداوندا! …. س��المتی در جسم و قّوت و توانایی در 
ب��دن را به من ارزانی فرما! صدور دس��تورات متعدد از 
ناحیه معصومین علیهم الس��الم ب��رای حفظ صحت 
بدن نش��ان از اهمیت بدن اس��ت؛ دیگر دلیل اهمیت 
بدن موضوع معاد جسمانی اس��ت؛ قدرت جسمی در 
قران کنار قدرت علمی قرار گرفته و شرط الزم برای 
انتخاب خداوند جهت هدایت و فرمانروایی لشگر است 
چنانچه در برای جریان طالوت در س��وره مبارکه بقره 

آیه شریفه ۲۴۷ آمده است: َقاَل إَِنّ اهلَلَّ اْصَطَفاُه َعلَْیُکْم 
َوَزاَدُه بَْسَطًة ِفي الِْعلِْم َوالِْجْسِم  …پیامبرشان[ گفت: 
خدا او را بر ش��ما برگزیده و وی را در دانش و نیروی 
جس��می فزونی داده؛…ضعف بدنی هر لشگر نشان 
از شکست اوس��ت اینکه امروزه و دیروزه مشاهد می 
شود و می شد که دشمن موضوع تغذیه را مورد برنامه 
ریزی و هدف قرار داده برای این اس��ت که ما و نسل 

اینده را از لحاظ جسمی سست و ضعیف گرداند.
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حکايت

»یوهان هوْلِدْرلین« که بود؟
یوهان کریستین فریدریش هولِْدْرلین، شاعر آلماني، در بیستم مارس ۱۷۷۰م به دنیا آمد و پس از تحصیالت 
دبیرستاني، به تحصیل در رشته علوم الهي پرداخت.وي پس از چهار سال علم آموزي در این رشته، از مدرسه 
بیرون آمد در حالي که در وجودش عرفان و الوهیتي آمیخته با احساسي مربوط به عالم انسانیت و عالم مادي 
به وجود آمده بود.او کشیش پروتستان نشد اما به وسیله اشعار مذهبي خود، مروج و مبلغ دین گشت.هولدرلین 
جواني خیال پرور بود، سخت تحت تأثیر انقالب فرانسه قرار گرفت و در مغز خود، خیال نو ساختن وضع بشر 
براس��اس افکار آزادي خواهانه و اشتراک معنوي انساني را مي پرواند.وي اولین سرودهاي روحاني را به کمال 
مطلوب انساني و آزادي تقدیم کرد و در زبان و بیاني فلسفي، به صورتي اعجاب آور به الهامات واالي مذهبي 
دست یافت که او را به قله هاي زیبایی در نغمه و سرود روحاني رسانده است.هولدرلین که پیوسته از تضاد میان 
رؤیا و واقعیت رنج مي بُرد و در آرزوي این بود که به هنر یونان باس��تان و تمدن کهن که در آن، هماهنگي 
خاصي میان مردم، طبیعت و عالَم مي دید بازگردد، بر آن شد که جهان واقعي را با دنیاي سراسر زیبایی یونان 
باس��تان بس��نجد، در حالي که جهان پیرامون خویش را عاري از هر نوع نزدیکي با قواي طبیعت و خدایاني 
مي دید که به این قوا تجسم مي دادند.در اشعار هولدرلین، تمایل به فرهنگ و زیبایی کالسیک قدیم و دنیاي 
کهن با ُصَور ذهني و اضطراب هاي رمانتیک آمیخته و حس��رت قرني طالیی و عطش براي اشتراک معنوي 

بشر در آن ها آشکار است

»الکساندر پوپ« که بود؟
الکساندر پوپ، ادیب شهیر انگلیسي در ۲۱ مي ۱۶۸۸م در خانواده اي ثروتمند در لندن به دنیا آمد، اما به علت وجود 
نقص عضو در جسم وي، پدر و مادرش او را در خانه اي خارج از شهر تحت تربیت قرار دادند و وسایل تحصیالت 
جدي او را فراهم س��اختند.پوپ در پانزده سالگي به زبان هاي یوناني، التیني، فرانسوي و ایتالیایی تسلط یافت و 
در ۲۳ س��الگي منظومه اي علمي و تحقیقي انتش��ار داد که در آن به منتقدان، حسن نیت در نقد را همراه با خوي 
مسالمت آمیز پیشنهاد مي نمود.اما مخالفان با لحني تند به این اثر تاختند و همین امر عکس العمل هاي کینه توزانه اي 
در پوپ پدید آورد که پیش از آن در طبعش نبود.به طوري که بعدها به سرودن اشعار هجوآمیز پرداخت و آنها را در 
چندین جلد منتشر کرد.وي در دوره اي رشد کرد که آن چیزي که بیش از ذوق و ظرافت و هنر در عالم ادب اهمیت 
داشت منطق و استدالل بود و به همین جهت، در آثار پوپ این جنبه اهمیت فراواني یافته است.پوپ سخت تندخو 
و در ارائه مطالب و روش هاي ادبي و فلسفي، کوتاه و روشن و صریح بود.او هم چنین عالوه بر سرودن شعر، منتقد 
بزرگي نیز به شمار مي رفت و در محدوده سبک و شیوه کار و احساِس عصِر خویش، استادي بلندپایه محسوب 
مي شد.پوپ از سال ۱۷۱۵م به ترجمه ایلیاد و سپس اودیسه، اثر معروف هومر، شاعر تواناي یونان پرداخت.ترجمه 
این دو اثر، پوپ را در ردیف مشهورترین شاعران انگلستان قرار داد و در عین حال، وي را به ثروتي عظیم رسانید.

پوپ در زبان شعر وسواس و دقت فوق العاده داشته و صّحت خاصي به کار برده است و به سبب همین خصوصیت، 
اشعار او به کشور فرانسه راه یافته و راه نفوذ و ادبیات انگلیسي را در خارج از کشور گشوده است.

حکایت خلیفه عباسي و غالمش
در قابوس نامه عنصرالمعالي آمده است که متوکل خلیفه عباسي غالمي به نام فتح داشت و به او انواع فنون آموخته 
بود.روزي که شنا مي آموخت، فتح دور از چشم مربیان خود در دجله مشغول شنا شد که آب طغیان کرد و او را با خود 
برد.متوکل وقتي خبر را شنید بسیار غمگین شد و اعالم کرد تا او را نیابید غذا نخواهم خورد، شناگران ماهر جستجو 
آغاز کردند ولي اثري از او نیافتند پس از یک هفته مالحي او را زنده در یکي از شکاف هاي کنار دجله به سالمت 
یافت.مالح فتح را گرفت و پیش خلیفه آورد.خلیفه بسیار خوشحال شد و دستور داد غذا آماده کنند زیرا مي پنداشت 
که فتح هفت ش��بانه روز غذا نخورده اس��ت.فتح گفت: یا امیرالمومنین من سیرم.متوکل گفت: مگر از آب دجله 
سیري؟فتح گفت: نه من این هفت روز گرسنه نبودم که هر روز ناني بر طبقي نهاده، بر روي آب فرود آمدي و من 
جهد کردمي و بگرفتمي و زندگاني من از آن نان بود و بر هر ناني نبشته بود: »محمد بن الحسین االسکاف«متوکل 
فرمود که: در شهر منادي کنید که آن مرد که نان در دجله مي افکند کیست؟روز دیگر مردي بیامد و گفت: منم.
متوکل گفت:به چه نشان؟ مرد گفت: بدان نشان که نام من بر روي هر ناني نبشته بود: محمدبن الحسین االسکاف.

خلیفه گفت این نشان درست آمد اما چند گاهیست تو نان در دجله مي افکني؟گفت: یک سال است.گفت: غرض تو 
از این چه بوده است؟گفت: شنیده بودم که نیکي کن و به رود انداز که روزي بر دهد.به دست من نیکي دیگر نبود 

آنچه توانستم کردم.متوکل گفت: آن چه شنیدي کردي و بدانچه کردي ثمرت یافتي.
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