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اگرچه ظرفیت های گسترده ای برای توسعه تجارت 
ایران و ترکی��ه وجود دارد اما تاکنون توجه چندانی به 
آنها نشده و به جای تجارت ۳۰ میلیاردی با این کشور 

حجم تجارت به ۱۱ میلیارد دالر خالصه شده است.
به گ��زارش خبرنگار مهر، بررس��ی وضعیت روابط دو 

کشور ایران و ترکیه نشان می دهد که اگرچه...

 تجارت ۳۰ میلیارد دالری 
مورد غفلت قرار گرفت

فراز و نشيب روابط تجاری ايران و ترکيه؛

شکاف مالیاتی در ایران چقدر است؟ 

همین صفحه

صفحه6

ب��ه رغم آنکه مصوبه الگوی کش��ت در س��ال ۸۸ به 
تصویب رسید، اما طی این سال ها دولت های مختلف 
به دالیل متعدد نتوانستند آن را اجرا کنند. آقای علیرضا 
مهاجر معاونت زراعت وزارت جهاد اذعان می کند که 

الگوی کشت برنامه فرا وزارتخانه ای و در بحث...

 13سال از مصوبه
 الگوی کشت گذشت 

چند درصد از کشاورزی زير الگوی کشت رفت؟

رئیس جمهور:
مذاکرات را طرف 

غربی با مشکل مواجه 
کرد

از اخالق من تملق نیست مگر در جستن دانش. پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

 گاف دولت روحانی
 در برجام

محمدحسن آصفری  ���
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور 

مجلس
گاف��ی که تی��م مذاکره 
کننده قب��ل داد و برجام 
را به مس��ائل سیاسی و 
داخلی گ��ره زد یا اینکه 
در دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری 
این موضوع را اصل قرار داد س��بب شد 
تا در موض��وع توافق برج��ام، عجوالنه 
تصمی��م بگیریم و این تصمیم عجوالنه 
س��بب شد تا برجام کشور را به بن بست 
بکش��اند. این در حالی اس��ت که ما در 
ح��وزه های اقتصادی و مالی قبل توافق 
برجام با دیگر کشورها مذاکره می کردیم 
و راهکارهایی برایمان وجود داش��ت اما 
ب��ه دلیل امتیازهای بیش از حدی که به 
طرف مقابل داده شد، جلوی کارها گرفته 

شد. مهمترین امتیازهایی که...
ادامه در همین صفحه ���

شکست آمریکا در ائتالف 
عبری-عربی

محمدصالح جوکار  ���
رئیس کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و 

شوراها در مجلس
عربس��تان  درخواس��ت 
س��طح  تغیی��ر  ب��رای 
مذاک��رات ب��ا ای��ران از 
به سیاس��ی و  امنیت��ی 
علنی با وجود س��فر اخی��ر بایدن به این 
کش��ور حائز اهمیت اس��ت، قرار بود در 
سفر بایدن به منطقه غرب آسیا، ائتالف 
عربی-عب��ری علیه جبه��ه مقاومت از 
جمله ایران تش��کیل ش��ود، از قبل هم 
بیان ش��ده بود که این حض��ور و آمدن 
رئیس جمهور آمریکا به سطح منطقه و 
انجام هرگونه توافقی با شکس��ت مواجه 
خواهد شد چرا که امروز آمریکایی ها در 
منطقه غرب آسیایی به بن بست سیاسی 
و امنیتی خورده اند. نکته دیگر این است 

که جنگ های نیابتی که...
ادامه در همین صفحه ���

رئیس جمه��ور گفت: غربی ها در حین انج��ام مذاکرات با 
صدور قطعنامه در ش��ورای حکام آژانس بین المللی انژری 
اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی صبح سه شنبه 
در بیست و پنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور، 
در تبیین جایگاه و اهمیت واالی آئین عبادی سیاسی نماز 
جمعه در کشور، گفت: امروز تریبون نماز جمعه محلی برای 
تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغه های 
مردم است. ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به 
شمار می آیند و بر همین اساس می توان گفت که این علمای 
بزرگوار نقش بسیار حائز اهمیتی در کارآمدی نظام حکمرانی 
دارند و در توفیقات دولت سهیم هستند. وی با تاکید بر نقش 
مهم ائمه جمعه در ش��کل گیری ارتباط مؤثر و مفید و میان 
دولت و ملت، افزود: ائمه جمعه از فرماندهان جهاد تبیین در 
اقصی نقاط کشور هستند و به دلیل ارتباط وثیقی که با بدنه 
جامعه دارند، زبان گویای مردم به ش��مار می آیند لذا نقش 
مهمی را در انتقال مطالبات مردم به مسئوالن ایفا می کنند. از 
این منظر، نقش ائمه جمعه در ساختار نظام حکمرانی کاماًل 
مبنایی و راهبردی اس��ت. رئیس جمه��ور در دومین بخش 
از س��خنرانی خود، به تبیین عملکرد دولت در عرصه های 
مختلف در یک سال گذشته پرداخت و با اشاره به توفیقات 

به دس��ت آمده در حوزه دیپلماسی، اذعان داشت: از ابتدای 
استقرار دولت اعالم کردیم که تقویت سیاست همسایگی، 
اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی است و در همین راستا 
گام برداش��تیم. خوشبختانه این تغییر ریل راهبردی، سبب 
شد که تراز تجاری ایران با همسایگان مثبت شود و ارزش 
مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا یابد. رئیسی برنامه ریزی 
برای تأمین امنیت غذایی و افزایش حجم تولیدات کشاورزی 
را دیگر توفیق دولت در ماه های گذش��ته خواند و گفت: در 
بخش کش��اورزی در اثر برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته، 
ش��اهد افزایش قابل توجهی در حجم تولیدات بوده ایم و تا 
به امروز قریب ۷ میلیون تن محصول از کشاورزان خریداری 
شده است. وی در ادامه در تشریح برنامه های دولت در حوزه 
جذب س��رمایه گذاری، گفت: رونق اقتص��اد ملی و ارتقای 
شاخص های اقتصادی در کشور بدون جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی ممکن نیس��ت. دولت برنامه های متنوعی 
در ای��ن ح��وزه دارد و ت��الش می کن��د از طری��ق جذب 
سرمایه گذاری در راستای توسعه اشتغال پایدار، رونق تولید 
و رشد اقتصادی گام های مستحکمی بردارد. رئیس جمهور 
همچنین با اشاره به تالش دولت برای عدالت محور کردن 
بودجه ۱۴۰۱ بر اساس سند آمایش سرزمینی، اظهار داشت: 
جهت گیری مبنایی دولت، در راستای مردمی کردن اقتصاد 

و عدالت محوری در همه عرصه هاس��ت. بر همین اس��اس 
چه در قانون بودجه س��الیانه و چ��ه در تدوین برنامه هفتم 
توسعه، تالش داریم به سمت تحقق عدالت و مردم محوری 
حرکت کنیم. رئیس��ی با اشاره به برخی مطالب مطرح شده 
از س��وی ائمه جمع��ه، مبنای انتصاب��ات در دولت را جذب 
نیروهای کارآمد، پرتالش و باانگیزه عنوان کرد و گفت: بارها 
تأکی��د کرده ایم و دولت از نیروهای کارآمد، جوان و انقالبی 
استفاده ش��ود و نیروهای بی انگیزه و ناکارآمد کنار گذاشته 
شوند. وی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت: 
اجرای قانون مالک اس��ت و در این زمینه نباید بر اس��اس 
سالیق شخصی عمل کرد. رئیس جمهور در بخش پایانی 
سخنان خود به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم ها اشاره 
کرد و گفت: جمهوری اس��المی ایران هرگز از میز مذاکره 
کنار نرف��ت. این غربی ها بودند که در حین انجام مذاکرات 
با صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند. رئیس��ی با بیان 
اینکه به نتیجه رس��یدن مذاکرات بیش از همه چیز نیازمند 
اراده طرف مقابل است، خاطرنشان کرد: موضوع جمهوری 
اسالمی ایران منطقی و عقالنی است و بدیهی است طرف 
مقابل هم اگر منطقی و عقالنی رفتار کند، مذاکرات می تواند 

منتج به نتیجه شود. 

مذاکرات را طرف غربی با مشکل مواجه کرد
رئیس جمهور:

ادامه از همین صفحه ���
...ب��ه غربی ها دادیم موضوع توید اورانیوم غنی ش��ده بود، 
با اورانیومی که داشتیم می توانستیم به طرف های مقابل 
فش��ار بیاوریم و آنها مجبور بودند که در مذاکرات با ما به 
توافق برس��ند ام��ا وقتی که تمام اورانی��وم را تحویل آنها 
دادیم، دستمان خالی شد و این مسئله سبب سوء استفاده 
آمریکایی ها و غربی ها ش��د. آقای روحانی رئیس جمهور 
سابق اخیرا گالیه ای را در مورد قانون اقدام راهبردی عنوان 
کرده اما این قانون مسیر احیاء مذاکرات برد- برد را ایجاد 

کرده و زمینه را فراهم می کند. غربی ها باید بدانند که امروز 
مجلس شورای اسالمی و دولت گزینه های دیگری را دارد 
لذا اگر طرف مقابل در حوزه برجام حاضر به توافق و اجرای 
تعهدات ش��ود، برنامه خود را دنبال می کند. شورای عالی 
امنیت ملی باید ظرف زمانی را برای بازگش��ت طرف های 
مقابل به تعهدات برجام و میز مذاکره مش��خص کند، اگر 
آنها تا زمان مشخص به میز مذاکرات بازنگردند و نسبت به 
انجام توافق کاری انجام ندهد، ما پیشنهادات خود را ارایه و 
دولت را ملزم به انجام آنها خواهیم کرد کما اینکه در قانون 

اقدام راهبردی هم تکالیفی برای دولت پیش بینی ش��ده 
اس��ت. تعلل و توقف این موضوع به نفع آمریکا و غربی ها 
هم نخواهد بود. ما نمی توانیم منتظر غربی ها بمانیم تا نهایت 
ما را بن بس��ت بکشانند. موضوع سپاه خارج از این مسائل 
است، تحریم سپاه بهانه ای است که آمریکا مطرح می کند، 
آنها می خواهند اختالف��ی بین مردم و مجموعه نیروهای 
انقالب ایجاد کند. اختالفات ما با غربی ها در برجام مربوط 
به تحریم سپاه نیست بلکه به موضوعات دیگری است که 

در چارچوب برجام باید حل و فصل شود.

ادامه از همین صفحه ���
... آمریکا علیه جبهه مقاومت در سطح منطقه راه اندازی 
کرده به جایی نرسیده است به نحوی که در سوریه و لبنان 
با شکس��ت مواجه شد و در یمن با مشکالت جدی تری 
رو به رو اس��ت. همچنین کشورهای منطقه متوجه شده 
اند آمریکا نمی تواند پش��تیبان ق��وی در بحران ها برای 
آنها باش��د. یقینا وقتی منافع آمریکا ایجاب کند که پشت 
کشورها را خالی کند، واشنگتن این کار را خواهد کرد زیرا 
به دنبال این نیستند در جایی که سود سرشار نداشته هزینه 
ای برای مردم و کش��ورهای دیگر بدهد. معرفی سفیر از 

س��وی امارات و کویت به ایران و افزایش ارتباط از کاردار 
به سفیر با این دو کش��ور نیز در این راستا صورت گرفته 
است، از سوی دیگر رژیم صهیونیستی بی ثبات و ناپایدار 
اس��ت و کشورهایی که در منطقه غرب آسیا قرار دارند در 
صورتی که با این رژیم ائتالف کنند آبرویش��ان در مقابل 
ملت هایشان می رود این ائتالف هرگز موفق نخواهد بود 
و حتی ایجاد نمی ش��ود و بسیاری از کشورهای عربی به 
دنبال آن هس��تند با جمهوری اسالمی گفتگو و تبادالت 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشند. امروز عربستان 
به عنوان بازیگر در سطح منطقه غرب آسیا به این نتیجه 

رس��یده اس��ت که با مقابله با جبهه مقاومت راه به جایی 
نخواهد بود و در مقابل جبهه مقاومت به خصوص انصاراهلل 
یمن ضعیف است و متوجه شده که ایران به عنوان لنگرگاه 
از ثبات و پایداری برخوردار است، در مناقشات منطقه ای 
به نفع ملت ها گام برداش��ته و ایران قابل اتکا است. روند 
افزای��ش ارتباط با ایران ادامه پی��دا خواهد و دیگران هم 
درخواست برقراری ارتباط و گفتگو با جمهوری اسالمی را 
خواهند داشت، قطعا در آینده با مشارکت کشورها و دولت 
های منطقه بدون نیاز به کشورهای فرامنطقه ای مسائل 

منطقه را در داخل حل کنیم.

گاف دولت روحانی در برجام

شکست آمریکا در ائتالف عبری-عربی
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محمد اسالمی گفت: دوربین های برجامی با هدف رفع 
اتهامات نصب ش��د و اگر قرار بود اتهامات پابرجا بماند، 
دلیلی نداشت تا دوربین های برجامی وجود داشته باشد. 
محمد اس��المی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
ان��رژی اتمی در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه هم افزایی 
مدیری��ت ای��ران ۱۴۰۱ درب��اره آخرین اخب��ار در حوزه 
فعالیت های صنعت هس��ته ای کشور گفت: بسیار مهم 
اس��ت تا همه مردم و مسؤوالن کشور، حافظه تاریخی 
خود را به هنگام کنند؛ ۲۰ س��ال است که این کشور ها 
به جمهوری اس��المی ایران اتهام می زنند، هر روز یک 
جای جدید را آدرس داده اند. بررسی های تاریخی نشان 
می دهد به صورت مرتب پرونده ما را به ش��ورای امنیت 

س��ازمان ملل ارجاع داده و علیه ما قطعنامه وضع کرده 
و علی��ه ما تحریم اعمال کرده اند. اس��المی اضافه کرد: 
در طول این ۲۰ س��ال؛ همه دولت های گذشته مذاکره 
کرده اند و حاصل این مذاکرات تبدیل به س��ند برجام در 
چارچوب خاص خود ش��ده اس��ت، اکنون این کشور ها 
دوباره اتهامات قبلی را در قالب اس��ناد جعلی و مکان ها 
و مدارک ادعایی بر روی میز گذاشته اند. اساس پذیرش 
جمهوری اسالمی ایران در برجام، این بوده است که رفع 
اتهامات صورت گیرد و اعتمادس��ازی شود و جمهوری 
اس��المی پذیرفته که فعالیت های غنی سازی اورانیوم را 
محدود کند، ظرفیت و س��رعت حرکت خود را کاهش 
دهد تا اعتمادس��ازی اتفاق بیفتد، اما طرف مقابل پایبند 

نبوده است. وی تصریح کرد: هنگامی که نظارت ها تشدید 
شده و جمهوری اس��المی ایران موارد را پذیرفته، برای 
رفع اتهامات علیه کشور بوده است. رئیس سازمان انرژی 
اتم��ی درباره نصب دوربین های برجامی نیز توضیح داد: 
دوربین های برجامی با هدف رفع اتهامات نصب شد و اگر 
قرار بود اتهامات پابرجا بماند، دلیلی نداشت تا دوربین های 
برجامی وجود داشته باشد؛ بنابراین این دوربین ها به دست 
آژانس بین المللی انرژی اتمی جمع و پلمب ش��ده و در 
تأسیس��ات نگهداری می شود. وی عنوان کرد: متأسفانه 
شاهد به اصطالح نوعی »لفاظی« از سوی طرف مقابل 
هس��تیم در حالی که باید گفت جمهوری اسالمی ایران 

هیچ گاه پنهان کاری نداشته است.

دوربین های برجامی آژانس جمع آوری و پلمب شده اند
رئیس سازمان انرژی اتمی:
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ايران و جهان

   تعامل مردم و دولت بسیار حائز 
اهمیت است

معاون اول رییس جمهور گفت: تعامل مردم و 
دولت بسیار حائز اهمیت است و هر جا اعتماد 
مردم را در هر زمینه ای به دس��ت آوردیم به 
موفقیت رسیدیم.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
محمد مخبر در همایش آغازین سال زراعی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱ با عنوان طرح جهش تولید در 
دیمزارهای کشور، برنامه ریزی و اجرای این 
طرح را حرکت در مس��یری مقدس دانس��ت 
و گف��ت: عزم جدی م��ا در این خصوص به 
واسطه اهمیت امنیت غذایی و کشاورزی در 
کشور است.معاون اول رئیس جمهور ضمن 
تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت های مردمی در 
کشور، گفت: تعامل مردم و دولت بسیار حائز 
اهمیت اس��ت و هر جا اعتماد مردم را در هر 
زمینه ای به دست آوردیم به موفقیت رسیدیم.

مخبر در ادامه با اش��اره به وسعت سه استان 
شمالی ایران و میزان بارندگی در این استان ها 
گفت: باید ضم��ن اس��تفاده از ظرفیت های 
مختلفی که در کشور وجود دارد، فناوری های 
روز دنیا برای افزایش بهره وری و درآمدزایی 
در حوزه کش��اورزی و سایر حوزه ها در کشور 
نیز مورد توجه قرار داشته باشد.وی همچنین 
به مشکالت کش��ور در زمان روی کار آمدن 
دولت س��یزدهم از جمله ذخایر بسیار نگران 
کننده در قبل اش��اره و تصری��ح کرد: دولت 
شرایط بس��یار سختی را پشت سر گذاشت و 
بعد از چند ماه توانس��تیم با وجود مشکالت 
بین المللی و منطقه ای، خشکسالی و تغییرات 
اقلیمی، عمده ذخایر کش��ور را به باالی ۶۰ 
درصد و در برخی اقالم تا ۹۰ درصد برسانیم.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص اهمیت 
کش��ت دیم در کش��ور، افزود: باید به سمتی 
حرکت کرد ک��ه حتی یک متر زمین دیم در 
کش��ور نباشد که زیر کشت نرفته باشد و اگر 
زمین کشاورزی بدون استفاده بماند، حتماً به 

دلیل ضعف مدیریتی است.

رسیدن به توافق به تصمیم و اراده 
آمریکا بستگی دارد

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان 
گف��ت: تواف��ق در مذاک��رات ب��ه تصمیم و 
اراده آمریکا بس��تگی دارد.به گزارش »عصر 
ایران، ناصر کنعانی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان در صفحه ش��خصی خود 
نوش��ت: جمهوری اس��المی ایران در برجام 
بوده و هست، طرفی که برای بازگشت، باید 
حس��ن نیت و التزام خود را ثابت کند، دولت 
آمریکا اس��ت. وی تاکید ک��رد: ما همچنان 
به دس��تیابی به توافقی خ��وب، قوی و پایدار 
ک��ه منافع پیش بینی ش��ده در برجام را برای 
ایران تضمین کند، متعهد هس��تیم. رسیدن 
ب��ه چنین توافقی، به تصمی��م و اراده آمریکا 

بستگی دارد.

رژیم صهیونیستی هر روز یک حادثه را 
تجربه می کند

وزیر اطالعات گفت: رژیم صهیونیس��تی هر 
روز ی��ک حادثه را تجربه می کن��د و این از 
توفیقات جبهه مقاومت و برکاتی اس��ت که 
از مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به 
جای مانده است.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حجت االسالم سیداس��ماعیل خطیب، وزیر 
اطالعات در نخستین روز بیست و پنجمین 
گردهمایی سراس��ری ائمه جمعه کشور که 
عصر دوشنبه سوم مردادماه در تهران برگزار 
ش��د گفت: دولت مردمی و انقالبی حضرت 
آی��ت اهلل رئیس��ی تصمی��م ج��دی دارد که 
فرامین، بیان��ات و رهنمودهای رهبر فرزانه 
و حکیم انق��الب اس��المی را عملیاتی کند 
که این امر با یاری امامان جمعه و جماعات 
و صبر و اس��تقامت مردم امکان پذیر است.

وزیر اطالعات گفت: علی رغم سرمایه گذاری 
دش��من و کارزار جنگ های همه جانبه علیه 
امنیت کش��ور، شرایط امنیتی کشور مطلوب 
اس��ت و در این دولت مردم��ی و انقالبی با 
هم افزایی و هماهنگی و همکاری مناس��ب 
و هم��ه جانبه که بین دس��تگاه های نظامی، 
انتظام��ی، قضائی و اطالعاتی به وجود آمده 
است، شاهد اقتدار امنیتی مطلوبی در کشور 
هستیم.حجت االس��الم خطی��ب همچنی��ن 
حرکت ها و اقداماتی که رژیم صهیونیس��تی 
در راس��تای ایج��اد ناامن��ی و خرابکاری در 
کش��ور دنبال می کند را مورد اشاره قرار داد 
و تصریح کرد: س��ربازان گمن��ام امام زمان 
)عج( موفق ش��دند یکی از تیم های عملیاتی 
رژیم صهیونیس��تی را، بر خالف اعالم یکی 
از رس��انه های داخلی، قبل از اینکه موفق به 
بمب گذاری ش��وند دستگیر و توطئه آن ها را 

خنثی نمایند.

حمله پهپادی جدید ترکیه به شمال 
الرقه

مناب��ع س��وری از حمله پهپ��ادی ترکیه به 
ش��هر عین عیسی در ش��مال الرقه و دیدار 
فرمانده��ان خب��ر دادند.به گ��زارش صدی 
البلد، منابع سوری از حمله پهپادی ترکیه به 
شهر عین عیسی در شمال الرقه خبر دادند.
این منابع اعالم کردند که در حمله پهپادی 
ترکیه دو نفر زخمی ش��ده ان��د که جراحت 
یکی از آنها شدید است و به بیمارستان الرقه 
منتقل ش��ده است.این دومین حمله طی ۱۲ 
ساعت اخیر محسوب می شود.منابع سوری 
گزارش دادند که پهپاد ترکیه، س��اعاتی قبل 
هم روس��تای بیرع��رب در حومه تل ابیض 
در ش��مال الرقه را هدف قرار داده بود.منابع 
وابس��ته به مخالفان سوری اعالم کردند که 
از آغاز س��ال ج��اری ۲۰۲۲ میالدی، ترکیه 
۴۰ حمله پهپادی به ش��مال و شمال شرق 
سوریه انجام داده است که ۲۹ کشته برجای 
گذاش��ته اس��ت که دو کودک و ۱۰ زن در 
می��ان آنها وج��ود دارد و بیش از ۷۸ نفر هم 
بر اثر این حمالت زخمی ش��ده اند. از سوی 
دیگر منابع خبری اعالم کردند که ش��ماری 
از فرماندهان ارتش ترکیه با تروریستها جبهه 
النصره در ادلب دیدار کرده اند. بر اساس این 
گزارش، فرمانده��ان ارتش ترکیه با عناصر 
هیئت تحریر الش��ام )جبهه النصره( در شهر 
ادلب که تحت اشغال گروههای تروریستی 

دیدار کردند.

آمریکا باید منابع مالی افغانستان را 
بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند

سرپرس��ت وزارت خارج��ه دول��ت موق��ت 
طالبان در افغانس��تان در نشس��ت امروز در 
تاش��کند تأکید کرد: آمریکا باید منابع مالی 
افغانس��تان را بدون هیچ قید و ش��رطی آزاد 
کند.به گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، شهر 
تاشکند پایتخت کش��ورش ازبکستان امروز 
سه ش��نبه و فردا چهارشنبه میزبان نشست 
بین  الملل��ی در خصوص وضعیت اقتصادی، 
امنیتی و بازس��ازی افغانستان است و در این 
نشس��ت نمایندگان چند کش��ور و نهادهای 
بین  المللی شرکت کرده اند.بر اساس اعالم 
این رسانه، امیرخان متقی سرپرست وزارت 
خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان نیز 
به نمایندگی از کشور در این نشست حضور 
دارد.سرپرس��ت وزارت خارجه دولت موقت 
طالبان در افغانس��تان در نشس��ت امروز در 
شهر تاشکند در سخنانی اعالم کرد: آمریکا 
باید منابع مالی افغانس��تان را بدون هیچ قید 
و ش��رطی آزاد کند. آمریکا فعالیت  هایی را 
مس��دود کرده که ضرر آن فق��ط و فقط به 
مردم عادی افغانس��تان می  رسد.وی در این 
باره اضافه کرد: ما هیچ کارمندی را به دلیل 
اختالف سیاس��ی برکنار نکردیم. با توجه به 
محدودیت  ها و امکانات توانستیم در بخش  
های آموزش، تجارت و بهداش��ت به مردم 
خدماتی ارائه دهیم و در حال حاضر دانشگاه 
و هزاران مدرسه باز بوده و ۱۰ میلیون دانش 

آموز در حال تحصیل در افغانستان هستند.

واکنش شدید اللحن جهاد اسالمی به 
جنایت جدید صهیونیستها

جنبش جهاد اسالمی فلسطین ضمن محکوم 
کردن جنای��ت تخریب منازل ش��هروندان 
فلس��طینی توس��ط رژی��م صهیونیس��تی، 
اعالم کرد ک��ه این اقدام تالش��ی بیهوده 
برای ترمیم وجهه تخریب ش��ده این رژیم 
در برابر مقاومت اس��ت.به گ��زارش پایگاه 
خبری فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین در بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
جنایت تخریب منازل شهروندان فلسطینی 
توس��ط رژیم صهیونیس��تی، اعالم کرد که 
این اقدام تالشی بیهوده برای ترمیم وجهه 
تخریب ش��ده این رژی��م در برابر مقاومت 
اس��ت.در بیانیه جنبش جهاد اسالمی آمده 
است: تخریب منازل شهروندان فلسطینی، 
در امتداد سیاس��ت مجازات دس��ته جمعی 
علی��ه ملت فلس��طین ص��ورت می گیرد و 
تالش��ی بیهوده برای وجهه تخریب ش��ده 
این رژی��م در براب��ر مقاومت اس��ت.جهاد 
اس��المی فلس��طین افزود: تروریسم رژیم 
صهیونیس��تی برای جامعه جهانی آش��کار 
ش��ده اس��ت، ولی ای��ن تروریس��م با هیچ 
واکنش��ی مواجه نمی ش��ود.در بخش دیگر 
بیانیه جهاد اسالمی فلس��طین آمده است: 
تاکید می کنیم که تالش های سران دشمن 
صهیونیس��تی، ایجاد توهم پی��روزی برای 
جامعه صهیونیس��تی است و آنها با تخریب 
منازل نیروهای مقاومت در صدد ایجاد این 
توهم هستند.جهاد اسالمی فلسطین تاکید 
کرد که ملت فلسطین با عزم راسخ به نبرد 
خ��ود با دش��من و دفاع از حقوق مش��روع 
خ��ود در تمام اراضی اش��غالی ادامه خواهد 
داد. بیانیه مذکور اف��زود: ملت بردبار ما در 
طی ده ه ها نبرد با دشمن ثابت کرده است 
که سیاست تخریب منازل نخواهد توانست 
باع��ث تضعی��ف روحیه مقاوم��ت در میان 

شهروندان فلسطینی شود.

اخبار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در زمان جراحی اقتصادی 
هس��تیم و اینکه در چنین شرایطی وقت دولت، مجلس و وزارت خانه ها را 
صرف تفکیک وزارتخانه ها کنیم اصال به صالح نیست. محسن زنگنه در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« در رابطه با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین شنیده های اخیر درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، 
گفت: حتی اگر فرض کنیم تفکیک وزارت خانه هایی همچون صمت و راه 
و شهرسازی فکر خوب و به جایی باشد، به نظر می رسد شرایط فعلی وقت 
مناس��بی برای این اقدام نیس��ت چراکه این تصمیم باعث از دست رفتن 
زمان بس��یار زیادی خواهد شد. وی تصریح کرد: وزیر اگر وزیر باشد و در 

حوزه و وزارتخانه خود قدرتمند باشد می تواند با حدود چهار یا پنج معاونت 
ق��وی، امورات را ب��ه خوبی پیش ببرد. عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه ساختارهای قوی در وزارتخانه ها 
داریم، بیان کرد: وزارت و مدیریت یک هنر اس��ت. یک رئیس جمهور ۲۰ 
وزارت خانه را در زیر مجموعه دولت مدیریت می کند؛ آیا تا به حال به این 
فکر کرده ایم که کار ریاس��ت جمهوری را تقسیم کنیم و دو رئیس جمهور 
برای دولت انتخاب کنیم؟ خیر! یک رئیس جمهور توانمند انتخاب می شود 
و وزارتخانه ه��ا و مجموعه دولت را مدیری��ت می کند. زنگنه عنوان کرد: 
در رده پایین ت��ر نیز همین موض��وع صدق می کند یعنی اگر وزیر، قوی و 

کارآمد باش��د و مدیریت را بشناسد، می تواند مسیر را به خوبی پیش ببرد. 
وی با بیان اینکه تفکیک وزارت خانه ها و بازگشت به حالت گذشته هزینه 
هنگفت و زمان زیادی را به مجموعه حکمرانی تحمیل خواهد کرد، تأکید 
کرد: در زمان جراحی اقتصادی هستیم و اینکه بخواهیم در چنین شرایطی 
وقت دولت، مجلس و وزارت خانه ها را صرف چنین تصمیمات و مس��ائلی 
کنیم به هیچ به وجه به صالح نیس��ت. عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس ش��ورای اسالمی افزود: برخی اقدامات و تصمیمات باید در زمان 
آرامش صورت بگیرد، زمانی که تورم پایین و کنترل ش��ده باش��د، ثبات 
اقتصادی وجود داشته باشد و نگرانی حادی درباره اوضاع نداشته باشیم. 

وزارتخانه ها نباید در زمان »جراحی اقتصادی« تفکیک شوند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عصر سلطه آمریکا بر خاورمیانه پایان یافته است
اعتراف صریح نشریه آمریکایی فارن افرز:

یک نش��ریه آمریکایی با اش��اره به ای��ن که تالش های 
آمریکا برای یک جبهه متحد علیه ایران غیرسازنده است، 
تأکید کرد که عصر س��لطه آمریکا بر منطقه غرب آسیا 
به پایان رس��یده است. نش��ریه تحلیلی »فارن افرز« به 
س��فر اخیر »جو بایدن« رئیس جمه��ور ایاالت متحده به 
س��رزمین اشغالی و ریاض اش��اره کرد و نوشت که سفر 
بایدن نش��ان داد که چرا واشنگتن هنوز منطقه را اشتباه 
گرفته است و س��پس توضیح داد که سفر رئیس جمهور 
آمری��کا به خاورمیانه با یک صدای رس��ا و بلند به پایان 
نرس��ید بلکه با صدایی ش��بیه به ناله به پایان رسید. این 
گزارش سپس نوشت، پاداش دست دهی بایدن با »محمد 
بن س��لمان« ولیعهد عربستان سعودی بسیار ناچیز بود و 
عربستان س��عودی متعهد به افزایش تولیدات نفت خود 
نش��د و هیچ مخالفی در عربس��تان آزاد نشد. حقوق بشر 
فقط زمانی مطرح ش��د که محمد بن س��لمان انتقادات 
درب��اره قت��ل »جمال خاش��قچی« روزنامه ن��گار منتقد 
عربس��تانی را که تحت دستور وی انجام گرفته است، رد 
کرد و این کار را از طریق اشاره به سکوت آمریکا در قبال 
قتل »شیرین ابوعاقله« خبرنگار الجزیره به دست نظامیان 
صهیونیس��ت انجام داد. عربستان سعودی در سفر بایدن 
اقدام چش��مگیری در زمینه عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی اعالم نکرد و هی��چ اتحاد امنیتی جدیدی 
ش��کل نگرفت. فارن افرز ادامه داد، ب��ا این حال، دولت 
بایدن جاه طلبی های گس��ترده تری برای این سفر داشت 
که به طور کامل در کارت امتیاز دستاوردهای کوتاه مدت 
گنجانده نش��ده اس��ت. دولت بایدن معتقد است که باید 
مجدداً تغییراتی را در روابط با عربس��تان و دیگر متحدان 
منطق��ه ای به وجود آورد و بر روابط با متحدان منطقه ای 
خود به منظور رسیدن به توافقی بهتر در خصوص طیفی 
از موضوعات متمرکز ش��ود. ناب��ودی احتمالی مذاکرات 
هسته ای ایران و شوک ناشی از حمله روسیه به اوکراین 
از اهمیت و فوریت بیش��تری برخوردار است. این نشریه 
س��پس توضیح داد، در حالیکه برخ��ی از آن هایی که در 
رسانه ها قبل از س��فر بایدن به منطقه شایعاتی را درباره 
ایجاد یک ائتالف نظامی رس��می با کشورهای عربی و 
رژیم صهیونیس��تی مطرح کردند و بعداً مشخص شد که 
بسیار نابهنگام بوده است اما هدف سفر بایدن سوق دادن 
منطقه به س��مت یک نظم منطقه ای بر اساس همکاری 
اس��رائیل و کش��ورهای عربی علیه ایران تحت هدایت 
آمریکا بود. طبق این گزارش، بایدن در این سفر گام های 
کوچکی در این مس��یر برداش��ت اما به شیوه ای نبود که 

به افزایش ثبات منطق��ه ای کمک کند. معماری امنیتی 
پیش بینی ش��ده توس��ط دولت بایدن، جدید نخواهد بود. 
همسویی تل آویو به کشورهای عربی علیه ایران چندین 
دهه اس��ت که رشد داشته اس��ت. توافقات آبراهام که در 
ابت��دا تحت میانجیگری »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا بود، همکاری میان تل آویو و کش��ورهای 
عربی را رسمی و علنی می کند و مستقیماً مسئله فلسطین 
و حقوق بشر را از ترازو حذف می کند. طبق این گزارش، 
س��ازماندهی یک نظ��م منطقه ای در غرب آس��یا تحت 
رهب��ری ایاالت متح��ده از حداق��ل ۱۹۹۱ تاکنون یک 
سرگرمی برای آمریکا بوده است و در آن زمان آمریکا با 
موفقیت یک عملیات نظامی برای بیرون کردن »صدام 
حس��ین« رئیس جمهور معدوم عراق از کویت را رهبری 
کرد اما منطقه غرب آس��یا در بره��ه کنونی در وضعیتی 
نیس��ت که تحت رهبری واشنگتن باش��د و رهبران این 
منطقه ترجیح می دهند شروط خود را در دنیای چند قطبی 
پیش ببرند. در بخش هایی از این گزارش به سیاست های 
اشتباه رؤسای جمهور ایاالت آمریکا در قبال منطقه غرب 
آس��یا اشاره کرد و نوش��ت که ترامپ فشار به کشورهای 
عربی در زمینه سوابق حقوق بشری آن ها را متوقف کرد 
و آن ها را وادار به حل موضوع فلسطین کرد و دولت وی 
توافق هسته ای ایران را کنار گذاشت و در عوض سیاست 
»فشار حداکثری« را علیه جمهوری اسالمی ایران دنبال 

ک��رد اما بار دیگر تالش های وی برای تحمیل یک نظم 
منطقه ای نتیجه معکوس داد. این گزارش س��پس ادامه 
داد که دیدگاه بایدن به منطقه نش��ان داد که نقطه نظر 
نظم منطقه ای همچنان در بین سیاست های بایدن پایدار 
است. کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس تاحدودی 
به تقاضاهای واش��نگتن عادت کردند و نش��ان دادند که 
با هرگون��ه تالش آمریکا برای تغییر سیاس��ت ها مقابله 
می کنند. اعض��ای تیم بایدن اف��رادی از دولت کلینتون 
هس��تند که بر این باورند که درس های درستی از دوران 
ریاست جمهوری اوباما و ترامپ آموخته اند اما منطقه غرب 
آس��یایی که آن ها امیدوارند بتوانن��د آن را طراحی کنند، 
بیش��تر ش��بیه به نظم منطقه ای اس��ت که »جرج دابلیو 
بوش« رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده تمایل داشت 

به وجود آورد.
این نشریه آمریکایی ادامه داد، منطقه امروز با زمان های 
گذش��ته از نظم منطقه ای تحت رهبری آمریکا متفاوت 
اس��ت. منطقه غرب آس��یا در امروز در داخل چندقطبی 
است و قدرت اعراب از مرکز سنتی شام و مصر به خلیج 
فارس منتقل ش��ده است و در عین حال هم اکنون عصر 
س��لطه ایاالت متحده نیس��ت. این بدان معنا نیست که 
چیزی ش��بیه یک دوقطبی یا حتی چند قطبی جدید در 
جهان وجود دارد. این نشریه آمریکایی ادامه داد، ایاالت 
متحده حتی ب��دون رقیب واحد نیز مناب��ع یا توانمندی 

سیاس��ی را ندارد که بتواند نقش هژمون را در غرب آسیا 
ایفا کند. قدرت های منطقه ای دیگر معتقد نیس��تند که 
ای��االت متحده بتواند اقدام نظام��ی کند یا از آن ها دفاع 
کند. انقالب های عربی به کش��ورهای عربی نش��ان داد 
ه واش��نگتن قادر ب��ه تضمین ابقای رژیم هایی نیس��ت 
که ب��رای منافع آمریکا کار کردند. این گزارش س��پس 
نوش��ت که ش��کایات پی در پی کشورهای عربی از این 
که واش��نگتن آن ها را رها کرده است، نمایانگر احساس 
رو به رش��د ناامنی آن ها اس��ت و تردید های آن ها بسیار 
عمیق است و توانمندی آمریکا و اراده سیاسی این کشور 
بسیار ناکافی است. فارن افرز با اشاره به این موارد نوشت 
ک��ه آمریکا به جای آن ها به دنبال بازس��ازی یک نظم 
منطقه ای باش��د، با یک رویکرد بهتر می تواند کش��ورها 
را ترغی��ب کند تا اقداماتی را برای تنش زدایی در منطقه 
غرب آسیا در نبود رهبری آمریکا انجام دهند. طبق این 
گزارش، امارات عربی متحده در یکسال گذشته، با قطر 
و ترکی��ه روابطی را برقرار کرده اس��ت و آتش بس هایی 
در یمن و لیبی برقرار ش��د و حتی عربستان سعودی نیز 
گفت وگوهای مقدماتی با جمهوری اسالمی ایران برگزار 
کرد. این نش��ریه س��پس تأکید کرد که اقدامات آمریکا 
برای ایجاد یک جبهه متح��د علیه ایران می تواند برای 
این تالش های محلی کاماًل غیرس��ازنده باش��د. هرچه 
بیشتر آمریکا به سمت توسعه تعهدات نظامی و سیاسی 
ب��رای هدایت یک نظم منطقه ای جدید پیش رود، ثبات 
کمتری در منطقه غرب آسیا برقرار خواهد شد. فارن افرز 
توضیح داد که امروز،  منطقه خلیج فارس به یک منطقه 
مستقل تبدیل شده است و کشورهای عربی بیشتر تمایل 
دارن��د بدون همراهی با یک ابرقدرت وارد عمل ش��وند. 
در عین حال ایاالت متحده دچار یک آش��فتگی ناشی از 
درگیری  های سیاسی و قطبی  شدن ها است. واشنگتن تا 
حد زیادی حتی تظاهر به ترویج دموکراسی یا حقوق بشر 
را کنار گذاش��ته است. این گزارش در بخش پایانی خود 
نوش��ت، خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته ای ایران 
در س��ال ۲۰۱۸، تالش اوباما برای ایجاد نظم جایگزین 
را به طور مهلکی شکس��ت داد و حتی بایدن نتوانست بر 
اثرات سمی آن غلبه کند اما فشار برای پیشبرد یک اقدام 
قاطعانه رو به افزای اس��ت زیرا گزینه ها به پذیرش یک 
ایران هسته ای یا یک اقدام نظامی برای جلوگیری از آن  
محدود می ش��ود. مسیری که بایدن برای بازسازی یک 
نظم منطقه ای برمی دارد، احتمال آن نتیجه فاجعه بار را 

بیشتر می کند.

اوج گیری جناح راست افراطی در اراضی اشغالی چه معنایی دارد؟
درحال��ی که نزدیک به ۳ ماه تا زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی زودهن��گام در رژیم صهیونیس��تی باقی مانده 
اس��ت، حزب راس��تگرای افراطی صهیونیس��م توانسته 
جای��گاه خ��ود را تثبیت کن��د.در حالی ک��ه ۱۰۰ روز به 
برگزاری انتخابات پارلمانی در اراضی اش��غالی باقیست 
حزب راستگرای افراطی صهیونیسم مذهبی موفق شده 
خود را در س��پهر سیاسی رژیم صهیونیستی تثبیت کرده 
و در بیشتر نظرسنجی ها ۱۰ کرسی را به خود اختصاص 
دهد.سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ را می توان دوره بازیگری 
بالمن��ازع »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر پیش��ین و 
رهبر حزب لیکود در س��پهر سیاسی رژیم صهیونیستی 
دانس��ت. اعتبار باالی بی بی در این دوره باعث می شد 
اح��زاب مختلف و حتی نیروهای چپ گ��را و میانه رو نیز 
ب��رای همکاری و نقش آفرینی در کابینه های ائتالفی او 
از یکدیگر سبقت بگیرند. اما مشی تکروانه، اقتدارطلبانه 
و شخص محور وی رفته رفته باعث شد به ترتیب احزاب 
جناح چپ – میانه همکاری با او را تحریم کنند.با سرایت 
ای��ن ویروس به برخ��ی از ش��خصیت ها و احزاب جناح 
راست، عرصه بر نتانیاهو تنگ تر و تنگ تر شد. »آویگدور 
لیبرمن«، رهبر حزب اسرائیل خانه ما نخستین سیاستمدار 
راست گرا بود که از اواخر سال ۲۰۱۸ همکاری با بی بی 
را خاتم��ه داد و ه��م او بود که پ��س از انتخابات آوریل 
۲۰۱۹، جناح راس��ت – مذهبی را علی رغم برخورداری 
از ۶۵ کرس��ی، از تش��کیل مجدد کابینه محروم ساخت.

جدا شدن »گیدعون صعر« از حزب لیکود در اواخر سال 
۲۰۲۰ دومین ضربه ب��زرگ را به نتانیاهو از درون جناح 
راس��ت وارد کرد و نهایتاً شکل گیری تصویر عمومی از 
ناتوانی نتانیاهو در تش��کیل کابینه از یکس��و و اش��تیاق 
»نفتالی بنت«، رهبر پیش��ین حزب دست راستی یامیناه 
برای نخست وزیری از سوی دیگر نیز باعث شد یامیناه 
به عنوان س��ومین حزب دارای گرایش راست از نتانیاهو 
ببرد و با مخالفان او کابینه تش��کیل دهد.وقتی ریزش ها 
علیه نتانیاهو از اواخر سال ۲۰۱۸ به جناح راست سرایت 
کرد، بی بی به صرافت آن افتاد که برای خود رویش های 
جدیدی نیز رقم بزند. ب��رای این منظور نتانیاهو متوجه 
مجموعه ای از احزاب کوچک دس��ت راس��تی ش��د که 
عمدتاً گرایش راست افراطی داشتند. بدین ترتیب احزاب 

»خانه یهودی«، »اتحادیه ملی« )که از سال ۲۰۲۱ با نام 
صهیونیسم مذهبی فعالیت می کند( و »قدرت یهودی« 
ائتالفی با عنوان »اتحادیه احزاب دست راستی« تشکیل 
دادند. مسلماً این احزاب بدون ائتالف و تجمیع آرایشان 
هیچ شانس��ی برای گ��ذر از حد نص��اب ۳.۲۵ درصدی 
جهت ورود به کنست نداشتند. در انتخابات آوریل ۲۰۱۹ 
این ائتالف موفق به کس��ب ۵ کرس��ی شد.چند ماه بعد 
وقتی انتخابات مجددی در س��پتامبر همان سال برگزار 
ش��د، ائتالف مذکور با حزب »راست جدید« به رهبری 
نفتالی بنت و »آیلت َشِکد« نیز به توافق رسید و با عنوان 
»یامین��اه« به رقابت پرداخت و ۷ کرس��ی را به دس��ت 
آورد. البته حزب راست افراطی قدرت یهودی به رهبری 
»ایتمار بن گویر« به این ائتالف راه نیافت و ناچار ش��د 
به تنهای��ی وارد انتخابات ش��ود. در نتیجه این وضعیت 
حزب قدرت یهودی با کس��ب ۱.۹ درصد کل آرا )یعنی 
اندکی بیش از۸۳ هزار رأی( عماًل رأی الزم برای کسب 
۲ کرس��ی را از کف نتانیاهو خارج کرد. همین رویداد در 
انتخابات مارس ۲۰۲۰ نیز با ش��دت کمتری تکرار شد و 
ای��ن بار حزب قدرت یهودی نزدیک به ۲۰ هزار رأی به 

دست آورد و عماًل به هدر داد.
صهیونیسم مذهبی از مهره دست آموز تا مانع ائتالف ���

پ��س از اف��ول ائتالف بی بی با »بنی گانت��ز« در نوامبر 
۲۰۲۰ و قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در مسیر انتخابات 
چه��ارم، »بتصالئ��ل اصموطریچ«، رهبر حزب راس��ت 
افراطی صهیونیس��م مذهبی )اتحادیه ملی س��ابق( که 
مخالف جاه طلبی های نفتالی بنت برای نخس��ت وزیری 
بود، از ائتالف یامیناه خارج شد و تالش کرد خود ائتالفی 
با گرایش راس��ت افراطی تشکیل دهد. با کمک و فشار 
نتانیاه��و دو حزب قدرت یهودی و »نوام« نیز به ائتالف 
صهیونیسم مذهبی پیوستند. کمک های نتانیاهو به این 
ائتالف در این حد باقی نماند و بی بی برای آنکه بن گویر 
را به حضور در ائتالف صهیونیس��م مذهبی راضی کند، 
حاضر ش��د یکی از کرسی های فهرست انتخاباتی لیکود 
را به وی بدهد تا اگر حتی بن گویر نتوانس��ت از طریق 
فهرست انتخاباتی صهیونیسم مذهبی امکان حضور در 
کنست را پیدا کند نیز حتماً کرسی او در کنست تضمین 
شود.بی بی حتی فراتر از این با حزب صهیونیسم مذهبی 

توافق »تجمیع آرا« بس��ت که باعث می شد اگر میزانی 
از رأی یک��ی از ای��ن دو حزب باقی بماند ک��ه به اندازه 
کس��ب یک کرسی نباشد به حزب دیگر انتقال پیدا کند. 
در چنی��ن ش��رایطی و برخالف انتظ��ارات در انتخابات 
م��ارس ۲۰۲۱، ۲۲۵ ه��زار رأی )۵.۱ درص��د کل آرا( را 
به دست آورده و ۶ کرس��ی کنست را اشغال کردند.این 
حزب پلتفورم انتخابات��ی خود را بر مدار »تعریف هویت 
ملی براس��اس یهودیت«، »مخالفت با هرگونه واگذرای 
امتیازات سرزمینی به طرف فلسطینی«، »انضمام سراسر 
کران��ه باختری به اراضی اش��غالی«، »مخالفت با ازدواج 
همجنس  گرای��ان«، »افزایش بودج��ه  نهادهای آموزش 
مذهب یهود«، »کاهش چش��مگیر ق��درت دیوانعالی«، 
»توسعه شهرک های یهودی نش��ین در کرانه باختری و 
نقب و جلیل«، »تس��هیل مهاج��رت یهودیان به اراضی 
اشغالی« استوار کرده بود و خواستار محدود کردن اعراب 
س��اکن اراضی اش��غالی بود. پس از برگ��زاری انتخابات 
مارس ۲۰۲۱ مشخص شد احزاب هوادار نتانیاهو )لیکود، 
یهودیت متحد توراه، شاص و صهیونیسم مذهبی( روی 
هم رفته ۵۲ کرس��ی به دس��ت آورده ان��د و حتی اگر ۷ 
کرس��ی حزب یامین��اه نیز به آن اضافه ش��ود باز هم ۲ 
کرس��ی از ۶۱ کرس��ی الزم برای تشکیل ائتالف کمتر 
است. به همین دلیل حزب لیکود همزمان با تالش برای 
کمک به حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، اقدام 
به جلب آرای ش��هروندان عرب رژیم نیز می کرد. نهایتًا 
برای ح��ل این بحران نمایندگان حزب لیکود رهس��پار 
دی��دار با »منصور عباس«، رهبر فهرس��ت متحد عربی 
)رعم( ش��دند و سعی کردند با او به نوعی از توافق برای 
حمایت از تش��کیل کابینه ای به رهبری نتانیاهو برسند.
همکاری میان جناح »راس��ت - مذهبی« و حزب رعم 
برای تش��کیل کابینه می توانس��ت سه حالت متفاوت به 
خود بگیرد. اواًل اینکه حزب عربی رعم به طور رس��می 
به ائتالف بپیوندد و بخش��ی از کابینه باش��د که البته با 
ش��خصیت های ضد عربی همچ��ون اصموطریچ و بن 
گویر عملیاتی به نظر نمی  رسید.دومین حالت آن بود که 
حزب رعم بیرون از ائتالف باقی بماند ولی به کابینه رأی 
اعتم��اد دهد و در رأی گیری  ها از ائتالف جناح راس��ت 
حمایت کند. اما اصموطریچ اعالم کرد اجازه نخواهد داد 

کابینه جناح راس��ت به رأی منصور عباس متکی شود و 
با این گزینه هم مخالفت کرد.س��ومین و آخرین سناریو 
ای��ن بود که منصور عباس و س��ه نماینده دیگر حزب او 
یا در جلسه اخذ رأی اعتماد غیبت کنند و یا رأی ممتنع 
دهن��د که در این صورت کابینه نتانیاهو می توانس��ت به 
عنوان یک »ائتالف اقلیتی« مش��غول به کار ش��ود، اما 
اصموطری��چ این گزینه را نیز وتو کرد و گفت اگر حاضر 
به هیچ سطحی از همکاری با منصور عباس نیست و اگر 
قرار باشد غیبت نمایندگان حزب رعم، ائتالف را به قدرت 
برس��اند، خود به این ائتالف رأی منفی خواهد داد. بدین 
ترتیب به نظر می رس��د تحول حزب صهیونیسم مذهبی 
از »حمایت انفعالی« از نتانیاهو به »خط مش��ی گذاشتن 
برای او« با سرعت بی سابقه ای به وقوع پیوست و حزبی 
که با حمایت مستقیم نتانیاهو موفق به حضور در کنست 

شد، امکان تشکیل کابینه را از او گرفت.
تثبیت استحکام صهیونیسم مذهبی ���

تحوالت سیاسی دو ماه اخیر و انحالل مجدد پارلمان و 
برنامه ریزی ب��رای برگزاری انتخابات زودهنگام در اول 
نوامبر ۲۰۲۲، باعث شد صهیونیسم مذهبی با وجود آنکه 
عنوان یک حزب راس��ت افراطی را یدک می کش��د، به 
حزبی با دست کم ۱۰ کرسی مبدل شده که می تواند هم 
در تش��کیل ائتالف نقش بسیار مهم تری ایفا کند و هم 
سیاس��ت ها و خطوط قرمز بیشتری برای کابینه ائتالفی 
ترسیم کند. حزب صهیونیسم مذهبی در یک سال اخیر 
موفق شده از حاشیه سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی به 
مرک��ز آن حرکت کند و لذا تش��کیل ائتالف به رهبری 
حزب لیکود در چنین شرایطی متفاوت با قبل خواهد بود. 
ش��اید بتوان گفت از س��ال ۲۰۱۹ که نتانیاهو حاضر شد 
دس��ت احزاب مذهبی را در کابینه خود بازتر کند و بجز 
وزارت بهداشت و وزارت کشور، دو وزارتخانه دادگستری 
و آم��وزش و پ��رورش را نیز به آنها واگ��ذار کند، تحول 
بزرگی در س��اختار و مس��یر این ائتالف ب��ه وجود آمد و 
اکنون اگر صهیونیس��م مذهبی نیز بتواند با ۱۰ کرس��ی 
وارد ائتالف ش��ود، در صورت بازگشت نتانیاهو، به طور 
مش��خص کابینه به ش��دت افراطی تر به قدرت خواهد 
رس��ید که عملکرد آن حتی نسبت به سال های ۲۰۱۹ تا 

ژوئن ۲۰۲۱ نیز متفاوت خواهد بود.
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اقتصاد کالن

زنگنه: علت ابرمسئله امروز تورم 
انتظاری است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
ب��ر ل��زوم افزایش حق��وق بازنشس��تگان و 
پرداخت حداقلی از طرح رتبه بندی معلمان 
تاکی��د کرد. ب��ه گزارش ایس��نا، محس��ن 
زنگنه در جلس��ه علنی امروز )س��ه ش��نبه( 
در تذک��ری گفت: طبق بن��د ه� تبصره ۱۲ 
دول��ت اج��ازه یافته ت��ا از مح��ل اعتبارات 
ج��دول ۷ ب��ه افراد فاق��د درآمد ب��ه میزان 
حداقل حقوق کارکنان پرداخت کند اما آئین 
نامه و ش��یوه نامه اجرایی، ش��أن این افراد 
را رعایت نکرده، ضرورت دارد بنیاد ش��هید 
در ای��ن امر تجدیدنظ��ر کند و خدمات بیمه 
ای آن��ان نیز باید موردتوج��ه قرار گیرد زیرا 
وضعیت مناسبی ندارد.وی در تذکری به تیم 
اقتصادی دولت بیان کرد: سیاست انقباضی 
یا تالش برای پیش��گیری از رش��د بی رویه 
پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی 
سیاست خوبی است اما علت ابرمسئله امروز 
یعنی تورم چیزی غیر از این مسائل است و 
آن تورم انتظاری است. براساس افکارسنجی 
مرکز پژوهش های مجلس نسبت به ۳ ماه 
گذشته میزان افرادی که تورم ۳ ماه گذشته 
را بدت��ر پی��ش بین��ی می کنن��د ۲۰ درصد 
افزای��ش یافته اس��ت.  اولین اق��دام دولت 
باید بازگش��ت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات 
روانی در جامعه باش��د و دولت باید مراقبت 
کند مشاوران آدرس غلط ندهند.این نماینده 
مجل��س در پایان گف��ت: افزای��ش حقوق 
بازنشس��تگان یا پرداخ��ت حداقلی از طرح 
رتب��ه بندی معلم��ان یا پرداخ��ت مطالبات 
معلمین خارج از کش��ور و یا ارائه تسهیالت 
به دامداران می تواند هزینه باشد اما در برابر 
کاهش تورم و بهبود انتظارات تورمی جامعه 
در عوض بخش زیادی از هزینه های دولت 
را در حوزه تملک سرمایه ای و هزینه های 

جاری کاهش می دهد.

طرح جهش تولید در حوزه شیالت 
پیگیری می شود 

معاون اول رییس جمهور، بر لزوم اس��تفاده 
از ظرفیت  های موجود در کش��ور و همچنین 
بکارگیری فناوری های روز دنیا برای افزایش 
بهره وری و درآمدزایی در حوزه کش��اورزی 
کشور تاکید کرد. به گزارش تسنیم به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد مخبر صبح 
سه ش��نبه در همایش آغازین س��ال زراعی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱ ب��ا عنوان ط��رح جهش تولید 
در دیمزارهای کش��ور، با اش��اره به تأکیدات 
و حمایت ه��ای مق��ام معظم رهب��ری برای 
اج��رای طرح جه��ش تولی��د در دیمزارهای 
کشور گفت: جلب اعتماد مردم و کشاورزان 
مهمترین عامل اجرای موفقیت آمیز این طرح 
اس��ت.وی برنامه ریزی و اجرای این طرح را 
حرکت در مس��یری مقدس دانست و افزود: 
عزم ج��دی ما در این خصوص به واس��طه 
اهمیت امنیت غذایی و کش��اورزی در کشور 
است.معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید 
بر اس��تفاده از ظرفیت های مردمی در کشور، 
گفت: تعامل مردم و دولت بسیار حائز اهمیت 
است و هر جا اعتماد مردم را در هر زمینه ای 
به دست آوردیم به موفقیت رسیدیم.مخبر با 
اش��اره به وسعت سه اس��تان شمالی ایران و 
میزان بارندگی در این اس��تان ها گفت: باید 
ضمن اس��تفاده از ظرفیت های مختلفی که 
در کش��ور وج��ود دارد، فناوری های روز دنیا 
ب��رای افزای��ش به��ره وری و درآمدزایی در 
حوزه کشاورزی و سایر حوزه ها در کشور نیز 
مورد توجه قرار گیرد.وی به مشکالت کشور 
در زم��ان روی کار آمدن دولت س��یزدهم از 
جمل��ه ذخایر بس��یار نگران کنن��ده در قبل 
اش��اره و تصریح کرد: دولت ش��رایط بسیار 
س��ختی را پشت سر گذاش��ت و بعد از چند 
ماه توانس��تیم با وجود مشکالت بین المللی 
و منطقه ای، خشکس��الی و تغییرات اقلیمی، 
عمده ذخایر کش��ور را به باالی ۶۰ درصد و 
در برخی اقالم تا ۹۰ درصد برس��انیم.معاون 
اول رییس جمهور در خصوص اهمیت کشت 
دیم در کشور نیز گفت: باید به سمتی حرکت 
کرد که حتی یک متر زمین دیم در کش��ور 
نباش��د که زیر کشت نرفته باشد و اگر زمین 
کشاورزی بدون استفاده بماند، حتما به دلیل 

ضعف مدیریتی است.

افزایش قیمت نفت با کاهش صادرات 
گاز روسیه به اروپا 

به علت افزایش نگرانی ها در مورد کم شدن 
عرضه پس از اینکه روسیه اعالم کرد عرضه 
گاز از طری��ق یک خط لوله بزرگ به اروپا را 
کاهش می دهد، قیم��ت نفت در معامالت 
ام��روز افزایش یاف��ت. به گ��زارش فارس 
ب��ه نقل از رویترز، به عل��ت افزایش نگرانی 
ه��ا در مورد کم ش��دن عرضه پس از اینکه 
روس��یه اعالم کرد عرضه گاز از طریق یک 
خ��ط لوله بزرگ به اروپا را کاهش می دهد، 
قیم��ت نفت در معامالت امروز برای دومین 
روز افزایش یافت.هر بشکه نفت برنت یک 
دالر و ۵۰ سنت افزایش یافت و به ۱۰۶.۶۵ 
دالر رس��ید. روز گذش��ته قیمت نفت برنت 
۱.۹ درص��د افزای��ش یافته بود.هر بش��که 
نف��ت خام با یک دالر و ۶۴ س��نت افزایش 
۹۸.۳۴ دالر معامله ش��د. WTI دیروز ۲.۱ 
درصد رشد قیمتی داشت.روسیه دیروز فشار 
گازی بر اروپا را بیش��تر کرد؛ گازپروم اعالم 
کرد، عرضه از طریق خط لوله نورد اس��تریم 
یک به آلمان به تنها ۲۰ درصد ظرفیت این 
خط لول��ه کاهش م��ی یابد.کاهش عرضه 
روسیه، سبب می شود کش��ورهای اروپایی 
نتوانند به هدف خود ب��رای پر کردن ذخایر 
گاز طبیعی برای دوره زمستان  دست یابند. 
آلم��ان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا با س��همیه 
بندی گاز در صنعت برای گرم نگه داش��تن 
ش��هروندان خود در فصل زمس��تان مواجه 
اس��ت.این می تواند کارب��ران نهایی را وادار 
کند ت��ا گاز خود را با محص��والت نفتی، به 
ویژه گازوئیل، تعویض کنند؛ اما این خطراتی 
را نیز به همراه دارد زیرا روسیه بیشتر سوخت 
گازوئیل منطقه را تامین می کند و انتظار می 
رود قیمت رانندگانی که به س��وخت وابسته 
یابد.هیرویوکی کیکوکاوا،  افزایش  هس��تند 
مدیر بخش تحقیقات نیس��ان س��کیوریتیز 
گفت: »افزایش قیمت گاز، ناشی از کاهش 
عرضه روس��یه، می تواند بیش��تر به تغییر از 
گاز ب��ه نفت خام و  افزایش قیمت ها منجر 
ش��ود.«عرضه نفت خام، محصوالت نفتی و 
گاز اروپا به علت تحریم های غرب و اختالل 
در پرداخ��ت به روس��یه از ۲۴ فوریه، مختل 

شده است.

بدهی ۶۰ هزار میلیاردی وزارت نیرو 
به سندیکای برق

رئیس سندیکای صنعت برق گفت: مطالبات 
بخ��ش خصوصی از وزارت نی��رو، به رقمی 
بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان رس��یده است.

به گ��زارش مهر ب��ه نقل از صدا و س��یما، 
پیام باقری با اع��الم اینکه مطالبات بخش 
خصوص��ی از وزارت نی��رو، ب��ه رقمی بالغ 
ب��ر ۶۰ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت، 
اظهار داش��ت: سندیکا همچنان منتظر یک 
برنامه ری��زی جدی ب��رای دریافت مطالبات 
خود از وزارت نیرو اس��ت.رئیس س��ندیکای 
صنعت برق کشور اضافه کرد: این مطالبات 
در دو حوزه قابل پیگیری اس��ت. یکی حوزه 
ش��رکت های کوچک و متوسط که می تواند 
از هزینه های جاری توانیر پرداخت ش��ود و 
بخش دیگر ظرفیت های بازار سرمایه است.
باق��ری افزود: در صورت ب��ه تعویق افتادن 
این بده��ی به زنجیره تامی��ن صنعت برق، 
که ش��امل شرکت های س��ازنده، پیمانکار و 
مشاور و تامین کنندگان است، بقای کسب و 

کارهای این بخش به خطر خواهد افتاد.

اصناف بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان 
مالیات دادند

مدی��ر کل دفتر حسابرس��ی مالیاتی گفت: 
صاحبان مش��اغل برای عملک��رد درآمدی 
مربوط به س��ال گذش��ته معادل ۱۱.۵ هزار 
میلیارد توم��ان مالیات پرداخ��ت کرده اند. 
ش��اهین مس��توفی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره میزان مالیات پرداختی عملکرد سال 
۱۴۰۰ اش��خاص حقیق��ی و حقوقی اظهار 
کرد: صاحبان مش��اغل برای عملکرد سال 
۱۳۹۹ درآمدهای خ��ود معادل ۲ میلیون و 
۹۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که در 
مجموع ۴۰۰۰ میلیارد مالیات پرداختند.وی 
افزود: در سال گذشته با اتصال دستگاه های 
کارتخوان به پرونده های مالیاتی و شفافیت 
اطالعاتی نزدیک به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار 
مؤدی جدید شناسایی شد که منجر به رشد 
قابل توج��ه در اظهارنامه ه��ای دریافتی از 
مشاغل شد و این افراد نزدیک به ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات برای عملکرد 
درآمدی س��ال گذشته پرداخت کردند.مدیر 
کل دفتر حسابرس��ی مالیاتی با اعالم اینکه 
متوس��ط مالی��ات پرداختی مش��اغل برای 
عملکرد س��ال گذش��ته ۲.۶ میلیون تومان 
اس��ت، گفت: اش��خاص حقوق��ی نیز برای 
مالی��ات عملکرد س��ال ۱۴۰۰ نی��ز معادل 
۳۳۰ هزار اظهارنام��ه مالیاتی پر کردند که 
میزان مالی��ات پرداختی آن ها به ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان رس��ید. درحالیک��ه این رقم 
برای عملکرد سال ۱۳۹۹، ۶۰ هزار میلیارد 

تومان بوده است.

اخبار

سخنگوی اقتصادی دولت از برنامه های 
ویژه دولت به منظور کنترل نرخ تورم خبر 
داد و گف��ت: اولویت اصلی رئیس جمهور 
کنترل تورم اس��ت.به گزارش مهر س��ید 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی 
اقتصادی دولت در دومین نشس��ت خبری 
خود با خبرنگاران با اش��اره به اینکه یکی 
از الویت های رئی��س جمهور کنترل تورم 
اس��ت گفت: بعد از افزای��ش قیمت هایی 

که در خرداد و اردیبهش��ت وجود داشت، 
اقدام های��ی برای کنترل موتور تورم انجام 
ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: ت��ا حد خوبی 
در کاهش کس��ری بودج��ه موفق بودیم 
به ط��وری که در مقایس��ه با س��ال قبل 
۴۸ درص��د رش��د منابع درآم��دی بودجه 
محقق ش��ده است.س��خنگوی اقتصادی 
دول��ت تصریح ک��رد: برای کنت��رل تورم 
و جلوگی��ری از برداش��تن از جیب مردم و 

فعاالن اقتص��ادی تالش��ی هایی صورت 
گرفت که به م��رور نتایج آن را می بینیم.
به گفته خاندوزی افزایش میزان صادرات 
نفت و همچنی��ن قیمت های جهانی نفت 
و تبدیل درآمده��ای ارزی به نرخ نزدیک 
نیما و سنا منجر به افزایش ۵۸۰ درصدی 
درآم��د حاص��ل از نف��ت و میعانات گازی 
برای دولت ش��د که این موضوع جدای از 
تبصره ۱۴ اس��ت. بنابراین دولت با تنخواه 

کمتری وضعیت خود را سامان داده است 
الزم به توضیح است که وصولی خزانه از 
مح��ل میعانات و نفت خام مد نظر اس��ت 
ن��ه کل درآمد نفتی چ��ون درآمد نفت به 
بخش های دیگ��ری نیز واریز می ش��ود.
س��خنگوی اقتصادی دولت با اش��اره به 
افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامه های 
مالیاتی فعاالن اقتص��ادی و در عین حال 
درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی 

در ۴ ماهه امس��ال نس��بت به دوره مشابه 
س��ال قبل روبرو بودیم گفت: از همکاری 
ویژه و کم سابقه فعاالن اقتصادی با دولت 
تشکر می کنیم که این موضوع موجب شد 
دولت از اس��تقراض و به تبع آن فش��ار به 
م��ردم فاصله بگیرید. وی ادامه داد: برخی 
دس��تگاه ها برای اتصال به درگاه مجوزها 
دچار مش��کل هس��تند که فهرس��ت این 

دستگاه ها منتشر خواهد شد.

تورم در حال کنترل است
سخنگوی اقتصادی دولت:

شکاف مالیاتی در ایران چقدر است؟ 
مروری بر مهم ترین علل فرار مالیاتی

ش��کاف مالیاتی، بیانگر میزان ف��رار یا اجتناب مؤدی��ان از پرداخت مالیات در 
یک جامعه اس��ت و کشورهای مختلف با محاس��به این شاخص، ضعف های 
سیستم مالیاتی خود را شناسایی می کنند.به گزارش مهر، خام فروشی منابع در 
اقتصادهای برتر جهان جایی ندارد و کشورهای پیشرفته برای تأمین منابع مالی 
موردنیاز خود به درآمدهای مالیاتی متکی ش��ده اند.به همین منظور دولت ها با 
شناخت کافی از ش��رایط اقتصادی جامعه، یک »ظرفیت مالیاتی« برای خود 
تعریف می کنند. این ش��اخص به حداکثر مالیاتی اطالق می ش��ود که مطابق 
ب��ا قوانین و مقررات موجود، امکان وص��ول آن وجود دارد؛ بااین وجود برخی از 
مؤدیان به صورت عمدی و یا از روی بی دقتی تکالیف قانونی خود را انجام نداده 

و به بیان دیگر به اجرای قانون تمکین نمی کنند، البته این امر در کش��ورهای 
کمتر توس��عه یافته نظیر ایران به دلیل عدم اجرای دقیق و کامل قانون بیشتر 

مشهود است.
شکاف مالیاتی چیست؟ ���

از اصلی ترین معیارها جهت اطالع از اندازه عدم تمکین، »ش��کاف مالیاتی« یا 
همان مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که از مابه التفاوت ظرفیت مالیاتی و 
مالیات اخذ شده، حاصل می شود. این معیار به عنوان نقطه آغازین شکاف مالیاتی 
شناخته می شود و متناسب با عمق مشکل، راهکارهایی به منظور بهبود تمکین و 
کاهش فرار و اجتناب مالیات ارائه می شود. در این مسیر کشورهای توسعه یافته، 

هرس��اله گزارش ش��کاف مالیاتی را بر اساس تفکیک منابع مالیاتی به صورت 
ش��فاف منتشر می کنند.شکاف مالیاتی در کش��ورهای جهان به عنوان یکی از 
اصلی ترین چالش های س��ازمان امور مالیاتی ش��ناخته می شود. حجم شکاف 
مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در کش��ورهای جهان متغیر 
است.مطالعات صورت گرفته بر روی شکاف مالیاتی بیانگر آن است که در سال 
۲۰۱۵ میزان شکاف مالیاتی در ایاالت متحده به عنوان برترین اقتصاد جهان، 
۶۵۴ میلیارد دالر بوده اس��ت، همچنین میزان شکاف مالیاتی آلمان به عنوان 
اقتصاد برتر اروپا نیز ۲۲۹ میلیارد دالر بوده اس��ت.در کشورهای همسایه ایران 

نیز ترکیه با ۸۹ میلیارد دالر دارای شکاف مالیاتی گسترده ای است.

۱۳سال از مصوبه الگوی کشت گذشت 
چند درصد از کشاورزی زیر الگوی کشت رفت؟

گروه اقتصادی: به رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال 
۸۸ به تصویب رس��ید، اما طی این س��ال ها دولت های 
مختلف به دالیل متعدد نتوانس��تند آن را اجرا کنند. آقای 
علیرضا مهاجر معاونت زراعت وزارت جهاد اذعان می کند 
ک��ه الگوی کش��ت برنامه فرا وزارتخان��ه ای و در بحث 
سران نظام مطرح و تصمیمات قاطع باید اخذ شود چرا که 
بحث آب مطرح اس��ت و وزارت نیرو و وزارت کشور باید 
وارد ش��وند و آنچه برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، 
تش��ویق کشاورزان به منابع در دسترس است که در اجرا 
مشکل نداریم، اما حتما تمامی  پارامترها باید کنار هم قرار 
گیرد تا الگوی پیشنهادی بر مبنای آب و زمین اجرا شود.
با توجه به آنکه امنیت غذای��ی به اجرای مصوبه الگوی 
کش��ت گره خورده اس��ت، بنابراین طبق گفته مسئوالن 
وزارت جهاد الگوی کش��ت در اختیار، باید ابالغ و از پاییز 
امسال اجرا ش��ود.آقای مهاجر  می گوید: همه ساله قبل 
از کش��ت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
اعالم ش��ود که پارس��ال برای اولین بار ای��ن اتفاق افتاد 
و امس��ال حداکثر تا پایان مرداد اعالم می ش��ود. براین 
اس��اس هر هفته جلساتی با معاونت های مختلف و بنیاد 
ملی گندمکاران داریم که قیمت مناسبی برای سال آینده 

اعالم شود تا کشاورزان به کشت ترغیب شوند.
وزارت جه�اد ب�ه تنهایی توان اج�رای مصوبه الگوی  ���

کشت را ندارد
آقای مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های 
کشاورزی گفت: نبود الگوی کشت در کشور پاشنه آشیلی 
برای اقتصاد کش��اورزان و امنیت غذایی کشور است که 
اجرای آن از واجبات بخش کشاورزی محسوب می شود.
به گفته رئیس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی، 
الگوی کش��ت با سیاست دستوری، قانون و دستورالعمل 
اجرا نخواهد شد و اجرای آن منوط به عزم ملی در کلیت 
دولت اس��ت.آقای اس��دی می گوید: با توجه به ش��رایط 
دنی��ا و اهمیت امنیت غذایی، خودکفایی و خوداتکایی در 
برخی محصوالت امری ضروری است چرا که در صورت 

نبود تحریم و داش��تن پول نقد هیچ کشوری محصولی 
برای ف��روش به ما ندارد که برای دس��تیابی به این امر 
مهم و اجرای سیاس��ت الگوی کشت در کنار مشوق ها، 
زیرس��اخت بازرگانی فروش محص��والت خارج از چرخه 
خرید تضمینی و تامین نهاده مورد نیاز باید فراهم ش��ود.
رئیس مجمع تشکل های بخش کشاورزی گفت: وزارت 
جهاد به تنهایی توان اجرا ندارد و دولت باید پشت کار بیاید 
و منابع مالی الزم برای مشوق های مکفی کشاورزان را 
فراهم کند.اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند هماهنگی 
وزارتخانه های نیرو و صمت و س��ازمان برنامه و بودجه 
برای ایجاد زیرس��اخت های الزم در بح��ث بازرگانی و 
فروش محصوالت و همچنین تامین منابع دارد و با قانون 

و دستورالعمل اتفاقی نمی افتد. 
ارتباط مستقیم الگوی کشت با جیب کشاورزان ���

آقای عطااله هاش��می مدیرعامل بنی��اد ملی گندمکاران 

گفت: الگوی کش��ت رابطه مس��تقیمی با جیب کشاورز 
دارد چ��را که تولیدکننده از منظ��ر اقتصادی تولید انجام 
می دهد.به گفته او، عل��ی رغم تالش معاونت زراعت و 
وزارت جهاد در راس��تای اجرای الگوی کش��ت در سال 
زراعی جدید، اما جیب کش��اورز الگوی کش��ت را تعیین 
می کند. هرچند به س��بب ضرورت و اهمیت خودکفایی 
محصوالت استراتژیک، حمایت های جانبی از کشاورزان 
باید انجام شود.آقای هاش��می می گوید: با وجود قیمت 
گذاری مناسب محصوالت استراتژیک در شورای قیمت 
گذاری، حمایت های جانبی از تولیدکنندگان در خصوص 
نهاده و بیمه باید انجام شود تا قیمت محصول با حمایت 
های جانبی مدنظر کشاورزان باشد.مدیرعامل بنیاد ملی 
گندمکاران گفت: براساس آمار و مستندات در سال هایی 
که نرخ گندم مناس��ب بوده در همان سال افزایش تولید 
داشتیم که برای سال زراعی جدید با اعالم به موقع قیمت 

انتظار می رود که الگوی کشت به میزان قابل توجهی در 
خصوص گندم اتفاق بیفتد.در جلسه شورای قیمت گذاری 
برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱، علی رغم اصالح قیمت 
باید حمایت ه��ای جانبی از تولیدکنن��دگان مدنظر قرار 
گیرد و همواره امسال با اعالم به موقع قیمت ها، کشت 
قراردادی زودتر در پروس��ه اجرا قرار گیرد تا در محصول 

استراتژیک گندم به خودکفایی برسیم.
اجرای الگوی کشت با امنیت غذایی در ارتباط است ���

آقای قاس��م  پیش��ه ور رئیس نظام صنفی کش��اورزی و 
مناب��ع طبیعی گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کش��ت 
وزارت نی��رو و وزارت راه باید پای کار بیاید و مقوله تولید 
مختص یک وزارتخانه نیست.به گفته او، در بحث تولید 
محصوالت برای تامین آب قطعی ۵ ساعته برق چاه های 
کش��اورزی کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید را به همراه 
دارد یا پس از تولید امکان حمل زمینی و هوایی محصول 
به س��بب فس��اد پذیری باید وجود داشته باشد که براین 
اساس سایر وزارتخانه ها باید به کمک وزارت جهاد آید.

آقای پیش��ه ور می گوید: الگوی کش��ت برای استان ها 
باید تعریف ش��ود تا تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی 
داشته باشد، درغیراین صورت تولیدکننده به سراغ کشت 
خارج از الگو می رود.رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی گفت: با وجود ظرفیت و پتانس��یل خودکفایی در 
کش��ور و بحث جدی تامین غذا در دنی��ا، اجرای الگوی 
کش��ت برای دس��تیبابی به این امر مهم ضروری است 
که متاس��فانه در دولت های قبل و مجلس جدی گرفته 
نش��د که بدین منظور دولت باید پای کار آید.برای تامین 
غ��ذا و امنیت غذایی در کش��ور اولین پارامتر آب و خاک 
اس��ت که به س��بب عدم تامین آب از خارج، کش��اورزان 
آس��یب می بینند. هر چند خشکسالی تنها برای کشور ما 
نیست و همواره انتظار کشاورز بر آن است که وزارتخانه 
و دستگاه های مربوط برای تحقق خودکفایی محصوالت 
استراتژیک و اجرای الگوی کشت که بحث امنیت غذایی 

است، پای کار بیایند.

رئیس دومای روس��یه ۵ دلیل برای افول بیش از پیش 
جایگاه دالر در جهان برش��مرد و گفت ارز صدرنش��ین 
بعدی متعلق به کشورهای دارای اقتصاد مستقل خواهد 
بود. به گزارش فارس به نقل از روسیا الیوم، »ویاچسالو 
ولودین« رئیس مجلس ملی روس��یه)دوما(، توضیح داد 
که پنج دلیل وجود دارد که  ثابت می کند دالر موقعیت  
جهانی خود را بیش از پیش از دست می دهد. ولودین در 
کانال تلگرامی خود این پنج دلیل را برش��مرد و گفت: 
دلیل نخس��ت این اس��ت که دالر هیچ پوششی برای 
کاالها یا منابع اساس��ی ن��دارد.وی افزود: پس از خروج 
ایاالت متحده آمریکا از توافقنامه برتون وودز، دالر دیگر 
ب��ه طال گره نخورد و چاپ دالر آمریکا نامحدود ش��د، 

از ای��ن رو بدهی ملی عظی��م ایاالت متحده و تورم بی 
سابقه ای در این کش��ور به نام بایدن رقم خورد.)برتون 
وودز )Bretton Woods( توافقی است که در سال 
۱۹۴۴ میان کش��ورهای بزرگ جهان امضا و به موجب 
آن دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی به رسمیت شناخته 
ش��د. این توافقنامه، یک سیستم جدید پولی جهانی را 
پایه گ��ذاری و دالر را ب��ه عن��وان ارز جهانی جایگزین 
اس��تاندارد طال کرد و به ای��ن ترتیب، جایگاه آمریکا به 
عن��وان قدرت غال��ب در عرصه اقتص��اد جهان تثبیت 
ش��د.(ولودین دلیل دوم را استفاده از دالر به عنوان ابزار 
جنگ سیاسی برشمرد و گفت: تحریم های غیرقانونی، 
محدودیت های پرداخت و س��رقت ذخایر ارزی، اعتماد 

س��ایر کش��ورها را مبنی بر امن بودن پولشان افزایش 
نمی دهد.رئیس دومای روسیه دلیل سوم از دست رفتن 
موقعیت جهانی دالر را  تغیی��رات ژئوپلیتیکی خواند و 
گفت: مدل جه��ان تک قطبی خ��ود را تضعیف کرده 
است و تقاضاهای فزاینده ای برای چند قطبی بودن در 
جهان وجود دارد؛ در نتیجه تقاضا برای جایگزینی دالر 
افزایش یافته است. شاهد این امر افزایش تسویه حساب 
های متقابل با ارزهای محلی است.ولودین دلیل چهارم 
را عدم تمایل واش��نگتن به اعتراف به اشتباهات خود و 
س��پس تالش برای حل آنها و دلیل پنجم را چرخه ای 
بودن تاریخ خواند و گفت: یک الگوی تاریخی تکراری 
در جهان وج��ود دارد: هر واحد پول جهانی دوره خاص 

خود را که حدود ۱۰۰ س��ال است، دارد. ریال پرتغالی با 
اسپانیایی جایگزین ش��د. سپس به ترتیب گیلدر هلند، 
فرانک فرانسه، پوند انگلیس و دالر آمریکا غالب شدند. 
همین دالر هم با یک ارز جدید مبادله خواهد شد.رئیس 
مجلس ملی روسیه تاکید کرد: امروز می توانیم بگوییم 
که واحد پول جدیدی که صدرنش��ین خواهد شد، یورو 
نیست؛ زیرا یورو هم بیشتر و بیشتر ضرر می کند، بلکه 
آن ارز متعلق به کشورهای دارای اقتصاد مستقل خواهد 
بود.رئیس دومای روسیه در پایان نوشت: این سوال که 
اتفاق مذکور با چه س��رعتی رخ خواه��د داد بی جواب 
است؛ اما روشن اس��ت که فرآیند افول جایگاه دالر در 

جهان آغاز شده و توقف آن دیگر ممکن نیست.

 توقف افول جایگاه دالر هرگز ممکن نیست 
رئیس دومای روسیه:

چرا بورس اخیرًا نزولی شد؟ 
یک کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به طرح 
تنظیم بازار کاالهای مش��مول الزام به عرضه 
در بورس ه��ای کاالیی گفت: این طرح منجر 
می ش��ود تا قیمت گذاری دستوری، انحطاط 
اقتصاد کش��ور را رقم بزند. همایون دارابی در 
گفتگو با تسنیم به برخی عوامل اثرگذار بر روند 
حرکتی بازار سرمایه در روزهای اخیر اشاره کرد 
و گفت: حضور فصل مجامع، افزایش نرخ دالر، 
حواشی مرتبط با بورس کاال، کاهش عوارض 
گمرکی و تعیین آن با نرخ ارز نیمایی در نزول 
بازار س��رمایه اثر گذاشته است.این کارشناس 
بازار س��رمایه افزود: ش��رایط اقتصادی کشور 
موجب شده تا این روزها نقدینگی در بازارهایی 
جز بازار سرمایه حضور داشته باشد که البته با 
توجه به نش��انه هایی که از رکورد در اقتصاد و 

این بازارها دیده می شود، می توان انتظار حرکت 
نقدینگی به س��مت بازار سرمایه را داشت.وی 
افزود: بورس همواره خود را با تورم هماهنگ 
می کند اما زمان آن مشخص نیست و از سوی 
دیگر در این روزها باید منتظر رقابت نرخ بهره 
با بازارس��رمایه نیز بود.دارابی، بازار سرمایه را 
مهجور در نزد مس��ئوالن، دولتمردان و حتی 
اصحاب رس��انه دانس��ت و ادام��ه داد: ضعف 
اطالع رسانی از سال های گذشته در بازار سرمایه 
دیده می شود و از سوی دیگر حضور بورس و 
کارشناسانش در نهادهای تصمیم گیری بسیار 
کم بوده است. حتی برخی جریان ها وجود دارد 
که تالش می کنند س��طح رئیس سازمان به 
حد هیات دولت نرسد تا از این بخش حمایت 
بیشتری نشود.وی گفت: بر اساس آمارها می 

توان به یکی دیگر از خصوصیات بازار سرمایه 
اشاره کرد؛ به طوری که این بازار به لحاظ رفتار 
شاخص، پایداری دارد و پس از چند روز مثبت 
یا منفی شدن به رفتار واقعی خود باز می گردد.
دارابی همچنین به طرح تنظیم بازار کاالهای 
مشمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی 
اش��اره کرده و افزود: این طرح منجر می شود 
تا قیمت گذاری دس��توری، انحطاط اقتصاد را 
رقم بزند.وی افزود: زمانی که ش��ورای بورس 
وجود دارد، تش��کیل و ایجاد شورای جدید که 
پر از کمیس��یون و ... است و موازی کاری نیز 
دارد، بی معنا خواهد بود.این فعال بازار سرمایه با 
انتقاد از رشد بی رویه بوروکراسی ها در کشور و 
بدنه اقتصاد گفت: سیستم بورکراتیک موجودی 
زنده است و س��عی می کند هر جا که پول و 

تصمیم س��از است را به دس��ت آورد. بنابراین 
ب��ه بازار آزاد حمل��ه و آن را نابود می کند. این 
سیستم و اعضای آن تالش دارد تا رانت عظیم 
خ��ود را حفظ کند. از این رو قیمت گذاری آزاد 
تحت فش��ار قرار می گیرد و منفعت به سمت 
رانت سوق داده می شود.این فعال بازار سرمایه 
ط��رح مذکور را غیراصولی، ناش��یانه، محافظ 
منفعت برخی اش��خاص دانست و اعالم کرد: 
امیدوارم بورس کاال از گردنه این قوانین بگذرد.

دارابی یادآور شد: اگر پتروشیمی و فوالد سیمان 
پس از س��ال ها رکود، استهالک و  استهمال 
رونق داشته و زنده شده اند، مدیون بورس کاال 
هستند.وی همچنین تخصیص و چند نرخی 
ش��دن ارز را یکی از تجربه ه��ای ناکارآمد و 
ناش��ی از حاکمیت رانت دانست و با بیان این 

که اجرایی ش��دن طرح تنظیم بازار کاالهای 
مشمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی 
عقبگرد بزرگ بورس و اقتصاد اس��ت، گفت: 
این اتفاق باعث خواهد ش��د تا تالش ها برای 
ورود سیمان، فوالد، محصوالت کشاورزی به 
بورس، حذف یارانه های پنهان به همراه رانت 
و قیمت گذاری های ناشی از اتصال به قدرت و 
داللی و ... از بین برود.دارابی حذف مش��ارکت 
مردم را یکی دیگ��ر از آثار این مصوبه عنوان 
کرد و گفت: با این رخداد س��رمایه مردمی از 
ریل بورس خارج می شود. بنابراین اگر برخی 
رانت ه��ا از صنایع با عرض��ه در بورس کاال از 
بین رفته، با این مصوب شدن این طرح مجددا 
شرایط تاریک و به نفع سوداگران و رانت بازان 

می شود.
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شهرستان

یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال مطالبات 
موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت 

استان مرکزی پرداخت شد
مدی��ر کل بیم��ه س��المت اس��تان مرکزی 
گفت: یک هزار و ۱۵۰ میلیارد رالز مطالبات 
موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت استان 

در سال جاری پرداخت شد.
»محمدرض��ا جیریای��ی« مدی��ر کل بیم��ه 
سالمت اس��تان مرکزی افزود: از این میزان 
مبل��غ پرداخت��ی رقمی بی��ش از ۷۴ میلیارد 
و ۸۹۰ میلی��ون رال��ر بابت بیمارس��تان های 
خصوص��ی اس��تان ، بی��ش از ۱۴ میلیارد و 
۵۳۰ میلیون رالس بابت پزشکان خانواده در 
طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه س��المت 
همگانی و بیش از ۹۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون 
رال  نیز باب��ت مطالبات داروخانه های طرف 

قرارداد استان پرداخت شد.
وی تاکی��د کرد: در مجم��وع مبلغی بیش از 
۱۱۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون رالغ بابت س��ایر 
گروه های دیگر از موسس��ات طرف قرارداد 
توس��ط بیمه سالمت اس��تان در سال جاری 

پرداخت شد.
مدیرکل بیمه سالمت استان اظهار داشت: در 
راستای مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی 
اراک، ساوه و خمین نیز رقمی بیش از ۸۵۵ 

میلیارد و ۱۴۰ میلیون رالق پرداخت شد.
جیریایی تصریح کرد: برای نخس��تین بار در 
طول تشکیل س��ازمان بیمه خدمات درمانی 
س��ابق و سازمان بیمه سالمت ایران کنونی، 
این س��ازمان با برنامه ریزی و مدیریت منابع 
توانسته، مطالبات موسس��ات خود را به روز 

رسانی کند.
وی خاطر نش��ان کرد: بیمه سالمت استان 
مرک��زی  هیچ گون��ه بدهی به موسس��ات و 

مراکزدرمانی از سال های گذشته ندارد.
مدیر کل بیمه س��المت استان مرکزی بیان 
داشت: مطالبات بیمارستان های خصوصی تا 
فروردین ماه سال جاری ، پزشکان خانواده در 
طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه س��المت 
همگانی تا تیر ماه سال جاری ، داروخانه های 
طرف قرارداد استان تا خرداد ماه سال جاری 
و س��ایر موسس��ات طرف ق��رارداد از جمله 
مطب های پزش��کان عمومی ، متخصص و 
فوق تخصص ،آزمایش��گاه ها ، رادیولوژی ها 
،فیزیوتراپی ه��ا به صورت علی الحس��اب تا 
خرداد ماه و دانشگاه های علوم پزشکی استان 
نیز به صورت علی الحساب تا اردیبهشت ماه 

پرداخت و به روز رسانی شده است.

ضرورت توجه افراد جامعه به تکمیل 
مراحل واکسیناسیون

فرماندار رشت با اشاره به ضرورت توجه افراد 
جامع��ه به تکمیل مراحل واکسیناس��یون در 
آغاز پیک جدید، گفت: مراکز تزریق واکسن 
از آمادگی کامل برای تکمیل واکسیناسیون 
۴۲.۵ درصد از افرادی که دز س��وم را تزریق 
نکرده اند و یا حدود ۲۳۰ هزار نفر از کس��انی 
که حداقل ۶ ماه از زمان دریافت دز دوم آنان 

سپری شده، برخوردار می باشند.
حمیدرضا امام پناهی در جلسه ستاد کرونای 
شهرس��تان با اش��اره به فرارس��یدن سالروز 
آغازین روزهای شروع واکسیناسیون عمومی 
در شهرس��تان، ضمن تش��کر از تالش های 
درم��ان،  کادر  روزی  ش��بانه  و  ایثارگران��ه 
نیروهای س��پاه و بسیج، اعضای ستاد کرونا 
و تمامی فعالین عرص��ه کنترل همه گیری 
وی��روس کرون��ا، اظهار کرد: به پاسداش��ت 
تمام��ی تالش های دو س��اله کادر درمان و 
س��ایر متولیان امر و همچنی��ن ارج گذاری 
به ف��داکاری ش��هدای س��المت، ضرروی 
است تا آحاد جامعه نسبت به تکمیل مراحل 
واکسیناس��یون، پرهی��ز از ع��ادی انگاری و 
رعایت موارد توصیه ش��ده بهداشتی اهتمام 

بیشتری داشته باشند.
نماینده عالی دولت در مرکز اس��تان با اشاره 
به نق��ش مکمل دریافت واکس��ن و رعایت 
ش��یوه نامه های بهداش��ت فردی و عمومی 
در کنت��رل همه گیری کرون��ا، افزود: مراکز 
تزریق واکسن از آمادگی کامل برای تکمیل 
واکسیناس��یون ۴۲.۵ درصد از افرادی که دز 
سوم را تزریق نکرده اند و یا حدود ۲۳۰ هزار 
نفر از کس��انی ک��ه حداقل ۶ م��اه از زمان 
دریاف��ت دز دوم آنان سپری ش��ده، برخوردار 
می باشند. وی گفت: با توجه به تراکم باالی 
جمعیتی در مرکز استان و جمعیت غیر ساکن 
شهر رش��ت در طول روز، رعایت مسئوالنه 
نکات توصیه شده بهداشتی و تکمیل مراحل 
واکسیناسیون اثرگذاری باالیی در جلوگیری 
از افزایش م��وارد ابتال و قطع زنجیره انتقال 

ویروس بر عهده دارد.

دریافت غیرحضوری خدمات 
وسرویس های مخابراتی

صفرخانی -  مدیر مخابرات منطقه گلستان 
بر اس��تفاده از سامانه های مخابراتی ،جهت 
دریافت غیرحضوری خدمات وسرویس��ها تأ 
کی��د کرد.به گزارش خبرنگار م��ا به نقل از 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان 
،دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه 
خدمات و س��رویس ه��ای مخابراتی را می 
توان بص��ورت غیرحض��وری دریافت کرد، 
سامانه ها ودرگاههای دریافت غیرحضوری  
خدمات را جهت رفاه حال مشتریان دانست 
.وی س��امانه تلفن��ی ۲۰۲۰ را ب��ه جه��ت 
پش��تیبانی وفروش اینترنت دانس��ت وگفت 
:م��ردم می توانند با ش��ماره  ۲۰۲۰ا  تماس 
داشته و از تمامی خدمات مربوط به اینترنت 
پرسرعت اعم از خرید و پشتیبانی بهره مند 
ش��وند .وی همچنین شماره ۲۰۰۰ را جهت 
پرداخ��ت غیرحضوری قب��وض تلفن ثابت ، 
۲۰۱۱۷ را سامانه اعالم خرابی تلفن ثابت ، 
۲۰۱۰ را سامانه پاسخگویی مشتریان تجاری 
و۲۰۲۱ را سامانه ارتباطات مردم معرفی واز 
مردم استان خواست به جهت دریافت آسان 
خدمات وسرویس��هااز این سامانه ها استفاده 

نمایند.

بازدید مهندس یعقوبی شهردار 
هشتگرد از بخش جنوبی شهرک کوثر

در پ��ی درخواس��ت اهالی و س��اکنین بلوار 
ش��هید حجج��ی واق��ع در ش��هرک کوثر ، 
یعقوبی ش��هردار هشتگرد به همراه معاونین 
و جمعی از مس��ئولین واحده��ا با حضور در 
محل به بررسی مشکالت و درخواست های 

شهروندان پرداختند.
 از جمله موارد مطرح ش��ده توسط ساکنین 
محل عدم وج��ود پارک و فضای تفریحی ، 
الیروبی نامناس��ب انهار و همچنین نظافت 
منطق��ه بوده اس��ت که با دس��تور مهندس 
یعقوبی نواقص و مشکالت استحصال و رفع 

آنها در دستور کار قرار گرفت.
 یعقوبی عدالت مح��وری در توزیع خدمات 
را روی��ه حاکم بر اقدامات مدیریت ش��هری 
دانست و دستور داد تا روند احیا بوستان واقع 
در ضلع شمالی بلوار شهید رجایی را که می 
تواند محلی برای تفریح و تجمع ساکنین و 

گذراندن اوقات فراغت باشد تسریع گردد .
 وی گف��ت : ش��هرداری با اس��تفاده بهینه 
از اراضی موجود در س��ال جاری نس��بت به 
درختکاری ، جدولگذاری و س��اماندهی این 
بوستان اقدام نموده و در ماه های آتی تکمیل 

و به بهره برداری می رسد .
همچنین با توجه به توزیع گسترده آسفالت 
در ماه های جاری در معابر شهری ، شهردار 
هشتگرد دس��تور داد تا بخشی از معابر این 
منطقه لک��ه گی��ری و آس��فالت گردیده و 
فضایی مناس��ب برای سکونت اهالی فراهم 
شود و در حوزه خدمات شهری نیز الیروبی 
انهار ، نظافت ، جانمایی سطل های زباله از 

جمله موارد ابالغی بوده است .
هرچن��د در برخی از کان��ال ها و گروه های 
ش��بکه های مج��ازی به ناحق نس��بت به 
عملکرد مدیریت ش��هری س��خن گفته می 
ش��ود لیکن این مسائل مانع از حرکت رو به 
جلوی مدیریت شهری نبوده و رضایتمندی 
ش��هروندان از اقدامات مثبت ش��هرداری و 
ش��ورای اسالمی ش��هر نش��ان از عملکرد 

مطلوب آن ها دارد .

بازدید معاون برنامه ریزی شرکت 
مهندسی آبفای کشور از پروژه های 

فعال البرز 
مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی ش��رکت مهندس��ی آبفای 
کش��ور از پروژه های در حال احداث آبفای 
البرز بازدید و رهنمودهای الزم را ارایه کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی آبف��ای البرز، 
مهندس خشایی که ازصبح امروز ۲ مرداد به 
عنوان ریاست جلسه مجمع عادی صاحبان 
س��هام آبفای البرز میهمان آبفای البرزی ها 
ب��ود، در بازدید های متعدد از تاسیس��ات در 
حال احداث و تازه احداث شده شامل مخزن 
ش��مال فردیس، مخزن شمال کرج، مخزن 
شمال مهرشهر، مدول سوم تصفیه خانه آب 
شماره ۲ کرج و مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ 
بازدید کرد. وی با اش��اره به رش��د ساخت و 
س��از مخازن در البرز اف��زود: عملکرد آبفای 
البرز در س��ال ۱۴۰۰ رضایت بخش اس��ت 
و در س��طح مناس��بی قرار دارد. وی افزود : 
آبف��ای البرز قابلیت آن را دارد که با توجه به 
نیروهای متخصص و کارآزموده و توانمندی 
های نهفته آن بتواند به عنوان یک ش��رکت 
مرجع در سطح کش��ور معرفی شده و حتی 
نمونه کارهای آن به سایر شرکت ها معرفی 
ش��ود. مهندس خش��ایی ادامه داد: نهضت 
مخزن س��ازی در البرز آغاز ش��ده اس��ت و 
توصیه می شود با موافقت وزارتخانه از منابع 
مالی جدیدی که با نظر ش��ورای شهر انجام 
می ش��ود درآمدهای حاصل��ه صرف احداث 

مخازن شود. 

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-چهارمین 
مانور وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی 
برق شهرس��تان مش��هد از تاریخ ۲۸ لغایت 
۳۰تی��ر ماه ۱۴۰۱ برگزار ش��د. در این مانور 
که با بس��یج همگانی کارکنان ش��رکت و 
آژانس های خدمات مش��ترکین و با هدف 
وصول مطالب��ات معوق��ه و افزایش درصد 

وصول شرکت انجام شد، حدود ۴۴۰ میلیارد 
تومان از مطالبات شرکت بابت بهای انرژی 
از مشترکین وصول شد که نسبت به روزهای 
مش��ابه هفته قبل رشد ۳۳۰ درصدی نشان 
می دهد. غفوری مجری طرح پیاده س��ازی 
آژان��س های خدم��ات مش��ترکین در این 
خصوص گفت: از مبلغ کل وصول شده ۳۶۵ 

میلیارد رالم مربوط به مشترکین عادی بوده و 
۷۵ میلیارد رالب مربوط به مشترکین دیماندی 
ثبت شده اس��ت که برای اجرای این مانور 
حدودا ۵۴۰ نفر از پرس��نل مشارکت داشته 
اند. وی گفت در مجموع با اجرای این مانور 
ش��اخص درصد وصول توزیع برق مشهد تا 
پایان تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۵/۶ درصد بهبود را نشان می دهد. 
وی همچنین افزود: ب��ه منظور حصول به 
هدف ۱۰۰ درصدی وصول مطالبات تعیین 
شده توسط توانیر برای ۶ ماهه ابتدای سال، 
این مانور به صورت داخلی در ۱۵ روز ابتدای 
مردادم��اه و تا ش��روع دوره جدید قرائت در 
شرکت ادامه خواهد داشت و عملکرد امورها 

و آژانس های خدمات مشترکین به صورت 
روزانه رصد خواهد شد.

وصول 44۰ میلیارد ریال مطالبات توزیع برق مشهد در چهارمین مانور

برنامه های مدیریت مصرف برق مشکل مدیریت اضطراری بار را برطرف کرد
مدی��ر دفترروابط عمومی ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان 
گفت: برنامه ریزی های امس��ال وزارت نیرو در راس��تای 
به حداقل رساندن خاموشی ها در بخش خانگی و تجاری 

نتیجه داده است. 
س��ید مجتبی باطنی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق 
از ۱۰ ماه پیش توس��ط وزارت نیرو آغاز شد  عنوان کرد: 
امس��ال با دس��تور وزیر نیرو قرار ب��ود در بخش خانگی 
و تجاری خاموش��ی نداش��ته باش��یم یعنی عموم مردم 
خاموشی ها را احساس نکنند و صنایع مدیریت شده و با 

برنامه مدیریت اضطراری بار را داشته باشند.
 باطنی تصریح کرد:  در سال جاری نیروگاه های حرارتی 
و س��یکل ترکیبی تعمیرات الزم قبل از تابس��تان را به 
انجام رس��اندند به عبارتی  تمام نیروگاه ها در مدار تولید 
قرار گرفت وموجب شد  ارتقا راندمان نیروگاه ها را شاهد 
باش��یم . وی در ادامه اف��زود : به لحاظ مدیریت مصرف 
چند طرح در دس��تور کار قرار داده شد، در بحث صنعت 
دو برنام��ه برای مش��ترکین پرمصرف و مش��ترکین با 
مصرف پایین برنامه ریزی شد   باطنی توضیح داد:  برای 
مشترکین پرمصرف همچون سیمان و فوالد  نیز برنامه 
ه��ای مدونی ارائه ش��د به طوری ک��ه در فرجه پیک بار 
در دو بس��ته ۱۵ روزه ۵۰ و ۹۵ درص��د  میزان  مصرف 
این صنایع باید کاهش  یابد و س��همیه عنوان ش��ده  در 
این خصوص نوش��ته ش��د به طوری که از ساعت ۱۱ تا 
۲۳ س��همیه ای به آنها اختصاص داده ش��د و پس از این 
س��اعت میزان مصرف  برای این دسته از مشترکین آزاد 

اعالم ش��د  مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: در بخش کشاورزی طرحی را وزارت نیرو 
اعالم کرده است که اگر  کشاورزان از ساعت ۱۲ تا ۱۷ 
چاه های کش��اورزی خود را مطابق با برنامه تنظیم کنند 
مابقی ساعات را با هزینه صفر یعنی به صورت رایگان می 
توانند از برق اس��تفاده کنند.  در ادامه باطنی عنوان کرد: 
کشاورزان همکاری مطلوبی در راستای کاهش مصرف 
برق داش��ته اند در این راس��تا ۱۳ هزار چاه کشاورزی با 
رعایت زم��ان پیک مصرف و نحوه بهره ب��رداری از آن 
در ساعات شب باعث شدند نمودارهای مصرف وضعیت 

خوبی را نشان دهند. او با بیان اینکه صنایع و ادارات که 
دارای ژنرات��ور بودند و امکان تولید برق مصرفی خود یا 
وصل به ش��بکه را داشتند کاهش میزان مصرف را رقم 
زد  و از  ۴۲۳ دیزل موجود ۲۲۴ دیزل توانایی همکاری 

را داشتند .
او در ادام��ه با بیان اینکه بانک ها بیش از س��ایر ادارات 
تحت تأثی��ر اعمال قطع��ی برق به دلی��ل پرمصرفی در 
ساعات پیک قرار گرفته اند اظهار کرد: بانک ها در برخی 
مواقع میزان مصرف باالیی داشته اند و باید تعهد می دادند 
که مصرف خود را کاهش دهند و به دستورالعمل ابالغی 

بازگردند.
 در مورد طرح خانگ��ی و اصناف نیز باطنی توضیح داد: 
تبلیغ و فرهنگ س��ازی  یک��ی از مهم ترین اولویت های 
ش��رکت توزیع برق اصفهان بوده اس��ت که با همکاری 
ش��هرداری اصفهان در سطح ش��هر بیلبورد و بنر نصب 
کرده ایم و برای مش��ترکین که زیر الگوی مصرف برق 
مصرف کنند )برای مناطق مرکزی کشور ۳۰۰ کیلووات 
در ماه پیش بینی ش��ده است( به ازای هر کیلووات کاهش 
مصرف ۵۰۰ تومان تخفیف در نظر گرفته ش��ده  که در 

قبوض اعمال می شود. 
 مدیر دفتر روابط عمومی ش��رکت توزی��ع برق اصفهان 
گفت: اگر ۵۰ کیلووات مصرف مشترکین  از الگو مصرف 
پایین تر باش��د قبض رایگان خواهد ش��د و  در این حوزه  

شاهد همکاری خوبی بودیم 
وی همکاری شهرداری در راستای کاهش مصرف برق 
در روشنایی فضای سبز را مطلوب ارزیابی کرد و عنوان 
داشت: ش��هرداری تالش کرد متعادل س��ازی روشنایی 
فضای س��بز شهری را در دستور کار قرار داهد و در این 
راس��تا با تعویض المپ ها و جایگزینی با المپ های کم 
مص��رف و  تغییر زمان اس��تفاده از پمپاژ آب ها و آبیاری 
فضای س��بز در ساعات ش��ب تا اندازه قابل توجهی در 
مدیریت مصرف برق در فضای شهر تالش نمود از سوی 
دیگر  ش��رکت توزیع برق اصفهان چراغ های بلوارهای 
اصلی را یکی در می��ان خاموش نمود و  با این اقدامات  
۳۰ درصد مصرف برق درحوزه روشنایی را کاهش داد.  

مدیر دفترروابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان: 

پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی اردبیل2 
معاون اجرایی رئیس جمهور در استان اردبیل عنوان کرد:

معاون اجرایی رئیس جمهور از پروژه مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی 

اردبیل۲ و چند واحد تولیدی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک 
های صنعتی اس��تان اردبیل، معاون اجرایی 
رئیس جمهور که طی س��فر یک روزه وارد 
استان اردبیل شده بود ضمن بازدید از پروژه 
م��دول دوم تصفیه خانه فاض��الب و واحد 
تولیدی آرتا فارما در شهرک صنعتی اردبیل۲ 
، از ش��هرک های غیردولتی آرتا انرژی، آرتا 

پالست و امید فارمد بازدید کرد.
س��ید صولت مرتضوی در جری��ان بازدید از 
پ��روژه م��دول دوم تصفیه خان��ه فاضالب 

ش��هرک صنعتی اردبیل۲ گفت: این س��فر 
با ه��دف بازدید میدان��ی از پروژه های نیمه 
تمام اس��تان، پیگیری مصوبات سفر ریاست 
جمه��وری و همچنین افتت��اح چندین طرح 
عمران��ی انجام می ش��ود و تالش دولت بر 
این اس��ت تا نهضت خدمت رسانی به مردم 

تداوم داشته باشد.
وی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی 
پ��روژه م��دول دوم تصفیه خان��ه فاضالب 
ش��هرک صنعت��ی اردبی��ل۲، ابراز داش��ت: 
خوش��بختانه ب��ا بازدیدهای میدان��ی امروز 
مشاهده ش��د که معدل پیش��رفت فیزیکی 
پروژه های در دس��ت اجرا از وضعیت قابل 

قبولی برخوردار اس��ت و اس��تان اردبیل به 
کارگاهی فعال در حوزه فعالیت های عمرانی 

و زیرساختی تبدیل شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره تزریق 
منابع مالی مناس��ب در س��ال گذشته برای 
اجرای پروژه های عمرانی، خاطرنشان کرد: 
در جریان س��فر ریاست جمهوری به استان 
اردبی��ل، اجرای ۷۸ ط��رح عمرانی در طول 
بازه زمانی س��ه تا ۴ س��اله برای این استان 
مصوب ش��ده بود که خوش��بختانه در سال 
۱۴۰۰ مبل��غ ۱۱۰۰ میلی��ارد تومان از محل 
این س��فر به صورت نقدی ب��ه پروژه های 
عمرانی پرداخت ش��ده اس��ت. وی از تعهد 

دولت در تامین و اب��الغ به موقع این منابع 
در س��ال جدید خبر داد و تصری��ح کرد: در 
سال مالی جدید نیز منابع مالی مناسبی برای 
پروژه ه��ای زیرس��اختی و عمرانی در نظر 
گرفته شده است و اس��تان اردبیل از قدرت 

باالیی در جذب این منابع دارد.
ش��ایان ذکر اس��ت مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب شهرک صنعتی اردبیل۲ با استفاده 
از پیمانکاران بومی استانی احداث شده است 
و فرآیند تصفیه پس��اب ای��ن مدول یکی از 
مدرترین و کاراترین سیستم هایی است که 
در تصفیه فاضالب پساب های صنعتی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

ای��ن پروژه یک��ی از مهمترین پ��روژه های 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��ت که 
پاالیش اسمی روزانه تا ۴۰۰۰ مترمکعب در 
ش��بانه روز را دارد و برای اج��رای آن ۷۰۰ 

میلیارد رالر هزینه شده است. 

 با حکم مدیرکل جهادکش��اورزی ایالم؛ 

علی اش��رف یاس��می رئیس اداره روابط 
عمومی س��ازمان جهاد کشاورزی استان 

ایالم شد.
طی حکمی از س��وی آذرنوش عموزاده؛ 
علی اش��رف یاس��می بعنوان مش��اور و 
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد 

کشاورزی استان ایالم منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

نظر به تجارب ارزنده و ارزشمند جنابعالی 
امید اس��ت با اس��تعانت از درگاه خداوند 
منان ضمن تعامل و همکاری با مجموعه 
مدیران و معاونین و همچنین ارتباط موثر 

با اصحاب قلم و رسانه ها، در انعکاس به 
موقع اخبار و رویدادهای بخش کشاورزی 
و انجام س��ایر امور محوله موفق و موید 

باشید.
ده س��ال مدی��ر روابط عمومی ش��یالت 
اس��تان ، سرپرس��ت خبرگ��زاری ایان��ا 

)خبرگزاری کش��اورزی ایران( در استان 
و بی��ش از یک ده��ه فعالی��ت در حوزه 
روابط عمومی س��ازمان از جمله س��وابق 
علی اشرف یاس��می مدیر روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم می 

باشد.

یاسمی، رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم شد
با حکم مدیرکل؛

تصویب سند صیانت از کودکان در فضاي مجازي توسط شوراي عالي فضاي مجازي
معاون پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي سازمان بهریستی کشورخبر داد:

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-معاون 
پیش��گیري از آس��یب هاي اجتماعي مرکز 
توس��عه پیشگیري سازمان بهزیستي گقت : 
سند صیانت از کودکان در فضاي مجازي به 
تصویب شوراي عالي فضاي مجازي رسیده 
است و در حال حاضر کارگروه های اجرایی 
با محوری��ت مرکز ملی فض��ای مجازی با 
دستگاه ها جهت اجرایی شدن بندهای سند 

در حال شکل گیری است.
به گفت��ه آرزو ذکایی نتای��ج برنامه ي رصد 
آس��یب هاي اجتماعي در سطح استان ها در 
س��ال ۱۴۰۰ ض��رورت اج��راي برنامه هاي 
خودمراقبت��ي زنان و دختران در ۱۴ اس��تان 
را در اولوی��ت قرار داد لیکن به دلیل اهمیت 
جایگاه خودمراقبتی بعنوان یکی از ابزارهای 

مصون سازی در برابر آسیبهای اجتماعی در 
سالجاری کلیه استانها مجری برنامه خواهند 
ب��ود. وي ادام��ه داد: یکي از این اس��تان ها 
خراسان رضوي است که اجراي برنامه هاي 
خودمراقبت��ي از ابتداي س��ال جاري در این 
اس��تان  آغاز شده اس��ت. ذکایی تأکید کرد: 
برنامه ي رصد آسیب هاي اجتماعي با هدف 
اولویت بندي برنامه هاي مداخله در آسیب ها 
انجام مي ش��ود به این صورت که داده هاي 
سامانه رصد به ما نشان مي دهد که وضعیت 
آسیب هاي اجتماعي در استان هاي مختلف 
به چه ترتیب اس��ت و ما بر اساس وضعیت 
موجود، برنامه هاي پیشگیرانه و مداخله اي در 
س��طح یک و دو را در این استان ها طراحي 
و اج��را مي کنی��م. وی  تقویت مش��ارکت 

اجتماعي، اجراي برنامه ه��اي اجتماع محور 
و توانمندس��ازي گروه ه��اي هدف توس��ط 
گروه هاي داوطلب را از جمله سرفصل هاي 
اجرای��ي برنامه ه��اي کاهش آس��یب های 
اجتماع��ی عنوان کرد. معاون پیش��گیري از 
آسیب هاي اجتماعي سازمان بهزیستي کشور 
ب��ا بیان اینکه برنامه ه��اي کنترل و کاهش 
آس��یب های اجتماعی در هر استان مطابق 
فرهنگ و بوم آن اس��تان تدوین مي ش��ود 
گف��ت: الگوهاي هر منطقه از نظر فرهنگي، 
تنوع آسیب ها، شدت و عمق آسیب متفاوت 
است و از س��ویي، برنامه هاي پیشگیري در 
هر اس��تان باید متناسب با س��اختار بومي و 

فرهنگي آن منطقه باشد.
ذکایی داوطلبان برنامه مش��ارکت اجتماعي 

در س��ال ۱۴۰۰ را هزار گروه ۱۵ تا ۲۵ نفره 
ذکر کرد و گفت: ۵۰۰ تسهیلگر در این طرح 
با بهزیستي همکاري کردند و ارزشیابي که 
توسط بخش هاي تخصصي صورت گرفت 
نش��ان داد که اثربخشي آن بویژه در مناطق 

کم برخوردار بسیار زیاد بوده است.
وي همچنی��ن خاطر نش��ان س��اخت: اگر 
نوجوانان و جوانان و همچنین بانوان داوطلب 
بخواهند دوره هاي آموزشي مرتبط با مباحث 
س��المت ف��ردی، خانوادگ��ی و اجتماعی را 
بگذرانن��د هزینه هاي زی��ادي دارد در حالي 
که بهزیس��تي این دوره هاي ۱۰ جلس��ه اي 
را کامال رایگان برگ��زار مي کند و آنها را در 
جهت حمایت گیري از جوامع محلي و اجراي 
پروژه هاي متناس��ب با ب��وم منطقه، توانمند 

مي سازد.
ذکایی تأکید کرد: دوره هاي آموزشي عالوه 
بر توانمندس��ازي، عوام��ل محافظ همچون 
خودباوري، تاب آوري و عزت نفس را در آنان 
باال مي برد تا در مقابل آس��یب هاي احتمالي 

مصون بمانند.
معاون پیش��گیري از آس��یب هاي اجتماعي 
س��ازمان بهزیستي کش��ور اظهار امیدواري 
کرد که این س��امانه که به صورت س��االنه، 
آسیب هاي استان ها را پیمایش و طبقه بندي 
مي کند مورد توجه سایر دستگاه ها قرار گیرد 
و در کن��ار ظرفیت وزارت کش��ور بتواند به 
صورت سیس��تماتیک، موضوع آس��یب ها را 
بررس��ي و برنامه هاي مؤثر، دقیق و کارآمد 

براي کاهش آنها ارائه دهد.

ساماندهی مناطق حاشیه ای کرمانشاه تا یک ماه دیگر
شهردار کرمانشاه:

ش��هردار کرمانش��اه در بازدی��د از عملی��ات 
ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه 
گفت: س��اماندهی کامل مناطق حاش��یه ای 

کرمانشاه تا یک ماه دیگر به اتمام می رسد.
 دکتر نادر نوروزی در حاش��یه بازدید از روند 
عملی��ات س��اماندهی محالت حاش��یه ای 
ش��هر کرمانش��اه )آقاجان، مال حسینی مراد 

آباد(، اظهار داش��ت: پیرو جلس��ات روزهای 
گذش��ته در خص��وص س��اماندهی محالت 
حاشیه نشین شهر کرمانشاه فعالیت عمرانی 
و خدمات ش��هری در محالت حاشیه نشین 
کرمانشاه آغاز شده اس��ت. وی با اشاره لزوم 
هماهنگی بین مجموعه های خدمات رسان 
در ساماندهی محالت حاشیه نشین، افزود: با 

توجه به در دست اقدام بودن عملیات آسفالت 
در محالت حاشیه نشین کرمانشاه الزم است 
مجموعه آب و فاضالب نسبت به رفع مشکل 
فاضالب این محالت و لوله کشی آب شهری 
اقدام کند تا پس از آسفالت معابر و کوچه ها 
شاهد حفاری مجدد نباشیم. شهردار کرمانشاه 
تصریح کرد: در خص��وص خدمات آب، برق 

و امنیتی اقدامات خوب��ی با هماهنگی آب و 
فاضالب، برق و س��پاه کرمانشاه شده است. 
وی ادامه داد: فرماندار کرمانشاه در ساماندهی 
محالت حاش��یه نش��ین به کمک آمده و در 
حوزه جابجایی مشاغل مزاحم در این محالت 
تصمیمات خوبی اتخاذ ش��ده است. نوروزی 
خاطر نش��ان ک��رد: همه خدمات ارائه ش��ده 

در راس��تای ارتقاء کیفیت زندگی در محالت 
حاشیه نشین کرمانشاه است. شهردار کرمانشاه 
با بیان اینکه اعتبارات به کار گرفته شده در این 
محالت از محل اعتبارات شهرداری کرمانشاه 
بوده است، گفت: جمع بندی کامل اعتبارات 
هزینه ش��ده در محالت حاشیه نشین پس از 

پایان کار اعالم خواهد شد.
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پرداخت وثیقه مشموالن غیرغایب برای 
زیارت عتبات عالیات حذف شد

رئیس س��ازمان وظیفه عموم��ی فراجا در 
اطالعی��ه ای اعالم کرد: کلیه مش��موالن 
غیرغای��ب در ماه های مح��رم و صفر می 
توانند ب��دون پرداخت وثیقه ب��رای زیارت 
عتب��ات عالیات نس��بت ب��ه دریافت مجوز 
خروج از کشور اقدام کنند.سردار تقی مهری 
در تش��ریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: 
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و عزاداری 
س��رور و س��االر شهیدان، مش��موالن غیر 
غایب می توانند در ماه های محرم و صفر 
به ویژه در ایام اربعین حسینی بدون نیاز به 
sakha. پرداخت وثیقه از طریق س��امانه

epolice.ir و به ص��ورت غیر حضوری 
مجوز خروج از کش��ور دریاف��ت کنند.وی 
ادام��ه داد: کلیه مش��موالن غیرغایب که 
قصد زیارت در ماه های یاد ش��ده را دارند 
باید در محدوده زمانی هش��تم مرداد ماه تا 
sakha. پنج��م مهرماه از طریق س��امانه

epolice.ir نس��بت به ثبت درخواس��ت 
خروج از کش��ور اقدام کنند.رئیس سازمان 
وظیفه عمومی فراجا عنوان کرد: متقاضیان 
در ص��ورت نیاز ب��ه اطالعات بیش��تر می 
توانند از طریق کانال سازمان در سروش به 
نشانی @khabaresarbazi از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

دستگیری عامل قتل دختر ۵ 
ساله+جزئیات

رئی��س پلیس آگاهی پایتخت از دس��تگیری 
قات��ل فراری توس��ط کارآگاه��ان اداره دهم 
پلیس آگاه��ی خبر داد و گف��ت: متهم پس 
از چند ماه به قتل کودک پنج س��اله اعتراف 
کرد.س��رهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی 
در تش��ریح جزئیات خبر فوق اظهار داش��ت: 
اردیبهشت ماه سال جاری رسیدگی به مرگ 
دختر ۵ س��اله  ای بر اثر ضرب و جرح در یک 
بیمارس��تان  در دستور کار تیمی از کارآگاهان 
اداره ده��م پلی��س آگاهی ق��رار گرفت.وی 
افزود: م��ادر مقتول در تحقیقات ابتدایی ادعا 
کرد همس��ر وی، عامل این جنایت بوده، اما 
وقتی پدر کودک بازداشت شد مدارکی کشف 
شد که نش��ان می داد وی در این قتل نقشی 
نداش��ته اس��ت.رئیس پلیس آگاه��ی تهران 
افزود: بررس��ی های بیش��تر کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی نش��ان داد، پدر و مادر این 
کودک ب��ا هم اختالف داش��ته و جدا از هم 
زندگی می کردند اما کارآگاهان با تیزهوش��ی 
پ��ی بردند، زن جوان با ی��ک مرد به صورت 
پنه��ان ارتباط دارد؛ همین س��رنخ کافی بود 
تا کارآگاه��ان، زن و مرد ج��وان را به اتهام 
قتل دس��تگیر کنند و پ��س از انتقال به اداره 
آگاهی آنها را هدف تحقیقات قرار دهند.وی 
گفت: زن و مرد ج��وان در تحقیقات ابتدایی 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، منکر قتل 
دختر ۵ ساله و رابطه پنهانی با یکدیگر شدند 
تا اینکه مرد جوان پس از ۳ ماه تحقیقات در 
اداره دهم پلیس آگاهی لب به اعتراف گشود 
و به قتل ناخواسته و شکنجه مرگبار دختر ۵ 
س��اله به دلیل عصبانیت لحظه ای از مقتول 
اعتراف کرد.سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی 
با بیان اینکه زن ج��وان فرزندش را به دلیل 
ش��یطنت چندین بار هدف ضرب و جرح قرار 
داده است خاطرنشان کرد: پس از شناسایی و 
دستگیری عامل این جنایت توسط کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی، پرونده متهمان برای 
س��یر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال 

شد.

۸۰ درصد پرونده های باغات شهر 
تهران مربوط به منطقه یک است

احم��د صادق��ی عض��و ش��ورای اس��المی 
ش��هر تهران در جلس��ه کمیس��یون ماده ۷ 
اظهارداش��ت: ارزش افزوده که از کمیسیون 
ماده ۷ حاصل می شود باید با حمایت شورای 
شهر ،کمیس��یون های تخصیصی و...در خود 
مناط��ق جهت تملک باغات و توس��عه های 
فضای س��بز مح��ور هزینه ش��ود.وی افزود: 
قانون حفظ و صیانت از باغات در کمیسیون 
ماده ۷ بر دو رویکرد مهم حفظ حق و حقوق 
ش��هر و صیانت از باغات و حفظ حد و حقوق 
مالکیت خصوصی و شهروندی مبتنی و همه 
تالش ها برای اجرای این دو رویکرد اس��ت.
صادقی با تایید طرح منطقه در رصد پالک به 
پالک فضاهای سبز  گفت: بررسی وضعیت 
رصد پالک به پالک فضاهای س��بز شهری 
با ترکیب نیروهای کمیس��یون ماده هفت و 
نواح��ی، طرح خوب و قابل اجرایی اس��ت و 
وقت گ��ذاری برای آن نتایج خوبی به همراه 

دارد.

پرونده قضایی برای خشک شدن 
درختان خیابان ولیعصر)عج( تشکیل شد

در پی دس��تور اخیر رئیس کل دادگس��تری 
استان تهران به دادستان تهران در خصوص 
بررس��ی علت خش��ک ش��دن چند اصله از 
درختان خیاب��ان ولیعصر)عج(، علی صالحی 
از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی علت 
خشک ش��دن درختان خیابان ولیعصر )عج(، 
خب��ر داد و گفت: به منظور حفظ و صیانت از 
منابع طبیعی، در ای��ن رابطه پرونده  قضایی 
در دادس��رای ناحی��ه ی��ک تهران تش��کیل 
شد.دادس��تان تهران خاطرنشان کرد: پس از 
تش��کیل پرونده قضایی، بالفاصله موضوع 
جهت بررس��ی دقیق به کارش��ناس مربوطه 
ارجاع ش��د.وی تصریح کرد: دستورات الزم 
برای تسریع در رس��یدگی پرونده و دریافت 
نظرات کارشناس��ی و مش��خص شدن علت  
به وجود آمدن ح��وادث مذکور برای درختان 
ص��ادر و با عوامل و مرتکب��ان واقعه برخورد 
قانون��ی و قاطع صورت خواهد گرفت.گفتنی 
اس��ت؛ پیش از این علی القاصی رئیس کل 
دادگستری استان تهران در پی انتشار فیلمی 
در فضای مجازی مبنی بر خش��ک ش��دن 
هم زمان تع��دادی اصله درخ��ت در خیابان 
ولیعصر)عج( به دادستان تهران ماموریت داده 
بود تا ضمن تش��کیل کارگروهی تخصصی، 
علل وق��وع این حادثه را احصاء و در صورت 
احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات الزم در 
چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.رئیس 
کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این 
گزاره که محیط زیس��ت شهری از مصادیق 
حقوق عامه محسوب می شود، گفت: از آن جا 
حف��ظ حقوق عام��ه یک��ی از ماموریت های 
دستگاه قضایی محسوب می شود، در صورت 
احراز تعدی به حقوق عمومی جامعه با جدیت 

برخورد خواهد شد.

جدیدترین عالئم سویه های جدید 
کرونا چیست؟

ی��ک متخص��ص بیم��ار یه��ای عفونی و 
گرمسیری با بیان اینکه عالئم بیماران جدید 
کرونایی ش��بیه به سرماخوردگی است یعنی 
س��رفه و گلودرد دارن��د و در برخی از آن ها 
اسهال و عالئم گوارشی دیده می شود، بیان 
ک��رد: در حال حاضر بهترین راه پیش��گیری 
همچنان رعایت سه اصل یعنی زدن ماسک، 
شس��تن مرتب دس��ت ها و فاصل��ه گذاری 
فیزیکی است.مینو محرز گفت: چند روزیست 
ک��ه افزایش بیماران س��رپایی را مش��اهده 
می کنیم و تخمین زده ش��ده که شهریور ماه 
به پیک برسیم.این متخصص بیماری های 
عفونی مط��رح کرد: همچنین اف��راد دارای 
بیماری زمینه ای، مبتال به س��رطان، دیابت 
پیشرفته، بیماری های کلیوی، بیماری های 
قلبی و ریوی و س��نین باال بیشتر در معرض 
خطرن��د و امکان دارد نوع ش��دید بیماری را 
گرفته و بس��تری ش��وند و در نتیجه در این 
گروه ها آمار مرگ و میر باالتر می رود.محرز 
گفت: گزارش��ات نش��ان می دهد، واکس��ن 
گری��زی جهش های جدی��د امیکرون یعنی 
BA۴و BA۵ ک��ه در اروپا و آمریکا ش��ایع 
ش��ده، بیش��تر بوده و به همین دلیل کمیته 
علمی ما هم واکسن دز چهارم را برای افراد 
مسن و بیماری های زمینه ای توصیه کرده 
است.وی در خصوص عالئم زیرسویه های 
جدید امیکرون اظهار داشت: عالئم بیماران 
جدید کرونایی ش��بیه به سرماخوردگی است 
یعنی س��رفه و گلودرد دارند و در برخی از آن 
ها اس��هال و عالئم گوارشی دیده می شود، 
عالئم آن تقریبا ش��بیه زیر سویه های قبلی 
امیکرون اس��ت اما قدرت سرایت و واکسن 

گریزی بیشتری دارد.

سیل فارس پیش بینی شده بود
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه هش��دار را 
پی��ش از وقوع پدیده های ج��وی صادر و به 
تمام دستگاه های اجرایی ابالغ می کنیم،گفت: 
وقوع س��یل در استان فارس نیز پیش بینی و 
در هشدار هواشناس��ی به طور مفصل به آن 
پرداخته ش��ده بود.صادق ضیاییان در گفت و 
گو با ایسنا، درباره شرایط صدور هشدارهای 
هواشناسی و الزام صدور هشدارهای جداگانه 
توسط استان ها برای پدیده های جوی گفت: 
اگ��ر هنگام صدور هش��دار منطقه مورد نظر 
ی��ک منطقه پهناور همچون اس��تان کرمان 
باش��د، نمی توانیم در هش��دار جزئیات تمام 
شهرس��تان های آن را ذک��ر کنی��م بنابراین 
درصورت نیاز به بیان جزئیات بیشتر، استان 
کرمان نی��ز باید به صورت مجزا هش��داری 
ص��ادر کند ول��ی در صورتی که در هش��دار 
سازمان هواشناسی  تمام جزئیات مطرح شده 
باشد دیگری نیاز به صور هشدار توسط استان 
نیست چرا که تکراری می شود.وی افزود: در 
هشدار سیل نیز نام استان فارس ذکر و ابعاد 
حادثه نیز مفصل تش��ریح شده بود و مطرح 
کرده بودیم که بارش ها به سیالب و طغیان 
رودخانه ه��ا منجر خواهد ش��د و این نیاز به 

هشدار مجزای استان نداشت.

اخبار

گروه اجتماعی: رئیس قوه قضاییه در نشست 
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مصوب 
کرد، کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه 
ش��ورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری 
برای هماهنگ��ی، هم افزایی و جلوگیری از 

موازی کاری دستگاه های ذی ربط در راستای 
پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب 
دهد.ب��ه گزارش مرکز رس��انه قوه قضاییه، 
نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع  جرم 
صبح امروز سه شنبه چهارم مرداد به ریاست 
حجت االس��الم والمس��لمین غالمحسین 
محسنی اژه ای و با سه دستور جلسه »مرور 
مصوبات قبلی شورای عالی پیشگیری از وقوع 
جرم«، »بررسی سیمای جرایم و آسیب های 

اجتماعی« و »بررسی و تصویب تقسیم کار 
مل��ی در چهارچوب وظایف و ماموریت های 
قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت« 
برگزار شد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به آثار 
سوء روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه 
و برای افراد جامعه ایجاد می کند، گفت: باید 
تمهیداتی همه جانبه اندیشیده شود که آرامش 
روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نس��بت 
به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی 

سارقان، تحکیم شود و هیچگونه نگرانی از 
این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.اصغر 
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه نیز در این جلس��ه به ارائه 
آماری از میزان و نوع آسیب های اجتماعی در 
استان های مختلف کشور پرداخت.همچنین 
سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع 
جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و 
دستور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه نظرات 

خود را ارائه کردند.در جریان جلس��ه شورای 
عالی پیش��گیری از وقوع جرم به ریاس��ت 
حجت االس��الم والمس��لمین غالمحسین 
محس��نی اژه ای، مص��وب ش��د کارگ��روه 
پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، 
نسبت به تدوین سازوکاری برای هماهنگی، 
هم افزای��ی و جلوگی��ری از م��وازی کاری 
دستگاه های ذی ربط در راستای پیشگیری از 

سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان تحکیم شود
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:

واکسن »پاستوکووک« ُدز یادآور تمامی واکسن هاست
عض��و هیات علمی انس��تیتو پاس��تور ایران 
گفت: ب��ا توجه به اهمیت انتخاب واکس��ن 
بی خطر با کارای��ی باال به عنوان دز یادآور، 
واکس��ن پاس��توکووک به عنوان دز یادآور 
همه واکس��ن¬ های مورد استفاده در کشور 
توصیه می شود.آمیتیس رمضانی،متخصص 
بیماری ه��ای عفونی و عض��و هیات علمی 
انستیتو پاستور ایران در گفت وگو با خبرنگار 
س��المت خبرگزاری فارس اظهار داش��ت: با 
توجه به ظهور واریانت¬ های جدید ویروس 
SARS-CoV-۲ در بسیاری از کشورها، 
از اوایل تابس��تان امس��ال، موج هفتم همه 
گیری ویروس کرونا در کش��ور آغاز ش��ده 

اس��ت.وی ادامه داد: س��ویه جدید مشتق از 
امیکرون، BA.۵  بوده و س��رعت س��رایت 
این س��ویه بسیار بیش��تر از سویه های قبلی 
است. با توجه به افت تدریجی سطح ایمنی 
حاصل از واکسیناسیون کووید۱۹ با گذشت 
زم��ان، تزریق دز ی��ادآور، ۵ الی ۶ ماه بعد از 
تزریق آخ��ر، به ویژه برای واکس��ن ¬های 
مبتنی بر پایه ویروس غیرفعال، حائز اهمیت 
اس��ت.عضو هیات علمی انس��تیتو پاس��تور 
ایران افزود: مطالعات اخیر انس��تیتو پاس��تور 
ایران برروی واکس��ن¬ های تولید ش��ده بر 
پایه پروتئین نش��ان داده اس��ت که این نوع 
واکسن می تواند نقش مهمی در ادامه برنامه 

واکسیناس��یون علیه این بیماری در کش��ور 
داشته باش��ند. عالوه برآن، تزریق دز یادآور 
از نوع متف��اوت ) هترول��وگ(، باعث ایجاد 
ایمن��ی موثرت��ر و پایدارت��ر برعلیه ویروس 
عام��ل کووید-۱۹ می ش��ود.رمضانی یادآور 
شد: انستیتو پاستور ایران یکی از مراکز مهم 
و معتبر تولید واکس��ن در دنیاست که بیش 
از صد سال س��ابقه در حیطه واکسن سازی 
دارد. براین اس��اس، واکس��ن پاستوکووک 
تولی��دی مش��ترک انستیتوپاس��تور ایران و 
انس��تیتو فینالی کوبا، بعد از انجام مطالعات 
بالین��ی و تایید مراجع ذی ص��الح، در حال 
حاض��ر می تواند به عنوان دز ی��ادآور اول و 

یا دوم همه واکس��ن های موجود در کش��ور 
مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: با توجه به 
اهمیت انتخاب واکس��ن بی خطر با کارایی 
باال به عنوان دز یادآور، واکسن پاستوکووک 
به عنوان دز یادآور همه واکسن¬ های مورد 
اس��تفاده در کش��ور، در افرادی که ۵ الی ۶ 
ماه از آخرین دز واکس��ن آنها گذش��ته باشد 
توصیه می ش��ود.عضو هیات علمی انستیتو 
پاس��تور ایران تصریح کرد: در مطالعه ه¬ای 
که طی چند ماه گذش��ته با نظارت سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداش��ت انجام ش��د، 
ب��ی¬ خطری و ایمن��ی ¬زای��ی دز یادآور 
واکسن های س��ینوفارم و پاس��توکووک در 

اف��راد دریافت کننده ۲ دز اولیه از واکس��ن 
سینوفارم با یکدیگر  مقایسه شدند.رمضانی 
خاطرنش��ان کرد: در این مطالع��ه، میانگین 
افزایش آنت��ی¬ بادی¬ در گ��روه دریافت 
کنن��ده دز یادآور پاس��توکووک ۳۵۲ واحد و 
در دریافت کنندگان سینوفارم ۳۳ واحد بود. 
 RBD همچنی��ن در مورد آنت��ی بادی ضد
)بخش اتصالی ویروس ب��ه میزبان( میزان 
میانگین افزایش آنتی بادی در افراد دریافت 
کننده بوستر پاس��توکووک، ۸۱۹ واحد و در 
دریافت کنندگان سینوفارم این افزایش ۳۱ 
واحد بود که نش��ان از کارایی باالی واکسن 

پاستوکووک دارد.

چگونه می توان از پارک حاشیه ای ماشین استفاده کرد؟
ممنوعیت پرداخت نقدی عوارض پارک حاشیه ای؛

گ�روه اجتماعی: توسعه مکانیزه شدن پارک حاشیه ای در 
تهران در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته و معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می گوید سال ۱۴۰۰ 
حدود ۳۴ هزار فضای پارک و امس��ال ۱۲۰ هزار فضای 
دیگر به صورت هوش��مندو مکانیزه رصد می ش��ود. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان« در دوره های مختلف مدیریت 
شهری برنامه هایی به عنوان راهکار کاهش معضل نبود 
جای پارک و پارکینگ در خیابان ها برای خودروها ارائه 
ش��ده ولی آنطور که باید به نتیجه نرس��ید.کمبود جای 
پارک و پارکینگ از معضالت همیش��گی تهران اس��ت 
س��االنه  تعداد زیادی خ��ودرو به مجموع��ه خودروهای 
تهران افزوده می شود و روز به روز به مشکل کمبودجای 
پارک دامن زده شده است. کمبود جای پارک  و پارکینگ 
مستقیم و غیر مستقیم بر نظم ترافیکی تاثیر گذار است 
و همی��ن پارک های آش��فته  موج��ب  افزایش  ترافیک 
خواهد ش��د و افزایش ترافیک هم تش��دید آلودگی هوا 
و سایر مشکالت زیست محیطی و روانشناختی را برای 
ش��هروندان به همراه دارد.اعضای ش��ورای شهر تهران 
باره��ا تأکید کردند که باید ش��هرداری ب��ه دنبال ایجاد 
درآمد پایدار باش��د و یکی از راه های کسب درآمد پایدار 
اجرای پارک حاش��یه ای در تهران اس��ت. بعد از کش و 
قوس های فراوان باالخره این طرح در تابس��تان ۹۸ در 
منطقه ۲ ش��هرداری تهران  به صورت پایلوت اجرا شد. 
قبل از اجرای طرح پارک حاشیه ای در تهران پارکبان ها 
مدیریت پارک حاش��یه ای را بر عهده داشتند و برخی از 
پارکبان ها با اخذ وجوه اضافه باعث نارضایتی شهروندان 
می شدند.حدود سال ۹۴ مصوب شد که تمامی پارکبان ها 
از تهران جمع آوری شوند و از مدتی پیش مطالعات برای 
کنترل هوش��مند پارک حاشیه ای هم در دستور کار قرار 
گرفت. پارک حاشیه ای خودرو که به آن پارک هوشمند 
حاشیه ای هم می گویند، قسمت هایی از کنار خیابان های 
مختلف  اس��ت که برای پارک ماش��ین با تابلو متمایز و 
مشخص هس��تند. هدف اولیه ش��هرداری از راه اندازی 
پارک حاش��یه ماشین، دسترسی راحت تر مردم به مراکز 
پر رفت و آمد ب��ود تا بتوانند بدون اتالف وقت به مرکز 

یا فروش��گاه مورد نظر خود مراجع��ه کنند. الزم به ذکر 
اس��ت پلیس راهنمایی رانندگی برای حفظ نظم در مورد 
پارک هوشمند حاشیه ای از گشت های مخصوص این 
پارک اس��تفاده می کند.اگر وسوس��ه شده اید که حداقل 
یکبار از پارک حاش��یه خودرو استفاده کنید، بهتر از قبل 
آن با اقدامات مورد نیاز آن آش��نا ش��وید. برای استفاده 
از این  پارکینگ ها باید ابتدا وارد س��امانه تهران ش��وید. 
س��پس باید مشخصات خود را وارد و بعد ثبت نام خود را 
نهایی کنید.برای ثبت نام به موارد کد ملی، شماره تلفن و 
شماره پالک خودرو نیاز داریدبعد از اینکه برای استفاده 
از پارک حاشیه  ای خودرو در سامانه تهران من ثبت نام و 
اطالعات خود را به صورت دقیق وارد کردید، س��امانه با 
استفاده از آن دیتا هزینه پارک شما رو محاسبه می کند. 
چگونه؟ هر ۳۰ دقیقه یکبار اطالعات ش��ما برداش��ت و 
در انتها هزینه پارک خودرو ش��ما از حس��ابتان پرداخت 
می شود. اگر پارک هوشمند حاشیه ای را شنیدید، بدانید 
که چیزی جدا از این مسئله نیست.به هر حال در صورتی 
هم که برای شما جریمه ای در نظر گرفته شد، بهتر است 
که در اولین زمان، اقدام به پرداخت جریمه خودرو کنید 
تا بیشتر نشود.برای بررسی همچنین می توانید به سامانه 
تهران من مراجعه کنید تا زمان ورود، خروج و هزینه های 

مربوط به آن را مشاهده کنید.درباره موضوع پارک حاشیه 
ای به س��راغ سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران رفتی��م. وی در این زمینه به 
خبرنگار فارس گفت: متاس��فانه سال ها است که پارک 
حاش��یه  ای در تهران رها ش��ده بود و علیرغم اینکه در 
گذشته در ش��ورای ش��هر این موضوع برای شهرداری 
تکلیف ش��ده ولی گام های موثری برداش��ته نشده بود.
وی افزود: س��ال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار فضای پارک در 
مناطق ۲، ۶ و ۷ س��اماندهی و تحت پوشش شهرداری 
قرار گرفت و امس��ال هم برنامه داری��م که کامل ۱۲۰ 
ه��زار فضای دیگر را درنظر گیریم و س��اماندهی کنیم.
معاون ش��هردار تهران ادامه داد: پارک حاش��یه ای یکی 
از ابزارهای مدیریت ترافیک و پارک عادالنه اس��ت. سه 
منطقه ۲، ۶ و ۷در سال گذشته  بدین منظور ساماندهی 
ش��د و آگهی مزایده مناط��ق ۱، ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ از امروز 
منتشر می شود.شفیعی بیان داشت: همچنین بازگشایی 
پاک��ت مناطق ۳،۱۱ و ۱۲ فردا صورت می گیرد و مزایده 
مناطق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ هفته آینده برگزار می ش��ود. ۱۲۰ 
هزار فضای پارک حاش��یه ای با این طرح تحت مدیریت 
قرار خواهد گرفت.عمار س��عیدیان فر سرپرست معاونت 
به��ره ب��رداری از سیس��تم های حمل و نقل س��ازمان 

حمل و نقل و ترافیک نی��ز در خصوص مدیریت پارک 
حاش��یه ای معابر ش��هر تهران به فارس گفت: مدیریت 
هوش��مند پارک حاش��یه ای معابر ش��هر تهران یکی از 
برنام��ه های معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران اس��ت که هدف از اج��رای آن، مدیریت تقاضای 
سفر، س��اماندهی ترافیکی معابر، عدالت در دسترسی به 
جای پارک، جلوگیری از تخلفات س��اکن و پارک دوبل 
و کاهش ترافیک خودروهای س��رگردان خواهان جای 
پارک اس��ت. وی گفت: توقف خودروها در پارک حاشیه 
ای معاب��ر به صورت کوتاه م��دت بوده و خروجی اصلی 
اج��رای طرح مذکور، کاهش ب��ار ترافیکی معابر و روان 
س��ازی جریان ترافی��ک است.سرپرس��ت معاونت بهره 
برداری از سیس��تم های حمل و نق��ل و محدوده های 
ترافیکی تأکید کرد: توقف در پارک حاش��یه ای کمتر از  
زمان نیم ساعت رایگان بوده و بعد از آن بر اساس تعرفه 
مصوب ش��ورای ش��هر، مبلغی به عنوان عوارض پارک 
حاش��یه ای در نظر گرفته می ش��ود.وی گفت: با  اجرای 
مدیریت هوش��مند پارک حاش��یه ای، هر گونه پرداخت 
نقدی عوارض پارک حاشیه ای ممنوع است و شهروندان 
با شارژ حساب کاربری »تهران من«، می توانند عوارض 
پارک حاش��یه ای خود را نی��ز پرداخت کنند. مدتی پیش 
هم تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای ۱۴۰۱ در دستور 
کار اعضی شورای ششم ش��هر تهران قرار گفت و نرخ 
عوارض پارک حاش��یه ای ۱۴۰۱ نس��بت به سال ۱۴۰۰ 
حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد افزایش یافت.نرخ عوارض پارک 
حاشیه ای در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود و در ادامه 
نیز تا دو ساعت اول نرخ عوارض از ۱۲۵۰ تومان در سال 
۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان در س��ال ۱۴۰۱  رس��ید. در ادامه 
نیز در هر دو س��اعت ۲هزار توم��ان نرخ عوارض پارک 
حاشیه ای محاسبه خواهد شد.به گفته مدیران ساماندهی 
و کنت��رل مکانیزه پارک حاش��یه  ای در تهران در جهت 
کاهش ترافیک بسیار موثر است و حاال باید منتطر ماند و 
دید این طرح چگونه به صورت کامل در پایتخت اجرایی 
می شود و مدیریت شهری جدید قفل مشکل ترافیک را 

چگونه با ساماندهی جای پارک و پارکننگ باز می کند.

اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در سال 
زراعی جدید با هدف تحت پوشش قراردادن ۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی آغاز شد.به گزارش 
»عصر ایرانیان«، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
با اش��اره به تأکیدات و حمایت های مقام معظم رهبری 
ب��رای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کش��ور 
تصریح کرد: جلب اعتماد مردم و کش��اورزان مهمترین 
عامل اجرای مؤفقیت آمیز این طرح اس��ت.مخبر افزود: 
عزم جدی س��تاد اجرایی فرمان امام در خصوص طرح 
دیمزارها به واس��طه اهمیت امنیت غذایی و کشاورزی 
در کشور اس��ت.معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید 
ب��ر اس��تفاده از ظرفیت های مردمی در کش��ور، گفت: 
تعام��ل مردم و دولت بس��یار حائز اهمیت اس��ت و هر 
ج��ا اعتماد م��ردم را در هر زمینه ای به دس��ت آوردیم 

ب��ه موفقی��ت رس��یدیم.مخبر ادام��ه داد: بای��د ضمن 
اس��تفاده از ظرفیت های مختلفی که در کش��ور وجود 
دارد، فناوری ه��ای روز دنیا ب��رای افزایش بهره وری و 
درآمدزایی در حوزه کشاورزی و سایر حوزه ها در کشور 
نی��ز مورد توجه قرار داش��ته باش��د. مخبر در خصوص 
اهمیت کش��ت دیم در کش��ور ادامه داد: باید به سمتی 
حرکت کرد که حتی یک متر زمین دیم در کشور نباشد 
که زیر کش��ت نرفته باشد و اگر زمین کشاورزی بدون 
استفاده بماند، حتما به دلیل ضعف مدیریتی است. معاون 
اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به دسترسی کشور 
به دریا و اقیانوس، ادامه داد:  پس از اجرای موفقیت آمیز 
طرح جهش تولید در دیمزارهای کش��ور توس��ط ستاد 
اجرایی فرمان امام و همکاری وزارت جهادکش��اورزی، 
باید به دنبال اجرای طرح جهش تولید در شیالت باشیم 

که می تواند به اش��تغالزایی و درآمد پایدار برای مردمان 
ساحل نشین منجر شود.وزیر جهادکشاورزی نیز در این 
نشس��ت با بیان اینکه امروز اقت��دار تأمین غذا از اقتدار 
نظامی در دنیا باالتر رفته و جنگ اوکراین این اهمیت را 
نمایان کرد، گفت: دولت در اولین جلسه امسال تصمیم 
مهمی در راس��تای فرمای��ش رهبرانقالب درخصوص 
اصالح نرخ گندم انجام داد.سیدجواد ساداتی نژاد افزود: 
س��تاد اجرایی فرمان امام یک ستاد استراتژیک است و 
هرجا وارد شده تحول در کشور آفریده است. برکتی که 
در حوزه کشاورزی هست، در سایر حوزه های اقتصادی 
نیس��ت، طرح دیم��زار از پربرکت تری��ن و موفق ترین 
طرح هایی اس��ت که ستاد اجرایی در آن ورود کرده که 
جادارد بابت عملکرد خوب ش��ان از همه همکاران ستاد 
اجرایی به ویژه دکتر نوروزی و سیدهاشمی تشکر کنم.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام نیز دراین گردهمایی 
گفت: ایجاد زنجیره امنیت غذایی و دارویی از اصلی ترین 
ماموریت های ستاد اجرایی فرمان امام درسالهای اخیر 
بوده و در بحث امنیت دارویی و داخلی سازی مواد اولیه 
حداقل ۳۵۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور 
ایجاد کرده ایم. عارف نوروزی با اشاره به جزئیات طرح 
جهش تولید در دیمزارها بیان داشت: با اجرای این طرح 
در س��ال اول ۶۷۰ هزار هکتار و در سال دوم ۲میلیون 
و۶۷۰ هزار هکتار و در سال سوم برنامه این است که ۵ 
میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم را تحت پوشش 
کش��ت ببریم و س��تاد اجرایی فرمان امام برای تامین 
بذر،کود، ماش��ین آالت و کمک گرفتن از شرکت های 
دانش بنی��ان یارانه های الزم را ازطریق س��ازمان های 

ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی پرداخت میکند.

آغاز کشت دیم در ۵.۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

پیگیری وضعیت سالمتی هنرمند نامدار کشور از سوی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر
مدیرعامل صندوق اعتب��اري هنر در گفت وگوي تلفني 
با »ج��الل مقامي« ضمن احوال پرس��ي از این هنرمند 
نامدار، در جریان وضعیت س��المت وي ق��رار گرفت.به 
گزارش »عصر ایرانیان« سید مجید پوراحمدی در گفت 
و گوی تلفنی با جالل مقامی، دوبلور و گوینده با س��ابقه 
کش��ور، جویای احوال این هنرمند نامدارش��د.مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر در این تماس تلفنی با ابالغ سالم 
محمدمهدی اس��ماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اظهار داشت: هنرمندانی چون شما از سرمایه های ماندگار 

کشور هستند که طی سال ها فعالیت در عرصه فرهنگ 
و هنر و با زحمات بس��یار خاطرات ماندگار برای چندین 
نس��ل رقم زدید. بدون تردید تکریم اس��اتید پیشکسوت 
یکی از مهمتری��ن رویکردهای مجموعه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است.وی درادامه افزود: ما نیز در صندوق 
اعتباری هنر ب��ا راه اندازی واحد نامداران هنر بطور ویژه 
پیگیر وضعیت سالمت و معیشت بزرگان عرصه فرهنگ 
و هنر هستیم و خوشبختانه اتفاقات خوبی در این مسیر در 
حال انجام است. هرچند می  دانیم در مقابل شأن و جایگاه 

شما عزیزان این اقدامات حداقلی است.مقامی با قدردانی 
از تم��اس مدیرعامل صندوق اعتب��اری هنر، از وضعیت 
س��المت و رون��د درمان خود گفت.ش��ایان ذکر اس��ت؛ 
اس��تاد جالل مقامی از اعضای نام��دار صندوق اعتباری 
هنر هستند که تحت پوشش طرح تکریم، بیمه تکمیلی 
درمان و سایر طرح های صندوق هستند. همچنین مقرر 
ش��د؛ موضوعات مرتبط با درمان این هنرمند نامدار بطور 
ویژه از سوی صندوق پیگیری شود.شایان ذکر است؛ زنده 
یاد رفعت هاشم پور همسر جالل مقامی نیز از هنرمندان 

دارای نشان درجه یک هنری و تحت پوشش طرح تکریم 
صندوق اعتباری هنر قرار داشتند.
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اقتصاد خرد

سختی تأمین نهاده، دامداران را به 
مرز ورشکستگی رسانده است

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای 
اس��المی گفت: دامداران را دریابید که حال 
و روز خوبی ندارند و به دلیل س��ختی تأمین 
نهاده ها به مرز ورشکس��تگی رس��یده اند. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، محمد س��بزی در 
تذکر ش��فاهی خود خط��اب به رئیس جمهور 
در رابطه با در دوم س��فرهای اس��تانی گفت: 
الزم اس��ت دور بعدی س��فرهای خ��ود را از 
شهرس��تان ها آغاز کنید چرا که اس��تان فقط 
ب��ه مرکز آن نیس��ت. وی تاکید کرد: باید به 
وضعیت بازار رسیدگی ش��ود، امروز مردم از 
وض��ع بازار گالیه دارند و در حوزه تأمین غذا 
و دارو و پرداخت کرایه خانه با مشکل مواجه 
شده اند. سبزی در ادامه ضمن تشکر از رئیس 
مجلس برای رس��یدگی ب��ه وضعیت حقوق 
بازنشس��تگان عنوان ک��رد: از رئیس جمهور 
می خواهم در این خصوص دستور الزم برای 
افزایش حقوق متناسب بازنشستگان را بدهد. 
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسالمی 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: 
در حال حاضر دو هزار و ۸۰۰ نفر معلم خارج از 
کشور داریم که برای پرداخت حق الزحمه آنها 
دس��تور قضایی و کتبی سازمان برنامه وجود 
دارد اما تنها دس��تمزد برخی از آنها پرداخت 
شده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اس��المی در تذکری خطاب به وزیر 
جهاد کشاورزی بیان کرد: دامداران را دریابید 
که حال و روز خوبی ندارند و به دلیل سختی 
تأمین نهاده ها به مرز ورشکستگی رسیده اند.

سیاست های حمایتی دولت برای توسعه 
صنعت نوغانداری کشور

مع��اون ام��ور تولی��دات دام��ی وزارت جهاد 
کشاورزی از اقدامات و سیاست های حمایتی 
دولت برای توس��عه صنعت نوغانداری کشور 
خبر داد. حسین دماوندی نژاد معاون تولیدات 
دام��ی وزارت جه��اد کش��اورزی در گفتگو 
ب��ا »عص��ر ایرانی��ان« در رابطه با پیش��ینه 
نوغانداری در ایران اظهار داشت: نوغانداری 
ب��ه عن��وان یک می��راث که��ن فرهنگی و 
اقتصادی اس��ت که به واس��طه قرار گرفتن 
ایران در مس��یر جاده ابریشم مورد توجه بوده 
اس��ت و با تامین م��واد اولیه صنعت فرش و 
منس��وجات ابریشمی عالوه بر ایجاد زنجیره 
ارزش اف��زوده و اش��تغال مولد به معیش��ت 
روستاییان کمک می کند. وی ادامه داد: این 
حرفه همواره یک��ی از مزیت های اقتصادی 
کشور بوده و در سه دوره ساسانیان، صفویان 
و بعد از انقالب اس��المی در س��ال ۱۳۷۹ از 
اوج ش��کوفایی و رونق برخوردار بوده است. 
دماوندی ن��ژاد با بیان اینکه روند نزولی تولید 
ابریشم از سال ۱۳۷۹ آغاز شده است، عنوان 
کرد: تولید ابریشم از ۵۲۰۰ تن پیله ابریشم به 
۶۰۲ تن در سال کاهش یافت و دلیل اصلی 
آن کاهش تعرفه واردات نخ ابریش��م از ۲۰۰ 
درصد به ۱۰ درصد بوده اس��ت و این منجر 
به رویگردانی نوغانداری از این ش��غل کهن 
و از بی��ن رفتن توتس��تان ها و تغییر کاربری 

آنها شد.

تاکید بر خرید گندم تولیدی کشاورزان
رئیس س��تاد اجرایی فرمان ام��ام )ره( گفت: 
بای��د وزارت جه��اد کش��اورزی تمام تالش 
خ��ود را صرف کند تا خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان به طور کامل انجام شود و مطالبات 
آنه��ا هم به موقع پرداخت ش��ود. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، عارف نوروزی، رئیس ستاد 
اجرایی فرم��ان حضرت امام )ره( در همایش 
آغاز سال زراعی جدید با عنوان طرح جهش 
تولید در دیمزارهای کشور، گفت: باید وزارت 
جهاد کش��اورزی تمام ت��الش خود را صرف 
کند تا خرید تضمینی گندم از کش��اورزان به 
طور کامل انجام ش��ود و مطالبات آنها هم به 
موقع پرداخت ش��ود. وی افزود: بدیهی است 
اگر کش��اورزان به موقع پول خود را دریافت 
کنند، پا به پای مس��ئوالن در عرصه خواهند 
بود و ت��الش می کنند. ن��وروزی تاکید کرد: 
دولت باید تمام تالش خود را برای تامین نیاز 
کش��ور به گندم از طریق تولید داخل و خرید 
از کش��اورزان متمرکز کن��د و به این صورت 
تعادل ارزی نیز ایجاد می ش��ود ضمن اینکه 
وقت��ی می توانیم این نی��از را در داخل تامین 
کنی��م چه نیازی به واردات اس��ت؟ این مقام 
مس��ئول گفت: با وجود خشکس��الی های دو 
سال اخیر که کم س��ابقه بوده، شرایط تولید 
مطلوب ب��وده و این میزان تولی��د در چنین 
ش��رایطی بعید به نظر می رس��ید اما به دلیل 
همت و تالش کش��اورزان و مس��ئوالن و با 

یاری خدا این رقم محقق شد.

اخبار

لزوم شناسایی تعارض منافع و 
فرایندهای فسادزا

مدیرکل حراست س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: ضروری است تعارض 
منافع و فرایندهای فس��ادزا شناسایی شده و 
در صورت نیاز فرایندهای موجود برای انجام 
ام��ور در چارچوب صحیح اصالح ش��ود. به 
گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، محمدرضا 
هاشمی نیا در نشست شورای معاونان اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 
همدان با بیان اینکه مسیر خدمت رسانی در 
حوزه راهداری و حم��ل و نقل جاده ای باید 
رو به جلو و در راس��تای افزایش خدمات به 
هموطنان و عموم کاربران جاده باشد گفت: 
تمامی معاونت ه��ا در ادارات کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای سراسر کشور در جهت 
انجام رسالت و مس��ئولیت های خود تالش 
می کنن��د ولی انتظ��ار می رود در راس��تای 
خدمت رس��انی س��ریع شایس��ته و روان به 
عم��وم کاربران جاده ای رص��د نظارتی الزم 
در زیرمجموعه و ادارات تابعه خود را داش��ته 
باشند. مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای با تاکید بر 
این مطلب که نباید شرایط به گونه ای فراهم 
شود تا نیروهای انسانی و کارکنان در معرض 
فس��اد قرار گیرند، خاطرنشان کرد: ضروری 
است تعارض منافع و فرایندهای فسادزا نیز 
شناسایی ش��ده و در صورت نیاز فرایندهای 
موجود برای انجام امور در چارچوب صحیح 
اصالح ش��ود تا بتوان از این طریق خدماتی 
که رو به جلو و شایس��ته بخش راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و مخاطبان شریف این 

بخش است، ارائه داد.

پیشرفت بیش از 2۰ درصدی 4 پروژه 
بزرگ نهضت ملی مسکن

سرپرس��ت شرکت عمران سهند از پیشرفت 
فیزیکی بیش از ۲۰ درصدی ۴ پروژه بزرگ 
نهضت ملی مس��کن خب��ر داد. به گزارش 
»عص��ر ایرانیان« به نق��ل از روابط عمومی 
شرکت عمران س��هند، غالمرضا اقبالی در 
این باره اظهار کرد: س��هم ش��رکت عمران 
س��هند در گام اول نهضت ملی مسکن که 
با دس��تور رئیس جمهوری اسالمی عملیات 
اجرایی آن آغاز ش��د، ۹ ه��زار و ۲۵۱ واحد 
اس��ت. او ادامه داد: از همان روزهای ابتدایی 
اقدامات اولیه برای احداث ۳۰ پروژه مسکونی 
در نقاط مختلف شهر جدید سهند آغاز شد که 
تاکنون بیش تر پروژه ها از پیشرفت فیزیکی 
مناسبی برخوردارند. او تش��ریح کرد: پروژه 
۳۹۹ واحدی شمس با پیشرفت فیزیکی ۲۴ 
درصد، ۹۶ و احدی نیلوفر با پیشرفت فیزیکی 
۲۲ درصد، ۴۶۸ واحدی فخر ۱ با پیش��رفت 
۲۰ درصد و ۷۶۸ واحدی چشمه با پیشرفت 
۳۴ درصد از جمله پروژه هایی هس��تند که از 
پیشرفت خوبی برخوردار بوده و با سرعت در 
حال اجرا هس��تند. سرپرست شرکت عمران 
س��هند یادآور ش��د: در این می��ان ۱۱ پروژه 
نیز پیش��رفت فیزیکی ب��االی ۱۰ درصدی 
دارن��د ک��ه از جمله می توان ب��ه پروژه های 
کمال، نگارستان، بهارس��تان، آذر، یلدای ۱ 
و… اش��اره کرد. اقبال��ی همچنین گفت: با 
تاکید ریاس��ت جمهوری اسالمی و وزیر راه 
و شهرس��ازی، هم اکنون پیشبرد پروژه های 
نهضت ملی از مهم تری��ن و اولویت دارترین 
ماموریت های شرکت عمران به شمار می آید 
که مش��اوران، طراحان، سازندگان و ناظران 
این نهضت به صورت ش��بانه روزی در حال 

فعالیت هستند.

افزایش تعداد مناطق آزاد کشور از ۸ 
به ۱۵ منطقه اشتباه بود

دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی گفت: ما با افزایش ۷ منطقه آزاد 
جدی��د در کنار ۸ منطق��ه آزاد قبلی مخالف 
بودیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، س��عید 
محم��د در نشس��ت تخصصی ب��ا اعضای 
مجمع کارآفرینان ایران، با اش��اره به اینکه 
از ابتدای امس��ال نزدیک به پنج جلس��ه با 
کارآفرین��ان و تولیدکنندگان کش��ور برگزار 
ش��ده، اظهار کرد: مناط��ق آزاد، خودگردان 
هس��تند و هیچ ردیف بودجه ای ندارند. این 
مدل الگوی بس��یار خوبی برای کل کش��ور 
است. وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی 
و تغییر نگاه به مناطق آزاد گفت: در مجموعه 
حکمرانی کش��ور نگاه مثبتی به مناطق آزاد 
وجود ندارد و احکام مثبتی که از دولت خارج 
می شود نیز نتیجه همین فرهنگ سازی های 
اخی��ر اس��ت. ما ثب��ات قوانی��ن در مناطق 
آزاد را ب��ه جدیت پیگی��ری می کنیم زیرا با 
بروکراس��ی های پیچیده بس��یاری از موارد 
س��اده سخت می ش��ود. به گفته وی در سه 
ماه اول س��ال ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری در این مناطق انجام ش��د. توس��عه 
مناطق آزاد مبتنی بر بخش خصوصی است 
و در حال حاضر ۲۵۰۰ واحد صنعتی در حال 
فعالیت و ۵۰۰ هزار اش��تغال در این مناطق 

ایجاد شده است. 

رئیس اس��بق س��ازمان توس��عه تجارت 
گف��ت: گران��ی ها یک معلول اس��ت و با 
دخالت های بی مورد، نظارت و س��رکوب 
کنترل نمی ش��ود. اگر به وزارت بازرگانی 
اختیارات بیشتری بدهند بدون تردید این 
رون��د ادامه خواهد یاف��ت. افخمی راد در 
گف��ت و گو با »عصر ایرانی��ان« در مورد 
تش��کیل وزارت بازرگان��ی، اظه��ار کرد: 
الیحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که 

در هیئت دولت مصوب و به مجلس ارسال 
شده است بیشتر روی تنظیم بازار و کنترل 
قیمت ها تاکید دارد. چنین عنوان شده که 
با توجه به شرایط خاص اقتصادی، کنترل 
قیمت و نظارت بر بازار پیش��نهاد می شود 
ت��ا مجلس، وزارت بازرگان��ی را از وزارت 
صنعت و معدن جدا و فعالیتش را مستقل 
آغاز کند. رئیس اس��بق س��ازمان توسعه 
تجارت افزود: دالیل دولت برای تفکیک 

دو وزارتخانه در شرح وظایف وزارت صمت 
موجود است و نمی توانیم بگوییم که خأل 
قانونی وج��ود دارد. برای اینکه نظارت بر 
بازار صورت گی��رد نمی توانیم بگوییم که 
وزارتخانه جدید تش��کیل بدهیم. مشکل 
جای دیگری اس��ت. مش��کل این است 
که قیمت را نمی ش��ود به شکل دستوری 
ب��ه ب��ازار اعالم ک��رد و از آنها خواس��ت 
اینگون��ه کاال و خدم��ات را عرضه کنند. 

وی ادام��ه داد: در ۵۰ س��ال گذش��ته، از 
زمان رژیم س��ابق تا االن، مشکلی به نام 
قیمت گذاری داشتیم؛ زیرا همواره دولت ها 
تالش کردند تا ب��ر قیمت ها نظارت کنند 
و برای آن س��ازمان حمای��ت از مصرف 
کننده و تولیدکننده، س��ازمان بازرس��ی، 
تعزیرات حکومتی و غیره تش��کیل دادند. 
هیچکدام جواب نداده است و علتی دارد. 
م��ا از اصل عرضه و تقاضا غفلت کردیم، 

قیم��ت گذاری بر اس��اس عرضه و تقاضا 
ک��ه در همه بازارها جواب می دهد را کنار 
گذاش��ته و خواس��تیم قیمت را به صورت 
دس��توری ابالغ کنیم. لذا بدون ش��ک و 
تردید می گویم تشکیل وزارت بازرگانی نه 
تنها مش��کلی را در مورد قیمت گذاری ها 
و نظارت در ب��ازار حل نخواهد کرد بلکه 
این مسئله را تشدید خواهدکرد و گرفتاری 

کماکان استمرار خواهد داشت.

مسیر مهار تورم از تشکیل وزارت بازرگانی نمی گذرد
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت:

تجارت ۳۰ میلیارد دالری مورد غفلت قرار گرفت
فراز و نشیب روابط تجاری ایران و ترکیه؛

اگرچه ظرفیت های گس��ترده ای برای توس��عه تجارت 
ایران و ترکیه وجود دارد اما تاکنون توجه چندانی به آنها 
نشده و به جای تجارت ۳۰ میلیاردی با این کشور حجم 

تجارت به ۱۱ میلیارد دالر خالصه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت روابط دو کشور 
ایران و ترکیه نش��ان می دهد که اگرچه سابقه روابط دو 
کش��ور به بیش از ۴۰۰ س��ال می رس��د و در حوزه های 
سیاس��ی، فرهنگی، تاریخی و دینی نیز قرابت هایی دارند 
و حت��ی بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مش��ترک بین ایران و 
ترکی��ه وجود دارد اما در بخش اقتص��اد آنطور که انتظار 
می رود، شرایط قابل قبول نیست، این در حالی است که 
طبق تاکید کارشناسان، ترکیه می تواند پل ارتباطی ایران 
با اروپا و از آن طرف ایران نیز یکی از معابر اتصال ترکیه 
به راه ابریش��م و سرزمین های حوزه CIS و معبر اصلی 

اتصال ترکیه به هند و شبه قاره باشد.
در واقع با استفاده از همین ظرفیت ها دو کشور می توانند 
از طریق سرمایه گذاری های مشترک و صادرات کاالهای 
مشترک تولیدی به کشورهای ثالث، زمینه رونق و توسعه 
اقتص��ادی خود را فراهم کنن��د، اما با این حال علی رغم 
امضای توافق نام��ه و قراردادهای اقتص��ادی و تجاری 

متعدد، مراودات تجاری دو کشور چشم گیر نیست.
البته وضعیت تجارت دو کش��ور که تقریباً از سال ۲۰۱۵ 
افت و از حدود ۳ س��ال پیش نیز افت ش��دیدی را تجربه 
کرد، طی ماه های گذش��ته روند بهبود به خود گرفته، به 
گونه ای که در س��ال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ مراودات 
تجاری دو کشور رشد ۶۴ درصدی یافت و از ۶.۹ میلیارد 
دالر به ۱۱.۳ میلیارد دالر رسید. همچنین رشد تجارت در 
س��ال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت به شکلی که در بهار امسال 
شاهد رش��د ۸۴ درصدی تبادالت تجاری بین دو کشور 

بودیم.
آخرین وضعیت تجارت ایران با ترکیه���

در این رابطه فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آس��یای سازمان 
توسعه تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: ترکیه در ۳ ماه ابتدایی س��ال جاری س��ومین هدف 
صادراتی ایران و در میان کش��ورهای همس��ایه دومین 
ه��دف صادراتی ایران بعد از عراق بوده اس��ت. صادرات 
ای��ران به ترکیه در این مدت یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون 
دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال که ۶۰۲ 
میلیون دالر صادرات داش��تیم، ۱۸۸ درصد از نظر ارزشی 
و ۳۵۹ درصد از نظر وزنی افزایش را نش��ان می دهد. وی 
افزود: بنابراین ترکیه در بین کش��ورهای هدف صادراتی 
ای��ران بعد از چین و عراق رتبه س��وم و قب��ل از امارات، 
هند، افغانستان، عمان، پاکس��تان، تایلند و اندونزی قرار 
داش��ته است. پیلتن ادامه داد: در بین کشورهای همسایه 
نیز ترکیه در رتبه دوم هدف صادراتی بعد از عراق و قبل 
از امارات، افغانستان، عمان، پاکستان، آذربایجان، روسیه، 
ترکمنستان و ارمنستان قرار داشته است. وی اضافه کرد: 
عمده کاالهای صادراتی به این کش��ور در ۳ ماه نخست 

سال ۱۴۰۱، شامل پروپان، اوره، روغن های سبک، متانول، 
بوتان، پلی اتیلن، شمش از آهن و فوالد، قیر نفت، کاتد، 
هندوان��ه، روی، گوجه فرنگی، آلومینی��وم و بنزین بوده 
است. مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران 
تصریح کرد: واردات از این کش��ور ی��ک میلیارد و ۲۷۰ 
میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه پارسال که 
یک میلی��ارد و ۴۵ میلیون دالر بوده از نظر ارزش��ی ۲۲ 
درص��د رش��د و از نظر وزنی ۲۱ درصد کاهش را نش��ان 
می دهد. در میان کش��ورهای تأمین کننده واردات ایران، 
ترکیه در رتبه س��وم پس از امارات و چین و قبل از هند 
و آلمان قرار دارد. همچنین در بین کش��ورهای همسایه 
ترکیه دومین کش��ور تأمین کننده واردات بعد از امارات و 
قبل از روس��یه، پاکستان و عمان قرار داشته است. پیلتن 
افزود: اقالم عمده وارداتی هم شامل کنجاله، موز، صنایع 
دستی، ماشین آالت دستگاه ها، گرید نساجی، دارو، روغن 
دانه آفتابگردان، توتون، پلی اتیلن، اسیدهای نوکلئیک و 
الیاف بوده اس��ت. مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه 
تجارت ایران با اشاره به رشد قابل توجه تجارت دو کشور 
در س��ال ۱۴۰۰، اظهار کرد: س��ال گذشته میزان تجارت 
بین دو کش��ور بهبود قابل توجه��ی یافت به گونه ای که 
از ۶.۹ میلی��ارد دالر در س��ال ۹۹ ب��ه ۱۱.۳ میلیارد دالر 
در سال ۱۴۰۰ رس��ید که ۶ میلیارد دالر شامل صادرات 
ای��ران به ترکیه و ۵.۲ میلیارد دالر واردات ایران از ترکیه 

بوده است.
وضعیت مراودات بانکی ایران و ترکیه چگونه است؟ ���

وی در م��ورد م��راودات بانک��ی با کش��ور ترکیه، گفت: 
مراودات بانکی با این کش��ور مشابه سایر کشورهاست، 
محدودیت هایی در زمینه تبادل ارز بین دو کشور به طور 
رس��می و از طرق بانکی وجود دارد ولی تجار ما از سایر 
روش ها برای مبادله ارز خود استفاده می کنند که بتوانند 

از دیوار موانع و محدودیت هایی که به دلیل تحریم های 
بانکی فراروی تجارت خارجی کش��ور ما قرار دارد، عبور 
کنند. پیلتن در مورد وضعیت تبادالت انرژی بین دو کشور، 
تصریح کرد: در حوزه انرژی صادرات گاز به ترکیه داریم 
که سهم خوبی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده 
است و س��االنه صادرات از ایران به ترکیه در حال انجام 
است و برنامه هایی برای صادرات برق به ترکیه در دستور 
کار وزارت نی��رو قرار دارد. وی در مورد وضعیت ترانزیت 
کاال، اظهار ک��رد: در حوزه ترانزیت همکاری های خوبی 
داریم به ویژه در حوزه ترانزیت کاالهای صادراتی ترکیه 
به کشورهای حوزه خلیج فارس اوضاع قابل قبول است. 
البته ترانزیت کاالهای ترک به سایر نقاط دنیا نیز انجام 
می شود. پیلتن گفت: ایران هم از طریق ترکیه به برخی 
از کشورهای اروپایی و در برخی موارد به کشور سوریه و 

سایر کشورهای منطقه ترانزیت انجام می دهد.
موانع تجاری بین ایران و ترکیه ���

بر اساس این گزارش، افزایش روابط تجاری با ترکیه اگرچه 
در حال انجام بوده و این رش��د نس��بتاً قابل قبول به نظر 
می رسد اما همانطور که اشاره شد میزان مراودات تجاری 
دو کشور متناسب با قرابت های سیاسی و فرهنگی نبوده و 
در صورت رفع موانع می توان اعداد و ارقام تجاری را بهبود 
بخش��ید. در این رابطه فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیسه 
اتاق بازرگانی تهران گفت: سرمایه گذاری های مشترک و 
صادرات کاالهای مش��ترک تولیدی به کشورهای ثالث 
منطق��ه در برخی صنایع از جمل��ه در حوزه لوازم خانگی، 
صنایع شیمیایی، خودرو، مبلمان و صنایع چوبی به عنوان 
یکی از راهکارهای توسعه همکاری ایران و ترکیه است، 
منتهی باید توجه شود که تقویت مراودات تجاری بدون 
بهبود س��اختار حمل ونقل جاده ای ممکن نخواهد بود و 
توسعه زیرساخت ها باید از سوی طرفین مورد توجه قرار 

گیرد. وی تصریح کرد: از جمله موانع روابط تجاری بین 
دو کشور می توان به ضعف ناوگان جاده ای و ریلی در دو 
کشور، نرخ باالی محاسبه حمل ونقل، بازرسی های مرزی 
کاال و آسیب به محموله ها، اعمال سختگیری های شدید 
در مورد ناوگان ترانزیت و اجبار به تغییر مس��یر، تشکیل 
صف ه��ای طوالن��ی در مب��ادی ورودی، افزایش هزینه 
حمل ونقل به دلیل کمبود و فرسودگی شبکه حمل ونقل 
و وضع مقررات سختگیرانه برای سرمایه گذاران ترک در 

ایران اشاره کرد.
روابط تعرفه ای نافرجام با ترکیه ���

به گزارش مهر، اخی��راً دیدارهای دیپلماتیکی بین ایران 
و ترکی��ه صورت گرفت که به اعتقاد کارشناس��ان چنین 
دیدارهایی برای پیش��رفت روابط تج��اری می تواند مؤثر 
باش��د، اما نکته قابل توجه این اس��ت که سالهاست که 
بی��ن ایران و ترکیه بحث های تج��اری و تعرفه ای وجود 
دارد، ام��ا این مباحث به جایی نمی رس��د. مقیمی در این 
خص��وص با اش��اره به تجارت ترجیحی بین دو کش��ور، 
گفت: در موضوع تعرفه های ترجیحی ایران توانس��ت در 
مورد ۱۴۰ قلم کاالی کشاورزی از ترکیه معافیت دریافت 
کن��د و در مقابل ایران نیز برای ۱۲۵ قلم کاالی صنعتی 
ترکی��ه معافیت در نظر گرفت ام��ا این معافیت ها اعمال 
نش��د و این توافق نامه بالاستفاده باقی ماند، ضمن آنکه 
حدود ۳۰ درصد از کدهای تعرفه جزو کاالهای ممنوعه ما 
هستند، بنابراین حل این مساله از سوی دولت ها می تواند 

در تنظیم روابط مؤثر واقع شود.
می توان تبادالت تجاری را تا ���3۰ میلیارد دالر افزایش 

داد
مهرداد س��عادت رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
ترکی��ه نیز با اش��اره به اینکه ما قب��اًل حجم تجارت ۲۱ 
میلی��ارد دالری را با ترکیه تجربه کرده ایم، به مهر گفت: 
در صورت رفع موانع می توان گفت که پتانسیل دو کشور 
برای رشد حجم تجارت حتی تا ۳۰ میلیارد دالر نیز وجود 
دارد. وی افزود: در کنار همه مش��کالت، اگر قرار باش��د 
به مهم ترین مش��کل و مانع در روابط تجاری دو کش��ور 
را اش��اره کنم باید بگویم که بهب��ود مراودات تجاری دو 
کشور نیازمند اصالح زیرساختها است؛ یعنی همانطور که 
انتظار افزایش صادرات به این کش��ور را داریم باید زمینه 
را ب��رای واردات کاالهای ت��رک نیز فراهم کنیم تا تجار 
دو کش��ور انگیزه کافی برای افزایش مبادالت را داش��ته 
باش��ند. سعادت تصریح کرد: از سویی دیگر باید در حوزه 
بهبود زیرساخت های مرزی، توسعه حمل و نقل و تأمین 
کانتینرهای یخچال دار فعال شویم؛ البته محدودیت های 
مالی داریم اما باید تدبیری اندیشیده شود زیرا جابه جایی 
کاال بین دو کش��ور تقریباً سخت است. وی تاکید کرد: با 
توجه به تمایل تجار دو کش��ور ب��رای افزایش مراودات، 
انتظار م��ی رود دولت زمینه را برای احیای جایگاه بخش 
خصوص��ی جهت افزایش صادرات به این کش��ور و رفع 

موانع تجاری فراهم کند.

وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت: طرح جه��ش تولید در 
دیمزارها در کش��ور اجرا می ش��ود. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، س��ید جواد ساداتی نژاد در همایش آغاز سال 
زراعی جدید گفت: توسعه دیم زارها از راهکار مهم برای 
تأمین امنیت غذایی در کش��ور است و از سه نظر حائز 
اهمیت است؛ نخست آنکه مورد تاکید رهبر انقالب بوده 
و به ش��دت پیگیری می شود و این نشانگر آن است که 
ن��گاه ژرفی در عالی ترین مقام کش��ور وجود دارد. نکته 
دوم اینکه ظرفیت های عظیم تولید در این بخش موجود 
است و سوم اینکه اجرای این طرح حمایت از کشاورزان 

نجیب دیم کار خواهد بود. وی اضافه کرد: افزود: در دنیا 
کشت دیم اهمیت خاصی دارد اما در کشور ما تا حدودی 
فراموش ش��ده اس��ت در حالی که فش��ار ب��ه آب های 
زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیم کاری بسیار کم 
است. به گفته ساداتی نژاد امسال طرح جهش تولید در 
دیم زارهای کشور در سطح ۵.۲ میلیون هکتار با همت 
ستاد اجرای فرمان امام )ره( برگزار و پیش بینی می شود 
که جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی 
کشور ایجاد کند. وزیر جهاد کشاورزی خطاب به محمد 
مخبر، مع��اون اول رئیس جمهور ک��ه در این همایش 

حضور داشت، اضافه کرد: برای اجرای این طرح ۴۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این میزان مبلغ در سال 
اول اجرا برگشت می شود. ساداتی نژاد ادامه داد: این طرح 
اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور 
است زیرا در حال حاضر تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی 
ما از دیم زارهای اس��ت در حالی که این رقم در دنیا ۶۰ 
تا ۷۰ درصد اس��ت. وی با اشاره به اینکه ابتدا قرار شد 
که امسال ۲.۴ میلیون هکتار به اجرای این طرح اضافه 
شود، گفت: اما در نهایت تصمیم گیری شد که عالوه بر 
این رقم، ۱.۲ میلیون هکتار هم به صورت داوطلبانه در 

کش��ور اجرا شود که سطح کل اجرا به ۵ میلیون هکتار 
خواهد رسید. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای 
این طرح حداقل غذای ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می دهد، 
ادامه داد: میانگین تولید در سطح دیم زارهای کشور ۳۰۰ 
تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است که بنا داریم با استفاده از 
بذرهای مناسب تولید در سطح را افزایش دهیم. ساداتی 
نژاد با اش��اره به اینکه امام راحل در سال های ۶۴ و ۶۵ 
به اهمیت تولید در دیم زارهای کشور تأکید کرده بودند، 
گفت: این مس��أله اهمیت موضوع را نشان می دهد و ما 
پس از ۳۶ سال تازه می خواهیم این طرح را اجرا کنیم.

جزییات اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها
وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد؛

۵۵۰ میلیون یورو اعتبار تکمیل خط آهن چابهار-زاهدان
معاون راه و توسعه راه آهن اعالم کرد؛

معاون راه و توس��عه راه آهن شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: 
عالوه بر ۳۰۰ میلیون یوروی صندوق توسعه 
ملی، ۲۵۰ میلیون یوروی دیگر برای تکمیل 
خط آهن چابهار– زاهدان نیاز است. عباس 
خطیبی در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره 
آخرین وضعی��ت راه آه��ن چابهار-زاهدان 
اظهار داش��ت: ای��ن راه آه��ن از طرح های 
بزرگ ریلی کشور اس��ت که تکمیل کننده 
قسمت شرقی کریدور ریلی شمال به جنوب 
محسوب می شود. ظرفیت فعلی بندر چابهار 
را که بخشی از آن بالاستفاده مانده به طور 
کامل پوش��ش خواهد داد. وی با بیان اینکه 
قدم های خوبی در خصوص تکمیل راه آهن 

چابهار- زاهدان برداش��ته شده است، گفت: 
۱۵۵ کیلومت��ر از این مس��یر ش��امل قطعه 
زاهدان به خاش تقریباً به اتمام رس��یده و تا 
دو م��اه آینده این مح��دوده به بهره برداری 
می رسد. معاون راه و توسعه راه آهن شرکت 
س��اخت و توس��عه زیربناه��ای حمل و نقل 
کش��ور ادامه داد: در پروژه های زیرس��اختی 
ریلی ابتدا بخش زیرسازی تکمیل می شود و 
سپس سراغ روسازی سایر قطعات می رویم. 
اما به دلیل اهمیت این مس��یر ریلی، تالش 
می شود ابتدا قطعه خاش-زاهدان هم از نظر 
زیرس��ازی و روسازی تکمیل شده و به بهره 
برداری برسد. البته در سایر قطعات همزمان 
فرآیند زیرسازی و روس��ازی در حال انجام 

اس��ت. به گفت��ه خطیبی ۷۴ درص��د پروژه 
پیشرفت زیرس��ازی داش��ته و این طرح به 
طور کلی ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به عنوان 
پیمانکار به سرعت در حال اجرای این پروژه 
اس��ت. معاون شرکت س��اخت و توسعه به 
تخصیص صد میلیون یورو از محل صندوق 
توس��عه ملی با موافقت رهبر معظم انقالب 
در س��ال ۱۳۹۸ اش��اره و تصریح کرد: سال 
گذش��ته ۲۰۰ میلی��ون ی��ورو از ای��ن ۳۰۰ 
میلیون یورو را دریافت کردیم. امس��ال قرار 
بود صد میلیون ی��وروی باقیمانده را به این 
پروژه تخصیص بدهند. خطیبی تأکید کرد: 
با پیگیری هایی که وزارت راه و شهرس��ازی 

انج��ام داد، نهایتاً قرار ش��د ۵۰ میلیون یورو 
صندوق توس��عه ملی به بانک مرکزی برای 
تبدیل ارز رالس واگذار کند که پرداخت آن با 
کمی تأخیر مواجه ش��د اما به تدریج در حال 
واریز به حساب وزارت رفاه است و ما هم آن 
را تدریجی دریافت می کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: م��وارد ریالی به ص��ورت اعتبارات ۳۰ 
ت��ا ۵۰ میلیارد تومانی واریز می ش��ود که در 
برابر حجم کاری که در دس��ت اجراس��ت و 
همچنین زمان بندی برنامه ریزی ش��ده که 
قرار بود پایان ۱۴۰۲، رقم کمی است اما به 
هر حال پروژه زنده و در دس��ت اجراس��ت. 
معاون راه و توس��عه راه آهن شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور با 

بیان اینک��ه ۳۰۰ میلیون یوروی تخصیص 
داده شده به کل پروژه نمی رسد، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر آن ۲۵۰ میلیون یوروی دیگر 
نیاز است تا راه آهن چابهار- زاهدان تکمیل 
شود. البته برای مبلغ باقیمانده فکرهایی شده 
و مکاتباتی صورت گرفته اس��ت؛ دنبال اخذ 
مجوز هس��تیم تا تأمین مالی انجام شود. به 
گفته خطیبی بیشتر اتکای این پروژه به منابع 
داخلی خواهد بود و منابع س��رمایه گذاری و 
یا فاینانس خارجی کمتر در نظر گرفته شده 
اس��ت. چون اگر قرار بود معط��ل فاینانس 
خارجی می ماندیم، پروژه طوالنی می ش��د و 
از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام 

شده روز به روز افزایش می یافت.
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بانک و بيمه

برگزاری دو کارگاه تخصصی در غرفه 
بیمه تجارت نو

در دومین روز نمایشگاه صنعت مالی، دو کارگاه 
تخصصی صنعت بیمه در غرفه ش��رکت بیمه 
تجارت نو برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بیمه تجارت نو ، نمایشگاه صنعت مالی )بورس، 
بانک و بیمه( که از روز گذشته در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران آغاز شده، تا 
چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد. در دومین روز 
این نمایشگاه، غرفه بیمه تجارت نو میزبان رویداد 
»طرح تملک آپارتمان« و نشست »بنو شاپ« 
بود. در نشست اول که از ساعت ۱۱ و با عنوان 
»ط��رح تملک آپارتمان بیمه تجارت نو« برگزار 
ش��د، خدمات این نوع از بیمه نامه برای شرکت 
کنندگان تشریح شد. طرح تملک آپارتمان، یکی 
از خدمات ممتاز بیمه تجارت نو به حساب می آید.

هیئت مدیره جدید بیمه ملت معرفی شد
مجم��ع عمومی ع��ادی به طور ف��وق العاده 
ش��رکت بیمه ملت با دس��تور جلسه انتخاب 
اعضای هیئ��ت مدیره برگزارش��د به گزارش 
رواب��ط عمومی ش��رکت بیمه مل��ت، مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده س��هامداران 
ش��رکت بیمه ملت با دس��تور جلسه انتخاب 
اعض��ای هیئت مدیره ،روز دوش��نبه در مرکز 
همایش ه��ای بیمه ملت ، ب��ا حضور اکثریت 
۷۱ درصد از س��هامداران برگزار ش��د.در این 
مجمع که با حضور نمایندگان بیمه مرکزی و 
سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل شد، ضمن 
رعایت تشریفات قانونی ترکیب جدید هیئت 
مدیره بیمه ملت به رای گیری گذاش��ته ش��د 
و س��هامداران ترکیب زیر را به عنوان اعضای 
جدید هیئت مدیره شرکت بیمه ملت انتخاب 
کردند: ۱.  س��ید محمدمهدی بهشتی نژاد، به 
عنوان عضو اصلی۲.   مهدی کشاورز بهادری، 
به عنوان عضو اصلی۳.  بهرنگ اسدی قره چلو، 
به عنوان عضو اصلی۴.  محمدتقی چراغی، به 
عنوان عضو اصلی۵. داود قاسم پور دیزجی، به 

عنوان عضو اصلی

باید در مسیر ارزش آفرینی قدم 
برداریم

هشتمین مجمع پایش عملکرد شعب بانک 
کارآفرین با معرفی پنج شعبه برتر برگزار شد. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین؛ 
دکت��ر احمد بهارون��دی مدیرعام��ل بانک 
کارآفرین در هشتمین مجمع پایش عملکرد 
شعب، در جمع روسای شعب، اعضای هیات 
مدیره و مدیران ارشد بانک، با اشاره به اینکه 
حرکت بانک حرفه ای تر شده،گفت: در سه 
ماهه نخست امسال در بخش سپرده ها تغییر 
ترکیب داشته ایم و از نظر کیفی رشد بهتری 

را شاهد بودیم.
وی افزود:آماره��ا نش��ان می دهد در بخش 
درآمدهای کارمزدی رش��د خوبی را ش��اهد 
بودی��م که ای��ن نکته حائز اهمیتی اس��ت، 
اما باید تالش بیش��تری را ب��کار بگیریم و 
همچنین ش��رکت های زیر مجموعه بانک 
نیز می بایس��ت در همین مس��یر با افزایش 
درآم��د زایی، به چرخه س��ودآوری بانک در 

سال جاری بپیوندند.
مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین با اشاره 
به رش��د مص��ارف اضافه کرد: ش��ک ندارم 
که رفتار حرف��ه ای حال حاضر بانک باعث 
عملکرد مثبت تر در آینده خواهد شد و در این 
مسیر تمام بخش های ستاد و صف، باید در 

راستای ارزش آفرینی، قدم برداریم.
مدیرعامل بانک کارافرین با اشاره به تمرکز 
بانک بر ح��وزه ارز نیز تاکید کرد: روس��ای 
ش��عب می بایست به س��مت انجام عملیات 
ارزی پی��ش بروند و از س��وی دیگر بخش 
فن آوری اطالعات بانک نیز باید حداقل در 
دوره ۶ ماه آینده ش��رایط و فرآیندهای مورد 
نیاز برای فعالیت های ارزی بانک را تکمیل 
کند، تا زنجی��ره ارزش خدمات بانک، کامل 

تر شود.
در این مراسم محمدرضا خورسندی رییس 
هیات مدیره بانک نیز، از افزایش تعداد شعب 
فع��ال در بخش ارزی خبر داد و از روس��ای 
ش��عب خواست تا تمرکز بیش��تری بر روی 

فعالیت ارزی و توسعه این بخش بگذارند.
س��هراب صادقی معاون مدیرعامل در امور 
بانکی نیز با اش��اره به عملکرد بانک در بهار 
۱۴۰۱ گفت: در س��ه ماهه نخس��ت امسال 
از نزدیک ش��اهد تالش همکاران در شعب 
بودی��م و از این حیث باید قدردان همکاران 

باشیم. 

اخبار

معاون اجرایی ش��رکت بیمه سامان یکی 

از مهمترین اقدامات بیمه س��امان درحوزه 
بین الملل را ارای��ه خدمات مهم و متنوع 
برش��مردو اع��الم کردکه درح��ال حاضر 
شرکت بیمه سامان درکشورهایی همچون 
ارمنس��تان  و  افغانس��تان،ترکیه،عراق 
حضوری فعال دارد. عبدالرس��ول عطایی 

درحاش��یه افتتاح چهاردهمین نمایش��گاه 
صنعت مال��ی )ب��ورس، بان��ک و بیمه(، 
افزود:ش��رکت بیم��ه س��امان تی��م های 
توانمند و قوی را ب��رای معرفی و فروش 
محصوالت بیمه ای درشعب مختلف خود 
در این کشورها مستقرکرده است.به گفته 

وی، راه اندازی شعب و دفاتر شرکت بیمه 
سامان درکش��ورهای مختلف، بیانگر این 
است که بیمه س��امان همچنان به دنبال 
توسعه بیشتر فعالیت خود در داخل وخارج 

از کشور است.
عطایی، با بیان اینکه شرکت بیمه سامان 

ب��رای حضور قوی تر خ��ود در بازار های 
خارج از کشور برنامه های متعددی را طرح 
ریزی کرده اس��ت، افزود: توسعه خدمات 
بیمه ای شرکت بیمه سامان درکشورهای 
مختلف، دستاوردهای مهمی برای صنعت 

بیمه کشور به دنبال دارد.

فروش بیمه نامه های عمر زمانی ارزی 

مدیرعامل بانک مسکن

مدیرعام��ل بانک مس��کن گف��ت: ام��روز دیگر، یک 
س��اختمان یا یک ش��عبه با وس��عت و مساحت بزرگ 
نمی تواند یک مزیت برای بانک باش��د، بلکه خدمات 
فوری، بهنگام و برخط بهترین تبلیغ برای بانک است.

ب��ه گزارش روزنامه عص��ر ایرانیان  به نقل از - هیبنا، 
دکتر محمود شایان در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه 
هم��کاری مش��ترک بی��ن بان��ک مس��کن و اپراتور 
دانش بنیان آی تی  ساز در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، 
با اش��اره به نامگذاری امسال به »تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« اظهار داش��ت: پس از فرمایشات رهبر 
معظم انقالب، بانک مس��کن بالفاصله این موضوع را 
س��رلوحه کار خود قرار داد و تالش کردیم تا در عمل، 
ش��عار س��ال که از س��وی مقام معظم رهبری تعیین 
ش��ده اس��ت را محقق کنیم. به همین منظور جلسات 
کارشناس��ی و فنی بین معاونت فن��اوری اطالعات و 

مدیران آی تی ساز برگزار شد.
وی افزود: خروجی جلسات منتج به این تفاهم نامه شد 
تا خدمات بانک مسکن از طریق دفاتر پیشخوان دولت 

و دفاتر ICT روستایی به مردم ارایه شود.
مدیرعام��ل بان��ک مس��کن، ادام��ه داد: ب��ا توجه به 
توانمندی ه��ا و امکانات ش��رکت آی تی س��از از جمله 
س��امانه اس��تعالم و احراز هویت و همچنین ارتباط با 
دفاتر پیشخوان دولت، می توان از این ظرفیت در جهت 
هدایت بانکداری سنتی به سمت بانکداری الکترونیک 

و در نهایت بانکداری دیجیتال بهره برد.

دکت��ر ش��ایان، با تاکید ب��ر اینکه بعد از ش��یوع کرونا 
بس��یاری از فعالیت های مردم غیرحضوری شد، گفت: 
امروز دیگر، یک س��اختمان یا یک ش��عبه با وسعت و 
مس��احت ب��زرگ نمی تواند مزیتی برای بانک باش��د، 
بلکه خدم��ات فوری، بهنگام و برخ��ط، بهترین تبلیغ 
برای بانک است.بر اس��اس این گزارش، در قالب این 

تفاهم نامه، مش��تریان بانک مسکن در مناطق مختلف 
کشور از جمله مناطق روس��تایی، می توانند از خدمات 
بانک، از طریق ۷ هزار دفاتر پیش��خوان دولت و دفاتر 
ICT روستایی سراسر کشور بهره مند شوند که در فاز 
اول این پروژه ارایه خدمات از طریق هزار دفتر خدماتی 
فراهم شده است. این روند منجر به دسترسی مشتریان 

بانک مسکن در نقاط دور کشور به شعب این بانک، از 
طریق دفاتر مذکور می شود. گفتنی است طی مراسمی 
با حضور حجت االس��الم لطف اهلل ثقفی، مشاور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران از دکتر محمود 
شایان، مدیر عامل بانک مسکن به پاس خدمات قابل 
توجه این بانک به ایثارگران و خانواده شهدا با اعطای 
لوح تقدیری، تجلیل بعمل آمد. در این مراس��م س��ید 
محس��ن فاضلیان عض��و هیات مدیره و مع��اون امور 
اعتباری بانک و مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط 
عمومی و حوزه مدیریت حضور داشتند. حجت االسالم 
ثقفی ضمن اعط��ای این لوح از توجه ویژه مدیرعامل 
بانک مس��کن به فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کرد 
و گفت: ش��اهد ارایه خدمات قابل توجهی به ایثارگران 
و خانواده معزز ش��هدا در بانک مس��کن هس��تیم. در 
ادامه ل��وح تقدیر رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
از س��وی مش��اور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور 
ایثارگران به دکتر محمود ش��ایان اهدا شد. در بخشی 
از متن تقدیرنامه امیر حسین قاضی زاده هاشمی رییس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران از مدیرعامل بانک مسکن 
آمده است: »تالش هایتان در راستای زنده نگه داشتن 
نام و یاد شهدای گرانمایه ستودنی و خدمات رسانی به 
خانواده معزز آن ها در خور توجه و شایسته تقدیر است. 
اینجان��ب از اقدامات موثر جنابعالی در پیگیری امورات 
ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت در سازمان 

مربوطه تقدیر و تشکر به عمل می آورم.«

اعتماد بانک مسکن به شرکت های دانش بنیان

نشست هم اندیشی ارتقاء جایگاه صنعت بیمه برگزار شد
نشست هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص 
مسائل مهم صنعت بیمه با حضور رئیس کل 
بیمه مرک��زی، مدیران عامل ش��رکت های 
بیمه و دبیرکل س��ندیکای بیمه گران برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی 

ایران معی��ن، در این دی��دار رئیس کل بیمه 
مرکزی با تاکید بر توس��عه ب��ازار بین الملل 
در شرایط اعمال تحریم های ناعادالنه علیه 
ایران اظهارداشت: صنعت بیمه دارای مدیران 
توانمند و خوش فکری است که می توانند با 

تبادل نظر و همفکری جهت حضور پررنگ 
در بازاره��ای مط��رح راه حل ارائ��ه داده و 
همچنین موج��ب ارتقا رتبه کش��ورمان در 

رنکینگ جهانی شوند.
مجید بهزادپوردر بخش دیگری از س��خنان 

خود افزایش ضریب نفوذ بیمه برای رسیدن 
به هدف گذاری تعیین ش��ده در برنامه پنجم 
توس��عه را نی��ز ضروری برش��مرده و گفت: 
طراحی محصوالت جدید بیمه ای در تحقق 

این مهم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی از مدی��ران عام��ل ش��رکت های بیمه 
خواس��ت با عضویت در کارگروه های تعیین 
ش��ده نس��بت به خلق محص��والت جدید 
بیمه ای همراهی و همکاری الزم را داش��ته 

باشند.

 در هیأت می توان دین خدا و آزادی را تجربه کرد
نشس��ت خبری فراخوان های هنری رس��انه ای هیأت با 
حضور داوران این رویداد در محل یادمان شهدای انقالب 
اسالمی سرچشمه برگزار و از ۸ فراخوان رونمایی شد.به 
گزارش »عصر ایرانیان« مهر، نشست خبری فراخوان های 
هنری رسانه ای هیأت امروز با حضور داوران این رویداد 
در محل یادمان ش��هدای انقالب اس��المی سرچش��مه 
برگزار شد.در این نشس��ت حجت االسالم و المسلمین 
سیدمحمد قائم مقامی به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره 
نهضت امام حس��ین )ع( اظهار داش��ت: ماجرای عاشورا 
قصه است اما نه قصه ای در کنار دیگر قصه ها که برخی 
تصور می کنند. ماجرای امام حس��ین قصه مطلق است، 
ماجرایی است که تمام ماجرای بشریت متأثر از آن است.
وی افزود: چه می ش��ود این واقعه رخ می دهد؟ در اینجا 
شاهد یک دوگانگی هستیم، نخست ظلماتی را می بینیم 
که تاریکی مطلق بوده و ثمره بی معرفتی انسان ها است 
و در مقابل نوری ظاهر می شود که به تعبیری انفجار نور 
اس��ت که این انفجار نور برآمده از معرفت ها و حکمت ها 
اس��ت. یکی از ویژگی های واقعه عاش��ورا این است که 
اگر کس��ی در این مسیر قرار گرفت با حقیقت و معرفت 
آش��نا می شود.این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: اگر در 
ای��ن ماجرا زیبایی متجلی می ش��ود دیگر این زیبایی به 
زشتی مبدل نخواهد شد. اگر این ماجرا لذت بخش است 
و کس��ی این لذت را چش��ید دیگر از این دستگاه خارج 
نخواهد شد. در این قصه بعد از آن ظلمت مطلق انفجار 
نوری اس��ت که برآمده از حقیقت است. در دستگاه امام 

حسین حقایق جدید مطرح می شود.

دستگاه امام حسین رمز نجات عالم از مصیبت است ���
قائم مقامی یکی از ابعاد این واقعه را هنر برش��مرد و بیان 
داش��ت: هنر در دستگاه امام حسین موج می زند، حکمت 
با شیدایی و ش��ور آشکار می شود، در دستگاه امام حسین 
عالم که غم زده است شاد می گردد. ما معتقدیم با شهادت 
امام حس��ین عالم وجود، ماتم زده ش��ده و شرط خروج از 
این ماتم، درک این ماتم زدگی است. یکی از حکمت های 
دستگاه امام حسین آن است که جهان را از مصیبت نجات 
می دهد.وی افزود: عمر سعد سمبل تراژدی عاشورا و امام 
حسین سمبل حماسه عاشورا است. تراژدی آنجا است که 
وقتی انس��ان می تواند بین جهنم و بهشت انتخابی داشته 
باش��د جهنم را انتخاب کند.این اس��تاد حوزه علمیه ادامه 
داد: منش��أ همه هنرها عاشوراست، شعر، ادبیات، نمایش، 
عکاسی و … همه منشایی در عاشورا دارند. هیأت ها نماد 
ثقل اصغر هس��تند و از اصیل ترین نهادهای اجتماعی به 
ش��مار رفته که نقش مهمی در ترویج حقایق زیبایی ها و 
هن��ر دارن��د. در هیأت می توان دین خدا و ل��ذت و آزادی 

را تجربه کرد.قائم مقامی بیان داش��ت: در دستگاه تربیتی 
امام حسین آیینه ای در مقابل انسان قرار داده می شود که 
انسان در آن زیبا نشان داده شده در حالی که انسان می داند 
نواقصی دارد. برای همین اشک می ریزد تا از این نواقص 

و زشتی ها پاک شود.
رونمایی از ���۸ فراخوان هنری رسانه ای هیأت

در ادامه رحیم آبفروش رئیس جامعه ایمانی مشعر به ایراد 
س��خنرانی پرداخت و اظهار داشت: امس��ال وارد دهمین 
سال فعالیت رسانه هنری هیأت می شویم و قدیمی ترین 
فراخوان مربوط به فراخوان عکس و پوس��تر می شود.وی 
اف��زود: امروز ۸ فراخوان هنری رس��انه ای هیأت رونمایی 
می شود که ش��امل یازدهمین سوگواره عاشورایی عکس 
هی��أت، یازدهمین س��وگواره عاش��ورایی پوس��تر هیأت، 
دومین فراخوان تصویرس��ازی هیأت، س��ومین فراخوان 
تولیدات ویدئویی هیأت، س��ومین فراخوان نشان هیأت، 
سومین فراخوان تولیدات صوتی هیأت، سومین فراخوان 
گرافیک متحرک هی��أت و دومین فراخوان حروف نگاری 
هیأت می شود. ۳ فراخوان سرود، تعزیه و گرافیک محیطی 

هیأت را نیز امیدواریم به این فراخوان اضافه کنیم.
اعت�کاف حرفه ای و تخصص�ی ���۵۰۰ هنرمند در بارگاه 

ملکوتی امام رضا
رئیس جامعه ایمانی مش��عر بیان کرد: دریافت آثار از اول 
محرم در دو وبگاه مستقل رسانه هیأت و هنر هیأت آغاز 
می ش��ود و اختتامیه این فرآیند تا تاریخ ۲۲ مهرماه است. 
همچنین در آذرماه داوران آثار دریافتی را ارزیابی و داوری 

خواهند کرد.

منشأ همه هنرها عاشورا است؛
فرهنگی

حماسه عاشورا مدرسه کامل حماسه ایمانی است
آیت اهلل مدرسی:

آیت اهلل س��ید محمدتقی مدرس��ی گفت: حماسه عاشورا با 
تمامی قهرمانان و گروه های ِس��نی آن، حماسه بخشش و 
مدرس��ه کامل حماسه ایمانی اس��ت که قهرمانان هر آنچه 
که داش��تند در راه خداوند تقدی��م کردند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، آیت اهلل سید محمد تقی مدرسی از مراجع معظم 
تقلید شیعیان در عراق در آستانه ماه محرم طی سخنانی که در 
جمع خطبا و مبلغان ایراد کرد، خواستار سرمایه گذاری موسم 
عزای آل محمد )صلی اهلل علیه و آله و س��لم( برای اصالح 
و وحدت شد. وی تأکید کرد: این مناسبت یکی از بزرگترین 
مناسبت در تاریخ امت اسالمی و نقطه عطف بزرگی به شمار 
می رود و باید از طریق عبرت گیری، پندآموزی، درس گیری 
و تعامل روحی و جسمی با آن، آینده امت را ترسیم کنیم. آیت 
اهلل مدرس��ی ادامه داد: امت اسالمی، امتی است که خداوند 
سبحان برگزیده تا وارث زمین باش��د و در مورد آن فرموده 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس«. پیش��گامان این امت باید  »ُکْنُتْم َخْیَر أُمَّ

مناس��بت عاش��ورا را به عنوان نقطه آغازی برای اصالح در 
نظر بگیرند و مسئله اصالح را از درس و عبرت گیری از این 
مناسبت و تالش برای اینکه انسان حسینی منبع اصالح برای 
تمامی جهان باشد، در پیش گیرند. این عالم عراقی، مبلغان و 
خطبا را به تشویق مردم به آراسته شدن به روحیه جانفشانی 
و بخش��ش دعوت کرد و افزود: حماس��ه عاش��ورا با تمامی 
قهرمانان و گروه های ِس��نی آن، حماسه بخشش و مدرسه 
کامل حماسه ایمانی است. در این حماسه، قهرمانان هر آنچه 
 َ که داشتند در راه خداوند تقدیم کردند و مصداق آیه )إنَّ هللَّ
ْشَتَری ِمَن لُْمْؤِمنِیَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَو لَُهم بِأَنَّ لَُهُم  لَْجنََّة ُیَقتُِلوَن 
ِ َفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُلوَن( بودند و این عین جانفشانی  ِفی َسبِیِل هللَّ
است. آیت اهلل مدرسی بر پایبندی به اخالق نیکو و واال تأکید 
کرد و اخالق را رکن اساس��ی در دین اسالم برشمرد و بیان 
داشت: ما باید به جهانیان بیان کنیم که یک فرد مسلمان به 
ویژه مؤمن حسینی، تا چه اندازه به اخالق نیکو، آراسته است. 

وی در ادامه گفت: انس��ان حسینی سیراب از روحیه عاشورا، 
باید اندیشه خود را در راه خدمت به دیگران و یاری آنها به کار 
گیرد و یک لحظه هم به فکر سلب حقوق آنها نباشد؛ چراکه 
این پیام امام حسین )علیه السالم( است هنگامی که فرمودند: 
)إنی لم أَْخُرج أشراً وال بَِطراً وإنَما َخَرْجُت لَطلَب اإلْصالح فی 
أَُمة َجدی، أُریُد أْن آَُمَر بالَمعروِف و أنهی َعِن المنَکِر َو اَسیُر 
بِس��یَرةِ َجّدی و أبی(. »من ب��رای جاه طلبی و کام جویی و 
آشوبگری و ستمگری قیام نکردم، بلکه برای اصالح در کار 
امت جدم قیام کردم می خواهم امر به معروف و نهی از منکر و 
به شیوه جد و پدرم حرکت کنم«. آیت اهلل مدرسی در بخش 
دیگر سخنان خود به تمرکز بر مفهوم وحدت )وحدت صف و 
کلمه( و دوری از امور تفرقه انگیز میان فرزندان امت واحده، 
دعوت کرد و افزود: دشمنان امت اسالمی در کمین ما هستند 
و برای تفرقه و چند دستگی ما تالش می کنند تا بر ما مسلط 

شده و ثروت های ما را به غارت ببرند.
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امام صادق)ع( و ابوشاکر دیصانی 
ابوشاکر مردی دهری مسلک و منکر حق بود، روزی به محضر حضرت صادق آمد و 
گفت: مرا به پروردگارم هدایت کن و دلیلی استوار و واضع بر وجود خدا بیاور، حضرت 
فرمود جلوس کن، ابوشاکر نشست.در آنجا طفلی بود که با تخم مرغی سرگرم بازی 
بود، حضرت تخم مرغ را از آن طفل گرفت و به ابوش��اکر فرمود: با دقت بنگر، این 
تخم مرغ چون حصار استواری است که از همه جهات پوشیده شده، جدار بیرونی آن 
را پوس��تی قوی و ضخیم تشکیل داده و زیر آن پوسته نازکی قرار دارد، در داخل آن 
سفیده سیال و روانی است که در میان آن زردهای مایع مانند وجود دارد، نه سفیده با 
زرده مخلوط مي شود، و نه زرده با سفیده آمیخته می گردد، تخم مرغ به همین کیفیت 
س��اخته و پرداخته شده، نه چیزی در آن وارد می شود، و نه از درون آن چیزی بیرون 
می آید، هم اکنون تو نمی دانی این تخم منشأ حیوانی ماده یا نر است، هنگامی که 
با ش��رایط ویژه شکست و باز ش��ود جوجه ای همانند طاوس به رنگ های گوناگون 
از درون آن بیرون می آید، ای ابوش��اکر آیا برای پدید آمدن این تخم مرغ با چنین 
خصوصیت هایی مدبری حکیم و آفریننده ای علیم الزم می دانی یا اعتقاد داری که 
این تخم مرغ تصادفی و خود به خود پیدا شده؟!ابوشاکر سر به زیر افکند و مدتی در 
اندیش��ه و فکر غرق شد سپس سر برداشت و گفت: بر وحدانیت خدای بی شریک و 
نبوت بنده اش محمد، و این که تو امام و حجت خدا بر بندگانی ش��هادت می دهم، 
و از مسلک باطلی که تاکنون دچار آن بوده ام توبه می کنم.در هر صورت اعتقاد به 
مدبر و کارگردان، و این که نیرویی بر همه هستی حاکم است که همه امور به اراده 
آن نیرو در جریان است، امری فطری و عقلی است، و باور قطعی به این که این نیرو 

و کارگردان وجود ندارد مسئله ای محال است.

برافراشتن خيمه عزاداری محرم در صحن امامزاده موسی مبرقع )ع( عکس: مهر ديانت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعابرای مرزداران )۱29(

حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َو أَْذِه��ْل ُقُلوبَُهْم َع��ِن ااِلْحتِیاِل… و 
دل های دش��منان را از چاره جویی غافل ساز…یکی از 

مراکز مهم چاره جویی برای انسان قلب است و همچنین 
از ابزار هدایت پروردگار به شمار می رود. در معارف قرآنی 
به این گونه هدایت های قلبی الهام گفته می ش��ود که 
ب��ه غیر انبیا نیز اختصاص دارد از جمله به عنوان نمونه 
مادر حضرت موس��ی علیه السالم و متقین الهام شده و 
می ش��ود، الهام و هدایت قلبی انسان را از سردرگمی در 
م��ی آورد و از مجهوالت به معلومات راهنمایی می کند. 
روایات متعدد نشانگر اعتبار بخشی به هدایت قلبی است 
از جمله: امام صادق سالم اهلل علیه فرمودند: اگر به انجام 
کاری نیاز داری )و نمی دانی انجام آن خوب است، یا بد،( 
با خداوند مشورت کن. اگر خداوند انجام آن کار را به قلب 

تو انداخت، پیروی کن وگرنه انجام نده )وسائل الشیعه، 
جلد ۵، صفحه ۲۱۳ حدیث ۳( همچنین در روایات آمده: 
دو نفر از یاران امام علی بن موسی الرضا )علیهما السالم( 
می خواستند به مس��افرت »مصر« بروند، از آن حضرت 
پرس��یدند: مصلحت آن اس��ت که از راه دریا برویم یا از 
راه خش��کی؟ حضرت فرمود: »در غیر وقت نماز واجب 
به مس��جد می روی، دو رکعت نماز می خوانی، س��پس 
یک صد مرتبه می گویی: »أَْسَتخیُر اهللَ« آنگاه به قلب 
خویش می نگری هر چیز به قلبت افتاد، به همان عمل 
می کنی«)هم��ان؛ ص ۲۰۵( خ: در حدیث��ی دیگر آمده 
اس��ت که: »ما ِمن عبد أحّبنا و زاد في  حّبنا، و سئل عن 

مس��ألة إاّل و نقلنا فی روحه جواباً لتلک المسألة« یعنی: 
نیست بنده  ای که دوست دارد ما را و زیاد کند در دوستی 
ما و سؤال شود از مسأله، مگر آن که ما می  دهیم در دل 
او جوابی آن مسئله را )مجموعه رسائل در شرح احادیثی 
از کافی، ج  ۱، ص ۵۹۱، البته این روایت در کتاب نوائب 
الدهور عالمه میرجهانی ج ۲. ص ۲۹ از قول امام زمان 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نقل شده است( نکته دیگر 
در باب الهام این که مهمترین راه تشخیص الهام رحمانی 
و الهام شیطانی ش��رع مقدس است و آرامش و سکینه 
قلبی است. غفلت دشمن از استفاده از این پایگاه خدا در 

وجود انسان یک نفرین است.
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۹۹ روز مانده به انتخابات جدید کنس��ت رژیم صهیونیستی، بنی گانتز رهبر حزب 
آبی س��فید تاکید کرد که در انتخابات آینده با نتانیاهو ائتالف تشکیل نخواهد داد. 
به گزارش روس��یا الیوم، در ش��رایط که انتخابات آینده کنست رژیم صهیونیستی 
قرار اس��ت در روز یکم نوامبر آینده یعنی ۹۹ روز دیگر برگزار ش��ود، موضع گیری 
جریان های سیاس��ی در این باره افزایش یافته اس��ت. در همین رابطه، بنی گانتز 
وزیرجنگ رژیم صهیونیس��تی و رئیس حزب آبی سفید در سخنانی تاکید کرد که 

هرگز در کابینه ائتالفی با بنیامین نتانیاهو )رئیس حزب لیکود( مش��ارکت نخواهد 
ک��رد. وی افزود: به اعتقاد من یائیر الپید بر خالف نتانیاهو، توانایی آن را دارد که 
با همه احزاب از جمله ارتدوکس های افراطی گفتگو کرده و با آنها همکاری کند. 
گانتز که به تازگی ائتالف جدید سیاس��ی با گیدعون س��اعر رئیس حزب امید تازه 
تش��کیل داده، در ادامه تاکید کرد: تمایل من بر این اس��ت که در انتخابات آینده 
با حزب امید تازه، احزاب راس��تگرای میانه و افراطی، حزب یس��رائیل بیتنا، یمینا 

و ح��زب مرتز ائتالف تش��کیل دهم. گانتز همچنین ام��روز در ارتباط با تحوالت 
س��وریه در س��خنانی اذعان کرد که چند ماه پیش سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ 
پس از حمله رژیم صهیونیستی علیه سوریه فعال شده است. وی البته مدعی شد 
که در زمان فعال ش��دن سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰، جنگنده های ارتش رژیم 
صهیونیستی در حریم هوایی س��وریه حضور نداشته اند و شرایط هم اکنون آرام و 

تحت کنترل است.

فعال شدن سامانه »اس ۳۰۰« در حمله رژیم صهیونیستی علیه سوریه
گ��روه مپن��ا در راس��تای برنامه های 
افزای��ش ظرفی��ت ت��وان تولی��دی 
نیروگاه ه��ای کش��ور، با اس��تفاده از 
سیستم تراکم مرطوب، توان تولیدی 
واحدهای گازی نیروگاه افق ماهشهر 
را افزایش داد.  با توجه به گستردگی 
آب و هوایی در ایران و تعدد روزهای 
گرم سال، برنامه ریزی براي مدیریت 

شبکه و ارائه راهکارهای موثر جهت گذر از پیک، به یک ضرورت برای دست اندرکاران امر تولید و 
بهره برداری صنعت برق تبدیل شده است که سیستم تراکم مرطوب مپنا توانست راهکاری کارامد 
را در این زمینه ارائه نماید. این سیستم مبتنی بر یکی از روش های کاهش دمای هوای ورودی به 
توربین های گازی بوده و با تزریق آب در دهانه ورودی کمپرسور، سبب کاهش دمای هواي ورودي 
و در نتیجه افزایش توان خروجی می شود. از مزایای روش تراکم مرطوب می توان به کارایی آن در 
مناطق با رطوبت باال اشاره کرد که سایر روش های خنک کاری تبخیری هوای ورودی در آن مناطق 
کارآیی ندارند. نیروگاه گازی افق ماهش��هر که در استان خوزستان قرار دارد، دارای ۴ واحد توربین 
گازی V۹۴.۲ ورژن ۵ با توان نامی ۱۶۲ مگاوات )مجموعاً ۶۴۸ مگاوات( است که هم اکنون  این 
سیستم با موفقیت بر روی واحد یک و دو نیروگاه افق ماهشهر راه اندازی و آزمایش شده و به افزایش 
توانی حدود ۱۵ مگاوات در هر واحد منجر شده است. اقدامات مشابه برای راه اندازی این سیستم بر 
روی واحدهای سوم و چهارم آن نیروگاه نیز به زودی و با اخذ مجوز خاموشی واحدها از دیسپاچینگ 
طی هفته آتی انجام خواهد ش��د.    با پیاده س��ازی و اجرای سیستم تراکم مرطوب در سال جاری 
در نیروگاه های پره سر و افق ماهشهر، مجموعاً حدود ۹۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید به شبکه 
سراسری برق کشور اضافه می شود و افزایش تقاضا برای این طرح در آینده قابل پیش بینی است. 
این پروژه با کارفرمایی ش��رکت تولید نیروی برق رامین و با محوریت و مدیریت بخش سرویس 
گروه مپنا و با همکاری شرکت های مهندسی و ساخت توربین مپنا، برق و کنترل مپنا، تعمیرات و 

بهره برداری مپنا، موننکو و شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا اجرایی شده است.

 حمایت مرکز تحقیق وتوسعه همراه اول 
از برگزاری بوتکمپ تخصصی بالکچین

»بوتکمپ تخصص��ی بالکچین« با 
حمایت مرکز تحقیق وتوسعه همراه 
اول و توسط شتاب دهنده تخصصی 
اکت��ا، برگزاری می  ش��ود. به گزارش 
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، ش��تاب دهنده تخصصی 
»اکت��ا« با حمایت مرک��ز تحقیق و 
توس��عه همراه اول اقدام به برگزاری 
بوتکمپ تخصص��ی بالکچین می 

کند. این بوتکمپ به صورت حضوری و سه روزه در تاریخ های ۵، ۶ و ۷ مردادماه سال جاری در 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود.  کارگاه آموزشی این بوتکمپ زیر نظر مدیران 
و اساتید حوزه بالکچین از جمله سهیل نیکزاد، حجت عباسی، محمدابراهیم احمدی، نوید مددی، 
حمید طهماسبی و امیر بیات برگزار می شود. این بوتکمپ با هدف رفع نیازهای همراه اول در حوزه 
بالکچین برگزار و به موضوعاتی مانند »مبانی بالکچین«، »قراردادهای هوش��مند«، »معماری 
غیرمتمرکز«، »توس��عه محصول بالکچینی«، »متاورس« و »اقتصاد غیرمتمرکز« پرداخته می 
شود. عالقه مندان به شرکت در این بوتکمپ می توانند حداکثر تا روز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ در 

سایت ایوند به نشانی https://evnd.co/cyHjk ثبت نام خود را انجام دهند.

افزایش توان تولیدی توربین های گازی نیروگاه 
افق ماهشهر با استفاده از سیستم تراکم مرطوب

طرح��ی که در ۳ ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب ش��د، 
می تواند از بس��یاری جهات بر روابط آنکارا – واش��نگتن تاثیر منفی گذاشته و دولت 
اردوغان را با چالش روبرو کند. آسمان روابط ترکیه و آمریکا همچنان ابری است و 
حتی کوتاه آمدن اردوغان در برابر ناتو، نتوانس��ت تغییر مثبتی به وجود بیاورد. رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، به امید بهبود روابط آنکارا – واش��نگتن و خرید 
جنگنده های اف ۱۶ از الکهید مارتین آمریکا از مواضع اولیه خود عقب نشینی کرد. 

او قباًل تهدید کرده بود که عضویت فنالند و س��وئد در پیمان نظامی ناتو را وتو می 
کند. اما تماس تلفنی جو بایدن، اردوغان را منصرف کرد و او به شکل رسمی و آشکار 
کوتاه آمد. با این حال، اتفاق مثبتی در مورد نهایی شدن قرارداد فروش جنگنده های 
اف ۱۶ به نیروی هوایی ترکیه روی نداد و مجلس نمایندگان آمریکا، دولت اردوغان 
را در یک مخمصه و آچمز عجیب قرار دادند. کارشناسان معتقدند که طرحی که در ۳ 
ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، می تواند از بسیاری 

جهات بر روابط آنکارا – واش��نگتن تاثیر منفی گذاشته و دولت اردوغان را با چالش 
روبرو کند. گلویا شکورتی اوزدمیر، از تحلیلگران مرکز مطالعاتی ستای ترکیه )از مراکز 
وابس��ته به آکپارتی( در یک یادداشت تحلیلی، به بررسی این موضوع پرداخته که با 
مواضع تند نمایندگان آمریکایی، روابط آنکارا – واشنگتن به کجا خواهد کشید. گلویا 
ش��کورتی اوزدمیر، آلبانیایی االصل و ترک زبان است و موضوع تز دکترای او، تاثیر 

هوش مصنوعی بر رقابت های نظامی بین آمیکا و چین است.

طرح��ی که در ۳ ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب ش��د، 
می تواند از بس��یاری جهات بر روابط آنکارا – واش��نگتن تاثیر منفی گذاشته و دولت 
اردوغان را با چالش روبرو کند. آسمان روابط ترکیه و آمریکا همچنان ابری است و 
حتی کوتاه آمدن اردوغان در برابر ناتو، نتوانس��ت تغییر مثبتی به وجود بیاورد. رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، به امید بهبود روابط آنکارا – واش��نگتن و خرید 
جنگنده های اف ۱۶ از الکهید مارتین آمریکا از مواضع اولیه خود عقب نشینی کرد. 
او قباًل تهدید کرده بود که عضویت فنالند و س��وئد در پیمان نظامی ناتو را وتو می 
کند. اما تماس تلفنی جو بایدن، اردوغان را منصرف کرد و او به شکل رسمی و آشکار 
کوتاه آمد. با این حال، اتفاق مثبتی در مورد نهایی شدن قرارداد فروش جنگنده های 
اف ۱۶ به نیروی هوایی ترکیه روی نداد و مجلس نمایندگان آمریکا، دولت اردوغان 
را در یک مخمصه و آچمز عجیب قرار دادند. کارشناسان معتقدند که طرحی که در ۳ 
ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، می تواند از بسیاری 
جهات بر روابط آنکارا – واش��نگتن تاثیر منفی گذاشته و دولت اردوغان را با چالش 
روبرو کند. گلویا شکورتی اوزدمیر، از تحلیلگران مرکز مطالعاتی ستای ترکیه )از مراکز 
وابس��ته به آکپارتی( در یک یادداشت تحلیلی، به بررسی این موضوع پرداخته که با 
مواضع تند نمایندگان آمریکایی، روابط آنکارا – واشنگتن به کجا خواهد کشید. گلویا 
ش��کورتی اوزدمیر، آلبانیایی االصل و ترک زبان است و موضوع تز دکترای او، تاثیر 

هوش مصنوعی بر رقابت های نظامی بین آمیکا و چین است.
دو موضع نمایندگان مجلس آمریکا علیه ترکیه ���

طرح س��وم ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی مجلس نمایندگان آمری��کا در دو حوزه متفاوت 
علیه ترکیه موضع گرفته اس��ت: الف( نمایندگان آمریکایی، خواهان بررسی چند و 
چون مداخله ترکیه در جنگ قره باغ شده و اعالم کرده اند، از آنجایی که استفاده 
از پهپادهای مس��لح بیرقدار، معادالت را تغییر داده، الزم اس��ت ش��یوه استفاده از 
پهپادها علیه نظامیان و غیرنظامیان بررس��ی ش��ود و مشخص شود که آیا آمریکا 
ب��رای صادرات قطعاتی که در س��اخت پهپاد بیرقدار مدل ت��ی بی ۲ به کار رفته، 
قوانین صادرات تسلیحات ایاالت متحده را نقض کرده یا خیر. نمایندگان، همچنین 
خواهان این هستند که صحت و سقم این موضوع هستند که آیا ترکیه و جمهوری 

آذربایجان، در جنگ قره باغ از تروریس��ت های خارجی نیز استفاده کرده اند یا نه. 
ب( م��ورد بعدی، مربوط به قرارداد فروش ۴۵ فروند هواپیمای جنگنده اف ۱۶ به 
ترکیه و نوس��ازی کیت های جنگنده های قدیمی ترکیه است. نمایندگان مجلس 
آمریکا، از جو باید خواس��ته اند، در صورت ف��روش جنگنده ها به ترکیه تضمینی 
گرفته ش��ود که نش��ان دهد ترکیه از این جنگنده ها به منظور نقض حریم هوایی 
یونان اس��تفاده نخواهد کرد. قبل از پرداختن ب��ه تأثیر این طرح بر روابط دوجانبه 
آمریکا و ترکیه، باید پس زمینه آن و انگیزه مجلس نمایندگان نیز بررس��ی ش��ود. 
اولی��ن اصالحیه مربوط به جنگ قره باغ کوهس��تانی و پهپادهای TB۲ توس��ط 
نمایندگان کنگره تونی کاردناس و برد ش��رمن پیشنهاد شده که هر دو از اعضای 
گروه دوس��تی ارمنی هستند. از سوی دیگر، اعضای کنگره که اصالحیه ای را در 
خصوص محدودیت فروش F-۱۶ به ترکیه مطرح کردند، عمدتاً یا از گروه دوستی 
یونان بودند یا از منافع یونان حمایت می کردند. همانطور که مشاهده می شود، این 
دو اصالحیه قانونی به جای حمایت یا انعکاس منافع ملی ایاالت متحده، انعکاس 
مستقیم منافع ارمنستان و یونان در مجلس نمایندگان از طریق البی های مربوطه 
است. موضوع بعدی که باید روی آن تمرکز کرد این است که این الیحه در قانون 
مجوز دفاع ملی )NDAA( برای سال مالی ۲۰۲۳ گنجانده شد و تنها در مجلس 
نمایندگان به رأی گذاشته شد. یعنی هنوز تبدیل به قانون نشده است. روند نهایی 
چنین است که برای تبدیل شدن به قانون، باید توسط سنا و رئیس جمهور تصویب 
شود. اگر رئیس جمهور NDAA را تایید نکند، حق وتو دارد. اگر رئیس جمهور 
وتو کند، NDAA تنها در صورتی می تواند به قانون تبدیل شود که دو سوم آرای 
مجلس س��نا را به دس��ت آورد. با توجه به اینکه ترکیه تالش های خود را به ویژه 
در زمینه فروش F-۱۶ افزایش داده و جلس��ات زیادی با نمایندگان دولت داش��ته 
است، به احتمال زیاد بخش هایی از اصالحیه قانون مربوط به ترکیه تغییر خواهد 
کرد. در پایان با توجه به این موضوع شایان ذکر است که حتی در صورت قانونی 
شدن طرح پیشنهادی خرید اف ۱۶، رئیس جمهور برای فروش یا صادرات اف ۱۶ 
به ترکیه نیازی به اخذ موافقت کنگره ندارد. اگر رئیس جمهور استداللی ارائه دهد 
که فروش این سالح در خدمت منافع ایاالت متحده است و ترکیه از این هواپیماها 

برای پرواز بر فراز خاک یونان استفاده نخواهد کرد، کنگره نمی تواند مانع فروش 
شود. از یاد نبریم که این اولین تالش کنگره آمریکا برای توقف فروش تسلیحات 
به ترکیه نیست. در سال ۲۰۰۸ میالدی، ترکیه قصد خرید پهپادهای ساخت آمریکا 
ب��رای مقابله ب��ا پ.ک.ک را مطرح کرد. اما این تصمیم م��ورد قبول کنگره قرار 
نگرفت. بعداً در سال ۲۰۱۴، ترکیه درخواست نسخه غیرمسلح این هواپیمای بدون 
سرنش��ین را مطرح کرد، در این مورد نیز توافقی حاصل نشد. شایان ذکر است که 
مذاکرات با آمریکا حدود ۸ سال به طول انجامید و به طور مستقیم بر مبارزه ترکیه 
با پ.ک.ک که تهدید بزرگی برای امنیت این کش��ور اس��ت، تأثیر گذاشت. با این 
حال، این امر ترکیه را وادار کرد تا روی توسعه پهپادهای خود تمرکز کند و به تغییر 
دهنده بازی تبدیل شود. بسیاری از اعضای کنگره با حمایت البی های ضد ترکیه، 
در نامه ای که در سال ۲۰۲۱ به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه فرستادند، نگرانی 
های خود را از اینکه هواپیماهای بدون سرنش��ین ترکیه تهدیدی برای منافع ملی 
ایاالت متحده هس��تند، ابراز کردند. همانطور که در دوران مسئولیت دولت ترامپ 
دیدیم، اختالف نظر بین کنگره و کاخ سفید، بر روابط ترکیه و آمریکا، تاثیر منفی 
گذاش��ت و این وضعیت، هنوز هم ادامه دارد. عمده ترین اختالفات در این مدت، 
عب��ارت بودند از: اعتراض ترکیه به حمایت آمریکا از ی.پ.گ و نهادهای اقماری 
پ.ک.ک در ش��مال سوریه. بی اعتنایی آمریکا به درخواست های ترکیه در مورد 
اعاده فتح اهلل گولن. اعتراض آمریکا به ترکیه به خاطر خرید سامانه موشکی اس 
۴۰۰ از روسیه. با وجود اختالفات باال، از وقتی که موضوع خرید جنگنده های اف 
۱۶ مطرح ش��ده، این امید به وجود آمد که اختالفات، خاتمه پیدا کند و مذاکرات 
جدید، امکان توسعه روابط بین دو کشور را نیز به همراه داشت. اما در صورتی که 
اصالحات پیش��نهادی در مجلس نمایندگان آمریکا به قانون تبدیل ش��ود، روابط 
متزلزل کنونی آمریکا و ترکیه به ش��دت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و منجر به 
جدایی بیش��تر منافع خواهد ش��د. آن هم در شرایطی که تنش بین ترکیه و یونان 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت. با این حال، با توجه به اینکه تهدید روس��یه بزرگترین 
مشکل برای ایاالت متحده و متحدانش است، ماندن در چنین موقعیتی به سختی 

منافع ایاالت متحده را تامین خواهد کرد. 

چالش جدید در روابط آنکارا-واشنگتن؛

چالش جدید در روابط آنکارا-واشنگتن؛

ترکیه باید با جنگنده های جدید خداحافظی کند؟

ترکیه باید با جنگنده های جدید خداحافظی کند؟

حکايت

مشاهير

بزرگمهر و انوشیروان
بزرگمهر وزیر دانای انوشیروان هر روز صبح زود خدمت انوشیروان می رفت و پس از ادای احترام رو در روی 
انوشیروان می گفت: سحرخیز باش تا کامروا گردی.شبی انوشیروان به سرداران نظامی اش دستور داد تا نیمه 
شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر منتظر بمانند.چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید لباس هایش 
از تن��ش در بیاورن��د و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند.صبح روز فردا وقایع طبق 
خواسته انوشیروان اتفاق افتاد.بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد.چون صالح ندید برهنه به درگاه انوشیروان برود، 
به خانه بازگشت و دوباره لباس پوشید.آن روز دیرتر به خدمت پادشاه رسید.پادشاه خندید و گفت: مگر هر روز 
نمی گفتی سحر خیز باش تا کامروا باشی؟بزرگمهر گفت: دزدان امروز کامروا شدند، زیرا آنها زودتر از من بیدار 

شده بودند.اگر من زودتر از آنها بیدار می شدم و به درگاه پادشاه می آمدم، من کامرواتر بودم.

»ماکسیم گورکي« که بود؟
آلکس��ي ماکسیمویچ پشکوف معروف به ماکسیم گورکي نویس��نده بلندآوازه روسي در ۲۸ مارس ۱۸۶۸م 
در ش��هر گورکي گراد روس��یه به دنیا آمد.وي در پنج س��الگي پدر خود را از دس��ت داد و تحت سرپرستي 
پدربزرگ��ش قرار گرفت.گورکي پس از مدتي به دلیل فقر مالي به کارهاي گوناگون روي آورد و مش��اغل 
مختلف��ي تجربه کرد تا بتواند هزینه زندگ��ي را تامین نماید.از این رو، خانه پدربزرگ را ترک کرد و تنها و 
بي کس، به س��وي سرنوش��ت نامعلوم خویش رهس��پار گردید.وي دراین سال ها با سواد کمي که داشت به 
مطالعه روي آورد و ضمن آشنایی با آثار ادبي روسیه، تصمیم گرفت، خود اثري را به نگارش درآورد.گورکي 
در سال ۱۸۹۵م به صورت جدي به کارهاي ادبي پرداخت و لقب ماکسیم گورکي به معني تلخ را به عنوان 
نام ادبي و مس��تعار خویش برگزید.تنگ دس��تي و فقر و بي بهره بودن از محبت والدین و ناکامي در زندگي، 
دلیل انتخاب این نام بود.با این حال، انتش��ار اولین داس��تانش در یکي از روزنامه هاي قفقاز، گورکي را در 
مسیر شهرت قرار داد و او را در نوشتِن بیشتر ترغیب کرد.گورکي در اوایل قرن بیستم به مسائل اجتماعي 
و نهضت انقالبي کش��یده ش��د و در این رهگذر، بس��یاري از آثار ادبي خود را به مسائل انقالب اختصاص 
داد.فعالیت سیاس��ي گوري در این دوره موجب گش��ت که پیوسته تحت فش��ار دستگاه حکومت و سانسور 
قرار گیرد تا اینکه به زندان افتاد، اما به س��بب بیماري اجازه خروج از کش��ور یافت.گورکي در سال ۱۹۰۲م 
به س��بب شهرتش در خارج از کش��ور به عضویت افتخاري آکادمي علوم روسیه برگزیده نشد، اما حکومت 
تزاري به علل سیاس��ی این انتخاب را رد و گورکي را بار دیگر توقیف کرد که طرفداري عامه مردم از او و 
نیز ش��هرت و محبوبیتش موجب آزادي وي گش��ت.گورکي سالیان بعد را در اروپا و آمریکا گذراند و پس از 
یک دهه دوري، در س��ال ۱۹۱۳م اجازه یافت به روس��یه باز گردد.از آن پس با همه قوا به فعالیت پرداخت 
و طي س��ال هاي بعد با تأس��یس نشریه ادبیات جهاني و کانون خانه هنر، به عنوان پلي میان فرهنگ رایج 
دوره گذشته روسیه و فرهنگ جدید شوروي شناخته شد.ماکسیم گورکي، زندگي کاماًل عادي و بي تجملي 
داش��ت و دلیل ش��هرت او نیز، توجه به انعکاس وضع زندگي مردم عادي در نوشته هایش بود، سبکي که تا 
آن زمان در روسیه سابقه نداشت.او در آثارش با نگرشي عمیق، زندگي مردم روسیه را مورد توجه قرار داد 
و براي حل مشکالت اجتماع، در جستجوي راه هاي نتیجه بخش برآمد.توصیف مردم ولگرد و بینوا، سستي 
و رخوت و تقدیر ش��وِم ناش��ي از جهل و فقر، س��کونت گاه هاي تاریک و متعّفن، محرومیت، مي خوارگي 
و ذلت، محور اصلي داس��تان هاي گورکي را تش��کیل مي دهند.از این رو، وي را بنیان گذار ادبیات رئالیستي 
سوسیالیس��تي یا واقع بیني اجتماعي خوانده اند که وضع مردم فقیر و خانه به دوش، موضوع اصلي کار آن 
را شکل مي دهد.این سبک تاثیر زیادي بر نویسندگان پس از گورکي نهاد و با تشکیل اتحادیه نویسندگان 
ش��وروي در س��ال ۱۹۳۲م، وي به ریاس��ت این اتحادیه انتخاب ش��د.گورکي گرچه به ادبیاِت واقع گرا و 
رئالیست نیمه دوم قرن نوزدهم تعلق دارد، اما تنها کسي از نسل خویش است که در ادبیات جدید شوروي، 
به عنوان یک قهرمان از اصول سوسیالیس��م حمایت مي کرد.گورکي که خود نویس��نده اي بي سر و سامان 
ب��وده، به خوبي از عهده توصیف دقی��ق زندگي مردم بي خانمان برآمده اس��ت.دنیاي او، دنیاي بینوایان و 
بیچارگان اس��ت و دنیاي رنج و مبارزه.گورکي در ادبیات، تنها یک هدف را پیش چش��م داشت و آن عمل و 
تحرک بود.گورکي در سال هاي پایاني عمر، در کشور روسیه و خارج از آن، شهرت و محبوبیت عظیمي به 
دس��ت آورد و در سراس��ر جهان، نویسندگان بسیاري از آثار رئالیست سوسیالیسِت او مایه گرفتند.از گورکي 
آثار متعددي برجاي مانده که ش��رح زندگاني وي در س��ه جلد، کودکي، مادر و میراث از شاه کارهاي درجه 

اول او به شمار مي روند.ماکسیم گورکي سرانجام در ۱۸ ژوئن ۱۹۳۶م در ۶۸ سالگي درگذشت.


