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 سفیران فرهنگی ما  
 در کشورهای مختلف

 شخصیت های فرهنگی نبوده اند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

 سازمان فرهنگ و ارتباطات دارای
 برنامه کاری دقیق و مشخصی نبوده است

 باید بتوانیم پیام انقالب مان را به دنیا صادر کنیم

اجازه ندهید دشمن بافضاسازی باعث انفعال 
وعقیم ماندن مسائل کشور شود

ورزش��يرئیس جمهور: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
س��ال س��يزدهم     يک ش��نبه 9 م��رداد 1401  2 مح��رم 1444 
31 ج��والی 2022     ش��ماره 3612   8 صفح��ه    3000 توم��ان
V o l . 1 3 N o 3 6 1 2 S u n J u l y 2 0 2 2

صفحه6

همینصفحه

صفحه6

صفحه2

نش��ریه آمریکایی فوربس در تحلیلی درباره راه اندازی 
نماد مبادله ارزی روبل-رال  در ایران، اذعان کرد ایران 
و روس��یه گامی هرچند کوچک اما به طور بالقوه مهم 
برای حذف دالر از روابط تجاری دوجانبه برداش��ته اند. 

نشریه آمریکایی فوربس در تحلیلی درباره...

ایران و روسیه پیشتاز در فاصله گرفتن 
از شبکه های مالی غرب

نشريه آمريکايی فوربس:

باتوج��ه به کاهش ترانزیت ایران در دهه ۹۰ و عواقب 
آن برای اقتصاد چهارراه ترانزیت منطقه، این س��وال 
همواره مطرح بوده است که چه عواملی می تواند باعث 

پیشرفت دوباره این موضوع شود؟...

توسعه اقتصاد آبی، آب رفته را 
به جوی بازمی گرداند؟

 حضور ناوهای جنگی ایران
 در رژه نیروی دریایی روسیه

 ترانزيت دريايی ايران از بيم دهه 1390
 تا اميد دهه 1400؛

وزیرراهوشهرسازیمطرحکرد؛

 پیش بینی تردد
 ۵ میلیون زائر در 

اربعین امسال

احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقلترین خلق بداند. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

سرنوشت متخلفان در حوزه 
ارز ترجیحی چه شد؟

جلیلرحیمیجهانآبادی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
و  اف��راد  برخ��ی   
دریاف��ت  ش��رکت های 
کننده ارز 42۰۰ تومانی، 
در  و  کردن��د  تخل��ف 
ابت��دای پرداخ��ت ارز ترجیح��ی س��وء 
استفاده ها و فسادهای مالی گسترده ای 
صورت دادند. اگر فسادی توسط شرکتی 
ش��خصی و نهادی ک��ه وارد کننده بوده 
و از ارز ترجیحی اس��تفاده کرده صورت 
گرفته باید آن مس��ئله عالج می ش��د و 
قاطعانه با آن برخورد می شد. دولت باید 
دامنه دریافت یارانه را متناسب با تورم و 
گران��ی که ایجاد می ش��ود تغییر دهد و 
بتواند دایره یارانه بگیران را افزایش دهد 
زی��را میزان یارانه ای که مردم به صورت 

نقدی دریافت می کنند...
ادامهدرهمینصفحه ���

ضرر ۴۰ میلیارد دالری توتال 
به کشور

مالکشریعتی ���
عضوکمیسیونانرژیمجلس

از میادی��ن   اس��تخراج 
گونه  به  گازی  مشترک 
ای ب��وده که ای��ران را 
متحمل ضرر کرده است، 
ف��از ۱۱ پارس جنوبی که نزدیکترین فاز 
ما به کش��ور قطر اس��ت جزو مهمترین 
فازهای پارس جنوبی به شمار می رود که 
تاخیر از برداشت این فاز عمال گاز متعلق 
به ما را به س��مت قطر سوق داده است. 
طبق اعالم مسئوالن وزارت نفت حدود 
۵ تریلیون فوت مکعب گاز به سمت قطر 
س��وق یافته ک��ه  وزارت نفت می گوید 
حدود ۱ تریلیون آن را توانس��تیم جبران 
کنیم. به دلیل تاخیری که در بهره برداری 
از این میدان داشتیم مجموعا 4 تریلیون 

فوت مکعب گاز ضرر کردیم...
ادامهدرهمینصفحه ���

رئیس جمهور گفت: متأس��فانه گاهی مشاهده می شود 
برخی افراد تحت تأثیر جوس��ازی ها، از وظایف قطعی و 
قانونی خود سر باز می زنند که این امری خطرناک است. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیس��ی در دیدار اعضای س��تاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر، با اشاره به همزمانی برگزاری این نشست 
با آغاز ایام سوگواری محرم، امام حسین )ع( را پرچمدار 
این فریضه مه��م دینی خواند و گف��ت: حرکت عظیم 
حض��رت اباعبداهلل الحس��ین )ع( و ش��هادت مظلومانه 
ایشان، گواِه اهمیت باالی امر به معروف و نهی از منکر 
در دین اسالم اس��ت. رئیس جمهور پرداختن به امر به 
معروف و نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی 
دانس��ت و تصریح ک��رد: جامعه ای که نس��بت به این 

فریضه بس��یار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده ای 
نیست. برای داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی نباید امر 
به معروف و نهی از منکر در جامعه سست شود. رئیسی 
با اش��اره به وظیفه قانونی دولت و دستگاه های اجرایی 
در اج��رای قانون امر به مع��روف و نهی از منکر، گفت: 
همه دولتمردان و دس��تگاه های در این رابطه مسئولیت 
دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند. 
وی در ادامه، توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کش��ور 
و س��ازمان های مردم نهاد را در راس��تای احیای فریضه 
ام��ر به مع��روف و نهی از منکر مورد تأکی��د قرار داد و 
تصری��ح کرد: هر جا به مردم میدان داده ش��د، موفقیت 
حاصل شده است. اساساً هنر امام خمینی )ره( و رهبری، 
آوردن م��ردم به میدان بود بنابراین نباید از این ظرفیت 

بزرگ غفلت ش��ود. رئیس جمه��ور در ادامه با تأکید بر 
لزوم بی توجهی به فضاسازی های باطل در مسیر امر به 
معروف و نهی از منکر افزود: متأس��فانه گاهی مشاهده 
می ش��ود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی ها، از وظایف 
قطع��ی و قانونی خود س��ر باز می زنند ک��ه این امری 
خطرناک اس��ت چرا که دش��من از همین اهرم استفاده 
کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل مهم کشور، 
با ایجاد جوس��ازی برخ��ی مدیران را منفع��ل می کند. 
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنان خود بر ضرورت 
کار تبیین��ی و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف ها و 
منکرات تأکید کرد و از صاحبان نفوذ کالم خواس��ت تا 
برای مردم تمایز میان حق ش��خصی با حقوق جامعه را 

به روشنی تبیین کنند. 

منابع خبری از مشارکت ناوهای رزمی ایران در رژه باشکوه 
نیروی دریایی روسیه در دریای خزر خبر دادند. به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، نیروی دریایی ایران قصد 
دارد برای نخس��تین ب��ار در رژه دریایی ویژه »روز نیروی 
دریایی روس��یه« که روز جمعه در منطقه »کاسپیسک« 
»داغستان« برگزار می شود، شرکت کند. به گزارش وبگاه 
»بیگ اژیا« امسال ناوهای نیروی دریایی ایران و جمهوری 
آذربایجان برای اولین بار در این رژه شرکت خواهند کرد. 
ناخدا یکم »س��رگئی راکاوس��کاس« مع��اون فرماندهی 
ناو گروه خزر روس��یه گفت، نکته مهم امسال، مشارکت 
ناوهای نیروی دریایی جمهوری آذربایجان و ایران خواهد 

ب��ود که برای اولین بار پس از س��الیان متمادی با عنوان 
بخشی از جشن مش��ترک روز نیروی دریایی در این رژه 
حاضرند. به گفته وی، امس��ال 2۶ ناو و قایق جنگی، ۱۵ 
شناور پش��تیبانی، بیش از ۹۰۰ پرسنل و همچنین چهار 
فروند هواپیما در این رژه شرکت خواهند کرد. در این رژه، 
دو ناو موشک انداز »تاتارستان« و »داغستان«، کشتی های 
جنگی »ماخاچکاال«، »آس��تراخان«، کش��تی های راکت 
انداز »گراد سویاژسک« »اوگلیچ« و »استوپینتز« شرکت 
خواهند داش��ت. تمرین گذر از می��دان مین دریایی، نبرد 
دریایی با کش��تی های دشمن فرضی و حمله موشکی به 
اهداف دشمن فرضی  دشمن ، کمک به کشتی در شرایط 

بحران��ی، انجام دفاع ضد آبی-خاکی از جمله بخش های 
مختل��ف این رژه  و تمرین نظامی خواهد بود. خبرگزاری 
»نیوز آرمنیا«  نیز به نقل از س��رویس مطبوعاتی منطقه 
نظامی جنوب نیروهای مس��لح روسیه نوشت که ناوهای 
جنگی ایران و جمهوری آذربایجان برای اولین بار در رژه 
دریایی در دریای خزر ش��رکت می کنند. شرکت ناوهای 
خارج��ی در ای��ن رژه با هدف تقوی��ت درک متقابل بین 
کشورها و نیروی دریایی آنها انجام می شود. عالوه بر رژه، 
نمایشی پویا از قابلیت های کشتی های جنگی برنامه ریزی 
ش��ده که در طی آن حدود ۱۰ س��ناریو رزمی به نمایش 

گذاشته خواهد شد.

اجازه ندهید دشمن بافضاسازی باعث انفعال وعقیم ماندن مسائل کشور شود

حضور ناوهای جنگی ایران در رژه نیروی دریایی روسیه

رئیس جمهور:

ادامهازهمینصفحه ���
...متناس��ب با این ش��رایط نیست. دولت س��یزدهم ارز 
ترجیحی را حذف کرده ولی باید آس��یب های این طرح 
با قاطعیت و سرعت شناسایی شود تا میزان ضرر و زیان 
مردم و فشار روی مردم کاهش پیدا کند زیرا مردم تاب و 
تحمل گرانی های اخیر را ندارند.این که یارانه به صورت 

نقدی به مردم پرداخت می شود تصمیم درستی است اما 
آی��ا تمام مردم نیازمند به این یارانه نقدی آن را دریافت 
می کنند؟ آیا یارانه متناسب با افزایش قیمت همه کاالها 
که اتفاق افتاده پرداخت می شود؟ در حال حاضر به هیچ 
عنوان بین درآمد و هزینه مردم تناس��ب وجود ندارد و ما 
به عنوان تصمیم گیرن��دگان حاکمیت وظیفه داریم نیاز 

مردم را تامین کنیم؛ اگر مردم در فشار باشند و متحمل 
ضرر و زیان ش��دید شوند این تصمیم اشتباه خواهد بود. 
اینکه یارانه نقدی باش��د یا کاال برگ خیلی مهم نیست 
زیرا وقتی کارگری یارانه دریافتی یک دهم نیازهایش را 
هم برطرف نکن��د برایش فرقی نمی کند که این یارانه 

نقدی یا کاالبرگ باشد.

ادامهازهمینصفحه ���
... دولت قبل رسما کار را به شرکت فرانسوی توتال سپرده 
بود و از توان داخلی که وجود داش��ت چش��م پوشی کرد و 
با این ش��رکت قرارداد بس��ت، آنها هم پس از مدتی کار را 
ره��ا کردند و رفتند. در ح��وزه گازی حدود ۳۰ میلیارد دالر 

و در بخش میعانات گازی هم بالغ بر ده میلیارد دالر ضرر 
کرده ایم ک��ه در مجموع حدود 4۰ میلی��ارد دالر متحمل 
خسارت شده ایم که بیشتر این خسارت در زمان آقای زنگنه 
بوده است. تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دولت گذشته 
تصویب شده که یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می 

گیرد همین موضوع است. این اقدامات ناشی از فساد بوده 
یا اهمال؟ در نتیجه بررسی و تحقیق و تفحص مشخص 
خواهد شد که سهم هرکسی چقدر است و آیا روابط پشت 
صحنه ای با خارجی ها وجود داشته یا نه، در مورد این مسائل 

فعال نمی شود اظهار نظری کرد ولی ضرر مسلم است.

سرنوشت متخلفان در حوزه ارز ترجیحی چه شد؟

ضرر ۴۰ میلیارد دالری توتال به کشور

مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای 
ضمن تاکید بر اینکه برجام بهترین گزینه است، فشار 
حداکثری علیه ایران را شکس��ت خورده قلمداد کرد. 
جوزپ بورل، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
در مقاله ای برای وبس��ایت »سرویس اقدام خارجی 
اروپ��ا« )eeas( ب��ه ماجرای توافق هس��ته ای ایران 
پرداخت و ادعا کرد: هدف اروپا همیشه این بوده است 
که معامله ای به نفع هم��ه طرف های مذاکره کننده، 
یعنی به نفع اروپا، به نفع ایران و به نفع جامعه جهانی، 
منعقد ش��ود. توافق برجام که در 2۰۱۵ منعقد ش��د، 
محدودیت های شدیدی را برای فعالیت های هسته ای 
ای��ران ایجاد کرد.  الزم االجرا ش��دن برجام منجر به 
کاهش ۹۸ درصدی ذخایر اورانیوم غنی ش��ده ایران 

و حذف هزاران س��انتریفیوژ ش��د. احیای برجام همه 
محدودیت های برنامه هسته ای ایران را به قوت خود 
بازمی گرداند. این مقام ارشد اروپایی در ادامه به خروج 
یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در 
سال 2۰۱۸ از برجام پرداخت و نوشت: »اجرای کامل 
این توافق به شدت تحت تاثیر تصمیم دونالد ترامپ 
برای خروج آمریکا از آن و اعمال یک کارزار یکجانبه 
»فش��ار حداکثری« قرار گرفت. اتحادیه اروپا و همه 
اعضای باقی مانده در برجام کامال مخالف خروج آمریکا 
و اعمال مجدد تحریم ها بودند.« بورل در ادامه  ضمن 
اذعان به شکست تحریم های حداکثری آمریکا علیه 
ایران، ادعا کرد که اتحاد اعضای باقی مانده باعث آن 
)شکست فشار حداکثری( شده است. او نوشت: »پس 

از خروج ترامپ ایران به نوبه خود فعالیت هس��ته ای 
خود را به سطوح هشدار دهنده رساند و نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز محدود شده است. »فشار 
حداکثری« شکست خورد، زیرا اتحاد جمعی اعضای 
باق��ی مانده این تواف��ق را زنده نگه داش��ت.« او در 
ادام��ه با بیان اینکه پس از ۱۵ ماه مذاکرات س��ازنده 
و فش��رده در وین، به این نتیجه رسیده است که فضا 
برای مصالحه های مهم دیگر تمام شده، گفت: »من 
اکنون متنی را روی میز گذاشته ام که با جزئیات دقیق 
به رفع تحریم ها و همچنین گام های هس��ته ای مورد 
نیاز برای بازگرداندن برجام می پردازد. این متن نشان 
دهنده بهترین معامله ممکن اس��ت که من به عنوان 

تسهیل کننده مذاکرات، آن را امکان پذیر می دانم. 

بورل: فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است

// //

// //

// //
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ايران و جهان

   وزارت اطالعات یک تبعه سوئد را به 
اتهام  جاسوسی بازداشت کرد

س��ربازان گمن��ام امام زمان)ع��ج( در وزارت 
اطالع��ات، ی��ک تبع��ه س��وئد را ب��ه اتهام 
جاسوس��ی، شناس��ایی و بازداش��ت کردند. 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج��ل اهلل تعالی 
فرجه الش��ریف(، یک تبعه  کش��ور پادشاهی 
س��وئد را به اتهام جاسوس��ی، شناس��ایی و 
بازداشت کردند. اطالعیه وزارت اطالعات در 
این باره به شرح زیر است: متهم سوئدی که 
در سفرهای چندگانه  پیشین به ایران، به دلیل 
برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست 
مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطالعات 
قرار گرفته بود، همیش��ه از لحظ��ه  ورود به 
کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش 
به شهرهای مختلف کشور )که کاًل خارج از 
مقاصد و رویه های گردشگری انجام می شدند( 
تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسالمی 
ای��ران، دقیقاً تح��ت نظر مأموری��ن زبده ی 
ضدجاسوسی این وزارت خانه قرار می گرفت. 
یافته های س��اختار ضدجاسوسی وزارت این 
بود که متهم سوئدی در همه سفرهای قبلی، 
با رعایت اص��ول حرفه ای ارتباطی، حفاظتی 
و پنهان کاری، با تع��دادی از عناصر مظنون 
اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر 
قرار داشتند؛ ارتباط برقرار می کرد. متهم مورد 
بحث، چند ماه پیش و درپی دستگیری یک 
جاس��وس دیگر اروپایی، با مأموریت کس��ب 
اطالع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس 
و نوع و میزان اطالعاتی که به تور اطالعاتی 
این وزارت خانه افتاده بود، مجدداً وارد کشور 
شد. این بار نیز و در کل مدت مأموریت آخر، 
تماس های وی با مرتبطیِن اشاره شده، تحت 
کنترل مستمر سربازان گمنام امام زمان)عج( 
قرار داشت و باالخره با تکمیل مستندات؛ در 
هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی 

بازداشت شد.

ارتش با تمام توان در خدمت مردم 
مناطق سیل زده است

فرمانده نی��روی زمینی ارتش گفت: ارتش با 
تمام توان در خصوص انتقال سریع تجهیزات 
فن��ی همچنین تأمین تجهی��زات گروه های 
مهندس��ی در خدمت م��ردم مناطق مختلف 
اس��تان ی��زد خواهد بود. به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان« به نقل از رواب��ط عمومی ارتش، 
امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی 
زمینی ارت��ش جمهوری اس��المی ایران در 
حاش��یه بازدید از سیل بند شماره چهار استان 
یزد اظهار داش��ت: بنا به دستور فرمانده کل 
ارتش، من به همراه وزیر کش��ور در اس��تان 
یزد حاضر شدیم. وی گفت: ابتدا انتقال سریع 
تجهیزات فنی از اس��تان های مشخص شده 
انجام می ش��ود و وس��ایل را از طریق نیروی 
هوای��ی و هلیکوپت��ر وارد مناط��ق خواهیم 
کرد. همچنین ب��رای تأمین تجهیزات گروه 
مهندس��ی هم به گروه 444 فنی دستور داده 
ش��ده و گروه های دیگری به عنوان معین در 
خدمت هستند که در مناطق مورد نظر پخش 
شوند و در خدمت مردم و دستگاه های استان 
خواهند بود. فرمان��ده نیروی زمینی ارتش با 
تاکید بر اینکه ارتش فدای ملت اس��ت و ما 
با تمام توان خدمت گ��زار مردم خواهیم بود، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهمترین نیاز 
اس��تان یزد تخلیه آب های سطحی و تقویت 
سیل بندها است که به محض رسیدن نیرو و 
تجهیزات مهندسی ارتش این مهم بالفاصله 

اجرایی می شود.

در حوزه فضایی به سرعت در حال 
پیشرفت هستیم

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت: در حوزه 
فضایی با اقدامات مطلوبی که صورت گرفته و 
دس��تاوردهای ارزشمند حاصل شده، کار روی 
ری��ل افتاده و به س��رعت در حال پیش��رفت 
هس��تیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار 
امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای 
سپاه در دیدار با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت 
که در پایان بازدید آنان از پارک علم و فناوری 
این نیرو انجام ش��د، از جهاد تبیین به عنوان 
یکی از مهم ترین تأکیدات رهبر معظم انقالب 
اس��المی )مدظله العالی( یاد کرد و با بیان این 
که محور و اس��اس انقالب و نظام اسالمی ما 
مردم هس��تند، گفت: در شرایطی که دشمنان 
قسم خورده ایران اسالمی باور و اعتقاد مردم را 
هدف قرارداده و با بهره گیری از رسانه های پر 
تعداد به بمباران اذهان می پردازند؛ جهاد تبیین 
ب��ا هدف بیان واقعیات موج��ود، ایجاد وحدت 
رویه و تحلیل مش��ترک نسبت به موضوعات 
مختلف به ویژه از س��وی جامع��ه نخبگان از 

اهیمت باالیی برخوردار است.

پهپادهای مقاومت باعث تسریع در 
پرونده مرزهای دریایی با تل آویو 

شد
رئیس پارلمان لبنان در مورد پرونده ترسیم 
مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی گفت 
ک��ه از ثروت نفتی خود کوت��اه نمی آییم و 
پهپادهای مقاومت باعث تس��ریع در پرونده 
ترس��یم مرزهای دریایی ش��د. ب��ه گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از النش��ره، نبیه بری 
رئیس پارلمان لبنان درباره پرونده ترس��یم 
مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی عنوان 
کرد که قوای س��ه گان��ه در مورد چارچوب 
کلی این پرونده اتف��اق نظر دارند و بیروت 
میدان قانا را ب��ه طور کامل می خواهد. وی 
اف��زود: در مورد ثروت نفتی لبنان با کس��ی 
س��ازش نمی کنیم، عادی س��ازی روابط از 
طریق ش��رکت بین الملل��ی را نمی پذیریم. 
پهپاده��ای مقاومت باعث تس��ریع در روند 
این پرونده ش��ده اس��ت. نبیه بری در مورد 
انتخاب رئی��س جمهور با بیان اینکه رئیس 
جمه��ور بای��د دارای رویک��رد مس��یحی و 
اس��المی و مهمت��ر از ای��ن دو دارای عرق 
ملی باش��د، افزود: روابط ب��ا نجیب میقاتی 
نخس��ت وزیر مأمور به تش��کیل کابینه نیز 
بسیار خوب اس��ت. رئیس پارلمان لبنان در 
مورد تش��کیل دولت در این کشور گفت: با 
نجی��ب میقاتی در این مورد تماس گرفتم و 
از او خواستم نشستی میان رؤسای سه گانه 

در روز دوشنبه برگزار شود.

در مدارس کلیسای کاتولیک در 
کانادا »نسل کشی« انجام شده است

رهبر کاتولیک  های جهان حین بازگش��ت 
ب��ه ُرم، اقدامات ص��ورت گرفته در مدارس 
کلیس��ای کاتولی��ک علیه ک��ودکان بومی 
کانادا را »نس��ل  کش��ی« خواند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، »پاپ فرانس��یس« رهبر 
کاتولیک های جهان حین بازگش��ت به ُرم 
بعد از س��فر یک هفته  ای خود به کانادا در 
جمع خبرن��گاران اقدامات صورت گرفته در 
مدارس کلیس��ای کاتولی��ک علیه کودکان 
بوم��ی کانادا را »نس��ل  کش��ی« خواند. به 
گزارش »واتیکان یوز«، رهبر کاتولیک های 
جه��ان در پاس��خ به س��وال اینک��ه چرا در 
طول س��فر به کانادا از کلمه »نسل  کشی« 
اس��تفاده نکرده، گفت: بله؛ من از این کلمه 
اس��تفاده نکردم چون به ذهنم خطور نکرد. 
ام��ا عذرخواهی کردم و این اقدام را نس��ل 
کش��ی می خوانم. من این ک��ه کودکان را 
از والدین ش��ان جدا شده بودند و نیز تالش  
ها برای تغییر فرهنگ، افکار و سنت و نژاد 
آنها به انجام رسید را محکوم می  کنم. وی 
حی��ن حضور در کان��ادا نی��ز از بومیان این 
کشور به واسطه نقش کلیسا در آزار و اذیت 
های مرگبار کودکان آنها در مدارس ش��ان 
عذرخواهی ک��رده بود. رهبر کاتولیک های 
جهان از واژه های شیطان اسفناک و خطای 
فاجعه بار برای همس��ان س��ازی فرهنگی 
اجباری بومیان کانادا در آن زمان اس��تفاده 
ک��رد. پ��اپ در بازدید از محل دو مدرس��ه 
سابق در ماسکواسیس واقع در ایالت آلبرتا، 
از حمایت مسیحیان از ذهنیت استعمارگرانه 
آن دوران عذرخواه��ی کرد. رهبر کاتولیک 
های جهان همچنین خواستار تحقیق جدی 

در مورد این مدارس شد. 

آتش بس تنها در صورت لغو کامل 
محاصره علیه یمن تمدید می شود

یکی از اعضای ارشد جنبش انصاراهلل تأکید 
کرد آتش بس اعالم شده از سوی سازمان 
مل��ل در یمن تنه��ا در ص��ورت لغو کامل 
محاصره زمینی، دریای��ی و هوایی ائتالف 
متج��اوز س��عودی علیه ملت یم��ن تمدید 
می ش��ود. به گزارش »عص��ر ایرانیان« به 
نقل از المس��یره، »یوسف الفیشی« یکی از 
اعضای برجس��ته جنبش انصاراهلل یمن بر 
مخالف��ت صنعا با تمدی��د آتش بس اعالم 
شده از سوی سازمان ملل در این کشور در 
صورت لغو نش��دن کامل محاصره ائتالف 
سعودی علیه ملت یمن تأکید کرد. الفیشی 
با انتش��ار پیامی در صفحه ش��خصی خود 
در توئیتر ضمن اعالم این موضع نوش��ت: 
»نه ب��ه تمدید آتش بس ب��دون لغو کامل 
محاصره زمینی، دریای��ی و هوایی«. آتش 
بس انس��ان دوس��تانه و نظامی در یمن با 
میانجیگ��ری س��ازمان مل��ل از دوم آوریل 
2۰22 به مدت دو ماه برقرار ش��د. »هانس 
گروندبرگ« نماینده س��ازمان ملل در امور 
یم��ن در دوم ماه ژوئن گذش��ته از موافقت 
طرف های یمنی با پیش��نهاد این س��ازمان 
برای تمدید آتش بس به مدت دو ماه دیگر 
خب��ر داد. مهلت این آت��ش بس تا روز دوم 
آگوست )سه شنبه هفته جاری( است و پس 
از آن تمدید مجدد آتش بس نیاز به توافق 
طرفین دارد. این در حالی اس��ت که دولت 
نج��ات ملی و نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن ائتالف متجاوز س��عودی را به 
نقض مکرر این آت��ش بس و پایبند نبودن 

به آن متهم می کنند.

اخبار

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات در 
س��ال های گذش��ته دارای برنامه کاری 
دقی��ق و مش��خصی نب��وده و س��فیران 
فرهنگ��ی ما در کش��ورهای مختلف نیز 
ش��خصیت های فرهنگی نبوده اند. بیژن 
نوب��اوه وطن نای��ب رئیس کمیس��یون 

فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
ف��ارس با انتق��اد از س��ازمان فرهنگ و 
ارتباط��ات گف��ت: س��ازمان فرهنگ و 
ارتباط��ات تاکن��ون نتوانس��ته در قد و 
ایران  قامت نظ��ام جمهوری اس��المی 
عمل کند. وی افزود: س��فیران فرهنگی 

ما در قالب این س��ازمان در کش��ورهای 
نیستند  فرهنگی  مختلف شخصیت های 
و ب��ه توصیه  این نهاد و آن س��ازمان در 
این جای��گاه  قرار گرفته اند. نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: 
سازمان فرهنگ و ارتباطات در سال های 
گذشته برنامه کاری دقیقی و مشخصی 

نداش��ته و م��ا در مجل��س برنامه کاری 
دقیقی را از آنها دریافت نکرده ایم. نوباوه 
خاطرنشان کرد: انقالب ما در اصل یک 
انقالب فرهنگی اس��ت و ما باید بتوانیم 
پی��ام انقالب مان را به دنی��ا صادر کنیم 
اما س��ازمان فرهنگ و ارتباطات تاکنون 
نتوانسته این کار را به درستی انجام دهد. 

وی در پایان گف��ت: باید بگویم که این 
سازمان عملکرد موفقی تاکنون نداشته و 

انتقادات زیادی به آن وارد است.

سفیران فرهنگی ما در کشورهای مختلف شخصیت های فرهنگی نبوده اند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

ایران و روسیه پیشتاز در فاصله گرفتن از شبکه های مالی غرب
نشریه آمریکایی فوربس:

نش��ریه آمریکایی فوربس در تحلیلی درب��اره راه اندازی 
نم��اد مبادله ارزی روبل-رال  در ایران، اذعان کرد ایران 
و روس��یه گامی هرچند کوچک اما ب��ه طور بالقوه مهم 
ب��رای حذف دالر از روابط تجاری دوجانبه برداش��ته اند. 
نش��ریه آمریکایی فوربس در تحلیلی درب��اره راه اندازی 
نماد مبادل��ه ارزی روبل-راله در ایران، اذعان کرد ایران 
و روس��یه گامی هرچند کوچک اما ب��ه طور بالقوه مهم 
ب��رای حذف دالر از روابط تجاری دوجانبه برداش��ته اند. 
در مطلب فوربس آمده است: مرکز مبادالت ارزی ایران 
در ماه جوالی و به دنبال س��فر رئیس کل بانک مرکزی 
ایران به مسکو، نماد جفت روبل-رالب را راه اندازی کرد. 
این ترتیبات جدید به آن معنا است که دو کشور می توانند 
مبادالت تج��اری دو طرف را بر اس��اس پول های ملی 
هر یک از طرفین تسویه کنند. نخستین فعالیت تجاری 
در ای��ن چارچوب در ۱۹ جوالی انجام ش��د که طی آن 
۳ میلیون روبل معادل 4۸ هزار دالر تس��ویه گردید. در 
همان روز والدیمی��ر پوتین رئیس جمهور روس��یه وارد 
ایران شد تا با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و رهبر 
انقالب ایران دیدار داشته باشد. رسانه های ایرانی گزارش 
داده اند که این سیستم مالی جدید می تواند تقاضای دالر 
در ای��ران را به می��زان ۳ میلیارد دالر در س��ال کاهش 
دهد. تجارت دوجانبه بین ایران و روسیه در سال 2۰2۱ 
بال��غ بر 4 میلیارد دالر ارزش داش��ت اما دو کش��ور که 
در مواجه��ه با غرب زمینه های مش��ترک همکاری پیدا 
کرده اند گفته اند امیدوارند تجارت دوجانبه را به ۸ میلیارد 
دالر در کوتاه مدت برس��انند. این ترتیبات تجاری جدید، 
نیاز ایران و روسیه به دالر آمریکا در مبادالت تجاری را 
از بین می برد و تأثیر برخی تحریم ها علیه این دو کشور 

را خنثی می کند. هر دو کشور ایران و روسیه تحت طیف 
گسترده ای از تحریم های آمریکا و کشورهای دیگر قرار 
دارند. مقامات ایران از تمایل خود برای توس��عه سیستم 
جدید تسویه مبادالت با روسیه و وارد کردن ارزهای ملی 
طرف های ثالث مثل لیر ترکیه، روپیه هند و درهم امارات 
به این سیستم خبر داده اند. صالح آبادی رئیس کل بانک 
مرک��زی ایران در این باره گف��ت: ما ارزهای ملی دیگر 
کشورها را نیز در آینده پیشنهاد می کنیم تا سبدی متنوع 
داش��ته باشیم و نفوذ ارزهایی مثل دالر را کاهش دهیم. 
اگر این اتف��اق بیفتد مجموعه ای از توافقاتی را ش��اهد 

خواهی��م بود که به ایران اجازه می دهند بدون متوس��ل 
شدن به دالر و یورو مبادالت تجاری خود را انجام دهد. 
در عین ح��ال آن هایی که در طرف دیگ��ر معامله قرار 
دارند ممکن اس��ت از افت��ادن در دام تحریم های ثانویه 

آمریکا نگران باشند.
طراحیپیامرسانهایجایگزینبرایسوئیفت ���

مهدی صف��ری معاون اقتصادی وزی��ر خارجه ایران نیز 
پیشنهاد توسعه یک نظام پیام رسان بین بانکی میان ایران 
و روس��یه را مطرح کرده است. این پیام رسان می تواند به 
عنوان جایگزینی برای س��وئیفت، سیستم مهم مبادالت 

بین الملل��ی که مرکز آن در بلژیک ق��رار دارد عمل کند. 
بانک های متعددی در ایران و روسیه به دلیل تحریم های 
آمریکا از مبادله در سیستم سوئیفت کنار گذاشته شده اند. 
روسیه هم اکنون یک سیستم پیام رسان خاص خود به نام 
اس پی اف اس را راه اندازی کرده است که در سال 2۰۱4 
و به دنبال حمله به کریمه ایجاد شد. این سیستم به طور 
فزاینده ای توسط بانک ها برای پرداخت در درون اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا مورد استفاده قرار گرفته است. اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا ش��امل گروهی از کشورها می شود که 
همسایگان روسیه یعنی ارمنستان، بالروس، قزاقستان و 
قرقیزستان از جمله آن هستند. ایران نیز برای پیوستن به 
این اتحادیه وارد مذاکره ش��ده است. اخیراً در ماه ژوئن، 
روزتک روسیه گفته است یک سکوی بالکچین راه اندازی 
کرده اس��ت که می تواند جایگزینی برای سوئیفت باشد. 
صالح آبادی در اواخر جوالی اظهار داش��ت: »دو کش��ور 
ایران و روسیه که می خواهند از مبادالت خود دالرزدایی 
کنند باید سیستم ویژه ای شبیه به سوئیفت داشته باشند. 
ما مش��خصاً به توافق بس��یار خوبی در این زمینه دست 
یافته ایم.« ایران و روس��یه با پیگیری این ابتکار، پیشتاز 
کش��ورهایی هس��تند که تالش کرده اند وابستگی خود 
به ش��بکه های مالی غربی را کاه��ش دهند. چین نیز از 
س��ال 2۰۱۵ یک سیس��تم تس��ویه بین بانکی راه اندازی 
کرده اس��ت. در ماه آوریل امس��ال وزیر دارایی روس��یه 
خواستار ادغام و همکاری نزدیکتر سیستم های پرداخت 
در کش��ورهای عضو بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، 
چین و آفریقای جنوبی ش��د. در عین حال چنین راه های 
جایگزینی، محدودیت های مهمی دارند. به ویژه این راه ها، 

ُکندتر، گران تر و پراشتباه تر خواهند بود.

س��ید محمد مرندی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، توضیح می دهد که آمری��کا چگونه قصد دارد 
تا مس��یر مذاکرات را منحرف کند. طی روزهای اخیر 
برخی رس��انه های فارس��ی زبان به نقل از رسانه های 
داخلی نوش��تند که محمد مرندی مش��اور و عضو تیم 
ایران��ی مذاکرات لغو تحریم ها گفته »خروج س��پاه از 
لیست تحریم ها پیش شرط ایران نبوده و نیست.«؛ این 
رس��انه ها به ذکر همین جمله اکتفا کردند اما نگفتند 
که چرا محمد مرندی به بیان چنین جمالتی پرداخته 
 FTO(( است. فهرست سازمان تروریس��تی خارجی
Foreign Terrorist Organization(( ب��ه 
لیس��تی از س��ازمان های غیرآمریکایی تحریم شده از 
س��وی وزارت امور خارجه امریکا گفته می شود که به 
دلیل آنچه دولت آمریکا آن را فعالیت های تروریستی 
شناس��ایی کرده تحت تحریم ق��رار می گیرند. بر این 
اساس کمک های عینی به سازمان های مندرج در این 
لیس��ت ممنوع  شده و کس��انی که به تحریم شدگان 
کم��ک کنند تح��ت تعقیب کیفری ق��رار می گیرند و 
متخلفی��ن از این قانون نه تنها در معرض تحریم هایی 
مثل منع ش��دن از کس��ب و کار در بازار آمریکا و منع 
دسترسی به نظام پولی آمریکا قرار می گیرند، بلکه به 
عنوان »متخلف جنایی« مش��مول پیگرد کیفری ملی 
و فراملی، با مجازات هایی مثل بیس��ت س��ال زندان و 
جریمه های بسیار س��نگین نیز می شوند. همانطور که 
گفته ش��ده، این لیس��ت تحریمی، دامن ایران را هم 
گرف��ت و وزارت امور خارجه آمریکا با اعالم رس��می 
مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کش��ور، نام س��پاه 

پاس��داران را از ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ذیل این لیست قرار 
داده است.

«و ���FTO«طرحمس�ائلیازجمل�هخروجس�پاهاز
درخواس�تایرانب�همنظورارائهتضمی�نبرایدوره

بعدیریاستجمهوریآمریکاصحتندارد
اما به بهانه تکرار این این مس��ئله ، خبرنگار باش��گاه 
خبرنگاران ج��وان در گفت و گویی با »محمد مرندی« 
صحت این ادعای رس��انه ای را از مش��اور و عضو تیم 
مذاک��ره کننده ایران جویا ش��د. محمد مرندی در این 
رابطه گفت که »غربی ها شایعاتی را برای تطهیر آمریکا 
مطرح می کنند؛ مثال ادعا می کنند ایران خروج سپاه 
از لیس��ت FTO را به عنوان پیش شرط مطرح کرده 
یا اینکه ایران خواس��ته های فرابرجامی، مثل تضمین 
برای دوره بعدی ریاس��ت جمه��وری آمریکا، را طلب 
می کند.«  مش��اور تیم مذاکره کننده ایران در ادامه با 
تاکید بر اینکه »آمریکا برداشته شدن کلیه تحریم های 
مرتبط با اجرای کامل برجام را نپذیرفته، گفت: غربی 
ه��ا با فرافکنی می خواهند این حقیقت را پنهان کنند 
که آمریکا هن��وز نپذیرفته که تضمین های الزم برای 

اجرای کامل برجام در دوره بایدن را بدهد.«
به گفته آقای مرندی، »همیش��ه موضوعات گوناگون 
از سوی ایران مطرح بوده، از جمله پرونده خروج سپاه 
از لیست FTO. اما اینکه ایران خروج سپاه از لیست 
FTO را ب��ه عنوان پیش ش��رط ای��ران برای توافق 
مط��رح کند، اص��ال چنین چیزی مطرح نب��وده و این 

موضوع صحت ندارد.«
تی�مایرانمذاکراتلغوتحریمهااینبارش�تابزده ���

عملنخواهدکرد
طرح چندباره خروج نام س��پاه از لیس��ت تحریم  های 
آمریکا باهدف تحت فش��ار قراردادن ایران برای اتخاذ 
تصمیمی شتابزده، در ست زمانی می افتد که آمریکا به 
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های گذشته خود 
در برجام ادامه می دهد و عزمی برای ارائه تضمین های 
الزم به ایران درجهت ش��کل گی��ری توافقی برد برد 
را ندارد. از س��ویی دیگر روز های حساسی پیش روی 
طرف ه��ای مذاکره کننده اس��ت؛  چراکه طبق اعالم 
مقامات اروپایی دخیل در مذاکرات لغوتحریم ها متنی 
منس��جم برای توافق آماده ش��ده و بنا به ش��نیده ها، 
مقام��ات آمریکایی  موافقت خود را با این متن تا چند 
روز آینده اعالم خواهد کرد. در این رابطه، جوزپ بورل، 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه 
اعالم کرد که متن تفاهم تازه ای را برای برون رفت از 
بن بست مذاکرات لغوتحریم ها به ایران و آمریکا ارائه 
ک��رده و تاکید کرده که اگ��ر می خواهیم برجام حفظ 
ش��ود، اکنون زمان تصمیم گیری است. دو روز بعد نیز 
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت 
»آمریکا خیلی سریع به پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا برای 
خروج از بن بس��ت در مذاکرات احیای توافق هسته ای 
موسوم به برجام پاسخ خواهد داد و واشنگتن با شرکای 
اروپایی خود در این باره در تماس است.« ند پرایس در 
ادامه توضیح می دهد که آمریکا  قصد دارد کار بررسی 
پیش��نهاد اتحادیه اروپا  را به سرعت انجام دهد و هر 
پاسخی که داشته باشد مستقیماً آن را با اتحادیه اروپا 
در میان خواهد گذاشت؛ ضمن اینکه متن پیشنهادی 

جدید که توس��ط جوزف بورل  ارائه ش��ده، بر اساس 
توافقی است که در مذاکرات فشرده کشور های حاضر 
در برجام در وین تدوین ش��ده و از اسفند پارسال روی 
میز بوده اس��ت. یک روز قب��ل از ند پرایس یعنی روز 
چهارش��نبه نیز، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات 
استراتژیک در ش��ورای امنیت ملی کاخ سفید در یک 
نشس��ت خبری گفت: مذاکرات برای »برجام جدید« 
تقریبا کامل ش��ده و این ایران اس��ت که باید انتخاب 
کن��د، توافق را بپذیرد یا ن��ه.« اما این مواضع مقامات 
آمریکا پیش تر جواب خود را از س��وی مقامات ایرانی 
دریافت کرده اند؛ به طوریکه وزارت امور خارجه بار ها 
اع��الم کرده، ایران ش��تابزده عمل نخواه��د کرد و تا 
زمانی ک��ه برای هیات مذاکره کننده ایرانی درس��تی 
تضمین های آمریکا مس��جل نش��ود، از توافق خبری 
نیس��ت؛ چراکه آمریکا ع��الوه بر بازگش��ت تعهدات 
برجامی و جبران خسارات خروج یکطرفه خود از توافق 
س��ال 2۰۱۵ می بایست ایران را از فواید اقتصادی این 

توافق بهره مند کند.

پرونده خروج سپاه از »FTO« برای ما باز است اما پیش شرط ایران نیست
عضو تیم ایرانی مذاکرات لغو تحریم ها:

 تاثیر تورم در آمریکا فقط به غذا و سوخت محدود نمی شود
سی ان ان:

شبکه خبری سی ان ان گزارش داد: تورم باال در آمریکا 
فقط به مواد غذایی و س��وخت محدود نمی ش��ود و بر 
روی هزینه ه��ای تقریبا همه چیز در زندگی مردم تاثیر 
داشته است. این رسانه آمریکایی در گزارشی میدانی به 
بررسی اوضاع اقتصادی در این کشور پرداخته و نوشت: 
در ش��هر »کویینز« نیویورک »آئودرا فوردین« صاحب 
یک مغازه تعمیرکاری خودرو گفت برخی از مش��تریان 
ترجیح می دهند با تعمیر الس��تیک پنجر شده به جای 
تعوی��ض آن، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. در 

ش��هر »مونت جولیت« ایالت تنس��ی، مس��ئوالن یک 
پناهگاه غیرانتفاعی س��گ، ش��اهد افزایش هزینه های 
غ��ذای حیوان��ات خانگ��ی و مراقبت های دامپزش��کی 
بوده اند در حالی که کمک ها کمرنگ ش��ده اند. در شهر 
»سنت پل«، ایالت مینه س��وتا، صاحبان یک فروشگاه 
لوازم ورزشی در مورد افزایش قیمت ها شنیده اند و هنوز 

کاهش نیافته است.
چالشفقطافزایشبهایخواروباروسوختنیست ���

شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که قیمت 
ها از الستیک  گرفته تا ویزیت دندانپزشکی یا یک ابزار 
کوچک ورزش��ی، نه تنها در س��ال گذشته بلکه نسبت 
ب��ه قبل از همه گیری افزایش یافته اس��ت که تا حدی 
به دلیل قیمت های باالی نفت خام، اختالالت زنجیره 
تامین و فش��ارهای اقتصادی جهانی بوده است و نشان 
می دهد که ت��ورم در آمریکا تا چه اندازه فراگیر ش��ده 
است. »نیکوالی روسانوف«، اس��تاد اقتصادی مدرسه 
وارتون وابسته به دانش��گاه پنسیلوانیا گفت: هر چیزی 
که مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به غذا و انرژی در ارتباط 

اس��ت سریع تر افزایش قیمت دارد و این افزایش هزینه 
ها واقعا گس��ترده است. ش��اخص قیمت مصرف کننده 
در آمری��کا نش��ان می دهد در ماه ژوئ��ن قیمت برخی 
تجهیزات و وسایل اصلی حدود 24 درصد در مقایسه با 
قبل از همه گیری در ژوئن 2۰۱۹، افزایش یافته است. 
قیمت الستیک افزایشی 2۰ درصدی داشته و خدمات 
دامپزش��کی ۱۷ درص��د، کاالهای ورزش��ی حدود ۱4 
درصد افزایش یافته اس��ت. سی ان ان نوشت: هر چند 
که این افزایش قیمت ها در مقایس��ه با افزایش قیمت 
گاز و خواربار -که اکنون نسبت به سال 2۰۱۹ افزایش 
قابل توجهی دارد، ممکن اس��ت اندک باشد اما باتوجه 
به میزان حقوق به خودی خود می تواند هزینه بر باشد. 
»الیزابت آنانت«، اس��تاد اقتصاد دانشگاه آمریکا که به 
مطالع��ه موضوعاتی مانند نابرابری، فقر و تأثیرات همه 
گیری ب��ر مادران و خانواده های کم درآمد می پردازد، 
گفت: خانواده های کم درآمد به راحتی ممکن اس��ت با 
این هزینه های غیرمنتظره از مسیر زندگی خارج شوند. 
در بخشی از گزارش سی ان ان به خلوت شدن خیابان 

های محل استقرار رس��توران ها، کافه ها و بوتیک ها 
در خیابان های نیواورلئان اش��اره شده و آمده است این 
بخش های کسب وکار و تجاری بعد از این که توانستند 
جان س��الم از وضعیت بسیار وخیم ناشی از همه گیری 

کرونا بدر ببرند تالش  می کنند از عهده تورم برآیند.
افزایشهزینههاهمچناندرراهاست ���

این گزارش چش��م انداز امیدبخشی را از ارائه وضعیت 
اقتص��ادی و تورم در آمریکا ارائه نداده و افزود: انتظار 
می رود مش��تریان همچنان تاثی��رات افزایش قیمت 
ه��ا را در ماه ه��ای آینده حس کنن��د. انتظار می رود 
قیمت های کاالهای نفتی به دلیل جنگ روس��یه باز 
هم بیش��تر شود. این رسانه نوشت: از آنجایی که تورم 
گس��ترده همچنان خرید برخ��ی کاالهای خاص را از 
دس��ترس خارج می کند، خانواده ه��ای آمریکایی یاد 
م��ی گیرند که بودجه خود را تنظیم کنند و برای مثال 
اشاره کرده که برخی از خانوارها با افزایش هزینه مواد 
غذایی ش��روع به کاش��ت برخی مواد در باغچه منزل 

خود کرده اند.
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اقتصاد کالن

روسیه خواستار پرداخت پول 
»ال ان جی« از طریق یک بانک روسی 

شد 
شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین روسیه از 
خریداران گاز طبیعی مایع خود می خواهد تا پول 
آن را از طریق شعبه مسکو یک بانک بین المللی 
پرداخت کنند. به گزارش فارس اویل پرایس به 
نقل از منابع آگاه نوشت، شرکت سرمایه گذاری 
انرژی ساخالین روسیه از خریداران گاز طبیعی 
مایع خ��ود می خواهد تا پ��ول آن را از طریق 
ش��عبه مس��کو یک بانک بین المللی پرداخت 
کنند.این منبع آگاه افزود، این ش��رکت روسی 
همچنین در حال مذاکره برای تغییر ارزی )دالر 
آمریکا( اس��ت که پول ال ان جی با آن پرداخته 
می شود.برخی از خریداران ال انجی ساخالین، 
پرداخت هایشان را از طریق بانک تعیین شده 
اما با دالر پرداخت می کنند.این اقدام بخشی از 
تالش گسترده برای تغییر ارز مورد استفاده در 
پرداخت های س��وخت های خریداری شده از 
روسیه است. روس��یه در حال حاضر، خواستار 
انجام پرداخت ها به روبل ب��رای گاز صادراتی 
به کش��ورهای اروپایی است.در حال حاضر، دو 
ش��رکت ژاپنی از شرکت سرمایه گذاری انرژی 
ساخالینر، ال ان جی خریداری می کنند. مسکو 
در اوایل سال جاری، به ملی کردن این میدان 
اقدام کرد.گازپروم با ۵۰ درصد بعالوه یک سهم، 
سهام دار عمده این پروژه است.  باقی سهام در 
اختیار شل، میتسو و میتسوبیشی است.با وجود 
اقدام مسکو برای ملی کردن اپراتور ساخالین2، 
قراردادهای بلندمدتی که شرکت سرمایه گذاری 
انرژی س��اخالین با دو خریدار ژاپنی خود دارد، 

همچنان فعال است.

گردش اسکناس های کهنه بازار هرات را 
به تعطیلی کشاند 

افزای��ش گ��ردش اس��کناس های کهن��ه در 
افغانستان باعث ایجاد مشکل در بازارهای مالی 
شده و اخیرا صرافان والیت هرات در اعتراض 
به عدم س��اماندهی این موضوع فعالیت خود 
را تعطی��ل کردند. به گزارش خبرنگار س��ایت 
افغانستان خبرگزاری فارس، اتحادیه صرافان 
ه��رات اعالم ک��رد که به دلی��ل جلوگیری از 
گردش اسکناس های کهنه )بانک نوت( این بازار 
تعطیل شده است. غالم سرور سهرابی، رئیس 
اتحادیه بازار خراس��ان در این خصوص گفت: 
به دلیل جلوگیری از گردش اس��کناس کهنه 
در بازار غرب افغانستان تصمیم گرفته شده تا 
این بازار تعطیل ش��ود. وی افزود: تا زمان حل 
مشکل اسکناس های کهنه بازار بروی مشتریان 
تعطیل خواهد بود. هم زمان با باالگرفتن انتقادها 
از افزایش پول های کهنه در بازار، بانک مرکزی 
افغانستان مشخصات پول های غیرقابل استفاده 
در بازار افغانس��تان را منتش��ر کرده است. این 
بان��ک در اطالعی��ه ای اعالم ک��رد که به جز 
اسکناس هایی که ش��کل ظاهری  آنها کامال 
تغییر و یا در اثر حوادث غیر مترقبه بخش��ی از 
آن ها از بین رفته، سایر پول ها سالم محسوب 
می شوند و در معامالت  قابل استفاده  هستند.

پیشتر ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان برای 
رفع مش��کل پول کاغذی در بازار گفته بود که 
برای نوسازی پول های کاغذی تالش هایی در 
جریان اس��ت، اما پول به ان��دازه کافی در بازار 

موجود بوده و زیاد از حد چاپ نخواهد شد. 

شاخص بورس 2 هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه 
ب��ا افت 2 هزار واحدی روبرو ش��د. به گزارش 
تس��نیم، در جریان دادوس��تدهای ام��روز بازار 
سرمایه بیش از 4میلیارد و 2۹۸میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزشی بالغ بر 2 هزار و ۵۶2میلیارد 
توم��ان در بی��ش از 2۹۳ه��زار نوب��ت مورد 
دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 
2۷۹۵واحدی در ارتفاع یک میلیون و 44۰هزار 
و ۹۱۷واحد قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر 
دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای 
معامالتی شرکت های پاالیش نفت تبریز، ایران 
خودرو و پاالیش نفت بندرعباس شد و در مقابل 
ش��رکت های ملی صنایع مس ای��ران، فوالد 
مبارکه اصفهان و پتروش��یمی پردیس با رشد 
خود مانع افت بیش��تر نماگر بازار سهام شدند.
بر اس��اس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله 2 میلیارد و ۶۵4میلیون ورقه 
به ارزش ۸هزار و 2۷4میلیارد تومان در ۱۵4هزار 
نوبت، ش��اخص فرابورس )آیفک��س( ۱۹واحد 
رش��د کرد و در ارتفاع ۱۸هزار و ۸۸۱واحد قرار 
گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت 
بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی 
پاالیش نفت شیراز، پتروشیمی زاگرس و پلیمر 
آریا ساسول بیشترین اثر منفی بر این نماگر به 
نام پاالیش نفت الوان، سنگ آهن گهر زمین  

تجلی توسعه معادن و فلزات شد.

اختالل عرضه بنزین در برخی نقاط 
به دلیل سیل

بروز س��یالب و مشکالتی که در پی آن در 
ترددهای جاده ای شهری و بین شهری رخ 
داد، موجب بروز اختالل در عرضه مس��تمر 
بنزی��ن در کمتر از ۱۰ درص��د جایگاه های 
عرضه ش��د ک��ه ب��ه گفته رئی��س صنف 
جای��گاه داران، این مش��کالت موقتی بوده 
و کاماًل رفع ش��ده اند. به گ��زارش خبرنگار 
اقتص��ادی تس��نیم، تماس ه��ای مردم��ی 
با تس��نیم حاک��ی از این اس��ت که برخی 
جایگاه ه��ای عرضه بنزین در نقاط مختلف 
کشور، با توقف چندس��اعته در ارائه بنزین 
مواجه شده اند.بررس��ی های تس��نیم نشان 
می ده��د که ب��روز س��یالب های متعدد در 
نقاط مختلف کش��ور و اخت��الل در تردد و 
حمل ونقل ج��اده ای به دلی��ل آب گرفتگی 
معابر، رس��اندن بنزین با تانکرهای نفتکش 
را به برخی نقاط کش��ور با کندی و اختالل 
همراه کرده که به موجب بروز این رخداد و 
عدم پیش بینی مناس��ب برای شرایط فعلی، 
از مجم��وع ۳۷۰۰ جایگاه عرض��ه بنزین، 
تع��دادی کمت��ر از 2۰۰ جای��گاه عرضه در 
نقاط مختلف کشور با وقفه در عرضه بنزین 
مواجه ش��ده اند که این وقفه موقت بوده و 
در برخی نقاط رفع ش��ده اس��ت.بر اساس 
تماس ه��ای مردمی، به نظر می رس��د این 
اختالل ها بیش��تر در نقاطی است که تأمین 
فرآورده ه��ای نفتی این نق��اط با تانکرهای 
جاده پیما انجام می شود. همچنین نقاطی از 
ش��هر تهران و شهرهای ش��مالی نیز دچار 
اختالل در عرضه چندساعته بنزین هستند.

خروج از مدار 2 تصفیه خانه آب 
تهران

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
تهران ب��ا بیان »پیش بینی افزایش کدورت 
آب رودخانه ه��ا ط��ی بارش های ش��دید را 
داشتیم«، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، 
آب هیچ نقطه ای از تهران قطع نشده است 
و جای هیچ گونه نگرانی درخصوص تأمین 
آب تهران وجود ندارد. محمدرضا بختیاری، 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
تهران در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: 
بارندگی ه��ای اخیر که اتف��اق افتاد، باعث 
ش��د کدورت رودخانه های ته��ران افزایش 
یاب��د ک��ه البته ب��ا توجه به ش��دت باالی 
بارش ها، این امر طبیعی اس��ت.وی افزود: 
وقت��ی بارش های ش��دید در م��دت زمان 
کوتاه داریم، اولی��ن اتفاقی که رخ می دهد 
ک��دورت آب رودخانه ها باال م��ی رود و ما 
طبیعتًا نمی توانی��م آب با کدورت باال را به 
کنیم.مدیرعامل شرکت  منتقل  تصفیه خانه 
آب و فاضالب اس��تان تهران با بیان اینکه 
»از دو روز پیش که وضعیت بارندگی ها به 
این صورت درآم��د، پیش بینی وقوع چنین 
اتفاقی را داش��تیم«، گفت: با برنامه ریزی و 
پیش بین��ی صورت گرفته، ذخایر آبی تهران 
را به ص��ورت بهین��ه تنظی��م کرده ایم و در 
زم��ان حاضر علی رغم اینکه در دو رودخانه 
کرج و جاجرود در باالدس��ت سدهای کرج 
و ماملو کدورت آب بس��یار باالست و منجر 
ب��ه خ��روج دو تصفیه خانه هفت��م و کن از 
مدار بهره برداری ش��ده اند، خوش��بختانه با 
تمهیداتی که از قبل اندیش��یده ش��ده بود، 
اکنون وضعیت مخازن آب در ش��هر تهران 
بس��یار خوب است و جای هیچ گونه نگرانی 
نیس��ت.وی ادامه داد: در چندس��اعت آینده 
تصفیه خان��ه هفت��م و تصفیه خان��ه کن که 
چندس��اعتی اس��ت از مدار خارج ش��ده اند، 

دوباره وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

کاهش 3 هزار مگاواتی مصرف برق 
کشور

مدیرکل مهندس��ی و راهبری ش��بکه برق 
کش��ور گفت: نیاز مصرف برق کش��ور، بعد 
از ظه��ر ام��روز به حدود ۶۳ ه��زار و ۵۰۰ 
مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
هفت��ه قبل، ح��دود ۳ هزار م��گاوات کمتر 
اس��ت.به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، 
مس��عود صادقی اظهار داشت: این کاهش 
مص��رف به علت بارش ه��ا و بارندگی های 
چند روز گذش��ته است، اما با افزایش دمای 
هوا از اواس��ط همین هفته، مجدد ش��اهد 
افزایش مصرف برق خواهیم بود.وی افزود: 
به علت س��رعت عمل مطل��وب همکاران 
صنعت برق در بازیابی ش��بکه ها و خطوط 
ب��رق،, هم اکنون قطعی گس��ترده برق در 
هیچ جای کش��ور نداریم.مدیرکل مهندسی 
و راهبری ش��بکه برق کش��ور همچنین از 
هموطنان خواس��ت به علت آسیب دیدن و 
سست شدن برخی پایه ها و نفوذ رطوبت به 
شبکه های برق به علت بارش ها و سیالب 
چند روز گذشته، از نزدیک شدن به آن ها و 
یا تماس با سازه های فلزی، خودداری کنند 
و مراتب ناشی از مشکالت و نارسائی های 
ب��رق از جمل��ه قطعی برق، پارگی س��یم و 
کابل ها و س��قوط تیره��ای چراغ برق را به 

سامانه ۱2۱ اطالع دهند.

اخبار

در گفتگ��وی وزیر صمت با نخس��ت وزیر 
بالروس بر استفاده از ظرفیت های اقتصادی 
مکمل دو کشور و گشوده شدن دروازه های 
اقتصادی دو کشور به روی هم تاکید شد.به 
گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از وزارت صمت، 
س��یدرضا فاطمی امین در دیدار با »رومن 
گولوچنکو« نخس��ت وزیر بالروس گفت: 
امیدوارم این دیدار س��رآغاز همکاری های 
مش��ترک میان دو کشور باش��د.وی یادآور 

شد: در حال حاضر حجم مبادالت خارجی 
ایران در شرایط فعلی ۱2۰ هزار میلیارد دالر 
می باش��د و حجم دولت بالروس ۸۰ هزار 
میلیارد دالر است و سهم مبادالت دو کشور 
از این رقم تنها 4۰ میلیون دالر می باشد که 
بسیار کم است.فاطمی امین در ادامه خطاب 
به نخس��ت وزی��ر بالروس اظهار داش��ت 
دع��وت می کنم در س��فر به ای��ران از چند 
نمایشگاه و تعدادی شرکت در حوزه فناوری 

پیش��رفته بازدید داشته باش��ید تا بیشتر با 
شرایط فعلی ایران آشنایی بیابید.وزیر صمت 
ضمن با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت های 
اقتصادی دو کش��ور به عنوان مکمل برای 
یکدیگر یادآور شد: تحریم ها شاید در کوتاه 
مدت فش��ارهایی وارد کند اما در بلند مدت 
به نفع کشورهاس��ت از این رو چش��م انداز 
خوبی را برای اقتص��اد بالروس می بینیم.
وی تصریح کرد: در بازدید از ش��رکت های 

بالروس هم دیده ش��د که طراحی شرایط 
در برابر تحریم ها تعریف شده است بنابراین 
در ای��ن زمینه هر کمک��ی از ما برآید برای 
ب��الروس دری��غ نمی کنیم.نخس��ت وزیر 
بالروس ضمن خوش آم��د گویی به وزیر 
صنعت معدن و تجارت جمهوری اسالمی و 
هیئت همراه اظهار داشت: این سفر در زمان 
مهم و مناسبی صورت گرفت و تصمیمات 
دوجانبه خوبی میان دو کش��ور اتخاذ شده 

اس��ت. نخست وزیر بالروس اظهار داشت: 
باید در حوزه فناوری های پیشرفته و موارد 
مورد عالق��ه طرفین همکاری بیش��تری 
داشته باش��یم الزم است از همه فرصت ها 
استفاده کنیم. وی تاکید کرد در مورد نقشه 
راه همه جانبه توس��عه همکاری مشترک 
دو کشور نیز پیشنهادهایی داده ایم و آماده 
دریافت نظر طرف ایرانی برای اجرا و به کار 

بستن آن هستیم.

لزوم تهیه نقشه راه توسعه همکاری مشترک تهران-مینسک 
در دیدار وزیر صمت با نخست وزیر بالروس مطرح شد؛

ایران به هاب گازی منطقه تبدیل می شود؟
رمزگشایی از منطق تقسیم بازار بین تهران و مسکو؛

گروه اقتصادی:  ذخایر گازی ایران و موقعیت جغرافیایی 
ممت��از، این امکان را به کش��ور می ده��د که در تجارت 
گاز منطقه نقش تاثیرگذاری داش��ته باشد.بعد از مناقشه 
اوکراین، این فرصت برای ایران به وجود آمده است که 
از ظرفیت گاز مازاد روس��یه برای تبدیل ش��دن به هاب 
گازی منطقه اس��تفاده کند. حبیب اهلل ظفریان کارشناس 
ارش��د انرژی در گفت و گو با فارس، با اش��اره به ظرفیت 
همکاری ایران و روس��یه در بازار گاز ذیل تفاهم نامه 4۰ 
میلیارد دالری بین ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت 
گازپروم روس��یه اظهار داشت: تجارت گاز به دلیل منافع 
استراتژیک و اقتصادی، مقوله بسیار مهمی است که در 
اسناد باالدستی کشور به آن تاکید شده است.وی افزود: 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش صادرات 
گاز تاکید ویژه ش��ده است و در س��ند چشم انداز ۱4۰4 
صنعت نفت هم این موضوع بیان ش��ده است که ایران 
باید به س��هم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت گاز دنیا دس��ت 
یابد. در حال حاضر س��هم ایران از تجارت گاز دنیا کمتر 
از 2 درصد است.ظفریان گفت: ایران باید بتواند مبتنی بر 
تجارت گاز با کش��ورهای همسایه تبدیل به هاب گازی 

منطقه شود. 
ای�رانبایدب�اوارداتوص�ادراتگازتبدیلبههاب ���

گازیمنطقهشود
کارش��ناس ارشد انرژی گفت: استراتژی ایران باید بدین 
صورت تعریف شود که گاز مازاد کشورهای منطقه را به 
صورت حداکثری خریداری کند و به کشورهای متقاضی 
گاز با قیمت باالتر صادر کند.وی عنوان کرد: سه کشور 
اطراف ما ش��امل ترکمنس��تان، قطر و آذربایجان دارای 
مازاد گاز هستند و در حال حاضر صادرات دارند و مابقی 
کشورهای منطقه از جمله ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عمان، 
پاکستان و افغانستان، همه تقاضای واردات گاز دارند. در 
نتیجه یک فرصت بسیار بزرگ برای ایران فراهم است 

که با تجارت گاز بین کشورهای صادرکننده و واردکننده 
تبدیل به هاب گازی منطقه شود.

فرصتایرانبرایهمکاریاستراتژیکباروسیهدر ���
نظمجدیدبازارگاز

ظفری��ان گفت: بعد از تحوالت جنگ اوکراین، تغییراتی 
در بازار گاز اتفاق افتاد، از جمله اینکه قطر برنامه توسعه 
میادی��ن گازی و افزایش صادرات LNG را با س��رعت 
بیشتری پیش گرفت و اخیرا یک قراردادی با ۵ شرکت 
اروپای��ی و آمریکا برای توس��عه میادین خود امضا کرده 
است.کارشناس ارشد انرژی گفت: همچنین در تحوالت 
اخیر بازار گاز، روس��یه صادرات گاز به اروپا را به حداقل 
 LNG رسانده اس��ت و آمریکا تالش می کند صادرات
خود را افزایش دهد تا در بازار اروپا جایگزین بخش��ی از 
گاز روسیه شود.وی عنوان کرد: االن فرصتی برای ایران 
ایجاد ش��ده اس��ت که بتواند در این فضا یک همکاری 

استراتژیک با روسیه ش��کل بدهد و البته این همکاری 
باید مبتنی بر منافع ملی ایران باش��د. دو کشور ایران و 
روس��یه بر اساس منافع ملی خود این همکاری گازی را 

می توانند شکل دهند و یک بازی برد-برد ایجاد کنند.
بای�دگازمازادروس�یهرابخریموب�اقیمتباالتربه ���

کشورهایمنطقهصادرکنیم
ظفریان گف��ت: در حال حاضر این فرصت ایجاد ش��ده 
اس��ت که ایران و روس��یه دور یک میز بنش��ینند و بازار 
گاز را بین خودشان تقس��یم کنند. روسیه اولین و ایران 
دومی��ن دارنده مناب��ع گازی دنیا هس��تند و می توانند با 
همکاری یکدیگر یک استراتژی بهینه برای توسعه بازار 
تعریف کنند.کارشناس ارش��د انرژی گفت: ما می توانیم 
در فضای مناقش��ه روس��یه و اتحادیه اروپ��ا، گاز مازاد 
روس��یه را خریداری کنیم و با اس��تفاده از آن تبدیل به 
هاب گازی منطقه شویم. یکی از پیشنهادات جدی این 

است ایران بتواند گاز مازاد روسیه را از طریق ترکمنستان 
دریافت کند. از این مس��یر می توان س��االنه بین ۱۵ تا 
2۰ میلیارد متر مکعب گاز از روس��یه خرید و این گاز را 
به قیمت باالتر به کش��ورهای همسایه مثل پاکستان و 
ع��راق صادر کرد. وی گف��ت: بنده معتقدم که باید مدل 
همکاری گازی ایران و روس��یه به صورت سوآپ نباشد 
بلکه به صورت خرید و فروش تعریف شود، چون سوآپ 
به معنای بازاریابی برای کشور عرضه کننده یعنی روسیه 
است. پس ما باید گاز روسیه را بخریم و آن را به مقاصد 

صادراتی خودمان بفروشیم.
پیشنهادس�رمایهگذاریروسهادراحداثخطلوله ���

صادراتیبهپاکستانوعمان
ظفریان گف��ت: روس ها می توانند در اح��داث خط لوله 
صادرات گاز ایران به عمان و پاکس��تان س��رمایه گذاری 
کنن��د. ما همین االن قرارداد صادرات گاز به پاکس��تان 
داریم و باید ساالنه ۸ میلیارد متر مکعب گاز صادر کنیم 
ولی تا کنون این قرارداد اجرایی نشده است که با کمک 
روس��یه می توان آن را احیا کرد.کارش��ناس ارشد انرژی 
گفت: ش��بکه گاز ارمنس��تان متعلق به شرکت گازپروم 
روسیه است. این فرصت وجود دارد که صادرات گاز ایران 
به ارمنستان افزایش یابد و حتی از طریق ارمنستان، گاز 
ایران به گرجس��تان نیز صادر شود. همچنین می توان از 
ظرفیت سیاسی و ظرفیت مازاد گاز روسیه برای افزایش 
صادرات گاز به ترکیه از یک سو و عراق و سپس سوریه 
از س��وی دیگر اس��تفاده کرد.وی گفت: در عوض ما نیز 
می توانیم به روس��یه کمک کنیم و گاز قطر که یکی از 
جدی ترین گزینه ها برای جایگزینی با گاز روسیه در بازار 
اروپا اس��ت را خریداری کرده و آن را به بازارهای مقصد 
خود بفروش��یم. بدین صورت با منطق تقسیم بازار، بازار 
ایران در منطقه تثبیت می شود و بازار روسیه در اروپا. لذا 
جمهوری اسالمی باید با این چشم انداز و استراتژی وارد 

روابط گازی کالن با روسیه شود.

با اجرای برنامه نوس��ازی ناوگان باری کشور از محل 
واردات کامیون های زیر سه سال کارکرده از کشورهای 
هدف، به یکباره قیمت های کامیون های فرسوده برای 
ص��دور گواهی اس��قاط و پالک گ��ذاری کامیون های 
جدید آنچنان باال کش��ید که کامی��ون داران متقاضی 
این کامیون های جدید از قیمت نجومی اسقاط شوکه 
شدند و گرفتار وضعیت بوجودآمده، شده اند.به گزارش 
عصراترک، انجام نوس��ازی ناوگان ب��اری موضوعی 
است که همواره مورد درخواست فعاالن صنف ناوگان 
باری دارنده کامیون های سنگین و نیمه سنگین بوده 
همچنین مورد اهمیت صاحبان کاال برای حمل و نقل 
س��الم کاالهیشان نیز بوده است.با توجه به اینکه طی 
سال ها، انجام نوسازی ناوگان باری با حمایت و کمک 
تسهیالتی دولت انجام می گرفت، اما چند سالی است 
که به علت اختصاص نیافتن خط اعتبار تسهیالتی به 
نوس��ازی این ناوگان همچنین به علت تشدید تحریم 
ها و وارد نش��دن کامیون های باری به کشور، اجرای 

نوسازی کامیون های فرسوده بر زمین مانده است.این 
در حالی اس��ت که مالکان کامیون های باری به علل 
مختلف از جمله افزایش س��ن کامیون تحت مالکیت 
خود، افزایش هزینه های تعویض قطعات مس��تهلک 
ش��ده کامیون و ی��ا تصادف و واژگون��ی کامیون خود 
درصدد نوس��ازی و خرید کامی��ون جدید و یا کامیون 
کارکرده س��الم تر بر می آیند.حال با توجه به اینکه از 
سال ۹۷ نوسازی ناوگان باری از طریق واردات کامیون 
های زیر س��ه سال کرده از کش��ورهای مشخص در 
دس��تور کار قوه مجریه قرار گرفت و به شرکت های 
بازرگانی واردکننده نی��ز مجوز واردات این کامیون ها 
داده ش��د، با این وجود، انجام این برنامه برای عده ای 
نان شد و برای عده ای نیز چشم انتظاری و بالتکلیفی.
همانط��ور که مقرر ش��ده بود در راس��تای اجرای این 
نوس��ازی ناوگان باری، به ازای خرید و واردکردن هر 
کامیون زیر س��ه سال کارکرده به ناوگان باری کشور، 
یک کامیون فرسوده باید اسقاط و از این ناوگان حذف 

ش��ود تا پالک گذاری کامیون جایگزین انجام ش��ود، 
بنابراین تقاضا برای خرید کامیون های سنگین و نیمه 
سنگین فرسوده نیز بابت اسقاط آنها به یکباره افزایش 
یافت و در همین زمینه، قیمت کامیون های فرس��وده 
نجومی شد و از قیمت های 4۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان 
ب��ه قیمت های یک تا دو میلیارد تومان صعود کرد.در 
این ش��رایط، این افزایش قیمت نجومی کامیون های 
فرس��وده، اختالف ج��دی را میان ش��رکت های وارد 
کننده و ی��ا دالالن با رانن��دگان کامیون های طرف 
قرارداد بودجود آورد و فرآیند اس��قاط کامیون فرسوده 
و پالک گذاری کامی��ون وارداتی را دچار چالش کرد.
در همین زمینه، ش��رکت های واردکننده و یا دالالن 
از رانندگان متقاضی طرف قرارداد خود، ما به التفاوت 
افزایش قیمت کامیون فرسوده ای که باید اسقاط شود 
را مطالبه کرد.در مقاب��ل این رانندگان زیربار پرداخت 
این قیمت به یکباره متورم شده کامیون فرسوده ای که 
باید اسقاط شود نیز نرفتند.بنابراین، این وضعیت روند 

پالک گذاری کامیون های وارد شده را معطل گذاشت 
و به همین علت تحویل کامیون های وارد شده به عده 
ای از رانندگان ثبت نام کرده نیز بر زمین ماند.همچنین 
این مسئله برای رانندگانی که نه با شرکت معتبر بلکه 
با واس��طه برای خرید و اس��قاط یک کامیون فرسوده 
معامله کرده بودند، سخت تر شده است.متاسفانه عده 
ای از رانندگان کامیون سنگین خراسان شمالی نیز از 
جمله این رانندگان گرفتار شده هستند که ماه ها است 
معطل و گرفتار این وضعیت ش��ده اند.در همین راستا، 
طی چندین ماه اخیر این رانندگان گرفتار ش��ده کشور 
چند بار با تجمع مقابل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کش��ور برای گره گشایی از این مسئله تجمع 
کردند که رس��انه ای نیز شد.شاید در این میان با ورود 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گره 
رانندگان طرف قرارداد شرکت های معتبر برای اسقاط 
کامیون فرس��وده و پالک گذاری کامیون وارد شده تا 

حدودی حل شده باشد.

چوب قیمت نجومی کامیون های اسقاطی الی چرخ  نوسازی ناوگان باری
نوسازی ناوگان باری، شاید وقتی دیگر؛

ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصادی
اقتصاددان ترک پیش بینی کرد؛

یکی از دانشگاهیان برجسته ترکیه گفته است 
که کش��ورش احتمااًل دچار یک فروپاش��ی 
سریع اقتصادی خواهد شد، همانطور که در 
س��ریالنکا اتفاق افتاد.داده های منتشر شده 
توسط مؤسسه آمار ترکیه در روز جمعه نشان 
داد که کس��ری تجارت خارجی این کشور با 
افزایش ۱۸4.۵ درصدی نسبت به سال قبل 

ب��ه ۸.۱۶۷ میلیارد دالر رس��ید و واردات نیز 
۳۹.۷ درصد افزایش یافت.بر اساس گزارش 
رویت��رز، این داده ها حاکی از آن اس��ت که 
واردات ۳۱ میلی��ارد و ۵۹۵ میلی��ون دالر 
و صادرات ب��ا ۱۸.۷ درص��د افزایش به 2۳ 
میلیارد و 42۸ میلیون دالر رس��یده است.بر 
اساس یک برنامه اقتصادی که سال گذشته 

رونمایی ش��د، ترکی��ه قصد دارد ب��ا وجود 
افزایش تورم و کاهش ارزش پول، با افزایش 
صادرات و کاهش نرخ بهره، به سمت مازاد 
حساب جاری س��وق پیدا کند.داده ها حاکی 
از آن است که کس��ری بودجه در نیمه اول 
سال ۱42.۷ درصد افزایش یافته و به ۵۱.4۰ 
میلیارد دالر رسیده است.یکی از دانشگاهیان 

برجسته ترکیه گفته بود که کشورش احتمااًل 
دچار یک فروپاش��ی سریع اقتصادی خواهد 
شد، همانطور که در س��ریالنکا اتفاق افتاد، 
پیش بینی هایش بر اساس نرخ باالی تورم، 
چی��زی که س��ایر محلی ه��ا در ترکیه قباًل 
نس��بت به آن هش��دار داده بودن��د. بحران 
سال هاس��ت که با جنگ روس��یه و اوکراین 

بیش از پیش تش��دید می شود.پروفس��ور و 
اقتصاددان ترک، کورکوت بوراتاو، فروپاشی 
اقتصادی در ترکیه مشابه آنچه در سریالنکا 
رخ داد را رد نکرد، به ویژه اینکه ارزش پول 
محلی دوباره در برابر ارزهای خارجی در حال 
کاهش است که بر اساس گزارش ها، تا چند 

ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

قاچاق، نفس بازار را گرفته است
عضو اتاق بازرگانی ایران:

عضو هیئ��ت نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران می گوید مش��کالتی از زمان 
تاس��یس وزارت صمت وجود داشته، باعث ش��ده بازرگانی داخلی و خارجی 
ایران با معضالتی جدی مواجه شود. خسرو فروغان گران سایه در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار کرد: از حدود ۱۱ س��ال پیش که وزارت صمت از ادغام دو 
وزارتخانه تشکیل شد تا امروز، مشکالت مهمی باقی مانده که هیچ وزیری 
نیز توان برطرف کردن آنها را نداش��ته است. وزیر فعلی صمت، اولین فردی 
بود که س��اختار دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما با این وجود، همچنان 
بحث مس��ئولیت ها و اختیارات در حوزه های مختلف به جای خود باقی مانده 
اس��ت.وی با بیان اینکه بازرگانی هرگز در می��ان اولویت های اصلی وزارت 
صمت قرار نداشته است، تشریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای 
صمت بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده اند و همین 
موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی توجهی مواجه شود. این در حالی 

است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید 
نیز با آسیب های جدی مواجه می شود.عضو اتاق بازرگانی ایران به مشکالتی 
که در حوزه بازرگانی داخلی وجود دارد اش��اره کرد و گفت: قاچاق در اقتصاد 
ایران به ش��دت رشد کرده و در س��ال های گذشته بخش مهمی از بازارهای 
کاالهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار 
را کاالهای قاچاق ب��ه خود اختصاص داده اند و قاچاق نفس برخی بازارها را 
گرفته است. این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. 
بحث قیمت گذاری کااله��ا، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از 
مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام 
س��ال های گذشته فراموش شده اس��ت.فروغان ادامه داد: در حوزه بازرگانی 
خارجی نیز صادرکنندگان ما سال هاست با مشکالتی درباره قوانین صادرات، 
نحوه بازگش��ت ارز و اس��تفاده از ظرفیت های بین المللی رو به رو هستند. از 

این رو قطعا با تفکیک وزارتخانه ها و تاسیس وزارت بازرگانی می توان انتظار 
داش��ت که برخی از این مش��کالت برطرف ش��وند.وی با بیان اینکه صرف 
تفکیک نمی تواند تمام مش��کالت را ح��ل کند، توضیح داد: پیش از تفکیک 
باید قوانین اجرایی به شکل دقیق تعریف شوند. اینکه اجرای کدام سیاست ها 
به وزارت بازرگانی منتقل می ش��ود، نحوه جابجایی اموال، اسناد، کارمندان و 
حتی ساختمان های وزارتخانه ها چگونه خواهد بود موضوعات مهمی هستند 
که اگر برای آنها چاره اندیش��ی نشود، خود به معضلی بدل می شود که چند 
سال وقت کشور را می گیرد.فروغان خاطرنشان کرد: انتظار می رود در صورتی 
که دولت و مجلس در این زمینه به جمع بندی نهایی رسیده اند، با محوریت 
نهادهایی چون س��ازمان برنامه و بودجه، مس��یر این تفکیک به طور دقیق 
مش��خص شود، تا به جای حل مشکالت فعلی، بستر ایجاد مشکالت جدید 

فراهم نشود.



اخبار
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شهرستان

سردار شاهوارپور برترین فرمانده سپاه 
کشور در جشنواره مالک اشتر شد

به گزارش بس��یج رسانه خوزستان، جشنواره 
مالک اشتر سپاه پاسداران انقالب اسالمی، با 
شعار »تکوین و تکامل قدرت سپاه« و با حضور 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه، فرماندهان نیروهای چندگانه سپاه، 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرماندهان 
رده های هم تراز و س��پاه های استانی در ستاد 
فرماندهی کل سپاه برگزار  و فرماندهی سپاه 
استان خوزستان برترین فرمانده سپاه کشور 

معرفی گردید.
جش��نواره حضرت مالک اشتر که منسوب به 
چهره درخش��ان و نامدار ش��هید بزرگ صدر 
اسالم و یاور بصیر، شجاع، فداکار و مخلص 
حضرت امیرالمومنین علی )ع( است، نمادی 
از تکری��م فرماندهان و مدیران پر تالش��ی 
است که عمر خود را وقف پاسداری از اسالم 
و جه��اد در راه خدا نمودند و به صورت موثر 
و هم��ه جانبه در پیش��روندگی و پیش��رانی 
انقالب اسالمی در حیطه مسئولیت خود گام 

برداشتند.

پایش و غربالگری پرونده های قضایی 
زندانیان مجتمع حرفه آموزی و 

کاردرمانی ایالم
  دکت��ر عم��ران علی محم��دی رییس کل 
دادگستری ایالم، و جمعی از مسئولین قضایی 
اس��تان با حضور در مجتم��ع حرفه آموزی و 
کاردرمان��ی داالب با زندانی��ان این مجتمع 

دیدار کردند.
-دکت��ر علی محمدی در ای��ن بازدید با کلیه 
زندانی��ان این مجتم��ع دیدار ک��رد و اذعان 
داش��ت: تالش مراجع قضای��ی برای تحقق 
هرچه بیش��تر سیاس��ت های کالن دستگاه 
قضایی اس��ت که کاهش جمعیت کیفری و 
کمک به فرایند اصالح و تربیت از مهم ترین 

آن هاست.
ریی��س کل دادگس��تری ایالم و مس��ئولین 
قضایی اس��تان در ی��ک ماه اخی��ر از زندان 
مرکزی، بازداشتگاه، کانون اصالح و تربیت، 
بند نس��وان، زندان دره شهر و مجتمع حرفه 
آم��وزی بازدی��د کردن��د و در ای��ن بازدیدها 
درخواس��ت های زندانی��ان در طرح پایش و 
غربالگری پرونده های قضایی برای اعطای 

تسهیالت و ارفاقات قانونی بررسی شد.
گفتن��ی اس��ت در یک ماه اخی��ر و در نتیجه 
بازدیدهای انجام ش��ده کلیه زندانیان استان 
با رییس کل دادگس��تری ایالم و مس��ئولین 

قضایی مربوطه دیدار کردند.

گام جدید شهرداری برای آینده 
هوشمند اصفهان

قاس��م زاده با بیان اینک��ه در مدیریت جدید 
شهری، ش��هرداری رویکرد حرکت به سمت 
شهر هوش��مند را مورد تاکید قرار داده است، 
یعنی خدم��ات الکترونیکی ابتدا غیرحضوری 
و در مراحل دوم و س��وم به صورت هوشمند 
ارائه ش��ود، ادامه داد: ب��رای انجام این اقدام 
نیاز به دانش فن��ی و مهارت نخبگان داریم، 
لذا به دنبال ارتباط نزدیک تر با دانش��گاه ها و 
منابع علم��ی بودیم که در این راس��تا هفته 
گذش��ته تفاهم نام��ه ای را با بنی��اد نخبگان 
امضا و نشس��تی را با ح��دود بیش از یکصد 
نفر از نخبگان شهر برگزار کردیم، همچنین 
تفاهم نامه ای را با شهرک علمی و تحقیقاتی، 
دانش��گاه های اصفهان و معاون��ت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری امضا کردیم.
وی با تاکید بر اینکه در ش��هرداری اصفهان 
عرصه الزم برای اس��تفاده از دانش و تجربه 
نخبگان آماده شده است و شرکت های دانش 
بنی��ان را به همکاری دع��وت کردیم، اظهار 
امی��دواری کرد: با ظرفیت ه��ای خوب ایجاد 
ش��ده و مش��ارکت عالی نخب��گان در اداره 
ش��هر، به زودی اصفهان به یکی از شهرهای 
هوشمند کشور تبدیل شود و خدمات هوشمند 

را به شهروندان ارائه کنیم.
ش��هردار اصفه��ان با بی��ان اینک��ه تاکنون 
مش��ارکت نخبگان با ش��هرداری خوب بوده 
اس��ت، گفت: اصفهان شهر غنی و توانمندی 
اس��ت و دانش فنی در این شهر عالی است، 
اما شرکت های دانش بنیان باید جای خود را 

در اداره و مدیریت شهر پیدا کنند.
وی افزود: در ش��هر هوشمند س��رعت ارائه 
خدمات مطلوب و س��المت در ارائه خدمات 
عالی می شود، همچنین کمک می کند شهر 
بهتری داشته باشیم تا همه چیز به نفع مردم 
ش��کل بگیرد، البته اولین خروجی آن صدور 
پروانه س��اختمانی به ص��ورت غیر حضوری 

بوده است.

نماي ساختمانهاي اراک ساماندهي 
میشود

شهردار کالنشهر اراک گفت: نمای ساختمان 
معرف  فرهنگ و بیلبورد تبلیغ ش��هر است و 
حس زیباشناسی ش��هر را اغنا می کند و بر 
همین اساس ساماندهی نمای ساختمان های 

اراک برنامه اولویت دار شهرداری است.
 علیرضا کریمی  شهردار کالنشهر اراک در 
آیین اختتامیه مس��ابقه نمای برتر و اهدای 
جوایز به آثار برگزیده افزود:در کار گروه نمای 
شهرداری، با تعامل و هم افزایی دستگاه های 
مسئول، باید ایده و طرح ارائه دهیم و حوزه 
قلمرو عمومی اجازه م��ی دهد در خصوص 
اج��رای نما محدودیت هایی را پیش��نهاد و 
اعمال کنی��م. وی تاکید کرد: نمای ش��هر 
باید با وضعیت داخلی س��اختمان و فرهنگ 
ساکنان ش��هر تناسب داشته باشد و چنانچه 
کالبد بیرونی س��اختمان ناهماهنگ و آشفته 

باشد، شهر نیز دچار آشفتگی می شود.
شهردار کالنشهر اراک اظهار داشت:: بحث 
ایمنی، نوع اقلیم، بهره وری و انرژی نیز باید 
در نمای ساختمان مدنظر قرار گیرد. کریمی 
خاطرنش��ان ک��رد: اکنون بحث ش��هرهای 
مطلوب مطرح اس��ت که بای��د اجرای نمای 
مطلوب دستور کار ویژه باشد. رییس شورای 
اسالمی کالنشهر اراک نیز در این آیین بیان 
داش��ت: در بحث نمای برتر و مطلوب، نباید 
تنه��ا زیبایی مطرح باش��د و در حوزه حقوق 
عمومی، نباید با اجرای نما با اعمال س��لیقه 
شخصی در شهر آش��فتگی ایجاد کرد. سید 
وحی��د میرنظامی افزود: اج��رای طرح نمای 
ساختمان یک حق عمومی و اجتماعی است 
و در نمای درونی و بیرونی باید تلفیق وجود 
داشته باشد چرا که نمای ساختمان ها ویترین 

شهر است.

شرکت گاز استان بوشهر رتبه برتر 
سنجش سالمت اداری شرکت ملی گاز 

ایران را کسب کرد.
در ارزیابی س��الیانه س��المت اداری شرکت 
های تابعه شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز 
استان بوش��هر حایز کسب رتبه برتر در بین 

شرکت های گاز استانی شد.«
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
بوشهر، دبیر کمیته س��المت اداری شرکت 
گفت: با تالشهای صورت گرفته و با عنایت 
به نگاه ویژه اعضای کمیته س��المت اداری 
و همکاران ش��رکت که از هیچ تالشی دریغ 
ننموده اند، شرکت گاز استان موفق به کسب 
رتبه برتر سنجش س��المت اداری  شرکت 

های تابعه شرکت ملی گاز ایران شد.
سعید عباس��ی گفت:سنجش سالمت اداری 
بصورت س��الیانه در ۹ شاخص و ۵۷ سنجه 
انج��ام می ش��ود و ب��ا توجه به م��دارک و 
مس��تندات بارگزاری ش��ده در سامانه اعالم 
ش��ده از سوی ستاد ش��رکت ملی گاز ایران 

ارزیابی صورت می گیرد.
 وی اف��زود: عالوه بر مس��تندات بارگزاری 
ش��ده در س��امانه، اس��تعالمات مختلفی از 
مراجعی نظیر حسابرس��ی داخلی ، آموزش، 
بازرسی و رسیدگی به ش��کایات ،آموزش و 
... صورت می پذیرد و رتبه شرکت ها اعالم 

می شود.

سرانه های فضای سبز مسکن مهر 
نظرآباد به شهرداری واگذار می شود

اعض��ای ش��ورای ش��هر نظرآب��اد از توافق 
واگذاری س��رانه های فضای س��بز مسکن 
مهر این شهرستان به مدیریت شهری خبر 
دادند. به گزارش روابط عمومی ش��هرداری 
و شورای ش��هر نظرآباد، در جلسه ای که با 
حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
نظرآباد، دکتر صفری شهردار  و رییس اداره 
راه و شهرس��ازی در خصوص طرح جامع و 
ط��رح تفصیلی راه ه��ای مواصالتی برگزار 
ش��د ، در این جلس��ه مقرر ش��د تا بازنگری 
طرح جامع قبل از پایان س��ال ۱4۰۱ اتمام 

و تحویل شهرداری شود .
بنابر این گزارش در این جلس��ه مقرر شد تا 
کمر بن��د غربی نظرآباد از ش��رکت فرآورده 
های ساختمانی سیپورکس به سمت اشتهارد 
که در پنج قطعه بوده س��ه قطعه اتمام شده 
و دو قطع��ه در جهت تامین اعتبار و تکمیل 
ش��ود. رییس و اعضای ش��ورای ش��هر به 
موض��وع تعیین و تکلی��ف اراضی موصوف 
به پایانه اش��اره کردن��د و افزودند: موضوع 
تعیی��ن و تکلیف اراضی موص��وف به پایانه 
آخرین بار آذرماه سال ۱4۰۰ طی درخواست 
مجدد شهرداری به صورت طرح موضعی به 
کمیس��یون ماده ۵ ارسال شده است و مقرر 
گردید از طریق رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرس��تان نظرآب��اد پ��ی گی��ری و هر چه 
سریعتر مشکالت متقاضیان صدور پروانه در 
این نقطه از شهرستان نظرآباد برطرف شود.

ای��ن گزارش می افزاید: پ��ی گیری الزم از 
ط��رف رییس اداره مس��کن و شهرس��ازی 
درخصوص واگذاری س��رانه ه��ای فضای 
سبز مسکن مهر به شهرداری در دست اقدام 

است.

اخبار

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-جعفر 
فرش��چی طوس��ی  بعنوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای 
صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی معرفی 
گردید. در مراس��م تکریم و معارفه که در 
س��الن اجتماعات س��ازمان صمت استان 
ب��ا حضور »رضا رحیمی« معاون توس��عه 
مدیریت و منابع و »عسکری مجتهدزاده 
» مش��اور مدی��ر عامل و مدیر حراس��ت 

س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرکهای 
صنعتی ای��ران »مرتضی دهقانی« معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان 
رضوی »س��ید امیر مرتض��وی » معاون 
قضایی دادگستری کل خراسان رضوی » 
امیر رجبی » رئیس سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان و جمعی از مقامات استانی 
برگ��زار و از خدم��ات <<محمدابراهی��م 
کیانفر>> سرپرس��ت پیش��ین ش��رکت 

شهرکهای صنعتی استان تشکر و قدردانی 
شد و <<جعفر فرشچی>> بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل جدید ش��رکت 
ش��هرکهای صنعتی خراس��ان رضوی با 
حکم��ی از س��وی معاون وزی��ر صمت و 
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 

صنعتی ایران معرفی گردید.
گفتی است ؛ »فرش��چی طوسی«  پیش 
از این مس��ئولیت های رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل  ش��رکت شهرکهای صنعتی 
اس��تان قم ؛  مش��اور مدیر عامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  
؛ مدیرعامل موسس��ه گردشگری سازمان 
همیاری های استانداری خراسان رضوی ؛ 
عضو هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان 

را برعهده داشته است.
خراس��ان رضوی با ۵۰ ش��هرک و ناحیه 

صنعتی مصوب، 4۰ شهرک قابل واگذاری 
و دو هزار و ۷۹۰ واحد صنعتی بهره برداری 
شده، زمینه اش��تغال ۷۸ هزار ۸2۹ نفر را 

فراهم کرده است.

مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی منصوب شد

افزایش 3 برابری اعتبارات پروژه های چهارخطه اردبیل
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از 
افزایش ۳ و نیم براب��ری اعتبارات پروژه های چهارخطه 

اردبیل خبر داد.
داود شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل اظهار کرد: 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب چهار 
خطه های استان به بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان ارتقا یافته 
اس��ت و این نش��ان از افزایش ۳ و نیم برابری اعتبارات 

پروژه های چهارخطه اردبیل را دارد.
وی با بیان اینکه امسال بودجه استان ۵4۳ میلیارد تومان 
است که رقم آنچنان چش��مگیری نیست افزود: تالش 
می کنیم تا با اولویت طرح های اساسی بتوانیم بخشی از 
پروژه های نیمه تمام را در سطح استان آماده بهره برداری 

کنیم.
میلیاردتومانبهپروژههایپیشران اختصاص���۱۱۰۰

اردبیل
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، از 
اختص��اص یک هزار میلیارد تومان منابع از محل س��فر 
رئیس جمهور به صورت نقد به طرح ها و پروژه های مهم 

و پیش��ران استان خبر داد. شایقی عنوان کرد: این منابع 
عمدتا صرف راه آهن، چهارخطه راه های استان و تکمیل 
سدها و پروژه ها یی آبرسانی شده است. وی با بیان اینکه 

۸۰۰ میلیارد تومان در س��ال گذش��ته برای پروژه ریلی 
استان تزریق شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری 
نیز از منابع مختلف تالش بر این است تا راه آهن اردبیل 

سرعت عملیاتی و اجرایی مطلوبی به خود بگیرد.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان اردبیل 
گفت: مجوز ماده 2۳ برای ۱۳۷ کیلومتر محور س��ربند- 
مشگین ش��هر و مس��یر گرمی- بیله س��وار ب��ه طور ۷۹ 

کیلومتر اخد شد.
ش��ایقی افزود: برای تکمیل سدش��هید پستی و توسعه 
بیمارستان ولیعصر مشگین شهر نیز تزریق منابع را از این 

ردیف شاهد هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان 
کرد: س��ال گذش��ته از ردیف های ملی بیش از 2 هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان جذب طرح ها و پروژه های زیربنایی و 

اساسی استان اردبیل شده است.
شایقی گفت: سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
از ردیف های ملی به صورت نقد و اس��ناد برای اس��تان 
اردبیل تخصیص یافته که جذب عمده این منابع را شاهد 
بودیم و تنها ۳۰۰ میلیارد تومان اس��ناد خزانه باید تا آخر 
ش��هریور ماه جذب طرح ها و پروژه های مهم و اساس��ی 

استان شود.

هالل احمر ایالم، در آماده باش کامل
  سرپرس��ت جمعی��ت هالل احمر اس��تان 
ای��الم از آماده باش کامل تمامی ش��عب و 
نیروهای هالل احمر اس��تان در پی اعالم 
هشدار س��طح زرد اداره کل هواشناسی در 

این استان خبر داد. 

»غالمرض��ا علی محم��دی« در گفت وگو 
ب��ا خبر نگاران اظهار کرد:  در پی هش��دار 
سطح زرد اداره کل هواشناسی استان ایالم 
و تش��کیل جلس��ه مدیریت بحران استان 
مبن��ی بر ورود س��امانه بارش��ی و احتمال 

ایجاد سیل و آبگرفتگی و صاعقه لذا تمامی 
ش��عب و نیروهای عملیاتی این جمعیت به 
حالت آماده باش درآمدند تا در صورت نیاز 
عملیات امداد رسانی را در اسرع وقت انجام 

دهند.

وی گفت:  ندای امداد ۱۱2 هالل احمر به 
صورت ش��بانه روزی آماده پاسخگویی به 
هموطنان اس��ت و نیروهای جمعیت هالل 
احمر استان ایالم در حوادث مختلف آماده 

امدادرسانی به هموطنان هستند.

مهن��دس ایرج رخصت��ی مدیرعامل ذوب 
آه��ن اصفهان با حجت االس��الم محمود 
بنی جمال��ی، امام جمعه و مهن��دس جواد 

شمس��ی پور فرماندار شهرستان چادگان 
دیدار و گفتگو کرد.

ام��ام جمع��ه چ��ادگان در این نشس��ت 
ضمن تس��لیت به مناس��بت فرارس��یدن 
ایام سوگواری ش��هادت اباعبداهلل و یاران 
باوفایش گفت: صنعت کش��ور در شرایط 
کنونی اهمی��ت ویژه ای ب��رای مقابله با 
توطئه دش��منان دارد و صنع��ت گران از 
جمله کسانی که در ذوب آهن اصفهان در 

خدمت اقتصاد کشور هستند ، وظایف خود 
را به خوبی انجام داده اند .

وی افزود : ذوب آهن اصفهان در اشتغال 
زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان 
و کشور نقش مهمی ایفا نموده و امیدوارم 
با توسعه صنعت کشور ، شاهد رفاه و بهبود 

بیشتر معیشت مردم باشیم .
فرماندار شهرس��تان چ��ادگان نیز ، ذوب 
آه��ن اصفه��ان را از جمل��ه صنایع مهم 

کشور دانست که در نیم قرن گذشته منشا 
خدمات بسیار برای کشور بوده است .

وی توج��ه مس��ئولین صنایع کش��ور به 
مش��کالت مردم را بس��یار اثرگذار و مهم 

توصیف کرد .
مهن��دس رخصتی نی��ز در این دی��دار از 
مسئولین و مردم شهرستان چادگان که از 
دیرباز میزب��ان کارکنان ذوب آهن ، دیگر 
صنایع و سازمان ها و سایر مردم در اماکن 

گردشگری این شهرستان هستند قدردانی 
نمود و گفت : ذوب آهن اصفهان ، توجه به 
مسئولیت های اجتماعی را یکی از وظایف 
اصلی خود می داند و در این راه از ظرفیت 

های قانونی خود بهره می گیرد .
وی اب��راز امی��دواری نمود ک��ه تعامل و 
همکاری ذوب آهن اصفهان و شهرستان 
چادگان در راه خدمت به مردم و پیشرفت 

صنعت، تداوم و توسعه یابد..

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مسئولین شهرستان چادگان

حرم امام رضا )ع( دانشگاه، پناهگاه و درمانگاهی برای مردم است
 مدیر ارتباطات آستان قدس رضوی:

محمدرضا رحمتی: مشاور فرهنگی و مدیر 
ارتباطات آس��تان قدس رضوی گفت: حرم 
ه��ای ائمه دانش��گاه، پناه��گاه و درمانگاه 
است، افراد زیادی وقتی ناامید می شوند به 
امام معصوم پناه می برند و هر کس به این 
درمانگاه مراجعه کند داروهای شفابخش��ی 

که دیده نخواهد شد، عنایت می شود.
حجت االسالم  عباس فرازی نیا  در مراسم 
تقدی��ر از زوجی��ن منتخب دانش��گاه علوم 
پزش��کی شهید بهش��تی که در هتل مدینه 
الرضا برگزار ش��د؛ بیان ک��رد: در اعتقادات 
شیعی قائل به این موضوع هستیم که حرم 
های ائمه دانشگاه، پناهگاه و درمانگاه است 
ل��ذا ما امام رض��ا )ع( رابه عن��وان عالم آل 
محمد می شناس��یم و حجت خدا و معصوم 

هستند.
عضو کمیسیون بررسی مدعیان شفایافتگان 
امام رضا )ع( با اش��اره به داروی جامع امام 
رض��ا )ع(و امام کاظم )ع( در درمان بیماری 
ها به وی��ژه در ایام کرونا گف��ت: این حرم 
پناهگاه اس��ت، اف��راد زیادی وقت��ی ناامید 
می ش��وند به ام��ام معصوم پن��اه می برند 
و درمان��گاه نیز هس��ت و هر ک��س به این 
درمانگاه مراجعه کند داروهای شفابخش��ی 

که دیده نمی شود عنایت می شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیونی در سال 
۹۶ متش��کل از پزش��کان و قاضی و خادم 
برای بررسی پرونده های شفایافتگان حرم 
مطهر رضوی؛ اظهار داش��ت: بع��د از تایید 
توس��ط همه اعضای کمیسیون، نقاره خانه 

های حضرت به صدا در می آیند.
حجت االس��الم فرازی نی��ا خطاب به زوج 
ه��ای جوان اظهار داش��ت: ش��ما در  آغاز 
زندگی مش��ترک مش��رف به زی��ارت امام 
مهربانی ها ش��دید، امام ج��واد )ع( فرمود: 
»هر ک��س درب خانه امام رض��ا)ع(  برود 
راضی بر می گ��ردد« و برای اینکه خلق از 
خدا راضی ش��ود و هم خ��دا از خلق راضی 

شود واسطه امام رضا )ع( هستند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی دراین مراسم با اشاره 
به تشکیل باشگاه فرهنگی خانواده ، گفت: 
یک��ی از نتایج فعالیت های این باش��گاه به 
عنوان اولین دس��تاورد جش��ن عقد آسمانی 

است.

س��میه اس��ماعیلی افزود: با توجه به شکل 
گی��ری قان��ون جوان��ی جمعیت دانش��گاه 
بهش��تی نیز به عنوان یکی از دانشگاههای 
طراز اول کش��ور قرارگاه جوانی جمعیت را 

تشکیل داد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ماحصل تش��کیل این 
کمیته تاسیس باشگاه فرهنگی خانواده بوده 
اس��ت، گفت:  در قالب این باش��گاه برنامه 
هایی تدارک دیده ش��ده اس��ت که یکی از 
نتای��ج فعالیت های این باش��گاه به عنوان 
اولین دس��تاورد جش��ن عقد آسمانی است. 
در آن جشن قرعه کش��ی از میان ۱4 زوج 
دانش��جویان، کارمن��دان و اعض��ای هیئت 
علمی دانش��گاه که در س��ال ۱4۰۰ و 4۰۱ 

عقد کردند، انجام شد.

اس��ماعیلی بیان کرد: یک��ی از نقاط ضعف 
همه دانشگاهها نداشتن اطالعات منسجمی 
از متاهلین اس��ت ک��ه این باش��گاه بانک 
اطالعات��ی را تش��کیل می ده��د و با جمع 
آوری اطالع��ات، برای گ��روه هدف برنامه 

های منسجم تری داریم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در حوزه 
جوانی جمعیت خوابگاهی را در این دانشگاه 
اضافه خواهیم کرد؛ گفت: برنامه ویژه پایش 
نیز دیده شده تا س��طح بینش و نگرش در 

رابطه با ازدواج بهنگام افزایش پیدا کند.
در پای��ان دو کت��اب )خطابه ه��ای فقهی 
رهبری( و )فتاوای جدید فقهی مقام معظم 

رهبری( به این زوج ها هدیه گردید.

آماده باش راهداری سمنان در پی هشدار وقوع سیل
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
اس��تان س��منان تصریح نمود: در پی صدور 
هش��دار س��طح نارنجی از س��وی اداره کل 
هواشناس��ی و ب��ا توج��ه ب��ه پی��ش بینی 
بارش های ش��دید در اس��تان تمام ظرفیت 
نیروه��ای راه��داری هم��راه ب��ا تجهیزات 
برای مقابله با س��یالب احتمالی در آمادگی 
کامل قرار دارن��د. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان سمنان، احس��ان منصورکیایی گفت: 

به دنبال هشدار س��طح نارنجی هواشناسی 
اس��تان سمنان مبنی بر بارش شدید باران و 
احتمال جاری شدن سیالب این اداره کل با 
تمام ظرفیت خود اعم از نیروهای راهداری 
و ماشین آالت در قالب تیم های عملیاتی در 

حال آماده باش کامل قرار دارد.
مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان س��منان افزود: در این راستا اقدامات 
پیش��گیرانه به منظور برق��راری تردد ایمن 
مسافران در جاده ها و مسیرهای ارتباطی از 

جمله بازدید از آبراه ها، پل ها و پاک س��ازی 
زیر پل ها در محورها توسط راهداران انجام 
ش��ده اس��ت و با توجه به تجرب��ه مدیریت 
س��یل در س��نوات گذش��ته، با تم��ام توان 
لجس��تیکی و اعزام ماشین آالت سنگین بر 
اس��اس اولویت های مورد نظر، برای مقابله 
ب��ا بحران احتمال��ی آمادگ��ی الزم را داریم 
همچنی��ن محور های مواصالتی اس��تان از 
طریق دوربین های نظارتی بصورت آنالین 
توس��ط مرکز مدیریت راه های این اداره کل 

در حال رصد و پایش می باشد که به محض 
تغییرات جوی و ش��روع بارش ها اس��تمرار 
اقدام��ات پیش��گیرانه در س��ریعترین زمان 

ممکن  انجام خواهد شد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تمرک��ز نیروهای 
راهداری غالبا در مناطقی اس��ت که مستعد 
وقوع سیالب هستند از شهروندان و کاربران 
جاده ای خواس��ت: در ش��رایط ناپایدار آب و 
هوایی فعلی از انجام س��فرهای غیرضروری 
ب��ه وی��ژه در نقاط کوهس��تانی و حاش��یه 

مس��یل ها و رودها خودداری کرده و قبل از 
انجام سفر از طریق سامانه تلفنی و پیامکی 
۱4۱ از آخرین وضعی��ت جوی راه ها اطالع 

حاصل کنند.
منصور کیایی در پایان خاطر نش��ان کرد: و 
ش��ماره ۱4۱ مرکز مدیری��ت  راه های اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
سمنان به صورت ش��بانه روزی پاسخگوی 
تمام مردم و پیگیر هرگونه حوادث احتمالی 

در راه های استان است.

 مشارکت بیش از پنج هزار نفر هم استانی در پویش »صحن حرم، مدرسه ام«
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه خبر داد:

 مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با اشاره به اجرای پویش ملی »صحن 
حرم، مدرسه ام« در استان کرمانشاه، گفت: این پویش، پنجمین پویشی است 
که در راس��تای طرح تحولی آجر به آجر در حال اجرا اس��ت و از این محل، ۸ 
مدرسه به نیت امام هشتم در استان های برتر برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 
)کودکان استثنایی( احداث می شود. مهندس نظری گفت: »تالش در راستای 
ترویج فرهنگ مدرسه سازی و ایجاد انگیزه و ترغیب آحاد جامعه برای مشارکت 

در این امر مقدس با بهره گیری از هر ظرفیت و بستری در دستور کار این اداره 
کل قرار دارد« وی در ادامه بیان داشت: »مردم عزیز دیارمان کرمانشاه همیشه 
پیشتاز کارهای خیر و نیکوکاری هستند و از این حیث با مشارکت بیش از پنج 
هزار هم اس��تانی در جایگاه دوم در کش��ور هستیم و امیدواریم به همت مردم 
نیک اندیش، اهداف این پویش بیش از پیش محقق ش��ود« مدیرکل نوسازی 
مدارس استان کرمانشاه افزود: »عالقه مندان و نیک اندیشان می توانند تا پایان 

ش��هریور ماه با مراجعه به کانال مهر مدرس��ه در ش��بکۀ اجتماعی شاد و یا از 
طریق وب س��ایت ajorBajor.ir در این پویش خیرخواهانه شرکت کنند«. 
گفتنی است، پیش از این پویش های »مهر را با محرم آغاز کنیم«، »من مادرم، 
بچه های ایران فرزندمن«، »آجرهای مهربانی« و »به رنگ مدرسه« در راستای 
طرح »آجر به آجر« اجرا شده است که استان کرمانشاه در پویش های مذکور به 

همت مردم سخاوتمند هم استانی جز استان های برتر کشور بوده است.
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جامعه

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری 
از شهروندان به بهانه  ماه محرم 

سرهنگ داود معظمی گودرزی با بیان اینکه 
مجرمان س��ایبری در هر مناسبتی به دنبال 
انجام اقدامات مجرمانه خود و سوءاس��تفاده 
از کاربران فضای مجازی هس��تند، گفت: با 
توجه به فرا رسیدن ایام محرم، افراد سودجو 
با سوءاستفاده از عواطف و احساسات مذهبی 
مردم درپوش��ش اقداماتی چ��ون جمع آوری 
کمک های مال��ی برای نیازمن��دان از جمله 
بیماران کرونایی یا جمع آوری وجه نقد برای 
کمک ه��ای مردمی و توزیع نذری در تکایا و 
هیئت های مذهبی و ... اقدام به کالهبرداری 
می کنند.وی با بیان اینکه شهروندان به هیچ 
عنوان نباید فریب این افراد یا تبلیغاتش��ان را 
بخورند، گفت: الزم است مردم هرگونه واریز 
وجه مربوط به نذورات را به ش��ماره حس��اب 
هیئت های مذهبی و مؤسسات خیریه معتبر 
و شناخته شده انجام دهند و برای پیشگیری 
از سرقت یا هرگونه سوءاستفاده از اطالعات 
کارت ه��ای بانکی از مراجع��ه به لینک های 
پرداخت درگاه بانکی منتش��ر شده در فضای 
مجازی خ��ودداری کنند.معظم��ی گودرزی 
ادام��ه داد: همچنین در روش��ی دیگر از این 
کالهبرداری ها نیز شاهد کالهبرداری با عنوان 
فروش اقالم و اجناس مخصوص ایام محرم 
هستیم که در این شگرد مجرمانه، مجرمین با 
ایجاد صفحات درگاه بانک جعلی )فیشینگ( 
به دنبال س��رقت اطالعات کاربران هستند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: در این 
روش مجرمان با درج آگهی های دروغین در 
شبکه های اجتماعی از قبیل فروش اجناس و 
اق��الم محرم با کمترین قیمت، کاربران را به 
درگاه های جعلی بانکی هدایت و درنهایت به 
اطالعات بانکی هموطنان دسترسی و اقدام 
به برداشت غیرمجاز می کنند، هموطنان باید 
دقت داشته باشند در صورتی که قصد خرید 
اینترنتی دارند فقط از طریق سایت های معتبر 
که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام 
کنند و هرگ��ز فریب آگهی ه��ای دروغین را 
نخورند.گودرزی با اش��اره ب��ه متصور بودن 
افزایش س��وء اس��تفاده های احتمالی در این 
ایام گفت: یکی از مهمترین اهداف پلیس در 
فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه ای 
ش��هروندان در حوزه فضای س��ایبر و به تبع 
آن افزایش امنیت سایبری در راستای کاهش 
آمار جرائم سایبری و استفاده امن کاربران از 

این فضا است.

خارج کردن جسد زن جوان از قسمت 
شمالی صحن امامزاده داوود

س��خنگوی سازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هر تهران از خارج کردن جسد یک 
خانم جوان از ناحیه ش��مالی صحن امامزاده 
داوود خبر داد.س��ید جالل ملکی با اشاره به 
ادامه عملیات جست وجو در امامزاده داوود که 
طی روزهای گذشته سیل در آن محدوده رخ 
داده بود اظهارکرد: قسمت باالی بازارچه که 
در قسمت شمالی صحن امامزاده داوود واقع 
شده، یکی از مناطقی است که آتش نشانان در 
حال انجام عملیات جست وجو در آن هستند.
وی ادامه داد: دقایق��ی قبل از زیرزمین یک 
رس��توران که در روز گذشته اجساد چند نفر 
از این ناحیه خارج ش��ده بود، جسد یک خانم 
جوان دیگر کش��ف و خارج شد.س��خنگوی 
س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهر 
تهران گفت: جسد این خانم به دستگاه های 
مربوطه تحویل داده شد و عملیات جستجو از 
سوی عوامل آتش نشانی همچنان ادامه دارد.

 گزارشی از خسارت مدارس در سیل  
نداشته ایم

مدیرکل روابط عمومی س��ازمان نوس��ازی، 
توس��عه و تجهیز مدارس کش��ور در تشریح 
آخرین وضعیت مدارس در مناطق سیل زده 
گفت: تا این لحظه هیچ گزارش��ی مبنی بر 
خس��ارات احتمال��ی به فضاهای آموزش��ی 
دریاف��ت نش��ده اس��ت.میثم حاجی پ��ور در 
گفت وگو با ایس��نا، در این ب��اره اظهار کرد: 
همانط��ور که گفته ش��د تاکنون گزارش��ی 
در این زمینه دریافت نش��ده، ولی تیم های 
ارزیابی خس��ارات احتمالی نوسازی مدارس 
در اس��تان ها فعال هس��تند و ام��روز نتیجه 
نهایی اعالم خواهد ش��د.وی در توضیحات 
بیش��تری اضافه کرد: با توجه به بارش های 
اخیر در سطح کش��ور، آب گرفتی و سیالب 
در برخ��ی نقاط، تیم های ارزیابی خس��ارات 
احتمالی نوس��ازی مدارس در استان ها فعال 
ش��ده اند و مطابق اع��الم ادارات آموزش و 
پرورش، بررس��ی اولیه این موضوع را انجام 

می دهند.

آمادش باش کامل نیروهاي خدمات 
شهري  منطقه 1۵ در بارندگي هاي 

اخیر
ش��هردار منطقه ۱۵ گفت: نیروهاي خدمات 
ش��هري منطقه ۱۵ در بارندگي هاي  سیل 
آس��اي اخیر به صورت شبانه روزي درآماده 
باش کامل هستند.سید مهدي صباغ افزود: 
نیروهاي خدمات شهري منطقه از روز چهار 
شنبه ۵ مرداد با توجه به پیش بینی سازمان 
هواشناسی کشور در مورد بارندگي هاي سیل 
آساي اخیر به منظور مقابله و رفع آبگرفتگي 
احتمالي  در آماده باش شبانه روزي هستند.
او با اشاره به اینکه نیروهاي خدمات شهري 
ت��ا اعالم وضعیف عادي و پایان بارندگي ها 
پاي کار هس��تند افزود:  در این راستا  ۸۵۰  
نی��روی خدم��ات ش��هری به هم��راه ۱۵۰ 
دستگاه انواع تجهیزات الزم درآمادگي کامل 
قرار دارند.ش��هردار منطقه ادامه داد: با اعالم 
اطالعیه سازمان هواشناسی و با آمادگی که 
در نیروها وجود داشت، عوامل در محل های 
تعیین ش��ده و به ویژه در 2۳ نقطه حساس 
آبگیر س��طح منطقه ش��امل زیر پل بسیج، 
بزرگراههای امام رضا)ع(، امام علی )ع(، زیر 
پل خاوران و ...مستقر شدند و این محلها به 
شدت کنترل مي ش��ود.صباغ اضافه کرد: با 
الیروبی و رسوب برداری مستمر شبکه های 
اصلی و فرعی جمع آوری آب های سطحی 
ش��امل انهار روبسته و روباز ، حوضچه های 
رس��وبگیر، منهول ها، کانال ها و مسیلها و 
همچنین تعیین وظایف و تقس��یم بندی کار 
و صحت عملکرد تجهیزات نواحی و س��تاد 
مرک��زی بارش منطق��ه تاکن��ون  عملیات 
کنترل و مهار آبگرفتگی  به خوبی اجرا شده 

است.

»تمدید آگهی 2 هزار تومانی« 
کالهبرداری است

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
س��ایبری پلیس فتا انتظامی کش��ور درباره 
ترفند مجرمان س��ایبری در سایت های درج 
آگهی هش��دار  داد.س��رهنگ عل��ی  محمد 
رجبی رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری 
از جرایم  س��ایبری پلیس فتا انتظامی کشور 
به ترفند مجرمان س��ایبری در س��ایت های 
درج آگهی اش��اره و اظهار داش��ت: در یکی 
از شیوه های کالهبرداری مجرمان سایبری 
با ارس��ال پیامک ح��اوی لین��ک جعلی به 
کاربران س��ایت های آگهی آنالین با عنوان 
جلوگیری از حذف آگهی، ش��هروندان را به 
درگاه بانک��ی جعل��ی هدایت ک��رده و پس 
از س��رقت اطالع��ات بانکی، حس��اب آنها 
را خال��ی می کنند.وی گفت: در این ش��یوه 
کالهب��رداری متن پیامک معم��وال به این 
ش��کل اس��ت که »کاربر گرامی، آگهی شما 
لحظات��ی پیش با موفقیت ثبت ش��د. جهت 
تمدی��د آگاهی خود نیز بای��د 2۰ هزار ریال 
پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما 
تا دقایقی دیگر از س��ایت حذف می شود«.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
س��ایبری پلیس فتا انتظامی کش��ور با بیان 
اینک��ه کالهبرداران بیش��تر قربانیان خود را 
از کاربرانی که  در سایت های آگهی آنالین 
آگهی درج می کنند، انتخاب می کنند تصریح 
کرد: شهروندان مراقب لینک های ارسال شده 
از طریق پیامک و با شماره های شخصی یا 
س��امانه های ناشناس باش��ند و از کلیک بر 
روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 
وی گفت: ش��هروندان دقت کنند که تمامی 
س��ایت های معتب��ر برای اطالع رس��انی به 
کاربران خود از سرش��ماره های اختصاصی و 

رسمی خود استفاده می کنند.

اقدامات پیشگیرانه منطقه ۴ در بارش 
های سنگین اخیر

ش��هردار منطقه 4 از آماده ب��اش نیروهای 
خدوم  این ش��هرداری و عملیات پیشگیرانه 
در بارندگ��ی های اخیر خب��ر داد.محمدرضا 
پوریافر در این باره گفت: متاس��فانه در هفته 
اخیر ش��اهد سیل های متعدد در بیش از ۱۷ 
اس��تان کشور بوده ایم، و از آنجا که سازمان 
هواشناسی به شهرهای متعدد در این زمینه 
هش��دار داده ، مدیری��ت ش��هری عملیات 
پیش��گیرانه  خود را آغاز کرده است.او ادامه 
داد: در ای��ن میان طب��ق برنامه های منظم 
و همیش��گی جوی ها، کانال ها، مسیل ها 
و حوضچه های ای��ن منطقه به طور مداوم 
بررسی و الیروبی شد  که در این راستا بیش 
از 2۰ ه��زار متر ط��ول از کانال ها و ۳۰۰۰ 
مترطول از مس��یل های منطقه نظافت  و با 
استفاده از ادوات مکانیکی به میزان 2۵ خاور 
جمع آوری رس��وبات شد.پوریافر خاطرنشان 
ک��رد: همان طور که بارها متذکر ش��ده ایم  
زباله های رها شده در شهر از عوامل اصلی 
آبگرفتگی هاس��ت که این مهم با همکاری 
و رعایت بیش��تر شهروندان در حفظ نظافت 
ش��هر مرتفع خواهد شد که در این خصوص 
گشت ها و بازدیدهای مکرر از نقاط مستعد 
آبگرفتگی و حادثه خیر  به طور مداوم انجام 

می گیرد.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:رئیس س��ازمان امداد و 
نجات جمعی��ت هالل احم��ر از افزایش 
شمار جانباختگان س��یل  در کشور به ۶۱  
تن خب��ر داد. به گزارش »عصر ایرانیان« 
مهدی ولیپور ، دراین باره گفت: با کشف 

چند جس��د دیگر که درپی سیل روزهای 
اخیر دچار حادثه ش��ده بودند، شمار فوت 
شدگان سیل در کشور از ابتدای مرداد ماه 
تا کن��ون به ۶۱  نفر رس��ید.  وی درباره 
افراد مفقود ش��ده نیز گفت: با جمع بندی 
تازه ترین گزارش های مفقودی در سراسر 
کشور در حال حاضر ۳2 نفر مفقود هستند 
که تالش برای یافتن آنها از سوی عوامل 
سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 

در حال انجام اس��ت.رئیس سازمان امداد 
و نج��ات جمعیت ه��الل احمر ب��ا بیان 
اینکه طبق هش��دار هواشناسی آماده باش 
ه��الل احمر ت��ا روز دوش��نبه ادامه دارد، 
گف��ت: امدادرس��انی همچن��ان در برخی 
از مناط��ق متاثر از س��یل و آبگرفتگی از 
جمل��ه فیروزکوه ادام��ه دارد. همچنین با 
توجه به احتمال بارش ه��ای دوباره الزم 
است که شهروندان از حضور در ارتفاعات 

و همچنی��ن حاش��یه رودها و مس��یل ها 
پرهیز کنن��د.  همچنین اس��تاندار تهران 
در خصوص فوتی هی س��یل در فیروزکوه 
گفت: تاکن��ون ۱۱ فوت ناش��ی از وقوع 
سیل در شهرس��تان فیروزکوه داشتیم که 
برخی از آنها مس��افر و برخی افراد بومی 
بودن��د و تع��داد مفقودی ها نی��ز به چهار 
نفر کاهش یافته است.محس��ن منصوری 
با اش��اره به آخرین وضعیت امدادرس��انی 

ب��ه س��یل زدگان شهرس��تان فیروزک��وه 
اظهارداشت: خدمت رس��انی در روستای 
مزداران فیروزکوه توسط نیروهای امدادی 
پیگیری می شود زیرا این روستا بیشترین 
خسارت را داش��ته است.وی افزود: جمعه 
شب به دلیل آس��یب وارده به سد محلی 
چن��داب، مجب��ور به مس��دود ش��دن راه 
دسترسی مردم به جاده امام رضا)ع( برای 

حدود دو ساعت شدیم.

شمار کشته شدگان سیل  در کشور به 61 نفر رسید
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر:

چگونه سیل تابستانی، ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را غافلگیر کرد؟
مدیریت بحران ناکارآمد و تغییر اقلیم؛

گ�روهاجتماعی:بارندگی های ش��دید موس��می و جاری 
ش��دن سیالب های غیرمنتظره و بی سابقه طی چند روز 
گذش��ته، چندین کش��ور در حوزه خلیج فارس را درگیر 
کرده و این درحالیس��ت که این مناطق در این فصل از 
سال عموما به دلیل گرمای سوزان تابستان و خشکسالی 
مورد توجه قرار گرفته اند.به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
در ماه های تابس��تانی معموال پیش بینی ش��رایط آب و 
هوایی برای بیشتر کش��ورهای حوزه خلیج فارس و نیز 
شبه جزیره عربستان آب و هوای گرم، خشک و غبارآلود 
است و باران های موس��می نیز زمانی که از هند بیرون 
می آیند برخی مناطق را تحت تأثیر قرار می دهند به ویژه 
عم��ان و یمن که به طور معمول، وق��وع رعد و برق و 
ش��رایط نامساعد جوی تابس��تانی را تجربه می کنند.اما 
تابس��تان امسال، ش��رایط جوی متفاوت و بی سابقه در 
تعدادی از کشورهای این منطقه گزارش شده از جمله در 
قط��ر، عمان، امارات و ایران که طی هفته اخیر با توفان 
و بارش های موسمی غیرمعمول و بارش و سیل  سنگین 
در برخی مناطق مواجه ش��ده اند.بنابر گزارش گلف نیوز، 
مقام��ات امارات روز جمعه اعالم کردند که در پی وقوع 
سیل ناشی از بارش ش��دید باران در این کشور تاکنون 
دست کم هفت تن جان خود را از دست دادند.وزارت کشور 
امارات اعالم کرد که هفت مهاجر آسیایی در سیل ناشی 
از بارندگی های ش��دید که در روزهای اخیر بخش هایی 
از این کش��ور را تح��ت تأثیر قرار داده، ج��ان خود را از 
دست داده اند.مقامات امارات همچنین اضافه کردند که 
نیروهای ام��دادی همچنان در حال تخلیه برخی از این 
مناطق هس��تند و برای افرادی که خانه هایشان نیز بر 
اثر وقوع سیل آسیب دیده، پناهگاه هایی در نظر گرفته 
شده است.امارات متحده عربی روز چهارشنبه تحت تاثیر 
باران ش��دید و جاری شدن س��یل قرار گرفت که تا روز 
پنجشنبه ادامه داشت.برخی از مردم در خانه های خود در 
ش��ارجه و فجیره گیر افتاده بودند و نیازمند امدادرسانی 
ش��دند. همچنین س��رپناه های موقت در هتل ها برای 
کس��انی که در سیالب س��رگردان و آواره شدند فراهم 
شده است.به گزارش شبکه الجزیره، در عین حال اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شارجه در روز پنجشنبه 
به دلیل بارش شدید باران، خدمات حمل و نقل مسافران 
به مناطق شرقی را به حالت تعلیق درآورد.دو روز بارش 
مداوم و پرحجم باران در مناطق ش��رقی امارات متحده 
موجب وارد آمدن خس��ارات قابل توجه به بس��یاری از 
س��اختمان ها و زیرساخت ها ش��د.مناطقی مانند شارجه، 
رأس الخیمه و فجیره بیشتر تحت تاثیر وقوع سیل قرار 

داش��ته اند. همچنین چندین دره و س��د در راس الخیمه 
تحت تاثیر وقوع س��یالب قرار گرفته اس��ت.وقوع سیل 
ناش��ی از بارش شدید باران زندگی مردم را مختل کرده 
است. بسیاری از خانه ها به طور کامل زیر آب فرو رفته 
و برخی از خانه ها آسیب دیده اند. همچنین در بسیاری از 
نواحی و جاده ها، خودروها در آب گرفتار ش��ده اند.دو روز 
ب��ارش مداوم و پرحجم باران در مناطق ش��رقی امارات 
متحده موجب وقوع سیالب در بسیاری از مناطق و وارد 
کردن خسارت به بسیاری از ساختمان ها و زیرساخت ها 
ش��د.مناطقی مانند شارجه، رأس الخیمه و فجیره بیشتر 
تحت تاثیر وقوع س��یل قرار داشته اند. همچنین چندین 
دره و سد در راس الخیمه تحت تاثیر وقوع سیالب قرار 
گرفته است.وقوع سیل ناشی از بارش شدید باران زندگی 
مردم را مختل کرده اس��ت. بس��یاری از خانه ها به طور 
کامل زیر آب فرو رفته و برخی از خانه ها آسیب دیده اند. 
همچنین در بس��یاری از نواح��ی و جاده ها، خودروها در 
 ،suspensecrime آب گرفتار ش��ده اند.به گ��زارش
طبق اعالم مرکز ملی هواشناس��ی، ام��ارات پس از 2۷ 
سال ش��اهد وقوع چنین باران های شدیدی بوده است. 
پلیس شارجه نیز از مردم خواسته است دستورالعمل های 
امنیتی را رعایت کنند و تاکید ش��ده که مردم از حضور 
در مناطق س��یل زده خ��ودداری کنند.بنابر این گزارش، 
پلیس شارجه از مردم خواس��ته است دستورالعمل های 
امنیتی را رعایت کنند و تاکید ش��ده که مردم از حضور 

در مناطق سیل زده خودداری کنند.در عمان نیز مقامات 
پلیس این کشور، چندین ش��هروند اماراتی  را از مناطق 
سیل زده در شهرستان »مدحاء« در عمان تخلیه کردند.
گلف تودی در گزارش��ی آورده است، همچنین سازمان 
هواشناس��ی عمان اعالم کرد که شهرستان مدحاء واقع 
در استان »مس��ندم« ۳2۰ میلی متر بارندگی داشته که 
بیش��ترین میزان بارندگی در این کش��ور طی چهار روز 
گذشته است.از س��وی دیگر در پایتخت قطر نیز در پی 
بارش ش��دید باران طی روزه��ای اخیر که خیابان های 
دوح��ه را زی��ر آب برد، بس��یاری از فعالی��ت ها متوقف 
ش��د.همچنین خبرگزاری ش��ینهوا در گزارش اخیر خود 
ب��ه نقل از اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکس��تان 
)NDMA( اعالم کرده اس��ت ک��ه در حوادث مرتبط 
با سیل ناشی از ادامه بارش های موسمی شدید و مداوم 
برای بیش از پنج هفته در این کش��ور، تاکنون دس��ت 
کم ۳۵۷ نفر کش��ته و بیش از 4۰۰ نفر دیگر نیز زخمی 
و مصدوم ش��ده اند.منابع رس��می از اداره ملی مدیریت 
بالیای طبیعی اعالم کردند که عالوه بر تلفات انسانی، 
زیرساخت ها، ش��بکه های جاده ای و خانه ها نیز به دلیل 
باران های موسمی شدید و جاری شدن سیل در سراسر 
پاکستان از ۱4 ژوئن آس��یب دیده اند.بر اساس آمار این 
مرک��ز، در مجموع 2۳ هزار و ۷۹2 خانه به طور کامل یا 
جزئی خس��ارت دیده و هزاران نفر را آواره کرده است و 
همچنی��ن بارش ش��دید باران به ده ها پ��ل و مغازه نیز 

آسیب رسانده است.شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان 
روز پنجشنبه در توئیتی نوشت که پاکستان با چالش های 
تغییرات آب و هوایی مواجه است و بر لزوم رسیدگی به 
مشکل س��یل جاری تاکید کرد.ایالت بلوچستان جنوب 
غربی پاکس��تان همچنان یکی از مناطقی اس��ت که در 
این حادثه طبیعی، آسیب بیشتری دیده است.توفان، رعد 
و برق، بارش های بس��یار نادر موسمی و سیل تابستانی 
در این کشورها طی یک هفته اخیر، ساکنان این منطقه 
را که معموال در این فصل از سال بی اعتنا به شرایط آب 
و هوا بوده و نهایتا موج گرما را پش��ت سر می گذاشتند، 
حیرت زده و نگران کرده اس��ت. در ایران نیز بارش های 
س��یالبی تابس��تان امسال از اس��تان فارس، سیستان و 
بلوچس��تان  آغاز شد و دامنه اش به پایتخت نیز کشیده 
ش��د و تلفات جبران ناپذیری به جای گذاشت. سیالب 
شب پنجش��نبه در تهران در محدوده دره کن، منجر به 
مرگ تعدادی از هموطن و مفقودی چند تن دیگر ش��د 
و خس��ارات جبران ناپذیری به زیر ساخت های شهری 
وارد کرد، و  س��واالت زی��ادی را در ذهن  ش��هروندان 
وحش��ت زده به وجود آورد. اینکه آیا بارش باران در این 
فصل س��ال در اقلیم ما غیر طبیعی نیس��ت؟ یا اینکه آیا 
مدیریت بحران و پیش بینی های صورت گرفته اش��تباه 
بوده اس��ت.پیر حس��ین کولیوند، رئیس جمعیت هالل 
احم��ر در بخش خبری ۱4 با اش��اره به آخرین وضعیت 
امداد رس��انی به مناطق مختلف کش��ور، بیان داشت: در 
24 اس��تان عملیات جس��تجو و امداد را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: بیشترین عملیات نجات در استان تهران و 
به خصوص در زرین دشت فیروزکوه است که همچنان 
ادامه دارد؛ ضمن اینکه بارش��ها سبب بسته شدن برخی 
جاده ها ش��ده بود که بازگشایی ش��دند.رئیس جمعیت 
هالل احمر افزود: مصدومان سیل اخیر توسط بالگرد  به 
کمک امدادگران منتقل ش��دند؛ضمن اینکه از راه ریلی 
نیز نیروهای امدادی و اقالم زیستی و مادادی به مناطق 
سیل زده اعزام شده است.کولیوند خاطرنشان کرد: حدود 
۶۹۰ تیم در کل کش��ور در حال امداد رس��انی هستند و 
در برخی استانها عملیات جستجو پایان یافته و در برخی 
اس��تانها هنوز ادامه دارد.وی متذکر ش��د:  برخی افراد در 
نتیجه جستجو زنده نجات پیدا کردند و همکاری خوبی 
با گروههای جهادی، بس��یج و س��پاه وجود دارد.رئیس 
جمعی��ت هالل احمر ابراز کرد: با تدبیر رئیس جمهور در 
آخرین روزهای سال گذشته انبارهای امداد و تجهیزات 
مورد نیاز تامین ش��د و مردم اصال نگران اقالم زیستی 

نباشند و به اندازه کافی تامین شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
اس��تان تهران، اعالم میزان خس��ارت س��یل به بنای 
تاریخی امام��زاده داوود را به پس از پایان آوربرداری و 
الیروبی موکول کرد.به گزارش ایسنا، پرهام جانفشان 

می گوید که یک روز پس از وقوع سیل از محل حادثه 
در امامزاده داوود بازدید میدانی داشته و با ابراز تسلیت 
و همدردی با خانواده جانبختگان، درباره میزان خسارت 
وارد ش��ده به بنای تاریخی این امام��زاده، اظهار کرد: 
اعالم دقیق خسارت وارد شده به بنای تاریخی امام زاده 
داوود تا پایان آواربرداری و الیروبی امکان پذیر نیست.او 
افزود: در حال حاضر تالش دستگاه های اجرایی استان 
تهران، همکاری با ستاد مدیرت بحران و دستگاه های 
امدادی است، اما از معاونت میراث فرهنگی استان تهران 
خواسته شده است با تشکیل یک گروه کارشناسی کار 
مشاوره به تیم های آوربرداری در بنای تاریخی امام زاده 
انج��ام ش��ود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و 

صنایع دستی استان تهران گفت: پس از پایان الیروبی 
به سرعت کار بررس��ی بخش های آسیب دیده از سیل  
توسط کارشناسان معاونت میراث فرهنگی استان انجام 
می شود. جانفشان همچنین اظهار کرد: تا اعالم شرایط 
ج��وی آرام با همکاری فرمانداری های اس��تان از ورود 
به مناطق گردش��گری که در مسیر سیالب قرار دارند، 
جلوگیری می ش��ود.امامزاده داوود ک��ه بخش هایی از 
بن��ای آن تاریخی بوده و به دوره صفوی نس��بت داده 
ش��ده، در س��یل بامدادی پنجش��نبه شش��م مردادماه 
خسارت زیادی دیده است.  بنا بر اظهارات محمد حسن 
نامی � رییس س��ازمان مدیریت بحران کشور �، بنای 
امام زاده خس��ارت زیادی دیده است؛ طوری که مجبور 

ش��ده اند دیوار جنوبی امام زاده را برای تخلیه گل والی 
تخریب کنند. همچنین چند در برداشته شده تا بابکت  
به صحن شمالی منتقل شود. صحن شمالی و جنوبی 
امام زاده داوود پس از س��یل، مملو از گل والی به عمق 
۱.۵ متر ش��ده بود و لودرها، بابکت ها و بیل مکانیکی 
همچنان در حال تخلیه رسوباتی هستند که به صورت 
مایع با فشردگی زیاد وجود دارند. گل و الی تا اطراف 
مقب��ره و حتی به داخ��ل آن راه یافته و برای خروج آن 
باید از دستگاه مکش استفاده شود.بازار سنتی امامزاده 
داوود نیز به گفته ش��هردار منطقه ۵ تهران، به ش��دت 
آسیب دیده و محورهایی که در مسیر جریان سیالب و 

رانش زمین قرار داشتند آسیب زیادی دیده اند.

خسارت امامزاده داوود بعد از آواربرداری اعالم می شود

بافت فرسوده پایتخت با تسهیالت فوق العاده نوسازی می  شود
مع��اون معم��اری و شهرس��ازی ش��هرداری ته��ران با 
اش��اره اختصاص تس��هیالت فوق العاده برای نوسازی 
بافت های فرس��وده پایتخت گفت: 2۰ درصد تهرانی ها 
در بافت فرس��وده زندگی می کنن��د و مناطق ۱۰، ۱۱ و 
۱2 رکوردار بیشترین تراکم فراوانی بافت فرسوده است.
حمیدرضا صارم��ی درباره بافت فرس��وده تهران گفت: 
براس��اس تعریفی که ش��ورای عالی شهرسازی از بافت 
فرسوده کرده است، باید ۳ شرط برقرار شود تا آن بافت، 
فرسوده به حس��اب بیاید؛ یکی ناپایداری است، دیگری 
ریزدانگی و س��ومی نفوذناپذی��ری. بلوک هایی که بیش 
از ۵۰ درصد قطعاتش ناپایدار باش��د، یعنی فاقد سیستم 
سازه ای باشد، ناپایدار می دانیم. هم چنین بلوک هایی که 
بیش از ۵۰ درصد قطعات آن زیر 2۰۰ متر باشد، ریزدانه 
هس��تند و اگر دسترس��ی بیش از ۵۰ درصد قطعات آن 
به معابر، به عرض زیر ۶ متر برس��د، نفوذناپذیر هستند. 
معاون ش��هردار تهران ادامه داد: ب��ا این ویژگی، تهران 
حدود 44۰۰ هکتار از مجموع حدود ۷۰ هزار هکتار آن، 
بافت فرسوده است. البته در ۱۵ سال گذشته، 4۳ درصد 
آن را نوس��ازی کرده ایم. البته عالوه بر بافت فرس��وده، 

باقت ناپایدار شهری هم داریم، چرا که برخی از قطعات، 
مشمول این تعریفات قرار نمی گیرند اما ناپایدار به شمار 
می رود. یکی از موضوعات مهم در نظام شهری ما توجه 
به همین بناهاست. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
اینکه چه تعداد تهرانی در بافت های فرس��وده ساکن اند، 
گفت: از نظر درصدی، این مس��احت اگرچه ۷ درصد از 
ش��هر تهران را به خود اختصاص داده اس��ت، اما از نظر 
جمعیت��ی، 2۰ درصد جمعیت تهران در این بافت زندگی 
می کنند. در حقیقت تراکم آن 2,۵ برابر سایر بخش های 
تهران است. هم چنین ۳۰ درصد پالک های شهر تهران 
در این محدوده قرار دارد. معاون معماری و شهرس��ازی 
ش��هرداری تهران گفت: منطقه ۱۰ با حدود ۵۷ درصد و 
مناطق ۱۱ و ۱2 با بیش از 4۰ درصد، بیش��ترین تراکم 
فراوان��ی بافت فرس��وده را دارند. همی��ن موضوع باعث 
ش��ده است که سرانه فضای س��بز منطقه ۱۰ کمتر از ۳ 
متر باش��د. نکته دیگر این اس��ت که بیش از 4۷ درصد 
پالک های بافت فرسوده ش��هر تهران در بازه مساحتی 
بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربعی است و ۹۱ درصد آن مساحتی 
کمتر از 2۰۰ متر مرب��ع دارند. وی از عدم اجرای قانون 

در حوزه نوس��ازی بافت های فرس��وده خبر داد و گفت: 
طبق قانون باید ساالنه حدود ۱۰ درصد از بافت فرسوده 
را نوس��ازی می کردیم اما بنابر دالیل مختلفی این اتفاق 
رقم نخورده اس��ت. در اوایل دهه ۱۳۹۰ تا س��ال ۱۳۹۳ 
س��رعت خوبی داش��تیم اما از س��ال ۱۳۹۳ تا ۱4۰۰ به 
ص��ورت مداوم روبه کاهش رفتیم. برای مثال در س��ال 
۱۳۹۰ ح��دود ۱۰۷۰۰ پروانه در باف��ت صادر کردیم اما 
سال گذشته این رقم به حدود ۱۵۰۰ پروانه رسیده است. 
بنابراین بس��یار کم شده اس��ت. البته دالیل اقتصادی و 
شرایط کشور در آن دخیل بوده است. صارمی تاکید کرد: 
دقت داش��ته باشید که دولت و ش��هرداری در این زمینه 
کوتاهی نمی کردند، چرا ک��ه دولت به صورت مداوم در 
حال افزایش تس��هیالت بوده و ش��هرداری هم در این 
بافت رایگان پروانه می داد. یکی از مهم ترین دالیل این 
بود که ش��ورای عالی شهرسازی و معماری مشوق های 
طبق��ه ای را از این بافت گرفت. وی درباره تس��هیالتی 
که برای نوسازی بافت های فرسوده ارائه می شود، گفت: 
تسهیالت فوق العاده ای برای تجمیع زمین های با مقیاس 
کوچک در این بافت به سازندگان می دهیم. برای مثال، 

اگر کس��ی بیاید ۶ ساختمان با مقیاس کوچک را بخرد، 
تسهیالتی که به او می دهیم قابل توجه است. از طریق 
بانک مس��کن، ۶۰ میلیون برای ودیعه واگذار می ش��ود؛ 
برای س��اخت آن به ازای هر واح��د 4۵۰ میلیون تومان 
وام می دهی��م که ۳۰۰ میلیون آن وام کم بهره اس��ت. 
کوچه های��ی که در آنجا قرار دارد را به صورت رایگان به 
س��ازنده می دهیم و ... یکی از رویکردهای امسال ما که 
می تواند تعداد پروانه ها را به عدد قابل توجهی برس��اند، 

همین تسهیالت است.  



اخبار

يک      شنبه 9 مرداد 1401  2 محرم 1444
31 جوالی  2022   شماره 3612

6
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

اقتصاد خرد

خدمات پس از فروش لوازم خانگی 
اجباری می شود

یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت: 
خدم��ات پس از ف��روش در ل��وزام خانگی 
اختیاری بود از این رو پس از مطرح ش��دن 
در شورای عالی استاندارد، اجباری شدن این 
مولفه ابالغ خواهد ش��د. اسماعیل امینی در 
گف��ت و گو با »عصر ایرانیان« در مورد نرخ 
کیفیت کاال و خدمات، اظهار کرد: ابتدا طرح 
پایلوت نرخ کیفیت را در ۱۱ اس��تان کشور 
انجام دادیم. س��ازمان ملی استاندارد در فاز 
مطالعات��ی این طرح وارد ش��د و بر اس��اس 
رضایت مش��تری و س��نجش ای��ن رضایت 
جهت تبدیل شدن به شاخص کالن اقتصاد 
کش��ور، پیش رفتی��م. معاون دفت��ر ارزیابی 
کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد 
افزود: در سازمان ملی استاندارد، زنجیره ای 
تحت عنوان زنجیره تأمین استانداردس��ازی 
که ای��ن زنجی��ره ۵ حلق��ه دارد. حلقه اول 
کنترل م��واد اولیه خ��ط تولی��د، حلقه دوم 
کنترل فرایند تولید، حلقه سوم بازار )اجرای 
ط��رح طاها از طریق خرید نمون��ه از بازار(، 
حلق��ه چهارم خدمات پس از فروش و حلقه 
پنجم نظرس��نجی از م��ردم در مورد کیفیت 

کاالهاست.

پروازهای اربعین از عملیات حج مهمتر 
است

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت: 
انج��ام پروازهای اربعین ب��رای ما از عملیات 
پروازه��ای ح��ج مهمت��ر اس��ت و وظیفه ما 
خدمت رس��انی ب��ه زائران اربعین اس��ت. به 
گزارش »عص��ر ایرانی��ان«، کاپیتان محمد 
محمدی بخش در مراس��م تقدیر از دس��ت 
اندرکاران عملیات پروازهای حج اظهار کرد: 
عملی��ات حج با موفقیت انجام ش��د و حدود 
4۰ ه��زار حاجی به س��رزمین وحی رفتند و 
برگش��تند. وی افزود: وزیر راه و شهرس��ازی 
بر اک��رام و احترام و انجام ب��ه موقع پروازها 
تأکید کرده بود که س��بب ش��د همه دس��ت 
اندرکاران عملیات حج اعم از مجموعه وزارت 
راه، س��ازمان ح��ج، وزارت خارجه، مجموعه 
نظامی و انتظام��ی و امنیتی و … همکاری 
کردند. معاون وزیر راه بیان کرد: عملیات حج 
در ش��رایط سختی انجام ش��د و در انجام آن 
ابهام داش��تیم، اما اطالعاتی که داریم نشان 
می ده��د خیلی ها از آب��رو، دانش و تخصص 
خ��ود خود مایه گذاش��تند. وی خاطرنش��ان 
کرد: دس��ت اندرکاران صنعت هوانوردی در 
اوج تحریم ه��ای ظالمانه پروازهای حج را با 

موفقیت انجام دادند. 

قیمت پایه حق العمل مشاوران امالک 
مشخص شده است

مدی��رکل دفت��ر اقتص��اد مس��کن وزارت راه 
و شهرس��ازی گف��ت: قیمت پای��ه حق العمل 
مش��اورین امالک مش��خص ش��ده است اما 
نرخ آن باید در کمیس��یون نظارت هر استان 
و شهرستان مشخص شود. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان« به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، 
پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی در میزگرد اقتصادی 
شبکه یک سیما با موضوع حق العمل مشاورین 
ام��الک پیرامون تغییرات ص��ورت گرفته در 
تعیین حق العمل مش��اورین ام��الک، ضمن 
تاکید بر ضرورت اتصال س��امانه کد رهگیری 
مش��اورین امالک به س��امانه س��ازمان امور 
مالیاتی با هدف دریافت قیمت های معامالتی 
و اجاری کمیس��یون تقویم امالک به صورت 
آنالین از این س��ازمان، گفت: این کار نیازمند 
یک تغییرات در س��اختارهای نرم افزاری است 
و پ��س از آن، این موضوع قابلی��ت اجرا پیدا 

می کند. 

اخبار

برنج های باران خورده ارتباطی با 
شرکت بازرگانی دولتی ندارد

مع��اون بازرگانی خارجی ش��رکت بازرگانی 
دولتی ای��ران در اطالعیه ای اعالم  کرد که 
برن��ج های ب��اران خورده گم��رک زاهدان 
متعل��ق به ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران 
نیس��ت. به گ��زارش »عصر ایرانی��ان« به 
نقل از ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، امیر 
طالب��ی در پ��ی انتش��ار فیلم��ی در فضای 
مجازی مبنی بر آب گرفتگی برنج در محل 
گمرک زاه��دان، در اطالعیه ای اعالم کرد: 
ای��ن برنج ه��ا مربوط به بخ��ش خصوصی 
اس��ت و هیچ گونه ارتباطی با این ش��رکت 
ندارد. معاون ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
با تاکید بر اینکه برنج های خارجی توس��ط 
این شرکت از طریق بنادر جنوب وارد کشور 
می ش��وند، گفت: برنج های وارداتی از سوی 
این ش��رکت در انبارها و س��وله هایی که به 
این منظور مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند، 

نگهداری می شوند.

کاهش ۵۰ درصدی تولید زعفران در 
سال زراعی جاری

مدی��ر طرح گیاه��ان داروی��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: امس��ال به دلیل وضعیت 
خشکس��الی، تولید زعفران به نصف کاهش 
پی��دا کند و در س��ال زراع��ی ۱4۰۱ تولید 
زعفران ۵۰ درصد نس��بت به س��ال ۱4۰۰ 
کاهش داش��ته اس��ت. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از باش��گاه توس��عه کسب 
و کار یونس��کو، بیش از ۹۰ درصد زعفران 
دنیا در ایران تولید ش��ده و خرید زعفران از 
ایران بیش��ترین رتبه را دارد و حجم زیادی 
از ای��ن تولیدات ب��ه خارج از کش��ور صادر 
می ش��ود، اما اکنون به دلی��ل کاهش تولید 
زعف��ران، جایگاه ایران به عنوان خاس��تگاه 
زعفران جهان به خطر افتاده اس��ت. در این 
زمینه مجری ط��رح گیاهان دارویی وزارت 
جهاد کش��اورزی و مش��اور وزیر گفت: باال 
رفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش میزان 
تولید بوده است. حسین زینعلی در خصوص 
آخرین اقدامات وزارت جهاد کش��اورزی در 
حوزه کش��ت گیاهان داروی��ی اظهار کرد: 
مهمترین کاری که انجام داده ایم این است 
که تولی��د و خودکفای��ی در زمینه برخی از 
گیاه��ان دارویی را رقم زده ای��م. به عبارت 
دیگ��ر در حال حاضر در م��ورد تولید برخی 
از گیاهان دارویی از جمله زعفران، در سطح 
دنی��ا رتبه اول را داری��م. وی افزود: با ۱22 
هکتار سطح زیر کشت، بیشترین سطح زیر 
کش��ت در حال حاضر متعل��ق به ایران و از 
س��وی دیگر حدود ۹۰ درصد تولید زعفران 
دنیا متعلق به ما است. زینعلی با بیان اینکه 
ما س��عی کرده ای��م روی کیفی��ت زعفران 
کار کنیم، افزود: متأس��فانه امسال به دلیل 
وضعیت خشکس��الی و اینکه کشاورزان در 
سال های گذشته ناامید شدند و لذا کمتر به 
محصوالت خود رسیدگی کرده اند، منجر به 
این شده که تولید زعفران به نصف کاهش 
پی��دا کند و در س��ال زراع��ی ۱4۰۱ تولید 
زعفران ۵۰ درصد نس��بت به س��ال ۱4۰۰ 
کاهش داش��ته است. مش��اور وزیر و مدیر 
طرح گیاهان دارویی با بیان اینکه صادرات 
یکی از بهترین روش ها برای افزایش توان 
اقتصادی هر کش��وری است، ادامه داد: اگر 
چه زعفران کمتری نس��بت به س��ال های 
قب��ل صادر کرده ایم اما ب��ه دلیل باال رفتن 
قیمت این محصول در بازارهای بین المللی، 
ارزش صادرات زعفران امسال رشد داشته و 
کاهش تولید، افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی 

قیمت زعفران را رقم زد.

پالک خودروی بنز موجود در انبار 
اموال تملیکی بوشهر جعلی است

س��خنگوی س��ازمان اموال تملیکی در پی 
انتشار عکس یک دستگاه خودروی سواری 
پالک شده توقیفی در یکی از انبارهای این 
س��ازمان توسط برخی خبرگزاری ها و شبهه 
ایجاد ش��ده گفت: پالک خ��ودروی موجود 
جعلی اس��ت. به گزارش »عص��ر ایرانیان« 
به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی، در پی انتش��ار عکس یک دستگاه 
خودروی س��واری پالک شده توقیفی بنز در 
یکی از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر 
توسط برخی خبرگزاری های کشور و شبهه 
ایجاد شده، »صاحب حجتی« سخنگو و قائم 
مقام این سازمان در خصوص علت نگهداری 
این نوع خودروها در انبارهای سازمان اموال 
تملیکی به بیان توضیحاتی پرداخت. حجتی 
در ای��ن باره اظهار کرد: یکی از ش��یوه های 
استفاده از خودروهایی که به صورت قاچاق 
و بدون پرداخت حق��وق و عوارض گمرکی 
وارد کشور می ش��وند، نصب پالک جعلی یا 
پالک های مربوط به س��ایر خودروها است. 
سخنگوی س��ازمان اموال تملیکی با اشاره 
به انتش��ار عکس مربوطه اف��زود: خودرویی 
هم که در عکس مشاهده می شود با پالک 
جعلی تردد کرده و شماره پالک نصب شده 

مربوط به خودروی مذکور نیست.

وزیر راه و شهرسازی از پیش بینی تردد ۵ 
میلیون زائر اربعین اعم از راه ریلی، هوایی 
و زمینی خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، 
رس��تم قاسمی در مراس��م تقدیر از دست 
اندرکاران عملیات حج ۱4۰۱ گفت: وقتی 
عملیات حج قرار بود شروع شود و جلسات 
برگزار می شد، همکاران ما در هما، شرکت 
فرودگاه ها، سازمان حج، سازمان هواپیمایی 
و … انجام این کار را بس��یار سخت تلقی 

می کردن��د. وی افزود: در س��ال گذش��ته 
که قرار بود پروازهای اربعین انجام ش��ود 
نخس��ت وزیر عراق 2۰ روز قبل از اربعین 
به ایران آمد و اجازه داد ۶۰ هزار نفر ایرانی 
هوایی به عراق بدون ویزا س��فر کنند. در 
آن زم��ان از همکاران پرس��یدم آیا امکان 
جابجایی ۶۰ هزار نفر وجود دارد که همگی 
تردید داشتند؛ آن هم با بسیج تمام امکانات 
و همکاری همه ایرالین ها. حتی در بعضی 

فرودگاه ها برخی مسافران با مشکل مواجه 
بودند اما انجام ش��د. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: برای حج امسال که قرار شد 4۰ 
هزار نفر آن هم فقط با هما جابجا ش��وند 
خیلی ه��ا آن را ناش��دنی می دانس��تند که 
ای��ران ایر به تنهایی س��رویس بدهد. وی 
عملیات پروازی حج را بسیار سخت عنوان 
و اظهار کرد: در شرایطی که همه می دانند 
صنعت هوانوردی ما تحریم است فقط یک 

ایرالین مس��ئولیت گرفت ک��ه به صورت 
جهادی انجام شد. کار بزرگی بود که جزو 
کارهای ناشدنی بود اما به شدن تبدیل شد 
که 4۰ ه��زار نفر هم به موقع رفتند و هم 
به موقع بازگش��تند. قاسمی پروازهای حج 
را دغدغه های بسیاری از مسئوالن دانست 
و گفت: در روزهای نخس��ت عملیات حج 
من ساعتی پیگیر بودم این عملیات انجام 
ش��ود و امروز پایان عملیات حج به خوبی 

برگزار ش��د. وزیر راه تأخیرهای پروازهای 
حج را بسیار کم دانست و گفت: پیش بینی 
می شد تاخیرهایی داشته باشیم اما متوسط 
تأخیرهای پروازی رفت و برگشت حداقلی 
ب��ود. در حالی که پیش بینی ها غیر از این 
را برآورد می کرد. قاس��می به کار پیش رو 
اشاره و اظهار کرد: سه، چهار ماه است که 
س��تاد اربعین در وزارت راه تشکیل شده و 
عمده کار اربعین بر عهده وزارت راه است. 

پیش بینی تردد ۵ میلیون زائر در اربعین امسال
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

توسعه اقتصاد آبی، آب رفته را به جوی بازمی گرداند؟
ترانزیت دریایی ایران از بیم دهه 13۹۰ تا امید دهه 1۴۰۰؛

باتوجه به کاهش ترانزیت ایران در دهه ۹۰ و عواقب آن 
برای اقتصاد چهارراه ترانزیت منطقه، این س��وال همواره 
مطرح بوده است که چه عواملی می تواند باعث پیشرفت 
دوباره این موضوع ش��ود؟ به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
باتوجه به کاهش ترانزیت ایران در دهه ۹۰ و عواقب آن 
برای اقتصاد چهارراه ترانزیت منطقه، این س��وال همواره 
مطرح بوده است که چه عواملی می تواند باعث پیشرفت 
دوباره این موضوع شود؟ اگرچه کاهش چشمگیر ترانزیت 
از اواس��ط ت��ا اواخر دهه ۱۳۹۰ آب پاکی را روی دس��ت 
اقتصاد کشور ریخت، اما رش��د ۷۵ درصدی ترانزیت در 
۱۰ ماهه نخست س��ال ۱4۰۰ ظرفیت درآمد 2۰ میلیارد 
دالری در یک سال، پتانسیل ایجاد یک میلیون فرصت 
شغلی، تداوم روند فزاینده توسعه ترانزیت در سال جاری 
و گسترش اقتصاد آبی یا دریامحور در جایگاه پل ارتباطی 
ترانزیت ج��اده ای و ریلی می توان��د آِب رفته را به جوی 

اقتصاد ایران، چهارراه ترانزیت منطقه، بازگرداند.
سهمحملونقلدریاییدربینانواعحملونقل���

برای درک بیشتر از وضعیت ترانزیت آگاهی از انواع ُمدهای 
حمل ونقل و س��هم آنها در اقتصاد کشور ضروری است. 
س��هم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
توس��عه یافته دنی��ا، رقمی بین ۶ تا ۱2 درصد اس��ت. در 
ایران، اما آمارهای مختلفی در این زمینه ارائه شده است. 
درحالیکه از نگاه برخی کارشناس��ان حمل ونقل در تولید 
ناخالص داخلی کش��ور س��هم ۸.۵ تا ۹ درصدی دارد، اما 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در اوایل فعالیت دولت 
سیزدهم این میزان را در ایران به طور متوسط ۵.۶ درصد 
اع��الم و افزایش این س��هم را از برنامه های وزارت راه و 
شهرس��ازی اعالم کرد. همچنین در بین شقوق مختلف 
حم��ل ونقل اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، جاده 
با حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد بیش��ترین سهم را دارد و حمل 
ونق��ل دریایی، ریلی و هوایی مجموعاً با حدود ۱۰ درصد 
در رتبه های بعدی قرار دارند. بااین حال، در سالهای ۱۳۹۳ 
ت��ا ۱۳۹۹ ترانزیت در ایران ب��ا کاهش از ۱۳ میلیون تن 
به ۷.۵ میلیون تن ش��رایط دش��واری را سپری کرد و بر 
نگرانیهای ناشی از تحریم ها و کاهش حجم تجارت بین 
المللی افزود. در این س��ال ها برخالف اهداف برنامه های 
پنجم و ششم توس��عه ترانزیت نه تنها ساالنه ۱۰ درصد 
رشد نکرد بلکه حدود ۵۰ درصد کاهش یافت! درمجموع 
ترانزیت کش��ور در دهه ۱۳۹۰ مسیرهایی مملو از بیم و 
امید را سپری کرده است، مسیرهایی که هرچند اوایل آن 
با بیم و رکود همراه بود، اما در سال پایانی این دهه و آغاز 

قرن ۱۵ شمسی دوباره با امید و صعود همراه شد.
ترانزیتدریایی؛چرا؟ ���

موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک ایران بهترین فرصت را 
برای تبدیل کش��ور به هاب منطقه ای در حوزه ترانزیت، 
به��و یژه جاده ای و دریایی به عنوان عمده ترین ش��قوق 
حمل ونقل و ترانزیت فراهم کرده اس��ت. ترانزیت بار از 
مسیر ایران برای صاحبان کاال صرفه اقتصادی دارد. این 
تس��هیل و تسریع ترانزیت بار و صرفه جویی در هزینه ها 
ک��ه موجب جذب حجم قابل توجهی از بارهای ترانزیتی 

بین آس��یا و اروپا می ش��ود برای کش��ور نیز مزیت های 
بسیاری به خصوص در شرایط تحریم اقتصادی به همراه 
دارد. یک��ی از مهمترین مزیت ها کاهش اثرات ناش��ی از 
تحریم ها اس��ت. مزیت دیگر رشد ترانزیت رونق صنعت 
حمل ونقل، بیمه، بانک، گمرک و… است که در نهایت 
موجب افزایش درآمدهای دولت می ش��ود. استمرار رشد 
در حوزه ترانزیت به طور مستقیم و غیر مستقیم به ایجاد 
مش��اغل پایدار و بلندمدت منجر ش��ده و همه این موارد 
درنهایت منجر به رشد تولیدناخالص داخلی در حوزه حمل 

ونقل و ترانزیت می شود.
ترانزیتدریایی؛چگونه؟ ���

اکنون پرسش این است که مس��یرهای ترانزیتی ایران 
کدام اس��ت و س��هم ترانزیت دریایی در حمل ونقل بار 
اقتصاد 2۰ میلیارد دالری س��االنه و اش��تغالزایی وسیع 
ت��ا حد یک میلیون نفر در س��ال چیس��ت؟ به طور کلی، 
مس��یرهای کریدوری آس��یا و اروپا را که از ایران عبور 
می کند می توان به کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی 
- غرب��ی، طبقه بندی کرد. کریدور ش��رقی - غربی در 
امتداد مس��یرهایی است که شرق و جنوب شرق آسیا را 
از طری��ق حمل ونقل زمینی به اروپ��ا متصل می کند و 
مبدا حمل ونقل زمینی برای مسیرهای شمالی - جنوبی 
تعریف ش��ده، ایران است. این مس��یرها با هدف ایجاد 
دسترسی به آب های آزاد برای کشورهای حوزه CIS و 
انتقال بار شرق و جنوب شرق آسیا به شمال اروپا از مسیر 
کوتاه تر تعریف شده اند. در مقابل، کریدور شمال - جنوب 
نسبت به مسیر دریایی که تا شمال اروپا امتداد دارد بسیار 
کوتاه تر اس��ت و استفاده از آن برای تجار موجب کاهش 
4۰ درص��دی زمان و کاه��ش ۳۰ درصدی هزینه حمل 
می شود و مزایای اقتصادی بیش��تری دارد. در مجموع، 
کریدورهای شرقی - غربی، به موازات مسیرهای دریایی 
هس��تند و قابلیت جذب حجم ب��االی بار را ندارند. نکته 
دیگر اینکه تجاری س��ازی محورهای ش��رقی - غربی، 

به خاطر مس��یرهای موازی تعریف شده، دشوار است. با 
این حال، استفاده از فرصتهای ترانزیت دریایی، با توجه 
به بنادر ش��مالی - جنوبی، تأثیرات عمدهای بر اقتصاد 

کشور دارد.
سهمکریدورهاوبنادردرتوسعهترانزیتدریایی ���

قرار گرفت��ن ایران در مس��یرهای کریدورهای ترانزیتی 
ش��مال – جنوب و برقراری ارتباط ترانزیتی با روس��یه، 
اروپای شرقی، مرکزی، ش��مالی، آسیای میانه و قفقاز و 
نیز کشورهای آس��یای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، 
اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز کوتاهی 
این مس��یر جذابیت ها و منافع فراوانی برای ترانزیت کاال 
دارد. همچنین بندر شهیدرجایی، بندر امیرآباد، بندر انزلی و 
سپس بنادر شهید باهنر، لنگه، بوشهر، چابهار، امام خمینی 
و نوش��هر جایگاه ویژه ای در این مس��یر ترانزیتی دارند. 
عالوه بر این ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از 
طریق محور ترانزیتی شرق یعنی چابهار - میلک موجب 
انجام س��رمایه گذاریهای گسترده به ویژه در حوزه حمل 
ونقل دریایی می ش��ود و بندر چابهار با رفع موانع پیشرو 
قطب ترانزیت و توس��عه ش��رق می ش��ود. مقایسه انواع 
ترانزیت در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از نظر ارزش صادراتی 
باتوجه ویژه به ترانزیت دریایی یکی از نشانه های دغدغه و 
نگرانی در سالهای گذشته است. طبق گزارش منتشرشده 
دفتر توس��عه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان 
جدول مقایسه عملکرد ارزشی صادرات خدمات ترانزیت 
در بخشهای مختلف در س��الهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیانگر 
کاهش ترانزیت در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ و سهم محدود 
ترانزی��ت دریای��ی در این زمینه اس��ت. همچنین جدول 
مقایس��ه کاالهای ترانزیتی از بنادر کشور نشان می دهد 
کاالهای نفتی و غیرنفتی در س��ال ۹۷ نسبت به ۹۶ در 
مجموع با کاهش رش��د ۱۹ درصدی هم��راه بوده اند که 
س��هم کاالهای غیرنفتی شامل محصوالت کشاورزی و 
دامی، مواد غذایی، فلزات، کاالهای معدنی و ساختمانی، 

ماش��ین آالت و وسایل نقلیه، قطعات یدکی، مواد اولیه و 
کانتینر در کاهش ترانزیت بیش��تر است. بیشترین میزان 
افزایش عملکرد ترانزیتی بنادر در این حوزه نیز کاالهای 
معدنی، وسایل نقلیه و کانتینری را شامل می شود. اکنون 
بعد از ترس های پیش��ین و امیدهای پس��ین، یک سال 
گذش��ته تا کنون از رونق ترانزیت در سال جاری باوجود 
تداوم تحریم ها خبر می دهد. دراین رابطه، محمد مخبر، 
معاون اول رئیس جمهوری تیرماه امس��ال، وزارت راه و 
شهرس��ازی را موظف کرد ظرف س��ه ماه »طرح جامع 
توس��عه ترانزیت کش��ور« و برنامه عملیاتی کامل همراه 
با مج��ری، زمانبندی اج��را و منابع مال��ی آن را تدوین 
نمای��د. همچنین با توجه به افزای��ش درآمدهای نفتی و 
حجم مبادالت تجاری به خصوص با همسایگان سه نکته 
امیدوارکننده از س��وی مقامات کشور به ویژه معاون اول 
رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در حوزه قابلیت های 
ترانزیتی مطرح شده اس��ت. براین اساس، احیای کریدور 
ترانزیتی شمال - جنوب که در سال 2۰۰۰ از جانب ایران، 
روسیه و هند ایجاد شد و قرار گرفتن ایران در نقطه اتصال 
کریدورهای جنوب به ش��مال و ش��رق به غرب، اجرای 
موافقتنامه سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه در دریای 
خ��زر با محوریت صنعت و ترانزیت و نیز کریدور امارات، 
ایران و ترکیه، از فرصتهای ممتاز اقتصاد دریا محور ایران 
در منطقه اس��ت. احیای کریدور ریلی )ITI( با محوریت 
ایران، پاکستان و ترکیه و سایر کشورهای عضو نیز سهم 
مهمی در تحقق اهداف ترانزیتی کشور دارد. دراین رابطه، 
سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران و دیدار با رئیس 
جمهور در ۱۵ آذرماه س��ال گذش��ته، برگ��زاری میزگرد 
همکاری های س��ه جانبه روس��یه، ایران و آذربایجان در 
دریای خزر در مهرماه پارسال و تداوم تعامالت منطقه ای 
از جمله حضور س��ران سه کش��ور ایران، روسیه و ترکیه 
در نشست اخیر »آس��تانه«، فارغ از رویکردهای سیاسی 
آن، نشانه های امیدواری در جهت تقویت روابط اقتصادی 
و توسعه ترانزیت از طریق گسترش ارتباطات منطقهای 
است. همچنین تشکیل فراکس��یون توسعه اقتصاد دریا 
محور در مجلس یازدهم با عضویت ۶۵ نماینده باحضور 
نمایندگان اس��تان های ساحلی در سالهای گذشته بیانگر 
توجه ویژه به اس��تفاده از ظرفیت های توس��عه ترانزیت 
دریای��ی در عرصه قانونگذاری اس��ت. طب��ق اظهارات 
مس��ئوالن ترانزیت جاده ای ترانزیت کاال در سال ۱4۰۰ 
نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹۸ درصد افزایش یافته است. 
براین اساس، سال گذشته ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاال 
ترانزیت جاده ای ش��ده و در سه ماهه اول امسال نیز 4۳ 
درصد افزایش ترانزیت رخ داده است. با وجود سهم باالی 
ترانزیت جاده ای در کش��ور نمی ت��وان نقش حمل ونقل 
دریایی و حمل بار از طریق دریا به جاده را نادیده گرفت. 
همچنین گسترش دایره فعالیت کشتیرانی دریای خزر به 
دریاهای آزوف، سیاه و کشورهای هند و پاکستان موجب 
ثبت رشد بی س��ابقه ترانزیت ۱۶2 درصدی کاال در سال 
۱4۰۰ نس��بت به ۱۳۹۹ شده که در تاریخ کشتیرانی خزر 

بی سابقه است.

 قیمت ها بزودی اعالم می شود
2 اقدام استراتژیک دولت برای کاهش قیمت برنج در بازار؛

دولت در راس��تای کاهش قیمت برن��ج، 2 اقدام مهم را 
در دس��تور کار قرار داد که پیش بینی می شود  قیمت های 
باالی برنج در ب��ازار را کاهش دهد. دولت دو اقدام مهم 
برای کاهش قیمت برنج در بازار اجرا کرده که اثرات آن به 
زودی نمایان خواهد شد و پیش بینی می شود که اثر خوبی 
روی قیمت ها بگذارد. معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت 
جهاد کش��اورزی از کاهش قیمت برنج ایرانی خبر داده و 
گفته اس��ت به زودی قیمت جدید برنج پس از محاس��به 
هزینه های کاش��ت، داش��ت و برداش��ت اعالم می شود. 

نخستین اقدام دولت، افزایش تولید محصول برنج داخلی 
است که کارشناس��ان پیش بینی می کنند امسال نسبت 
به س��ال گذش��ته ۳۰ درصد و نس��بت به میانگین تولید 
سال های گذش��ته 2۰ درصد رشد داش��ته باشد. ساالنه 
حدود دو میلیون تن برنج در داخل کش��ور تولید می شود 
که پیش بینی شده است امسال این تولید به دو میلیون و 
4۰۰ هزار تن برسد.  در این باره، مجری طرح برنج وزارت 
کش��اورزی میزان تولید برنج در سال جاری را فراتر از 2 
میلیون و 4۰۰ هزار تن می داند و می گوید: این حجم تولید 

نسبت به میانگین سال های تولید نرمال حدود 2۰ درصد 
افزایش تولید دارد و نسبت به سال گذشته که میزان تولید 
کمتر از نرمال بوده اس��ت حدود ۳۰ درصد افزایش تولید 
دارد. طبق نظر کارشناس��ان هیچ اقدامی به اندازه تقویت 
تولی��د داخل نمی تواند در کاهش قیمت ها موثر باش��د 
و این همان پیامی اس��ت ک��ه رهبر معظم انقالب تحت 
عن��وان برنامه اقتصاد مقاومت��ی یعنی تکیه بر توانمندی 
های داخل بارها تاکید کرده اس��ت. اما با توجه به اینکه 
برنج محصول آب بری اس��ت و در ش��رایط خشکسالی 
و تغییرات آب و هوایی که اکنون بر کش��ور حاکم ش��ده 
افزایش این تولید کار راحتی نیست باید دید که اقدامات 
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید در این زمینه 
چه بوده و چگونه توانس��ته به این رشد تولید دست یابد. 
ش��ایگان ادیبی مجری طرح برنج درکش��ور به اقدامات 
نوآورانه وزارت جهاد اشاره می کند که نخستین بار در سال 
جاری تحت عنوان کشت قراردادی در 4۵ هزار هکتار از 
اراضی استان های شمالی کشور ابالغ شد که از نظر وی 
تاثیر زیادی در افزایش تولید داش��ته است. در کشاورزی 
قراردادی،کش��اورز قراردادی با کارخانه دار، سرمایه گذار 
یا هر بخش خصوصی منعق��د می کند و نیاز نقدینگی و 
س��ایر نیازهای حمایتی کشاورز را در طول کشت، داشت 
و برداش��ت تامین می کند و به ازای آن کشاورز محصول 
خود را به قیمتی که تفاهم کرده اند به وی می فروش��د، 
این کار موجب می ش��ود که کشاورز مشکالت تولیدش 
به حداقل برس��د که در  افزای��ش تولید موثر خواهد بود. 
طبق یک مطالعه به ازای هر واحد کود که به مزرعه داده 
می شود ۹ واحد در افزایش تولید نقش دارد و بسیاری از 

کش��اورزان به دلیل مشکالت نقدینگی یا دوری مسافت 
و نداشتن تجهیزات نمی توانند به اندازه کافی و در زمان 
نیاز عملیات کشاورزی و کوددهی را انجام دهند. مجری 
طرح تولید برنج کش��ور هدف از اجرا کشت قراردادی را 
افزایش بهره وری، تکمیل زنجیره ارزش، تامین نهاده های 
مورد نیاز کشت برنج، کم کردن فاصله قیمت برنج در بازار 
و تامین بخشی از ذخایر استراتژیک کشور از محل تولید 
داخلی، عنوان کرد و افزود: وزارت کشاورزی عالوه بر در 
اختیار قرار دادن نهاده  ها به کش��اورزان توصیه های الزم 
ب��رای افزایش تولید را به آنها ارائه داد از این رو این طرح 
با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در استان ها شمالی اجرا 
ش��د. یکی دیگر از اقداماتی که وزارت جهاد کش��اورزی 
برای افزایش تولید مد نظر قرار داده افزایش سطح کشت 
برنج به عنوان کش��ت دوم اس��ت که در سطح ۹۰ هزار 
هکتار در استان های شمالی انجام می شود، اینها ظرفیت 
جدیدی است که پیش از این اجرایی نمی شد یا در سطح 
بس��یار حداقل دنبال می ش��د اما در این دولت دنبال می 
شود.  مجری طرح برنج وزارت کشاورزی درباره این طرح 
هم چنین می گوید: کشت برنج و برنامه ریزی تولید برنج 
را در ۳ اس��تان شمالی کش��ور دنبال کردیم، کشت اول 
برنج در ۳ استان شمالی کشور در سطح ۵۰۰ هزار هکتار 
صورت گرفت و کش��ت مج��دد ۵۰ هزار هکتاری که در 
مازندران اتفاق خواه��د افتاد با در نظر گرفتن این حجم 
کش��ت برنج در استان های شمالی را به ۵۵۰ هزار هکتار 
خواهیم رساند. به گفته وی برداشت مجدد برنج یا همان 
رتون نیز در ۹۰ هزار هکتار از اراضی ش��الی استان های 

شمالی صورت خواهد گرفت.
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بانک و بيمه

نهمین همایش بین المللی فروش و 
بازاریابی

با حمای��ت بیمه تعاون، 4 نفر از س��خنرانان 
و اس��اتید مط��رح ف��روش و بازاریابی در ۸ 
س��خنرانی به آخری��ن و جدیدترین ابزارها و 
راهکاره��ای کاربردی ف��روش و بازاریابی و 

برندسازی پرداختند.
دکتر جاس��تین کوهن، دکتری روانشناسی از 
دانش��گاه“Middlesex” لن��دن و مجری 
ش��بکه تلویزیون��ی “CNBC” در برنام��ه 
رازهای موفقیت؛ گرانت داریور، مشاور فروش 
 Johnson &,،کمپانی ه��ای کوکاک��وال
Johnson و بان��ک بارکلیز )Brclays(؛ 
دکت��ر نیل��ز برابانت، اس��تاد مدعو دانش��گاه 
نیوی��ورک “NYU” و یان��ه جورج، اس��تاد 
بازاریابی دانشگاه های استکهلم و گوتنبرگ 
س��وئد در روزهای ۶ و ۷ مردادماه، به آخرین 
و جدیدترین ابزاره��ا و راهکارهای کاربردی 

فروش و بازاریابی و برندسازی پرداختند.
در ای��ن همایش که با حمای��ت بیمه تعاون 
برگزار ش��ده و در ح��دود ۶۰۰ نفر از مدیران 
ف��روش و بازاریابی و مدیران عامل ش��رکت 
های تجاری در سراسر کشور حضور داشتند؛ 
یونس مظلوم��ی، مدیرعامل ش��رکت بیمه 

تعاون نیز به سخنرانی پرداخت.
همچنی��ن در نهمی��ن همایش بی��ن المللی 

فروش و بازاریابی، مباحثی نظیر:
• ش��ناخت و یادگیری عادات و روانشناختی 
س��وپر س��تاره های ف��روش در موفق ترین 

کمپانی های جهان
• راهکاره��ای ارائه توضی��ح محصوالت و 
خدمات با تاثیرگذاری قابل مالحظه با هدف 

نهایی سازی فروش
• خلق ارتباط و تشکیل شبکه های ارتباطی 

با هدف توسعه فروش
• چگونگی جذب، پرورش، توس��عه و حفظ 
نیروه��ا و تیم ه��ای هم افزای ف��روش در 

سازمان ها

کسب استانداردهای مدون هتلی 
شرکت آکور فرانسه 

هت��ل های فرودگاهی ) رکس��ان و رمیس( 
تمام استانداردهای مدون هتلی روز شرکت 
آکور فرانس��ه را بدس��ت آورد. ب��ه گزارش 
روابط عمومی گروه مالی گردش��گری، این 
موفقیت پس از انج��ام مذاکرات و پیگیری 
های فراوان ش��رکت توس��عه گردش��گری 
آریازیگورات با مدیر خاورمیانه شرکت آکور 
حاصل ش��ده اس��ت. هتل فرودگاهی برای 
اولین بار با تش��کیل کارگروهی متشکل از 
نیروهای مجرب ترجمه استانداردهای مدون 
هتل��ی sop ها و تبدیل آن به یک کتابچه 
را در راستای بومی سازی در دستور کار قرار 
داد که قطعا س��رمایه ای معنوی و دارایی با 
ارزش ب��رای هلدینگ هتلداری گروه معظم 

مالی گردشگری خواهد بود.
هدف از جمع آوری استانداردهای مدون هتلی

SOP ها ، ارتقای نام تجاری “رکسان” در 
ح��د اس��تانداردهای جهانی با ه��دف ارتقا 

خدمات و جلب رضایت میهمانان است.
با توجه به اهمیت آموزش در هتل، بازآموزی 
همه کارکن��ان در واحدهای مختلف هتل با 
یک برنامه ریزی آموزش��ی مدون منسجم 
و اثربخش بر اس��اس اس��تانداردهای مدون 
هتلی )SOP( های گردآوری شده شرکت 
با همکاری گروه هتلداری آکور فرانس��ه در 

سال ۱4۰۰ آغاز شد.

باید ساالنه 2۰۰ هزار واحد مسکونی 
روستایی نوسازی شود

رییس بنیاد مسکن با تاکید بر مقاوم سازی 
مس��کن روس��تایی گفت: طبق قانون باید 
س��االنه 2۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی 
نوس��ازی ش��ود. به گزارش پای��گاه خبری 
بانک مس��کن – هیبنا، اکب��ر نیکزاد رییس 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی در همایش 
مس��وولیت اجتماعی و صنعت س��اختمان با 
بیان اینکه تا ب��ه امروز ۵۰ درصد واحدهای 
مسکونی روستایی نوسازی شده است، گفت: 
در کش��ور ۵ میلیون و 4۰۰ واحد مس��کونی 
روستایی داریم که تا سال ۸4 فقط ۷ درصد 
آن نوسازی شده بود. وی تصریح کرد: طبق 
قانون باید ساالنه 2۰۰ هزار واحد مسکونی 
در روستاها نوس��ازی شود تا در سال ۱4۱۰ 
حتی یک واحد مسکونی غیر مقاوم در کشور 

وجود نداشته باشد.

اخبار

محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مس��کن 
گف��ت: در مجموع در ط��رح نهضت ملی 

مس��کن 2۳ هزار و 2۰۰ میلیاردتومان به 
حساب س��ازندگان واریز شده است که از 
این میزان ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان از 
محل آورده و ۱2 هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان 
از محل تس��هیالت اس��ت. دکتر محمود 
ش��ایان ، روند افتتاح حساب، واریز وجه و 
پرداخت تسهیالت به سازندگان را در طرح 

نهضت ملی مس��کن اعالم کرد و گفت: 
تاکن��ون ۵۶۶ ه��زار و ۷۸۸ نف��ر در طرح 
نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب 
کردند ک��ه میزان واریز وج��وه متقاضیان 
به حس��اب بانک مع��ادل ۱۹ هزار و ۸۰۰ 
میلیاردتوم��ان اس��ت.  مدیرعام��ل بانک 
مس��کن افزود: از جم��ع آورده متقاضیان 

تاکنون ۱۰ ه��زار و ۳۰۰ میلیاردتومان به 
حساب سازندگان واریز شده است و مابقی 
نی��ز نزد بانک اس��ت تا بنا به درخواس��ت 
دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت 
شود.  شایان گفت: از محل تسهیالت نیز 
تاکنون ۱2 ه��زار و ۹۰۰ میلیاردتومان به 
حساب س��ازندگان واریز شده است.  وی 

جمع واریزی به حس��اب س��ازندگان را از 
محل آورده و تس��هیالت معادل 2۳ هزار 
و 2۰۰ میلیاردتوم��ان برش��مرد.  به گفته 
مدیرعامل بانک مسکن، تعداد واحدهای 
معرفی ش��ده به بانک ۳۱2 ه��زار و ۵۱۵ 
واحد است که بانک تاکنون با ۱۱4 هزار و 

۹۷ واحد قرارداد امضا کرده است.

پرداخت وجه به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن

در اردوی رسانه ای  مطرح شد ؛

بیش از ۷۸۰۰ میلیارد ریال تس��هیالت در سال ۱4۰۰ 
به ش��رکت های موجود در شهرک صنعتی شمس آباد 
تهران که از س��وی بانک صنعت و معدن تامین مالی 
ش��ده اند و این میزان تس��هیالت به ص��ورت ارزی و 
ریالی به بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ، کوچک و متوسط 

مستقر در این شهرک صنعتی پرداخت شده است.
به گزارش روزنامه عصرایرانیان؛ چکیده ای از گفتگوی 
فع��االن تولیدی و صنعتی را در بازدی��د خبرنگاران از 
پنج واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد 
که ش��امل؛ شرکت های آذین گستر شفق تولیدکننده 
ظروف پخت و پز آش��پزخانه، پارس اسکان پالستیک 
تولید کنن��ده نایلون و نایلکس برای فروش��گاه های 
زنجیره ای، بل��ور نوری ت��ازه تولیدکننده محصوالت 
بلوری، س��ازور سازه آذرس��تان تولید کننده سازه های 
فلزی و شرکت شیش��ه و گاز )شوگا( تولیدکننده انواع 
ظروف شیش��ه ای س��بک در قالب اردوی رس��انه ای 

انجام شد را می خوانید؛
در بازی��د از »ش��رکت صنای��ع ظروف نچس��ب آذین 
گس��تر ش��فق با برند کاندید« آقای مهندس سیاوش 
رجبی جهرودی مدیرعامل اظهار داش��ت: این شرکت 
در ش��هرک صنعتی شمس آباد شروع به تولید ظروف 
آشپزخانه با برند کاندید کرد و در سال ۱۳۹2 شروع به 
طرح توس��عه با مشارکت بانک صنعت و معدن نمود و 

در سال ۹۵ به بهره برداری رسید.
وی با اش��اره به پ��روژه جدیدی که در مه��ر به بهره 
برداری می رس��د بیان کرد: ما با هدف توسعه تولید و 
افزایش برند شروع به کار کرده. در حال حاضر بسیاری 
از برندهای بازار از تولیدات این ش��رکت است. در سال 
۱4۰۰ همکاری دیگری را بانک صنعت و معدن شروع 
کرده که س��بد کاالیی را گسترش دهیم و انشااهلل این 

پروژه مهر ماه به بهره برداری خواهد رسید.
رجبی جهرودی در خصوص دریافت تسهیالت گفت: 

در س��ال ۱۳۹2 ش��روع به همکاری با بانک صنعت و 
مع��دن با مبلغ 2 میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون تومان تامین 
مال��ی از طریق این بانک ش��د. البته پ��روژه جدید با 
2۰ میلیارد تومان توس��ط این بانک تامین مالی ش��ده 
اس��ت که در بخش تکمیلی پروژه استفاده خواهد شد 
و زنجیره تامین را کامل می نماید که بتوانیم مواد اولیه 
را تهیه کنی��م. بانک صنعت و معدن در زمینه حمایت 
بانکی بس��یار خوب عمل کرده و ما توانس��تیم با آنها 
همکاری بسیار خوبی داشته باشیم البته تنها موضوعی 
که می تواند کار را بهتر و تسریع در فرایند ها می باشد. 
از نظر حمایتی عملکرد بانک بسیار قابل قبول است و 

یکی از بانکهای اصلی ما صنعت و معدن میباشد.
در بازدی��د از »ش��رکت پارس اس��کان پالس��تیک« 
حمیدرضا جماعت مدیرعامل ش��رکت پارس اس��کان 
پالس��تیک: این ش��رکت تولید کننده پالستیک های 
تبلیغاتی برای فروش��گاه های زنجیره ای است که از 

سال ۱۳۶4 تولید کننده این محصوالت بوده است. 

وی در خصوص تس��هیالت دریافتی گفت: تسهیالت 
دریافتی مجموع��ه حدود ۱۳ میلی��ارد تومان از بانک 
صنعت و معدن اس��ت. همچنین در زمینه صادرات در 

حال حاضر ما به ترکیه و عراق صادرات داریم.
جماع��ت در خصوص تهیه مواد اولیه گفت: مواد اولیه 
را از بورس کاال تهیه می کنیم، البته با توجه به اینکه 
ت��ورم مواد اولیه ه��ر ۶ ماه 2۵ ت��ا ۳۰ درصد افزایش 
می یابد مشکل تامین سرمایه در گردش وجود دارد که 
با کمک بانک صنعت و معدن خیلی از این مش��کالت 
برطرف شده است. بانک صنعت و معدن چون خودش 
در شهرک صنعتی مستقر است از اول با آنها همکاری 
داش��تیم و واقعاً به ما کمک کرده اند و نسبت به بانک 

های دیگر سرعت عمل بیشتری دارند.
در بازدید از »ش��رکت بل��ور نوری ت��ازه« مدیرعامل 
مهندس س��عید کالفچی ب��ه خبرن��گاران گفت: این 
ش��رکت خصوصی و از س��ال ۱۳۷۵ تاسیس و ۱۳۷۸ 
راه اندازی ش��ده است. در نوری تازه دو کوره و ۱2 خط 

تولید وجود دارد و باید تاکید کنم صنعت شیشه و بلور 
تعطیل  بردار نیست و باید ۷ سال مستمر و بدون وقفه 
کار کند. ش��رکت دو سهامدار عمده دارد که ۶۰ درصد 
سهام آن متعلق به خانواده کالفچی است، ما به بیش 
از ۳۰ کشور صادرات داریم و کارخانه ۸۰۰ نفر اشتغال 

مستقیم در سه شیفت دارد.
وی میزان دریافت تس��هیالت از بانک صنعت و معدن 
را ۶۰ میلی��ارد تومان عنوان کرد و اف��زود: این میزان 
نس��بت به فروش ناچیز اس��ت و امکان این را دارد که 
۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و البته ما هیچ گونه بدهی 
هم به بانک نداریم از این تس��هیالت در س��رمایه در 
گردش و خرید مواد اولیه اس��تفاده میشود. تخصصی 
بودن بانک صنعت و معدن از محاس��ن این بانک بوده 
و بر حس��ب عملکرد مش��تری برنامه ریزی کاری در 
بانک صورت میگیرد و خوشبختانه این بانک همچون 
برخ��ی از بانک ها فقط نفع خود را در نظر نمی گیرد. و 
همچنین در مقایسه با بانکهای دیگر این بانک بخشی 

از تسهیالت را بلوکه نمی کند.
در ادامه بازدید از ش��رکت »س��ازور س��ازه آذرستان« 
مهندس افشین نجفی مدیرعامل شرکت عنوان کرد: 
این ش��رکت یکی از شرکت های زیرمجموعه توسعه 
کسب و کار آذرستان است که در سال ۸۸ تاسیس شده 
و تولید س��ازه های فلزی س��اختمانی و صنعتی سبک 
و س��نگین برای تمام صنایع مختل��ف مثل نفت، گاز،  

پتروشیمی، صنایع فوالد، خودروی و غیره را دارد. 
وی ادامه داد: حدودا اکثر حسابهای ما در بانک صنعت 
و معدن میباش��د و تا کنون تسهیالت با مبالغ مختلفی 
را دریافت کرده ایم. البته طبیعتا مش��کل نقدینگی که 
همه بنگاه اقتصادی دارند م��ا نیز داریم ولی با کمک 
بانک صنعت و معدن و تسهیالتی که گرفتیم توانستیم 
مش��کالت را برطرف کنیم و رضای��ت خوبی از بانک 

صنعت و معدن داریم.

حمایت بانک صنعت و معدن از تولید، اشتغال و صادرات، واحدهای تولیدی و صنعتی

خبر

خاطرات مهدی سلحشور از دفاع 
مقدس منتشر شد

کت��اب »باغ حاج علی« اث��ر نوید نوروزی با 
موض��وع خاطرات حاج مهدی سلحش��ور از 
دفاع مقدس توسط انتشارات مرزو بوم چاپ 
و منتشر ش��د. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
انتش��ارات مرز و بوم به تازگی خاطرات حاج 
مهدی سلحشور از دفاع مقدس را در کتابی 
با عنوان »باغ حاج عل��ی« اثر نوید نوروزی 
در قطع رقعی و ۳۵۵ صفحه روانه بازار نشر 
ک��رده اس��ت. مهدی سلحش��ور در ۱۶ مهر 
۱۳۵۰ تقویم نیمه ش��عبان هم بود، در محله 
امامزاده حس��ن )ع( در جن��وب تهران متولد 
شد. ۷ س��اله بود که انقالب ش��د. یک روز 
پدرش دس��ت او را گرفت و به گروه هنری 
مس��جد حضرت علی اکبر )ع( سپرد و به این 
ش��کل، او وارد عرصه س��رود و مداحی شد. 
اولین نغمه هایی که خواند، درباره شهدا بود. 
هم زمان با فعالیت در مسجد، در مدرسه هم 
عضو گروه سرود بود و به صورت گروهی و 
تک نفره فعالیت می کرد. مهدی سلحشور در 
آغاز جنگ تحمیلی به س��ن قانونی نرسیده 
بود و نمی توانس��ت از طریق مس��جد محل 
وارد جبهه شود. عالقه او به جبهه باعث شد 
به مسجد سیدالشهداء )ع( برود و سن خود را 
بیش��تر اعالم کند. او باالخره در سال ۱۳۶۵ 
موفق ش��د از طریق پای��گاه مقداد تهران به 
کردس��تان برود. بعد از غائله کردس��تان به 
تیپ ۱۱۰ خاتم االنبیا )ص( پیوست و سپس 
به لش��کر ۱۰ سیدالش��هداء )ع( ملحق شد و 
ت��ا پایان دفاع مقدس در این لش��کر حضور 
داش��ت. سلحش��ور پس از پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ در حوادث��ی مانن��د جنگ خلیج فارس، 
مقابله با ضد انقالب در کردستان و همینطور 
بحران س��وریه ب��ه عنوان نی��روی داوطلب 
بس��یجی حضور داش��ت. کتاب »ب��اغ حاج 
علی« روایت زندگی حاج مهدی سلحش��ور 
از حضور در دفاع مقدس اس��ت و نام آن به 
یاد فرمانده قهرمان لش��کر ۱۰ سیدالشهداء 
)ع(، حاج علی فضلی، انتخاب ش��ده اس��ت.
در بخش��ی از این کتاب آمده است: کانال پر 
از آب و برف بود و به س��ختی می توانستیم 
حرکت کنیم، س��رما هم فش��ار م��ی آورد. با 
خودم گفتم: »خدایا، کاش ش��هید بش��م تا 
از این س��رما نجاتپیدا کنم!« از شدت سرما 
دست هایم کبود شده بود و حتی نمی توانستم 

گلنگدن اسلحه را بکشم. 

عزت حسینی در مجالس ماه محرم 
حفظ شود

آئین افتتاحیه طرح شمیم حسینی در قالب 
حمایت از هیأت های استان تهران با حضور 
حجت االس��الم س��ید علی قاضی عسکر 
تولیت آس��تان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حس��ینی )ع( در بقعه شیخ صدوق شهرری 
برگزار ش��د. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
آئین افتتاحیه طرح شمیم حسینی در قالب 
حمایت از هیأت های استان تهران با حضور 
حجت االس��الم س��ید علی قاضی عسکر 
تولیت آس��تان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حس��ینی )ع( در بقعه شیخ صدوق شهرری 
برگزار ش��د. در این مراسم، حجت االسالم 
والمسلمین سید علی قاضی عسکر به ایراد 
سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: بر اساس 
آموزه های دینی هر کس��ی به حق بجنگد 
مغلوب می ش��ود. وی با بیان اینکه کس��ی 
نمی تواند با اراده الهی مقابله داش��ته باشد، 
عنوان ک��رد: در واقع��ه عاش��ورا بنی امیه 
می خواس��ت اسالم و نام پیامبر را نابود کند 
در حالی که موفق به این امر نش��د و خود 
نابود ش��د. تولیت آس��تان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حس��نی )ع( به نقشه شوم یزید 
و ش��هادت امام حس��ین )ع( اش��اره کرد و 
گفت: یزید فکر می کرد اگر امام حس��ین را 
به ش��هادت برساند می تواند به اهداف شوم 
خود دس��ت یابد در حالی ک��ه اراده خداوند 
چنین نبود و پس از به ش��هادت رس��اندن 
حض��رت و یاران با وفای ایش��ان ش��رایط 
تغییر کرد و حضرت زینب با افشاگری هایی 
که در ش��ام و کوفه داشت نخستین مراسم 
عزاداری را در کاخ شام برگزار کرد. قاضی 
عسکر احیای سنت حق را مهمترین رسالت 
هیئ��ات مذهبی در ایام محرم و صفر خواند 
و گف��ت: هئیات باید مروج س��بک زندگی 
اسالمی باشند و مسیر رشد و تعالی را برای 
آیندگان ترسیم کنند. مجالس حسینی باید 
با اخالص و توجه به پروردگار برگزار شود. 
الزم به تاکید اس��ت در مجالس حس��ینی 
نبای��د مطالب��ی که صح��ت ن��دارد بیان و 
از بدع��ت به جد اجتناب ش��ود. وی افزود: 
هیئات توجه داشته باشند نهضت حسینی را 
ذلیالنه مطرح و ترس��یم نکنند چرا که امام 
اگر قرار بود برای ذلیل ش��وند به ش��هادت 
نمی رس��یدند بنابرای��ن عزت حس��ینی در 

مجالس ماه محرم باید حفظ شود.

خبر

فیلم »محمد)ص(« جوابیه نبود
مجید مجیدی کارگردان سینما ضمن اشاره به دشواری 
س��اخت فیلم های مذهبی، از برخورد سلیقه ای متولیان 
ح��وزه فرهنگ و هنر به ش��دت انتقاد ک��رد. به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، مجید مجیدی کارگردان س��ینما در 
حاشیه مراسم رونمایی از پوستر سوگواره »تصویر دهم« 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: همه آثار سینمای 
ما چون به انس��ان می پردازد به نوعی دینی اس��ت. هر 
چیزی در حوزه انسانی و اخالقی تعریف می شود به نظرم 
در حوزه دین اس��ت. پس فقط مستقیم به مسایل دینی 
نباید پرداخت. ما می بینیم که معصومین )ع( برای هدایت 
بشری آمده بودند، پیامبر )ص( آمدند که اخالق و فطرت 
بش��ری را زن��ده کنند، بنابراین پرداخت��ن به موضوعات 
اخالقی و حتی مس��ایل اجتماعی که منتهی به مسایل 
اخالقی و امید می ش��ود، جلوه هایی از نگاه دینی اس��ت. 
به لحاظ شکلی س��اخت فیلم دینی و مذهبی و تاریخی 
کار س��ختی است. االن هم اصاًل ش��رایط مهیا نیست. 
وی درباره حواش��ی فیلم »رس��تاخیز« ساخته احمدرضا 
درویش هم گفت: به هر حال اساساً پرداخت مستقیم به 
مسایل دینی و مذهبی کار سختی است، دست و بال هم 
بس��ته اس��ت. به جهت متن و تصویر و اجرا ورود به این 
حوزه ها س��خت است از همه جهت ساخت فیلم تاریخی 
سخت اس��ت. برای فیلم محمد )ص( هم هفت سال از 
عمرمان را گذاشتیم که البته برای ما مایه افتخار بود ولی 
واقعیت این است که کار سختی است. مجیدی گفت: در 
این میان تنها بحث مالی مطرح نیس��ت بلکه تفس��یرها 
و قرائت ها هم موثر اس��ت. این کارگ��ردان مطرح کرد: 
اصل کار در دست متولیان است، وقتی متولیان فرهنگی 
ما اساس��اً با این مقوله به شکل شعاری برخورد می کنند 
و بنا ندارند یک برنامه جدی داش��ته باشند، فقط دستور 
و ابالغیه می دهند. مثاًل وزیر می گوید امس��ال چند فیلم 

فاخر خواهیم ساخت. آن را در حد سفارش کاال می دانند 
و به درستی تبیین نمی کنند. جایگاه متولیان فرهنگی ما 
اش��تباه است کس��انی که در راس امور هستند اشتباهی 
آمده اند و اش��تباهی گماش��ته ش��ده اند. گرچه آدم های 
خوبی هس��تند اما این کاره نیستند. ما هیچوقت متولی 
فرهنگی خوبی نداش��ته ایم، البته به غیر از دوره هایی که 
آنها هم امکانش را نداشتند. پس در این زمینه ها متولی 
باید برنامه داش��ته باشد و هدفمند باشند اما آن ها شروع 
ب��ه بیانیه دادن می کنند و فکر می کنند پادگان اس��ت و 

می توانند همه را عین سرباز به خط می کنند.
درباره»عنکبوتمقدس«بدسلیقگیکردیم ���

مجی��دی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه در واکنش به 
کاریکات��ور دانمارکی فیلم محمد )ص( را س��اخت و آیا 
قرار اس��ت درباره »عنکبوت مقدس« هم کاری کند یا 
نه، اظهار کرد: جریان را اینچنین کوچک نکنید. ما تحت 

آن عنوان فیلم پیامبر را نساختیم، ما نمی خواستیم جوابیه 
بدهیم. ش��أن موض��وع اجل از این صحبت هاس��ت. ما 
گفتیم قرائتی که از اسالم وجود دارد قرائت غلطی است 
و بخش عمده آن سیاس��ی است که یک اسالم هراسی 
در سال های سال در دنیا کلید زده شده و همچنان ادامه 
دارد. قرائت ه��ای دیگر هم داش��تند که منجر به داعش 
شد. من به عنوان یک هنرمندی که باور و اعتقاد داشتم 
احس��اس کردم باید کاری کنیم، باید اثری بس��ازیم که 
بتوانیم در مقابل آن جریان فکری نگاه دیگری را بدهیم 
اینک��ه راه بیفتیم ش��عار بدهیم و داد بزنیم کار درس��تی 
نیس��ت. درباره »عنکبوت مقدس« ه��م باید بگویم ما 
خیلی بی س��لیقگی کردیم. من فیلم را ندارم و به جهت 
هن��ری نمی توان قضاوت کرد اما مطمئنم اثر س��خیفی 
اس��ت ما در مواجهه با این فیلم خیلی اش��تباه کردیم و 
بیش��تر مبلغ آن ش��دیم. یعنی اینقدر سطحش نازل بود 

که نباید به آن می پرداختیم. در اینکه باید به فکر باشیم 
شکی نیست، ولی ما فقط منتظر محکوم کردن هستیم 
ب��ه نظرم باید یک وزارتخانه تش��کیل بدهیم به منظور 
محکوم کردن دیگران! وزارت ارش��اد بیش��تر در بخش 
محکوم کردن فعال اس��ت تا بخواهد اثری یا نگاهی را 
برای جامع تبیین کند. مجیدی درباره س��ختی س��اخت 
فیلم دینی عنوان کرد: این سختی تنها به جهت ممیزی 
نیست بلکه به جهت نوع پرداخت اثر هم هست. همت، 
امکانات و ش��رایطش را می خواهد به نظرم شرایط ما و 
س��ینمای ما این ظرفیت را در حال حاض��ر ندارد، فیلم 
پیامب��ر هم ابت��دا با لطف خدا و س��پس با تالش فردی 
دوستان ساخته شد اگر سفت پای کار نمی ایستادیم شاید 
آن اث��ر هم در متن باقی می ماند چون در این میان تنها 

بحث بودجه مطرح نیست.
هیچکسازس�ختیساختفیلمهایمذهبیدرامان ���

نیست
وی درب��اره اینکه به دلیل اعتماد نهادها به او می تواند از 
س��ختی مسایل مذهبی در امان باشد، گفت: در این باره 
هیچ کس��ی در امان نیس��ت حتی خود علما هم در امان 
نیس��تند مثاًل می بینیم که در ی��ک بحث مذهبی برخی 
علما نظران متفاوتی دارند این حوزه و این ساحت، ساحتی 
نیست که چون شما را می شناسند بخواهند از همان ابتدا 
به شما کارت سبز نش��ان بدهند مسایل مختلفی وجود 
دارد که یکی از آن ها محتواست، بخش های دیگر همان 
بخش هنری است که چگونه فیلم هنری بسازیم وگرنه 
فیلم شعاری به دردی نمی خورد. مجیدی در پایان گفت: 
تا وقتی نقشه کالن فرهنگی مشخص نیست و برخورد 
سلیقه ای باش��د همین اوضاع وجود دارد مثاًل یک وزیر 
ت��ا می خواهد خودش را جمع کند وزیر دیگری می آید و 

این چنین روزمرگی بیشتر از هرچیزی آسیب می زند.

انتقاد مجید مجیدی از مدیریت سلیقه ای فرهنگ؛
فرهنگی

»قربانی همیشه« بر اساس نهج البالغه شکل گرفت
نمایشنامه »قربانی همیشه« توسط نصراهلل 
قادری و بر اس��اس نهج البالغه نگاش��ته و 
چاپ ش��د؛ اثری ک��ه در قالب چهارگانه ای 
مرتبط با نهج البالغه ش��کل گرفته اس��ت. 
نصراهلل قادری نمایشنامه نویس و کارگردان 
تئات��ر درب��اره جدیدترین فعالی��ت خود، به 
خبرن��گار مهر گف��ت: در دوره آق��ای قادر 
آش��نا در اداره کل هنرهای نمایشی طرحی 
مبنی بر اقتباس از نهج البالغه شکل گرفت 
و فراخوانی منتش��ر و به نمایشنامه نویسان 
داده ش��د و م��ن نی��ز ط��رح ام را در ای��ن 

خص��وص ارائه دادم و م��ورد تأیید اعضای 
ش��ورای این طرح قرار گرفت. بعد از تأیید 
طرح، متن »قربانی همیش��ه« را نگارش و 
ارائ��ه دادم که باز هم م��ورد تأیید اعضای 
ش��ورا قرار گرفت ولی ی��ک نفر اصلی که 
قرار بود نظر نهایی را ارائه دهد با اس��امی 
ش��خصیت های نمایش مش��کل داشت، از 
این رو اس��امی ش��خصیت ها را تغییر دادم 
و متن تأیید و منتش��ر شد. وی یادآور شد: 
»قربان��ی همیش��ه« ادامه ی��ک چهارگانه 
اس��ت که هر 4 نمایشنامه بر اساس خطبه 

شقش��قیه حضرت علی )ع( نگاش��ته شده 
اس��ت. »تنهاتری��ن مظل��وم، مظلوم ترین 
تنها« درباره ش��خصیت ش��هید بهش��تی، 
»قربانی همیش��ه«، »راه طی شده« درباره 
شخصیت شهید مرتضی آوینی و چهارمین 
اثر هم درباره زندگی شهید مطهری است. 
این آث��ار در رابطه با 4 گروهی اس��ت که 
در مقابل حضرت علی )ع( ایس��تاند و این 
اتفاق در زندگی شهید بهشتی، شهید آوینی 
و ش��هید مطهری نیز رخ داده است. قادری 
تصری��ح کرد: از نگارش نمایش��نامه درباره 

شخصیت و زندگی شهید مطهری پشیمان 
شده ام زیرا وقتی با خون جگر اثری نوشته 
می شود این عالقه وجود دارد که به دست 
مخاطب برس��د ول��ی ممی��زی، نظارت و 
حواشی هایی که وجود دارد انسان را خسته 
و سرخورده می کند. این کارگردان تئاتر در 
پایان سخنان خود درباره اینکه آیا »قربانی 
همیش��ه« تولید و اجرا می شود یا نه، گفت: 
طبق ق��راردادی ک��ه بوده هم��ه کارهای 
نوشته شده اجرا می شود ولی معلوم نیست 
با تغییر مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی 

ای��ن اتفاق می افتد یا ن��ه. البته کاری قبلی 
یعنی »تنهاترین مظلوم، مظلوم ترین تنها« 
نی��ز به اجرا نرس��ید زیرا گفته ش��د که کار 
گ��ران و هزینه ب��ری اس��ت. نمایش��نامه 
انتشارات نمایش  »قربانی همیشه« توسط 

منتشر شده است.



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

نگاه به فرودستان و شکر نعمت
۱-هرگز از دور زمان ننالی��ده بودم و روی از گردش 
آسمان درهم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده 
بود و اس��تطاعت پای پوشی نداشتم.به مسجد جامع 
کوفه درآمدم، دل تنگ.یکی را دیدم که پای نداشت.
سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر 
کردم.بنابر سفارش رسول خدا صلی ا...علیه و آله، به 
آن که از شما پایین تر است، بنگرید و به آن که از شما 
باالتر است، منگرید؛ زیرا بدین وسیله قدر نعمت خدا را 
بهتر می دانید )و شکرگزار نعمت های خداوند خواهید 
بود(.2-نقل شده نادرشاه افشار، به سید هاشم خار کن 
)که از علمای بزرگ نجف بود( گفت: من تعجب می 
کنم که چرا این همه ثروت و شوکت و شهرت و لذت 
را واگذاشته و به عبادت و نیایش و خارکنی و ریاضت 
پرداخته ای؟ به راس��تی چرا از لذت روی برگرفته ای 
و به ریاضت روی آورده ای.سید هاشم خار کن گفت: 
من هم تعجب می کنم که چگونه و چرا تو از آن همه 
لذت های عالی و ماندگار اخروی بریده و به لذت های 
فانی دینوی دلبسته ای.به راستی اگر دنیا طالی فانی 
باش��د که نیست و اگر آخرت سفال باقی باشد )بلکه 
طالی باقی است( بهتر نیست سفال باقی را به طالی 
فانی ترجیح دهی؟ در حالی که آخرت طالی باقی و 

دنیا سفال فانی است.

بازار فروش سياهی محرم عکس: مهرحکايت

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعابرای مرزداران )132(

حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 

ْج ِمیاَهُهْم بِالَْوبَاِء…  اهلل الرحمن الرحیم اللَُّهَمّ َو اْم��زُ
بارخدایا آب آش��امیدنی دش��منان را ب��ه وبا مخلوط 
کن… آب اساسی ترین سبب حیات مخلوقات است 
و اگر آب مدیریت نشود و استفاده بهینه نشود خطری 
جبران ناپذیر دارد، آب ناس��الم بال است فلذا در اینجا 
به عنوان نفرین ،آلوده ش��دن آب دش��من درخواست 
شده اس��ت و یکی از مهمترین سبب آلودگی آب وبا 
اس��ت، در آن عصر امام سجاد علیه السالم مهمترین 
عامل شیوع بیماری وبا را آلودگی آب می داند امروزه 

هم از طرق علمی ثابت ش��ده ک��ه آب عامل اصلی 
ورود بیم��اری به بدن   اس��ت . به ای��ن جهت وبا را 
ام��ام مطرح می کن��د چون وبا یک بیم��اری فراگیر 
اس��ت و عم��وم را در ب��ر م��ی گی��رد. در روایات دو 
دلی��ل مهم برای انتقال وبا امده اس��ت: آلودگی آب؛ 
و آلودگ��ی هوا و فضا ک��ن«. در روایت دیگری آمده: 
»در س��ال شبی اس��ت که در آن وبا نازل می شود، و 
عبور نمی کند از ظرفی که درپوش نداش��ته باش��د یا 
مشک آبی که سرش بسته نباشد مگر آنکه وبا در آن 

آب نازل می ش��ود.«)صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، 
ج۶، ص۱۰۷.(از این روایت معلوم می ش��ود که وبا در 
فضا و هوا وج��ود دارد، در روایتی آمده: »َو ِفي نُُزولِِه 
اَن َو َیْجُلو َکَدَر  أَْیضاً َمَصالِ��ُح أُْخَری َفإِنَُّه ُیلَیُِّن الَأْبْ��دَ
الَْهَواِء َفَیْرتَِفُع الَْوبَاُء الَْحاِدُث«)توحید المفضل، مفضل 
بن عمر، ص۱۵۰یعنی »در نزول باران منافع دیگری 
اس��ت، بدن ها را نرم می کند، و آلودگی هوا را برطرف 
می کن��د، و وب��ا که بر اثر آلودگی هوا اس��ت برطرف 

می شود«
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دانشنامه

»متفورمین« میزان مرگ و میر کرونا را کاهش می دهد!
تحقیقات نش��ان می دهد یک داروی ارزان قیمت دیابت به نام متفورمین به مقابله 
ب��ا ویروس کرونا کمک می کند و میزان مرگ و میر را کاهش می دهد.به گزارش 
مهر، پزش��کان چینی معتقدند یک داروی ارزان قیم��ت دیابت به نام »متفورمین« 
ب��ه مقابله با کووید ۱۹ کمک می کند.طبق تحقیقات موجود، این قرص که از دهه 
۱۹۵۰ میالدی تولید می ش��ود، در درمان س��رطان س��ینه و بیماری های قلبی نیز 

تاثیرگذار اس��ت.گروهی از پزش��کان در ایالت ووهان چین اخیر پژوهش��ی را منتشر کرده اند که نشان می 
دهد نرخ مرگ و میر بیماران دیابتی که به کووید ۱۹ مبتال می ش��وند و از قرص متفورمین اس��تفاده می 
کنند، کمتر از بیماران دیابتی اس��ت که این دارو را مصرف نمی کنند.از س��وی دیگر پژوهشی در دانشگاه 
مینه سوتا آمریکا نیز نشان می دهد این دارو در کاهش مرگ بیماران مبتال به ویروس کرونا نیز تاثیرگذار 
است.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که داروی مذکور از التهاب ناشی از ویروس کرونا در بدن می 
 کاهد.این امر کلیدی مهم در مقابله با ویروس کرونا است زیرا التهاب یکی از دالیل اصلی مرگ مبتالیان به
 کووید ۱۹ به شمار می رود.این درحالی است که محققان اعالم کرده اند داروی ارزان قیمت دگزامتازون 
نی��ز از می��زان مرگ و می��ر بیماران مبتال به ویروس کرون��ا که با ونتیالتور درمان می ش��وند، می کاهد.
متفورمین نیز مانند دگزامتازون دارویی ارزان قیمت است که به طور گسترده استفاده می شود و همین امر 
خبر خوشی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید.شواهد و تحقیقات نشان می دهد این دارو به 
کاهش وزن در افراد مبتال به چاقی مفرط کمک می کند.این در حالی است که افراد دارای اضافه وزن نیز 

در معرض خطر ابتال به کووید ۱۹ قرار دارند.

تحریک عمقی مغز، پیشرفت بیماری پارکینسون را ُکند می کند
پژوهش��گران "دانش��کده پزش��کی دانش��گاه وندربیلت" در مطالعه اخیرشان اظهار 
کرده ان��د تحریک عمقی مغز)Deep brain Stimulation( پیش��رفت بیماری 
پارکینسون را کند می کند.به گزارش ایسنا، در مطالعات جدید محققان اظهار کرده اند 
بنابر یافته های جدید می توان گفت تحریک عمقی مغز)DBS(  بر کاهش پیش��رفت 
بیماری مبتالیان به پارکینسون در مراحل اولیه نقش مهی ایفا می کند.تحریک عمقی 

مغز)Deep brain Stimulation(  نوعی روش درمانی)جراحی( در پزشکی است که در آن الکترودهایی 
در داخل مغز بیمار قرار داده می ش��وند.این الکترودها پس از کاش��ته شدن در مغز به یک دستگاه مولد پالس 
الکتریکی)Pulse generator( متصل می شوند.پالس الکتریکی تولید شده توسط دستگاه پالس ژنراتور از 
طریق الکترودهای کاشته شده در مغز به بافت های عمقی مغز انتقال یافته و از این طریق اثر درمانی خود را 
اعمال می نماید.محققان این مطالعه اظهار کردند در صورت تأیید نتایج در یک کارآزمایی بزرگ که در حال 
حاضر در حال انجام است، تحریک عمقی مغز به اولین درمانی تبدیل خواهد شد که از نظر بالینی ثابت شده 
اس��ت که س��رعت پیش��رفت این بیماری عصبی را کاهش می دهد.چند دهه است که از تحریک عمیق مغز 
برای درمان مؤثر عالئم مبتالیان به پارکینس��ون ش��دید استفاده می شود.این درمان شامل قرار دادن چندین 
سیم ریز در مغز بیمار است که جریان الکتریکی پراکنده را به قسمت های خاصی از مغز منتقل می کنند.این 
مطالعه جدید نتایج طوالنی مدت یک کارآزمایی را انجام داده اس��ت که از بیش از یک دهه قبل انجام ش��ده 
است.۳۰ بیمار مبتال به مراحل اولیه پارکینسون از سال 2۰۰۶ تا 2۰۰۹ در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

نیمی از گروه جراحی تحریک عمقی مغز را در کنار روش های دارویی استاندارد دریافت کردند و گروه دیگر 
دارو مصرف کردند.داده های تازه که اخیرا منتش��ر ش��ده، نشان می دهد آن دسته از بیماران که فقط داروهای 
استاندارد درمانی را دریافت کرده بودند، پس از پنج سال، پنج برابر بیشتر از افرادی که تحت جراحی تحریک 
عمق��ی مغز قرار گرفته بودند دارای لرزش در وضعیت اس��تراحت بودند.این بیماری همان لرزش در وضعیت 
استراحت است که همه گیری آن بیشتر در سنین پیری است اما در جوانان هم دیده می شود.همه گیری آن در 
همه مناطق جهان یکسان است.به طور کلی این بیماری بر اثر از بین رفتن سلول های ترشح کننده ماده ای به 
نام دوپامین )که یک انتقال دهنده عصبی اس��ت( و تجمع آلفا-سینوکلئین رخ می دهد.افزایش نسبت استیل 
کولی��ن به دوپامین در غده های قاعده ای مغز موجب نش��انه های لرزش، س��فتی عضالت، و کندی حرکات 
می شود.اگرچه علت بروز این بیماری کامال مشخص نیست، اما مشخص شده که، هر دو فاکتورهای ژنتیکی 
و محیطی در بروز آن نقش دارند.از این میان می توان به فاکتورهایی مانند افزایش سن، پیشینه خانوادگی ابتال 
به بیماری پارکینسون، جهش های ژنتیکی، جنسیت، قرار گرفتن در معرض سموم دفع آفات، برخی داروها و 

پیشینه آسیب و جراحت مغز به عنوان عوامل بروز این بیماری اشاره کرد.

روابط عمومي شركت گاز استان تهران

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد به استناد مجوز شماره گ./الف م./۱۳۹۵/۱۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/24 شرکت ملی گاز ایران نسبت به فروش موضوع فوق با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
موضوع مزایده : 

۱-فروش ساختمان قدیمی متروکه نیمه مخروبه به نشانی : تهران، خیابان ابوذر )فالح(، میدان ابوذر، خیابان شهید احمدي، خیابان شهید گودرزي، پالک هاي ۳۸ و 4۰ – واقع در منطقه ۱۳ گازرسانی تهران )منطقه ۱۷ شهرداری تهران(
نام و نشانی دستگاه مزایده گزار 

تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱۶۰ شرکت گاز استان تهران
 شرایط مزایده : 

� شرکت کنندگان می بایستی مبلغ پیشنهادی خود را با درج کامل مشخصات و به عدد و به حروف ارائه نمایند .
� شرکت کنندگان می بایستی نسبت به تهیه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱۰درصد قیمت پایه کارشناسی ، با درج مشخصات ملک بصورت ضمانتنامه بانکی و یا ارائه اصل فیش واریزی به شماره شبا  ۰۳۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۱۰۸۶44۱۱4242 

IR  بانک مرکزی بنام شرکت گاز استان تهران اقدام نمایند  .
� متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .

� قیمت پایه اعالم شده بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد .
� عطف به نامه ش��ماره ۱/۱4۰۹۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن ، تجارت کلیه ش��رکت کنندگان ملزم به داش��تن مهر و امضاء دیجیتال اسناد بارگذاری شده توسط صاحبان امضاء مجاز و شرکت، در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( می باشند .
 زمان دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد :

�   تاریخ دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از تاریخ  ۱4۰۱/۰۵/۰۹ تا تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۱۹ مي باشد .
�   تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد و پیشنهادات : تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۶/۰۶ محل بارگذاری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مي باشد.     

�  تاریخ گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۶/۰۷  محل گشایش آن تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱۶۰ واقع در سالن کنفرانس شرکت گاز استان تهران در طبقه سوم می باشد .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  ۰2۱-4۱۹۳4

آدرس پهنه کاربریمسکونیقیمت پایه کارشناسی )ریال(مساحت زمین )متر مربع(مشخصات ملکفرعی / اصلیشرح

مندرج در موضوع مزایدهزیر پهنه 2۳۹۸/۶۸۷۶۰۵۳۶/4۰۱۸۷/۷4۰/۰۰۰/۰۰۰۱22Rساختمان قدیمی متروکه نیمه مخروبه

 تجدید فراخوان مزایده عمومی
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نوبتاول

شناسه آگهی 13۵۵616

در نشست ۹ کشور عربی با حضور رئیس جمهور آمریکا، بن 
سلمان ولیعهد جوان سعودی به جای حمله به ایران لحنی 
مالیم تر انتخاب کرد و س��خن از استقبال این شورا برای 
همکاری با ایران گفت. اخیراً جو بایدن در نخس��تین سفر 
خود به منطقه غرب آسیا راهی تل آویو و جده شد تا بتواند 
در میان »متحدان س��نتی« خود راهی برای برون رفت از 
چالش های داخلی-خارجی دولت آمریکا بیابد. این سفر در 
حالی صورت گرفت که پس از دهه ها واشنگتن برای مقابله 
با چین، سیاست خاورمیانه ای خود را تغییر داده و به دنبال 
خروج نظامی از منطقه غرب آس��یا است. در چنین شرایط 
اعراب منطقه بویژه شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس با 
مش��اهده خأل ناشی از خروج قدرتی بزرگ از نظم امنیتی 
منطقه به دنبال تجدید نظر در روابط با کاخ سفید و حرکت 
به س��مت قدرت های نوظهور و منطقه ای همچون چین، 
روسیه و ترکیه هستند. با آنکه طی دو دهه اخیر به واسطه 
تبلیغات آمریکا و رژیم صهیونس��یتی، »ایران انقالبی« به 
عنوان تهدید ش��ماره یک جهان عرب معرفی شده بود اما 
فرآیند گذار در نظم بین المللی و منطقه ای، دولت های عربی 
را متقاعد کرد که سیاست نزاع با ایران را کنار گذاشته و به 
دنبال بهبود روابط با تهران باشند. در نظم سیال یک-چند 
قطبی کش��ورهای عرب خاورمیانه ترجیه می دهند که به 
اتخاذ سیاست »موازنه مثبت« با تمام قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای روابط نزدیک برقرار کرده و از این طریق به 
تأمین حداکثری منافع و امنیت خود بپردازند. در ادامه این 
یادداش��ت سعی خواهیم کرد تا دالیل تمایل جهان عرب 
برای بهب��ود روابط با ایران و خلق موازنه جدید در منطقه 

غرب آسیا را واکاوی و بررسی کنیم.
فروپاشینظمتکقطبی ���

پس از بحران مالی س��ال 2۰۰۸ آمری��کا دیگر به عنوان 
هژمون بالمنازع جهان مطرح نبود. چین پسامائو توانست 
تحت رهبری دنگ ش��یائو پینگ به تدری��ج از اویل دهه 
۱۹۷۰ میالدی درهای اقتصاد خود به روی دنیا را باز کند 
و از فرآیند جهانی ش��دن نهایت اس��تفاده را برای افزایش 
جایگاه ملی خود ببرد. حزب کمونیس��ت چین با بازتعریف 
سیاست های این کشور در حوزه سیاسی و اقتصادی زمینه 
حرکت این کشور به سوی توسعه پایدار را فراهم آورد و با 
آغاز قرن بیست و یکم به عنوان جدی ترین رقیب آمریکا 
در حوزه اقتصادی مطرح ش��د. در سوی مقابل روسیه که 
تجربه فروپاشی تراژیک اتحاد جماهیر شوروی را حافظه 
تاریخی خود داش��ت خیلی زود روند اصالحات یلتس��ین 
را کنار گذاش��ت و با راهبردهای حلقه نئو اوراسیانیست ها 
به دنبال احیا عمق راهبردی مس��کو در منطقه خاورمیانه 
و بالکان رفت. حضور نظامی-امنیتی مس��کو در منازعات 
گرجس��تان، سوریه، لیبی و اوکراین نشان دهنده عزم این 
کش��ور برای احیا »امپراتوری روسی« در محیط پیرامونی 
خود اس��ت. ظهور این دو قدرت بزرگ خبر از پایان دوران 
تک قطبی و آغاز دوره یک-چند قطبی س��یال در سطح 

نظام بین الملل می دهد. در چنین شرایطی واشنگتن تصمیم 
گرفت تا با بازتعریف مجدد س��ند امنیت ملی خود تمرکز 
خود را نخس��ت بر روی چین به عن��وان قدرت اقتصادی 
آینده جهان و در وهله دوم روسیه به عنوان قدرتی نظامی-

امنیتی قرار دهد.
خروجازمنطقه���

یکی از نخستین سیاست های آمریکا برای تمرکز بر روی 
پکن و مس��کو، خروج تدریجی از منطقه غرب آسیا است. 
خاورمیانه به دلیل بهره مندی از منابع سرشار هیدروکربنی 
و قرار داش��تن در مسیر اتصال شرق و غرب عالم، همواره 
در مرکز توجه سیاست مداران آمریکایی قرار داشته است. اما 
خودکفایی تدریجی آمریکا از منابع نفت منطقه سبب شد تا 
به تدریج زمزمه خروج واشنگتن از خاورمیانه تقویت شود. 
در دوران جدی��د آمریکا برای تأمین منافع خود به ش��کل 
مستقیم عمل نخواهد کرد بلکه از طریق سیاست »موازنه 
از دور« به دنبال تأمین منافع خود در منطقه غرب اس��ت. 
در دوران جدید دیگر سیس��تم پدافندی آمریکا )پاتریوت( 
دیگر حافظ امنیت پادش��اهی های منطقه نخواهد بود. به 
عنوان مثال انصاراهلل یمن به عنوان یکی از بازوهای محور 
مقاومت به وسیله نیروی موشکی و پهپادی تأسیسات نفتی 
آرامکو را بدون عکس العمل جدی از س��وی آمریکا هدف 

قرار می دهد.
»متنوعسازی«شرکادرحوزهسیاستخارجی ���

ب��ا خروج تدریجی آمریکا از منطق��ه »خاورمیانه عربی«، 
بویژه زیر سیستم خلیج فارس، دولت های منطقه به سمت 
یافتن ش��رکای فرا منطقه ای جدید و تعریف نظم امنیتی 
جدی��د حرکت کردند. نکته جال��ب توجه در این بازنگری 
امنیتی را می توان حرکت دولت های حاشیه خلیج فارس به 
سوی رقبای آمریکا یعنی چین و روسیه دانست. کشورهای 
منطقه خاورمیانه عموماً به دلیل فقدان مشروعیت داخلی 
و داش��تن موقعیت وی��ژه در نظام جهانی هم��واره برای 
حفظ تاج و تخت به س��راغ قدرت های بزرگ تر می روند 
تا از این طریق بقای نظام خود را تضمین کنند. در دوران 
کنونی کش��ورهای منطقه ضمن حفظ این سنت به دلیل 
ابداع س��نت جدید در روابط با قدرت های بزرگ هس��تند 
ک��ه می توان آن را موازنه مثبت دانس��ت. به عنوان مثال 
در نظم جدید کش��ورهایی همچون امارات عربی متحده 
یا عربس��تان سعودی س��عی می کنند ضمن حفظ روابط 
راهبردی با آمریکا به س��راغ قدرت ه��ای )تقریباً( همتراز 
همچ��ون چین بروند تا موازنه در روابط قدرت های بزرگ 
را برقرار کنند. حال کش��ورهای عرب خلیج فارس بعد از 
روس��یه بدل به بزرگ ترین تأمین کننده نفت چین شده 
و روابط راهبردی با پکن تعریف کردند. همچنین ابوظبی 
ضمن افزایش تعامالت خود با تل آویو به دنبال گسترش 
روابط اقتصادی-سیاسی با تهران نیز است تا از این طریق 
ضمن تأمین منافع ملی، توان بازیگری خود در تحوالت 

منطقه ای را افزایش دهد.

پیامصلحبهتهران ���
برهمین اس��اس نشس��ت »جده« برخالف سایر جلسات 
اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس یا بیانیه های 
مشترک با کاخ سفید، ایران را به عنوان تهدید شماره یک 
جهان عرب معرفی نکرد و سخن از بهبود روابط و همکاری 
با تهران به عنوان کشوری مسلمان با اشتراکات فرهنگی 
گفت. بی ش��ک یکی از اهداف صهیونیس��ت ها در س��فر 
بایدن منطقه ایجاد پیمان نظامی مشترک یا گسترش چتر 
پدافند هوایی علیه ایران بود اما موضع گیری ها و بیانیه های 
کش��ورهای عربی همچون مصر، اردن، امارات و عربستان 
نش��ان داد که پایتخت های عربی نه تنها ایران را تهدیدی 
علیه خود نمی دانند بلکه به دنبال بازسازی و گسترش روابط 
با همتایان خود در تهران هستند. در نشست ۹ کشور عربی با 
حضور رئیس جمهور آمریکا، بن سلمان ولیعهد جوان سعودی 
به جای حمله به ایران لحنی مالیم تر انتخاب کرد و سخن از 
استقبال این شورا برای همکاری با ایران گفت. این تحوالت 
به آن معنا است که تغییرات شتابان در سطح نظام بین الملل 
موجب تغییر در جایگاه قدرت های جهانی و منطقه ای شده 
است. برخالف تصور صهیونیست ها نزدیک شدن به اعراب 
به معنای تبدیل کردن آنها به س��پر دفاعی تل آویو در برابر 
ایران نیس��ت. جهان عرب به خوبی می داند که برای حفظ 
امنیت محیط داخلی و خارجی خود باید با تمام قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای وارد اتحاد شده و منافع خود را از 

دل رقابت میان کشورهای رقیب یا متخاصم بیابند.
بهرهسخن ���

براساس تعاریف روابط بین الملل هنگامی که وضعیت ثبات 
در محیط جهانی حاکم نیس��ت و قدرت های منطقه ای و 
جهانی در فضایی س��یال به دنب��ال تثبیت جایگاه خود در 
نظام معطوف به آینده هس��تند، روند روابط میان کشورها 
و نظم های منطقه ای به س��مت »نظم شبکه ای« حرکت 
خواهد کرد. در نظم شبکه ای الگوی روابط میان کشورها 
»رقابت در عین همکاری و همکاری در عین رقابت« است. 
با در نظر گرفتن این مقدمات نظری اعراب منطقه به ویژه 
شیخ نشین های خلیج فارس در خالء عدم حضور مستقیم 
آمریکا به دنبال یافتن متحدین جدی در محیط جهانی و 
منطقه ای هس��تند. اعراب برای نیل به این هدف تنها به 
سمت چین، رژیم صهیونیستی یا ترکیه نمی روند بلکه باید 
روابط خود را با یکی از ستون های امنیتی منطقه یا تهران 
بهبود ببخش��ند. تحقق این سناریو یعنی در آینده نزدیک 
فشارهای منطقه ای از روی ایران کاسته شده و »تهران« 
می تواند بدل به مرکز همکاری و تعامل با همسایگان خود 
از مدیترانه تا آس��یای مرکزی باش��د. ذکر این نکته الزم 
اس��ت که محور محافظه کار عربی روابط بسیار نزدیکی با 
واشنگتن، پکن و مسکو دارند. برهمین اساس عادی سازی 
روابط با این دولت ها می تواند از سنگ اندازی احتمالی آنها 
در روابط فرا منطقه ای تهران کاسته و این مانع زدایی سبب 

جهش ایران در حوزه سیاست خارجی شود.

چرا کشورهای عربی راهبرد »تنش زدایی« با ایران را انتخاب کرده اند؟
چرا کشورهای عربی راهبرد »تنش زدایی« با ایران را انتخاب کرده اند؟


