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رئیس س��ازمان راهداری به اظهارات وزیر اقتصاد در 
خصوص کم کاری های این س��ازمان نسبت به صدور 
مجوز مجتمع های رفاهی بین راهی پاس��خ داد. سید 
احسان خاندوزی ۳۱ مردادماه در پایان نشست هیئت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، 

یکی از دستگاه هایی که در اجرای قانون تسهیل...

 مجوزهای طالیی
قیمت های فضایی

 سیاست آمریکا ایجاد جنگ شیعه و سنی است
 پرچم جمهوری اسالمی همان پرچم ائمه و انبیاء است

 منشأ ایران هراسی عصبانیت آمریکا از خنثی شدن نقشه هایش است

خريد و فروش ميلياردی مجتمع های بين راهی

ط��رح نهض��ت مل��ی مس��کن یک��ی از اصلی ترین 
هدف گذاری ه��ای دولت برای خانه دار کردن اقش��ار 
آسیب پذیر است. با توجه به مشکالت صنعت مسکن، 
قطعا اجرای این طرح در مهار بحران مسکن تاثیرپذیر 
خواهد بود؛ با این حال مشکل اراضی معارض یکی از 

موانع اجرای این طرح است.حدود ۱۱ ماه از...

پاشنه آشیل نهضت ملی مسکن

 نقش پیاده روی اربعین در شکل گیری
 »محور شیعی« در نظام بین الملل

طرحی که مطابق انتظار پيش نمی رود؛

مجلس برای تحول در 
قوانین اقتصادی کشور با 

دولت همکاری می کند

  اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

 وزارت خارجه پیگیر
 حق آبه ایران از ارس باشد

احمد علیرضابیگی  ���
عض�و کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و 

شوراها در مجلس
ضرورت پیگیری مسئله 
از کش��ور  ایران  حق آبه 
اس��ت،  ضروری  ترکیه 
امروزه حق آبه کشورمان 
از ارس تامین می ش��ود و مشکلی برای 
تحصیل این مهم وجود ندارد. همچنین 
در دولت دهم س��د ذخیره ای خداآفرین 
ب��ا میزان حجم یک میلیارد و هش��تصد 
میلیون متر مکعب احداث ش��د تا در ایام 
زمستان آب ذخیره شود تا در ایام کشت 
و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. در 
این میان باید یادآور ش��د اجرایی شدن 
پروژه های بزرگ سدسازی ترکیه تهدید 
اس��ت زیرا احساس می ش��ود برای آب 
گیری آن س��دها آب و حی��ات رودخانه 

ارس مورد تهدید قرار می گیرد...
ادامه در صفحه ���2

امنیت ایران و عراق به 
یکدیگر گره خورده است

��� جلیل رحیمی جهان آبادی
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
روزه��ای  تح��والت   
اخیر عراق ب��رای ایران 
ع��راق  اس��ت،  مه��م 
ش��کننده ای  وضعی��ت 
دارد، با توجه به دموکراس��ی نوپای این 
کش��ور وزن ِکش��ی گروه های سیاسی 
در پارلمان، دول��ت یا میان مردم چالش 
برانگیز ش��ده است. بی تجربگی سیاسی 
و برخی ش��یطنت های خاص سیاسی در 
این وضعیت وزن ِکشی های کف خیابان 
و اش��غال ادارات دولت��ی را ایج��اد کرد. 
ایران و عراق دو کش��ور همسایه دارای 
پیوند عمیق تاریخی، مذهبی و فرهنگی 
هس��تند و امنیت دو کش��ور به یکدیگر 
گره خورده اس��ت. به هر میزان در عراق 

وحدت فراگیر و انسجام و...
ادامه در صفحه ���2
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رئی��س جمهور تاکید کرد: با توجه به تردد زائران اربعین و 
افزایش مسافرت ها در روزهای پایانی تابستان الزم است 
همه مردم ش��یوه نامه های بهداشتی را با جدیت بیشتری 
رعایت کنند. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا »تزریق دز یادآور« و »کنترل مبادی ورودی کشور« 
را ۲ موضوع مهم برای مقابله با ویروس کرونا در شهریور 
ماه اع��الم کرد و گفت: با توجه به ت��ردد زائران اربعین و 
افزایش مسافرت ها در روزهای پایانی تابستان الزم است 
همه مردم ش��یوه نامه های بهداشتی را با جدیت بیشتری 
رعای��ت کنند. رئیس جمهور با اش��اره به گ��زارش وزارت 
بهداش��ت مبنی بر واکسیناس��یون ۷۴ درصدی در کشور 
گفت: ضروری است نتایج مثبت واکسیناسیون و تزریق دز 

یادآور، برای مردم از طریق رسانه ها تشریح شود. رئیسی در 
بخش دیگری از سخنان خود اربعین را یک رویداد عظیم و 
افتخار آمیز معرفی کرد و گفت: این حرکت بزرگ جهانی با 
تالش عاشقان اباعبداهلل )ع( و دوستداران مخلص اهل بیت 
)ع( برگزار می شود و وظیفه دولت در این زمینه خدمتگزاری 
و تس��هیل گری برای تردد زائرین است. وی با بیان اینکه 
رمز موفقیت برگزاری هرچه بهتر اربعین مردمی بودن آن 
است، از متولیان این امر و مسئولین دستگاه های مختلف 
خواست از ظرفیت گروه های مردمی و جهادی به صورت 
شایسته استفاده شود. رئیسی ثبت نام در سامانه »سماح« را 
به منظور خدمت رسانی بهتر و تردد آسان تر زائرین اربعین 
ضروری و مهم دانست و بر لزوم اطالع رسانی دقیق برای 
آرامش بیشتر عاشقان اباعبداهلل الحسین )ع( و رفع فوری 

دغدغه ها و مش��کالت زوار تاکید کرد. رئیس جمهوری با 
ابراز خرسندی از ایجاد آرامش در کشور عراق، تصریح کرد: 
دشمنان نمی خواهند این راهپیمایی عظیم که ظرفیتی برای 
جبهه مقاومت و جهان اسالم است به خوبی برگزار شود اما 
هر سال بر شکوه و عظمت اجتماع بزرگ عاشقان اباعبداهلل 
افزوده می ش��ود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، به 
نزدیک ش��دن زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اشاره 
و ب��ر ضرورت »تهویه مناس��ب« و »رعایت پروتکل های 
بهداش��تی« تاکی��د کردند. رئیس��ی در همی��ن زمینه به 
وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش مأموریت دادند که 
با توجه به شرایط فعلی کشور آئین نامه و دستورالعمل های 
بهداشتی به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را به 

روز رسانی و آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند. 

مردم شیوه نامه های بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند
رئیس جمهور:
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ايران و جهان

 وزارت خارجه پیگیر
 حق آبه ایران از ارس باشد

ادامه از صفحه یک ���
...حوزه دیپلماسی کشورمان باید این مهم را 
به طور جدی پیگیری کند، امروزه پروژه های 
آبرسانی در اس��تان های آذربایجان شرقی و 
اردبی��ل ب��ر اس��اس آب رود ارس و ذخای��ر 
سدهای احداث شده صورت می گیرد لذا اگر 
این آب قطع ش��ود، شاهد بروز آسیب بزرگی 
خواهیم بود. به عبارتی سد ارس در آذربایجان 
غربی و  س��د خداآفرین در آذربایجان شرقی 
نی��از مردمان ای��ن مناطق و همچنین س��د 
اصالندوز آبرس��انی دشت مغان را انجام می 
دهد لذا اگر تهدید ش��وند، زندگی و معیشت 

مردم را تحت تاثیر قرار می گیرد.

امنیت ایران و عراق به یکدیگر گره 
خورده است

ادامه از صفحه یک ���
...آرامش برقرار باشد و دولت مرکزی عراق 
تقویت شود و بتواند از حاکمیت و امنیت عراق 
در مقابل دخالت های خارجی جلوگیری کند، 
به نفع همسایگان و جمهوری اسالمی ایران 
هم خواهد بود. در درون عراق ظرفیت های 
عظیم��ی وجود دارد مراج��ع تقلید و بزرگان 
قوم��ی و مذهبی در طیف ش��یعه، س��نی و 
کرد در این کش��ور حضور دارند، با توجه به 
تجربه عراقی ها بعد از سقوط صدام حسین، 
ای��ن گروه ها قطعا می توانند ش��رایط را به 
گونه ای مدیریت کنند که به س��مت چالش 
و وزن کش��ی خیابانی و اشغال نرود. عراق 
با توجه به ش��کنندگی باالی��ی که دارد اگر 
به این س��مت و س��وها حرکت کند، ممکن 
است مورد سوء اس��تفاده قرار گیرد؛ داعش 
فعالیت خود را مج��دد آغاز کند که همه به 
زیان مردم کش��ور عراق و همس��ایگان آن 

خواهد بود.

دولت و مردم ایران از حقوق مشروع 
خود کوتاه نمی آیند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت و 
ملت ایران اسالمی  به برکت خون شهیدان 
در برابر زیاده خواهی و زورگویی میراث داران 
اس��تعمار ایس��تاده و از حقوق مشروع خود 
کوت��اه نخواهن��د آم��د. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، ناصر کنعانی س��خنگوی وزارت 
ام��ور خارجه در پس��ت اینس��تاگرامی خود 
نوش��ت: ۱۲ ش��هریور روز مبارزه با استعمار 
و یادآور ش��خصیت مجاهد، شجاع و سمبل 
مبارزه با استعمارگران متجاوز و زیاده خواه، 
شهید رئیس��علی دلواری است. وی در ادامه 
مطلب خود آورده است: دولت و ملت ایران 
اسالمی به برکت خون شهیداِن راه استقالل، 
عزت و کرامت کشور، در برابر زیاده خواهی 
و زورگویی میراث داران استعمار ایستاده و از 

حقوق مشروع خود کوتاه نخواهد آمد.

هیچ کودک و نوجوان ایرانی نباید از 
تحصیل باز بماند

معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچ کودک 
و نوجوان ایرانی نباید به واس��طه مشکالت 
مال��ی و تهیه لوازم التحری��ر از تحصیل باز 
بماند. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، محمد 
مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز 
)ش��نبه( در نشس��ت فعالین صنعت نوشت 
اف��زار ایرانی با تاکید ب��ر اینکه اولویت اول 
کش��ور اقتصاد و مسائل معیش��تی است اما 
تهاج��م فرهنگی می تواند مانند یک موریانه 
ب��ه ارکان مکت��ب و جریان اعتق��ادی نظام 
اسالمی آس��یب بزند، ادامه داد: نباید اجازه 
دهی��م نماده��ای ض��د ارزش ه��ای ایرانی 
اس��المی ب��رای ک��ودکان و نوجوانان مان 
الگوسازی ش��ود. معاون اول رئیس جمهور 
در این نشس��ت که با حضور وزیر آموزش و 
پرورش و فعاالن فرهنگی و تولید کنندگان 
و توزی��ع کنندگان صنعت نوش��ت افزار در 
مح��ل کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و 
نوجوانان برگزار ش��د، با بیان اینکه با وجود 
تأکیدات و منویات مق��ام معظم رهبری در 
سال های گذشته از موضوع تهاجم فرهنگی 
دش��منان در کشور غفلت شده، گفت: توجه 
ب��ه تربیت ک��ودکان و نوجوان��ان ایرانی از 
دوران مه��د ک��ودک و دبس��تان مبتنی بر 
فرهنگ ایرانی اسالمی اهمیت اساسی دارد 
و باید نظارت های دقیقی بر نحوه آموزش ها 
و ش��یوه پرورش کودکان در نظام آموزش و 

پرورش و مهدکودک ها صورت گیرد. 

مجلس برای تحول در قوانین اقتصادی 
کشور با دولت همکاری می کند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
یازده��م تصمی��م گرفته اس��ت زمینه های 
قانونی الزم و مغفول مان��ده برای تحول در 
قوانین اقتصادی کشور را با همکاری دولت 
نهایی کن��د. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
محمدباقر قالیباف در حس��اب کاربری خود 
در توئیتر نوش��ت: در بس��ته تح��ول قوانین 
اقتص��ادی تصوی��ب قانون بانک��داری از 
مهمترین اقدامات ض��روری بود که پس از 
برگزاری جلس��ات متعدد در مجلس نهایی 
شد. رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: ان ش��اءاهلل بعد از تأیید شورای نگهبان 
و اجرای مناس��ب، این طرح می تواند نقش 
مؤث��ری در جلوگی��ری از افزایش نقدینگی، 
شفافیت نظام بانکی، کاهش تعارض منافع 
و انضباط بخش��ی به ش��بکه بانکی و بانک 
مرک��زی ایفا کند. مجل��س یازدهم تصمیم 
گرفت��ه اس��ت زمینه ه��ای قانون��ی الزم و 
مغفول مانده برای تحول در قوانین اقتصادی 
کش��ور را با همکاری دول��ت محترم نهایی 

کند.

اردوغان باز هم برای یونان خط و 
نشان کشید

رئیس جمهور ترکیه به یونان هشدار داد که 
این کشور می تواند شبه جزایرمورد مناقشه 
را از یونان پس بگی��رد. به گزارش آناتولی، 
در بحبوح��ه تش��دید تنش ها می��ان آتن و 
آن��کارا، رئیس جمهور ترکیه بار دیگر درباره 
اشغال جزایر مورد مناقش��ه با یونان هشدار 
داد. »رجب طیب اردوغان« ش��نبه از یونان 
خواست به تاریخ رجوع کند و هشدار داد در 
صورت زیاده روی از س��وی آتن، این کشور 
بهای س��نگینی برای آن خواه��د پرداخت. 
رئیس جمهور ترکیه در جریان ش��رکت در 
یک رویداد فناوری خط��اب به یونان گفت 
ب��ه تاریخ بنگری��د، به گذش��ته برگردید؛ در 
صورتیکه زی��اده روی کنید، بهای آن گزاف 
خواهد بود. ما یک چیز برای گفتن به یونان 
داری��م: ازمیر را به خاطر بس��پارید. اش��اره 
اردوغان به آزادس��ازی ازمیر در سال ۱۹۲۲ 
از اشغال یونان بود. رئیس جمهور ترکیه در 
ادامه هشدار داد اش��غال جزایر دریای اژه از 
سوی آتن دغدغه این کشور نیست. اردوغان 
در ادامه گفت که زمانش که برس��د، آنچه را 
الزم است انجام می دهیم. همانطور که می 
گوییم، می توانیم یک شبه )به آنجا( بیاییم. 
رواب��ط ترکیه و یون��ان به وی��ژه در دریای 
مدیترانه همواره محل تنش و اختالف بوده 

است.

تالش غرب برای فروپاشی روسیه، 
بازی با شطرنج مرگ است

معاون رئیس ش��ورای امنیت ملی روس��یه 
هشدار داد تالش های غرب برای فروپاشی 
این کش��ور، به پایان دنیا و قیامت منجر می 
ش��ود. به گزارش ای بی س��ی نیوز، معاون 
رئیس ش��ورای امنیت ملی روسیه نسبت به 
ت��الش های آمریکا و ه��م پیمانانش برای 
فروپاش��ی روس��یه هش��دار داد. »دیمیتری 
مدودف« روز ش��نبه به غرب هشدار داد که 
تالش های غرب برای س��وق دادن روسیه 
به سمت فروپاشی همانند یک بازی شطرنج 
با م��رگ خواهد بود. معاون رئیس ش��ورای 
امنیت ملی روس��یه امروز پس از شرکت در 
مراسم وداع با »میخائیل گورباچف« آخرین 
رهبر ش��وروی در پیامی در حساب تلگرامی 
خود ضمن اشاره به ماجرای فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در س��ال ۱۹۹۱ نوشت که 
ایاالت متحده و متحدانش در تالش هستند 
تا فروپاش��ی روس��یه را )همانند ش��وروی( 
مهندس��ی کنند. مدودف که در س��ال های 
۲۰۰۸ ت��ا ۲۰۱۲ رئیس جمهور روس��یه بود، 
تاکی��د کرد که برخی در غ��رب تمایل دارند 
از درگیری نظام��ی در اوکراین بهره گرفته 
تا روسیه را به سمت تجزیه سوق دهند. آنها 
هر کاری انجام می دهند تا نهادهای دولتی 
روس��یه را فلج کرده، همانطور که این کار را 

در سال ۱۹۹۱ صورت دادند.

گفتگو تنها راه پایان بحران سیاسی 
عراق است

بن بس��ت سیاس��ی همچنان ب��ر تحوالت 
سیاسی این روزهای عراق غلبه دارد و هیچ 
کدام از ابتکارعمل ها و نشس��ت ها منجر به 
راهکار مورد رضایت همه طرف های سیاسی 
نشده است. به گزارش العربی الجدید، حسین 
مردان نماینده پارلمان عراق و عضو ائتالف 
دولت قان��ون اعالم کرد: برگزاری جلس��ه 
پارلم��ان به بعد از اربعین امام حس��ین علیه 
الس��الم موکول خواهد ش��د. م��ردان تاکید 
کرد: گفت وگوها با دیگر فراکسیون ها درباره 
تشکیل دولت ادامه دارد و اکنون تماس هایی 
با فراکسیون های ُکرد برای تسریع در معرفی 
نامزد ریاست جمهوری در جریان است و ما 
بر معرفی محمد شیاع السودانی برای تصدی 

منصب نخست وزیری تاکید داریم.

اخبار

نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجل��س با بیان 
اینک��ه عملکرد دولت در بخش ه��ای اجتماعی و 
فرهنگی در طول یک س��ال گذشته نسبتا رضایت 
بخش بوده است، گفت: مجلس تالش می کند نیاز 
دول��ت در بخش های مختل��ف را با تصویب لوایح 
و طرح ه��ای مختلف مرتفع کند. بی��ژن نوباوه در 
گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان 
با اش��اره به عملکرد یک ساله دولت گفت: عملکرد 
دولت در طول یک س��ال گذشته خوب بوده است 

به خصوص اینکه یک س��ری کاره��ای بزرگ در 
این دولت ش��روع ش��د. اصالحات اقتصادی هزینه 
بر، زمان بر و مش��کالت خاص��ی را ایجاد می کند 
که دولت علی رغم همه این مشکالت این اقدام را 
انجام داد. نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی اظهار کرد: آزادس��ازی قیمت ها و حذف 
ارز ترجیحی، بهینه س��ازی وضعیت اقتصادی اقدام 
ش��جاعانه دول��ت بود که انجام ش��د ولی در بحث 
نظ��ارت ها بر اجرای قیم��ت ها دولت ضعف هایی 

دارد ک��ه بای��د هرچه س��ریع تر این ضع��ف ها را 
برطرف کن��د. وی بیان کرد: دولت در جهت ایجاد 
کس��ب و کارها، ارایه تسهیالت بانکی و وام هایی 
که به بخش های مختلف باید داده شود، مصوبات 
خوبی داش��ته اس��ت. نوباوه با بیان اینکه در بخش 
ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی عملکرد دولت نس��بتا 
رضایت بخش بوده اس��ت، گفت: در وزارت ارشاد، 
سازمان سینمایی و وزارت گردشگری حرکت های 
خوبی ش��ده است و ش��روع خوب بوده است که ما 

با گزارش هایی که در کمیس��یون داده می ش��ود، 
امیدوار می شویم. وی با اشاره به همراهی مجلس 
با دولت تاکید کرد: همراهی مجلس این اس��ت که 
هم نظارت خوب داش��ته باش��د و به دولت کمک 
کن��د و هم نیاز دولت چه در طرح ها و چه لوایح را 
مرتف��ع کند. بر فرض مثال طرح حمایت از خانواده 
و تعالی جمعی��ت از جمله طرح های خوبی بود که 
مجلس مصوب ک��رد و نیاز دولت در این بخش را 

رفع کرد.

عملکرد دولت در بخش های اجتماعی و فرهنگی نسبتا رضایت بخش است
بیژن نوباوه:

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند
مقام معظم رهبری

رهبر انق��الب اس��المی در دیدار ش��رکت کنندگان در 
اج��الس مجمع جهانی اهل بی��ت )ع( تاکید کردند که 
جمهوری اس��المی با الهام از اهل بیت اژدهای هفت سر 
استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت )ع( و 
میهمانان ش��رکت کننده در هفتمین کنگره این مجمع، 
عظمت و محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسالم بی نظیر 
خواندن��د و تأکید کردند: جمهوری اس��المی به عنوان 
پرچم برافراش��ته اهل بیت در مقابل نظام سلطه، معتقد 
اس��ت در دنیای اسالم هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، 
فرق��ه ای و نژادی، حقیقی نیس��ت و تنه��ا خط فاصل 
برجسته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای اسالم با جبهه 
کفر و استکبار جهانی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
توصیه مؤکد به مجمع جهانی اهل بیت برای بهره گیری 
از عظمت و محبوبیت اهل بیت در دنیای اسالم افزودند: 
مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری همه مس��لمانان و 
جانهای مش��تاق از معارف اهل بیت باش��د و به گونه ای 
عمل کند که زینت اهل بیت شود. رهبر انقالب، معارف 
اهل بی��ت را مجموعه ای کامل از همه نیازهای مختلف 
آح��اد بش��ر و جوامع بش��ری خواندند و گفتن��د: جوامع 
اس��المی امروز به همه ابعاد معارف اهل بیت نیاز جدی 
دارند و مجمع جهانی باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح 
و استفاده از شیوه های معقول و ابزارهای تأثیرگذار، این 
وظیفه س��نگین را انجام دهد. ایش��ان با اشاره به پرچم 
برافراشته نظام جمهوری اسالمی در مقابل نظام استکبار 
افزودند: پیروان اهل بیت و ش��یعیان جهان مفتخرند که 
نظام اس��المی در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، 
سینه س��پر کرده و به اعتراف خود مستکبران، بسیاری 
از نقش��ه های آنان را به شکس��ت کش��انده است. رهبر 
انقالب، رمز اس��تواری جمهوری اسالمی را الهام گیری 
از اهل بیت دانس��تند و افزودند: آن س��تارگان درخشان 
ب��ا معارف نظری و س��یره عملی خود به م��ا آموخته اند 
ک��ه چگونه با تدب��ر و عمل به قرآن، راه اس��الم عزیز 
را بپیماییم. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای پرچم جمهوری 
اس��المی را پرچم عدالت و معنوی��ت خواندند و گفتند: 

بدیهی و طبیعی اس��ت که دنیای سلطه که همه باورها 
و اعمال��ش ب��ر مادی��ات و پول و زور متکی اس��ت، در 
مقابل این پرچم به معارضه و دش��منی برخیزد. ایشان، 
امری��کا را در رأس جبهه اس��تکبار خواندن��د و افزودند: 
ام��ام بزرگوار با الهام از قرآن به همه یاد داد که خطوط 
فاصل غیرحقیقی میان جوامع اس��المی را کنار بگذارند 
و فقط یک خط فاصل یعنی مرزبندی دنیای اس��الم با 
کفر و اس��تکبار را قبول داش��ته باشند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس همین باور عمیق 
بود که حمایت از فلس��طین از هم��ان روزهای اول در 
دس��تور کار انقالب اس��المی قرار گرفت و امام با همه 
وجود پای مس��ئله فلسطین ایستاد و جمهوری اسالمی 
امروز هم به همین هندس��ه سیاس��ی ترسیم شده امام 
راحل عظیم الش��أن عمل می کند و در آینده نیز به آن 
وفادار خواهد ماند. ایشان، همدلی بی نظیر موجود میان 
ملتها در سراس��ر دنیای اس��الم با ملت ایران را به علت 
پایبن��دی مردم ایران به راهب��رد امام یعنی نفی خطوط 
مذهب��ی، فرقه ای، نژادی در جهان اس��الم دانس��تند و 
افزودند: بر همین اس��اس ما همیش��ه همه کشورهای 

اس��المی را به بی اعتنایی به مس��ائلی همچون »شیعه 
و س��نی«، »ع��رب و عجم« و دیگر خط��وط فاصل، و 
عمل به مبان��ی و اصول دعوت کرده ایم. رهبر انقالب، 
تشویق ملتهای دیگر به ایستادگی در مقابل زورگویی ها 
را از علل عصبانیت نظام س��لطه و دشمنی آنها دانستند 
و گفتند: خنثی کردن نقش��ه های جنایتکارانه آمریکا در 
کشورهای مختلف که یک نمونه آن داعش بود، باعث 
تبلیغات متراکم ایران هراس��ی و شیعه هراس��ی، و متهم 
کردن ایران به دخالت در کش��ورهای دیگر شده است. 
ایش��ان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی دخالتی در 
کش��ورهای دیگر ندارد، اتهام زنی های س��لطه گران را 
ناشی از عجز و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های 
چش��مگیر نظام اس��المی خواندند و افزودند: البته همه 
باید در مقابل سیاس��تهای استکباری هوشیار باشند و با 
آنها همراهی نکنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، سیاست 
کنونی استکبار را پر رنگ کردن تفاوتها و خطوط فاصل 
غیرواقعی در دنیای اس��الم برشمردند و گفتند: تحریک 
و نقشه کش��ی برای جنگ شیعه و سّنی، عرب و عجم، 
ش��یعه با شیعه، و سّنی با س��ّنی که اکنون در برخی از 

کش��ورها مش��اهده می ش��ود، سیاست ش��یطان بزرگ 
یعنی آمریکا اس��ت که باید در مقابل آن هوش��یار بود. 
ایشان با اش��اره به اینکه پیروان اهل بیت باید پرچمدار 
همبس��تگی و هم افزایی باش��ند، افزودن��د: همچنان که 
از روز اول گفتیم، تش��کیل مجم��ع جهانی اهل بیت به 
معنای مقابله و دش��منی با غیرش��یعه نیس��ت و از ابتدا 
نیز با برادران غیرش��یعه که در راه درست حرکت کرده، 
همراهی کرده ایم. رهبر انقالب در پاس��خ به این سؤال 
ک��ه »آیا توانایی مقابله با معارضه های دش��منان جهان 
اسالم وجود دارد«، گفتند: قطعًا توانایی متوقف کردن و 
عقب راندن استکبار با توجه به ظرفیتهای نرم افزاری و 
سخت افزاری دنیای اسالم وجود دارد. ایشان »حقایق و 
معارف اسالمی، توکل به خدا، نگاه امیدوارانه به تاریخ، 
مس��ئله مهدویت« را از جمله ظرفیت ه��ای نرم افزاری 
جهان اس��الم خواندند و با اشاره به بن بست های فکری 
غرب و نظام لیبرال دموکراس��ی افزودند: البته در زمینه 
سخت افزاری، مستکبران با اس��تعمارگری و استفاده از 
منابع دنیای اس��الم و به کار بردن انواع حیله ها، خود را 
قوی کرده اند اما ظرفیتهای طبیعی دنیای اس��الم برای 
پیشرفت بسیار زیاد است که اهمیت یک نمونه آن یعنی 
نفت و گاز امروز برای همه آشکارتر شده است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، ش��کوفا شدن ظرفیتها را در گرو عزم 
راس��خ، شناخت دش��من، هدایتی همچون هدایت امام 
بزرگوار و کنار گذاش��تن کم کاری ها دانس��تند و گفتند: 
امروز جمهوری اس��المی به عن��وان یک الگو و واقعیت 
زنده، توانس��ته در مقاب��ل انواع دش��منی ها و حمالت 
تاب آوری نشان دهد و آن نهال تازه روییده را به درختی 
که��ن تبدیل کند. البته مقصود از الگو بودن، الگوگیری 
از ساختار سیاسی نیست بلکه تمسک به اصول و مبانی 
امام بزرگوار اس��ت. ایش��ان در پایان خاطرنشان کردند: 
آینده دنیای اسالم آینده روشنی است و مجموعه شیعه 
می تواند نقش آفرینی بزرگی در آن انجام دهد. در ابتدای 
این دیدار، حجت االس��الم والمسلمین رمضانی دبیرکل 
مجمع جهانی اهل بی��ت )ع( از هفتمین اجالس مجمع 
عمومی این مجمع که با حضور شخصیت هایی از ۱۱۷ 
کشور و با شعار »اهل بیت )ع( محور عقالنیت، عدالت و 

کرامت« برگزار شد، گزارشی بیان کرد.

با در نظر گرفت��ن اهمیت حوزه ژئوکالچر و قدرت نرم 
در مناسبات جهانی می توان پیاده روی اربعین را فرصتی 
طالی��ی برای ایجاد جریان فرهنگی و ش��کل دهی به 
گروه های مقاومت در جغرافیای جهان اس��الم دانست. 
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
فضای سیاست بین الملل، به ویژه در منطقه اوراسیا دست 
خوش تحوالت شگرفی شد. تا پیش از این کشورهای 
منطقه )به غیر از جمهوری اسالمی ایران( برای تعریف 
سیاست خارجی خود مجبور بودند تا خود را ذیل سیاست 
خارجی یکی از دو ابر قدرت جهانی یعنی ش��وروی یا 
ای��االت متحده آمریکا تعریف کنن��د. در این دوران دو 
قطب »پان عربیسم« از حمایت مسکو و پادشاهی های 
محافظه کار از چتر حمایتی واشنگتن برخوردار بودند. با 
کنار رفتن بلوک ش��رق در ده��ه ۹۰ میالدی و پس از 
س��قوط صدام در سال ۲۰۰۳ قدرت های بزرگ منطقه 

همچون جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی و 
ترکیه فضای بیشتری برای بازیگری و شکل دهی به 
نظم جدید منطقه داشتند. در این میان ایران به عنوان 
قدیمی ترین دولت منطقه )به تعبیر هگل( با برخورداری 
از نفوذ طبیعی در حوزه ایران بزرگ فرهنگی و شیعیان 
خاورمیانه جایگاه ویژه ای در میان کشورهای منطقه به 
دست آورد. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا 
به توجه به جایگاه ایران در جهان تش��یع و راهپیمایی 
بزرگ اربعین، به بررسی نقش این مراسم بزرگ دینی 
در ش��کل گیری »محور شیعی« در منطقه غرب آسیا 
بپردازی��م. در جه��ان پس��ا-جنگ س��رد دیگر صرف 
داش��تن قدرت نظامی یا ایجاد توازن قوا کافی نیست 
بلکه توجه به دو ح��وزه ژئواکونومی و ژئوکالچری نیز 
می توان��د »قدرت« و »وزن ژئوپلیتیکی« کش��ورها را 
افزایش دهد. به عنوان مثال قطر با مساحت و جمعیت 

کم توانسته است با تکیه بر سه عنصر »اخوانی گری«، 
»رسانه« و »دیپلماسی ورزشی« وزن ژئوپلیتیکی خود 
را در منطقه افزایش داده و تبدیل به بازیگری تأثیر گذار 
در مناقش��ات منطقه ای و حتی جهانی شود. به عبارت 
دیگر دوحه ب��ا بهره گیری از پتانس��یل هایی همچون 
شبکه »الجزیره« یا برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲، قدرت 
نرم تولید کرده و ضری��ب امنیتی خود را در خاورمیانه 
افزای��ش داده و تبدی��ل به یک��ی از طرفین اصلی هر 
منازعه منطقه ای ش��ده اس��ت. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، »اسالم گرایی انقالبی« با تمرکز بر ملت های 
آزادی خواه منطقه بویژه ش��یعیان تالش کرده است تا 
ضمن حف��ظ احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
کش��ورهای منطقه، ب��ا ایجاد محور مقاوم��ت در برابر 
پیش روی نیروهای اس��تعماری همچون ایاالت متحده 
و رژیم صهیونیستی ایستاده و نظم جدیدی در منطقه 

ایجاد کند. معنای این عبارت آن اس��ت که جمهوری 
اس��المی توانس��ته با بهره گیری از ق��درت نرم و نفوذ 
طبیعی خود در منطقه ش��امات و بین النهرین جمعیت 
اسالمی، بویژه شیعیان، گروه های اسالم گرا را زیر یک 
پرچم متحد کرده و »عمق راهبردی« خود را تا سواحل 
مدیترانه افزایش دهد. برای تبدیل کردن پتانسیل های 
بالق��وه مذهبی به نتایج راهبردی الزم اس��ت تا عمده 
تمرک��ز نه بر روی عملکرد دولت ه��ا، بلکه باید برنامه 
ریزی اصلی بر روی ش��کل گیری حرکت های مردمی 
باش��د، زیرا برای رس��یدن به نتایج ارزشمند و ماندگار 
الزم اس��ت تا اقدامات از »پایین به باال« انجام ش��ود. 
مراس��م های بزرگ دینی مانند انجام فریضه حج، عید 
فطر و میالد رسول مکرم اسالم می تواند موجب ایجاد 
صفوف واحد میان مس��لمانان و تحکیم وحدت در بین 

ملت های مسلمان منطقه شود. 

نقش پیاده روی اربعین در شکل گیری »محور شیعی« در نظام بین الملل

تامین منافع ملی محور مذاکرات رفع تحریم ها باشد
کارشناس مسائل بین الملل:

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه 
دولت به دنبال تامین منافع ملی در مذاکرات 
رفع تحریم ها است، گفت: تامین منافع ملی 
محور مذاکرات رفع تحریم ها است و دولت 
سیزدهم از خطوط قرمز عقب نشینی نخواهد 
کرد.رضا عابدی گناباد در گفت وگو با »عصر 
ایرانیان« در ارزیابی خود از اولویت های دولت 
س��یزدهم گفت: دولت سیزدهم در شرایطی 
امور کش��ور را به دست گرفت که معضالت 
متع��ددی در حوزه های داخل��ی، منطقه ای و 
بین المللی در کش��ور وجود داش��ت و بحث 
کرونا ب��ه دلیل تعداد تلفات ب��اال به دغدغه 
اصلی کشور تبدیل شده بود.کارشناس مسائل 
بین الملل افزود: دولت س��یزدهم با تس��هیل 
واکسیناس��یون و مدیریت صحیح و مناسبی 
در ح��وزه کرونا توانس��ت آمار را به ش��دت 
کاهش دهد و فضای کشور را از وضعیتی که 
بس��یاری از کسب و کارها دچار مشکل شده 
و زندگی بس��یاری از افراد جامعه تحت تاثیر 
قرار داده بود قدری به ثبات برساند که شاید 
یکی از مهمترین اقدامات آیت اهلل رئیس��ی و 

دولت س��یزدهم بود و بای��د آن را ارج نهیم.
عابدی گناباد در مورد سیاست خارجی دولت 
س��یزدهم اظهار کرد: متاسفانه در دولت قبل 
همه توجه ها به بحث برجام و تعامل با غرب 
و مشخصا ایاالت متحده آمریکا معطوف شده 
بود و ما شاهد سیاست های منطقه ای غیرفعال 
از سوی ایران بودیم.وی خاطرنشان کرد: البته 
درس��ت است که در ابتکاراتی هم مطرح شد 
اما عماًل شاهد بودیم که در حوزه همسایگان 
توجه جدی چندانی برای گس��ترش روابط با 
همس��ایگان صورت نمی گرفت و نزدیک به 
۸۰ - ۹۰ درص��د دغدغ��ه دولت به موضوع 
برج��ام متمرکز ش��ده ب��ود و همه مس��ائل 
کش��ور را به برج��ام و بحث های سیاس��ت 
خارجی مرتبط می کردند که متاسفانه همان 
ه��م خروجی خاص��ی نداش��ت.این مدرس 
دانش��گاه اظهار کرد: البته صرفنظر از آمارها 
و ارق��ام در این زمینه،  اما چیزی که در کف 
جامعه می بینیم این اس��ت که حتی در دوره 
اوباما هم برج��ام خروجی چندانی در زندگی 
مردم نداش��ت. زمانی هم که ترامپ از برجام 

خارج شد متاسفانه در برخورد با خروج آمریکا 
از برجام سیاس��ت های منفعالنه را داشتیم و 
دلبس��تن دولت قبل به مکانیزم )اینستکس( 
که اروپایی ها به دنبال آن بودند هم به نتیجه 
نرسید.عابدی گناباد یادآور شد: در حال حاضر 
از جمله اقداماتی که دولت سیزدهم در حوزه 
سیاست خارجی انجام داده این است که همه 
تخم مرغ ه��ا را در بحث هس��ته ای نچیده و 
به توس��عه روابط با کش��ورهای همس��ایه و 
رش��د مبادالت تجاری توجه وی��ژه ای دارد.
وی اف��زود: در حال حاضر ما ش��اهد رش��د 
مبادالت تج��اری با جمه��وری آذربایجان، 
ترکیه، عراق، آس��یای مرکزی و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس هستیم. تالش هایی هم 
برای تعامل و گفت وگو با کش��ورهای عربی 
انجام شده و مذاکرات با عربستان سعودی به 
شکل جدی تر دنبال شده است.این کارشناس 
مس��ائل بین الملل عنوان ک��رد: همه این ها 
مواردی هستند که نمی توان خروجی آنها را 
در بحث های اقتصادی، سیاسی و منافع ملی 
در کوتاه مدت مشاهده کنیم و معتقدم باید تا 

یکسال آینده صبر کنیم تا شاهد خروجی های 
مثبت در این عرصه ها باش��یم.عابدی گناباد 
درباره پیگیری ه��ای مقتدرانه مذاکرات رفع 
تحریم ها بیان کرد: بحث مذاکرات برای رفع 
تحریم ها همواره مورد توجه دولت بوده است 
اما دولت قبل همه تخم مرغ ها را در سبد برجام 
گذاشت و مسائل کشور را برجام گره زده بود 
و حتی از س��وی برخی مسئولین و رسانه ها 
ادعاهای��ی در بحث ه��ای زیس��ت محیطی 
مطرح می شد که متاسفانه اکنون هم همین 
بحث ها را تکرار می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
موضوعی که اکنون شاهد هستیم این است 
که در دولت آیت اهلل رئیسی اینگونه حرف ها 
بی��ان نش��د. دولت س��یزدهم همزم��ان که 
مذاکرات رفع تحریم ها پیش  می رفت، برای 
رفع مشکالت در حوزه های مختلف معیشتی، 
کرونا و گسترش روابط با کشورهای منطقه، 
سیاست های خود را تغییر داد و مسائل کشور 
را از این طریق پیش برد و چش��م امید خود 
را تنه��ا ب��ه برج��ام ندوخت و ای��ن یکی از 
ن��کات مثبت ای��ن دولت اس��ت.این مدرس 

دانش��گاه اضافه کرد: این موضوع همچنین 
پیام خوبی به غرب داش��ت که اگر مذاکرات 
برجام به نتیجه نرسد جمهوی اسالمی ایران 
می تواند کارهای خود را پیش ببرد کما اینکه 
می بینیم صادرات نف��ت و صادرات غیرنفتی 
افزایش پیدا کرد و س��ناریوی خنثی سازی و 
دور زدن تحریم ها از س��وی دولت سیزدهم 
همزمان با مذاکرات پیش رفت.عابدی گناباد 
گفت: اگر مذاکرات برجام برای رفع تحریم ها 
به نتیجه رس��ید که بس��یار خوب است و در 
صورت به نتیجه نرس��یدن مذاکرات، کش��ور 
کارهای دیگ��ر را معطل نگذاش��ته را پیش 
برده اس��ت.وی عنوان کرد: این موضوع پیام 
اقت��دار را در نظام بین الملل در پی داش��ت و 
آن اینک��ه دولت به دنبال هرگونه توافق و یا 
توافق ضعیف نیست بلکه به دنبال این است 
که منافع ملی تامین ش��ود. اینها نکاتی بود 
که به نظر می رس��د می توان از آن به عنوان 
نکات مثبت در بحث مذاکرات احیای برجام 
و سیاست های خارجی دولت در یکسال اخیر 

مدنظر قرار داد.
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اقتصاد کالن

برای عرضه بلوک های مدیریتی 
سرخابی ها تا دی فرصت داریم 

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان »در 
حال مذاکره هس��تیم ت��ا بلوک های مدیریتی 
س��رخابی ها واگذار ش��ود و تا دی ماه مشکل 
مالکیت مش��ترک وجود نداشته باشد«، گفت: 
برای اینکه مالکیت دولت به کمتر از ۵۰درصد 
برس��د، باید ۴۱درصد دیگر سهام دو تیم هم 
فروخته ش��ود. به گزارش تس��نیم، حس��ین 
قربان زاده در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به 
این که باشگاههای استقالل و پرسپولیس در 
زمان حاضر در رقابت با باش��گاه های صنعتی، 
معدنی و...  هس��تند که هیچ شفافیتی ندارند، 
گفت: این در حالی اس��ت ک��ه فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، آلومینیوم، گل گهر، مس رفسنجان 
و م��س کرمان و ایران خودرو، هفت ش��رکت 
بزرگ بورس��ی هستند که هش��ت تیم لیگ 
برتری دارند اما کس��ی حت��ی مجموع هزینه 
قراردادهایش��ان را هم نمی داند چه برسد که 
جزئی��ات و ریز قراردادها افش��ا ش��ود.رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی اف��زود: س��ازمان 
بورس و خصوصی س��ازی در ح��ال پیگیری 
این موضوع هستند، بر این اساس فرایندی را 
برای شفافیت آغاز کرده ایم که تدریجی است 
و متوقف نمی ش��ویم و هرچه جلوتر می رویم، 
اطالع رس��انی و شفافیت باشگاه ها باید بیشتر 
ش��ود.وی همچنین در م��ورد هزینه کرد پول 
حاص��ل از فروش س��هام س��رخابی ها اذعان 
داشت: یک کمیته مصارف به صورت جداگانه 
برای هر باشگاه با حضور مدیران دو تیم، معاون 
ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای وزارت ورزش و 
مسئوالن خصوصی سازی تشکیل شده است 
و برای هزینه ریال به ریال آنچه منابع حاصل 
از افرایش سرمایه است و باشگاه ها از منافع آن 
استفاده می کنند، صحبت می شود. این دو تیم 
حق ندارند به اصل پول دس��ت بزنند و برای 
بازپرداخت بدهی معوق، برای س��رمایه گذاری 
بلندمدت، برای بازارگردانی سهم شان از کمیته 

مصارف مصوبه می گیرند.

بورس ۱2 هزار واحد سقوط کرد
بازار س��رمایه هفته ج��اری را نزولی آغاز کرد 
ش��اخص کل بورس بیش از ۱۲ ه��زار واحد 
کاهش یافت. به گزارش ایس��نا، شاخص کل 
بورس امروز ب��ا ۱۲ هزار و ۴۶۳ واحد کاهش 
در رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد ایس��تاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۹۲۷ واحد 
کاهش یافت و به رقم ۴۰۷ هزار و ۹۷۲ واحد 
رس��ید.در این بازار ۳۰۶ هزار معامله به ارزش 
۲۸ هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال انجام ش��د.ملی 
صنایع مس ای��ران، پاالیش نفت بندرعباس، 
کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران، پاالیش 
نفت اصفهان و فوالد مبارکه اصفهان نسبت 
به سایر نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند.ش��اخص کل فرابورس هم با 
کاهش��ی ۱۴۹ واحدی در رقم ۱۹ هزار و ۱۶۰ 
واحد ایس��تاد. در این ب��ازار ۱۸۶ هزار معامله 
انجام ش��د که ۱۷۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال 
ارزش داشت.پلیمر آریاساسول، فرابورس ایران، 
س��نگ آهن گوهرزمین و پتروشیمی زاگرس 
نس��بت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و 
در مقابل س��رمایه  گذاری صبا تامین نس��بت 
به سایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

سود بین بانکی باز هم صعودی شد
آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی 
از آن است که این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده 
و در هفته های اخیر روند صعودی داشته است. 
به گزارش ایسنا، سود بین بانکی در اواخر تیرماه 
امسال رشدی را تجربه کرد و به ۲۱.۳۱ درصد 
رس��ید که با واکنش منفی بورس��ی ها مواجه 
ش��د.در پی این واکنش، در جلس��ه مسئوالن 
بانک مرکزی با فعاالن بازار سرمایه بر کنترل 
نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست های 
پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه 
آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و به ۲۱.۱۳ 
درصد رسید.در ادامه، سود بین بانکی تا اواسط 
مردادماه ب��ه نرخ ۲۰.۵۹ درصد رس��ید اما در 
هفته ه��ای اخیر باز هم روند صعودی این نرخ 
شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود 
بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رس��یده 
اس��ت.در این بین، ماجرای اعتراض بورسی ها 
به افزایش س��ود بین بانکی به این برمی گردد 
ک��ه فعاالن بازار س��رمایه، افزایش این نرخ را 
بر روند منفی این بازار و خروج س��رمایه از آن 
تاثیرگذار می دانند، درحالیکه کارشناسان پولی 
و بانکی معتقدند این نرخ  تاثیری بر تحوالت 
شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ 
در ماه های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، 

نه سیاست های ضدتورمی.

روسیه شیر گاز ارسالی به اروپا را 
بازنکرده بست 

شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد به علت پیدا 
شدن نشتی در جریان بازرسی مشترک توربین 
با ش��رکت زیمنس، عرض��ه گازطبیعی مایع 
از خط لوله نورد اس��تریم ی��ک را که قرار بود 
امروز ازس��رگرفته شود، همچنان مسدود نگه 
می دارد. به گزارش ف��ارس به نقل از رویترز، 
ش��رکت گازپروم روسیه روز جمعه اعالم کرد 
به علت پیدا شدن نش��تی در جریان بازرسی 
مش��ترک توربین با ش��رکت زیمنس، عرضه 
گاز طبیعی مایع از خط لوله نورد استریم یک 
را همچنان مس��دود نگه می دارد.این شرکت 
اعالم کرد، تا زمانی که نش��تی تعمیر نشود، 
ای��ن توربین نمی تواند به ط��ور ایمن کار کند 
و هیچ جدول زمانی برای ازس��رگیری عرضه 
گاز از طری��ق این خط لوله ارائه ندارد.قرار بود 
این توربین در س��اعات اولی��ه امروز پس از ۳ 
روز توقف، دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد.
گازپ��روم در بیانیه خود اعالم ک��رد، گزارش 
تشخیص نشت نفت  نیز توس��ط نمایندگان 
زیمنس امضا شده است.غول انرژی روسیه به 
نقل از زیمنس اعالم کرد، تعمیرات الزم فقط 
در »شرایط یک کارگاه تخصصی« انجام می 
شود.در این بیانیه تصویری از نشست روغن بر 
روی تجهیزات ایستگاه کمپرسور نیز ارائه شده 
است.خط لوله نورد استریم یک، از زیر دریای 
بالتی��ک برای تامین گاز آلمان و کش��ورهای 
دیگر عبور می  کند؛ این خط لوله پیش از توقف 
سه روزه در این هفته برای تعمیر و نگهداری، 
نیز تنها با ۲۰ درصد ظرفیتش کار می کرد.بنا 
به گفته گازپروم، تحریم های اتحادیه اروپا این 
مش��کالت فنی را ایجاد کرده که نمی تواند 
حجم کامل گاز ق��رارداد را از طریق خط لوله 

تامین کند.

تنگه بسفر ترکیه برای دومین بار در یک 
هفته بسته شد 

ب��ه خاطر نقص فنی یک کش��تی باری ۱۰۷ 
متری، برای دومین بار طی چند روز گذش��ته 
تنگه بسفر ترکیه بسته شده است. به گزارش 
فارس به نقل از رویترز، به خاطر خراب شدن 
یک کشتی باری ۱۰۷ متری که قرار بود برای 
بارگیری محموله  غالت به اوکراین برود، تنگه 
بسفر ترکیه بسته شده است.این دومین بار طی 
چند روز گذشته است که شاهد بسته شدن این 
تنگه مهم بین المللی هستیم.موتور کشتی بریزا، 
از کار افتاده و س��اعاتی را                            در محدوده کندیلی 
استانبول لنگر انداخت و کشتی های یدک کش 
قرار اس��ت آن را                            به منطقه ای در جنوب تنگه 
بسفر منتقل کنند.عبور و مرور کشتی ها از تنگه 
بس��فر به طور کامل متوقف شده و گزارشات 
حاکی از آن است که قرار است تا ساعاتی دیگر 
رفت و آمد از این تنگه از س��ر گرفته شود.روز 
پنجشنبه هم کشتی لیدی زهما، حامل ۳ هزار 
تن ذرت از اوکراین به خاطر نقص فنی تنگه 
بسفر را                            برای س��اعاتی بست و سپس توسط 
کشتی های یدک کش به محل دیگری منتقل 
شد.رخ دادن چنین اتفاقاتی در تنگه بسفر نادر 
اس��ت. این تنگه از شهر استانبول عبور کرده 
و دریای سیاه را                            به مدیترانه متصل می کند و 

طول آن ۳۰ کیلومتر است.

آموزش مهارتی ۱47 هزار سرباز در 
سال جاری 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: 
امس��ال ۱۴۷ هزار س��رباز در حی��ن خدمت 
آموزش مهارتی می بینند که تاکنون ۶۰ هزار 
نفر آموزش دیدند. غالمحس��ین حس��ینی نیا 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
ف��ارس، در مورد آموزش مهارت به س��ربازان 
در حین خدمت وظیفه گفت:  قرارگاه آموزش 
مهارت نیروهای مس��لح در سال جاری معین 
کرده است که ۴۰۰ هزار سرباز در حین خدمت 
آموزش های مهارتی را بگذرانند که س��همیه 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش 
مهارت به س��ربازان در سال جاری ۱۴۷ هزار 
نفر اس��ت که از ابتدای سال تا کنون ۶۰ هزار 
سرباز دوره های آموزش مهارتی را در پادگان ها 
و زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای گذرانده اند.
وی گفت: سال گذشته آموزش مهارت به ۱۲۰ 
هزار سرباز سهمیه سازمان فنی و حرفه  ای بود 
که امس��ال این رقم به ۱۴۷ هزار نفر رس��یده 
است و سال قبل از آن ۸۹ هزار سرباز سهمیه 
آموزش فنی و حرفه ای دیده اند.رئیس سازمان 
آموزش فن��ی  و حرفه ای در م��ورد اینکه آیا 
سربازان در محیط پادگان و یا در کارگاه های 
خارج از آن آموزش می بینند گفت:  ترجیح بر 
این اس��ت که سربازان در محیط پادگان و در 
محیط خدمت خود بتوانند آموزش های مهارتی 
را بگذرانند، در این زمینه کارگاه های خوبی در 
پادگان ها تجهیز شده، مربیان فنی و حرفه ای 
به کارگاه ه��ا می روند و گاهی دس��تگاه های 
مرتبط را با خود به هم��راه می برند و در آنجا 
به سربازان آموزش های مهارتی می دهند و در 
برخی موارد آموزش ترکیبی است و بخشی از 
آموزش در داخل پادگان و بخشی در خارج از 
پ��ادگان و در کارگاه های فنی و حرفه ای ارائه 

می شود.

اخبار

دیوان محاسبات کشور گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ 
در مقطع زمانی چهار ماهه نخست را منتشر کرد. به گزارش تسنیم به نقل 
از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش 
نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ در مقطع زمانی چهار ماهه نخست 
منتشر شد.بر اساس این گزارش، در ۴ ماهه ابتدای سال جاری، از میان ۶۷ 
حکمی که طبق قانون می بایست تا پایان خردادماه برای آنها تصویب نامه، 
دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه نامه تهیه و تصویب 
می ش��د، تنها ۱۷ مورد )۲۵ درصد( اجرایی ش��ده و در ۵۰ مورد دیگر احکام 
تصویب نشده است. الزم به یادآوری است که عدم ابالغ به موقع آیین نامه 
ه��ا، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاه��ش وصول درآمدها و در 
نهایت محقق نش��دن هدف قانونگذار می شود.یافته های گزارش تفصیلی 

برش چهار ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد حدود ۶۲ درصد از 
منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین 
بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده اس��ت. مقایسه 
عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماهه اول و دوم سالجاری حاکی 
از روند مطلوب و افزایش��ی آن بوده است.بر اساس این گزارش، درآمدهای 
مالیاتی در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه 
زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه س��ال ۱۴۰۱ نسبت به 
دوره مشابه س��ال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می دهد و از حدود ۹۱ 
هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت.گزارش 
تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول حاصل 
از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است. به عبارت دیگر، 
م��ی توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و 
خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومان بوده که در چهار ماهه نخس��ت سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد 
تومان رس��یده است که از افزایش چشمگیر حدود ۵ برابری حکایت دارد.بر 
مبنای گزارش دیوان محاس��بات، تعداد دستگاه های صورتحساب نداده در 
چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ 
درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که 
نشان از بهبود وضعیت ارایه صورت حساب های ماهانه دستگاه های اجرایی 
تحت رس��یدگی در پی انتشار نتایج گزارش های نظارت مستمر دو ماهه و 

پیگیری های مستمر خزانه داری کل کشورو دیوان محاسبات دارد.

 رشد ۵ برابری وصولی صادرات نفت و رشد ۶۹ درصدی درآمدهای مالیاتی 
گزارش تفریغ بودجه 4 ماهه ۱4۰۱ منتشر شد

اجرای فراگیر طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« منتظر ابالغیه است
ط��رح »بازتوزیع یارانه بنزین« اواخر س��ال 
گذشته و به صورت آزمایشی در جزیره کیش 
آغاز ش��د و تا اول مردادماه نی��ز ادامه یافت 
و آنطور که مدیرعامل ش��رکت ملی پخش 
فراورده های نفتی اعالم کرده اجرای فراگیر 
آن در کل کشور و یا زمان اجرای آن نیازمند 
ابالغی��ه از س��مت دولت اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« از اول 
اسفندماه ۱۴۰۰ و به طور آزمایشی در جزیره 
کی��ش به اجرا درآمد و قرار بر این بود که در 

ادامه در قش��م نیز اجرایی و بعد از بررسی و 
نهایی شدن آن، در س��طح کشور به مرحله 
اجرا برسد.در این طرح همه شهروندان دارای 
کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد 
بدون خودرو، امکان دریافت س��همیه بنزین 
۲۰ لیت��ری را دارا بودند. در عین حال که در 
ای��ن طرح، قیمت بنزین تغییری نکرد و نرخ 
بنزین یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین 
آزاد ۳۰۰۰ تومان بود، اما با توجه به اختصاص 
اعتبار بنزین به اف��راد به جای خودروها، هر 

فرد یک اعتبار لیتری داشت که می توانست 
در جایگاه ها از آن اس��تفاده کند؛ ولی کسانی 
که نیاز به اس��تفاده از این بنزین نداش��تند، 
می توانس��تند اعتبار خ��ود را ب��رای فروش 
عرض��ه کرده و افرادی که نی��از دارند، آن را 
خری��داری کنند.اجرای آزمایش��ی این طرح 
در ابت��دای مردادماه به اتمام رس��ید و آنطور 
که علی اکبر نژاد علی - مدیرعامل ش��رکت 
پخ��ش فراورده های نفتی - به ایس��نا گفته 
است، تجهیزات همچنان در جایگاه ها وجود 

دارد و مشکلی از این بابت نداریم. این طرح 
از حالت آزمایش��ی خارج شده و برای اجرای 
ای��ن طرح باید ابالغیه اجرای آن به ما ابالغ 
شود.نژادعلی در پاس��خ به زمان و فراگیری 
اج��رای این طرح، با بی��ان اینکه فاز پایلوت 
ط��رح بازتوزیع یارانه بنزین در کیش اجرایی 
و اشکاالت آن حل شده است، تصریح کرد: 
اکنون نیز بعد از طرح آزمایشی اگر قرار است 
این طرح استمرار داشته باشد، باید به شرکت 
ما اب��الغ ش��ود.مدیرعامل ش��رکت پخش 

فراورده های نفتی با اش��اره به نتایج حاصل 
ش��ده از اج��رای این طرح، گف��ت: در حوزه 
ش��رکت پخش مشکلی نداشتیم، بحث های 
فنی به نحو احسن انجام شده است.آنطور که 
ستاد هماهنگی طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« 
نیز اعالم کرده اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع 
یارانه بنزین در جزیره کیش چهار ماهه بوده 
و ق��رار اس��ت نتایج اجرای ط��رح مذکور در 
کمیته های تخصصی بررس��ی شده و مراتب 

جهت تصمیم گیری به دولت تقدیم شود.

مجوزهای طالیی؛ قیمت های فضایی
خرید و فروش میلیاردی مجتمع های بین راهی

 رئیس س��ازمان راه��داری به اظهارات وزی��ر اقتصاد در 
خص��وص کم کاری های این س��ازمان نس��بت به صدور 
مجوز مجتمع های رفاهی بین راهی پاسخ داد.به گزارش 
مهر، سید احسان خاندوزی ۳۱ مردادماه در پایان نشست 
هیئت مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کسب 
و کار، یکی از دس��تگاه هایی که در اجرای قانون تسهیل 
ص��دور مجوزهای کس��ب و کار و واگ��ذاری فرآیندهای 
صدور مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، کم 
کاری کرده اند را س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در خصوص صدور مج��وز مجتمع های بین راهی عنوان 
کرد.بررسی ها نشان می دهد که مجوز مجتمع های رفاهی 
بی��ن راهی با قیمت های چند میلی��اردی در حال خرید و 
فروش در بازار اس��ت که اگر س��ازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای نس��بت به تسهیل صدور این مجوزها اقدام 
کند، بازار س��یاهی که در حال حاضر شکل گرفته، از بین 
خواهد رفت.برخی وبس��ایت های تبلیغاتی، قیمت مجوز 
مجتمع های خدماتی بین راهی را در صورت داشتن مجوز 
جایگاه س��وخت ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومان و در صورت نبود 
جایگاه سوخت، ۵ تا ۷ میلیارد تومان به فروش می رسانند.

رئیس س�ازمان راهداری: وزیر اقتصاد قانون را ملغی  ���
کرده و باید پاسخگو باشد

در همین ارتباط داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره پاسخ سازمان راهداری به اظهارات وزیر 
اقتصاد مبنی بر عدم ص��دور مجوز مجتمع های بین راهی 
از س��وی این س��ازمان تصریح کرد: این موضوع را از آقای 
خاندوزی باید بپرسید.وی ادامه داد: آقای خاندوزی باید پاسخ 
بده��د که چرا قانون را به هیئت مقررات زدایی برده و آن را 
ملغی کرده است؛ حتی مجلس بابت این اقدام، به وزیر اقتصاد 
تذکر داده اس��ت؛ سازمان بازرسی هم در این زمینه نامه به 
وزیر اقتصاد ارس��ال کرده است.معاون وزیر راه گفت: قانون، 
مسئول صدور مجوز مجتمع های رفاهی بین راهی را سازمان 

راهداری می داند نه وزارت میراث فرهنگی و گردش��گری.
وی افزود: ما موضوع درخواس��ت و صدور مجوز راه اندازی 
مجتمع های بین راهی را به درگاه ملی مجوزهای کسب و 

کار منتقل کرده ایم و مشکلی در این خصوص نیست.
مجوزهای میلیاردی شرکت های حمل و نقل ���

همچنین برخی کارشناس��ان در خصوص خرید و فروش 
میلیاردی مجوز ش��رکت های حم��ل و نقل داخلی و بین 
المللی که سازمان راهداری مسئول صدور آنهاست، هشدار 
داده ان��د.در همین ارتباط رئیس س��ازمان راهداری درباره 
خرید و فروش میلیاردی مجوز ش��رکت های حمل و نقل 
داخلی و بین المللی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 
صدور مجوز شرکت های حمل و نقل را تسهیل کرده ایم 
و برای درخواست راه اندازی شکرت حمل و نقل داخلی، 
هیچ مش��کلی در این خصوص وج��ود ندارد.امانی اظهار 

کرد: همین االن هر فردی می تواند با مراجعه به وبسایت 
سازمان راهداری، بر اساس ضابطه های موجود، مجوز راه 
اندازی شرکت حمل و نقل داخلی را اخذ کند.وی ادامه داد: 
برای اخذ مجوز فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل 
بر اساس مصوبات شورای عالی ترابری، باید آزمون گرفته 
می شد که چند سالی این آزمون ها برگزار نمی شد و برخی 
اشکاالت هم پیش آمد.رئیس سازمان راهداری تأکید کرد: 
با س��ازمان سنجش تفاهم هایی امضا کردیم و قرار شد تا 
پایان امسال دو بار آزمون مجوز شرکت های حمل و نقل 
بین الملل برگزار شود؛ هر فردی هم که شرایط آن را داشته 

باشد، می تواند مجوز فعالیت مربوطه را اخذ کند.
در نشس�ت اس�فند ���۱۴۰۰ هیئت مقررات زدایی چه 

گذشت؟
گفتنی اس��ت هیئت مق��ررات زدایی و تس��هیل صدور 

مجوزه��ای کس��ب و کار در جلس��ه ۱۵ اس��فند س��ال 
گذش��ته به ریاست سید احس��ان خاندوزی وزیر اقتصاد 
دس��تگاه متولی صدور مجوز مجتمع ه��ای بین راهی را 
از وزارت راه )س��ازمان راهداری( به وزارت گردش��گری 
منتق��ل کرده بود. هیئت مق��ررات زدایی و بهبود فضای 
کس��ب و کار در جلس��ه پنجاه و پنجم به ریاس��ت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، مرج��ع واحد برای صدور مجوز 
مجتمع های خدمات��ی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها را 
تعیین کرد.بر اساس این مصوبه، وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری دستگاه اصلی صدور مجوز 
مجتمع های خدم��ات رفاهی بین راه��ی و تیرپارک ها 
تعیین ش��د و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز 
مذکور را برعهده خواهد داشت.وزارت گردشگری مکلف 
اس��ت از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سایر 
دس��تگاه های مرتبط با ای��ن فعالیت، اس��تعالم کند؛ به 
گونه ای که س��قف زمانی مورد نظ��ر برای صدور مجوز، 
از زمان پیش بینی ش��ده توس��ط هیئت مقررات زدایی و 

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
مصوبه ش�هریور ���۱3۹۹ هیئت مقررات زدایی نس�خ 

شد
این مصوبه جدید هیئت مقررات زدایی )۱۱ اسفند ۱۴۰۰( 
به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حالی است 
که فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و رئیس 
س��ابق هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کس��ب و کار، مصوبه این هیئت در شهریور ۱۳۹۹ مبنی 
بر تسهیل و تس��ریع در صدور مجوز مجتمع های رفاهی 
جاده ای را به س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
ابالغ کرد.در مصوبه قبلی هیئت مق��ررات زدایی، وزارت 
راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای( 
مس��ئول صدور مجوز مجتمع های بین راهی تعیین شده 
ب��ود که این مجوز از وزارت راه ب��ه وزارت میراث منتقل 

شده است.

رئیس مرکز ملی فرش از مطالبه ۱۲۰ نفر از نمایندگان  
مجلس با امضای درخواستی از رئیس جمهوری مبنی بر 
اصالح قانون حداکثر مهلت زمانی بازگشت ارز و ایفای 
تعهد صادرکنندگان فرش دس��تباف به ۳۶ ماه خبر داد. 
فرحن��از رافع در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: حضور و 
بازدید تعداد زیادی از مس��ئوالن و نمایندگان مجلس از 
بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف، باعث پیگیری 
مشکالت این صنعت در مجلس شورای اسالمی شد. این 
نمایشگاه که از  ۳۱ مرداد تا ششم شهریور در نمایشگاه 

بین المللی برگزار شده بود، مهمترین رویداد تخصصی در 
حوزه فرش دس��تباف در جهان به شمار می رود.به گفته 
وی وضعیت صادرات فرش دس��تباف کش��ور و برخی 
مشکالت قانونی پیش روی این هنر- صنعت، به ویژه 
مهلت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین 
درخواست مرکز ملی فرش ایران و فعاالن تولید و عرضه 
فرش دستباف ایران، باعث مطالبه ۱۲۰ نفر از نمایندگان  
مجلس با امضای درخواستی از رئیس جمهوری مبنی بر 
اصالح قانون حداکثر مهلت زمانی بازگشت ارز و ایفای 

تعهد صادرکنندگان فرش دستباف به ۳۶ ماه شد.رئیس 
مرکز ملی فرش افزود: همچنی��ن برای ایجاد انگیزه و 
افزایش صادرات فرش دس��تباف به کش��ورهای هدف 
و ب��ا توجه به پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نمایندگان مجلس درخواست کرده اند که رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان کمتر از ۹۰ درصد تعیین و تصویب شود.  
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر مهلت بازگشت 
ارز برای صادرات فرش، یک س��ال در نظر گرفته شده 
اس��ت.به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی فرش اخیرا در 

یک نشست خبری گفته بود که مشکل اصلی صادرات 
فرش به جز تحریم، تعهد ارزی اس��ت و آمارها نش��ان 
می دهد صادرات افت وزنی نداش��ته و اگر اظهار واقعی 
باش��د افت ارزشی هم نداش��تیم. در اصل یک صادرات 
پنهان وجود دارد که بخاطر تحریم و تعهد ارزی است و 
اگر این رقم با آمار رسمی صادرات جمع شود،   بر اساس 
آمار تولید، می توان گفت صادرات رقم قابل توجهی بوده 
اس��ت. همچنین به دلیل ش��رایط یاد شده ممکن است 

فرش ایران با اسم کشورهای دیگر هم صادر شود.

۳ ساله شدن مهلت رفع تعهد ارزی فرش
مایندگان مجلس از رئیس جمهوری درخواست کردند

تعیین تکلیف دستگاه های ماینر از مهرماه
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش امالک تملیکی خبرداد

مدیرعامل س��ازمان جم��ع آوری و فروش 
ام��الک تملیکی ضم��ن تش��ریح آخرین 
وضعی��ت خودروهای موج��ود در انبار این 
از تعیی��ن تکلیف دس��تگاه های  س��ازمان 
ماینر از مهرماه خبر داد. به گزارش ایس��نا، 
عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری از با 
اش��اره به بازدید رئیس جمه��ور در مهرماه 
سال گذش��ته از انبار اموال تملیکی، اظهار 
ک��رد: در ای��ن بازدید رییس جمهور س��ه 
دس��تور درمورد ام��وال تملیکی صادر کرد. 
نخس��ت اصالح س��اختار س��ازمان بود که 
اینکار با همکاری سازمان استخدامی انجام 
شد. در این راس��تا در گمرک شهید رجایی 
اداره اموال تملیکی تش��کیل شد.وی ادامه 
داد: ۲۲۰ تن کاال که برخی برای ۲۰ سال 
گذش��ته بوده و فاسد شده بودند در گمرک 

ش��هید رجایی بود که ح��دود ۳۵۰ کانتینر 
در اس��تان هرمزگان منهدم شد.مدیرعامل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
با بیان اینکه دس��تور دیگ��ر رییس جمهور 
اص��الح قوانین و مق��ررات بود، گفت: یک 
الیحه دو فوریتی در این راس��تا در مجلس 
اس��ت و امیدواریم قانون گذاران با سرعت 
در راستای رسیدگی به این الیحه اقدامات 
الزم را انجام دهند. قانون س��ازمان مربوط 
به سال ۱۳۷۰ است و شرایط در این سال ها 

بسیار تغییر کرده است.
عرض�ه کااله�ا در ب�ورس کاال ���

اجتهادی ادام��ه داد: س��اماندهی انبارها و 
تعیین تکلیف کاالها دس��تور س��وم رییس 
جمهور بود. در این راس��تا هفته قبل اولین 
محمول��ه کاالهای در اختیار اموال تملیکی 

از طریق بورس کاال عرضه ش��د. البته این 
اقدام چالش ه��ای زیادی دارد. زیرا کاالیی 
که در بورس عرضه می ش��ود باید خدمات 
پس از فروش داشته باشد و مشخص باشد 
از کج��ا آمده اس��ت.وی با تاکی��د بر اینکه 
عمده کاالهای قاچاق اس��تانداردهای الزم 
برای عرضه در بورس کاال را ندارند، عنوان 
کرد: اواخر س��ال ۱۴۰۰ همه اقدامات الزم 
ب��رای عرضه کاالها در ب��ورس کاال انجام 
شد اما در نهایت به دلیل مشکالت موجود 
انجام نش��د. عرضه اخیر ه��م ۱۰ تن پلی 
اتیل��ن بود ک��ه ۲۷۰میلی��ون تومان ارزش 

داشت.
ب�ه  خودروه�ا  تجهی�زات  تخصی�ص  ���

دانش�گاه های صنعتی
وی با تاکید بر اینکه انهدام خودروهای در 

اختیار س��ازمان اموال تملیک��ی موافقان و 
مخالفانی دارد، اظهار کرد: در این راس��تا بر 
اساس یک تکلیف قانونی موتور و گیربکس 
این خودروها در اختیار دانشگاه های صنعتی 
برتر کش��ور قرار خواه��د گرفت.مدیرعامل 
سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی 
در ادام��ه با اش��اره به ط��رح احصای همه 
کاالهای موجود در انبارها گفت: طبق این 
ط��رح کلیه کاالها که ب��ه انبارها وارد و از 
آن خارج میش��ود باید کد شناس��ایی داشته 
باشند. همچنین بخش قاچاق سامانه جامع 
اموال تملیکی تا پایان مهر رونمایی میشود.
مدیرعامل س��ازمان جم��ع آوری و فروش 
اموال تملیکی با بیان اینکه با س��اماندهی 
انبارها بیش از ۱۲ هزار مترمربع به ظرفیت 
اضافه ش��ده اس��ت، گفت: در پنج ماه سال 

جاری میزان ف��روش ۱۹۳ درصد و میزان 
انهدام ۱۰۳ درصد افزایش و میزان استرداد 

۱۰ درصد کاهش داشته است.
تعیین تکلیف ماینرها از ابتدای مهرم�اه ���

اجته��ادی در ادام��ه درمورد دس��تگاه های 
ماینر موج��ود در انبارهای س��ازمان اموال 
تملیک��ی گف��ت: ۱۵۰ هزار دس��تگاه ماینر 
در انبارهای سازمان موجود است که تعداد 
آن ها روزبه روز بیشتر می شود. تعداد زیادی 
از ماینره��ا رای برائت دارن��د و امیدواریم 
توانی��ر ب��رای این موضوع تدابی��ری اتخاذ 
کند. اینکه دس��تگاه ها رای برائت گرفته اند 
یعنی به صورت مجاز وارد کش��ور شده اند.

وی ادامه داد: ب��ه ما قول داده اند از ابتدای 
مهرم��اه میت��وان این دس��تگاه ها را تعیین 

تکلیف کرد.
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شهرستان

اراده جمعی برای حفظ شخصیت شهر 
اصفهان

شهردار اصفهان با بیان اینکه شخصیت شهر 
اصفه��ان را به هویت تاریخی و فرهنگی آن 
می دانیم، اظهار کرد: شهرداری اصفهان اقدام 
ب��ه احیای دو محور تاریخ��ی اصفهان یعنی 
دولتخانه س��لجوقی و دولتخانه صفوی کرده 
اس��ت و در این راس��تا همت جمعی ش��کل 
گرفته اس��ت، به طوری که عالوه بر مدیریت 
شهری، اس��تانداری و میراث فرهنگی نیز به 
میدان عمل آمدند تا برای حفظ ش��خصیت 

اصفهان برنامه ریزی کنند.
وی تصریح کرد: هویت و ش��خصیت ش��هر 
اصفه��ان ب��ه باف��ت تاریخی و گذش��ته آن 
بس��تگی دارد ک��ه تجل��ی آن در دولتخان��ه 
س��لجوقی )اط��راف میدان امام عل��ی )ع( و 
مسجد جامع( و دولتخانه صفوی )میدان امام 

)ره(( نمود پیدا کرده است.
قاس��م زاده ادامه داد: ای��ن دو محور تاریخی 
)دولتخانه های سلجوقی و صفوی( پوسته ای 
از شهر اس��ت که گردش��گران زیادی از آن 
بازدید می کنند، اما در چند قدمی این محل ها، 
وضعیت خوبی مشاهده نمی شود، زیرا حالت 
مخروب��ه و فضاهای بی دفاع ش��هری دارد، 
خانه ه��ای تاریخی در حال تخریب اس��ت و 
به همین دلیل ش��هروندان س��کونت در این 
مح��دوده را رها کرده اند که این ش��رایط در 

شأن شهر اصفهان نیست.
وی گف��ت: اراده جمع��ی بی��ن اس��تانداری، 
ش��هرداری و می��راث فرهنگی ب��رای حفظ 
شخصیت ش��هر ایجاد شده است تا دست به 
دست هم دهیم و این دو بافت را احیا کنیم، 
البته ش��هروندان نیز باید کمک کنند تا این 

اتفاق بهتر رقم بخورد.

افزایش تعهدات بیمه سالمت استان 
بوشهر 

مدیرکل بیمه س��المت اس��تان بوشهرگفت 
:با افزایش تعهدات بیمه س��المت، میانگین 
ماهیانه هزینه ای این بیمه در اس��تان بوشهر 
از ۱۱ و نیم میلیارد تومان در سال گذشته به 
۱۵ و نیم میلیارد در سال جاری افزایش یافته 
اس��ت. داراب بارگاهی  درجمع خبرنگاران با 
اعالم این خبر گفت : س��هم این اس��تان  در 
پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه حدود ۲۲ هزار 
نفر اس��ت که در  س��ه دهک اقتصادی اول 
به صورت رایگان بیمه می شوند. وی  افزود: 
همچنین افراد فاقد بیمه در صورت قرار گرفتن 
در دهک های چهار با ۹۰ درصد تخفیف، پنج 
و  شش ۷۵ درصد و هفت و هشت ۵۰ درصد 
تخفیف زیر چتر حمایتی بیمه س��المت قرار 
می گیرند و پیش از ارزیابی وس��ع نیز تا س��ه 
ماه به صورت رایگان از خدمات بیمه سالمت 
بهره مند می شوند. بارگاهی  اظهارداشت :بیمه  
سالمت سال گذش��ته ۲۵۰ میلیارد تومان و 
امس��ال نیز تاکنون ۵۰ میلی��ارد تومان برای 
خدمات تش��خیصی، داروی��ی و درمانی بیمه 
شدن ها پرداخت کرده است. این مقام مسئول  
اضافه کرد:بیمه ک��ردن درمان های نازایی و 
ناب��اروری از دیگ��ر اقدامات ش��اخص دولت 
سیزدهم در بخش بهداشت و درمان است که 
بر اس��اس آن زوجین می توانند مدارک خود 
از ابت��دای ۱۴۰۰ را ارائه کنند. وی افزود: بر 
این اساس خانم های متاهل تا ۴۹ سال تمام 
و آقایان متاهل که ش��رایط ناباروری اولیه یا 
ثانویه را داشته باشند می توانند تا سه نوبت با 
پوش��ش بیمه ای ۹۰ درصد از تعرفه دولتی و 

عمومی غیر دولتی استفاده کنند. 

پیشگیری و مقابله با فساد از اولویت های 
اصلی شرکت مّلی گاز است

  سرپرس��ت امور بازرس��ی و پاسخگویی به 
شکایات شرکت ملّی گاز ایران گفت: هدف 
از ای��ن بازدیدها تعری��ف رویکرد جدید امور 
بازرس��ی از س��وی مدیریت ارش��د شرکت 
ملّی گاز براس��اس معیارهای کالن کش��ور، 
بهبود عملکرد شرکت های تابعه با تأکید بر 
نظارت هدفمند و مقابله با عوامل و مصادیق 
فس��ادزا در شرکت ملّی گاز است. حمیدرضا 
ملکی در نشس��ت با مدیرعامل و روس��ای 
واحد ش��رکت گاز استان ایالم با بیان اینکه 
افزایش رضایتمندی آح��اد مختلف مردم با 
عملکرد خوب مس��ئوالن محقق می ش��ود، 
اظهار داش��ت: عملکرد خوب مس��ئوالن از 
طریق پاس��خگویی، گزارش دهی، آموزش و 
تبیین ش��اخص های بازرسی، باعث می شود 
که اعتماد آس��یب دیده مردم در زمینه های 
مختلف به دولت های گذشته بازسازی شود 
و این موضوع مهم در دس��تور کار مجموعه 
شرکت ملّی گاز ایران قرار دارد. وی با اشاره 
به اینکه اص��ول دوازده گانه پیش��گیری و 
مبارزه با فس��اد که از س��وی رئیس جمهور 
به کلیه وزارتخانه ها و دس��تگاههای اجرایی 
ابالغ شده اس��ت زبان مشترک امور بازرسی 
و ش��رکت های تابعه اس��ت، اف��زود: یکی از 
برنامه ه��ای ش��رکت ملّ��ی گاز شناس��ایی 
زمینه های فس��ادزا، اصالح و مبارزه با فساد 
است و مدیران شرکت های تابعه می بایست 
در این راستا تالش خود را دوچندان کنند تا 
زمینه های بروز فس��اد در نظام اداری به طور 
کامل برطرف شود، چرا که شرکت های گاز 
اس��تانی ویترین ش��رکت ملّ��ی گاز و نقطه 
ارتباط مس��تقیم با مردم هس��تند. سرپرست 
امور بازرس��ی و پاس��خگویی به ش��کایات 
ش��رکت ملّی گاز ای��ران با اش��اره به اینکه 
ارتقاء س��المت اداری و مبارزه و پیشگیری 
با فساد باعث افزایش کارآمدی و اثربخشی 
نظام اداری می شود، تصریح کرد: پیشگیری 
همیش��ه بهتر از درمان است و امور بازرسی 
برای اثر بخش��ی خدمتگزاری و پاسخگویی 
کارکنان دولت، برنامه های مدونی در دستور 
کار قرار داده است. وی با بیان اینکه اجرای 
وظایف بازرسی بدون همکاری شرکت های 
تابعه میس��ر نیس��ت، گفت: حسابرس��ی و 
رس��یدگی به فرآیندها، ارتقا سالمت اداری، 
مبارزه و پبش��گیری از فساد بصورت داخل 
س��ازمانی، قبل از ورود س��ایر دستگاههای 
نظارت��ی بیرونی، از وظایف امور بازرس��ی و 
پاسخگویی به شکایات است و در این راستا 
نیز فرآیندها و امور اجرایی تعریف شده، نقاط 
ضعف و گلوگاه های فساد شناسایی می شود. 
همچنین مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم 
با اشاره به اینکه وجود سیستم های نظارتی 
منس��جم و م��دون برای ت��داوم فعالیت هر 
سازمانی ضرورت دارد، گفت: قانون مداری، 
برون س��پاری خدمات، نظارت بیشتر و غیره 
باع��ث افزایش س��المت اداری و کارآمدی 

سیستم خواهد شد.

 رفع موانع برای بخش خصوصی 
هدف اصلی بسیج تجار و فعاالن 

اقتصادی است
  رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور 
هدف از ایجاد بسیج تجار و فعاالن اقتصادی 
اتاق ه��ای بازرگانی را رف��ع موانع موجود در 

مسیر فعالیت بخش خصوصی دانست.
 به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی 
اردبی��ل، غالمرضا حس��ن پور در س��ومین 
گردهمایی مس��ئوالن و دبیران بسیج تجار 
و فعاالن اقتصادی اتاق های بازرگانی کشور 
در مح��ل س��الن اجتماعات ات��اق بازرگانی 
اردبیل، گفت: رف��ع موانع بخش خصوصی 
هدف اصلی بس��یج تجار و فعاالن اقتصادی 

اتاق های بازرگانی کشور است.
رئیس سازمان بس��یج اصناف و تجار کشور 
اف��زود: در این زمینه ب��ه دنبال رفع موانع بر 
س��ر راه واحدهای راکد و نیمه راکد هستیم 
و معتقدیم نقش آفرینی بس��یج در اتاق های 
بازرگانی موجب حفاظت و حراست از بخش 
خصوصی می ش��ود.   او تاکید کرد: بس��یج 
تج��ار و فع��االن اقتصادی با ه��دف ایجاد 
آرامش نس��بی در بازار ساماندهی های الزم 
در ح��وزه فعالیت جهاد کش��اورزی و وزارت 
صم��ت را انج��ام داده و با حض��ور در بازار 
اقدامات ارزنده ای را رقم زده اند.  حس��ن پور 
ادامه داد: در بحث مانع زدایی کارها با جدیت 
دنبال می ش��ود و به کمک بسیج اتاق های 
بازرگان��ی در اس��تان ها به دنبال شناس��ایی 
موانع و مشکالت واحدهای تولیدی، صنعتی 

و اقتصادی هستیم.
رئیس سازمان بس��یج اصناف و تجار کشور 
خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی نیز با دولت 
منعقد کرده ایم که بتوانیم با شناسایی موانع 
و مش��کالت واحدهای تولی��دی، صنعتی و 
اقتصادی، عمده مشکالت واحدها را برطرف 
کنیم و در ای��ن زمینه از تمام توان و تالش 
خود استفاده کنیم که این موضوع به عنوان 

اولویت اساسی و مهم مطرح است.

اخبار

 اعضای شورای عالی بسیج تجار و فعاالن 
اقتصادی کش��ور در س��فر خود به استان 
اردبی��ل به هم��راه رئیس ات��اق بازرگانی 
اردبیل با آیت اهلل سیدحس��ن عاملی، امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه در اردبیل دیدار 

کردند. 
 به گزارش رواب��ط عمومی اتاق بازرگانی 
اردبی��ل، آیت اهلل س��ید حس��ن عاملی در 
جمع شورای عالی بس��یج تجار و فعاالن 

اقتصادی کش��ور گف��ت: بس��یج تجار و 
فعاالن اقتص��ادی بای��د پناهگاهی برای 
فعاالن بخش خصوصی باشد و در مقابل 
س��وتعبیرهای موجود از بخش خصوصی 

حمایت کند.
 نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: 
یک��ی از بهتری��ن کاره��ای بس��یج تجار 
می تواند ورود به حل مشکالت واحدهای 
تولیدی باش��د، عالوه بر حل مشکالت با 

دولت باید به مشکالت فعاالن اقتصادی با 
دستگاه های نظارتی هم ورود کنید. 

 امام جمعه اردبیل تاکید کرد: باید از ظرفیت 
سرمایه گذاران چه به صورت فردی و چه 
به صورت جمعی برای سرمایه گذاری های 
جدید استفاده کنید، باید اعتمادسازی کنید 

تا سرمایه گذاری اتفاق بیفتد.
 او ادامه داد: استفاده از تجربیات دنیا یکی 
دیگر از وظایف بسیج تجار می تواند باشد، 

اهالی دنیا کار کرده اند و پیشرفت کرده اند 
و باید از ای��ن ظرفیت های موجود در دنیا 
استفاده کرد، بس��یج اگر کارهای اساسی 
انجام دهد می شود همان بسیجی که امام 

می خواست و ملت می خواهد.
 آیت اهلل سیدحسن عاملی ، در خاتمه جلسه 
، ضمن  تجلیل از عملکرد آقای پیرموذن 
،  از توقف س��اخت و ساز اتاق بازرگانی در 
محوطه ش��ورابیل اظهار رضایت کردند و 

گفتند از مسئولین شهرداری خواسته ام که 
با دادن زمین معوض این خسارت جبران 

شود .

دیدار اعضای شورای عالی بسیج تجار و فعاالن اقتصادی کشور با امام جمعه اردبیل

شرکت گاز استان در سال ۱4۰۰ فراتر از برنامه های تکلیفی عمل کرد
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان خراسان رضوی از تحقق برنامه های این شرکت 
فراتر از سیاس��ت های تکلیفی در سال گذشته خبر داد و 
گفت: این مهم نشان دهنده توجه به موضوع بهره وری، 
اصول فنی و مهندس��ی و مدیریتی در شرکت گاز استان 

خراسان رضوی است.
حسن افتخاری با اعالم این مطلب، اظهار کرد: براساس 
تکلیف تعیین ش��ده توسط شرکت ملی گاز ایران، نصب 
۲۵۵۰۰ انش��عاب و پذی��رش ۶۹۵۰۰ اش��تراک جدید و 
جایگزینی ۱۳۰۰۰۰ مترمکعب گاز در ساعت گازطبیعی 
در بخش صنایع اس��تان برای س��ال ۱۴۰۰ تعیین شده 
بود که ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان رضوی به ترتیب 
۲۷۳۷۹ علمک، ۹۷۶۶۳ اشتراک و ۱۵۲۰۴۰ مترمکعب 
در س��اعت جایگزینی گازطبیعی در بخش صنایع را طی 
سال گذش��ته محقق کرد. وی افزود: نکته حایز اهمیت 
در این خصوص، تحقق برنامه های ش��رکت گاز استان 
خراسان رضوی فراتر از سیاست های ابالغی و در سقف 
اعتبارات تعیین ش��ده اس��ت که این مهم نشان از توجه 
به مقوله بهره وری و اصول فنی، مهندس��ی و مدیریتی 

توسط کارکنان و مدیران دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی با بیان این 
مطل��ب که در حال حاضر ۹۶.۴ درصد خانوار روس��تایی 
واجد ش��رایط و ۹۹.۹ درصد جمعیت ش��هری خراسان 

رض��وی از نعمت گاز برخوردار اس��ت تصری��ح کرد: از 
م��رداد ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه امس��ال ۱۱۸۱ کیلومتر 
ش��بکه گازرسانی در استان اجرا ش��د که ۱۰۵۶کیلومتر 
س��هم بخش روس��تایی بود. وی افزود: طی این مدت، 
۲۶۶۸۴ انش��عاب جدی��د گاز با مجم��وع ۹۱۱۲۴ مورد 
اشتراک پذیری نیز در سطح شهرها و روستاهای خراسان 
رضوی اجرا ش��د. افتخاری ادامه داد: در راستای حمایت 
از کار و اشتغال از مردادماه سال گذشته تا خرداد امسال، 

۷۱۱ صنعت به صورت مصوبه ای گازرس��انی ش��د که با 
این اق��دام، زمینه صرفه جوی��ی ۱۴۲ میلیون مترمکعب 
س��وخت مایع ممکن ش��د. وی به طرح ها و پروژه های 
پژوهش��ی ش��رکت گاز استان خراس��ان رضوی مرتبط 
ب��ا ش��رکت های دانش بنیان هم اش��اره ک��رد و گفت: 
طراحی، ایجاد و راه اندازی آزمایش��گاه برچسب انرژی و 
آزمون های حرارتی تجهیزات گازس��وز، تدوین استاندارد 
تعیین بازده حرارتی و راهنمای مصرف انرژی دس��تگاه 

گرمکن آبی غیرمس��تقیم گاز، پایلوت پروس��ه عملکرد 
تجهیزات گازرساني )کنتور و رگوالتور( با قابلیت تست و 
مشاهده پذیري مکانیزم داخلي، طراحی و ساخت باکس 
کنترل هیترهای ایستگاه های تقلیل فشار، ساخت اولین 
نمونه دس��تگاه ثبت مانیتورینگ و ارس��ال فشار ورودی 
و خروج��ی ایس��تگاه ها و طراحی و س��اخت نمونه اولیه 
دس��تگاه ثبت و مانیتوینگ فشار و تصحیح کننده حجم 

کنتورهای دو پوندی، بخشی از این اقدامات است.
افتخاری افزود: ش��رکت گاز خراس��ان رضوی در حوزه 
تکنول��وژی و پژوهش در حال حاض��ر ۱۱ هزار میلیون 
رال��ت قرارداد پژوهش��ی ب��ا موضوع طراحی و س��اخت 
سامانه الکترونیکی نگهداری، تعمیرات و تحلیل وضعیت 
شیرهای صنعتی ش��امل گریس پمپ الکترونیکی، آچار 
مجهز به تورک سنسور و نرم افزار ثبت و پردازش داده ها 
با رویکرد نگهداری و تعمیرات پیش بینانه )PDM(  با 
مراکز علمی و پژوهشی استان منعقد کرده که این اقدام 

با هدف تحقق عملی نامگذارهای سال می باشد.
وی گفت: شرکت گاز خراسان رضوی به عنوان یکی از 
ش��رکت های دانشی و باتجربه در حوزه دانش و فناوری 
ب��رای رفع نیاز ه��ای فناورانه و بومی س��ازی تجهیزات 
و فناوری ه��ای صنع��ت گاز ب��ه صورت هم��ه جانبه از 
ط��رح ها و ایده های ش��رکت های دانش بنیان، فناور و 

استارتاپ های فعال حمایت می کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی

 اعتبارات تملک دارایی های استانی در ایالم  27.۹ درصد رشد یافته است
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزي ایالم؛

سرپرست س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ایالم گف��ت: اعتبارات تمل��ک دارایی های 
اس��تانی در س��الجاری مبلغ ۱۱۴۷ میلیارد 
تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۷.۹ 
درصد رشد داشته است. امین دوستمحمدی 
اظهار داش��ت: همچنین اعتبار ردیف اربعین 
در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۲ میلیارد تومان است 
که نس��بت به سال گذشته معادل ۶۰ درصد 
افزای��ش دارد.. وی اف��زود: مطالعات برنامه 
توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۲۲۵ روستای 
اس��تان به منظور ش��ناخت علمی و تحلیل 

راهبردی مزیت ها، توانمندی ها و تنگاهای 
اساسی توس��عه اقتصادی و اش��تغالزایی در 
روس��تاها و بسترس��ازی جهت رفع آنها به 
اتمام رس��ید. سرپرست س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ایالم گفت:  در محاسبه واقعی 
اقتصاد اس��تان فقط ۳۳ درصد غیر نفتی که 
معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است لحاظ می 
ش��ود که در این مورد مدیران دستگاه های 
اجرایی می بایس��ت ب��ا در نظر گرفتن نگاه 
بلندمدت، میان م��دت و کوتاه مدن منبعث 
از اسناد باالدس��تی توسعه استان، نسبت به 

تقویت سهم استان در تولید ناخالص داخلی 
کش��ور که در حال حاضر ۱۴ درصد است 
گام عملیاتی بردارند. وی در خصوص رش��د 
اقتص��ادی ۹۶ درصدی هدفگذاری ش��ده 
برای استان، ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی 
کش��ور در بودجه سالجاری ۸ درصد بوده در 
حالی ک��ه این می��زان برای اس��تان ایالم 
۹۶ درصد هدفگذاری ش��ده است. دوست 
محمدی گفت: بر اس��اس محاس��بات اولیه 
برای تحقق رشد مذکور در استان حدود ۲۶ 
هزار میلیارد تومان نیاز است که در این مورد 

اقتضاء می کنند مدیران محترم دستگاه های 
اجرایی به منابع حاصله از درآمدها )عمومی و 
اختصاصی( و واگذاری دارایی های سرمایه 
ای��ی مثل فروش اموال منقول و غیر منقول 
اکتفا نکنند و با بهره گیری از س��ایر منابع از 
جمله جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی، افزای��ش درآمده��ای مالیاتی، 
تس��هیالت بانکی، منابع داخلی شرکت ها، 
تقویت مشارکت نهادهای انقالبی همچون 
بنیاد برکت و س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( 
و…  ک��ه گویای خالقیت های مدیریتی و 

درک حساس��یت های کنونی است، شرایط 
مناسب را فراهم نمایند. 

دوره آموزش آشنایی منتخبین  و نمایندگان 
بس��یج س��ازندگی  به منظور اجرای طرح 
توانمند سازی اقشار کم برخوردار از طریق 
ایجاد نیروگاه های خورش��یدی با حضور 
سارا صالحی  مدیردفتر بازار برق  شرکت 

توزی��ع برق اصفهان وعم��اد مرادی مدیر 
قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی  و  
 HSE  هومن خداپرست کارشناس دفتر
ش��رکت توزیع برق اصفهان  در جمع ۴۰ 
نفر از بس��یجیان  در پارک فن آوری های 

نوین برگزار شد .
س��ارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت 
توزی��ع ب��رق اصفه��ان گف��ت : حضور ؛ 
مشارکت و حرکت های مردمی در جهت 
سازندگی در قالب بسیج می تواند  در طرح 
اش��تغالزایی برای بسیاری از خانواده های 

کم درآمد کار گشا باشد و جریان اقتصادی 
و معیش��تی را در اقشار کم بضاعت جامعه 

به جریان بیندازد .
وی گف��ت :در این دوره آموزش��ی هر دو 
طیف بس��یجیان تحصیلک��رده که دارای 
آموزش��های آکادمیک در ح��وزه برق می 
باش��ند و ه��م اف��رادی ک��ه تحصیالتی 
غیر مرتب��ط با این صنعت را داش��ته و یا 
تحصیالت دانشگاهی نیز نداشتند حضور 
یافته و ش��رایط نصب و آماده سازی پنل 
های خورشیدی را فرا گرفتند و به نظر می 

رس��د جلسات  و دوره های آموزشی دیگر 
نیز در همین راستا برگزار شود .

وی ابراز داشت : در این دوره های آموزشی  
دان��ش فن��ی و دانش عموم��ی در اختیار 
بس��یجیان گذاشته می شود تا هر کدام به 
فراخور پتانسیل های موجود برای تسهیل 
ای��ن فرایند اقدامات الزم را انجام دهند از 
جمله شناس��ایی خانواره��ا  ، متقاضیان و 
مشمولین این طرح ،پیگیری در خصوص 
تسهیالت بانکی ،تامین تجهیز و طراحی 
این پنل ها و عملیات نصب از جمله موارد 

یاد شده می باشد .
در این دوره آموزش��ی هومن خداپرس��ت 
کارشناس دفتر  HSEنیز در مورد ایمنی 
و ارت س��امانه برق خورش��یدی، حفاظت 
در برابر ب��رق گرفتگی توضیحاتی عنوان 
ک��رد وگفت : معمواًل یک��ی از مهم ترین 
نکاتی که با آن مواجه می شویم دست کم 
گرفتن خطرات سامانه های خورشیدی در 
زمان نصب،تست و بهره برداری از سامانه 
های ف��وق بوده که اصواًل به فراموش��ی 

سپرده می شود. 

توسعه پنل های خورشیدی بر بام خانه ها با آموزش نیروهای بسیجی محقق شد
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان:

عملیات اجرایی 7۶ طرح راهداری در استان مرکزی آغاز شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی

مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل 
ج��اده ای اس��تان مرک��زی گفت: 
عملی��ات اجرای��ی ۷۶ طرح بزرگ 
و کوچ��ک در راس��تای نگهداری 
و س��اخت راه  های این استان آغاز 
ش��د.  »مهرداد جهان��ی« در جمع 
خبرن��گاران اف��زود: هش��ت هزار 
۱۷۰ میلیارد رال  اعتبار برای بهره 

برداری از این طرح ها نیاز است.
مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی خاطرنشان 
کرد:  ۱۰ ه��زار میلیارد رال  اعتبار 
س��ال جاری به طرح های عمرانی 
ای��ن اداره کل اختصاص یافته که 
امید اس��ت تا سال آینده با افزایش 
میزان اعتبارات بتوان گام بلندی در 

ایمن سازی جاده ها برداشت.

جهان��ی افزود: س��ه ه��زار و ۵۰۰ 
میلیارد رالک اعتبار س��ال گذش��ته 
از محل اعتبارات ملی و استانی به 
اداره کل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان مرکزی اختصاص 
یافت ک��ه با پیگیری ه��ای انجام 
ش��ده در ط��ول س��ال، ای��ن رقم 
از مرز هش��ت ه��زار میلی��ارد رال  
عب��ور کرد. وی ادام��ه داد: ۶ هزار 
و ۷۷۰ میلیارد رال  طرح راهداری  
امس��ال با اقدامات انجام ش��ده در 
هفته دولت در این اس��تان به بهره 

برداری رسید.
وی ادامه داد: بهس��ازی و روکش 
آس��فالت مح��ور اراک – ت��وره – 
اولویت ه��ای  جمل��ه  از  بروج��رد 
راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای 

استان مرکزی بوده و سال گذشته 
عملیات بهسازی این جاده انجام و 
امس��ال روکش نهایی آن اجرا می 

شود.
 مدیرکل راه��داری و حمل و نقل 
ج��اده ای اس��تان مرک��زی افزود: 
بازسازی سه دستگاه ماشین آالت 
سنگین راهداری فرسوده به ارزش 
۲۰۹ میلی��ارد رال��ر تعمیر و تجهیز 
هف��ت دس��تگاه کامیونت گش��ت 
راه��داری به ارزش ۱۰ میلیارد رالر 
و نگهداری از ۲۹۶ دس��تگاه انواع 
ماش��ین آالت سبک، نیمه سنگین 
و سنگین راهداری با صرفه جویی 
۲۷ درص��دی در هزینه ها توس��ط 
کارگاه ماش��ین آالت راهدارخانه از 

دیگر اقدامات این اداره کل است.

بازدید خبرنگاران استان کرمانشاه از مجلس شورای اسالمی برای اولین بار
خبرنگاران اس��تان کرمانش��اه ب��ا حضور در 
صحن مجلس ش��ورای اسالمی برای اولین 
ب��ار ب��ا میزبانی آق��ای مجتبی بخش��ی پور 
نماینده مجل��س، بصورت مس��تقیم از روند 

پیگیری مطالبات مردم توس��ط نمایندگان و 
فضای مجلس آش��نا شدند.  مجتبی بخشی 
پور نماینده شهرستان های اسالم آباد غرب و 
داالهو با دعوت از جمعی از خبرنگاران استان 

کرمانش��اه جهت آشنایی با فضای مجلس و 
نحوه پیگی��ری و عملکرد نمایندگان در یک 
ت��ور یک روزه در ته��ران میزبان خبرنگاران 
بود. این نماین��ده عالوه بر بازدید خبرنگاران 

از مجلس ب��ه دعوت از آنها به بازدید از موزه 
مجلس ش��ورای اسالمی، کاخ نیاوران و برج 
میالد پرداخت و در پایان از حضور آنها تقدیر 
و تشکر به عمل آورد. گفتنی است این دعوت 

برای اولین بار اس��ت که توسط یک نماینده 
مجلس صورت گرفته که به منظور ارج نهادن 
بر زحمات اصحاب رسانه بوده که با استقبال 

بی نظیری از سوی خبرنگاران همراه شد.
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جامعه

رقابت معلوالن در آزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
معاون توس��عه مدیری��ت و منابع س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور از پذیرش اف��راد دارای 
معلولیت براساس کسب ۵۰ درصد نمره نفر 
اول از گروه معلوالن در آزمون اس��تخدامی 
دس��تگاه های اجرای��ی و نهاده��ای عمومی 
خب��ر داد. به گزارش فارس، »س��ید مرتضی 
حس��ینی« معاون توس��عه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیس��تی کش��ور از پذیرش افراد 
دارای معلولیت براس��اس کس��ب ۵۰ درصد 
نم��ره نف��ر اول از گروه معل��والن در آزمون 
استخدامی دس��تگاه های اجرایی و نهادهای 
عمومی خب��ر داد و گفت: مطاب��ق ماده ۱۵ 
قان��ون حمای��ت از اف��راد دارای معلولیت ۳ 
درصد سهمیه استخدام دستگاه های اجرایی 
و نهاده��ای عموم��ی ک��ه از مناب��ع دولتی 
استفاده می کنند، باید به افراد دارای معلولیت 
تخصیص یابد.معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیس��تی کشور، ادامه داد: در روند 
اج��رای این قانون معل��والن باید ۵۰ درصد 
نمره اولین ش��خص منتخ��ب را بیاورند که 
این اجحاف در حق افراد دارای معلولیت بود 
و جذب آنها با مش��کل مواجه می شد؛ لذا با 
پیگیری س��ازمان بهزیستی کشور مقرر شد 
برای تحقق س��همیه ۳ درصدی اس��تخدام 
افراد دارای معلولیت در دستگاه های اجرایی 
و نهاده��ای عموم��ی، ح��د نص��اب قبولی 
براس��اس ۵۰ درصد نمره اولین فرد منتخب 
دارای معلولیت در هر دستگاه  اعمال شود.به 
گفته این مقام مسئول، براساس گفته مدیران 
سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای 
قانون پیش از این کمت��ر از ۴۰ درصد افراد 
دارای معلولیت جذب می ش��دند، اما با ابالغ 
این بخشنامه همه سهمیه ها تخصیص یافته 

به این افراد جذب خواهد شد.

نحوه خروج زمینی زائران غیرمقیم 
ایران از مرزهای زمینی تشریح شد

مسئول هماهنگی کمیته های ستاد مرکزی 
اربعین نحوه خروج زائران غیرمقیم از مرزهای 
زمینی مانند زائران پاکستانی و افغانستانی را 
تشریح کرد.حسن پالرک مسئول هماهنگی 
کمیته های ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با 
مهر با اش��اره به آخرین وضعیت تردد زائران 
پاکس��تانی غی��ر مقی��م از مرزه��ای زمینی 
کش��ور به عراق گفت: ماجرای عبور زمینی 
پاکس��تانی های غیرمقیم ای��ران از مرزهای 
زمینی مرب��وط به ویزای آنها می ش��ود.وی 
افزود: لغ��و ویزای عراق فقط ب��رای زائران 
ایرانی انجام شده اس��ت و زائران غیر مقیم 
دیگر مانند زائران پاکس��تانی یا افغانس��تانی 
حتماً بای��د ویزای عراق را داش��ته باش��ند.

مسئول هماهنگی کمیته های ستاد مرکزی 
اربعین بیان کرد: اگر پاکس��تانی ها در کشور 
خودشان ویزای عراق را بگیرند، می توانند با 
مراجع��ه به ایران از تمام��ی مرزهای زمینی 
ترانزیت ش��وند و عبور کنند اما اگر این افراد 
ویزای عراق را نداش��ته باش��ند، فقط باید از 
مرز هوایی ایران به سمت عراق خارج شوند.
پالرک با اش��اره به افغانستانی هایی که در 
ای��ران برگه مجوز اقامت دارن��د، گفت: این 
اف��راد می توانند با هم��ان برگه مجوز اقامت 
از مرزهای زمینی به س��مت ع��راق بروند و 

مشکلی برای تردد آنها وجود ندارد.

ایجاد صندوق مستقل بافت فرسوده 
شهر ری 

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: قرار 
است صندوق مس��تقلی برای بافت پیرامون 
حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی ایجاد شود.
ب��ه گزارش مهر، محمد آئین��ی در آئین آغاز 
ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در شهر تهران 
با بی��ان اینکه در تهران بی��ش از ۱۰۰ هزار 
بن��ای ناپایدار وجود دارد گف��ت: این بناها به 
شدت نا ایمن هستند و امیدواریم که نوسازی 
ش��وند.وی ادام��ه داد: بازآفرینی ش��هری در 
بس��تر محرومیت زدایی از محالت اس��ت و 
پیش��نهاد من این است که س��تاد بازآفرینی 
ری تش��کیل ش��ود. آئینی گفت: قرار اس��ت 
صندوق مس��تقلی برای باف��ت پیرامون حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی ایجاد شود.معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: خواهش ما این 
است هیچ معبر خاکی در منطقه وجود نداشته 
باشد و امیدواریم که ساخت مسکن در تمامی 
مناطق تهران گس��ترش یابد.وی اظهار کرد: 
این آمادگی وجود دارد تا با همکاری یکدیگر 
شرایط مناسب تری برای تهران ایجاد کنیم و 
اگر بتوانیم موانع را از س��ر راه مردم و بخش 
خصوصی برداریم بسته تشویقی برای ساخت 

مسکن ایجاد خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش: »شاد« 
تعطیل نمی شود 

وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه »شاد« 
تعطیل نمی شود و به عنوان مکمل آموزش 
و تربی��ت ب��ه فعالیت خود ادام��ه می دهد. 
یوس��ف نوری وزیر آم��وزش و پرورش در 
گفت وگ��و ب��ا خبرنگار آم��وزش و پرورش 
خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه آموزش 
در س��ال تحصیلی جدید، حضوری اس��ت، 
اظه��ار کرد: م��دارس کش��ور از دوم مهر 
بازگش��ایی می ش��وند و همه دانش آموزان 
در تم��ام مقاطع به مدرس��ه می روند. وی 
در خص��وص فعالی��ت ش��بکه آموزش��ی 
دانش آم��وزان )ش��اد(، گفت: ش��اد تعطیل 
نمی ش��ود و ب��ه عنوان مکم��ل آموزش و 
تربیت به فعالیت خود ادامه می دهد. نوری 
تأکید کرد: ش��بکه شاد در ایام کرونا نقش 
بس��یار پررنگی ایفا ک��رد و زحمت زیادی 
برای آن کشیده ش��ده است و قرار نیست 

فعالیت هایش متوقف شود. 

آغاز توزیع واکسن ایرانی آنفلوانزا 
رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو، از توزی��ع 
تولید  آنفلوانزای چهارظرفیتی  واکسن های 
داخل از روز ش��نبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ خبر 
داد.به گزارش گروه فارس، بهرام دارایی، با 
اشاره به تأمین به موقع واکسن آنفلوانزای 
تولید داخل، گفت: واکسن آنفلوانزا از سال 
گذشته در کشور تولید و در دسترس عموم 
قرار گرفته است. این واکسن توسط جوانان 
دانشمند داروسازی و با فناوری کاماًل بومی 
و دانش بنیان به تولید انبوه رسیده و افتخار 
بزرگی برای کشور است.وی افزود: امسال 
تأمی��ن ۲.۵ میلیون دوز واکس��ن آنفلوانزا 
پی��ش بینی ش��ده که حدود ی��ک میلیون 
دوز آن از محل واکس��ن های تولید داخلی 
و مابقی از طریق واردات تأمین شده است.

دارایی با بیان اینک��ه بهترین زمان تزریق 
واکس��ن آنفلوانزا اواسط ش��هریور و اوایل 
مهر اس��ت، گفت: بخش��ی از واکسن های 
تأمین ش��ده در اختیار معاونت بهداشتی و 
بخش��ی دیگر به منظور دسترسی عمومی 
در داروخانه های سراس��ر کشور توزیع و با 
لزوم ثبت در س��امانه تیتک عرضه خواهد 

شد.

ورود اتوبوس های جدید قبل مهر 
به تهران

کمتر از ۲۰ روز دیگر مدارس بازگشایی و به 
حجم سفرهای شهری در تهران افزوده می 
ش��ود. ش��هردار پایتخت می گوید؛ گشایش 
ب��زرگ در ح��وزه حم��ل و نق��ل عمومی 
بزودی حاصل می ش��ود.  توس��عه و بهبود 
حمل و نقل عموم��ی در تهران از مطالبات 
اصلی ش��هروندان در حوزه ش��هری است. 
مطالبه ای که تحقق آن در مدیریت شهری 
سابق  چندان مورد توجه قرار نگرفت واین 
موضوع گالی��ه تهرانی ها و وضعیت کنونی 
حمل و نقل به ویژه اتوبوسرانی را رقم زد.اما 
توجه به مس��اله رفع مشکالت حمل و نقل 
عموم��ی از اهداف و برنامه ه��ای مدیریت 
شهری کنونی قرار گرفته و شهردار پایتخت 
اهتم��ام ویژه ای بر روی ای��ن موضوع دارد. 
علیرضا زاکانی ش��هردار تهران مدتی پیش 
اعالم کرد: کش��ور در آس��تانه یک تغییر و 
تحول ب��زرگ قرار گرفته و ام��روز نیازمند 
الگوسازی برای ش��کل گیری تمدن نوین 
اس��المی هس��تیم. تمام تالش دشمن این 
اس��ت که از ش��کل گیری و ارائ��ه الگویی 
مبتنی بر آرمان ه��ا جلوگیری کند؛ بنابراین 
توجه به ابعاد انقالب و ضرورت های تحول 
در کش��ور ض��روری و کم��ک به س��اختن 
الگو امری حیاتی و واجب اس��ت.در همین 
راستا ش��نبه های امید و افتخار راه اندازی و 
افتتاح و کلنگ زن��ی پروژه های جدید آغاز 
ش��د؛ پروژه هایی که به گفته شهردار تهران 
جزو آرزوهای مدیریت شهری در سال های 
گذش��ته بوده است.به گفته زاکانی با تالش 
های ش��بانه روزی در شورا و شهرداری هر 
هفته ت��ا ۱۲ بهمن افتتاح های��ی در غالب 
پروژه های شهری و گاهی ملی را خواهیم 
داش��ت که عمده آنها خاتمه کار اس��ت و از 
۱۲ بهمن تا عید بیش از ۴۰ پروژه را هر روز 
افتتاح خواهیم کرد. در نخستین شنبه امید و 
افتخار پایانه زیرزمینی اکباتان افتتاح شد این 
پایانه پس از گذشت ۱۴ سال از زمان شروع 
عملی��ات اجرای��ی آن به عن��وان بزرگترین 
پایانه زیرزمینی قطارهای ش��هری به بهره 
برداری رسمی رسید.آیین کلنگ زنی پروژه 
تکمیل بزرگراه یادگار ام��ام )ره( در دومین 
شنبه امید و افتخار  با حضور شهردار تهران 
و برخی از اعضای ش��ورای ششم پایتخت 
انجام شد و سومین شنبه امید و افتخار هم 
امروز در قالب ۳ پروژه بزرگ شهرسازی در 
نفرآباد م��ورد توجه و اجرا قرار گرفت.بهبود 
وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه 
اتوبوس��رانی هم از برنامه های مهم اس��ت 
برنام��ه ای که همزمان با نزدیک ش��دن به 
بازگشایی مدارس بیشتر حائز اهمیت است.

اخبار

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه باید طرح 
و الگویی مشخص برای درمان معتادان متجاهر در نظر گرفته شود، گفت: 
انتظار می رود شهرداری تهران دستورالعمل درمان و توانمندسازی این افراد 
را طی بازه زمانی تهیه کند. به گزارش فارس، زهرا شمس احسان عضو و 
رئیس کمیته اجتماعی ش��ورای اسالمی شهر تهران در بازدید از مرکز در 
حال ساخت نگهداری معتادین متجاهر جاجرود اظهار داشت: این مرکز به 
دلیل فاصله داش��تن از بافت مسکونی شهر و نیز از نظر مساحت وضعیت 
مناس��بی دارد اما متأس��فانه از نظر تأمین آب ش��رب دچار مشکل است و 
انتظار می رود ش��هرداری تهران در اس��رع وقت، مذاکرات فرابخشی را در 

ای��ن خصوص انج��ام داده و روش و محل تأمی��ن آب مجموعه را تعیین 
تکلیف کند. شمس احسان در این بازدید تاکید کرد: باید مالحظات مربوط 
به طراحی و ساخت این مراکز به صورت دستورالعمل تدوین و مصوب شود 
تا این مراکز طبق استاندارد ساخته شود.  در ادامه این بازید شمس احسان از 
مرکز یاور شهر پنج ویژه نگهداری زنان بازدید کرد. رئیس کمیته اجتماعی 
ش��ورای اس��المی ش��هر تهران با بیان اینکه زنان معتاد متجاهر پس از 
جمع آوری و غربالگری در این مرکز نگهداری می شوند، گفت: در این مرکز 
زنانی که ش��اکی خصوصی خانوادگی دارند نیز نگهداری می شوند.  وی با 
اشاره به اینکه زنان معتاد متجاهر پس از جمع آوری، غربالگری  می شوند، 

خاطرنش��ان کرد:  زنان باردار و دارای زخم باز و عفونی به سامانس��راها و 
بیماران روانی توسط پزشک مجموعه مستقیماً به بیمارستان روانی ارجاع 
داده می ش��وند. شمس احس��ان افزود: در مراکز یاور شهر خدمات پزشکی، 
روانشناس��ی، مددی��اری و ... به مددجویان ارائه می ش��ود. عضو ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران با بیان اینکه باید طرح و الگویی مش��خص برای 
درمان مددجویان در نظر گرفته شود، گفت: انتظار می رود شهرداری تهران 
دس��تورالعمل درمان و توانمندس��ازی این افراد را طی بازه زمانی و چرخه 
درمان مش��خص تهیه کند و مددجویان براس��اس آن دوره درمان خود را 

گذرانده و به زندگی سالم در آغوش خانواده و جامعه بازگردند. 

لزوم تدوین دستورالعمل طراحی و ساخت مراکز نگهداری معتادین متجاهر 
رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران:

هزینه »مسکن« در »سبد هزینه خانوارایرانیان« از 33.۵ تا ۶۰ رصد 
عضو هیات رئیس��ه ش��ورای اس��المی شهر 
تهران با اشاره به تصویب طرح محله نفرآباد 
شهر ری در کمیسیون ماده پنج و آغاز اجرای 
این طرح در آینده ای نزدیک از ساماندهی این 
محله در جوار حرم عبدالعظیم حسنی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، جعفر شربیانی در آیین آغاز 
س��اخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران 
توسط قرارگاه جهادی مسکن شهر تهران که 
امروز در تاالر ش��یخ صدوق حرم عبدالعظیم 
حسنی با حضور رئیس و اعضای شورای شهر 

تهران، شهردار تهران، فرماندار شهرستان ری 
و تولیت آستان حرم عبدالعظیم حسنی برگزار 
ش��د، اظهار کرد: اینکه هزینه مسکن در سبد 
هزینه خانوار امروز به چه میزان رس��یده است 
و چه بخش��ی از درآمد خانوارها صرف هزینه 
مسکن می شود باید گفت در جهان به صورت 
میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد خانوارها صرف 
مسکن می شود این در حالی است که در کشور 
ما از س��ال ۷۱ تا سال گذشته این سهم بین 

۳۳.۵ تا ۶۰ درصد نوسان داشته است.

در برخی مناطق بیش از ���۱.۵ برابر درآمد 
خانوار هزینه مسکن می شود

وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به ش��رایط موجود 
می توان انتظار داش��ت که این سهم در سال 
۱۴۰۱ افزایش داشته است. با محاسبه اعداد 
و ارقام هزینه مسکن، اجاره بهاء و ... متوجه 
می شویم در برخی مناطق بیش از ۱.۵ برابر 
درآمد خانوار هزینه مس��کن می ش��ود.وی با 
تاکید بر این ک��ه مولفه های کالن اقتصادی 
باعث شده تا مسکن از یک کاالی مصرفی 

به یک کاالی سرمایه ای تبدیل شود، اضافه 
کرد: همین تاثیرگذاری هزینه های مس��کن 
در س��بد خانوار را باال برده است. شهرداری 
تهران در دوره جدید براس��اس بند ۲۱ ماده 
۵۵ قانون ش��هرداری ها به موضوع مس��کن 
ورود پیدا کرده و به کمک دولت آمده اس��ت 
و با تش��کیل قرارگاه جهادی مسکن در امور 
مختلف مس��کن تس��هیل گری می کند و با 
اموری همچ��ون تامین زمین و کوتاه کردن 
فرآین��د صدور پروانه و در حوزه های مختلف 

س��عی کرده نقش آفرینی داش��ته باشد.این 
عضو شورای اسالمی شهر تهران در بخش 
دیگری از صحبت های خود به موضوع محله 
نفرآباد شهر ری اشاره کرد و افزود: ۳۰ سال 
بی توجهی و برنامه و طرح های مختلف باعث 
ش��ده این محله به فضایی نامتناسب با جوار 
عبدالعظیم حسنی تبدیل ش��ود. محله ای با 
قدمتی بیش از ۴۰۰ سال که متاسفانه بافت 
اجتماعی و اصیل این محله نیز جابه جا شده 

است. 

مزایای قانون رتبه بندی و معلمانی که هنوز منتظراند
محرومان از رتبه بندی به دنبال حق خود هستند

معلمانی که با وجود سابقه کار طوالنی، طی کردن مراحل 
متعدد اس��تخدام و پشت سر گذاشتن هزاران ساعت دوره 
ضمن خدمت نمی توانن��د درک کنند چرا باید احکام آنها 
با دیگر معلمان فرق کن��د. به گزارش مهر، با اینکه چند 
سال است که فرهنگیان به دنبال تحقق نظام رتبه بندی 
هس��تند اما باز هم بخش��ی از آنان از قان��ون رتبه بندی 
جامان��ده اند.طی نظ��ام رتبه بندی که ای��ن روزها قانون 
شده قرار اس��ت صالحیت های حرفه ای معلمان بررسی 
ش��ود و حقوق و دریافتی به نس��بت شایستگی های آنان 
افزایش یابد.کمبود بودجه در س��ال های قبل مانع از این 
شده بود که نظام رتبه بندی، حالل معیشت معلمان باشد. 
این کمبود بودجه تا س��ال جاری ادامه یافت تا حدی که 
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش معتقد است در دولت 
س��یزدهم هم بودجه کافی برای تحقق این قانون وجود 
نداشت و او اگر جای رئیس جمهور بود الیحه رتبه بندی 
را از مجلس پس می گرفت.با تمام این کمبود بودجه ها و 
پس از جلسات متعددی که کارشناسان وزارت آموزش و 
پرورش با س��ازمان برنامه و بودجه داش��تند؛ در نهایت در 
تابس��تان سال جاری نظام رتبه بندی معلمان به تصویب 
نهایی رسید تا بررسی ها برای تعیین رتبه معلمان آغاز شود.
با وجود تالش های صورت گرفته برای تصویب این قانون 
از س��وی دولت و توجه مجلس برای افزایش بودجه این 
قانون، با این حال همچنان بخشی از فرهنگیان از مزایای 
رتبه بندی جا مانده اند.بس��یاری از معلمانی که در ش��رف 
بازنشس��تگی بودند؛ برای آنکه تحت پوشش قانون رتبه 
بندی باش��ند خدمت خود را در ای��ن وزارت خانه برای دو 
س��ال ادامه دادند؛ در حالی که بسیاری از معلمان جوان با 
ده س��ال سابقه و در حالی که هنوز بیش از نیمی از مدت 
خدمت خود را نگذرانده اند؛ از رتبه بندی محروم هس��تند. 
معلم های نهضت سوادآموزی، نیروهای قراردادی و طرح 
 که معلمانی مهر آفرین از این جمله هستند.بخشی از
هنوز مشمول رتبه بندی نشده اند؛ معلمان طرح مهرآفرین 
هستند. به دنبال مصوبه جلسه هیأت دولت در تاریخ ۲۹/ 
 ۱۳۹۱  /۹ یک طرح استخدامی با مجوز معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به باالترین مقام 
دستگاه اجرایی و استانداران داده شد تا بعد از طی مراحل 
اداری و آزمون های استخدامی، دستگاه های اجرایی اقدام 
به اس��تخدام نیرو کنند. وزارت آم��وزش و پرورش هم در 
راستای همین طرح اقدام به جذب معلمانی نمود که حاال 
از ط��رح رتبه بندی جا مانده اند. بخش دیگری از معلمان 
جامانده از رتبه بندی، معلمان پیمانی یا قراردادی هستند 

که در س��ال ۱۳۹۱ و بعد از گزینش های الزم در مناطق 
محروم کشور به کار گرفته شدند.

محرومان از رتبه بندی به دنبال حق خود هستند ���
یک��ی از معلمان محروم از رتبه بندی در گفتگو با مهر با 
بیان اینکه ما از جمله نیروهای قرارداد کار معین هستیم 
که با نیروهای مهرآفرین هم همکار بودیم؛ گفت: برخی از 
نیروهای مهرآفرین توانستند با فعالیت در مناطق محروم 
پیمانی ش��وند؛ اما به دلیل اینکه ظرفیت مدارس حتی در 
مناطق محروم هم پر شده بود افرادی مثل من نتوانستیم 
نیروی پیمانی شویم؛ در حال حاضر بسیاری از از فرهنگیان 
چ��ه از نیروهای مهرآفرین و چ��ه از نیروهای قرارداد کار 
معین از رتبه بندی محروم شدند.این معلم افزود: در حالی 
ک��ه قرار بود رتبه بندی ش��امل همه نیروهای آموزش��ی 
وزارت آموزش و پرورش ش��ود؛ بسیاری از فرهنگیان از 
رتبه بندی جامانده اند. ما هنوز تبدیل وضعیت نشده ایم. ما 
از سال ۸۶ از جمله نیروهای شرکتی بودیم که از سال ۸۹ 
قراردادی شدیم و تا به امروز نیروهای قراردادی مانده ایم.

وی با بیان اینکه سال ها معلم ابتدایی در در دوره های سوم 
و چهارم بودم گفت: ۲۶۸ ساعت دوره آموزشی استخدامی 
از پای��ه اول تا پنجم را گذراندی��م. دوره های ریاضی اول 
ت��ا پنجم یا حتی آماده ش��دیم تا کالس ه��ای هنر اول 
تا پنج��م را هم آموزش دهیم. ۲۶۸ س��اعت آموزش به 
عنوان دوره های قبل استخدام و بدو استخدام اعالم شده 

است در حالی که بعد از آن اسم این دوره ها به دوره های 
توجیهی تغییر دادند این ظلمی که در حق ما ش��ده است.
این معلم مناطق کم برخوردار گفت: مسئوالن آموزش و 
پ��رورش فرقی بین معلمان نگذارن��د؛ برخی از نیروها به 
دیوان عدالت اداری ش��کایت کردند و پیمانی ش��دند در 
حالی که بعضی نتوانس��تند شکایت کنند و از حقوق خود 
محروم ماندند برخی کس��ی را داش��تند که آنها را توصیه 
کند در حالی که برخی توصیه نامه را نداش��تند.مدیر یک 
دبستان در استان خوزستان که از نیروهای مهرآفرین بوده 
است به مهر گفت: من مدیر یک مدرسه از نیروهای طرح 
مهرآفرین هستم. ما واقعاً مورد ظلم واقع شده ایم. بسیاری 
از همکاران ما مشمول رتبه بندی شدند اما ما شامل این 
طرح نشدیم. ۱۶ سال سابقه کار دارم ما قرارداد کار معین 
هستیم که پیمانی شده ایم و حکم ما پیمانی است. ما در 
دوره های فرهنگیان ش��رکت کردیم و پس از آن دو سال 
لیسانس خود را در دانشگاه فرهنگیان گرفتیم. این مدیر 
ب��ا گالیه از اینکه بعد از ۱۵ س��ال به ما می گویند بیایید 
دوباره آزمون تأیید صالحیت بدهید؛ گفت: ما ۲۹۶ ساعت 
آموزش��ی را برای کسب صالحیت الزم گذراندیم. بعد از 
آن مدرک لیسانس خود را از دانشگاه فرهنگیان گرفتیم؛ 
از آن زمان هم تاکنون ۱۷۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن 
خدمت داریم که همه آنها مربوط به کس��ب شایس��تگی 
فرهنگیان اس��ت. شخص من ۱۶ سال سابقه ی کار دارم 

و حتی از جمله نیروهای پیمانی وزارت آموزش و پرورش 
محسوب می ش��ویم.او با بیان اینکه صالحیت ما سال ها 
قبل بررسی ش��ده است؛ افزود: من مدیر یکی از مدارس 
ابتدایی در مناطق کمتر برخوردار استان خوزستان هستم 
و گواهی های الزم را به برخی از همکاران جهت ارتقای 
رتبه امضا کردم اما خودم از رتبه بندی محروم ماندم. این 
واقعاً ظلم اس��ت افرادی که با سابقه بسیار کم ظرف دو 
سال مشمول رتبه بندی می شوند اما امثال من که سال ها 
فعالیت کرده و دوره های الزم را هم سپری کردند از رتبه 
بندی محروم می ش��وند.این مدیر با گالیه از اینکه بعد از 
۱۶ س��ال سابقه و تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باز هم 
مش��مول رتبه بندی نشده اس��ت؛ افزود: کارگزینی به ما 
می گوید اطالعات خود را در سامانه ثبت نکنید تا موقعی 
که بخش��نامه ای نیامده است شما مش��مول رتبه بندی 
نمی ش��وید؛ وزارت آموزش و پرورش حتی علی الحساب 
رتبه بندی را هم به ما نداده اس��ت تا بگوید ما مش��مول 
این رتبه بندی نمی ش��ویم.معلم دیگری که از س��ال ۸۸ 
وارد بدنه آموزش و پرورش ش��ده اس��ت هم در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: من در ابتدا معلم پیش دبستانی بودم و 
بعد از آنکه ما را چندین سال تبدیل وضعیت نکردند تا ما 
در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و در سال ۹۴ رأی 
خ��ود را گرفتیم و در نتیجه آن در س��ال ۹۴ به کارگیری 
ما تأیید ش��د اما برخی از همکاران ما مشمول رأی دیوان 
نیس��تند آن ها در دولت احمدی ن��ژاد به عنوان نیروهای 
قرارداد کار معین محسوب شدند.این معلم که در منطقه 
کاکاوند اس��تان لرستان خدمت می کند، با اشاره به اینکه 
افرادی که به دیوان عدالت اداری شکایت کردند در شش 
مرحله به دانشگاه فرهنگیان معرفی شدند؛ گفت: اما ما جا 
مانده ایم تعداد جاماندگان زیاد نیست ما در منطقه کاکاوند 
لرس��تان تنها چهار نفر هستیم که از دوره های صالحیت 
دانش��گاه فرهنگیان جا ماندیم. در شهر خرم آباد تنها ۲۰ 
نفر جا مانده از دوره های دانش��گاه فرهنگیان وجود دارد.
در حال حاض��ر نیروهای مهرآفرین و کار معین وضعیت 
نامش��خص در مورد رتبه بندی دارند از این دو دسته هر 
کس که توانس��ت ارتباطی داشته باشد از جمله نیروهای 
پیمان��ی ش��د.این روزها معلمانی که با وجود س��ابقه کار 
طوالنی، طی کردن مراحل متعدد برای اس��تخدام، پشت 
سر گذاشتن هزاران س��اعت دوره ضمن خدمت یا حتی 
گرفتن مدرک از دانش��گاه فرهنگیان، هنوز مشمول رتبه 
بندی نشده اند، نمی توانند درک کنند چرا باید احکامشان با 

دیگر معلمان فرق کند.

رئیس ش��ورای ش��هر تهران گفت: منطقه ۱۲ یکی از 
مناطق قدیمی تهران اس��ت و باید در این منطقه نیز 
مسکن ساخته ش��ود. به گزارش مهر، مهدی چمران 
در آئین آغاز س��اخت ۵ هزار واحد مس��کونی در شهر 
تهران با اش��اره به حل مش��کالت تهران گفت: خانه 
س��ازی و آبادانی بس��یار مشکل اس��ت.وی ادامه داد: 

وزیری س��اخت مس��کن را در تهران تمام کرد اما راه 
اندازی دوباره این کار سخت است و امیدواریم مجدداً 
راه بی افتد.چمران با بیان اینکه برای ساخت ۴ میلیون 
مسکن همه باید به یکدیگر کمک کنند اظهار کرد: اگر 
مردم خود پای کار بیایند این کار بهتر انجام می ش��ود 
و انشااهلل با حضور مردم در میدان مسکن بهتر ساخته 

شود.رئیس ش��ورای شهر تهران تصریح کرد: بهترین 
مس��کن ها را در جهان ساخته ایم و معماری ما در دنیا 
حرفی برای گفتن داشته اس��ت و انشااهلل نفر آباد نیز با 
روش درست ساخته ش��ود.وی بیان کرد: انشااهلل این 
خانه ها با معماری ایرانی و قابل قبول س��اخته شوند تا 
مردم و در این خانه ها آرامش و آس��ایش داشته باشند.

چمران گفت: حت��ی می توان این خانه ها را به صورت 
ویالیی ساخت و اصراری برای ساخت خانه های بلند 
نیست زیرا شاید این خانه ها در شأن حضرت عبدالعظیم 
حسنی نباشد.رئیس شورای شهر تهران گفت: انشااهلل 
همه شاهد حرکت خوب و نویی در تهران باشیم و در 

منطقه ۱۲ نیز باید این خانه ها ساخته شود.

لزوم ساخت مسکن در منطقه ۱۲ 
چمران مطرح کرد؛

شناسایی ۸ هزار کودک دارای اختالالت بینایی در کشور
صفاری فرد خبر داد؛

معاون پیش��گیری از معلولیت های س��ازمان بهزیستی، 
از شناس��ایی ۸ هزار ک��ودک دارای اخت��الالت بینایی 
در کش��ور خبرداد.به گزارش مهر، افروز صفاری فرد، در 
حاش��یه اجرای کارگاه منطقه ای ارزشیابی علمی برنامه 
پیش��گیری از تنبلی چش��م در جم��ع خبرنگاران ضمن 
اش��اره به فعالیت های دفتر پیش��گیری از معلولیت های 
این معاونت بهزیس��تی که ش��امل غربالگری شنوایی، 
بینای��ی، مش��اوره ژنتی��ک، پیش��گیری از معلولیت در 
دوران س��المندی و آگاه س��ازی زنان سرپرس��ت خانوار 
اس��ت، اجرای ط��رح غربالگری ش��نوایی و بینایی را از 
موفقی��ت ترین طرح ه��ای این معاونت عن��وان کرد و 
اف��زود: از زمان آغاز اجرای ط��رح غربالگری بینایی که 

از س��ال ۷۵ آغاز ش��د حدود ۵۰ میلی��ون کودک تحت 
پوش��ش غربالگری بینای��ی قرار گرفت��ه و از این تعداد 
۳۷۰ هزار کودک دارای مش��کل بینایی، شناسایی شده 
و در دوران طالیی درمان که بین ۳ تا ۶ س��ال است به 
مراکز درمانی ارجاع داده ش��دند.وی ادامه داد: پیش تر، 
اجرای این طرح از آبان ماه آغاز می ش��د اما از دو سال 
پیش، طرح مذکور از اردیبهشت ماه تا پایان سال جاری 
اجرا می ش��ود.صفاری فرد تصریح کرد: در برش هایی از 
اجرای غربالگری بینایی تنها درصدی از کودکان جامعه 
هدف تحت پوشش اجرای این طرح قرار می گرفتند اما 
اکنون بهزیس��تی مکلف شده همه کودکان ۳ تا ۶ ساله 
را حدوداً ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک( تحت پوش��ش 

ای��ن طرح قرار دهد.معاون پیش��گیری از معلولیت های 
سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴ هزار 
کودک دارای عارضه تنبلی چشم و ۴ هزار کودک دارای 
اختالالت عیوب انکس��اری و سایر اختالالت شناسایی 
ش��د که با مداخالت بهزیس��تی کمک هزینه جراحی و 
تهیه عینک و عیوب انکس��اری پرداخت شد.وی با بیان 
اینکه امسال طی تفاهم نامه ای که بین سازمان بهزیستی 
با بنیاد ۱۵ خرداد منعقد شد، مقرر شد هزینه تهیه عینک 
به خانواده های نیازمند از سوی بنیاد ۱۵ خرداد پرداخت 
شود که این موضوع سبب می شود اعتبارات سازمان به 
سمت اجرای بهتر طرح ها سوق یابد.صفاری فرد در ادامه 
با اش��اره به اجرای طرح غربالگری شنوایی از سال ۸۴ 

که بواسطه این طرح نوزادان از بدو تولد مورد غربالگری 
ش��نوایی ق��رار می گیرند، اظه��ار کرد: ن��وزادان پس از 
اینکه مورد غربالگری ش��نوایی قرار می گیرند به مراکز 
منتخب معرفی و تحت پیگیری قرار می گیرند و در مورد 
کودکان مشکوک به اختالالت شنوایی نیز کمک هایی 
شامل کاشت حلزون، تربیت شنیداری و سمعک صورت 
می گیرد.مع��اون پیش��گیری از معلولیت های س��ازمان 
بهزیس��تی با اش��اره پوش��ش ۹۲ درصدی اجرای طرح 
غربالگری ش��نوایی طی سال گذش��ته، گفت: این طرح 
در س��ال های کرونا با تحت پوشش قراردادن ۸۷ درصد 
از نوزادان، ایران را جز کش��ورهای سرآمد در غربالگری 

شنوایی معرفی کرده است.
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اقتصاد خرد

اعالم قیمت خرید تضمینی برنج در 
هفته جاری

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید 
تضمینی برنج این هفته اعالم می شود، گفت: 
برنامه تولید محصوالت اساسی در گلخانه ها، 
در دس��تورکار قرار گرفته اس��ت.به گزارش 
فارس،جواد س��اداتی نژاد اظه��ار کرد: قیمت 
خری��د تضمینی برنج در هفت��ه جاری اعالم 
خواهد ش��د، علت تاخیر آن نیاز به داش��تن 
مصوبه اس��ت که به زودی تصویب می شود.
وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه پس از 
مردمی سازی یارانه ها فشار به تولیدات مربوط 
به صنعت دام و طیور بیشتر شده است، گفت: 
ب��ا این وجود تولیدات با ق��درت ادامه دارد و 
مشکلی از نظر تامین بازار نیست.ساداتی نژاد 
گف��ت: س��ختی هایی در خری��د تضمینی به 
دلیل تغییرات ریل س��اختاری وجود داش��ته 
اس��ت، س��اماندهی مازاد تولید بازار دام با دو 
اقدام ذخیره س��ازی در داخ��ل و صدور مجوز 
صادرات انجام می شود. وی همچنین اعالم 
کرد: رتبه بندی کارخانه های تولید خوراک دام 
انجام می ش��ود و حدود ۸۰ کارخانه تولید دام 
وجود دارد که ظرفیت آنها باالی ۲۵ میلیون 
تن است و بخش خصوصی در این حوزه ورود 
کرده و باید برای ارتقای کیفیت خوراک دام 
تالش کنیم.وزیر جهاد کش��اورزی همچنین 
از بخ��ش مهم دارو و واکس��ن در س��المت 
محصوالت دامی خب��ر داد و گفت: برگزاری 
نمایش��گاه ها می تواند در ارتق��ای بهره وری 
تولید موثر باش��د. س��اداتی نژاد اف��زود: قصد 
داریم برای دس��تیابی به خودکفایی در کشت 
س��بزی و صیفی،  گلخانه ها را  به کار گیریم، 
  برای تحقق این هدف در فاز اول مهم است 
ک��ه صد هزار هکتار گلخانه ایجاد کنیم. این 
در حالی اس��ت که گلخانه های موجود کشور 
۲۳ هزار هکتار اس��ت، بنابراین نیاز است ۸۰ 

هزار هکتار گلخانه جدید احداث کنیم.

فروش بلیت های هوایی اربعین تنها 
ازطریق ایرالین ها

مع��اون حمل و نقل وزارت راه و شهرس��ازی 
گف��ت: س��ازمان هواپیمایی کش��وری اعالم 
ک��رده که ف��روش بلیت های اربعی��ن فقط از 
طریق س��ایت های خود ایرالین ها انجام شود 
و آژانس های هواپیمایی فروش بلیت نخواهند 
داش��ت.به گزارش ایسنا، ش��هریار افندی زاده 
درباره تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل در 
تردد زائرین اربعین، گفت: در حمل ونقل ریلی 
افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت و با تاکید 
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، قیمت بلیت 
رفت و برگشت تهران–نجف و تهران–بغداد از 
۱۵ شهریورماه شش میلیون تومان تعیین شده 
است که نس��بت به قیمت های قبل، کاهش 
پیدا کرده است.وی افزود: سازمان هواپیمایی 
کشوری هم به تمام شرکت های ایرالین ابالغ 
کرده است که فروش بلیت های اربعین فقط از 
طریق س��ایت های خود ایرالین ها انجام شود 
و آژانس های هواپیمایی فروش بلیت نخواهند 
داشت. وزیر راه و شهرسازی تاکید بسیاری بر 
این موضوع داشته و در این راستا هم بازرسان 
وی��ژه وزارت راه و شهرس��ازی در پایانه ه��ا 
مستقر ش��ده اند.معاون حمل ونقل وزارت راه و 
شهرس��ازی اضافه کرد: در بخش حمل ونقل 
جاده ای هم ما با جابه جایی حدود ۱.۵ میلیون 
زائ��ر اربعین در ن��اوگان حمل ونقل عمومی و 
حدود س��ه میلیون نف��ر در بخش حمل ونقل 
ش��خصی روبه رو هس��تیم. ما نرخ همه انواع 
بلیت ه��ا را در پایانه ها درج کرده ایم و مدیران 
سازمان حمل ونقل و پایانه ها، در پایانه ها میز 

خدمت گذاشته اند. 

۸۰۰ هکتار از اراضی دولتی برای 
ساخت مسکن به وزارت راه تحویل شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره 
تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن گفت: 
به تازگی ۸۰۰ هکت��ار از اراضی دولتی برای 
س��اخت مس��کن به وزارت راه داده ش��د.به 
گزارش فارس،علیرضا فخاری  اظهار کرد: در 
حال حاضر برای اجرای نهضت ملی مسکن، 
مش��کلی برای تامین زمین نداریم و تاکنون 
برای ۱.۷ میلیون واحد مسکونی زمین تامین 
شده اس��ت.این مقام مسئول ضمن اشاره به 
اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مس��کن، 
تاکی��د کرد: تاکنون ۷ ه��زار هکتار از اراضی 
مازاد دولتی شناسایی شده که با تاکید رئیس 
جمهور ۸۰۰ هکتار زمین از سوی دستگاه های 
دولتی به سازمان ملی زمین و مسکن عودت 
داده شده اس��ت.وی افزود: در تهران وزارت 
جهاد کشاورزی ۲۷ هکتار زمین برای ساخت 
مس��کن را به س��ازمان ملی زمین و مسکن 

عودت داده   است. 

اخبار

فروش پروازهای اربعین بدون اختالل 
ادامه دارد

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری 
با اش��اره به این که فروش پروازهای اربعین 
ب��دون اختالل در حال انجام اس��ت، گفت: 
حمل ونقل هوایی حداکثر می تواند ۱۰۰ هزار 
تقاضا را پوشش دهد.به گزارش تسنیم،حسن 
خوشخو ، اظهار کرد: فروش بلیت پروازهای 
اربعین همچنان ادامه دارد و در زمان حاضر 
س��ه ش��رکت ایرتور، آتا و قش��م ایر در حال 
فروش بلیت پروازهای اربعین هستند.وی با 
بیان این که عملکرد شرکت های هواپیمایی 
از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در حال 
رصد اس��ت، افزود: با توج��ه به قیمت بلیت 
رفت و برگشت پروازهای اربعین، درخواست 
بس��یار زیادی برای س��فر به عتبات عالیات 
وج��ود دارد.وی ادامه داد: بر اس��اس برآورد 
صورت گرفته حدود ۵ میلیون نفر در اربعین 
امسال به عراق سفر می کنند؛ اگر ۱۰ درصد 
برای بخش هوایی درخواس��ت داشته باشند 
حدود ۵۰۰ هزار نفر می ش��ود. این در حالی 
است که صنعت بیش��تر از ۱۰۰ هزار تقاضا 
را نمی تواند پاس��خ دهد.مع��اون هوانوردی 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت ها 
همچن��ان در حال فروش بلی��ت پروازهای 
اربعین هس��تند و اختاللی در ای��ن روند به 

وجود نیامده است.

تأیید عرضه گوشت اسب و االغ
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: 
عرضه گوشت اس��ب و االغ در کشور وجود 
دارد ام��ا میزان آن نگران کننده نیس��ت.به 
گزارش مه��ر، حامد زارعی درب��اره مباحث 
مط��رح ش��ده مبنی بر عرضه گوش��ت تک 
س��م ها از جمله اس��ب و االغ اظهار داشت: 
بر اس��اس گزارش��اتی که به ما رسیده این 
مس��ئله صحت دارد اما می��زان آن در حدی 
نیس��ت که مردم بخواهند نگران شوند.وی 
افزود: البته با کشتارهای غیرمجاز که شیوه 
و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
مواجه هستیم به عنوان مثال کسانی که دام 
را در کنار خیابان و یا خارج از کشتارگاه بدون 
ناظر بهداشتی، ذبح می کنند اما اینکه بگوییم 
عرضه گوش��ت تک سم ها در میزان باال در 
کش��ور رواج دارد، چنین مس��ئله ای صحت 
ندارد.زارع��ی در بخش دیگری از س��خنان 
خود در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی بر اینکه 
گفته می ش��ود از گوش��ت برخی حیوانات از 
جمله گربه ها در تولید سوس��یس و کالباس 
اس��تفاده می ش��ود، این مس��ئله را رد کرد و 
گفت: این مس��ئله را قویاً تکذیب می کنم و 
هیچ گربه ای برای تولید سوسیس و کالباس 
کشته نمی شود.زارعی با اشاره به اینکه طبق 
قانون در تمام اماکنی که به تولید، پرورش و 
یا کشتار دام مشغول هستند، ناظر بهداشتی 
وجود دارد که بر فرآیند کار نظارت می کند، 
تصریح ک��رد: تأیید صالحی��ت این ناظران 
بهداشتی که دکتر دامپزشک هستند برعهده 
سازمان نظام دامپزشکی است.وی در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تاکنون مواردی 
از تخل��ف در می��ان این دامپزش��کان وجود 
داشته اس��ت؟ گفت: قطعاً تخلفاتی بوده که 

با آنها برخورد شده است.

رکود در بازار لوازم خانگی
با وج��ود افزایش هزینه ه��ای تولید امروز 
افزای��ش قیمت ه��ا در بازار ل��وازم خانگی 
منطقی نیس��ت و فعال تصمیمی به افزایش 
قیمت ه��ا از جانب تولیدکنن��دگان  گرفته 
نش��ده اس��ت.به گزارش تس��نیم،  در حال 
حاضر حدود ۶ ماه از س��ال می گذرد و بازار 
خری��د و فروش ل��وازم خانگی با تنش های 
مختل��ف قیمتی روبرو ش��ده اس��ت. از یک 
طرف تولیدکنندگان بر افزایش قیمت ها به 
واسطه تغییرات قیمتی مواد اولیه اصرار دارند 
و از طرف دیگر مردم به خاطر کاهش قدرت 
خرید تمایلی به خرید ل��وازم خانگی ندارند.
اکثر فروشندگان لوازم خانگی معتقدند طی 
دو م��اه اخیر تولیدکنندگان ج��رات افزایش 
قیم��ت را ندارند چرا که معامالت در بازار به 
صفر رسیده و حتی فروشندگان، کاالها را زیر 
قیمت بازار به فروش می رسانند. از آن طرف 
تولیدکنندگان نیز با ارائه ش��رایط اقس��اطی 
سعی در فروش کاالهای خود دارند تا از آن 
طرف چرخه تولید با اختالل روبرو نگردد.اما 
نکته مهم اینجاست با وجود افزایش هزینه 
های تولید ام��روز افزایش قیمت ها در بازار 
لوازم خانگی منطقی نیست و فعال تصمیمی 
به افزایش قیمت ها از جانب تولیدکنندگان  
گرفته نشده است.یکی از فروشندگان لوازم 
خانگی با اعالم اینک��ه کاالها را زیر قیمت 
کارخانه به فروش می رسانم، گفت: از هفته 
گذش��ته تا امروز فقط ۴ قل��م کاال فروختم 
یخچال دو قول��و را که قبال ۴۲ میلیون می 
فروختیم امروز مجبوریم با قیمت ۳۵ میلیون 
تومان بفروش��یم از آن طرف مصرف کننده 
بازهم تمایلی به خرید ن��دارد.وی ادامه داد: 
یخچال سایدبای ساید نیز ۳۱ میلیون تومان 

از درب کارخانه تحویل گرفته می شود.

رئیس کمیس��یون ام��ور داخلی مجلس با 
اعتقاد به اینکه دولت بدون اتکاء به بخش 
خصوصی به ساخت و س��از انبوه مسکن 
نمی رس��د، گفت: اگر ش��رایط فعلی ادامه 
پی��دا کند در آینده نزدیک با آس��یب های 
غیرقابل جبرانی رو به رو خواهیم ش��د.به 
گزارش خان��ه ملت،محمدصالح جوکار با 
اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی 
بر حل مش��کل مس��کن مردم در دیدار با 

هی��ات دولت، اظهار کرد: از آنجا بخش��ی 
از حوزه فعالیت اقتصادی به مسئله مسکن 
گره خورده اس��ت، مسکن مسئله اساسی 
و کلیدی در کش��ور محسوب می شود لذا 
اگر مسکن  س��ازی در کش��ور رونق بگیرد 
عالوه بر ایجاد اشتغال، بازار و کسب و کار 
نیز رونق خواهد گرفت، ضمن آنکه تولید 
افزایش پیدا می کند، اما تولید مس��کن در 
دولت گذشته تقریبا به صفر رسید و به این 

مهم توجه ای نشد بنابراین باید انباشتگی 
مطالبات مردم در حوزه مسکن را به دلیل 
این کم کاری دانس��ت.نماینده مردم یزد، 
اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک 
در مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: 
مجل��س یازدهم از ابتدای آغ��از کار خود 
قوانینی مانند »قانون مالیات بر خانه های 
خال��ی«، »قان��ون مالی��ات ب��ر خانه های 
لوکس« و »قانون جهش تولید مس��کن« 

را با ه��دف کنترل بازار مس��کن و اجاره 
بهابه تصویب رساند و اگرچه دولت اهتمام 
بسیاری برای س��اخت مسکن به صورت 
انبوه داش��ت اما موانع بس��یاری بر سر راه 
آن مانن��د تامین زمین وج��ود دارد.وی با 
بی��ان اینکه هنوز نق��ش دولت و مردم در 
ساخت و سازها مشخص نشده است، ادامه 
داد: به یقین دولت نمی تواند بدون اتکاء به 
توانمندی ه��ای مردم به س��اخت و س��از 

انبوه برس��د بنابراین بخش خصوصی باید 
باعنوان »مشارکت« وارد کار شود در حالی 
اکن��ون با عنوان »پیمانکار« به کار گرفته 
ش��ده اس��ت و تنها در این صورت پروژه 

انبوه سازی مسکن محقق خواهد شد.

دولت بدون اتکاء به بخش خصوصی به ساخت و ساز انبوه مسکن نمی رسد
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس:

خسارت 7 میلیارد دالری صنایع از قطعی برق در تابستان ۱4۰۰
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: تابس��تان ۱۴۰۰ بخش 
صنای��ع ۷ میلیارد دالر از قطعی های نامنظم 
و مکرر برق متضرر ش��ده اس��ت.به گزارش 
مهر، علی رس��ولیان اظهار ک��رد: از ابتدای 
تابس��تان امس��ال تاکنون قطع برق صنایع 
به صورت برنامه ریزی شده و با اطالع قبلی 

ص��ورت گرفته و قطع برق خ��ارج از برنامه 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور کاهش 
یافت��ه که ای��ن موضوع رضایت نس��بی در 
بین صنعت کاران ایجاد کرده اس��ت. امسال 
در برخ��ی روزها هیچ قطعی ب��رق خارج از 
برنامه ای در ش��هرک ها و نواحی صنعتی رخ 
نداده و در برخی روزها کل قطعی برق خارج 

از برنامه در حد یک ساعت بوده است.وی با 
اشاره به قطعی برق غیرمنظم در سال ۱۴۰۰، 
به خصوص در ش��هرک ها و نواحی صنعتی، 
گفت: بر اس��اس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی، تابستان ۱۴۰۰ بخش 
صنایع ۷ میلیارد دالر از قطعی های نامنظم و 
مکرر برق متضرر شده است.رئیس سازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
ب��ا بیان اینکه در ح��وزه صنایع کوچک، هر 
مگاوات برق ۹۶ شغل ایجاد می کند، تصریح 
کرد: بر اس��اس توافق وزارتخانه های نیرو و 
صنعت، معدن و تجارت، سهمیه قطعی برق 
و تعطیلی صنایع ی��ک روز در هفته در نظر 
گرفته ش��د و حتی برخی مواق��ع نیز نیاز به 

اعمال یک روز تعطیل��ی در هفته هم نبود. 
معاون وزیر صمت ادام��ه داد: این وضعیت 
باعث ش��د از ۱۵ خرداد تا پنجم شهریور که 
این برنامه اعمال ش��د، رشد تولید در حوزه 
فوالد ۱۱.۸۴ درصد، در بخش سیمان ۵.۳۵ 
درص��د و در حوزه صنایع فل��زی ۱۸ درصد 

نسبت به بازه زمانی سال گذشته باشد.

پاشنه آشیل نهضت ملی مسکن
طرحی که مطابق انتظار پیش نمی رود؛

ط��رح نهض��ت مل��ی مس��کن یک��ی از اصلی تری��ن 
هدف گذاری های دولت برای خانه دار کردن اقشار آسیب 
پذیر اس��ت. با توجه به مش��کالت صنعت مسکن، قطعا 
اجرای این طرح در مهار بحران مسکن تاثیرپذیر خواهد 
بود؛ با این حال مش��کل اراضی مع��ارض یکی از موانع 
اجرای این طرح اس��ت.به گزارش ایسنا، حدود ۱۱ ماه از 
آغاز اجرای پروژه نهضت ملی مس��کن با ابالغ رس��می 
رییس جمه��ور می گذرد. آمار و ارقام نش��ان می دهد که 
این پ��روژه کالن ۴ میلیون واحدی با وجود مش��کالت 
در حال پیش��رفت است. تا کنون برای ۱.۵ میلیون واحد 
تامین زمین شده، برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی 
صادر ش��ده، ۶۲۲ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند و بیش 
از ۴۳۰ هزار واحد به مرحله ی فونداسیون رسیده است.بر 
اساس آماری که محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
اعالم کرده، ۶۲۲ هزار و ۴۵۸ متقاضی طرح نهضت ملی 
مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب و به طور کلی مبلغ 
۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان در حس��اب های خود واریز 
کرده اند. اوایل مردادماه تعداد افتتاح حساب ها ۵۵۹ هزار 
نفر و آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که آمار از رشد 
۱۱ درصدی افتتاح حس��اب ها حکایت دارد.قرار است در 
این طرح دولت، با هدف رفع معضل مس��کن و برقراری 
عدالت، طی ۴ سال فعالیت دولت سیزدهم ۴ میلیون واحد 
مسکونی ساخته ش��ود و در اختیار اقشار کم درآمد و فاقد 
مس��کن قرار گیرد.با گذشت یک سال از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
در س��ال، مش��کالتی نظیر اراضی معارض، عدم تزریق 
س��هم آورده متقاضیان و همراهی نک��ردن نظام بانکی 
سبب ش��ده که این طرح بر اساس انتظارها پیش نرود و 
بنابر اظهارات برخی سازندگان در بعضی موارد زور دولت 

به شهرداری ها برای صدور پروانه ساخت نمی رسد.
عدم توفیق دولت های قبل در تولید مسکن ���

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در این 
زمینه با اش��اره به لزوم رفع موانع طرح نهت ملی بر این 
باور اس��ت که افزایش نرخ جمعیت جوان کشور، افزایش 
آماره��ای طالق و همچنین روند رو به رش��د بافت های 

فرس��وده سبب انباشت تقاضا در حوزه مسکن شده است 
و به گفته وی مجموع این عوامل باعث ش��د که ساخت 
دو میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر فاقد 
کارآم��دی الزم برای ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای 
مسکن باشد.حسن محتش��م با اشاره به تالش دولتهای 
مختلف پس از انقالب برای مهار بحران مس��کن گفت: 
دولتهای گذشته هر کدام به دنبال آن بوده اند که مشکل 
مسکن را به نوعی حل کنند و بر همین مبنا سیاستهای 
مختلفی نظیر مسکن متری، مسکن استیجاری، مسکن 
جوانان و نظایر آن دنبال شد؛ تا اینکه در دولتهای نهم و 
دهم بزرگترین پروژه مسکن سازی تحت عنوان مسکن 
مهر در کش��ور کلید خ��ورد.وی ادام��ه داد: اگر چه طی 
ی��ک بازه زمانی طوالنی، دو میلیون واحد مس��کونی در 
قالب مس��کن مهر ساخته شد، اما همزمان افزایش سهم 
تقاضای مس��کن سبب خنثی شدن اثرپذیری این میزان 
از عرضه مسکن ش��د و به دلیل خلف وعده دولت وقت 
در تحویل به موقع واحدهای مس��کونی مهر، بسیاری از 

متقاضیان با فروش حق امتیاز خود برای گذران زندگی، 
مجددا به صف افراد فاقد مسکن پیوستند.محتشم تصریح 
ک��رد: در حال حاضر در آس��تانه پایان یکس��الگی دولت 
س��یزدهم هستیم. هر چند که وزیر راه اعالم کرده است 
که در شهریور ماه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن واگذار می شود اما حتی اگر این وعده 
محقق هم ش��ود، این واحدها مربوط به طرح اقدام ملی 

مسکن بوده و ربطی به طرح نهضت ملی مسکن ندارد.
ش�هرداری در حوزه بافتهای فرس�وده تس�هیل گری  ���

کند
اما شهاب س��عادت نژاد کارش��ناس صنعت ساختمان، 
رفع موانع بوروکراس��ی را به عنوان کلید رونق مس��کن 
ارزیاب��ی می کن��د و می گوید: با توجه به اینکه چش��م 
انداز روش��نی از کاهش ریس��ک های غی��ر اقتصادی 
پیش بینی می ش��ود، قطعا ش��رایط بازار مسکن نسبت 
به ش��رایط فعلی بهتر خواهد بود.به گفته وی بخشی از 
مشکالت مسکن ناش��ی از شرایط اقتصاد کالن کشور 

و بخش��ی نیز به شرایط درونی برمی گردد و فاکتورهای 
بیرونی هی��چ مداخله ای بر آنها ن��دارد. به عنوان مثال 
چابک سازی تش��ریفات اداری بخش مسکن موضوعی 
کامال داخلی اس��ت که در نقش پاش��نه آشیل مسکن، 
قفل س��نگینی بر تولید مسکن وارد کرده است.سعادت 
نژاد تاکید کرد: گرانی نهاده های تولید مس��کن شامل، 
زمین، دس��تمزد، نیروی کار و مصالح س��اختمانی سبب 
شده که ساخت مسکن برای سازندگان به صرفه نباشد؛ 
چرا که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، امکان فروش 
واحدهای ساخته شده سخت خواهد بود.این کارشناس 
صنعت س��اختمان ادام��ه داد: با توجه ب��ه انعقاد تفاهم 
نامه نوس��ازی ش��هرداری تهران با انجمن س��ازندگان 
ش��هر تهران امیدواریم ش��هرداری با تسهیل گری در 
صدور جواز و در اختیار قرار دادن زمین های مناس��ب و 
بدون معارض به بخش خصوصی کمک کند تا بتوانیم 
س��اختمانهایی ایمن، با کیفیت و با قیمت مناسب برای 
مردم بسازیم.سعادت نژاد بیان کرد: در واقع موفقیت در 
اجرای این برنامه ها منوط به فراهم شدن زیرساختهای 
الزم اس��ت. در بافتهای فرس��وده مهمترین مساله پیچ 
وخ��م های طاقت فرس��ای اداری مربوط ب��ه اخذ جواز 
ساختمانی اس��ت و شهرداری باید با رفع این مشکالت 
و کاهش تش��ریفات اداری زائد، زمینه افزایش سرعت 
بهس��ازی بافتهای فرسوده را فراهم کند.این کارشناس 
صنعت س��اختمان خاطرنشان کرد: در بخش دولتی نیز 
دولت باید سریعا نسبت به تامین اراضی مورد نیاز طرح 
نهضت ملی مسکن اقدام کند و با الزام بانکها به همراه 
شدن با این طرح، تولید مسکن از طریق این طرح ملی 
را س��رعت دهد.به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش 
قیمت مسکن طی سالهای اخیر و کاهش تولید مسکن، 
قطعا فراهم کردن زیرس��اختها برای رونق مس��کن در 
قال��ب طرح های مختلف ش��امل طرح ه��ای حمایتی، 
بهس��ازی بافتهای فرس��وده و نظایر آن امری ضروری 
اس��ت و با پیش بینی چشم انداز مثبت از احیای برجام، 
بس��یاری بر این باورند که وضعیت بازارهای مختلف از 

جمله مسکن به مراتب بهتر خواهد شد.

این روزها رکودی سنگین بر بازار خودروی پایتخت سایه 
افکنده است، رکودی که به گفته بازاری ها در چند سال 
اخیر بی سابقه بوده و هفته هاست حتی تماسی برای خرید 
یا فروش خودرو گرفته نمی ش��ود.به گ��زارش ایرنا، این 
روزها هرچند با توجه به افزایش جزئی نرخ دالر، رش��د 
یک تا ۱۶ میلیون تومانی قیم��ت خودروهای داخلی را 
در س��ایت ها و فضای مجازی نسبت به حدود سه هفته 
قبل بازار شاهد بودیم، اما واقعیتی که در بازار وجود دارد 
خرید و فروشی انجام نمی شود و نمایشگاه داران خودرو 
می گویند هفته هاس��ت حتی تلفنی برای انجام معامله 
ی��ا عرضه و خری��د خودرو زنگ نخورده اس��ت.با اینکه 
معامالت قفل بوده و در رکود کامل اس��ت، با این حال 
مقایسه قیمت های درج ش��ده در سایت های خودرویی 

و فضای مجازی نش��ان دهنده رش��د نرخ های اعالمی 
برای پ��ژو ۲۰۶ تیپ۲ از ۲۹۵ ب��ه ۲۹۶ میلیون تومان، 
تیبا صن��دوق دار از ۱۹۷ به ۲۰۱ میلیون تومان، کوئیک 
دنده ای از ۱۹۵ به ۱۹۷ میلیون تومان و دنا پالس از ۴۹۰ 
به ۵۰۶ میلیون تومان است.فعاالن بازار معتقدند: هرچند 
گفت وگوهای برجامی بر بازار تاثیرگذار شده، اما همگان 
منتظرند ببینند باالخره اتفاقی حادث می شود یا خیر؟ به 
همین دلیل معامله گ��ران خرید و فروش ها را به تعویق 
می اندازند.آنان همچنین می گویند: قیمت هایی که برای 
خودروها اعالم می ش��ود ثابت نیست و خریداران واقعی 
قدرت چانه زنی برای کاهش قیمت دارند.سعید موتمنی 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت در این 
زمینه گفت: در حدود دو هفته اخیر بازار قفل بوده و چنین 

رکود شدیدی در چند سال اخیر سابقه نداشته است.
تاثیر مثبت واردات بر بازار خودرو ���

وی همچنین در خصوص آیین نامه واردات خودرو اظهار 
داشت: اگر واردات انجام شود در بازار با تاثیر مثبت همراه 
خواه��د بود.این مقام صنفی گفت: اکنون هنوز جزئیاتی 
همچون تعرفه واردات خودرو یا تعداد خودروهای اسقاطی 
برای واردات هر دس��تگاه خودرو مشخص نشده و این 
موضوع س��بب ش��ده تا نتوانیم تحلیل درستی از تاثیر 
واردات خودرو بر قیمت ها و بازار داش��ته باشیم.وی بیان 
داش��ت: به طور مثال، اگر خودروی ۱۰ هزار دالری وارد 
شود و نرخ دالر را ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم، با نرخ 
تعرفه گمرکی صفر درصد حدود ۳۰۰ میلیون تومان تمام 
می ش��ود که در این صورت رقیب خودروهایی همچون 

دنا، س��مند، پژو ۲۰۶ و غیره خواهد ش��د.موتمنی ادامه 
داد: به هرحال خودرو همین که نامش خارجی باشد و از 
آنجایی که ممکن است برندهای خوشنام نیز وارد شوند، 
بر بازار خودروهای داخلی و مونتاژی تاثیرگذار خواهد بود.
گفتنی اس��ت رصد فضای مجازی و سایت های خرید و 
فروش خودرو حاکی اس��ت: هر دستگاه تیبا صندوق دار 
۲۰۱ میلی��ون تومان، تیبا ۲ ح��دود ۲۰۴ میلیون تومان، 
ساینا اس ۲۰۹ میلیون تومان، کوئیک دنده ای معمولی 
۱۹۷ میلی��ون تومان، کوئیک آر )دو رنگ( ۲۰۳ میلیون 
توم��ان، کوئیک با دنده اتوماتی��ک ۳۰۲ میلیون تومان، 
س��مند ال. ایکس ۳۱۵ میلیون توم��ان، پژو پارس ۳۰۵ 
میلی��ون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ م��دل ۹۹ حدود ۳۵۵ 

میلیون تومان ارزشگذاری شد.

رکود سنگین بی سابقه در بازار خودرو
خریداران و فروشندگان در انتظار اخبار تازه؛

کاهش 3۰ درصدی سرانه مصرف مرغ
معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
مصرف سرانه مرغ در کشور ۳۰ درصد کاهش 
یافته است، گفت: با اعطای کاالبرگ و کارت 
الکترونیک محصوالت پروتئینی، این مسئله 
جبران خواهد ش��د.به گزارش مهر، حسین 
دماوندی نژاد در مراس��م افتتاحیه بیس��ت و 
یکمین نمایش��گاه بین الملل��ی دام، طیور و 
آبزی��ان در جمع خبرن��گاران درباره افزایش 
قیمت مرغ به بیش از ۶۵ هزار تومان گفت: 
شاید در مناطقی از شهر گران فروشی اتفاق 
افتاده باش��د اما قیمت مرغ این رقم نیست.
وی با اش��اره به اینکه ما به اس��تان ها ابالغ 
کردی��م که ذخایر م��رغ را در حداکثر میزان 

به بازار تزریق کنند، اضافه کرد: قیمت مرغ 
زن��ده امروز حداکثر ۴۲ ه��زار تومان بوده و 
بر این اساس قیمت مرغ گرم برای مصرف 
کننده نیز باید ۶۰ هزار تومان باش��د.معاون 
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره اینکه 
اگر ص��ادرات محص��والت پروتئینی باعث 
افزایش قیمت می ش��ود، چ��را وزارت جهاد 
کشاورزی اجازه صادرات این محصوالت را 
می دهد؟ گفت: صادرات اگر با برنامه باش��د، 
ن��ه تنها به بازار داخل آس��یب نمی زند بلکه 
برای کش��ور ایجاد ثروت می کند.دماوندی 
نژاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تولید 
کنن��دگان مرغ و تخم م��رغ معتقدند که به 

دلیل افزایش ش��دید قیمت تمام شده تولید 
در داخل کش��ور امکان رقابت با کشورهایی 
مانند ترکیه در بازارهای جهانی وجود ندارد 
و ب��ه همین جهت ما قادر ب��ه صادرات این 
محصوالت نیس��تیم، تصریح کرد: در حال 
حاضر زنجیره های تولید در کش��ور فعالیت 
می کنن��د که ب��رای این زنجیره ه��ا امکان 
صادرات مهیا اس��ت و به این امر مش��غول 
هس��تند. ضمن اینکه کش��ور ترکیه در این 
زمین��ه دامپینگ قیمتی انجام داده که منجر 
به ایجاد مشکل برای صادر کنندگان ایرانی 
شده و ما در حال مدیریت این مسئله هستیم 
تا صادرات از س��ر گرفته شود.وی در بخش 

دیگری از س��خنان خود درباره اینکه تولید 
کنندگان مرغ و تخم مرغ خواس��تار اصالح 
قیم��ت این محصوالت ش��ده اند، ادامه داد: 
قرار است هفته آخر شهریور ماه جلسه ای در 
این زمینه با معاون اول رئیس جمهور برگزار 
ش��ود و در این جلس��ه بحث قیمت بررسی 
خواهد ش��د و اگر قرار باش��د اتفاقی در این 
حوزه رخ دهد، در آن جلسه مشخص خواهد 
ش��د.معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین 
در مورد صادرات دام توضیح داد که س��قف 
صادرات مشخص و شیوه نامه اجرایی آن نیز 
ابالغ شده اس��ت. منتها صادرات دام دارای 
دوره ۲۱ روزه قرنطین��ه اس��ت و فعاًل دام ها 

در ای��ن دوران به س��ر می برند و به محض 
اتمام قرنطینه، اولین محموله دام از کش��ور 
خارج می ش��ود.دماوندی نژاد درباره کاهش 
میزان جوجه ریزی در کش��ور نیز خاطرنشان 
ک��رد: ما با توجه به اینکه تقاضا کاهش پیدا 
کرده بود می��زان جوجه ریزی را نیز کاهش 
دادیم تا بازار مدیریت شود اما گله های مادر 
را حف��ظ کردیم و تخم مرغ های نطفه دار را 
نیز در سردخانه ها نگاه داشته ایم تا در شرایط 
ضروری آنها را به چرخه تولید برگردانیم که 
این اتفاق در حال حاضر رخ داده و بخش��ی 
از این گله ها و تخ��م مرغ های نطفه دار به 

چرخه تولید بازگشتند.
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بانک و بيمه

تمدید برخط بیمه  نامه  های شخص  
ثالث کوثر

برخط  تمدی��د 
بیمه  نامه  های 
ش��خص  ثالث 
بیمه  ش��رکت 
کوثر به منظور 
ارباب   تکری��م 

رج��وع و تس��هیل در ارائه خدم��ات به بیمه  
گذاران در س��امانه »کوثر من« عملیاتی شد. 
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر توسعه 
فناوری های دیجیتال بیمه کوثر، بیمه گذاران 
می توانن��د با مراجعه به س��امانه »کوثر من« 
ب��ه نش��انی https://mykins.ir ، ورود 
به بخش صدور آنالین بیمه نامه و قس��مت 
تمدید بیمه نامه ش��خص ثالث از این خدمت 
اس��تفاده کنند. مجتبی بهرامی خاطرنش��ان  
کرد: راه اندازی این ماژول کمک ش��ایانی به 
بیمه گذاران می کند و از قابلیت های جدیدی 
از جمله به برخط بودن کامل فرآیند تمدید ، 
دریافت کد یکتای قابل اس��تعالم در سامانه 
بیمه مرکزی به صورت لحظه ای، نیاز حداقلی 
به ورود اطالعات توس��ط کاربر و تس��هیل و 
سرعت بخش��ی به فرایند ص��دور بیمه نامه، 
کاه��ش مراجعات حض��وری بیمه گ��ذاران، 
مش��اهده برخط تخفیفات و شرایط بیمه نامه 
و ام��کان انتخاب و ویرایش آس��ان تعهدات 
مالی بیمه نام��ه، راننده و خودروی مورد بیمه 
برخوردار است. وی افزود: با توجه به اهمیت 
حمای��ت از ش��بکه فروش، فراین��د تمدید از 
طریق کد نمایندگان شرکت بیمه کوثر انجام 
ش��ده اس��ت و نماین��دگان در کارمزد صدور 
سهیم خواهند بود. مدیر توسعه فناوری های 
دیجیتال شرکت خبرداد: تمدید بیمه نامه های 
ش��رکت بیمه کوثر در تمامی رشته ها تنها با 
اس��کن QRCODE تعبیه ش��ده بر روی 
بیمه نام��ه  از برنامه ه��ای آتی ای��ن مدیریت 

است.

اعطای 4۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط بانک سپه در مردادماه سال جاری

بی��ش از ۴۱ هزار میلیارد ری��ال در قالب ۹۵ 
هزار فقره تسهیالت تکلیفی تا پایان مردادماه 
سال جاری توس��ط بانک سپه در حوزه های 
ودیعه مسکن، ازدواج، فرزندآوری، وام بدون 
ضامن و قرض الحس��نه خوداشتغالی کمیته 
امداد امام)ره( و بهزیس��تی پرداخت شد.  به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه؛ این 
بانک، به منظ��ور اجرای تکالی��ف ابالغی از 
سوی بانک مرکزی و تثبیت حضور در صدر 
جدول پرداخت تسهیالت بدون ضامن در بین 
بانک های کش��ور از تاریخ ابالغ این طرح از 
بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه سال جاری 
بالغ بر ۲۷۴ هزار فقره پرونده و معادل هفتاد 
و هفت هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال تس��هیالت 
پرداخ��ت کرد که از این تعداد بیش از هجده 
ه��زار میلیارد ریال به ۶۶ ه��زار فقره پرونده 
در مردادماه اختصاص داش��ت. تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج هایی 
 ۱۳۹۷ /۰۱ /۰۱ که تاریخ ازدواج آن ها بعد از
بوده، ۱۲۰ میلیون تومان برای زوج های زیر 
بیست وپنج سال و زوجه های زیر بیست وسه 
سال نیز ۱۵۰ میلیون تومان بود که بانک سپه 
بالغ بر دوازده ه��زار میلیارد ریال را در مرداد 
ماه به هش��ت ه��زار و ۴۶۸ پرونده پرداخت 
کرد. بانک سپه همواره در پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج با کارمزد ۴ درصد، در 
زمره بانک های برتر کشور قرار داشته است. 
این بانک همچنین در حوزه تسهیالت فرزند 
آوری طی مردادماه سال جاری برای ۱۴هزار 
و ۶۶۶ فق��ره پرونده، مع��ادل ۶ هزارمیلیارد 
ریال اختصاص داده است. اختصاص دو هزار 
و ۲۹۱ میلی��ارد ریال به دو هزار و ۶۵۸ فقره 
پرونده تسهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی  
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
نیز اختصاص ۵۶۳ میلیارد ریال به ۶۴۸ فقره 
پرونده تسهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی 
به مددجویان بهزیس��تی، از دیگ��ر اقدامات 
حمایتی از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای 
تس��هیالتی خرد مش��تریان بانک سپه بوده 
اس��ت. تس��هیالت کمک ودیعه مسکن نیز 
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک 
س��په به بیش از ۳ هزار فق��ره پرونده ای که 
از ش��رایط دریافت آن در مردادماه برخوردار 
بودند، به مبلغ یک هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال 

پرداخت شد.

اخبار

بانک س��امان با اعزام چند دستگاه خودپرداز سیار به 
مرز ش��لمچه، خدمات رسانی خود به زائرین اربعین را 
آغاز کرد.  به گزارش س��امان رس��انه، بانک سامان 
با هدف ارائه خدمت به زائرین اربعین س��ه دس��تگاه 
خودپرداز س��یار ب��ه مرز ش��لمچه اعزام ک��رد. این 

دس��تگاه ها به صورت شبانه روزی توس��ط تیم بانک 
سامان که در منطقه مستقر شده اند پشتیبانی خواهد 
ش��د و این فرآیند تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد 
داش��ت. تمامی زائرین با استفاده از کارت های عضو 
ش��تاب و از طریق این دس��تگاه ها می توانند خدمات 

بانک��ی مختلف اع��م از دریافت وجه نق��د تا مبلغ ۵ 
میلی��ون ری��ال در روز، انتقال وج��ه کارت به کارت 
ت��ا س��قف ۱۰۰ میلیون ری��ال در روز، خرید ش��ارژ 
اپراتورهای تلفن همراه و پرداخت قبوض را دریافت 

کنند.

خدمات رسانی بانک سامان به زائرین اربعین

بنگاه های کوچک و متوسط پیشران اقتصاد

تس��هیالت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
یک��ی از مهم ترین نوع تس��هیالت بانکی اس��ت که 
به دلیل اهمی��ت آن دولت تکالیف��ی را برای بانک ها 
مشخص کرده و بانک صادرات ایران موفق شده سهم 
۱۲ درص��دی از کل تس��هیالت اعطایی به بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط را به خ��ود اختصاص ده��د.  به 
گ��زارش روابط عموم��ی بانک صادرات ای��ران به نقل 
از خبرگزاری مهر، تس��هیالت به بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوس��ط یکی از مهم ترین نوع تس��هیالت 
بانکی اس��ت که به دلیل اهمیت آن دولت تکالیفی را 
برای بانک ها مش��خص کرده و بانک مرکزی هرساله 
برای آن دس��تورالعمل های مختلفی را منتشر می کند. 
این تس��هیالت برای بانک ها نیز جذاب اس��ت اما به 
دلیل س��خت گیری های بانک مرکزی در اعطای این 
تس��هیالت همه بانک ها قادر نبودند ت��ا در این حوزه 
موفق عمل کنند.  بر اس��اس تعری��ف قوانین تجارت 
ایران بنگاه های اقتصادی کوچک به بنگاه هایی گفته 
می شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته کمتر 
از ۵۰ نفر باش��ند و بنگاه های اقتصادی متوسط هم به 
بنگاه هایی گفته می ش��ود که تعداد کارکنانش در یک 

سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشند. 
اهمیت بنگاه های کوچ و متوسط برای اقتصاد ایران

بر اس��اس اطالعات آخرین اطالعات منتشرش��ده از 
مجموع ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نیروی کار مشغول در 
کشور، در حدود ۱۹ میلیون و ۳۰۰هزار نفر در بنگاه های 
کوچک و متوس��ط که کمتر از ۵۰ نفر هستند، فعالیت 
دارن��د و تنها ۵ میلیون و ۲۰۰ ه��زار نفر در بنگاه های 
بزرگ مشغول به کار بوده اند. درواقع بنگاه های کوچک 
و زودبازده، س��هم ۷۸ درصدی در اش��تغال کش��ور را 

دارند و مشخص است که نسبت اشتغال در بنگاه های 
کوچک و متوسط به کل اشتغال بنگاه ها طی سال های 
۹۰ تا ۹۷ افزایش یافته اس��ت. در خصوص اهمیت این 
بنگاه های اقتصادی برای هر کش��وری باید گفت که 
برای همه دنیا این موضوع دارای اهمیت زیادی است. 
به عنوان نمونه بر اساس آمار کمیسیون اروپا، ۸۳ درصد 
از خلق فرصت های ش��غلی جدی��د در اتحادیه اروپا در 

س��ال های اخیر برعهده بنگاه های کوچک و متوس��ط 
بوده است.

سالم ترین و کاراترین تسهیالت ���
برای ادامه حیات این بنگاه ها به تسهیالت بانک ها نیاز 
دارند. در ش��رایطی که اقتصاد به مشکالتی مانند رکود، 
تورم و تحریم  مواجه است، بانک ها بعضاً به بنگاه های 
با دیده تردید نگاه می کنند و نگران وصول تس��هیالت 
خود هس��تند، ل��ذا بنگاه های اقتصادی با ریس��ک باال 
تسهیالتی دریافت نمی کنند. به همین دلیل دولت های 
دوازدهم و س��یزدهم و همچنین بانک مرکزی شرایط 
خاصی را برای پرداخت تسهیالت به این بنگاه ها در نظر 
گرفته که شرایط را برای بانک ها اندکی بهتر می کند. بر 
اساس همین تغییرات، تسهیالت به بنگاه تسهیالت به 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط یکی از سالم ترین 
تس��هیالت در بخش بانکی است. معاون اداره اعتبارات 
بان��ک مرکزی که اخیراً در تش��ریح تصمیم های بانک 
مرکزی برای تس��هیالت به این موسس��ات اقتصادی 
می پرداخت تأکید کرده بود: »در پرداخت تس��هیالت به 
بنگاه های کوچک و متوسط استثنائاتی همچون نداشتن 
بدهی غیر جاری، نداشتن چک برگشتی و رعایت نسبت 
مالکانه در نظر گرفته ش��ده اس��ت. و اظهارنظر شورای 

تأمین استان نیز  ضروری است.« 

سهم ۱2 درصدی بانک صادرات ایران از کل تسهیالت اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط

بانک توسعه تعاون پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش تعاون است
سرپرس��ت بان��ک توس��عه تع��اون در آیین 
رونمای��ی چند طرح نوآوران��ه بخش تعاون، 
بانک را پشتیبان فعالیت های فناورانه بخش 
تعاون دانست. محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توس��عه تعاون در آیی��ن رونمایی چند 
طرح نوآوران��ه بخش تعاون در نمایش��گاه 
رس��م تعاون اظهار داشت: گسترش فعالیت 
ها در بخش تعاون نیازمند استفاده از سامانه 
ها و زیرس��اخت های مورد نیاز جهت نقش 
آفرین��ی تعاونی ها در عرصه اقتصاد اس��ت. 

وی اف��زود: همکاری بانک با معاونت تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
راهبر بخش تعاون و مرکز نوآوری توس��عه 
تعاون ایران موجب راه اندازی چندین طرح 
فناورانه ش��ده اس��ت تا زمینه بهتری برای 
فعالی��ت تعاونی ه��ا فراهم آی��د. وی خاطر 
نشان کرد: بانک توسعه تعاون اهتمام کافی 
ب��رای حمایت از تعاونی ه��ای دانش بنیان 
داشته اس��ت و همچنین فرآیندهای بانکی 
و ارتباط با مش��تریان ب��ه ویژه اتحادیه ها و 

ش��رکت های تعاونی را بر مبنای بانکداری 
الکترونی��ک و بانک��داری دیجیتال به پیش 
می ب��رد. علیرضا جعفری مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدی��د از آغ��از گام دوم ط��رح 
نهضت ملی مس��کن تا پایان ش��هریورماه 
خب��ر داد و بر اس��تفاده از فناوری های نوین 
و هوشمندسازی در ش��هرهای جدید تاکید 
ورزید. جعف��ری افزود: در طرح نهضت ملی 
مس��کن. بهره مندی از ظرفیت های تعاون 

مهم است و افزایش س��همیه بانک توسعه 
تعاون در این طرح، می تواند منجر به تسریع 
پیش��برد پروژه های مسکن ش��ود. علیرضا 
پیمان پ��اک معاون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران گف��ت: تعاونی ها این ظرفیت را دارند 
تا عالوه بر تولی��د محصوالت و خدمات در 
سطح ملی، در عرصه تجارت بین الملل نیز 
به رشد مناس��بی دست یابند. در این مراسم 
با حضور مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی؛ از ش��تاب دهنده اتفاق 
به عنوان اولین ش��تاب دهنده غیر متمرکز 
کس��ب و کارهای تعاون بنیان و اس��تودیو 
کوپ به عنوان اولین اس��تارتاپ استودیوی 
حوزه تعاون با حمایت بانک توس��عه تعاون 
رونمایی شد و سامانه EOC برای مدیریت 
مس��ائل تعاونی های مش��کل دار و سامانه 
ثبت سفارش کاال توسط تعاونی ها از بورس 
کاال و نیز اساسنامه تعاونی مسکن جهش و 

تعاونی مرزنشینان رو نمایی شد.

اخبار

برنامه های مدون موزه هنرهای معاصر 
تهران چه شد؟

در حالی که رئیس پیش��ین م��وزه هنرهای 
معاصر تهران درب��اره برنامه های مدون این 
موزه س��خن گفته ب��ود، االن موزه هنرهای 
معاصر تهران برنامه ه��ای مقطعی را برگزار 
می کند. م��وزه هنرهای معاصر تهران بعد از 
بازگش��ایی مجدد )پس از مرمت( در بهمن 
م��اه ۱۳۹۹، برنامه ه��ا و فعالیت هایش را در 
چند حوزه از س��ر گرف��ت که در گفتگویی با 
رئیس وقت موزه هنرهای معاصر توضیحات 
کامل��ی در این مورد ارائه ش��د که می توانید 
مش��روح آن را اینجا بخوانید. بر این اساس، 
م��وزه هنره��ای معاص��ر ته��ران پ��س از 
بازگش��ایی مجدد در بخش نمایشگاهی )دو 
رویکرد مبتنی بر نمایش��گاه از آثار گنجینه و 
نمایشگاه های مبتنی بر آرشیوهای پژوهشی(، 
برنامه های س��ینمایی، برنامه های معماری و 
برنامه های »نیو مدیا« فعالیت های خود را در 
س��ال ۱۴۰۰ آغاز کرد اما پس از اینکه برای 
موزه حواش��ی پیش آمد و رئیس موزه تغییر 
کرد، برنامه ه��ای این بزرگترین و مهمترین 
مرکز هنرهای تجسمی کشور نیز دستخوش 
تغییر ش��د و حت��ی برنامه هایی مثل نمایش 
فیلم در س��ینماتک موزه هنره��ای معاصر 
تهران اصاًل محقق نشد! عبدالرضا سهرابی 
مدی��رکل مرک��ز هنرهای تجس��می وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی درباره برنامه ها و 
برنامه نمایش��گاه های موزه هنرهای معاصر 
ته��ران بع��د از انتصاب عباد رضا اس��المی 
به عنوان ریاس��ت این موزه، به خبرنگار مهر 
گفت: با توجه به تعامل مرکز با موزه، اطالع 
دارم برنامه های بس��یار خ��وب و مدونی در 
موزه هنرهای معاصر تهران در حال طراحی 
اس��ت که به زودی رس��انه ای خواهد ش��د. 
در حال حاضر نیز نمایش��گاه »مینیمالیس��م 
و کانس��پچوال آرت« ک��ه تقریب��اً دو ماه از 
افتتاح��ش می گذرد و ت��ا اول مهرم��اه نیز 
ادامه خواهد داشت، بسیار فاخر است و برای 
اولین بار چنین نمایشگاهی را شاهدیم. وی 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا برنامه های 
نمایش��گاهی موزه هنره��ای معاصر تهران 
همچون گذشته که ساالنه برنامه ریزی شده 
است، خواهد بود یا خیر، بیان کرد: به جهت 
تعدد فعالیت ها و پیشنهاداتی که وجود دارد، 
برنامه ه��ا را در حد و اندازه م��وزه هنرهای 

معاصر و مقطعی در نظر می گیریم. 

خدمات رسانی ۱۰۰ موکب  ویژه 
بانوان

مدیر امور بانوان س��تاد توس��عه و بازسازی 
عتب��ات عالیات با بیان اینک��ه حدود یکصد 
موکب ویژه بانوان در اربعین امسال خدمات 
رسانی خواهند کرد گفت: توصیه اکید ما به 
بانوان تش��رف خانوادگی اس��ت. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، زهرا سعیدی مبارکه مدیر 
امور بانوان ستاد توس��عه و بازسازی عتبات 
عالیات با اش��اره به ۱۰۰ موکب ویژه بانوان 
گفت: براساس آخرین صحت سنجی صورت 
گرفته تا صبح امروز )ش��نبه ۱۲ شهریور( با 
همت خیران و دوس��تداران اه��ل بیت )ع(، 
حدود یکصد موک��ب ایرانی ویژه بانوان برپا 
می شود که خدمات خاص برای بانوان ارائه 
می کنند. وی اف��زود: در کنار این موکب ها، 
برای نخستین بار، س��تاد توسعه و بازسازی 
عتبات نیز اقدام به برپایی موکب ویژه بانوان 
در محل اجرای طرح توسعه حرم سیدالشهدا 
)ع( مزین بنام صح��ن حضرت زینب )س( 
کرده اس��ت که خدمات متن��وع و مورد نیاز 
بان��وان را ارائ��ه می کن��د. وی درباره دالیل 
برپایی موک��ب ویژه بانوان گفت: بررس��ی 
نش��ان می دهد با توجه به تعطیلی مدارس، 
بسیاری از زائران به شکل خانوادگی و همراه 
فرزندان خود به زیارت اربعین امسال مشرف 
شوند از همین رو پیش بینی می شود براساس 
آم��ار ثبت نام کنندگان در س��امانه س��ماح، 
نزدیک ب��ه ۴۰ درصد از زائ��ران اعزامی از 
کشور ما بانوان باشند. وی با بیان اینکه ۴۰ 
درصد از جمعیت ۵ میلیونی زائران اعزامی از 
میهن اس��المی ما عدد بسیار بزرگ و قابل 
تأملی اس��ت، اظهار داشت: واحد امور بانوان 
س��تاد توس��عه و بازس��ازی عتبات براساس 
تجارب اربعین های گذش��ته و نیازسنجی از 
بانوان، فهرس��تی از خدمات ضروری و مورد 
نیاز اربعین خانوادگی امس��ال را احصاء و به 
موکب داران اعالم کرد. سعیدی گفت: کمیته 
مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین 
حسینی که مس��ئولیت آن با ستاد توسعه و 
بازسازی عتبات اس��ت، با همکاری مدیران 
موکب ه��ای داوطلب، خدم��ات مختلفی از 
اختص��اص ات��اق »کودک و م��ادر«، توزیع 
بسته های بهداش��تی ویژه خانم ها، خدمات 
درمانی و پزشکی، توزیع بسته های فرهنگی، 
خدمات طب ایرانی-اسالمی و ترجمه و.... را 

به بانوان ارائه خواهند کرد.

 مداهنه به چه معناست؟اخبار
به مناس��بت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
در سلس��له مطالب »پیام های حماسه حسینی« به واکاوی زمینه ها و اهداف 
نهضت سرخ حسینی می پردازیم. عاشورا نه یک حادثه که یک فرهنگ است؛ 
فرهنگی برخاسته از متن اسالم ناب محمدی که نقش حیاتی را در استحکام 
ریشه ها، رویش شاخه ها و رشد بار و برهای آن ایفا کرده است. نهضت عاشورا 
هی��چ گاه در محدوده زمان و جغرافیای خاصی محصور نمانده اس��ت، بلکه 
همواره الهام بخش تشّیع در راستای حرکت ها، جنبش ها و قیام های راستین 
ش��یعه بلکه بس��یاری از نهضت های آزادی خواهانه دیگر در برابر کانون های 
ظلم و کفر و نفاق بوده اس��ت. علما و اندیش��مندان مس��لمان همواره برای 
حراست از کیان فرهنگ عاشورا، نه فقط آن را در طول اعصار متمادی بازگو 
کرده اس��ت، بلکه حتی به بازسازی آن و پاسداری از ارزش های ناشی از آن 
پرداخته است. بازسازی مضامین و مفاهیم بلند فرهنگ عاشورا در هر عصر و 
زمانی به فراخور حال آن زمان، تأثیر بسیار شگرف و سازنده ای در راه پیشبرد 
اهداف مقدس��ی همچون نشر معارف و فرهنگ اس��الم ناب، بر جای نهاده 
اس��ت. تاریخ شیعه گواه صادق و روشنی از این بازسازی ها است. گفتار آیت 
اهلل مصب��اح در عین برخورداری از صالبت و متانت، بی پیرایگی خاص خود 
را داش��ت، و از برکات وجود شخصیت گرانقدری نشأت می یافت که زبانش 
بیان قرآنی، دلش ماالمال از عشق الهی، و جانش لبریز از محبت و ارادت به 
حضرت ختمی مرتبت )ص( و اهل بیت عصمت و طهارت )ع( بود. درصددیم 
به مناس��بت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
در سلس��له مطالب »پیام های حماسه حسینی« به واکاوی زمینه ها و اهداف 
نهضت سرخ حس��ینی بپردازیم. آنچه در ادامه می خوانید بخش شانزدهم از 
سلسله درس های عاشورایی آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی می باشد که در 

ماه محرم ۱۴۲۱ ایراد گردید:
وظیفه مسلمانان در برابر منکرات ���

»َفَأنِْکُروا بُِقُلوبُِکم«، وظیفه اول ش��ما این است که اگر کار بدی را در جامعه 
می بینید، در دل احساس نفرت و انزجار کنید، اشمئزاز پیدا کنید. اگر می بینید 
کار خالف و گناهی در جامعه انجام می گیرد، پیش خود نگویید که بله، گناه 
اس��ت، اما گناه بدی هم نیست، درست است که امروزه فرهنگ سرا درست 
می کنند، اما بچه ها س��رگرمی پیدا می کنند! کمی مشغول می شوند! رقصی 
فرامی گیرن��د! آوازی یاد می گیرند! در این زمان��ه نباید بچه ها خیلی بی هنر 
باش��ند! خوب نیست! و حرف هایی از این قبیل. اولین قدم در برخورد با گناه 
این است که قلباً از گناه ناراحت باشید، خشمگین شوید، اگر از ته دل از گناه 
ناراحت نش��دید، این اولین مرحله نفاق است. یعنی شما به حکم خدا راضی 
نیس��تید، دلتان نمی خواهد احکام خدا درست اجرا شود. ته دل شاد می شوید. 
اولین کار در مقابل انجام گناه این است که »أَنِْکُروا بُِقُلوبُِکم«، در دل از این 
اعمال تنفر داشته باش��ید، و احساس ناراحتی کنید، که چرا این کارها انجام 
می گیرد. در مرحله دوم »َو الِْفُظوا بَِألِْس��َنتُِکم«، بعد به زبان بیاورید، اعتراض 
کنید. ممکن اس��ت به زبان آوردن خیلی نرم، مالیم و با مهربانی باش��د، در 
وا بِها  مرحله اول بهتر اس��ت که همین گونه باش��د. اما در مرحله بعد »َو ُصکُّ
ِجباَهُهم«، وقتی که با گناهکار رو به رو می شوید و با حرف نرم نتوانستید او را 
هدایت کنید، و اگر به او گفتید چرا این کار زشت را کردی او خجالت نکشید و 
حتی رو در روی شما ایستاد و گفت آزادی است! دلم می خواهد! این جا دیگر 
جای نرمی و مالطفت نیست، بعد از این که با نرمی صحبت و موعظه کردید، 
وا  ب��ا زبان خوش با او صحبت کردید ولی اثر نبخش��ید، چه باید کرد؟ »ُصکُّ

بِها ِجباَهُهم« حضرت )علیه الس��الم( می فرمایند با تندی به پیشانی او بزنید 
البته نه با دست بلکه با سخن یعنی آن چنان رو در رو و با تندی با او برخورد 
وا بِها  کنید، مثل کس��ی که می خواهد توی پیشانی طرف مقابل بزند، »ُصکُّ
ِجباَهُهم«، اگر برخورد نرم اثر نکرد، رو در روی طرف و با تندی با او برخورد 
کنی��د و بگویید ب��ه تو می گویم، چرا گناه می کنی!؟ البت��ه چنین اقدامی کار 
هر کس نیس��ت، مخصوصاً کار افرادی که با فرهنگ تساهل و تسامح آشنا 
ش��ده اند، نمی باشد. می ترسیم اگر چنین چیزی بگوییم، فوراً ما را متهم کنند 
به این که این ها خشونت طلب هستند! این ها دور از تمدن هستند! یا این که 
همانگونه که در رش��ت و خرم آباد و بعضی جاهای دیگر اتفاق افتاد، بریزند، 
اذیت کنند، بزنند، ببندند، و یا بکشند، چنان که کم و بیش هر روز می بینیم، 
یا آمر به معروف را می کش��ند! یا تهدید می کنند! یا کتک می زنند! دس��ت و 
پای��ش را می بندن��د و او را در جایی دور از انظار رها می کنند! و یا برای آن ها 
مزاحمت تلفنی ایجاد می کنند! خوب، وقتی انس��ان می بیند عاقبت کس��انی 
که می خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند گرفتاری اس��ت، می ترسد 
ام��ر به معروف و نهی از منکر کند. هنگام��ی که با افرادی که ضابطین امر 
به معروف و نهی از منکر هس��تند، و از طرف دس��تگاه قضائی برای این کار 
اجازه دارند، این گونه رفتار می ش��ود، تکلیف دیگران روشن است. امام )علیه 
السالم( می فرمایند وقتی به این صورت برخورد کردید، ممکن است کسانی 
متعرض شما شوند، و یا شما را مالمت کنند که چرا پرخاشگری می کنید! چرا 
با تندی حرف می زنید! چرا خشونت طلبی می کنید! حتی ممکن است دوستان 
نیز ش��ما را مالمت کنند، اما »َوال تَخاُفوا فی اهللِهّ لَْوَمَة الئِم« اگر می خواهید 
آن روز نیاید که بالیی نازل شود، و تر و خشک را با هم بسوزاند، از مالمِت 
مالمت کنندگان نترسید، ولو مالمت گران از نزدیک ترین دوستان شما باشند. 
بسیار خوب، در امر به معروف و نهی از منکر، ما نخست با زبان نرم با افراد 
صحب��ت و موعظه می کنیم، با خواهش و تمنا امر به معروف و نهی از منکر 
می کنیم، اما می بینیم اثری نکرد، بعد با تندی برخورد کردیم و از کسی هم 
نترس��یدیم، خودم��ان را در معرض همه گونه خطر نیز ق��رار دادیم، لکن باز 
دیدیم اثری بر جای نگذاش��ت، در مقابل چه باید ک��رد؟ بله، اگر ابتدای امر 
باشد، مثل اوایل رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(، هنوز مردم طراوت ایمان 
و ش��ور انقالبی داش��تند، اگر از اول جلوی خطر را می گرفتند، راحت بود. اما 
ممکن است شرایطی پیش بیاید که این گونه نباشد، مقابل انسان می ایستند، 
فحش می دهند، کتک می زنند، تهدید می کنند، در این صورت چه باید کرد؟ 
به هر حال مسأله از دو صورت خارج نیست، بعد از این که شما انجام وظیفه 

کردید، عکس العمل افراد خطاکار در مقابل ش��ما یکی از دو حالت است، یا 
تحت تأثیر امر به معروف و نهی از منکر ش��ما واقع می ش��وند و دست از کار 
بد خود بر می دارند، یا این که نه، پر رویی و لجاجت می کنند، در مقابل شما 
می ایستند و احیاناً کلماتی که سزاوار خودشان است نثار شما می کنند، و از این 
باالتر، گاهی به مقدسات دین هم جسارت می کنند. بنابراین، در مقابل امر به 
معروف و نهی از منکر یکی از این دو حالت پیش خواهد آمد: یا افراد خالفکار 
بعد از امر به معروف و نهی از منکر تحت تأثیر واقع می ش��وند، دست از کار 
بد خود بر می دارند و به راه راست باز می گردند، در این صورت دیگر شما بر 
آن ها حجتی ندارید و باید با آن ها مهربانی کنید. ایشان مرتکب اشتباهی شده 
بودند و به واسطه امر به معروف و نهی از منکر از راه خطا به صواب برگشتند، 
»َفاِِن اتََّعُظوا َوِ الی الَْحقَّ َرَجُعوا َفال َسبیَل َعلَْیِهم«، اگر به سوی حق برگشتند 
و از گناهان خود توبه کرده، دس��ت از کارهای بد برداش��تند، نعم المطلوب. 
بیُل َعلی الَّذیَن َیْظلِموَن الّناَس َو َیْبُغوَن فی  اما اگر این گونه نش��د، »اِنَّما السَّ
، اُولئَِک لَُهْم َعذاٌب أَلیم«، ۱ اگر موعظه شما را نشنیدند و  االَْْرِض بَِغْیِر الَْحقِهّ
نس��بت به جنایت، ظلم و کج روی خود اصرار ورزیدند، ش��ما وظیفه دیگری 
خواهید داش��ت. باید در مقابل آن ها به گونه دیگری رفتار کنید. دیگر وظیفه 
شما از حد سخن گفتن و مالمت کردن و حتی تندی کردن هم فراتر می رود. 
امام )علیه الس��الم( می فرماید اگر کار به این جا رسید که علی رغم برخورد 
تند، توجهی به امر به مع��روف و نهی از منکر نکردند، »ُهنالَِک َفجاِهُدوُهْم 
بَِأبْدانُِکم« در این جا باید ش��ما در مقام جهاد بر آیید، چنین افرادی دش��من 
اس��الم هستند و باید با ایشان جنگید و مبارزه کرد، »َفجاِهُدوُهْم بَِأبْدانُِکم َو 
أَبِْغُضوُه��م بُِقُلوبُِک��م« این ها را از ته دل دش��من بدارید. با چنین افرادی که 
گستاخ شده و علناً علیه اسالم قیام کرده، احکام اسالم را انکار می کنند و به 
مقدس��ات اس��الم اهانت روا می دارند، باید مبارزه کرد، و از عمق دل با آن ها 
دش��منی کرد. نگویید اسالم دین محبت است! دین رأفت است! اسالم دین 
دش��منی هم هس��ت. در جای خود نهایت رأفت و رحمت را دارد و در موقع 
مقتضی به خش��ونت و تندی امر می کند. »أَبِْغُضوُهْم بُِقُلوبُِکم«، ولی مواظب 
باشید زمانی که با این گونه افراد بنای مبارزه را گذاشتید، نیت خود را بررسی 
کنید، این جا شیطان سراغ انسان می آید. شیطان سراغ تارک الصلوة نمی رود 
تا او را به ریاکاری ترغیب و تشویق کند. تارک الصلوة اصاًل نماز نمی خواند 
تا ریاکاری کند. اما وقتی کسی در مقام نماز خواندن برآید، مخصوصاً داخل 
مس��جد و در حضور مردم، آن گاه شیطان او را وسوسه می کند که مّد »َو ال 
الّضالّین« را بیش تر بکش تا مردم بگویند عجب قرائت خوبی بود! اگر کسی 
در مجالس عزاداری شرکت نمی کند، و به فرهنگ سرا، سینما و تئاتر می رود، 
ش��یطان با او کاری ندارد. او خود راه باطل و جهنم را پیش گرفته اس��ت. اما 
زمانی که به مجلس عزاداری آمد، آن گاه ش��یطان او را وسوس��ه می کند و 
می گوید بیا تظاهر به گریه کن، وانمود کن خیلی دلت سوخته است، تا مردم 
بگویند عجب انسان با محبتی است! اهل والیت است! زمانی شیطان سراغ 
انسان می آید که شخص در راه حق باشد. تا شما اهل امر به معروف و نهی 
از منکر نیس��تید، ش��یطان با شما کاری ندارد، زیرا ش��ما با او رفیق و همراه 
هستید، شما خود یک شیطانک دیگری هستید. اما آن وقت که خواستید امر 
به معروف و نهی از منکر کنید، دیگر راه شما از شیطان جدا می شود. شیطان 
س��راغ شخصی می آید که به جبهه می رود. شیطان چنین افرادی را وسوسه 
می کند، می گوید کاری کنید که قدرت را به دس��ت بیاورید، تا فردا به پست 

و مقامی دست یابید. 

حکایت دو فرشته که برای زیر و رو کردن شهری، فرستاده شدند؛
فرهنگی
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»برتراند راسل« که بود؟
برترانْْد آرتور ویلیام راسل نویسنده معروف و فیلسوف 
معاصر انگلیسي در ۱۸ مه ۱۸۷۲م در انگلستان به 
دنیا آمد و در کودکي زبان هاي فرانسوي و آلماني را 
فرا گرفت.وي در ۱۸ سالگي وارد دانشگاه کمبریج 
شد و با درجه ممتاز در رشته فلسفه فارغ التحصیل 
گردید.راس��ل پس از پای��ان تحصیالت به مطالعه 
مکاتب فکري مختلف پرداخت و دیدگاه هاي خود 
را در مورد این مکاتب به رشته تحریر در آورد.وي 
پس از گرایش به منطق، کتاب اصول ریاضیات را 
در س��ال ۱۹۰۳م به نگارش درآورد و در آن ثابت 
کرد که ریاضیات قس��متي از علم منطق است.در 
ای��ن کتاب که توجه تمام متفکری��ن معاصر را به 
خود جلب کرد، راس��ل مکتب تازه اي را در منطق 
ریاض��ي به وجود آورد.هم چنین این کتاب به دلیل 
اهمیت فراوان، در ردیف سلسله کتاب هاي صدگانه 
مهمي که از آغاز بشریت تا آن روز نوشته شده، قرار 
گرفت.راسل با جنگ هاي جهاني اول و دوم و نیز 
جنگ آمریکا علیه ویتنام به مخالفت جدي پرداخت 
و حتي دادگاهي براي محاکمه غیابي دولت مردان 
آمریکا تش��کیل داد که به نام او، به دادگاه راس��ل 
معروف ش��د.وي طرفدار آزادي مطلق و نامحدود 
روابط انساني و اجتماعي بود و علناً با دین و مذهب 
مخالفت مي کرد.راسل معتقد است که ارزش یک 
نفر آزاد اندیش به افکار و عقاید او نیس��ت بلکه به 

طریقي است که آن عقاید را پذیرفته است.

آتش سوزی در تاالب اميرکاليه الهيجان عکس: تسنيممشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱۶۰(
حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
َعِة از ش��هرت و  ��مْ اهلل الرحمن الرحیم َخلِهّْصُه ِمَن السُّ
خودنمایی رهایش س��از. ریا تالش برای دیده ش��دن 
کاره��ای خوب اس��ت و ٌس��معه یعنی ت��الش برای 
رس��اندن کارهای خوب به گوش دیگران بدون قصد 
قربت اس��ت، در روایات و ادعیه ای��ن صفت بد مورد 

تقبیح قرار گرفته اس��ت، در دعاِی شریِف »ابوحمزه«، 
ِة  در عبارت��ی می فرماید: »اللّهم ُخّصن��ی ِمْنَک بخاَصّ
ُب بِِه فی آناِء اللَّیِل  ا اَتََق��َرّ ِذْکِرَک َو التَْجَعل َش��یئاً ِمَمّ
َو اَْطراِف الَنّهاِر ریاًء َوال ُس��ْمَعًة َوال اََش��راً و البََطرا«؛ 
»خداوندا! کاری کن که کارهای انجام ش��ده از طرف 
من، ریا و س��معه نباشد. برای این که این و آن ببینند، 

نباش��د. برای این که دهن ب��ه دهن بگردد، و مردم به 
هم بگویند خبر دارید فالن کس چه کار خوبی کرد و 
چه عبادات خوبی انجام داد، نباشد. از روی ناز و غرور، 
نباش��د« آخر بعضی مواقع انس��ان کارهایی را از روی 
ناز و غرور انجام می دهد و به خود می بالد و می گوید: 

»آری! ما بودیم که این کار را انجام دادیم.«
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 ش��رکت راه آه��ن جمه��وری اس��المی ایران  در نظر دارد نس��بت به برگ��زاری مزایده  ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به نش��اني
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دانشنامه

رونمایي از سامانه هوش مصنوعي تشخیص کرونا در ۵ ثانیه
س��امانه هوش مصنوعي ai-corona براي تش��خیص کووید ۱۹ توس��ط بیمارس��تان مس��یح دانشوري، 
پژوهش��گاه دانش هاي بنیادي و دانش��گاه شهید بهشتي رونمایي ش��د.به گزارش مهر، در مراسمي با حضور 
جمعي از دانشجویان، اساتید و پزشکان بیمارستان مسیح دانشوري، پژوهشگاه دانش هاي بنیادي و دانشگاه 
علوم پزشکي شهید بهشتي پروژه مشترک پژوهشي سامانه تشخیص ai-corona بر پایه هوش مصنوعي 
روي تصاویر CT رونمایي شد.ai-corona اولین سامانه اي است که از هوش مصنوعي به عنوان دستیار 
رادیولوژیس��ت در تش��خیص کووید ۱۹ بهره گرفته و در نهایت با کمک رادیولوژیست هاي باتجربه پشتیبان 
باالترین دقت ممکن را در پیش بیني ارائه مي دهد.دقت این س��امانه روي داده هاي آزمون داخلي برابر ۹۸.۹ 
درصد براي معیار AUC اس��ت که داراي باالترین دقت میان کارهاي معتبر پژوهش��ي انجام شده تا زمان 
ارائه این کار است.همچنین کار پژوهشي صورت گرفته اولین پروژه جهاني هست که همزمان دقت کیت هاي 
PCR رادیولوژیست و هوش مصنوعي را در یک مجموعه داده آزمون مقایسه کرده و در نهایت میزان تأثیر 
هوش مصنوعي به عنوان دس��تیار رادیولوژیست را بررسي مي کند.س��امانهai-corona براي اولین بار در 
کشور به صورت آزمایشي در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني مسیح دانشوري شروع به کار کرده و از هفته 
آینده نیز به صورت آزمایشي و براي تست مي تواند در دسترس سایر مراکز درماني قرار گیرد.سامانه مذکور در 
صورت نصب بر روي سرورهاي بیمارستان؛ مي تواند در کمتر از ۵ ثانیه تشخیص اولیه ابتال به کووید را انجام 
دهد.س��امانه هاي هوش مصنوعي در پزش��کي تنها به عنوان دستیار و غربالگري اولیه سودمند هستند و قبل 
از به کارگیري این دس��ته از س��امانه ها، باید عملکرد آنها در هر مرکز درماني به دلیل عوامل پیش بیني نشده 
همچون نویز، کمبود دقت تصاویر ورودي، خطاي کاربر در استفاده از سامانه و... مورد سنجش قرار گرفته و 

عملکرد آن تایید شود که در مورد ai-corona این مسئله را تحت کنترل خواهیم داشت.

دستگاه ضدعفوني کننده سطوح با اشعه تولید شد
یک ش��رکت دانش بنیان موفق به تولید دس��تگاه هاي ضد عفوني کننده س��طوح و تجهیزات با اش��عه و در 
حجم قابل توجهي شد.به گزارش مهر، سجاد آغاسي زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده دستگاه 
ضدعفوني کننده س��طوح با اش��عه گفت: پس از همه گیري ویروس کووید ۱۹، تقاضا براي انواع دستگاه هاي 
ضدعفوني کننده سطوح و محیط به شکل قابل مالحظه اي افزایش یافت.در این راستا، این شرکت نیز اقدام 
به تولید این دستگاه ها کرد.وي گفت: ازجمله مشکالتي که مصرف کنندگان به ویژه مصرف کننده بزرگ و 
س��ازماني با این تجهیزات دارد، هزینه مصرف جاري نس��بتاً باالي آن است، در حال حاضر ممکن است یک 
دستگاه ضدعفوني کننده پاششي بزرگ به روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر محلول پایه الکل نیاز داشته باشد، با توجه 
به قیمت باالي الکل، این مسئله هزینه  ها را افزایش مي دهد.وي افزود: به همین جهت واحد R&D شرکت 
بر روي نوع و روش پاش��ش و محلول مورد اس��تفاده کار کرد تا با افزایش ماندگاري محلول معلق در هوا و 
نحوه پاشش، نیاز دستگاه به محلول مورد استفاده کاهش یابد و صرفه اقتصادي استفاده از آن افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت با اشاره به دیگر محصول این شرکت افزود: دستگاه ضدعفوني کننده UV دیگر محصول 
ش��رکت است که در اندازه هاي مختلف عرضه مي ش��ود.این دستگاه به جاي محلول براي ضدعفوني کردن 
سطوح از اشعه استفاده مي کند، میزان پاک کنندگي این دستگاه به مراتب باالتر از دستگاه هاي معمولي پاششي 
اس��ت، تنها عیب آن، این اس��ت که براي پوست انسان مضر است، براي همین از آن براي ضدعفوني کردن 
تجهیزاتي استفاده مي شود که نمي توان آن را با استفاده از محلول هاي مایع ضدعفوني کرد.آغاسي زاده بیان 
کرد: تجهیزات مخابراتي، نامه هاي اداري و مانند اینها، ازجمله مواردي هستند که با کمک دستگاه ضدعفوني 

کننده UV فرآیند ضدعفوني در مورد آنها انجام مي گیرد.

رونمایي از تلویزیوني که با صوت کنترل مي شود
 ش��رکت چیني آنر تصمیم دارد تلویزیوني با ۶ میکروفون عرضه کند که به کاربر اجازه مي دهد از راه دور و 
 Smartبه وسیله صوت، دستگاه را کنترل کند.به گزارش مهر، شرکت آنر تصمیم دارد یک محصول سري
Life را رونمایي کند.به گفته کارشناسان در این رویداد چند دستگاه ازجمله یک تلویزیون هوشمند رونمایي 
خواهند ش��د.طبق آخرین گزارش ها این تلویزیون داراي ۶ میکروفون است.چند روز قبل فاش شد تلویزیون 
هوش��مند آتي آنر مجهز به فناوريMEMC اس��ت که از آن به عنوان افکت روان تر کردن حرکات نیز یاد 
مي ش��ود.این شرکت تاکنون ۳ تیزر درباره تلویزیون مذکور منتشر کرده است.در تیزر اول نشان داده مي شود 
این دس��تگاه هوشمند مجهز به فناوريACM )مدیریت س��ازگاري کنتراست( است.این فناوري کنتراست 

رنگ ها را براساس محتوایي که در تلویزیون نمایش داده مي شود، تنظیم مي کند.

یک رس��انه عبری زبان با اشاره به اینکه در صورت وقوع 
هرجنگ��ی با ح��زب اهلل هزاران موش��ک دقیق سراس��ر 
فلسطین اشغالی را نشانه می گیرند تأکید کرد: حتی همه 
س��الح ها و اطالعات اس��رائیل نیز برای مقابله با قدرت 
موشکی حزب اهلل کافی نخواهد بود. درحالی که نگرانی و 
ترس صهیونیست ها از قدرت نظامی حزب اهلل روز به روز 
بیشتر می شود، وب سایت اسرائیلی واال با انتشار گزارشی 
اعالم کرد، س��رویس امنیتی اسرائیل ارزیابی می کند که 
در صورت وقوع جنگ جدید با حزب اهلل، هزاران موشک 
ظرف چند روز در اسرائیل )فلسطین اشغالی( فرود خواهد 
آمد و ارتش قادر به مقابله با این حجم آتش نخواهد بود. 
در ادامه این گزارش آمده است، به خالف جنگ های اخیر 
با فلسطینیان، همه سالح های تهاجمی و اطالعات دقیق 

اس��رائیل نیز برای مهار قدرت موش��کی حزب اهلل کافی 
نخواهد بود. روز پنجشنبه گذشته نیز روزنامه صهیونیستی 
یدیعوت آحارانوت در گزارشی با اشاره به نگرانی محافل 
و س��ران سیاسی و نظامی این رژیم درباره هرگونه تقابل 
با حزب اهلل لبنان اعالم کرد که بعد از گذشت چهل سال 
از تأس��یس جنبش حزب اهلل لبن��ان، این حزب اکنون به 
بزرگترین و مس��لح ترین جنبش خاورمیانه تبدیل ش��ده 
اس��ت. در ادامه گزارش این روزنامه اسرائیلی آمده است، 
در طول این سال ها حزب اهلل قدرت نظامی خود را تقویت 
کرده است و به ۱۰۰ هزار نیروی آموزش دیده خود می بالد. 
اکنون حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل می گوید که آنها 
موشک های هدایت ش��ونده دقیقی دارند که می توانند به 
هر نقطه از اسرائیل )فلسطین اشغالی( حمله کنند و جلوی 

رسیدن کشتی های اسرائیل به دریای مدیترانه را بگیرند 
و همچنین پهپادهای پیشرفته ای دارند که قادر به مورد 
هدف قرار دادن مواضع اسرائیل یا جمع آوری اطالعات از 
آنها هس��تند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در 
ادامه گزارش خود تصریح کرد: اس��رائیل امروز حزب اهلل 
را جدی تری��ن تهدید مس��تقیم برای خ��ود می داند و در 
ارزیابی ها به این نتیجه رس��یده است که حزب اهلل بیش 
از ۱۵۰ هزار موش��ک دقیق در اختی��ار دارد. در اوایل ماه 
جوالی حزب اهلل ۳ پهپاد را به منطقه دریایی که سکوی 
گازی اس��رائیل در آن قرار داشت، شلیک کرد و نصراهلل 
هشدار داده اس��ت که اسرائیل قبل از دستیابی به توافق 
با لبنان در پرونده مرزبن��دی دریایی حق بهره برداری از 

منطقه مورد مناقشه را ندارد.

همه سالح ها و اطالعات اسرائیل برای مهار قدرت موشکی حزب اهلل کافی نیست
رسانه صهیونیستی:

فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: امروز به همت رزمندگان دریادل نیروهای دریایی 
ارتش و س��پاه، با اشراف هوش��مند اطالعاتی ، کنترل و 
رصد لحظ��ه ای ، ثبات امنیت در خلی��ج فارس و دریای 
عمان برقرار شده است. سردار دریادار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
مراس��م گرامیداشت سردار شهید نورعلی یونسی و هزار 
شهید شهرستان قائم ش��هر استان مازندران و ۲۱ شهید 
ترک محله این شهر اظهار داشت: افتخار می کنم مقابل 
۱۰ هزار شهید استان مازندران و هزار شهید قائم شهر و 
۲۱ ش��هید ترک محله این شهر و همه شهدای واالمقام 
دست به سینه می شوم و ادای احترام می کنم و بر ارواح 

طیبه این شهدای عزیز و بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
حض��رت امام خمینی )ره( بهترین س��الم ها و درود ها را 
تقدیم می کنم. فرمانده نیروی دریایی س��پاه با اشاره به 
آیه ۱۶۹ سوره مبارکه آل عمران »َوالتَحَسَبنَّ الَّذیَن ُقتِلوا 
ِ أَمواتًا  بَل أَحیاٌء ِعن��َد َربِهِّهم ُیرَزقوَن«  ف��ی َس��بیِل اهللَّ
افزود: شهدا زنده اند، ما یادواره و مراسم گرامیداشت برای 
ش��هدا می گیریم که آنها به یاد ما باش��ند، نه ما یاد آنها 
باش��یم، ما به یاد و دعای ش��هدا نیازمندیم، باور ما این 
است که شهدا زنده اند، اینها اموات نیستند؛ مفهوم مرده 
و زنده در این آیه عوض ش��ده اس��ت، اینها اصاًل مرده 
نیس��تند؛ اینها زنده اند و در همین م��کان که به یاد آنها 
یادواره گرفته ایم حضور دارند، از دعای همین شهداست 

که باعث ش��ده است ما مقابل مشکالت و دشمنان کم 
نیاوریم. دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری اضافه کرد: ما 
همیشه از مظلوم دفاع می کنیم و با ظالم مقابله می کنیم 
و مظلوم��ان به حک��م خدا باقی ماندن��د و ظالمان ازبین 
رفته اند و خداوند متعال عالم را این گونه هندس��ه نموده 
اس��ت که ظال��م از بین می رود و مظلوم می ماند، ش��ما 
مش��اهده نمایید امام حس��ین )ع( ماند، آقا امیرالمؤمنین 
ام��ام علی )ع( ماند، در دوران اخیر به س��وریه، به لبنان 
)حزب اهلل(، به فلسطین )حماس(، به یمن )انصاراهلل( نگاه 
کنید چگونه مقابل یورش ه��ای ناجوانمردانه و حمالت 
خانمان س��وز جنگ های نیابت��ی و ائتالف جهانی جبهه 

ظالم استکبار، دوام آوردند و مانده اند!

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت آمریکا باید به ایران 
تضمین بدهد که برخورد گذشته اش با توافق هسته ای 
تکرار نخواهد ش��د. »محمد مرندی« کارشناس مسائل 
بین المل��ل در مصاحب��ه ای گف��ت که آمری��کا به دلیل 
بدعهدی گذش��ته خود، باید تضمین دهد که گذشته را 
تکرار نمی کند. او به شبکه قطری العربی گفت: آمریکا 
باید به ایران اطمینان دهد که تاریخ گذشته خود را تکرار 
نخواهد کرد، زیرا این واشنگتن بود که با نقض تعهدات 
خ��ود، برجام را پاره کرد. بایدن هم سیاس��ت ترامپ را 
ادامه می دهد و ما اجازه نمی دهیم گذشته تکرار شود.« 
مرندی افزود: »صحبت از پاس��خ س��ازنده برای آنها به 
این معنی اس��ت که ما ش��رایط آنها را بپذیریم و برای 
ما به معنای توافق متعادل و قوی اس��ت.« او همچنین 
تأکی��د کرد که اگر دولت آمریکا صادق باش��د، می توان 

ظرف دو یا س��ه روز به توافق رس��ید. او روز گذشته نیز 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »ای��ران مطابق با وعده 
خود پاس��خ داد. حال وقت آن رس��یده ک��ه تیم بایدن 
تصمیمی جدی بگیرد. برای آمریکا »سازنده« به معنای 
پذیرش ش��رایط آمریکا است. برای ایران نیز »سازنده« 
به معنای رس��یدن به توافق متعادل و ضمانت دار است. 
اگر آمریکا تصمیم درس��ت بگیرد، توافق به سرعت به 
نتیجه می رس��د.« در این راستا »باراک راوید« خبرنگار 
وبگاه خبری »آکس��یوس« روز گذش��ته به نقل از یک 
مقام آمریکایی نوش��ت، برخی ش��کاف ها با ایران بسته 
ش��ده و برخی دیگر همچنان باق��ی مانده اند. راوید در 
پیامی توئیتری به نقل از »آدرین واتس��ون« سخنگوی 
ش��ورای امنیت ملی آمریکا نوش��ت: »این مذاکراتی با 
کشمکش های متداول اس��ت. ما در حال مطالعه پاسخ 

ای��ران بوده و در حال هماهنگ��ی با متحدان تروئیکای 
اروپایی هستیم«. این مقام آمریکایی افزود: »ما به طور 
علن��ی مذاکره نمی کنی��م. طی هفته ه��ای اخیر برخی 
شکاف ها بس��ته شده اند اما برخی دیگر باقی مانده اند«. 
پیش تر، »ِودانت پاتل« معاون سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا س��اعاتی بعد از ارسال پاس��خ ایران به »انریکه 
مورا« معاون مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با 
تالش برای انداختن توپ در زمین ایران، مدعی ش��ده 
بود که پاسخ تهران س��ازنده نبود. بامداد روز جمعه بود 
که »ناص��ر کنعانی« س��خنگوی وزارت امور خارجه از 
ارسال نظرات جمهوری اس��المی ایران در مورد پاسخ 
آمری��کا درباره مت��ن پیش نویس تواف��ق احتمالی رفع 
تحریم ها خبر داد و گفت: متن ارسالی دارای رویکردی 

سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. 

دریادار تنگسیری:
 امنیت خلیج فارس و دریای عمان را تأمین کرده ایم

مرندی: اجازه نمی دهیم گذشته تکرار شود


