
چشم پوشی از مخالفت پدر در »سفری نابخشودنی«
گروه سیاس�ی: الیاس قالیباف دیروز س��فر خواهر 
و دامادش��ان به ترکیه را تأیید کرد. الیاس س��فر به 
ترکیه را "خطایی نابخش��ودنی" دانس��ته و ضمن 
عذرخواه��ی از م��ردم ایران گفته: "خطای فرزند را 
پای پدر ننویسید." به گزارش »اسکناس« به نقل از 
ایسنا، روز گذشته چند مسافر استانبول از بروز مشکل 
یک خانواده با متصدی فرودگاه، فیلم و عکس هایی 
برای فعاالن فضای مجازی می فرستند که گویی 
به علت حجم باالی بار به مشکل برخوردند. ادعای 
فعاالن فضای مجازی در س��اعات اول این بود که 
خانواده نامبرده، خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی است؛ ادعایی که تنها چند 
س��اعت بعد توسط الیاس قالیباف، پسر محمدباقر 
قالیب��اف تأیید ش��د.  به  گفته چن��د کاربر توییتری 
زهرا مشیر، همسر رئیس مجلس شورای اسالمی، 
مریم قالیباف )دختر رئیس مجلس( و همس��رش؛ 
امیررضا بحیرایی با مقداری بار از ترکیه با متصدی 

فرودگاه در حال صحبت بودند و احتماال این خانواده 
برای خرید سیس��مونی به ترکیه س��فر کرده بودند. 
به نظر می رسد نو رسیده ای در شرف قدم گذاشتن 
به خانواده آقای قالیباف است.  حاال الیاس قالیباف 
در اینس��تاگرامش متنی را منتش��ر کرده که در عین 
عذرخواهی از مردم ایران، ادعای کاربران توییتری 
را نقض کرده اس��ت. الیاس قالیباف نوش��ته که:  » 
آن ها برای خرید سیس��مونی به ترکیه نرفته بودند 
و ناراستی ها و بزرگنمایی هایی در متن  های منتشر 
ش��ده وجود دارد، اما به هر صورت انجام این س��فر 
خطایی نابخش��ودنی اس��ت.« محمدباقر قالیباف 
زمانی در اردیبهش��ت ۱۳۹۶ در مناظره با حس��ن 
روحانی گفته بود: » قاچاق کاال و ارز امروز بیشترین 
مشکل را برای ما ایجاد کرده است؛ ما دست تجار را 
می بوسیم، ولی شما ببینید وزیر آموزش و پرورش 
ما می رود از ایتالیا لباس بچه می آورد؛ مردم، ش��ما 
فکر کرده اید اقتصاد ما درست می شود؟ هرگز! درد 

اینجاست که ما می گوییم به نقل از آقای جهانگیری 
دختر وزیر بیکار و مظلوم است و می رود این کار را 
انجام می دهد؛ بقیه مردم بیچاره چکار کنند؟ تکلیف 
آن ها چیس��ت؟ آیا آن ه��ا می توانند اینکار را انجام 
بدهند؟« این اظهارات در آن زمان کامال مردمی و 
انقالبی بود اما وقتی همین اظهارات از سوی دیگران 
در فضای مجازی گفته می شود، الیاس قالیباف آن 
را سخنان »ضدانقالب�« و »بدخواهان«  تعبیر می 
کند؛ او نوشته است: »سفر به ترکیه به امید و اعتماد 
مردم ضربه می زند و زبان ضد انقالب و بدخواهان 
را دراز می کند.«   وی س��فر خواهر و دامادش��ان به 
ترکیه را "مخالف مش��ی و مرام پدرش" دانس��ته و 
گفته که خطای فرزند را پای پدر ننویسید. این کار 
از قبل مورد مخالفت پدر بود ولی متأسفانه نادیده 
گرفته شد." فرزند خلف پدر همچنین در مطلبش 
از مردم ایران عذرخواهی کرده و از خانواده اش هم 

خواسته که از مردم عذرخواهی کنند.

جنگ روانی واشنگتن در مذاکرات برجامی
ادامه از همین صفحه ���

...موضوعی اس��ت که درباره آن تردید دارم. بهتر اس��ت 
افرادی مثل آقای باقری که در مذاکرات هستند درباره 
ای��ن موض��وع توضیح دهند. به طور کلی معتقدم اینکه 
این مساله در فضای رسانه ای در جریان است و مطرح 
می شود، یک تکنیک مذاکراتی برای رسیدن به هدف 
از سوی آمریکایی هاست. آنها سعی دارند فضای موجود 
را ب��ه نف��ع خ��ود گل آلود کنند و عم��دا آن را به فضای 
رسانه هایشان درز می دهند. االن هم ایران و هم آمریکا 

سعی دارند دیگری را مسئول توقف و یا شکست احتمالی 
مذاکرات معرفی کنند، چون توافق در دسترس نیست، 
برای همین هر کدام بهانه های خاص خودشان را می 
آورند. آمریکا یک بار می گوید، روس ها مانع مذاکرات 
هستند، بعد می گوید موضوع سپاه مانع است، بعد سردار 
س��لیمانی و بعد همین طور این داس��تان ادامه دارد. در 
هر حال جنگ افکار عمومی و روایت ها در سطح ملی، 
منطقه ای و بین المللی است.  برای آمریکا در بحث سپاه، 
موضوع آینده خاورمیانه مطرح است، نه خارج کردن نام 

برایان هوک و پمپئو و ترامپ از لیست انتقامش. این ها 
به طور عمد سعی دارند با این بحث مردم را مقابل دولت 
قرار دهند. آمریکا از ایران می خواهد برجام ۲۰۱۵ را اجرا 
کند اما خودش می خواهد برجام را با شرایط ۲۰۲۲ اجرا 
کند، یعنی ایران برگردد به ۷ می ۲۰۱۸ و آژانس بیاید 
و همه اقدامات ایران را بررس��ی کند و گزارش دهد اما 
خودش نمی خواهد به پیش از ۸ می ۲۰۱۸ برگردد. در 
حالی که اگر قرار باش��د به توافق ۲۰۱۵ همه برگردند، 

سپاه پاسداران ایران نباید تحریم شود.

افزایش ۴۰ درصدی توزیع نهاده در میان عشایر

واکنش فرزند قالیباف به سفر ترکیه

 رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: داده های هواشناسی 
از بارش های یک سال گذشته حاکی از این مهم است که در 
سال جاری نیز خشکسالی تکرار می شود و امسال نیز مراتع 
خوبی نخواهیم داش��ت و س��طح علوفه در دسترس عشایر 
کاهش پیدا می کند. امیدواریم با تاکیدات وزیر کشاورزی 
به نوعی این کس��ری مراتع برای عش��ایر جبران ش��ود و 
فشار بر این قشر کمتر شود. عباس پاپی زاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به افزایش 4۰ درصدی 
تخصص نهاده به عشایر در سال ۱4۰۰، گفت: در ۱۲ ماه 
س��ال ۹۹، حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده در جامعه عش��ایری 
توزیع ش��د این در حالیس��ت که توزیع نهاده در ۱4۰۰ به 

بیش از ۷۲۰ هزار تن رسید. وی تصریح کرد: ۶ فروردین 
س��ال جاری جلس��ه ای با حضور وزیر کش��اورزی، برگزار 
کردیم؛ در این جلس��ه وزیر دس��تور فوری تش��کیل کمیته 
تامین نهاده عشایر با حضور نمایندگان سازمان پشتیبانی 
امور دام و معاون وزیر در امور دام را صادر کرد. امیدواریم 
با تش��کیل این جلس��ه رش��د تخصیص نهاده به عشایر در 
سال جاری مانند سال گذشته افزایش پیدا کند. این مقام 
مسئول با تائید خشکسالی در سال جاری، افزود: داده های 
هواشناس��ی از بارش های یک س��ال گذشته حاکی از این 
مهم است که در سال جاری نیز خشکسالی تکرار می شود 
و امسال نیز مراتع خوبی نخواهیم داشت و سطح علوفه در 

دسترس عشایر کاهش پیدا می کند. امیدواریم با تاکیدات 
وزیر کش��اورزی به نوعی این کس��ری مراتع برای عشایر 
جبران شود و فشار بر این قشر کمتر شود. رئیس سازمان 
امور عش��ایر ایران، در پاس��خ به این پرس��ش که آیا امسال 
برنامه ای برای خرید تضمینی دام عشایر دارید؟ گفت: در 
آذرماه سال گذشته، قیمت خرید دام افزایش پیدا کرد این 
در حالی بود که قیمت دام عشایر تا مهر ۱4۰۰ پایین بود 
و ه��ر کیل��و دام با کیفیت عش��ایر 4۳ هزار تومان بفروش 
می رس��ید از این رو سیاس��ت خرید تضمینی دام عش��ایر از 
س��وی س��ازمان امور عش��ایر با دستور اجرا و در نهایت هر 

کیلو دام عشایر ۶4 هزار تومان بفروش رسید. 

گروه سیاسی: رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از فرصت های موجود 
و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری با کشورهای 
منطقه، به معاون اول ماموریت داد با تش��کیل کمیته ای، مش��کالت و موانع حوزه 

تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند...

 مشکالت فقط با
 دستور دادن حل نمی شود
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چالش های توسعه پایدار در ایرانتیترهای مهم
»اسکناس« بررسی کرد

 فاز جدید مذاکرات
 فرسایشی وین

واشنگتن فری بیکن: بایدن برای خروج سپاه
 از لیست تروریستی آمریکا پیشنهاد مشروط داد 

 مقامات رژیم صهیونیستی با نگرانی از 
حذف نام سپاه از لیست سازمان های تروریستی 
به دنبال اخالل در روند مذاکرات هستند

گروه اقتصاد کالن:  توسعه پایدار به معنی تلفیق اهداف اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی 
بدون آس��یب به توانایی های نس��ل های آتی برای برآوردن 
نیازهایش��ان می باش��د. ش��اخص های توسعه پایدار معیارها و 

ابزارهای اندازه گیری و ارزیابی حرکت به سوی پایداری هستند.  
به گزارش »اسکناس«،شاخص اهداف توسعه پایدار که توسط 
دو موسس��ه اس دی اس ان و برتلزمن ش��یفتانگ تهیه ش��ده 
نشان می دهد که رهبران جهان باید تالش های خود را برای 

محقق ساختن ۱۷ هدف جهانی تقویت کنند.این گزارش نه تنها 
افزایش گرایش به ملی گرایی و سیاس��ت های حمایت گرایانه 
مانع از تحقق این اهداف می شود، بلکه همان گونه که گزارش 

نشان می دهد...
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 آهنگ رو به رشد
 تولید لوازم خانگی

قیمت نفت در مسیر کاهش

 تخصیص وام نهضت ملی مسکن
 در ابهام

نظام توزیع عامل گرانی های اخیر

عقب گرد دولت در صادرات 
محصوالت کشاورزی
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گروه صنعت و تجارت: قائم مقام وزیر صمت با بیان 
اینکه ناکارآمدی سیستم های توزیع و فروش منجر 
به گرانی می شود، گفت: باید این رویه که مغازه های 
بسیاری با اجاره های کذایی زده می شود را به نقطه ای 
منطقی رس��اند. به گزارش اس��کناس به نقل از مهر، 
محمدص��ادق مفت��ح در خصوص تأثی��ر طرح درج 
هم زمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده توضیح داد: ابتدا باید بررس��ی کرد 
که آیا انتظار یکسان شدن قیمت ها با درج قیمت تولیدکننده، درست است یا خیر؛ 
برای مثال آیا این انتظار درستی است که آب معدنی دماوند برای مصرف کننده 

تهرانی و اهوازی قیمتی یکسان داشته باشد و...
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واکاوی دالیل ناکامی در طرح های خودکفایی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خودکفایی به معنای 
تولید پایدار اس��ت، گفت: تنها ابزار دولت ها برای تحقق 
خودکفایی افزایش سرسام آور قیمت هاست که نتیجه ای 
جز شکست ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های 
اخی��ر رهبر انق��الب تاکید ویژه ای بر بحث خودکفایی در 
محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی داشتند و همواره این 
موضوع را پیگیری کرده اند. ایشان امسال نیز در سخنرانی 
نوروزی خود بر این مساله تاکید و عنوان کردند: »مسئله 
کش��اورزی و دامداری بس��یار مهم اس��ت و کشور باید در 
محصوالت پایه غذایی همچون گندم، جو، ذّرت، خوراک 
دام و دانه ه��ای روغن��ی به امنیت کامل و خودکفایی الزم 
دست پیدا کند.« ایشان دستیابی به این هدف را با توجه 
به وس��عت س��رزمینی و فراوانی دشت های حاصلخیز در 
کشور ممکن دانستند و گفتند: »متأسفانه بخش کشاورزی 
جزو وابس��ته ترین بخش های کش��ور به واردات است که 
ای��ن وض��ع حتماً باید تعدیل ش��ود.« با توجه به تأکیدات 
رهبر انقالب، شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین 
وضعیت جهان و جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید 
قیمت جهانی مواد غذایی کشور چاره ای جز دستیابی به 
این سیاس��ت ها ندارد هر چند که طی س��ال های گذشته 
اهمال کاری های گسترده ای در این حوزه نیز انجام شده 
اما باید با ش��ناخت ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و با 
بهره گیری از روش های نوین کشت و تولید در این مسیر 
حرکت کرد. طرح هایی که ناکام ماندند! آخرین باری که 
وزارت جهاد کش��اورزی برای خودکفایی در محصوالت 
اساس��ی برنامه جامعی ارائه کرد حدوداً مربوط به ۷ س��ال 
قب��ل اس��ت ک��ه آن زمان نیز وزارت جهاد کش��اورزی به 
دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برای ۸ کاالی اساسی 
ش��امل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت 
و دانه ه��ای روغن��ی برنامه خوداتکایی تدوین کرد که در 
س��ال های ابتدایی نیز دس��تاوردهای تقریباً خوبی در این 
زمینه ها حاصل شد اما به تدریج به دنبال اتخاذ سیاست های 
نادرس��ت، طرح ها یا دچار عقب ماندگی ش��دند و یا اینکه 
ب��ه طور کل شکس��ت خوردن��د و در حال حاضر ما تقریبًا 
در هم��ه زمینه ه��ا وارد کننده هس��تیم و در برخی کاالها 

میزان وابستگی بسیار باال است. در این میان کارشناسان 
معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی در دوره های مختلف، 
برنامه دقیق و کارشناسی شده برای خودکفایی در کاالهای 
اساسی ندارد و تنها ابزار حمایتی این وزارتخانه برای افزایش 
تولید، باال بردن بی رویه قیمت های خرید تضمینی است. 
در همین راس��تا فرهاد بهرامی، کارش��ناس اقتصادی در 
گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از سیاست های مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی در خودکفایی محصوالت اساسی 
در دوره های مختلف، گفت: به نظر می رسد که مسئوالن 
این وزارتخانه در دوره های مختلف، درباره میزان تولید و 
ظرفیت های کشور آمار و ارقام واقعی ارائه نمی کنند. وی 
تاکید کرد: طی بیس��ت س��اله اخیر تمام امکانات کشور در 
کنار وزارت جهاد کشاورزی بود تا حداقل در یک محصول 
به خودکفایی برسد؛ گندم و سپس دانه های روغنی از جمله 
مهمترین کاالهای اساس��ی است که دولت های مختلف 
ب��رای خودکفای��ی در این محصوالت برنامه داش��ته اند. 
تنه��ا ابزار دولت ها برای خودکفایی، افزایش سرس��ام آور 
قیمت های خرید تضمینی اس��ت! بهرامی اضافه کرد: به 
عنوان مثال محمود حجتی در دولت یازدهم در شرایطی 
مس��ئولیت وزارت جهاد کش��اورزی را بر عهده گرفت که 
قیم��ت تضمین��ی گندم ۸,۰۰۰ ریال بود و تولید آن حدود 
۹.۳ میلیون تن؛ در پایان دولت دوازدهم که بخش عمده دو 
دوره دولت، حجتی مسئولیت وزارت جهاد را عهده دار بود 
نرخ تضمینی گندم با ۶۲۵ درصد رشد به رقم ۵۰,۰۰۰ ریال 
رسید اما در خوشبینانه ترین حالت تولید گندم با حدود ۸.۵ 
درصد کاهش به ۸.۵ میلیون تن رسید. با این وجود همواره 
شعار وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در گندم بوده است. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه تنها ابزار 
دولت برای حمایت از کشاورزان و تحقق خودکفایی ابزار 
قیمت است، گفت: خودکفایی که تنها روش آن آسیب به 
تولید سایر محصوالت و پرداخت هزینه حمایت از تولید با 
پول مردم باشد، نتیجه ای جز شکست ندارد. وی ادامه داد: 
در مطالعات متعدد اشاره به این شده است که حتی افزایش 
ن��رخ تضمین��ی تأثر آن چنان��ی در میزان رفاه جامعه تولید 
کنندگان بخش کش��اورزی نداشته است و پژوهش های 

مختلف، سیاست تک بعدی وزارت جهاد را در امر رسیدن 
به خودکفایی سیاستی شکست خورده دانسته است و راه 
رس��یدن به خودکفایی را اعمال همزمان سیاس��ت های 
مختلف و همسو با جریان تولید، فروش و کاهش هزینه 
و… و. دانسته اند. خودکفایی که تنها روش آن آسیب به 
تولید سایر محصوالت و پرداخت هزینه حمایت از تولید 
با پول مردم باش��د، نتیجه ای جز شکس��ت ندارد وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان یکی از 
مس��ئوالن وزارت جهاد در دولت یازدهم که عنوان کرده 
بود گردش مالی در حوزه واردات روغن 4 میلیارد دالر در 
س��ال اس��ت، افزود: در سال های ۹۷ لغایت ۱4۰۰ ساالنه 
ح��دود ۱.4 میلی��ارد دالر به واردات روغن خام اختصاص 
یافته و ذکر چنین ارقامی بر تخصیص 4 میلیارد دالر ارز به 
واردات روغن غیر کارشناسی است. البته این مقام مسئول 
در بحث عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی همه را مقصر 
دانس��ته جز س��و مدیریتی که دلیل اصلی این اتفاق بوده 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه خودکفایی معنای مش��خصی 
دارد که یکی از مهم ترین وجوه آن پایداری تولید اس��ت، 
اضافه کرد: در کشور ما اگر یکسال نیاز به واردات محصولی 
نباشد، مسئوالن اعالم می کنند خودکفا شده ایم در حالی 
که چنین مسأله ای صحت ندارد و نوعی عوام فریبی است. 
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود 
تصریح کرد که حدود ۶۰ درصد از کشت گندم کشور دیم 
اس��ت و ب��ه همین جهت خودکفای��ی در حوزه تولید گندم 
بس��تگی زیادی به بارش باران دارد ضمن اینکه در حوزه 
اصالح بذور و افزایش بهره وری نیز اقدامی انجام نشده که 
اگر دچار خشکسالی شدیم این زیان جبران شود. وی اضافه 
کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق خودکفایی 
در محصوالت اساس��ی برای برخی کاالهایی که مزیت 
نسبی داشته و شرایط آن با اقلیم آب و هوایی ایران تطابق 
دارد باید اعمال شود نه برای همه محصوالت. بهرامی اضافه 
کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه ای دقیق تدوین کند 
که کشور در کدام محصوالت توانایی خودکفایی دارد؟ در 
کدام محصوالت تا ۵۰ درصد می تواند خودکفا ش��ود و در 

کدام محصوالت اصاًل چنین امکانی وجود ندارد.

ادامه از همین صفحه ���
...با توجه به اینکه حجم صادرات نفت روس��یه روزانه 
بین ۵.۵ تا ۶ میلیون بشکه است، ذخایر آزادشده معادل 
۱۰ روز صادرات روسیه است و جوابگوی طوالنی مدت 
نیست. ایران اما ذخایر آماده تحویل زیادی بر روی آب 
دارد و می تواند با احیای برجام به سرعت بخش زیادی 
از این منابع را به کشورهای اروپایی صادر کند. باید از 
این فرصت برای بازپس گیری بازارهای نفت خود که 
به دلیل تحریم ها توسط رقبا اشغال شده بود، استفاده 

کنی��م و ای��ن فرصت وجود دارد که صادرات نفت ایران 
به اروپا تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد. اگرچه کشورها 
عضو اوپک پالس می خواهند که تولید را افزایش دهند 
تا هم درآمد بیشتری داشته باشند و هم قیمت را کنترل 
کنند، اما در حال حاضر ظرفیت مازادی برای تولید در 
بین اعضای اوپک پالس وجود ندارد. یکی از مهمترین 
عوامل کاهش عرضه نفت را کاهش سرمایه گذاری ها 
در س��ه س��ال گذشته است، کاهش قیمت نفت یکی از 
اصلی ترین دالیل افت سرمایه گذاری ها بوده است. با 

توجه به افزایش قیمت نفت، در ماه های آینده ۲ تا سه 
میلیون بشکه در روز به تولید نفت شیل اضافه می شود. 
بر همین اساس کشورهای عضو اوپک پالس به دنبال 
قیمت نفت بین ۸۰ تا ۹۰ دالر در هر بش��که هس��تند 
تا تولید نفت ش��یل و همچنین انرژی های تجدیدپذیر 
اقتصادی نشود. اگرچه اکنون قیمت نفت باالی ۱۱۰ 
دالر در هر بش��که اس��ت اما نمی توان انتظار داشت که 
میانگی��ن قیمت س��ال ۲۰۲۲ می��الدی بیش از کانال 

۸۰ دالر باشد.

قیمت نفت و به بن بست خوردن احیای برجام

سرمقاله

د ید گاه

نرسی قربان ���

امیرعلی ابوالفتح ���

کارشناس اقتصادی

کارشناس مسائل بین الملل

به نظر نمی رسد رشد قیمت 
نف��ت ادامه دار باش��د، البته 
ممکن است در کوتاه مدت 
قیمت ها تا ۱۳۰ دالر در هر 
بشکه نیز افزایش پیدا کند. 
این رشد قیمت بر اثر تنش ها بین روسیه و اوکراین 
و همچنین کمبودها به دلیل جابه جایی منابع نفتی 
به اروپا اتفاق افتاده است. اگر با احیای برجام، نفت 
ای��ران به بازارهای جهانی بازگردد، حدود ۲ میلیون 
بشکه نفت بیشتری تزریق می شود که می تواند در 
کنترل قیمت نفت موثر باش��د. طوالنی ش��دن روند 
دستیابی به توافق احیای برجام را یکی دیگر از عوامل 
اثرگذار بر بازار است در صورت توافق ایران با توجه 
به ذخایر نفتی که در اختیار دارد به سرعت می تواند 

حجم زیادی نفت را راهی بازار کند....
ادامه در همین صفحه ���

از نظ��ر ما س��ردار ش��هید 
س��لیمانی فردی با ارزش و 
قهرمان ملی است و انتقام 
خون وی حق ماس��ت، اما 
از نظر آمریکایی ها "سپاه" 
یعنی برد موش��کی و فعالیت منطقه ای اش. تصور 
من این اس��ت که برای خارج کردن س��پاه از لیست 
گروه های تروریستی ما به ازایی را طلب می کنند که 
محدود کننده برد موشکی و فعالیت های منطقه ای و 
حمایتش از نیروهای مقاومت در سطح منطقه باشد، 
نه اینکه صرفا دنبال این باشد که ایران انتقام جویی 
می کن��د ی��ا نه! آقای خطی��ب زاده موضوع اصولی 
سیاس��ت خارج��ی ایران را گفتند ک��ه ایران در پی 
انتقام جویی اس��ت، مقامات ایران بارها این مس��اله 
را گفتند اما پیوند زدن آن به بحث خروج نام س��پاه 

از فهرست گروه های تروریستی آمریکا...
ادامه در همین صفحه ���

 قیمت نفت و به 
بن بست خوردن احیای برجام

 جنگ روانی واشنگتن
 در مذاکرات برجامی
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 قیمت های باالی
 غذا عامل فقر ۱۰ میلیون نفر!

جنت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده آمریکا در 
یک هیئت بلندپایه گفت: جنگ روسیه در اوکراین با 
شوک های قیمت و عرضه که بر فشارهای تورمی 
جهانی افزوده اس��ت، وضعیت ناامنی غذایی شدید 
که جهان با آن مواجه است را بدتر کرده است. یلن 
با اس��تناد به تخمین های اولیه که نش��ان می دهد 
قیمت ه��ای باالتر غذا ب��ه تنهایی می تواند حداقل 
۱۰ میلیون نفر را در سراس��ر جهان به فقر بکش��اند، 
گف��ت: بی��ش از ۸۰۰ میلی��ون نفر  ی��ا ۱۰ درصد از 
جمعیت جهان حتی قبل از جنگ،  از ناامنی غذایی 
مزم��ن رن��ج می بردند. یلن افزود که کش��ورها باید 
از محدودیت ه��ای صادراتی که می تواند قیمت ها 
را بیش��تر کن��د اجتن��اب کنن��د و در عین حال برای 
حمایت از جمعیت آس��یب پذیر و کش��اورزان اقدام 
کنن��د. کریس��تین لیندنر، وزی��ر دارایی آلمان نیز بر 

آن تاکید کرد.

 رایزنی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی درباره ایران

وزرای خارج��ه آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی طی 
تماسی تلفنی درباره ایران گفت وگو کردند. »آنتونی 
بلینک��ن« وزی��ر خارجه آمریکا در تماس��ی تلفنی با 
»یائی��ر الپی��د« همتای صهیونیس��ت خود درباره 
ای��ران و تنش های اخیر میان رژیم صهیونیس��تی 
و فلس��طینیان گفت  وگ��و ک��رده اس��ت. وزارت 
خارج��ه آمری��کا نیز طی بیانیه ای بدون اش��اره ای 
ب��ه جنایت های رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که 
بلینکن در این گفت وگو، حمالت موش��کی اخیر از 
غزه به سرزمین های اشغالی را محکوم کرده است. 
در این بیانیه آمده اس��ت که همچنین بر راهکار دو 

کشوری تاکید کرده است.

""حنا ربانی" بار دیگر

 وزیر خارجه پاکستان شد
حن��ا ربان��ی کهر، وزیر خارجه دولت زرداری بار دیگر 
در کابینه ش��هباز ش��ریف مسئولیت وزارت خارجه را 
ب��ر عه��ده گرفت. حنا ربانی اولین و جوان ترین وزیر 
خارجه زن در پاکس��تان و از حزب مردم بود. وی از 
سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در این پست خدمت کرده بود. 
شهباز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان روز گذشته 
کابینه خود را معرفی کرده بود اما پست وزیر خارجه 
در آن خالی بود. حنا ربانی در طول دوره دو ساله خود 
در س��مت وزارت خارجه پاکستان به دلیل "سیاست 
خارجی نوآورانه" با تاکید بر طرح "محور منطقه ای" 
با هدف تقویت روابط با کش��ورهای همس��ایه مانند 
هند و افغانستان بسیار در مرکز توجه قرار گرفت. او 
همچنین از طرفداران کاهش وابس��تگی به ایاالت 
متحده بود که مورد تحسین کارشناسان قرار گرفت. 
حنا ربانی در مظفر گره در پاکس��تان به دنیا آمد و در 
آمریکا تحصیل کرد. او یکی از اعضای کابینه دولت 
ژنرال پرویز مشرف و از محبوب ترین وزرا در دوران 

ریاست جمهوری آصف علی زرداری بود.

کشورهای سازشگر، دشمن دشمنان 
اسرائیل هستند

رهبر انصاراهلل یمن، با انتقاد ش��دید از کش��ورهایی 
که دس��ت به عادی س��ازی روابط با اسرائیل زده اند، 
گفت: این کش��ورها نس��بت به همه کس��انی که با 
اس��رائیل دش��منی دارند، از جمل��ه یمن خصومت 
دارن��د. عبدالمل��ک الحوثی، رهبر انصاراهلل یمن در 
سخنرانی خود به مناسبت روز هجدهم ماه مبارک 
رمض��ان گفت: هجوم به مس��جد االقصی و حمله 
به نمازگزاران فلس��طینی نش��ان دهنده تجاوزات 
دشمن اسرائیل به اسالم و مقدسات آن است. وی 
افزود: کش��ورهای سازش��گر که با اس��رائیل عادی 
سازی روابط کرده اند، با مبارزان فلسطین خصومت 
داش��ته و آن ها را در رس��انه های خود"تروریست" 
توصیف می کنند. رهبر انصاراهلل گفت: کشورهایی 
مثل امارات و عربس��تان که تحت عنوان صلح به 
طرف آمریکایی و اس��رائیلی پیوس��تند و با اسرائیل 
عادی س��ازی روابط کردند، آنچه را که قبال تحت 
عناوینی مثل همکاری با اسرائیل پنهان می کردند، 

امروز تحت عنوان صلح انجام می دهند.

 مخبر خواستار پیگیری
 حقابه هیرمند شد

معاون اول رییس جمهور در دس��تورات جداگانه ای 
خط��اب ب��ه وزی��ر امور خارجه و مع��اون بین الملل و 
همکاری های منطقه ای معاون اول، خواستار پیگیری 
مجدانه برای تامین حقابه هیرمند از دولت مستقر در 
افغانس��تان ش��د. محمد مخبر در پی گزارش نماینده 
اعزامی خود به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از 
چاه نیمه های چهارگانه مناطق مرزی سیستان تاکید 
کرد: دولت مستقر در افغانستان باید به این حقابه که 
طبق توافق های معتبر بین المللی، متعهد به رهاسازی 
آن برای بهره مندی مردم استان سیستان و بلوچستان 
است، پایبند باشد و هرچه سریعتر این موضوع را حل 
نمای��د. معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت 
نیرو خواست تمهیدات الزم را برای پیشگیری از بروز 
مش��کالت در تابس��تان امسال برای تامین آب شرب 

مردم این منطقه در نظر بگیرد.

 حقوق سربازان از 
اردیبهشت افزایش پیدا می کند

یک عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت ک��ه افزایش حقوق س��ربازان و مابه التفاوت 
فروردین، از اردیبهشت اعمال خواهد شد. محسن 
دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر 
خ��ود نوش��ت: » در ادامه پیگی��ری حقوق واریزی 
فروردین سربازان، با مسئوالن ستاد کل نیروهای 
مس��لح و دس��تگاه های دولتی تماس های متعددی 
گرفت��م.  آنان ضم��ن پذیرش گالیه ها، قول اِعمال 
ارق��ام جدی��د از م��اه آتی را دادند.  لذا افزایش حقوق 
س��ربازهای عزی��ز و مابه التف��اوت فروردی��ن، از 
اردیبهشت اعمال خواهد شد.« روز دوشنبه دهنوی 
در توییتی از افزایش پیدا نکردن حقوق سربازان در 
فروردین ماه امسال خبر داده  بود. نمایندگان مجلس 
در الیح��ه بودج��ه ۱4۰۱ تصوی��ب کرده بودند که 
»در اجرای ماده)4۹( قانون خدمت وظیفه عمومی، 
حقوق س��ربازان وظیفه مجرد مش��غول در مناطق 
غیر عملیاتی حداقل ش��صت درصد)۶۰(، حقوق 
س��ربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی 
حداقل هفتاد و پنج درصد)۷۵( و حقوق سربازان 
متاه��ل نوددرصد )۹۰( حداقل دریافتی کارکنان 
نیروهای مس��لح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات 
کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به 
تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای 

مسلح تهیه می شود.«

 مطالبات مالباختگان چند 
پرونده کثیرالشاکی به زودی 

دادستان تهران گفت: پرداخت مطالبات مالباختگان 
چندین پرونده کثیرالش��اکی در مراحل نهایی است 
که به زودی پرداخت می ش��وند. در راس��تای توجه 
ب��ه مطالب��ات عموم��ی مردم و به منظ��ور نظارت 
دقی��ق ب��ر روند قضایی رس��یدگی ب��ه پرونده های 
کثیرالش��اکی، وضعیت دو مورد از این پرونده ها با 
حض��ور عل��ی صالحی دادس��تان عمومی و انقالب 
تهران در دومین جلس��ه کارگروه اقتصاد مقاومتی 
مورد نظارت و بررس��ی قرار گرفت. در این جلس��ه 
که با حضور معاونان دادس��تان تهران و متهمان و 
بازپ��رس پرونده ه��ا در دفتر کار دادس��تان عمومی 
و انق��الب ته��ران برگزار ش��د، ضمن ارائه طریق و 
ارش��اد قضات رس��یدگی کننده از س��وی دادستان 
تهران، تدابیر الزم جهت تس��ریع در اجرای احکام 
و پرداخ��ت مطالب��ات طلب��کاران اتخاذ ش��د. علی 
صالحی در حاشیه این جلسه بیان کرد: با برگزاری 
منظم جلس��ات پیگیری پرونده های کثیرالشاکی و 
کارشناس��ی های صورت گرفته، پرداخت مطالبات 
مالباختگان چندین پرونده در مراحل نهایی اس��ت 

که به زودی پرداخت می شوند.

 اعالم همبستگی لبنان
 با مدافعان مسجد األقصی

رئیس جمه��وری لبن��ان ب��ا س��اکنان اورش��لیم 
و فلس��طینیانی ک��ه ب��ا یهودی س��ازی مس��جد 
األقص��ی مبارزه می کنند اعالم همبس��تگی کرد. 
رئیس جمهوری لبنان، همبس��تگی خود با ساکنان 
اورش��لیم و فلسطینیانی که با یهودی سازی مسجد 
األقص��ی مبارزه می کنند، اعالم همبس��تگی کرد. 
عون با انتش��ار توئیتی گفت: »نیروهای اش��غالگر 
اس��رائیل به مسجد األقصی و نمازگزاران آن حمله 
می کنند، اما تقدس مکان های عبادی مانع از تغییر 
هویت این شهر می شوند و باید با استفاده از زور به 
این حمالت پایان داد.« وی افزود: »با اورشلیمیان 
و فلسطینیان ثابت قدمی که در برابر تالش ها برای 
یهودی س��ازی مس��جد األقصی که نقض آش��کار 
حقوق و میثاق های بین المللی اس��ت ایس��تادگی 

کرده اند، اعالم همبستگی می کنم.«

 اهدای ۱۰۰ موشک
 به اوکراین از سوی نروژ

وزارت دفاع نروژ  در بیانیه ای اعالم کرد که این کشور 
قصد دارد ۱۰۰ موش��ک دفاع هوایی »میس��ترال« را 
ب��ه اوکرای��ن هدیه کن��د. وزیر دفاع نروژ در این بیانیه 
اعالم کرد: »این سیس��تم های دفاع موشکی هوایی 
تس��لیحاتی موثر هس��تند که در دفاع دریایی مورد 
استفاده قرار می گیرند و به همین دلیل، برای اوکراین 
موثر واقع می شوند.« وزارت دفاع نروژ همچنین اعالم 
کرد: »این سیستم های دفاع موشکی هوایی بر روی 
ناوچه ه��ا و کش��تی های می��ن روب و مین زدا نصب 
می شوند و یک نوع از دفاع هوایی بوده که نیروهای 
مس��لح از آن اس��تفاده می کنند.« در ادامه این بیانیه 
همچنین ذکر ش��ده اس��ت که این سیستم های دفاع 
موشکی تاثیری عمیق و موثر بر ظرفیت عملیاتی ملی 

دارد و دولت نروژ آنها را به اوکراین هدیه می دهد.

رئیس جمهوری روس��یه، روز گذش��ته گفت، تراژدی های منطقه دونباس، روس��یه را وادار به آغاز عملیات نظامی در اوکراین کرده اس��ت. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روس��یه گفت: تراژدی که در منطقه دونباس - خصوصا در جمهوری خلق دونتس��ک - اتفاق افتاد، روس��یه را به آغاز این عملیات نظامی واداش��ت که امروز همه به خوبی از آن 
آگاهی دارند. وی افزود: از همان ابتدا اعالم کردم که هدف از این عملیات این است که به مردم ما که در دونباس زندگی می کنند، کمک کنیم و عملیات نظامی روسیه تا تامین امنیت کامل 

برای ساکنان لوهانسک و دونتسک ادامه خواهد داشت. همچنین پوتین دستوری صادر کرد که به موجب آن، شرکت های روسی باید سهام خود را از بازارهای بورس خارجی خارج کنند.

تراژدی دونباس 
ما را وادار به آغاز 
جنگ کرد

اخبار

اخبار

ایـران و جهان

واشنگتن فری بیکن: بایدن برای خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا پیشنهاد مشروط داد 

فاز جدید مذاکرات فرسایشی وین
گروه سیاس�ی:یک وبس��ایت روزنامه نگاری 
آمریکایی در گزارش��ی مدعی ش��د که بایدن 
پیش��نهادی مبن��ی بر خارج کردن نام س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی از لیست تروریستی 
این کشور را به ایران ارائه داده است.به گزارش 
اسکناس، واشنگتن فری بیکن در گزارش خود 
نوش��ته است: آخرین پیشنهاد دولت بایدن در 
مذاکرات هس��ته ای با ایران تحریم های سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی رفع خواهد کرد و 
مطابق این پیش��نهاد س��پاه پاسداران از لیست 
گروه های تروریس��تی خارج خواهد ش��د. این 
گ��زارش می افزای��د که دول��ت بایدن در عین 
ح��ال قص��د دارد ک��ه پس از خ��ارج کردن نام 
سپاه از لیست به اصطالح تروریستی، نیروی 
قدس س��پاه پاس��داران را به این لیست اضافه 
کند. واش��نگتن فری بیکن می نویس��د: با رفع 
تحریم ها علیه س��پاه پاسداران، حدود ۸۰۰۰۰ 
ال��ی ۱۸۰۰۰۰ نف��ر از تحریم ها معاف خواهند 
ش��د. تحریم ه��ای اعمالی علیه نیروی قدس 
تنها باعث خواهد ش��د ت��ا محدودیت ها علیه 
۲۰۰۰۰ تن اعمال شود. بنا به گفته منابع مطلع 
این پیشنهاد مخالف هایی در میان نمایندگان 
و سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب داشته 

است.
نگرانی صهیونیست ها باال گرفت ���

یک روزنامه صهیونیس��تی در گزارشی مطرح 
کرد، مقامات رژیم صهیونیس��تی با نگرانی از 
انجام شدن توافقی در مذاکرات وین و تصمیم 
دولت بایدن در زمینه حذف نام سپاه پاسداران 
از »لیس��ت سازمان های تروریستی خارجی« 
آمری��کا، اخیرا کارزاره��ای متمرکزی را علیه 
تواف��ق و علی��ه این اقدام در واش��نگتن به راه 
انداخته اند.روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص در 

گزارشی درباره نگرانی های رژیم صهیونیستی 
از نهای��ی ش��دن تواف��ق در مذاک��رات وین و 
لغ��و تحریم ه��ای ایران نوش��ت: آمریکا بارها 
ضرب االج��ل امضای توافقی هس��ته ای]در 
مذاک��رات وی��ن[ را به تعویق انداخته اس��ت و 
تصمیم آن در زمینه در لیس��ت سیاه]لیس��ت 
س��ازمان های تروریستی خارجی آمریکا[ قرار 
گرفتن نام سپاه پاسداران ایران هنوز در هاله ای 
از ابهام اس��ت. مقامات اس��راییلی خود را برای 
تحوالتی چشم گیر در هفته جاری در رابطه با 
مذاک��رات می��ان قدرت های جهانی و ایران بر 
س��ر برنامه هس��ته ای آن آماه می کنند. انتظار 
م��ی  رود ج��و بایدن، رئیس جمهور آمریکا طی 
روزه��ای آتی اعالم کند که آیا تصمیم گرفته 
اس��ت بگذارد نام سپاه در لیست سازمان های 
تروریستی آمریکا باقی بماند یا به خواسته ایران 
عم��ل ک��رده و نام آن را از لیس��ت خارج کند.
هاآرتص ادامه داد: اسراییل در هفته های اخیر، 
کارزار متمرک��زی را در آمری��کا علیه حذف نام 
این سازمان از این لیست راه انداخته است. در 
پی این، مقامات کاخ س��فید برخالف مقامات 

وزارت امور خارجه آمریکا این پیام را فرستاده اند 
که طرف اسراییل را می گیرند و خواستار حفظ 
نام س��پاه در این لیس��ت می ش��وند. اگرچه، 
طب��ق گفت��ه مقامات اس��راییلی که در جریان 
تماس ها با آمریکا بوده اند، پافش��اری از سوی 
برخ��ی کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا که 
می خواهند نام س��پاه در لیس��ت سازمان های 
تروریس��تی خارج��ی بماند، ممکن اس��ت بر 
تصمیم��ی ک��ه بایدن اعالم خواه��د کرد، اثر 
بگذارد. یک مقام اس��راییلی در این باره گفت، 
»تا زمانی که بیانیه مشخصی نباشد، دانستن 
این که تصمیم رئیس جمهور چه خواهد بود، 
غیرممکن است.«حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
ام��ور خارج��ه ایران مدتی قب��ل درباره حذف 
نام س��پاه پاس��داران از »لیس��ت سازمان های 
تروریستی خارجی« آمریکا،  گفته بود: موضوع 
خارج کردن اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی از 
لیست قرمز و از مجموعه تحریم ها و اقدامات 
یکجانبه ای که آمریکایی ها علیه ایران اعمال 
کرده ان��د، یک��ی از موضوعات جدی مذاکرات 
اخیر ما در وین است. وقتی می گوییم اشخاص 

حقیقی و حقوقی، در حوزه اش��خاص حقوقی 
برخ��ی از هولدینگ های ب��زرگ اقتصادی و 
مؤسسات بزرگ حکومتی ما قرار دارند و یکی 
از موضوعات، مربوط به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی است.  او تاکید کرد: در موضوع سپاه 
پاس��داران حتما آنچه برای ما مهم اس��ت، این 
است که باید جایگاه و نقش سپاه و شأن قانونی 
سپاه به عنوان مهمترین بخش امنیتی و دفاعی 
کشور ما مورد توجه قرار بگیرد. ما در این رابطه 
پیام های��ی را ب��ا آمریکایی ها تبادل کرده ایم و 
این یکی از موضوعاتی اس��ت که همچنان در 
دستور کار ما قرار دارد.  در ادامه گزارش روزنامه 
هاآرتص آمده اس��ت: در اسراییل، آماده سازی  
برای دو سناریوی احتمالی در حال انجام گرفتن 
اس��ت. یکی تصمیم ایران برای صرف نظر از 
درخواستش از میز مذاکرات]حذف نام سپاه از 
این لیست[، بیش تر به خاطر بهره مندی از سیر 
صعودی قیمت  نفت در بازارهای جهانی در پی 
جنگ اوکراین است. در این صورت، اسراییل 
دوران س��ختی را برای برهم زدن برنامه های 
آمریکا جهت امضای توافقی جدید با ایران در 
چند روز بعدی خواهد داش��ت. س��ناریوی دوم 
این است که ایران همچنان پافشاری کند که 
نام سپاه باید از لیست سازمان های تروریستی 
خارجی حذف شود، این موجب به تعویق افتادن 
و پیچیده تر ش��دن امضای توافقی جدید شده 
و طرفین را به سمت مقابله بیشتر با یک دیگر 
سوق می دهد. در اسراییل این باور وجود دارد 
ک��ه دول��ت بایدن مصمم اس��ت این توافق را 
امض��ا کن��د و ایران بهت��ر از نمایندگان آمریکا 
]در مذاک��رات وین[ مذاکره  می کند، بنابراین، 
پافشاری ایران ممکن است در آینده برای ایران 

نتیجه بخش باشد.
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ادعای دروغین غرب در حمایت از آزادی بیان

175 سال زندان در انتظار جولیان آسانژ

گ�روه سیاس�ی: با حک��م دادگاه انگلیس مبنی بر 
استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت افشاگر 
ویکی لیس به آمریکا، سردبیر این سایت این حکم 
را امضای حکم مرگ آسانژ دانست. دادگاه سلطنتی 
وست مینستر انگلیس طی حکمی استرداد آسانژ 
ب��ه آمری��کا را تایید کرد، جایی که او با حکم ۱۷۵ 
س��ال زندان رو به رو خواهد بود. این حکم اکنون 

به تایید پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس و بوریس 
جانس��ون، نخس��ت وزیر انگلیس نیاز دارد و آسانژ 
نیز تا ۱۸ می فرصت تقاضای تجدید نظر در این 
حکم را دارد. کریستین هرافنسون، سردبیر سایت 
ویکی لیکس پس از صدور این حکم به خبرنگاران 
گف��ت: ۱۶ م��اه پیش دادگاه بدوی اعالم کرد که 
اس��ترداد آس��انژ خطر جانی برای او به همراه دارد 
و مطابق با حکم مرگ اس��ت و اکنون این دادگاه 
دس��تور حکم مرگ را صادر کرده اس��ت. این تمام 
آن چیزی اس��ت که رخ داد. سرنوش��ت آس��انژ در 
دستان وزیر کشور و جانسون است. آنها این قدرت 

را دارن��د ک��ه آن را متوق��ف کنند و جان این مرد را 
نجات دهند و حمله به آزادی بیان را متوقف کنند. 
در پی صدور این حکم، عفو بین الملل اعالم کرد 
پرونده آسانژ یک نمونه بسیار مهم حقوق بشری 
است و گسترده زیادی در عرصه آزادی مطبوعات 
دارد. دستگاه قضایی آمریکا قصد دارد تا آسانژ را 
به اتهام جاسوسی به پشت میز محاکمه بکشاند. 
این ش��هروند استرالیایی با حکم ۱۷۵ سال زندان 
برای اتهاماتش روبروس��ت. او متهم به س��رقت 
و انتش��ار اطالع��ات محرمان��ه از عملیات نظامی 
آمریکا در عراق و افغانس��تان به همراه چلس��ی 

منینگ اس��ت. مقامات آمریکایی می گویند که او 
همچنی��ن جان مام��وران اطالعاتی آمریکایی را 
به خطر انداخته اس��ت. طرفداران آس��انژ او را یک 
روزنامه نگار تحقیقی می دانند که جنایات جنگی 
را افشا کرده است. بر اساس حکم پیشین دادگاه، 
استرداد آسانژ ۵۰ ساله به دلیل وضعیت نامناسب 
روانی و جسمی اش به ایاالت متحده متوقف شد. 
واشنگتن اما این تصمیم را به چالش کشید و قضات 
دادگاه تجدیدنظر گفتند تضمین هایی که ایاالت 
متحده در این میان داده شده برای رفع نگرانی ها 

از سالمت آسانژ کافی است.

روزنامه روسی: 
جو بایدن به »زوال عقل« مبتالست

گ�روه سیاس�ی: ی��ک روزنام��ه نزدیک به دولت 
روسیه، مدعی شد که جو بایدن به »زوال عقل« 
مبتالس��ت. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، 
ی��ک روزنام��ه حامی دولت روس��یه در مقاله ای 
پرسیده است که آیا »عقل« جو بایدن سر جایش 
اس��ت یا خیر و به بررس��ی پنج مورد از نشانه های 
زوال عق��ل پرداخته ک��ه در این رئیس جمهوری 
آمریکا مش��اهده می ش��ود. نویسنده این مقاله در 
روزنامه »کومسومولس��کایا پراودا« با اش��اره به 
تعریف زوال عقل در  س��ازمان بهداش��ت جهانی، 
گفت که بایدن »بس��یار س��الخورده« است و در 
س��ال های گذش��ته به تکرار اسامی و تاریخ ها را 

فراموش کرده و یا در جهت یابی خود دچار مشکل 
شده است.

نویس��نده می گوی��د: دل آمریکایی ه��ا ب��رای 
رئیس جمهوری ش��ان می سوزد، اما در عین حال 
نگران این هس��تند که آیا چنین شخصی توانایی 
مدیری��ت به عنوان رئی��س اتاق بیضی )نام دفتر 
و مح��ل کار رس��می رئیس جمه��وری آمریکا در 
کاخ س��فید( و همچنین فرماندهی ارش��د یکی از 
بزرگترین ارتش های دنیا را دارد یا خیر. نگارنده 
ب��ا اش��اره به مطال��ب پزش��ک های آمریکایی و 
جدال های پیشین بایدن برای سالمتش از جمله 
آنوریسم مغزی، می گوید که بایدن مکررا خود را 

در صحنه های جهانی خجالت زده کرده است. در 
این مقاله پنج علت برای اثبات زوال عقل بایدن 
ذکر ش��ده است: فراموش کاری، گم کردن مسیر 
و جهتش، پرس��ه های بی هدف، تغییرات رفتاری 

از جمله خشونت و مشکالت حرکتی.
این مقاله به حضور اخیر بایدن در کارولینای شمالی 
نیز اشاره می کند که در آن بایدن »سخنرانی اش را 
تمام کرد، به سمتی چرخید و با هوا صحبت کرد!« 
او سپس سعی کرد با شخصی نامرئی در همان جا 
دست بدهد. نویسنده درباره این اتفاق می گوید: 
بای��دن م��دام به اطراف صحن��ه ای که روی آن 
ایستاده بود، نگاه کرد. قیافه اش گیج و گنگ بود، 

این منظره رقت بار نهایتا با پرسه های بی هدف او 
در سالنی شلوغ به پایان رسید. این مقاله همچنین 
از فریاد زدن بایدن بر سر خبرنگاران مثال زده و 
تاکید می کند که »متخصصان مطمئن هس��تند 
ک��ه وضعیت س��المت رئیس جمه��وری آمریکا 

نگران کننده به نظر می رسد.«

رئیس جمهور: 

مشکالت فقط با دستور دادن حل نمی شود
گروه سیاسی: رئیس جمهور با اشاره به ضرورت 
اس��تفاده بهینه از فرصت های موجود و اس��تفاده 
بیش��تر از ظرفی��ت بخش خصوصی در توس��عه 
رواب��ط تج��اری با کش��ورهای منطقه، به معاون 
اول ماموریت داد با تشکیل کمیته ای، مشکالت 
و موان��ع ح��وزه تجارت را احص��ا و در کوتاه ترین 
زم��ان ب��رای حل آنها تدبیر کنند. آیت اهلل س��ید 
ابراهیم رئیس��ی روز چهارش��نبه در جلسه هیات 
دولت با اش��اره به گزارش وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی درباره فرصت ه��ا و چالش های روابط 

تجاری با کش��ورهای منطق��ه، وضعیت تجاری 
کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره مندی 
از فرصت های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت 
بخش خصوصی در این عرصه تاکید کرد. رئیس 
جمه��ور در ادام��ه به مع��اون اول ماموریت داد با 
تش��کیل کمیته ای با حضور مس��ئوالن ذیربط، 
مش��کالت و موان��ع حوزه تج��ارت را احصا و در 

کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.
رئیس��ی پیگیری را رمز موفقیت دس��تگاه ها در 
انج��ام وظایف و ماموریت های ش��ان دانس��ت و 

تاکید کرد: مش��کالت فقط با دس��تور دادن حل 
نمی ش��ود، بلکه دس��تورات باید منجر به اقدام و 
عمل جدی ش��ود.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم 
مدیریت نقدینگی و هدایت تس��هیالت بانکی به 
س��وی تولید گفت: خلق نقدینگی بدون مدیریت 
آن پیامدهای س��وء اقتصادی دارد و تالش های 
خدمت گ��زاران عرصه اقتص��اد را بالاثر می کند. 
رئیس��ی در ادامه ضم��ن محکوم کردن حمالت 
تروریس��تی به چند مدرس��ه در کشور افغانستان 
و تس��لیت ب��ه خانواده ه��ای قربانیان این رخداد، 

مسئولیت این حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر 
عهده کشورهایی دانست که در سال های گذشته 
به اس��م تامین امنیت، با مداخالت غیرمسئوالنه 
بیشترین نقش را در ناامن سازی و بی ثبات سازی 

افغانستان ایفا کرده اند.
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تورم ژاپن رکورد ۳۰ ساله را شکست
بان��ک مرکزی ژاپن احتماال ش��اهد باالترین تورم 
طی ۳۰ س��ال گذش��ته خواهد بود. به گزارش ایسنا 
ب��ه نق��ل از گلوبال نی��وز، هاروهیکو کورودا، رئیس 
بان��ک مرک��زی ژاپ��ن، در اواخر این م��اه با چالش 
ناخوش��ایند دیگری روبرو می شود؛ زمانی که بانک 
مرک��زی آماده پیش بینی قوی ترین تورم س��االنه 
از س��ال ۱۹۹۲ خارج از س��ال های افزایش مالیات 
اس��ت. بانک مرکزی ژاپن، احتماال پیش بینی خود 
را برای رش��د قیمت های مصرف کننده کلیدی به 
بین ۱.۵ تا ۱.۹ درصد برای س��ال جدید در مقایس��ه 
با پیش بینی ۱.۱ درصدی در ژانویه افزایش خواهد 
داد. افزایش ش��دید قیمت کاالها که بخش��ی از آن 
ناش��ی از جنگ در اوکراین اس��ت، این انتظارات را 
برانگیخته اس��ت که بانک مرکزی باید پیش بینی 
ت��ورم خ��ود را افزایش دهد. اقتصاددانان پیش بینی 
بانک را فراتر از سطح ۱.۲ درصدی می دانند که پس 
از حذف تاثیر افزایش مالیات بر فروش در سال های 
۱۹۹۷، ۲۰۱4 و ۲۰۱۹، قوی ترین افزایش قیمت را 
در ۳۰ س��ال گذش��ته نشان می دهد. مردم گفتند که 
مقامات بانک مرکزی نیازی به انجام اقداماتی مانند 
ف��درال رزرو نمی بینن��د و اصرار دارند که محرک ها 
بای��د ادام��ه یابد. آنان افزودند که بدون چش��م انداز 
رشد قوی دستمزدها برای حمایت از تورم، افزایش 
قیمت س��االنه در س��ال مالی ۲۰۲4 پس از تضعیف 
تاثیر هزینه های انرژی باالتر در س��ال آینده، کمتر 

از ۲ درصد باقی خواهد ماند. 

طال در مقابل دالر، پا پس کشید
قیمت طال دیروز چهارشنبه، پس از افت شدید روز 
گذشته کاهش یافت زیرا افزایش بازدهی خزانه داری 
ایاالت متحده همچنان توجه س��رمایه گذاران را از 
ش��مش بدون بازده دور می کند. به گزارش ایس��نا، 
بهای هر اونس طال با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۹4۶ 
دالر و چهار س��نت رس��ید و قیمت طالی آمریکا با 
۰.۵ درصد کاهش به ۱۹4۹ دالر و ۵۰ سنت رسید. 
قیمت طال تا ۱.۸ درصد کاهش یافت و به پایین ترین 
حد یک هفته گذشته رسید زیرا دالر آمریکا قوی تر 
شد و افزایش بازدهی خزانه داری بر جریان ورودی 
امن به طال س��ایه انداخت. بهای هر اونس طال در 
س��اعت ۶ و ۲۰ دقیقه صبح به وقت ش��رقی با ۶.۶ 
درصد کاهش به ۱۹4۳ دالر و ۵۰ سنت رسید و در 
بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۳4 درصد کاهش 
به ۱۹44 دالر و ۵۰ سنت رسید. بازدهی خزانه داری 
ایاالت متحده همچنان به باالترین سطح چند ساله 
خود ادامه می دهد و سرمایه گذاران آماده می شوند 
تا فدرال رزرو به ش��دت نرخ ها را افزایش دهد زیرا 
بانک مرکزی تالش می کند تا تورم فزاینده را مهار 
کند. طال نسبت به افزایش نرخ های بهره آمریکا و 
بازدهی باالتر بسیار حساس است که هزینه فرصت 
نگهداری ش��مش بدون ب��ازده را افزایش می دهد. 
دالر نزدیک به باالترین حد اخیر حفظ شد و باعث 
ش��د که طال با قیمت دالر برای س��ایر دارندگان ارز 

جذابیت کمتری داشته باشد. 

اقتصاد اوکراین ۳۵ درصد در سال 
۲۰۲۲ کوچک می شود

صندوق بین المللی پول )IMF( کاهش ۳۵ درصدی 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی اوکراین را در س��ال ۲۰۲۲ 
پیش بینی کرد و بر اساس گزارشی که در مورد وضعیت 
اقتصاد جهانی ارائه ش��د، هنوز اعالم برآوردها برای 
سال ۲۰۲۳ را ممکن نمی داند. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، صندوق بین المللی 
پول )IMF( کاهش ۳۵ درصدی تولید ناخالص داخلی 
اوکراین را در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرد و بر اساس 
گزارش��ی که در مورد وضعی��ت اقتصاد جهانی ارائه 
شد، هنوز اعالم برآوردها برای سال ۲۰۲۳ را ممکن 
نمی داند. به گفته متخصصان این صندوق، در سال 
۲۰۲۱ رش��د تولی��د ناخال��ص داخلی اوکراین به ۳,4 
درصد رسید، نرخ تورم به طور متوسط به ۹,4 درصد 

در سال و نرخ بیکاری نیز به ۹,۸ درصد رسید. 

راهنمای خدمات چک را از طریق 
پیامک دریافت کنید 

ب��ا ارس��ال یک پیام��ک بدون متن به سرش��ماره 
4۰4۰۷۰۱۷۰۱ می توانی��د راهنمای خدمات چک 
را دریاف��ت و ب��ا اس��تفاده از این راهنما، نس��بت به 
ثبت، تأیید، انتقال، انواع اس��تعالم )وضعیت چک و 
صادرکننده آن( و معرفی ش��ماره همراه خود برای 
اطالع از ثبت چک به نام شما اقدام کنید. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، سامانه پیامکی با امکان راهنمایی 
افراد برای دریافت خدمات مرتبط با چک های جدید 
صیادی توس��ط این بانک راه اندازی ش��ده اس��ت و 
هموطن��ان می توانند ب��رای دریافت این خدمات با 
ارس��ال پیامک به سرشماره 4۰4۰۷۰۱۷۰۱ اقدام 
کنند. برای استفاده از خدمات این سامانه در مرحله 
اول می توانید با ارس��ال پیامک خالی به سرش��ماره 
4۰4۰۷۰۱۷۰۱، از انواع خدمات مرتبط با س��امانه 
مطلع ش��وید، س��پس می توانید با ارس��ال کدهای 
اولیه نس��بت به دریافت کامل راهنمای هر خدمت 
به صورت جداگانه اقدام کنید. پس از دریافت راهنما 
می توانید خدمات چندگانه شامل ثبت، تأیید، انتقال، 
انواع اس��تعالم ها )وضعیت چک و صادرکننده آن(  

را از این سرشماره دریافت کنید.

دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری به 
بانک ها ابالغ شد

بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی 
دس��تورالعمل تس��هیالت فرزندآوری را برای اجرا 
به ش��بکه بانکی ابالغ کرد، بر این اس��اس بانک ها 
مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول 
این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط 
در سراس��ر کش��ور ابالغ کنند. به گزارش ایسنا، در 
این بخش��نامه صراحتًا تاکید ش��ده اس��ت،"بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران مکلف اس��ت از 
محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده های قرض الحسنه 
و ۵۰ درص��د س��پرده ه��ای قرض الحس��نه جاری 
شبکه بانکی، تسهیالت موضوع جزء )۲( بند )الف( 
تبصره )۱۶( قانون بودجه س��ال ۱4۰۱ کل کش��ور 
را ب��ا اولویت نخس��ت از طری��ق بانک های عامل 
تأمین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارس��نجی 
متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن 
معتبر به پرداخت تس��هیالت اقدام کنند. مسؤولیت 
حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و 
بانکهای عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط 
می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیالت 
تخلف محس��وب ش��ده و قابل پیگیری در مراجع 
ذی صالح اس��ت. بر این اس��اس برای فرزندانی که 
از س��ال ۱4۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تس��هیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول ۲۰۰ 
میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 4۰۰ میلیون ریال 
و به ازای فرزند س��وم ۶۰۰ میلیون ریال و به ازای 
فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنج 
ب��ه بع��د ۱.۰۰۰میلیون ریال. در مورد تولد فرزندان 
دوقلو و بیش��تر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می 

گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. 

نوسان بورس به ریزش ختم شد 
ش��اخص کل بورس روزی پرنوس��ان را پش��ت سر 
گذاش��ت و در حالی که در س��اعات ابتدایی  دیروز 
معامالت تا یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد افزایش 
یافته بود، در س��اعات میانی روندی نزولی به خود 
گرف��ت و ب��ا چ��راغ قرمز به کار خ��ود پایان داد. به 
گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بورس امروز با ۸۰۸ 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد 
ایس��تاد. این در حالی اس��ت که شاخص کل با معیار 
هم وزن ۸۶۱ واحد افزایش یافت و رقم 4۰۱ هزار 
و 4۳۶ واح��د را ثب��ت ک��رد. معامله گ��ران این بازار 
۶۱۷ هزار معامله به ارزش ۵۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد 
ری��ال انجام دادند. ف��والد مبارکه اصفهان و بانک 
پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، پاالیش 
نفت بندرعباس، پتروشیمی نوری و سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاش��تند. در آن س��وی بازار 
سرمایه شاخص کل فرابورس با دو واحد کاهش در 
رقم ۲۰ هزار و ۷۶۳ واحد ایستاد. در این بازار ۲۶۲ 
هزار معامله به ارزش ۲۰ هزار و 4۶۲ میلیارد ریال 
انجام شد. سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت و پتروشیمی تندگویان، 
پتروشیمی زاگرس، گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
و پاالیش نفت الوان نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

عملکرد غیرمنتظره اقتصادی چین
چین نرخ بهره وام معیار را بدون تغییر نگه داشت. 
این کش��ور همچنان با بدترین ش��یوع کووید خود از 
زمان همه گیری در س��ال ۲۰۲۰ دس��ت و پنجه نرم 
می کند. به گزارش ایس��نا، چین روز چهارشنبه نرخ 
بهره وام یک ساله خود را بدون تغییر در ۳.۷ درصد 
نگه داشت و سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی از 
سیاس��ت پشتیبانی از سوی مقامات چینی بوده اند. 
اکثر معامله گران و تحلیلگرانی که در نظرس��نجی 
رویت��رز ش��رکت کردند، انتظار کاه��ش نرخ اولیه 
وام در این ماه را داش��تند. کامپوزیت ش��انگهای در  
معام��الت صبحگاه��ی ۰.۲۶ درصد کاهش یافت. 
ش��اخص هانگ س��نگ که در روز سه شنبه بیش از 
۲ درصد کاهش یافت، ۰.۳۶ درصد افزایش یافت. 
گسترده ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام اس 
سی آی در خارج از ژاپن ۰.۱۲ درصد افزایش یافت. 
اس اندپ��ی۵۰۰ در طول ش��بانه روز با ۱.۶۱ درصد 
صعود به 44۶۲.۲۱ رسید. میانگین صنعتی داوجونز 
4۹۹.۵۱ واح��د ی��ا ۱.4۵ درص��د افزایش یافت و در 
۳4۹۱۱.۲۰ ق��رار گرف��ت. معامالت آتی نفت خام 
آمری��کا ب��ا ۰.4 درص��د افزایش به ۱۰۲.4۷ دالر در 
هر بش��که و معامالت برنت با ۰.4 درصد افزایش 
به ۱۰۷.۶۶ دالر رسید. هر دو معیار در روز سه شنبه 
کمی بیش از پنج درصد سقوط کردند. عالوه بر این، 
معامالت آتی طال با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹4۵.۵۰ 
دالر در هر اونس رس��ید، در حالی که دالر/یورو با 

۰.۳ درصد افزایش در ۱.۰۸۱۳ معامله شد. 

معاون وزیر کار ضمن تشریح برنامه های هفته کارگر از جزییات ساخت 4۰۰ هزار مسکن کارگری خبر داد و با رد هرگونه تغییر در اصالح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری 
یکی از دس��تاوردهای بزرگ دولت س��یزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفت وگوهای س��ه جانبه میان ش��رکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل ش��ده اس��ت. وی گفت: همه 
ش��رکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفت وگو کردند تا به نتیجه رس��یدند؛ ممکن اس��ت در این بین س��واالت و نقدهایی هم وجود داش��ته باش��د ولی در مجموع همه ش��رکای 

اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند که از این جهت معتقدم کمک بزرگی به سرمایه ها و نیروهای انسانی کشور خواهد بود. 

رد هرگونه تغییر 
در مصوبه دستمزد 
کارگران

اخبار

اخبار

»اسکناس« بررسی کرد

چالش های توسعه پایدار در ایران
گروه اقتصاد کالن:  توسعه پایدار به معنی تلفیق 
اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیس��ت محیطی 
برای حداکثر س��ازی رفاه انس��ان فعلی بدون 
آس��یب به توانایی های نس��ل های آتی برای 
برآوردن نیازهایش��ان می باشد. شاخص های 
توسعه پایدار معیارها و ابزارهای اندازه گیری 
و ارزیابی حرکت به سوی پایداری هستند.  به 
گزارش »اسکناس«،ش��اخص اهداف توسعه 
پایدار که توس��ط دو موسس��ه اس دی اس ان 
و برتلزمن شیفتانگ تهیه شده نشان می دهد 
ک��ه رهب��ران جهان باید تالش ه��ای خود را 
برای محقق ساختن ۱۷ هدف جهانی تقویت 
کنند.ای��ن گ��زارش نه تنه��ا افزایش گرایش 
به ملی گرایی و سیاس��ت های حمایت گرایانه 
مان��ع از تحق��ق ای��ن اهداف می ش��ود، بلکه 
همان گون��ه ک��ه گ��زارش نش��ان می ده��د 
کشورهای صنعتی جهان در حال ایفای نقش 
خود به عنوان الگوی س��ایر کش��ورها نیستند. 
بررس��ی پارامترهای مختلف نمایانگر توسعه 
پایدار در رابطه با ایران نیز نش��ان می دهد که 
روند توس��عه پایدار در ایران همه جانبه نبوده 
 اس��ت چراکه با وج��ود عملکرد موفق برجای 
مانده در رابطه با مس��ائلی چون »مرگ و میر 
ک��ودکان« و »آموزش ابتدایی«، پارامترهای 
مختص��ات فعلی ایران حکایت از مس��یر بلند 
پیش رو در راه رس��یدن به نقاط هدف گذاری 
ش��ده دارد. افزون بر این به نظر می رس��د که 
اهداف محقق ش��ده در مس��یر توسعه ایران را 
می توان در دس��ته »اهداف در دس��ترس تر« 
ب��رای جامعه جهانی قرار داد چراکه بررس��ی 
برآوردهای موسسه بروکینگز از وضعیت فعلی 
ش��اخص های توسعه نش��ان  دهنده اشتراک 
ای��ران و دیگر کش��ورهای جهان )صرف نظر 
از مختص��ات جغرافیای��ی( در دس��ت یابی به 
وضعیت »مطلوب« در مسیر دستیابی به این 
اهداف اس��ت. به عقیده پژوهشگران موسسه 
بروکینگز، مختصات فعلی ایران نشان از سطح 
مطل��وب موفقی��ت در رابطه با ش��اخص های 
»م��رگ و میر کودکان«، »آموزش ابتدایی«، 
»مرگ بزرگساالن«،»دسترس��ی به برق« و 
»ریشه کن کردن فقر شدید« دارد. این در حالی 
اس��ت که از نظر این موسسه پژوهشی، ایران 
در دس��تیابی به وضعی��ت مطلوب در رابطه با 
سایر ش��اخص ها به خصوص »آموزش پیش 
از مدرس��ه« و ش��اخص های منعکس کننده 
»برابری جنس��یتی« وضعیت مطلوبی ندارد. 
پژوهش منتشرشده از سوی موسسه بروکینگز 
در یکی از بخش ها به بررسی میزان موفقیت 
کش��ورها در زمینه به اهداف توس��عه پایدار بر 

مبنای چش��م انداز ۲۰۳۰ پرداخته  اس��ت. در 
این روش ۱۸ ش��اخص مختلف مورد بررس��ی 
قرار گرفته  اس��ت و میزان موفقیت کش��ورها 
در دس��تیابی ب��ه این اه��داف بر مبنای درصد 
موفقیت کمی س��ازی شده  است. بررسی این 
اعداد کمی سازی شده نشان می دهد که ایران 
در رابطه با ۵ شاخص »مرگ و میر کودکان«، 
»امی��د ب��ه زندگی«، » دس��تیابی به آموزش 
ابتدایی«، »دس��ت یابی به اموزش ابتدایی« 
و »ریش��ه ک��ن کردن فقر ش��دید« عملکرد 
حداکثری داشته است. این در حالی است که در 
رابطه با شاخص های برابری جنسیتی و کیفیت 
آموزش پیش از دبستان، راه دور و درازی پیش 
روی طراحان توس��عه پایدار در ایران اس��ت. 
نکته جالب توجه در این برآورد وضعیت کامال 
متفاوت ایران در رابطه با دو شاخص »آموزش 
ابتدایی« و »آموزش پیش از دبستان« است. 
موسس��ه بروکینگز عالوه بر مختصات فعلی 
کش��ورها ب��ه انع��کاس روند کل��ی حاکم بر 
پیشبرد اهداف توسعه پایدار در وجوه مختلف 
پرداخته است. در این بخش شاخص های مورد 
بررسی در پنج دسته »به دست آمده«، »درحال 
پیگی��ری«، »نیازمند اقدام جدی«، » نیازمند 
اقدام ضربتی« و »درحال پس��رفت« تقس��یم 
ش��ده اند. »اضافه وزن کودکان«، »دسترسی 
به منابع آبی«، »اس��راف« و » آموزش پیش 
از دبس��تان« چهار شاخصی هستند که از نظر 
موسسه بروکینگز روند فعلی آنها در ایران در 
بردارن��ده نوعی عقبگرد اس��ت. این در حالی 
اس��ت که روند توس��عه در ایران باعث ش��ده 
است تا شاخص های »فقر شدید«، »آموزش 
ابتدایی«، »دسترس��ی به برق«، »مرگ و میر 
کودکان« و »مرگ و میر بزرگساالن« با نقطه 
هدف گذاری ش��ده کامال همگرا باشند. نکته 

جالب توجه در رابطه با ایران تک وجهی بودن 
روند توسعه است؛ به نحوی که شاخص های 
مورد بررس��ی یا در وضعیت مطلوبی هس��تند 
یا نیازمند اقدام ضروری برای تس��ریع و هیچ 
ش��اخصی در حال حاضر در وضعیت »درحال 
پیگی��ری« قرار ن��دارد. اما رئی��س کل بانک 
مرکزی در نشس��ت روس��ای کل بانک های 
 ،)G۲4 ( ۲4 مرکزی کش��ورهای عضو گروه
وظیفه اصلی نهادهای پولی و مالی بین المللی 
را احیای اقتصادی جوامع آسیب دیده از کرونا 
و تقوی��ت ش��اخص های مرتب��ط با توس��عه 
پایدار کش��ورهای برش��مرد و گفت: بهبود و 
هدایت س��رمایه گذاری های مولد به س��مت 
اش��تغال آفرینی باید به منظور افزایش رش��د 
اقتصادی در دس��تور کار کش��ورهای گروه۲4 
ق��رار گیرد. علی صالح آبادی در این نشس��ت 
که بصورت مجازی برگزار ش��د تصریح کرد: 
اقدامات نهادهای مالی بین المللی باید بر تقویت 
تجارت خارجی، حمایت از سرمایه گذاری های 
پایدار و خلق فرصت های اش��تغال با توجه به 
مزیت های نس��بی کشورهای در حال توسعه 
متمرکز باشد. رئیس کل بانک مرکزی در این 
جلس��ه که محوریت بحث ه��ای آن » بهبود 
اقتصاد پایدار و فراگیر« بود با اشاره به ضرورت 
تقوی��ت ارزش پول  ملی کش��ورهای در حال 
توس��عه، حمایت عملی از بازارهای نوظهور و 
ترویج مبادالت بازرگانی و تجاری میان آنان 
تصری��ح کرد: اتخاذ راهکار تعمیق و توس��عه 
مناس��بات دو و چندجانب��ه بین الملل��ی میان 
کش��ورهای عضو گ��روه ۲4 باید برای مقابله 
ب��ا هرگون��ه بحران های احتمالی در دس��تور 
کار ق��رار بگی��رد و نهاده��ای مالی همچون 
صن��دوق بین المللی پول ه��م موظفند طبق 
وظایف ذاتی ش��ان، نق��ش محوری خود را در 

ای��ن زمین��ه ایفا کنند. صالح آبادی همچنین با 
اش��اره به ضرورت س��رمایه گذاری های مولد 
کش��ورهای صادرکننده نفت در امور زیربنایی 
ملی و توس��عه زیرس��اخت ها گفت: جمهوری 
اس��المی ای��ران آماده اس��ت در صورت رفع 
تحریم ها، ظرفیت تولید نفت خود را متناسب 
با شرایط بازار تنظیم کند زیرا این اقدام به بهبود 
چش��مگیر س��رمایه گذاری ها منجر می شود. 
رئی��س کل بانک مرکزی کش��ورمان در این 
نشس��ت بین المللی همچنی��ن تصویب اخیر 
صندوق ثبات و احیای اقتصادی در این گروه 
بین المللی را ابزاری موثر برای اصالح ساختار 
تامین مالی اعضا در حوزه های کلیدی برشمرد. 
گفتنی اس��ت ریاس��ت س��االنه گروه۲4 که تا 
سال پیش به مدت یکسال برعهده جمهوری 
اسالمی ایران بود از اکتبر ۲۰۲۱ به کشور عضو 
گواتماال سپرده شده است. اعضای گروه۲4 از 
سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای التین هستند 
و در س��ال های گذش��ته نیز چهار کشور دیگر 
نیز به آن اضافه ش��ده اند. در این گروه مالی و 
پولی بین المللی، کشورهای جمهوری اسالمی 
ایران، هند، آفریقای جنوبی، ونزوئال، الجزایر، 
آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کنگو، س��احل عاج، 
اک��وادور، مصر، اتیوپ��ی، گابن، غنا، گواتماال، 
هائیتی، کنیا، نیجریه، لبنان، مکزیک، مراکش، 
پاکس��تان، پرو، فیلیپین، س��ریالنکا، سوریه، 
ترینی��داد و توباگو، عضو هس��تند. هم اکنون 
کش��ور چین عض��و ناظر ویژه و کش��ورهای 
آنگوال، اندونزی، عربس��تان سعودی و امارات 
متحده عربی هم سایر اعضای ناظر گروه۲4 
هستند. به اعتقاد کارشناسان، رشد اقتصادی، 
افزایش تولید محصوالت و خدمات در اقتصاد 
از یک زمان تا زمان دیگر اس��ت که گاه س��ه 
ماه یک بار اعالم می شود و گاه در بازه زمانی 
یک س��ال. رش��د اقتصاد را می توان به شکل 
اس��می و واقع��ی یعنی پ��س از در نظر گرفتن 
نرخ تورم محاس��به کرد. به طور س��نتی، رشد 
کلی اقتصاد بر مبنای تولید ناخالص داخلی یا 
تولید ناخالص ملی اندازه گیری و اعالم می شود 
البت��ه معیارهای دیگری هم برای بیان میزان 
رش��د وجود دارد. افزایش تولید محصوالت و 
خدمات در اقتصاد عموما و نه همیشه، با افزایش 
متوس��ط بهره وری همراه اس��ت. این رشد به 
افزایش درآمدها منجر می شود و زمینه را برای 
افزایش مصرف فراهم می کند و این به معنای 
کیفیت باالتر زندگی یا اس��تاندارد زندگی در 
اقتصاد اس��ت. رش��د اقتصاد به عنوان تابعی از 
س��رمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار 

و فناوری بیان می شود.

اقتصاد  کالن
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افزایش نیاز کشوربه منابع ارزی برای واردات

گ�روه اقتص�اد کالن: وزی��ر امور اقتصادی و دارایی 
گف��ت:  س��ال گذش��ته ۱۷ میلی��ارد دالر ارز با نرخ 
ترجیح��ی برای کاالی اساس��ی اختصاص دادیم 
که امسال به خاطر افزایش قیمت ها این رقم بین 
۲۶ تا ۲۷ میلیارد دالر برآورد می ش��ود. به گزارش 
خبرگزاری فارس،  سیداحسان خاندوزی وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی در جمع تعدادی از خبرنگاران 
در مورد س��ؤالی مبنی بر تعیین تکلیف ارز با نرخ 
ترجیحی برای کاالهای اساس��ی گفت: حذف ارز 
ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی 
معتقد به آزاد ش��دن نرخ ارز در قالب سیس��تم بازار 
آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می خواهد 
از کاالهای اساسی حمایت کند، سال گذشته ۱۷ 
میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساس��ی 
پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت ها 
و همچنین امکان کمبود برخی کاالهای اساسی 
ب��ه خاطر جن��گ بین روس��یه و اوکراین احتمال 
می دهی��م، ای��ن نی��از افزایش پیدا کن��د و به ۲۶ تا 
۲۷ میلیارد دالر ارز ترجیحی نیاز داش��ته باش��یم 
تا بتوانیم به اندازه س��ال گذش��ته کاالهای اساسی 
تأمی��ن کنی��م. وی این نکت��ه را هم گفت:  در حال 
حاضر برای استان مرزی سیستان و بلوچستان ۵ 

برابر میزان س��ال گذشته روغن نباتی خوراکی در 
هر هفته ارس��ال می کنیم که معلوم است مصرف 
آنها به این میزان افزایش پیدا نکرده، بلکه روغن 
با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق می ش��ود. در مورد 
آرد و روغن که از یارانه دولت برخوردار هس��تند، 
این اتفاق در ش��هرهای مرزی ممکن است بیفتد. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی گفت:  دولت حدود 
۳۰ میلیارد دالر در س��ال نفت می فروش��د که از 
ای��ن مبل��غ ۱۰ میلیارد دالر وارد صندوق توس��عه 
ملی می شود، ۲۰ میلیارد دالر در اختیار دولت قرار 
می گی��رد. م��ا هدف مان صرفه و صالح کش��ور و 
حمایت از اقش��ار مس��تضعف و کم درآمد اس��ت و 
نمی خواهیم فقط نسخه های آزادسازی اقتصاد و 
یا نس��خه های لیبرالی صندوق بین المللی پول را 
در م��ورد ارز و اقتص��اد اج��را کنیم.وی این نکته را 
هم گفت:  مس��أله تورم هم اکنون در دنیا به ویژه 
در مواد غذایی و کاالهای اساس��ی در بس��یاری از 
کش��ورها روی داده اس��ت و اکثر کشورها به نقطه 
قله تورم در ۲۰ سال قبل خود رسیده اند. خاندوزی 
همچنین در مورد ا عالم اسامی ابربدهکاران بانکی 
نیز گفت:  اعالم اس��امی این افراد آخر راه نیس��ت، 
بلک��ه ادام��ه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کالن 
وقتی نزد افکار عمومی روشن شود، اثر دارد،  آنها 
نیاز دارند چهره  و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران 
ب��زرگ تالش می کنند، بگون��ه ای جلوه کنند که 
بده��ی ندارن��د، اما آنها را افش��ا کردیم. وی گفت: 
همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده 
است که مردم می توانند ببینند افرادی از بدهکاران 
کالن اگر بخواهند از بانک های دیگر تس��هیالت 
دریافت کنند در سامانه سمات افشا می شود و مردم 

می توانن��د آن را اع��الم کنن��د، بنابراین گام بعدی 
در ش��فافیت تسهیالت گیرندگان بزرگ است که 
اعالم می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  
اگر کس��انی جزء بدهکاران کالن بانکی باش��ند، 
دیگ��ر نمی توانن��د از بانک های بعدی وام دریافت 
کنند، بنابراین تس��هیالت بانک��ی باید قاعده مند 
شود و همچنین عزل و نصب مدیران دولتی باید 
قاعده مند ش��ود. وی در پاس��خ به پرسشی که چرا 
افزایش درآمد نفتی در زندگی مردم اثر ندارد، گفت: 
کش��ور در س��ال قبل با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه همراه بود، اما در عین حال توانستیم 
اقتصاد را س��رپا نگه داریم و تأمین کس��ری بودجه 
ب��ه روش ه��ای کم هزینه و کم تورم مانند فروش 
اوراق دولتی در بورس تأمین ش��د. بنابراین عمده 
افزایش درآمد نفتی صرف تأمین کس��ری بودجه 
و بدهی های دولت ش��د. خاندوزی گفت: در حال 
حاضر مجموعه بازنشس��تگان تأمین اجتماعی و 
بازنشستگان دولتی از دولت طلب دارند. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی این را هم گفت: در قانون بودجه 
سال قبل ۱4۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی 
پیش بینی شده بود، همچنین حدود ۳۰ تا 4۰ هزار 
میلیارد تومان هم بودجه برای ایجاد اش��تغال در 
قالب بندهای تبصره ۱4 بودجه وجود داشت و در 
مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای 
پروژه های عمرانی و ایجاد اش��تغال در نظر گرفته 
ش��ده بود که این رقم دو برابر س��ال ۹۹ بود. وی 
گفت:  اگر افزایش درآمد نفتی و افزایش قیمت نفت 
به داد ما نرس��یده بود، نمی توانس��تیم تنها ۵۰ هزار 
میلیارد تومانی که از بانک مرکزی گرفته بودیم را 
برگردانیم. خاندوزی در مورد پایگاه های اطالعاتی 

مالیات هم گفت:  پایگاه های نظام مالیاتی باید به 
هم متصل می ش��دند که این طرح در دس��ت اجرا 
ق��رار دارد و ب��ه زودی همه پایگاه ها به هم متصل 
می ش��وند، قبال به عن��وان مثال پایگاه اطالعاتی 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده، پایگاه مالیات بر درآمد، 
پایگاه ماده ۲۵۱ مکرر یا ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی 
و یا پایگاه CGT مالیات بر عایدی سرمایه به هم 
متص��ل نبودن��د، اما به زودی همه این پایگاه ها به 
هم متصل می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در مورد طرح اصالح قانون بانکداری گفت:  طرحی 
که توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود 
را پیرایش می کنیم و آن را به سرانجام می رسانیم، 
تالش بر این اس��ت که دولت الیحه رقیبی برای 
طرح نمایندگان ندهد، اما همان طرح را با تغییرات 
و پیرایشی دنبال خواهیم کرد. وی در مورد تعیین 
تکلیف نرخ خوراک پتروش��یمی ها و امکان اینکه 
نرخ خوراک از طریق بازار سرمایه تعیین شود، نیز 
گفت: قیمت خوراک پتروشیمی ها دارای ۶ نقطه 
است که دو نقطه داخلی و 4 نقطه خارجی است از 
4 نقطه خارجی هم دو نقطه می تواند توسط داخل 
تعیین شود برخی از کشورها که مانند ایران منابع 
گازی دارند چگونه نرخ خوراک برای پاالیشگاه ها را 
تأمین می کنند ما هم می توانیم از آن روش استفاده 
کنیم. خاندوزی همچنین در مورد دس��تگاه های 
کارتخوان بدون صاحب نیز گفت:  شب عید با وجود 
اینکه بس��یاری از دستفروش��ان دارای کارتخوان 
بودند اما وقتی دیدیم س��ه میلیون دس��تگاه پوز و 
کارتخوان بدون صاحب هستند ابتدا مهلت دادیم 
که ثبت کنند، اما بعد از پایان مهلت دستگاه های 

بدون اسم و آدرس را قطع کردیم.



۴
پنج   شنبه  1 اردیبهشت 1۴۰1    شماره 126۴

کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی 
سودآوری نفت و گاز پارس

بررسی صورت های مالی شرکت نفت و گاز پارس 
نش��ان از س��ودآوری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در 
س��ال ۹۹ می ده��د که ح��دود ۵ هزار میلیارد تومان 
از س��ال ۹۸ کمتر اس��ت. به گزارش خبرنگار مهر، 
از روز گذش��ته گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس 
قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، 
)۲۹۶( شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و 
فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
ب��ه انضمام صورت های مالی س��ال ۱۳۹۹، )۳۱۳( 
ش��رکت دولت��ی از جمل��ه تعداد ۷ بان��ک دولتی، ۲ 
بیمه دولتی و همچنین 4 شرکت تابعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در س��امانه کدال منتش��ر و در 
دسترس عموم قرار گرفت. در همین راستا گزارش 
ص��ورت مالی ش��رکت نف��ت و گاز پارس منتهی به 

سال مالی ۹۹ منتشر شده است. 

 ۶۴ درصد حجم مخازن
 سدهای خوزستان خالی است

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در حال 
حاضر حجم مفید مخازن استان چهار میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون مترمکعب معادل ۳۶ درصد بوده و ۶4 درصد 
از حجم مخازن س��دهای اس��تان خالی است. عباس 
صدری��ان ف��ر با اعالم خالی ب��ودن ۶4 درصد حجم 
مخازن س��دهای خوزس��تان، اظهار کرد: با توجه به 
شرایط نامساعد بارش های صورت گرفته در باالدست 
س��دهای اس��تان در حال حاضر حجم مفید مخازن 
استان چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب معادل 
۳۶ درصد بوده و ۶4 درصد از حجم مخازن سدهای 
استان خالی است. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان 
آب و برق خوزستان، وی با بیان اینکه در بین سدهای 
استان وضعیت موجودی منابع آب سد کرخه از سایر 
س��دها بحرانی تر است، افزود: میزان ورودی این سد 
از ابتدای سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت 
حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است که با در نظر گرفتن 
این موضوع از یک سو و قرار گرفتن در دومین سال 
خشکس��الی پیاپی در این حوضه آبریز، کاهش قابل 
توجهی در ذخایر آب این س��د ایجاد ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر سطح آب مخزن سد کرخه نسبت به زمان 
مشابه سال قبل ۲۰ متر پایین تر و از نظر حجم یک 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب کمتر است. 

 آمادگی تحویل ۴۵ میلیون متر
مکعب پساب در سال  به شهرداری

مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت فاض��الب تهران 
گفت: این ش��رکت آمادگی دارد ساالنه 4۵ میلیون 
مترمکعب پساب به شهرداری برای آبیاری فضای 
سبز تهران تحویل دهد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت فاضالب تهران، »سید مرتضی احتشامی« 
افزود: به علت فراهم نش��دن زیرساخت های انتقال 
پس��اب از سوی ش��هرداری تهران، امکان انتقال و 
استفاده از پساب برای شهرداری میسر نشده است 
و پساب  تولیدی که از کیفیت بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت در مسیل ها و کانال های آب تخلیه می شود. 
وی ادامه داد: بر اس��اس تفاهم نامه امضاش��ده بین 
وزارت نیرو و شهرداری تهران و به منظور جلوگیری 
از برداش��ت بی رویه آب های زیرزمینی، مقرر ش��ده 
اس��ت تا افق س��ال ۱4۱۰ شرکت فاضالب تهران 
۱4۵ میلیون مترمکعب پساب در سال برای آبیاری 
فضای س��بز در اختیار ش��هرداری تهران قرار دهد و 
در مقابل ش��هرداری نیز ملزم اس��ت به همین مقدار 

برداشت از چاه ها را کاهش دهد. 

هیچ گونه محدودیتی تاکنون برای 
مصرف برق صنایع اعمال نشده است

  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: 
در ح��ال حاضر هیچ گونه محدودیتی برای مصرف 
برق توس��ط صنایع اعمال نش��ده است. »مصطفی 
رجبی مش��هدی« در گفت وگو با ایرنا افزود: مرجع 
رس��می اعمال محدودیت های برقی وزارت نیرو و 
ش��رکت توانیر اس��ت و اطالع رس��انی این دو مرکز 
مورد تایید است. وی ادامه داد: براین اساس تاکنون 
هیچ اعمال محدودیت و مدیریت مصرفی برای برق 
صنایع ایجاد نشده است و در حال حاضر میزان تولید 
برق نس��بت به میزان مصرف برتری دارد، بنابراین 
نی��ازی ب��ه اعمال محدودی��ت و مدیریت مصرف 
نیس��ت. سخنگوی صنعت برق گفت: ماه های گرم 
از خردادم��اه آغ��از و تا آخر ش��هریور ادامه دارد که 
اگ��ر نیاز ب��ه اعمال محدودیت در ای��ن بازه زمانی 
باش��د، متناسب با شرایط اطالع رسانی خواهد شد. 
رجب��ی مش��هدی ادامه داد: در ای��ن بازه زمانی اگر 
قرار بر اعمال محدودیت برای صنایع باش��د اینکار 
ب��ا هماهنگ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز 

خود صنایع انجام خواهد شد. 

با حمایت و مشارکت پست بانک 
ایران؛ اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ در 
ایستگاه پایانی به ارومیه رسید

پنجمین دوره رقابت های اس��تارتاپی اینوتکس پیچ 
۲۰۲۲ استانی که با حمایت و مشارکت پست بانک ایران 
برگزار می شود، در ارومیه به ایستگاه پایانی رسید و فردا 
پنجشنبه )یکم اردیبهشت( اینوتکس پیچ شمال غرب با 
رقابت استارتاپ های سه استان آذربایجان غربی، شرقی 
و اردبیل برای انتخاب  تیم های برگزیده برگزار می شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
در این دوره از رقابت های  اینوتکس پیچ  شمال غرب، 
س��ه تی��م برتر پس از ارزیابی ه��ا، ضمن برخورداری از 
تس��هیالت ۲۵۰ میلیون تومان��ی، وارد مرحله رقابت 
کشوری می شوند.  این رقابت ها، از ساعت ۱۳ عصر 
پنجشنبه با سخنرانی محمد صادق معتمدیان استاندار 
آذربایجان غربی، علیرضا واحد پور مدیر امور شعب و 
بازار یابی پست بانک ایران آغاز شده و اسماعیل صادقی 
مدیر سرپرستی استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از 

داوران این دوره از مسابقات معرفی شده است.

برندگان خوش شانس وین کارت 
فصل زمستان معرفی شدند

دور جدی��د قرعه کش��ی وین کارت برگ��زار و برندگان 
خوش شانس 444 جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد 
ریال مشخص شدند. به گزارش سامان رسانه، سری 
جدید قرعه کشی وین کارت مربوط به فصل زمستان 
ب��ا حض��ور مدیران ارش��د بانک برگ��زار و 444 برنده 
خوش شانس این فصل مشخص شدند. در این مراسم، 
ابتدا قرعه کش��ی 4 جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار ش��د و 
پس از مشخص شدن اسامی برندگان خوش اقبال این 
بخش، قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان 4۰ 
جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی و 4۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی 
صورت پذیرفت که اسامی تمامی برندگان هم اکنون 
در وب س��ایت بانک س��امان در دسترس است. بر این 
اس��اس، عالقه مندان به شرکت در قرعه کشی فصل 
بهار، می توانند با مراجعه به شعب بانک سامان در سراسر 
کشور، نسبت به افتتاح حساب و دریافت وین کارت اقدام 
و با انجام هریک از فعالیت های بانکی مانند پرداخت 
قبوض، خرید از کارت خوان های س��امان، خرید شارژ، 
انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعه کشی دور بعد، 

امتیاز کسب کنند.

عملکرد مطلوب بانک های 
قرض الحسنه در پرداخت تسهیالت 

مبتنی بر اعتبارسنجی
رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره ای با مدیران 
عامل بانکها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار 
شد، گفت: تجربه بانک های قرض الحسنه در زمینه 
پرداخت تسهیالت مبتنی بر اعتبار سنجی نمونه خوبی 
است چرا که مطالبات معوق این بانکها زیر یک درصد 
اس��ت و افرادی که رتبه اعتباری مناس��ب داشته اند و 
با وثایق س��هل تر وام گرفته اند در زمینه بازپرداخت 
اقس��اط عملکرد مناسبی داشته اند. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران به نقل از 
بانک مرکزی، »دکتر علی صالح آبادی« با تاکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت های صندوق ملی مسکن  گفت: 
برای حمایت و تامین مالی بخش مس��کن عالوه بر 
تسهیالت بانکی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره 
ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار 
بان��ک ه��ا قرار می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در 
این نشست تخصصی با اشاره به تکالیف قانونی بانک 
ها تصریح کرد: طبق قانون از این پس، اعطای خط 
اعتباری یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، 
صرفاً با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود. دکتر صالح 
آبادی گفت: بانک مرکزی با توجه مفاد جزء )۳( بند 
)د( تبصره )۱۶( ماده واحده قانون بودجه سال ۱4۰۱ 
کل کشور و لزوم اصالح رابطه بانک مرکزی و بانکها، 
اجرای این بخشنامه را با جدیت دنبال می کند و اجازه 
اضافه برداشت بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد. وی 
همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای بخش های باقی 
مانده از قانون جدید صدور چک توسط بانکها گفت: 
زیرس��اختهای الزم برای اجرای تکالیف باقی مانده 
اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازی وجوه در سایر 
بانکها، لزوم ثبت چک های تضمینی در سامانه صیاد 

و... آماده شده است.

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( بانک ملی ایران از هم اکنون تا پایان سال جاری در شعب این بانک عرضه می شود. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق به 
صورت الکترونیکی، با نام، با سررسید یکساله، قابل انتقال به غیر و نرخ سود ۱۸ درصد ساالنه از تاریخ انتشار خواهد بود. پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه است و بازخرید قبل از 
سر رسید آن در شعب بانک با نرخ ۱۰ درصد ساالنه خواهد بود. این اوراق ، بصورت الکترونیکي بوده و برگه سپرده به مشتري تحویل داده نخواهد شد لذا اطالع حفظ و نگهداري از رسید صادره گواهي 

سپرده ضروري است. سود ۱۸ درصدی اوراق گواهی سپرده بانک ملی ایران، فرصتی مناسب برای آن دسته از هموطنان عزیز است که به دنبال روشی مطمئن برای سرمایه گذاری خود هستند.

آغاز عرضه اوراق 
گواهی سپرده 
بانک ملی ایران

اخبار

خبر

خبر

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

در بازار جهانی رقم خورد؛

قیمت نفت در مسیر کاهش
گروه انرژی: قیمت نفت خام برنت دریای شمال و 
وست تگزاس اینترمدیت دیروز در بازار جهانی با 
کاهش 4 دالری روبرو شدند. به گزارش اسکناس 
و به نقل از مهر، قیمت نفت در بازارهای جهانی 
با کاهش بیش از 4 دالری روبرو بوده اس��ت به 
طوری که بررسی داده های انرژی در جهان نشان 
می دهد با وجود اینکه اوپک پالس تولید روزانه 
نفت خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده 
باز هم با توجه به شرایط بی ثبات جهانی قیمت 
نفت خام نزولی است. بسیاری از تحلیلگران علت 
اصل��ی این واکنش ب��ازار انرژی را کاهش قابل 
توجه تولید نفت روسیه به دلیل اعمال تحریم های 
آمریکا و برخی کش��ورهای غربی می دانند. بر 
اس��اس گزارش ها، روس��یه در حال حاضر ۳۰۰ 
ه��زار بش��که کمتر از هدف خ��ود در ماه مارس 
یعنی حدود ۱۰.۰۱۸ میلیون بشکه در روز نفت 
خام تولید کرده است. صندوق بین المللی پول 

در آخرین گزارش خود گفته تورم آشکار می تواند 
تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی باشد. بسیاری 
از کارشناسان از آینده قیمت نفت به دلیل احتمال 
تحریم نفت و گاز روسیه و فشار بر بازار عرضه 
بیم دارند. بر همین اساس قیمت شاخص نفت 
خام برنت دریای ش��مال در بازار جهانی نس��بت 

به آخرین قیمت های روز گذشته با 4 دالر و ۱۹ 
س��نت کاهش به ۱۰۸ دالر و ۵۰ س��نت رسیده 
که نس��بت به آخرین قیمت های معامالتی روز 
گذشته 4.۵۱ درصد کاهش را به خود دیده است. 
همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت 
در بازارهای جهانی با 4 دالر کاهش به ۱۰۳ دالر 

و ۷۰ در هر بش��که رس��ید که نس��بت به آخرین 
قیمت های معامالتی روز گذش��ته 4.۳۲ درصد 
کاهش را به خود دیده اس��ت. قیمت نفت برنت 
دریای ش��مال روز جاری نس��بت به ۵ روز پیش 
با افزایش ۳.۳۶ درصدی یا ۳ دالر و ۵۲ س��نتی 
روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول 
نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهش ۳.۲۸ درصدی 
یا ۳ دالر و ۷۰ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با 
افزایش ۲۵.۷۳ درصدی یا ۲۰ دالر و ۳ س��نتی 
روبرو شده است. از طرف دیگر قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت روز جاری نس��بت به ۵ روز 
پیش با افزایش ۲.۸۹ درصد یا ۲ دالر و ۹۱ سنتی 
روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول 
نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهشی ۵.۲۷ درصدی 
یا ۵ دالر و ۷۶ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با 
افزایشی ۱۷.۱۹ درصدی یا ۱۵ دالر و ۱۸ سنتی 

روبرو شده است.

در راستای تعامل بیشتر برنامه ریزی شد؛

دادن حق تصمیم به مشتری با “تسهیالت انتخاب” بانک ایران زمین
از آنجا که مدیریت بانک می بایس��ت با تفکر 
مشتری مداری اداره شود و پرداخت تسهیالت 
نیز می بایس��ت بر اس��اس ش��رایط مش��تری 
صورت گیرد، به همین منظور بانک ایران زمین 
تسهیالت انتخاب را تعریف و اجرایی کرده است 
ک��ه در قالب تس��هیالت انتخاب این بانک به 
مشتریان خود این حق را می دهد که در انتخاب 
نوع و شکل دریافت تسهیالت با توجه به نیاز و 
توان پرداخت شان تصمیم بگیرند. به گزارش 
اس��کناس به نقل از تجارت آوا، زندگی فراز و 
نشیب های بسیاری دارد و در بسیاری از موارد 
شرایطی پیش می آید که قابل پیش بینی نبوده، 
اما به اندازه ای تاثیرات خود را برجای می گذارد 
که یکباره برنامه ریزی های گذشته را با چالش 
روبرو می کند.  یکی از جدی ترین مسائلی که 
همواره افراد با آن درگیر هستند و شرایط ویژه 
ای را رقم می زند، نیاز مالی در ش��رایط پیش 
بینی نش��ده اس��ت که این شرایط می تواند در 
دو بخش مثبت و منفی رقم بخورد و از تامین 
هزینه های جشن ازدواج تا بیماری و درمان را 

شامل می شود. اما بدلیل آنکه امروزه گرفتن وام 
حتی از نزدیکترین افراد خانواده حاشیه هایی به 
همراه دارد و آزمونی بر مردودی نزدیکان می 
ش��ود، اولین جایی که افراد به فکر تامین نیاز 
مالی از طریق آن می افتند، دریافت تسهیالت از 
بانک است. این در حالی است که بدلیل حاشیه 
های موجود، متاسفانه برای دریافت تسهیالت 
از بانک نیز مش��کالت و موانع بس��یاری وجود 

دارد. از یک س��و می بایس��ت بانکی را پیدا کرد 
که تسهیالت را بپردازد و از سوی دیگر شرایط 
پرداخت تس��هیالت آن بانک با ش��رایط پیش 
آم��ده و توان دریافت کننده همخوانی داش��ته 
باش��د.  امروزه بانک ها برای پرداخت وام یک 
عدد ثابت را در نظر میگیرند که س��ود آن عدد 
نیز ثابت است، در حالی که شاید وام گیرنده به 
رقم متفاوتی نیاز داشته باشد، امکان بازپرداخت 

سریعتر آن فراهم باشد و الزم باشد پرداخت بهره 
با عدد توافقی صورت بگیرد.  از آنجا که مدیریت 
بانک می بایست با تفکر مشتری مداری اداره 
ش��ود، پرداخت تس��هیالت نیز می بایس��ت بر 
اساس شرایط مشتری صورت بگیرد و تحمیلی 
صورت نگیرد، به همین منظور بانک ایران زمین 
تس��هیالت انتخاب را تعری��ف و اجرایی کرده 
است.  در قالب تسهیالت انتخاب بانک ایران 
زمین به مشتریان خود این حق را می دهد که در 
انتخاب نوع و شکل دریافت تسهیالت با توجه به 
نیاز و توان پرداخت شان تصمیم بگیرند.  یکی 
از مواردی که همواره باعث کدورت مشتریان 
بانک ها هنگام دریافت تس��هیالت می ش��ود، 
عدد سود سالیانه است. بانک ایران زمین برای 
آنکه به این نگرانی مشتریانش پایان دهد، در 
قالب تسهیالت انتخاب نرخ سود سالیانه را بین 
۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین کرده و آن را به انتخاب 
مشتری گذاشته است. بنابراین مشتری می تواند 
با توجه به شرایط و توان پرداختی که دارد، نرخ 

سود تسهیالت را تعیین کند.

انرژی

بانک و بیمه

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛
احتمال افزایش 5۰ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه

گروه انرژی: پدیدار رییس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
گفت: با توجه به رش��د قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین 
افزایش میزان صادرات، احتمال می رود درآمد ارزی ایران ۵۰ درصد 
بیش از رقم در نظر گرفته در بودجه باش��د. به گزارش اس��کناس به 
نقل از بازار، تولید نفت ایران بر اساس اظهارات مقامات کشور اکنون 
4۰ درصد بیشتر از ابتدای دولت سیزدهم است و صادرات نفت نیز 
از مرز یک میلیون بش��که در روز عبور کرده اس��ت. این اعداد، تنها 
آمار رس��می وزارت نفت از میزان تولید و صادرات نفت ایران اس��ت 
که نش��ان می دهد در این مدت، ش��رایط فروش نفت کش��ور بهبود 
یافته اس��ت. بر مبنای تازه ترین گزارش اوپک، ایران در ماه مارس 
۲۰۲۲ ح��دود ۲ میلی��ون و ۵4۶ ه��زار بش��که در روز نفت خام تولید 
ک��رده، ای��ن درحالی اس��ت که در ابتدای دول��ت، رقم اعالمی منابع 
ثانویه برای تولید نفت ایران حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بش��که 
در روز بوده اس��ت. به این ترتیب، میزان تولید نفت ایران بر مبنای 
گزارش منابع ثانویه، در دولت سیزدهم نزدیک به 4۰ درصد افزایش 
داشته است. از طرفی گزارش منتشر شده از سوی منابع ثانویه هم 
میزان صادرات ایران را ۱.۲ میلیون بش��که در روز اعالم می کنند. 

در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به تازگی اعالم کرده 
ک��ه »کل نف��ت خام تخصیص یافته به بخش صادرات در بازارهای 
جهانی فروخته می ش��ود و درآمدهای نفتی نیز وصول می ش��ود.« 
احتمال می رود که میزان صادرات نفت ایران به یک میلیون ۶۰۰ 
هزار بش��که در روز افزایش یابد. اگر این افزایش تحقق پیدا کند و 
قیمت هم حدود ۱۰۰ دالر باش��د، ش��اهد افزایش 4۰ تا ۵۰ درصدی 
درآمده��ای نفت��ی نس��بت به پیش بینی بودج��ه ۱4۰۱ خواهیم بود 
بهبود وضعیت فروش نفت میزان درآمد ارزی کشور را تا حد زیادی 
بهبود بخش��یده اس��ت. به طوری که جواد اوجی وزیر نفت گفته که 
درآمد نفتی کش��ور در س��ال ۱4۰۰ حدود ۲.۵ برابر درآمدهای نفتی 
سال ۱۳۹۹ بود. در این میان بسیاری از کارشناسان از احتمال رشد 
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از رقم پیش بینی ش��ده در 
بودج��ه ۱4۰۱ خب��ر می دهند. رضا پدیدار رییس کمس��یون انرژی 
پارلم��ان بخ��ش خصوص��ی در گفتگو با بازار در اینباره می گوید: در 
الیح��ه بودج��ه امس��ال قیمت نفت ۶۰ دالر در هر بش��که و میزان 
صادرات نفت هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده 
است. وی ادامه داد : بر اساس اعالم گفته های مسئولین میزان تولید 

نفت ایران به مقدار قبل از تحریم ها رس��یده و صادرات نفت هم از 
یک میلیون بش��که فراتر رفته اس��ت. این فعال اقتصادی همچنین 
با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته از سوی مسئولین، گفت: 
احتمال می رود که میزان صادرات نفت ایران به یک میلیون ۶۰۰ 
هزار بش��که در روز افزایش یابد. اگر این افزایش تحقق پیدا کند و 
قیمت هم حدود ۱۰۰ دالر باش��د، ش��اهد افزایش 4۰ تا ۵۰ درصدی 
درآمده��ای نفتی نس��بت به پیش بین��ی بودجه ۱4۰۱ خواهیم بود. 
پدی��دار همچنی��ن از احتمال دوباره افزایش قیمت نفت در نیمه دوم 
س��ال و ش��روع فصل س��رما خبر داد و گفت: پیش بینی می شود که 
قیم��ت ط��الی س��یاه در ماه های آین��ده دوباره به بیش از ۱۲۰ دالر 
برس��د. اما معموال مراجع بین المللی میانگین قیمت نفت در امس��ال 
را ۱۰۰ تا ۱۱۰ دالر در نظر می گیرند. او با بیان اینکه رش��د قیمت 
نف��ت در ب��ازار های جهانی منجر به افزایش درآمدهای ارزی ایران 
شده است، افزود: به صورت کلی میانگین تفاوت قیمت نفت ایران 
با نفت برنت دریای شمال یا وست تگزاس یا بورس دبی بین ۵ تا ۸ 
دالر است. به همین دلیل پیش بینی می شود که قیمت نفت ایران 

بین ۹۰ تا ۱۱۰ دالر باشد.

حمایت بانک مسکن از مراکز خیریه آموزشی در چارچوب مسوولیت اجتماعی
مدیرعامل بانک مسکن به همراه عضو هیات مدیره بانک، در مهمانی 
ضیافت افطار دانش آموزان مجتمع خیریه آموزشی فرهنگی حسان شرکت 
کردند. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، طی مراسمی دکتر محمود 
شایان، مدیرعامل بانک مسکن به همراه دکتر سید محسن فاضلیان عضو 
هیات مدیره بانک در ضیافت افطار مجتمع آموزشی فرهنگی حسان واقع 
در شهرستان پاکدشت شرکت کردند. این مجتمع خیریه جزو موقوفه هایی 
است که با نیت خدمت به ایتام و کودکان بدسرپرست تاسیس شده است. 

سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در حاشیه این مراسم 
در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در خصوص جزئیات این 
بازدید گفت: در سالروز میالد کریم اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن 
مجتبی )ع( توفیق شد همراه با مدیرعامل محترم بانک از مرکز آموزشی 
فرهنگی حسان در شهر پاکدشت بازدیدی داشته باشیم. وی با اشاره به 
اینکه حدود ۵۰ درصد دانش آموزان این مجتمع، ایتام و مابقی کودکان کم 
برخوردار، بی سرپرست یا دارای مشکالت حاد خانوادگی هستند، افزود: در 

این بازدید از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و پرورشی این مجموعه 
فاخر در شهرستان پاکدشت قرار گرفتیم. عضو هیات مدیره بانک مسکن 
افزود: این مجموعه، هم به لحاظ سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری 
شرایط بسیار مساعد و مناسبی را برای این دانش آموزان فراهم کرده و 
شجره طیبه ای را بنا کرد ه اند که به امید خدا حاصل آموزش و پرورش و 
تربیت درست و صحیح این قشر بسیار راهبردی و مهم که ترسیم کننده 

آینده کشور هستند، مطلوب و درجهت رشد و تعالی جامعه خواهد بود.
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اقتصاد  اجتماعی

افزایش ۱۱۹ درصدی پرداخت وام 
ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل بانک مس��کن از رش��د ۱۱۹ درصدی 
پرداخت وام س��اخت مس��کن طی سال ۱4۰۰ خبر 
داد و گف��ت: هی��چ محدودیتی ب��رای تامین مالی 
نهضت ملی مسکن نداریم. به گزارش خبرگزاری 
تس��نیم، محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مسکن 
در دیدار با آیت اهلل حس��ینی بوش��هری عضو هیئت 
رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری از افزایش اعطای 
تس��هیالت بانکی در حوزه تامین مس��کن  خبر داد 
و اظه��ار ک��رد: ب��ا توجه به حمایت های گس��ترده 
رییس جمه��وری در م��دت کوت��اه روی کار آمدن 
دولت سیزدهم برای تامین مالی پروژه های نهضت 
ملی مس��کن هیچ گونه محدودیت و مانعی وجود 
ندارد و بانک مسکن در جهاد مسکن سازی کشور 
پیش��تاز اس��ت. وی   افزود: تسهیالت پرداختی در 
بخش مس��کن و س��اختمان نسبت به سال ۱۳۹۹، 
رش��دی معادل ۱۱۹ درصد را نش��ان می دهد که 
جامعه هدف آن نیز کمک به اقشار کم درآمد است. 
مدیرعامل بانک مس��کن از تامین مالی س��همیه 
ساخت مسکن  خبر داد و اعالم کرد: با توجه به زمان 
ارائه دستورالعمل های مربوطه از مراجع باالدستی 
و همچنین با توجه به عملکرد شبکه بانکی، میزان 
تس��هیالتی که به منظور احداث واحد مس��کونی تا 
پایان س��ال ۱4۰۰ توس��ط بانک مس��کن پرداخت 
شده، نشان دهنده آن است که عملکرد بانک قابل 

قبول و در حد مطلوبی است. 

 پیشرفت ۶۸ درصدی 
ساخت راه آهن رشت-کاسپین

 معاون ساخت و توسعه راه آهن و بنادر از پیشرفت 
۶۸ درصدی س��اخت راه آهن رشت-کاس��پین خبر 
داد . ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از مرکز 
مدیریت ارتباطات و اطالع رس��انی ش��رکت مادر 
تخصصی س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل 
کشور، »عباس خطیبی« راه آهن رشت- کاسپین 
را آخرین حلقه مفقوده کریدور ریلی شمال- جنوب 
در کنار راه آهن رشت-آس��تارا دانس��ت و گفت: با 
توجه به اهمیت این مس��یر ریلی در بعد ملی و بین 
المللی در سفر استانی سال گذشته رئیس جمهور جز 
مصوبات سفر قرار گرفت و مقرر شد ۶,۵۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار به پروژه تخصیص یابد.

امکان ویرایش اطالعات متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن فراهم شد

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در اطالعی��ه ای از فراه��م ش��دن ام��کان ویرایش 
اطالع��ات متقاضی��ان طرح نهضت ملی مس��کن 
خب��ر داد. ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
راه و شهرس��ازی، معاونت مس��کن و ساختمان در 
اطالعیه ای از فراهم شدن امکان ویرایش اطالعات 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. در متن 
ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: متقاضیانی که در زمان 
ثبت نام در طرح های اقدام ملی مس��کن و نهضت 
ملی مسکن، شهر محل درخواست و یا مشخصات 
و اطالعات خود را در س��امانه ثبت نام، اش��تباه درج 
کرده اند، می توانند از روز پنج ش��نبه اول اردیبهشت 
ب��ه مدت یک م��اه با مراجعه به س��امانه طرح های 
http://saman.mrud. حمایتی مسکن به آدرس
ir نسبت به اصالح شهر محل درخواست مسکن و 

یا مشخصات و اطالعات خود اقدام کنند.

 درآمد ۱۵۵۰ میلیارد تومانی 
شرکت عمران پریس

ب��ر اس��اس اطالع��ات صورت های مالی ش��رکت 
عمران پردیس، این ش��رکت در س��ال ۹۹ بالغ بر 
۱۵۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته که از این رقم ۶۷۷ 
میلیارد تومان س��ود خالص بوده اس��ت. به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، بر اس��اس 
اطالعات صورت مالی حسابرس��ی ش��ده، شرکت 
عمران پردیس  در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵۸4 میلیارد 
تومان درآمد داش��ته که از این میزان ۶۷۷ میلیارد 
و 4۰۰ میلیون تومان س��ود خالص بوده اس��ت. سود 
عملیاتی شرکت عمران پردیس در سال مورد اشاره 
۶۸۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۳ میلیارد و 
۸4۹ میلیون تومان مالیات کسر شده است. این در 
حالی اس��ت که درآمدهای شرکت عمران پردیس 
در سال ۹۸ بالغ بر 4۲۶ میلیارد تومان بوده که سود 
خالص این شرکت پس از کسر هزینه ها ۵۳ میلیارد 
و ۶۲۸ میلیون تومان بوده است. به گزارش تسنیم، 
بر اس��اس اطالعات س��امانه ُکدال، شرکت عمران 
پردیس در س��ال ۹۹ بالغ بر ۲۱۰ کارمند داش��ته که 
از این تعداد ۱۰ نفر کارمند رسمی بوده است. تعداد 
کارکنان ش��رکت مذکور در س��ال قبل از آن )۹۸( 

۲4۲ نفر بوده است.

 ابالغ احکام رتبه بندی
 از شهریور ۱۴۰۱

مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی آموزش و پرورش 
گف��ت: طرح تغذیه رای��گان دانش آموزان در مناطق 
محروم کش��ور اجرا می ش��ود. به گزارش خبرگزاری 
مهر، حجت اله الماسی مشاور وزیر آموزش و پرورش از 
اجرای طرح تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم 
خبر داد و گفت: دانش آموزان در سنین رشد و دوران 
ابتدایی نیاز به تغذیه دارند و طرح تغذیه دانش آموزان 
در مناطق محروم مدتی به خاطر ش��یوع کرونا قطع 
شده بود که دوباره آغاز خواهد شد. مشاور وزیر آموزش 
و پرورش با اشاره به این که جهاد تببین از سوی مقام 
معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته اس��ت، تصریح 
کرد: در تبیین دستاوردهای آموزش و پرورش، تبیین 
قانون رتبه بندی معلمان ضرورت اساسی دارد. الماسی 
با اش��اره به این که مدرک تحصیلی، سنوات تجربی، 
انطباق رش��ته تحصیلی و رش��ته تدریس، تدریس در 
کارگاه تخصصی یا دوره های ضمن خدمت، عضویت 
در کارگروه ها از شاخص های رتبه بندی معلمان است، 
اظهار کرد: پژوهش های معلمان، تولید محتوا، کسب 
مقام در جش��نواره ها از دیگر شاخص های رتبه بندی 

معلمان است. 

 اعزام ۳۹ هزار و ۶۳۵ حاجی ایرانی
 به حج تمتع

معاون سازمان حج با اشاره به اینکه ۳۹ هزار و ۶۳۵ 
حاجی ایرانی در حج تمتع ۱4۰۱ به س��رزمین وحی 
مش��رف می ش��وند، گفت: افرادی که در سال جاری 
مش��مول تش��رف به حج نیستند، انصراف ندهند. به 
گ��زارش خبرگ��زاری مهر، اکبر رضایی در خصوص 
موضوع حج تمتع ۱4۰۱ تصریح کرد: تعداد یاد شده 
شامل حجاج و عوامل اجرایی هستند که همه ساله 
به میزان سهمیه اولیه تعدادی افزایش می یافت که 
در سال جاری نیز این درخواست نیز انجام خواهد شد 
و علیرغم ضیق وقت برنامه ریزی برای اعزام میزان 
تخصیص یافته با سرعت و به طور جد انجام می شود. 
وی همچنین به شرایط اعالمی وزارت حج و عمره 
عربستان مبنی بر پذیرش زائران در حج تمتع امسال 
گفت: شرط پذیرش زائران زیر ۶۵ سال، تزریق کامل 
واکسیناسیون کردن و داشتن تست منفی کرونا ۷۲ 
س��اعت قبل از اعزام از جمله موارد مهم بوده که بر 

همین اساس برنامه ریزی خواهیم کرد.

کشف بزرگ ترین انبار مجازی 
روغن های تقلبی در پایتخت

رئی��س پلی��س فضای تولی��د و تب��ادل اطالعات 
پایتخت، از کشف یک انبار بزرگ مواد اولیه روغنی 
تقلب��ی ۱۰۰ میلی��ارد ریالی در منطقه کهریزک خبر 
داد. س��رهنگ داوود معظمی گودرزی، در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داش��ت: کارشناس��ان ما در پی 
رصد و پایش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
آگهی های��ی تحت عنوان فروش روغن های گران 
قیمت برندهای معروف خارجی مخصوص پوست 
و مو و داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان 
و…، مش��اهده کردند که بنا بر گزارش��ات واصله 

احتمال تقلبی و فاسد بودن آنها متصور گردید. 

شناسایی و انهدام شبکه ۱۹ نفره 
جعل اسناد هویتی و مسافرتی

 رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه سازمان اطالعات 
انتظامی کشور از شناسایی و انهدام شبکه ۱۹ نفره 
جعل امهار دولتی و اس��ناد هویتی و مس��افرتی خبر 
داد. به گزارش خبرگزاری مهر، س��ازمان اطالعات 
فرماندهی کل انتظامی کش��ور اعالم کرد با تالش 
مستمر، هوشیاری و اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
مأموران پلیس مهاجرت و گذرنامه این س��ازمان، 
یک��ی از بزرگ تری��ن و پیچیده ترین ش��بکه های 
حرفه ای جعل اس��ناد هویتی و مس��افرتی و امهار 
دولتی شناس��ایی و مورد ضربه قرار گرفت. س��ردار 
عل��ی ذوالقدری رئی��س پلیس مهاجرت و گذرنامه 
س��ازمان اطالعات انتظامی کش��ور در توضیح این 
مطلب عنوان کرد: این شبکه ۱۹ نفره که متشکل 
از 4 نفر سر شبکه و ۱۵ نفر سایر اعضای آن بودند 
و برخی اتباع خارجی نیز در آن حضور داش��تند به 
صورت گس��ترده در بیش از ۶ اس��تان کشور فعالیت 

غیرقانونی خود را دنبال می کردند.

 وزیر آموزش و پرورش گفت: آزمون اس��تخدام ۳4 هزار نیروی جدید بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می ش��ود. یوس��ف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت: پس از ماه مبارک رمضان آزمون 
اس��تخدامی برای جذب ۳4 هزار نیروی جدید در این وزارتخانه برگزار می ش��ود. وزیر آموزش و پرورش با بیان این که بس��یاری از اختالالت آموزش��ی و پرورش��ی پیش آمده در جامعه دانش 
آموزی کش��ور ناش��ی از تعطیلی آموزش حضوری پس از ش��یوع کرونا اس��ت، گفت: در حال حاضر آموزش حضوری در ۵4۰ هزار کالس در کش��ور برقرار اس��ت و ۹۲ درصد دانش آموزان در آن 

به صورت مستمر شرکت می کنند. 

برگزاری آزمون 
استخدام نیروهای 
جدید بعد از ماه رمضان

حواد ث

جامعه
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با وجود مصوبات مختلف صورت گرفت؛

تخصیص وام نهضت ملی مسکن در ابهام
گ�روه زیربنای�ی: مس��ئوالن دولتی معتقدند 
ک��ه محدودیت��ی در تامین ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت مصوب طرح نهضت ملی 
مسکن وجود ندارد؛ این در حالی است که بجز 
بانک مسکن هنوز هیچ یک از ۲۶ بانک دیگر 
گزارش��ی درباره میزان پرداخت تسهیالت به 

پروژه مذکور ارایه نکرده اند.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، تامین 
مناب��ع ط��رح نهض��ت ملی مس��کن به یکی 
از مباح��ث م��ورد بح��ث بین کارشناس��ان و 
مسئوالن تبدیل شده است. عموم دولتمردان 
معتقدند با اختصاص سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت مصوب این طرح، پیشبرد آن 
قابل انجام است. در سوی دیگر، کارشناسان 
معتقدند بانک ها فاقد چنین منابعی هس��تند. 
البت��ه به تازگی مدیرعامل بانک مس��کن در 
دیدار با آیت اهلل حس��ینی بوش��هری � عضو 
هیئت رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری گفته 
ک��ه محدودیت��ی در تامین مالی نهضت ملی 
مس��کن وجود ندارد. آسودگی خاطر محمود 
شایان احتماال از چگونگی تامین سهمیه ۶۳ 
هزار میلیارد تومانی این بانک است که البته 
تا کنون صرفا 4۵۸۲ میلیارد تومان تسهیالت 
از طرف این بانک به حساب سازندگان واریز 
شده است. بجز بانک مسکن ۲۶ بانک دیگر 
نی��ز در ای��ن زمینه  تعهدات��ی دارند که هنوز 
آماری در زمینه عملکرد خود در طرح نهضت 
ملی مسکن ارایه نداده اند. آنطور که مسئوالن 
بانکی می گویند تسهیالت طرح نهضت ملی 
مسکن ۲۰ ساله خواهد بود که ۳ سال دوران 
مش��ارکت و ۱۷ س��ال طول مدت بازپرداخت 
است. اما مشکل این جاست که تجربه نشان 
داده بانک ه��ا تمای��ل چندان��ی ب��ه پرداخت 
وام های درازمدت ندارند. طبق قانون، بانک ها 
موظفند س��الیانه ۲۰ درصد از تسهیالت خود 
را به بخش مس��کن اختصاص دهند اما سال 
۱۳۹۹ از ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیالتی 
که توس��ط سیس��تم بانکی پرداخت شد سهم 
بخش مسکن ۱۰4 هزار میلیارد تومان معادل 

۵.۵ درصد بود. در حالی که بنا به گفته رستم 
قاسمی � وزیر راه و شهرسازی بخش خدمات 
که عموما غیرمولد اس��ت ۷4۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت دریافت کرده است. یکی از 
موارد پیش بینی ش��ده در قانون جهش تولید 
و تامین مس��کن، ایجاد صندوق ملی مسکن 
است که در سال ۱4۰۱ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد 
تومان به این صندوق اختصاص یافته است. 
وزیر راه و شهرسازی گفته که انتظار ما بیش 
از این عدد بود اما برای شروع کار خوب است 
و می تواند تحول جدی در حوزه مسکن ایجاد 
کن��د. بجز وام بانکی، آورده متقاضیان نیز در 
طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی شده که 
ظاهرا نمی توان چندان روی آن حس��اب باز 
کرد. از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای 
این طرح تایید ش��دند تا کنون ۲۲۰ هزار نفر 
آورده ح��دود 4۰ میلی��ون تومان اولیه را واریز 
کرده ان��د و عم��ده آنها مرب��وط به طرح اقدام 
ملی اس��ت که س��ال ۱۳۹۸ آغاز ش��ده است. 
قرار اس��ت به هر واحد نهضت ملی مس��کن تا 
سقف 4۵۰ میلیون تومان تسهیالت با حداکثر 
مدت بازپرداخت ۲۰ س��اله تعلق بگیرد. نرخ 
سود آن نیز برای اقشار مختلف، متفاوت است 
و دولت می گوید که دهک های اول تا س��وم 
بیشترین یارانه و مشوق های دولتی را دریافت 
خواهن��د کرد. اقس��اط ماهیانه ۳ تا 4 میلیون 
تومان هم اعالم می شود اما محاسبات از مبالغ 

باالت��ر ب��رای دهک های 4 تا ۸ حکایت دارد. 
کارشناس��ان معتقدند عدم تامین منابع طرح 
نهضت ملی مسکن می تواند این پروژه را دچار 
مشکل کند. از طرف دیگر اعطای تسهیالت 
به پروژه های کالن را تورم زا می دانند؛ تورمی 
که می تواند رش��د قیمت ها در بازار مسکن را 
نیز به همراه داشته باشد. اتفاقی که در پروژه 
مس��کن مهر افتاد و برداش��ت حدود ۵۰ هزار  
میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، از عوامل 
ایج��اد ت��ورم در دولت های نهم و دهم عنوان 
ش��د. رس��تم قاس��می � وزیر راه و شهرسازی 
معتقد اس��ت: »مس��کن مهر ت��ورم زا بود اما 
نهضت ملی مس��کن تورم زا نیس��ت؛ چرا که 
مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی 
برای اجرای آن در نظر گرفته نش��ده اس��ت. 
بانک مرکزی برای س��اخت مس��کن مسکن 
مه��ر خ��ط اعتباری اختصاص داد و زمانی که 
این منابع وارد بازار شد تورم به وجود آمد. منبع 
مالی طرح نهضت ملی، تس��هیالت بانک ها 
اس��ت ک��ه در گذش��ته به موضوع��ات دیگر 
اختصاص داده می ش��د اما اکنون و بر اساس 
مصوبه مجلس و قانون جهش تولید مسکن 
۲۰ درصد تس��هیالت باید به بخش مس��کن 
تعل��ق بگیرد«. هم چنین عل��ی صالح آبادی 
� رئی��س کل بان��ک مرکزی روز گذش��ته در 
نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی  گفته 
اس��ت: »برای حمای��ت و تامین مالی بخش 

مس��کن عالوه بر تس��هیالت بانکی، روش 
های��ی مانند تامین مالی زنجیره ای، انتش��ار 
اوراق و س��ایر ابزار تکمیلی نیز در دس��تور کار 
بانک ها قرار می گیرد«. اما ش��نیده می ش��ود 
بانک ه��ا اعالم کرده اند درخصوص پرداخت 
تس��هیالت بلندمدت دچ��ار محدودیت های 
نرم اف��زاری و به تدریج تا پایان س��ال جاری 
این مشکل را رفع می کنند. یکی از پیشنهادات 
آن است که بانک ها سهمیه متعهد شده خود 
در طرح نهضت ملی مسکن را به بانک مسکن 
بدهن��د ت��ا این بانک وظیفه پرداخت وام ها را 
به عهده بگیرد. اما هنوز خبری از اجرای این 
پیشنهاد نیست و اگر هم قرار باشد به مرحله 
اجرا برس��د پیش نیازهای��ی همچون اجرای 
تفاهم نامه ه��ای متعدد را می طلبد که همین 
مس��اله می تواند س��رعت اجرای پروژه را در 

ابتدای کار بگیرد.
قانون جهش تولید مسکن از اهداف خود  ���

فاصله گرفته است
در همین خصوص رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس شورای اسالمی، گفت: پرداخت آورده 
۲۰۰ میلیونی و اقساط ۶ میلیونی از توان اقشار 
ضعی��ف جامع��ه خارج بوده و با این روند تهدید 
جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن 
ش��ده اس��ت. محمدرضا رضایی کوچی درباره 
آخری��ن وضعیت اجرای قان��ون جهش تولید 
مسکن، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ 
هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید 
مس��کن آغاز ش��ده است و پیشرفت این پروژه 
ها به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است، 
منتها یک وزارتخانه به تنهایی از پس اجرای 
این قانون برنمی آید. وی در ادامه اظهار کرد: 
بحث مس��کن فرا وزارتخانه ای اس��ت و بانک 
ها و همه وزارتخانه ها در ساخت مسکن باید 
همکاری الزم را داشته باشند. بنظر می رسد که 
در شلوغی کار مقداری بحث مسکن به حاشیه 
رانده شده است، در حالی که حوزه مسکن هم 
بر روی اقتصاد کش��ور و هم بر روی اش��تغال 

کشور تاثیرگذار است.

وزیر بهداشت اعالم کرد

»اُمیکرون« ۷ هزار ایرانی را قربانی کرد
گروه اقتصاد اجتماعی: وزیر بهداش��ت با بیان 
اینک��ه م��وج اُمیک��رون در 4 ماه گذش��ته در 
آمری��کا ت��ا کنون حدود ۲۰۰ هزار و در آلمان 
با جمعیت مشابه ایران، حدود ۲۵ هزار قربانی 
گرفت��ه، گفت: در ای��ران حدود ۷ هزار نفر در 
م��وج اُمیکرون جان خود را از دس��ت داده اند 
و علت کاهش مرگ ومیرها، واکسیناس��یون 
موث��ری ب��ود که با کمک م��ردم به خوبی در 

کشور انجام شد.
به گزارش اس��کناس و به نقل از ایس��نا، دکتر 
بهرام عین اللهی در دیدار اعضای فراکسیون 
پیشرفت و توسعه جنوب کشور که روز گذشته 
در دانش��گاه علوم پزش��کی ایران برگزار شد، 
اظهار داشت: از نمایندگان به دلیل کار سخت 
و طاقت فرسای تصویب بودجه ۱4۰۱ تشکر 
می کنیم. مدیران و معاونین وزارت بهداشت 
بای��د مدیر میدانی باش��ند. بارها گفته ایم که 
مدیِر پشت میز نشین نمی خواهیم. وی افزود: 
سال گذشته، پرحادثه ترین سال برای وزارت 
بهداش��ت ب��ود. در دوران دفاع مقدس حدود 

۲4۰ هزار ش��هید تقدیم انقالب ش��د اما در 
کرون��ا تا کنون ح��دود ۱4۰ هزار بیمار، جان 
خود را از دست داده اند و آثار و صدمات کرونا 
برای وزارت بهداش��ت در حوزه منابع و دارو 
به همراه داش��ت. در ش��روع به کار ما، روزانه 

بی��ش از ۷۰۰ نف��ر قربان��ی و بیش از ۵۰ هزار 
نف��ر ب��ه کرونا مبتال می ش��دند اما با تالش و 
مش��ارکت گسترده مردمی در واکسیناسیون، 
شاهد کاهش چشمگیر مرگ و میر و دو رقمی 
شدن آن در اکثر روزها در ماه های اخیر بوده 

ایم. وزیر بهداش��ت یادآور شد: موج اُمیکرون 
در 4 م��اه گذش��ته در آمری��کا تا کنون حدود 
۲۰۰ هزار و در آلمان با جمعیت مشابه ایران، 
ح��دود ۲۵ ه��زار قربانی گرفت��ه اما در ایران 
حدود ۷ هزار نفر در موج اُمیکرون جان خود 
را از دس��ت داده ان��د ک��ه به خانواده های این 
عزیزان تسلیت می گوییم و عمده دلیل آن، 
واکسیناسیون موثری بود که با کمک مردم به 
خوبی در کشور انجام شد. عین اللهی با اشاره 
به سابقه حضور خود در اردوهای جهادی در 
مناطق محروم کشور، تاکید کرد: محرومیت 
را در مناط��ق مختل��ف کش��ور دیده ایم و این 
محرومیت ها فراوان و وظیفه ما است که در 
جه��ت رفع آنها ت��الش کنیم. یکی از برنامه 
های اصلی وزارت بهداشت، مقابله با پرداخت 
های غیرمتعارف پزشکی است و این خط قرمز 
ما است. وی تاکید کرد: افزایش پوشش بیمه 
همگانی یکی از مهم ترین برنامه های دولت 
اس��ت که مجلس نیز در این زمینه اعتباراتی 

در نظر گرفته است.

زیربنایی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛
پرداخت حقوق بازنشستگان بر مبنای سال گذشته

گروه اقتصاداجتماعی: مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری 
درباره ادامه اجرای همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان در س��ال 
۱4۰۱ توضیح داد. به گزارش اس��کناس به نقل از تس��نیم، »محمد 
اس��کندری« در نشس��ت ماهانه رؤس��ای کانون های بازنشستگان 
استان تهران که با حضور مدیران این صندوق و مدیرعامل شرکت 

آتیه سازان حافظ برگزار شد، با بیان اینکه »اختصاص ۹ هزار میلیارد 
تومان به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری است« در عین حال گفت: بحث قانونی شدن 
همسان س��ازی موضوع دیگری اس��ت که باید در الیحه مربوطه 
پیگیری ش��ده و به نتیجه برس��د و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن 

هستیم. اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چندالیه تأمین 
اجتماعی دنبال می ش��ود می تواند بس��یاری از تبعیض های موجود 
را برط��رف کن��د و نظ��ام عادالنه تری ایجاد کن��د و دغدغه عدالت 
در پرداخت ها پوش��ش داده ش��ود. افزایش های حقوق امسال هنوز 

ابالغ نشده است.
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جریمه ۱درصدی نپرداختن حقوق دولتی 
معادن، جریمه نیست، جایزه است!

مع��اون مع��ادن وزارت صمت گفت: تنها پش��توانه 
پرداخ��ت حقوق دولتی معادن جریمه یک درصدی 
است که با توجه به تورم کشور این جریمه محسوب 
نمی شود، بلکه جایزه است. به گزارش تسنیم، رضا 
محتشمی پور، گفت: معادن مبالغ مربوط به حقوق 
دولتی را یک س��ال نگه می دارند و در نهایت با ۱۲ 
درص��د جریمه بازپرداخ��ت می کنند، اما با توجه به 
ت��ورم ارزش پ��ول در یک س��ال حداقل ۵۰ درصد 
کاهش می یابد و برای همین عدم پرداخت آن برای 
معدن به صرفه اس��ت. وی گفت: س��ال گذشته ۲۰ 
ه��زار میلی��ارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول 
ش��ده اس��ت که از این مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان 
مرب��وط ب��ه حقوق دولتی س��ال ۱4۰۰ بود و مابقی 
آن معوقات س��ال های قبل بود که وصول ش��دند. 
محتش��می پور عنوان کرد: اطالعات عملیات مالی 
معادن در دس��ترس نهاد سیاس��ت گذار نیست و ما 
صورت های مالی شرکت ها را به صورت الکترونیک 
نداریم تا بتوانیم رصد و پایش انجام دهیم، سازمان 
ام��ور مالیات��ی باید این اطالعات را در اختیار وزارت 
صنع��ت ق��رار دهد. ما امس��ال پیگی��ر این موضوع 
هستیم تا بتوانیم به اطالعات مالی معادن دسترسی 

داشته باشیم. 

مافیای خودرو را به ما معرفی کنید
 مدیرعامل ایران خودرو گفت: مسائلی در رابطه با 
مافیای خودرو مطرح می شود، سوال من این است 
که مافیای خودرو کیست و کجاست؛ آن ها که این 
مسائل را مطرح می کنند بگویند که مافیای خودرو 
کیست و به ما نشان دهند. به گزارش فارس، مهدی 
خطیبی مدیر عامل ایران خودرو در مراس��م بازدید 
خبرنگاران از خطوط تولید این شرکت خودروسازی 
اظهار داشت: در گروه صنعتی ایران خودرو دو برنامه 
کوتاه مدت و ۵ محور میان مدت و بلند مدت طراحی 
ش��ده  که در حال حاضر در مرحله اجرا و انجام آن 
هس��تند. وی اف��زود: جم��ع آوری خودروهای کف 
پارکین��گ یک��ی از دو برنام��ه کوتاه مدت ما بود که 
از ابتدای اس��فند ۱4۰۰ تا ۳۰ اس��فند ۱4۰۱ حدود 
۱۲۵ هزار خودرو به بازار عرضه شده است و تعداد 
خودروهای پارکینگ مرکزی ایران خودرو به صفر 
رس��ید. برگردان آرامش به ایران خودرو نیز برنامه 
کوتاه مدت دیگر ما بود که در این زمینه نیز توفیقاتی 

خوب حاصل شده است. 

 گران فروشی و عدم
 درج قیمت در صدر تخلفات صنفی

مدی��رکل بازرس��ی ویژه و امور تعزیرات س��ازمان 
حمایت گفت: بیش��ترین تخلفات واحدهای صنفی 
مرب��وط به گران فروش��ی، ع��دم درج قیمت و عدم 
صدور فاکتور برای مش��تری اس��ت. س��ید مجتبی 
سجادی جزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه با توجه به اهمیت تأمین کاالهای اساس��ی و 
مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال )اسفندماه 
۱4۰۰(، اجرای نظارتهای میدانی بر بازار در دستور 
کار ق��رار گرف��ت، اظهار کرد: ه��دف از اجرای این 
طرح ساماندهی کامل، جامع و پایدار توزیع کاالها 
و مب��ارزه مس��تمر و تمام عی��ار با هرگونه تخلف در 
این حوزه بود. مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
افزود: در همین راستا بازرسان سازمانهای صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها حس��ب وظیفه، در بازه 
زمانی مورد نظر، اقدام به برگزاری ۱۳4 هزار و ۳۵۶ 
مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در 
سطح کشور و ۱4 هزار و ۲۳4 مورد گشت بازرسی 

با مشارکت سایر دستگاه های ذیربط کردند.

 درج قیمت روی تمام
 کاالهای داخلی و وارداتی

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت 
با بیان اینکه درج قیمت روی تمام کاالهای داخلی و 
وارداتی از فردا آغاز می شود، گفت: چالش ما درست 
اج��را ک��ردن طرح و درج قیمت های واقعی اس��ت. 
محسن حسین لویی در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
مورد اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف، اظهار 
کرد: از فردا به صورت رس��می اجرای مرحله پنجم 
طرح خرید ش��فاف یا همان درج قیمت تولیدکننده 
و مص��رف کنن��ده روی تمامی کاالهای مصرفی و 
س��رمایه ای )به جز ۱۳ گروه کاالیی( اجرا می شود. 
مدی��رکل نظارت بر خدمات عمومی، ش��بکه های 
توزی��ع و اقتص��ادی س��ازمان حمایت افزود: از قبل 
هماهنگی ها انجام ش��ده و تمامی فعاالن نس��بت 
به اجرای این طرح متعهد ش��ده اند بنابراین در این 
مرحله ما چالش اجرا یا عدم اجرای طرح را نداریم 
بلک��ه چال��ش ما درس��ت اجرا کردن ط��رح و درج 

قیمت های واقعی است. 

 افزایش ۱۰ درصدی 
قیمت گوشی های پرچمدار

رئیس اتحادیه موبایل فروش��ان مش��هد با اشاره به 
اینکه واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر متوقف 
ش��ده، گفت: طی چند هفته گذش��ته گوش��ی های 
پرچمدار و باالی ۶۰۰ دالر حدود ۱۰ درصد افزایش 
قیمت را پشت سر گذاشت. افشین اکبری حداد در 
گفت وگو با ایسنا در خصوص وضعیت کنونی بازار 
موبای��ل اظهار ک��رد: هم اکنون در بازار موبایل با ۲ 
چالش مواجه هستیم. از ابتدای سال جاری محاسبه 
حق��وق ع��وارض باید بر اس��اس نرخ ETS صورت 
گیرد. نرخ ETS یعنی میانگین ارزهای موجود که در 
حال حاضر برابر با ۲۳ دالر است. از طرفی موضوع 
تهاتر ارز خشکبار با موبایل نیز چالش های زیادی را 
به وجود آورد. وی افزود: قرار بر این بود که از ابتدای 
سال جاری تامین ارز گوشی های باالی ۶۰۰ دالر 
از طریق سامانه نیما صورت نگیرد و با ارز خشکبار 
تهاتر شود که این ارز هم تنها از صرافی های منتخب 
بانک های دولتی قابل تامین است. با اجرایی نشدن 
این طرح در حال حاضر واردات گوشی های باالی 

۶۰۰ دالر متوقف شده است.

 عوارض صادراتی برخی
 محصوالت فوالدی حذف شد

 وزارت صم��ت اصالحیه جدول عوارض صادراتی 
را به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه 
اب��الغ کرد. به گ��زارش بازار، مدیرکل دفتر صنایع 
معدن��ی وزارت صم��ت اصالحیه ج��دول عوارض 
صادراتی را به دفتر مقررات صادرات و واردات این 
وزارتخان��ه ابالغ کرد. طبق این اصالحیه، عوارض 
صادرات��ی برخ��ی محصوالت ف��والدی نظیر ورق 
گالوانی��زه، ورق رنگی و مفتول های فوالدی حذف 
شده است. پیش از این عوارض صادراتی ورق های 
گالوانیزه و رنگی ۵ درصد و عوارض صادراتی انواع 
مفتول ه��ای فوالدی ۸ درصد تعیین ش��ده بود که 
اصالحی��ه جدید دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، 

عوارض این محصوالت را حذف کرده است.

راه اندازی خط مونتاژ خودروهای 
اقتصادی سایپا در روسیه

گروه خودروس��ازی س��ایپا در راستای سیاست های 
دولت س��یزدهم مبنی بر توس��عه روابط اقتصادی، 
صنعتی و تجاری با کش��ورهای همس��ایه، همکاری 
های خود را با کشور روسیه وارد فاز جدیدی کرد. به 
گزارش بازار به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا 
در جهت توس��عه فعالیت های برون مرزی که در ۸ 
فرمان ابالغ ش��ده از س��وی رئیس جمهور در بخش 
صادرات مورد تاکید ویژه قرار گرفته است، مذاکرات 
خود را با روسیه آغاز کرد، از همین رو در بازدید مدیران 
ارش��د منطقه ویژه اقتص��ادی ایالبوگای جمهوری 
تاتارستان فدراسیون روسیه از مجموعه سایپا، درباره 
همکاری های مشترک صحبت و نتایح خوبی حاصل 
شد. پس از بازدید مدیران ارشد منطقه ویژه اقتصادی 
ایالبوگای جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه از 
مجموعه س��ایپا در خصوص تولید مشترک با طرف 
های روسی در منطقه آزاد SEZ آالبوگا، تبادل دانش 
فنی و امکان استفاده از ظرفیت های علمی و آموزشی 
ه��ر دو ط��رف و انتقال دان��ش در حوزه های IT، نرم 
افزار، مالی و مهندسی، تفاهم و توافق های صورت 
گرفت. همچنین بر اساس توسعه روابط با کشورهای 
همس��ایه که دولت س��یزدهم این امر را تکلیف کرده 
است گروه خودروسازی سایپا درحال مطالعه جهت 
راه ان��دازی خط مونتاژ خودروهای اقتصادی خود در 

بازار روسیه است. 

شهریاری، کارشناس صنعت خودرو گفت: ارتباط میان خودروسازان و قطعه سازان ارباب رعیتی است، نگاه از باال به پایین وجود دارد و در بخش هایی نیز مسائل رفاقتی و رانتی برقرار است.  
وی افزود: قیمت خودرو با دس��تور تغییر یا اصالح نمی ش��ود، تا زمانی که عوامل موثر در قیمت تمام ش��ده خودرو را مورد ارزیابی قرار ندهیم، این خواس��ته غیر ممکن اس��ت. بخش��ی از عوامل 
موثر در قیمت تمام شده مربوط به مواد اولیه است. همچنین اکثر متولی تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنعت همچون پتروشیمی و سایر فلزات دولتی هستند و  متاسفانه به دلیل نداشتن 

برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور، تولید کنندگان مواد اولیه مانند یک جزیره فعالیت می کنند.

نگاه ارباب-رعیتی 
خودروسازان به قطعه 
سازان

اخبار
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گزارش »اسکناس« از توانمندی های تولید کنندگان داخلی؛

آهنگ رو به رشد تولید لوازم خانگی
گ�روه صنع�ت و تج�ارت: تولی��د لوازم خانگی 
بزرگ از ابتدای سال ۱4۰۰ تا پایان بهمن ماه 
با رشد ۷.۶ درصدی در هم سنجی با سال ۹۹ 
به چهار میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۰۰ دس��تگاه 
رس��ید. به گزارش اسکناس،  مطابق آمارهای 
رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تعداد پنج میلیون و ۱۹4 
هزار و 4۰۰ دستگاه لوازم  خانگی بزرگ شامل 
تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباس شویی 
و کولر آبی در کشور تولید شده بود. برپایه این 
آمارها در ۱۱ ماهه سال ۱4۰۰ تولید تلویزیون 
ب��ا رش��د ۱.۹ درصدی به ی��ک میلیون و ۱۶۲ 
هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید. این در حالی است 
ک��ه تولی��د تلویزیون تا پای��ان دی ماه با افت 
هم��راه بود که کارشناس��ان دلیل اصلی آن را 
بحران جهانی میکروچیپ ها و محدودیت های 
موجود بر س��ر راه این قطعه عنوان می کردند. 
به گفته »محمدرضا ش��هیدی« دبیر انجمن 
تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور، 
با وجود مشکالت به وجود آمده به ویژه در تامین 
میکروچیپ ها که در ماه های گذش��ته به یک 
معضل جهانی تبدیل شده بود، تامین قطعات 
هرچند به سختی انجام شده و تولید تلویزیون 
با پش��ت سرگذاش��تن عقب ماندگی ماه های 
گذش��ته، با رش��د همراه خواهد شد. برپایه این 
گزارش، تا پایان بهمن ماه پارسال ۲ میلیون و 
44 هزار و ۷۰۰ دستگاه یخچال و فریزر توسط 
کارخانجات داخلی تولید شد که حاکی از رشد 
۷.۳ درصدی است. تولید ماشین لباس شویی 
نیز با ثبت رشد ۲۱.4 درصدی به یک میلیون 
و ۳۲۶ هزار و 4۰۰ دستگاه رسید. با این حال، 
تولی��د کول��ر آبی در این مدت با کاهش همراه 
ب��ود، به ط��وری که با ثبت افت ناچیز یک دهم 
درص��دی در مقایس��ه ب��ا ۱۱ ماهه ۹۹ به یک 

میلیون و ۵4 هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.
رش��د میزان تولید محص��والت لوازم خانگی  
در س��ال گذش��ته توانست بارقه های امید را در 
بخش صنعت روش��ن نگ��ه دارد. مجموع کار 
این صنعت در ۱۱ ماهه نخست سال ۱4۰۰ با 
رش��دی نزدیک به ۱۰ درصد در اقالم بزرگ 
روبرو ش��د تا همچون س��ال ۹۹ این بخش در 
صدر محصوالت صنعتی دارای رشد دو رقمی 
ق��رار گیرد. بر اس��اس آم��ار ماهانه اعالمی از 
س��وی وزارت صمت روند تولید لوازم خانگی 
در م��دار صع��ودی ق��رار داش��ته و احتمااًل تا 
پای��ان س��ال ۱4۰۰ نیز تولید خ��ود را به ورای 

۶ میلیون دستگاه می رساند. چنین سطحی از 
رش��د، نشان می دهد امکان تحرک ۱۲ رشته 
فعالی��ت اصل��ی صنعتی در کش��ور وجود دارد 
منوط به اینکه الزامات این جهش مهیا ش��ود. 
در ادامه به تعدادی از مهمترین الزامات تحقق 
رش��د صنعتی ۱۲ درصدی اش��اره خواهد شد. 
صنعت لوازم خانگی ایران که در سالیان اخیر 
ب��دون توجه به خروج برندهای بزرگ جهانی 
از بازار ایران توانس��ت با کمک نیره ای داخلی 
خالءهای فنی و نوآوری خود را پوش��ش دهد 
مثال مناس��بی از داخلی س��ازی صحیح و به جا 
در چارچوبی جهانی است. این صنعت در کنار 
استفاده از اهرم واردات قطعات »های تِک« که 
امکان ساخت برخی از آنها در داخل وجود ندارد، 
زنجیره تأمین قدرتمندی را با س��رمایه گذاری 
هنگفت ایجاد کرده و زمینه دو برابر شدن تولید 
محصوالت اصلی ظرف ۳ سال را فراهم کرده 
اس��ت. این الگو باید در س��ایر صنایع کشور نیز 
مورد توجه قرار گیرد. استفاده از خالقیت و توان 
کارآفرین��ان ایرانی بهترین مس��یر برای خلق 
جهش های بزرگ صنعتی در رشته فعالیت های 

گوناگون است.
رقابت رمز موفقیت صنعت لوازم خانگی ���

موفقیت های به دس��ت آمده در س��ال گذشته 
برای صنعت لوازم خانگی نشان دهنده حضور 
شرکت های خصوصی و عدم دخالت دولت در 
این صنعت اس��ت. پس از دستور رهبر انقالب 
مبن��ی ب��ر عدم واردات لوازم خانگی از کش��ور 
کره جنوبی این نگرانی در جامعه به وجود آمده 
بود که سرنوشت لوازم خانگی هم شباهتی به 
خودروس��ازی پیدا کن��د و در انحصار دو غول 
بزرگ قرار گیرد اما با نقش آفرینی شرکت های 
خصوصی و هموار بودن ش��رایط برای حضور 
تولیدکنن��دگان جدیدال��ورود در رقابت میان 

واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه گذاری های 
مس��تمر نس��بت به سالیان گذشته دیگر جایی 
برای نگرانی باقی نگذاشت و رشد و توسعه این 
صنعت حاکی از سیاستگذاری صحیح دولت و 
بخش خصوصی در صنعت لوازم خانگی است. 
با وجود چالش هایی که همواره صنایع کش��ور 
را آزار داده کماکان امکان تحقق رشد صنعتی 
باال وجود دارد اما این موضوع ش��روطی دارد. 
وقت��ی مداخالت در عملکرد طبیعی بنگاه باال 
رود، ترس از س��رمایه گذاری تشکیل سرمایه 
که عامل رشد بهره وری و افزایش تولید است، 

باال می رود.
برخ�ی چالش ه�ای مه�م صنع�ت لوازم  ���

خانگی
در حال حاضر قیمت گذاری دس��توری، تأمین 
مواد اولیه، کمبود شدید تقاضا در داخل، موانع 
صادراتی، مشکالت موجود در زمینه صادرات 
و غی��ره از اصلی تری��ن چالش هایی هس��تند 
که تولیدکنندگان با آن ها دس��ت و پنجه نرم 
می کنند و سیاس��ت گذار می بایست در جهت 
رفع این موانع قدم بردارد و تا ضربات بیشتری بر 

پیکره تولید وارد نشده فوراً آن را حل کند.
تاکید بر رشد درون زا در بنگاه برون نگر ���

صادرات محوری بهترین مسیر برای تحریک 
بنگاه های ملی جهت رش��د و توس��عه کمی و 
کیفی است. شواهد تاریخی بسیاری هست که 
نشان می دهد کشورهای در حال توسعه برای 
برنامه ریزی صنعتی خود باید تمرکز را بر س��ه 
بازار داخلی، منطقه ای و جهانی معطوف کنند 
زیرا زمانی سیاست های صنعتی یک کشور به 
مرز موفقیت نزدیک می ش��ود که پیوندهایی 
می��ان زنجی��ره تولی��د ارزش در اقتصاد ملی با 
زنجیره تولید ارزش جهانی ایجاد کند. موضوع 
دیگری که صنعت لوازم خانگی از آن به بهره برد 

و متولیان این صنعت در تالش هستند که آن را 
ارتقا دهند تشکیل سرمایه است. به میزانی که 
ناحیه تشکیل سرمایه در بخش ماشین آالت )به 
عنوان نماد تقویت فناری تولید( رشد کند روند 
بهره وری در مدار صعودی قرارمی گیرد و تولید با 
کیفیتی بهتر و روز افزون به راه خود ادامه خواهد 
داد. برخی از کارشناسان معتقدند که رشد تنها 
از ناحیه تشکیل سرمایه شکل می گیرد و دولت 
وظیفه دارد برای بهبود این ناحیه از هیچ تالشی 
دریغ نکند. در حال حاضر با توجه به رشد لجام 
گسیخته بهای ارز و سودآور بودن فعالیت های 
س��وداگرایانه، س��رمایه های مردم به س��مت 
تش��کیل سرمایه مولد سرازیر نمی شود و حتی 
تشکیل سرمایه روند نزولی در پیش گرفته است. 
همچنین بهره برداری نامناسب از نیروی انسانی 
از موارد بسیار مهمی است که در کشور به کرات 
وجود دارد. ایران در شاخص توسعه منابع انسانی 
رتبه ۵۰ را دارد اما در به کارگیری منابع انسانی 
۱۲۸ است. جهش تولید الزامات زیادی دارد اما 
اگر از نیروی انسانی به معنای واقعی خود استفاده 
نشود قطعاً صنایع هم با مشکالت عدیده ای رو 
به رو خواهند شد. همه این موارد تنها در اقتصاد 
و آن دسته از بنگاه هایی رخ می دهند که در پی 
رشد درون زا برای اهداف صادراتی گام بردارند. 
سیاست گذار باید به این موضوع مهم توجه کند 
و برنامه حمایت خود را برای چنین بنگاه هایی 
تهیه و تدارک ببیند. همچنین اگر سیاست ها و 
برنامه ریزی های صنعتی درکی از شاخص های 
اقتصاد کالن نداش��ته باش��ند و تنگناها و پیچ و 
خم های وضعیت اقتصادی در این بس��ته های 
پیش��نهادی دیده نش��ود محکوم به شکس��ت 
خواهند بود و می توان حال فعلی صنایع را برای 
این مورد مثال زد. مصطفی ایمانی پور، تحلیلگر 
اقتصادی و پژوهشگر صنایع ایران معتقد است 
که صنعت لوازم خانگی همزمان با خروج ال جی 
و سامسونگ از کشور، چالش های اقتصادی و 
سیاسی مختلفی را پشت سر گذاشته و اکنون به 
یک بلوغ پایدار برای تصمیم گیری در بسیاری 
از موارد رسیده است. وی اظهار می کند: خروج 
دو برند ک��ره ای تولیدکننده محصوالت لوازم 
خانگی از کشور، چالش های اقتصادی و سیاسی 
زی��ادی را ب��رای وزارت صمت، بدنه اقتصادی 
دولت و تولیدکنندگان ایرانی به همراه داشت و 
خوشبختانه تالش شبانه روزی تولیدکنندگان 
منجر به تأمین نیاز داخلی در زمینه محصوالت 

لوازم خانگی شد.

صنـعت و تجارت

قائم مقام وزیر صمت خبر داد؛
نظام توزیع عامل گرانی های اخیر

گ�روه صنع�ت و تج�ارت: قائم مق��ام وزیر صمت 
ب��ا بی��ان اینکه ناکارآمدی سیس��تم های توزیع و 
فروش منجر به گرانی می ش��ود، گفت: باید این 
رویه که مغازه های بس��یاری با اجاره های کذایی 
زده می ش��ود را ب��ه نقط��ه ای منطقی رس��اند. به 

گزارش اس��کناس به نق��ل از مهر، محمدصادق 
مفت��ح در خص��وص تأثی��ر ط��رح درج هم زمان 
قیم��ت تولیدکنن��ده و مصرف کننده توضیح داد: 
ابتدا باید بررسی کرد که آیا انتظار یکسان شدن 
قیمت ها با درج قیمت تولیدکننده، درس��ت است 
یا خیر؛ برای مثال آیا این انتظار درستی است که 
آب معدن��ی دماون��د برای مصرف کننده تهرانی و 
اهوازی قیمتی یکسان داشته باشد و یا آب معدنی 
تولید اردبیل قیمت یکس��انی در اردبیل و تهران 
داشته باشد؟ وی ادامه داد: در هر کجای ایران که 
زندگی کنید در فاصله شش ماه در محدوده منزل 
مسکونی شما یک سوپرمارکت جدید ایجادشده، 
با توجه به این که مصرف کننده بیشتر نشده، باید 
دید که این س��وپرمارکت ها هزینه های خود را از 
کجا تأمین می کنند؟ قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی تصریح کرد: نکته بسیار مهم این است 
که ما یک گرانی و یک گران فروشی داریم که دو 
موضوع متفاوت هستند؛ ناکارآمدی سیستم های 
توزیع و فروش منجر به گرانی می شود و درواقع 
س��وپرمارکت هایی که تعداد آن ها به ش��دت نیز 
در ح��ال افزایش اس��ت، هزینه ه��ا، حقوق، پول 
برق و … خود را به صورت قیمت تمام ش��ده از 
مصرف کننده دریافت می کنند. مفتح بابیان این که 
گستردگی بیش ازحد نظام توزیع منجر به پرداخت 
هزینه ها از س��وی مصرف کننده نهایی و افزایش 
ش��دید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت برای 
مصرف کننده نهایی ش��ده است، گفت: بنابراین 
باید این رویه که مغازه های بسیاری با اجاره های 
کذایی زده می شود را به نقطه ای منطقی رساند. 
وی با تأکید بر این که رقابت می تواند این رویه را 
به نقطه ای منطقی برساند، تصریح کرد: اگر بین 
واحدهای صنفی رقابت باش��د به طور طبیعی آن 

واحد صنفی که با هزینه کمتری کار را انجام داده 
و بازار بیشتری خواهد داشت؛ اما وقتی قیمت ها 
یکس��ان باش��د، رقابت بی معنا شده و بازار خود را 
با باالترین هزینه منطبق می کند. قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی با اشاره به این که این نوع 
رقابت اکنون در میوه فروشی ها شکل گرفته است، 
گفت: هرکجای ایران که زندگی کنید دو، س��ه 
نوع میوه فروش��ی وجود دارد که در قیمت گذاری 
باه��م رقابت می کنن��د؛ این رقابت باید در صنف 
لبنیات نیز ایجاد شود تا کسی که کاالی ارزان تری 
عرضه می کند، س��هم بیش��تری از بازار را داشته 
باش��د و کس��ی که کاال را گران تر می فروش��د نیز 
ب��ا باالتری��ن جریمه که نخریدن کاال از س��وی 
مصرف کنندگان است؛ روبه رو خواهد شد. مفتح 
یادآور شد: بنابراین این رقابت باعث می شود که 
نظام توزیع ما به نظام بهره ورتری تبدیل شود. وی 
بابیان این که حداکثر ضریب مجاز برای اصناف 
در قانون تعریف ش��ده اس��ت و گذشتن از ضرایب 
تعیین شده گران فروشی محسوب می شود، بیان 
ک��رد: بر اس��اس م��اده ۱۵ قانون نظ��ام صنفی، 
واحده��ای صنف��ی مکلف ب��ه درج قیمت روی 
قفس��ه های فروش هس��تند و باید در سقف مجاز 
تعیین ش��ده قیمت را تعیی��ن کنند، ضمن این که 
قیمت گذاری پایین تر از س��قف تعیین شده برای 

ایجاد رقابت، تخلف نخواهد بود.
حذف ارز ���4200 تومانی

در همین خصوص مرتضی عزتی با اش��اره به آثار 
و تبعات حذف ارز 4۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در 
افزایش نرخ تورم کاال های اساس��ی پس از حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی شکی نیست. عالوه بر نرخ پایه 
تورم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، رش��د نقدینگی، 
رشد نرخ دستمزد و ... حذف ارز ترجیحی هم منجر 

به ایجاد تورم خواهد شد و قیمت ها را باال می برد. 
وی ادامه داد: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی نرخ 
تورم افزایش می یابد یک بحث س��اده حسابداری 
است و قطعا با افزایش نرخ نهاده ها، قیمت محصول 
نهای��ی هم باال م��ی رود. معتقدم افرادی که تورم 
ناش��ی ح��ذف ارز 4۲۰۰ تومان��ی را انکار می کنند 
در واقع مدعی می ش��وند که ۲ ضربدر ۲ به عدد 4 
نمی رسد به این معنا که موضوع اثرگذاری حذف ارز 
ترجیحی بر قیمت ها به همین اندازه ساده و روشن 
اس��ت. این کارش��ناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
سیاس��ت حذف یکباره ارز 4۲۰۰ تومانی نادرست 
است، گفت: هر چند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز 
4۲۰۰ تومانی راهکار درس��تی نبود، اما به معنای 
این نیست که دولت به یکباره تصمیم به حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی بگیرد بلکه این اقدام باید به تدریج 
و براساس شرایط اقتصادی کشور به اجرا برسد و 
ح��ذف ارز 4۲۰۰ تومان��ی باید به صورت پلکانی بر 
روی انواع کاال اساس��ی به اجرا برس��د وی با بیان 
اینکه واقعیت این است حذف ارز 4۲۰۰ تومانی بر 
قیمت بخشی از کاال ها اثر می گذارد، افزود: بخشی 
از اقالم دارویی از سال ۹۸ تا به امروز چیزی حدود ۵ 
برابر افزایش قیمت داشته اند یعنی تنها در سه سال 
با این میزان افزایش قیمت مواجه شدند و افزایش 
قیمت ارز اثر خود را بر روی انواع اقالم دارو گذاشته 
است. بنابر این اگر قیمت ارز در بخش دارو به نرخ 
ارز نیمایی هم برس��د نباید انتظار داش��ت که شاهد 

افزایش جهشی قیمت ها در این باشیم.
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شهرستان

 اولویت اصلی ما تجلی 
عدالت آموزشی است

مش��هد مقدس س��یده زهرا حیدری-شوش��تری 
مدی��ر کل آم��وزش و پرورش خراس��ان رضوی در 
حاش��یه اجالس مدی��ران جدید االنتصاب آموزش 
و پ��رورش گف��ت : اولویت اصل��ی ما تجلی عدالت 

آموزشی است.
شوش��تری مدیر کل آموزش و پرورش خراس��ان 
رض��وی گف��ت: اولوی��ت اصلی ما تجل��ی عدالت 
آموزش��ی اس��ت. با آغاز به کار دولت سیزدهم مسیر 
تحول و توسعه شتاب بیشتری گرفته، و با سرلوحه 
قرار دادن اصول دولت انقالبی از جمله پاکدس��تی، 
حف��ظ بی��ت المال و تکریم ارب��اب رجوع، می توان 
منتظر تجلی عدالت آموزشی در همه زمینه ها برای 

دانش آموزان این مرز و بوم بود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی ادامه 
داد : انقالب اس��المی بدون هیچ الگوی خاصی در 
سطح جهان درخشید و مدیریت و رهبری انقالبی 
باعث این تجلی و موفقیت گردید. به شکرانه اقتدار 
و امنیت موجود در ایران اس��المی مدیران باید به 
معنای واقعی شیفته خدمت باشند نه تشنه قدرت؛ 
چراکه همواره تمام اندیش��ه ها و نکات دینی ما در 
بردارن��ده این موضوع بوده و خدمتگزاری خالصانه 
به مردم باید اساس��ی ترین هدف ما باش��د. وی با 
اش��اره به لزوم بهینه س��ازی س��رمایه ها و هزینه 
ه��ا در پیش��برد ام��ور به ویژه در ش��رایط اقتصادی 
کنون��ی، اف��زود : در ش��رایطی قرار داریم که ذخیره 
سرمایه ها و استفاده صحیح از همه منابع از اولویت 
بس��یار باالیی برخوردار است . شوشتری استفاده از 
ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش را امری مهم 
تلقی کرد که مدیران گرامی باید از جوانب مختلف 
ای��ن موض��وع برای بهب��ود عملکرد منطقه و ناحیه 
خود بهره مند گردند. تکریم از خیرین مدرس��ه س��از 
و ظرفیت های��ی ک��ه می تواند با حضور خیران نیک 
اندیش ایجاد کرد، از دیگر ملزومات مدیریتی است 
که س��ید امیر شوش��تری بدان اش��اره کرد و افزود : 
منابع مالی در آموزش و پرورش بسیار محدود است 
و بای��د ب��ا بهره گیری از ت��وان خیرین و افرادی که 
قص��د هم��کاری با آموزش و پرورش دارند، درصدد 
رفع این خال برآمد. وی در حاشیه اجالس روسای 
جدید االانتصاب آموزش و پرورش خراسان رضوی 
با تاکید بر لزوم تکریم از خانواده های بابرکت شهدا 
و ایثارگر، پیگیری این مس��ئله را وظیفه یک مدیر 
انقالبی دانس��ت و اذعان داش��ت: در کنار مس��ائل 
اخالقی و اعتقادی، اطالعات و آمار مدیریتی یک 
مسئول انقالبی باید دقیق و به روز باشد و همواره در 
حال مهارت آموزی و به روزرسانی این موارد در حوزه 
مدیریتی خود باشد. چراکه پایش این موضوع خود 
به خود به پیگیری و رسیدگی بیشتر در امور ، و در 

نتیجه خروجی موفق تری منجر خواهد شد.

 مذاکره شهردار کرج و مدیرعامل 
بنیاد تعاون ناجا پیرامون تملک اراضی 

شرکت هلیکوپتری ایران
 شهردار کرج در دیدار با مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا 
پیرامون ساز و کار تملک و آزادسازی اراضی شرکت 
هلیکوپت��ری ای��ران که معارض احداث بخش��ی از 

بزرگراه شمالی می باشد، گفتگو و رایزنی کرد.
، ش��هردار کرج در راس��تای گره گش��ایی از پروژه 
بزرگ��راه ش��مالی و فراه��م آوردن مقدم��ات ادامه 
عملی��ات اجرای��ی، با همراهی هیئتی در محل بنیاد 
تعاون ناجا حضور یافت و با س��ردار هابیل درویش 
مدیرعامل این بنیاد پیرامون تعامل در جهت تملک 
و آزادس��ازی بخش��ی از اراضی شرکت هلیکوپتری 

ایران گفتگو و رایزنی نمود.
مصطفی سعیدی با بیان اینکه پروژه بزرگراه شمالی 
بخش��ی از نقش��ه راه دوره شش��م مدیریت شهری 
ک��رج در جه��ت کنت��رل ترافیک درون ش��هری و 
بهبود ترددها در مس��یر تهران – کرج می باش��د، 
اظهار کرد: یکی از عوامل ُکندی پروژه های بزرگ 
وجود معارضین اعم از زیرس��اخت های تاسیساتی 
ی��ا اراض��ی تحت تملک ش��خصیت های حقیقی و 
حقوقی است که همین معضل دامنگیر بزرگراه در 
دس��ت احداث نیز گردی��ده و امیدواریم با همراهی 
دولت مردمی بتوانیم در راس��تای آزادسازی اراضی 

مورد نیاز اقدامات خوبی انجام دهیم.
وی ادامه داد: شهرداری کرج با حمایت های شورای 
اسالمی شهر و به جهت آنکه تکمیل بزرگراه شمالی 
یکی از پروژه های اولویت دار شهر می باشد، آمادگی 
دارد تا طی توافقی خوب با بنیاد تعاون ناجا نس��بت 
به آزادس��ازی بخش��ی از اراضی متعلق به ش��رکت 
هلیکوپت��ری ایران وابس��ته به بنی��اد تعاون نیروی 
انتظام��ی اق��دام نماید تا ب��ا تحویل آن به پیمانکار، 
مقدم��ات ادام��ه عملیات اجرایی در بخش مهمی از 
پروژه مهیا گردد. سعیدی خطاب به سردار درویش 
گفت: ترافیک یکی از مش��کالت کالنش��هرها و 
همین طور کرج می باش��د که در س��فر اخیر ریاست 
جمهوری اسالمی و اعضای هیئت دولت به استان 
نیز تصمیمات خوبی برای تکمیل پروژه های قطار 
ش��هری و بزرگراه ش��مالی اتخاذ گردید و در واقع 
این همراهی ها و تعامالت و خروجی جلس��ات در 
راستای خدمت رسانی به شهروندان و گره گشایی 
از مش��کالت ش��هری است و از نگاه خوِب جنابعالی 

به این حوزه نیز کمال قدردانی را دارم.

پیام مدیرعامل شرکت توزیع برق 
مازندران به مناسبت روز جهانی سیمبان

به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درس��اری،در 
پی��ام مدیرعامل ش��رکت توزیع ب��رق مازندران به 
مناسبت روز جهانی سیمبان به شرح ذیل  میباشد.  
ضمن عرض سالم و احترام خدمت تمامی سیمبانان 
گرانق��در، بهار س��ال یکه��زار و چهارصد و یک روز 
جهانی سیمبان و ماه مبارک رمضان را خدمت شما 
س��روران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و 
س��الی هم��راه با پیروزی و به��روزی برای یکایک 
ش��ما عزیزان آرزومندم و درود میفرس��تم به روح 
غیورمردانی که از میان ما رخت بربستند و مجموعه 
شرکت برق اکنون از وجود آنان بی بهره می باشد.      
صنعت برق رشد و شکوفایی شگرف خود را همواره 
مدیون تالش های ش��ما س��یمبانان عزیز، بازوان 
پرتوان و کارای ش��رکت توزیع و صنعت برق بوده 
و خواهد بود.       خدمات ارزنده و گرانبهای ش��ما 
دلیرم��ردان، طالی��ه داران خدمت و نماد تالش در 
راستای توسعه و پایداری شبکه توزیع برق بر کسی 

پوشیده نیست.   
همکاران آگاه و واقف هستند که سیمبانان نیروهای 
خط مقدم صنعت برق در جبهه نبرد با تاریکی می 
باش��ند، و از سرچش��مه جوشان خدمت، خود و مردم 
را بهره مند نموده اند از این رو شما سیمبانان عزیز 
همچون س��تون های مس��تحکم برای صنعت برق 
محسوب می شوید، ستون هایی که با وجود بحران 
های متعدد، آسیب را از بنای صنعت برق دور کرده 

و آن را به سالمت نگهداشته است.       
خدمات رسانی به مردم را با هیچ واژه ای نمی توان 
تقدیر کرد و شرکت توزیع نیروی برق بابت داشتن 
سرمایه هایی چون شما که آسایش و ارامش را برای 

مردم به ارمغان می اورید به خود میبالد. 

آمار واکسیناسیون جمعیت ۵ تا ۱۲ 
سال در ایالم پایین است

ایالم-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
گفت: آمار واکسیناس��یون جمعیت ۵ تا ۱۲ س��ال در 

ایالم پایین است.
جمیل صادقی فر اظهار داشت: آخرین وضعیت رنگ 
بندی در شهرستان های استان ایالم نشان می دهد 
که شهرس��تان دره ش��هر و دهلران دو شهرس��تان 
جنوبی استان تغییر وضعیت دادند و به سمت شرایط 

حاد تری رفته اند.
وی افزود: انتظار داریم که مردم در این ۲ شهرستان 

بیشتر پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
صادقی فر با اش��اره به اینکه پوشش واکسیناسیون 
در اس��تان بای��د ارتق��اء پی��دا کن��د، بیان ک��رد: در 
شهرس��تان های ای��الم، چوار، س��یروان، چرداول، 
مهران و ملکش��اهی آمار واکسیناس��یون سنین ۵ تا 

۱۲ سال بسیار پایین است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: حتمًا نیاز 
است که این آمار ارتقاء پیدا کند، همچنین در تزریق 
دوز سوم واکسن متاسفانه ایالم جزو استان های با 

پوشش پایین است.
وی ادام��ه داد: نکته بس��یار مه��م این روزها بحث 
غربالگ��ری دانش آموزان در کالس ها اس��ت، این 
مهم یک مسئولیت مشترک والدین و معلمان است 
که باید مراقبت های بیشتری داشته باشند که دانش 
آموزی و یا معلم و یا کادر مدرسه ای که عالمت دار 

هستند در مدرسه حضور پیدا نکنند.
 

۹۸۵ هزار نفرساعت کارکرد بدون 
حادثه در شرکت گاز ایالم ثبت شد

 مدیرعامل گاز ایالم گفت: سال گذشته ۹۸۵ هزار 
نفرس��اعت کارک��رد بدون حادث��ه در این مجموعه 

بزرگ صنعتی انجام شده است. 
به گزارش  روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم، 
عباس ش��مس اللهی روز س��ه شنبه اظهار داشت: با 
 ،HSE انجام کارهای پیش��گیرانه و رعایت قوانین
خوش��بختانه تاکنون حوادث ناتوان کننده ای برای 

کارکنان این شرکت رخ نداده است.
 ،HSE وی افزود: برگزاری کالس های آموزش��ی
ارزیابی ریسک فعالیت ها و اقدامات کنترلی، بازدید 
و ممیزی، خرید و تحویل تجهیزات حفاظت فردی، 
اج��رای م��اده ۲۸ در قراردادهای صنعت نفت، تنها 
بخشی از اقدامات برای جلوگیری از کاهش حوادث 

کارکنان بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم یادآور شد: پروژه های 
انجام شده از جمله تجهیز صد در صدی ساختمانهای 
تحت مالکیت این ش��رکت به سیس��تم های اعالن 
حریق، انجام پروژه تحلیل وضعیت ایمنی موجود و 
شناسایی نقاط قابل بهبود، بروزرسانی سیستم های 
مدیریت��ی و غیره بخش��ی دیگ��ر از اقدامات بارز در 
راس��تای پیشگیری از حوادث کارکنان و تُاسیسات 

بوده است.

معصومه عینی : در جلسه رسمی روز گذشته که در صحن علنی شورا برگزار گردید، کریم قدیانلو نایب رئیس شورای اسالمی شهر با انتقاد از وضعیت خراب فضای سبز پارک آزادگان گفت: 
پیمانکار پارک با عملکرد بسیار ضعیف باعث خشک شدن گلها و چمن های این پارک شده است. نایب رئیس شورای اسالمی شهر محمدشهر با ابراز تاسف شدید از وضعیت به وجود آمده 
عنوان کرد: در بازدیدی که روز گذش��ته به همراه چند تن از اعضای ش��ورا و مس��ئولین ش��هرداری از محل پارک انجام دادیم کامال مش��خص اس��ت که در چند ماه اخیر هیچگونه آبیاری و س��م 

پاشی صورت نگرفته و این باعث خشک شدن و آفت زدن گیاهان و درختان شده است.

انتقاد نایب رئیس 
شورای اسالمی از 
وضعیت فضای سبز 

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد :

حمایت همه جانبه شرکت گاز خراسان رضوی از شرکت های دانش بنیان
مشهد مقدس سیده زهرا حیدری -مدیرعامل 
ش��رکت گاز اس��تان از حمایت همه جانبه از 
دس��تاوردهای حوزه صنعت گاز شرکت های 
دان��ش بنی��ان خب��ر داد و گفت: ش��رکت گاز 
خراس��ان رضوی از لحاظ ارزش قراردادهای 
منعقد ش��ده با ش��رکتهای دانش بنیان دارای 

بیشترین قرارداد است.
حس��ن افتخاری با اش��اره به نامگذاری سال 
۱4۰۱ با عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« از س��وی مقام معظم رهبری اظهار 
کرد: ش��رکت گاز خراس��ان رضوی  به عنوان 
یکی شرکت های دانشی و باتجربه در حوزه 
دان��ش و فناوری برای رفع نیاز های فناورانه 
و بومی س��ازی تجهی��زات و فناوری ه��ای 
صنع��ت گاز ب��ه صورت همه جانبه از طرح ها 
و ایده های شرکت های دانش بنیان، فناور و 

استارتاپ های فعال حمایت می کند.
وی با بیان این مطلب که شرکت گاز خراسان 
رضوی با نگاه به نقشه فناوري این شرکت در 
افق ۱4۰4 در محورهاي طراحی و مهندسي، 
بهره برداري، ایمني، بهداشت، محیط زیست 
و بازرس��ي فني آم��اده همکاری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان است افزود: توسعه 

تکنولوژی نشت یابی شبکه و انشعابات گاز، 
نحوه کنترل و مهار نشتی، توسعه تکنولوژی 
های مرتبط با گرمایش، فیلتراس��یون، بودار 
کردن و س��نجش حجم و مانیتورینگ فش��ار 
گاز، تش��خیص و نقشه برداری از تجهیزات، 
توس��عه تکنول��وژی کنترل��ی در آزمای��ش 
غیرمخ��رب س��رجوش های پلی اتیل��ن و 
فوالدی، کالیبراس��یون اب��زار دقیق، کنترل 
خوردگ��ی داخل هیتره��ا، حفاظت کاتدیک 
در ح��وزه بازرس��ی فنی، توس��عه تکنولوژی 

مجازی سازی سرورها، مدلسازی سه بعدی 
ایس��تگاه های تقلیل فش��ار، طراحی ایستگاه 
میترینگ، کاهش صدا و نویز در ایستگاههای 
تقلیل فش��ار گاز و ارتقای راندمان تجهیزات 
گاز سوز خانگی از دغدغه های امروز صنعت 

گاز است.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان یادآور ش��د: 
ش��رکت گاز خراس��ان رضوی در دو س��ال 
گذش��ته ۵۲ میلیارد ریال قرارداد پژوهش��ی با 
شرکتهای دانش بنیان منعقد کرده که تولید 

اولین نمونه بومی دستگاه بوسنج گاز طبیعی، 
ساخت نمونه های ضد انفجار دستگاه بوسنج، 
طراحی و س��اخت بستر تست و کالیبراسیون 
دس��تگاههای بوسنج، س��امانه الکترونیکی 
نگه��داری، تعمی��رات و تحلی��ل وضعی��ت 
ش��یرهای صنعتی، طراحی و ساخت پایلوت 
پروس��ه عملکرد تجهیزات گازرساني ) کنتور 
و رگوالتور( با قابلیت تست و مشاهده پذیري 
مکانی��زم داخل��ي، باکس کنت��رل هیترهای 
ایس��تگاههای تقلیل فشار، طراحی و ساخت 
نمونه اولیه دستگاه ثبت، مانیتورینگ و ارسال 
فشار ورودی و خروجی ایستگاهها ، طراحی و 
ساخت اولیه نمونه دستگاه ثبت و مانیتوینگ 
فش��ار و تصحیح کننده حجم کنتورهای دو 
پوندی در زمره دستاوردها و موضوعات جاری 

این قراردادها محسوب می شود.
افتخ��اری تصریح کرد: ش��رکت های دانش 
بنی��ان و اس��تارتاپ های فع��ال عالقمند به 
فعالی��ت در ح��وزه صنعت گاز می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه همکاری 
و ارائه طرح و ایده با تلفن ۰۵۱-۳۷۰۷۲۶۲۲  
امور پژوهش و فناوری ش��رکت گاز اس��تان 

خراسان رضوی تماس بگیرند.

بازارچه برکت شهرستان چهارباغ افتتاح شد
بازارچ��ه برکت شهرس��تان چهارباغ ب��ا حضور امام جمعه، مدیر کل 
کار و رفاه اجتماعی استان البرز، فرماندار چهارباغ، معاون فرماندار، 
شهردار چهارباغ و سایر مسوولین شهرستان در بوستان پامچال شهر 
چهارباغ افتتاح شد.  بازارچه برکت به مناسبت ماه رمضان با اولویت 
اش��تغال زنان سرپرس��ت خانوار توسط شهرداری وشورای اسالمی 

ش��هر در بوس��تان پامچال ش��هر چهارباغ جنب شهرداری احداث و 
تمام غرفه هایش به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای عرضه 
محصوالت مشاغل خانگی از قبیل صنایع دستی، پوشاک، عطاری، 
کاالی خواب، سفال، گل و گلدان، میوه و سبزیجات و... قرار گرفته 
اس��ت.  اس��تقبال متقاضیان تحت پوش��ش کمیته امداد، بهزیستی، 

زنان سرپرس��ت خانوار و کارآفرینان از این بازارچه به حدی بود که 
در روز نخست افتتاح، تمام ۲۹ غرفه بازارچه راه اندازی شد.  بازارچه 
برکت با مشارکت شهرداری و شورای اسالمی شهر، دفتر امام جمعه، 
فرمانداری و با همکاری سپاه، بهزیستی و کمیته امداد امام "ره" تا 

پایان ماه مبارک رمضان دایر خواهد بود.

کارنامه درخشان بورسی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
 قدیری، مدیرعامل ش��رکت: ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان، یکی از ش��رکتهای موفق بورسی 
می ش��ود. ش��رکت پاالیش نفت اصفهان یکی از 

شرکتهای موفق بورسی می شود
 به گزارش خبرنگارما از اصفهان،دکتر محس��ن 
قدی��ري از اج��رای طرح ه��ای مهم��ی در قالب 
ط��رح بهب��ود فرآیند و بهینه س��ازی ظرفیت در 
پاالیش��گاه اصفه��ان  خب��ر داد و گفت: از جمله 
مهمتری��ن  ای��ن طرح ها می  توان  به واحد تصفیه 
گازوئیل،  گوگردزدایی از ته مانده برج های  خالء 
اصفهان)RHU( و راه اندازی واحد فرآیند شکست 
کاتالیستی بسترس��یال)RFCC( در بندرعباس 

اشاره کرد.
وی گف��ت : با راه ان��دازی رواحد تصفیه گازوئیل  
پاالیشگاه  اصفهان  تا شهریور امسال روزانه ۲۰۰ 
تن گوگرد  از گازوئیل  تولیدی پاالیشگاه  حذف 
خواهد ش��د که این مس��ئله سودآوری ۹/۵ هزار 

میلیارد تومانی را در س��ال به دنبال داش��ته و ب 
تولید هر بشکه گازوئیل ۷ دالر ارزش افزوده عاید 
ش��رکت خواهد ش��د که در مجموع ۲۶۳ میلیون 
دالر سود خالص به پاالیشگاه اصفهان تزریق و 
پس از 4 س��ال هزینه های انجام ش��ده برای این 

طرح ملی بازگردانده خواهد شد.
وی افزود : پیش بینی می ش��ود با بهره برداری از 
این واحد  و  ۳۰ درصد سوددهی بیشتر، پاالیشگاه 
نفت اصفهان به یکی از موفق ترین شرکت های 

بورسی تبدیل شود.
وی در ادامه  گفت: پیشرفت واقعی اجرای طرح 
گوگرد دایی از ته مانده برج های خالء ۳۷ درصد 
ب��وده و اج��رای هر چه س��ریعتر  آن اهمیت ویژه 
ای دارد و با بهره برداری  از این طرح پاالیش��گاه 
اصفهان به دومین تولیدکننده س��وخت کشتی ها 
مبدل خواهد ش��د و همچنین ۲۱4 میلیون دالر 

سود  برای شرکت  به همراه خواهد داشت.

قدیري گفت: واحد فرآیند شکس��ت کاتالیس��تی 
بس��تر س��یال در بندر عباس ساخته خواهد شد که 
ب��ا راه ان��دازی  آن عالوه بر تولی��د روزانه ۶ هزار 
بشکه بنزین یورو۵ سالیانه ۳۵۰ هزارتن پروپیلن 

نیز تولید خواهد شد.
وی افزود : با اجرای طرح های  یاد ش��ده ضریب 
پیچیدگی پاالیشگاه نفت اصفهان  از ۲/۵  درصد 
به ۵/۸می رسد که افزایش پتانسیل های  بنیادی 

شپنا را به دنبال خواهد داشت.
وی تمام تالش ش��رکت س��رمایه گذاری را طی 
برنامه ۵ ساله  بر مبنای سوددهی بیشتر دانست و 
گفت ساخت واحدRFCCو توسعه زنجیره  ارزش 
فوق س��االنه حدود۲۶۰ میلیون دالر س��ود عاید 

شرکت خواهد کرد.
وی ضمن اعالم موافقت هیئت مدیره  این شرکت 
برای خرید زمین و ایجاد تاسیس��ات تانکفارم در 
بن��ادر جن��وب  از ای��ن طرح به عنوان  راهی برای 

کسب درآمد از بازرگانی فرآورده های  نفتی و به 
خصوص صادرات فرآورده های نفتی یاد کرد.

قدیري گفت: این ش��رکت می تواند محصوالت  
خ��ود را ب��ا اجرای ۸۰ کیلومتر خط ریلی و اتصال  
این ش��رکت، صنایع و کارخانه های مس��تقر در 
ش��اهین ش��هر به ایس��تگاه راه آهن "ورتون" به 

سراسر کشور برساند.

واگذاری حدود ۴ هزار اشتراک رایگان گاز  در استان خراسان جنوبی طی سال 1۴۰۰
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان خراسان جنوبی 
گفت: در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر سال گذشته، 
۳ هزار و ۹۱۶ اشتراک رایگان گاز به خانواده های 

تحت پوشش نهادهای حمایتی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز خراس��ان 

جنوبی، سید محمود هاشمی در تشریح این خبر 
گفت: در راس��تای اجرای جزء )۲( بند "چ" ماده 
۸۰ قانون برنامه ششم توسعه ، مددجویان محترم 

تحت حمایت کمیته امداد 
ام��ام )ره( و س��ازمان بهزیس��تی ب��رای یکبار از 

پرداخت هزینه اشتراک گاز معاف هستند.

وی با اش��اره به واگذاری رایگان ۳ هزار و ۹۱۶ 
اش��تراک گاز طی س��ال گذشته در استان افزود: 

از این تعداد
 ۳ ه��زار و ۵۳۱ اش��تراک مرب��وط به مددجویان 
کمیت��ه امداد و ۳۸۵ م��ورد مربوط به مددجویان 

بهزیستی 

می باشد.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: متقاضیان محترم 
واجد الشرایط می توانند با اخذ و ارائه تاییدیه الزم 
از دستگاه های ذیصالح همچون کمیته امداد امام 
)ره( و سازمان بهزیستی برای درخواست انشعاب 

رایگان به ادارات گاز مراجعه نمایند.

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ش��هرداری 
شاهدشهر؛ امروز مهندس خانی شهردار شاهدشهر 
از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری، 
بطور سرزده بازدید کرد و رعایت، دقت، سرعت و 
کیفیت در اجرای این پروژه ها را مورد تاکید قرار 
داد. بازدیدهای شهردار شاهدشهر از پروژه های 
عمران��ی در طول مدت مدیریت ایش��ان به یک 
روند مداوم تبدیل ش��ده که این گونه توجه ویژه 

به عنوان نمونه در مورد پروژه ترمیم و لکه گیری 
آسفالت معابر سطح شهر ،چندین بار از زمان آغاز 
پروژه تاکنون تکرار ش��ده اس��ت. در همین راستا 
امروز بعد از پایان مالقات هفتگی بهمراه مهندس 
پودینه عضو ش��ورای ش��هر و مسئول کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی در شورای اسالمی شاهدشهر 
از نزدی��ک از رون��د اجرای دو پروژه؛ مرمت و لکه 
گیری آس��فالت خیاب��ان ۲4متری پلیس و اتمام 
عملی��ات جدولگذاری پ��ارک جدیداالحداث ۲  
بهمن بازدید کرد و ضمن بررسی مسائل مربوط 
به این پروژه ها، توصیه ها و دس��تورات الزم را 
در خصوص تسریع در اجرا ،احداث و تکمیل آن 
صادر کرد. عملیات بهسازی و ترمیم زمین چمن 
مصنوعی فوتبال پارک ۲۲ بهمن از جمله پروژه 
های عمرانی است که توسط حوزه معاونت فنی 
و عمرانی ش��هرداری شاهدش��هر به پایان رسید .  
مهندس خانی شهردار شاهدشهر در ادامه بازدید 

های ایام نوروز گفت؛ احداث ، بهسازی و در اختیار 
گذاشتن فرصتهای زیرساختی در شهرها از جمله 
زمین های چمن مصنوعی فوتبال برای فعالیت 
های ورزش��ی جوانان ، فرصت مناس��بی برای پر 
کردن اوقات فراغت جوانان ونوجوانان است. وی 
گفت: به همین منظور و در راس��تای ارتقاء کمی 
و کیفی خدمت رس��انی به ش��هروندان و ترویج 
روحیه نش��اط و ش��ادابی میان ورزش دوس��تان، 
عملیات بهسازی و ترمیم زمین چمن مصنوعی 
فوتبال پارک ۲۲ بهمن در دستور کار قرار گرفت 
و پس از انجام اقدامات مختلف از جمله تعویض 
و رفع فرسودگی قطعات زمین چمن مصنوعی به 
مساحت ۹۶۰ مترمربع به اتمام رسید و تکمیل شد 
و اکن��ون م��ورد بهره برداری قرار گرفت . تجلیل 
از اساتید برتر قرآن مؤسسه دارالقرآن مطلع النور 
شاهدشهر با حضور شهردار شاهدشهر  برگزاری 
مراسم تجلیل از اساتید برتر قرآن مؤسسه قرآنی 

مطلع النور شاهدشهر به مناسبت میالد امام حسن 
مجتبی )ع( با حضور ش��هردار ، رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر و سایر مسئولین شهری از 
زحمات منتخبین قرآنی در این مؤسسه، تجلیل 

و قدردانی بعمل آمد.
مراس��م میالد با س��عادت حضرت امام حس��ن 
مجتب��ی)ع( و ت��الوت قرآن کری��م پس از اقامه 
نماز ظهر و عصر در فضای باز مؤسسه دارالقرآن 
مطلع النور شاهدش��هر برگزار شد. در این مراسم 
آقای فرهادی رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران 
و مدعوین، از متولیان برگزاری این مراسم معنوی 

تقدیر و تشکر کرد. 
روابط عمومی ش��ورای اس��المی و ش��هرداری 

شاهدشهر 
پایگاه مقاومت بس��یج امام علی )ع( ش��هرداری 

شاهدشهر

بازدید سرزده شهردار از پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر
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قیمت گندم صنف و صنعت مشخص شد
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت گندم 
برای صنف و صنعت اگر از دولت خریداری ش��ود 
کیلویی ۱۲ هزار تومان و اگر مس��تقیما از کش��اورز 
خریداری شود کیلویی ۱۱هزار و۵۰۰ تومان خواهد 
بود. علیقلی ایمانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
قیمت فروش گندم به صنف و صنعت در ش��ورای 
قیمت گذاری تعیین و مصوب ش��د، اظهار کرد: اگر 
صنایع مس��تقیما از کش��اورز گندم خریداری کنند 
قیمت گندم برای آنها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی 
همان قیمت خرید تضمینی اس��ت. وی ادامه داد: 
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید 
کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که هزار تومان 
هم به عنوان جایزه در نظر گرفته شده است. نایب 
رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران اضافه کرد: ولی اگر 
صن��ف و صنع��ت بخواهند گندم مورد نیاز خود را از 
دولت بخرند قیمت تمام ش��ده برای آنها حدود ۱۲ 
هزار تومان خواهد شد. زیرا خرید و نگهداری گندم 

برای دولت هزینه هایی به دنبال دارد.

ثبت سفارش برنج آغاز شد
 دبیرانجمن واردکنندگان برنج از آغاز ثبت سفارش 
برنج از ابتدای هفته خبر داد. مس��یح کش��اورز گفت: 
با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، ظرفیت محدود 
دنیا تا فصل برداشت و تقاضای برخی کشورها برای 
افزایش ذخایر احتیاطی قیمت جهانی برنج ۱۰ تا ۲۰ 
درصد افزایش داشته است. به گفته او،  بنابر قیمت 
های جدید نامه ای به وزیر جهاد مبنی بر آغاز ثبت 
سفارش ارسال کردیم که با آغاز این موضوع کسری 
نیاز برنج را تامین خواهیم کرد. کشاورز می گوید: به 
مسئوالن وزارت جهاد اعالم کرده ایم که ضرورتی بر 
دوره ممنوعیت برنج نیست چرا که اعمال ممنوعیت 
ها در فصل برداشت منجر به تشدید مشکالت بازار 
داخل می شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج قیمت 
ه��ر کیل��و برنج پاکس��تانی را ۳۰ هزار تومان و برنج 

هندی را ۳۱ هزار تومان اعالم کرد.

اسکناس گزارش می دهد؛

عقب گرد دولت در صادرات محصوالت کشاورزی
گروه اصناف و کش�اورزی: س��ه شنبه 
هفته جاری بود که  عباس عسکرزاده، 
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
در اقدامی عجیب با ارسال نامه ای به 
گم��رک از ممنوعی��ت صادرات چهار 
محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، 
بادمج��ان و پیاز ت��ا اطالع ثانوی خبر 
داد. ب��ه گ��زارش اس��کناس، در ای��ن 
نامه آمده بود که  با توجه به تحوالت 
بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و 

اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کاالهای 
کش��اورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کش��ورهای همس��ایه و 
ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور صادرات سیب زمینی، 
پی��از، گوج��ه فرنگی و بادمجان ت��ا اطالع ثانوی ممنوع اعالم 
می گ��ردد. ب��ا ای��ن حال دیری نپاید که این نامه با واکنش های 
زیادی توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی، کارشناسان و 
کشاورزان روبرو شد به طوری که آنها این تصمیم را غیرقانونی 
و برخالف سیاست های اقتصادی کشور  دانسته اند به طوری 
که آنان معتقدند طبق قانون باید وزارت جهاد کشاورزی ۶ ماه 
قب��ل ممنوعی��ت این 4 محصول کش��اورزی را به ذی نفعان و 
کشاورزان اعالم می کرد. در همین خصوص رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای 
اس��المی با تاکید بر اینکه بس��یاری از تولید کنندگان به سمت 
بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی حرکت کرده  و در این 
راستا واحدهای گلخانه، سورتینگ، بسته بندی و سردخانه خود 
را اح��داث کرده ان��د، عنوان کرد: در هیچ جایی از دنیا به صورت 
یکباره از صادرات محصوالت کشاورزی جلوگیری نمی کنند.  
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه میزان تولید پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی 
و بادمجان نیاز داخلی را تامین می کند و در این زمینه مشکلی 
وجود ندارد، ادامه داد: متاس��فانه در حال حاضر در نحوه توزیع 
محصوالت کشاورزی شاهد مشکالت و سو مدیریت هستیم.  
با این حال عصر روز سه شنبه بود که رسما ممنوعیت صادرات 

4 محصول کشاورزی لغو شد به طوری 
که روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک 
گف��ت: نامه وزارت جهاد به گمرک در 
خص��وص ممنوعیت ص��ادرات چهار 
محص��ول گوج��ه، بادمجان، س��یب 
زمینی و پیاز، با پیگیری های صورت 
گرفته و نظر ش��فاهی وزارت جهاد به 
گمرکات اجرایی ابالغ نشد و صادرات  
این محصوالت در حال حاضر ممنوع 
نیست.  به نظر می رسد که وزارت جهاد 
کشاورزی به دنبال آن است که با افزایش عوارض بازار داخلی 
را کنترل کننند. با این حال کارشناسان هیچ تفاوتی با ممنوعیت 
صادرات نمی بینند و  معتقدند هر دو رویکرد یکس��انی خواهد 
داشت. کمسیون کشاورزی مجلس اعالم کرده است حتی در 
برابر وضع عوارض صادراتی هم مقاومت خواهند کرد زیرا معنی 
ندارد که در شرایط جنگ اقتصادی برای محصولی که کیلویی 
۷ هزار تومان از کشاورز خریداری می کنند، همین میزان هم 

عوارض صادراتی برایش وضع شود. 
ای�ران مش�کلی در تولی�د ای�ن ���4 محصول کش�اورزی را 

ندارد
ایران در تولید 4 محصول گوجه فرنگی، پیاز، س��یب زمینی و 
بادمجان خودکفا بوده و مش��کلی برای تامین این محصوالت 
ندارد به طوری که  بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی 
س��ازمان خوار بار و کش��اورزی ملل متحد )فائو( در س��ال زراعی 
۲۰۲۰-۲۰۲۱ محصول گوجه فرنگی پنجمین محصول با تولید 
باال در ایران بوده است.  به طوری که این داده های آماری نشان 
می دهد: در مدت نامبرده ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تن گوجه فرنگی 
در ایران تولید شده است. از سوی دیگر در حالی که محمد رحیم 
نیازی عضو انجمن سیب زمینی کاران کشور در خصوص میزان 
تولید س��یب زمینی در کش��ور در سا ل ۱4۰۰ گفت: حجم تولید 
سیب زمینی در مجموع کشت های پاییزه و تابستانه در کشور ۵ 
میلیون تن بوده است، بر اساس گزارش سازمان فائو سیب زمینی 

ششمین محصول با تولید باالی ایران بوده است. 

نبض بازار

اصناف و کشاورزیقاب روز

آخرین خبر

خانه مستوفی الممالک
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سرپرست مجری طرح گندم خبر داد
اجرای طرح ۵ ساله پایداری گندم از سال زراعی

گروه اصناف و کش�اورزی:  آینده س��هرابی، سرپرست مجری 
طرح گندم از تدوین و اجرای طرح ۵ ساله برای پایداری تولید 
این محصول و توسعه کشاورزی حفاظتی از سال زراعی آینده 
خبر داد. به گزارش اسکناس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
سهراب سهرابی به خبرنگار ما گفت: این طرح ۵ ساله با هدف 
ارتقای بهره وری آب، افزایش عملکرد تولید در واحد س��طح 
و پایداری تولید در اراضی آبی و دیم از سال زراعی ۱4۰۲-
۱4۰۱ اجرا می شود. وی افزود: در قالب این طرح بیش از ۵۰ 
درصد اراضی آبی و ۵۰ درصد اراضی دیم گندم زیر پوشش 
کشاورزی حفاظتی با شیوه کشت مستقیم یا بی خاک ورزی 
و ش��یوه کم خاک ورزی قرار می گیرد. س��هرابی درباره سطح 
فعلی اجرای کشاورزی حفاظتی در گندمزارهای کشور اذعان 
داشت: کشاورزی حفاظتی با شیوه کشت مستقیم در سطح 
ح��دود ۱۸۰ ه��زار هکتار اراضی آبی و ۸۵ هزار هکتار اراضی 

دیم اجرا می ش��ود و اگر بخواهیم ش��یوه کم خاک ورزی را نیز 
محاس��به کنیم این اعداد افزایش می یابد. س��هرابی توضیح 
داد: در کش��ت مس��تقیم، عملیات کاش��ت بدون خاک ورزی 
صورت می گیرد و ماش��ین کارنده وارد مزرعه ش��ده و کود و 
بذر را همزمان در خاک قرار می دهد و در این روش دیگر نیاز 
به ش��خم زدن زمین نیس��ت. وی اظهار داشت: در این طرح، 
حمایت های��ی را ب��ه کش��اورزان در اراضی آبی و دیمزارهای 
گندم ارایه خواهیم کرد از جمله در زمینه خرید دستگاه های 
کشت مستقیم با نرخ سود 4 درصد که هم اکنون هم در حال 
انجام است، ضمن آن که ۳۰ درصد قیمت ماشین های کارنده 
نیز توس��ط دولت و ۷۰ درصد باقیمانده از س��وی متقاضیان 
پرداخت خواهد شد. سهرابی با بیان این که اعتبارات طرح ۵ 
ساله پایداری گندم پیش بینی شده است، ابراز امیدواری کرد 

دولت و مجلس از این طرح حمایت کنند. 
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تداوم کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور
باوجود گذش��ت ۵ سال از ابالغ سیاست های کلی 
خان��واده، نرخ رش��د جمعیت در کش��ور همچنان 
نگران کننده اس��ت. به گفته کارشناسان اقتصاد و 
فرهنگ دو عامل ش��تاب دهنده رش��د فرزندآوری 
است که می تواند مشوق خانواده ها در پرکردن خأل 
جمعیتی باشد. به گزارش شبکه اطالع رسانی راه 
دان��ا؛ ب��ه نقل از قم فردا بحران جمعیت را می توان 
اصلی ترین عامل تهدیدکننده کش��ورمان دانست، 
اتفاقی که در اثر تصمیم گیری های اشتباه در دهه 
۶۰ مبنی بر جمعیت کمتر زندگی بهتر شروع شد و 
در ادامه با هجمه و شبیخون فرهنگی غرب تداوم 
پیدا کرد. درواقع عدم تمایل به ازدواج در کنار عدم 
فرزندآوری دوعاملی است که موجب شده است که 
با کاهش رشد جمعیت در کشور روبرو شویم. این 
در حالی است که رهبر انقالب نه تنها در سال های 
اخیر بارها بر روی مقوله جمعیت و ضرورت افزایش 
آن تأکید کرده اند بلکه در سیاست های کلی خانواده 
که به سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اب��الغ فرمودن��د نیز بران اش��اره کردند. دربند ۱۶ 
این سیاست ها به صراحت بر روی افزایش جمعیت 
تأکید ش��ده و آمده است: ایجاد سازوکارهای الزم 
برای ارتقاء س��المت همه جانبه خانواده ها به ویژه 
س��المت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت 
برخ��ورداری از جامع��ه جوان، س��الم، پویا و بالنده. 
باوجود ابالغ این سیاست ها و بعد از گذشت ۵ سال 
همچنان س��یر نزولی جمعیت ادامه دارد. وضعیت 
اآلن جمعیت چگونه اس��ت؟ س��ید حامد برکاتی، 
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت در خصوص روند زادوولد در کشور 
می گوید: ب��رای جایگزینی طبیعی جمعیت، الزم 
است هر زن در بازه سنی باروری، ۲.۱ تا ۲.۲ فرزند 
ب��ه دنی��ا بیاورد؛ این رق��م در دهه ۶۰ و در ایران به 
۶.۸ بود ولی در س��ال ۹۹ به زیر دو کاهش یافت. 
مدیرکل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداش��ت با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت در س��ن 
باروری متأهل هس��تند گفت: براین اساس هر زن 
بای��د ۳ فرزن��د به دنیا بیاورد که جایگزینی طبیعی 
را ش��اهد باش��یم. وی ادامه داد: اگر نرخ افزایش 
جمعیتی به زیر ۱.۳ برس��د، آن کش��ور یا منطقه به 
چ��اه جمعیت��ی می افتد که خروج از آن امکان پذیر 
نیس��ت و کش��ورهایی که دچار این مشکل هستند 
مجبور به مهاجرپذیری ش��ده اند البته آن کشورها 
صنعتی هس��تند و باید ببینیم اگر به چنین وضعی 
دچار ش��ویم، آیا امکانات الزم را خواهیم داش��ت؟ 
نیازمن��د جهاد تبیین درزمینه جمعیت هس��تیم 
صالح قاسمی یکی از پژوهشگران و فعاالن حوزه 
جمعیت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی 

 قم فردا، با اشاره به دغدغه های رهبری درزمینه
جمعیت اظهار داشت: ایشان در طول ۹ سال گذشته 
۵4 مرتبه در مورد جمعیت تذکر داده اند که نشان 
از ضرورت این امر برای جامعه اس��المی اس��ت که 
متأسفانه در عرصه عمومی مغفول مانده است. وی 
بر اهمیت بحث و تبادل نظر درزمینه تأکید کرد 
و گفت: در حال حاضر خانواده تک فرزندی و یا دو 
فرزندی در حالت ایدئال تعریف می شود که درواقع 
تعریف، کارکرد و ساختار خانواده تغییر کرده است 
که باید از این حالت خارج شود. قاسمی ابراز داشت: 
متأس��فانه این تغییرات باعث ش��ده است تا امروزه 
شاخص های جمعیت شناس��ی کشور رکوردهای 
حداقل��ی را در ط��ول تاریخ ثبت نماید و نرخ رش��د 
منفی زیر یک درصد در طول تاریخ ایران بی سابقه 
بوده است. وی نقش خانواده در این زمینه را مهم 
برشمرد و ابراز داشت: نظام برنامه ریزی و اجرایی 
کش��ور بای��د بر روی خانواده تمرک��ز کند تا بتواند 
درزمینه جمعیت اقدامات مناسبی را انجام دهد. 
پژوهش��گر و فعال حوزه جمعیت تأکید کرد: باید 
ب��ه ای��ن مهم هم اش��اره کنم ک��ه در صورت عدم 
برنامه ریزی مناسب نمی توان شاهد رشد جمعیت 
ب��ود و ای��ن موضوع در آین��ده یک تهدید جدی به 
شمار می رود. بحران پیری جمعیت کشور را تهدید 
می کند سید محمدحسین چاوشیان رئیس مؤسسه 
خانواده اسالمی و تربیت معنوی خاتم نیز در گفتگو 
ب��ا خبرنگار پای��گاه خبری تحلیلی قم فردا، ضمن 
اشاره به اهمیت کارکردهای اجتماعی خانواده در 
کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: اهمیت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی تا حدی است که 
سایر کارکردهای اجتماعی خانواده هم برای اینکه 
خروجی اثربخشی داشته باشند باید در همین راستا 
تعریف ش��ود و جامعه س��الم و عاری از آسیب های 
اجتماع��ی در خانواده س��الم ش��کل می گیرد وی 
مهم تری��ن واحد ش��کل دهنده جامع��ه را خانواده 
خواند و گفت: اساس��اً خانواده به عنوان مهم ترین 
واحد اجتماعی می تواند ش��کل دهنده و جریان ساز 
شرایط حاکم بر اجتماع باشد. متأسفانه اآلن کشور 
ما با یک فاجعه جمعیتی مواجه ش��ده اس��ت رئیس 
مؤسس��ه خانواده اس��المی و تربیت معنوی خاتم 
همچنی��ن باتوجه به کارک��رد اجتماعی خانواده به 
بحران جمعیت و موضوع فرزندآوری اشاره کرد و 
گفت: از دیگر کارکردهای مهم اجتماعی خانواده 
که باید بدان اشاره داشته باشیم و موردتوجه دین 
هم واقع شده است؛ تولید و تکثیر نسل است که البته 
بایستی با اشاعه فرهنگ صحیح دینی همراه باشد 
که متأسفانه اآلن کشور ما با یک فاجعه جمعیتی 
مواجه شده است و نرخ زادوولد در کشور در بدترین 

شرایط خودش در سال های اخیر و حتی قرن اخیر 
قرار گرفته است که خطر پیری جمعیت را در پیشرو 
دارد. وی ادامه داد: البته باید توجه داشت این مسئله 
با شعار و استناد به آیات قرآنی و روایت معصومین 
صرفاً حل نخواهد ش��د و به نظرم به جای ش��عار و 
شانتاژهای رسانه ای باید سیاست گذاری در حوزه 
خانواده با تأکید بر رفاه خانواده اصالح گردد. مدرس 
سطوح عالی حوزه های علمیه خواهران گفت: نکته 
مغفول مانده در حوزه آسیب های اجتماعی و حتی 
مسئله جمعیت در گرو عدم توجه به خانواده محوری 
در برنامه ها و سیاست های اجرایی است و تا زمانی 
که این مش��کل حل نش��ود به طور قاطع می توانیم 
بگویم رش��دی را در این زمینه نخواهیم داش��ت و 
تا س��ال های س��ال این معضالت ادامه دار خواهد 
بود. پژوهش��گر مطالعات خانواده در دانشگاه برن 
سوئیس گفت: کم رنگ شدن قداست خانواده یکی 
از بدترین اتفاقاتی اس��ت متأس��فانه در سال های 
اخیر شکل گرفته است و والدین دیگر دارای عزت 
و اقتدار نیس��تند و عواملی همچون رس��انه های 
اجتماعی و حتی رسانه ملی و سریال های تولیدشده 
در س��ال های اخی��ر ش��بکه های خانگ��ی عاملی 
مؤثری در این قداس��ت زدایی از کانون خانواده ها 
بوده اند. رئیس مؤسس��ه »خاتم« افزود: دراین بین 
کم رنگ شدن ارزش های دینی و باورهای اعتقادی 
و حت��ی س��نت و فرهن��گ اصیل ایران��ی نیز تأثیر 
فراوانی بر این قضیه داش��ته اس��ت چاوشیان ادامه 
داد: اگر ما قداست خانواده را که بسیار مورد تأکید 
دین و فرهنگمان بوده اس��ت کم رنگ کنیم دیگر 
هی��چ بن��ای اجتماعی را نمی توانیم آباد کنیم حتی 
مس��ائلی نظیر توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی نیز 
تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. حل مسئله جمعیت 
در گروی پرداختن اصولی به مسئله تشکیل خانواده 
است وی ضمن تأکید بر تجدیدنظر جدی در نگاه 
به خانواده در س��طوح فردی، خانوادگی، اجتماعی 
و همچنی��ن حاکمیتی گف��ت: حاکمیت و مدیران 
ارش��د نظام علی رغم پرداختن به مس��ائل مختلف 
اقتصادی و سیاس��ی و فرهنگی باید برنامه جامع 
هدفمند و نظام مندی را برای خانواده در نظر بگیرند 
اگ��ر خانواده محوری از مبنای سیاس��ت گذاری و 
برنامه های اجرایی نظام حذف ش��ود در سال های 
آت��ی ب��ا مش��کالت به مراتب بدت��ری در عرصه 
فرهنگی تربیتی و به ویژه مس��ئله جمعیت مواجه 
خواهیم بود. پژوهش��گر حوزه خان��واده ادامه داد: 
حل مس��ئله جمعیت در گروی پرداختن اصولی به 
مس��ئله تش��کیل خانواده و ازدواج دارد و ابتدا باید 
زمینه ازدواج را فراهم آوریم چنانچه بدون ازدواج 

هم نسلی به وجود نخواهد آمد.


