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«فارين پاليسی» بحران اوکراين و نتايج
تحريم روسيه را بررسی کرد؛

تجربه ایران ،ناکارآمدی
تحریم ها را اثبات کرد

ترامپ:

فارن پالیس��ی ضمن مقایسه روسیه با ایران و ذکر بی
نتیج��ه بودن اعمال تحریم ها بر ای��ران ،در برآوردی
مش��ابه درباره مسئله روس��یه ،راهکار را در جایگزین
های دیگر به غیر از اعمال تحریم ها می جوید .نشریه
«فارن پالیسی» در مقالهای با اشاره به...

آمریکا در حال به
درک واصل شدن است

صفحه2

تظاهرات در آمریکا
و اروپا در حمایت
از فلسطین
همین صفحه

با احداث  40شهر جديد صورت می گيرد؛

جو بایدن «گیج و سردرگم» است

نوسازیبافتفرسوده
زیر سایه شهرسازیهای جدید

در حال��ی وزیر راه و شهرس��ازی از اح��داث  ۳۰تا ۴۰
شهر جدید در کش��ور خبر داده که برخی کارشناسان
و شهرسازان معتقدند بودجه احداث شهرهای جدید به
نوسازی بافتهای فرسوده اختصاص یابد...
صفحه6

معاون اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب
کمیسیوناقتصاددولتحذفشد!
صفحه2

صفحه2

رئیس مجلس:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
(کد فراخوان ستاد2001092052000001 :

وضع گرانیها در کشور غیرقابل دفاع شده است
شورای اس��المی اظهار کرد :ذی نفع بودن مردم بسیار
مهم اس��ت بنابراین هرکار مه��م و یک فرصت بزرگ
میتواند یک تهدید بزرگ هم باش��د .هرکجا بایس��تید
مخالفان س��فت و سختی وجود دارد که منافع آنها در
تضاد با این راهبرد است .براین اساس آنها به صورت
مرتب ت��الش خواهند کرد تا ای��ن موضوع مهم یعنی
منتفع شدن مردم اتفاق نیفتد .وی همچنین اظهار کرد:
یکی از مس��ائل مهم و مورد توجه سیاس��تهای کالن
قانونگذاری اس��ت که بحث تنقیح قوانین در این میان
از موضوعات بس��یار مهم و اثرگذاری است که در حال
بررسی آن هستیم ،البته طی سالها بحث تنقیح قوانین
در مجلس انجام میش��ده ،اما اکنون ب��ه این موضوع
پی بردهایم که از این مس��یر به نتیجه نمیرس��یم ،زیرا
اقدامات��ی که اف��راد انجام میدهند ممکن اس��ت دچار
خطاهایی باشد ،بنابراین حدود  ۴ماه است که از طریق
هوش مصنوعی در حال تنقیح  12هزار قانون هس��تیم
ت��ا قوانین در ی��ک طبقه بندی به روز ش��ده به جامعه
ارائه شود .قالیباف با اشاره به برنامه ریزی مجلس برای
توجه جدی به حوزه نظارت و تعیین جلس��ات روزهای
سه شنبه صحن علنی به دستورکارهای نظارتی ،تأکید

ک��رد :اگ��ر در جایی نیاز ب��ه نظارت باش��د این وظیفه
مجلس اس��ت که در نظارت بر اج��را و پیگیری قانون
وظای��ف خود را انجام دهد البت��ه این کار هم منصفانه،
اخالقمدارانه و در جای خود انجام خواهد ش��د .رئیس
نهاد قانونگذاری کشور با تأکید بر اینکه مردم در شرایط
س��ختی به س��ر میبرند و اکثر آنها کاری به مجلس و
یا دولت ب��ه تنهایی ندارند ،گفت :در ش��رایط فعلی در
ص��ورت هر موفقیت��ی ،آن را به پ��ای مجلس و دولت
مینویسند و در صورت شکست نیز باز این گونه خواهد
بود .به تمام معنا به جهت کارکردی ،رویکردی و باورها
در یک قایق نشس��تهایم و باید همه به یک سمت پارو
بزنیم و صورت هدفگذاری درس��ت ،انرژی به بیراهه
نخواه��د رفت .وی ادامه داد :وضع گرانیها در کش��ور
غیرقابل دفاع ش��ده است .آیا میتوانیم به مردم بگویم
ک��ه این موضوع مربوط به دولت بوده و به مجلس ربط
ندارد .منهای اینک��ه گفتن چنین صحبتی را وجدان ما
اجازه نمیدهد در صورت بیان آن نیز مردم این سخنان
را قبول نخواهند کرد .رئیس قوه مقننه کش��ورمان بیان
ک��رد :مجلس و دولت در کنار هم باید مس��ائل را پیش
ببرند و با این نگاه باید مشکالت مردم را حل کرد.

ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در نظر دارد نس��بت به انتخاب فروش��نده واجد صالحیت جهت انجام " خرید
فلومیتر خطوط بارگیری  SMبندر پتروشیمی پارس " اقدام نماید .لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای معتبر دارای
گواهینامههای ذکر ش��ده در این آگهی برای ش��رکت در این مناقصه دعوت بعمل میآید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اس��ناد تا تحویل آنها و اعالم نتایج از طریق درگاه س��امانه تدارک الکترونیکی دولت (س��تاد)
انجام می شود.
 )1مناقصهگزار :شرکت ملی صنایع پتروشیمی
)2آدرس مناقصه گزار :تهران – خیابان شیخ بهائی شمالی – پالک  –1۴۴ساختمان مرکزی پتروشیمی
)۳موضوع" :خرید فلومیتر خطوط بارگیری  SMبندر پتروشیمی پارس" واقع در استان بوشهر ،شهرستان عسلویه،
فاز یک پتروشیمی ،بندر پتروشیمی پارس
)۴مبلغ برآورد کار :به عدد 1۳.65۰.۰۰۰.۰۰۰ :ریال (به حروف سیزده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال)
)5نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  68۳.۰۰۰.۰۰۰ریال
(ششصد و هشتاد و سه میلیون ریال) و به صورت یکی از ضمانت نامههای الف -ضمانتنامه بانکي بالقید و شرط
به نفع مناقصه گزار ،ب -وجه نقد ،پ -ضمانت نامه صادره توس��ط موسس��ات بیمه گر ،ت -اوراق مشارکت بی
نام تضمین ش��ده با قابلیت باز خرید قبل از سررس��ید و یا ث -ضمانت نامه های صادره صندوق های ضمانت
دولتی می باشد.
)6گواهینامه صالحیت و زمینه تخصصی مورد نیاز:
� شرکتهایی مورد تائید هستند که اسامی آنها در آخرین ویرایش وندور لیست وزارت نفت با زمینه فعالیت ساخت/
تامین فلومیتر ،ثبت شده باشد.
� شرکتهایی مورد تائید هستند که اسامی آنها در سامانه توانیران با زمینه فعالیت ساخت فلومیتر ،ثبت شده باشد.
� ارائه یک نمونه کار مشابه انجام شده به همراه رضایت نامه از کارفرما/خریدار در ارتباط با آن الزامی است( .فروش
حداقل چهار عددفلومیتر از نوع فشار مثبت ( )PDبا سایز  2اینچ به باال کار مشابه تعریف می شود).

حقوقی خواست تا برای فش��ار بر رژیم صهیونیستی
و اس��تیفای حقوق فلس��طینیها و توقف تجاوزات به
اماکن مقدس و ممانعت از عبادت فلس��طینیها وارد
عمل شوند .در شهرهای هیوستون در تگزاس و تامپا
در فلوریدا نیز تظاهرات مشابهی از سوی گروه «برای
عدالت در فلسطین» برگزار شد و گروههای مختلف
از اتباع کش��ورهای عربی و اس��المی شرکت کردند.
«کمال خلیل» رئیس ش��ورای فلسطینی-آمریکایی
در ای��ن باره گفت که این تظاهرات نش��ان واضحی
از ارتب��اط ادام��هدار میان فلس��طینیها در تمام نقاط
دنیاس��ت .او همچنی��ن گفت که بس��یاری از فعاالن
صل��ح و برخی کاندیداهای دموکرات که قرار اس��ت
در انتخاب��ات می��اندورهای کنگ��ره ش��رکت کنند،
حمایت خود را از مس��أله فلس��طین اع��الم کردهاند.
روز پنجش��نبه هفت��ه گذش��ته نیز دهها نفر در ش��هر
نیویورک آمریکا با برگ��زاری تجمع اعتراضی مقابل
س��فارت رژیم اسرائیل حمله نظامیان صهیونیست به
فلسطینیان در مس��جد االقصی را محکوم کردند .از
سوی دیگر در شهر «اتاوا» پایتخت کانادا نیز فعاالن
حقوق بش��ر و اتباع فلس��طینی (یکش��نبه) دست به
تجمع ضد صهیونیس��تی زدند .تجمع مشابهی نیز در
شهر آمس��تردام ،پایتخت هلند برگزار شد .صدها نفر
نیز روز جمعه در ش��هر لندن ،در مقابل سفارت رژیم

صهیونیس��تی تجمع کرده و حمالت صهیونیس��تها
به نمازگ��زاران در مس��جداالقصی و دیگ��ر مناطق
فلس��طین اش��غالی را محکوم کردند .در این تجمع،
یهودیان ضد صهیونیس��ت نیز حض��ور قابل توجهی
داشتند .ش��هر برلین ،پایتخت آلمان نیز دیروز شاهد
تظاهرات گس��ترده حامیان حقوق فلس��طینیها بود.
در ای��ن تجمع که به دعوت اتحادیههای فلس��طینی
و عرب��ی از جمله اتحادیه جوانان فلس��طینی در اروپا
برگزار ش��ده بود ،صدها نفر شرکت کردند .تظاهرات
روزهای اخیز مردم ش��هرهای مختلف دنیا پس از آن
است که تجاوز نظامیان صهیونیست و شهرکنشینان
علی��ه مس��جداألقصی و فلس��طینیها در ماه مبارک
رمض��ان ش��دت پی��دا کرده و ط��ی چن��د روز اخیر،
مس��جداألقصی صحنه یورش نظامیان صهیونیست
بوده اس��ت .این در حالی است که مقاومت فلسطین
در خصوص هرگونه تش��دید تنش در بیتالمقدس به
اش��غالگران هش��دار داده و همزمان یورش نظامیان
صهیونیست به مس��جداالقصی موجب واکنشهای
عربی و محکومیتهای اس��المی فراوانی از س��وی
کش��ورها و نهادهای منطقهای شده است .گروههای
مقاومت فلسطین نیز اعالم کردهاند که تلآویو با این
حمالت ،مس��ئول وضعیتهای آینده و واکنشهای
سخت فلسطینیان خواهد بود.

وضع مالیات بر صادرات
مواد خام و نیمهخام معدنی
و پتروش��یمی از مدتها
قبل مطرح بود ،موضوع
مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی
دو سال گذشته در دستورکار مجلس قرار
گرفته و مصادی��ق مواد خام و نیمه خامی
که مش��مول پرداخت مالیات میشوند در
سال جاری دقیقتر در قانون بودجه 1۴۰1
بیان ش��ده است .هدف از اعمال مالیات بر
ص��ادرات مواد خ��ام و نیمه خام کمک به
افزایش ظرفیت ارزش اف��زوده در اقتصاد
کش��ور و جلوگیری از خروج منابع اس��ت
زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقههای
بعدی به منظ��ور ایج��اد ارزش افزوده در
کش��ور وجود دارد .عب��ارت «عوارض» در
کنار عبارت «مالیات بر صادرات»...
ادامه در صفحه 2



یادداشت

تقویتدیپلماسیاقتصادی

نیازمندفراهمکردنزیرساختها
علیرضا سلیمی


عضو هیأت رئیسه مجلس

در ح��وزه ارتباط��ات
اقتص��ادی با کش��ورها
نیازمن��د خان��ه تکان��ی
هس��تیم ،دنیا بزرگتر از
این بوده که فقط با چند کش��ور اروپایی
ارتباط داشته باش��یم باید با همه کشور
با توجه ب��ه ظرفیت اقتص��ادی و منابع
انس��انی ارتباط اقتصادی برق��رار کنیم.
دیپلماسی اقتصادی ظرفیت کشور را در
مقابله با تحریم ها افزایش می دهد ،می
توان درآمدزایی کش��ور را در حوزه های
مختل��ف به نحوه چش��مگیری افزایش
داد و ق��درت اقتص��ادی را ب��ه روزهای
اوج خود برگرداند .دیپلماس��ی اقتصادی
نیازمند پیش نیاز اس��ت باید رایزن های
اقتصادی را تقویت کنیم ،نگاه خود را به
همه کشورهای معطوف کنیم...
ادامه در صفحه 2



نوبت دوم

)7روش انتخ��اب مناقصهگر :انتخاب مناقصهگر به روش مناقصه عمومی یک مرحلهای همراه با ارزیابی س��اده
میباشد.
)8مهلت و محل دریافت اسناد :از تاریخ انتشار  1۴۰1/۰1/۳۰لغایت ساعت  1۴روز شنبه مورخ  ،1۴۰1/۰2/1۰صرفا
با مراجعه به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد.
)9نحوهی دریافت اسناد:
� دریافت اس��ناد صرفا از طریق درگاه س��تاد به آدرس  www.setadiran.irامکان پذیر بوده و متقاضیان در
صورت تمایل میتوانند به درگاه مزبور مراجعه نمایند.
� در صورت عدم عضویت قبلی ،الزم است مراحل ثبت نام در سایت یاد شده تا دریافت گواهی امضای الکترونیکی
جهت شرکت درفرآیند مناقصه توسط متقاضی محقق ش��ود( .اطالعات تماس ۰21889697۳7 - ۰21۴19۳۴
– )۰218519۳768
� در صورت نیاز به دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد می توانید با ش��ماره های  ۰218۴99۳۴۰6و
( ۰218۴992۴82دفتر امور مهندسی تولید مناقصهگزار) تماس بگیرید.
� این آگهی در تارنمای ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی به آدرس  www.nipc.irدر دسترس و قابل رؤیت
میباشد.
)1۰تاریخ ،مهلت و نشانی محل تحویل اسناد :مهلت تحویل اسناد تا ساعت  19روز شنبه مورخ  1۴۰1/۰2/2۴صرف ًا
از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد.
)11مشخصات موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد عبارت است از خرید فلومیتر خطوط بارگیری  SMبندر پتروشیمی پارس بر اساس لیست ارائه
شده در مشخصات فنی ،بسته بندی مناسب ،حمل و تحویل کاال و لوازم جانبی و تضمین تجهیزات و لوازم یدکی
موضوع قرارداد در دوره رفع نقص که جزئیات آنها در مشخصات فنی خصوصی درج گردیده است.

شناسه آگهی1300470 :

روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تظاهرات در آمریکا و اروپا در حمایت از فلسطین

چند ش��هر آمریکا و چندین پایتخت اروپایی ش��اهد
برگزاری تظاه��رات ضدصهیونیس��تی در حمایت از
فلس��طین بود .به گزارش فارس ،چند شهر آمریکا از
جمله شیکاگو در ایالت ایلینو ،هیوستون در تگزاس و
«تامپا» در فلوریدا( ،یکشنبه) شاهد برگزاری تظاهرات
ض��د صهیونیس��تی و در حمای��ت از بیتالمقدس و
فلس��طین بود .به نوش��ته وپایگاه خبری معا ،در شهر
شیکاگو ،گروه «برای عدالت در فلسطین» تظاهرات
گس��تردهای در مرکز این شهر با حضور هزاران نفر از
اتباع فلس��طینی ،عربی و اسالمی تدارک دید .برخی
ش��رکت کنندگان پالکاردهایی در دس��ت داشتند که
روی آنها نوش��ته ش��ده ب��ود« :دس��تتان را از روی
قدس بردارید» .آنها همچنین در راستای حمایت از
حقوق فلس��طینیها و الزمه پایان اشغالگری و توقف
اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها علیه مسلمانان و
مسیحیان در بیتالمقدس شعار دادند« .غسان بلوط»
مدیر مرکز «النهضه» در شیکاگو در سخنانی در این
تجمع گفت که مردم فلس��طین هرجا که باشند حول
مح��ور مقاومت و در راس��تای اس��تیفای حقوق خود
متحد هس��تند .او همچنین ایس��تادگی مسلمانان در
مسجداالقصی و مس��یحیان در کلیسای رستاخیز در
مقابل نظامیان صهیونیس��ت را ستود .غسان بلوط در
ادام��ه از جامعه جهانی و ش��ورای امنیت و نهادهای

نسخه مجلس برای جلوگیری
از خامفروشی مواد معدنی

روزنامهصبحايران

رئیس مجلس گفت :وضع گرانیها در کش��ور غیرقابل
دفاع ش��ده اس��ت .آیا میتوانیم به مردم بگویم که این
موض��وع مربوط به دولت ب��وده و به مجلس ربط ندارد.
منه��ای اینکه گفتن چنین صحبت��ی را وجدان ما اجازه
نمیده��د در صورت بی��ان آن نیز مردم این س��خنان
را قب��ول نخواهن��د کرد .به گزارش «عص��ر ایرانیان»،
محمدباق��ر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اس��المی
در نشس��ت خود با معاونتهای پارلمان��ی دولت امروز
(یکشنبه ۴ ،اردیبهشت ماه) با تأکید بر اینکه هیچزمانی
ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت به اندازه امروز
نبوده اس��ت ،بیان کرد :امروز جبهه انقالب در شرایطی
ق��رار دارد که محکوم به موفقیت اس��ت .موفقیتی که
انقالب ،کش��ور و مردم به آن نیاز دارن��د البته بارها بر
این موض��وع تأکید کردهام که هماهنگی میان مجلس
و دولت به تنهایی کفایت نمیکند یعنی الزم اس��ت اما
کافی نیس��ت .رئیس مجلس با بی��ان اینکه هماهنگی
بسیار قابل اهمیت است اما آن هماهنگی ارزشمند است
که منجر به هم افزایی شود افزود :هر هم افزایی دارای
یک ذی نفع اس��ت و در اینجا بدون شک مردم باید از
تصمیمات مجلس و دولت ذینفع باشند .رئیس مجلس
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نسخه مجلس برای جلوگیری از
خامفروشی مواد معدنی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اس��المی گفت :برای ما مهم این اس��ت
که مجلس در ش��فافیت پیش��گام باشد و
احتماال طرحهای شفافیت آرای نمایندگان
و ش��فافیت قوای س��هگانه در هم تجمیع
میش��ود .احم��د راس��تینه در گفتگ��و با
«عصر ایرانیان» درب��اره آخرین وضعیت
طرح ش��فافیت در مجلس ،گف��ت :ما به
دنبال ش��فافیت آرا هستیم و مجلس همه

تالش خود را میکند تا طرح شفافیت هر
چه زودتر تصویب ش��ود .وی با اش��اره به
اینک��ه چندی پیش طرح ش��فافیت آرای
نماین��دگان در مجلس مطرح ش��د اما به
دلیل دغدغههایی که برخی از نمایندگان
داشتند ،نتوانست رأی الزم را کسب کند،
متذکر شد :مجلس در طرح شفافیت قوای
س��هگانه و دس��تگاههای اجرایی به دنبال
آن اس��ت که مذاکرات و جلس��ات میان

ادامه از صفحه یک



...در قان��ون بودجه  1۴۰1وجود دارد ،اساس��ا
وضع عوارض در اختیار دولت اس��ت بنابراین
چ��ه در متن قانون بودجه ای��ن عبارت لحاظ
میش��د چه درج نمیش��د ،تفاوتی نداش��ت؛
بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال
آمده همانند س��ال گذشته است و تنها تفاوت
آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه
خام است؛ این تصمیم برای جلوگیری از خام
فروشی و هدررفت منابع پیشبینی شده است.
بند ص تبصره 6؛ به منظور اجرای سیاستهای
کلی ابالغ��ی مقام معظم رهب��ری در جهت
تحق��ق جهش تولی��د دانشبنیان و توس��عه
زنجی��ره ارزش تولید و عبور از خامفروش��ی،
درآمد حاصل از ص��ادرات مواد و محصوالت
معدنی و صنایع معدنی فل��زی و غیرفلزی از
جمله ،بیلت ،بلوم و اسلپ ،محصوالت نفتی،
گازی و پتروش��یمی از جمل��ه قی��ر و متانول،
اوره و پلیاتیل��ن به صورت خام و نیمهخام در
تمام نقاط کشور ،مش��مول مالیات و عوارض
صادراتی میش��ود .وضع ع��وارض در اختیار
دولت اس��ت ،در مدت اخیر دولت برای تنظیم
بازار سیاستهایی مانند وضع پلکانی عوارض
صادراتی برای برخ��ی کاالها در نظر گرفت.
مجلس قانونی تحت عن��وان تعیین عوارض
صادراتی برای محص��والت معدنی و ...برای
س��ال جاری تصویب نک��رده و تصمیم برای
وضع این عوارض مربوط به دولت است.

يادداشت

ترامپ:

آمریکا در حال به درک واصل شدن است

رئیسجمهور سابق آمریکا تصریح کرد کشور
ما در حال به درک واصل شدن است و چنین
چیزی قب ً
ال سابقه نداشته است .دونالد ترامپ
در ادامه تالشها ب��رای تقویت جایگاه خود
در می��ان رایدهندگان حزب جمهوریخواه،
ب��ه «اوهایو» رف��ت و در جم��ع هوادارانش،
جو بایدن رئیسجمهور دموکرات این کشور
را «گیج و س��ردرگم» خوان��د .دونالد ترامپ
ک��ه از  2۰ژانویه  2۰17ت��ا  2۰ژانویه 2۰21
رئیسجمه��ور آمری��کا بود ،طی س��خنرانی
در گردهمای��ی حامیانش خ��ود تحت عنوان
«آمری��کا را نجات دهی��د» بارها به عملکرد
دولت بای��دن تاخ��ت و روی گافهای اخیر
بایدن ،موجسواری کرد .رئیسجمهور سابق
آمریکا در اوهایو بار دیگر ضمن تکرار ادعای
خود درباره انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
 ،2۰2۰دموکراتهای این کشور و جو بایدن
را ب��ه «دزدیدن انتخابات» متهم کرد .دونالد
ترامپ همچنین با پیش کش��یدن گافهای
اخیر جو بایدن رئیسجمهور  79ساله آمریکا
گف��ت« :حقیقت این اس��ت ک��ه انتخابات
( )2۰2۰دزدیده ش��د و حاال کشور ما دارد از
بین میرود .کش��ور م��ا دارد از بین می رود،

کش��ور ما دارد به درک واصل میشود» .وی
ادامه داد« :ما هرگز قبال چنین چیزی را ندیده
بودیم .ما در حال حاضر رئیسجمهوری داریم
که متاس��فانه اصال هی��چ نمیداند چه اتفاق
لعنتی دارد میافتد .او با هوا دس��ت میدهد،

تقویتدیپلماسیاقتصادینیازمند
ادامه از صفحه یک



او ب��ه نحوی گیج و س��ردم گم دور و اطراف
قدم میزن��د .من این را میگوی��م که واقعا
وضع خوبی نیس��ت» .رئیسجمهور س��ابق
جمهوریخ��واه آمریکا افزود« :او از خرگوش
عید پاک دستور میگیرد( .فیلم) آن را دیدید.

(آن خرگوش) به او گفت «نه نه نه» .میدانید
که آن خرگوش عید پاک ،یک کارمند سیاسی
بود و کارش را خوب انجام داد .ای کاش من
او را اس��تخدام میکردم ،کارش خوب بود .او
(خرگ��وش عید پاک) گفت «ن��ه نه نه با آن

افراد حرف نزن» .او (بایدن) همه این کارها را
در حالی انجام می دهد که (والدیمیر) پوتین
کاری به جز صحبت درباره سالحهای اتمی
و نابود ک��ردن جهان انجام نمیدهد» .هفته
گذش��ته فیلمی از تالش خرگوش عید پاک
برای ممانعت از گاف دادن جو بایدن خبرساز
ش��ده بود .طبق گزارش روزنامه «نیویورک
پست» ،یکی از کارکنان کاخ سفید که لباس
خرگوش عید پاک پوشیده بود ،با مداخله خود
تالش کرد تا بایدن را از پاسخ دادن به سؤال
هماهنگنش��ده یک خبرنگار در زمین چمن
کاخ سفید و گاف احتمالی او باز دارد .اظهارات
کنایه آمیز دونالد ترامپ درباره دست دادن جو
بایدن رئیسجمهور آمریکا با هوا در شرایطی
مطرح ش��ده که طی هفتههای اخیر حداقل
دو ب��ار اقدام بایدن برای دس��ت دادن با هوا،
جنجالهای زیادی ایجاد کرده بود .بایدن در
پایان سخنرانی اخیر خود در شهر «سیاتل»
واشنگتن دست خود را برای دست دادن با هوا
دراز کرد؛ حرکتی که او را بار دیگر به س��وژه
فضای مجازی تبدیل کرد .بایدن پیش از آن
طی سخنرانی در کارولینای شمالی هم همین
کار را انجام داده بود.

«فارین پالیسی» بحران اوکراین و نتایج تحریم روسیه را بررسی کرد؛

فراهمکردنزیرساختها

...نه فقط با چند کشور خاص ارتباط بگیریم
و نیاز به برنام��ه داریم نباید بازارهای خود را
به راحتی از دس��ت دهیم ،تصمیم های یک
ش��به باعث می ش��ود بازارهایی که با خون
دل بدس��ت آورده ایم از دست بدهیم باید در
این حوزه برنامه دقیق و مدونی داشته باشیم.
بای��د ظرفیت های هر کش��ور را شناس��ایی
کنیم و با توجه به پتانس��یل ها با آنها ارتباط
اقتص��ادی برقرار کنی��م .در دولت رئیس��ی
تغییرات ملموس��ی را در معاونت دیپلماس��ی
اقتصادی ش��اهد بودیم ،ارتباط با همسایگان
و کش��ورهای شرقی افزایش یافته و بر تعداد
رایزن های اقتصادی افزوده شده است ،با این
حال با توجه به ش��رایط جدی��دی که بر دنیا
حاکم ش��ده باید س��رعت ارتباط اقتصادی را
پیش از گذشته باال ببریم.

دس��تگاههای مختلف شفاف شود و مردم
بیش از پیش در جریان نظرات ،مذاکرات
و مصوبات دولت ،مجلس و دس��تگاههای
مختلف قرار گیرند .نماینده مردم شهرکرد
در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد:
ب��رای ما مهم این اس��ت ک��ه مجلس در
شفافیت پیشگام باشد و ما در جریان بررسی
طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای
اجرایی هم اصرار خواهیم کرد که اولویت

ش��فافیت با خود مجلس باش��د .راستینه
اظهار داشت :در حال حاضر مجلس یکی
از دس��تگاههای شفاف جمهوری اسالمی
ایران اس��ت .اکثر نشستهای مجلس به
صورت علنی پخش میشود و خبرنگاران
زیادی به صورت مرت��ب اخبار مجلس را
رصد و مخابره میکنند .بیش از  95درصد
از جلس��ات مجلس علنی است و صرف ًا 5
درصد از جلس��ات مجلس غیرعلنی است.

وی بیان کرد :الزم است آرای نمایندگان
و تصمیماتی که در کمیس��یونها مطرح
میشود ،ش��فاف ش��ود .مجلس باید این
گام را هم برای ش��فافیت بیشتر بردارد و
شفافیت نهایی را هم عملیاتی کند .بیش
از  1۰۰نماینده اخیراً اعالم کردند که آرای
آنان جهت اس��تحضار ملت علنی و اعالم
ش��ود و بنابراین مجلس مصر به شفافیت
است.

فارن پالیس��ی ضمن مقایسه روس��یه با ایران و ذکر بی
نتیج��ه بودن اعم��ال تحریم ها بر ای��ران ،در برآوردی
مش��ابه درباره مس��ئله روس��یه ،راهکار را در جایگزین
های دیگر به غیر از اعمال تحریم ها می جوید .نشریه
«فارن پالیس��ی» در مقالهای با اش��اره به بی اثر بودن
سیاس��ت اعمال تحریمه��ا و با تاکید ب��ر نمونه ایران،
اعالم ک��رده که اعم��ال تحریمها بر مس��کو ،تأثیری
بر سیاس��تها و تصمیمات «والدیمی��ر پوتین» رئیس
جمهور روس��یه ن��دارد .فارن پالیس��ی در ادامه و با ذکر
ادعاهای��ی در رابط��ه با به اصطالح جنایات روس��یه در
کشتار غیرنظامیان و تخریب اماکن عمومی در اوکراین
مینویسد که کشورهای مختلف با اخراج دیپلماتهای
روسی ،نس��بت به این مسائل واکنش نشان دادهاند .در
ادامه خالصهای از مقاله فارن پالیس��ی آورده میش��ود:
ماش��ین اعمال تحریمها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا
با قدرت تمام در این زمینه فعال ش��ده اس��ت و روسیه
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تجربه ایران ،ناکارآمدی تحریم ها را اثبات کرد

هدف اعم��ال تحریمه��ا و اقدامات تنبیه��ی متعددی
قرار گرفته اس��ت ،به طوری که در ان��دک زمانی ،این
کش��ور ایران را که متحمل بیشترین تحریمها از سوی
آمریکا و اتحادیه اروپا ش��ده اس��ت ،پشت سر گذاشت.
تحریمه��ا ب��رای دههه��ا بهط��ور تدریج��ی بهعنوان
ابزاری برای اعمال فش��ار مورد اس��تفاده قرار گرفتهاند
و ایاالت متحده اصلیترین اس��تفادهکننده این اقدامات
قهری اس��ت .در حال حاضر ،حداقل  2۴کش��ور هدف
تحریمهای ایاالت متحده ق��رار گرفتهاند ،تحریمهایی
که ی��ا جزئی هس��تند و در مورد جنبهه��ای خاصی از
تجارت با نهادهای یک کش��ور اعمال میش��وند ،مانند
مواردی همچون نیکاراگوئه و ونزوئال و یا به طور کامل
تج��ارت با یک کش��ور را قطع میکنن��د مانند آنچه در
مورد ایران اتفاق میافتد .تحریمهای ایران که از س��ال
 )1۳57( 1979اعمال شده است میتواند مثالی مناسب
برای این مس��ئله باشد که تحریمها اثری بر تغییر رفتار
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یک دولت ن��دارد .تحریمهای ایران که توس��ط دولت
«جیم��ی کارت��ر» رئیس جمهور وقت آمری��کا به بهانه
مسئله گروگان گیری اعمال شد ،بعدها نیز به بهانههای
دیگر از جمله مس��ائل مرتبط با حقوق بشر و همچنین
مهمترین دس��تاویز آمریکا یعنی مسئله هستهای ایران،
با ش��دت و حدت بیش��تری ادامه یافت ب��ه طوری که
عم ً
ال دسترس��ی این کشور به بخشهای بانکی و مالی
بینالمللی قطع ش��ده اس��ت .تحریمهای مذکور که در
کمپین «فشار حداکثری» «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
س��ابق ای��االت متحده ،به اوج خود رس��ید ،شکس��ت
خورده اس��ت .علی رغ��م همه این مس��ائل ،تحریمها
کمک چندانی به تغییر رفتار و سیاس��تهای کلی دولت
ایران نکرده اس��ت .تهران یاد گرفته است که چگونه از
تحریمها به سالمت عبور کند و راهحلهایی برای پشت
سر گذاشتن تحریمها بیابد .روسیه نیز دارای بسیاری از
نشانههای الگوی حکومت ایران است .روسیه همچنین
یک قدرت بزرگ جهانی است و با هزینه دفاعی ساالنه
 61.7میلیارد دالر تا سال  ،2۰2۰به دومین ارتش بزرگ
جهان می بالد .این کش��ور س��الحهای خ��ود را تولید
میکن��د و مقادیر زیادی از جمل��ه جتهای جنگنده را
به مش��تریان س��نتی صادر میکند .تحریمها ،هر چند
که فراگیر و تند باش��ند ،چنی��ن جنگجوی نظامی مانند
روس��یه را به زانو در نمیآورد یا آن را از تجاوز بیشتر در
اوکراین ب��از نمیدارد ،و از ماجراجوییهای احتمالی آن
در اروپا جلوگیری نخواهد کرد .تجربه ایران هش��داری
اس��ت مبنی بر اینک��ه تحریمها نمیتواند کش��ورها را
متوقف کند بهوی��ژه با توجه به خالءهای قانونی متعدد
سیستم مالی بینالمللی و کاهش کشش دالر آمریکا که
به تدریج جای خود را به س��ایر ارزهای محلی میدهد.
تحریمه��ا ممکن اس��ت هن��وز هم طرفدارانی داش��ته
باش��ند که آنها را جایگزینی ب��رای کارزارهای نظامی و
جنگهای پرهزینه میدانند ،اما حقیقت این است که با
اضافه شدن کشورهای بیشتری به فهرست کشورهای
تحریمش��ده ،قدرت آنها از بین م��یرود ،به این معنی
که آنها در حال یادگیری این مس��ئله هستند که چگونه
میتوان تح��ت تحریمها زندگی کرد و آنها را دور زد و
این دانش را با سایرین نیز به اشتراک گذاشت .در مورد
روسیه ،آنچه باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که
ماجراجویی نظامی وحشتناک این کشور در اوکراین به

پایان میرس��د و خصومت آن اصالح میش��ود ،ساخت
ترکیبی از دیپلماس��ی ،ط��رد و اقدام قانونی اس��ت .در
این زمین��ه ،طرد با انزوا تفاوت اساس��ی دارد .عضویت
روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی که به این کش��ور
نف��وذی میدهد که در حال حاضر در امور جهانی دارد،
حقی اس��ت که باید از آن محروم شود .اخراج روسیه از
ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد و شورای اروپا
اولین گامهای مؤثر در این راس��تا بود .کش��ورهایی که
موافق هستند اقدام روسیه در اوکراین قابل چشم پوشی
نیس��ت ،باید مصونیت دیپلماتیک پوتین و سایر مقامات
عالی رتبه را لغو کنن��د .عضویت در مجامع بین المللی
و آزادی س��فر به کشورهای مختلف امتیازاتی است که
برای مقامات روسیه مشروعیت قابل توجهی دارد و اگر
جهان هماهنگ عمل کند میتوان مقامات روسیه را از
ای��ن مزایا محروم کرد .اگر اعضای دولت روس��یه طی
مراحلی عناصر نامطلوب اعالم ش��وند ،ممکن است در
خارج از کشور با عواقب قضائی مواجه شوند .اینها برخی
از گزینههایی هستند که جامعه بینالمللی میتواند برای
سرزنش روسیه و اطمینان از خاموش شدن آتش جنگ
در اوکرای��ن قبل از اینکه چرخههای خونریزی در آینده
را ایجاد کند ،اس��تفاده کند .اگ��ر این بدیل ها با احتیاط
اجرا ش��وند ،کرملین متوجه هزینهه��ای ادامه حمله به
اوکراین خواهد ش��د .با این حال ،نباید آنها را به عنوان
یک عصای جادویی در نظر گرفت که میتوان با تکان
دادن آن به سرعت شرایط عادی را به جهان بازگرداند.
ترام��پ همچنین گفت که دولت فعلی مس��بب قیمت
باالی بنزین و تورم بی س��ابقه در ایاالت متحده است.
رئیس جمهور س��ابق آمریکا مدعی شد که در زمان او،
ایاالت متحده نیروهای هس��تهای خ��ود را مدرن کرده
است ،اگرچه وی دوست ندارد در این باره صحبت کند.
پیشتر رسانههای آمریکایی گزارش داده بودند که بایدن
به «باراک اوباما» رئیسجمهور اسبق آمریکا گفته است
که قصد دارد در انتخابات س��ال  2۰2۴نامزد ریاس��ت
جمهوری ش��ود .طبق گزارشها ،بایدن معتقد است که
او تنها کسی است که میتواند دونالد ترامپ را شکست
دهد .ترامپ رسم ًا قصد خود را برای نامزدی مجدد برای
ریاس��ت جمهوری اعالم نکرده است ،اگرچه او در طول
کارزارهای متعدد که در سراس��ر آمریکا برگزار کرده ،به
این احتمال اشاره کرده است.
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معاوناقتصادیرئیسجمهورازترکیب
کمیسیوناقتصاددولتحذفشد!

مع��اون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به
حذف معاون��ان اجرای��ی و اقتصادی رئیس
جمهور از ترکیب کمیس��یون اقتصاد دولت
را اب��الغ کرد .به گ��زارش «عصر ایرانیان»
به نقل از «پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت
دول��ت» هیئ��ت وزیران در جلس��ه مورخ 7
فروردین  ،1۴۰1به استناد اصل ( )1۳8قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب کرد،
معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از
ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند
( )1م��اده ( )6اصالح��ی آیی��ن نامه داخلی
هیئت دولت ،حذف ش��وند .بر این اس��اس
محس��ن رضایی و س��ید صولت مرتضوی
معاونان اقتصادی و اجرایی رییس جمهور از
ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت حذف شدند.
تشدید تحرکات داعش در عراق و
ردپای آمریکا

کارشناس��ان امور امنیتی عراقی با اشاره به
تش��دید تحرکات تکفیریها در این کش��ور
به ردپای واش��نگتن در این زمینه پرداختند.
به گزارش المعلومه ،کاظم الحاج کارشناس
امنیتی عراقی در سخنانی تاکید کرد تشدید
فعالیت گروه تروریس��تی با حضور آمریکا و
نقشههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی برای
منطقه و عراق مرتبط است .وی با بیان این
موضوع اف��زود :هدف ق��رار دادن نیروهای
امنیتی و حش��د شعبی طبق ش��واهد قاطع
همه با کمک لجستیکی و مالی آمریکاییها
انجام ش��ده است .وی افزود :تشدید فعالیت
داعش در ش��رایط کنون��ی دالیل متعددی
دارد که مهمترین آنها تالش برای نش��ان
دادن خ��ود و ایج��اد ب��ی ثبات��ی از طریق
حمله یا نفوذ به منطقه جرف النصر اس��ت.
منطق��های که وضعیت آن ب��ا ثبات امنیتی
اس��تانهای مرکزی و جنوبی مرتبط است.
الحاج خاطرنش��ان کرد :دلی��ل دیگر فراهم
کردن توجیه و بهانهای برای برخی نیروهای
سیاسی است که خواس��تار ماندن نیروهای
آمریکای��ی در عراق هس��تند .عل��ی الوائلی
کارش��ناس امور امنیتی عراق��ی هم گفت:
داع��ش آمریکایی در راس��تای اس��تراتژی
آمریکایی حرکت میکند.
مانع تراشی ریاض در روند اجرای
آتش بس دوماهه در یمن

ش��رکت خطوط هوایی یمن ،امروز یکشنبه
از تأخیر اولین پرواز تج��اری از فرودگاه بین
المللی صنعا که قرار بود در ضمن س��فرهای
آتش ب��س کنونی زیر نظر س��ازمان ملل به
ام��ان پایتخت اردن انجام گی��رد خبر داد .به
گ��زارش المیادین ،صنعا ائتالف س��عودی را
به ایج��اد اختالل در پروازهای تجاری تحت
حمایت س��ازمان ملل متهم کرد .بر اس��اس
این گزارش ،ش��رکت خط��وط هوایی یمن،
امروز یکش��نبه از تأخیر اولین پرواز تجاری از
فرودگاه بین المللی صنعا که قرار بود در ضمن
س��فرهای آتش بس کنونی زیر نظر سازمان
ملل به امان پایتخ��ت اردن انجام گیرد خبر
داد .ش��رکت مذکور اعالم ک��رد :از چند روز
پیش ما بلیتها را برای مس��افران این پرواز
رزرو کردیم و ش��رکت هواپیمایی یمن همه
تمهیدات فنی الزم را برای رس��یدن هواپیما
و موعد بلند شدن از فرودگاه انجام داده است.
این ش��رکت از اینکه مسافران امکان پرواز را
به دلیل این کارش��کنی نداشتهاند ،به شدت
ابراز تأسف کرد و ابراز امیدواری کرد که همه
مشکالت در کوتاهترین زمان ممکن رفع شده
و ش��رکت هواپیمایی بتواند پروازهای خود از
صنعاء را از سر بگیرد .رائد جبل معاون سازمان
هواپیمایی دولت نجات ملی یمن (مستقر در
صنعاء) گفت :کش��ورهای متجاوز با اعطای
مج��وز فرود به پ��روازی که قرار ب��ود امروز
یکشنبه ( 2۴آوریل) در فرودگاه صنعاء بنشیند،
مخالفت کردند .او گفت :کشورهای متجاوز از
عمل به تعهدات خود س��رباز زده و این اقدام
آنها نقض آتش بسی است که فرستاده ویژه
س��ازمان ملل به یمن آن را اعالم کرده بود.
این مقام یمنی تاکید کرد که ائتالف متجاوز
همزمان که برای انحراف افکار عمومی بین
المللی از پرونده انسانی یمن تالش میکند،
سعی دارد مشکالت و سختیهای مردم یمن
را عامدانه دوچندان کند.
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اخبار
بحران سوخت کشتی در شمالغرب
اروپا به علت تحریمهای روسیه

ش��مال غرب اروپ��ا ،پ��س از درگیریهای
اوکرای��ن و تحریمهای روس��یه ،ب��ا کمبود
سوخت کشتی مواجه است به طوریکه کشتی
ها به میزان زیادی برای تامین منابع ،به جای
دریای بالتیک ب��ه مرکز هلند-بلژیک تغییر
مس��یر میدهند .به گزارش بلومبرگ ،شمال
غ��رب اروپا ،به علت درگی��ری در اوکراین و
تغییر جریان تجارت ،با کمبود سوخت کشتی
مواجه اس��ت به طوریکه کشتی ها به میزان
زیادی ب��رای تامین منابع ،ب��ه جای دریای
بالتی��ک به مرکز هلند-بلژی��ک می روند.به
گفته اس��وند مولهولت ،مدیرعامل ش��رکت
تامین کننده س��وخت «مونجاس��ا گروپ»،
در مرکز تجارت نفت آمس��تردام-روتردام-
آنتورپ ،بنزین دریایی که در صنعت به عنوان
 MGOشناخته می شود ،دچار کمبود است.
مولهول��ت گفت« :این محموله ها در منطقه
در دسترس نیست ».کشتی هایی که پیش از
درگیری روسیه و اوکراین ،سوخت با سولفور
پایین  MGOدر منطقه بالتیک دریافت می
کردند ،اکنون به می��زان زیادی برای تامین
سوخت بیشتر به مرکز هلند-بلژیک می روند.
اثرات جنگ در بازارهای انرژی موج می زند
و بسیاری از شرکت ها از نفت و کشتی های
روسیه دوری می کنند زیرا تحریم های بین
المللی علیه مسکو همچنان در حال گسترش
اس��ت.همچنین ،همزمان با ای��ن وضعیت،
بسیاری از پاالیش��گاه های اروپایی در حال
انج��ام تعمی��رات فصلی هس��تند و این امر
عرضه س��وخت را کاهش می دهد و قیمت
ها را باال می برد.قیم��ت گازوئیل دریایی با
گوگرد کم که معمو ًال توس��ط شرکت های
کشتیرانی در شمال غرب اروپا برای رعایت
یک قانون مهم زیست محیطی استفاده می
ش��ود ،در هفته های اخیر در آنتورپ افزایش
یافته است.
آغاز تامین سوخت کمسولفور
کشتیهای ایرانی در «سلخ قشم»

درحال��ی مش��اور رئیسجمه��وری از انتقال
بخشی از سهام کشتیرانی در بانکرینگ قشم
به مناطق آزاد خبر داده بود که مقام مس��ئول
کشتیرانی گفت :سایت بانکرینگ سلخ قشم
به عنوان پایگاه تدارک سوخت دیزل «آلترا»
کش��تیها فعالیت خود را آغاز کرد .محس��ن
فاخ��ری در گفتوگ��و با خبرن��گار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم درباره بانکرینگ بندر سلخ
جزیره قشم اظهار کرد :موقعیت ویژه بندر سلخ
در ساحل جنوبی جزیره قشم که با آبراهه بین
المللی خلیج فارس  5مایل دریایی فاصله دارد،
یکی از مناسب ترین شرایط برای تبدیل شدن
این بندر به یک قطب بزرگ س��وخت رسانی
(  ) Bunkeringرا فراه��م می س��ازد.وی
تصریح کرد :هیئت وزیران با تصویب قانونی
خاص ،منطقه آبی جنوب بندر صیادی سلخ در
ساحل جنوبی قشم را به طور انحصاری برای
سوخت رس��انی به کشتی های داخلی و بین
المللی در منطقه آزاد جزیره قشم تعیین کرده
اس��ت.وی با یادآوری اینکه ش��رکت سوخت
رس��انی و خدمات کشتیرانی س��تاره قشم در
س��ال  1۳86در منطقه آزاد قشم تاسیس و از
سال  1۳88شرکتهای تاپیکو و ملی نفتکش
ایران به عنوان س��هامداران آنمعرفی ش��دند،
افزود :گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
از س��ال  1۳9۰با خرید سهام تاپیکو ،سهامدار
این شرکت شده و طی چند نوبت واگذاری و
افزایش سرمایه ،از اواخر سال  1۳92با کسب
 6۰درصد از سهام ،سهامدار ممتاز و دارای حق
مدیریت و تصمیم گیری در این شرکت است.
افزایش تولید نفت ایران از خلیج
فارس در شرایط تحریم

ب��ا پایان کار دکل حفاری س��حر  2در میدان
نفتی رس��الت ،گام دیگری در جهت افزایش
تولید شرکت نفت فالت قاره ایران در منطقه
عملیاتی الوان برداش��ته شد .به گزارش مهر
به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران ،دکل
س��حر  2پس از تعویض پم��پ درونچاهی
( )ESPچاه  1-ARKدر روز چهارشنبه ۳1
فروردین ،میدان رس��الت را به مقصد منطقه
عملیاتی خارگ ت��رک کرد.چندی پیش چاه
 1-ARKمجتم��ع نفتی رس��الت به دلیل
س��وختن پمپ درونچاهی از سرویس خارج
ش��ده بود که با پیگیریه��ای مدیر امور فنی
و همکاری مس��ئوالن و کارکن��ان پرتالش
س��کوی رس��الت منطقه الوان ،دکل سحر
 2در روز  18فروردین س��ال ج��اری در کنار
س��کوی  DPمستقر و پس از تعویض پمپ
درونچاهی ،بهرهبرداری دوباره از این چاه آغاز
شد.این عملیات در اوج تحریمهای ظالمانه بر
علیه صنعت نفت کشورمان با موفقیت انجام
شد و برگ زرین دیگری از توانمندی نیروهای
متخص��ص ایرانی و تبدی��ل محدودیتها به
فرصت رقم خورد.گفتنی اس��ت ،این عملیات
برای نخستین بار با دکل حفاری سحر  2انجام
شد در حالی که پیش از آن با سوپردکلهای
حفاری انجام میگرفت.

نخعی با اشاره به تصویب موادی از طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق؛

تکلیف وزارت صمت برای تولید  10هزار مگاوات برق تا سال 1۴0۴

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس ،از
افزایش قیم��ت برق مش��ترکان صنعتی
پرمص��رف تا تکلی��ف وزارت صمت برای
تولید  1۰ه��زار مگاوات ب��رق در جریان
تصوی��ب م��واد  ۳و  ۴ط��رح توس��عه و
مانعزدایی از صنعت برق کش��ور خبر داد.
مصطفی نخعی در گفتوگو با خانه ملت با
اشاره به تصویب ماده  ۳و « ۴طرح توسعه

و مانعزدای��ی از صنعت برق کش��ور» در
صحن علنی مجلس به اهداف این طرح،
گفت :در ادامه بررس��ی م��وادی از «طرح
توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور»
م��اده  ۳ای��ن طرح به تصویب رس��ید که
براساس آن مقرر ش��د؛ بهای برق صنایع
پرمصرف افزایش پیدا کند البته این مهم
در قانون بودجه سنواتی سالهای  1۴۰۰و

 1۴۰1ذکر شده است اما با تصویب قانون
فوق ،دائمی خواهد شد این در حالی است
که اختالف نرخ بسیاری میان قیمت برق
تمام ش��ده و برق تحویلی به صنایع وجود
دارد ،این اختالف قیمت باال سبب بدهی
دول��ت به وزارت نیرو و س��ازمان توانیر تا
س��قف  85هزار میلیارد تومان شده و این
مسئله توقف «طرحهای توسعهای صنعت

برق در کش��ور» را به دنبال دش��ته است.
نماین��ده م��ردم نهبن��دان و سربیش��ه در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :مصرف
ب��االی صنایع پرمصرف س��بب ش��ده در
طول سالهای گذشته بهویژه سال 1۴۰۰
با کس��ری برق مواجه شدیم تا جایی که
در زمان پیک با  1۳هزار مگاوات ناترازی
میان تولید و مصرف برق مواجه ش��دیم،

بنابرای��ن افزایش قیمت برق مش��ترکان
صنعتی پرمصرف میتواند به کاهش این
ناترازی کمک کن��د.وی افزود :برابر ماده
 ۳مقرر ش��د؛ تمامی مناب��ع حاصل از آن
به س��ازمان توانیر اختص��اص پیدا کند تا
صرف طرحهای تحقیقاتی ،تامین و انتقال
برق ،س��رمایهگذاریهای جدید ،اصالح و
نوسازی شبکههای انتقال برق و ...شود.

بازار سرمایه رکورددار ایجاد سود در ماه اول سال

گروه اقتصادی-میثم ترکیان :بازار س��رمایه در میان سایر
بازاره��ای مالی در فروردین ماه س��ال  1۴۰1بیش��ترین
بازده��ی را ب��رای س��رمایهگذاران ایجاد کرده اس��ت .به
گزارش فارس ،بازار سرمایه یکی از بازارهای جذاب برای
سرمایهگذاری در سالیان گذشته بوده است .در صورتی که
س��رمایهگذاران نگاه بلندمدت به بازار سهام داشته باشند،
میتوانند در این بازار سود خوبی را نصیب خود کنند.تنور
بازارهای دارایی در آغاز قرن جدید داغ شده است .دالر که
در سال  ،1۴۰۰حدود  5.8درصد افزایش قیمت را تجربه
کرده بود ،در اولین ماه از قرن جدید توانست افزایش 5.6
درصدی را به ثبت برساند .سکه بهارآزادی نیز در فروردین
سال جاری باالی  8درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند
و در بازار سهام ،شاخص کل بورس ،رشد باالی  1۰درصد
را رقم زد.

فروردین بهاری بورس

 بازار سهام در صدر ایجاد سود



به این ترتیب می توان گفت که در آغاز سال  ،1۴۰1بازار
سهام در صدر جدول بازدهی بازارهای دارایی قرار گرفته
اس��ت .با این حال ،برخالف فروردین سال  ،99رشد بازار
سهام فاصله زیادی از بازارهای سکه و دالر نداشت .در این
شرایط میتوان گفت که تمام بازارها همگام با یکدیگر در
مسیر صعود قرار گرفتهاند و بازاری چندان از بازار دیگر جا
نمانده است.با عبور بازار سرمایه از سال های  99و 1۴۰۰
که به دلیل بی تدبیری دولت دوازدهم به سالهایی عجیب
و تکرار نشدنی در میان سهامداران شناخته میشود ،به نظر
میرسد باز هم بورس به روند معمول خود بازگشته است.
بررسی بازارها در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد
بورس باز هم رکورددار ایجاد س��ود بوده و همین مس��اله
باعث ش��ده اس��ت در این ماه روند ورود س��رمایه توسط
سهامداران حقیقی به بورس نیز شکل بگیرد.
 تثبیت بورس در کانال  1.5میلیون واحدی



بورس در فروردین ماه افت و خیز زیادی داشته است ،اما
نکته قابل توجه در این زمینه به شکسته شدن مقاومت

ش��اخص کل در عدد یک میلی��ون و  ۴8۰هزار واحدی
و ورود ش��اخص کل ب��ه کانال  1.5میلی��ون واحدی بر
میگردد .بازار سرمایه توانسته است در این کانال خود را
تثبیت کند.این تثبیت به دلیل اینکه با ورود پول حقیقی
از س��وی س��هامداران خرد همراه بوده است ،سبب رشد
همه ش��اخص های عملکردی بازار س��هام شده است.
برآین��د کلی در بازارهای موازی بورس نش��ان می دهد
این بازارها نیز تمایل زیادی به رشد در سال جدید از خود
نشان داده اند ،اما نتوانستهاند مانند بورس مورد استقبال
قرار گیرند.
 بازارهای جهانی عامل رشد بورس



وابس��تگی بورس و سایر بازارهای موازی آن به تحوالت
بین المللی سبب ش��ده است ،به دلیل رشد قیمت فلزات
اساسی در بازارهای بین المللی همه این بازارها را با رشد

مواجه کند.البته نباید از سیاست های داخلی نیز عبور کرد.
به نظر میرسد سیاست گذار نیز تمایل دارد که بازار سهام
بار دیگر تجربه معناداری از رشد قیمت را رقم بزند .با این
حال ،سرمایه گذاران حداقل در فروردین ماه بازارهای سکه
و دالر را در نظر داش��تند و بخش��ی از دارایی خود را روانه
این دو بازار کردند.در صورتی که بازار سرمایه با همین روند
کار خ��ود را در روزهای آینده ادامه دهد ،می توان امیدوار
بود بازار سرمایه در سال جدید باز هم روند منطقی خود را
داشته باشد و سهامداران خرد بتوانند از این بازار سود قابل
توجهی کسب کنند.امروز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه 1۴۰1
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش
 7.۴88واحدی به رقم یک میلیون و  5۰۴هزار واحد رسید.
شاخص کل هم وزن اما با افزایش  98۳واحدی عدد ۴۰2
هزار و  ۴1۴واحد را به نمایش گذاشت.ش��اخص بازار اول

اما با  8.719واحد کاهش به رقم یک میلیون و  162هزار
واحد دس��ت یافت و ش��اخص بازار دوم نیز با  5.87واحد
کاهش ،عدد  2میلیون و  8۴۳هزار واحد را تجربه کرد.در
بورس تهران امروز  8میلیارد و  5۰۴میلیون سهم و اوراق
مالی قابل معامله در  5۴6هزار و  ۳27نوبت داد و ستد شد
که ارزشی بالغ بر  5هزار و  67میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با  16واحد کاهش
به رقم  2۰هزار و  7۴6واحد دس��ت یاف��ت .در این بازار،
طی روز جاری  ۳میلیارد و  68میلیون سهم و اوراق مالی
قابل معامله به ارزش بیش از  2.97۰میلیارد تومان معامله
ش��د.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر اُفت شاخص کل
بورس تهران امروز فوالد مبارکه با  1.251واحد ،گسترش
نفت و گاز پارس��یان با  1.119واحد و پاالیش نفت تهران
با  726واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی
شرکتهای آهنگری تراکتورس��ازی ایران با  1۰1واحد،
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با  95واحد و ایران خودرو
با  9۰واحد افزایش ،باالترین تأثیر مثبت بر روی شاخص
کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش مهر،
بازار سهام در آغاز نخستین روز معامالتی خود در هفته اول
اردیبهش��ت ماه همچون روال همیشگی در یکشنبههای
س��وت و کور بازار ،ش��اهد معامالتی متعادل و حتی کم
رمق در اغلب نمادهای معامالتی شاخص ساز بورس بود.
بازاری که در نیمههای معامالت امروز اگر چه غلبه عرضه
بر تقاضای س��هام در آن به نسبت حجم کلی معامالت،
سنگینی میکرد اما با جریان آرام بازار گردانی حقوقیها در
دقایق پایانی معامالت امروز عمده نمادهای معامالتی پر
تراکن��ش در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دادند.در
بازار امروز تک سهمهای گروههای کوچک و متوسط بازار
دوم بویژه در گروه غذایی ها ،زراعت ،نیروگاهها و سیمان
و س��اختمانیها در کنار صنعت کاشی و سرامیک و تک
سهمهای سرمایه گذاری ها محفلی برای حضور معامله
گران کوتاه مدت نگر برای نوسانگری بودند.

چرا بدهی معوق وامهای ارزی  3برابر ریالی است؟

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که
نس��بت بدهیهای معوق در تسهیالت ارزی
س��ه برابر تسهیالت ریالی است و افرادی که
تسهیالت ارزی دریافت کردهاند با بهانههای
مختل��ف به دنب��ال بازپرداخ��ت ریالی وامها
هس��تند تا بتوانند از این رانت بزرگ استفاده
کنند .به گزارش تسنیم ،براساس بررسیهای
ص��ورت گرفته بر روی گزارشهای منتش��ر
شده از س��وی بانک مرکزی ،درصد NPL
(نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت
پرداخت��ی) در نظام بانکی کش��ور برابر 7.1
درصد اس��ت 5.2 .درصد از  7.1درصد مربوط
به بدهیهای بانکی ریالی و مابقی ارزی است.
وقتی از این بدهی صحبت میکنیم در واقع
کل ش��بکه بانکی را در نظ��ر میگیریم ،در
نتیجه حجم ریالی پرداختها بسیار بیشتر از
ارزی اس��ت؛ به طور مثال از ه��ر  1۰۰مورد

شگرد بدهکاران ارزی برای کسب یک رانت بزرگ

وام پرداختی به تسهیالتگیرندگان 95 ،مورد
ریالی اس��ت .در نتیجه وقت��ی میانگین کل
وامهای پرداخت ش��ده را معی��ار قرار دهیم،
بای��د وزن هر ک��دام از پرداختهای ریالی و
ارزی را در نظر بگیریم.بایس��تی توجه داشت
که در خصوص بازگش��ت پ��ول و اصل وام،
بازپرداخت  95درصد تس��هیالت ریالی بهتر
و راحتتر ص��ورت میگیرد ام��ا بازپرداخت
آن پنج درصد ارزی با مش��کالت بیش��تری
انجام میش��ود .بر این اساس وقتی بین این
دو میانگی��ن میگیریم به ع��دد  7.1درصد
میرس��یم.نکته جالب توج��ه اینکه اگر فقط
بخواهیم نس��بت مطالبات غیرجاری به کل
تسهیالت پرداختی را صرف ًا برای تسهیالت
ارزی در نظر بگیریم ،باید گفت که عدد آن به
باالی  1۳درصد میرسد .این در حالی است
که این رقم برای تس��هیالت ریالی  5درصد

تجربه نش��ان میدهد در س��الهای گذشته افزایش
یارانه نق��دی با کاهش اختالف طبقات��ی همراه بوده
است .موضوعی که یک پژوهش علمی آن را در چهار
سناریو بررسی کرده است.به گزارش مهر ،یارانه نقدی
یکی از سیاس��تهایی اس��ت که حدود دو دهه است
مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است .اجرای این
سیاس��ت در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به اوج
خود رس��ید .هرچند در سالهای ابتدایی این سیاست،
آمارها از کاهش فقر مطل��ق و ضریب جینی حکایت
داشتند ،ولی یارانههای نقدی به مرور با افزایش تورم
تأثی��ر خود را از دس��ت داد .نم��ودار ضریب جینی زیر
به وضوح تأثیر ب��االی اعطای یارانه نقدی بر کاهش
ضریب جینی و اختالف طبقاتی را در سالهای ابتدایی

بوده است .در حقیقت آنالیز گزارشهای بانک
مرکزی نش��ان میدهد وامهای ارزی حدود
سه برابر وامهای ریالی با مشکل بازپرداخت
مواجه هستند و در حیطه مطالبات غیرجاری
سیستم بانکی قرار میگیرند؛ به این معنا که
در زمان سررسید ،بازپرداخت وام انجام نشده
اس��ت.با توجه به این شرایط تمرکز بیشتری
باید بر روی بازپرداخت وامهای ارزی صورت
گیرد چرا که بازپرداختهای آنها با مشکالت
بیش��تری مواجه اس��ت .بر این اس��اس پول
کمت��ری به بانکه��ا باز میگ��ردد و حجم
تسهیالت غیرجاری بیشتر است.

بهانهگیری بدهکاران ارزی برای پرداخت


ریالی وام

از سوی دیگر گفته میشود بخش عمدهای از
لیست بدهکاران بزرگ بانکی که اعالم شده
است ،مربوط به بدهیهای ارزی است .برای

تبدیل وامه��ای ارزی به ریال ،بانک مرکزی
نرخ تسعیر ارز را در حسابهای بانکی اعالم
میکند .برای سال  1۴۰۰نیز این رقم  19هزار
و  5۰۰تومان اعالم شده است.در نتیجه تمام
بانکها (شامل بانکهای خصوصی و دولتی)
اگر بخواهند صورتهای مالی خود را تکمیل
کنند ،مانده ارزش تس��هیالت ریالی را باید بر
اساس همان نرخ تسعیری که بانک مرکزی
اعالم کرده ،محاس��به کنند.یک نرخ تسعیر
مش��خص هر سال برای بانکها و مؤسسات
مالی تعیین میشود ،چراکه باید صورتهای
مالی آنها ش��فاف باش��د .اما اساس ًا شخصی
ک��ه وام ارزی دریافت میکند (اعم از حقیقی
ی��ا حقوقی) باید ب��ه صورت ارزی نی��ز آن را
پس بدهد .بدهیه��ای ارزی در نظام بانکی
نی��ز به صورت ارزی پرداخت میش��ود اما در
صورتهای مالی باید به صورت ریالی در نظر

چرا دولت دنبال افزایش یارانه نقدی است؟

دهه نود نشان میدهد.عالوه بر ضریب جینی ،استفاده
از نسبتهای درآمد (مخارج کل) دهکهای باالیی به
ده��ک میانی یا به دهک اول نی��ز بیانگر نحوه توزیع
متغی��ر درآمد در بین گروهها یا دهکهاس��ت .کاهش
این نس��بتها (دهکهای باالیی توزیع به دهکهای
پایین توزیع) به معنی بهب��ود توزیع برای متغیر مورد
نظر (مث�� ً
ال درآمد) اس��ت .طبق آمار نس��بت مخارج
کل دهک نه��م به مخارج کل ده��ک اول ،برابر /2
 5است؛ یعنی مخارج س��االنه دهک نهم کمی بیش
از  5براب��ر مخارج دهک اول اس��ت.به طور قطع اگر
سیاس��تهای پولی و کنترل تورم در مس��یر درستی
باشد پرداخت یارانه اثر مثبت خود بر بازتوزیع عادالنه
ثروت در جامعه را حفظ خواهد کرد.از همین رو مدتی

اس��ت مس��ئولین دولت س��یزدهم افزایش یارانههای
نق��دی را در برنام��ه دارند .اوایل س��ال جاری ،حجت
اهلل عبدالملک��ی ،وزیر کار ،تع��اون و رفاه اجتماعی از
افزایش س��ه برابری یارانههای نقدی در س��ال 1۴۰1
خب��ر داده بود .دولت هم در الیحه بودجه س��ال آینده
بودجه یارانههای نقدی و معیشتی به صورت تفکیک
شده نیاورده و در مجموع  7۳هزار میلیارد تومان منابع
ب��رای پرداخت یارانههای نقدی در نظر گرفته اس��ت.
در این شرایط ،این سوال به وجود میاید که حد بهینه
یارانههای نقدی ،به گون��های که رفاه حداقلی جامعه
حداکثر ش��ود و موجب کاهش اختالف طبقاتی شود،
چقدر است؟در این راس��تا ،مرکز پژوهشهای توسعه
و آیندهنگری یا همان بازوی پژوهشی سازمان برنامه

گرفته شود.مشکل اینجا است که افرادی که
میخواهند بازپرداخت وامهای ارزی را انجام
دهند با دالیلی از جمله تحریمها و بروز مشکل
در صادرات کاال به دنبال تبدیل و بازپرداخت
ریالی وامهای دریافتی خود هستند.این افراد در
مرحله اول اقساط وام را پرداخت نمیکنند که
در نتیجه بازپرداخت وام دو تا سه سال به تأخیر
میافتد .پس از گذش��ت زمان ،معمو ًال طبق
روالی که در یکی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران
ش��اهد بودیم ،ارز افزایش چشمگیری داشته
در نتیجه وامگیرن��ده ادعا میکند که با وجود
این افزایش قیم��ت ارز ،هیچ پروژهای توجیه
اقتصادی ندارد .در نهایت افرادی که وام ارزی
گرفتهاند تحویل کارخانه ی��ا اموال خود را به
بانک پیش��نهاد میکنند که خود این موضوع
در سنوات گذشته منجر به تشدید امر مذموم
بنگاهداری سیستم بانکی شده است.

و بودجه ،در روزهای گذش��ته پژوهش��ی را انجام داد.
برای ارزیابی اثرات اجرای پرداخت یارانه نقدی جدید
بر ش��اخصهای توزیع درآمد ،چهار گزینه سیاستی در
نظر گرفته شده اس��ت .این چهار گزینه عبارتند از)1:
پرداخ��ت یارانه نقدی جدید س��رانه و ماهانه  7۰هزار
تومانی به خانوارهای دهکهای اول تا حداکثر مخارج
کل دهک پنجم ش��هری :در این سناریو به هر خانوار
ش��هری در دهکهای اول تا پنجم بهطور سرانه مبلغ
 7۰ه��زار توم��ان یارانه نقدی جدی��د پرداخت خواهد
ش��د .بررسیها نشان میدهد که میانگین مخارج کل
خانوارهای ش��هری پس از اعطای یارانه نقدی جدید
افزایش خواهد یافت .تحت این سناریو نسبت مخارج
دهک نهم به دهک اول کاهش مییابد.

مؤثرترین راهکار در تأمین پایدار آب چیست؟

کسری عجیب ذخایر سدهای تهران نسبت به شرایط نرمال

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیس��ات آبی و برقآبی ش��رکت آب
منطقهای تهران گفت :همکاری بیش از پیش ش��هروندان در صرفهجویی و
مدیریت مصرف آب مؤثرترین راهکار در تأمین مطمئن و پایدار آب ش��رب
در ماههای آتی بهخصوص در روزهای اوج مصرف در تابس��تان خواهد بود.
محمد ش��هریاری ،مدیر دفت��ر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیس��ات آبی و
برقآبی ش��رکت آب منطقهای تهران در گفتوگو با تس��نیم ،اظهار داشت:
در زم��ان حاضر حجم ذخایر آب در س��دهای پنجگانه ته��ران  ۴8۴میلیون
مترمکعب هس��ت که در مقایس��ه با  752میلیون مترمکعب روز مشابه سال
گذشته ،کاهش  267میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم.

کاهش 28درصدی ورودی آب به سدهای تهران



وی افزود :وضعیت ورودی آب به س��دهای تهران از ابتدای فروردین ماه تا
سیام فروردین 19۴ ،میلیون مترمکعب بود که این میزان در فروردین ،1۴۰۰
بالغ بر  ۳۰2میلیون مترمکعب بود که متأس��فانه ش��اهد کاهش ۳6درصدی
ورودی آب در س��دهای پنجگانه تهران هستیم.ش��هریاری در خصوص آمار
ورودی آب به س��دهای تهران در س��ال آبی جاری گفت :از ابتدای سال آبی
جاری تاکنون ورودی آب به س��دهای تهران  5۴1میلیون مترمکعب بود که
این رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل  755میلیون مترمکعب بود که کاهش
28درصدی را نشان میدهد.

کاهش 30درصدی بارشهای تهران در سال آبی جاری



وی ادامه داد :فروردین امسال بهلحاظ آمار بارشی اص ً
ال ماه خوبی نبود ،چرا
که میزان بارشهای تهران در این ماه فقط  1۰میلیمتر بود ،درحالی که آمار
متوسط بارشهای فروردین ماه استان تهران  ۴۳.5میلیمتر است و کاهش
77درصدی بارش را در همین فروردین ماه نسبت به متوسط بلندمدت داریم.
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیس��ات آبی و برقآبی ش��رکت آب
منطق��های تهران ب��ا تذکر اینکه «در میزان بارشهای تهران در س��ال آبی
جاری نیز با کاهش قابل توجه مواجهایم» ،گفت :میزان بارش از ابتدای سال
آبی تا انتهای فروردین ماه امسال 16۰ ،میلیمتر بود.
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اخبار
انتخابات شورای مرکزی نظام
مهندسی ساختمان  22اردیبهشت
برگزار می شود

س��رانجام حدود  ۳ماه پس از برکناری احمد
خرم توس��ط وزیر راه و شهرسازی ،انتخابات
نهمین دوره ش��ورای مرکزی نظام مهندسی
 22اردیبهش��ت م��اه برگزار خواهد ش��د .به
گزارش تسنیم ،اواخر بهمن ماه سال گذشته
رس��تم قاس��می وزیر راه و شهرس��ازی طی
مصرح
حکمی با اشاره به وظایف وزارتخانهّ ،
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
آییننامههای آن ،حمزه ش��کیب را تا تعیین
رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان
بهعنوان مس��ئول اداره امور سازمان مذکور
منصوب کرد.قرار بود اواخر س��ال گذش��ته با
برگزاری جلس��ه هیئت عموم��ی فوق العاده
انتخابات نهمین دوره شورای مرکزی ،رئیس
س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان کشور
انتخاب شود که به دالیلی این جلسه برگزار
نشد.وزیر راه و شهرسازی اوایل اسفندماه سال
گذشته طی نامه ای به هیئت مدیره سازمان
های نظام مهندسی ساختمان ها با اشاره به
از رس��میت ساقط شدن شورای مرکزی2۳ ،
اسفند را برای برگزاری انتخابات اعالم کرد.
در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت؛ «نظر به
برگزاری نهمین دوره انتخابات اعضای هیئت
مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان
اس��تان ه��ا و با توجه به ای��ن که حد نصاب
الزم برای رس��میت جلسات شورای مرکزی
نظام مهندسی ساختمان حضور دو سوم اعضا
تعیین ش��ده است که در شرایط فعلی محقق
نبوده و ش��ورای مرکزی از رس��میت ساقط
ش��ده و ادامه فعالی��ت آن دارای ایراد قانونی
و حقوقی است.
قانون جدید مبارزه با قاچاق به مرحله
اجرا رسید

گم��رک ایران قانون اصالح قان��ون مبارزه با
قاچ��اق کاال و ارز را ب��ه گمرکهای اجرایی
کشور ابالغ کرد.به گزارش مهر ،قانون اصالح
قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز متش��کل از
 ۴7ماده ،بهمنماه س��ال گذش��ته در مجلس
مصوب و بعد از تائید ش��ورای نگهبان ،بیستم
فروردین ماه امسال ،از سوی مجلس به دولت
ابالغ ش��د.در ادامه نیز رئیس جمهوری قانون
را جه��ت اجرا به دس��تگاههای مربوطه ابالغ
کرد.در همین راس��تا نیز گمرک ایران قانون
اص��الح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به
گمرکهای اجرایی کشور ابالغ کرد.
آمار رئیسجمهور از کاهش 13
درصدی نرخ تورم مستند است

معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیانش��ده
از سوی رئیسجمهور درباره کاهش حدودا 1۳
درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت س��یزدهم تا
پایان س��ال گذشته را مطابق با آمارهای بانک
مرکزی خواند.ب��ه گزارش مهر به نقل از ایبِنا،
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی
با تاکید بر اینک��ه آمار مربوط به تورم کماکان
در بان��ک مرکزی تولید و به صورت ماهانه در
اختیار مقامات و مسئوالن اقتصادی کشور قرار
میگیرد گفت :نرخ تورم از  ۴7.1درصد در سال
 1۳99نهایت�� ًا به  59.۳درصد در ش��هریورماه
 1۴۰۰رس��ید که در  7دهه گذشته بی سابقه
بوده اس��ت.قربانی تصریح کرد :خوشبختانه از
ش��هریورماه  1۴۰۰به بعد ن��رخ تورم  12ماهه
در مسیری نزولی قرار داش��ته و با  1۳.1واحد
درصد کاهش ب��ه  ۴6.2درصد در اس��فندماه
 1۴۰۰رس��یده اس��ت.معاون اقتصادی بانک
مرکزی تاکید کرد :بر این اس��اس ،آماری که
رئیسجمهور درب��اره کاهش  1۳درصدی نرخ
ت��ورم بیان کردند کام ً
ال صحیح و مس��تند به
آمار بانک مرکزی بوده است.قربانی همچنین
از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در
دولت س��یزدهم نیز خبر داد و افزود :نرخ تورم
نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه  1۴۰۰در
سطح  5۴.9درصد قرار داش��ت ،با  25.۴واحد
درصد کاهش به  29.5درصد در اسفند 1۴۰۰
رسیده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی با
اش��اره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ
تورم طی سالهای گذشته گفت :خوشبختانه
روند رشد پایه پولی که در تیرماه  1۴۰۰به ۴2.6
درصد رسیده بود با  11.2واحد درصد کاهش به
 ۳1.۴درصد در اسفندماه  1۴۰۰رسیده است که
حاک��ی از جهتگیری صحیح بانک مرکزی و
دولت س��یزدهم در این زمینه میباشد .وی در
پایان تاکید کرد :بانک مرکزی برنامه جامعی بر
اساس مدیریت پایه پولی در سال  1۴۰1تدارک
دیده اس��ت و امید میرود با مجموعه اقدامات
مناسب در حوزههای سیاس��تی پولی و مالی،
شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.
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اخبار
عملیات اجرایی کنارگذر شهر ایوان
شتاب می گیرد

مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان ایالم از
تس��ریع در اجرای طرح کنار گذر شهر ایوان
خب��ر داد و گفت :با تامی��ن اعتبار الزم تمام
ت��وان این اداره کل جهت تکمیل اجرای این
طرح به کار گرفته خواهد شد.
عبداهلل به��ادری در جریان بازدید اس��تاندار
ایالم از کنارگذر ش��هر ایوان اظهار داش��ت:
طول این پروژه  9کیلومتر اس��ت که در چند
س��ال گذشته عملیات اجرایی آن شروع شده
بود اما با وجود معارضین و زمینداران منطقه
پیشرفت کار مناسب نبود ،با تمهیداتی که در
نظر گرفته ش��د مطالبات زمین��داران منطقه
پرداخت ش��د و از این نظر دیگر مس��ئله ای
وجود ن��دارد .وی افزود :کار پیمانکار قبلی با
توجه ب��ه وضعیت تخصیص اعتبارات خاتمه
یاف��ت و هم اکنون پ��روژه در  2قطعه  6و ۳
کیلومتری توسط  2پیمانکار آغاز شده است.
به��ادری ،مبلغ ق��رارداد اولیه ای��ن طرح در
مجم��وع  165میلیارد توم��ان ( 1۰1میلیارد
برای قطعه  6کیلومتری و  6۴میلیارد تومان
برای قطعه  ۳کیلومتری) عنوان کرد و یادآور
ش��د :برای اج��رای کنارگذر ش��هر ایوان ۴۴
دس��تگاه پل احداث می شود که دو دستگاه
از ای��ن پله��ا ،پل بزرگ با دهان��ه  5۰متری
خواهد بود.
ساماندهی و احداث شبکه آبرسانی
داخل مزارع در ایالم

رئی��س جه��اد کش��اورزی ای��الم گفت :از
طریق ساماندهی و احداث پمپاژهای جدید و
همچنین ساماندهی و احداث شبکه آبرسانی
داخ��ل مزارع تمام تالش خ��ود را برای حل
مشکل آب کشاورزان خواهیم داشت .
«آذرنوش عموزاده اظهار داش��ت :متاس��فانه
روشهای آبیاری س��نتی منسوخ شده است
که این مسئله نیازمند اصالح است.
وی با اشاره به خشکسالیها و کمبود نزوالت
جوی که دبی چشمهها و رودخانههای دائمی
کاهش چش��مگیری داشته اس��ت ،تصریح
کرد :از طریق ساماندهی و احداث پمپاژهای
جدید و همچنین ساماندهی و احداث شبکه
آبرسانی داخل مزارع تمام تالش خود را برای
حل مشکل آب کشاورزان خواهیم داشت.
رئیس جهاد کش��اورزی ایالم افزود :توس��عه
کش��تهای گلخانهای در اراضی بیشتر از 5
هزار مترمربع در دس��تور کار س��ازمان جهاد
کشاورزی استان قرار دارد.
«عم��وزاده» بیان داش��ت :عالوه بر کش��ت
محص��والت گلخانهای ،توس��عه و کش��ت
گیاهان علوفهای باید توسعه یابد.

سایتهای خبری بدون مجوز برای اخذ مجوز اقدام کنند

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-سرپرست
معاونت فرهنگ��ی و رس��انه ای اداره کل
فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی
گف��ت :هیأت نظ��ارت ب��ر مطبوعات طی
فراخوان��ی مج��دد ،از هم��ه گردانن��دگان
سایتهای خبری بدون مجوز خواست که
نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت
خود در سامانه جامع رسانهها اقدام کنند.
جلیل سروری سرپرست معاونت فرهنگی و
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان رضوی در پاسخ به درخواستهای
مکرر مدیران رسانهها و در جهت حمایت از
رسانههای دارای مجوز و گسترش فضای
قانونی ب��رای فعالیتهای خب��ری ،هیأت
نظارت بر مطبوعات از هم��ه گردانندگان
س��ایتهای خب��ری فاقد مج��وز دعوت
بهعمل میآورد نس��بت به ثبت درخواست
اخذ مج��وز فعالیت پایگاه خب��ری خود در
سامانه جامع رسانهها به نشانی الکترونیکی:
( )e-rasaneh.irاق��دام کنن��د .وی

تصری��ح کرد :هیات نظ��ارت بر مطبوعات
پیشتر نیز در آذرماه  92و همچنین دیماه
 ،99سایتهای خبری فاقد مجوز را به ثبت
درخواست برای دریافت پروانه انتشار دعوت
کرده بود که با اس��تقبال خوب گردانندگان
این س��ایتها همراه ش��دند .وی تصریح
کرد :این تصمیم در راس��تای اجرای بدون
تبعی��ض قان��ون مطبوع��ات و حمایت از
رس��انههای دارای مجوز در مقابل رس��انه
های فاقد مجوز اس��ت و رس��انههای غیر

خبری ،مش��مول آن نیس��تند .س��روری
ادامه داد :بر اس��اس اطالعیه معاونت امور
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
رس��یدگی به درخواس��تهای ثبت ش��ده
و تطبی��ق وضعیت این رس��انهها با قانون
مطبوعات ،به صورت ویژه انجام میشود و
در صورت احراز ش��رایط و تایید صالحیت،
مج��وز فعالیت پایگاه اطالعرس��انی صادر
میش��ود .سرپرس��ت معاونت فرهنگی و
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فرماندار کارون :از شرکت توزیع
نیروی برق اهواز گله مندیم

خراسان رضوی یادآور شد :هیأت نظارت بر
مطبوعات پیشتر اعالم کرده بود که هرگونه
فعالیت رس��انهای خب��ری ،در صورت عدم
ثب��ت تقاضا و دریافت مجوز ،مصداق اخبار
رسانههای جعلی قلمداد میشود.

شهردار کرج در برنامه زنده رادیویی:

سال تکمیل پروژه های عمرانی است
ِ 1۴01

ش��هردار کرج با حضور یک س��اعته در برنامه
زنده رادیویی« البرز من س��الم» گفت1۴۰1 :
سال
با حمایتی که اعضای شورای شهر دارندِ ،
تکمیل پروژه های عمرانی است و همین طور
پیگیری وصول مطالبات کالن نیز در دس��ت
اقدام خواهد بود.مصطفی سعیدی صبح امروز
( ۳1فروردین) با حضور در برنامه رادیویی «البرز
من سالم» با اشاره به گالیه شهروندان از عملی
نشدن وعده مسئولین در خصوص بهره برداری
از پروژه قطار شهری اظهار کرد :هر چند کرج
دومین کالنشهری بود که بعد از تهران مجوز راه
اندازی قطار شهری را دریافت کرد ولی به دالیلی
از باقی کالنشهرها مثل مشهد ،تبریز ،اصفهان
و شیراز عقب ماند.تامین منابع مالی مهمترین
مشکل قطار شهری استوی با بیان اینکه تامین
منابع مالی مهمترین مشکل قطار شهری کرج
است ،افزود :باید بپذیریم شهرداری با درآمدهایی
ک��ه دارد به تنهایی از عهده تکمیل این پروژه
بر نمیآی��د و در این خصوص به کمک دولت
احتیاج دارد.شهردار کرج با تاکید بر اینکه طی

چند سال گذشته انتشار اوراق مشارکت کمک
زیادی به تکمیل این پروژه داشته ،گفت :تاکنون
 ۴8۰میلیارد تومان در قالب اوراق مشارکت به
قطار شهری اختصاص یافته که شهرداری برای

جذب آن حداقل باید  ۴۰میلیارد تومان هزینه
میکرد و مدیریت شهری در دوره جدید حتی
یک ریال برای این کار اعتبار نداشت و در تامین
هزینههای جاری خود مثل پرداخت حقوق هم

با مشکل مواجه بود.وی س��عیدی ادامه داد :با
اختصاص این زمین ،تکمیل پروژه قطار شهری
حداقل دو سال تس��ریع میشود.دستاوردهای
س��فر رئیس جمه��ور برای مدیریت ش��هری

ش��هردار کرج تاکید کرد :در سفر اخیر رییس
جمه��ور به البرز ،بحث اوراق مش��ارکت پروژه
قطار شهری هم مطرح شد و قرار شد کرج در
این بحث به صورت ویژه در نظر گرفته ش��ود
تا شاهد بهره برداری از خط دوی قطار شهری
باشیم ،در این سفر قولهایی هم برای تغییر در
وضعیت ناوگان قطار شهری کرج هم داده شد
که با پیگیری امیدواریم هرچه سریعتر محقق
شود.تسریع در تکمیل پروژه قطار شهریبه گفته
سعیدی،پیگیریپروژههاینیمهتمام،مهمترین
اولویت این دوره از مدیریت ش��هری است که
در این خصوص تالش داریم ظرف یک سال
آینده پروژه بزرگراه شمالی به بهره برداری برسد
و خوشبختانه طی چند ماه اخیر بخش زیادی
از مش��کل تملکات این پروژه صورت گرفته تا
هرچه سریع تر این بزرگراه تکمیل شود.شهردار
کرج گفت :با برنامه ریزی صورت گرفته ،احداث
پل  B1در مس��یر این بزرگراه اواخر خرداد ماه
آغاز میشود و در حال حاضر منتظر ورود قطعات
فوالدی و کابلهای آن هستیم.

دکتر محسن قدیری

شرکت پاالیش نفت اصفهان یکی از شرکتهای موفق بورسی می شود

دکتر محسن قدیری با بیان این که در قالب
ط��رح بهبود فرآیند و بهینه س��ازی ظرفیت
پاالیشگاه اصفهان طرح های مهمی در حال
اجرا است ،واحد تصفیه گازوئیل و همچنین
گوگ��رد زدای��ی از ته مانده ب��رج های خالء
( )RHUاصفهان و راه اندازی واحد فرآیند
شکست کاتالیستی بستر سیال ( )RFCCدر
بندرعب��اس را از مهم تری��ن آنها اعالم کرد
و افزود :این ش��رکت امسال برای این طرح
ه��ا  ۴88میلیون یورو و همچنین  ۳۴هزار
میلیارد تومان هزینه خواهد کرد.
وی از به��ره برداری واح��د تصفیه گازوئیل

پاالیشگاه اصفهان با تولید روزانه  1۰۰هزار
بشکه گازوئیل یورو  5تا شهریور ماه امسال
خبر داد و گفت :با راه اندازی این واحد ،روزانه
 2۰۰تن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه
اصفهان حذف خواهد ش��د و غلظت گوگرد
در گازوئی��ل تولیدی این ش��رکت از 8۰۰۰
 PPMبه کمتر از  PPM 5۰می¬رس��د.
مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان،
س��ودآوری این طرح را برای ش��رکت حدود
 59هزار میلیارد توم��ان (در صورت تداوم
نرخ های فعلی) در س��ال اعالم کرد و افزود:
با بهره ب��رداری از این طرح به ازای تصفیه

هر بش��که گازوئیل تولی��دی  7دالر ارزش
افزوده عاید شرکت خواهد شد .قدیری ادامه
داد :س��ود خالص پاالیش��گاه اصفهان با راه
اندازی واحد تصفیه گازوئیل در مجموع 26۳
میلی��ون دالر خواهد بود و هزینه های انجام
ش��ده برای اجرای این ط��رح ملی پس از ۴
سال برمی¬گردد .وی سودهی پارسال این
ش��رکت را  1۳2هزار میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :ب��ا بهره برداری از واحد تصفیه
گازوئی��ل پاالیش��گاه اصفه��ان پیش بینی
می¬شود  ۳۰درصد به سوددهی این شرکت
افزوده شود و شرکت پاالیش نفت اصفهان

یکی از شرکت های موفق بورسی شود .مدیر
عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه
پیشرفت واقعی اجرای طرح گوگرد زدایی از
ته مان��ده برج های خ��الء ( )RHUرا ۳7
درصد اع��الم و بر اجرای س��ریع این طرح
مه��م تأکید کرد و گفت :با بهره برداری این
طرح پاالیشگاه اصفهان دومین پاالیشگاهی
خواهد بود که س��وخت کش��تی ها را تولید
خواه��د کرد و این طرح برای ش��رکت 21۴
میلیون دالر سودآوری خواهد داشت .قدیری
با بیان این که تمام تالش ش��رکت سرمایه
گذاری در زنجیره ارزش طی برنامه  5س��اله

برای سودهی بیشتر اس��ت گفت :با ساخت
واحد  RFCCو توسعه زنجیره ارزش فوق،
س��االنه حدود  26۰میلیون دالر سود خالص
عاید شرکت میشود.

روابط عمومی:

طی سال گذشته  10هزار و  800کیلومتر شبکه و  173هزار علمک گاز در خراسان جنوبی نشت یابی شد
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان خراسان
جنوب��ی از نش��تیابی  1۰ه��زار و 8۰۰
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طی سال
گذشته خبر داد .به گزارش روابط عمومي
شرکت گاز استان خراسان جنوبی« ،سید
محمود هاشمی» با اعالم این خبر اظهار
داشت  :طی سال گذشته و با هدف کاهش
هدر رفت گاز و افزایش ضریب ایمنی بالغ

بررسی ساختار جدید اداره کل
صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان

جلس��ه کارگ��روه هماهنگ��ی واح��د ام��ور
کمیس��یونهای تخصص��ی ات��اق بازرگانی
اصفهان در خصوص ساختار جدید اداره کل
صنعت ،معدن و تجارت استان تشکیل شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی
اصفهان در این جلس��ه ک��ه با حضور رئیس
اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان،
دبیران و مشاوران کمیسیونهای تخصصی
ات��اق بازرگانی اصفه��ان برگزار ش��د ،روح
اهلل میرزاامی��ری مدیر امور کمیس��یونهای
تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه
تغییر س��اختار س��ازمان صمت از زمان وزیر
جدید مطرح و به استانها نیز اخیرا ابالغ شده
است ،گفت :هدف از برگزاری این جلسه اخذ
نظرات پارلم��ان بخش خصوصی درباره این
تغییرات در سطح وزارتخانه و استانها است.
میرزاامیری با بیان اینکه فعاالن اقتصادی در
خصوص س��اختار جدید وزارتی دغدغههای
جدی دارن��د ،افزود :کاهش اختیارات ادارات
کل اس��تانها که البته برخالف سیاستهای
دولت س��یزدهم بوده و همچنین پراکندگی
سیاس��ت گذاریها ،برنامه ریزیه��ا و امور
راهبردی و کالن در دفاتر چندگانه وزارتخانه
که ممکن اس��ت به واگرای��ی و ناهماهنگی
در حوزههای مهمی چ��ون صادرات ،واردات
و زنجی��ره تامی��ن منجر ش��ود ،از مهمترین
نگرانیه��ای فعاالن اقتص��ادی در رابطه با
تغییرات جدید است.
کریم س��لیمی ،رئیس اداره بازرگانی خارجی
اداره کل صمت استان نیز با تاکید بر ضرورت
چابکس��ازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :کار اصلی حوزه تجارت بازاریابی بوده
و در کشورهای مختلف جهان تولید براساس
میزان تقاضا میباشد و در کشور ما بخشهای
پژوهش و بازاریابی نیاز به تقویت دارد.

اخبار

بر  1۰هزار و  8۰۰کیلومتر شبکه تغذیه و
توزیع گاز در استان خراسان جنوبی نشت
یابی شده است .س��ید محمود هاشمی با
اش��اره به اینکه برنامهه��ای مدونی برای
شناس��ایی و رفع نش��تی ها توس��ط واحد
بازرسی فنی تدوین ش��ده که تحقق این
اه��داف میتواند زمینه س��از ارائه خدمات
بدون حادثه باش��د افزود :ع��الوه بر این

میزان نشت یابی ش��بکه تغذیه و توزیع ،
نشت یابی از  17۳هزار مورد علمک نیز در
سطح استان در سال  1۴۰۰صورت گرفته
اس��ت  .وی هدف از انجام عملیات نشت
یابی را بهره برداری ایمن  ،کنترل خطرات
و ریسک ها ،شناسایی و ثبت نقاط نشتی
گاز و اطالع رسانی آن به تیم های کنترل
و رفع نش��تی دانس��ت و افزود  :عالوه بر

نش��ت یابی روزانه و ثبت گ��زارش روزانه
و ماهیان��ه ،موارد ناایمن ش��امل؛ علمک
معل��ق ،حوضچه ش��یر ب��دون در پوش،
علمک تصادفی ،سرقت گاز ،نصب توری
و ..در اسرع وقت به ادارات گاز شهرستانها
اعالم و واحدهای مربوطه در س��ریعترین
زمان ممکن نس��بت به رفع نش��تی اقدام
می نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد:

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل
ش��رکت آب و فاضالب مشهد گفت  :ذخایر
سد دوستی نس��بت به سال گذشته کاهش
 ۳6درصدی ،سد طرق کاهش  ۴۳درصدی،
س��د ارداک کاهش  ۴7درصدی و سد کارده
کاهش  ۴6درصدی داش��ته که در مجموع
منابع آبی س��دهای تأمین کننده آب مشهد
 ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است.
حس��ین اس��ماعیلیان در این ارتباط اظهار
داش��ت :در س��ال  1۳99حجم کل مصارف
آبی مش��هد مقدس  2۴۳میلیون متر مکعب
بوده و این مصارف در س��ال  1۴۰۰به 26۰
میلیون مترمکعب رس��یده و پیش بینی می

با کاهش  ۴0درصدی ذخایر؛ کام تشنه مشهد در تابستان امسال

ش��ود در س��ال آبی جاری ،می��زان مصارف
حدود  8درصد افزایش داش��ته باشد در واقع
عالوه بر اینکه بحران بی آبی بر شهر مشهد
مسلط شده است ،مصارف نیز افزایش داشته
که گاهی دلیل آن را باید در گرم تر ش��دن
هوا جست و جو کرد.
وی افزود :س��ال گذشته به رغم این که کم
باران ترین س��ال آبی را پشت سر گذاشتیم،
تقریب��ا  ۳6درصد مصارف آبی مش��هد را از
سدها و  6۴درصد دیگر را از منابع زیرزمینی
استحصال کردیم اما امسال به دلیل کاهش
ش��دید ذخایر سدها این نسبت به  7۰درصد
آب ه��ای زیرزمینی و  ۳۰درصد از س��دها

خواه��د رس��ید .مدیرعامل ش��رکت آب و
فاضالب مش��هد با اش��اره به کمبود جدی
آب در اوج مص��رف و تابس��تان پیش رو در
مش��هد تصریح کرد :حجم مص��ارف و آب
مورد نیاز کالن شهر مشهد  1۳هزار لیتر بر
ثانیه است ولی کل ظرفیت آبی یا آب موجود
این کالنش��هر از منابع مختلف کمتر از 1۰
هزار لیتر است و برای پشت سر گذاشتن اوج
مصرف آب در شهر مشهد با کمبود  2هزار و
 5۰۰لیتر در ثانیه آب رو به رو هستیم.
حس��ین اسماعیلیان ادامه داد :با یک برآورد
س��اده باید اع��الم کرد مص��رف روزانه آب
مشهد در دوره اوج مصرف بیش از  1میلیون

و  12۳هزار متر مکعب در روز است که هم
اکنون ح��دود  9۰۰هزار مترمکعب آن قابل
تأمین اس��ت و شهر مشهد با  22۳هزار متر
مکعب در روز کس��ری آب در روزهای پیش
رو مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه علیرغم شرایط سخت آبی،
جیره بندی ،خط قرمز مدیریت آب مش��هد
اس��ت ابراز داشت :س��ه برنامه اساسی برای
تأمین آب مش��هد در روزه��ای اوج مصرف
طراحی ش��ده اس��ت که جابجایی و تجهیز
چاه ها ،اتصال و اس��تفاده از چاه های سایر
دس��تگاه ها به تعداد  69حلقه چاه و اجرای
طرح نبی اکرم صلی ا ...علیه و آله و سلم در

ماه های آینده از جمله برنامه های در دست
اقدام این شرکت می باشد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مشهد با
نگاهی امیدوارانه به مدیریت آب سد دوستی
و همکاری ترکمنستان در مصارف و حقابه
آن خاطرنش��ان کرد :در ماه های گذش��ته
میزان برداشت آب از سد دوستی برای تأمین
آب مش��هد به یک و نیم متر مکعب بر ثانیه
رس��یده بود و این میزان ه��م اکنون  2متر
مکعب می باشد و اگر بخواهیم اوج مصرف
آب مش��هد در تابس��تان امسال را پشت سر
بگذاری��م باید این میزان برداش��ت به  5متر
مکعب بر ثانیه برسد.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی اراک

رئیس مرکز پژوهش های ش��ورای اسالمی
اراک گفت :تدوین طرح جامع حفظ بناهای
تاریخی کالنشهر اراک در حال تهیه است و
این مهم یکی از سیاستهای شورای ششم
شهر است.
عباس خسروانی رئیس مرکز پژوهش های
شورای اسالمی کالنشهر اراک در نشست
تخصصی نقش بناه��ای تاریخی در هویت
ش��هر اراک افزود :طرح تفصیلی ویژه بافت
تاریخی ش��هر اراک در حال پیگیری اس��ت

طرح جامع حفظ بناهاي تاریخي کالنشهر اراک اجرا مي شود

و بودجه این طرح از سوی شهرداری تامین
شده است.
وی تاکی��د کرد :تهیه ط��رح تفصیلی بافت
تاریخی کالنشهر اراک نیز به صورت مجزا
در دس��تور کار ویژه ق��رار دارد و پراکندگی
و موازی کاری ها از س��وی دس��تگاههای
اجرایی ذیربط به دلیل نبود یک طرح جامع
و مس��تند است که باید مالک عمل باشد و
در این راستا بهرهگیری از ظرفیت و پتانسیل
نخبگان استان ضروری است.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی
کالنش��هر اراک با اش��اره به اینکه رویکرد
جدید مدیریت ش��هری اراک حفظ بناهای
تاریخی شهر است اظهار داشت :در روزهای
آتی کارگروه حفظ بناهای تاریخی با ریاست
نماینده عالی دولت در استان تشکیل میشود
ک��ه می طلبد در این راس��تا با ایجاد پویش
مطالبه گری ،گام های موثری در راس��تای
افزایش آگاهی و فرهنگس��ازی شهروندان
برداشت.

خس��روانی بیان کرد :مرمت و حفظ بناهای
تاریخی در هر ش��هری یک سرمایه گذاری
محس��وب می ش��ود که در واقع به ش��کل
گیری یک دارایی سرمایهای با سود آفرینی
م��ادی و فرهنگی طوالنیم��دت منجر می
شود که همان درآمد پایدار شهری است.
سخنگوی شورای اسالمی کالنشهر اراک
تصریح کرد :اراک شهر نخبگان ،علما  ،ادبا و
فرهیختگان است و باید به عنوان یک شهر
فرهنگی به جهانیان معرفی شود.

خس��روانی ادامه داد :شورای ششم اسالمی
ش��هر اراک در راستای حفظ بناها و محوطه
های تاریخی ش��هر اراک اعتبار مناسبی در
سه حوزه ،الیروبی و ترمیم قنوات شهر اراک
با مبلغ  1۰میلیارد ری��ال و ترمیم و حفظ و
نگهداری ابنی��ه تاریخی مثل بازار اراک ۳۰
میلیارد ریال اعتبار هدفگذاری کرده که هم
شهرداری و هم نهاد تخصصی این امر یعنی
اداره کل میراث فرهنگی باید در هزینه کرد
این بودجه اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون،
صبح روز پنج شنبه یک اردیبهشت فرماندار
با حض��ور در مجتم��ع پرواربندی گوس��اله
خوزس��تان از دام��داران خس��ارت دیده این
دامداری دلجویی و از ش��رکت توزیع نیروی
برق اهواز گله کرد.
مهندس س��عید کعب��ی پس از جویا ش��دن
وضعی��ت دام ها ،خطاب ب��ه دامداران گفت:
غروب شب گذشته مصادف با نخستین شب
قدر وقتی متوجه شدم با وجود گذشت چهار
روز هنوز مش��کل اتصال برق این گاوداری
رفع نش��ده اس��ت که منجر به قطعی کامل
آب و طبق اظهارات دامداران بعدا باعث تلف
شدن دو گوسفند و کور شدن دو دام سنگین
شده بسیار متاثر و متاسف شدم.
وی ب��ا بیان اینکه «تعمیر فوری ترانس برق
توس��ط اداره برق تا پاس��ی از ش��ب گذشته
بای��د دو روز زودتر انجام می گرفت و نیاز به
پیگیری مجدد بنده نداش��ت» ،گفت :وقتی
دامداران شنبه این هفته به فرمانداری مراجعه
کردن��د و خرابی ترانس ب��رق را به اطالع ما
رس��اندند بالفاصله آن را به اداره برق ارجاع
دادیم و انتظار داش��تیم به دلیل حساس��یت
موضوع اقدامات الزم را سریعا انجام دهند.
فرمان��دار کارون با بی��ان اینکه «خصوصی
بودن ترانس توجیه��ی برای تاخیر در تعمیر
ترانس نیست چرا که اداره برق هزینه تعمیر
را دریاف��ت م��ی کن��د» ،تاکید ک��رد :خوب
میدانیم حیات این حیوانات به آب اس��ت و
تاخیر یک روزه در تعمیر ترانس کافی است
تا دسترسی احشام به آب از بین رود و انتظار
داریم مدیران مربوطه متوجه اهمیت موضوع
باشند.
مهندس کعبی در پایان خاطرنش��ان کرد :در
قاموس دولت مردمی و انقالبی نیس��ت که
مدیری از وظایف خود ش��انه خالی کند و یا
با هر توجیهی یا عنوانی در حل مش��کالت
مردم تاخیر کند.
تعمیرات سالیانه تاسیسات تقویت
فشارگازخیرگو آغازشد

عملیات تعمیرات اساس��ی تاسیسات تقویت
فش��ارگازخیرگوبا تکی��ه برتوان مهندس��ان
و متخصص��ان منطقه  1۰عملی��ات انتقال
گازآغازشد.
به گزارش روابط عمومی منطقه 1۰عملیات
انتق��ال گاز ،عل��ی نصیحت کن سرپرس��ت
منطق��ه درتش��ریح مراح��ل جزیی��ات این
عملیات اعالم کرد :اجرای تعمیرات اساسی
سال  1۴۰1تاسیسات تقویت فشارگازخیرگو
مطابق با برنامه تدوین شده ازقبل و براساس
هماهنگی با ش��رکت ملی گازایران و کسب
مجوزهای الزم برنامه ریزی شده است و این
عملیات از 21فرردین ماه سال  1۴۰1با تکیه
برتوان کارکنان این منطقه آغازمی گردد.
وی با اش��اره به دقت و حساس��یت درانجام
تعمیرات اساس��ی اف��زود :ب��ه منظوراجرای
این تعمیرات تمام��ی برنامه ریزی فرآیندی
و اجرایی ش��امل؛ تهی��ه کاالها ،تجهیزات و
دس��تگاههای مورد نیاز تعمیرات انجام شده
است.
نصیحت کن درادامه به روند عملیات یادشده
اش��اره کرد وگفت :درمراحل انجام تعمیرات،
توربین و کمپرس��ورگاز تاسیسات ،بازرسی و
قطعات موجود تعمیر و تعویض خواهد شد.
وی پای��داری ش��بکه ،کاه��ش توقف های
ناخواس��ته ،عملک��رد صحی��ح و ب��ه موقع
تجهی��زات و از همه مهمترحفظ و اس��تمرار
پایداری گاز درفصل زمستان را از مهمترین
اهداف این عملیات نام برد.
الهام امینی مسئول آموزش اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
سمنان از اجرای طرح کاروان
نیکوکاری با هدف جمعیت هالل احمر
شهرستان خبر داد

فاطم��ه دامغانیان  :وی ب��ا بیان اینکه این
طرح با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعی ،
ظرفیت سازی و توان افزایی جوامع محلی و
تقویت مشارکت مردم در حفظ ،احیا و توسعه
منابع طبیعی و طبق تفاهم نامه منعقد ش��ده
بین دو نهاد به مدت یک سال اجرا میشود،
گفت :از جمله شاخصهای انتخاب روستای
هدف طرح (جام) میتوان به وجود مشکالت
زیست محیطی مانند تخریب باالی اراضی
ملی و چرای بی رویه ،مشکل اشتغال جوانان،
ضعف دانش منابع طبیعی و… اشاره کرد.
امینی خاطرنشان کرد :کارگاههای آموزشی
آش��نایی با قوانین و مق��ررات منابع طبیعی ،
تس��هیلگری اجتماع محور و  ...برگزار شده
اس��ت و اقدامات بیولوژی��ک و بیومکانیک ،
احداث س��ازه های مکانیک��ی آبخیزداری و
آبخوان��داری  ،مدیریت آف��ات بیماری های
مراتع و  ...در پیش گرفته شده است .
وی خاطرنشان کرد :جمعیت هالل احمر نیز
در راستای آموزش کمکهای اولیه اقدام به
برگزاری کالس آموزشی خواهد کرد.

اخبار
از آبان  1۴00خرید خارجی واکسن
کرونا نداشتیم

ریی��س مرکز مدیری��ت بیماریهای واگیر
وزارت بهداش��ت در پاس��خ ب��ه اظه��ارات
ش��رکتهای تولی��دی داخل��ی واکس��ن
در کمیس��یون بهداش��ت مجل��س ،گفت:
خرید واکس��ن داخل��ی مطابق ق��رارداد با
ش��رکتهای داخلی انجام میش��ود.محمد
مهدی گوی��ا با بیان این مطلب در پاس��خ
به اظهارات مطرح ش��ده توسط نمایندگان
هفت ش��رکت تولیدی داخلی واکس��ن در
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،گفت:
تمام قراردادهایی که وزارت بهداشت برای
خرید واکس��ن از شرکتهای داخلی بسته،
کامال مش��خص هس��ت و بر اساس همان
قراردادها خریدهایش را سال گذشته انجام
داده و امس��ال نیز انج��ام میدهد .وی با
تاکید بر اینکه همه ش��رکتهای تولیدی
واکس��ن از این قرارداده��ا اطالعات کافی
دارن��د ،تصریح ک��رد :وزارت بهداش��ت از
آبان  1۴۰۰تاکنون هیچگونه خرید خارجی
واکسن نداشته است.
طب سنتی و طب اسالمی ذیل وزارت
بهداشت باشند

عضو کمیسیون بهداش��ت مجلس شورای
اس��المی گفت :طب س��نتی کالسیک در
تم��ام دنی��ا تدریس میش��ود و هیچ موقع
مخال��ف طب س��نتی کالس��یک نیس��تیم
بلک��ه مخالف ش��یادیگری هس��تیم.یحیی
ابراهیمی در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد:
با طب س��نتی مخالف نیستیم بلکه با طب
اس��المی مخالفی��م که خودش ب��ه عنوان
یک سازمان جداگانه باش��د.وی ادامه داد:
تاکید داریم که طب س��نتی و طب اسالمی
باید در ذیل وزارت بهداش��ت باشند چراکه
متولی سالمت مردم وزارت بهداشت است.
عضو کمیسیون بهداش��ت مجلس شورای
اس��المی بیان کرد :چندین ب��ار این طرح
توس��ط روحانی��ت از قم مط��رح میکردند
و کمیس��یون بهداش��ت با  1۰۰درصد کار
مخالف بود چراکه متولی بهداشت باید یک
وزارتخان��ه باش��د.ابراهیمی گفت :اگر طب
اسالمی و طب سنتی مواردی دارند در ذیل
یکی از معاونتهای وزارت بهداش��ت قرار
گیرد در حال حاضر دانش��کده طب س��نتی
و اس��تاد آن را داری��م.وی اضافه کرد :چرا
اصرار داریم طب س��نتی به یک س��ازمان
جداگانه تبدیل ش��ود و اج��ازه دهیم به هر
کس��ی مجوز داده شود این خیانت به مردم
اس��ت.عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس
ش��ورای اس��المی اظهار کرد :اگر در طب
سنتی زوار از دست وزارت بهداشت در برود
و هرکس��ی مجوز طب س��نتی بگیرد این
کار نه علمی و نه منطقی اس��ت.ابراهیمی
عنوان کرد :در بحث حجامت خون مویرگ
سیاهرگی گرفته میشود و کسانی که خون
غلیظ دارند و عوارض ناش��ی از آن کاهش
یابد و این درحالیس��ت که موثرین راه سد
دفاع��ی در مقابل میکروب پوس��ت س��الم
است و با حجامت پوست مخدوش میشود
تا  1۰۰سیسی خون از بدن خارج میشود
و چه اش��کالی دارد خون اه��دا و به جای
 1۰۰سیس��ی 2۰۰ ،سیسی خون گرفته
ش��ود؛ حجامت در صدر اس��الم قابل قبول
بوده چون امکانات امروز اهدای خون وجود
نداشته است.
تمدید شرایط ترخیص خودروهای
توقیفی تا عیدفطر

رییس پلیس راهور از ادامه ارائه تسهیالت
ویژه برای ترخیص خودروهای توقیفی خبر
داد.س��ردار محمدحس��ین حمیدی گفت :با
توج��ه به ق��رار گرفتن در روزه��ای پایانی
م��اه مبارک رمض��ان و نزدیک ش��دن به
عید فطر پلیس راهور تس��هیالت ویژه ای
را در خصوص ترخیص خوردوهای توقیفی
برای مالکین آنها در نظر گرفته است.سردار
حمیدی ادامه داد :در این طرح که در ادامه
طرح قبلی اس��ت حذف تشریفات اضافی و
پیش��گیری از مراجعه مک��رر متقاضیان به
بخشه��ای مختلف در نظر گرفته ش��ده و
برنامه کاربردی پلیس من به صورت کامال
اینترنتی و غی��ر حضوری در اختیار مالکین
وس��ایل نقلیه توقیفی ق��رار دارد؛ همچنین
مالکی��ن و متقاضی��ان ترخی��ص میتوانند
عالوه بر آن به دفات��ر خدمات الکترونیک
انتظام��ی پلی��س  1۰ +مراجع��ه کنن��د.
وی اف��زود :در این ط��رح فرآیند ترخیص
خودروهای توقیفی ب��ه چند صورت انجام
می پذیرد که در حالت اول ترخیص وسیله
نقلیه با استفاده از برنامه کاربردی پلیس من
( اینترنتی و کامال غیر حضوری )؛ در حالت
دوم ترخیص وس��یله نقلیه توسط مالک یا
نماین��ده قانونی وی از طری��ق مراجعه به
دفاتر پلیس  1۰+و در روش سوم ترخیص
خودروهای توقیفی توس��ط متصرف قانونی
از طریق مراجعه به دفاتر پلیس  1۰+اعالم
صورت می پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل  90مجلس:

افزایش نجومی تعرفههای پزشکی خارج از توان مردم است

گروه اجتماعی :رئیس کمیسیون اصل  9۰مجلس شورای اسالمی گفت:
افزایش  5۰درصدی تعرفههای پزش��کی در شرایط کنونی خارج از توان
مردم اس��ت و به ش��دت به اقتصاد و سالمت مردم آس��یب خواهد زد.به
گزارش «عصر ایرانیان» حجتاالسالم حسن شجاعی ،با اشاره به ارسال
نامهای ب��رای رئیسجمه��ور در زمینه جلوگی��ری از افزایش تعرفههای
پزش��کی ،اظهار کرد :در برهه کنونی که ش��رایط اقتصادی و معیش��تی
مردم خوب نیس��ت ،افزایش تعرفههای پزشکی آن هم به شکل نجومی
آس��یبهای جدی به مردم وارد خواه��د کرد.وی با بیان اینکه با توجه به
شرایطی که در کشور وجود دارد ،امروز پرداخت از جیب خانوارها در بخش

درمان ب��ه بیش از  ۴۰درصد افزایش یافته اس��ت ،تصریح کرد :افزایش
 5۰درصدی تعرفهها ،خارج از توان مردم اس��ت و به ش��دت به اقتصاد و
س��المت مردم آسیب خواهد زد.نماینده مردم ابهر ،خرمدره و سلطانیه در
خانه ملت با یادآوری اینکه در گذش��ته تجربه افزایش یکباره تعرفههای
پزشکی را داشتیم ،افزود :در طرح تحول نظام سالمت تعرفههای پزشکی
به ط��ور میانگین بیش از  12۰درصد به یکب��اره افزایش یافت که این
مس��ئله موجب کاهش دسترسی مالی بیماران به خدمات درمانی پزشکی
و دندانپزشکی در کشور و تشدید بیماری این افراد شده است .بخشی از
بیماران نیز به دلیل اضطرار ناشی از بیماری ،با متحمل شدن هزینههای

دوشنبه  5ارديبهشت  23 1401رمضان 1443
 25آپريل  2022شماره 3536

کمرش��کن س��المت خدمات مربوطه را دریافت کردهاند که موجب شده
تا برخی از آنها به زیر خط فقر س��قوط کنند.رئیس کمیس��یون اصل 9۰
مجلس ش��ورای اسالمی با یادآوری اینکه پیشنهادی که در شورای عالی
بیمه مطرح ش��ده افزایش  28درصدی بوده و درخواس��ت نظام پزشکی
نی��ز افزایش  5۰درصدی این تعرفهها اس��ت ،بیان کرد :با توجه به تداوم
مش��کالت اقتصادی اجتماعی در سالجاری برای آحاد جامعه ،درخواست
سازمان صنفی نظام پزشکی برای افزایش بیش از حد تعرفههای پزشکی
به ویژه در بخش خصوصی به ضرر بیماران و عموم جامعه بوده و شکاف
بین تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی را تشدید خواهد کرد.

شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر:

برای شهروندان تهرانی  10هزار مسکن میسازیم

گروه اجتماعی :شهردار تهران میگوید که جنس مدیتی
خ��ود را در این دوره مدیریت مش��ارکتی قرار دادیم و در
یک برنامه  1۰ساله تالش داریم با این رویکرد مشکالت
پایتختنشینان را مرتفع کنیم.به گزارش «عصر ایرانیان»
 ،علیرضا زاکانی در جلس��ه ش��ورای ش��هر تهران اظهار
کرد :در چشم انداز  1۰ساله تهران برای تحقق مدیریت
مش��ارکتی از اولین اقدامات ،راه اندازی قرارگاه ها بود تا
اهداف واحدی را با مش��ارکت سایر نهادها و دستگاه ها
دنب��ال کنیم که دغدغه های جدی نظام و ش��هر تهران
است.وی با بیان اینکه در آستانه تشکیل قرارگاه جمعیت
هس��تیم تا ظرفیتهای این حوزه را جمع کنیم و خدمت
و امکان مرتبط به خانواده ها را فراهم کنیم ،گفت :یکی
دیگر از رئوس ما ایجاد تفاهمنامهها با دس��تگاه ها بود تا
از اختیارات قانونی در دولت و مجلس و ش��ورای شهر به
عنوان یک قاعده استفاده کنیم و بتوانیم از طریق تفاهم
نامه ها یک بس��تر جدی برای ارائه خدمت داشته باشیم.
شهردار تهران با بیان اینکه برهم انباشتگی مشکالت در
تهران ش��رایطی را ایجاد کرده که حل این مشکالت از
عهده یک دستگاه خارج است ،گفت :لذا ایجاد قرارگاه ها
برای جایگزین کردن مدیریت واحد ش��هری و تفاهمات
بین شهرداری و دستگاههای مربوطه به ما کمک می کند
که امکان استفاده از ظرفیت های بیشتری را داشته باشیم
بنابر این کارشناسی کردن ابعاد مختلف برای تنظیم این
تفاهم نامه ها ریلی برای ما و وزارت خانه ها و دس��تگاه
های مختلف ایجاد کرده اس��ت .ب��ه گفته وی ،تفاهم با
وزارت راه افقی را برای ما باز کرد تا از ظرفیتهای قانونی
در قانون جهش مسکن بهره ببریم و نوسازی شهری را
در محدوده بافتهای فرس��وده و از طرفی توسعه دقیق
را در بافتهای راکد ش��هر داشته باش��یم و رونقی را در
س��اخت و س��از برای تامین نیازها از جمله بحث مسکن
استطاعت پذیر صورت دهیم؛ از این رو ساخت  18۰هزار
واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفت.شهردار تهران ادامه
داد :در روزه��ای اخیر نیز ش��اهد این بودیم که با وزارت
نف��ت تفاهم نامه ای امضا کردیم و اس��اس آن این بود
که چارچوبی را دنبال کنیم که کاهش مصرف س��وخت

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند تهران
از احداث یک نیروگاه زباله س��وز با ظرفیت
حداقل  1۰۰۰تن پسماند در روز و توان تولید
انرژی حدود  51مگاوات خبر داد.به گزارش
«عص��ر ایرانیان» ،در راس��تای برنامه های
مصوب ش��هرداری تهران در زمینه کاهش
دفن زباله در مجتم��ع آرادکوه ،مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند به همراه جمعی از
مدیران و کارشناسان این سازمان از پیشرفت
فاز اول پروژه های  ( MRFمجتمع های
نوین پردازش پس��ماند ) و شناسایی اراضی
مناسب جهت پیاده سازی فاز دوم این طرح
با ه��دف ورود حداقلی پس��ماند به مجتمع
ارادکوه به دلیل جلوگیری از تبعات زیس��ت
محیط��ی و مدیری��ت ش��یرابه بازدید کرد.

را در ته��ران و به تبع آن کاهش آالیندگی و هوای پاک
را ش��اهد باش��یم.به گفته وی ،این تفاهم نامه سرفصلی
داش��ت که مربوط به حوزه توس��عه مترو و اتوبوس و به
ویژه اتوبوس برقی و تاکسی های هیبریدی بود و امکانی
را فراهم می کند که س��طح مصرف سوخت را کاهش و
از تس��هیالت قانونی آن استفاده کنیم .زاکانی با اشاره به
توجه به توس��عه فناوری های نوی��ن در تفاهم با وزارت
نفت گفت :بنا شد با توسعه شرکت های دانش بنیان که
ناظر به مدیریت انرژی در تهران فعالیت می کنند دست
به دس��ت هم دهیم این موضوع را به ص��ورت فناورانه
پیگی��ری کنیم و هم به وزارت نفت و هم به ش��هرداری
کمک شود امکانات ،تسهیالت و حرکت در مسیر دانش
و اش��تغال پایدار را به ارمغان بیاورن��د .وی با بیان اینکه
باید با توس��عه زیر ساخت های شهری و کاهش مصرف
سوخت از تسهیالت استفاده کنیم افزود :یکی از این موارد
اصالح معابر بود که ما به ازای اصالح آن ،موجب کاهش
سفرهاو مصرف سوخت میشود بر همین اساس اصالح
 98تقاط��ع که  7۰۰کیلومتر راه مردم را کوتاه میکند در
برنام��ه ق��رار دارد و ما به ازای آن از موارد و تس��هیالت
این کار اس��تفاده می کنیم.شهردار تهران ضمن تسلیت
ش��هادت حضرت علی(ع) گفت :امسال در تصمیمی که
گرفته ش��د برای اولین بار طی  5۰س��الی که از تاسیس

برق قابل صرفه جویی اس��ت؛ بنا شد شروع این کار را از
طریق ساختمانهای شهرداری و ساختمان های مرتبط
با آن داشته باشیم؛ بخش دیگر در این سرفصل ایستگاه
های تغذیه و بهره مندی ماش��ین ها و موتور سیکلت ها
ب��رای مجموعه های برقی بود که قرار ش��د وزارت نیرو
مواردی را فراهم کند و وزارت نفت نیز توس��عه ایستگاه
های شارژ را مورد توجه قرار دهد .وی سرفصل بعدی در
تفاهم با وزارت نیرو را کارهای مش��ترک ناظر به آبهای
سطحی برشمرد و توضیح داد :تهران نیاز به  7۰۰کیلومتر
شبکه آبهای سطحی دارد که  5۳۰کیلومتر آن اجرا شده
و  17۰کیلومتر نیاز به توسعه داریم که طبق برنامه باید تا
سال  1۴2۰تکمیل شود ولی ما بنا داریم این کار را ظرف
 6س��ال انجام و با وزارت نیرو تعامل جدی داشته باشیم؛
همچنین قرار شد میزان تولید انرژی که انجام می دهیم
را وزارت نیرو از ما خریداری کند ،مثال در هشت مجموعه
فرامنطقه ای که از طریق نقاط تفکیک زباله ایجاد خواهد
ش��د در بخش هاضم ها و تولید انرژی وزارت نیرو از ما
خریداری کند و یک درآمد پایدار ش��هری را برای تهران
فراهم کنیم؛ عالوه بر این در رود دره فرحزاد اعمال قانون
از طریق وزارت نیرو برای پاکس��ازی آن و طراحی برای
خطوط انتقال انرژی به زیر زمین و آزادس��ازی فضاهای
زیر این خطوط فش��ار قوی برای امکان توس��عه شهری
در مناطق درگیر از دیگر تفاهمات با وزارت نیرو اس��ت.
زاکانی با بیان اینکه تفاهم نامه بعدی با نیروهای مسلح
امضا ش��د ،گفت :بخش عم��ده ای از زمینهایی که از
دوران قبل در شهرها بوده متعلق به نیروهای مسلح است
و قانون انتقال پادگانها به خارج از ش��هر نیازمند مراوده و
تعامل اس��ت و در این راستا پیرامون پادگان هایی مانند
 ،۰6جی ،دوش��ان تپه و کوهک نیازمند تفاهم هس��تیم،
بنابراین بنا شد در قالب یک تفاهم و چارچوب مشخص
این موضوع را پی بگیریم و در کنار آن ساخت و سازهایی
که این نهاد انجام می دهد نیز با شهرداری دنبال و مورد
تفاه��م قرار بگیرد و نهایتا تفاهم نامه کلی با س��تاد کل
نیروهای مس��لح امضا ش��د تا گره از مشکالت شهر باز
کنیم.

بهشت زهرا(س) می گذرد ،بنا شد در ماه مبارک رمضان
بهشت زهرا (س)  2۴ساعته باشد و در قطعات مربوط به
 ۳۰هزار شهید گرانقدر 2۴ ،ساعته ارائه خدمت می شود
و این مس��أله سبب شد که در ایام لیالی قدر عنایت ویژه
ای نسبت به بهشت زهرا(س) رقم بخورد و شب  21ماه
مبارک رمضان یک ش��ب تاریخی در این فضا بود؛ این
حکایت از این دارد که مسئولیت های ما سنگین است و
باید ناظر به ظرفیت های شهر دقت الزم را داشته باشیم.
ش��هردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه ماه ها طول کش��ید تا گروه های کارشناسی با هم
به بحث و تبادل نظر بپردازند و به یک چارچوب مشخص
برس��ند و بعد از آن منجر به یک تفاهم نامه جدی شود،
گفت :تفاهم نامه ای با وزارت نیرو در دو سطح در دستور
کار است؛ یکی ناظر به انرژی و برق از جمله پست های
برق که نیاز به بازبین��ی دارند و فرصت جدیدی را برای
ته��ران خلق می کند و دیگری ناظر به مصرف انرژی با
بازبینی در روشنایی معابر که چند هزار روشنایی ظرف دو
سال تغییر می کند تا  2۰۰مگاوات کاهش مصرف داشته
باشیم .شهردار تهران با بیان اینکه ما به ازای بهره مندی
ش��هر از یک روشنایی مناسب از طرفی به واسطه صرفه
جویی منابع الزم نیز فراهم می ش��ود ،افزود :همچنین با
مصرف درست برق در ساختمانها بالغ بر  26۰مگاوات

اجرای فاز دوم احداث زباله سوز  1000تنی در تهران

محمدمه��دی عزیزی مدیرعامل س��ازمان
مدیریت پس��ماند در این بازدید عنوان کرد:
یکی از برنامههای سازمان مدیریت پسماند
در راستای پیاده س��ازی اهداف طرح جامع
مدیریت پسماند  ،پیش بینی و برنامه ریزی
احداث  8ایس��تگاه  MRFب��رای تفکیک
اصولی و حداکثری پس��ماند ،فشرده سازی،
حل موضوع ش��یرابه ،کاه��ش معضل زباله
گ��ردی ،کاه��ش هزینه ه��ای جابجایی و
انتقال پسماند تا مجتمع آرادکوه ،جلوگیری
از میان رفتن پس��ماندهای خشک ارزشمند
همچون کاغ��ذ و شیش��ه و کاهش دفع و
دفن منابع ملی است.وی ادامه داد :تاکنون
احداث  ۴واحد سایت  MRFدر پهنه های
کوهک ( مناطق  ، )22-21-5سرخه حصار

( مناط��ق  ، )1۴-1۳-8حکیمی��ه ( مناطق
 )7-۴و آزادگان ( مناط��ق  )16-15-12در
راس��تای تحقق مدیریت یکپارچه پس��ماند
شهری تعیین تکلیف شده و سایر پهنههای
مناطق نیز در دست پیگیری است  .به گفته
عزیزی؛ با اجرای این طرح ،کلیه پسماندهای
مخلوط شهری وارد سایت پردازش شده و با
استفاده از تجهیزات نیمه اتوماتیک تفکیک،
کنت��رل حرکت و تصفیه ش��یرابه ،کنترل و
حذف بو و سایر ش��اخص ها و استانداردها
و ضواب��ط زیس��ت محیط��ی در نهای��ت
پس��ماندهابه چهار بخش شامل پسماند تر
( زیر سرندی ) با خلوص باال ( جهت تولید
کمپوس��ت ) ،پسماندهای خشک با ارزش (
جهت بازیافت و تولید مواد اولیه صنعتی ) ،

پسماندهای ریجکتی قابل بازیافت ( جهت
تولی��د انرژی و س��وخت ) و پس��ماندهای
ریجکت��ی غیر قابل بازیاف��ت ( جهت دفن
بهداشتی ) تقسیم میشود  .عزیزی تصریح
کرد :س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری
ته��ران در راس��تای فاز دوم ط��رح اجرایی
و یکپارچه س��ازی مدیریت پس��ماند شهر
تهران در قالب مش��ارکت س��رمایه گذاری
بخش خصوصی ( ح��دود  2۰۰۰۰میلیار د
ریال ) جهت نهایی سازی مدیریت پسماند
( از مرحل��ه جمع آوری پس��ماند از منازل تا
مرحله کاهش حداکثری دفن پسماند های
ریجکتی شهری در مجتمع آرادکوه ) در دو
پهن��ه حکیمی��ه ( مناطق  )7 - ۴و س��رخه
حصار ( مناطق  )۴ 1 - 1۳ - 8و مناطق 1

و  ۳پذیرنده حدود  2۰۰۰تن پسماند شهری
در شرق تهران اس��ت.وی گفت :با در نظر
گرفت��ن احداث ی��ک نیروگاه زباله س��وز با
ظرفیت حداقل  1۰۰۰تن پس��ماند در روز و
توان تولید انرژی حدود  51مگاوات ،احداث
کارخانه هاضم ب��ی هوازی با ظرفیت 15۰
تن در روز ،بهس��ازی و آماده سازی هاضم
 15۰تنی آبعلی به منظور مدیریت پس��ماند
های آلی جداسازی شده از خطوط MRF
برای استحصال برق حدود  ۳مگاوات و نیز
تولید کمپوس��ت (کودآلی) با کیفیت عالی ،
احداث تصفیه خانه ش��یرابه با ظرفیت 2۰۰
مت��ر مکع��ب در روز و  6دس��تگاه درایر با
ظرفیت ه��ر کدام  1۰۰ت��ن در روز خواهد
بود.

برای کنترل ریزگردها صورت میگیرد؛

احداث دو پارک جنگلی بزرگ در مرز بین ایران و عراق

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از ایجاد
دو پ��ارک در مرز ایران و عراق در مس��یر زایران اربعین
به منظور کنترل ریزگردها خب��ر داد .به گزارش «عصر
ایرانیان»  2۳فروردین  1۴۰1رئیس سازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری از ایجاد دو پارک جنگلی بزرگ در مس��یر
اربعی��ن بین ایران و عراق خب��ر داد و گفت:این پارکها
ب��رای ایج��اد رفاه زائری��ن و کنترل ریزگرده��ا احداث
میشوند.مس��عود منصور در گفت و گو با ایس��نا درباره
پروژه سیدالشهدا اظهار کرد :بخشی از این طرح در عراق
و در مس��یر زوار اربعین و بخش��ی دیگر از ان در ایران
قرار دارد .طبق پیشبینیهای انجام شده 15هزار هکتار

جنگلکاری درون ایران و  15هزار هکتار جنگلکاری در
عراق انجام میشود که  82کیلومتر از طول آن در داخل
عراق طراحی ش��ده اس��ت و در دو طرف جاده و در 2
ستون  5ردیفه نهالکاری انجام خواهد شد.وی افزود:قبل
از ش��یوع کرونا  15کیلومتر از این طرح اجرا شد اما در
دو سال اخیر به خاطر شرایط کرونایی کار جدیدی انجام
نشده اس��ت .امیدواریم که دستگاههای ذیربط همچون
وزارت کش��ور برای تکمیل این پ��روژه همکاری کنند.
چراکه فقط محیط زیس��ت در این زمینه مسئول نیست
و بسیاری از سازمانهای دیگر هم مسئولیت دارند.رئیس
س��ازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد :احداث دو

پارک  19۰۰هکتاری در عراق طراحی ش��ده اس��ت و
امیدواریم امسال وارد فاز اجرایی شود البته آغاز این اقدام
بسیار بستگی به توافقات و رایزنیهای دو کشور دارد.وی
ب��ا بیان اینکه این اقدام دو هدف را دنبال می کند،اظهار
کرد:هدف اول توسعه فضای سبز و کنترل ریزگردها است
و هدف دوم که ارزش بسیار زیادی دارد این است که این
پارک در مس��یر زوار امام حس��ین (ع) است و امیدواریم
که وزارت کش��ور و سایر دستگاه ها و وزارت امورخارجه
کشور عراق هم همکاری کنند تا برنامه تدوین شده اجرا
شود.رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در پاسخ
به این س��وال ایس��نا که چه گونههایی در این پارک ها

کاشته خواهد شد؟گفت :برپایه فنی تصمیمگیری میشود
که چه نهالی برای چه محیطی مناسب است بنابراین در
بخشی از این اراضی اکالیپتوس ،در بخشی گیاه آکاسیا
و در بخش��ی دیگر یک گونه کهور  -که در عرصههای
بیابانی و مایل به خشک کاشته میشود و با شرایط کم
آبی سازگار است  -کاش��ته خواهد شد.منصور در پایان
تصری��ح کرد :وظیفه تامین و تولی��د نهالها را ما تقبل
کردهایم و در نهالستان شهرستان مهران تولید میشوند و
چالهکنی و کاشت و مراقبت هم با مشارکت عراق انجام
خواهد ش��د و به طور کلی در هر هکتار  15۰اصله نهال
کاشته میشود.

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت:

مدیرکل منابع انس��انی معاونت توسعه وزارت
بهداشت درباره وضعیت استخدامهای وزارت
بهداش��ت ،پیگیری برای جذب  1۰۰هزار نفر
نی��رو در ای��ن وزارتخانه و نح��وه امتیازبندی
پرسنل بهداشت و درمانی فعال در بحران کرونا
برای استخدام ،توضیح داد.سیفاهلل مرادی در
گفتوگ��و با ایس��نا ،درب��اره آخرین وضعیت
مجوزهای استخدامی وزارت بهداشت ،گفت:
مجوز استخدام وزارت بهداشت در سال 1۳99

 100هزار نیرو در وزارت بهداشت استخدام میشوند

ب��ه تعداد  ۴۰هزار نفر بوده ک��ه تعداد  ۳هزار
مج��وز در مردادماه همان س��ال از بین افراد
حدنصابدار آزمون سال  1۳98استفاده شد و
مابقی مجوزها نیز از طریق آزمون استخدامی
 2۴بهمن ماه  1۳99اس��تفاده شد.وی درباره
درخواس��ت مجوز  1۰۰هزار نیرو برای وزارت
بهداش��ت در سال جاری نیز گفت :برای 1۰۰
هزار مجوز مطرح شده ،معاونت توسعه در حال
پیگیری از طریق سازمان اداری و استخدامی

کش��ور است .بر این اس��اس جلساتی در این
زمینه برگزار و مکاتباتی هم انجام شده است
که البته تاکنون منتج به نتیجه نش��ده است.
مرادی درباره جزئیات توزیع پزشکان عمومی
و دندانپزش��کان طرحی که اخیرا انجام شده
اس��ت ،ادامه داد :توزیع نوبت اول سال 1۴۰1
پزش��کان و دندانپزش��کان چند روز قبل آغاز
ش��ده و افراد مشمول این برنامه با مراجعه به
س��امانه الکترونیک ثبتنام میکنند .تاکنون

تعداد  51پزش��ک عمومی و  17دندانپزشک
عمومی ثبتنام کردهاند که این فرایند تا هفتم
اردیبهشت ماه  1۴۰1ادامه دارد و در تاریخ دهم
اردیبهش��ت ماه نتایج توزیع این نیروها اعالم
خواهد شد.مرادی درباره نحوه جذب نیروهای
بهداشتی و درمانی شرکتی که در عرصه کرونا
نقشآفرینی کردهاند و قرار بود برای استخدام
آنها امتیازاتی در نظر گرفته شود ،گفت :یکی
از امتیازاتی که برای پرسنل بهداشتی و درمانی

ش��رکتی که در کرونا نقشآفرینی کردند ،در
نظر گرفته شده ،امتیازاتی در خصوص سابقه
خدمتشان است؛ به طوری که به ازاء سنوات
خدمت دولتی ،از شرط سنی آنها کسر میشود.
وی افزود :همچنین خدمت در بخش کرونا نیز
امتیازبندی شده اس��ت؛ به این صورت که به
ازاء هر ماه خدمت در بخش کرونا  2امتیاز تا
حداکثر  2۰امتیاز عالوه بر کل امتیازات کسب
شده از سوی فرد ،در نظر گرفته میشود.
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اخبار
کالهبرداری  5میلیارد ریالی مشاور
امالک از مستأجران

جانش��ین پلی��س آگاه��ی تهران ب��زرگ از
دس��تگیری مش��اور امالکی خب��ر داد که 5
میلیارد ریال از مستاجران ،کالهبرداری کرده
بود.سرهنگ سعد اله گزافی در تشریح جزئیات
خبر فوق اظهار داشت :تعدادی از شهروندان
با ارائه شکوائیه قضائی مشابه از کالهبرداری
و اجاره دادن محل های مس��کونی توس��ط
یکی از مش��اوران امالک با م��دارک جعلی
خبر داده ک��ه بالفاصله بررس��ی تخصصی
موض��وع در اختیار تیمی از کارآگاهان پایگاه
دهم پلی��س آگاهی تهران ق��رار گرفت.وی
افزود :با آغاز تحقیقات تخصصی مش��خص
شد ،یکی از متصدیان مشاور امالک با شیوه
هایی متقلبانه از طریق سایت های اینترنتی
اف��رادی را که قصد داش��تند مل��ک خود را
اجاره بدهند شناس��ایی و با جعل مدارک ،در
غی��اب صاحبان ملک اقدام ب��ه تنظیم اجاره
نامه کرده و بعد از تس��ویه حس��اب کامل با
فرد مس��تاجر واحدهای س��ایر افراد را بدون
اذن مالک تحویل چند مس��تاجر داده است.
جانش��ین پلیس آگاهی تهران ادام��ه داد :با
توجه به متواری بودن متهم پرونده ،شناسایی
مخفیگاه و دستگیری این فرد در دستور کار
قرار گرفت و کارآگاه��ان پایگاه دهم موفق
شدند مخفیگاه وی شناسایی کنند.سرهنگ
گزافی به دس��تگیری مته��م و اعتراف وی
ب��ه  1۰فقره کالهب��رداری و جعل مدارک با
همکاری همدستش اش��اره کرد و گفت :در
ش��اخه دیگری از تحقیقات کارآگاهان متهم
دوم پرونده نیز دس��تگیر ش��د و کارشناسان
ارزش ریال��ی اموال کالهبرداری ش��ده را 5
میلیارد ریال اعالم کرده اند.
تزریق دُ ز سوم واکسن ،بستری را بیش
از  80درصد کاهش میدهد

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت گفت:مطالعات بینالمللی انجام شده
نشان دهنده این است که دریافت نوبت سوم
واکسن،میزان بستری در بیمارستان به علت
ابتال به س��ویه جدید امیک��رون را تا بیش از
 8۰درص��د کاه��ش میدهد.محم��د مهدی
گویا،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
وزارت بهداش��ت با بیان اینکه در حال حاضر
هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود
ندارد،گف��ت :در روزه��ای اوج بیماری کرونا
در ماههای مرداد و ش��هریور  1۴۰۰ش��اهد
مش��ارکت وس��یع جامعه در واکسیناس��یون
کووید 19-بودیم و برخی روزها بیش از یک
و نیم میلیون تزریق واکس��ن انجام میش��د
ولیک��ن با افزایش پوش��ش واکسیناس��یون
نوبتهای اول و دوم و کاهش موارد بیماری
به ویژه با فروکش کردن موج ششم در طی
 2م��اه اخیر موارد مراجعه گروههای هدف به
پایگاه های واکسیناسیون کاهش جدید داشته
و تع��داد مراجعین روزانه به حدود  6۰الی 7۰
هزار نفر کاهش داشته است .وی افزود :در
حال حاضر نزدیک به  6۴میلیون و ۳۰۰هزار
نفر نوب��ت اول 57 ،میلی��ون و 5۰۰هزار نفر
نوبت دوم و  26میلیون و  9۰۰هزار نفر نوبت
س��وم دریافت کردهاند .گرچه پوش��ش نوبت
اول و دوم در افراد در گروه س��نی باالی 5۰
سال باالی  9۰درصد و نوبت سوم نیز باالی
 75درصد است ولیکن در گروههای سنی زیر
 ۴۰س��ال و به ویژه در گروه س��نی  5تا 12
سال شاهد بیشترین تعداد افرادی هستیم که
هنوز برای دریافت نوبتهای واکسن مراجعه
نکرده و تاخیر دارند.
کشف  8میلیارد ریالی داروی تقلبی از
یک داروخانه

معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ از کش��ف  87هزار و  ۳55قلم داروی
تقلبی از یک داروخانه در ش��مال تهران خبر
داد.سرگرد محمد زیدی در جزئیات خبر فوق
اظهار داشت :با توجه به دریافت خبری مبنی
بر ف��روش داروهای قاچاق و تقلبی توس��ط
مال��ک ی��ک داروخان��ه در محله پاس��داران
بررس��ی موضوع به صورت ویژه در دس��تور
کار ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی
پایتخت قرار گرفت.وی ادامه داد :با شناسایی
داروخان��ه و انب��ار کاالهای قاچ��اق و تقلبی
تیمی از ماموران ب��ا هماهنگی های قضائی
به همراه نماینده دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی ازمح��ل بازدید ک��رده و  87هزار و
 ۳55قلم انواع قرص ش��ربت کپسول و کرم
قاچاق و تقلبی کش��ف شد.سرگرد زیدی به
دستگیری یک متهم در این رابطه اشاره کرد
و گفت:کارشناسان ارزش این اقالم را حدود
 8میلیارد ریال برآوردکرده اند.

اخبار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

دوشنبه  5ارديبهشت  23 1401رمضان 1443
 25آپريل  2022شماره 3536

اقتصاد خرد
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اخبار
آغاز مقابله با قاچاق لوازم خانگی از
آخر اردیبهشت

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) اعالم کرد که طرح مقابله با
کاالی قاچاق و تقلبی از پایان اردیبهشت در
بخش لوازم خانگی آغاز میش��ود.به گزارش
ایسنا،محمد مهدی برادران با اشاره به ابالغیه
رئیسجمهور مبنی بر تشدید مقابله با کاالی
قاچاق و تقلب��ی ،اظهار کرد :بر این اس��اس
ماهان��ه اقدامات تکمیلی برای ارتقاء س��طح
شفافیت بازار و کیفیت برای رسیدن به اهداف
طرح یعنی کاالی مطمئن ،داخلی و استاندارد
و همچنین واردات قانونی انجام میشود.وی
با اشاره به اجرای طرح مقابله با کاالی قاچاق
و تقلبی در بخش ل��وازم یدکی در فروردین،
گفت :از پایان اردیبهش��ت م��اه این طرح در
بخش لوازم خانگی اجرا خواهد ش��د و بعد به
ترتیب در حوزه محصوالت دخانی ،آرایشی و
بهداشتی و پوشاک اجرا خواهد شد.برادران با
بیان اینکه هر ماه یکی از کاالها در دستور کار
طرح مقابله با قاچ��اق و تقلب قرار می گیرد،
تصریح کرد :این طرح ب��ا همکاری اصناف،
انجمنها و سازمانهای نظارتی اجرا میشود.
البته این طرح نافی س��ایر طرحهای مقابله با
قاچاق نیست بلکه برای بررسی بیشتر به ویژه
در حوزه تکمیل سامانهها انجام میشود.
ساخت و تحویل  30هزار مسکن
محرومان

به گ��زارش عصرایرانیان به نقل از وزارت راه
و شهرسازی ،حمیدرضا سهرابی در خصوص
احداث واحدهای مسکن شهری توسط بنیاد
در س��ال جدید اظه��ار کرد :در س��ال 1۴۰1
بنیاد مس��کن احداث  2۰هزار واحد مسکونی
را عالوه بر اجرای طرح نهضت ملی مس��کن
برعه��ده دارد که ش��امل پروژههای اقش��ار
کمدرآمد اس��ت و ح��دود  12ه��زار واحد از
گذش��ته به  2۰هزار واحد متصل ش��ده است
که امیدواریم در سال جاری بتوانیم واحدهای
باقیمان��ده را به بهرهبرداری برس��انیم.معاون
مسکن شهری بنیاد مس��کن ادامه داد :بنیاد
مس��کن انقالب اس��المی همچنین  1۰هزار
واحد با شهرداری تهران تفاهم کرده است که
 ۳هزار واحد آن در اسفند کلنگ زنی و عملیات
اجرایی آن آغاز شده است و  7هزار واحد نیز تا
پایان خردادماه تعیین تکلیف و عملیات اجرایی
آنها آغاز خواهد شد.گفتنی است ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی عالوه بر اجرای طرح نهضت
ملی مسکن احداث واحدهای مسکونی را در
مناطق شهری و همچنین روستاها برای اقشار
کمدرآمد در دستور کار دارد.
برنامهریزی برای تولید  1.6میلیون
دستگاه خودرو

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به برنامهریزی برای
یک میلیون و  6۰۰هزار دستگاه خودرو گفت:
وزارت صم��ت در ت��الش برای پاس��خدهی
مناسب به تقاضای بازار است و در این راستا،
واردات خودرو نیز در دستور کار خواهد بود.به
گزارش ایرنا ،عبداهلل توکلیالهیجانی اظهار
کرد :برنامه امسال تولید یک میلیون و 6۰۰
هزار دس��تگاه خودرو بوده که یک میلیون و
 ۴۰۰ه��زار دس��تگاه آن برپای��ه پلتفرمهای
داخل��ی خواهد بود.وی بیانداش��ت :افزایش
تولی��د مهمتری��ن اس��تراتژی کوتاهمدت در
این صنعت اس��ت ،مشروط به اینکه متاثر از
تحریمها اتفاق تازهای را شاهد نباشیم.توکلی
ادام��هداد :همچنین حذف قرعهکش��ی تابع
افزایش تولید خودرو اس��ت و در این راس��تا،
قرعهکش��ی ب��رای خرید خودروی ش��اهین
حذف ش��ده اس��ت .وی اظهار داشت :اکنون
دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار کردن
روی تولید خودروی اقتصادی هستند و به این
منظور کنسرسیومی از قطعهسازان هم شکل
گرفته اس��ت و مواردی همچون تامین مالی
زنجیرهای ،هزینههای سربار خودروسازان را
کاهش خواهد داد .وی خاطرنشانکرد :یکی
از پروژههای  9گان��ه تحولی وزارت صمت،
افزایش صادرات خودرو است و در این راستا
روی بازار کشورهایی خاص برنامهریزی شده
اس��ت.به گفته این مقام مس��وول ،س��ازمان
توس��عه تجارت روی بازاره��ا مطالعه و کار
کرده اس��ت و محصوالت ساخت شده روی
چهار پلتفرم اصلی موج��ود قابلیت صادرات
به کش��ورهای هدف را خواهند داش��ت .وی
تصریحک��رد :اکن��ون در ه��ر ی��ک از چهار
پلتفرم یاد ش��ده تقاضاهایی از دیگر کشورها
به خودروسازان داخلی رسیده است و به نظر
میرس��د با پوس��تاندازی پلتفرمی ،اهداف
صادراتی در این حوزه قابل دسترسی است.

سهم کشاورزان از قیمت محصوالت کشاورزی تنها  27درصد است

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب،
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ،گفت:
تنها  27درصد از قیمت محصولی که در بازار
به فروش میرسد به جیب کشاورزان میرود
و  7۳درصد از آن سهم دالالن و واسطهها
می ش��ود.به گزارش خان��ه ملت،ذبیح اهلل
اعظمی ساردوئی در خصوص دالیل افزایش
قیمت برخی از محصوالت کش��اورزی در
بازار ،اظهار کرد :در اقتصاد کشاورزی مبحثی

به نام منحنیهای تارعنکبوتی وجود دارد به
این معن��ا که کاهش قیم��ت محصوالت
منجر به کاهش س��طح زیر کشت آنها در
سال بعد میشود و این اقدام منجر به برهم
خ��وردن عرضه و تقاضا در ب��ازار میگردد.
عضو هیات رئیسه کمیس��یون کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیس��ت مجلس
ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه س��ال
گذشته کشاورزان گوجه کار در جنوب استان

کرمان متضرر شدند و کشاورزان بوشهری
هر کیلوگرم گوجه فرنگی را کمتر از  ۴هزار
تومان به فروش رساندن ،عنوان کرد :علی
رغم اینکه برداشت گوجه فرنگی در جنوب
استان کرمان و شرق هرمزگان از اسفندماه
آغاز ش��ده کم��اکان قیم��ت این محصول
کاهش پیدا نکرده اس��ت زیرا کارخانههای
صنایع تبدیلی همزمان با آغاز فصل برداشت
موظ��ف به فعالیت ش��دهاند تا محصوالت

درج��ه  ۳در اختی��ار آنها قرار بگی��رد و این
موضوع حجم محصول عرضه شده به بازار
را کاهش داده اس��ت.وی با تاکید بر اینکه
تنها  27درصد از قیمت محصولی که در بازار
به فروش میرسد به جیب کشاورزان میرود
و  7۳درصد از آن سهم دالالن و واسطهها
است ،عنوان کرد :متاسفانه افزایش قیمت
محصوالت کش��اورزی به زیان کشاورزان
و مصرفکنن��دگان اس��ت .وزارت جه��اد

پشتیبانی امور دام واردات دانه
روغنی را جایگزین کنجاله کرد

کشاورزی قول داده است تا سهم کشاورزان
از قیمت محصوالت را به  7۰درصد افزایش
دهد اگ��ر این میزان به  5۰درصد نیز تغییر
کند دستاورد بسیار بزرگی برای کشاورزان
محسوب میشود.

با احداث  ۴0شهر جدید صورت می گیرد؛

نوسازی بافت فرسوده زیر سایه شهرسازیهای جدید

در حالی وزیر راه و شهرس��ازی از احداث  ۳۰تا  ۴۰ش��هر
جدید در کشور خبر داده که برخی کارشناسان و شهرسازان
معتقدند بودجه احداث شهرهای جدید به نوسازی بافتهای
فرسوده اختصاص یابد.به گزارش مهر ،اخیراً رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی در نشست با سرپرست ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) با موضوع نهضت ملی مس��کن از برنامه
وزارت راه ب��رای احداث  ۳۰تا  ۴۰ش��هر جدید در کش��ور
خبر داد.به گفته قاس��می ،در شهرهای جدید با استفاده از
زمینهای تخصیص یافته به ساخت مسکن در نهضت ملی
مسکن ،عالوه بر ساخت مسکن از طریق تبدیل زمینها
باید خلق درآمد شده و درآمدهای حاصل در راستای پیشبرد
نهضت ملی مسکن صرف ش��ود.وزیر راه و شهرسازی با
اش��اره به اینکه باید در ش��هرهای جدی��د  6۰۰هزار واحد
مسکونی ساخته شود افزود :احداث  ۳۰تا  ۴۰شهر جدید در
کل کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

س�اخت ش�هرهای جدی�د از نظر اقتص�ادی به صرفه


نیست

برخی کارشناس��ان شهرس��ازی بر این اعتقادند که انتقال
زیرس��اختها ،خصوص�� ًا آب و برق ک��ه در حال حاضر با
مضیقه روبهرو هستیم به شهرهای جدید دشوار است .آنها
معتقدند تأمین هزینههای انتقال زیرس��اختهای احداث
شهرهای جدید از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست یا بسیار
هزینه بر است.حنیفی یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی
است وی با اشاره به تالش دولت برای اجرای طرح نهضت
ملی مسکن و ساخت  ۴میلیون واحد مسکونی در  ۴سال
ک��ه خود هزینههای باالیی دارد ،اظهار کرد :یکی دیگر از
مشکالت ش��هرهای جدید ،عدم پذیرش انتقال ساکنان
ش��هرهای بزرگ به ش��هرهای جدید پیرامونی آن است.
این مدرس دانش��گاه ادامه داد :در حال حاضر بس��یاری از
شهرهای جدید به جز یکی دو شهر جدید پیرامون تهران
با مش��کل جمعیتی مواجه هستند؛ به خصوص که برخی
زیرساختهای حمل و نقلی آنها از جمله مترو هنوز تأمین
نشده است.وی با بیان اینکه برای احداث شهرهای جدید،
دولت چارهای ندارد جز اینکه اراضی دورافتاده از شهرهای
مادر که قیمت پایینتری دارند و مقرون به صرفه هستند
را اختصاص دهد ،تصریح کرد :این اتفاق س��بب میشود
تا هم هزینههای تأمین زیرس��اختها افزایش یابد و هم
میزان اس��تقبال شهروندان برای جابهجایی به این شهرها
کاهش یابد.وی خاطرنش��ان کرد :چنی��ن تجربهای را در
مس��کن مهر داشتیم که برخی اراضی کنار شهرها به این
طرح داده ش��د ولی هنوز هم با وجود گذش��ت یک دهه،
ساکنان برخی سایتهای مسکن مهر در تعدادی از شهرها
از مشکالت زیرساختی رنج میبرند.به گفته این کارشناس
شهرسازی ،اگر بافتهای فرسوده که هم زیرساخت دارند
و هم جمعیت ،احیا شوند ،مشکالت کمبود مسکن نوساز
در بسیاری از شهرها خصوص ًا کالنشهرها که با محدودیت
زمین روبهرو هستند ،برطرف میشود.

میشود.

دبیر کانون سراس�ری انبوه س�ازان :از سواحل مکران


غافل شدهایم

وزی�ر راه و شهرس�ازی :در مس�کن مه�ر ب�ه ج�ای


شهرسازی ،مسکن سازی صرف اتفاق افتاد

قاس��می وزیر راه و شهرس��ازی دو هفته قبل نیز در سفر
اس��تانی هیئت دولت به البرز و در بازدید از زیرساختهای
شهر جدید هشتگرد با اشاره به مشکالت زیرساختی این
ش��هر جدید اظهار کرد :پروژه مس��کن مه��ر اگرچه یک
کار بزرگ محسوب میش��ود اما بهجای شهرسازی فقط
مسکنسازی شده اس��ت.وی تأکید کرد :در طرح نهضت
ملی مسکن  ۳۰مشکل زیرساختی برطرف شده است و در
صندوق ملی مسکن برای زیرساختها و نیازها نیز اعتباری
را پیشبینی کردهایم.

معاون س�ابق وزیر راه  40:شهرک جدید در کشور در


حال احداث است

حبیب اهلل طاهرخانی معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل پیشین شرکت عمران شهرهای جدید مهرماه
سال گذشته از پیش بینی ساخت  1۳2هزار واحد مسکونی
و سکونت  ۴۳۰هزار نفر در  ۴۰شهرک مسکونی سراسر
کشور خبر داده بود.وی درباره جزئیات احداث  ۴۰شهرک
جدید در کش��ور اظهار کرد :این  ۴۰ش��هرک در مراحل
مختلف از مکانیابی تا شروع عملیات اجرایی هستند که در
 1۴استان شامل تهران ،البرز ،فارس ،اصفهان ،کردستان،
مازندران ،گلستان ،آذربایجان شرقی ،هرمزگان ،کرمان،
اردبیل یزد ،س��منان و خراسان جنوبی ساخته میشود.به
گفته معاون سابق وزیر راه و شهرسازی ،مطالعات ساخت
این  ۴۰ش��هرک به اتمام رسیده است که بخشی از آنها
در ح��ال طی کردن اخذ مصوب��ات و مجوزها از کارگروه
برنامهریزی و توسعه استانهای مربوطه قرار دارند؛ برخی
از آنها هم ش��امل این مراحل را طی کردهاند و در دستور
کار اخذ مصوبه از شورای عالی شهرسازی و معماری قرار
دارند؛ یک مورد هم به تصویب شورای عالی شهرسازی
رسیده است؛ اخذ مصوبه ساخت  ۴شهرک در دستور کار
شورای عالی شهرسازی است.مدیرعامل پیشین شرکت

عمران ش��هرهای جدید گفت 1۳2 :هزار واحد مسکونی
برای استقرار  ۴۳۰هزار نفر در این  ۴۰شهرک پیش بینی
شده است تا بخشی از نیاز مسکن شهروندان در مناطق با
محدودیت توسعه شهرها ،پیش بینی شده است.
بازگشت شهرک سازی به تهران؟



طاهرخانی با بیان اینکه س��اخت سه ش��هرک در استان
تهران برنامهریزی ش��ده گفت :فرایند صدور مجوز احداث
این شهرکها در مراحل مختلف قرار دارند به عنوان مثال
هم در شرق و هم در جنوب غرب تهران مکانیابی ساخت
این ش��هرکها انجام شده و باید به تصویب شورای عالی
شهرسازی برسد.
جزئیات شهرکهایی که قرار است ساخته شود



وی درباره سایر استانها اظهار کرد :در البرز یک شهرک
به مس��احت  ۳۰۰هکتار و جمعیت پذی��ری  26هزار نفر
با تعداد  788۰واحد مس��کونی ،در اس��تان اصفهان یک
شهرک به مساحت  1۴59هکتار ،جمعیت پذیری  29هزار
نفر و تعداد  879۰واحد مسکونی ،در فارس  7شهرک ،در
خراسان جنوبی یک شهرک ،در کردستان ساخت شهرک
نیشتیمان با مساحت  ۴۰۳هکتار ،جمعیتپذیری  27هزار
نفر و  818۰واحد مسکونی آغاز شده است.طاهرخانی در
ادامه افزود :در مازندران  1۰ش��هرک برای  6شهرستان با
مس��احت  7۳7هکتار 6۰ ،هزار و  1۰۰نفر جمعیتپذیری
و  1821۰واحد مس��کونی ،در گلس��تان  7ش��هرک در 7
شهرس��تان این استان به مساحت  182۰هکتار ،جمعیت
پذیری  885۰۰نفر برای س��اخت  26ه��زار و  82۰واحد
مس��کونی ،در آذربایجان شرقی  2ش��هرک که یکی در
دست مطالعه بوده و شهرک دیگر با مساحت  269هکتار،
جمعیت پذیری  258۰۰نفر و  782۰واحد مس��کونی ،در
هرمزگان  2ش��هرک به مس��احت  865هکتار ،در استان
کرمان یک ش��هرک به مس��احت  ۳5۰هکتار ،در استان
اردبیل یک ش��هرک به مس��احت  285هکتار ،در استان
یزد  ۳شهر و نهایت ًا در استان سمنان یک شهرک ساخته

فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار
کرد :برای س��اخت شهرهای جدید باید اولویت به آمایش
سرزمینی و طرحهای توسعهای داده شود تا مکانیابی آنها
مناسب باشد؛ همچنین باید اعالم شود شهرهای جدیدی
که مد نظر وزیر راه و شهرس��ازی است ،قرار است در کنار
کدام ش��هرهای مادر احداث شود.وی ادامه داد :بارها رهبر
معظم انقالب نسبت به انتقال جمعیت به سواحل مکران به
دلیل نزدیکی به آب و امکان استفاده از آب شیرین کنهای
صنعتی برای تأمین زیرس��اخت این شهرها تأکید کردهاند
ولی از اجرای این دس��تور رهبر انق��الب غافل ماندهایم و
حت��ی برخی پهنههای س��احلی جنوب کش��ور به تدریج
در حال خالی ش��دن از سکنه اس��ت.وی با بیان اینکه در
برخی ش��هرهای جدید علی رغم گذشت دو دهه از زمان
احداث آنها ،هنوز خبری از زیرس��اختها نیست و ساکنان
این شهرها با مش��کالت عدیده روبهرو هستند ،گفت :به
جز شهرهای جدید اطراف پایتخت ،سایر شهرهای جدید
کمبودهایی خصوص ًا از نظر حمل و نقل دارند؛ ضمن اینکه
متروی شهرهای جدید پردیس و پرند علی رغم آنکه بارها
وعده احداث داده شده بود ،هنوز یا تکمیل نشدهاند (پرند) یا
شروع به ساخت آنها به تعویق افتاده است (پردیس).

نوس�ازی  140ه�زار هکتار بافت فرس�وده در اولویت


نسبت به ساخت شهر جدید باشد

پورحاجت با بیان اینکه باید نوسازی بافتهای فرسوده نسبت
به ساخت شهرهای جدید در اولویت باشد ،گفت 1۴۰ :هزار
هکتار بافت فرس��وده در کشور داریم زیرساختهای الزم
برای زندگی را دارند ولی برای نوس��ازی آنها برنامهریزی
نشده است.وی ادامه داد :بر اساس برنامه ششم توسعه باید
ساالنه  1۰درصد بافتهای ناکارآمد شهری نوسازی میشد
که از این برنامه به شدت عقب هستیم؛ اولویت وزارت راه
و شهرسازی در دولت قبلی ،تکمیل مسکن مهرهای باقی
مانده بود.رئیس کانون انبوه سازان خوزستان تصریح کرد:
دو شهر جدید شیرین شهر و رامین در خوزستان که یکی
در  ۳5کیلومتری شمال و دیگری تقریب ًا با همین فاصله در
جنوب اهواز قرار دارند حتی شیرین شهر امکانات زیرساختی
خوبی دارد اما چندان با استقبال خوزستانیها مواجه نشدهاند؛
قرار است بخشی از نهضت ملی مسکن خوزستان در این
دو شهر جدید اجرایی شود.
اهمیت اشتغال ساکنان شهرهای جدید



وی یکی دیگر از موارد مهم در ساخت شهرهای جدید را
در نظر گرفتن اهمیت اشتغال ساکنان این شهرها دانست
و گفت :نباید این ش��هرها به عنوان مساکن خوابگاهی در
نظر گرفته ش��وند .ضمن اینکه توجه به امکانات رفاهی،
بهداشتی ،آموزشی و سایر موارد نیز از اولویتهای ساخت
شهرهای جدید است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد؛

حمایت از شرکتهای صادراتی کوچک و متوسط برای ورود به بازار آلمان

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران
از اعزام  2۳ش��رکت تولیدی-صادراتی به
آلم��ان به منظور ارائه کم��ک حرفهای به
بخش خصوصی و در جه��ت صادرات به
بازار این کش��ور از سوی این سازمان خبر
داد.به گ��زارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا
به نقل از س��ازمان توسعه تجارت ،علیرضا
پیمانپ��اک اظهار کرد :س��ازمان توس��عه
تجارت ایران با همکاری مرکز بینالمللی
تجارت و با هدف حمایت از ش��رکتهای
صادراتی کوچک و متوس��ط برای ورود به
بازار کش��ور آلمان نسبت به اعزام مدیران

 2۳ش��رکت به این کش��ور اقدام کرد.وی
افزود :مدیران ش��رکتهای منتخب از ۴تا
 2۴اردیبهشت ماه سال جاری در شهرهای
کلن و هامبورگ حضور خواهند داشت و در
این مدت با حضور در نشس��تهای B2B
با ش��رکتهای آلمانی ت��الش میکنند تا
زمینههای الزم را برای صادرات به کشور
آلم��ان فراه��م کنند .مع��اون وزیر صمت
اظهار کرد :عالوه بر نشس��تهای ،B2B
برنامههای آموزشی ،بازدید از شرکتهای
آلمان��ی ،نمایش��گاهها و زیرس��اختهای
مرتبط با تج��ارت در برنامه گروه اعزامی

گنجانده شده است .در این برنامه مدیران
عامل یا اعضای هیات مدیره شرکتهای
کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی فعال
در حوزهه��ای مورد تأکید ش��امل گیاهان
دارویی ،میوه و سبزیجات ،قطعات خودرو،
محصوالت پتروشیمی ،فنآوری اطالعات
و ارتباط��ات ،گردش��گری و دانشبنیان و
همچنین شرکتهای فعال در حوزه دارو و
مواد غذایی حضور دارند.شرکتهای حاضر
در این رویداد از بین  1۰۰شرکتی که طی
فراخوان س��ازمان توسعه تجارت ایران در
آبان ماه س��ال گذش��ته درخواست حضور

در ای��ن روی��داد را کرده بودند ،طی س��ه
مرحله مصاحبه تخصصی انتخاب شدهاند.
ش��رکتهای ایرانی اعزام ش��ده در طول
حضور  2۰روزه خود در آلمان آموزشهایی
نیز در خصوص نح��وه تنظیم قراردادهای
تجاری ،مدیریت تغییر و نوآوری ،کس��ب
و کاره��ای دیجیتال��ی و مدیری��ت پروژه
خواهند داش��ت.در برنامه ف��وق بازدید از
ش��رکتهای مهم کش��ور آلمان از جمله
برندهای مطرح خودروسازی نیز گنجانده
شده است .شایان ذکر است که این برنامه
ب��ه عنوان یکی از اقدام��ات عملی مربوط

به پروژه همکاریهای س��ازمان توس��عه
تجارت ایران با مرک��ز بینالمللی تجارت
قرار اس��ت مجدداً برای گ��روه دیگری از
ش��رکتهای صادرات��ی به کش��ور آلمان
و ایتالی��ا در ماهه��ای پیش رو اجرا ش��ود.
س��ازمان توس��عه تجارت ایران همکاری
عمل��ی خود را با مرک��ز بینالمللی تجارت
 ITCاز س��ال  1۳98و در قال��ب «پروژه
کمکه��ای فنی در حوزه تج��ارت» آغاز
کرد که تدوین راهبرد ملی صادرات ایران
یکی از اساسیترین فعالیتهای این پروژه
در گامهای نخست به شمار میرود.

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک مطرح کرد؛

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک با بیان اینکه وزارت
جهاد کش��اورزی به جای کنترل بازار گوش��ت فشار
بر دامداران را مضاعف کرده اس��ت ،گفت :نمیتوان
به دنبال امینت غذایی بود اما خواس��ته و ناخواس��ته
اعمال فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داد.به گزارش
ایلنا،افش��ین صدر دادرس با اش��اره به دالیل شکاف
قیم��ت دام زن��ده و گوش��ت در بازار ،گفت :س��امانه
بازارگاه در ش��هریور  98رس��ما فعالیت خ��ود را آغاز
ک��رد و از این زمان ب��ه بعد وزارت جهادکش��اورزی
رس��ما متولی تامین ،توزیع و تنظی��م بازار نهادههای
دامی در کش��ور ش��د .وی با انتقاد از سیاست وزارت
کشاورزی در توزیع نهادههای دامی ،افزود :وزارتخانه
برای توزیع نهادههای دام و طیور اولویت گذاری کرد
و به ترتیب به مرغداران ،دامداران صنعتی و دامداران

فشار مضاعف وزارت جهاد کشاورزی بر دامداران

عشایری نهاده تخصیص داده شد .این ترتیب اولویت
تخصیص نهاده باعث ش��د دام س��بک روس��تایی و
عشایری که بیشترین حجم تولید گوشت در کشور را
برعهده دارند کمترین نهاده را دریافت کنند.این فعال
اقتصادی با بیان اینکه کمتر از  1۰درصد از نهاده مورد
نیاز دامداران عشایری و روستایی با ارز  ۴2۰۰تومانی
تامین ش��د ،خاطر نش��ان کرد :دامدار عشایری برای
تامین نیاز اقدام به خرید نهاده از بازار آزاد کرد .قیمت
جو به عنوان نهاده پایه در س��ال  ،98با ارز ترجیحی
کیلوی��ی  1۳5۰هزار تومان و در ب��ازار آزاد قیمت آن
کیلویی  15۰۰تومان بود .قیمت جو بعد از پایان دولت
دوازدهم به کیلویی  5۳۰۰تومان و در دولت سیزدهم
به مرز  8هزار تومان رس��یده است.وی با بیان اینکه
ورود دولت در فرآیند تامین و توزیع نهادهها نظم این

ب��ازار را برهم زد ،تصریح کرد :نمیتوان از دامدارانی
که نه��اده با نرخ آزاد خریداری کردند انتظار داش��ت
که تابع قیمتگذاری دس��توری باشند .افزایش قیمت
نهاده با شیوع بیماری کرونا و افت قدرت خرید مردم
مصادف ش��د و میزان مصرف گوش��ت را کاهش داد.
باید بگویم که فاکتور کشش قیمتی بازار ،متناسب با
قیمت تمام ش��ده رشد نکرد چرا که میزان توان خرید
مردم کاهش و در نتیجه دام در دست دامدار ماند.صدر
دادرس با اشاره به قانون خرید تضمینی و حمایتی دام
از سوی دولت ،اضافه کرد :سال گذشته خرید حمایتی
به درستی صورت نگرفت ،عالوه بر آن روند صادرات
دام که میتوانست به ادامه حیات دامداران کمک کند
متوقف ش��د.وی بخشنامه توقف ص��ادرات دام زنده
در س��ال جدید را در راستای اعمال فشار مضاعف به

دامداران دانست و افزود :به نظر من هدف از تصویب
چنین مصوباتی کاهش بیش��تر قیمت دام زنده است؛
وزارت جهاد کش��اورزی به جای کنترل بازار گوشت
فشار بر دامداران را مضاعف کرده است .نمیتوان به
دنبال امینت غذایی بود اما خواسته و ناخواسته اعمال
فش��ار بر تولیدکنن��دگان را افزایش داد اگر سیاس��ت
گذاریها منجر به حذف تولیدکنندگان ش��ود نش��ان
میدهد که به دنبال منافعی غیر منافع ملی هس��تیم.
رییس اتحادیه مرکزی دام س��بک ،واردات را مترداف
توقف روند تولید دانست و افزود :مطابق با فرمایشات
رهبری در صورتی که کاالی مش��ابه در داخل کشور
تولید میش��ود نباید واردات انجام شود ،تولید گوشت
در کشور انجام میشود از اینرو باید زمینههای تولید
فراهم شود تا بتواند به مسیر خود ادامه داد.

با تصمیم وزارت جهاد کش��اورزی ،شرکت
پشتیبانی امور دام بخشی از ذخایر راهبردی
کنجاله را از طریق واردات دانه های روغنی
تامی��ن می کند.به گزارش مهر در راس��تای
تامی��ن ذخائ��ر راهب��ردی کش��ور و اجرای
سیاس��ت های کالن دولت س��یزدهم مبنی
بر توس��عه اش��تغال و افزایش تولید داخل و
همچنی��ن ایجاد ارزش افزوده برای کش��ور
مقرر ش��د ش��رکت پش��تیبانی امور دام به
جای واردات کنجاله با اس��تفاده از پتانسیل
کارخانجات روغنکش��ی ،دانه روغنی س��ویا
وارد کش��ور کند.بر اساس این طرح ،کنجاله
اس��تحصالی از واردات دانه از طریق شرکت
پش��تیبانی امور دام در سامانه بازارگاه توزیع
ش��ده و روغن اس��تحصالی نی��ز در اختیار
شرکت بازرگانی دولتی قرار خواهد گرفت تا
ضمن تامین ذخایر راهبردی ،بخشی از نیاز
بازار روغن نباتی از این طریق تامین ش��ود.
بنا بر این گزارش در جلس��ه کارگروه تنظیم
بازار دولت قبل در خرداد ماه  1۴۰۰تصویب
شد تا  ۳۰۰هزار تن دانه روغنی سویا توسط
ش��رکت بازرگانی دولتی برای تامین ذخایر
راهب��ردی روغن خام و کنجاله س��ویا وارد
کشور شود که متاس��فانه با کارشکنی های
صورت گرفته تا کن��ون این مصوبه اجرایی
نشده بود.
قیمت هر متر خانه در تهران  7برابر
شد

آمار بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط
قیمت فروش ه��ر متر خانه در ته��ران از 5
میلی��ون تومان در پایان س��ال  1۳96به ۳5
میلیون تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته
رسیده که بیش از  7برابر شده است.به گزارش
ایس��نا ،در آمارهای اقتص��ادی بانک مرکزی
تحوالت متوسط قیمت فروش هر متر خانه
در تهران از سال  1۳96تا پایان اسفندماه سال
گذشته ثبت ش��ده که متوسط قیمت فروش
هر متر خانه در تهران در پایان س��ال 1۳96
به میزان  5میلی��ون و  76۰هزار تومان بوده
است.این رقم در ابتدای سال  1۳97با کاهش
نسبت به پایان سال قبل ،به  5میلیون و 5۳۰
هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر خانه در
تهران در پایان همان س��ال معادل  9میلیون
و  97۰هزار تومان شد.در ابتدای سال 1۳98
نیز ،متوسط قیمت هر متر خانه در تهران 11
میلی��ون و  27۰هزار تومان بوده که در پایان
آن س��ال به  1۴میلون و  ۴۰۰ه��زار تومان
رسید.از س��وی دیگر ،متوسط قیمت هر متر
خانه در تهران در ابتدای سال  1۳99با قیمت
 15میلیون و  ۳۰۰هزار تومان شروع کرد و در
پایان به  ۳۰میلیون و  27۰هزار تومان رسید.
در ابتدای س��ال گذش��ته نیز ،متوسط قیمت
فروش هر متر خان��ه در تهران  29میلیون و
 ۳2۰هزار تومان بود اما با گذش��ت  11ماه به
 ۳5میلیون و  12۰هزار تومان رسید.بنابراین،
متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران
در پایان س��ال  1۳96تا پایان سال گذشته با
رشد  7برابری مواجه شده است.
 3هزار میلیارد تومان برای بیمه
رایگان عشایر اختصاص مییابد

رییس س��ازمان امور عش��ایر ای��ران گفت :با
تصویب مجلس ،در قانون بودجه س��ال آینده
سه هزار میلیارد تومان برای بیمه رایگان عشایر
اختصاص داده میشود.به گزارش ایرنا ،عباس
پاپیزاده اظهار کرد :امروز یکی از موضوعات
مهم در حوزه عش��ایر مسئلۀ تامین معیشت
و ارتقای س��طح اقتصاد جامع��ه و خانوارهای
عشایری اس��ت .در این زمینه س��ازمان امور
عش��ایری ت��الش میکند اتکای عش��ایر با
ان��واع حمایتهای در نظر گرفته ش��ده برای
بهبود وضعیت اقتصاد خانوارهای عشایری به
خودش��ان باشد و نباید متکی به حمایت های
دولتی باشند .رییس سازمان امور عشایر ایران
با بیان اینکه در سال آینده اعتبارات و تسهیالت
قابل توجهی به جامعه عشایری اختصاص داده
خواهد شد ،گفت :با تصویب مجلس ،در قانون
بودجه سال آینده سه هزار میلیارد تومان برای
بیمه رایگان عشایر اختصاص داده میشود و
زنان عشایری هم میتوانند بر اساس ضوابط
قانونی از این بیمه رایگان اس��تفاده کنند .وی
اف��زود :همچنی��ن  1۰تا  15میلی��ارد تومان
ب��ه صندوقهای اعتبارات خرد زنان عش��ایر
اختصاص داده میشود و پنلهای خورشیدی
بیشتری نسبت به س��الهای قبل در مناطق
عش��ایری توزیع میش��ود و این موضوع را از
طریق مجلس در بودجه س��ال آینده پیگیری
میکنی��م .پاپی زاده همچنی��ن از تخصیص
 25میلی��ارد ریال اعتبار ب��رای ترمیم ،مرمت
و بهسازی راههای عشایری شهرستان های
خلخال و کوثر و از محل اعتبارات اس��تانی و
ملی در سال جاری خبر داد و افزود :با توجه در
نزدیک بودن زمان کوچ عشایر منطقه تالش
خواهی��م کرد تا قراردادهای الزم برای اجرای
طرحهای بهسازی راه عشایر این دو شهرستان
در اردیبهشت ماه امسال آماده شوند .

در مصرف آب صرفهجویی کنید
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¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ


ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ  ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
|uYÁ{¬f»Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁÊYYÊf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
|¿§Z]{ÁÕnÀ½YÂeº¿ZyÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ{]®¸»d^iÃÂuÊf^i
 duZ»Ä]Ä¿Zy[Z]®Ë²¿Y|//{Z]{ÁYÃ{ZÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//]Ö¸
z]µ|ÄqÂ¯{Z]MÅZÕZfÁÌ//{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f»
ÔYÂÀ»Ä]Y~· dYÃ|Ë{³v»ÕÁ//yÄ·YËÕZ«MÖ¼//®·Z»YÕY|Ëy½Z»¯
Á|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÊeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼
ÃZ»Á{c|»Ä]ÊÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|À//
YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfY
¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ


ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
|uYÁ{¬f»Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁÊYYÊf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
Õ¨»xÌÖ¸¾ÌuÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ{]®¸»d^iÃÂuÊf^i
Ä]Ä¿Zy[Z]®Ë²¿Y|//{½Z»¯YÃ{ZÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//]^¯YÖ¸|¿§Õ{Áfq
z]¹Z»Y½Z]ZÌyY¸³Ì//{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f» duZ//»
ÔYÂÀ»Ä]Y~·dYÃ|Ë{³v»|Ì Ä·Y\Ì^uÕZ«MÖ¼//®·Z»YÕY|Ëy½Z»¯
Á|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÊeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼
ÃZ»Á{c|»Ä]ÊÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|À//
YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfY
¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ


ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
|uYÁ{¬f»Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁÊYYÊf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
|¿§Ö¯³ÖWZ¾Ì»YÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ{]®¸»d^iÃÂuÊf^i
duZ»Ä]Ä¿Zy[Z]®Ë²¿Y|{Ì//{]YÃ{ZÖ¸»|¯ÃZ¼//]|¼v»
ÄqÂ¯²ÀÅ§½Z]ZÌyY¸³Ì//{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f» 
Ã|Ë{³v»½ZÌ¿ZÌ¯Á{ÅºfÁÆqÂÀ»½ZËZ«MÖ¼½Z°·Z»YÕY|Ëy½Z»¯z]
Ä¯ÊeÂ{{ÂÖ»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~· d//Y
¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿ZzY
ÃZ»®Ëc|»¥,|Ì//~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÊÆ³M
cÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeY
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿Y


ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
|uYÁ{¬f»Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁÊYYÊf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
ÕÌ»ÕÁyÕ|Æ»ÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ//{]®¸»d^iÃÂuÊf^i
duZ»Ä]Ä¿Zy[Z]®Ë²¿Y|//{Ì{]YÃ{ZÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//]Ä·YÌy|¿§
Ä¨À]ÄqÂ¯Ö ¿Z|ÌÆYÂ¸]Ì{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f» 
ÂÀ»Ä]Y~·dYÃ|Ë{³v»ZÌ¿Ö»Ì]|¼uYÕZ«MÖ¼//®·Z»YÕY|Ëy½Z»¯z]
Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÊeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔY
Á{c|»Ä]ÊÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|
YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»

¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ

ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
|uYÁ{¬f»Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁÊYYÊf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
|¿§Õ{Z]Yz§Ä^Ìº¿ZyÖZ¬f»Z// »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ//{]®¸»d^iÃÂuÊf^i
 duZ»Ä]Ä¿Zy[Z]®Ë²¿Y|{Ì{]YÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼]¾Ì//v»Ô£
ÄqÂ¯ |»YÂ¸]Ö ¿Z|ÌÆ½Z]ZÌyÌ//{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f»
YÅÁÖ¸,º¸»,¾Ì//u,|¼v»,ZÖ¼//¾Ì°·Z»YÕY|Ëy½Z»¯z] |»
Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~·d//YÃ|Ë{³v»ÕÁZ»d^//¿Ä]Õ{Z]Yz§Ö´¼Å
ÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿ZzYÄ¯ÊeÂ{{ÂÖ»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿
¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÊÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfY
Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì//~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y
ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»

ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
|uYÁ{¬f»Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁÊYYÊf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
Ö¸|¿§Ã{Yº·ZÕ|Æ»ÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ{]®¸»d^iÃÂuÊf^i
 duZ»Ä]Ä¿Zy[Z]®Ë²¿Y|//{Ì{]YÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼//Ä]Z
Õf»ÄqÂ¯Ö¿Z¯³|ÌÆ//½Z]ZÌyÌ//{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f»
ÂÀ»Ä]Y~·dYÃ|Ë{³v»{Y¿Ã{ÂfÖ¸«×YÕZ«MÖ¼®·Z»YÕY|Ëy½Z»¯z]
Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÊeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔY
Á{c|»Ä]ÊÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|
YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥,|Ì~yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»
¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿YcÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{, 
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ

ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
º¿ZyÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e¼¯Ö¼¯|¼v»
§Zm|¿§{Z]MÖ¸ YÃ{Z//Ö¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]Ö¿Z¼ËY\ÀË
]»f» duZ»Ä]Ã|//ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ²¿Y|//{
¶´ÀmÕf»dÌ]Z¹Z»Y½Z]ZÌy µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYYn»Á¨»
|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]ÃZ¤»,
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«



ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
º¿ZyÕZZ¬eÄ//Ô¯Z// »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eº¸Ë{//ËÁ{
|¼v»|¿§{Z]MÖ¸ YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀÃZ¼//Ä]¾°ÅÂ¯YÅ
]»f» duZ»Ä]Ã|ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ²¿Y|//{
|ÌÆÄqÂ¯,Ö·Z¼Ö¿Z¬·Z½Z]ZÌy µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|Yn»Á¨»
|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]Ä¿Z´¿ Z^
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//
|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«

ÃZ¼// ÕY //]Y] ¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿ ¾//ÌWM Ã{Z//» Á Ã{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ//»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
ÕZZ¬eÄ//Ô¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÖ·Âf¯{¯Ö¸ ÀÌ//u
{Z]MÖ¸ YÃ{ZÖ¸»|¯ÁÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼Ä]Õ¿xÌ//½Z»ÕZ«M
]»f»duZ»Ä]ÖÁ»¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ²¿Y|//{Ö¸¿|¿§
,{Z]M¨ m½Z]ZÌyÕZÆf¿YÄ» µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|//Yn»Á¨»
ÕÁZ¯{ZÆm  wÂ»ÃZ¼Ân»{ZÀfYÄ]Á{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]
|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«



ÃZ¼// ÕY //]Y] ¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿ ¾//ÌWM Ã{Z//» Á Ã{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÖ¸Y ÔaYÕÌÁÖ¸|¬¿ÁÖ¸Y ÔaYÕne¶Ì¸y
Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]ÖÀÌu|¼v»Ä·Y|^ÕZ«MÕZZ¬eÄ//Ô¯
Á{{½ZÌYÄ²¿Y|//{ Z^|¿§{Z]MÖ¸ YÃ{ZÖ¸»|//¯
Ö¸Y ÁÃZ¼//ÔaYÃ|//Yn»Á¨»]»f»duZ//»Ä]¾Ì»Ä «
Ä]{Z]MÖ¸Öf^iÃÂ//uz]ÖYÖYY,ÄeÔ°¿YZ»ÕZf//Á µÂf¯{Z]MÖ//¸{//«YÁ
Ä»Z¿Á{Z]MÖ¸[M]ZÀ»ÃY{Y  wÂ»   ÃZ¼//ÄË|ÌËZe{ZÀfY
wÂ»ÃZ¼Ân»Á{Z]MÖ¸©]ÃY{Y  wÂ»  ÃZ¼//
|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸ÕÁZ¯{ZÆm  
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«


|ÀÄ¯dYÃ{Â¼¿¹ÔYÃ|ªË|eÄË{ZÆfY±]Á{ºÌ¸e¾¼ÖWÔ»Ö¸ ËÁ{ÕZ«M
d¼Ä «]»f» duZ//»Ä]Ö¿Â°»½Z¼eZaMÃZ´f{®Ë²¿Y{//dÌ°·Z»
¹Z¼¿YÄ]dY¦¬//»¾°·Z]½M]»f»Ö//{lÀa{Â¿f»Á{ Y|¬»Ä¯Ä¬^Ö]ÂÀm
{«YÁ]»f»Ö{lÀaÁd//Ì]Áf»Ã{ZË duZ//»Ä]Ö°Ì°¨eÄ «²ÀÌ¯Za
¦°¼Å{«YÁ]»f»Ö{df»Ä duZ//»Ä]Ö°Ì°¨eÄ «ÕZ^¿YÁ¦°¼Å
|u//{«YÁÖ¸YYÖ§ÔaYÁ¨» Öf^iÔadve//]»
¹Z¿Ä]®Ì¿Áf°·Yf§{ÃZ¼Ä]Ë{§½ZfÆÖf^iÃÂu{{Z]M
¹ÔY®·Z»Á|{ZµZ¦·YÕÖaZqÃZ¼Ä]|ÀÁd^iÖWÔ»Ö¸ ËÁ{
dYÃ{Â¼¿ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|ÀÁ|ÕZZ¬eÁÃ|Ë{³{Â¬¨»ÕZ´¿Y¶Æd¸Ä]|ÀÄ¯Ã{Â¼¿
{ÂÖ»ÖÆ³Md]Â¿®Ë{d^i½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÖuÔY®ËÃ^e{ZÀfYÄ]\eY»Y~·
|Z]Ö»Â¯~»®¸»Ä]d^¿Ä¸»Z »¹Zn¿YZËÁ{Ây{¿dÌ°·Z»|À{ÂmÁÖ|»Ö¯Är¿ZÀqZe
ÃY{Y¾ËYÄ]dÌ°·Z»|À¶YÄWYY¾¼Y{ÂyYfYÁÃ{c|»Ä]ÖÆ³M¾ËYZf¿YxËZeY
¶YYfYcÂ{ZËÁ{Â¿¶YÁÖYfY¬»c|»¥Är¿ZÀqdYÖÆË|]|ËZ¼¿ºÌ¸e
 ||ÅYÂyºÌ¸eÖZ¬f»Ä]cY¬»]Y]ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|À{{´¿ÄWYY|À

ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ
{¬f»Ê¼//|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZ//ÁÊYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»µÁY
Ö¿ZYyZ|¼v»ÕZ«MÖZ¬f»Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÌ//{]®¸»d^iÃÂuÊf^i|uYÁ
Ä¬^]¶¼f»¾Ì¯Z¯{²¿Y|{Ì{]YÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼]{Y¼Ì¸|¿§Âa
Õf¿Ô¯|ÌÆYÂ¸]Ì{]{«YÁÖ¸YYÖ§Ôa]»f»duZ»Ä]Ö¿Z«Â§
Ã|Ë{³v»|Ì |Ì¼uÕZ«MÖ¼®·Z»YÕY|Ëy½Z»¯z]{Y|»YÄqÂ¯ÕÁ]Á
Ä¯ÊeÂ{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä]Y~·d//Y
¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|À¿YÂeÊ»|ÀZ]ÄfY{ÊYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿ZzY
ÃZ»®Ëc|»¥,|Ì//~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÊÆ³M
cÂ{dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿ºË|¬eÊËZ«mY»Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{,YfYºÌ¸exËZeY
||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|ÀcY¬»ª^YfYµÂÁ¹|ÁÂ¯~»c|»ÕZ¬¿Y

ÊYYÁÊf^idÌ Á¦//Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ê//Æ³M
cZÌÅ   ÃZ¼ÕY]Y]Ê¼|À|«Z§ÉZÆ¿Z¼fyZÁ





|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸ÕÁZ¯{ZÆm

 wÂ»


ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
d¯ÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÖ°Ö¸Ì//
²¿Y|{Ö¸»Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]µÂf¯{Á¾ËÄZ»Á¾Öf ÀÕ|Ì·Âe
Yn»Á¨»]»f»duZ»Ä]Ã|//ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ
Ä¸v»w¶aY¶^«|^À³ µÂf¯{Z]MÖ¸Ã{Zm µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|
   ÃZ¼ÄË|ÌËZe{ZÀfYÄ]{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]¾°²À//Ã{Zm,
ÃY{Y  wÂ»Ân»Á{Z]MÖ¸½Zf//Æ[M]ZÀ»ÃY{Y  wÂ»
{Z]MÖ¸ÕÁZ//¯{ZÆm  wÂ»ÃZ¼//Ä»Z¿ÁµÂf¯{Z]MÖ¸Ö Ì^]ZÀ»
|Ë{³|ÌËZeµÂf¯
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«



ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
d¯ÕZZ¬eÄ//Ô¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÕ|Ë»Ö¸Æ»
²¿Y|{Ö¸»Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]µÂf¯{Á¾ËÄZ»Á¾Öf ÀÕ|Ì·Âe
Yn»Á¨»]»f» duZ»Ä]Ã|ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ
Ö¸Öf^iÃÂuz],Ä¸v»w¶a\Àm µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|
½ZfÆ[M]ZÀ»ÃY{Y  wÂ»   ÃZ¼ÄË|ÌËZe{ZÀfYÄ]{Z]M
wÂ»Ân»Á{Z]MÖ¸ÕÁZ//¯{ZÆm  wÂ»ÃZ¼//Ä»Z¿Á{Z]MÖ¸
|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸ÕY{Ìz]MÁÖ Ì^]ZÀ»ÃY{Y  
Á¾ËYY{Â//Ö»ÖÆ³MZ//f¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
ÖËZ«m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{Öf^im»Ä]YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì
¦·Y ¹ |ËZ¼¿ºË|¬e


ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
ÕZ«MÕZZ¬eÄ//Ô¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÄ¿Z´¿¾Ì//u
|¿§{Z]MÖ¸YÃ{Z//{Ö¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]ZzÌ¯Ö¸ ¿Z»
ºÆÄÁdÌ]¹Z¼¿YÄ]Ã|ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌY²¿Y|//{¶Ì ¼Y
ºÌÀe¥Z«ÁYÃY{YZ]Ä»Z¿ÃZmY½MÖ¬]Z»dÆmÄ¯Ä²¿Y|//ºÆZÆqÁdÌ]YZ//»
µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|Yn»Á¨»]»f» duZ»Ä]Ã|//
{ZÀf//YÄ]{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz],m{ÔÌ»|ÌÆ//ÄqÂ¯ }Â]YÄ¸v» Ä»½Z]ZÌy
|Ë{³|ÌËZeÖ¸ÄËÌyÂ»YÁ¥Z«ÁYÃY{Y  wÂ» ÃZ¼Ân»
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«


ÕÁ¨»Ä¿Z°·Z»cZ§eº«Á{Ä¬À»Ô»YÁ{ZÀ//Yd^iÃY{Y{¬f//»¥ÔfyY¶ucPÌÅ
Y|»{ZÀfYÄ]Á½ZZÀZ¯Y³ ZY]YÂ¯~»½Â¿Z«ª^Ö¸Ì°eÕZÅÃ|¿Áa½ZÌZ¬f»
 |¿YÃ{Â¼¿|ÌËZe¶Ë}LYMsÄ]Ã|¿Áa{{ÂmÂ»
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO/
ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|YÖf¼«{½Z]«|¿§»ZmÕÅYÂm¾v·YÂ]YÕZ«M
Ä ËZ^»º«d^iÁ{z]{«YÁÖ¸YYÖ§ÃZ¼Ôa]»f» duZ¼]Ã|
¦·Y¹ f§{Äv¨Ö¬Ì¬u¶Ì ¼YYÄYÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO/
Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|YZ»²¿Y{Á{YÖf¼«{¶¨·YÂ]Y|¿§Õ|¼uY¾u|¼v»ÕZ«M
z]{«YÁÖ¸Y YÖ§ÃZ¼Ôa]»f»duZ¼]Ã|ZÀ]gY|uY½M{
Äv¨ÖeZ¿Z^ÆY{Y¿Ö¸ »Ô£Ä¼Z§YÄ//YÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«d//^iÁ{
¦·Y¹ f§{
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO 
Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|YZ»²¿Y{®ËYÖf¼«{¾u|¼v»|¿§Õ|¼uYÄ¼Z§º¿Zy
z]{«YÁÖ¸Y YÖ§ÃZ¼Ôa]»f»duZ¼]Ã|ZÀ]gY|uY½M{
Äv¨ÖeZ¿Z^ÆY{Y¿Ö¸ »Ô£Ä¼Z§YÄ//YÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«d//^iÁ{
¦·Y¹ f§{
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO 
{Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|YZ»²¿Y{®ËYÖf¼«{¾u|¼v»|¿§Õ|¼uYmZÅº¿Zy
Á{z]{«YÁÖ¸Y YÖ§ÃZ¼Ôa]»f»duZ¼]Ã|ZÀ]gY|uY½M
Äv¨ÖeZ¿Z^ÆY{Y¿Ö¸ »Ô£Ä¼Z§YÄ//YÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«d^i
¦·Y¹ f§{
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO 
Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|YZ»²¿Y{®ËYÖf¼«{¾u|¼v»|¿§Õ|¼uY\¯Â¯º¿Zy
z]{«YÁÖ¸Y YÖ§ÃZ¼Ôa]»f»duZ¼]Ã|ZÀ]gY|uY½M{
Äv¨ÖeZ¿Z^ÆY{Y¿Ö¸ »Ô£Ä¼Z§YÄ//YÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«d//^iÁ{
¦·Y¹ f§{
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO 
Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|YZ»²¿Y{®ËYÖf¼«{¾u|¼v»|¿§Õ|¼uYÌ¬¸]º¿Zy
z]{«YÁÖ¸Y YÖ§ÃZ¼Ôa]»f»duZ¼]Ã|ZÀ]gY|uY½M{
Äv¨ÖeZ¿Z^ÆY{Y¿Ö¸ »Ô£Ä¼Z§YÄ//YÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«d//^iÁ{
¦·Y¹ f§{
ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO 
Ã|//ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «²¿Y|//YÖf¼//«{¹Z¿|¿§Õ|¼v»Ö¸ÕZ«M
Ä ËZ^»º«d^iÁ{z]{«YÁÖ¸Y YÖ§ÃZ¼Ôa]»f» duZ¼]
¦·Y¹ f§{Äv¨Ö¿ZuY¶¨·YÂ]YYÄYÂ·Y»ÕY|ËyÁÕ{ZÄ»Z¿
|À¬»|Â»LZ¬¿YÁÖÆ³M¿YadYÃ|Ë{³¬»Ä°ÌWZn¿MYÁÄf§³Y«|ÌËZe{Â»
Ä¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»ÖZ»¾Ì°·Z»Ä]Öf{¹|Ä]ÄmÂeZ]{{³{ZÖ¼dÌ°·Z»
Zf¿YxËZeYÃZ»c|»¥|ÀZ]Äf//Y{ÖYfY¨ÀË}Zz//YÄr¿ZÀqZeÖÆ³MÁ
¥Á~yYY½M|ÌÁºÌ¸eº«Á{Ä¬À»{ZÀYd^iÃY{YÄ]Y{ÂyYfYµÁYd]Â¿ÖÆ³M
m»Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{ÁÄ mY»ÃZ³{Y{Ä]d^iÃY{YÄ]YfYºÌ¸//eYaÃZ¼°Ëc|»
 ZY]|ÀÁ|Ä¯dYtÌÂeÄ]¹Ó|ÀËZ¼¿¶ËÂveÃY{Y¾ËYÄ]Y¿MÖÅYÂ³ÁºË|¬eÖWZ«
½ZÌ¿YËYÁÄËÂ³ {Â]|ÅYÂz¿ÃZ³{Y{Ä]f»Ä mY»Y¿Z»Â¯~»½Â¿Z«


ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
ÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÕ{Z]M«Z]Õ|Ë»\Ì^u
|¿§{Z]MÖ¸YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼Ä]Õ|Ë»¾ÌuÕZ«M
Á¨»]»f»duZ»Ä]ÖÁ»¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ²¿Y|//{º//Z«
,ÕÁZ¯ÖYY{Z]M«Z]ÕZfÁ µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸YÔaYÃ||¿YÃ|//Yn»
ÕÁZ¯{ZÆm  wÂ»ÃZ¼ÄË|ÌËZe{ZÀfYÄ]{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]
Ã{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Y  wÂ//» ÃZ¼//Ân»Á{Z]MÖ¸
©]ÕÁÌ¿ËÂed¯  wÂ»  ÃZ¼Ä»Z¿Á½Zf¸³½ZfYÕY
|Ë{³|ÌËZe{Z]MÖ¸
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«




ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
ÖÂ»ÕZ«MÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÖW»ÖÂ»
 Z^|¿§½Z³³ YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]Ã{Â¿ÖW»
ºÆYZ»ºÆ¹Z¼¿YÄ]Ã|ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌY²¿Y|//{
]»f»duZ»Ä]Ã|ºÌÀe¥Z«ÁYÃY{YZ]Ä»Z¿ÃZmY½MÖ¬]Z»dÆmÄ¯Ä²¿Y|
Öf^iÃÂuz],®¸»Ã{Â¿ µÂf¯{Z//]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|//Yn»Á¨»
½Z³³½ZfÆ¾°»{ZÌÀ]  wÂ»  ÃZ¼ÄË|ÌËZe{ZÀfYÄ]{Z]MÖ¸
Ä»Z¿Á½Z³³®ËÄÌuZ¿ÄËÌyÂ»YÁ¥Z«ÁYÃY{Y  wÂ»ÃZ¼//Ân»Á
|ÌËZe½Z³³½ZfÆ©©]ÕÁÌ¿ËÂed¯  wÂ» ÃZ¼
|Ë{³
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«


ÃZ¼// ÕY//]Y]¦//Ì¸°e ¾//ÌÌ e ½Â//¿Z« Ä//»Z¿¾//ÌËMÃ{Z//» ÁÃ{Z//» //]Y]
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ//»
ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYY
ÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e{Z]M¨ mº¸Ë{Ö¸|¼v»
½Z³³ YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]{Z]M¨ mº¸Ë{Ä¼Z§º¿Zy
YZ//»²¿Y{¹|ZÆqÁ¶ÆqÁ²¿Y{lÀa¹Z¼¿YÄ//]½ZÌY²¿Y|//{Ö¸|¼v»|¿§
¥Z«ÁYÃY{YÄ»Z¿ÃZmY½MÖ¬]Z»dÆmÁÃ|ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®ËÄ²¿Y|//
{Z]M¨ m{«YÁÖ¸Y Ô//aYYn»Á¨»]»f» duZ//»Ä]Ã|//ºÌÀe
wÂ»ÃZ¼ÄË|ÌËZe{ZÀfYÄ]{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]Ád·Y|¾Ì] ®¸»
½Z³³¾°»{ZÌÀ]  wÂ»ÃZ¼//Ân»Á½Z³³¥Z«ÁYÃY{Y  
|Ë{³|ÌËZe½Z³³[M]ZÀ»ÃY{Y  wÂ»   ÃZ¼Ä»Z¿Á
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«




ÃZ¼ÕY]Y]¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÁÃ{Z»]Y]
|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
ÁÖÀËÁ|´À²À¸aÖ¸|¼v»½Z°·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À//
ÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÖÀËÁ|´À²À¸aËÁ{
Ö¸ YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]ÖÀËÁ|´À²À¸aÄ»Â »º¿Zy
f» duZ»Ä]ÖÁ»¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÄ²¿Y|//{\Ì^u|¿§{Z]M
\Àm ¾ËÁ|´À//Æ// µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y ÔaYÃ|//Yn»Á¨»]»
ÃZ¼//ÄË|ÌËZe{ZÀf//YÄ]{Z]MÖ¸Öf^iÃÂuz]ÖÀËÁ|´À//²À¸a^¯YÖ¸ÕZ//ÆÀÌ»
wÂ»   ÃZ¼Ân»Á{Z]MÖ¸ÕÁZ¯{ZÆm  wÂ»
|Ë{³{¯|ÌËZe{Z]MÖ¸[M]ZÀ»ÃY{Y  
Á¾ËYY{ÂÖ»ÖÆ³MZf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
~yYYaÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼//¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
m»Ä]Y{ÂydYÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//




|ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ«



ÃZ¼ÕY]Y]¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÁÃ{Z»]Y]
|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ  wÂ»
Õ »ÔÆÁÕ »{Â »ÕZ«M®·Z»YÕ{ZËYÄ¸¸{Z]MÖ¸Öf^i|uYÁ{¬f»Ö¼|À
Õ »|À³Â//º¿ZyÕZZ¬eÄ//Ô¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e
{Â //»|¿§½Z³³ YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ä]
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حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق :بسم اهلل
ِ��ن الْ َب َال ِء ب ِ َر ْح َمتِک…،
ین م َ
الرحمن الرحیم َو الْ ُم َعا َف َ
بارالها مرا از کس��انی قرار بده که ب��ه رحمتت از بال
رهیده .فریب به چهل مرتبه واژه بال و مش��تقات آن
در قرآن مجید ذکر ش��ده است ،بال در قرآن چند معنا
دارد از جمله :امتحان که سبب رشد و ترقی میگردد،
گاه��ی به معنای نعمت اس��ت .و همچنین به عنوان
محنت آمده اس��ت که عموم�� ًا در اذهان مردم همین
مشاهير

معنا وجود دارد .پر واضح است که در این دعا که امام
سجاد سالم اهلل علیه فرموده است معنای محنت و یا
آزمایش مورد نظر اس��ت و اگر محنت و زحمت باشد
بهترین راه بالگردانی پناه بردن به رحمت خداس��ت،
بال و گرفتاری از خودماس��ت و طبق نص صریح در
قران رحمت و نعمت از خداس��ت .بال مانند دام است
که رها شدن از آن به منزله حیات مجدد است ،منشأ
بال هر چه باش��د خواه گناه باش��د ان گن��اه خواه در

مراسم تشييع شهيد گمنام دفاع مقدس  -کرمان

«هانري چهارم» که بود؟

هانري چهارم پادشاه فرانسه در  12سپتامبر 155۳م
به دنیا آمد و پس از مرگ هانري سوم ،در  25مارس
س��ال 1589م در  ۳6س��الگي به پادشاهي فرانسه
رسید.وي اولین پادش��اه از سلسله بوربون به شمار
ميرفت.سالهاي آغاز حکومت هانري چهارم بیشتر
به جنگهاي داخلي گذش��ت ،اما در سالهاي آخر
سلطنت به ترمیم خرابيها و توسعه آباداني فرانسه
پرداخت.هان��ري چهارم ضمن منظم س��اختن امور
مالي فرانسه ،هنر و صنعت را ترویج کرد و بر وسعت
خاک فرانسه افزود.ازجمله اقدامات او ،وضع مقرراتي
براي امور مالي ،ترغیب و تشویق کشاورزي ،ساخت
جادهها و کانالهاي جدید ،توس��عه تجارت خارجي
با بس��تن معاهداتي با انگلستان ،اسپانیا و عثماني و
تبدیل کانادا به مستعمره فرانسه را ميتوان ذکر کرد.
گفته ش��ده که وي ب��ه خوشبختي تمامي طبقات
مياندیشید و شعار معروف وي« ،هر یکشنبه ،یک
جوجه در دیگ هر روس��تایي» نیز بر همین اساس
بوده اس��ت.وي در  1۳اوت 1598م فرمان مشهور
«نان ْْت» مبني بر آزادي پروتستانها و برابري آنها
ب��ا کاتولیکها را صادر کرد اما این پیمان در س��ال
1685م توس��ط لویی چهاردهم لغ��و گردید.هانري
چهارم در سیاس��ت خارجي ،پیگیر تشکیل اتحادي
علیه اسپانیا و خاندان هابسبورگ اتریش بود.

چشمبادامیها اقتصاد یانکیها را مهندسی معکوس میکنند؟

پکن درصدد بهرهگیری از دیپلماسی نظامی برای رشد اقتصاد

به نظر میرس��د در دهه آتی چین بتواند به جایگاهی از
تواناییهای نظامی برسد که از دیپلماسی نظامی در مسیر
دستیابی به اقتصادی توانمندتر و باثباتتر بهره ببرد .چین
بهعنوان کشوری که هماکنون صاحب بزرگترین ارتش
جهان با  2.2میلیون س��رباز اس��ت ،قص��د دارد با مدرن
سازی ساختار نظامی خود در پیشبرد اهداف کشور ازجمله
اقتصادی از دیپلماسی نظامی اس��تفاده کند.کارشناسان
مسائل نظامی معتقدند که چین در زمینه توانمندتر کردن
ساختار دفاعی کشور به تقویت توان هستهای روی بیاورد.
این کشور تا مدتها تنها  2۰موشک بالستیک قارهپیمای
پرتاب��ی از س��یلو به هم��راه  2۰۰کالهک هس��تهای را
بهعنوان عامل بازدارنده هس��تهای در اختیار داش��ت اما
تصاویر ماهوارهای جدید نشان میدهند چین با سرعتی
زیاد مشغول ساخت صدها سیلوی موشکی دیگر با هدف
پر کردنشان با موش��کهای هستهای است.این تصمیم
پکن باعث هراس واش��نگتن شده است .پنتاگون معتقد
است تعداد کالهکهای چین در یک دهه آینده دو برابر
شده و به  ۴۰۰عدد خواهند رسید.

بودج�ه نظامی چی�ن  3برابر بودجه نیروهای مس�لح


روسیه است

عالوه بر این پکن تصمیم دارد تعداد کشتیهای نیروی
دریاییاش را از ش��مار کشتیهای نیروی دریایی آمریکا
بیشتر کند .این در حالی است که نیروی هوایی این کشور
در  6سال گذشته حدود  2۰۰فروند جنگنده پیشرفته جی
 16و جنگن��ده رادار گری��ز ج��ی  2۰تولید کرده اس��ت.
جدیدترین بودجه نظامی این کشور به میزان  2۰9میلیارد
دالر ،حدود هفت درصد بیش��تر از بودجه سال قبل و سه
برابر بیش��تر از بودجههای نظامی هند و روسیه دو قدرت
رده س��وم و چهارم جهان اس��ت .چین اخیراً حدود 15۰
فروند هواپیما را به منطقه شناس��ایی دفاع هوایی تایوان
فرس��تاد و ژاپن را با کشتیهای جنگی خود احاطه کرد.
این اقدامات عظیم چین در زمینه پیشرفت نظامی باعث
ش��د که ژنرال مارک میلی ،رئیس ستاد مشترک ارتش
آمری��کا بگوید :آنها بهوض��وح ما را در منطقه به چالش
میکش��ند و هدف آنها این است که آمریکا را در سطح
جهانی به چالش بکشند.ادعا میشود که شی جین پینگ،
رئیسجمه��ور چین س��ال  2۰۴9را بهعنوان هدف برای
آنکه ارتش بتواند در یک جنگ بزرگ با آمریکا «جنگیده
و پیروز شود» تعیین کرده است.به گفته کارشناسان امنیتی
یکی از دالیل چین برای برداشتن گام بلند در زمینه رشد
نظام��ی این اس��ت که پکن خود را در اقیان��وس آرام در
احاطه متحدان آمریکا ش��امل ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان
و فیلیپین میبیند .شی جین پینگ در سال  2۰18گفت
که چینیه��ا «حتی یک ذره از خاکی را که اجدادش��ان
برایشان به جاگذاشتهاند نمیتوانند از دست بدهند».یکی
از برتریهای نیروهای مس��لح چین برخورداری از توان
تولید موشکهای مافوق صوت است .چین آگوست سال

گذشته چنین موشکی با قابلیت حمل کالهک هستهای
را آزمایش کرد؛ موش��کی که قب��ل از فرود در  2۴مایلی
هدفش ،بخشی از مدار زمین را گردش کرد.البته ساختار
نظامی ارتش چین دارای اشکالهایی هم هست که این
کش��ور درصدد رفع آنها نیز برآم��ده .ازجمله انتقادهای
اصلی واردش��ده به ارتش چین این اس��ت که هرچند در
زمینه ادوات نظامی پیش��رفته س��رمایهگذاری کرده اما
در زمین��ه آموزش نظامی��ان اندکی ضعیف عمل کرده و
کاربران این تسلیحات پیشرفته هنوز نیاز به آموزش بیشتر
دارند.برخی از تحلیلگران معتقدند که سیاست تکفرزندی
در چین که چند س��ال پیش در این کشور لغو شد ،باعث
ش��ده تا س��ربازان تمایلی به ترک والدینشان که غیر از
آنها فرزند دیگری ندارند ،نداش��ته باشند .ارتش چین از
س��ال  1979تقریب ًا تاکنون تجربه هیچ جنگی را نداشته
است و نیروهای مختلف ارتش این کشور تجربه کمی در
همکاری با یکدیگر دارند .شاید به همین دلیل است که
این ارتش فعاالنه به دنبال اقدامات مشارکتی است.گفتنی
است که تنها متحد رس��می چین ،کره شمالی است که
هرچند دارای تسلیحات هستهای است اما بهشدت فقیر
است .اما از زمانی که چین اولین رزمایش مشترک خود را
با روسیه در سال  2۰۰۳برگزار کرد ،همکاری ارتشهای
دو کش��ور بیشتر شده و در چند ماه گذشته این مشارکت
ش��اهد جهش هم بوده است .در ماه اوت ،حدود  1۰هزار
سرباز چینی و روسی رزمایشی را در حوزه مرکزی شمال
چین برای آزمایش سیس��تمهای تسلیحاتی جدید انجام
دادن��د و در ماه اکتبر نیز رزمایشهای دریایی مش��ترک
مفصلی را با بهکارگیری  1۰کشتی جنگی برگزار کردند.
این رزمایش دریایی با شبیهسازی حمله به زیردریاییهای
آمریکایی انجام شد .درحالیکه مسکو و پکن هیچ معاهده
دفاع متقابلی ندارند ،اما هدف مشترک آنها مهار آمریکا
اس��ت و جنگ با ه��ردوی آنها بهط��ور همزمان یک
کابوس برای آمریکا خواهد بود.شبکه تلویزیونی سی.ان.
ان گزارش داد :عکسهای ماهوارهای جدید افشا کرد که
ارتش چین ماکت کش��تیهای جنگی آمریکا را ساخته
اس��ت که احتما ًال از آنها ب��رای تمرین هدف قرار دادن
کش��تیهای آمریکایی اس��تفاده میکند .گزارش جدید
دیگری هم که امروز منتش��ر شد ،نش��ان میدهد چین
بهس��رعت ارتش خود را ازلحاظ فن��اوری برای مقابله با
آمریکا آماده میکند.

تولی�د ن�او هواپیماب�ر م�درن تم�ام چین�ی در بن�در


شانگهای

به گزارش سی.ان.ان عکسهای ماهوارهای جدیدی که
اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات بینالمللی و راهبردی
سی.اس.آی.اس منتشر کرد نشان میدهند این کشتیها
ماکت نیستند بلکه مربوط به یک ناو هواپیمابر است که
چین تقریب ًا کار س��اخت آن را در ش��انگهای تمام کرده
اس��ت.به نوش��ته س��ی.ان.ان ،این ناو هواپیمابر ،فناوری

در اختیار دارد که در س��طح ناوهای هواپیمابر آمریکایی
اس��ت .این ناو هواپیمابر ،س��ومین ن��او هواپیمابر چینی
اس��ت .دو ناو هواپیماب��ر دیگر چین از فن��اوری قدیمی
اتحاد جماهیر ش��وروی سابق اس��تفاده میکنند که باند
پروازی بر روی عرش��ه آن ش��بیه پیست اسکی شیبدار
اس��ت که باعث افزایش مصرف سوخت میشود و فقط
هواپیماهای خاصی توان پرواز از روی آن را دارند ،اما این
ناو هواپیمابر جدید از کاتاپولت (منجنیق پرتاب هواپیما از
روی ناو) اس��تفاده میکند .سی.ان.ان ادامه داد :کاتاپولت
میتواند هواپیما را با ش��تاب به پ��رواز درآورد درحالیکه
سوخت چندانی هم مصرف نش��ود .با این فناوری جدید
امکان استفاده از انواع هواپیماها بر روی باند ناو هواپیمابر
(چینی) فراهم میش��ود .کارشناس��ان میگویند فناوری
مورداستفاده چین قرابت زیادی با فناوری آمریکایی دارد
و شاید هم پیشرفتهتر از فناوریهایی باشد که در ناوهای
هواپیمابر قدیمتر آمریکایی به کار گرفته شدند.این شبکه
تلویزیون��ی آمریکایی همچنین ،گف��ت :تصاویر دیگری
که موسس��ه مس��تقل نیروی دریایی آمریکایی ،آنها را
بررسی کرده اس��ت ،در صحرایی در استان سین کیانگ
چین است ،نس��خه کامل از کشتیهای جنگی آمریکا و
ناوهای هواپیمابر آمریکا را ساخته است که احتما ًال از آنها
بهعنوان اهداف تمرینی استفاده میشود.وی افزود :چین
در حال آزمایش کردن یک سری از موشکهای بالستیک
اس��ت که تعداد آنها بیش از کل موشکهایی است که
کشورهای جهان آزمایش کردهاند .این موشکها بهطور
خاص برای هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر آمریکایی
و احتم��ا ًال غرق ک��ردن آنه��ا ،به کار گرفت��ه خواهند
شد.باوجودآنکه تجهیزات جنگی بروز و قدرت نظامی در
دستیابی به پیروزی اهمیت باالیی دارند ،اما این نیروی
انسانی اس��ت که حرف اول و آخر را میزند .آمار رسمی
در خصوص تعداد نیروی انس��انی چین نشان میدهد که
این کشور دارای جمعیت حدود یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون
نفری است .حدود  75۰میلیون نفر آماده شرکت در جنگ
هستند اما از این تعداد حدود  62۰میلیون نفر توان رزمی
دارند .همهس��اله حدود  19میلیون سرباز به خدمت نظام
میروند .نیروی فعال چین در خط مقدم دو میلیون و ۳۰۰
ه��زار نفر و نیروی ذخیره کش��ور نیز حدود همین میزان
اس��ت .قدرت هوایی چین شامل هر دو نوع هواگردهای
ثابت بال و هواگردهای گردنده بال از کمپانیهای مختلف
میش��ود .چین حدود  ۳هزار هواپیم��ا و بالگرد دارد .این
کش��ور دارای یک هزار و  2۳۰ج��ت جنگنده ،یک هزار
و  ۳85بمبافکن 782 ،فرون��د هواپیمای ترابری ،حدود
 8۰۰بالگ��رد ،حدود  2۰۰بالگرد هجوم��ی و حدود ۳5۰
هواپیمای آموزشی است.ازجمله تجهیزات نیروهای زمینی
میتوان به تانکهای اصلی میدان نبرد ،تانکهای سبک،
خودروها و نفربرهای زرهپوش جنگی و خودروهای جنگی
پیادهنظام اشاره کرد.

خلوت باش��د خواه جلوت ،خواه معصیت فردی باش��د
خ��واه معصیت اجتماعی باش��د ،خواه گناه بواس��طه
اس��تفاده نکردن از عقل ومشورت باش��د؛ خواه سوء
مدیریت فردی یا اجتماعی باشد ،خواه بواسطه رفاقت
ومجالست باش��د؛ باید توبه کرد و از خداوند خواست
که رحمتش را نازل کند تا موانع بال و اس��باب خروج
از بال مهیا گ��ردد ،در عالم هیچ چیز به اندازه رحمت
خدا وسیع نیست.

ديانت
از سرنوشت علمای یهود پند بگیرید!

هاجر نادعلی-تبیان :امر به معروف و نهی از منکر یکی از ش��اخص های فرهنگی و اصلی اقدام امام حسین
علیه الس��الم در قیام عاشوراس��ت که بارها توسط ایشان به صراحت بیان شده است.فرمان به کار پسندیده و
بازداش��تن از کار ناپس��ند را «امر به معروف و نهی از منکر» می گویند.امر به معروف و نهی از منکر ،پیشینه
ای به قدمت تاریخ حیات انس��ان دارد.نخس��تین انس��ان دعوت کننده به نیکی ،آدم بود و پس از وی نیز پیام
آوران وح��ی و پی��روان آنان در انجام این وظیفه مهم ت��الش کرده اند.مهمترین این تالش ها ،قیام حضرت
اباعبدا ...الحسین علیه السالم بود ،که اساس آن با امربه معروف و نهی از منکر آمیخته شده است.از دیدگاه
امام علی علیه الس��الم ،فریضه امر به معروف و نهی از منکر س��ه مرتبه دارد« :فمنهم المنکر بیده و لسانه و
قلبه فذلک المستکمل لخصال الخیر؛گاهی فرد با دست و زبان و قلب نهی از منکر می کند ،چنین کسی همه
خصلت های خیر را تکمیل می نماید» مراتب سه گانه امر و نهی در این روایت از مشکل به آسان (-1دست،
-2زبان-۳ ،قلب) بیان گردیده است.تقس��یم بندی فوق ،در کتاب های فقهی علمای اسالم نیز رایج است و
فقها به هنگام بحث از این فریضه ،آن را به این سه مرتبه تقسیم می نمایند.در نگاه امیرالمومنین علی علیه
الس��الم امر به معروف و نهی از منکر ،عنایت دین ،قوام ش��ریعت و با فضیلت ترین اعمال بندگان خداس��ت
ون َعلَ ْی ِه م َِن الْ ِج َها ِد الْ ِج َها ُد
ک��ه حتی از جهاد در راه خداوند نیز باالتر اس��ت.آن حضرت فرمود« :أَ َّو َل َم��ا ُت ْغلَ ُب َ
َ
َ
ب ِ َأ ْید ُ
ِیک ْم ،ث َُّم ب ِ َألْسِ َنت ُِک ْم ،ث َُّم ب ِ ُق ُلوب ِ ُک ْم؛ َف َم ْن لَ ْم َی ْع ِر ْف ب ِ َقلْبِ ِه َم ْع ُروف ًاَ ،ولَ ْم ُی ْنک ِْر ُم ْن َکراًُ ،قل َِب َف ُجع َِل أ ْع َال ُه أ ْس َف ُل ُهَ ،و
َ
أَ ْس َفلَ ُه أ ْع َال ُه؛ نخست درجه از جهاد که از آن باز می مانید ،جهاد با دستهایتان بود ،پس جهاد با زبان ،سپس
جهاد با دلهاتان ،و آن که به دل کار نیکی را نس��تاید و کار زش��ت او را ناخوش نیاید ،طبیعتش دگرگون شود
چنانکه پستی وی بلند شود و بلندیش سرنگون زشتی هایش آشکار و نیکویی هایش ناپدیدار ».ترک نظارت
ملی ،و بی توجهی به مراحل امر به معروف ،انسان را دگرگون نموده دچار مسخ ارزشها می کند ،هاضمه ی
جامعه بیمار می گردد به طوری که بد و خوب را دیگر تش��خیص نمی دهد.موالی متقیان فرمودَ :و الْ ِج َها ُد
ِینَ :ف َم ْن
ِم ْن َها َعلَی أَ ْربَ ِع شُ َع ٍبَ :علَی األَأْ ْم ِر بِالْ َم ْع ُر ِ
الص ْد ِق فِی الْ َم َواطِ ِنَ ،و شَ ْنآن الْفَاسِ ق َ
وفَ ،وال َّن ْه ِی َع ِن الْ ُم ْن َک ِرَ ،و ِّ
ُ
َ
ِینَ ،و َم ْن نَ َهی َع ِن الْ ُم ْن َک ِر أ ْرغ ََم أن َ
ین؛ و جهاد بر چهار شعبه است :به
أَ َم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
ُوف الْ َکا ِف ِر َ
ور الْ ُم ْو ِمن َ
وف شَ َّد ُظ ُه َ
کار نیک وادار نمودن ،و از کار زشت منع فرمودن و پایداری در پیکار با دشمنان ،و دشمنی با فاسقان.پس آن
که به کار نیک واداش��ت ،پش��ت مومنان را استوار داشت ،و آن که از کار زشت منع فرمود بینی منافقان را به
خاک سود.امام علی علیه السالم ،برای امر به معروف و نهی از منکر آثار مبارکی ذکر می نماید که برخی از
الم َ
نک ِر أَرغ ََم أَ َ
المناف ِِق َو أَم َِن َکی َد ُه؛
الم ِ
نف ُ
الموم ِِن َو َمن نَهی َع ِن ُ
هر ُ
عروف شَ َّد َظ ُ
آنان عبارتند ازَ -1 :من أ َم َر ب ِ َ
ه��ر ک��س امر به معروف کند به مومن نیرو می بخش��د و هرکس نهی از منکر نماید بینی منافق را به خاک
مالیده و از مکر او در امان می ماند«.چرا از نکوهشی که خداوند نسبت به علمای یهود فرموده است پند نمی
وف
گیرید؟ ...چرا که علمای یهود مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نمی کردند-2».وا ُمر بِالْ َم ْع ُر ِ
ان فِی ِه ث ََال ٌث َسل َِم ْت لَ ُه ال ُّدن َْیا َو ْالخ َِر ُة َی ْأ ُم ُر
ت َُک ْن م ِْن اَ ْهلِهِ؛ امر به معروف کن تا از اهل معروف شویَ -۳.م ْن َک َ
وف َو َی ْأتَم ُِر ب ِ ِه َو َی ْن َهی َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو َی ْن َت ِهی َع ْن ُه َو ُی َحاف ُِظ َعلَی ُح ُدو ِد اَ ...ج َّل َو َعال؛ کسی که سه چیز در
بِالْ َم ْع ُر ِ
او باشد ،دنیا و آخرتش سالم می ماند.1 :امر به معروف کند و خود نیز پذیرای آن باشد.2.نهی از منکر کند و
خود نیز پذیرا باشد.۳.حدود الهی را نگهداری کند.امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخص های فرهنگی
و اصلی اقدام امام حسین علیه السالم در قیام عاشوراست که بارها توسط ایشان به صراحت بیان شده است.
امام حسین(علیه السالم) هم چون پدرش امیرالمومنین علیه السالم ،به هر طریق ممکن ،به افشای جنایات
امیه پرداخت و برای احیای دین الهی و سنت های پیامبر خاتم صلی ا ...علیه و آله ،تا پای جان ایستادگی
بنی ّ
طی یک خطابه بسیار مهم ،سرشناسان جامعه اسالمی آن روز را
«منا»،
س
د
مق
سرزمین
در
حضرت
کرد.آن
ّ
ّ
به سبب مسامحه و سهل انگاری نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اصالح امور جامعه ،مورد
مالمت و سرزنش قرار داد و فرمود« :چرا از نکوهشی که خداوند نسبت به علمای یهود فرموده است پند نمی
الس ْ��ح َت»( سوره مائده ،آیه
ون َوا َال ْح َبا ُر َع ْن َق ْول ِ ِه ُم ا ِ
گیرید؟ آنجا که فرمود« :لَ ْو َال َی ْن َه ُاه ُم ال َّربَّانِیُّ َ
الث َْم َواَ ْکلِ ِه ْم ُّ
 ».)6۳چراکه علمای یهود ،مردم را از سخنان گناه آلود و خوردن حرام نهی نمی کردند.آنگاه امام(علیه السالم)
عاب ا ...ذل َِک َعلَ ْی ِه ْمَ ،الن ُِّه ْم کانُوا َی َر ْو َن م َِن َّ
ِین بَ ْی َن اَ ْظ ُه ِره ُِم الْ ُم ْن َک َر
الظلَ َم ِه الَّذ َ
در ادام��ه چنین فرمودَ « :و اِنَّما َ
َو الْفَسا َدَ ،فال َی ْن َه ْون َُه ْم َع ْن ذل َِک»؛ خداوند تنها از این جهت بر آنها عیب می گیرد که آنها با چشم خود شاهد
زشتکاری و فساد ستمکاران بودند ولی (هیچ عکس العملی نشان نمی دادند و) آنان را نهی نمی کردند؛ سپس
ض ُکلُّها َه ِّی ُنها َو َصع ُِبها»؛
ِیم ْت ،ا ِْس َتقا َم ِت الْفَرایِ ُ
در مورد اه ّم ّیت و عظمت این دو فریضه فرمود« :ا ِذا اُ ِّد َی ْت َو اُق َ
اعم از آسان و
هرگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر به درستی انجام شود و اقامه گردد ،فرایض دیگر ّ
دش��وار انجام خواهد شد».شاید بتوان صریح ترین و رساترین تعبیر امام(علیه السالم) در تبیین انگیزه اصلی
حنفیه آمده است.
وصیت نامه اش به مح ّمد ّ
قیام عاشورا را جمله ای دانست که در ّ

