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معاون وزیر خارجه خبر داد؛

تقاضای روسیه از ایران برای صادرات
مصالح ساختمانی به این کشور

دانشی که تو را اصالح نکند ،گمراهی است .امام علی (ع)

2 0 2 2

J u n e

S a t

3 5 8 3

N o

V o l . 13

حسینعلیحاجیدلیگانی


عضوهیئترئیسهمجلس

رف��ت و آمده��ای
زی��ادی که ای��ن روزها
به کش��ورمان میشود،
نشان میدهد دولت در
عرصه سیاس��ت خارجی عملکرد بسیار
خوب��ی دارد و به دنبال آن اس��ت که از
ظرفیت کش��ورهای همس��ایه و منطقه
به خوبی اس��تفاده کند .اغلب دولتمردان
افرادی توانمند هستند ،اما برخی از آنها
تصمیمات ناپخته و بدون مطالعه اتخاذ
میکنند که باید روند کاری خود را اصالح
کنند .دولت روحانی نگاه یکجانبهگرایانه
داشت و معتقد بود راهکار حل مشکالت
کشور ارتباط با غربیهاست ،اما این نگاه
در دولت س��یزدهم وجود ندارد و سطح
تعام��الت ایران با کش��ورهای منطقه و
همسایه ارتقا یافته است...

www.asre-iranian.ir
صفحه2

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل به تواناییهای باالی ایران در حوزه دریایی اذعان کرد؛

نماینده اروپا یا سفیر آمریکا؟

قدرت تجارت دریایی ایران
باالتر از فرانسه و کانادا

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی شب
گذشته به تهران آمد تا با مقامات ارشد وزارت خارجه
دیدار و گفتگو کند؛ سفری که میتواند فرصتی برای
آخرین تالشها برای اجرای کامل برجام و بازگرداندن
ایاالت متحده آمریکا به اجرای تعهداتش در...
صفحه2

وزیرخارجهچین:

آمریکا باید به
خواستههای ایران
پاسخ دهد

ادامهدرصفحه2



یادداشت

بازگشت تحریمهای شورای
امنیت بعید است

ایران دارای  ۲۵۴کشتی تجاری و ظرفیت حمل بار بیش از  ۱۹میلیون تن است

حسیننوشآبادی


عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت
خارجیمجلس

وزیر ام��ور خارجه رژیم
صهیونیستی درخواستی
مبن��ی ب��ر ض��رورت
بازگش��ت تحریمه��ای
ش��ورای امنیت علیه ایران داده اس��ت،
جمهوری اس��المی بارها اع��الم کرده
که البی صهیونیس��ت ها در ش��وراهای
ذیل س��ازمان ملل نفوذ نامشروع دارد و
ض��د ایران فعالیت می کن��د .در واقع ما
اطمینان داریم که کارشکنی صهیونیست
ه��ا و همراهان آنها س��بب ب��ه نتیجه
نرسیدن مذاکرات برجامی است .اظهارت
الپید مبنی بر اینک��ه تصویب قطعنامه
ضدایران��ی در ش��ورای ح��کام آژانس
بینالملل��ی انرژی اتم��ی حاصل تالش
دیپلماتهای اسراییلی...

صفحه2

هوشمندسازی يارانه آرد و نان در
ايستگاههای پايانی؛

پایان قاچاق آرد به کشورهای
همسایهفرارسید

طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان ابتدا از زنجان کلید
خ��ورد و تاکنون در قزوین ،چه��ار محال و بختیاری،
فارس ،تهران و چند اس��تان دیگر اجرایی شده است.
اجرای مرحله اول طرح هوشمند سازی یارانه...
صفحه6

سازمان ملل قتل خبرنگار فلسطینی
توسط صهیونیستها را تائید کرد
صفحه2

روز نامه صبح ايران

کسی مظلومنماییهای نمایشی رژیم صهیونیستی را باور نمیکند
ترکیه و منطقه از آرمان فلسطین و اقدامات تروریستی این
رژیم کودککش و خرابکار دانست .سخنگوی وزارت امور
خارجه افزود :متأسفانه از حدود یک هفته پیش یک عملیات
روانی برای مشغول کردن رسانهها به سناریوهای ساختگی
با اس��تفاده از اطالعات نادرس��ت و جهت دار جهت مهیا
کردن فضا برای طرح سناریوی فرافکنانه وزیر خارجه رژیم
صهیونیستی شروع شده بود .خطیب زاده تصریح کرد :کشور
همسایه ما ترکیه به خوبی میداند ادعاهای فرستاده رژیم
دروغگو و تروریست صهیونیستی تا چه میزان بی اساس
بوده و انتظار میرود در مقابل این ادعاهای تفرقه افکنانه

سکوت نکند .این رژیم بارها نشان داده است تا چه میزان
غیرقابل اعتماد اس��ت .وی با تاکید مجدد بر اینکه پاسخ
جمهوری اس��المی ایران به ت��رور و خرابکاریهای رژیم
صهیونیستی همیش��ه به صورت قطعی ،مقتدرانه و بدون
تهدید امنیت شهروندان عادی و تهدید امنیت کشورهای
دیگر خواهد بود ،اظهار داشت :مظلومنماییهای نمایشی
این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمیکند و اگر
به ظاهر نیز طرفهایی بر اساس مصلحت اندیشی زودگذر،
نمایشی از همراهی داشته باشند ،اما در واقع میدانند با چه
رژیم خطرناکی روبرو هستند.

رئیس مجلس:

رویکرد مجلس یازدهم خنثیسازی و رفع تحریم است

رئیس مجلس ش��ورای گف��ت :روزی ک��ه وارد مجلس
ش��دیم ،دو رویک��رد جدی خنثیس��ازی و رفع تحریم را
داش��تیم که راهبرد ما در مجلس بوده اس��ت .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اس��المی در هجدهمی��ن همایش دبیران هماندیش��ی،

استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور که به منظور
هم اندیشی ،حل مسأله و امیدآفرینی و با شعار هر دانشگاه،
یک اندیش��کده در مش��هد مقدس برگزار شد گفت :این
جلسه برای من فرصت مغتنمی است زیرا در جمع استادان
و نخبگانی هس��تم که به عنوان فعاالن نهادهای علمی

تحول را در کشور شکل میدهند و هدایت میکنند .رئیس
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :روزی که به مجلس
وارد شدیم دو رویکرد جدی خنثی سازی و رفع تحریم را
داشتیم که راهبرد ما در مجلس بوده است لذا همه اقدامات
کوچک و بزرگ بر مبنای آن انجام دادهایم.
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çéèéæïéĄ¥ĄņŃĴ ɘĄłĘĈɭʗ
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صفحه8

خطیبزاده:

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت اتهامات و
ادعاهای بی اساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ،گفت:
مظلومنماییهای نمایش��ی این رژیم تروریست را کسی
جز خودش ب��اور نمیکند .به گزارش «عص��ر ایرانیان»،
سعید خطیبزاده س��خنگوی وزارت امور خارجه اتهامات
و ادعاهای بیاس��اس وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی در
آنکارا در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با همتای ترک را
مضحک و در چارچوب یک سناریوی از پیش طراحی شده
برای تخریب روابط دو کش��ور مسلمان توصیف کرد و آن
را بخش��ی از دسیسه تل آویو برای انحراف افکار عمومی

زمین سوختهای که دولت
سیزدهم تحویل گرفت

روزنامهصبحايران

بعد از خلف وعدههای مکرر اروپا بورل
در ايران چه می خواهد؛

سرمقاله

ʌŗɪĸćĄʼĈɮĘćĄʌĈĴĄɧİĔʗ

ĹĿđĄɧɳŀɶ

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

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

ĄŅćĄłķĐĔļĄĮɴĄņļŀĻĤĄłěʰĈɭļĄʼćŀʇćĔʯĄņŃĴ ɘ
¨§ņʬɫİĄŜ˪Ĉɴ˳ŖćĄĈɳĄŁćĔĻńĄçĄʪɴđē
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ʪɴđē

ŁʍŖŕ˾ĄʼćŀɭĤ

ĄłɪɷĔļ
ʼćŀʇćĔʯ

ĄʼćŀʇćĔʯĄŁēĈĻʗ
ĄēđĄŁĒʗĄɼŔđ
đĈɮĘĄłɶĈļĈĘ
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ĄēđĄɧİĔʗ
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˼Ņʐ˽ŔĄłļĈɶĔ
§ŁĈļ¨ĄēĈİ §ĵĈɴŔ¨ĄłěʰĈɭļ
§ĵĈɴŔ¨çêæçĄĵĈĘ
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ĄłĘňİĄïĄłĘēĒļĄĶɫĻŞɷ
ĄĈɳĄŁćĔĻń¨ĄđĿŕɶćŀʅĄĔɸŀİ
§ņʬɫİĄŚ˼ĈɴˡŔć
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¥ņʰŀʭĐĄĚʄʗ
łɫɭɳćĄłɮʗēĄëĄłɪɷēĄĶʰćĒĐ

è

ĄéĄłĘēĒļĄĶɫĻŞɷ
ĄèĄłɫĐĈɶĄņʖķńĄłĘňİ
ŁĈʖɶĈļĔİ
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đĈɮĘĄłɶĈļĈĘĄʌćĄđĈɭĘćĄđŀķɶćđĄɧķŃļ

ĄĶ˽ŗďɷĄĿĄđĈɮĘĄłɶĈļĈĘĄēđĄđĈɭĘćĄŅēćʊĴēĈɳĄɧķŃļ
ʪĸćĄɧİ ĈɵĄņįɴ˥ɫʯ

ɧĻɫʰĄđĈŃɭʖ˴˾ĄĿĄĈŃ˷İ ĈɵĄʕɴĈʖĴ
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سرمقاله

زمین سوختهای که دولت
سیزدهم تحویل گرفت

تقاضای روسیه از ایران برای صادرات مصالح ساختمانی به این کشور

معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزیر امور خارجه از تقاضای روسیه برای صادرات
مصالح ساختمانی به این کشور از سوی ایران خبر داد .به گزارش «عصر ایرانیان»،
مهدی صفری در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به
تهران و اراده دو کش��ور برای گسترش تعامالت تجاری و بازرگانی با یکدیگر
گفت :ما با روسیه در حوزههای تجارت ،ترانزیت ،انرژی و  ...همکاریهای خوبی
داریم .در بخش تجارت تالش داریم که سقف روابط دو کشور در این حوزه را به
پنج میلیارد دالر برسانیم ،در مورد انرژی نیز در حوزه سوآپ نفت و گاز در حال
همکاری با یکدیگر هستیم .وی همچنین با بیان اینکه در بخش ترانزیت نیز قرار
است برای گسترش همکاریهای دو کشور در این زمینه یک هیئت بلندپایهای

ادامهازصفحهیک



...دولت رئیس��ی در ش��رایط بس��یار سختی
سکان کشور را بر عهده گرفت و بدهیهای
بس��یار زیادی از دولت س��ابق به این دولت
رسیده اس��ت .در حال حاضر دولت سیزدهم
بدهیه��ای دول��ت قب��ل را هم که بس��یار
زیاد اس��ت ،میپ��ردازد و دول��ت قبل زمین
س��وخته تحویل دولت س��یزدهم داده است.
دولت س��یزدهم به دنبال خنثیسازی و رفع
مش��کالتی اس��ت که از دول��ت روحانی به
جامان��ده اس��ت ،باید به دول��ت فرصت داده
شود تا مش��کالت اقتصادی کشور را مرتفع
کند ،اما دولتم��ردان هم باید از اقدامات خود
اطالعرس��انی و شفافسازی دقیقی بکنند و
مردم را در جریان اقدامات و برنامههای دولت
قرار دهند.

يادداشت

بازگشت تحریمهای شورای
امنیت بعید است

ادامهازصفحهیک



...در کش��ورهای عضو برجام اس��ت ،اعالم
علنی این مهم بیانگر این اس��ت که دشمنی
خودشان را آشکار کرده اند و می دانند ایران
در دف��اع از منافع خودش جدی اس��ت و باج
نمی دهد .ایران بارها خطر صهیونیس��ت ها
را گ��وش زد کرده اس��ت ،در واق��ع آنها وارد
جن��گ تم��ام عی��ار وارد ش��دند و این مهم
مصداق جنگ ترکیبی است که رهبر انقالب
فرمودند .بازگشت تحریمهای شورای امنیت
علیه ایران بعید است ،در این میان دیپلماسی
کش��ورمان نیز باید فعال تر شود و با توجه به
اینکه دشمنانمان انگیزه دارند تا از هر فرصتی
برای ضربه زدن استفاده کنند ،نقش موثری
را در البی های بین المللی ایفا کنند.

خبر

بعد از خلف وعدههای مکرر اروپا بورل در ایران چه می خواهد؛

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور سیاس��ت خارجی شب
گذشته به تهران آمد تا با مقامات ارشد وزارت خارجه دیدار
و گفتگو کند؛ س��فری که میتواند فرصتی برای آخرین
تالشها برای اج��رای کامل برجام و بازگرداندن ایاالت
متحده آمریکا به اجرای تعهداتش در توافق هستهای باشد.
اگرچه خوشبینیهایی در رابطه با این سفر وجود دارد و
بورل هم اعالم کرده که این سفر با جدیت و هدفمندی
صورت میگیرد ،به نظر میرس��د که رفتار کش��ورهای
 E۳ب��ه همراه رژیم صهیونیس��تی وعربس��تان ،امکان
نقشآفرینی مثبت را از بروکسل گرفته است .مصداق این
محدود کردن اتحادیه اروپا برای تامین منافع چندجانبه،
بازداشت انریکه مورا ،هماهنگ کننده مذاکرات وین بعد از
سفر بسیار مثبت به تهران بود که در فرودگاه فرانکفورت
اتفاق افتاد و با مصادره لپتاپ او ،توافق مثبتی که میان
ایران و اتحادیه شکل گرفته بود ،با مداخله صهیونیستها
و سعودیها از سوی سه کشور فرانسه ،انگلیس و آلمان
رد ش��د .حاال و در آس��تانهی س��فر منطقهای جو بایدن،
رئیس جمهور آمریکا که ش��امل حضور در سرزمینهای
اشغالی و عربس��تان خواهد شد ،به نظر میرسد اتحادیه
اروپ��ا میخواهد آخرین تالش خود برای احیای برجام را
انجام دهد؛ هر چند برخی از کارشناسان معتقدند که سفر
پیش روی بایدن به غرب آسیا ،طراحی تلآویو و ریاض
برای اعالم مرگ توافق هس��تهای است و واشنگتن که
در وضعیت ضعیفی به س��ر میبرد ،نمیخواهد هزینهی
ایس��تادگی در برابر خواستههای اس��رائیل و عربستان را
بدهد .انتش��ار عکسی از شام سه نفره بورل و مورا همراه
با رابرت مالی ،مذاکره کننده ارش��د آمریکا که دو ش��ب
گذشته برگزار ش��ده نیز این گمانهزنیها را تقویت کرده
است .انتشار عکس��ی معنادار از سوی «انریکه مورا» که
قابی سه نفره از او« ،جوزپ بورل» نماینده عالی اتحادیه
اروپا و «رابرت مالی» فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران
را در جریان یک شام کاری در بروکسل به تصویر کشیده،

نماینده اروپا یا سفیر آمریکا؟

گمانهزنیهای رسانهای زیادی را بهدنبال داشته است .مورا
با ارائه توضیحی ،موضوع این جلسه سه نفره را گفتگوی
عمیق در مورد برجام و دیدگاهها درباره خاورمیانه عنوان
کرده و نوش��ته اس��ت« :مالی بر تعهد قاطع آمریکا برای
بازگشت به توافق تاکید کرد ».به گفته سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان؛ جوزپ بورل،
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا امشب جمعه در
تهران خواهد بود ».سفر بورل به تهران با هدف گفتگو با
مقامات کشورمان و پیگیری مذاکرات رفع تحریمها انجام
میش��ود .یکی از ماموریته��ای اصلی هماهنگ کننده
اتحادیه اروپایی ،تبادل پیام میان ایران و آمریکا در جریان
مذاکرات رفع تحریمها بوده اس��ت .س��فر بورل به ایران
در حالی انجام میشود که «حسین امیرعبداللهیان» وزیر
امور خارجه کشورمان نیز روز گذشته در مصاحبه مشترک

مطبوعاتی با «س��رگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه با
اب��راز امیدواری نس��بت به از س��رگیری مذاکرات گفت:
امیدوار هستم با واقعبینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده
نزدیک به نقطه نهایی توافق برس��یم .پیشتر سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان اعالم کرده بود؛ ابتکارات خاصی
از سوی ایران برای احیای مذاکرات برجام در جریان سفر
انریکه مورا ،هماهنگکننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران
مطرح ش��ده اس��ت .گرچه طی ماههای گذشته و پس از
توقف گفتگوهای حض��وری در وین ،روند مذاکرات رفع
تحریمها از ش��تاب اولیه خود فاصل��ه گرفت اما جوزپ
بورل و مع��اون او انریکه مورا همواره تالش داش��تند از
طریق رایزنی مس��تمر با طرفهای اصلی از توقف کامل
مذاکرات جلوگیری کنند .جمهوری اس��المی ایران حتی
پ��س از توق��ف مذاکرات حض��وری در وین هم��واره از

ت��الش هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی برای جلوگیری
از شکس��ت مذاکرات و دستیابی به ابتکارات راهگشا که
بتواند توافقی قوی را بهدنبال داشته باشد استقبال نموده
اس��ت .در صورتی که واش��ینگتن به عنوان طرفی که از
توافق بینالمللی برجام خارج شد و شرایط پیچیده کنونی
را رقم زد ،از زیادهخواهی دس��ت ب��ردارد و چون ایران با
ارادهای واقعی بهدنبال شکلگیری توافقی قوی ،پایدار و
قابل اتکاء باشد ،میتوان امیدوار بود که تالش هماهنگ
کنن��ده اروپایی منجر به نتیجه ش��ود .در این میان نقش
مخرب رژیم صهیونیس��تی نیز که با انواع کارشکنیها،
اصلیترین مخالف به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی
طرفین به توافق است ،همچنان به عنوان یکی از عوامل
فش��ار بر کاخ س��فید وجود دارد .طراحی س��فر گروسی
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به س��رزمینهای
اشغالی آن هم در آستانه برگزاری شورای حکام آژانس که
با تصویب قطعنامه غیر سازنده علیه ایران همراه بود ،در
مقطعی مهم از مذاکرات رفع تحریمها به چالشی بیدلیل
اما معنیدار در مسیر رفع مشکالت موجود تبدیل شد که
باید آن را در پرونده کارش��کنیهای رژیم صهیونیس��تی
ب��رای جلوگی��ری از به نتیجه رس��یدن مذاک��رات ثبت
کرد .اگرچه تحوالت ماههای اخیر ،چش��مانداز دستیابی
ب��ه توافق را تیرهتر از گذش��ته نش��ان میدهد اما برخی
رس��انههای منطقهای با استناد به جلسه سه نفره «مورا،
بورل و مالی» در بروکس��ل و سفر قریبالوقوع بورل به
تهران از انتقال پیام واشینگتن برای مقامات ایران توسط
او خب��ر داده و این رخداد را نقطه عطفی در خارج ش��دن
مذاکرات از وضعیت کنونی قلمداد کردهاند .طی روزهای
آتی مش��خص خواهد شد که آیا س��فر بورل به تهران با
هدف انتقال پیام جدید و متفاوت واشینگتن به ایران انجام
ش��ده یا با تداوم رویکرد غیرقابل قبول کاخ سفید و عدم
اتخاذ تصمیم سیاسی راهگشا ،دروازه مذاکرات بر پاشنه
قبلی خواهد چرخید.

فرماندهان صهیونیست:

ریشه البیها و دخالتها در تخصیص
بودجههای سنواتی سالهای قبل

نائبرئی��س کمیس��یون اص��ل  90مجلس
ریشه رایزنیها ،البی کردنها و دخالتهای
بیمورد در تخصیص اعتبارات قوانین بودجه
کل کش��ور در سالهای گذش��ته را تشریح
کرد .حجتاالس��الم نصراهلل پژمانفر نماینده
مردم مش��هد در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با «عصر ایرانیان» ،با اشاره به تأکید
رهبر معظم انقالب راجع به اصالح س��اختار
بودجه گفت :مش��کلی که ما در بحث بودجه
س��الهای گذش��ته با آن مواجهیم موضوع
کس��ری بودجه اس��ت .وی ادام��ه داد :تمام
نظام برنامهریزی ما با کس��ری بودجه از بین
میرفت ،به این معنا که دولت الیحه بودجه
میداد و مجلس ه��م آن را تصویب میکرد
تا براس��اس مصوبه مجلس اقدامات صورت
بگیرد .نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس
اظهار داش��ت :وقتی بخشی از منابع درآمدی
پیشبینی شده برای بودجه قابل تحقق نبود
و ما نمیتوانستیم آن درآمدها را کسب کنیم،
طبیعت ًا تراز بودجه به هم میخورد چرا که بین
درآمد و هزینه تطابقی وجود نداشت .پژمانفر
خاطرنش��ان کرد :وقتی درآمدها کاهش پیدا
میکند ،اما هزینههایی برای این درآمدهای
محقق نشده درنظر گرفته شده است ،سازمان
برنامه و بودجه و متولیان امر ،مخیر میشوند
بین اینکه اعتبار بخشی از برنامهها را پرداخت
نکنند و بخشی را بپردازند و این کار آغاز یک
فس��اد گسترده در این حوزه است .وی افزود:
این نحوه تخصیص اعتبارات ،زمینه را برای
رایزنیه��ا ،الب��ی کردنه��ا و دخالته��ای
بیم��ورد در تخصی��ص اعتب��ارات میکرد
و این مس��یر منجر به این میش��د که نظام
برنامهریزی در کشور ما کام ً
ال تحتتأثیر این
البیه��ا و رایزنیها قرار گی��رد و از اولویت
خارج ش��ود .نماینده مردم مشهد در مجلس
شورای اسالمی گفت :در این وضعیت برنامه
به حاشیه میرود و رایزنیها و البی کردنها
در دس��تورکار قرار میگیرد .از س��وی دیگر،
این کس��ری بودجه زمینه را برای تقس��یم و
تخصیص س��لیقهای اعتبارات به بخشهای
مختلف از سوی دولتها فراهم میآورد و به
عنوان مثال به فالن مجموعه پول بدهیم و
به فالن مجموعه ندهیم و بهانه برای ندادن
پول هم این اس��ت که ما اعتباراتمان کافی
نیس��ت و تراز مالیمان به هم خورده چرا که
بخشی از درآمدها تصحیل نشده است.

به روس��یه س��فر کند ،افزود :در حال حاضر از طریق کریدور شمال – جنوب،
کاالهایی از هند به سمت آسیای مرکزی ،روسیه و قفقاز ترانزیت شده و تالش
بر این اس��ت که حجم ترانزیت در این حوزه از  ۱۵میلیون تن به  ۲0میلیون
تن در سالجاری ارتقا پیدا کند .این دیپلمات ارشد کشورمان در بخش دیگری
از گفتوگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه روسیه در مورد مصالح ساختمانی
تقاضاهای زیادی دارد و در این زمینه لیستی را ارائه داده است ،خاطرنشان کرد:
انشاءاهلل قرار است تیمی به آنجا اعزام شود که در این ارتباط و موضوع صادرات
این مصالح با مقامات روسیه رایزنی و گفتگو کند .صفری همچنین به موضوع
غالت نیز اشاره کرد و گفت :قرار است از اول ماه ژوئن سهمیه مشخص شده در

مورد غالت برداشته شود .ما قراردادهای خوبی با روسیه در حوزه غالت بستهایم
و فکر میکنیم که سقف تعامل دو کشور در حوزه غالت از جمله گندم ،جو و
دانههای روغنی به پنج میلیون تن برسد .معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور
خارجه همچنین در مورد سرنوشت وام پنج میلیارد دالری که روسیه قرار بود به
ایران برای توسعه نیروگاهها ارائه دهد ،گفت :این مربوط به سابق است ،در دو
مورد این موضوع اجرایی شده از جمله در حوزه راهآهن اینچهبرون به گرمسار
و همچنین نیروگاهی که در بندرعباس است ،دو نیروگاه دیگر یکی در اهواز و
یکی دیگر در منطقه دیگر در جهت تصویب در روسیه قرار دارد و در مورد مابقی
هم طرحهایی در این زمینه در حال معرفی است.

روزنام��ه صهیونیس��تی یدیع��وت آحارانوت اع��الم کرد
فرماندهان نظامی صهیونیست خواهان توافق هستهای با
ایران ش��دند هرچند این توافق برای این رژیم بد باش��د.
روزنامه یدیعوت آحارونوت (جمعه) در گزارشی اعالم کرد
که بر خالف سیاست رسمی اعالم شده رژیم صهیونیستی
و آمری��کا علیه احیای توافق هس��تهای با ای��ران ،تعداد
فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که خواهان توافق با
ایران ش��داند افزایش یافته است .حتی آنان اعالم کردند
یک توافق بد با ایران بهتر از توافق نکردن است .بر اساس
آنچه این روزنامه در وب س��ایت خود منتشر کرده است،

یک توافق بد با ایران بهتر از توافق نکردن است

آنها معتقدن��د که چنین توافقی به رژیم صهیونیس��تی
فرص��ت میدهد تا یک گزینه نظام��ی واقعی علیه ایران
آماده کند .یدیعوت آحارون��وت در این خصوص گفت :از
برجستهترین حامیان این س��مت اخیراً در ارتش ،آهارون
حل��وا ،رئیس اداره اطالع��ات آمیت س��اعار ،رئیس اداره
تحقیقات ،اورن ساتر ،رئیس اداره برنامه ریزی استراتژیک
و تل کالمان ،رئیس اداره امور ایران هستند .بر اساس این
گزارش ،اداره اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی همچنین
تاکید کرد هاست موضع بنی گانتش ،وزیر جنگ این رژیم
را پیشتر معتقد بود توافق هستهای با ایران بدترین گزینه

برای تلآویو است ،تغییر کرده است .بر اساس ادعای رژیم
صهیونیستی ،آنچه میتواند ایران را به مذاکرات بازگرداند،
فش��ار ق��وی بینالمللی ب��ر آن ،به عالوه وج��ود گزینه
نظام��ی واقعی که از اعتبار باالیی برخوردار اس��ت .پیش
از این «آهارون هلیوا» رئیس سازمان جاسوسی نظامیان
صهیونیست موس��وم به «آمان» خطاب به سران کابینه
رژیم صهیونیستی مدعی شد دستیابی به توافق هستهای
ب��ا ایران در گفتوگوهای ج��اری در وین برای این رژیم
بهتر از شکس��ت آن اس��ت ،زیرا توافق موجب میشود تا
ایران بر برنامه هستهایاش محدودیت اعمال کند .توافق

 ۱+۴با ایران عاملی برای به دس��ت آوردن زمان بیشتری
برای تل آویو به منظور آماده ش��دن در مقابل ایران است
زیرا برخالف آنچه که تصور میشد ،ایرانیها در خصوص
توافق جدی هستند و این نشان میدهد در این مذاکرات
توافقی حاصل خواهد شد .با این وجود نفتالی بنت ،نخست
وزیر رژیم صهیونیس��تی بارها اعالم کرده است این رژیم
درباره مذاکرات هستهای ایران نگران است و به توافقات
آن پایبند نخواهد بود حتی در صورت امضای آن به آزادی
عم��ل کامل خ��ود در هر مکان و هر زم��ان ،بدون هیچ
محدودیتی ادامه خواهد داد.

کابوس زمستان بدون گاز در اروپا؛

 به دنبال هش��دارهای مقامه��ای آلمانی ،بلژیک نیزدر پ��ی کاهش جریان گاز وارداتی کش��ورهای اروپایی
از روس��یه که بسیاری از این کش��ورها را وا داشته تا به
دنبال جایگزینهای ممکن برای تأمین گاز خود باشند،
نسبت به مواجهه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بحران
زمس��تانی هشدار داد .الش��رق قطر روز جمعه به نقل از
«الکس��اندر دیک��رو»Alexander De Croo -

از زمان آغاز جنگ اوکراین کشورهای عربی
با مش��کالت عدیده اقتصادی مواجه شدهاند.
روابط کش��ورهای عربی با روس��یه در طول
دههه��ای متم��ادی دچار تنشه��ا و فراز و
نشیبهای زیادی شده است .در زمان جنگ
سرد و پس از آن در زمان میخائیل گورباچف
اعراب رابطه گرمی با روسها نداشتند ،ولی از
زمانی که والدیمیر پوتین سکان قدرت را در
روسیه به دست گرفت رابطه میان کشورهای
عربی با مسکو وارد مرحله تازهای شد و اعراب
تصمیم گرفتند روابط اقتص��ادی و مراودات
تجاری خود را با این کشور تقویت کنند.

ازس�ال2۰۰۵رواب�طاعرابباروس�یه


بیشازپیشتقویتشد

این روابط از سال  ۲00۵به طور قابل توجهی
افزایش یافت .گرمی روابط تا جایی پیش رفت
که در سال  ۲00۷والدیمیر پوتین در سفری
با ش��یوخ عرب دیدار و ب��ا آنها گفتگو کرد.
اهمیت کش��ورهای عربی برای روسیه از این
لحاظ زیاد بود که این کش��ورها به مهمترین

موج وحشت به بلژیک رسید

نخست وزیر بلژیک نوشت :کشورهای اتحادیه اروپا برای
جلوگیری از «بحران زمس��تانی» باید به صورت جمعی
اقدام به خرید انرژی کنند .بسیاری از کشورهای اروپایی
به دنبال جایگزینهای ممکن برای گاز طبیعی روس��یه
هستند .کش��ورهای اروپایی به دنبال کاهش واردات از
روس��یه و همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به سمت
سایر س��وختهای فس��یلی از جمله زغال سنگ روی

میآورند .پیش از این ،وزیر اقتصاد آلمان هم امروز جمعه
به دنبال اظهارات روز گذشته خود که گفته بود کشورش
از کمبود گاز رنج میبرد ،بار دیگر با نسبت به پیامدهای
ناشی از کمبود منابع انرژی هشدار داد و تصریح کرد :به
دلیل این کمبود ،زمستان امسال در آلمان شرایط سخت
خواهد بود .به دنبال کاهش جریان گاز وارداتی کشورهای
اروپایی از روسیه ،روز دوشنبه قیمت گاز طبیعی در اروپا،

هر مگاوات ساعت  ۵.۸۷درصد افزایش یافت .بسیاری از
کشورهای اروپایی به دنبال جایگزینهای ممکن برای
گاز طبیعی روسیه هستند .شرکت گازپروم روسیه گزارش
داد که عرضه گاز از طریق خط لوله نورد استریم ممکن
است تا  ۱۶ژوئن به  ۶۷میلیون متر مکعب در روز کاهش
یابد .پیشتر حد معمول انتقال گاز از این خط لوله۱۶۷ ،
میلیون متر مکعب بود.

جنگ اوکراین و ناامنی غذایی در کشورهای عربی

دریاهای جهان دسترسی دارند و میزان قابل
توجهی از ذخایر عظیم انرژی در آنها نهفته
است.

م�راوداتکش�ورهایعربیباروس�یهدر


سالهایاخیرحدود۴برابرشدهاست

طب��ق آماری ک��ه در یک��ی از گزارشهای
المیادین منتشر شده است مراودات کشورهای
عربی با روسیه در سال  ۲00۶به میزان ۵.۵
میلیارد دالر بوده است .این در حالی است که
این میزان در سال  ۲0۱۸به رقمی نزدیک به
 ۲۲میلیارد دالر رس��یده است تا جایی که در
حال حاضر مصر نخس��تین و امارات دومین
ش��ریک تجاری روس��یه در منطقه به شمار
میروند .اگر به مبادالت کش��ورهای عربی
با روس��یه نگاهی بیندازی��م خواهیم دید بعد
از نف��ت و گاز ،غ��الت و برخی اقالم غذایی
در جایگاه دوم واردات این کشورها از روسیه
قرار دارند .کشورهای عربی در طول دههها
وابستگی شدیدی به غالت روسیه و اوکراین
پیدا کردهاند به حدی که در ش��رایط بحرانی

همانند ش��رایط چند ماه اخیر و درگیریهای
نظام��ی یافتن جایگزینی برای آنها بس��یار
دشوار است.

روس�یهواوکرای�نبزرگتری�نتأمی�ن


کنندگانگندمجهانهستند

طبق آمارهای منتش��ر شده در پایگاه خبری
بلومبرگ روس��یه و اوکراین به تنهایی تولید
 ۳0درصد از گندم جه��ان را بر عهده دارند
و  ۸0درصد روغ��ن آفتابگردان و  ۱0درصد
از ب��ازار جهان��ی ذرت هم بر عه��ده این دو
کشور است .المیادین در گزارش خود اشاره
میکند که کشورهای عربی جزء بزرگترین
کشورهای جهان هستند که بیشترین مصرف
گندم با رقمی نزدیک به بیش از  ۷0میلیون
تن در س��ال را دارند .در ای��ن میان مصر با
میزان  ۲۲میلیون تن بزرگترین کشور عربی
مصرف کننده گندم در جهان اس��ت .طبق
گفتههای وزیر کشاورزی تونس ،این کشور
بیش از  ۶0درصد از گندم خود را از اوکراین
وارد میکند .عراق هم از جمله کش��ورهایی

است که گندم مورد نیاز خود را باید از طریق
واردات از دو کش��ور روسیه و اوکراین تأمین
کند .لبنان در س��ال بی��ن  ۶00تا  ۶۵0هزار
تن واردات گندم دارد که  ۸0درصد از آن از
اوکراین تأمین میش��ود .مقامات امارات هم
اخیراً در نشستی خبری اعالم کردهاند روسیه
و اوکراین از جمله کش��ورهایی هس��تند که
بیشترین سهم واردات گندم از طریق آنها
انجام میش��ود .سودان هم که در سالهای
اخی��ر به دلی��ل تغییر و تح��والت داخلی و
مشکالت اقتصادی دچار فراز و نشیبهای
زیادی ش��ده از واردکنندگان اصلی گندم از
روسیه و اوکراین است.

جنگاوکراینموجبتنشدرکشورهای


عربیشدهاست

المیادی��ن در بخش دیگ��ری از گزارش خود
صراحت�� ًا عنوان ک��رده که جن��گ اوکراین
کش��ورهای عرب��ی را به ش��دت دچار تنش
کرده و تأمین مواد اولیه غذایی از جمله انواع
غالت را در این کشورها با مشکالت زیادی

مواجه کرده اس��ت .به طوری که این روزنامه
عرب��ی در بخش��ی از گزارش خود هش��دار
میدهد ممکن اس��ت ادامه این روند موجب
نارضایتیهای اجتماعی در کشورهای عربی و
شورش مردمی به دلیل عدم توانایی دولتها
در تأمین مایحتاج اولیه شود .حاال در این میان
و به گفته رسانههای عرب زبان ،پس از آغاز
درگیریهای نظامی در اوکراین و روند ادامه
دار آن و نیز ناامیدی کشورهای عربی از تمام
شدن این جنگ در کوتاه مدت شیوخ عرب به
فکر افتادهاند تا جایگزینی برای غالت روسیه
و اوکراین پیدا کنند ت��ا حداقل از این طریق
بتوانند مقاب��ل موج فزاین��ده نارضایتیهای
مردمی از ع��دم توانایی دولتها برای تأمین
مواد خوراکی بایستند .از این رو آنها تصمیم
گرفتند تا برزیل را برای کوتاه مدت جایگزین
روسیه و اوکراین کنند و به گفته المیادین تنها
در یک دوره س��ه ماهه در س��ال ۲۲ ،۲0۲۲
کشور اتحادیه عرب از این کشور عمده گندم
و ذرت مورد نیاز خود را وارد کردند.

اخبار
سازمان ملل قتل خبرنگار فلسطینی
توسط صهیونیستها را تائید کرد

کمیس��یون حقوق بش��ر س��ازمان ملل تائید
ک��رد ک��ه خبرن��گار الجزی��ره در تیراندازی
نظامیان رژیم صهیونیستی کشته شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تائید کرد
نتایج تحقیقات نشان میدهد شیرین ابوعاقله،
خبرنگار فلسطینی بر اثر اصابت گلولهای که از
طرف نظامیان رژیم صهیونیستی شلیک شده
بود ،کش��ته شده اس��ت .به گزارش الجزیره،
این کمیسیون از رژیم صهیونیستی خواست
تحقیقات کیفری درباره قتل شیرین ابوعاقله
انج��ام ده��د .مقامات صهیونیس��ت پیش از
این ادعا کرده بودند ممکن اس��ت در جریان
ش��هادت خبرنگار فلس��طینی ،یک س��رباز
اش��تباه ًا به او ش��لیک کرده باشد یا اینکه او
هدف گلوله یک فلسطینی قرار گرفته باشد.
مناب��ع صهیونیس��ت حتی بعد از بررس��یها
مدعی ش��دند ممکن نیس��ت به طور واضح
منبع تیراندازی را مش��خص کرد .با این حال
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که شواهد
بررسی شده نش��ان میدهد حین تیراندازی
به س��وی ش��یرین ابوعاقله ،هیچ فلسطینی
مسلحی در نزدیکی وی مشاهده نشده است.
تحقیقات همچنین نشان داده است  ۱۶گلوله
از محل کاروان سربازان صهیونیست شلیک
شده است .ش��یرین ابوعاقله ،خبرنگار شبکه
الجزی��ره بود ک��ه چندی پی��ش ،حین تهیه
گزارش از یورش صهیونیستها به جنین ،به
ضرب گلوله نظامیان این رژیم جان خود را از
دست داد .قتل او خشم جهانی را برانگیخت و
واکنشهای بینالمللی را درپی داشت.
آمریکا باید به خواستههای ایران
پاسخ دهد

وزی��ر خارجه چی��ن در گفتوگ��و با همتای
ایران��ی در اش��اره به وقف��ه ایجاد ش��ده در
مذاک��رات رف��ع تحریمه��ا گف��ت ط��رف
آمریکایی باید مسئولیتهای خود را بشناسد
و به خواستههای منطقی طرف ایرانی پاسخ
مثبت ده��د« .وانگ یی» وزی��ر امور خارجه
چی��ن در گفتوگو با همت��ای ایرانی با تاکید
بر تالشهای دیپلماتیک ب��رای پایان دادن
به بنبس��ت فعلی در مذاکرات ،گفت «طرف
آمریکایی باید با جدیت مس��ئولیتهای خود
را بشناس��د و به خواس��تههای منطقی طرف
ایرانی پاسخ مثبت دهد» .طبق روایت وزارت
خارجه چین از تماس تلفنی پنجش��نبه شب
به تاریخ دوم تیرم��اه دو وزیر خارجه ،چین از
ایاالت متحده خواس��ت که به ایران در مورد
از س��رگیری پایبندی به برنام��ه جامع اقدام
مش��ترک (برجام) پاسخ دهد .در بیانیه وزارت
امور خارجه چین آمده است :امیرعبداللهیان به
وانگ گفت که رفتار قلدرانه آمریکا مانع اصلی
مذاکرات کنونی است .وزیر امور خارجه ایران
اف��زود« :طرف ایرانی قاطعان��ه از منافع ملی
خود محافظت خواهد کرد و همچنین قاطعانه
متعهد ب��ه حل و فصل اختالف��ات از طریق
مذاکره به منظور دستیابی به توافق در زودترین
زمان است» .طبق این بیانیه ،امیرعبداللهیان
همچنین گفت که تهران از نقش سازنده چین
در موضوع هستهای ایران قدردانی میکند .به
گزارش خبرگ��زاری «آناتولی» ،وانگ هم در
ادامه با اطمین��ان از حمایت قاطعانه از ایران
در موضوعات مرتبط با منافع اصلی یکدیگر،
به دیپلمات ارش��د ایرانی گفت که چین هیچ
حرکت غیرس��ازندهای را که منجر به تشدید
اوضاع ش��ود ،تأیید نمیکند .وی با اش��اره به
توافق هس��تهای افزود :همه طرفها باید به
حفظ منطق صحیح درست و غلط ادامه دهند
و بیوقفه برای دست یافتن به توافق از طریق
تالشهای دیپلماتیک ادامه دهند.
پوتین قطع ًا به ایران سفر خواهد کرد

س��خنگوی کرملین گفت ک��ه رئیسجمهور
روس��یه قطع ًا در مقطعی به ایران سفر خواهد
کرد ،اما تاریخ دقیق این س��فر هنوز مشخص
نیست« .دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ
ریاستجمهوری روسیه به خبرگزاری «تاس»
گفت که والدیمیر پوتی��ن رئیسجمهور این
کش��ور قطع ًا در مقطعی به ایران سفر خواهد
کرد ،اما تاریخ دقیق این س��فر هنوز مشخص
نیست .سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی
درباره احتمال س��فر پوتین به ایران و شرکت
در نشس��ت سران آستانه گفت :او قطع ًا با گذر
زمان به آنجا خواهد رفت ،اما تاریخ دقیق هنوز
مشخص نش��ده اس��ت .طبق گزارش رسانه
روسی ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
ایران روز پنجشنبه (دوم تیرماه) ابراز امیدواری
کرد که نشست ایران ،روسیه و ترکیه در تهران
برگزار شود .به نوشته تاس ،برنامههایی برای
برگزاری چنین نشستی قبل از همهگیری کرونا
اعالم شده بود ،اما از آن زمان این رویداد بارها به
ناچار به تعویق افتاد .حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه
میزبان «س��رگئی الوروف» وزیر امور خارجه
روسیه بود و پس از دیدار و گفتوگو با همتای
روس خود در نشس��ت خبری مشترک گفت:
مالقات خوبی را با آقای الوروف داشتم.

اخبار
هشت ماه کشور بدون یک ریال
استقراض اداره شد

رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه گفت :با
وجود تحویل خزانه مق��روض ،دولت را بدون
اس��تقراض اداره کردیم ،برای کنترل تورم با
وجود رش��د ش��دید قیمتهای جهانی برنامه
خوبی در حال تدوین و اجرا اس��ت.به گزارش
مه��ر از مرکز اطالعرس��انی و امور بینالملل
سازمان برنامه و بودجه ،سید مسعود میرکاظمی
در دیدار با آیتاهلل جوادی آملی از برنامه دولت
برای مهار تورم خبر داد و اظهار داش��ت :سه
عامل بدهیهای تلنبار ش��ده گذش��ته ،رشد
قیمتهای جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی
که بر اساس تکلیف قانونی انجام شده از علل
رش��د تورم اس��ت.وی افزود :دولت سیزدهم
زمان��ی روی کار آمده که نه خزانه خالی بلکه
خزانی مقروض و منفی را تحویل گرفت.معاون
رئیسجمهور ادامه داد ۶0 :هزار میلیارد تومان
در خزانه بدون تخصیص مانده بود ۵۳۵ ،هزار
میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد ش��ده و
 ۵۴هزار میلی��ارد تومان هم تنها در چهار ماه
پایانی دولت قبل از بانک مرکزی اس��تقراض
شده بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره
به رش��د هش��ت برابری نقدینگی در هشت
سال گذش��ته ،گفت :یکی از ریشههای تورم
چاپ پول و اس��تقراض از بانک مرکزی است
در حال��ی که این موضوع خط قرمز ما اس��ت
و دولت س��یزدهم کش��ور را هشت ماه بدون
ریالی اس��تقراض از بانک مرک��زی اداره کرد.
میرکاظمی اضافه کرد :بر اساس قانون دولت
مکلف به عادالنه کردن یارانه کاالهای اساسی
ب��ود ،چون در عمل چیزی در قانون به نام ارز
 ۴۲00تومانی وجود نداشت.
خالص بدهی بخش دولتی به بانک
مرکزی منفی شد

س��ازمان برنام��ه و بودج��ه اع��الم کرد که
دولت در راس��تای کنترل تورم اصالحاتی را
ش��روع کرده و استقراض از بانک مرکزی را
بهتدریج کاه��ش داده و حتی خالص بدهی
بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده
است.به گزارش مهر به نقل از سازمان برنامه
و بودجه ،سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
ب��ا عنایت به مفاد ج��زء یک بند ص تبصره
ی��ک قان��ون بودج��ه س��ال  ،۱۴0۱ط��رح
«مردمیس��ازی و توزی��ع عادالنه یارانهها»
با رویک��رد تغییر ن��رخ ارز واردات کاالهای
اساس��ی مش��مول از ترجیحی به نیمایی و
پرداخت یارانههای مربوط بهصورت مستقیم
به مصرفکنندگان نهایی در چارچوب جامعه
هدف تعیینشده ( ۴00هزار تومان سه دهک
اول و  ۳00هزار تومان  ۶دهک بعدی) ،اجرا
ش��د.بر این اس��اس ضمن حذف رانتها و
کاهش تخلفات موج��ود در چرخه تأمین و
توزیع کاالهای اساس��ی ،ام��کان بازتوزیع
عادالنه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران
افزایش هزینههای مصرفکنندگان ناشی از
تغییر نرخ ارز کاالهای مصرفی نهایی فراهم
شده اس��ت.الزم به ذکر است مطرح کردن
تأمین بخش��ی از کس��ری بودج��ه دولت از
محل مابهالتفاوت نرخ ارز صحیح نبوده و در
حال حاضر یارانه جبرانی به مصرفکنندگان
فراتر از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون
بودجه س��ال جاری و محاس��بات مربوط به
می��زان افزای��ش هزینههای خانوار ناش��ی
از افزای��ش قیمتهای کاالهای مش��مول
پرداخت میشود.
نرخ تورم ساالنه خردادماه 3۹.۴
درصد شد

نرخ ت��ورم س��االنه خردادم��اه  ۱۴0۱برای
خانوارهای کش��ور به  ۳9.۴درصد رسیده که
نسبت به همین اطالع در ماه قبل 0.۷ ،واحد
درصد افزایش نشان میدهد.به گزارش مهر
به نقل از مرکز آمار ایران ،نرخ تورم نقطهای
درص��د تغییر عدد ش��اخص قیمت نس��بت
به ماه مشابه س��ال قبل است .این شاخص
در خردادم��اه امس��ال  ۵۲.۵درصد بود یعنی
خانواره��ای کش��ور به ط��ور میانگین ۵۲.۵
درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای خرید
یک «مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان»
هزینه کردهاند.ن��رخ تورم نقطهای خرداد ماه
 ۱۴0۱در مقایسه با ماه قبل  ۱۳.۲واحد درصد
افزایش یافته اس��ت.نرخ تورم نقطهای گروه
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
با افزایش  ۳۲.۲واحد درصدی به  ۸۱.۶درصد
و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با
افزایش  ۲.۸واحد درص��دی به  ۳۶.۸درصد
رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم
نقطهای برای خانوارهای شهری  ۵۱.۴درصد
است که نسبت به ماه قبل  ۱۲.۲واحد درصد
افزایش داشته است.همچنین این نرخ برای
خانواره��ای روس��تایی  ۵۸.۲درصد بوده که
نسبت به ماه قبل  ۱۸.۱واحد درصد افزایش
داشته است.نرخ تورم ماهانه درصد تغییر عدد
شاخص قیمت ،نسبت به ماه قبل است .نرخ
تورم ماهان��ه خرداد  ۱۴0۱ب��ه  ۱۲.۲درصد
رس��یده که در مقایسه با همین اطالع در ماه
قبل ۸.۷ ،واحد درصد افزایش داشته است.

حسنپور:

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
با بیان اینکه نابس��امانی بازار دارو ناشی از
تعارض منافع اس��ت ،گفت :برای رفع این
تعارض بای��د آموزش ،اعطای صالحیت و
کنترل تخلفات پزشکی ،تعیین اقالم دارویی
مجاز ،ارائه خدمات درمانی ،ثبت سفارش،
مجوزهای تجارت دارو و تخصیص منابع،
تعیین اق��الم دارویی و کنترل واردات باید

نابسامانی بازار دارو ناشی از تعارض منافع است

مستقل شود.شهباز حس��ن پوربیگلری در
گفتوگو ب��ا خانه ملت با بی��ان اینکه در
نشست امروز کمیسیون اقتصادی موضوع
نابس��امانی بازار دارو بررسی شد ،گفت :در
گزارش آسیبشناسی علل نابسامانی بازار
دارو م��واردی از تعارض منافع شناس��ایی
ش��د.نماینده مردم س��یرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :تعارض

منافع به این معنا که همه بازیگران از جمله
ایجاد نیاز ،تجارت و تنظیم بازار دارو در یک
وزارتخانه یعنی بهداش��ت و سازمان غذا و
دارو تجمیع شده است ،به طوریکه آموزش
و اعطای صالحیتهای حرفهای پزشکی،
رسیدگی به تخلفات پزشکی ،سیاستگذاری
خدمات دارو و درمان ،تعیین اس��تاندارد و
اقالم دارویی مجاز ،تجویز دارو و ایجاد نیاز،
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مدیریت منابع برای واردات اقالم دارویی،
ص��دور مجوز ام��ور تج��اری دارو در یک
دس��تگاه تجمیع ش��ده و وزارتخانه مذکور
توسط پزش��کان ،داروس��ازان و اشخاص
اداره میش��ود که بین بخش خصوصی و
دولت��ی در حال جابجای��ی و نقل و انتقال
هستند.وی افزود :نظر کمیسیون اقتصادی
این اس��ت که برای ح��ذف تعارض منافع

منجر به نابس��امانی در تنظیم ب��ازار دارو
باید آموزش ،اعط��ای صالحیت و کنترل
تخلف��ات پزش��کی ،تعیین اق��الم دارویی
مجاز ،ارائه خدمات درمانی ،تجویز و ایجاد
نیاز ،ثبت سفارش ،مجوزهای تجارت دارو
و تخصیص مناب��ع ،تعیین اقالم دارویی و
س��المت و ش��مول برنامههای حمایتی و
کنترل واردات باید مستقل شود.

اجارهداری حرفهای و مالیات خانههای خالی در کنار سقف اجارهبها و افزایش عرضه

چه راهکارهایی میتواند بازار اجاره بها را ساماندهی کند؟
موضوع باید تسریع شود.

اگرچه اصل مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط
کنونی اقدام مثبتی اس��ت اما برخی ظرفیت های مغفول
دیگ��ر هم می تواند در کنار این سیاس��ت به بهبود بازار
کمک کند.به گزارش خبرنگار مهر ،در جلس��ه ش��ورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که شنبه  ۲۸خرداد با
حضور سران قوا و به ریاست حجت االسالم سید ابراهیم
رئیسی رئیس جمهور برگزار شد بسته سیاستی حمایت از
مستأجران به تصویب رسید که یکی از مهمترین بندهای
آن ،تعیین افزایش س��قف تمدید قراردادهای اجارهبها در
سال  ۱۴0۱بود.

مهارس�وداگریدربازارمس�کنوخ�ودروبااجرای


مالیاتبرعایدیسرمایه

مصوبهس�رانق�وا:افزای�شاجارهبهابی�شاز2۵


درصدممنوع

بر این اساس کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی
در سال  ۱۴0۱پس از تاریخ ابالغ این مصوبه به صورت
خودکار و به مدت یک س��ال و حداکثر با نرخ  ۲۵درصد
در ش��هر تهران و سایر کالنشهرها و  ۲0درصد در سایر
نقاط شهری نسبت به قراردادهای موجود تمدید میشود.
مواردی چون تخریب و بازس��ازی یا اجاره به فرزندان و
… در این مصوبه استثنا شده است.

طرحس�اماندهیبازاراجارهمجلس:موجررقماجاره


رابی�شازس�قفافزای�شده�د،بایدمالیاتب�راجاره
بدهد

امروز یک تیر ماه نیز کلیات طرح دو فوریتی س��اماندهی
ب��ازار اج��اره مس��کن در صحن علنی مجلس ش��ورای
اسالمی به تصویب رس��ید و طرح برای بررسی جزئیات
آن به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد.بر اساس این
ط��رح (در صورت تصویب جزئی��ات آن در مجلس) اگر
موج��ری اجاره بها را بیش از س��قف تعیین ش��ده در هر
س��ال افزایش دهد ،از معافیت مالیات بر اجاره بها حذف
ش��ده و مشمول دریافت مالیات بر اجاره مسکن موضوع
ماده  ۵۳مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میشود.معاونت
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که
اخیراً منتشر کرده ،متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد
مس��کونی در تهران طی ماه اردیبهش��ت را  ۱۲۶هزار و
 900تومان عنوان کرده؛ در حالی که متوسط اجاره بهای
مس��کن در س��ال  ،۱۴00متری  ۸۴هزار و  ۸00تومان
بوده اس��ت که رش��د  ۳۳.۱۷درصدی را نشان میدهد.
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از بازار مس��کن
تهران در اردیبهش��ت امسال ،میزان افزایش اجاره بهای
مس��کن را  ۴9.۶درصد در ته��ران و  ۵0.۱درصد در کل
کشور نسبت به اردیبهشت سال گذشته اعالم کرده است.
مرکز آمار ایران نیز تورم عمومی اردیبهش��ت ماه را برای
خانوارهای کشور  ۳۸.۷درصد برآورده کرده بود که حاکی
از کاهش نرخ تورم ماهانه است .نرخ تورم عمومی ساالنه
نیز کاهشی بوده است.

کارش�ناساقتص�ادمس�کن:اس�تفادهازجرای�میا


مشوقهاییکهبازاراجارهمسکنرابهبودمیدهد

در همین راستا مهدی غالمی کارشناس اقتصاد مسکن در
گفت و گو با مهر با بیان اینکه مداخله دولت در بازار اجاره
مسکن در شرایط کنونی میتواند اقدام مؤثری باشد گفت:
به نظر میرس��د این مصوبه برای جبران کم کاریهایی
است که س��الهای گذشته در بازار مسکن انجام شده و
البته اکنون هم تا حدی ادامه پیدا کرده است.وی با بیان

اینکه ممکن است اجرای این مصوبه مشکالت احتمالی
برای مردم و دستگاه قضا ایجاد کند ،افزود :بازار مسکن
حتم ًا نیاز به تنظیم گری و سیاس��ت گذاری دارد ولی به
شرط اینکه او ًال زیرساختهای الزم آن برقرار شود و ثانی ًا
سیاست گذاری ها ،مبنای منطقی داشته باشد.
لزومتوجههمزمانبهانتظاراتموجرومستأجر



غالم��ی با بیان اینکه حمایت از مس��تأجران امری الزم
اس��ت که همه به آن واقفند گفت :ولی باید به انتظارات
موج��ران هم توجه کرد .فردی که واحد مس��کونی خود
را در ب��ازار اجاره با قیمت معقولی عرضه میکند ،فعالیت
سوداگرانه انجام نداده و الزم است انتظاراتش هم برآورده
ش��ود .در غیر این صورت ،با اج��رای مصوبهای که اخیراً
تصویب ش��ده ،ی��ا قراردادهای غیررس��می افزایش پیدا
میکند یا اینکه اختالفاتی بین مستأجر و موجر به وجود
میآید که هردوی آنها نتایج خوبی نخواهد داشت.وی با
طرح این پرسش که افزایش اجاره بها در تهران بر اساس
چه مبنایی  ۲۵درصد تعیین شده گفت :این رقم در حالی
تعیین ش��ده که با نرخ تورم عمومی متفاوت اس��ت .نرخ
افزای��ش اجاره بهایی که اخی��راً وزارت راه آن را گزارش
کرده هم با این عدد متفاوت اس��ت؛ ثانی ًا ش��اید موجری
بخواه��د به میزان نرخ پیش��نهادی دول��ت ،اجاره اش را
افزایش دهد ولی از مستأجر قبلی رضایت ندارد .چرا این
شرایط برای او فراهم نباشد؟ در حالی که اگر سامانه ملی
امالک و اس��کان کشور تکمیل ش��ده بود و قراردادهای
اج��اره هر واحد در آن ثبت بود ،این اقدام به راحتی قابل
نظارت بود.

مش�وقهایمالیاتیبرایموجرانیکهسقفاجارهرا


رعایتکنند

این کارشناس اقتصاد مسکن یکی از نقاط ضعف مصوبه
فعلی را نداش��تن مشوقهایی برای موجران خواند و بیان
کرد :البته به نظر میرس��د این مصوبه برای کوتاه مدت
باش��د و قرار است این مش��وقها در طرحی که با عنوان
ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس در دست بررسی
اس��ت ،لحاظ ش��ود.وی ادامه داد :از دیگ��ر اقداماتی که
موجران در صورت انج��ام آن به عنوان رفتار مطلوب از

سوی مالک تلقی میشود ،انعقاد قراردادهای بلندمدت با
رشد ساالنه به میزان تورم یا پذیرش سقف افزایش اجاره
بهاس��ت .دولت در ازای این رفتار میتواند تخفیفهایی
در مالیاته��ای پرداختی فرد یا هزینه پروانه س��اخت یا
حتی امتیازاتی برای دریافت وام ساخت مسکن به موجر
بدهد .یا اینک��ه مث ً
ال موجر در اولین نقل و انتقال خود از
تخفیف مالیاتی برخوردار شود .البته الزم است سامانهای
مثل سامانه امالک تکمیل شود و چنین دادههایی در آن
ثبت شود.

اج�ارهداریحرف�های؛زیرس�اختیکههن�وزفراهم


نشده

کارش��ناس اقتصاد مس��کن با اش��اره به زیرساختهای
الزم ب��رای تنظیم گری در بازار مس��کن گفت :از دیگر
زیرس��اختهایی که فع ً
ال فراهم نش��ده ،استفاده از اجاره
داری حرف��های ی��ا اپراتوره��ای اجاره داری اس��ت .این
اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معامالتی میان موجر و
مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری
ارتب��اط مس��تقیم واحد اس��تیجاری را از موجر دریافت و
در اختیار مس��تأجر قرار میدهن��د .اپراتور موظف به اخذ
اجارهبها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود .در
این ش��رایط قیمتگذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت
قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین
و مقررات وضع شده از سوی دولت امکانپذیر خواهد بود.
در این صورت قیمتهای این شرکتها در بازار آزاد هم
تأثیر خواهد داشت.

افزای�شعرضهومقابلهباس�وداگری،راهکاراصلی


حلمشکلمسکن

غالمی یادآور شد :مهمترین نکته در بازار مسکن اعم از
خریدوفروش یا اجاره این اس��ت که در ش��رایط فعلی در
عرضه مسکن تفاوت چندانی ایجاد نشده است .نه خبری
از تکمیل و تحویل  ۴00هزار واحد طرح اقدام ملی است
که قرار بود در دو س��ال آخر دولت قبل ساخته شود و نه
از  ۲۵0هزار واحد مس��کن مهر تکمیل نشده؛ ضمن ًا این
انتظار وجود دارد که با پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی
مسکن ،مستأجران امیدوار به خانه دار شدن شوند که این

محم��د صفائی دلوئی با بیان اینکه در  ۱90کش��ور دنیا
مالیات بر عایدی س��رمایه اخذ میش��ود ،گفت :دریافت
ای��ن نوع مالیات الزاما برای کس��ب درآمد نیس��ت بلکه
برای هدایت س��رمایه به س��مت تولید است ،این مالیات
از روانه ش��دن س��رمایه به سمت س��وداگری جلوگیری
میکند.نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای
اس��المی افزود :در کانادا  ،آمری��کا و انگلیس مالیات بر
عایدی س��رمایه اخذ میکنند تا از هدایت منابع مالی به
سمت س��وداگری و داللی جلوگیری کنند با تحقق این
مهم سرمایهها به سوی تولید هدایت میشود و به اقتصاد
ملی کمک خواهد شد.وی اضافه کرد :از آنجا که در حوزه
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دچار خال هستیم ،بیشتر
منابع مالی به سوی س��وداگری در حوزه مسکن ،زمین،
ارز ،طال و خودرو هدایت میشود ،این موضوع کمیسیون
اقتصادی مجلس را بر آن داش��ت ک��ه درصدد رفع این
نقصان برآید.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان
اینکه ش��ور اول طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد
ماه س��ال گذشته به تصویب صحن علنی مجلس رسید،
ادامه داد :در حال حاضر بعد از ش��ور دوم طرح مالیات بر
عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده
و در نوبت بررس��ی صحن علنی مجلس قرار دارد.عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :امیدواریم با این
مصوبه یکی از ساختارهای اصلی اقتصادی کشور اصالح
شود و سرمایهها به سمت سوداگری نرود؛ با اجرای قانون
مالیات بر عایدی سرمایه ،سرمایهها به جای روانه شدن
به سمت بازار ملک و خودرو که موجب افزایش قیمتها و
فشار به مردم میشود به سوی تولید روانه میشود.

سقف2۵درصدیاجارهبهامسکندرتهرانرعایت


نمیشود

رسول فرخی میکال با اشاره به رشد افسارگسیخته اجاره
بها مسکن ،گفت :اجاره بها یکی از موضوعات مهم امروز
کشور است چرا که بیش از  ۵0درصد سبد خانوار را تشکیل
میدهد.این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی
عنوان کرد :هم اکنون فصل جا به جایی مس��تاجران آغاز
ش��ده و گرانی اجاره بها مشکالت بس��یار زیادی را برای
مردم به ویژه اقش��ار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه ایجاد
کرده اس��ت .دولت برای کنترل این بازار پر تالطم برای
افزایش اجاره بها سقف تعیین کرده که بر اساس آن میزان
مجاز برای تهرانیها  ۲۵درصد و برای س��ایر شهرها ۲0
درصد است .طبق مصوبه دولت سقف اجاره بها در سطح
تهران  ۲۵درصد تعیین شده در حالی که بر اساس گزارش
های میدانی ش��اهدیم که این سقف رعایت نشده داشته
اس��ت .وی با بیان اینکه طبق گزارشهای میدانی سقف
 ۲۵درصدی اجاره بها مسکن در تهران رعایت نمیشود،
اضافه کرد :متاس��فانه سقف تعیین شده توسط دولت ،در
بازار اجاره مسکن رعایت نشده و شنیده می شود حتی در
برخی از مناطق تهران اجاره بهای مسکن را بیش از ۱00
درصد افزایش داده اند که این رشد بی ضابطه با افزایش
 ۱0درصدی حقوق کارکنان هیچ تناسبی نداشته و مردم را
با مشکالت بسیار زیادی مواجه میکند.

گودرزوند چگینی مطرح کرد؛

قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار موجب سالم سازی و توزیع عادالنه ثروت می شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
دس��ت افراد را برای اعمال نظرات شخصی کوتاه کرده و
شاهد سالم سازی و توزیع عادالنه ثروت در کشور خواهیم
بود.مهرداد گودرزوند چگینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس در گفت و گو با خانه
ملت ،ضمن تاکید براینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای

کس��ب و کار یک��ی از قوانین موثر در حوزه اش��تغالزایی
اس��ت ،گفت :اکنون وظیفه مجلس پیگی��ری الزم برای
اجرای درس��ت این قانون از سوی دس��تگاههای مدنظر
اس��ت تا جلوی بس��یاری از رانتها ،مفاسد و باند بازیها
گرفته شود.وی ادامه داد :قانون تسهیل صدور مجوزهای
کس��ب و کار به س��المتی کار کمک کرده و زمینههای
ایجاد عدالت را برای تمام افراد مهیا میکند تا تحصیلکرده

ها کش��ور به راحتی فعالیت های مورد نظر خود را انجام
دهند .گودرزوندچگینی تصری��ح کرد :بحث درگاه ملی و
ثبت اطالعات موجب می ش��ود تا دس��ت برخی کوتاه و
اعمال نظرات شخصی حذف شود و اینگونه رانت ،فساد و
امضاهای طالیی در حوزه کسب و کار قطع شده و فروش
مجوزها از میان برود .در صورت مسدودسازی فساد اداری
در هر بخش��ی مسلما شاهد سالم سازی و توزیع عادالنه

ثروت در کشور خواهیم بود.عضو هیئت رئیسه کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس تاکید کرد :اکنون ما
در کش��ور با کمبود ثروت مواجه نیستیم تنها وجود برخی
معضالت مانند رانت و فساد در حوزه اقتصادی مشکالتی
را بوجود آورده اس��ت ،براین اس��اس اجرای دقیق قانون
تسهیل صدور مجوز کسب و کار به توزیع عادالنه ثروت
کمک کرده و موجب اشتغالزایی جوانان شود.
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رمز ارز کینگ مانی که توسط شرکت بادران در ایران
خرید و فروش می ش��د ،تاکنون  ۳000هزار ش��اکی
داشته است.به گزارش فارس ،دنیای بی کران رمزارزها
ب��ه بیت کوین و چند آلت کوین که به دنبال تغییر در
مناس��بات اقتصادی در جهان هستند ،ختم نمی شود.
بالکچین که تکنولوژی پش��ت این رمزارزهاست ،به
علت ماهیت غیرمتمرکز خود توانسته بسیاری از صنایع
جهان را متحول کند.به نظر می رس��د داغ شدن تب
ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان ،تبعات اقتصادی
و اجتماعی زیادی برای شهروندان کشورهای مختلف
داش��ته اس��ت .به عبارت دیگر ،همزمان با گس��ترش
رمزارزها در سراس��ر جه��ان ،امروزه ش��اهد افزایش
کالهبرداری ها در این حوزه هس��تیم که کشور ما نیز
از این قاعده مستثنی نبوده است.
پروندهبازکینگمانیدردادگاههایایران



یک��ی از پروژه های کالهبرداری در این زمینه ،رمزارز
کین��گ مانی بود که ارزش ب��ازار آن  ۳0میلیون دالر
تخمین زده می ش��د و در حال حاضر در کش��ور ما ۳
هزار شاکی دارد که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران
پش��ت آن بوده و در حال حاضر مالک این شرکت در
بازداشت به س��ر می برد.علی مومنی ،کارشناس بازار
سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس ،درباره رم��ز ارز کینگ مانی می گوید :یکی از
رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران باال کش��یده،
کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی
ش��ده و هم اکنون در دادس��رای  ۳۱تهران ،پرونده در
حال رسیدگی اس��ت.وی ادامه داد :در سال  99قیمت
این ارز تا بی��ش از  ۲0هزار یورو افزایش می یابد ،اما
در نهایت بعد از بسته ش��دن کیفهای پول به حدود
 ۴0یورو می رس��د .حاال یک رمز ارز جعلی باقی مانده

با تعداد زیادی مالباخت��ه و کالهبرداری که حجم آن
به ح��دود  ۴۵00میلی��ارد تومان می رسد.دادس��تانی
هم اعالم کرده اس��ت ۴ ،نفر درگیر پرونده هس��تند و
دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به دست اندرکاران
این پروژه را ارزیابی می کند.در ابتدای سال جاری نیز
افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دس��ت داده
بودند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ واقعیت
این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم
اکنون س��ایت رس��می با لوگوهایی از این نماد ،نشان
ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از
س��وی جشنواره های دولتی به مدیرعامل این شرکت
فعالیت می کند ،عمال مردم را به اعتماد به این شرکت
سوق داده است.
ماجرایرمزارزکینگمانیچهبود؟



بررس��ی ها نش��ان می دهد این ارز دیجیتال را هیچ

صرافی معتبری در لیست رمز ارزهای خود قرار نداده
و طب��ق این موضوع هیچ کیف پ��ول معتبری نیز از
کینگ مانی پش��تیبانی نمی کند .با نگاهی به سایت
کینگ مانی مش��خص می ش��ود ح��دود  ۷0درصد
خری��داران ای��ن ارز دیجیتال ایرانی ب��وده و به دلیل
تبلیغات گس��ترده این ش��رکت بازاریابی ش��بکه ای،
کارب��ران ایرانی زیادی این ارز را خریداری کرده اند.
در حال حاضر از توس��عه دهندگان این ارز دیجیتال
هیچ اطالعاتی در هیچ مکان و پایگاه داده ای وجود
ن��دارد و این موضوع می توان��د یکی از دیگر دالیل
اعتماد نکردن به این س��ایت باش��د .چندی پیش در
مدت بس��یار کم قیم��ت این ارز دیجیت��ال از حدود
 ۱۴دالر ب��ه صورت ش��ارپی به  ۱00دالر رس��ید و
این موضوع باعث ش��د که عده بیش��تری به این ارز
دیجیتال روی بیاورند.
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اخبار
اجرایی شدن پیمانهای پولی دو یا
چند جانبه در دستور کار است

رئیس کل بان��ک مرکزی ،گفت :پیمانهای
پول��ی دو یا چند جانب��ه و اینک��ه بتوانیم با
ارزهای ملی تس��ویههای خود را انجام دهیم
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است.علی
صالح آب��ادی رئیس کل بان��ک مرکزی در
گفتوگ��و با خبرنگار خان��ه ملت ،در خصوص
عملیات��ی ش��دن پیمانه��ای پول��ی دو یا
چندجانبه ،گفت:انعقاد پیمانهای پولی و دو
یا چندجانبه و اینک��ه بتوانیم با ارزهای ملی
تس��ویههای خود را انجام دهی��م از اهمیت
بس��یار باالیی برخوردار است و در این زمینه
رایزنیهای خوبی با برخی از کش��ورها انجام
ش��ده و ب��زودی به یکی از کش��ورها س��فر
میکنم تا عملیاتی ش��دن ای��ن موضوع را
پیگی��ری کنم.رئیس کل بان��ک مرکزی در
پاسخ به س��وال خبرنگار خانه ملت در زمینه
وصول مطالبات ایران از کشور عراق ،گفت:
همانگونه که وزیر نفت نیز اعالم کرد میزان
قاب��ل توجهی از وجوه حاصل از صادرات گاز
وصول شده است.
صادرات نفت ایران به چین به مرز یک
میلیون بشکه در روز رسید

طبق گزارش اویل پرایس ،صادرات نفت خام
ایران ب��ه چین در ماه ژوئن (م��اه جاری) به
روزانه  9۶۱هزار بش��که افزایش یافته است
که این میزان بیش از عدد صادرات ایران به
چین قبل از تحریمها است.به گزارش فارس،
روز گذشته اویل پرایس در گزارشی بر اساس
دادههای شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی
پترولجس��تیک عنوان کرد که صادرات نفت
ای��ران به چین در ماه جاری افزایش داش��ته
است.طبق این گزارش ،تخمین زده میشود
که صادرات نفت خام ایران بین اول ژوئن تا
 ۱9ژوئن به طور متوسط به  9۶۱هزار بشکه
در روز افزایش یافته اس��ت.با وجود بنبست
دیپلماتیک بر س��ر توافق هستهای ،ایران در
حال آماده شدن برای پیوستن مجدد به بازار
جهانی نفت بوده اس��ت .این کش��ور تولید و
همچنین صادرات به ب��ازار اصلی خود یعنی
چین را افزایش داده است.چین از زمان اعمال
مج��دد تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت
جمهوری اسالمی در سال  ،۲0۱۸زمانی که
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت آمریکا را از
توافق هستهای ایران خارج کرد ،اصلیترین
مقص��د صادرات نفت خام ایران بوده اس��ت.
به گزارش اویل پرایس ،چین از س��ال ۲0۱۸
هرگز واردات نفت خام ایران را متوقف نکرده
اس��ت و حتی اداره کل گمرک چین در اوایل
این هفته رسم ًا گزارش داد که چین واقع ًا نفت
خام ایران را در ماه می وارد کرده است.
وصول  ۴۰۰۰میلیارد تومان مالیات
توافقی از اصناف

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی ،حدود
 ۱.۷میلیون واحد صنفی از طریق س��ازوکار
تبصره  ۱00قانون مالیاتهای مس��تقیم اقدام
به پرداخت مالیات توافقی کردهاند.به گزارش
تس��نیم ،درآم��د مالیاتی دول��ت در دوماهه
نخست سال جاری بیش از  ۶۱هزار میلیارد
توم��ان بوده که از ای��ن رقم ،حدود  ۲۲هزار
میلیارد تومان معادل  ۳۵درصد آن مربوط به
مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکتها،
 ۱۲هزار میلی��ارد تومان مع��ادل  ۲0درصد
مربوط به مالیات بر درآمد (حقوق و دستمزد
و مستغالت و مشاغل) ،حدود  ۲هزار میلیارد
تومان معادل  ۵/۳درصد مربوط به مالیات بر
ثروت و  ۲۵ه��زار میلیارد تومان نیز مربوط
به مالیات بر کاال و خدم��ات (ارزش افزوده
و  )...بوده اس��ت.اما یک��ی از اقدامات مهم
س��ازمان امور مالیاتی وصول مالیات اصناف
اس��ت ،در س��ال جاری نیز همچنان احکام
تبصره  ۱00قانون مالیاتهای مستقیم برقرار
است .بررسیها نشان میدهد ،تا پایان خرداد
ماه ح��دود  ۴هزار میلیارد توم��ان مالیات از
طریق س��ازوکار تبصره م��اده  ۱00قانون یا
مالیات توافقی اقدام به پرداخت مالیات کرده
اند .در این سازوکار ،نیازی به ارائه اظهارنامه
مالیاتی و اس��ناد هزینه درام��دی واحدهای
صنفی نبوده و مودیان تنها از طریق تکمیل
فرم تبص��ره  ۱00اقدام ب��ه پرداخت مالیات
سال  ۱۴00نمودند .الزم به ذکر است سقف
استفاده از تسهیالت تبصره  ۱00قانون واریز
به دستگاه کارت خوان تا سقف  ۴.۸میلیارد
تومان بوده اس��ت .همچنین  ۱۶هزار مودی
از سراسر ایران نیز بیش از  ۳0میلیون تومان
مالیات پرداخت کردهاند که مجموع پرداختی
این گ��روه نیز به حدود  ۱000میلیارد تومان
رسیده است.
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اخبار
شورای امر به معروف و نهی از منکر در
شرکت نفت و گاز اروندان تشکیل شد

ش��رکت نفت و گاز ارون��دان در صنعت نفت
جنوب پیشگام در تشکیل شورای امر به معروف
و نهی از منکر ش��ده ،و اعضای آن را منصوب
کرد .به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و
گاز اروندان ،بر اس��اس ماده  ۳ضوابط تشکیل
و فعالیت ش��وراهای امر به مع��روف و نهی از
منکر دستگاه های اجرایی ،ابالغیه ستاد امر به
معروف و نهی از منکر کش��ور ،طی حکمی از
سوی عبداهلل عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت
نف��ت و گاز اروندان ،ش��ورای امر به معروف و
نهی از منکر این شرکت تشکیل و اعضای آن
معرفی شدند .بر اساس این حکم ،اعضای این
شورا به شرح ذیل اعالم شدند:
 .۱عب��داهلل ع��ذاری اه��وازی ،مدیریت عامل
شرکت در سمت رئیس ش��ورا  .۲سید محمد
جواد هاش��می نژاد ،مدیریت منابع انسانی در
س��مت جانشین رئیس ش��ورا  .۳امید نصیری
رئیس روابط عمومی ،در س��مت دبیر شورا .۴
حمید خادمی ،به عنوان عضو ش��ورا  .۵سجاد
عقیلی ،به عنوان عضو شورا  .۶رحمان توکلی،
به عنوان عضو شورا  .۷سیده ام البنین حسینی،
به عنوان عضو ش��ورا  .۸عیسی مهدی پور ،به
عنوان عضو ش��ورا  .9مهدی پاکباز ،به عنوان
عضو شورا  .۱0اس��الم بابلی ،به عنوان عضو
شورا
گفتنیست بر اساس ابالغیه ستاد امر به معروف
و نهی از منکر کش��ور ،وظایف این ش��ورا در
دستگاه های اجرایی بر محورهای ذیل تعریف
شده اس��ت - :اجرای برنامهها و سیاستهای
ابالغی س��تاد امر به معروف و نهی از منکر -
پیشنهاد برنامه ساالنه شورا و ارائه به ستاد امر
به معروف ونهی از منکر  -آس��یب شناس��ی،
شناسایی و تعیین اولویتهای معروف و منکر
دس��تگاه و اقدام برای تروی��ج معروف¬ها و
زدودن منکرات  -جذب ،سازماندهی ،آموزش
و بکارگیری گروههای امر به معروف و نهی از
منکر  -الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در
حوزه امر به معروف و نهی از منکر  -حمایت
از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف
و ناهیان از منکر دستگاه  -انجام فعالیتهای
تبلیغی و اطالعرس��انی با اس��تفاده از ظرفیت
فرهنگی و تبلیغی دستگاه  -اجرای برنامههای
آموزش عمومی مصوب س��تاد ویژه کارکنان
توس��ط واحدهای ذیربط دس��تگاه  -تذکر به
اش��خاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش
به مراج��ع ذی صالح  -نظ��ارت بر عملکرد
ش��وراهای ام��ر به مع��روف و نه��ی از منکر
سازمانهای تابعه و واحدهای استانی و نظارت
ب��ر عملکرد گروههای امر ب��ه معروف و نهی
از منکر  -اق��دام ،پیگیری و نظارت بر اجرای
راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دس��تگاه
(مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی)  -تهیه
و ارائه گزارش فصلی و س��الیانه شورا به ستاد
امر به معروف و نهی از منکر
رکورد دما در خوزستان شکست ،رکورد
مصرف برق نه

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با
اشاره به همکاری و هماهنگی مناسب در سطح
استان برای مدیریت مصرف و پایداری شبکه
برق ،گفت :علیرغم شکستن رکورد  ۷0ساله
دمای خرداد ماه در خوزستان ،پیک مصرف برق
سال جاری که در دمای پایینتری رخ داده بود
شکسته نشد .به گزارش روابط عمومی شرکت
برق منطقهای خوزستان ،محمود دشتبزرگ
بیان کرد :روز گذش��ته (دوش��نبه  ۳0خرداد) با
وج��ود وقوع دمای  ۵۲.۲درجه س��انتیگراد در
سطح استان که باعث شکس��ته شدن رکورد
 ۷0س��اله دمای خوزس��تان در خرداد ماه شد،
مصرف برق به دلیل همکاری و انسجام الزم
در سطح استان مدیریت و حتی از پیک مصرف
س��ال جاری هم عبور نک��رد .وی افزود :پیک
مصرف روز دوش��نبه  ۷9۳۲م��گاوات بوده در
حالی که رکورد مصرف در س��ال جاری شبکه
برق منطقهای خوزس��تان مربوط به  ۱9خرداد
در دمای  ۵0درجه ب��ا مصرف  ۸۱۱۸مگاوات
اس��ت .مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقهای
خوزستان توضیح داد :با توجه به پیشبینیهای
هواشناس��ی مبنی ب��ر وقوع هفت��های گرم و
رخداد دم��ای  ۵0درجه و باالتر در اوایل هفته
جاری ،با پیشنهاد این شرکت به عنوان رئیس
شورای پایایی منطقهای شبکه برق جنوبغرب
کشور ،س��تاد بحران اس��تانداری خوزستان با
حضور مدیران برق در اس��تان ،رئیس سازمان
هواشناسی مدیرکل مدیریت بحران و معاونت
عمرانی استاندار تشکیل و تعطیلی روز دوشنبه
مطرح و تصویب و در نهایت با موافقت استاندار
نهایی و ابالغ شد.

اعتماد شهروندان مهمترین سرمایه شهرداری است

سرپرست شهرداری کرج گفت :با مشارکت
هم��کاران حوزههای مختلف ش��هرداری
سیاستهای شورای ششم به نحو احسن
اجرای��ی و فارغ از تغییراتی که در مدیریت
ارش��د ش��هرداری اتفاق افتاده ،برنامهها با
سرعت بیش��تر از قبل اجرایی خواهد شد
و هیچ خلل��ی در روند تحقق اهداف پیش
بینی شده ایجاد نمیشود .منوچهر غفاری
در پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شورای

شهر کرج با اشاره به اینکه تالش میکنم
امانتدار خوبی برای مسئولیت محول شده
باش��م ،اظهار کرد :قدردان اعتماد شورای
ش��هر کرج هس��تم و امی��دوارم بتوانم با
تعامل و همکاری تک تک اعضا در انجام
وظایف محوله سربلند باشم.وی ادامه داد:
بدون شک با مشارکت همکاران حوزههای
مختلف شهرداری سیاس��تهای شورای
شش��م به نحو احس��ن اجرای��ی و فارغ از

تغییراتی که در مدیریت ارش��د شهرداری
اتفاق افتاده ،برنامهها با س��رعت بیشتر از
قبل اجرایی و هی��چ خللی در روند تحقق
اهداف پیش بینی شده ایجاد نمیشود.وی
ابراز کرد :به دنبال این هس��تیم تا خدمات
مجموعه مدیریت شهری با شتاب بیشتری
ارائه شود تا کرج چند گام به سمت توسعه
همه جانبه ب��ه عن��وان مهمترین مطالبه
ش��هروندان ،نزدیک تر ش��ود.این مسئول

اضافه کرد :مدیریت ش��هری و به معنای
خاص شهرداری به عنوان یکی از بزرگترین
سازمانهای اجتماعی هنگامی میتواند از
کارایی و بهرهوری بیشتری برخوردار باشد
که از اعتماد ش��هروندان به عنوان سرمایه
اجتماعی و معنوی برخوردار ش��ود.وی با
بیان اینکه در این دوره از مدیریت شهری
بر تعامل و مش��ارکت ش��هروندان در اداره
شهر تاکید میش��ود ،گفت :بدون شک با

ادای احترام و غبارروبی مزار شهدای
گمنام در ایالم

توزی��ع عادالنه خدمات و رفع مش��کالت
محالت مختلف به ویژه س��اکنان مناطق
کم برخوردار میتوان به اعتماد شهروندان
پاس��خ داد و این سرمایه اجتماعی را حفظ
کرد.

اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،اولین جلس��ه ش��ورای امر به
مع��روف و نهی از منکر ش��رکت نف��ت و گاز اروندان با
حضور مدیرعامل این ش��رکت ،معاون دبیر ستاد احیای
امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان و عظیم آل
گرگر هماهنگ کننده ستاد احیای امر به معروف و نهی
از منکر در شرکت های نفتی خوزستان برگزار شد.
مهن��دس عبداهلل عذاری اهوازی در این جلس��ه با بیان
اهمی��ت اقامه امر به معروف و نه��ی از منکر در جامعه
اسالمی اظهار داشت :زیر بنای اصالح همه امور در کشور
از اقتصادی تا فرهنگ��ی می تواند احیای امر به معروف
و نهی از منکر باشد ،و از اهمیت این واجب مغفول واقع
شده همین بس که مقتدای ما امام حسین(ع) خود و اهل
بیت خود را فدای اقامه آن کرد.
وی افزود :نگاه ما به مقوله امر به معروف و نهی از منکر
بای��د به عنوان یک ابزار نرم افزاری ش��اخص در تحقق
اهداف باش��د و به واس��طه اهمیت این موضوع شورای
ام��ر به معروف و نه��ی از منکر در ش��رکت نفت و گاز
اروندان تش��کیل شده تا با تبیین و احیای این فرهنگ و
واجب دینی ،کمک و تسریع بخش نیل به اهداف عالیه
سازمان باش��د .مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در

در مراسمی با حضور جمعی از مدیران استان
و شهری اراک راستگرد پروژه تقاطع شهید
صیدی کالنشهر اراک افتتاح شد.
علیرض��ا کریمی ش��هردار اراک دراین آیین
با اش��اره به اینکه وعده داده بودیم راستگرد
این پل به دس��ت خانواده ش��هید صیدی به
بهرهبرداری برس��د ،اظهار داشت :حدود پنج
ماه ق��ول افتتاح ای��ن پروژه داده ش��د و با
همت همه عزی��زان ،معاونت امور زیربنایی،
ش��هرداری ،ش��ورای ش��هر و غی��ره امروز
مصادف با روز ش��هادت دکتر شهید چمران
این راس��تگرد به س��رانجام میرسد و مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی افزود :امیدواریم شاهد این باشیم سایر

ادامه وظایف این شورا را شناسایی و تعیین اولویتهای
مع��روف و منکر دس��تگاه ،اجرای برنامهه��ای آموزش
عمومی ،شناسایی معتمدین و عالقه مندان به فعالیت در
این زمینه و همچنین ایفای یک نقش نظارتی دانست و
ابراز امیدواری کرد آثار فعالیت این شورا در آینده مشهود

باشد.
در ادامه این نشست حجت االسالم و المسلمین ریسمان
س��نج معاون ،دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از
منکر استان خوزستان بیان داشت :امر به معروف و نهی
از منکر س��امانه حل مش��کالت در کشور ماست و نباید

مختص ش��ود به مسائل ش��رعی ،فرهنگی و دینی زیرا
وس��عت آن به وس��عت همه خوبی ها و بدی هاس��ت و
میتواند با تعریف و تبیین درس��ت س��امانه جامع اصالح
امور کشور در همه حوزه ها قرار گیرد.
وی ادامه داد :شورای امر به معروف و نهی از منکر نباید
تبدیل شود به شورای فرهنگی یا شورای عفاف و حجاب
و بای��د در همه زمینه هایی که میش��ود امر به معروف و
نهی از منکر کرد فعال باش��د ،مانند موضوعات حفاظت
از محیط زیست ،احقاق حقوق کارگری ،اشتغال جوانان،
تحقق درس��ت مسئولیت های اجتماعی سازمان ،مبارزه
با فس��اد و غیره تا بتواند رسالت خود را به درستی انجام
دهد .حجت االس��الم و المسلمین ریسمان سنج اضافه
کرد :احیای فرهنگ درست امر به معروف و نهی از منکر
در جامعه منجر به تقویت جمهوریت نظام خواهد ش��د و
همانگونه که در انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مردم
عام��ل اصلی پیروزی بودند با پر رنگ کردن نقش مردم
به عنوان یک نق��ش نظارتی و مطالبه گر زمینه اصالح
امور فراهم می شود و ثابت شده است نظارت مردمی از
مجموع نهاد های نظارتی در کش��ور ماثر تر و کارامد تر
می تواند عمل کند.

افتتاح راستگرد پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی اراک
پروژههای در دست اقدام با این سرعت مورد
بهرهبرداری قرار گیرد ،س��ال گذشته تقریبا
 ۱۴۳پروژه در ش��هرداری تعریف ش��ده بود
ولی فقط پروژه میدان مقاومت ش��روع و به
بهرهبرداری رسید.
ش��هردار اراک با بیان اینکه ''ممکن است
بسیار شنیده باشید ش��هرداری چه اقداماتی
تا به حال انجام داده اس��ت؟'' گفت :در دوره
شورای ششم و شهرداری جدید پروژه میدان
امام حس��ین(ع) که کمتر از نصف آن انجام
ش��ده بود به سرانجام رس��ید و امیدواریم در
موعد مقرر به اتمام برسد.
کریمی تصریح کرد :این راستگرد حدود ۱0
س��ال نیمه تمام به حال خود رها شده بود و

امروز شاهد بهرهبرداری آن هستیم همانطور
که در س��ال گذش��ته و دورههای قبل هیچ
یک از پروژههای  ۱۴۳گانه ش��هرداری به
سرانجام نرسید.
وی ادام��ه داد :در آمار دقیق س��ال ۱۴00
از بی��ن  ۱۴۳پ��روژه فق��ط یک پ��روژه به
بهرهبرداری رس��یده اس��ت اما ش��اهد این
هستیم شروع این پروژهها با همت همکاران
و ش��ورای ش��هر در حال انجام است و هیچ
اختالفی بین شهردار ،مجموعه شهرداری و
ش��ورای شهر نیست و درتعامل کامل با این
مجموعه هس��تیم البته چه بسا در این میان
افرادی دنبال هیاهوی تبلیغاتی و رس��انهای
هس��تند و فرصتطلب��ان و منفعت طلبانی

ک��ه به جهت منافع خ��ود موجبات تضعیف
روحیه همکاران ما در ش��هرداری میشوند
که امیدوارم روزی زمینه آن را فراهم نکنند
که بنده دهان باز کنم و مسائل آنها را بازگو
کنم.
کریمی خاطرنش��ان کرد :همانطور که قول
داده ش��د پروژهها به صورت مردمی افتتاح
شود امروز هم شاهد تحقق این امر هستیم
و مردمی افتتاح میش��ود که این نش��ان از
رویکرد مردمی ش��هرداری و ش��ورای شهر
دارد و امیدواریم بر س��ر عهد خ��ود تا انتها
بمانیم.
س��ید وحید میرنظامی رئیس ش��ورای شهر
اراک نیز با اش��اره به اینکه حدود  ۱۱س��ال

راستگرد شهید صیدی نیمه تمام باقی مانده
بود ،اظهار داش��ت :در ای��ن مدت به جهت
اینکه یکی از مس��یرهای اصلی ش��هر زیر
بارعملیات راهاندازی روی عرشه قرار گرفت
برای مردم محدودیتهای ترددی بسیاری
پیش آمد.

رفع مشکالت شهرک کوثر مستلزم همراهی و همکاری تمامی دستگاه های خدمات رسان می باشد

مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد به همراه اعضای شورای اسالمی شهر
و معاونین شهردار از اراضی شهرک کوثر بازدید و دستورات الزم را جهت

اقدامات ش��هرداری برای رفع مشکالت این منطقه صادر کرد  .یعقوبی
گفت  :علیرغم اقدامات گسترده شهرداری در چند ساله اخیر در خصوص
ایجاد شبکه معابر  ،جدولگذاری و زیرسازی معابر این شهرک  ،متأسفانه
دستگاههای خدماترسان از قبیل آب  ،برق  ،گاز و تلفن نسبت به اجرای
زیر ساختهای الزم اقدام ننمودند و این موضوع موجب نارضایتی مالکین
اراضی این شهرک گردیده است  .وی بیان کرد  :شهروندانی که چندین
س��ال بعلت مشکل مالکیت اراضی ش��هرک کوثر نتوانسته اند از سرمایه
خود بهره ببرند انتظار دارند تا با تس��ریع در س��اخت و توسعه شهرک در
منازل خود س��اکن ش��ده و از امکانات شهری اس��تفاده نمایند لیکن این
موضوع بعلت عدم هماهنگی ادارات هنوز محقق نش��ده اس��ت  .یعقوبی

گفت  :کاربری های تعریف شده در شهرک کوثر به گونه ای است که می
بایس��ت همزمان با اقدامات شهرداری  ،سایر دستگاههای خدمات رسان
نیز زیرساختهای الزم را فراهم نمایند تا مالکین برای اخذ مجوز ساخت
بنا ترغیب شوند .وی تصریح کرد  :تکمیل شبکه معابر و ایجاد پل روگذر
مسیل رودخانه از جمله برنامههای شهرداری هشتگرد در سال جاری می
باش��د و با توجه به مساعدت های انجام شده از سوی شهرداری  ،انتظار
میرود تا سایر دستگاهها نیز اقدامات الزم را انجام دهند .
وی به همکاری شهرداری در ساخت بیمارستان در این منطقه اشاره کرد
و به پیگیری و اقدام س��ایر ادارات برای بهره گیری از کاربریهای تعریف
شده و ایجاد اماکن فرهنگی  ،مذهبی  ،آموزشی و  ...تاکید نمود .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد.

دغدغه تامین آب شرب درتابستان با  ۹5درصد خشکسالی دشت مشهد

س��حر رحمتی مش��هد مقدس -مدیرعامل
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد ،تأمین آب
ش��رب را به خصوص در تابستان از دغدغه
های اصلی این ش��رکت بیان و خاطرنشان
کرد :ش��دت خشکسالی پارسال و امسال در
 ۸0س��ال گذشته سابقه نداشته و کل حوزه
شهرس��تان مش��هد در وضعیت خشکسالی
قرار دارد.
حس��ین اس��ماعیلیان افزود :س��ال گذشته
بدترین وضعیت بارندگی در اس��تان و بویژه
در دش��ت مشهد به ثبت رس��ید و کماکان
به رغم بهبود نس��بی بارندگ��ی ها در بهار
امس��ال ،همچنان با کاه��ش  ۲۲درصدی
بارندگی نس��بت ب��ه دوره بلندمدت مواجه
هس��تیم و  9۵درصد گس��تره دشت مشهد،
درگیر خشکسالی است .وی اضافه کرد :هم

اکنون تنها حدود  ۲۶درصد از حجم ذخیره
سدهای مش��هد آب دارد این رقم نسبت به
مدت مش��ابه پارس��ال کاهش  ۳۵درصدی
داشته یافته است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مشهد
ادامه داد :در وضعیت خشکسالی اگر برنامه
ریزی مناسبی برای تأمین آب وجود نداشته
باش��د ،در آینده دچار مش��کل خواهیم شد.
مهن��دس اس��ماعیلیان گفت :بی��ش از ۵0
درص��د آب مش��هد از طریق س��دها تأمین
می ش��ود و وضعیت بارندگی و خشکسالی،
تأثیر مس��تقیم و سریعی بر حجم ذخایر آب
سدها می گذارد و این در شرایطی است که
بیش از  9۸درصد گستره مشهد و  9۵درصد
گستره استان گرفتار خشکسالی است.
وی تصری��ح کرد :نیاز آبی مش��هد از ۵00

حلق��ه چاه ۲ ،رش��ته قنات ،یک چش��مه و
س��دهای دوس��تی ،کارده ،ط��رق و ارداک
تأمین می ش��ود و بر این اس��اس این شهر
عمدت ًا به منابع آب سطحی وابسته است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد
اضافه کرد :با افزای��ش دما ،میزان مصرف
آب و تبخی��ر آن نیز افزایش می یابد و این
مهم چالش کم آبی را مضاعف می کند که
بر این اساس پیش بینی می شود در تابستان
امسال هشت درصد افزایش مصرف نسبت
به سال قبل ثبت شود.
حس��ین اس��ماعیلیان تأکید کرد :مدیریت
مص��رف از مهمترین و در دس��ترس ترین
راهکاره��ا برای عبور از ش��رایط تنش آبی
است و با کاهش  ۱0تا  ۱۵درصدی مصرف
روزان��ه آب و اجرای برنامه های تأمین آب،

می توان ش��رایطی را رق��م زد که نیازی به
جیره بندی آب نباشد.
وی خاطرنش��ان کرد :متوس��ط مصرف آب
برای مش��ترک خانگی ح��دود  ۱۲0لیتر در
روز اس��ت و این می��زان مصرف بدون وارد
آمدن آسیب به شرایط بهداشتی و سالمت،
ت��ا  ۷0لیتر در روز قابل کاهش اس��ت؛ لذا
مش��ترکان با مساعدت در مدیریت مصرف،
کمک مهمی ب��ه عبور از تابس��تان بدون
جیره بندی آب خواهند داشت.
اسماعیلیان با بیان اینکه جیره بندی بدترین
سناریو وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب
مش��هد اس��ت اظهار کرد :ای��ن کار نه تنها
باعث کاهش مصرف نمی شود بلکه منجر
به وارد آمدن آس��یب به تاسیس��ات نیز می
ش��ود؛ بنابراین همه تالش خواهیم کرد تا

وارد این مرحله نشویم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد
گفت :در ح��وزه مدیریت تولید و توزیع نیز،
س��ال گذش��ته برنامه های خوبی در دستور
کار این شرکت قرار گرفت که بخشی از آن
استانی و بخشی ملی است.
اس��ماعیلیان افزود :سعی بر این است که با
مدیریت تأمین آب از منابع مختلف ،میزان
ذخایر س��دها مدیریت ش��ود تا در ش��رایط
بحران��ی از حج��م ذخیره س��دها اس��تفاده
بیشتری صورت گیرد.
وی همچنی��ن خاط��ر نش��ان ک��رد :پروژه
اج��رای خطوط جمع آوری آب ش��رب چاه
های مش��هد نیز در دس��ت اجرا است که با
تکمیل این طرح ،میزان تأمین آب مش��هد،
 900لیتر در ثانیه افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم :

هم افزایی در ایفای نقش حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفت و گاز ضروری است

مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم گفت:
حمایت ش��رکت های نف��ت و گاز در حوزه
های  HSEو بحران و هم افزایی س��ازمان
یافت��ه در بحث مس��ئولیت ه��ای اجتماعی
ضرورت دارد .روح اله نوریان در جلس��ه هم
اندیش��ی مدیران نفت و گاز اس��تان افزود:
تزریق برق به شبکه استان ،آبرسانی سیار به
روس��تاها و عشایر منطقه ،حمایت از ورزش

های قهرمانی همچون تی��م فوتبال بانوان
و قهرمان وزنه برداری و غیره تنها بخش��ی
از خدم��ات ای��ن واحد صنعتی در راس��تای
مس��ئولیت های اجتماعی بوده اس��ت .وی
با بیان اینکه ش��رکت ه��ای نفت و گاز می
توانند در راس��تای مسئولیت های اجتماعی
در هم��ه زمین��ه ها به اس��تان کمک کنند،
افزود :ش��رکت های نفت و گاز در راس��تای

انجام مس��ئولیت های اجتماع��ی اقدامات
قابل توجهی انجام داده اند ولی بدلیل عمق
محرومیت های اس��تان آنچن��ان که باید و
شاید برای مس��ئوالن و آحاد مختلف مردم
قابل لمس نبوده که در صورت هم فکری و
هم افزایی می توان به نحو موثرتری در این
راس��تا ارائه خدمات داد .مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز ایالم با اش��اره به اینکه ساخت

بیمارستان فوق تخصصی و مجتمع رفاهی
ورزش��ی در استان یکی از نیازهای کارکنان
مجموع��ه وزارت نفت و آحاد مختلف مردم
اس��تان اس��ت ،تصریح کرد :مدیران نفت و
گاز در اس��تان تالش کنن��د به منظور حفظ
سالمت مردم استان و در راستای مسئولیت
های اجتماعی این موضوع مهم را از طریق
بهداش��ت و درمان صنعت نفت و ش��رکت

های اصلی وزارت نفت پیگیری کنند .گفتنی
اس��ت؛ در این نشست مدیران عامل شرکت
نفت و گاز غرب ،پتروش��یمی ،گاز اس��تان و
پخش فراورده های نفتی و رئیس بهداشت و
درمان صنعت نفت غرب کشور دیدگاه های
خود را در راس��تای مسئولیت های اجتماعی
و همکاری برای رفع مشکالت شرکت های
نفت و گازبیان کردند.

در اولی��ن روز از هفته قوه قضائیه مراس��م
ادای احترام ،غبارروبی و عطرافش��انی مزار
شهدای گمنام ایالم با حضور دکتر«عمران
علیمحم��دی» رئی��س کل دادگس��تری،
اعضای شورای قضایی و کارکنان قضایی و
اداری دستگاه قضایی ایالم برگزار شد.
مدیران و کارکنان دس��تگاه قضایی استان
در این مراس��م با غبارروبی و عطر افش��انی
مزار ش��هداء ،ضمن قرائ��ت فاتحه و تجدید
پیمان با آرمان های واالی انقالب اسالمی،
به مقام شامخ ش��هدای گلگون کفن استان
ادای احترام کردند.
رئیس کل دادگستری استان در این مراسم
در س��خنانی با تبریک هفته ق��وه قضاییه،
یاد و خاطره ش��هید مظلوم آی��ت اهلل دکتر
بهش��تی و  ۷۲تن از یاران ایش��ان را گرامی
داش��ت و به بیان شاخص ها و ویژگی های
یک دس��تگاه قضایی در ت��راز نظام مقدس
جمهوری اس��المی اشاره کرد و گفت :هفته
قوه قضاییه فرصت مغتنمی اس��ت تا با ارائه
مناسب تالش ها و خدمات دستگاه قضایی،
در راستای تکریم مردم و ارتباط وثیق با آنان
گام برداریم.
 ۴۰درصد ظرفیت های بخش
کشاورزی ایالم فعال است

رییس س��ازمان جهادکشاورزی ایالم گفت:
تاکنون ح��دود  ۴0درص��د از ظرفیت های
بخش کشاورزی استان فعال است.
آذرنوش عمو زاده در دومین جلس��ه کمیته
فنی نانو کش��اورزی اس��تان اظهار داش��ت:
حمایت ها و س��رمایه گ��ذاری های کالن
تاکنون در بخش کش��اورزی اس��تان ایالم
متناس��ب و کافی نبوده و در صورت افزایش
س��رمایه گذاری در این بخش و پتانس��یل
مثبت تولیدبخش کشاورزی نسبت به سایر
بخش های اس��تان متص��ور و دور از انتظار
نخواهد بود .وی افزود :به نظر میرسد حدود
 ۴0درصد از ظرفیت های بخش کشاورزی
استان تاکنون فعال بوده و با سرمایه گذاری
های کالن و اعتماد مسئوالن باالدستی این
بخش میتواند مابقی قابلیت و پتانسیل خود
را به عرصه ی ظهور برساند.
ریی��س س��ازمان جهادکش��اورزی ایالم در
ادامه خواستار مطالعات پتانسیل های نهفته
و ظرفیت های بخش کش��اورزی بر اساس
آمایش سرزمینی ش��د و گفت :اگر پتانسیل
نهفته ی بخش کش��اورزی هر شهرس��تان
و در نهایت اس��تان به ص��ورت ریز و واقعی
مطالعه و مش��خص گ��ردد می توان جهش
تولی��د در بخش کش��اورزی را در آینده ای
خیلی نزدی��ک متصور ب��ود .وی ادامه داد:
یک��ی از کارکردهای مفی��د کمیته فنی نانو
کشاورزی برگزاری کارگاه های عملی برای
دانش آموزان ،دانش��جویان و کارشناس��ان
کشاورزی سازمان ها توس��ط اعضا وپارک
علم و فناوری استان است تا شاهد شکوفایی
و بروز استعدادهای درخشان در خصوص نانو
کشاورزی در استان باشیم .رییس دانشکده
کشاورزی دانش��گاه ایالم نیز در این جلسه
گف��ت :بخش کش��اورزی هم��واره مظلوم
واقع گردیده و امس��ال اتفاق��ی ویژه ای که
در پیام ن��وروزی مقام معظم رهبری رخ داد
اهمیت نامگذاری ش��عار سال بود که مسئله
محوری «دان��ش بنی��ان » در تمام عرصه
تاکید کردند.
رس��تمی افزود :همه دستگاهها و ارگانها و
بخش خصوصی دست در دست هم بگذاریم
و به صورت واقعی و عملی و علمی به حوزه
کشاورزی استان کمک کنیم.
دستگیری سارقان مسلح توسط پلیس
آگاهی شهرستان بهبهان

دای��ی زاده  :فرمان��ده انتظام��ی بهبهان از
دس��تگیری  ۳س��ارق مس��لح ی��ک واحد
مس��کونی توس��ط ماموران آگاه��ی در این
شهرستان خبرداد.
به گ��زارش روابط عمومی معاونت اجتماعی
فرمانده انتظامی بهبهان س��رهنگ منوچهر
جوانم��رد در بیان جزئیات ای��ن خبر اظهار
داش��ت :در پ��ی وق��وع یک فقره س��رقت
مس��لحانه از یک واحد مس��کونی در سطح
شهرس��تان بهبهان،شناس��ایی و دستگیری
سارقان در دستور کار ماموران این فرماندهی
قرار گرفت .
وی افزود:مام��وران پلیس آگاهی با اقدامات
اطالعاتی و بررسی صحنه های وقوع جرم
،هویت  ۳سارق در این ارتباط را شناسایی و
پس از هماهنگی با مرجع قضائی،در عملیاتی
غافلگیرانه و ضربتی آنان را در مخفیگاهشان
دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان در ادامه
با بی��ان این که متهمان در تحقیقات پلیس
به بزه انتس��ابی اعتراف کردند،خاطر نش��ان
کرد:متهمان پس از تش��کیل پرونده جهت
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی
واز آن طریق روانه زندان شدند.

اخبار

وزیر آموزش و پرورش:

برای تاخیر در رتبه بندی از فرهنگیان عذرخواهی میکنم

شهادت مامور پلیس پایتخت در حین
اجرای حکم جلب

رئی��س پلیس پیش��گیری ته��ران بزرگ از
ش��هادت مامور کالنت��ری  ۱0۸نواب حین
در اج��رای ماموریت در محله نواب خبر داد.
جلیل موقوفهای در تش��ریح این خبر گفت:
صبح روز پنجش��نبه زنی با همراه داش��تن
حکم جلب همسرش به کالنتری  ۱0۸نواب
مراجعه و در خواس��ت اجرای حکم را داشته
که در این رابطه س��رگرد محمد یاس��می از
عوامل کالنتری برای انجام این ماموریت با
راهنمایی ش��اکی به آدرس مورد نظر اعزام
ش��د .وی ادام��ه داد :در مراجعه مامور به در
منزل متهم برای تفهیم حکم و انجام دستور
مق��ام قضائی ،متهم با اس��لحه کمری از در
خانه خارج شده و بالفاصله مامور را از ناحیه
س��ینه هدف گلوله ق��رار داد .او همچنین به
سمت شاکی که همسرش بود نیز تیراندازی
ک��رده و وی را مجروح و پس از آن با همان
س��الح اقدام به خودکشی کرد.موقوفهای با
بیان اینک��ه مامور وظیفه ش��ناس به علت
ش��لیک مس��تقیم گلوله به قلبش به درجه
رفیع شهادت نائل شد ،گفت :سرگرد محمد
یاس��می متولد دی ماه س��ال  ، ۶۳متاهل و
دارای دو فرزند دختر بود.
راهکارهایی برای خنکماندن در
موج گرما

مهمترین مشکالتی که افراد در زمان مواجهه
با گرما با آن مقابله میکنند ،آفتاب و آسیب
پوس��تی ،کمآبی و گرمازدگی است.به نقل از
اجوک ،بس��یاری از ما مشتاقانه منتظر هوای
گرمتر و احساس آفتاب بر روی صورت خود
هس��تیم اما مهم اس��ت که برای هوای گرم
آماده باش��ید زیرا دمای ب��اال میتواند برای
س��المتی خطرن��اک باشد.بس��یاری از افراد
در مواجه��ه با آفت��اب از کرمهای ضدآفتاب
اس��تفاده میکنن��د و البته برخ��ی از افراد از
برنزهش��دن لذت میبرند اما آفتابسوختگی
میتواند موضوع بس��یار جدی باش��د و خطر
ابتال به سرطان پوست را افزایش دهد .برای
محافظت پوس��ت از کرم ضد آفتاب استفاده
کنی��د و حداقل هر دو س��اعت یکب��ار آن را
دوباره تمدید کنید .برای پوشاندن سر ،گوش
و چش��مان از کاله اس��تفاده کنید و عینک
آفتابی بزنید.هنگامی که هوا گرم میش��ود،
ممکن است پوست شما نیز خشکتر از حد
معمول احساس شود .استفاده از مرطوبکننده
میتواند به حفظ سالمت پوست شما کمک
کن��د .اگر خال ی��ا لکههای قه��وهای روی
پوس��ت خود دارید ،معموال بیضرر میمانند
اما اگ��ر خونریزی کردن��د ،یا تغیی��ر اندازه،
شکل یا رنگ داش��تند ،بدون معطلی آنها را
به پزشک خود نشان دهید.اگرچه محافظت
از پوس��ت مهم است اما قرار گرفتن مستقیم
در معرض نور خورش��ید برای تولید ویتامین
دی ضروری اس��ت .کمب��ود ویتامین دی با
اختالالت شناختی ،بیماریهای قلبی عروقی
و مشکالت استخوانی مانند پوکی استخوان
مرتبط اس��ت.وقتی هوا گرم است به راحتی
دچار کمآبی یا گرمازدگی میشوید اما چگونه
از کم آبی بدن جلوگیری کنیم .مطمئن شوید
ک��ه مایعات زیادی مینوش��ید .س��عی کنید
 ۶تا هش��ت لیوان مایعات در روز بنوش��ید و
اگر گرم است بیشتر.یک رژیمغذایی متعادل
داش��ته باشید تا به بدنتان کمک کنید نمکی
را که با تعریق از دس��ت میدهید جایگزین
کند .گرمای شدید و شرایط خشک میتواند
باع��ث کمآبی بدن و گرمش��دن بیش از حد
بدن شود.
پایانه شلمچه برای حضور زائرین
داخلی و خارجی آماده سازی می شود

ش��هردار منطقه ی��ک تهران گف��ت :پایانه
ش��لمچه به عنوان پایانه ب��زرگ مواصالتی
ب��رای برگ��زاری باش��کوه مراس��م اربعین،
برای تش��رف زائرین داخلی و خارجی آماده
سازی می شود.حمیدرضا حاجوی در جلسه
هماهنگی مراسم اربعین در مرز شلمچه که
با حضور نادر عمید زاده فرماندار خرمش��هر،
مهراب فلس��فی زاده مدیرکل امور شهری و
شوراهای استانداری خوزستان در فرمانداری
آب��ادان برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :بازدید
های انجام ش��ده از مرز ش��لمچه و بررسی
زیرساختها به عنوان نقطه مهم جغرافیای
ترانسفر زائرین ،انجام شده و همه اطالعات،
نقشه ها و استعداد فعلی زیرساختی برداشت
فنی ش��د تا خدمات بهتر و مناس��بی در این
م��رز ارائه شود.ش��هردار منطقه یک تهران،
ویژگی پایانه مرزی شلمچه در حوزه مراسم
اربعی��ن را حض��ور اتباع خارج��ی و زائران
کشورهای همس��ایه جهت عبور از این مرز
دانست و گفت :در حوزه بین المللی این مرز
دارای توجه ویژه اس��ت و شهرداری منطقه
یک با جدیت و پش��تکار پ��ای کار قرار دارد
و از ظرفیت ش��هرداری های سایر مناطق
و شهرداری های کالنش��هرها و خیرین و
آحاد مردم استفاده می شود تا زودتر از برنامه
زمانبندی کار پیش برود.

گروهاجتماعی:وزیر آموزش و پرورش با بیان
اینکه تالش بر این است که نظام رتبهبندی
زودتر اجرایی شود ،از فرهنگیان بخاطر تاخیر
در اجرای این طرح ،عذرخواهی و تاکید کرد
که معلمان با علم ،مباحث رتبهبندی را دنبال

کنند و به مطالب فضای مجازی اکتفا نکنند.
به گزارش «عصر ایرانیان» یوسف نوری در
دیدار ب��ا جمعی از فرهنگیان فارس با بیان
اینک��ه بودجه آموزش و پ��رورش از محل
بودجه عمومی دولت  9.۶درصد ش��ده بود
و االن  ۱۳درصد ش��ده است ،گفت :اجازه
نمیدهم آموزش و پرورش محمل کنکور
ش��ود ،دانش��گاه وظیفه دارد جذب دانشجو
کند .ما بای��د کار تعلیم و تربیت خودمان را

انجام دهیم ،حکمران��ی آموزش و پرورش
این است که کار خودش را کند و موسسات
نباید برای ما تعیین و تکلیف کنند اگر ببینیم
در شورای نظارت عزل میشوند .او تصریح
کرد :حکمرانی آم��وزش و پرورش ایجاب
میکرد سند تحول اجرا شود ،تحول باید در
معلم و دانشآموز و اولیا رخ دهد و تغییر در
این  ۳عنصر مشهود باشد؛ حضوری شدن
مدارس با گسترش واکسیناسیون انجام شد

اما تابع ستاد ملی کرونا هستیم با این حال از
ابتدا بر حضوری شدن مدارس تاکید داشتیم
چ��ون تجربه جهانی در ای��ن زمینه خود را
نشان میداد اما جریان عاطفی و رسانهای
بر انج��ام آموزش غیرحضوری ش��د.نوری
عنوان کرد :س��ند  ۲0۳0از گذش��ته شروع
شده بود و متناسب با ما نبود البته برخی از
کشورها بخشهایی از این سند را نپذیرفتند
ام��ا ما امضا ک��رده بودیم.با حض��ور دولت

س��یزدهم اعالم کردیم س��ند تحول داریم
و نمیتوانی��م  ۲0۳0را اجرا کنیم.او با بیان
اینکه بالتکلیفی معلمان و اس��تخدامهای
آنان را براس��اس قانون انجام دادیم ،گفت:
رتبهبندی فقط ش��عار بود اما امروز آنان که
مجری بودند ،مدعی تاخیر آن شدند؛ ۶هزار
میلیارد برای  ۳سال در نظر گرفته شده بود
االن  ۳۸ه��زار میلیارد برای  ۱۸ماه در نظر
گرفته شده است.

نگاهی به آمار تفکیکی واردات واکسن کرونا؛

ایران چگونه از یک واردکننده واکسن کرونا به تولیدکننده تبدیل شد؟
گروهلجتماعی:روزهای سخت کرونا در تیرماه  ۱۴00با
پیک کرونا تجربهای س��نگین بود ،دلتا ویروس سویهای
جدی��د از کرونا انگار آمده بود که جان بگیرد و این جان
گرفتنها هم با سهلانگاری مسئوالن دولت گذشته در
واردات واکسن دوچندان شد و در اوج کرونا روزانه ۷00
م��رگ را هم تجربه کردیم .به گزارش «عصر ایرانیان»
روزهای بسیار سختی در بهار و تابستان  ۱۴00گذراندیم،
همه از آمار  ۷00نفری مرگ ناشی از کرونا دچار نگرانی
شدید شده بودند ،اما با وجود اینکه واکسیناسیون جمعی
مهمترین راهکار آن روزها برای ایجاد ایمنی و پیشگیری
عمومی در برابر ش��یوع افسارگس��یخته و کش��نده این
ویروس بود ،اما کار جدی در این رابطه صورت نگرفت.
یک��ی از بهترین راههای مقابله ب��ا ویروس کرونا همان
تزریق واکس��ن بود ،مردم دادش��ان درآمده بود ،هر روز
آم��ار مرگ و میر باالتر میرف��ت ،اوج کرونا را با ابتالی
نزدیک به  ۵0هزار نفر در یک روز دیدیم ،اما وعدههای
واردات واکس��ن عملیاتی نشد؛ اینکه هر روز خبر از ورود
واکس��ن بود اما صفهای طوالنی برای تزریق واکسن
در نبود این مایع حیاتبخش ،همه را تا حدودی عصبانی
کرده بود؛ مردم دیگر در قالب ویدئوهایی کوتاه در فضای
مجازی این نارضایتی خود را به گوش مسئوالن رساندند.
در آن زمان از س��بد واکس��ن کوواکس هم خبرهایی به
گوش میرس��ید که دولت قبل س��رمایهگذاری کالنی
برای این نوع واکس��ن انجام داده است اما نه واکسن به
ایران رس��ید و نه پول آن برگشت ،این هم داغ مردم را
تازهتر میکرد چون روزها و شبهای مردم بخاطر مرگ
باالی کرونا در آن زمان رو به سیاهی رفته بود و واکسن
دوای درد مردم در آن روزهای سخت و طاقتفرسا بود.
وزارت بهداشت در آن دوران اعالم کرد که در اوج کرونا
و درگیری با دلتا ،واکس��ن چندانی در اختیار نداش��تیم و
منتظر تأمین واکسن از مسیر کوواکس بودیم ،در صورتی
ک��ه نه منابع مالی خودمان و نه واکس��ن را به ما دادند.
بهرام دارایی رییس سازمان غذا و دارو نیز گفت :سرمایه
گذاری در س��بد کوواکس که عمال از  ۱۸0میلیون یورو
آن خیری به کش��ور نرس��ید .این مبلغ در دولت قبل به
این صندوق واریز ش��د اما به ایران واکسن ندادند؛ تولید
ش��رکتهای داخلی خصوصی و دولتی اما به داد کشور
رسید و واکسن به اندازه کافی و با کیفیت تولید کردند.در
آن زمان شایعاتی که به بحث ممنوعیت واردات واکسن
بازمیگش��ت ،به گوش میرس��ید ،البته کمبود واکسن
آس��ترازنکا در مراکز واکسیناس��یون نیز به آن دامن زده
بود .خبری ک��ه البته به دنبال ط��رح آن؛ بهرام دارایی،
رییس س��ازمان غذا و دارو آن را رد کرد و گفت که قرار
نیست واردات واکسنهای خارجی متوقف شود ،چرا که
ما میلیاردها دالر به کوواکس س��ازمان بهداشت جهانی
برای دریافت واکس��ن کرونا ،پ��ول دادهایم که به وقت

اضطرار به ما تحویل ندادهاند .حاال باید این محمولههای
خریداری ش��ده به ایران فرستاده ش��ود .وی با بیان این
توضیح��ات تاکید کرد که قرار نیس��ت ممنوعیتی برای
واردات این واکسنها داش��ته باشیم .حتی ممکن است
محمولهه��ای واکس��نهای اهدایی از س��ایر کش��ورها
به ایران وارد ش��ود.در روزهایی که م��ردم هر روز برای
واردات واکس��ن کرون��ا لحظهش��ماری میکردند فقط
ی��ک اقدام انقالبی برای واردات واکس��ن الزم بود ،این
برنامهریزی باید به س��رعت و فوریت دنبال میش��د تا
مرگه��ای کرونایی کاهش یابد چ��ون هر روز مرگ را
جلوی چش��مان خود میدیدم ،این روزها حتی کودکان
هم در امان نبودند و حدود  ۲0درصد امکان ابتال و مرگ
کودکان بخاطر س��ویه دلتا وجود داش��ت.روزهای مرداد
 ۱۴00پشت س��ر هم سپری میشد ،روزهای سیاهی از
نظ��ر مرگ و میر کرونا؛ دول��ت دوازدهم روزهای پایانی
خود را سپری میکرد و کار واردات واکسن هم به کندی
صورت میگرفت؛ دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن،
در یک اقدام فوری مذاکره با همتایان روسی و چینی را
در دس��تور کار قرار داد.مذاکره مستقیم رییس جمهور با
همتایان روس��ی و چینی برای واردات واکسن و اهتمام
وزارت بهداشت دولت سیزدهم برای واردات واکسن این
موضوع را س��رعت بخشید ،واردات که در دولت گذشته
فقط  ۱۸میلیون ُدز بود در دولت س��یزدهم به رقم ۱۴۳
میلیون ُدز رس��ید ،این رقمها قابل قیاس با هم نیس��ت.
اینکه تا  ۱۴مرداد  ۱۴00فقط  ۱۸میلیون دز واکسن و در
دولت سیزدهم  ۱۴۳میلیون دز واکسن وارد کشور شود،
جای تامل دارد؛ تمرکز دولت سیزدهم و پایبندی بر وعده
ای که به مردم داده بود ،باعث ش��د بعد از تامین واکسن

مورد نیاز و عملیات گسترده تزریق سراسری ،رفته رفته
مقاومت در برابر این ویروس تقویت شود و شاهد کاهش
فوتی های ناش��ی از آن باشیم.رییس دولت سیزدهم از
ابتدای تش��کیل دولت ،به صورت مستقیم برای واردات
واکسن از کشورهای مورد اعتماد جمهوری اسالمی وارد
مذاکره شد و با روسای جمهور چین و روسیه رایزنی کرد
تا زمینه واردات واکس��ن فراهم ش��ود .از بودجه ساالنه
مبالغی ب��رای مبارزه با کرونا اختص��اص داد و در عمل
اهتمام جدی و فراگیر در سراسر کشور برای مهار کرونا
و درمان آن شکل گرفت.تزریق واکسیناسیون کرونا که
از  ۲۱بهم��ن  ۱۳99در ایران برای کادر س��المت ،افراد
دارای بیماریهای زمینهای و دارای نقص ایمنی شروع
ش��د ،اما تعداد واکس��ن به حدی پایین بود که حتی دز
اول به دست این افراد هم نمیرسید ،گویی داغ سنگین
کرونا با نبود واکس��ن موردنیاز همخوانی داش��ت ،چون
هرچه تعداد واکسن کمتر به کشور وارد میشد ،مرگها
بیشتر میش��د ،ادعایی برای ثبت س��فارش واکسن در
دولت گذشته به گوش میرس��ید و اینکه آمار زیادی از
واکس��نهای خارجی برای تزریق وارد ایران میشود اما
براس��اس آمارهای موجود صحت نداشت ،آمار واردات و
ثبت سفارش نتیجهای درست نداشت.صحبتهای بهرام
دارایی رییس س��ازمان غذا و دارو درباره ثبت س��فارش
واکسن در دولت گذش��ته و دولت سیزدهم به همه این
ادعاها برای واردات و ثبت س��فارش واکسن پایان داد و
گفت :در دولت گذشته تعداد ثبت سفارش واکسن کرونا
تا قبل از  ۱۴مردادماه  ۱۴00و تش��کیل دولت سیزدهم
فق��ط  ۲۶میلی��ون و  ۵۲۴هزار و ُ ۶۱0دز واکس��ن بوده
اس��ت.وی در گف��ت و گو با خبرنگار حوزه بهداش��ت و

سالمت ایرنا اظهار داش��ت :این در حالی است که پس
از  ۱۴مرداد  ۱۴00و با تش��کیل دولت سیزدهم اقدامات
موثری انجام ش��د و در این راس��تا  ۱۳۵میلیون و ۴۷۵
هزار و  ۳90دز واکسن ثبت سفارش شده که این رقم با
اقدامات دولت دوازدهم فاصله زیادی دارد.آمار تعداد کل
واکس��نهای وارد شده در دولت دوازدهم و سیزدهم نیز
قابل تامل اس��ت چون تعداد کل واکسن وارد شده قبل
از  ۱۴مرداد  ۱۴00و همزمان با تشکیل دولت سیزدهم
فقط  ۱۸میلیون و  ۷۵۴هزار و  ۶۱0دز واکسن بوده است
در حال��ی که جمع کل واردات واکس��ن بعد از  ۱۴مرداد
 ۱۴00و در دوران دولت سیزدهم به رقم  ۱۴۳میلیون و
 ۲۴۵هزارو  ۳90دز واکسن رسیده است.از ابتدای شیوع
ویروس کرون��ا تاکنون جمع کل واکس��نهای وارداتی
ب��ه ایران  ۱۶۲میلی��ون و  ۷۶۳ه��زار و ُ ۷۲۸دز و جمع
واکسنهای داخلی نیز  ۴۴میلیون و  ۳۳۴هزار و ُ ۴۵۵دز
بوده است.مجموع واکسنهای وارداتی و داخلی در ایران
 ۲0۷میلیون و  9۸هزار و ُ ۱۸۳دز است که بیش از ۱۵0
میلیون ُدز واکسن توسط مردم ایران استفاده شده است.
براساس آمارهای س��ازمان غذا و دارو ،آمار واکسنهای
خری��داری ش��ده به تفکی��ک (دز) ش��امل  9۶۳هزار دز
آس��ترازنکا کوبل دارو ،چهار میلیون و  ۴۱هزار و  ۲00دز
واکسن اس��پوتنیک ۱۱۲ ،میلیون دز سینوفارم هالل۳ ،
میلیون و  ۶۲۸هزار و  ۸00دز آس��ترازنکا کوواکس۱۲۵ ،
هزار واکس��ن بهارات ۱0 ،میلی��ون و  ۱۲هزار و  ۱0۲دز
واکسن سینوفارم امارات ۳ ،میلیون و  ۳۴۵هزار و  ۶00دز
س��ینوفارم کوواکس که جمع این واکسنها  ۱۳۴میلیون
و  ۱۱۵هزار و  ۷0۲دز واکس��ن وارداتی اس��ت.همچنین
واکسنهای وارداتی اهدایی نیز شامل  ۵0هزار اسپوتنیک
اهدایی صربستان ،هشت میلیون و  ۴۶هزار و  ۷9۶هزار
دز س��ینوفارم اهدایی ۱9 ،میلیون و  ۵۵۱هزار و  ۲۳0دز
واکسن آس��ترازنکا و یک میلیون دز بهارات اهدایی بوده
است که مجموع این واکس��نهای اهدایی ۲۸میلیون و
 ۶۴۸هزار و  ۲۶دز بوده است.در مدت واکسیناسیون کرونا
در ایران ،آمار واکسنهای داخلی  ۴۴میلیون و  ۳۳۴هزار و
 ۴۵۵دز بوده است که براساس تفکیک شامل  ۱۵میلیون
دز واکس��ن کووایران برک��ت ۱۴ ،میلیون و  ۴۶0هزار دز
واکس��ن پاستوکووک ،هشت میلیون دز واکسن سیناژن،
چهار میلیون و  ۷۷۷هزار و  ۸0واکس��ن رازی کووپارس،
یک میلیون و  ۳۴هزار و  9۱۵دز واکس نورا ،یک میلیون
و  ۶۲هزار و  ۴۶0دز واکس��ن فخرا در این مدت استفاده
شد.دولت سیزدهم با برنامهریزی و اقدامات  ۷ماه گذشته
خود باعث شد منحنی آمار فوتیهای ناشی از کرونا روند
نزولی داش��ته باشد و اکنون در سه نوبت شاهد روز صفر
مرگ کرونایی هم بودیم که اینها همه زمینه امید بیشتر
برای مهار کامل کرونا است و تا روزی که شعار «کرونا را
شکست خواهیم داد» محقق شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با
بیان اینکه تکمیل مس��کن مهر شهر جدید
پردیس  ۸000میلیارد و دیگر شهرها ۷000
میلی��ارد تومان بودجه نیاز دارد گفت :بعضی
پروژههای مس��کن مهر هن��وز روی خاک
اس��ت که برای پیشبرد کارها تعیین تکلیف
قرارداد پیمانکاران و سه راهکار برای تامین
بودجه مدنظر را در دستور کار قرار دادهایم تا
بدون تحمیل هزینه به متقاضیان ،واحدهای
مسکن مهر را تکمیل کنیم.علیرضا جعفری
در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :با توجه به
افزایش قیمتهایی که طی س��الهای اخیر
صورت گرفته در حال حاضر مس��اله اصلی
برای تکمیل واحدهای مس��کن مهر تامین
اعتبار اس��ت .عمده واحدهای تحویل نشده
مس��کن مهر در ش��هرهای پردیس ،پرند و
هشتگرد قرار دارد.وی افزود :طبق برآوردها

بعضی پروژههای مسکن مهر هنوز روی خاک است

بودجه و اعتبار مورد نظر برای ش��هر جدید
پردیس  ۸000میلیارد تومان اس��ت .حدود
 ۷000میلیارد تومان نیز برای دیگر شهرها
نی��از داریم که بخش اصل��ی آن مربوط به
پرند و هشتگرد اس��ت ،مقداری از این رقم
هم برای دیگر شهرهای جدید تامین شود.
تعداد  ۸0هزار واحد مس��کن مهر نیمهکاره
در ش��هرهای جدید قرار دارد که حدود ۴0
هزار واحد آن تکمیل ش��ده اما به دلیل نبود
خدمات و انشعابات ،قابل بهرهبرداری نیست.
 ۴0هزار واحد نیز تکمیل نشده است .عمده
ای��ن پروژهها در ش��هرهای جدید پردیس،
پرند و هش��تگرد اس��ت.جعفری با اشاره به
تاکید آیتاهلل رئیس��ی بر اتمام مسکن مهر
گفت :در پی دستور رئیسجمهوری مبنی بر
تکمیل واحدهای مسکن مهر ،جلساتی را به
منظور چگونگی تامین منابع و تعیین تکلیف

مس��کن مهر باقیمانده ب��ا معاونت اجرایی
رئیس جمهوری برگ��زار کردیم.مدیرعامل
ش��رکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان
کرد :بعضی از پروژههای مسکن مهر هنوز
روی خاک هس��تند و پیمانکاران ش��روع به
س��اخت آنها نکردهاند .بعضی هم که شروع
شده با مشکل افزایش قابل توجه در قیمت
قراردادهای مس��کن مهر مواجه ش��دند .در
بدو عقد ق��رارداد با پیمان��کاران ،قراردادها
به صورت قیمت مقطوع منعقد ش��ده است
و در حال حاضر ب��ا افزایش بیرویه قیمت
مصالح س��اختمانی هیچکدام از پیمانکاران
راضی به اجرای پروژه نیستند چون مشمول
ضرر قابل توجهی در س��اخت مس��کن مهر
میشوند.وی ادامه داد :بر این اساس دو مانع
اساسی داشتیم که یکی تعیین تکلیف قرارداد
پیمانکاران و دیگری بحث تامین اعتبار مورد

نیاز بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران
را انج��ام دهیم .با توج��ه به اینکه بودجه و
اعتبارات و حتی آورده متقاضیان هزینه شده
بود در واقع هیچ پولی برای تکمیل واحدها
نداشتیم و هزینه جدید به متقاضیان تحمیل
نخواهی��م کرد.جعفری با بیان اینکه قرارداد
پیمانکاران را در مراجع مربوطه دنبال کردیم
گفت :ضرایب مربوط به قرارداد پیمانکاران
مس��کن مهر اعم��ال و این مورد اخذ ش��د.
در واق��ع گ��ره اولیه امروز باز ش��د که اخیرا
توانستیم با تنظیم یک الیحه برای قرارداد،
پیمانکاران را مطمئن کنیم در تکمیل پروژه
مشمول ضرر نمی ش��وند و بتوانند عملیات
اجرای��ی را ادام��ه دهند.معاون وزی��ر راه و
شهرس��ازی تصریح کرد :برای تامین منابع
مسکن مهر سه راهکار پیشبینی شد .یکی
بحث حمایت نقدی ب��رای تکمیل پروژهها

بود که یک نقدینگی اولیه در اجرای پروژهها
ایجاد شود .دوم مولدسازی است که ظرفیت
بودجهه��ای م��ورد نی��از در اراض��ی داخل
محیطهای ش��هری یا الحاق��ات را بتوانیم
استفاده کنیم.وی س��ومین راهکار را تامین
منابع از طریق تهاتر دانست و گفت :از محل
زمین یا پروژههای مشارکتی ارزش افزودهای
در شهرهای جدید ایجاد شده که این منابع
میتواند پش��توانه بحث تکمیل مسکن مهر
باش��د .از این مناب��ع تهاتر ب��ه پیمانکاران
اختص��اص میدهیم.ب��ه گفت��ه جعف��ری،
عمده واحدها دچ��ار نواقصی همچون نبود
انشعابات ،مش��کالت محوطهسازی یا نبود
آسانسور است .این تعداد از دولت قبل باقی
مانده ام��ا فرقی نمیکند که متعلق به کدام
دولت اس��ت و ما خود را متعهد به اتمام آن
میدانیم.

هشدار سازمان تأمین اجتماعی به افرادی که دارای چند دفترچه درمانی هستند

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین
اجتماعی از رفع سه میلیون همپوشانی بیمهای در دو سال
گذش��ته خبر داد و گفت :از زم��ان اجرای این قانون ،اگر
فردی چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی که برای
درمان مراجعه کند ،سیس��تم این هشدار را میدهد که او
باید از یک حمایت درمانی برخوردار باشد.محمد محمدی
در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار کرد :به استناد ماده
 ۷0قانون برنامه شش��م توسعه و قوانین بودجه سنواتی
سالهای  ۱۳99و  ۱۴00مکلف به رفع همپوشانیهای

بیمهای بودیم .اتفاقا اولین گامها را سازمان تامین اجتماعی
برداشت و اقداماتی را به این منظور در دستورکار قرار داد.
وی افزود :با اجرای طرح نسخه الکترونیک و عدم تمدید
فیزیکی دفترچههای بیمه درمان از اسفند  ۱۳99پیگیری
این امر قوت گرفت.مدیرکل نامنویس��ی و حسابهای
انفرادی س��ازمان تامین اجتماعی ب��ا بیان اینکه در حال
حاضر رفع همپوشانیهای بیمهای را انجام دادهایم اظهار
کرد :طی دو س��ال گذشته ( در سالهای  ۱۳99و ۱۴00
) بیش از س��ه میلیون همپوش��انی میان صندوقهای

بازنشس��تگی تامین اجتماعی ،تامین اجتماعی نیروهای
ِ
مس��لح و یا بیمه سالمت برطرف شده است .به عبارتی
سه میلیون نفر که دو دفترچه بیمهای بودند با اعمال این
قانون ،فق��ط از یک دفترچه درمانی و به عبارت دیگر از
یک استحقاق درمان اس��تفاده میکنند.محمدی افزود:
ساماندهی چند دفترچه بیمهایها به نفع همه صندوقهای
بیمهگر بود .به عنوان مثال موارد بسیاری داشتیم که زن
و شوهر هر دو حقوق بگیر یا بازنشسته و هرکدام تحت
پوش��ش یک صندوق بودند و زن عالوه بر دفترچه بیمه

خودش از محل تبعه همس��رش نیز دفترچه گرفته بود.
زمینهای فراهم ش��د تا فرد خ��ودش به ما اعالم کند که
مایل است از کدام دفترچه بیمه استفاده و دیگری را حذف
کند.وی با بیان اینکه از زمان اجرای این قانون ،اگر فردی
چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی که برای درمان
مراجعه کند ،سیس��تم این هشدار را میدهد که او باید از
یک حمایت درمانی برخوردار باشد؛ در این صورت یا تحت
پوشش تامین اجتماعی و یا تحت پوشش بیمه خدمات
درمانی قرار میگیرد.
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اخبار
آمادگی بهزیستی برای مداخله در
طالقهای یکطرفه

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان
بهزیس��تی کش��ور از آمادگی بهزیس��تی در
تامین مداخالت تخصصی روانشناختی انواع
دعاوی ط��الق از جمله طالقهای یکطرفه،
خب��ر داد و گفت :اکنون بهزیس��تی از طریق
س��امانه تصمیم فقط در دعاوی طالقهای
توافق��ی مداخله میکند ک��ه نتیجه مطلوبی
داش��ته اس��ت.بهزاد وحیدنیا در گفت و گو با
ایرنا افزود :بهزیستی در صورت تامین منابع
میتواند در سایر دعاوی مرتبط با زوجین نیز
مداخله کند چراکه این س��ازمان زیرس��اخت
های الزم تخصصی ،ظرفیت پاس��خدهی در
مراکز مش��اوره در تمام شهرستانهای کشور
و ظرفیت سامانهای گردش کار مشاورههای
خانواده را دارا است.وی تصریح کرد :مداخله
روان شناختی در طالق توافقی مداخله سخت
اس��ت و پیچیدگی های خاص خ��ود را دارد
چون  ۲طرف برای طالق توافق کردهاند اما
در طالقهای یکطرفه ،حداقل یک طرف به
دنبال ترمیم روابط است و میتوان مداخالت
تخصص��ی بهتری انج��ام داد.وحیدنیا افزود:
خدمات مش��اورهای در تمام شهرهای باالی
 ۵0هزار نفر ارائه می ش��ود و ظرفیت تامین
ارائه خدمات مشاورهای به شهرهای کمتر از
 ۵0هزار نفر را هم داریم اما اجرای آن منوط
به تامین بودجه از س��وی س��ازمان برنامه و
بودجه است.وی اضافه کرد :در طالق توافقی
در  ۵استان مداخله داشتیم که دستاوردهای
مطلوبی در سازش اولیه در پی داشت .از سال
 9۵در تعامل سه جانبه بین شورای اجتماعی
کشور ،قوه قضائیه و بهزیستی برای مداخالت
طالق توافقی ،میزان سازش اولیه زوجین رو
به رش��د بوده و به نظر می رس��د خدمات به
م��رور کیفی تر ش��ده اس��ت.وحیدنیا گفت:
س��ازمان بهزیستی کش��ور تالش دارد برای
پایداری س��ازش و مراقبت بعد از سازشها،
پیش��نهاداتی در قالب برنامه ملی به سازمان
امور اجتماعی ارائه کند.
محموله کمکهای امدادی هاللاحمر
تحویل افغانستان شد

اعض��ای کاروان هاللاحمر ایران به محض
ورود به افغانستان ضمن تحویل کمک های
امدادی با نمایندگان دولت این کش��ور دیدار
و درباره ش��یوه ارایه خدم��ات با زلزله زدگان
رایزن��ی کردن��د.کاروان اعزام��ی از جمعیت
هاللاحمر به سرپرستی پیمان نامدار معاون
بهداش��ت ،درمان و توانبخشی این جمعیت،
پس از ورود به افغانستان ،محموله امدادی و
بشردوستانه هاللاحمر را تحویل مقامات این
کشور دادند.همچنین در دیدار اعضای کاروان
با الحاج مولوی شمس الدین حقیار ،نماینده
دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث
ملی ،درب��اره نحوه ارائه خدم��ات در مناطق
زلزلهزده و در روزهای آتی ،بحث و تبادل نظر
ش��د.در پی زلزله  ۶ریش��تری دیروز در شهر
«خوست» افغانس��تان  9۲0تن جان باخته و
 ۶۲0نفر دیگر زخمی شدند .این آخرین آمار
رس��می اس��ت که مقامات افغانستانی اعالم
کردند.
خرید مکملهای ویتامین پول هدر
دادن است

کارشناسان تغذیه در آمریکا با هشدار نسبت به
اینکه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مولتی
ویتامینها در پیشگیری از سرطان و بیماری قلبی
موثر هس��تند ،اظهار داشتند :خرید مکملهای
ویتامی��ن «هدر دادن پول» اس��ت.به گزارش
ایسنا ،خرید مولتی ویتامین ها برای اکثر افراد
به نوعی هدر دادن پول است و شواهد کمی نیز
وجود دارد که این مکملها از بروز بیماری های
مزمن جلوگیری می کند.متخصصان آمریکایی
اظهار داشتند :مصرف این نوع از مکمل ها برای
افراد س��الم بی معنی است زیرا شواهد کافی از
اثربخش��ی آنها در کاهش خطر بیماری قلبی
یا س��رطان وجود ندارد.صنعت پر رونق مکمل
های دارویی شاهد آن است که مردم انگلیس
ساالنه  ۴۳0میلیون پوند برای خرید داروهای
ویتامین یا مواد معدنی هزینه می کنند و تخمین
زده می شود که هر روز  ۲0میلیون نفر از نوعی
مکم��ل مصرف می کنن��د .همچنین بیش از
نیمی از جمعیت ایاالت متحده به طور منظم از
مکملها مصرف و ساالنه  ۱.۵میلیارد دالر هزینه
می کنند.بسیاری از کارشناسان بر اساس نتایج
مطالعات محدود این ادعا را مطرح کرده اند که
مکملهای دارویی خطر ابتال به مشکالت قلبی
و سرطان را کاهش می دهند اما بررسی ده ها
مقاله تحقیقاتی نش��ان داد که هیچ مدرکی در
حمایت از این ادعاها وجود ندارد.
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اخبار
 62میلیون اطالعات در سامانه امالک و
اسکان ثبت شد

وزیر راه وشهرسازی گفت :اکنون  ۶۲میلیون
اطالعات در سامانه امالک و اسکان ثبت شده
است و تالش داریم تا اطالعات در این سامانه
تکمیل ش��ود.به گزارش ایرنا ،رس��تم قاسمی
اظهار داش��ت :بر اس��اس قانون ،مردم مکلف
هستند اطالعات را در سامانه امالک و اسکان
ثبت و خود اظهاری داشته باشند اما این افتاق
نیفتاد.وی افزود :بر اساس قانون با کسانی که
در این سامانه ثبت نام نکنند برخورد می شود.
قاس��می در بخش دیگر سخنان خود با اشاره
به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تاثیر آن
در کاه��ش اجاره بها گفت :طرح نهضت ملی
مسکن با دستور رییس جمهور آغاز شده است
و پیشرفت آن در استان خراسان شمالی خوب
و مناس��ب اس��ت به طوری که در این استان
س��هم  ۲سال ،ساخت مسکن آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :در کشور
قرار است در دولت سیزدهم ،چهار میلیون واحد
مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن،
س��اخته شود و بر این اساس در هر دو سال ۲
میلیون واحد مسکونی ساخته می شود.
تکذیب خبر ممنوعیت صادرات مرغ و
تخم مرغ به عراق

دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق
گفت :تاکنون بصورت رسمی نامهای از وزارت
کش��اورزی عراق مبنی بر ممانعت از واردات
مرغ و تخم مرغ ایران صادر نش��ده اس��ت.به
گزارش مهر ،جهانبخش سنجابی شیرازی در
خصوص خبر منتشر شده در برخی رسانهها در
خصوص ممنوعیت عراق از واردات تخم مرغ
ایران گفت :چندی قبل دامپزشکی مرز مندلی
عراق در توصیه ش��فاهی به مدیر آن گذرگاه
مرزی جلوگی��ری از واردات مرغ و تخم مرغ
از کشورمان را مطرح میکند ،با توجه به اینکه
این توصیه منبع رسمی نداشته است با پیگیری
رایزن بازرگانی کش��ورمان در عراق مش��کل
برطرف ش��ده و صادرات کامیونهای حامل
مرغ و تخ��م مرغ ایرانی به ع��راق که دارای
مجوز بودند ص��ورت میگیرد.دبی��رکل اتاق
مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود :تاکنون
به صورت رس��می نامهای از وزارت کشاورزی
ع��راق مبنی بر ممانعت از واردات مرغ و تخم
مرغ ایران صادر نشده و ممانعتی هم به عمل
نیامده است ،چنانچه این موضوع از منابع موثق
و رسمی عراقی اعالم شود مسلم ًا مراجع ذیربط
کش��ورمان آن را اطالع رس��انی خواهند کرد.
سنجابی شیرازی بیان داشت :بطور کلی عراق
هم مثل کشورهای دیگر با برنامهریزی های
حمایتی در صدد تامین مایحتاج خود از تولیدات
داخلی است اما در حال حاضر تولید داخلی این
اقالم در عراق نمیتواند نیاز مصرفی آن کشور
را پوش��ش دهد بنابراین حتی اگر ممنوعیتی
اعالم کنند در کوتاه مدت خواهد بود و ناگزیر
به اقدام اصالحی خواهند شد.
افزایش  66۰۰تومانی نرخ شکر در
یکسال اخیر

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران قیمت
برن��ج خارجی را از  ۲۴تا  ۳۷هزار تومان و نرخ
برنج ایران��ی را از  ۶0هزار تا  ۱۱0هزار تومان
اعالم کرد.به گزارش ایلنا،قاس��معلی حسنی
اظهار داشت :در حال حاضر بازار شرایط ثبات
و آرام��ش را میگذراند ،و جنب و جوش خرید
مردم بعد از آزادسازی قیمتها را شاهد نیستیم.
وی افزود :اکنون مدیریت مصرف را از س��وی
مصرفکنندگان شاهدیم و از خریدهای کاذب
کم شده و بازار روال عادی خود را طی میکند.
دبی��ر اتحادیه بنک��داران مواد غذای��ی درباره
مش��اهداتی در زمینه افزای��ش قیمت روغن
تاکید کرد :بعد از آزادسازی قیمتها روغن در
فروشگاههای زنجیرهای اشباع شده و مشکلی
باب��ت تامی��ن و توزیع نیس��ت و قیمتها نیز
تغییری نکرده است.وی درباره آخرین وضعیت
قیمت برخی اقالم نیز گفت :نرخ اقالم اساسی
بر اساس قیمت مصرفکننده است که دولت
تعیین کرده اس��ت ،در حال حاضر قیمت هر
کیلو ش��کر  ۱۸۱00هزار تومان تعیین شده و
ب��ه نرخ  ۱9۵00تومان به صورت عمده خرید
و فروش میشود و در بخش خرد هم نرخ آن
 ۲0۵00تومان است .وی قیمت برنج خارجی
را از  ۲۴ت��ا  ۳۷هزار تومان و نرخ برنج ایرانی
را از  ۶0هزار ت��ا  ۱۱0هزار تومان اعالم کرد.
حسنی در مقایسه روند تغییر قیمتها نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بیان داشت :مثال
در مورد قیمت ش��کر از  ۱۱۵00تومان اواخر
خرداد پارسال به  ۱۸۱00تومان در سال جاری
رس��یدهایم که  ۶۶00تومان افزایش را نشان
میدهد.

وضعیت اجاره بهای مسکن شرایط خوبی ندارد

رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس ،گفت:
اجاره بهای مسکن شرایط خوبی ندارد زیرا
از هی��چ ضابطه ای ب��رای کنترل قیمتها
برخوردار نیس��ت و هرکس��ی هر کاری که
دلش میخواهد انج��ام میدهد.به گزارش
خانه ملت ،محمدرضا رضائی کوچی اظهار
کرد :اجاره بهای مسکن شرایط خوبی ندارد
زیرا از هیچ ضابطه ای برای کنترل قیمتها
برخوردار نیست و هرکسی هر کاری که دلش

میخواهد انجام میدهد.وی با اشاره به اینکه
مستاجرین کشور که تعداد قابل توجهی نیز
هستند در تابستان و فصل جابجایی روزهای
سختی را پشت سر میگذارند ،ادامه داد :اگر
قصد داریم بر بازار اجاره بها مسکن نظارت و
کنترل کنیم باید قاعده داشته باشیم.در حال
حاضر در جلسه سران سه قوه ،سقفی برای
اجاره بهای مسکن در تهران و شهرستانها
مش��خص ش��د اما باید در این حوزه قانون

داش��ته باش��یم.وی با تاکید بر اینکه انتظار
داشتیم دولت در خصوص اجاره بها مسکن
الیحهای ارائه کند ام��ا این اتفاق رخ نداد و
به همین دلیل تعدادی از نمایندگان طرحی
را آم��اده کردند ،عنوان کرد :در کمیس��یون
عم��ران و مرکز پژوهشها پیش نویس��ی
آماده و پیش��نهادات خوبی جمع بندی شد و
مقرر گردید در کمیس��یون عمران از تمامی
ظرفیتهای علمی ،فکری و نخبگان استفاده

کنی��م تا بتوانیم قانون جام��ع و کاملی را با
رویکرد حمایت از تولید مسکن داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،
گف��ت :در بحث کنترل و س��اماندهی اجاره
بهای مس��کن باید برای صاحبان خانههای
خالی برای اجاره مل��ک انگیزه ایجاد کنیم
و از س��وی دیگر مستاجرین بتوانند با توجه
به ش��رایط درآمدی خود جای مناسبی را در
اختیار بگیرد.رضایی گفت :برای ساماندهی

چهارخطه شدن  ۷۰درصد محور
اهواز – شیراز

اساسی کنترل اجاره بها مسکن باید به سمت
اجرای قانون پیش فروش حرکت کنیم زیرا
میتوانیم با اس��تفاده از آن منابع و نقدینگی
مردم را به سمت خرید و ساخت خانه هدایت
کند.

هوشمندسازی یارانه آرد و نان در ایستگاههای پایانی؛

پایان قاچاق آرد به کشورهای همسایه فرا رسید

طرح هوشمندس��ازی یارانه آرد و نان ابتدا از زنجان کلید
خورد و تاکنون در قزوین ،چهار محال و بختیاری ،فارس،
تهران و چند اس��تان دیگر اجرایی شده است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،اجرای مرحله اول طرح هوشمند
س��ازی یاران��ه آرد و نان در اس��تان ته��ران طبق اعالم
عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران
از از  ۳0خرداد ش��روع شده اس��ت.محمد قربانی معاون
برنام��ه ریزی و امور اقتصادی گف��ت :در تهران حدود 9
هزار پوز به نانوایی داده شده و پروسه خرید در این فرآیند
به این شکل است که خرید نان با کارت بانکی فرد انجام
میش��ود و به کد ملی آن شخص متصل است.به عنوان
مثال اگر کس��ی  ۱0قرص نان میخرد مبلغ آن به اندازه
همی��ن مبلغی که اکنون برای نان پرداخت میش��ود ،از
حساب شخص کس��ر و مابه التفاوت آن از طریق منابع
یارانه به حس��اب نانوا واریز میشود.قربانی می گوید :در
ارتباط با هوشمندسازی نان ،مجری وزارت اقتصاد است،
اما پیش بینی بنده این است که تا پایان تیر طرح مذکور
در سراس��ر کشور انجام ش��ود ،برای این کار به  ۸۳هزار
دس��تگاه پوز نیاز داریم که دستگاههای خاصی هستند و
البته مباحث مربوط به پشتیبانی از این پوزها بسیار مهم
است.به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت
جه��اد ،اجرای طرح هوش��مند س��ازی آرد در جلوگیری
از قاچاق آرد و کاهش ضایعات نان بس��یار موثر اس��ت.
اما مباح��ث دیگری وجود دارد به ط��ور مثال اگر کارت
بانکی مورد پذیرش فقط کارت سرپرس��ت خانوار باشد،
اما ش��خص دیگری از آن خانواده بخواهد با کارت خود
خری��د نان را انجام ده��د ،چه اتفاقی میافتد که مباحثی
مانند این موضوع در حال بررس��ی اس��ت.بنابر آمار بنیاد
ملی گندمکاران ساالنه  ۱0تا  ۱0.۵میلیون تن گندم مورد
نیاز کشور اس��ت که به سبب ارزان بودن قیمت گندم با
نرخ جهانی حدود  ۳0درصد این گندم از ش��بکه مصرف
نان خارج می ش��د که ب��ا مردمی س��ازی یارانه و طرح
هوشمندسازی نان ،معاون وزیر اقتصاد پیش بینی کرده
است که میزان مصرف به  ۵تا  ۶میلیون تن برسد که با
این وجود  ۱.۵میلیارد دالر صرفه جویی می شود.در کنار
هوشمندس��ازی آرد ،کیلویی فروش��ی نان هم در ارتقای
کیفیت و کاهش ضایعات تاثیر بسزایی دارد که بنابر گفته

نصبکارتخوانهایهوشمندوکیلوییفروشیراهی


برایارتقایکیفیتنان

امرالله��ی مدیر کل دفتر بازرس��ی و نظارت بر کاالهای
اساس��ی وزارت جهاد طرح کیلویی فروشی نان در جلسه
شورای آرد و نان در حال بررسی است.امراللهی می گوید:
دولت با اجرای طرح توزیع کیلویی بدنبال آن اس��ت که
مردم نان را با قیمت مناسب دریافت کنند چرا که اجرای
این طرح جلوی کم فروشی و گران فروشی را می گیرد و
هیچ گونه افزایش قیمتی برای مردم در بر ندارد.
۹هزارواحدنانواییبهکارتخوانمجهزمیشوند



آق��ای عباس ارش��دی مدی��ر کل دفتر غل��ه و خدمات
بازرگانی تهران گفت :بنابر تصمیم اخیر مجلس و هیئت
دولت مبنی بر مردمی سازی یارانه ها ،کاالهای اساسی
مش��مول یارانه ش��د که نان هم مس��تثنی از اینقضیه
نیست به طوریکه به محض نصب کارتخوان واحدهای
خب��ازی ۱۵ ،درصد بر قیمت نان افزوده می ش��ود که از
طرف دولت به نانوا داده خواهد شد و این طرح هیچ گونه
هزینه ای برای م��ردم ندارد.به گفته او،نصب کارتخوان
های هوش��مند راهی برای جلوگیری از قاچاق آرد است.
سهمیه آرد واحدهای خبازی بر مبنای تراکنش یا میزان
ف��روش نان تخصیص داده می ش��ود و این طرح برای

واحدهای خبازی این مزیت را دارد که واحدها س��اعات
بیش��تری را به پخت نان اختصاص دهند.ارش��دی می
گوی��د :حدود  9هزار واحد خبازی ک��ه آرد مصرفی آنها
نوع  ۱و  ۲اس��ت به کارتخوان مجهز می ش��وند ،اما در
وهله نخس��ت نصب کارتخ��وان در  ۶هزار و  ۸00واحد
نانوایی نوع یک در حال انجام است که بنابر آخرین آمار
بانک س��په به عنوان مامور اجرای پروژه  ۳00دس��تگاه
در س��طح ش��هر توزیع کردند که امیدواری��م این اتفاق
هر چ��ه زودتر در تهران رق��م بخورد.مدیرکل دفتر غله
و خدمات بازرگانی ته��ران گفت :با نصب کارتخوان در
واحدهای نانوایی محدودیتی در خرید نان یا تغییر قیمتی
از طریق سامانه وجود ندارد و همواره خرید با هر یک از
کارت های بانکی افراد امکان پذیر است ،چنانچه فردی
بخواهد نان را نقدی حساب کند ،همانند فردی که کارت
س��وخت ندارد و از کارت جایگاه اس��تفاده می کند ،این
ام��کان وجود دارد.خرید نان از طریق این فرآیند بس��یار
س��اده اس��ت و افراد از این طریق ن��وع نان ،کنجدی یا
ساده ،نایلکس و  ...را انتخاب می کنند و قیمت نان برای
افراد همانند نرخ فعلی خواهد بود.

عطااله هاش��می رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت :علی
رغ��م اهمیت کیفیت نان در کاهش دور ریز ،اما در حلقه
تولید گندم تا رس��یدن نان بر سر سفره مردم هیچ گونه
نظارتی در ارتباط با کیفیت پخت نان انجام نمی شود که
همین امر بخش اعظمی از ضایعات را به خود اختصاص
داده اس��ت.به گفته او ،کیلویی فروش��ی اقدام مثبتی در
راس��تای جلوگیری از کم فروشی است که این موضوع
لحاظ اقتصادی می تواند به نفع مردم باشد.هاش��می می
گوید :نصب کارتخوان های هوشمند بر واحدهای خبازی
به نفع دولت ،مردم و نانوایان خواهد بود ،ضمن آنکه یکی
از مزیت ها این است که آرد مورد نیاز نان مردم در همان
شبکه مصرف می شود و دیگر صرف خوراک دام و طیور
یا قاچاق نمی شود.رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت :بر
کیفیت نان فاکتورهای مختلفی همچون نیروی انسانی،
نوع گندم ،شیوه پخت و ماشین آالت اثر گذار است ،از این
رو نمی توان گفت که کیلویی فروشی یا نصب کارتخوان
های هوشمند به تنهایی بر ارتقای کیفیت اثر گذار است.
ب��ه گفته او با اجرای نصب کارتخوان های هوش��مند در
واحدهای خبازی ،افراد نان را با قیمت ثابت از نانوایی ها
خریداری می کنند و این گونه نیست که سوء استفاده در
قیمت همانند قبل به بهانه های مختلف رخ دهد.

هوشمندس�ازییارانهآردامریمهمدرصرفهجویی


2میلیونتنگندم

علیقل��ی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت :با
اجرای طرح کیلویی فروش��ی نان به س��بب رعایت وزن
چانه ،کیفیت نان افزایش و ضایعات به حداقل می رسد.
به گفته او ،اگر جلوی ضایعات نان از فرآیند تولید گندم تا
رسیدن محصول نهایی سر سفره مردم از جمله برداشت
با کمباین و کامیون حمل آرد و پخت نان بگیریم ،برآورد
می شود که ساالنه  ۲میلیون تن در مصرف گندم صرفه
جویی ش��ود.مدیرعامل بنیاد ملی گندم��کاران گفت :با
مردمی س��ازی یارانه ها ،یارانه نان مستقیم به نانوا داده
می شود که با این وجود نصب کارتخوان های هوشمند
یا کیلویی فروش��ی نان تغیی��ری در قیمت یا محدودیت
خرید ایجاد نخواهد کرد.

نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی مطرح کرد؛

نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی
می��زان دورریزی محصوالت کش��اورزی در
ای��ران را ح��دود  ۳0درصد دانس��ت و گفت:
مطابق با آمار گمرک و وزارت جهادکشاورزی
حدود  ۵درصد از محصوالت کشاورزی صادر
میش��ود و اگ��ر  ۲۵درصد از تولی��د را صادر
کنیم در بازار داخلی خللی ایجاد نمیش��ود و
از ضایعات و دورریزه��ا جلوگیری میکنیم.
اما همانگونه که اشاره کردم زیرساختهای
لجستیک برای حمل محصوالت کشاورزی
را نداری��م و آنها را دور میریزیم.به گزارش
ایلنا،صدرالدین نیاورانی ،با اش��اره به کاهشی
ش��دن روند صادرات می��وه و صیفیجات به
روس��یه ،گفت :تجربه سالهای پیش نشان
میدهد با آغاز فصل تابستان اقالم صادراتی
به این کش��ور کاهشی میش��ود چراکه بازار
روس��یه با محصوالت ارمنستان و آذربایجان

دورریز  3۰درصد محصوالت کشاورزی در کشور

تامی��ن میش��ود .همچنی��ن محص��والت
کشاورزی روسها در این بازه زمانی بهدست
میآی��د.وی با بیان اینک��ه صادرکنندگان از
فرصت تحریمها علیه روس��یه بهره و میزان
صادرات به این کشور را توسعه دادهاند ،افزود:
زیرساختهای توس��عه صادرات در کشور ما
فراهم نشده اس��ت از اینرو نمیتوان سهم
واقعی خود را از بازار روس��یه تصاحب کنیم.
نیاورانی ادام��ه داد :ایران قابلیت کنترل بازار
گل زینتی روسیه را دارد اما از آنجاییکه حمل
هوایی به روسیه نداریم نمیتوان در صادرات
گل موفق باشیم.به گفته این فعال اقتصادی؛
صادرات س��بزی و صیفیجات ما بهصورت
کانتینری انجام میش��ود .ما ح��دود  ۴هزار
کامیونتهای یخچالدار داریم که مطابق با
آماری که وزارت راه و شهرس��ازی ارائه داده
است حدود  ۶هزار دستگاه کمبود داریم.وی با

بیان اینکه اجازه واردات کامیونهای خارجی
باهدف حمای��ت از تولید داخلی را نمیدهند،
خاطر نشان کرد :نرخ کامیونهای یخچالدار
داخلی حدود  ۲میلیارد تومان است اما میتوان
با  ۸00میلیون تومان مشابه این کامیونها را
وارد کرد.نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت
کشاورزی در پاسخ به این پرسش که کاهش
صادرات محص��والت کش��اورزی در فصل
تابس��تان در حالی اتفاق میافتد که ما شاهد
تن��وع تولید میوه هس��تیم آیا برای توس��عه
ص��ادرات میوه در این فصل برنامهای داریم؟
گفت :وزارت کشاورزی و صمت باید در این
زمینه ورود کند و صادرات میوه و محصوالت
تازهخوری به روس��یه را توس��عه بدهد.وی با
بی��ان اینکه گم��رک مرجع پاس��خگویی به
حجم صادرات میوه و محصوالت تازهخوری
به روسیه اس��ت ،تاکید کرد :میزان صادرات

می��وه به بازار امارات و قط��ر که کمتر از ۱0
میلیون جمعیت دارند بیشتر از روسیهای است
که  ۲00میلیون جمعیت دارد.این صادرکننده
می��وه و صیفیجات با بی��ان اینکه حضور ما
در بازار کش��ورهای پیرامونی  ۱00درصدی
نیست ،خاطر نش��ان کرد :کشورهای رقیب
نیز کنار ما هس��تند اما حضور ما در مجموع
در امارات و قطر پررنگ اس��ت.نیاورانی بیان
کرد :آیا وزارتخانههای کش��اورزی و صمت
برای توس��عه صادرات به روس��یه تمهیداتی
اندیش��یدهاند؟ آیا دولت جوایز صادراتی برای
صادرکنندگان در نظر گرفته است؟ آیا یارانه
به صادرکنندگان تخصیص داده میشود؟ آیا
مجوز بارگیری کامیونه��ای روس در ایران
را دادهان��د؟ پاس��خ به این پرس��شها منفی
اس��ت پس وقتی امکانی ایجاد نشود چگونه
انتظار داریم س��همی بیش از ۳درصد از بازار

روس��یه را داشته باش��یم این در حالیست که
ترکیه در ش��رایط جنگی حدود  ۲0درصد از
بازار روسیه را تصاحب کرده است.نائب رئیس
اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی میزان
دورری��زی محصوالت کش��اورزی در ایران
را ح��دود  ۳0درصد دانس��ت و افزود :مطابق
ب��ا آمار گمرک و وزارت کش��اورزی حدود ۵
درصد از محصوالت کشاورزی صادر میشود
و اگر  ۲۵درصد از تولید را صادر کنیم در بازار
داخلی خللی ایجاد نمیش��ود و از ضایعات و
دورریزها جلوگی��ری میکنیم .اما همانگونه
که اش��اره کردم زیرس��اختهای لجستیک
برای حمل محصوالت کشاورزی را نداریم و
آنها را دور میریزیم.بنا به اظهارات نیاورانی
صیفیجاتی مانند بادنجان ،کدو ،کاهو ،فلفل
دلم��های عمده محص��والت صادراتی ما به
روسیه محسوب میشوند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد؛

افزایش  ۳۶درصدی تحویل خودرو در سه ماهه اول امسال

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون گام های بلندی در حوزه
تولید برداش��ته شده است ،افزود :در سه ماه نخست س��ال جاری تعداد ۲۴۶
هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
افزایش  ۳۶درصدی همراه شده است.به گزارش ایرنا ،سید رضا فاطمی امین
اظهار داشت :رهبر معظم انقالب در ترسیم زندگی شهید بهشتی اعالم کردند
زندگی شهید بهشتی برای این بود که با تفکر اصولی اسالمی بتواند مبارزه را
از آغاز تا پیروزی هدایت و بعد از پیروزی بنای نوین جامعه را پی ریزی کند.
فاطمی امین با بیان اینکه این عصاره زندگی شهید بهشتی است ،گفت :یک
دوران دوران مبارزه بود و دوره دیگر دوره س��ازندگی و پی ریزی تمدن نوین
اسالمی است که امیدوارم توفیق داشته باشیم تا در سایه امنیت ،قدرت و اقتدار
جمهوری اسالمی بتوانیم پایبند به این مسایل باشیم.همچنین ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به اینکه یک تیر ماه روز اصناف است گفت :حضرت
امام در مورد اصناف تعبیری دارند و معتقدند که اصناف بازوان س��تبر انقالب
اسالمی هستند.وی ادامه داد :اصناف قبل از انقالب و در حین پیروزی کمک
های شایانی داشته اند و در موقعیت های مختلف شاهد بودیم که اصناف در
میدان بودند و به وضعیت کشور کمک زیادی کردهاند.فاطمی امین خاطرنشان
کرد ۱0 :تیر ماه هم به عنوان روز صنعت ،معدن و نامگذاری شده که برای این
دهه به عنوان دهه تولید و تجارت برنامههایی داریم و اقدامات حوزه صنعت و

معدن منتشر خواهد شد.فاطمی امین به دستاوردهای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اشاره کرد و گفت :یکی از موضوعات مهم در این زمینه مربوط به حوزه
معدن است که رهبر معظم انقالب همیشه تاکید زیادی به این حوزه داشته اند،
چراکه یکی از نقاط آغاز چرخه تولید ،حوزه معدن است.وی با تاکید بر اینکه
شناسایی ذخایر معدنی نخستین بحثی است که در حوزه معدن مطرح می شود،
گفت :متاسفانه در این زمینه عقب هستیم و نسبت به ذخایر دقیق آن و نیز به
چگونگی برداشت آن بی اطالعیم.وی خاطرنشان کرد :در همین راستا اقدام
ویژهای از مهر سال گذشته انجام شد و شناسایی ذخایر معدنی را به دقت در
همه نقاط امیدبخش کشور یعنی از خراسان جنوبی تا کردستان ،سیستان و
بلوچستان و سایر مناطق انجام دادیم.ذخایر با ارزشی درخراسان جنوبی کشف
شد که به زودی نسبت به آنها اطالع رسانی خواهیم کرد.وی موضوع دیگر را
مربوط به برداشت از معادن دانست و افزود :در سال گذشته  ۵00میلیون تن
مواد معدنی برداش��ت ش��ده اما کمتر از یک درصد به صورت خام صادر شد.
99درصد از استخراجی که از معادن انجام شد در چرخه تولید مورد استفاده قرار
گرفت و به جرات می توان گفت صادرات مواد معدنی بسیار کم و در حد یک
درصد بوده است که می توان از آن به عنوان افتخاری بزرگ یاد کرد.فاطمی
امین از س��رمایه گذاری به عنوان موضوع مهم دیگر یاد کرد و اظهار داشت:
اگر به دنبال اشتغال و رشد اقتصادی هستیم عالوه بر اینکه باید به خوبی از

ظرفیت های موجود استفاده کرد باید مساله سرمایه گذاری به عنوان اقدامی
مهم و زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.
افزایش۴۰درصدیصادراتدردربهار۱۴۰۱



وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اعتقاد بر اینکه اتفاقات بسیار خوبی در حوزه
صادرات رخ داده است ،گفت :افزایش صادرات در سال  ۱۴00نسبت به سال
 99حدود  ۴0درصد بود ،همچنین در بهار  ۱۴0۱نس��بت به بهار  ۱۴00هم
حدود  ۴0درصد افزایش صادرات صورت گرفت.وی ادامه داد :به طور متوسط
از ابتدای س��ال  ۱۴0۱تاکنون هر هفته حداقل یک هیات خارجی وارد کشور
شده است.فاطمی امین گفت :آغاز ارتباط بین استان های کشورهای دیگر و
نیز استان های مربوط به ایران اقدام جدیدی است که برای تعمیق بخشیدن
صادرات و نیز تقویت تجارت خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
افزایش۳6درصدیتحویلخودرودرسهماهنخست۱۴۰۱



وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶
هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
افزایش  ۳۶درصدی همراه شده است.وی ادامه داد :تعداد خودروهای کف ۱۷0
هزار دستگاه بود ،در پایان خرداد سال جاری  ۴۲هزار دستگاه خودرو شد ،نسبت
به  ۱۴۳هزار دس��تگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته  ۷0درصد کاهش
داشته است که تولید هم به همین میزان افزایش خوبی داشته است.

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل
شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و
نقل کش��ور گفت :حدود  ۷0درصد از مس��یر
اهواز تا ش��یراز چهارخطه ش��ده است و باقی
مان��ده آن نیز با روند بس��یار خوب��ی در حال
انجام اس��ت.به گزارش ایسنا،خیراهلل خادمی
اظهار کرد :پروژه های تقاطع غیر همس��طح
در کنارگذرهای شمال شرق اهواز باقی مانده
اند و ام��روز از این پروژه های بازدید کردیم.
تقاطعی که با ج��اده عنافچه وجود دارد یکی
از تقاطع های مهمی است که باید در دستور
کار ق��رار گیرد.وی اف��زود :تصمیماتی برای
اجرای این طرح ها به واس��طه تالقی هایی
که با لوله های نفت و آب وجود داشت گرفته
ش��د تا بتوانیم با هماهنگی های انجام شده
ش��اهد اجرای ای��ن طرح ها باش��یم.خادمی
عنوان کرد :پروژه چهار خطه اهواز-اصفهان
در برنام��ه اس��ت که در محدوده خوزس��تان
بخش عم��ده این چهارخطه تا شهرس��تان
ایذه به اتمام رسیده است .حدود  ۱۸کیلومتر
از این جاده باقی مانده که با س��رعت بس��یار
خوبی در حال اجرا است تا مسیر اهواز به ایذه
به صورت چهارخطه به اتمام برسد.وی ادامه
داد :برای بخش باقی مانده این مسیر از ایذه
به س��مت لردگان حدود ۲هزار میلیارد تومان
قرارداد منعقد ش��ده است تا بتوانیم این مسیر
را اجرایی کنیم .بخشی از این طرح با قرارگاه
خاتم و بخشی از آن توسط پیمانکاران بخش
خصوصی اجرایی خواهد شد.خادمی با اشاره به
پروژه چهارخطه اهواز  -شیراز گفت :این طرح
با روند خوبی در مسیر رامهرمز به بهبهان در
حال انجام اس��ت .همچنین مسیر بهبهان به
س��مت خیر آباد که در انتهای خوزستان قرار
دارد نیز به خوبی کار در حال انجام اس��ت .در
محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد و استان
فارس نی��ز کار چهارخطه کردن به خوبی در
حال انجام اس��ت.وی افزود :حدود  ۷0درصد
از مسیر اهواز تا شیراز چهارخطه شده است و
کار باقی مانده آن نیز با روند بس��یار خوبی در
حال انجام است.
کاهش  2۰تا  25درصدی مصرف تن
ماهی

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت :بعد از
افزایش نرخ این محصول میزان خرید از سوی
این افراد حدود  ۲0تا  ۲۵درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایلنا،محمد میررضوی قیمتگذاری
دستوری برای  ۲محصول کنسروی تن ماهی
و رب گوجه فرنگی را غیرمنطقی دانس��ت و
افزود :س��قف  ۳۵هزار تومان برای عرضه تن
ماهی در نظر گرفته شد؛ این در حالیست که
قیمت محصول ی��ک برند معتبر ملی با یک
واحدی تولیدی جدید نمیتواند یکسان باشد.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری رقابت
در کیفیت را از بین میبرد ،گفت :قیمت واقعی
تن ماهی حدود  ۴۴تا  ۴۵هزار تومان اس��ت
و آنالیز قیمت نهادههای پایین دس��تی مانند
قوطی ،در آس��ان باز ش��و ،کارتون ،شیرینگ
و  ...ب��ه خوبی نش��ان میدهد که قیمتی که
برای این محصول در نظر گرفته شده واقعی
نیست و واحدهای تولیدی در حاشیه زیان قرار
میگیرند.میررضوی در پاسخ به این پرسش
که تن ماهی خوراک قش��ر متوسط و ضعیف
جامعه اس��ت که توان خری��د ماهی کیلویی
 ۱00هزار تومان را ندارند آیا این افزایش نرخ
باعث میشود که میزان مصرف این محصول
کاهش��ی شود؟ گفت :بعد از افزایش نرخ یک
محصول خرید آن از س��وی مصرفکنندگان
اصلی ،به حاش��یه میرود؛ در همه دنیا ماهی
غذای سالمت شناخته ش��ده است و کنسرو
ماهی خوراک دانش��جویان ،کارگرها و قشر
متوس��ط و ضعیف جامعه اس��ت ک��ه بعد از
افزایش ن��رخ این محصول می��زان خرید از
سوی این افراد حدود  ۲0تا  ۲۵درصد کاهش
پیدا کرد.
نیمه مرداد؛ آخرین مهلت نصب شناسه
اصالت روی قطعات خودرو

معاون صنایع عموم��ی وزارت صمت گفت:
فرصت نهایی لزوم الصاق شناس��ه اصالت بر
قطعات یدکی خودرو تا  ۱۵مرداد تعیین شده
است؛ پس از آن هر محصولی در سطح عرضه
که فاقد کد اصالت باش��د مش��مول مقررات
کاالی قاچاق میش��ود.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران،محمد مهدی برادران گفت :الزام
الصاق شناس��ه کاال را در ابتدا برای دو گروه
کاالیی شامل کمک فنر و باتری آغاز کردیم
و س��پس نصب کد اصالت ب��رای  ۵۳قطعه
دیگر هم الزامی ش��د ،اماهن��وز برخی تامین
کنندگان برای اجرای نصب شناس��ه اصالت
مقاومت میکنن��د که فرصت چندانی ندارند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت میگوید:
برخی از مجموعهها به دنبال فروش ش��فاف
نیستند به همین دلیل کاالهای بی کیفیت را
ب��ه صورت قاچاق وارد و به نام کاالی داخلی
میفروشند که با اجرای این طرح ،دیگر امکان
چنین اقداماتی وجود ندارد.

خبر

افتخار ،پشت افتخار در مجامع بانک ملت؛

تقسیم  1۰۰ریال سود به ازای هر سهم و تبدیل بانک ملت به بزرگ ترین بانک بورسی کشور

چرخش های استراتژیک تاثیر قابل
توجهی بر عملکرد شعب دارد

مدیر استان البرز شرکت بیمه رازی اعالم کرد
مطابق رهنمود و تاکید دکتر جباری مدیر عامل
محترم شرکت بیمه رازی درراستای چرخش
های اس��تراتژیک  ،ایجاد تحول در شرکت و
نهادینه کردن کیفیت خدمات به خصوص در
سطح استان های مهم در دستور کار قرار دارد
که این امر تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شعب
داشته است .به گزارش روابط عمومی و امور
بین الملل بیمه رازی  ،س��ید میر احمد زاده ،
در چهل و یکمین سه شنبه های پاسخگویی
که به صورت زنده از صفحه اینستاگرام بیمه
رازی پخ��ش ش��د  ،افتتاح س��اختمان جدید
شعبه بیمه البرز را از اقدامات مهم در راستای
چرخش های اس��تراتژیک ش��عبه و نماینده
محوری خواند و گف��ت  :خریداری و تجهیز
ساختمان جدید ش��عبه بیمه البرز در یکی از
مناطق خوب این استان  ،توسعه کمی و کیفی
نمایندگان و شبکه فروش را به همراه خواهد
داشت .وی با اشاره به اینکه یکی از تاکیدات
و دغدغه های مهم دکتر جباری امید آفرینی
در ذینفعان شرکت بیمه رازی اعم از مشتریان
 ،س��هامداران  ،نماین��دگان و کارمندان …
میباشد گفت  :با توجه به مشکالت اسبق این
شرکت و عدم دستیابی مطلوب استان البرز
به پرتفوی قابل توجه و توسعه نمایندگان در
سنوات گذشته  ،خریداری و تجهیز ملک این
ش��عبه در حداقل زمان ممکن  ،توسعه کمی
و کیفی پرتفو  ،توس��عه شبکه فروش  ،جذب
کارگ��زاران و در نتیجه تحق��ق رهنمودهای
مدیر عام��ل محترم این ش��رکت و رضایت
بیش از پیش ذینفعان را در پی خواهد داشت.
مدیر استان البرز همچنین به اعتقاد و اعتماد
به پتانس��یل درون س��ازمانی و به خصوص
نیروی جوان در شرکت بیمه رازی اشاره کرد
که موجبات عزم جمعی و به سرانجام رسیدن
اهداف این شرکت با حداقل هزینه و زمان را
در پی داشته است .وی در پاسخ به سوال دکتر
ناصرالدین اسالمی فرد مبنی بر اهمیت افتتاح
س��اختمان جدید شعبه استان البرز گفت  :در
شرایطی که در دوران رکورد اقتصادی حاکم ،
برخی شرکت ها جهت تامین هزینه ها اقدام
به ف��روش ملک می نمایند این امر موجبات
افزایش اعتبار  ،افزایش مناقصات ،حضور پر
رنگ تر نمایندگان  ،و برند سازی این شرکت
در سطح استان و در بین رقبا شده است.

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک ملت به عنوان نخستین
بانک اصل چهل و چهاری ،با حضور اکثریت س��هامداران برگزار شد و با
تقس��یم  ۱00ریال س��ود به ازای هر س��هم و همچنین افزایش  ۵۵هزار
میلیارد ریالی س��رمایه و تبدیل این بانک به بزرگ ترین بانک بورس��ی
کش��ور ،به کار خ��ود پایان داد .به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملت ،در
مجمع عمومی عادی س��الیانه که به ریاست مسعود نصر اصفهانی رییس
هیات مدیره و نظارت قربان اس��کندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سلحش��ور به عنوان نماینده س��هامداران
عمده و همچنین دبیری س��یدمحمد نورمحمدحس��ینی مدیرکل حقوقی

بانک ملت برپا ش��د ،گزارش عملکرد هیات مدیره در س��ال مالی منتهی
به  ۲9اس��فندماه  ۱۴00مورد تایید سهامداران قرار گرفت .بر اساس این
گ��زارش ،از کل س��ود حاصله معادل  ۱۵۸هزار میلی��ارد ریال ۱۱۳ ،هزار
میلیارد ریال آن به عنوان س��ود تسعیر بر اساس بخشنامه بانک مرکزی
غیرقابل تقسیم ،اعالم ش��د و از  ۳9هزار میلیارد ریال سود قابل تقسیم،
تقس��یم  ۱00ریال به ازای هر سهم به تصویب سهامداران رسید و مقرر
ش��د تا بقیه این س��ود پس از تایید مراجع قانونی ،صرف افزایش سرمایه
شود .انتخاب سازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و
تعیی��ن روزنامه ه��ای اطالعات و دنیای اقتصاد به عن��وان روزنامه های

کثیراالنتشار برای درج آگهی های مجمع ،از دیگر مصوبات جلسه مجمع
عمومی عادی س��الیانه بانک ملت بود .همچنین در مجمع عمومی فوق
العاده بانک ملت که به ریاست قربان اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و
بیمه وزارت اقتصاد و نظارت سلحشور و امیدقائمی نمایندگان سهامداران
عمده و همچنین دبیری س��یدمحمد نورمحمدحس��ینی مدیرکل حقوقی
بانک ملت برپا شد ،سهامداران بر افزایش  ۵۵هزار میلیارد ریالی سرمایه
این بانک و رسیدن سرمایه بانک از  ۲0۷.0۴۳میلیارد ریال به ۲۶۲.0۴۳
میلیارد ریال از محل س��ایر اندوخته ها مهر تایید زدند تا بدین ترتیب این
بانک به بزرگ ترین بانک بورسی کشور تبدیل شود.

برگزاری همایش مدیران و روسای شعب بیمه سرمد

رشنوادی :باید سهم خود را از بازار بیمه افزایش دهیم

مدیرعامل بیمه س��رمد گفت :یک��ی از اهداف اصلی
س��رمد ،افزایش س��هم از بازار در صنعت بیمه است و
باید پس از افزایش سهم از بازار ،بتوانیم سهم خود را
تثبی��ت کنیم .به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد،
همایش سراس��ری مدیران و روس��ای این شرکت با
حضور مدیرعامل ،معاونان و مدیران ستادی و شعب در
مشهد مقدس برگزار شد .یعقوب رشنوادی مدیرعامل
بیمه س��رمد در روز اول این همایش با اش��اره به آغاز
فص��ل جدید فعالیته��ای این ش��رکت ،گفت :بیمه
سرمد موفق شد با پست سر گذاشتن چالشها ،اعتماد
مشتریان بزرگی مانند سازمان تامین اجتماعی را جلب
کند و این س��ازمان بزرگ را به جمع بیمهگذاران خود
اضافه کند .وی افزود :جلب اعتماد بیمهگذاران بزرگ،
روزهای خوبی را پیش روی سرمد قرار داده است ،به
ط��وری که نهاد بزرگی مانند کمیته امداد امام خمینی
(ره) رضایتمندی کاملی از خدمات ما دارد .مدیرعامل
بیمه س��رمد با اش��اره به ورود این شرکت به سومین
سال برنامه اس��تراتژیکش گفت :بعضی شاخصها و
اهداف برنامه س��ه س��اله ش��رکت محقق نشده است
که روس��ای شعب اس��تانی باید تالش بیشتری برای
تحقق این ش��اخصها داشته باش��ند .رشنوادی خاطر
نش��ان کرد :م��ا باید ضمن تحقق اهداف برنامه س��ه
س��اله قبلی ،خود را برای دس��تیابی به اهداف برنامه
سه س��الی توسعه با افق س��ال  ۱۴0۴آماده کنیم که
تا آذر ماه به تفکیک اس��تانها تدوین و ابالغ خواهد
ش��د .وی همچنین به برنامه سرمد برای رشد پرتفوی
هم اش��اره کرد و گفت :بر اس��اس برنامه ،بیمه سرمد
در س��ال  ۱۴0۱باید پرتفوی سه هزار میلیارد تومانی

را محقق کند که دس��تیابی به این پرتفوی در صنعت
بیمه که یک صنعت  ۱۱۵هزار میلیارد تومانی اس��ت،
دور از دس��ترس نیس��ت و اگر بخواهیم جایگاه سرمد
را در صنع��ت تثبیت کنیم ،باید به ع��دد چهار تا پنج
هزار میلیارد تومان برس��یم .مدیرعامل بیمه سرمد با
بیان اینکه صنعت بیمه امکان رشد زیادی دارد ،افزود:
زمانی پرتفوی صنعت بیمه در ایران کمتر از چهار هزار
میلیارد تومان بود و وع��ده افزایش حق بیمه تولیدی
ب��ه  90هزار میلیارد تومان داده ش��د ،و امروز ش��اهد
تولی��د  ۱۵0هزار میلیارد تومان ح��ق بیمه در صنعت

فرهنگی

معاون رئیس جمهور:

سینماگران زن تهدید شدند با دولت همکاری نکنند

معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور بیان کرد که تعدادی
از کسانی که در فضای مجازی پیگیری جنبش  ۸00زن در
ایران بودند حاضر به همکاری برای پیگیری مطالباتشان
نیس��تند .انس��یه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس
جمه��ور در گفتگو با برنامه رادیویی «س��ینماچی» گفت:
تعدادی از کس��انی که در فضای مجازی پیگیری جنبش
 ۸00زن در ای��ران بودند حاضر به همکاری برای پیگیری
مطالباتشان نیستند .وی در برنامه «سینماچی» که امروز
جمعه سوم تیر س��اعت  ۱۶از شبکه رادیویی جوان پخش
ش��د ،در واکنش به جنبش حمایت از زنان در برابر تعرض
و آزار موسوم به جنبش  ۸00زن ،گفت :بعد از آنکه تعدادی
از این روایتها منتش��ر ش��د ما بنا به وظیفه خود از امنتر
شدن فضای سینما حمایت علنی کردیم ،هم از این بانوان
سینماگر دعوت خاص کردیم و با آنها تماس گرفتیم که
بتوانیم در پیگیری مطالباتشان از آنها حمایت کنیم که
البته تعدادی از آنها نیامدند و ظاهراً تهدید شده بودند که با
دولت همکاری نکنند .البته عدهای هم آمدند و در جلسهای
که مدیر خانه س��ینما و نماینده وزارت ارش��اد تشکیل شد،
گالیههایی درباره عدم شایسته ساالری و مشکالت زنان در
سینما مطرح شد که ما هم قول پیگیری موضوع از وزارت

ارش��اد درباره این موضوع را گرفتیم و پیگیر رفع آن موانع
هستیم .معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به
عدم همکاری عدهای از بانوان جنبش  ۸00زن برای پیگیری
مطالبات از مجاری قانونی گفت :تا امروز هیچ شکایتی مبنی
بر آزار جنسی به دست ما نرسیده ،از طرفی هم تهدید عدهای
عین حمایت
زنان سینماگر برای عدم همکاری با دولت در ِ
ما از آنها گویای آن اس��ت که ظاهراً عدهای قصد دارند در
پوشش پیگیری حقوق زنان در سینما اهداف دیگری را پیش

ببرند .ما از ابتدای این جنبش به طور عملی سعی کردهایم
که این مشکالت حل شود ،ولی ظاهراً عدهای نمیخواهند
این مشکالت در مسیر منطقی خود حل بشود ،قصد دارند
از آب گل آل��ود ماهی بگیرند و اهداف سیاس��ی دیگری را
پیگیری میکنند که ارتباطی به مسائل واقعی حقوق زنان
ندارد .خزعلی در پایان این گفتگو مطرح کرد :ما وظیفه خود
میدانیم که از هرگونه تالش برای امنتر شدن فضای کاری
زنان در جامعه حمایت کنیم و نگاهمان این است که معاونت
زنان ریاست جمهوری مأمن و پناهی باشد برای همه زنانی
که فکر میکنند در حقشان اجحاف شده است .این محدود
به تعرض جنسی هم نیست و در مجراهایی مانند فضاهای
اداری و مالی هم تبعیض نسبت به زنان را میبینیم که یکی
از برنامههای مهم ما فراهم آوردن بستر فعالیت امن و توام با
آرامش برای زنان است که این موضوع را در اصالح برخی
قوانین و دستورالعملهای سازمانی هم پیگیری میکنیم.
البته ما منتظر ش��کایت نمیمانیم و تالش میکنیم برای
احقاق حقوق زنان پیش��گیرانه اقدام کنیم .برنامه رادیویی
«سینماچی» با اجرای علی مرادخانی و تهیه کنندگی فاطمه
شهبندی جمعهها ساعت  ۱۶از شبکه رادیویی جوان پخش
میشود.

در نشست تحلیل و بررسی جامعهشناختی سالم فرمانده مطرح شد؛

علوم اجتماعی ما از مطالعه پدیدههای جامعه خودش عار دارد

س��جاد صفارهرندی با بیان اینکه آکادمی ما عار دارد از
اینکه تجربههای خودمان را مورد مطالعه قرار دهد گفت:
بخشی از این مساله ناشی از سوگیری ایدئولوژیک است.
به گزارش «عصر ایرانیان»« ،سالم فرمانده» را میتوان
پدیده فرهنگی مهم به��ار  ۱۴0۱توصیف کرد .رخدادی
که گسترش و دامنه تأثیر آن از مرزهای جغرافیایی ایران
ه��م فراتر رفت و در هن��د ،بحرین ،عراق و لبنان هم در
حال بازتولید اس��ت؛ این رخداد مایه شگفتی اهالی علوم
اجتماعی را فراهم آورده اس��ت .به همین دلیل مجموعه
فرهنگی کتابشهر بهارستان با برگزاری نشستی با حضور
س��جاد صفار هرن��دی مدیر پژوهش��گاه فرهنگ و هنر
اس��المی حوزه هنری و محمدصادق علیزاده کارشناس
ارشد ارتباطات به بررسی این رخداد فرهنگی پرداخت .در
ابتدای این نشست محمدصادق علیزاده کارشناس ارشد
ارتباطات ،با بیان اینکه فضای ش��کل گرفته درباره این
رویداد به یک فرهنگ اس��تادیومی شبیه شده که کسی
درب��اره اص��ل رویداد صحبت نمیکن��د و هم به گرفتن
موضع مخالف یا موافق بس��نده کردهان��د و اصطالح ًا با
هم کلکل میکنند ،گفت :چنین پدیدهای و پدیدههای
مش��ابه باید در چند سطح مورد بررسی قرار گیرد .در هر

کدام از این سطوح شاید بشود با همگرا کردن پاسخهایی
که داده میشود ،قدری به پدیده نزدیک شد و به تحلیل
دقیقتری دس��ت پیدا کرد .سطح اول ،سطحی است که
در آن این واقعه به عنوان یک محصول فرهنگی تحلیل
ش��ده و با خط و معیارهای زیباییشناختی و فرهنگی و
هنری و ادبی ارزیابی میشود .اینکه این محصول از نظر
شعر و موسیقی چه نمرهای میگیرد .چه نمرهای میگیرد
و چه س��طحی را خواهد داش��ت .وی اف��زود :وقتی یک
عقبه اجتماعی این ش��کلی مشابه س��الم فرمانده پشت
قضیه میآید ،باقی مان��دن در الیه قبل منجر به آدرس
غلطهایی میش��ود که تحلیل را ابتر خواهد گذاش��ت و
پدیده را فرو خواهد کاس��ت .از این منظر بررس��ی هاله
اجتماعی ش��کل گرفته در اط��راف آن از نگاه ارتباطات،
جامعهشناس��ی و مطالع��ات فرهنگی معن��ادار خواه بود.
علیزاده در ادامه با بیان اینکه بررسی این قبیل رویدادها
از منظ��ر ارتباطات آئینی به ش��دت جذاب جلوه میکند،
گفت :این مکت��ب ارتباطی ،جدیدترین مکتب ارتباطاتی
اس��ت .این مکتب ،به هندسه و چینش شبکه ارتباطاتی
جامعه به عنوان یک شبکه منتزع از جامعه نگاه نمیکند.
ش��بکه ارتباطاتی جامعه را کانالها و مج��اری تبادل و

انتق��ال معنا میداند .به همین دلی��ل هم ارتباطات یک
جامعه را در نسبت فرهنگ آن مورد بررسی قرار میدهد.
نظریهپردازان سابق علم ارتباطات از زمان جنگ جهانی
دوم ب��ه بعد از تحلیل پدیدههایی که در جوامع غیرغربی
میافتاد عاجز بودند .س��الم فرمان��ده از منظر ارتباطات
آئینی به شدت قابل تحلیل است.

س�امفرمان�دهوبیکفایتیوناکارآم�دیتببینهای


جامعهشناختی

در ادامه این جلسه سجاد صفار هرندی مدیر پژوهشگاه
فرهنگ و هنر اس��المی حوزه هنری ب��ا تأکید بر اینکه
رخدادهایی مثل سالم فرمانده ،فراتر از خود این سرود و
چیزی که حول آن شکل گرفته و ایجاد شده است را یک
رخداد و پدیده بدانیم باید اعتراف و اذعان کنیم که درباره
ای��ن پدیدهها کم میدانیم گفت :من هرگونه ادعایی که
بخواهد مدعی تسلط روی این پدیده شود را نمیپسندم.
اینکه مث ً
ال بگوییم میدانیم که چرا این اتفاق افتاده است
را از این جهت که شگفتی جاری در خود رخداد را دارد به
تعلیق میبرد و انکار میکند .وی ادامه داد :در مورد سالم
فرمانده اتفاقی افتاده اس��ت که در مرحله اول باید قبول
کنیم اتفاق عجیبی است.

هستیم که با حس��اب نرخ تورم ،رسیدن به عدد ۵00
هزار میلیارد تومان در پنج س��ال آین��ده دور از انتظار
نخواهد بود .رشنوادی بیمهگری و سرمایهگذاری را دو
بال حوزه بیمه دانس��ت و گفت :یکی از اهداف اصلی
س��رمد ،افزایش س��هم از بازار در صنعت بیمه است و
باید پس از افزایش سهم از بازار ،بتوانیم سهم خود را
تثبیت کنیم .بهزودی این ش��رکت ب��ه بلوغی خواهد
رس��ید که مثالزدنی خواهد شد و در این راستا انتظار
میرود مدیران ش��عب سرمد در اس��تانها ،فرصتها و
تهدیدهای��ی که برای بازار بیم��ه در آن منطقه وجود

دارد را شناسایی و به مدیران ارشد شرکت اعالم کنند.
وی همچنین به بازنگری آییننامههای بیمه سرمد و
تغییر حدود اختیارات شعب استانی اشاره کرد و گفت:
بهزودی آییننامه جدید به ش��عب استانی سرمد ابالغ
میشود که اجرای آن ،مسیر تحقق اهداف ما را بیش
از پیش هموار میکند .مهدی مهدوی قائم مقام مدیر
عامل بیمه س��رمد نی��ز در روز اول همایش مدیران و
روس��ای شعب این شرکت ،با اش��اره به آییننامه ۶9
شورای عالی بیمه و آییننامه توانگری ،گفت :شرکتی
ک��ه نتواند به تعهدات خود عمل کند و به س��ودآوری
پایدار دس��ت یاب��د ،نمیتواند کارنام��ه موفقی از خود
بهجای بگذارد .وی افزود :بیمه س��رمد به حاشیه سود
مطلوب در عملی��ات بیمهگری نی��از دارد ،لذا باید در
س��رمایهگذاریها دقت بیشتری شود و نقدینگی را به
سمت درس��تی هدایت کرد .مهدوی اظهار داشت :بر
اساس آمار سال  ،۱۴00صنعت بیمه کشور با  ۲۲هزار
نماینده فعال ،س��رانه تولید ح��ق بیمهاش پنج میلیارد
تومان اس��ت ،ام��ا این س��رانه در بیمه س��رمد کمتر
اس��ت ،و باید برای افزایش این سرانه و سهم از بازار
خود غافل نش��ویم تا به نقطه ایدهآل برس��یم .پس از
صحبتهای رشنوادی و مهدوی ،معاونان و جمعی از
مدیران ش��عب استانی و ستادی بیمه سرمد ،راهکارها
و پیشنهادهای خود برای ارتقای بیمه سرمد در صنعت
بیمه و افزایش پرتفوی و س��هم از بازار ش��رکت بیان
کردند و این راهکارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
همایش سراسری مدیران و روسای شعب بیمه سرمد
اول و دوم تی��ر ماه  ۱۴0۱در مش��هد مقدس در حال
برگزاری است.
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ĄʼĈɮėĻʆĄĭ ňļćĿđĈɭĘćĄɧɪɸĄŁēćđćĄĖɫɺē
ĄŅēŗĻɫɷĄłĸćĄʾɫĤ
----çééïïíéĄʪĸćĄĹ
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اخبار
حمایت بانک تجارت از تامین مالی
طرح جامع شرکت پاالیش نفت تبریز

مدیرعامل بانک تجارت دردیدار با مدیرعامل
شرکت پاالیش نفت تبریز بر لزوم حمایت از
تامین مالی طرح جام��ع این مجموعه تاکید
کرد .به گزارش روابط عمومی بانک تجارت،
دکتر ه��ادی اخالقی فیض آث��ار ،دردیدار با
باقری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز
در مجموعه تاریخی بان��ک تجارت واقع در
میدان امام خمینی که با حضور حس��ین زاده
مدیر شعب آذربایجان ش��رقی برگزار شد ،با
تاکید ب��ر لزوم حمای��ت از تامین مالی طرح
جام��ع این مجموعه گف��ت :بانک تجارت از
دیرباز با حمایت از بخش انرژی همواره جزو
بانکهای اول این صنعت محسوب میشده
اس��ت و ب��ا در اختیار داش��تن کارشناس��ان
متخص��ص مال��ی همس��و ب��ا برنامهه��ا و
پروژههای این شرکتها در مسیر سودآوری
و تحق اهداف آنها حرکت میکند.
آغازجشنوارهنیکآفرینباجوائزنفیس

دومین جشنواره حس��ابهای قرضالحسنه
پسان��داز ( ریالی )بان��ک کارآفرین با جوایز
ارزن��ده ،با ه��دف ترویج فرهنگ پس��ندیده
قرضالحس��نه آغاز ش��د .به گ��زارش روابط
عمومی بان��ک کارآفرین ،دومین جش��نواره
نی��ک آفرین ب��ا ش��عار «به نیک��ی بچرخد
هم��ی روزگار »...از ام��روز اول تیر ماه آغاز
ش��د ،بهپ��اس قدردان��ی از س��پردهگذاران
نیکاندیش این بانک ،به قید قرعه  ۲۳جایزه
یک میلیاردریال��ی ۲۳،جای��زه  ۵00میلیون
ریالی۲۳،جای��زه ۱00میلی��ون ریالی و ۲۲۳
جایزه  ۱0میلی��ون ریال��ی و میلیاردها ریال
جوایز نقدی دیگر به برندگان اهدا خواهد شد.
همچنین طبق برنامهریزی انجامشده ،از هر
 ۱0نفر واجد ش��رایط شرکت در قرعهکشی،
یک نفر برن��ده یکی از جوای��ز ارزنده بانک
کارآفرین خواهد بود.
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ņĻĘēĄĒɭĘĄĒʰĈʯĄŅĈŃɶĈĻɮʇĈĘĄĿĄņʛćēć
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ĄġŀąąɳŀļĄȺĈąąɃńēđĄłąąİĄņąąɎĈɃɳĈʅɆļĄĭňąąļćĄçéïæ/æï/èæȸŀąąěļĄņĻąąĘēĄĒɅąąĘĄĒąąʈĈʇ
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ĄđđĔąąĴĄņąąļĄņąąŃĴȰĄĶąąɌɠĄčĔąąɯ
ĄĄĄŀ˂ćđĄʔĈɆėńđĄĄĶļȰĄȿɂɐĄĿđĄɭɜɋĄēđĄĢʈćĿĄʔĈɃɳĈʅɆļĄĭňļć
Ąŀ˼ćđĄňİĄĔĳɭńćĄłɴŕʰĄņķĜćĄ- çæë
ĄŅŗąąĳɅńćĄēřąą˄ĄŅđĈąąńĄĔąąńĈɶļĿĄŅŗąąĳɅńćĄēřąą˄ĄŅđĈąąńĄņąąķĤĄćɤŗąąɃļĄŅĈąąʈćĄĄņąąĤĔʇĄèîë
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حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق :بسم
اهلل الرحم��ن الرحیم َو ا ْم ْ َ
الر ْع َب…ودل
��� أَ ْفئِ َدت َُه ُم ُّ
دشمنان را پر از رعب و وحشت کن ُر ْعب مصدر فعل
��ب َی ْر َع ُب در لغت به معنی ترس��یدن و مضطرب
َر َع َ
شدن اس��ت و در اصطالح ایجاد ترس و وحشت در
دل دش��من است .در قرآن مجید در آیاتی خداوند را
ایجاد کننده ترس در دل دش��من مطرح کرده است
مشاهير

ذین َکف َُروا ال ُّر ْع َب؛ ما
«س�� ُنلْقی فی ُق ُل ِ
وب ال َّ َ
از جملهَ :
ت��رس را در دل کاف��ران می اندازی��م ».ال عمران
 .۱۵۱/از مصادی��ق نصرت الهی نس��بت ب��ه پیامبر
اعظم صل��ی اهلل علیه واله وس��لم در جنگ بدر بود
و همچنی��ن یکی از مهمترین اس��باب یاری مصلح
آخر زمان حضرت مهدی قائم عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف نصرت به رعب است .در عصر ما نصرت به

رعب تجس��م عینی آن در جریان انقالب اس��المی
کامال مشخص اس��ت ترس دشمن در دوران جنگ
هشت ساله از رزمندکان ،ترس دشمن از پیرجماران
ی��ک مصداق آن اس��ت ترس دش��من از تحلیل ها
ونهیب های رهبرمعظم و عظیم الش��ان نمونه دیگر
آن اس��ت .این نصرت به لطف خدا شامل حال همه
مومنین در طول تاریخ بوده و هست.

افتتاح بازار خريد و فروش کاالی دستدوم  -خالزير

«ژرار دو نِروال» که بود؟

ژرار دو ن ِروال ،شاعر فرانسوي در  ۲۲مه ۱۸0۸م در
پاریس به دنیا آمد.وي در  ۱۶سالگي اولین مجموعه
از اش��عار خود را منتشر کرد و سال بعد ،فا ْو ْست اثر
معروف یوهان گوته ادیب شهیر آلماني را به زبان
فرانس��ه ترجمه کرد.با این حال ،نروال از بیماري
عصب��ي رنج ميبرد و این بیماري باعث بس��تري
شدنش در آسایشگاه و متالشي شدن خانوادهاش
گردید.ن��روال پ��س از بهبودي ،س��فر بزرگ خود
را به مش��رق زمین آغاز کرد.وي در این س��فر به
یونان ،مصر ،س��وریه ،لبنان و قس��طنطنیه رفت و
س��فرنامه زیبایی درباره آن نگاشت.نروال از زماني
که ب��ه بحرانهاي عصب��ي و اختاللهاي روحي
دچار شد ،ش��خصیتي رمانتیک و تقریب ًا غیرواقعي
یافت.متناوب ًا دچار حمله ميشد و در آسایشگاههاي
مختلف به س��ر ميبرد.آثار او در فواصل دورههاي
بیم��اري و بهبود از روح تبآل��ود و اضطرابهاي
درون او حکایت دارد.این آثار و اش��عار ،از زیباترین
و در عین حال از مبهمترین اش��عار زبان فرانسوي
است که جاذبه شعري و موسیقي کالم آن در ذهن
خواننده نف��وذي خاص بر جاي ميگذارد.نروال در
طي س��الهاي بعد ،آثار متعددي عرضه کرد و به
شهرت و موفقیت زیادي دست یافت.وي در ادبیات
به عنوان یکي از بنیانگذاران سبک سور رئالیسم
شناخته ميشود.

آنکتاد در بخش دیگری از گزارش خود کل کش��تیهای
ای��ران را  ۲۵۴فرون��د اعالم کرد .در س��ال  ۲0۲۱تعداد ۸

فروند کشتی جدید به ناوگان تجارت دریایی ایران افزوده
شده است .در سال پیش از آن تعداد کشتیهای ایران ۲۴۶
فروند اعالم ش��ده بود .به همین ترتیب ظرفیت حمل بار
ناوگان کشتیرانی ایران در س��ال  ۲0۲۱حدود  ۵.۵درصد
افزایش یافته است و به  ۱9میلیون و  ۲۵۱هزار تن رسیده
است .در سال  ۲0۲0ظرفیت حمل بار کشتیهای ایران ۱۸
میلیون و  ۲۴۵هزار تن محاسبه شده بود.
ناوگانکشتیرانیایرانبزرگتراز۳عضوگروههفت



مقایسه ایران با سایر کشورها نشان میدهد این کشور از
نظ��ر ظرفیت حمل بار دریایی در رتبه  ۲۲جهان قرار دارد.
رتبه ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است .ظرفیت
ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو گروه هفت کشور
صنعتی یعنی فرانسه ،ایتالیا و کانادا بیشتر است .کشورهایی
مثل هلند ،عربستان ،برزیل ،سوئد ،ویتنام ،عمان ،مالزی،
قطر و نیجریه نیز ناوگان کشتیرانی کوچکتری نسبت به
ایران دارند .برخورداری از یک ناوگان دریایی بزرگ و متنوع
یکی از نقاط قوت ایران در مقابله با تحریمهای آمریکا بوده

است و ایران با بهرهگیری از این ناوگان بزرگ توانسته است
تحریمهای اقتصادی علیه خود را تا حد زیادی خنثی کند.

بزرگترینناوگانکش�تیرانیجهاندراختیاریونان


است

بر اساس گزارش آنکتاد ،یونان بزرگترین ناوگان دریایی
جهان از نظر ظرفیت حمل بار را داراست .ظرفیت حمل بار
کل کشتیهای یونانی  ۳۷۳میلیون و  ۴۱۷هزار تن اعالم
شده است .تعداد کل کشتیهای یونان  ۴۷0۵فروند برآورد
شده است .چین با ناوگانی با ظرفیت حمل بار  ۲۴۴میلیون
و  ۵۵۵هزار تن در رتبه دوم و ژاپن با  ۲۴۱میلیون و ۸۴۸
هزار تن در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند .کشورهای
س��نگاپور ،هنگکنگ ،آلمان ،کره جنوبی ،نروژ ،برمودا و
انگلیس به ترتیب رتبههای چه��ارم تا دهم را از این نظر
به خود اختصاص دادهاند .آمریکا با ناوگان  ۱۸۱0فروندی
و ظرفی��ت حمل بار  ۵۴میلی��ون و  9۷۱هزار تنی در رتبه
یازدهم جهان قرار گرفته است .سهم ایران از کل ظرفیت
حمل بار دریایی جهان  0.9۱درصد برآورد شده است.

رئیسکل بانک مرکزی خبر داد؛

آغاز به کار آزمایشی «رمزریال» به جای اسکناس از شهریور

رئی��س کل بانک مرک��زی درباره زم��ان و نحوه اجرای
«رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد .علی صالحآبادی رئیس
کل بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ،درباره
اقدامات بان��ک مرکزی درخص��وص «رمزریال» اظهار
داشت :بررس��یها و اقدامات الزم برای رمزریال در حال
انجام اس��ت و مقرر شده که از ش��هریورماه شروع شود.
وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود :رمزریال بهجای
همین اسکناس��ی که مردم در دست دارند ،خواهد بود و

شرکت انتقال گاز ایران

منطقه سه عملیات انتقال گاز

ش��رکت انتقال گاز ایران ( منطقه سه عملیات انتقال گاز ) در نظر
دارد موض��وع مناقصه به ش��رح ذیل را ب��ه روش مناقصه عمومي
ی��ک مرحل��ه ای و ارزیابي کیف��ي (همزمان) به ش��ماره فراخوان
 ۲00۱09۲۲990000۲۲از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید  .لذا از متقاضیان شرکت
در مناقص��ه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه
و اس��تعالم ارزیابی کیفی از طریق س��امانه س��تادایران (www.
 )setadiran.irاقدام نمایند .
-۱موض�وعمناقصه:تعمیرات خط  ۵۶اینچ س��وم سراس��ری
حدفاصل کیلومتر  ۱0۴0الی  ۱۱۱۶محدوده قزوین  -لوشان
-2زماندریافتاسنادمناقصهواستعامارزیابيکیفي:

بازسازي شبکه عصبي آسیب دیده با نوعي پروتئین

میلیونها نفر در سراسر جهان به علت آسیب دیدن شبکه عصبي خود با مشکالت فراوان مواجه ميشوند ،اما
نوعي پروتئین ميتواند به حل این مشکل کمک کند.به گزارش مهر ،آسیب دیدن شبکه عصبي بدن انسان
مشکالتي همچون ناتواني در راه رفتن را به وجود ميآورد.امروزه از روشهایي همچون پیوند زدن سلولهاي
بنیادي و اهداي بافتهاي عصبي براي جایگزیني شبکههاي عصبي آسیب دیده و کاهش این مشکل بهره
گرفته ميشود.اما روشهاي یادشده موجب درمان قطعي و کامل نبوده و بسیار زمان بر هم هستند.محققان
دانشگاه پیتسبورگ براي حل این مشکل از نوعي پروتئین بهره گرفتهاند که آزمایش آن بر روي چهار میمون
موجب بازگشت  ۸0درصد از توان کنترل انگشتهاي شصت از کار افتاده به دنبال آسیب عصبي شده است.
پروتئین یادشده به رشد سلولهاي عصبي تخریب شده کمک شایاني ميکند و نیاز به پیوند سلولهاي بنیادي
یا اهداي بافتهاي عصبي را برطرف ميکند.استفاده از این ماده باعث پر شدن یک شکاف دو اینچي بین دو
بخش از شبکه عصبي تخریب شده در عضالت دست میمونهاي مورد آزمایش شد.محققان نام این پروتئین
را افشا نکردهاند ،اما ميگویند امیدوارند در آینده بتوانند کارکردهاي آن را بر روي بدن انسانها و شبکه عصبي
آن آزمایش کنند.انتظار ميرود تکمیل تحقیقات در این زمینه حدود یک سال به طول بینجامد.
چاپ سه بعدي ماسکهاي رنگي با استفاده از میکروبها

قدرت تجارت دریایی ایران باالتر از فرانسه و کانادا

اضاف�هش�دن8فروندکش�تیبهناوگانکش�تیرانی


ایران

تشخیص انواع سرطان از یک بافت با هوش مصنوعي

محققان با تحقیقات خود نش��ان دادند که هوش مصنوعي چند نوع سرطان در یک بافت عامل را تشخیص
ميدهد.به گزارش مهر ،باوجود تمام پیشرفتها ،پاتولوژي مولکولي سرطان به جاي بررسي تمام ژنها محدود
به استفاده از شمار اندکي از زیستنشانگرها است.بخشي از این محدودیت به علت چالشهاي موجود در آنالیز
کامپیوتري دادهها ایجاد شده است.به منظور غلبه بر این مشکل ،محققان پژوهشگاه رویان ،دانشگاه صنعتي
ش��ریف و دانش��گاه ایالتي کلرادو ،ش��بکههاي عصبي ژرفي ( )DNNsرا معرفي کردند که قادر به استنتاج
همزمان ویژگيهاي گوناگون نمونههاي زیس��تي است.این ش��بکه تمام مشخصات بخش رونویسي شونده
ژنوم (ترنسکریپتوم) را بر روي یک التنت وکتور (یک تصویر ورودي به داده پرداز کامپیوتري است) کوچک
رمزگذاري کرده ،سپس مشخصات  mRNAو miRNAهاي بیان شونده را براساس بافت و بیماري بازیابي
ميکند.این روش بس��یار کارآمدتر از دادههاي اصلي حاصل از بیان ژن براي افتراق نمونهها براساس بافت و
بیماري عمل ميکند.پژوهشگران از این روش براي بررسي  ۱0۷۵0نمونه از  ۳۴گروه مختلف (یک گروه سالم
و  ۳۳گروه مبتال به انواع مختلف سرطان) از  ۲۷بافت ،استفاده کردند.نتایج این پژوهش که در مجله بینالمللي
 Scientific Reportsبه چاپ رس��یده اس��ت ،نش��ان داد ،روش ابداع ش��ده در این پژوهش به شکل
معنيداري بهتر از روشهاي پیشین و روشهاي مرسوم استفاده از داده پردازي بافت مبدأ ،وضعیت سالمت
یا بیماري و نوع سرطان در هر نمونه را پیشبیني ميکند.براي بافتهایي با بیش از یک نوع سرطان ،با دقت
 99.۴درصد انواع س��رطان درست تشخیص داده شده بود.در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از
هوش مصنوعي در پاتولوژي مولکولي سرطان و پژوهشهاي انکولوژیک ميتواند بسیار سودمند باشد.

پژوهش��گران موسسه ام.آي.تي و دانش��گاههاروارد در مطالعه اخیرش��ان موفق به توسعه ماسکهایي خاص
با اس��تفاده از قرار دادن میکروبهاي زنده در اش��یاي چاپ س��هبعدي شدند.به گزارش ایس��نا« ،مواد زیرین
رزین»( )underlying resin materialبا دس��تورالعملهاي ش��یمیایي پر ميش��وند که به الیهاي از
میکروبه��ا ميگوین��د تا در رنگهاي خاص تابانده ش��وند و الگوها و طرحهاي خی��ره کنندهاي تولید کنند.
دانش��مندان ای��ن مواد را «مواد زنده ترکیبي»( )HLMsنامیدهان��د و این مواد را با چند ماده غیرمعمول تهیه
کردهاند.آنها س��اخت این مواد را با دو نوع «رزین»( )resinکه معمو ًال در چاپ س��هبعدي مورد اس��تفاده قرار
ميگیرند شروع کردهاند.بخش عمدهاي از جسم از یک ماده جامد که ساختار آن را ميسازد ،ساخته شده است
و بخشهاي دیگر نیز با استفاده از نوع دیگري از رزین ساخته شدهاند.پژوهشگران پس از آزمایشات دریافتند
که این ماده رزین ثانویه ،جاذب است بنابراین آنها پس از چاپ توانستند آن را با مواد شیمیایي خاص پر کنند.
الیه نهایي یک هیدروژل است که با باکتري «اي.کلي»( )E.coliمهندسي شده که روي جسم نهایي اسپري
ميشود ،تزریق ميشود.پس از گذشت چند ساعت میکروبها شروع به درخشش در رنگهاي مختلف ميکنند
و در مناطقي که با رزین جاذب ساخته شدهاند ،بوميميشوند.علت انجام این کار این است که مواد شیمیایي
موجود در آن بخشها به طور خاص انتخاب ميش��وند زیرا واکنشهاي ژنتیکي خاصي را در باکتريها فعال
ميکنند و باعث ميش��وند که فلورسانس ش��وند.با جابجایي مواد شیمیایي مختلف ،میکروبها و ساختارهاي
رزین ،اجسام را ميتوان برنامهریزي کرد تا در الگوها و رنگهاي مختلفي درخشش داشته باشند».

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل به تواناییهای باالی ایران در حوزه دریایی اذعان کرد؛
آنکتاد اعالم کرد ایران با دارا بودن  ۲۵۴کش��تی تجاری و
ظرفیت حمل بار بیش از  ۱9میلیون تنی به عنوان بیست و
دومین قدرت تجارت دریایی جهان در سال  ۲0۲۱شناخته
شده است .به گزارش «عصر ایرانیان» ،کنفرانس تجارت و
توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی از وضعیت صنعت
حملونقل دریایی جهان ،کل تعداد کشتیهای تجاری اعم
از نفتکش ها ،کش��تیهای کانتینری و کشتیهای فله بر
در پایان س��ال  ۲0۲۱را  99هزار و  ۸00فروند اعالم کرد.
ظرفیت حمل بار این کش��تیها بالغ ب��ر  ۲میلیارد و ۱۳۴
میلیون و  ۶۴0هزار تن برآورد شده است که این رقم نسبت
به سال قبل رشد  ۳درصدی داشته است .در سال پیش از
آن ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی دنیا  ۲میلیارد و ۷۱
میلیون و  ۶۳۸هزار تن برآورد شده بود.

دانشنامه

فرد بهجای اینکه اس��کناس داشته باش��د رمزریال دارد؛
ب��ه آن مفهوم جهانی (رمزارز) نخواه��د بود و ریالهای
اس��کناس جای خود را به رمزریال میدهند .رئیس کل
بانک مرکزی درب��اره زمان و نحوهی اج��رای رمزریال
نیز گف��ت :با تکمیل زیرس��اختهای الزم انش��ااهلل از
ش��هریورماه عملیاتی خواهد ش��د و قبل از اجرا نیز حتما
بهمیزان کافی آموزشها و اطالعرسانیها انجام میشود
تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار

آگهي تجدید مناقصه
از روز شنبه مورخ  ۱۴0۱/0۴/0۴تا روز شنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/۱۱
-۳زمانبارگذاریاس�نادمناقصهواس�تعامارزیابي
کیفي:تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/۳0
-۴زمانبازگشاییپاکاتاستعامارزیابیکیفی :روز
شنبه مورخ ۱۴0۱/0۵/0۱
-۵میزانونوعتضمینش�رکتدرفرآیندارجاعکار:
مبل��غ  ۵۲۵/000/000ریال بصورت ضمانتنامه بانکي یا واریز وجه
نقد
-6زمانتخمینیبازگشایيپاکاتپیشنهاداتمالی در
تاری��خ  ۱۴0۱/0۵/09در تهران � جاده قدیم قم � باقرش��هر� بلوار
فلسطین -بعد از نیروگاه گازي ري � ستاد منطقه سه عملیات انتقال

بگیرند؛ ضمنا ابتدا بهصورت آزمایش��ی از یکی از مناطق
آغاز میشود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.
صالحآب��ادی همچنین درب��اره اقدامات دول��ت و بانک
مرک��زی درباره رم��زارز و نظارت بر این ح��وزه ،با بیان
اینک��ه این موض��وع در دولت درحال جمعبندی اس��ت،
خاطر نشان کرد :این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی
معاون اقتصادی رئیسجمهور است که در اینباره در حال
بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیمگیری بشود.
نوبتاول
شمارهمناقصه۱۹۴۰8678:
گاز مي باشد که تاریخ دقیق آن متعاقب ًا به اطالع می رسد .
تلفنتماس / 0۲۱- ۵۱0۶۲۸۴۷ :نمابر 0۲۱-۵۵۲۲۱۱۳۴ :
توجه  :ممکن اس��ت با توجه به رون��د برگزاری مناقصات تغییرات
احتمال��ی در تاری��خ ه��ای اعالم ش��ده وجود داش��ته باش��د لذا
خواهشمنداس��ت زمان دقیق دریافت و بارگذاری اس��ناد مناقصه و
هرگونه تغییر دیگر را حتما از طریق شماره فراخوان مذکور در سامانه
ستاد ایران دنبال نمایند .
یا به سایت هاي ذیل مراجعه فرمائید :
http://www.setadiran.ir
http://iets.mporg.ir
nigtc.ir.http://www.District۳

روابط عمومي منطقه سه عمليات انتقال گاز
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وزارت راه و شهرسازی

آگهي دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان عمومي نخست
مناقصه شماره3۴/1۴۰1/۰8

نوبتدوم

شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران (سهامی خاص)

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده  ۱۲قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابي کیفي مناقصه
گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه :اجرای طرح برق رسانی به سوله غدیر ایستگاه آپرین
مدت و محل اجرا  :مدت اجرا  ۶ماه بوده ومحل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.
 �۱مبلغ کل برآورد۲۳.۸۲۳.۲۸۷.0۷0 :ریال بر اساسفهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۴0۱
 �۲شرکت کنندگان در فراخوان مي بایست داراي گواهی صالحیت معتبرحداقل رتبه  ۵در رشته نیرو و رتبه  ۵در رشته ابنیه از
سازمان برنامه وبودجه کشور با داشتن ظرفیت ریالی و تعدادی الزم همچنین گواهی صالحیت معتبر ایمنی پیمانکاری از وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشند.
 �۳مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي کیفي  :متقاضیان مي توانند حداکثر تا ساعت ۱۴:00روز پنج شنبه مورخ۱۴0۱/0۴/09با
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ ( ۵00،000پانصدهزار) ریال
از طریق لینک مربوط در سامانه فوق ،اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می
پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به
اخذ آنها اقدام نمایند.
�۴مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده :حداکثرتا ساعت  ۱0:00روز شنبه مورخ  ۱۴0۱/0۴/۲۵از طریق سامانه فوق
�۵قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
 �۶مدت اعتبار ضمانت های ش��رکت در فرآیند ارجاع کار س��ه ماه می باش��د و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل
تمدید می باشد .
پس از ارزیابي کیفي  ،از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت
بعمل خواهدآمد.

اداره کل راه آهن تهران

ņļŀĻĤĄłěʰĈɭļĄņŃĴ ɘ

م/الف۱2۱8:
شناسهآگهی۱۳۳8۹۰۰:

ĹĿđĄɧɳŀɶ
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