
صفحه2

روزنامه صبح ايران

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

صفحه2

 توافق برد  - برد به جای وین
 در سمرقند رقم خورد

وقتی ایران معطل مذاکرات هسته ای نمی ماند؛

  مرز ایران و ارمنستان باید
 بدون تغییر حفظ شود

ورزش��يوزیر خارجه: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
س��ال سيزدهم  پنج ش��نبه 24 شهريور 1401  18 صفر 1444 
15 س��پتامبر 2022     ش��ماره 3650   8 صفحه    3000 تومان
V o l . 1 3 N o 3 6 5 0 T h u S e p t e m b e r 2 0 2 2

صفحه6

صفحه8

در شرایط مناقشه گازی روسیه و اروپا، ایران می تواند 
با خرید گاز ارزان روسیه برای تامین نیاز داخلی خود و 
صادرات گاز مازاد خود به کشورهای اروپایی به صورت 
LNG منافع کشور را به صورت حداکثری تامین کند. 

آغاز جنگ روسیه و اوکراین در...

 ایران بازیگر اصلی نظم جدید
 در بازار گاز جهان

 نقش تايين کننده ايران
 در جنگ گازی روسيه و اروپا؛

سیاسی کاری گروسی در مدار صهیونیست ها

صفحه2

صفحه3

برخی فعاالن حوزه تجارت  معتقدند سیاست های دولت 
سیزدهم در حوزه تجارت خارجی اثرات مثبتی در روند 
توسعه تجارت داشته است، همچنین فعاالن اقتصادی 
معتقدند که اثرات واقعی سیاس��تگذاری دولت در این 

حوزه تا پایان امسال بیشتر نمایان می شود...

توسعه صادرات با چرخش استراتژی 
به سمت کشورهای همسایه 

جهش صادرات طی يک سال اخير؛

رئیسجمهوربالروس:
به اروپا هیزم می دهیم 

تا یخ نزند!

فرارسیدن اربعین حسینی)ع( بر تمام شیعیان و آزادگان جهان تسلیت و تعزیت باد
سرمقاله

یادداشت

اکنون  چرا ..؟
حجتاالسالمحسنناصریپور ���

جامعهشناس
پدی��ده های  بازنمای��ی 
کالن در ح��وزه اجتماع 
 مردم��ی در عصر حاضر 
محل توجه افکار عمومی 
و حتی سیاس��تمداران بزرگ جهان برای 
نیل به اهداف ش��ان می باش��د، در همه 
این رویدادها و پدیده ها نقطه اش��تراک ، 
عملکرد حوزه رسانه ای با موضوع  »خود 
پدیده » یعنی روایت »اصل پدیده« برای 
   تنویرافکار عمومی  اس��ت. به طور مثال در 
پدی��ده هایی مانند المپیک یا جام جهانی 
رس��انه ها توجه افکار عمومی را به اصل 
اتفاق پدیده جلب می کنند نه حواش��ی و 
سختی های آن. کسی از ترافیک کالفه 
کننده سئول در جام جهانی فوتبال خبری 
منتشر نکرد یا از پروازهای طوالنی مدت 
ف��رودگاه توکیو ی��ا از معضالت کارگران 
ورزش��گاه های قطر و ی��ا ده ها مثال  در 

حوزه های اجتماعی و فرهنگی دیگر....
ادامهدرصفحه���2

آژانس بین المللی انرژی 
اتمی جاده صاف کن غربی ها

محمودعباسزادهمشکینی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
ایران دنبال گنده سازی 
اسرائیل نیست، اسرائیل 
عددی نیس��ت ک��ه ما 
بخواهی��م آن را گن��ده 
کنیم. اس��رائیل یک ایالت کوچک و دور 
افتاده از خاک آمریکا اس��ت. اس��رائیلی 
ه��ا بدون اج��ازه و هماهنگی آمریکایی 
ه��ا تصمیم نمی گیرند،   ب��ه اعتقاد من 
اسرائیلی ها موضع مستقلی ندارند چون 
که کشور مس��تقلی نیستند اساسا کشور 
نیس��تند که موضع هم داشته باشند تا ما 
به رفتار آن ها واکنش داش��ته باشیم. ما 
اصال اسرائیل را نمی بینیم. آژانس جاده 
صاف کن غربی هاس��ت و در ش��رایط 
فعلی از کارکرد حرفه ای خود دور شده و 

در دام سیاست بازی...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

اکنون  چرا ..؟
ادامهازصفحهیک ���

....با کمال تاس��ف باید گف��ت در بزرگترین 
رخ��داد اجتماع��ی خ��اص و ش��گفت انگیز 
تمام تاریخ یعن��ی اجتماع بزرگ اربعین  همه 
جریان رسانه ای خودی و غیرخودی، آگاهانه 
و ناآگاهانه، دس��ت به دست هم داده ایم تا با 
تمرکز بر مش��کالت حاشیه ای و کاستی ها 
ابرپدیده اجتماعی انس��انی  ومیلیونی  اربعین 
را به حاش��یه ب��رده و ناخودآگاه در راس��تای 
جریان رسانه ای #ملکه، # بهایی ،# وهابی 
، تکفیری و غیره عمل کنیم و دائماً به جای 
»خود اربعین » بر حواشی آن متمرکز شویم. 
این یعنی سیاس��ت دقیق رس��انه های نظام 
سلطه. با همه مشکالتی که در حرکت عظیم 
اربعین اس��ت و با همه کاس��تی ها و کمبود 
امکانات در این رخداد عظیم  و علی رغم همه 
کارشکنی های برخی مسئولین کشور میزبان، 
صیانت از اجتماع عظی��م اربعین وظیفه فرد 
ف��رد جامعه  حس��ینی  و طرفداران راس��تین 
مکتب اباعبداهلل الحس��ین)ع( می باشد. چرا 
ک��ه صیانت از این فریضه قطعاً در راس��تای 
ه��م عهدی با وارث مکت��ب ، مهدی موعود 
)عج( خواهد بود. پس الزم است با تمام توان 
و قدرت از این موهبت الهی پاس��داری کنیم 

... ان شاءاهلل

آژانس بین المللی انرژی اتمی جاده 
صاف کن غربی ها

ادامهازصفحهیک ���
...یا سیاست زدگی افتاده است که این بزرگ 
ترین طن��ز تاریخ می تواند باش��د.  دبیر کل 
آژان��س یک خط در میان می رود اس��رائیل، 
اسرائیلی که عضو ان. پی. تی نیست و ۲۰۰ 
تا کالهک هسته ای هم دارد. آژانس بیشتر 
کارهای خود را با اسرائیل هماهنگ می کند، 
ای��ن لکه ننگی در س��ابقه آژانس اس��ت که 
دارد ب��ا اعتبار خود بازی م��ی کند. دبیر کل 
حداقل به ظاهر هم که ش��ده بای��د از رژیم 
صهیونس��تی فاصله بگی��رد. ارتباط آژانس با 
رژیم صهیونستی تمام اعتبار آژانس را حداقل 

از منظر ملت ها زیر سوال برده است.

تبیین واقعیت پیشرفت های کشور 
وظیفه همه دستگاه های اجرایی است

رئیس جمهور گفت: همه دستگاه های اجرایی 
با بیان واقعیات پیش��رفت های علمی کشور 
دشمن را در رسیدن به اهداف خود در ناامید 
کردن جامعه ناکام گذاشته و جامعه نخبگانی 
را بی��ش از پی��ش امیدوار کنن��د. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیس��ی در جلس��ه صبح چهارش��نبه هیئت 
دولت با اش��اره به افتخارات بزرگ علمی در 
دانش��گاه های کش��ور، تبیین این اقدامات و 
دس��تاوردها را برای امیدآفرینی در جامعه به 
ویژه در میان قشر نخبگانی ضروری دانست 
و از هم��ه دس��تگاه های اجرایی کش��ور به 
ویژه نهادهای تبلیغاتی و رس��انه ای خواست 
با بیان واقعیات این پیش��رفت ها و همچنین 
معرفی چهره های موفق در کش��ور، دش��من 
را در رس��یدن به اهداف خود در ناامید کردن 
جامعه ناکام گذاش��ته و جامع��ه نخبگانی را 
بی��ش از پیش امی��دوار کنن��د. وی در عین 
ح��ال بر تأمی��ن نیازها و مطالب��ات نخبگان 
و دانش��گاهیان تاکید ک��رد و گفت: توجه به 
نخبگان فقط با حرف و سخن تحقق نمی یابد 
و باید نیازهای معیش��تی و شغلی آنها را نیز 
تأمین کنیم تا زمینه خدمت و فعالیت آنها در 
کشور تسهیل ش��ود. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به اهمیت و 
آثار تربیتی زیارت، زیارت اربعین را انسان ساز 
و زمینه ساز ش��کل دهی جامعه تراز اسالمی 
دانس��ت و یک بار دیگ��ر از تالش های همه 
کس��انی که در برگزاری هر چه باش��کوه تر 
این مراسم عظیم جهانی مشارکت داشته اند، 
تجلیل و قدردانی کرد. وی به حضور میلیونی 
زائران در مراس��م پیاده روی اربعین امس��ال 
اشاره کرد و به دستگاه های مسئول مأموریت 
داد: تمهی��دات و پیش بینی ه��ای الزم برای 
تس��هیل تردد و بازگش��ت زائران به کشور را 
در نظر گیرند. رئیس جمهور همچنین با اشاره 
به استقبال گسترده هر ساله مردمی از زیارت 
امام رضا )ع( در ایام ش��هادت آن حضرت در 
پای��ان ماه صفر، به معاون اول رئیس جمهور 
مأموریت داد با تشکیل جلسه شورای زیارت، 
پیش بینی ه��ای الزم برای تس��هیل حضور 

زائران رضوی را نیز انجام دهند.

پایان کرونا نزدیک است

»تدروس آدهانوم« با بیان اینکه پایان همه 
گیری کرونا نزدیک اس��ت، گفت: ما هرگز 
در موقعیت��ی بهتر از اکنون برای شکس��ت 
دادن این بیماری همه گیر قرار نداشته ایم. 
به گزارش روس��یا الیوم، »تدروس آدهانوم« 
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد 
که جهان بیش از هر زمان دیگری به پایان 
همه گی��ری کرونا که از اواخر س��ال ۲۰۱۹ 
جان میلیون ها نفر را گرفته، نزدیک اس��ت. 
تدروس آدهانوم امروز چهارشنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی افزود: هفته گذشته تعداد مرگ و 
میرها بر اثر ویروس کرونا به کمترین میزان 
خود از مارس ۲۰۲۰ کاهش یافت. ما هرگز 
در موقعیتی بهتر از اکنون برای شکست دادن 
این بیماری همه گیر قرار نداش��ته ایم. هنوز 
به نقطه پایان کرونا نرسیده ایم اما این نقطه 
نزدیک به نظر می رس��د. بر اساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه، آدهانوم از جهان خواست 
ت��ا از فرصت پیش آمده برای پایان دادن به 
این بیماری همه گیر استفاده کنند. سازمان 
جهانی بهداش��ت چند روز پیش اعالم کرده 
بود که تعداد موارد جدید و مرگ و میر ناشی 
از اپیدمی کرونا تقریباً در تمام نقاط جهان در 
حال کاهش بوده که خوشحال کننده است. 
این سازمان اعالم کرد که ۴.۵ میلیون مورد 
جدید ابتالء به کرونا در هفته آخر آگوس��ت 
ثبت شده که نسبت به هفته قبل، ۱۶ درصد 
کاهش داشت و مرگ و میرها نیز ۱۳ درصد 

کاهش یافت.

به اروپا هیزم می دهیم تا یخ نزند!
ویدئوی��ی در کانال تلگرامی نزدیک به دفتر 
مطبوعات��ی رئیس جمهور بالروس منتش��ر 
ش��ده اس��ت ک��ه او را در حال خ��رد کردن 
هیزم نش��ان می دهد و م��ی گوید که اجازه 
نم��ی دهد اروپا یخ بزند. به گزارش روس��یا 
الیوم، »الکس��اندر لوکاشنکو« رئیس جمهور 
بالروس با انتشار ویدئویی تمسخرآمیز اعالم 
کرد که اجازه نخواه��د داد اروپا یخ بزند. بر 
اس��اس این گزارش، کانال تلگرامی نزدیک 
به دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بالروس 
امروز چهارشنبه یک کلیپ ویدئویی منتشر 
کرد که نشان می دهد لوکاشنکو در حال خرد 
کردن چوب اس��ت. لوکاشنکو در این ویدئو 
می گوید: ما اجازه نمی دهیم اروپا یخ بزند. ما 
به ب��رادران خود کمک خواهیم کرد. ممکن 
است روزی آنها نیز به ما کمک کنند. وی در 
ادامه با بیان اینکه اروپا اکنون مجبور نیست 
بین درخت کریسمس یا هر نوع هیزم دیگر 
یکی را انتخاب کن��د، تأکید کرد: مهمترین 
چیز این است که احساس گرما کنند. ما باید 
به این فکر کنیم که دهقانان و کارگران و نه 
ثروتمندان چگونه به آن دست پیدا می کنند. 
رئیس جمهور بالروس در پایان این ویدئوی 
تمسخرآمیز می گوید: نکته اصلی این است 
ک��ه دودا و موراویس��کی )رئی��س جمهور و 
نخست وزیر لهستان( در لهستان یخ نزنند، 
زیرا آنها همسایگان ما هستند و ممکن است 

موضع خود را تغییر دهند.

آمریکا تحریم های تازه ای علیه ایران 
وضع کرد

دولت آمریکا با دس��تمایه جستن از اقدامات 
س��ایبری ادعایی، ش��مار دیگ��ری از اتباع 
ایران را به فهرس��ت تحریمی خود افزود. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان« به نقل از ش��بکه 
الجزی��ره، وزارت خزانه داری آمریکا با طرح 
ادعاهای بی پایه تحریم های تازه ای را علیه 
جمهوری اس��المی وضع کرد. وزارت خزانه 
داری آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که ۱۰ 
فرد و دو شرکت ایرانی به دلیل فعالیت های 
سایبری به فهرست تحریم این کشور افزوده 
ش��دند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
ادعا می شود: امروز، اداره کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزان��ه داری )OFAC( ده 
فرد و دو نهاد ایرانی را به دلیل نقش آنها در 
اقدامات مخرب سایبری، از جمله فعالیت باج 
افزاری، تحت تحریم قرار داد. وزارت خزانه 
داری آمریکا مدعی ش��د که این اقدام پیرو 
مجموعه اقدامات پیشین اداره کنترل دارایی 
های خارج��ی وزارت خزانه داری و با هدف 
محافظ��ت از آمریکایی ه��ا در برابر فعالیت 
ه��ای باج افزاری و س��ایر جرایم س��ایبری 
صورت می گیرد و اف��راد و نهادهای تحت 
تحریم همگی وابس��ته به س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران هستند.

اخبار

وزیر ام��ور خارج��ه در گفت وگو با همتای 
جمه��وری آذربایجانی خ��ود تاکید کرد: ما 
مرز ایران و ارمنس��تان را یک راه ارتباطی 
تاریخ��ی می دانیم ک��ه باید ب��دون تغییر 
حفظ ش��ود. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
حسین امیرعبداللهیان صبح چهارشنبه در 
گفت وگوی تلفنی با جیحون بایرام اف وزیر 

خارجه جمه��وری آذربایجان در خصوص 
تحوالت اخیر در منطق��ه قفقاز جنوبی به 
تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه در این 
تماس، با ابراز نگرانی ش��دید از شروع دور 
تازه درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان، 
برآمادگی کش��ورمان برای کمک به حل و 
فصل موضوع به صورت مس��المت آمیز و 

از طرق سیاسی تاکید کرد. امیرعبداللهیان 
اف��زود: ما همواره ب��ر حفظ تمامیت ارضی 
کش��ورها از جمله آذربایجان و ارمنس��تان 
تاکید داریم. وزیر ام��ور خارجه تاکید کرد: 
م��ا مرز ایران و ارمنس��تان را نی��ز یک راه 
ارتباط��ی تاریخی می دانیم ک��ه باید بدون 
تغییر حفظ ش��ود. امیرعبداللهیان با تاکید 

ب��ر این که منطقه تحم��ل جنگ جدیدی 
را ن��دارد، گفت: جمهوری اس��المی ایران 
طرفین این مناقش��ه را به خویشتن داری 
ف��را می خواند. جیحون بایرام اف نیز در این 
گفت وگو، دیدگاههای ای��ران و آذربایجان 
درباره آینده منطقه را نزدیک به هم ارزیابی 
ک��رد و با قدردان��ی از تالش ای��ران برای 

کمک به حل مناقشه با ارمنستان، گزارشی 
از درگیری های اخیر ارائه داد. وزیر خارجه 
آذربایجان افزود: کشورش به دنبال ارتقای 
روابط با همس��ایگان خود اس��ت و با اشاره 
به نگرانی های ایران درخصوص مس��ائل 
مرزی تصریح کرد که جمهوری آذربایجان 

چشمداشتی به خاک هیچ کشوری ندارد.

 مرز ایران و ارمنستان باید بدون تغییر حفظ شود
وزیر خارجه:

توافق برد-برد به جای وین در سمرقند رقم خورد
وقتی ایران معطل مذاکرات هسته ای نمی ماند؛

سفر رئیس جمهور به سمرقند و آغاز پروسه تثبیت ایران 
در س��ازمان همکاری های ش��انگهای، تداوم مسیری در 
دیپلماسی است که دولت س��یزدهم ترسیم کرده است؛ 
مسیری که به وین ختم نمی ش��ود؛ اما ظرفیت بازار ۲۰ 
تریلیون دالری حاصل از آن می تواند نقش اساس��ی در 
اقتصاد ایران ایفا کند. آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی ۲۳ 
ش��هریور به منظور شرکت در بیس��ت و دومین اجالس 
سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان 
س��فر خواهد کرد. این دومین حضور رئیس��ی در نشست 
این س��ازمان اس��ت. در این سفر رئیس جمهور با همتای 
ازبک خود و برخی از سران کشورهای حاضر در نشست 
دیدارهای دوجانبه خواهد داش��ت. نشست بیست و دوم 
ش��انگهای برای ایران به عنوان عضو ناظری که در حال 
تبدیل ش��دن به عضو رسمی است، اهمیت دارد و تهران 
امیدوار اس��ت، فرایند عضویت رس��می در این س��ازمان 

استراتژیک در این دوره تثبیت و مشخص شود.
سازمانیبرایمقابلهباهژمونیغرب ���

فلس��فه تأس��یس س��ازمان همکاری های ش��انگهای 
)SCO( حل وفص��ل چالش ه��ای م��رزی و منطقه ای 
میان چین، روس��یه و جمهوری های تازه تأسیس پس از 
فروپاشی ش��وروی بود. فلس��فه ای که سال های ۱۹۹۶ 
و ۹۷ ای��ن چالش ه��ا را حل وفصل ک��رد و انگیزه ایجاد 
»گروه شانگهای ۵« با حضور چین، روسیه، قرقیزستان، 
تاجیکس��تان و قزاقس��تان شد. س��ال ۲۰۰۱ با پیوستن 
ازبکس��تان، پس��وند پنج از نام این گروه برداش��ته شد و 
این گروه با س��ه هدف مش��خص مبارزه با تروریس��م، 
افراط گرای��ی و جدایی طلبی رس��ماً وارد معادالت روابط 
بین الملل شد. بعدها )سال ۲۰۱۷( هند و پاکستان هم به 
عضویت این سازمان درآمدند و فرایندپذیرش جمهوری 
اس��المی ایران در این نهاد به عنوان عضو رس��می سال 
گذشته )۲۰۲۱( آغاز شد. افغانستان، بالروس و مغولستان 
عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده و جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و  سریالنکا 
ش��رکای گفت وگوی این سازمان همکاری هستند. این 
س��ازمان آرام آرام در عرص��ه بین الملل ق��درت یافت و 
امروز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جهان اس��ت 
که دولتی از غرب عضو آن نیس��ت، تحت تأثیر هژمونی 
آمریکا قرار ندارد و حتی خود به یکی از ابزارهای مقابله 
با این زیاده خواهی ها تبدیل شده است. اهمیت شانگهای 
اما محدود به عالم سیاست نیست و این گروه را می توان 
از مهم تری��ن نهاده��ای اقتصادی جهان هم برش��مرد، 
وقتی بدانیم که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان به 
کش��ورهای عضو این سازمان تعلق دارد و حجم اقتصاد 
کشورهای عضو سازمان، ۲۰ تریلیون دالر است که نسبت 
به ۲۰ سال گذشته، ۱۳ برابر شده است. شانگهای گرچه 
از ابتدا ماهیت مبارزه با غرب نداش��ت؛ ماجراجویی های 

آمریکا و فشار به دو عضو مهم آن یعنی روسیه و چین از 
سوی واشنگتن، سبب شد که جهت گیری سیاسی در این 
سازمان پررنگ شود. سازمانی که بزرگ ترین تولیدکننده 
و مصرف کننده انرژی در جهان و نیز چهار دولت دارنده 
سالح اتمی عضو آن هس��تند. ائتالف منطقه ای شامل 
بی��ش از ۴۰ درصد جمعیت جه��ان که مجموع تجارت 
اعض��ای آن حدود۶/۶ تریلی��ون دالر بوده که در ۲ دهه 
گذش��ته صد برابر شده اس��ت. تنها چین در کشورهای 
عضو این س��ازمان ۸۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده 
و تجارت بین اعضای س��ازمان در س��ال ۲۰۱۸ با رشد 
قابل توجه ۱۷ درصدی به ۲۵۵ میلیارد رس��یده است. بر 
اساس گزارش صندوق جهانی پول، طی پنج سال منتهی 
به ۲۰۲۳، ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو سازمان از 
اقتصادهای گروه G۷( ۷( پیشی خواهد گرفت. شورای 
تج��اری، انجمن بین بانکی و باش��گاه انرژی س��ه نهاد 
غیردولتی زیرمجموعه سازمان شانگهای هستند. شورای 
تجاری س��ال ۲۰۰۵ تأس��یس و مقر آن در مسکو است 
که باهدف گرده آوردن فعالین بازرگانی کشورهای عضو 
و ایجاد فضای ایده برای پروژه های مش��ترک تش��کیل 
شد. در همان سال و به منظور ایجاد سازوکار تأمین مالی 
و س��رمایه گذاری در پروژه های مش��ترک انجمن بانکی 
تشکل شد که تاکنون به ۶۳ پروژه حدود ۱۵ میلیارد دالر 
بودجه اختصاص داده است. باشگاه انرژی هم به صورت 
رس��می سال ۲۰۱۳ به منظور ش��کل دهی به مدل جدید 
تبادل و تدوین اس��تراتژی مش��ترک انرژی اوراس��یایی 
تشکیل شد. توسعه کریدورهای حمل ونقل، همکاری  در 
حوزه کشاورزی هوشمند، پارک های فناوری و حوزه های 
دیجیتال، به کارگی��ری ارزهایی جز دالر، منطقه تجارت 

آزاد و کمربند س��بز، از ابتکارات اجرایی ش��ده یا در حال 
اجرای سازمان شانگهای بوده است.
روندپذیرشایراندرشانگهای ���

عضویت در ش��انگهای بر اساس قوانین سازمان، نیازمند 
گذار از مراحلی است که دستکم دو سال طول می کشد، 
عضویت جمهوری اسالمی ایران اما در این سازمان بیش 
از یک دهه زمان برد و س��ال گذش��ته و هم زمان با سفر 
آیت اهلل رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجالس بیست 
ویکم این سازمان، روند عضویت رسمی ایران در شانگهای 
آغاز ش��د و بر اساس اعالم »ژانگ مینگ« دبیرکل این 
س��ازمان همکاری ایران با طی مراحل عضویت می تواند 
سال ۲۰۲۳ به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای 
درآید.  تهران در راس��تای ارتقای سطح مشارکت در این 
س��ازمان از عضویت ناظر به عضویت دائم، باید نزدیک 
به ۵۰ سند امضا کند که سند تعهدات و ترتیبات اجرایی 
الحاق یکی از مهم ترین آنهاست. تعیین سفیر حسن نیت 
و توافقنامه حسن همسایگی از مهم ترین دستور کارهای 

این دوره از اجالس خواهد بود.
منافعتهرانازعضویتدرشانگهایچیست؟ ���

این پرسشی است که هم زمان با جدی تر شدن عضویت 
جمهوری اسالمی در سازمان شانگهای در اذهان عمومی 
ش��کل می گیرد و در پاس��خ به آن می توان به دودسته از 
انگیزه های سیاس��ی و اقتصادی اش��اره کرد. واقعیت آن 
اس��ت که عضوی��ت در یکی از مهم ترین س��ازمان های 
بین المللی، نش��ان شکس��ت سیاس��ت های تحریمی و 
فش��ار غرب علیه جمهوری اسالمی است. تهران با این 
عضویت ثابت می کند که برخالف پروپاگاندای رسانه ای 
غرب، انزوای سیاس��ی موردنظر آنها ایجاد نش��ده است. 

بخ��ش دیگری از اهمیت پذیرش آغاز عضویت ایران در 
شانگهای از س��وی اعضای این نهاد، اقتصادی است. بر 
اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ تجارت ایران با اعضای 
ش��انگهای ۵۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تن کاال به ارزش ۳۷ 
میلیارد و ۱۶۸ میلیون دالر رسید که حدود ۳۰ درصد کل 
تجارت خارجی کش��ور را تشکیل می دهد. سهم اعضای 
این س��ازمان ۴۵ میلیون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ 
میلیارد و ۵۹۶ میلیون دالر بود و واردات ایران از اعضای 
سازمان همکاری شانگهای برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار 
ت��ن کاال به ارزش ۱۶ میلی��ارد و ۵۷۲ میلیون دالر بوده 
است. سه میلیارد جمعیت کشورهای عضو این سازمان، با 
وجود پیشینه فرهنگی که ایران با بسیاری از آنها داراست، 
فرصت مناسبی برای بخش های اقتصادی و گردشگری 
ایران خواهد بود. در میان هشت شریک عمده صادراتی 
ایران، چین، هند، پاکستان، به ترتیب جایگاه اول، پنجم 
و هش��تم جای دارند و در میان شرکای وارداتی ایران نیز 
چی��ن و هند رده ه��ای اول و چه��ارم را در اختیار دارند. 
»مهدی صفری« معاون اقتص��ادی وزیر امور خارجه در 
تشریح جزئیات عضویت ایران در سازمان شانگهای گفته  
است: حضور ما به عنوان عضو پس از این سفر مشخص 
خواهد بود. در این نشس��ت حدود ۱۹ کشور حضور دارند. 
اگر شانگهای را حتی با ناظران مقایسه کنیم از لحاظ وزن، 
جمعیت و وس��عت خاک و سهم اقتصادی قابل مقایسه با 
جایی نیس��ت. مثاًل به لحاظ جمعیت هند و چین، از نظر 
انرژی ایران و روس��یه و به لحاظ ترانزیت چین، روسیه و 
قزاقستان اعضای این پیمان هستند. وی ادامه داد: در این 
اجالس فارغ از مسائل مالی، ۲ عامل اصلی یعنی ترانزیت 
و ان��رژی برای ما در اولویت باالیی ق��رار دارد و اولویت 
اول ما ترانزیت است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارج��ه افزود: همچنین موضوع انرژی هم برای ما 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت چرا که مشتریان خاص 
خود را خواهیم داش��ت. کشورهای چین، هند و پاکستان 
مصارف انرژی باالیی دارند و ازبکس��تان، تاجیکستان و 

قرقیزستان هم از مشتریان انرژی ما هستند.
نگاهمتوازنسازبهعرصهدیپلماسی ���

اولویت ه��ای سیاس��ت خارج��ی در دول��ت س��یزدهم 
توان بخش��ی به دیپلماسی است و در راستای اجرای این 
اولویت، از همان ابتدا تصمیم گرفته شد که روابط با جهان 
تنها به غ��رب و اروپا محدود نمان��ده و امور اجرایی هم 
معطل مذاکرات هس��ته ای و ۴+۱ نشود. در راستای این 
سیاست، عضویت در سازمان هایی چون شانگهای و اکو 
و توجه ویژه به همسایگان به صورت جدی در دستور کار 
دیپلمات های ایران قرار گرفت. پویایی این سیاست روند 
پذیرش ایران در شانگهای را کلید زد و این نگاه جدید به 
جهان از سوی کشورهای منطقه و آسیا هم مورد استقبال 

قرار گرفت.

ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را ب��ه حمالت جدید به مرزهای 
خود متهم کرده اند و اینک در یکی از ش��دید ترین درگیری ها مذاکرات اخیر 
صلح به خطر افتاده است. در دو تازه درگیری بین دو کشورهمسایه ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان ش��ماری از نیروهای دو طرف کش��ته شدند و اینک 
وضعیت در مرزها ش��کننده است. »خبرگزاری فرانس��ه« روز چهارشنبه در 
مطلبی در این زمینه نوش��ت، دست کم ۱۰۰ نظامی ارمنستانی و جمهوری 
آذربایجانی روز سه شنبه در درگیری ها کشته شدند. با اینکه با تالش روسیه 
آتش بس بین دو کش��ور بر قرار ش��ده، اما هر دو طرف همدیگر را به نقض 

آتش بس متهم می کنند.
دورتازهاتهامزنیباکووایروان ���

بر اس��اس این گزارش، وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه اعالم کرد که 
باکو حمالت خود را با توپ، خمپاره و س��الح  ای کالیبر بزرگ نزدیک مرز 
جمهوری آذربایجان از سرگرفته است. وزارت دفاع  جمهوری آذربایجان نیز 
صبح چهارشنبه تایید کرد که نیروهای ارمنستان در طول شب مواضع  این 
کشور را در مناطق »کلبجار« و »الچین« گلوله باران کردند. باکو در بیانیه ای 
اعالم کرد که نیروهای ارمنس��تانی با توپ های »هویتزر« به س��ه روستای 
این کشور شلیک  کنند، اما »آرام توروسیان« سخنگوی ارتش ارمنستان این 

اتهامات را رد کرد. ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان دو رقیب اتحاد جماهیر 
شوروی سابق تاکنون در دو جنگ در طول سه دهه گذشته برای کنترل قره 
باغ کوهستانی باهم جنگیده اند. از سرگیری چنین درگیری های خونین نشان 
می دهد که وضعیت چه در این منطقه کوهس��تانی و چه در مرزهای رسمی 

بین دو کشور چقدر  بحرانی است.
درخواستایرانوسایرکشورهابرایتنشزدایی ���

در این بین، ارمنستان از جامعه جهانی خواسته تا واکنش نشان دهد، در حالی 
که اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، فرانسه، روسیه، ایران و ترکیه نگرانی جدی 
خود را ابراز کرده و خواس��تار پایان دادن به خش��ونت و درگیری ها ش��ده اند. 
»دیمیتری پس��کوف« سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که وضعیت 
همچنان متشنج است. این در حالی است که روسیه در نوامبر ۲۰۲۰ نیروهای 
حافظ صلح را در قره باغ کوهس��تانی مستقر کرد. در ماه های اخیر، اتحادیه 
اروپا رهبری دستیابی به توافق صلح را برعهده گرفته و این مذاکرات باعث 
ش��ده که در بحث تعیین مرزها و بازگشایی مس��یرهای مواصالتی بین دو 
کشور پیشرفت هایی حاصل شود. »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان 
و »الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان در ماه های آوریل و می در شهر 

»بروکسل« در بلژیک با یکدیگر دیدار و بر سر ادامه مذاکرات توافق کردند.

رشداحساساتافراطیدرباکووایروان ���
»گوئال واس��ادزه« تحلیلگر ارش��د علوم سیاس��ی، از مرکز تحلیل راهبردی 
گرجس��تان معتقد است که درگیری های جدید این پیشرفت ها را از بین برده 
اس��ت. به گفته وی، خشونت در هر دو طرف  افکار عمومی را بیشتر افراطی 
کرده اس��ت. احساسات  و افکار افراطی عصر سه شنبه در »ایروان« پایتخت 
ارمنس��تان مقابل بیمارستانی که در آن نظامیان مجروح تحت مداوا هستند، 
شدید بود. »سوکرات کاتچاتوریان« از شهروندان ارمنستان گفت: »ما باید برای 
سرزمین هایمان، میهن و کشورمان بجنگیم. ما پیروزی خواهیم داشت، شاید 
امروز نه، اما فردا محقق می شود.« »آرمان مخیتاریان« دیگر شهروند ارمنستانی 
گفت: »با توجه به استقرار نیروهای آذربایجان در مرز ارمنستان جنگ جدیدی 
در راه اس��ت.« روابط بین ایروان و باکو به دلیل مسئله قره باغ کوهستانی پر 
تنش ش��ده اس��ت. پس از اولین جنگی که  اوایل دهه نود میالدی بیش از 
۳۰۰۰۰ نفر کشته شدند، ایروان و باکو دوباره در پاییز ۲۰۲۰ درگیر شدند، در 
نبردهایی که جان بیش از ۶۵۰۰ نفر را گرفت. ارمنس��تان در این جنگ آخر 
شکست خورد و مجبور شد مناطق مهمی را واگذار کند. گالواسادزه تحلیگر 
ارشد گرجستانی بر این باور است که  آتش بس شکننده ای که پس از آن به 

وقوع پیوست امکان وضعیت »نه جنگ و نه صلح« را فراهم کرده است.

 آتش بس شکننده و وضعیت نه جنگ-نه صلح
نتیجه لجاجت باکو و ایروان؛

نشست شورای حکام درباره ایران بدون صدور قطعنامه پایان یافت
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره موضوع راس��تی آزمایی و نظارت 
بر فعالیت های هسته ای ایران روز چهارشنبه 
بدون صدور قطعنامه پایان یافت. به گزارش 
ایرنا، میخائیل اولیانوف س��فیر و نماینده دائم 
روس��یه نزد س��ازمان های بین المللی مستقر 
در وین با انتش��ار پیامی در توئیتر این مطلب 
را اع��الم ک��رد و افزود که هی��چ تصمیم و 
قطعنامه ای از س��وی شورا صادر نشد و فقط 
تب��ادل نظر ص��ورت گرفت. نشس��ت درباره 
موضوع ایران از  سه ش��نبه  در شورای حکام 
آژانس آغاز ش��د. برخی طرف های غربی در 
ادامه تاکتیک مقصر نمایی، از تدابیر جبرانی 

ای��ران برای ایج��اد توازن در اج��رای برجام 
انتق��اد کرده و ایران را عامل تعلل در حصول 
توافق نهایی وین و از سرگیری اجرای توافق 
هس��ته ای معرفی کردند. اما سفیر روسیه در 
این نشست، ضمن نسنجیده خواندن قطعنامه 
ضد ایرانی شورای حکام در خرداد ماه گذشته 
تصریح کرد که این اقدام روند مذاکرات وین و 
راستی آزمایی برجام را پیچیده کرده است. وی 
گفت: ما به وضوح یاد داریم که به همکاران 
غربی خود در مورد عواقب اقدامات عجوالنه 
آنها هشدار دادیم و خواستیم که از این طرح 
صرف نظر کنند. این دیپلمات روس��ی اضافه 
کرد: تصمیم ای��ران برای حذف دوربین ها و 

تجهیزات نظارتی آژانس واکنش مستقیم به 
قطعنامه بود. خرداد ماه گذش��ته س��ه کشور 
اروپای��ی عضو برجام پیش نویس قطعنامه ای 
را درباره مس��ائل ادعایی پادمانی ارائه کردند 
که به تصویب اعضا رسید. البته روسیه و چین 
به این قطعنام��ه رای منفی دادند. جمهوری 
اسالمی ایران در واکنش یه این اقدام سیاسی، 
برخ��ی از همکاری های داوطلبانه با آژانس را 
که بر مبنای حس��ن نیت صورت می گرفت، 
متوقف ک��رد. وزارت امور خارجه ایران همان 
زمان با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد؛ تصویب 
قطعنامه ش��ورای حکام که بر اساس گزارش 
ش��تابزده و غیرمت��وازن مدی��رکل آژانس و 

مبتنی بر اطالعات دروغین و ساختگی رژیم 
صهیونیس��تی صورت گرفته، نتیجه ای جز 
تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت. 
این بیانیه می افزاید: جمهوری اسالمی ایران 
به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب 
قطعنامه یادش��ده، گام ه��ای عملی متقابلی 
را اتخاذ نم��وده که نصب س��انتریفیوژهای 
پیشرفته و غیرفعال س��ازی دوربین های فرا 
پادمان��ی از جمله آنهاس��ت. در همین پیوند 
محمد اسالمی رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
اظهار داشت؛ هنگامی که طرف های مقابل به 
اجرای تعهدات خود در برجام پای بند نیستند 

ما ه��م دوربین هایی را که برای برجام نصب 
ش��ده بود برداشتیم. این به معنای این نیست 
که ما ارتباطمان را با آژانس قطع کردیم بلکه 
م��ا تحت مقررات آژانس فعالیت می کنیم اما 
دوربین های اضافه که برای برجام نصب شده 
بود را جمع کردیم. اس��المی خاطرنشان کرد 
که اگر طرف های مقابل حس��ن نیت دارند و 
بخواهند به تعهدات برجام برگردند ما هم عین 
همان عبارات که در برجام آمده را می پذیریم. 
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی تاکید کرد که 
فش��ارها و جنجال های رس��انه ای و سیاسی 
علیه ایران در گذش��ته نتیجه نداشته و االن 

هم تاثیری ندارد.
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اقتصاد کالن

سقوط آزاد بازار سهام آمریکا در ماه 
های آینده

مورگان اس��تنلی، یکی از بزرگترین و شناخته 
ش��ده ترین ارائ��ه دهندگان خدمات س��رمایه 
گ��ذاری و مدیریت ث��روت در جه��ان، انتظار 
دارد بازارهای سهام ایاالت متحده در چند ماه 
آینده بیشتر سقوط کند.به گزارش مهر مورگان 
اس��تنلی، یکی از بزرگترین و ش��ناخته ش��ده 
ترین ارائه دهندگان خدمات سرمایه گذاری و 
مدیریت ثروت در جهان، انتظار دارد بازارهای 
س��هام ایاالت متحده در چند ماه آینده بیشتر 
سقوط کند.آخرین گزارش های مورگان استنلی 
 S&P نشان می دهد که انتظار می رود شاخص
آمری��کا طی چهار ماه آین��ده ۱۷ تا ۲۷ درصد 
کاهش یابد. S&P در حال حاضر ۱۴ درصد از 
سال تا به امروز کاهش یافته است، اما مورگان 
استنلی معتقد است که بازار هنوز به کف خود 
نرسیده است.علیرغم پیش بینی های بدبینانه، 
تحلیلگران مورگان استنلی بر این باورند که وال 
استریت همچنان برخی از سهام قوی و جذاب 
را حفظ خواهد کرد، از جمله )LLY(، س��هام 
یک شرکت داروسازی غول پیکر آمریکایی با 
ارزش بازار حدود ۳۰۰ میلیارد دالر و محصوالت 
آن در بازار عرضه می ش��وند.مورگان اس��تنلی 
همچنین ب��ه Welltower، یک ش��رکت 
امالک و مس��تغالت اش��اره می کند که دارای 
مراک��ز خرید لوکس یا س��اختمان های اداری 
لوکس نیس��ت و در عوض بر زیرساخت های 
مراقبت های بهداشتی تمرکز می کند و سرمایه 
امالک و مس��تغالت را در اختی��ار اپراتورهای 
اصلی مس��کن و ارائه دهن��دگان مراقبت های 
پس از پرونده، سیستم های حاد و بهداشتی قرار 
می دهد. در سه ماهه دوم، درآمد شرکت ۲۹.۱ 
درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و به ۱.۴۷ 
میلیارد دالر رسید و درآمد خالص عملیاتی آن 

۸.۷ درصد افزایش یافت.

شاخص بورس ۴هزار واحد افت کرد 
شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 
س��رمایه با افت ۴هزار واحدی روبرو ش��د. به 
گزارش تس��نیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار سرمایه بیش از ۸میلیارد و ۷میلیون سهم 
و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۷هزار و ۵۹۸میلیارد 
تومان در بیش از ۲۶۹هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و ش��اخص بورس با افت ۴هزار و 
۴۷واح��دی در ارتفاع یک میلی��ون و ۳۸۹هزار 
و ۷۹واح��د قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر 
دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای 
معامالت��ی ش��رکت های صنایع پترش��یمی 
خلی��ج ف��ارس، معدنی و صنعت��ی گل گهر و 
بانک پاس��ارگاد ش��د و در مقابل شرکت های 
مبین ان��رژی خلیج ف��ارس، ایران خ��ودرو و 
سرمایه گذاری غدیر با رشد خود مانع افت بیشتر 
نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش، در 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴میلیارد و 
۱۱۳میلیون ورقه به ارزش ۱۷هزار و ۷۵۱میلیارد 
تومان در ۱۵۶هزار نوبت، ش��اخص فرابورس 
)آیفکس( ۳۶واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۸هزار 
و ۷۳۲واحد قرار گرف��ت.در این بازار هم امروز 
بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام 
نمادهای معامالتی سرمایه گذاری صبا تامین، 
پویا زرکان آق دره و بهمن دیزل بیشترین اثر 
مثبت بر این نماگر به نام زغال س��نگ پرورده 
طبس، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر و مجتمع 

صنعتی آرتاویل تیر شد.

ادامه فروش ارز اربعین در روزهای 
تعطیل توسط صرافی های مجاز 

فعالیت ش��بکه صرافی های مجاز و ش��عب 
ارزی کش��یک بانک ه��ا در روزه��ای جمعه 
و ش��نبه ۲۵ و ۲۶ ش��هریورماه با اولویت ارائه 
خدمات ارز اربعین به زوار حس��ینی اس��تمرار 
دارد. به گزارش خبرگزاری تس��نیم و به نقل 
از رواب��ط عمومی بانک مرکزی، این بانک در 
بخشنامه ای به کلیه شعب ارزی کشیک بانک 
های ارائه دهنده ارز اربعین اعالم کرد در ایام 
تعطیل و غیرتعطیل تا س��اعت ۱۸ روز شنبه 
۲۶ شهریورماه نسبت به فروش ارز به زائرین 
حس��ینی اقدام کنند.همچنین تمامی شرکت 
های صرافی مجاز با توجه به فعال بودن بازار 
متشکل معامالت ارز ایران در روزهای تعطیل 
جمعه و ش��نبه )۲۵ و ۲۶  شهریورماه ۱۴۰۱( 
جهت تس��هیل ام��ر خدمات به وی��ژه زائرین 
اربعین حسینی نس��بت به ارائه خدمات ارزی 
با اولویت فروش ارز اربعین فعال خواهند بود.
بر این اس��اس بانکهای عامل موظف شده اند 
فهرست شعب ارزی کشیک خود را از طریق 
پایگاه اطالع رسانی خود اعالم کنند.لذا زائرین 
اربعین حس��ینی می توانند ب��رای خرید ارز در 
روزهای مذکور ب��ه مراکز منتخب فروش ارز 

اربعین مراجعه کنند.

گاز در اروپا امسال 10 بار گران شد 
رئیس کمیسیون اروپا می گوید که قیمت گاز 
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری 
میالدی ۱۰ بار افزایش داشته است. به گزارش 
ف��ارس به نق��ل از خبرگزاری تاس روس��یه، 
»اورس��وال فون در الین« رئیس کمیس��یون 
اروپا گفت که قیم��ت گاز در اتحادیه اروپا در 
س��ال جاری ۱۰ بار نس��بت به سطوح قبل از 
همه گیری افزایش یافته اس��ت.اظهارات این 
مقام اروپایی در سخنرانی امروز چهارشنبه وی 
در پارلمان اروپا در استراسبورگ درباره وضعیت 
جامعه اروپا بیان ش��د.این مس��ئول اروپایی با 
اذعان به اینکه بنزین در  اروپا، در مقایس��ه با 
دوره قبل از همه گیری بیش از ۱۰ بار افزایش 
قیمت داش��ته اس��ت، گفت: اما اروپایی ها با 
شجاعت به این وضعیت پاسخ می دهند.با توجه 
به کاهش عرضه گاز از سوی روسیه به دلیل 
تحریم های غرب علیه این کشور، بورس های 
اروپایی ش��اهد نوس��انات ش��دید قیمت گاز 
هستند.در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ در 
یادداشتی تاکید کرده است که رهبران اتحادیه 
اروپا باید با مردم خود صادق باشند و بگویند که 
گذراندن زمستان آینده بدون گاز روسیه دشوار 
است. به گفته بلومبرگ، رئیس کمیسیاریای 
اروپا باید به مردم اروپا اطالع دهد که زمستان 

بسیار سختی در راه است.

افزایش 618 هزار بشکه  ای تولید نفت 
اوپک در مرداد ماه 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت)اوپک( در 
گزارش خود، آمار بیش ترین افزایش و کاهش 
تولید نفت طی ماه گذشته توسط اعضای این 
سازمان را اعالم کرد. به گزارش گروه اقتصاد 
بین الملل خبرگزاری فارس،  سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کرد که ۱۰ کشور 
از مجموع ۱۳ کشور عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت حدوداً ۶۱۸ هزار بشکه در روز 
در ماه آگوس��ت افزایش تولید داشته اند که در 
مجموع تولید اوپک را به ۲۹.۶۵۱ میلیون بشکه 
در روز رساندند.بر اساس گزارش ماهانه سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت، بیشترین افزایش 
تولید مربوط به کشور لیبی است، زیرا تولید نفت 
این کشور با افزایش ۴۲۶ هزار بشکه در روز به 
یک میلیون و ۱۲۳ هزار بش��که در روز رسیده 
است و پس از آن عربستان سعودی ۱۶۰ هزار 
بشکه در روز افزایش تولید داشته و پس از آن 
کویت با ۳۷ هزار بشکه افزایش تولید در روز در 
مرتبه سوم قرار دارد.در این گزارش آمده است، 
کمترین افزایش تولید نفت کشورهای اوپک 
مربوط به عراق است که تنها دو هزار بشکه در 
روز تولید داشته و به  چهار میلیون و ۵۲۵ هزار 
بشکه در روز رسیده اس��ت.بر اساس گزارش 
مذکور، افزایش تولید نفت عراق نسبت به مدت 
مشابه سال ۲۰۲۱، ۶۰ هزار بشکه در روز بوده 
است.همانطور که این گزارش نشان می دهد، 
بیشترین کاهش تولید نفت در ماه آگوست هم 
مربوط به کشور نیجریه است، جایی که تولید 
نفت، ۶۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته، و به 
یک هزار و ۱۰۰ میلیون بش��که در روز رسیده 
است. پس از آن گینه استوایی با ۹ هزار بشکه 
در روز، و س��پس کنگو با یک هزار بش��که در 

روز قرار دارند.

قیمت بنزین در لبنان در سایه 
تحریم های آمریکا پرواز کرد 

قیم��ت انواع بنزی��ن و گازوئی��ل در لبنان در 
س��ایه تحریم های آمریکا و لغو یارانه سوخت 
با افزایش چشمگیر روزانه همراه شده است. به 
گزارش فارس به نقل از الدیار، قیمت سوخت 
در لبنان در سایه  محاصره مالی، اقتصادی و 
سیاسی تحمیل شده علیه ملت لبنان و تصمیم 
دول��ت این کش��ور در رفع یارانه س��وخت، با 
افزای��ش قیمت روزان��ه روبه روس��ت.وزارت 
آب و ان��رژی لبنان امروز چهارش��نبه جدول 
جدیدی از قیمت انواع س��وخت در این کشور 
را اعالم کرد.بر این اساس، قیمت بنزین انواع 
۹۵ و ۹۸ اکت��ان به ترتیب ۲۰ و ۲۱ هزار لیره 
و گازوئی��ل ۲۲ هزار لی��ره و گاز ۱۰ هزار لیره 
نس��بت به دیروز افزایش داشته است. قیمت 
بنزین اکتان ۹۵ هزار و ۶۶۶ هزار لیره، بنزین 
۹۸ اکتان ۶۸۲ هزار لیره، گازوئیل  ۸۲۲ هزار 
لیره و گاز ۳۶۴ هزار لیره ش��د.حداقل دستمزد 
در لبنان ۶۷۵ هزار لیره لبنان اس��ت.لبنان به 
دلی��ل مواجهه با گرانی و س��قوط ارزش پول 
ملی این کش��ور، از بحران اقتصادی، کاهش 
حجم جریان های مالی از خارج، افزایش حجم 
بدهی های عمومی، افزایش نرخ دالر در برابر 
لیره لبنان و کاهش قدرت خرید رنج می برد.در 
همین حال قرار است به زودی هیات لبنانی به 
ایران آمده تا درباره دریافت س��وخت از ایران 
رایزنی کنند.بحران سوخت لبنان در حالی رو 
به گسترش است که آمریکا با اعمال فشار به 
بیروت، مانع از ارسال هر گونه سوخت به مردم 
لبنان می شود، با این حال سال گذشته، تهران 
ب��دون توجه به تهدیده��ای آمریکا، محموله 
س��وخت خود را به لبنان فرستاد که به تعبیر 
سیاس��یون لبنانی، شلیکی بر پیکره محاصره 
مالی، اقتصادی و سیاس��ی تحمیل شده علیه 

ملت لبنان بود.

اخبار

رئیس بانک مرک��زی در خصوص تأمین 
ارز برای واردات کش��ور به صورت حواله 
گف��ت: از ابت��دای س��ال ۱۴۰۱ ت��ا پایان 
م��رداد ماه، حدود ۲۶ میلی��ارد دالر تأمین 
ارز برای واردات رس��می کش��ور به شکل 
حواله انجام ش��ده است.به گزارش مهر به 
نقل از بانک مرک��زی، علی صالح آبادی 
در خصوص شرایط حواله های ارزی اظهار 

داش��ت: در حال حاض��ر و در زمینه حواله 
ارزی شرایط ما به گونه ای است که حجم 
عرضه ارز ب��ه مراتب بیش از تقاضای آن 
اس��ت و ما در روزهای مختلفی شاهد این 
نکته هستیم که در بازار عرضه های زیادی 
اتفاق می افتد و در همان حال تقاضایی در 
بخش حواله ارزی نداریم.رئیس کل بانک 
مرک��زی با بیان اینکه از روزهای آینده به 

صورت ش��فاف میزان عرض��ه و تقاضای 
ارز در بازار نیما به صورت رس��می اعالم 
می ش��ود، عنوان کرد: ب��ا اعالم این مهم 
به صورت روزانه هم��ه فعاالن اقتصادی 
در جریان عرضه و تقاضای حواله رس��می 
ارز کش��ور قرار خواهند گرف��ت.وی ادامه 
داد: ع��الوه بر ای��ن در حوزه اس��کناس 
نیز وضعیت عرضه ها بس��یار خوب اس��ت 

خوش��بختانه از ابتدای سال تاکنون حدود 
یک میلیارد دالر به شکل اسکناس ارزی 
در ب��ازار متش��کل ارزی و ب��ازار توافقی 
معامله ارز صورت گرفته و صادرکنندگان 
ارز خود را در قالب حواله و اسکناس ارزی 
به س��امانه ها ارائه می کنند و در این زمینه 
نیز وضعیت عرضه ها بسیار مطلوب است.
رئیس ش��ورای پول و اعتب��ار در پایان در 

خصوص انتشار میزان معامالت و عرضه 
و تقاضا در بازار متشکل ارزی و معامالت 
ارزی توافق��ی گف��ت: در زمینه معامالت 
توافق��ی ارز که از ماه های گذش��ته میان 
صرافی ها آغاز ش��ده اس��ت؛ خوشبختانه 
حج��م معامالت توافقی ب��ازار ارز به طور 
قاب��ل توجهی افزایش پی��دا کرده و عمق 
این بازار افزایش قابل توجهی یافته است.

تأمین 26 میلیارددالر ارز برای واردات از ابتدای سال تا پایان مرداد
صالح آبادی عنوان کرد؛

30 کشور با قحطی ناشی از جنگ اوکراین مواجه هستند
صندوق بین المللی پول:

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول تأیی��د کرد در 
ح��ال افزایش کمک ه��ای مالی اضطراری 
ب��ه کش��ورهای آس��یب دیده از قیمت های 
ب��االی م��واد غذای��ی و کمبود ناش��ی از 
جنگ در اوکراین اس��ت.به گ��زارش مهر 
صن��دوق بین المللی پ��ول تأیید کرد که در 
ح��ال افزایش کمک ه��ای مالی اضطراری 
ب��ه کش��ورهای آس��یب دیده از قیمت های 

باالی مواد غذایی و کمبود ناش��ی از جنگ 
در اوکراین اس��ت، زیرا ۲۰ تا ۳۰ کشور به 
ش��دت به این منابع نیاز دارند.کریس��تالینا 
جورجی��وا، مدی��ر صندوق، گف��ت اعضای 
هیئ��ت اجرایی آن در جلس��ه غیررس��می 
در مورد طرح کمک پیش��نهادی »بس��یار 
مثبت« بودن��د، امیدوارند که آن را تصویب 
کنند تا امکان پرداخت س��ریع پول فراهم 

شود.براس��اس این طرح ب��ه صندوق بین 
المللی پ��ول اجازه می دهد ت��ا کمک های 
مالی اضافی و بدون قید و شرط اضطراری 
را ب��ه کش��ورهایی که به ش��دت از بحران 
غذایی ناش��ی از جنگ روس��یه در اوکراین 
و ت��ورم جهانی در پی هم��ه گیری کووید 
-۱۹ آس��یب دیده اند، فراهم کند.جورجیوا 
در کنفرانس��ی ب��ه میزبانی مرکز توس��عه 

جهانی گفت: »احساس فوریت وجود دارد، 
بنابراین ما باید اقدام کنیم. آنچه ما پیشنهاد 
می کنیم افزایش دسترسی آسیب پذیرترین 
کشورها به منابع مالی اضطراری برای یک 
س��ال اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد که این 
تغییرات به نفع کش��ورهای واردکننده مواد 
غذایی کم درآمد است که هزینه های خود 
را به ش��دت افزایش می دهد، یا کشورهای 

دیگری مانن��د اوکراین که صادرات آنها به 
دلیل جنگ فلج ش��ده است.جورجیوا اظهار 
داش��ت که ای��ن برنامه برای کش��ورهایی 
که قباًل برنام��ه بزرگ تری از صندوق بین 
المللی پول ندارند در دسترس خواهد بود و 
تخمین زد که حدود ۵۰ کشور واجد شرایط 
خواهند بود و پیش بینی می ش��ود که ۲۰ تا 

۳۰ کشور بیشترین نیاز را داشته باشند.

ایران بازیگر اصلی نظم جدید در بازار گاز جهان
نقش تایین کننده ایران در جنگ گازی روسیه و اروپا؛

در ش��رایط مناقشه گازی روس��یه و اروپا، ایران می تواند 
با خرید گاز ارزان روس��یه ب��رای تامین نیاز داخلی خود و 
صادرات گاز مازاد خود به کش��ورهای اروپایی به صورت 
LNG منافع کشور را به صورت حداکثری تامین کند. به 
گزارش فارس، آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه 
س��ال جاری، نقطه عطف��ی در تاریخ تحوالت بین المللی 
است و شواهد مختلفی نشان می دهد که نظم جدیدی در 
دنیا در حال شکل گیری بوده که بر آرایش فعلی بازار انرژی 
نیز تاثیر می گذارد و ساختار متناسب و سازگار با نظم جدید 
را در این بازار ایجاد می کند.در این شرایط کشورها تالش 
می کنن��د تا نقش خ��ود را در زنجیره اقتصادی جهانی در 
نظم جدید بازیابی کنند، موضوعی که برای ایران نیز امری 
حیاتی اس��ت زیرا در نظم فعلی جایگاه خود را در زنجیره 
اقتصادی دنیا از دست داده و در دوران گذار به نظم جدید 

باید از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.
 صادراتگازروسیهبهاروپادرسال2022میزان���60

درصدکاهشیافت
یکی از فرصت های ایران در دوران گذار، توس��عه تجارت 
گاز با واردات گاز از روس��یه و صادرات آن به اروپا اس��ت. 
تجارت گاز صرفا به معنای صادرات گاز نیست بلکه شامل 
مجموع��ه ای از صادرات، واردات، س��وآپ و ترانزیت گاز 
بوده، به گونه ای که منافع کش��ور را به صورت حداکثری 
تامین کند.طبق گزارش موسسه مطالعات انرژی آکسفورد 
)تصویر ۱(، صادرات گاز روس��یه به اروپا در س��ال ۲۰۲۲ 
افت ش��دیدی پیدا کرده و به ۴۰ درص��د از رقم صادرات 
در س��ال های گذشته رسیده است. اروپایی ها معتقدند که 
روسیه در پاسخ به تحریم های اتحادیه اروپا، از نقطه ضعف 
آنها در وابس��تگی به گاز روسیه استفاده کرده و از گاز به 

عنوان یک سالح استفاده می کند.
فرصتایرانبرایخریدگازارزانروسیه ���

کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا موجب شده این کشور 

با مازاد گاز تولیدی مواجه شود که روی دستش مانده است 
و بازاری نیز جز ایران برای صادرات به آن مهیا نیس��ت.
محمدصادق جوکار، رئیس موسس��ه مطالعات بین المللی 
انرژی با اشاره به فرصت ایران برای خرید گاز ارزان روسیه 
می گوی��د: روس ها هم اکنون طبق آمارهای مختلف، بین 
۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب گاز در دسترس روبه رو هستند 
ک��ه قباًل یا به اروپ��ا صادر می کردند ی��ا برنامه صادراتی 
داش��تند.وی افزود: برای نمونه خط لوله نورداس��تریم-۲ 
را می خواس��تند افتتاح کنند که باید یکی دو س��ال پیش 
اجرایی می شد و نورداستریم-۱ که هم اکنون با کمتر از ۴۰ 
درصد ظرفیت خود )۵۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال( کار 
می کند، در عمل یک ظرفیت ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعبی 
گاز برایش بازار وجود ندارد و به راحتی قابل تغییر مسیر به 

بازارهای غیراروپایی به دلیل ضعف زیرساخت های اتصالی 
نیس��ت.جوکار گفت: یعنی این گونه نیست که ۹۰ میلیارد 
مترمکع��ب گاز را روس ها از اروپا، وقت��ی  نتوانند برایش 
بازار پیدا کنند به س��مت ش��رق بیاورند، حاال اگر هم به 
س��مت شرق بیاورند بازیگران بزرگی به جز چین )که آن 
هم سهمی برای عرضه گاز روسیه قائل خواهد شد( وجود 
ن��دارد. حتی اگ��ر معضالت فنی انتق��ال را حل کنند، در 
کوتاه مدت هم زیرساخت های روسیه این اجازه را نمی دهد 
گازش��ان را که به اروپا صادر می کردند به راحتی به شرق 
ببرند.پس در یک طرف ماجرای مناقش��ه گازی روسیه و 
اروپا، ایران می تواند با خرید گاز ارزان روس��یه، توان خود 
برای صادرات گاز با قیمت باالتر به کش��ورهای مختلف 

را افزایش دهد.

انگی�زهاروپ�اب�رایدورزدنتحریموخری�دگازاز ���
ایران

با خرید گاز روس��یه، هر چند دس��ت ایران ب��رای صادرات 
گاز به کش��ورهای همسایه باز می ش��ود اما ایران می تواند 
از طرف دیگر مناقشه یعنی کش��ورهای اروپایی نیز برای 
تقویت تجارت گاز خود استفاده کرده و منافع خود را در این 
تحوالت حداکثر کند.طبق گزارش موسسه وود مکنزی و 
مرکز مطالعات زنجیره ارزش، میزان وابستگی اروپا به گاز 
روسیه در سال ۲۰۲۴ به ۹ درصد خواهد رسید و اروپایی ها 
قصد دارند خال گاز روسیه را با واردات LNG پر کنند. بدین 
ترتیب سهم LNG در سبد گاز اروپا به ۳۹ درصد افزایش 
خواهد یافت.اروپا از یک طرف به شدت به واردات گاز برای 
تامین انرژی خود نیاز دارد، از طرف دیگر با داشتن تکنولوژی 
LNG )گاز مایع شده( برنامه خود را برای واردات به صورت 
LNG تعریف کرده است.دولت سیزدهم می تواند با یک 
دیپلماسی فعال با استفاده از شرکت های پوششی با دریافت 
تکنولوژی LNG از اروپایی ها در تامین پایدار گاز موردنیاز 
آنه��ا نقش  آفرینی کند، موضوعی که دو طرف انگیزه الزم 

برای اجرای آن حتی در شرایط تحریم را دارند.
معم�ایجانماییایراندرتجارتگازروس�یهواروپا ���

حلمیشود؟
بدین ترتیب این امکان وجود دارد که در ش��رایط مناقشه 
گازی روس��یه و اروپ��ا، ای��ران با خرید گاز ارزان روس��یه 
برای تامین نیاز داخلی خ��ود و صادرات گاز مازاد خود به 
کش��ورهای اروپایی به صورت LNG منافع کشور را به 
صورت حداکثری تامین کند.در حال حاضر اخبار غیررسمی 
درباره نهایی شدن توافق ایران و روسیه برای خرید گاز از 
این کش��ور به گوش می رسد و به احتمال زیاد طرف اول 
این معادله گازی برای ایران حل ش��ده اس��ت. حال باید 
منتظ��ر ماند و دید آیا وزارت نفت می تواند با دیپلماس��ی 

فعاالنه، صادرات گاز به اروپا را اجرایی کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور در نشست با دبیر اجرایی 
ش��ورای توس��عه س��واحل مکران از راه اندازی قرارگاه 
مه��ارت آموزی در این س��واحل خب��ر داد.به گزارش 
مهر به نقل از س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
»غالمحسین حسینی نیا« با اشاره به ۱۱ مرکز آموزشی 
مهارتی در این س��واحل بیان داشت: در راستای تحقق 
تدابیر و عنایت ویژه رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 
در جهت توس��عه سواحل مکران، سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای در نظر دارد با وجود ظرفیت های بالقوه این 
سواحل، قرارگاه مهارت آموزی راه اندازی برای تبدیل 
این منطقه به یک کانون نوین و اصلی تجارت و صنعت 
در ایران، راه اندازی نماید.وی با تأکید بر توسعه مهارت 

آموزی ب��ا بهره گیری از ظرفیت نیرو و س��رمایه های 
انس��انی بومی این منطقه، تصریح کرد: ضروری است 
برای ش��کوفایی و بهره برداری از ظرفیت های بی شمار 
این سواحل در حوزه شیالت و محصوالت آبزی پروری، 
صنع��ت، مناطق صنعت��ی و حمل و نق��ل بین الملل، 
گردشگری و … در کنار وجود موقعیت استراتژیک در 
منطقه با داش��تن دو مرز، پیوست مهارتی در طرح های 
توسعه ای، تجاری و عمرانی در نظر گرفته شود.رئیس 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور، با اش��اره به 
ظرفیت های محدود این س��ازمان در م��واد مصرفی، 
حق الزحمه مربیان، به روز رس��انی تجهیزات آموزشی 
و … اذعان داش��ت: نقش شرکای اجتماعی در بخش 
دولت��ی و خصوصی در اعتالی فرهنگ مهارت آموزی 

بر کسی پوشیده نیست و قادر می باشند به عنوان ارکان 
اصلی »نهضت مهارت افزایی« در تربیت نیروی انسانی 
متخص��ص و متعهد به ویژه اصن��اف و صنایع، کمک 
شایانی به توسعه مهارت آموزی در منطقه داشته باشند.

حسینی نیا، تأکید رهبر معظم انقالب بر توسعه سواحل 
مکران را نقطه آغاز توجه به توس��عه مهارت آموزی در 
این منطقه برشمرد و افزود: توسعه سواحل مکران فصل 
مشترک برنامه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است و 
قابلیت عظیمی در جذب سرمایه های خارجی دارد و با 
تمرکز بر این موضوع، تصمیم به توسعه مهارت آموزی 
در منطقه اتخاذ ش��د ک��ه راه اندازی ق��رارگاه مهارت 
آم��وزی از جمله این تصمیمات بود تا نیروی انس��انی 
بومی با کس��ب مهارت های مورد نیاز به اشتغال پایدار 

دس��ت یابند.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
پایان اعالم داشت: در راستای اجرایی شدن این طرح، 
نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور 
هم افزایی و تعامل با شرکای اجتماعی در بخش دولتی 
و خصوصی و تدوین اس��تانداردهای شایستگی مبتنی 
بر س��ند حرفه و نیاز واقعی بازار کار این منطقه حضور 
دارد.بر اساس این گزارش این نشست با حضور، سردار 
حس��ین دهقان، دبیر اجرایی ش��ورای توسعه سواحل 
مکران، غالمحسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش 
فن��ی و حرفه ای، س��ی دمازیار عل��وی، مدیرکل دفتر 
ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل و عرب 
نماینده ویژه سازمان در استان سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان برگزار شد.

راه اندازی قرارگاه مهارت آموزی در سواحل مکران 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

پایان2دهه مشکل آبی همدان
اَبرپروژه آبرسانی همدان به بهره برداری رسید

با بهره برداری از اَبَرپروژه آبرس��انی به ش��هر 
همدان، مردم این ش��هر پ��س از دو دهه به 
صورت پایدار با مشکل آب شرب خداحافظی 
می کنند.به گ��زارش مهر، ظهور ادبیات تنش 
آب��ی در دول��ت قبل ی��ک پرون��ده جدید به 
اصطالح علمی را در ادبیات مدیریت منابع آب 
کش��ور باز کرد. بر این اساس نظریه پردازهای 
رس��انه ای دولت روحانی با طرح مسئله تنش 
آبی موضوع محدودیت منابع آب با محوریت 
آب ش��رب را به مسائل آب و هوایی و اقلیمی 
گره زدند و حل این مسئله را منوط به آمارهای 
خارج از دسترس نظیر میزان بارش کردند و از 
سوی دیگر مس��ئله سازگاری با شرایط تنش 
آبی و کمبود منابع آبی را طرح کردند.این تغییر 
ادبی��ات در حوزه مناب��ع آب در حالی به پیش 
می رفت که مطابق منابع بین المللی موجود در 
حوزه مدیریت مناب��ع آب، تنش آبی به جای 

اینکه یک مسئله مرتبط با پدیده های اقلیمی 
باش��د، یک مسئله مدیریت است که در قالب 
استقرار سیاست های توسعه عرضه و مدیریت 
تقاضا قابل حل است.به معنای ساده تر، ناترازی 
میان منابع و مصارف آب در هر منطقه مطابق 
هر مشترک تعریف اساسی تنش آبی است و 
این مسئله به وسیله صرفه جویی در مصرف و 
توسعه زیرساخت به منظور بهبود شرایط منابع 

حل شدنی است.
تغییررویکرددولتس�یزدهموحرکتبه ���

سویحلمسئلهتنشآبی
با توجه به ارائه معنای واقعی پدیده تنش آبی، 
دولت س��یزدهم بر خالف دولت قبل به جای 
گره زدن حل موضوع به میزان بارش عالوه بر 
اعمال سیاست های مدیریت مصرف به سوی 
استقرار زیرساخت های متنوع برای رسیدن به 
پایان تنش آبی اقدام کرد.در همین راستا یکی 

از شهرهایی که به طور گس��ترده در دو دهه 
گذشته با تنش آبی مواجه بوده، شهر همدان 
در مرکز کش��ور است. نکته قابل توجه اینکه 
در طی ۲۰ س��ال گذشته اَبرپروژه آبرسانی به 
همدان در دستور کار قرار داشت اما به واسطه 
ترک فعل صورت گرفته در دولت های قبل این 
پروژه ۱۷ س��ال به صورت ناتمام با پیشرفت 
کمتر از ۳۰ درصد رها شده بود.بر این اساس، 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تالش برای 
حل مسئله تنش آبی، مسئله همدان با تسریع 
در ۲ پروژه بزرگ در قالب اَبَر طرح آبرسانی در 

دستور کار قرار گرفت.
جزئیاتبهرهبرداریازاَبَرپروژهآبرسانی ���

بههمدان
بر این اس��اس با گذشت یک سال از فعالیت 
دولت س��یزدهم، هم اکنون این پروژه بزرگ 
به ص��ورت کامل در ف��از اول به بهره برداری 

رسید و ۶۰۰ لیتر آب شرب بهداشتی با کیفیت 
در ه��ر ثانیه روانه همدان می ش��ود.در همین 
راستا، ناصر علیزاده هوشیار، مشاور مدیرعامل 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران ضمن اشاره 
به بهره برداری از اَبَرپروژه آبرسانی به همدان 
گفت: با بس��یج امکانات انجام ش��ده فاز اول 
پروژه بزرگ آبرس��انی ب��ه همدان به ظرفیت 
تأمین آب ۶۰۰ لیت��ر در ثانیه به بهره برداری 
رس��ید و هم اکنون مخازن تعبیه شده در این 
سامانه آبرسانی در حال آبگیری هستند.مشاور 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در 
تش��ریح جزئیات این پروژه گفت: این پروژه 
بزرگ از ۳ ایس��تگاه پمپاژ تش��کیل شده که 
ایس��تگاه اول آب را برای اختالف ارتفاع ۲۲۰ 
مت��ر از طریق یک خ��ط لوله با قطر یک متر 
و ۲۰ س��انت به سمت ایس��تگاه پمپاژ شماره 
۲ روانه می کند.وی افزود: ایس��تگاه شماره ۲ 

متشکل از ۳ الکترو موتور آب را برای اختالف 
ارتفاع ۲۲۰ متر از طریق یک لوله به قطر یک 
متر و ۲۰ سانتی متر و یک متر و ۶۰ سانتی متر 
به ایس��تگاه پمپاژ ش��ماره ۳ ارسال می کند و 
در ایستگاه ش��ماره ۳ نیز یک الکتروموتور به 
ظرفی��ت ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب را به س��مت 

همدان روانه می کند.
مشاورمدیرعاملش�رکتمدیریتمنابع ���
آب:رینگآبرسانیشهرهمدانتکمیلشد

علیزاده با اشاره به تکمیل رینگ آبرسانی شهر 
همدان همزمان با اَبَرپروژه آبرسانی این شهر 
گفت: متأسفانه شهر همدان در سال های اخیر 
هیچ سامانه رینگ آبرسانی نداشت اما با تالش 
جهادی نیروهای عملیاتی صنعت آب کشور و 
تاکید وزیر نیرو، سامانه رینگ ۱۶.۵ کیلومتری 
هم��دان که از خ��ط لول��ه ۷۰۰ از نوع چدن 

داکتایل نیز برنامه ریزی شد و به اتمام رسید.
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شهرستان

تاالرهای خانه معلم شماره 2 اصفهان 
به بهره برداری رسید

به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، با 
حضور  معاون توس��عه مناب��ع  و رئیس اداره 
رفاه��ی اداره کل  آموزش و پرورش اس��تان 
اصفه��ان، مدیرعام��ل س��ازمان پایانه های 
ش��هرداری اصفه��ان، ش��هردار منطقه ۸ و 
جمعی دیگر از مسئوالن تاالرهای خانه معلم 
ش��ماره ۲ با ظرفیت ۴۰۰ نفر با هزینه ای بالغ 
ب��ر ۲۰ میلیارد ریال  به بهره برداری رس��ید. 
سیدعلی مدینه، معاون پژوهش، برنامه ریزی 
و توس��عه منابع اداره کل آم��وزش و پرورش 
اس��تان اصفه��ان در این باره اظهار داش��ت: 
تمام��ی نه��اد و ارگان ها باید ب��ه آموزش و 
پ��رورش در جه��ت نیل به ه��دف اصلی که 
رس��اندن دانش آموزان به مراتب حیات طیبه 
اس��ت، کمک کنن��د. وی افزود: در راس��تای 
ارتقای منزلت و رفاه فرهنگیان اس��تان تمام 
ظرفیت ها و توان خ��ود را به کار گرفته ایم و 
در نظر داریم با تقوی��ت مراکز رفاهی خود و 
همچنین انعقاد قرارداده��ای مختلف، زمینه 
بهره  برداری همکاران فرهنگی اس��تان را از 
امکانات فراهم کنیم. مهدی منتجب، رئیس 
اداره پشتیبانی و امور رفاهی اداره کل آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار داشت: تقویت و بهسازی مراکز ۵ گانه 
خانم معلم شهر اصفهان در اولویت ماست که 
در گام نخس��ت با همت دوستان توانستیم در 
کمتر از ۳ ماه، تاالرهای خانه معلم ش��ماره ۲ 
را به بهره برداری برس��انیم. وی تصریح کرد: 
س��ایر مراکز نی��ز طرح های عمران��ی خود از 
قبیل بهسازی فضای اسکان، بهسازی محیط 
بیرونی مراکز و ... در حال انجام اس��ت که به 
زودی به بهره برداری خواهد رسید. غالمرضا 
علیمحمدی، مدیرعامل خانه معلم ش��ماره ۲ 
اصفهان نیز در این باره اظهار داشت: دو تاالر 
خانه معلم ش��ماره دو به همراه نمازخانه این 
مرکز و بهسازی کامل سرویس های بهداشتی 
امروز با مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال امروز به 
بهره برداری رسید. وی افزود: این دو تاالر به 
ظرفیت هرکدام ۲۰۰ نفر و مجموعا ۴۰۰ نفر 

آماده استفاده فرهنگیان عزیز خواهد بود

افزایش 20 درصدی تولید بنزین 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

معاون تولید ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس 
گفت: تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
به عنوان اصلی ترین تأمین کننده بنزین کشور، 
نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته بیش 
از ۲۰ درصد افزایش داش��ته است. به گزارش 
روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، سروش ذیگلری بیان کرد: از جمله 
گام ها و دستاوردهای مهم شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به عنوان نگین صنعت پاالیش��ی 
کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، افزایش 
تولید فرآورده استراتژیک بنزین بوده است، به 
نحوی که با وجود افزایش سفرهای تابستانی و 
متعاقباً افزایش مصرف روزانه کشور، هیچ گونه 
خللی در موازنه تولید و مصرف بنزین کشور به 
وجود نیامده است. وی با اشاره به تحریم های 
ظالمانه استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده 
ملت بزرگ و ش��ریف کشور عزیزمان ایران و 
قرار گرفتن شرکت نفت س��تاره خلیج فارس 
در لیس��ت تحریم های اخیر که با اهداف شوم 
ایج��اد اخت��الل در تأمین س��وخت مصرفی 
لجس��تیک و ناوگان حمل و نقل، نیروگاه های 
برق و زیرس��اخت های کش��ور و نهایتاً سلب 
امنیت و آس��ایش خاطر هم وطن��ان عزیزمان 
صورت پذیرفته اس��ت، گف��ت: یکی از اهداف 
کالن پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس تولید 
فرآورده های پاک با کیفیتی باالتر از حدود مجاز 
مؤلفه های زیست محیطی استاندارد یورو ۵ در 
کالس جهانی به ش��مار می رود به نحوی که 
میزان گوگرد بنزین تولیدی پاالیشگاه با حدود 
۲۰ برابر کمتر از مقدار مجاز، تأثیر بس��زایی را 
در کاهش آالیندگی های زیست محیطی ایفا 
نموده که خدمتی ارزشمند به حفظ محیط زیست 
و سالمت هم وطنان می باشد لیکن معاندین و 
بدخواه��ان ملت این موضوع را نیز بر نتافته اند 
و با اعمال تحریم ها به دنبال خدشه دار کردن 
س��المت هم وطنان و محیط زیس��ت هستند. 
معاون تولید ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس 
افزود: ب��ا برنامه ریزی های صورت گرفته طی 
اج��رای مراحل آتی پ��روژه افزایش ظرفیت و 
طرح های توسعه زنجیره ارزش فرآورده ها، در 
آینده ای نزدیک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
به پتروپاالیش��گاهی بزرگ و مدرن به منظور 
تولید محصوالت مورد نیاز کشور و ایجاد ارزش 

افزوده بیشتر تبدیل خواهد شد.

رسیدگی به زائران دهه پایانی صفر 
وظیفه کمیته اسکان ستاد اجرایی 

خدمات سفر استان است
رحمت��ی- محمدرض��ا  مق��دس  مش��هد 

شهردارمشهد گفت: براساس پیش بینی هایی 
انجام ش��ده در دهه پایانی ماه صفر، ش��اهد 
حضور زائران زیادی در شهر مشهد خواهیم 
بود. رس��یدگی به این زائ��ران وظیفه کمیته 
اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر استان است 
اما با توجه به ش��رایط خاص ش��هرداری به 
عنوان مسئول کمیته خدمات شهرداری، در 
بحث اسکان اضطراری به این کمیته کمک 
خواهد کرد، لذا در حال تهیه زیر ساخت های 

الزم و ضروری هستیم.
سید عبداهلل ارجائی در بازدید از بوستان های 
براس��اس  ک��رد:  اظه��ار  هف��ت  منطق��ه 
پیش بینی های��ی انجام ش��ده در دهه پایانی 
ماه صفر، شاهد حضور زائران زیادی در شهر 
مش��هد خواهیم بود. رسیدگی به این زائران 
وظیفه کمیته اس��کان ستاد اجرایی خدمات 
سفر استان است اما با توجه به شرایط خاص 
ش��هرداری به عنوان مسئول کمیته خدمات 
شهرداری، در بحث اسکان اضطراری به این 
کمیته کمک خواه��د کرد، لذا در حال تهیه 

زیر ساخت های الزم و ضروری هستیم.
وی افزود: امیدواریم سطح اسکان اضطراری 
در مش��هد و آنچه توسط ش��هرداری تامین 
می ش��ود، به عدد قابل مالحظه ای ارتقا یابد 
و امیدوارم بتوانیم به ۷۰ تا ۸۰ هزار اس��کان 
اضطراری در ش��ب برسیم، لذا تمام ظرفیت 
ش��هرداری اع��م از اماکن اداری، ورزش��ی، 
س��الن های بحران و پارک هایی که قابلیت 
تبدیل به کمپ اس��کان زائران دارند درحال 
آماده سازی است تا در خدمت زائران سواره و 

پیاده در دهه پایانی صفر قرار گیرد.
 

برگزاری تور رسانه ای/بازدید 
خبرنگاران از پایانه مرزی مهران/

اطالع از نحوه ارائه خدمات به زائران
آذر یعقوبی��ان :  با تدبیر و ابت��کار اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی استان ایالم؛ تور 
رس��انه ای با حض��ور جمع��ی از خبرنگاران 
استان به منظور بازدید از پایانه مرزی مهران 
و اط��الع از نحوه خدمات رس��انی به زائران 

اربعین حسینی برگزار شد.
خبرنگاران با عبور از مس��یر ایالم به مهران 
به وضوح مش��اهده کردند که در این مسیر 
خدمات و تالش های ارزش��مندی در زمینه 
راهس��ازی و ایجاد بزرگراه به بار نشس��ته و 

شایسته تقدیر است.
پس از حضور خبرنگاران در پارکینگ برکت، 
حضور اس��تاندار ایالم و هیئت همراه که به 
صورت ش��بانه روز و مک��رر در حال بازدید 
و بررس��ی فرآیند خدمات رس��انی به زائران 
اربعین حسینی بویژه رفع مشکالت در حوزه 

حمل و نقل است، جالب توجه بود.
خبرن��گاران طی این بازدی��د از کم و کیف 
خدمات رسانی اطالع یافتند و قاطبه زائران 
نی��ز در مصاحبه با رس��انه ه��ا، از وضعیت 
امکانات و نحوه خدمات رسانی، ابراز رضایت 

و تقدیر و تشکر داشتند.
الزم به ذکر اس��ت؛ هم اکن��ون زمینه تردد 
و ورود و خ��روج زائ��ران در مرز بین المللی 
مهران به خوبی فراهم است و همه پرسنل و 
نیروهای مس��تقر در این مسیر، با دل و جان 

در حال ارائه خدمات هستند.

در مرز مهران کمبود اتوبوس نداریم
 اس��تاندار ایالم گفت: هیچ گونه کمبودی از 
نظر اتوبوس در مرز مهران نداریم و امیدواریم 
با این آهنگ تا پایان اربعین کارها را مدیریت 
و برنامه ریزی  و رضایت خاطر زائران را جلب 
کنیم. »حس��ن بهرام نیا« در بازدید از پایانه 
مرزی مهران در حضور جمعی از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: این روزها، 
شاهد بازگشت زائرین از عراق به کشورمان 
هستیم که لحظه به لحظه در حال افزایش 
است و  بخش��ی از ظرفیت های را در پایانه 
برکت برای ساماندهی و مدیریت راحتی زوار 
و هم از نظر ارائه خدمات بهداشتی، رفاهی و 
درمانی و همچنین از لحاظ انتقال زائرین به 

شهرهای خود مستقر شده است.
وی گفت: خوشبختانه تا این لحظه مشکلی 
در ارتب��اط با انتقال زائرین نداش��تیم و هیچ 
گونه کمب��ودی از نظر اتوبوس نداش��تیم و 
امیدواریم با این آهنگ تا پایان اربعین کارها 
را مدیری��ت و برنامه ریزی  و رضایت خاطر 

زائران را جلب کنیم.
 اس��تاندار ایالم با بیان اینکه در پایانه برکت 
مجموع عوامل نظامی و انتظامی، اورژانس و 
هالل احمر ، آتش نشانی، سیستم تلویزیونی 
سپاه و سیستم آب خنک و سایبان و موکب ها 
مستقر هستند و همه آن در راستای خدمات 
رسانی به زائران اس��ت، ادامه داد: کارهایی 
که از دیش��ب انجام گرفت این بود که تمام 
اتوبوس ه��ا را در محلی که تقریباً یک ماه و 
نیم پیش به محوطه پارکینگ اربعین اضافه 
کردیم، به آن محل ببریم که دپو ش��وند تا 

مشکلی پیش نیاید.

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-افتتاح و 
بهره برداری از جایگاه عرضه س��وخت در 
مسیر مش��هد به چناران با حضور مدیر و 

مسئولین استانی ومحلی  برگزار گردید.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراس��ان رضوی  دراین مراس��م 
گفت : جایگاه اختصاصی ۱۷۹ در مس��یر 

مش��هد به چناران در روس��تای شیرحصار 
با مس��احت ۳۰۰۰ متر مربع و یک مخزن 
ذخیره س��ازی نفتگاز  به ظرفیت ۵۰ هزار 
لیتر و دو مخزن بنزین به ظرفیت هر کدام 
۵۰ هزار لیتر و نیز  اش��تغال زایی مستقیم 

برای ۱۰ نفر افتتاح گردید .
علی اصغر اصغری اق��زود : با احداث این 

جای��گاه با توجه به ع��دم وجود جایگاه در 
روستاهای اطراف ضمن جلوگیری از تردد 
و طی مسافت طوالنی برای سوختگیری 
موجب رفاه بیش��تر مردم عزیز و مجاوران 

مشهد الرضا علیه السالم خواهد شد .
وی ضمن تشریح وضعیت سوخت رسانی 
منطقه از آمادگی کامل جایگاههای سطح 

منطقه و تمام نواحی برای سوخت رسانی 
ب��ه مس��افرین و زائری��ن در ای��ام اربعین 
حسینی علیه السالم و نیز در ایام شهادت 
امام هش��تم علیه الس��الم خبر دادوادامه 
داد:ای��ن جایگاه یکصد و چهل و پنجمین 
جایگاه در س��طح منطقه خراسان رضوی 
بوده و با ۲ س��کوی بنزین و یک سکوی 

نفتگاز و نیز ۶ نازل بنزین و ۲ نازل نفتگاز  
به بهره برداری رس��یده ک��ه در آن هر ۳ 

مرحله طرح کهاب اجرا شده است.

افتتاح یکصدو چهل و پنجمین جایگاه عرضه سوخت در منطقه خراسان رضوی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد:

وظیفه خبرنگاران فرهنگ سازی در راستای چگونه زائر بودن و ترویج شعور حسینی در بین اقشار جامعه است
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت ارش��اد اسالمی در 
جمع خبرنگاران گفت :وظیفه خبرنگاران فرهنگ سازی 
در راس��تای چگونه زائر بودن و ترویج شعور حسینی در 

بین اقشار جامعه است.
اصغ��ر امیرنی��ا مدیرکل دفت��ر ارزیابی عملک��رد وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی در محل اداره ارشاد اسالمی 
شهرستان مهران) موکب شهدای فرهنگ، هنر و رسانه( 

باجمعی از اصحاب رسانه دیدار و گفتگو کرد.
امیرنیا در این دیدار اظهار داشت : مقام معظم رهبری می 
فرمایند؛اهمیت فض��ای مجازی کمتر از اهمیت انقالب 

اسالمی نیست.
وی با بیان این مطلب که رسانه ها نقد منصفانه در جهت 
اصالح نواقص داش��ته باشند و مصالح عمومی جامعه را 
ارجح قرار دهند،گفت: خبرنگاران زبان گویا و چشم بیدار 
جامعه هستند و رویدادهای جامعه را با هنر و قلم خود به 
تصویر می کشند و در راستای خدمت به جامعه و منافع 

مردم قلم فرسایی می کنند.
وی با تأکید بر اینکه خون ش��هدا مس��ئولیت همه ما را  
سنگین تر کرده است و باید حافظ خون شهدا با عملکرد 

خوبمان باشیم ،گفت: مردم می دانند امنیتی که اکنون در 
عراق وجود دارد از برکت خون شهید حاج قاسم سلیمانی 
اس��ت. این مسئول با اش��اره به اینکه خبرنگاران با قلم 
زیبایی ک��ه دارند می توانند جریان ه��ا و رویدادها را به 
تصویر بکشند، گفت: متاسفانه در دوره های قبل یأس و 
ناامیدی در جامعه ترویج پیدا کرده است و اکنون رسالت 

خبرنگاران ما امید آفرینی و آشنا کردن مردم با آرمانهای 
امام راحل)ره( و سیاستهای دولت سیزدهم است.

وی با اش��اره به احادیث ش��ریفه ک��ه می فرماید؛ حق را 
بگویید حتی اگر به ضرر ش��ما باشد ،افزود: اگر انعکاس 
اخبار شما باعث اصالح امور در جامعه می شود حتما آن 
را انعکاس دهید،حتی اگر بازگو کردنش به ضرر خبرنگار 

باشد.
امیر نیا با اش��اره به اینک��ه خبرنگاران نقش قاضی را در 
جامعه دارند، گفت:اگر خبرنگاری منافع شخصی خود را 
بر منافع جامعه ترجیح دهد هم خود متضرر می ش��ود و 
هم جامعه و امید است ،خبرنگاران با تیز بینی خود وقایع 

را در جهت اصالح امور انعکاس دهند.
مدی��رکل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت ارش��اد اس��المی 
اربعین حس��ینی را یک جریان بزرگ دانس��ت و تصریح 
کرد:خبرن��گاران می توانند با جلوه گری خود این جریان 

عظیم را به سمع و نظر مردم برسانند .
وی با بیان اینکه هر کسی در این کنگره عظیم مسئولیتی 
را عهده دار است، اضافه کرد: وظیفه خبرنگاران فرهنگ 
سازی در راستای چگونه زائر بودن و ترویج شعور حسینی 

در بین اقشار جامعه است.
وی در پایان گفت: رسانه های بیگانه چند برابر اصحاب 
رسانه ما فعالیت می کنند تا انعکاس اخبار خبرنگاران ما 
را خنثی کنند، بنابراین رس��انه های ما که توفیق خدمت 
در اربعین حسینی را دارند با انعکاس اخبار خود در جهت 

نشان دادن این رویداد بزرگ تالش کنند.

دبیر ستاد اربعین وزارت فرهنگ و ارشد اسالمی 

حضور پررنگ مسئولین و مدیران کل استان البرز در شهر هشتگرد
با پیگیری مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد 
، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ، طی 
ماههای اخیر شاهد حضور پررنگ مدیران و 
مسئولین استان البرز در شهر هشتگرد بوده 
ای��م و این روند نوید دهنده رفع مش��کالت 
و انج��ام اقدام��ات بزرگ برای پیش��رفت و 
آبادانی ش��هر خواهد ب��ود . در ماه های قبل 
دکتر عبداللهی استاندار البرز به عنوان عالی 
ترین مقام دولت در استان ، چندین مرحله در 
شهرستان ساوجبالغ و شهر هشتگرد حضور 
یافت��ه و از نزدیک برنامه های پیش��نهادی 
ش��هرداری برای توس��عه ، عمران و آبادانی 
، ایجاد زیرس��اخت ها و جذب سرمایه گذار 
را بررس��ی و دستورات الزم را برای تسهیل 
در اج��را ص��ادر نمود . در همین راس��تا و با 
دعوت ش��هردار هشتگرد ، مهندس نجفیان 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز 
و هیئت همراه در این ش��هر حاضر ش��ده و 

از نزدیک مش��کالت را رؤیت و  پیشنهادات 
شهرداری برای انجام تعامالت فی مابین را 
بررس��ی نمود . طی جلسه ای که در ابتدای 
حض��ور مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای 
استان البرز و هیئت همراه ، مهندس یعقوبی 
ش��هردار هشتگرد ، مهندس فالحتکار نایب 
رئیس شورای اسالمی شهر ، معاونین شهردار 
و جمعی از مس��ئولین واحدهای ش��هرداری 
برگزار شد موارد پیشنهادی شهرداری بررسی 
و راهکاره��ای الزم برای اجرا مطرح ش��د . 
مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد با تقدیر از 
توجه مدیران اس��تان ، از حمایت و همراهی 
رئیس و اعضای پارلمان شهری در دستیابی 
به اهداف مدیریت شهری سخن گفت .  وی 
افزود : توسعه شهرک کوثر به عنوان یکی از 
اولویت های کاری شهرداری می باشد که در 
همین راستا با حمایت اعضای شورای شهر 
، این شهرداری گام های بزرگ و موثری در 

این شهرک برداشته است . شهردار هشتگرد 
بیان کرد : توسعه شبکه معابر ، جدولگذاری 
، زیرسازی و آس��فالت گسترده معابر اصلی 
و فرع��ی از جمله اقدامات ش��هرداری طی 
ماههای جاری می باش��د و همچنین طرح 
اح��داث بیمارس��تان ۱۵۰ تختخوابی تامین 
اجتماع��ی که ب��ا پیگی��ری و حمایت دکتر 
ح��دادی نماینده محترم مجلس در دس��تور 
کار ق��رار گرفته اس��ت از جمله برنامه هایی 
می باش��د که موجب توس��عه این ش��هرک 
خواه��د ش��د . وی گفت : یکی از مس��ائل 
مورد توجه در ش��هر هش��تگرد عبور کانال 
آب کشاورزی منشعب از  رودخانه کردان از 
مناطق مس��کونی و مرکزیت شهر می باشد 
که در بلوار خبرنگار سرپوشیده نبوده و ایمن 
س��ازی آن یکی از دغدغه های مس��ئولین 
شهرس��تان اس��ت .  وی بیان کرد : ایمنی 
ش��هروندان از جمله مسائل مهمی است که 

مدیریت ش��هری بر تامین آن اصرار دارد و 
در همین راس��تا لزوم ساماندهی انهار سطح 
ش��هر مورد تقاضا اس��ت . یعقوبی در ادامه 
افزود  : با توجه به س��همیه تخصیص یافته 
از پساب تصفیه خانه ش��هر جدید مهستان 
به هش��تگرد و همچنین آمادگی شهرداری 
برای بهره برداری از پساب شهرک صنعتی 
،  انتقال این پس��اب ها به مخزن ذخیره آب 
برای اس��تفاده جهت آبیاری فضاهای س��بز 
یکی از خواس��ته های مدیریت شهری است 
که امیدواریم با حمایت و همراهی مسئولین 
شرکت آب منطقه ای ، تاسیسات الزم جهت 
انتقال این پس��اب ها به مخزن ذخیره اجرا 
گردد و ش��هرداری نیز جه��ت انتقال آن به 
فضاهای س��بز و آبیاری تحت فشار بوستان 
ها و میادین اقدام خواهد نمود . وی در ادامه 
به ل��زوم تهیه طرح  مطالعات��ی جمع آوری 
آبهای سطحی و س��یالب ها که در فصول 

بارش موجب آسیب های بسیاری برای شهر 
و شهروندان می شود تاکید کرد و تهیه طرح 
را الزمه برنامه ریزی های آتی دانست . وی 
افزود : با تهیه طرح مطالعاتی دقیق ، برنامه 
ریزی و مدیریت آبهای س��طحی و سیالب 
های فصلی می توان این تهدید را به فرصت 
تبدی��ل نموده و از آن ب��رای افزایش ذخیره 

آبهای زیرزمینی استفاده نمود .

مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی 
استان هرمزگان از آغاز برگزاری همایش 
آموزش��ی ترویج��ی و معرفی محصوالت 
س��بد ک��ودی ب��ا حض��ور ۱۵ ش��رکت 
تولیدکنن��ده داخلی کودهای کش��اورزی 

و دانش بنی��ان در بندرعب��اس خبرداد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان هرمزگان، فرزاد استاد 
مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی 
هرمزگان گفت: همایش آموزشی ترویجی 
و معرفی سبد کودی با حضور ۱۵ شرکت 
تولیدکنن��ده داخلی کودهای کش��اورزی 
و دانش بنی��ان از ام��روز ۲۲ ش��هریور در 

بندرعباس آغاز شد.
وی اظهارداش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه این که 
مهمترین رسالت شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی تامین و تدارک انواع نهاده های 
کشاورزی از جمله کودهای کشاورزی است 
در این راستا همایش آموزشی،ترویجی و 

معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی 
کش��اورزی در کشور با هدف اجرای طرح 
خودکفایی کودهای کش��اورزی و حمایت 
از تولی��د کنندگان داخل��ی در بندرعباس 
برگزار کردیم.اس��تاد اضافه نمود: حمایت 
از تولیدکنندگان دانش بنیان کود شیمیایی 
از مهمترین سیاس��ت های دولت جدید و 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.
وی از اه��داف دیگ��ر ای��ن همای��ش را 
و  تولی��د  در  کش��ور  ظرفی��ت  معرف��ی 
خودکفایی کودهای کش��اورزی و حمایت 
از تولیدکنن��دگان دانش بنیان داخلی، قرار 
گرفتن کودهای زیستی و آلی استاندارد و 
با کیفیت در سبد کودی کشاورزان، حذف 

دست دالالن و واسطه ها و توزیع مستقیم 
کود توسط تولیدکننده برای مصرف کننده 
و یا کش��اورز از طرف ش��بکه کارگزاری 

عنوان کرد.
مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی 
اس��تان هرمزگان گفت: ش��رکت خدمات 
حمایتی کشاورزی مجری طرح خودکفایی 
کش��ور در کودهای کش��اورزی در س��ال 
»تولید، دانش بنیان و اش��تغال آفرین« و 
در حمایت از تولیدکنن��دگان دانش بنیان 
کودهای ش��یمیایی، با تع��داد بیش از ۸۰ 
تولید کننده  با بیش از ۱۴۰۰ تنوع کودی، 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده اس��ت تا 
پل ارتباطی باشد بین تولیدکننده و مصرف 

کننده تا محص��والت تولیدی که تائیدیه 
اس��تاندارد از آزمایش��گاه مجهز ش��رکت 
خدمات حمایتی کشاورزی را دریافت کرده 
اند، در اختیار کشاورز و باغدار قرار بگیرد.

وی در پای��ان با اش��اره به اینکه ش��رکت 
اس��تان  کش��اورزی  حمایت��ی  خدم��ات 
هرم��زگان با کارگ��زار و عامل فروش در 
سراسر استان، وظیفه تأمین و توزیع نهاده 
های کشاورزی مخصوصا کود شیمیایی را 
برعه��ده دارد گفت در حال حاضر بیش از 
هفده هزار تن کود ش��یمیایی در انبارهای 
این شرکت ذخیره سازی شده است تا کود 
ش��یمیایی به موقع در اختیار کشاورزان و 

بهره برداران استان قرار بگیرد.

برگزاری همایش آموزشی ترویجی و معرفی محصوالت سبد کودی در بندرعباس

رتبه ممتاز استان اصفهان در بازگشت ارز حاصل از صادرات
  ناهی��د دش��تدار در نشس��ت ب��ا فع��االن 
اقتص��ادی اصفهان اظهار داش��ت: در واقع 
نس��بت بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
اس��تان اصفهان به کل تعهدات سررس��ید 
ش��ده آن ۹۶ درص��د اس��ت، درحالی ک��ه 

میانگین کشوری ۸۷ درصد می باشد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از س��ال ۹۷ تاکنون 
بس��یاری از اس��تان ها به دلیل مش��کالتی 
مانن��د تحری��م و ش��یوع بیم��اری کرونا با 
کاهش صادرات مواجه ش��ده اند، ادامه داد: 
این در حالی اس��ت که استان اصفهان پس 
از کاهش نامحسوس صادرات در سال ۹۹ 
نس��بت به سال ۹۸ در ادامه با جهش بسیار 
خوب��ی در صادرات مواجه ش��د که نش��ان 

دهنده فعالیت مناس��ب صادرکنندگان این 
استان است.

دش��تدار با بیان اینک��ه ۶۲ درصد از ۱۱۸۸ 
بازرگان اس��تان اصفهان از بخش تولیدی 
هس��تند، افزود: کل تعهدات ارزی استان از 
سال ۹۷ تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو است که 
۶.۸ میلیارد یورو آن سررس��ید شده و ۷۱۰ 
میلیون یورو هنوز سررس��ید نش��ده است. 
می��زان بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
صادرکنندگان اس��تان اصفهان از سال ۹۷ 
تاکنون بیش از ۶.۵ میلیارد یورو و به میزان 

۹۶ درصد بوده است.
معاون دفتر خدمات ارزی و مالی س��ازمان 
توس��عه تجارت درباره نحوه بازگش��ت ارز 

حاص��ل از صادرات صادرکنندگان اس��تان 
اصفهان گفت: ۵۵ درصد بازگش��ت این ارز 
از طریق واردات، ۲۸ درصد از طریق فروش 
ارز در سامانه نیما و درصد جزئی تری نیز از 
سایر روش ها بوده است. در استان اصفهان 
صادرکنندگان��ی ک��ه برابر ی��ا بیش از صد 
درصد تعهدات ارزی خ��ود را ایفا کرده اند، 
حدود ۴۱۳ میلیون ی��ورو مازاد ایفای تعهد 
دارن��د که نش��ان از توج��ه صادرکنندگان 

اصفهان به این امر است.
وی تصریح کرد: بر اس��اس مصوبه هیئت 
وزیران رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از 
۲۲ فروردین ماه ۹۷ آغاز ش��د. در سال ۹۷ 
با مشکالت زیادی مواجه بودیم و بسیاری 

از صادرکنندگان تا پایان آن سال اطالعی 
از این مصوبه نداشتند. صادرکنندگان سال 
۹۷ ت��ا پایان اس��فندماه ۱۴۰۰ ب��رای رفع 
تعهدات ارزی مهلت داش��تند و افرادی که 
ای��ن کار را انجام نداده اند با مش��کل عدم 
ایفای تعهدات ارزی مواجه هس��تند. برای 
رفع ای��ن مش��کل در کمیته اق��دام ارزی 
پیش��نهاد دادیم ک��ه می��ان صادرکننده و 
دولت مصالحه ریالی صورت گیرد و معادل 
یورویی مانده تعهدات ارزی صادرکنندگان 
متعهد س��ال ۹۷ به ص��ورت ریالی تعیین و 
به خزانه دولت واریز شود که اجرایی شدن 
این مصوبه نیازمن��د مصوبه کمیته ماده ۲ 
می باش��د. دشتدار با بیان اینکه مهلت رفع 

تعه��دات ارزی صادرکنن��دگان س��ال های 
۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ت��ا پای��ان ش��هریورماه 
۱۴۰۱ تمدید ش��د، اضافه کرد: این مهلت 
دیگ��ر تمدید نمی ش��ود و از صادرکنندگان 
درخواست می کنم حتمًا تا پایان شهریورماه 

نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
وی افزود: تمدید مهلت برای رفع تعهدات 
ب��ا   ۱۴۰۰ س��ال  صادرکنن��دگان  ارزی 
برخ��ورداری از معافی��ت مالیاتی همراه بود 

که شامل سال های ۹۸ و ۹۹ نمی شود.
معاون دفتر خدمات ارزی و مالی س��ازمان 
توس��عه تج��ارت در ادام��ه ب��ه تش��ریح 
دس��تورالعمل های مالیاتی مرب��وط به رفع 

تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخت.

مرحله نخست پروژه بهینه سازی شبکه توزیع برق روستای دشت شاد شهرستان میامی
در راستای طرح بهارستان اجرا شد؛

مرحله نخس��ت اصالح و بهینه سازی شبکه 
توزیع برق روس��تای دشت ش��اد شهرستان 
میامی در راس��تای طرح بهارستان و در قالب 
رزمایش خدمت متعالی ب��ه اجرا درآمد. مدیر 
توزیع برق شهرس��تان میامی ب��ا عنوان این 

مطل��ب گفت: اصالح ش��بکه فش��ارضعیف 
هوایی روستای دشت ش��اد با حضور ۳۵ نفر 
از نیروهای عملیاتی و سیمبان های شبکه از 
برق میامی، شاهرود، دامغان و سمنان، به مدت 
دو روز اجرایی شد. عباس ربیعی با اشاره به این 

که در این طرح، س��ه هزار و ۱۰۰ متر شبکه 
فشارضعیف سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل 
ش��ده تصریح کرد: تعویض و نصب ۳۳ اصله 
پایه فشارضعیف، از دیگر اقداماتی است که در 
این برنامه به انجام رس��یده است. وی اظهار 

کرد: جابه جایی پایه های برق از معابر، مقاوم 
سازی و تعویض پایه های فرسوده، پیشگیری 
از سرقت شبکه و تجهیزات، اصالح فرسودگی 
ش��بکه و کابل س��رویس های مشترکان، به 
عن��وان اهداف اجرای این رزمایش به ش��مار 

م��ی رود. وی ب��ا بیان این ک��ه مرحله دوم و 
پایانی اجرای این طرح برای پایان شهریور ماه 
برنامه ریزی گردیده یادآور ش��د: برای مرحله 
اول اجرای این طرح، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال هزینه شده است.
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جامعه

2 ملک شهرداری تهران در بورس 
فروخته شد

معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران گفت: ۲ 
ملک شهرداری تهران در کمتر از یک ساعت 
پس از عرضه در بورس کاال به فروش رس��ید.
ابوالفضل فالح، افزود: با توجه به استقبالی که 
در اولین روز از عرضه امالک شهرداری تهران 
از سوی متقاضیان صورت گرفت، هر دو ملک 
در کمتر از یک س��اعت پس از عرضه بفروش 
رسید.وی با تاکید بر شفافیت حداکثری فروش 
امالک بورس کاال  اظهارداشت: فروش امالک 
از طریق بورس کاال، ابزار مالی جدیدی اس��ت 
که ش��هرداری تهران از آن بهره می برد و این 
نوع از فروش، به قدری شفاف است که ظرف 
مدت سه ماه سند قطعی به نام خریدار منتقل 
خواهد شد.فالح ضمن تاکید بر مزایای عرضه 
امالک ش��هرداری در بورس گفت: ش��فافیت 
ب��اال، اعتمادس��ازی و مولدس��ازی امالک از 
مزایای عرضه امالک شهرداری در مقایسه با 
روش های سنتی حراج امالک از جمله مزایده 
است. همچنین تعدد دفعات عرضه که تا هفت 
روز قابل تکرار اس��ت باعث می ش��ود، فرایند 
فروش امالک بس��یار کوتاه تر شود، که منجر 
به استقبال بیشتر متقاضیان خواهد شد.وی در 
ادامه از عرضه مستمر امالک شهرداری تهران 
در بورس س��خن گفت و افزود: در هفته های 
آتی نی��ز عرضه امالک در ب��ورس کاال ادامه 
خواهد داشت و برنامه ما عرضه مستمر امالک 
در بورس اس��ت.معاون ش��هردار تهران درباره 
تعداد امالک آماده عرض��ه در هفته های بعد 
گفت:  در حال حا ضر ۱۹ ملک آماده عرضه در 
بورس کاال داریم و هر هفته این عرضه مستمر 
صورت می گیرد؛ در این عرضه ها زمین، ملک 
مسکونی و تجاری نیز وجود دارد و تا پایان سال 
این اقدام به صورت مستمر ادامه پیدا می کند.

بهره مندی از همه ظرفیت های شهرداری 
تهران جهت خدمت رسانی به زائران 

اربعین
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: 
شهرداری با همه ظرفیت برای خدمات رسانی 
به زائران اربعین در مرزها مس��تقر شده است.
پرویز س��روری، نایب رئیس ش��ورای ش��هر 
تهران درباره اقدامات شهرداری در ایام اربعین 
اظهارداشت: شهرداری تمام قد برای رفاه حال 
هموطنان ایرانی وارد میدان شده است، مدیریت 
شهری با تمام ظرفیت ها در مرزها حضور پیدا 
کرده  و قسمت قابل مالحظه ای از دغدغه های 
زائران را برطرف می کند.وی تصریح کرد: مردم 
در طول چند سال به دلیل شیوع کرونا و عدم 
وجود ش��رایط برای سفر به کربال، به اندازه ای 
عطش زیارت دارند که توصیف ناپذیر اس��ت.
س��روری با بیان اینکه شهرداری تمام تالش 
خود را برای خدمت رسانی به شهروندان تهرانی 
و هموطنان ایرانی به کار گرفته اس��ت، یادآور 
ش��د: با توجه به جمعیت ده ها میلیونی زائران، 
بین داش��ته ها و تقاضای مردم فاصله بس��یار 
است.نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
با اع��الم اینکه طرف عراقی نیز تمام ظرفیت 
خود را پای کار آورده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
مدیری��ت حدود ۲۵ تا ۳۰ میلی��ون نفر در این 
هوای پر حرارت و عطش مردم، کار س��ختی 
است و شاهد این هستیم که تقاضا بسیار بیشتر 
از عرضه اس��ت.وی افزود: ممکن اس��ت سوء 
تدبیر هم از س��وی طرف عراقی وجود داشته 
باشد، اما حماسه اربعین به اندازه ای بزرگ است 
که ۱۰ دولت در کن��ار یکدیگر نیز نمی توانند 

کامال آن را مدیریت کنند.

سقوط مرگبار سواری پژو از پل در 
بزرگراه صدر تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
از سقوط سواری پژو از پل در بزرگراه صدر خبر 
داد و گفت: ۲ نفر بر اثر این حادثه جان خود را 
از دست دادند و یک نفر مصدوم شد.سید جالل 
ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران  ، درباره حادثه سقوط یک خودرو از پل 
اظهارداشت:۱۷ دقیقه بامداد روز گذشته سقوط 
یک خ��ودرو از پل در بزرگراه صدر، قس��مت 
انتهایی بل��وار قیطریه از طریق س��امانه ۱۲۵ 
به نیروهای آتش نش��انی اطالع داده شد.وی 
افزود: بالفاصله نیروهای آتش نشانی همراه با 
تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند و 
مشخص شد یک خودرو پژو ۲۰۷ با ۳ سرنشین 
روی پل صدر در مسیر غرب به شرق به دلیل 
نامشخص از مس��یر خارج و پس از برخورد با 
گاردیل ها خودرو به پایین سقوط و دچار آتش 
سوزی شده بود.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه بر 
اثر این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست داده و 

یک نفر مصدوم شده است.

تمدید اعتبار برگ گذر ویژه اربعین تا 
پایان ماه صفر

س��خنگوی فراجا گفت: با هماهنگیهای به 
عمل آمده با طرف عراق��ی، برگ گذر ویژه 
اربعین حس��ینی)ع( تا پای��ان ماه صفر اعتبار 
دارد.س��ردار مه��دی حاجیان ب��ا اعالم این 
خبر، اظهارکرد: ب��ا هماهنگی های به عمل 
آمده با طرف عراق��ی برگ گذر ویژه اربعین 
حس��ینی)ع( تا پایان ماه صفر اعتبار دارد.وی 
افزود: به زائران عزیزی که قصد دارند بعد از 
ماه صفر در کشور عراق حضور داشته باشند 
توصی��ه می کنم، گذرنامه رس��می به همراه 
داشته باشند چرا که گذرنامه ویژه اربعین بعد 
از پایان ماه صفر قابل پذیرش نیس��ت.پیش 
از ای��ن تاریخ اعتبار گذر وی��ژه اربعین تا روز 
۲۶ شهریور مصادف با اربعین حسینی اعالم 
شده بود که با هماهنگی های به عمل آمده 
با کش��ور عراق تا آخرین روز ماه صفر تمدید 
شد.پیش از این حاجیان درباره این برگ های 
تردد و از س��رگیری مجدد ص��دور و تمدید 
گذرنامه ها گفته بود: با توجه به اینکه شرایط 
ورود و خروج در مرزها به یک وضعیت پایدار 
و روان رسیده است صدور گذرنامه های ویژه 
اربعین نیز از س��ر گرفته شده و پلیس آماده 
خدمت رسانی به زوار عزیز است اما باید این 
عزیزان بدانند ک��ه گذرنامه های ویژه اربعین 
ظرف ۷۲ س��اعت به دستش��ان می رسد و با 

توجه به این موضوع برنامه ریزی کنند.

آمار باالی ساخت و سازهای غیرمجاز 
در شهریار

مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری 
ته��ران گفت: تعیی��ن ضابطه ب��رای حریم 
شهرها می تواند موجب حفظ باغات در استان 
تهران شود.عابد ملکی در گفت و گو با ایسنا، 
در تش��ریح روند برخورد با ساخت و سازهای 
غیرمجاز در سطح استان تهران گفت: آمادگی 
داریم برای حریم شهرها ضابطه تعیین کنیم 
تا از این مس��یر با ایجاد منافع منطقی برای 
مال��کان بتوانیم باغات را در س��طح اس��تان 
تهران حفظ کنیم؛ البته برای تحقق این مهم 
باید فرایندهای قانونی طی شود.وی افزود: در 
حال حاضر آمارها نشان می دهد در مقایسه با 
گذش��ته وضعیت مقابله با ساخت و سازهای 
غیرمجاز بهتر شده است و باید این روند ادامه 
داشته باشد؛ متاسفانه در برخی شهرستانهای 
اس��تان تهران مثل ش��هریار آمار س��اخت و 
سازهای غیرمجاز باالست که درحال حاضر 
در مسیر مقابله با این موضوع، مناسب عمل 
شده است ولی همچنان وظیفه سنگینی را در 
حفظ باغات و جلوگیری از ساخت و سازهای 
غیرمجاز برعهده داریم.معاون استاندار تهران 
ادام��ه داد: ب��ی تردید در مقابله با س��اخت و 
س��ازهای غیرمجاز برخوردی جدی خواهیم 
داش��ت و پالک به پالک پیگیری ها در تمام 
سطح اس��تان به ویژه شهرستانهایی که آمار 
باالتری دارند همانند ش��هریار دنبال خواهد 
ش��د. در روند برخورد با س��اخت و سازهای 
غیرمجاز شهرداری ها نیز از جهاد کشاورزی 
حمای��ت خواهند کرد.وی با تاکید بر لزوم به 
روز رس��انی کمیس��یون ماده ۹۹ افزود: باید 
آب منطق��ه ای نی��ز وضعیت حریم و بس��تر 
رودخانه ها در س��طح استان را بررسی کند تا 
در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز 
هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد. از س��وی 
دیگ��ر باید ضوابط بازنگری طرح های هادی 
به گونه ای پیگیری ش��ود تا با درنظر گرفتن 
حریم برای روس��تاها امکان نظارت توس��ط 

دهیاری ها فراهم شود.

ارائه خدمات دندانپزشکی در مسیر 
نجف تا کربال

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هالل احمر 
با اعالم اینکه، هف��ت فروند بالگرد جمعیت 
هالل احمر در مرزه��ای غربی در حال ارائه 
خدمات امدادی هس��تند، اف��زود: مجوز ورود 
بالگرد های هالل احمر ایران به عمق خاک 
عراق نیز صادر ش��ده تا در صورت نیاز از آنها 
استفاده شود.وی از آماده باش دو فروند هواپیما 
به صورت بیمارستان هوایی برای ارائه خدمات 
و انتقال بیم��اران از عراق به خاک ایران خبر 
داد و اظهارداشت: همچنین در صورت نیاز این 
دو هواپیما هم مصدومان احتمالی را به کشور 
منتقل می کند.کولیوند درب��اره زائران ایرانی 
که در بیمارستان های عراق بستری هستند، 
گفت: این افراد به محض داشتن شرایط اعزام 
به کش��ور توسط هالل احمر به ایران منتقل 
می ش��وند.رئیس جمعیت ه��الل احمر ایران 
از وج��ود ۲۰۰ مرکز درمانی س��طح یک، ۴۰  
مرکز س��طح دو و ۶ بیمارستان در عراق خبر 
داد و افزود: پزشکان و امدادگران هالل احمر 
ایران در این مراکز به ارائه خدمات بهداشتی 
درمانی مشغول هستنند.وی گفت: مسیرهای 
مرزی از نقطه صفر مرز ایران و عراق تا نجف 
توسط پایگاه های امداد جاده ای هالل احمر 
پوشش داده می شود همچنین در مسیرهای 
جاده مرزهای خروج کشور تا شهر نجف نیز 
درمانگاه های سطح یک و دو جمعیت هالل 

احمر آماده امدادرسانی هستند.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس پلیس آگاهی تهران 
ب��زرگ گفت: ما در برخ��ورد با مجرمان و 
به خصوص مجرمان خش��ن با هیچکس 
تع��ارف نداریم، گش��ت های وی��ژه ما نیز 
در همین راس��تا راه اندازی ش��ده اس��ت. 
ب��ه گزارش »عص��ر ایرانیان« س��رهنگ 
علی ولیپ��ور گودرزی در نشس��ت خبری 

با بیان اینک��ه وظیفه اصلی پلیس آگاهی 
کشف جرم اس��ت، گفت: برخورد با جرائم 
خش��ن و برخورد قاطع ب��ا جرائم خیایانی 
نظی��ر زورگی��ری، قاپ زن��ی و ... از جمله 
دغدغه ه��ای اصل��ی پلیس و ب��ه تبع آن 
پلیس آگاهی اس��ت و در همین راستا نیز 
گش��ت های ویژه پلیس ب��رای برخورد با 
جرائم خش��ن ایجاد شده است.وی با بیان 
اینکه خوشبختانه همکاری خوبی نیز میان 
پلیس و دستگاه قضایی وجود دارد، اظهار 
کرد: در همین چند روز گذش��ته، همدست 

زورگی��ر اتوب��ان نیایش نیز شناس��ایی و 
دس��تگیر شد که هر دو از اتباع افغانستانی 
بودند.وی مبارزه با سرقت از منازل را یکی 
دیگر از اولویت های پلیس آگاهی برشمرد و 
تصریح کرد: برخورد با افرادی که به حریم 
امن مردم تجاوز کنن��د، جزو اولویت های 
ماست.رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه 
داد: هرکسی که به حقوق مردم تجاوز کند 
ب��ا آن برخورد می کنیم. در چند وقت اخیر 
کش��فیات ما در جرائم��ی مانند زورگیری، 
سرقت به عنف و قاپ زنی افزایش داشته و 

وقوعات ما نیز کاهش داشته است، تقریبا 
می توان گفت که س��رقت ب��ه عنف ما در 
روزه��ای اخیر حدود پن��ج درصد کاهش 
داش��ته اس��ت.رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ جزئیات��ی جدید از پرونده س��رقت 
از صن��دوق امانات بانک ملی را تش��ریح 
کرد و از دس��تگیری افرادی جدید در این 
پرونده خب��ر داد.ولیپور گودرزی گفت: بعد 
از شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی 
تا به االن دیگر هیچ مورد سرقت از بانک 
حتی به شکل ناکام نیز در تهران نداشتیم.

وی افزود: هنگام شناسایی و تحویل اموال 
به مالباختگان مشخص شد که مقدار اندکی 
از اموال کشف نشده که بالفاصله اقدامات 
پلیس در این رمینه آغاز ش��د و ما چند روز 
پیش موفق ش��دیم که سه نفر دیگر را در 
این خصوص در ش��مال کشور شناسایی و 
دس��تگیر کنیم.وی با بیان اینکه همکاران 
من با نیابت قضایی به ش��مال کشور رفته 
و عملی��ات را اجرا کردند، گفت: تعدادی از 
اموال به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال را 

کشف و ردیابی کردند.

دستگیری 3 سارق بانک ملی با 300 میلیارد در شمال
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر داد؛

از فروش داروهای مخدر تا پنهان کاری »اسنپ« در ارائه اطالعات به بیمار
وقتی کار دست کاردان نیست؛

گروهاجتماعی:مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی 
عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات وزارت 
بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه ها فروش 
اینترنت��ی دارو دارند، این کار تخلف اس��ت. 
درحال حاض��ر فروش اینترنت��ی دارو مجوز 
نداش��ته و تخلف اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان« چند روز پیش س��لیمان حیدری، 
سرپرس��ت مرکز نظارت و اعتباربخشی امور 
درمان وزارت بهداش��ت ط��ی گفت وگویی 
که با فارس داش��ت: »بر غی��ر قانونی بودن 
فعالیت اس��نپ دکتر تاکید ک��رد و افزود:  تا 
به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی 
و الکترونیکی دارو نیز صادر نش��ده اس��ت و 
فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است 
متاس��فانه بارها گزارش هایی از گران فروشی 
دارو توس��ط این پلترم نیز به ما رسیده است 
که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری 
سایر دستگاه ها تکلیف فعالیت این پلتفرم ها را 
مشخص کند.«پس از انتشار در این گزارش، 
اسنپ در جوابیه ای که برای خبرگزاری فارس 
ارسال کرد نوشت: »سرپرست مرکز نظارت و 
اعتباربخش��ی امور درمان وزارت بهداشت به 
موضوع گران فروش��ی در اسنپ دکتر اشاره 
کرده اند. الزم به توضیح است که اسنپ دکتر 
نقش و مداخله ای در قیمت  گذاری دارو ندارد. 
اما به هرحال م��ا به عنوان پلتفرم متعهد به 
خدم��ات با کیفیت و مقابله با گران فروش��ی 
هس��تیم. کاربری به ما اعالم کند که قیمت 
دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع 
بررسی می شود، خس��ارت واردشده به کاربر 
بازگشت داده می شود و همچنین در صورت 
محرز ش��دن گرانفروش��ی، با داروخانه قطع 
هم��کاری می کنیم.همچنین وی با اش��اره 
به فعالیت پلتفرم های عرض��ه دارو، فعالیت 
اس��نپ  دکتر را غیر قانون��ی و تخلف خوانده 
است. این درحالی است که به تازگی آیین نامه 
حمایت از تولید دانش بنیان و اش��تغال آفرین 
در حوزه س��المت بر اس��اس قانون حمایت 
از ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان و 
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات تصویب 
شده اس��ت، بر اساس ماده ۲۲ این آیین نامه 

وزارت بهداش��ت، وزارت ام��ور اقتص��ادی و 
وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین 
نامه در خص��وص ارائه خدمات آنالین حوزه 
سالمت آنالین هس��تند و بر اساس قوانین 
س��ایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط 
پلتفرم ه��ای حوزه س��المت و ای��ن قانون، 
ارائه خدمات آنالین س��المت قانونی است.
همچنی��ن در این گزارش سرپرس��ت مرکز 
نظارت و اعتباربخش��ی امور درم��ان وزارت 
بهداش��ت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و 
محل فعالیت پزشک در پلتفرم های مجازی 
حوزه سالمت اشاره کرده اند. الزم به توضیح 
اس��ت که اس��نپ دکتر برای اح��راز هویت 
الکترونیکی پزش��کان خود از »سامانه امنا« 
که زیر نظ��ر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با هدف تایید صحت اطالعات کاربران در 
فضای مجازی ایجاد ش��ده، استفاده می کند.
همچنین ثبت نام پزش��کان و روان شناس��ان 
در اس��نپ دکتر طی یک فرایند دقیق انجام 
می شود که شامل دریافت اطالعات هویتی و 
کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای 
پزش��کان عمومی و متخصص و کارت نظام 
روان شناسی و یا بهزیستی برای روان شناسان 
اس��ت. همچنین مدارک هویتی مانند کارت 
مل��ی و کارت نظام پزش��کی و پروانه نظام 
روان شناس��ی یا پروانه بهزیستی با اطالعات 

موج��ود در س��ایت نظ��ام پزش��کی و نظام 
روان شناسی تطبیق داده می شود.«همچنین 
۶ اردیبهش��ت نیز، مدیرکل دفتر بازرس��ی، 
ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات 
وزارت بهداشت یادآور شد: »برخی داروخانه ها 
ف��روش اینترنتی دارو دارن��د، این کار تخلف 
اس��ت. درحال حاضر ف��روش اینترنتی دارو 
مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص 
جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه هایی که 
فروش اینترنتی دارو انجام می دهند، شناسایی 
شده و عالوه بر اینکه سهمیه دارویی شان قطع 
می ش��ود، به کمیس��یون ماده۲۰ نیز معرفی 
شوند.« این مقام مسئول در ادامه متذکر شد 
رس��انه ها باید در این خصوص اطالع رسانی 
کنند.خبرگ��زاری ف��ارس در ادام��ه به ذکر 
چند نکته پیرامون پاس��خ اس��نپ می پردازد: 
همانطو ک��ه برای همگان واضح اس��ت در 
قانون توسعه تجارت الکترونیک )بند ب ماده 
۶( به صراحت ذکر ش��ده که فروش دارو در 
بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل 
همه داروخانه هایی که با پلت فرم اسنپ دکتر 
همکاری می کنند ای��ن کار را به صورت غیر 
قانونی و پنهانی انج��ام می دهند. لذا اگر هر 
تخلفی انج��ام دهند )گرانفروش��ی، فروش 
داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....( غیرقابل 
ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خالف نص صریح ماده ۸ 
قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس 
آن می بایست اطالعات مبدأ تامین و ارسال 
کاال برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص 
باش��د، اما اس��نپ دکتر از بیم برخورد وزارت 
بهداش��ت با داروخانه هایی که با آن پلت فرم 
هم��کاری می کنند نام آنها را پنهان می کند. 
مرجع برخورد با داروخانه متخلف )گرانفروش، 
قاچاق فروش و ....( وزارت بهداش��ت است، 
نه اس��نپ! وقتی نام داروخانه هیچ وقت افشا 
نمی ش��ود، و اصال معلوم نیست مبدأ ارسال 
دارو ب��رای بیمار واقع��ا داروخانه بوده یا یک 
قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی 
باید انجام شود؟اگر جان یا سالمتی یک نفر با 
مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی 
می خواهد مس��ؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ 
از طرف دیگر بر اس��اس نص صریح قانون 
مقررات امور پزش��کی و داروی��ی، هر گونه 
فعالیت پزش��کی یا دارویی )از جمله توزیع و 
عرضه دارو(، منوط به داشتن مجوز از وزارت 
بهداشت است. مجوز اسنپ دکتر برای عرضه 
دارو به دس��ت مردم از کجا آمده؟آن طور که 
اس��نپ در توضیحات خود اعالم کرده است، 
این اپلیکیش��ن دارای مجوز صنفی است اما 
آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی 
دارد، می توان��د دارو ه��م بفروش��د؟ در نامه 

رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعالم 
کرده که اس��نپ هیچ مجوزی از آن سازمان 
دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی اس��ت.

تاکنون بارها گزارش هایی از گران فروش��ی 
داروها توس��ط داروخانه های ط��رف قرارداد 
با اس��نپ به خبرگزاری فارس رس��یده است 
که پ��س از پیگیری های صورت گرفته تنها 
درصد کمی از مبلغ گران فروش��ی به خریدار 
بازگردادنده ش��ده است. این موضوع درحالی 
اس��ت که پس از اس��تعالم قیمت داروها از 
س��ایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو 
داروها با چندین برابر قیمت به دس��ت بیمار 
رس��یده بود. همچنی��ن زمانی ک��ه بیمار از 
اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه 
ارتباطی با داروخانه به وی ارائه ش��ود اسنپ 
از ارائ��ه اطالعات خودداری کرده اس��ت.اما 
این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که 
توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه ای 
بود که در آن نام داروخانه ارس��ال کننده دارو 
مش��خص بود و اگر تخلفی اتف��اق می افتاد 
قابل رهگیری بود و بیمار می توانست تخلف 
داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما 
در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به خاطر 
برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می کند 
و و بر اس��اس گزارش ها و مستنداتی که در 
اختی��ار فارس قرار گرفت��ه برخی داروخانه ها 
با پنه��ان کاری به راحتی داروی تحت کنترل 
)مخ��در( ترام��ادول را برای مش��تری به هر 
قیمتی که بخواهد می فرستند.از سوی دیگر 
به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان و پزشکان 
ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری 
انجام شود تا پزشک بتواند عالئم حیاتی بیمار 
از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی 
را بررس��ی کند و در صورت نی��از برای فرد 
دارو تجویز کن��د و این افراد معتقدند ویزیت 
غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد 
کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون 
مجوزی برای فعالیت پتفرم هایی نظیر اسنپ 
صادر نکرده اس��ت و فعالیت اس��نپ تخلف 
آش��کار بوده و مسووالن ذی ربط باید به این 

تخلفات رسیدگی کنند.

رئی��س مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور 
با بیان اینکه ۴۰ درصد به جمعیت دانش آموزان افغان 
در ایران اضافه ش��ده اس��ت، گفت: برخی از مهاجران 
اطالعات خود را در س��امانه ثب��ت نکرده  و حتی برگه 
حمای��ت تحصیلی را نگرفته اند.به گ��زارش ایرنا، رهبر 
معظ��م انقالب با صراحت درب��اره جلوگیری از اعمال 
رفتار س��لیقه ای در مدارس برای ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجی اظهار فرمودند که هیچ کودک افغان، حتی 
مهاجران��ی که به صورت غیرقانونی و بدون مدرک در 
ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و امکان 
ثبت نام برای همه آنها باید در مدارس ایرانی میسر شود.

پس از سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۹۴، 
برنامه هایی برای شناس��ایی، ساماندهی و ثبت نام این 
افراد در م��دارس ایران اجرا ش��د و آموزش و پرورش 

هم برای برقراری عدالت و قائل ش��دن حق یکس��ان 
آموزش��ی، بخش��نامه ای مبنی بر ممنوعیت جداسازی 
دانش آم��وزان اتباع خارج��ی و دانش آم��وزان ایرانی 
به مناطق و ادارات کل خود در سراس��ر کش��ور ابالغ 
کرد.مه��دی فیاضی معاون وزیر آم��وزش و پرورش و 
رئی��س مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور 
در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره برخی 
چالش های ایجاد ش��ده در ثبت ن��ام دانش آموزان اتباع 
در مدارس توضیح داد: باتوجه به دس��تور طالیی مقام 
معظم رهبری، همه دانش آموزان مهاجر افغان قانونی 
و غیرقانونی که در کشور ما حضور دارند، باید میزبانی 
شوند و تس��هیالت عمومی را دریافت کنند.وی افزود: 
وزارت آموزش و پرورش براس��اس بیانات مقام معظم 
رهبری، خود را موظف به ارائه خدمات به دانش آموزان 

اتباع می داند اما مش��کل ایجاد ش��ده ب��ه افزایش ۴۰ 
درصدی دانش آموزان افغانس��تان در یک مقطع زمانی 
چند ماه��ه برمی گردد.معاون وزیر آم��وزش و پرورش 
ادامه داد: س��االنه معموال ح��دود ۵۰۰ هزار دانش آموز 
افغان در مدارس داشتیم که به دلیل استقرار حاکمیت 
جدید در افغانس��تان، موج جدیدی از مهاجرت رخ داد 
و در م��دت چند ماه، ۴۰ درصد ب��ه تعداد دانش آموزان 
افغان مهاجر در ایران اضافه شد که ما را غافلگیر کرد.

فیاضی خاطرنش��ان کرد: در واقع جمعیت نیم میلیون 
نفری دانش آموزان افغانس��تانی به حدود ۸۰۰ هزار نفر 
رسیده است همچنین برخی از آنها اطالعات خود را در 
سامانه ثبت نکرده اند؛ بنابراین آمار دقیقی از آنها و تراکم 
جمعیتی در برخی از مناطق نداریم.معاون وزیر آموزش 
و پرورش یادآورش��د: باید برای این تعداد دانش آموز در 

نزدیک ترین مکان ممکن جایابی صورت گیرد؛ برخی 
از مهاجران افغ��ان حتی برگه حمایت تحصیلی را هم 
نمی گیرند و به طور مستقیم به مدارس مراجعه می کنند 
که موجب ایجاد چالش می شود.فیاضی افزود: در حوزه 
آموزش و پرورش آمادگی استقبال از دانش آموزان افغان 
را داریم اما اولیا باید محل اس��کان خود را در حاش��یه 
کالن ش��هرها نگذارند. اکنون ظرفیت در استان های 
قم، شهرستان های تهران و خراسان رضوی اشباع شده 
است.وی ادامه داد: در نتیجه آمایش سرزمینی مهاجران 
افغ��ان، حضور در س��امانه آمارگی��ری و دریافت برگه 
حمایت تحصیلی از وزارت کش��ور در جایابی این  افراد 
کمک می کند و باید دقت شود که ۴۰ درصد در چند ماه 
به این ظرفیت اضافه ش��ده است، درحالی که خود آنها 

هم تالش نکردند که آمار دقیقی از خود ارائه دهند.

 جمعیت دانش آموزان افغان در ایران ۴۰ درصد افزایش یافت 
معاون وزیر آموزش و پرورش:

طرح شناور شدن ساعت کار کارمندان تصویب شد؛ ممنوعیت تردد کامیون ها تا ۹ صبح
مدی��رکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق ش��هرداری 
تهران گفت: کلیات طرح شناور شدن ساعت کاری ادارات، 
تصویب و کارگروهی برای این امر تشکیل شد. به گزارش 
»عصر ایرانیان« مهدی گلشنی در جلسه ستاد هماهنگی 
استقبال از مهر با اشاره به مصوبات شورای ترافیک استان 
تهران در خصوص کنترل ترافیک مهرماه گفت: مقرر شد 
تردد کامیون ها و کامیونت ها از ساعت ۶.۳۰ تا ۹ صبح در 
سطح شهر تهران ممنوع باشد. هم چنین کلیات طرح شناور 
شدن ساعت کاری ادارات، تصویب و کارگروهی برای این 
امر تش��کیل ش��د و قرار است س��اعات کاری ادارات از ۷ 
تا ۹ صبح به صورت شناور باش��د.وی افزود: مدت اجرای 
طرح ترافیک نیز تا س��اعت ۱۸ افزای��ش خواهد یافت و 
س��اعت کار کارخانجات نیز تغیی��ر خواهد کرد.وی تاکید 
کرد: خانواده هایی که خودش��ان فرزندش��ان را به مدرسه 
می رسانند از توقف در جلوی مدارس و پارک دوبله و ایجاد 
راه بندان خودداری کنند و در جای مناسب و مجاز نسبت 

به توقف اقدام کنند و اصرار نداش��ته باش��ند که تا جلوی 
مدرسه با خودرو تردد کنند.در این جلسه، نماینده سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی شهر تهران گزارش داد 
که برچسب های ویژه سرویس مدارس تهیه شده و هفته 
آینده رونمایی خواهد ش��د. وی ضم��ن تاکید بر این که 
خودروهای سرویس مدارس حتماً باید دارای برگه معاینه 
فنی باشند، از ارسال فهرست اسامی رانندگان و مشخصات 
تاکس��ی های سرویس مدارس برای پلیس راهور خبر داد.
نماینده ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز در 
این جلس��ه از اختصاص دو خط ویژه در دو مرکز شقایق 
و چمران برای پذیرش تاکسی های سرویس مدارس خبر 
داد و گفت در س��ایر مراکز معاینه فنی نیز س��رویس های 
مدارس می توانند ب��ا ارائه معرفی نامه از طریق صف های 
مراجعات مجدد، با س��هولت و سرعت کار پذیرش خود را 
انجام دهند.وی به انجام تبلیغات محیطی در مراکز معاینه 
فنی اش��اره ک��رد و گفت بنرهایی درب��اره ضرورت انجام 

معاینه فنی برای س��رویس های مدارس منتش��ر شده و 
هم چنین درباره اهمیت این موضوع در رسانه های مختلف 
اطالع رس��انی شده و کارشناسان و مدیران ستاد به انجام 
مصاحب��ه و ارائه گزارش پرداخته اند.نماینده س��تاد معاینه 
فنی از مسئوالن آموزش و پرورش تهران درخواست کرد 
رانندگان سرویس های مدارس را برای دریافت معاینه فنی 
برتر الزام و تشویق کنند و هم چنین پیشنهاد کرد با توجه 
به اهمیت ایمنی در س��رویس م��دارس، رتبه معاینه فنی 
صادره روی برچس��ب های س��رویس مدارس درج شود.
وی هم چنی��ن بر کنترل مضاعف خودروهای س��رویس 
م��دارس تاکید کرد و گفت عالوه ب��ر مواردی که هنگام 
ارائه گواهی معاینه فنی ب��ه خودروهای معمولی، کنترل 
می شود، سرویس مدارس از جهات دیگری مثل وضعیت 
سیستم گرمایشی و سرمایشی، الستیک ها، کمربند ایمنی 
و … مورد بررسی قرار می گیرند و چک لیستی با بیش از 
۲۰ گزینه در این خصوص تدوین شده است.وی یادآوری 

کرد که پذیرش تاکسی ها در مراکز معاینه فنی در مراجعه 
اول به صورت رایگان انجام می شود.در ادامه جلسه، نماینده 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در این جلسه 
از به کارگیری اتوبوس مدرسه به عنوان سرویس مدارس 
خبر داد و گفت در برخی خطوط و مسیرهایی که بیشترین 
ازدحام دانش آموزی یا دانش��جویی وجود دارد، اتوبوس ها 
در نزدیکی مدارس و دانش��گاه ها توقف خواهند داشت و 
س��رفاصله حرکت اتوبوس ها در این مس��یرها در ساعات 
تردد دانش آموزان، کاهش پیدا خواهد کرد.وی نس��بت به 
کنترل دستی چراغ های راهنمایی توسط پلیس راهور در 
برخی تقاطع هایی که در مسیر اتوبوس های تندرو هستند 
انتقاد کرد و گفت این امر باعث ازدحام اتوبوس ها و معطلی 
بیش از حد شهروندان و کاهش انگیزه آنان در استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی می شود و عالوه بر بی نظمی 
در مسیرهای ویژه اتوبوس، ترافیک را به معابر دیگر شهر 

هدایت می کند.
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اقتصاد خرد

اتاق اصناف کشاورزی برای تنظیم 
بازار ورود کند

وزی��ر جهاد کش��اورزی با بیان ای��ن که اتاق 
اصناف کش��اورزی ایران باید در زمینه تنظیم 
ب��ازار محصوالت کش��اورزی نق��ش موثری 
داشته باش��د، گفت: این اتاق باید زمینه عرضه 
و تقاضای محصوالت کش��اورزی و مدیریت 
زنجیره ارزش بخش کش��اورزی نقش آفرینی 
کند.ب��ه گزارش عصرایرانیان به نقل از  پایگاه 
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد 
ساداتی نژاد وزیر جهاد کش��اورزی در نشست 
ماهانه با هیات رئیس��ه اتاق اصناف کشاورزی 
ایران بر اهمیت نقش نظام صنفی کش��اورزی 
در سیاس��ت گذاری های این بخش تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: اتاق اصناف کشاورزی ایران 
بازویی قدرتمند برای وزارت جهاد کشاورزی در 
پیشبرد اهداف و ماموریت های تحولی است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: معتقدیم تمام 
تصمیمات بخش کشاورزی باید با هماهنگی و 
مشارکت اتاق اصناف کشاورزی ایران و سایر 
تشکل ها گرفته شود.ساداتی نژاد، بر استفاده از 
ظرفیت اتاق اصناف کشاورزی ایران در نظارت 
و بازرس��ی کاالهای اساس��ی و صدور برخی 
مجوزهای کسب و کار کش��اورزی و حمایت 
های زیرس��اختی و تس��هیالتی از این تشکل 
تاکی��د کرد.وزیر جهاد کش��اورزی با بیان این 
که اتاق اصناف کشاورزی ایران باید در زمینه 
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نقش موثری 
داشته باشد، گفت: اتاق اصناف کشاورزی ایران 
بای��د در زمینه عرض��ه و تقاضای محصوالت 
در  قیمت گ��ذاری محص��والت  کش��اورزی، 
میادین فروش و مدیریت زنجیره ارزش بخش 
کشاورزی نقش آفرینی کند.ساداتی نژاد در پایان 
خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با تمام 
توان در مسیر تقویت و حمایت از اتاق اصناف 
کش��اورزی ایران و س��ایر تش��کل ها در حال 

حرکت است.

دولت 1600 خانه سازمانی را فروخت
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن از 
ف��روش ۱۶۰۰ خانه  س��ازمانی دولت خبر داد 
و گفت: برخ��ی از این واحدها پیش از انقالب 
ساخته ش��ده که باید به استناد قانون تخلیه و 
فروخته شود.به گزارش تسنیم، علیرضا فخاری 
اظهار ک��رد: درب��اره برنامه تخلی��ه و فروش 
خانه های سازمانی اظهار کرد: این طرح شامل 
خانه هایی می ش��ود که از سال های گذشته و 
برخی از آن ها حتی پی��ش از انقالب در قالب 
طرح خانه های سازمانی با منابع دولتی ساخته 
ش��ده اس��ت.وی افزود: حدود ۶ ه��زار واحد از 
این خانه ها شناسایی ش��ده و ۱۶۰۰ واحد نیز 
تاکنون به فروش رس��یده است که سایر آن ها 
نیز باید حتما تخلیه و به استناد قانون فروخته 
شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز 
خواهد شد.فخاری یادآور شد: این طرح شامل 
خانه هایی ک��ه به عنوان اموال دس��تگاه های 
دولتی در اختیار و مالکیت این دستگاه ها برای 
استفاده پرسنل قرار دارد، نمی شود.مدیرعامل 
س��ازمان ملی زمین و مسکن گفت: مسئولیت 
اصلی شناسایی خانه های سازمانی در این طرح 
بر عهده وزارت اقتصاد اس��ت و س��ازمان ملی 
زمین و مس��کن در مقام اجرا کمک می کند و 
البته خود دس��تگاه ها نیز باید نسبت به فروش 

این خانه ها اقدام کنند.

 قیمت جدید مرغ هفته آینده
 اعالم می شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با اشاره 
به اینکه قیمت جدید مرغ ۳۱ شهریور ماه تعیین 
و اعالم می ش��ود از کاهش حدود ۳۳ میلیونی 
جوج��ه ریزی خبر داد.ب��ه گزارش مهر، حبیب 
اس��داهلل نژاد با اشاره به افزایش قیمت مرغ در 
روزهای اخیر در بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ 
زنده در اس��تان ها ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است 
ک��ه این رقم حول و ح��وش نرخ مصوب این 
کاالست اما با قیمت تمام شده تولید حدود ۶ تا 
۷ هزار تومان فاصله دارد.اسداهلل نژاد با اشاره به 
اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ 
زنده در حال حاضر حدود ۵۰ هزار تومان است، 
افزود: قرار اس��ت دولت طی یک هفته آینده 
)۳۱ شهریور ماه( قیمت مرغ را اصالح و اعالم 
کند.وی تصریح کرد: بر این اساس قیمت هر 
کیلوگرم مرغ زنده بیش از ۵۰ هزار تومان است 
که آنالیز آن برای اتخاذ تصمیم به وزارت جهاد 
پیش��نهاد و ارسال شده و مرغ گرم نیز در بازار 
بیش از ۷۰ هزار تومان خواهد شد.اسداهلل نژاد 
گفت: می دانیم ش��رایط مردم مساعد نیست و 
این افزایش قیمت روی معیشت خانوار و سرانه 
مصرف مرغ در کشور تأثیر منفی می گذارد اما 
مساله اینجاست که تولیدکنندگان نیز در زیان 

شدید هستند.

اخبار

ارزش خرید تضمینی گندم به مرز 83 
هزار میلیارد تومان رسید

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی با اعالم 
خری��د تضمینی ۷ میلی��ون و ۱۴۸ هزار تن 
گندم به ارزش ۸۲ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان 
گف��ت: گندم های خریداری ش��ده امس��ال 
نسبت به سال گذش��ته، ۵۸ درصد افزایش 
یافته اس��ت.به گزارش عصرایرانیان به نقل 
از وزارت جهاد کش��اورزی، س��ید سعید راد 
با تأکید ب��ر اینکه بین س��ال های ۱۳۹۶ تا 
۱۴۰۰، در مجم��وع ۸۱ هزار و ۲۰۳ میلیارد 
تومان گندم از کش��اورزان خریداری ش��ده 
است، اظهار داش��ت: این در شرایطی است 
ک��ه صرفاً در س��ال ۱۴۰۰، مبلغ ۸۲ هزار و 
۷۸۶ میلی��ارد توم��ان گن��دم از این عزیزان 
خریده ایم که یک هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان 
بیشتر از مجموع ۵ سال گذشته است.معاون 
وزیر جهاد کشاورزی با اعالم اینکه در سال 
جاری نس��بت به خریداری ۷ میلیون و ۱۴۸ 
هزار تن گندم اقدام ش��ده که نسبت به سال 
گذشته که این میزان ۴ میلیون و ۵۳۳ هزار 
تن بود، ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان افزایش 
داشته است، اظهار کرد: گندم های خریداری 
ش��ده در سال جاری نسبت به سال گذشته، 
۵۸ درصد افزایش یافته اس��ت.گفتنی است؛ 
به ترتیب در س��ال ۹۶ مبلغ ۱۱ هزار و ۵۹۶ 
میلیارد تومان، سال ۹۷ مبلغ ۱۲ هزار و ۵۷۲ 
میلیارد تومان، سال ۹۸ مبلغ ۱۳ هزار و ۳۶۸ 
میلیارد تومان، سال ۹۹ مبلغ ۲۰ هزار و ۷۸۱ 
میلیارد تومان و س��ال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲ هزار 
و ۸۸۷ میلیارد تومان گندم خریداری ش��ده 
بود که این مبلغ در س��ال جاری با توجه به 
افزای��ش ۱۳۰ درصدی ارزش خرید گندم از 
کشاورزان و افزایش ۵۸ درصدی وزن خرید 
گندم نسبت به سال گذش��ته به ۸۲ هزار و 

۷۸۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

انجام پروازهای فوق العاده برای 
بازگشت زائران

بازرس ویژه وزارت راه و شهرس��ازی گفت: 
در حال انجام تدارک برای بازگشت زائران از 
طریق هوایی و جاده ای هس��تیم که تاکنون 
۱۱۰ پ��رواز ف��وق العاده و چندین دس��تگاه 
اتوبوس بدون مسافر به پایانه اعزام کردیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین مذنب 
اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی در تالش 
هس��تند که پرواز های فوق الع��اده ای برای 
عراق ایجاد کنند. تاکن��ون ۱۱۰ پرواز فوق 
العاده رفت و برگش��ت از فرودگاه امام برای 
بازگش��ت زائران آماده ش��ده است.به گفته 
بازرس وی��ژه وزارت راه و شهرس��ازی نرخ 
مصوب برای مسیر های یک طرفه ۳ میلیون 
تومان اس��ت. مس��افران و زائران در صورت 
مش��اهده تخلف از طریق س��امانه پیامکی 
۲۰۰۰۰۷۱۲۲ ب��ه وزارت راه وشهرس��ازی 
گ��زارش دهند.وی اف��زود: تاکنون هر گونه 
ش��کایتی از طریق مس��افران ب��ه ما اعالم 
ش��ود در کوتاه ترین زمان ممکن بررس��ی و 
رسیدگی خواهد ش��د.مذنب گفت: در حمل 
ونقل جاده ای قصه برگش��ت زائران متفاوت 
است و در تمامی پایانه ها اتوبوس ها مستقر 
وآماده ارائه خدمات هستند. حتی برای تسریع 
در روند جابه جایی اتوبوس بدون مس��افر به 
پایانه برک��ت اعزام می ش��ود. همچنین در 
تمامی پایانه ها نمایندگان سازمان راهداری 
دفتر تعزیرات را برای نظارت مس��تقر کرده 
ایم تا زائران با کم ترین مشکل به شهر های 

مبدا اعزام شوند.

فهرست جدید کاالهای دارای 
ممنوعیت واردات، به زودی اعالم 

می شود
مع��اون صنایع عمومی وزی��ر صمت گفت: 
به زودی فهرس��ت جدید کااله��ای دارای 
ممنوعیت واردات اعالم می شود.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل از وزارت صمت، محمد 
مهدی برادران با اش��اره ب��ه کاالهای گروه 
۴ که مطلق��اً واردات آن ها ممنوع اس��ت و 
همچنین ممنوعیت واردات بخش دیگری از 
کاالها که جزو گروه ۲۷ هس��تند )گروه ۲۷ 
دارای اولویت ارزی غیرفعال اس��ت(، گفت 
که به زودی فهرست جدید کاالهای دارای 
ممنوعیت واردات اعالم می شود.به گفته وی 
بر اساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( مکلف است 
ثبت سفارش کاالهای مصرفی یا مصرفی با 
دوام و خارجی دارای مشابه کاالی داخلی با 
ش��رط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان 
کافی تولید باشند را تا پایان مدت قانون پنج 
ساله ششم ممنوع اعالم کند.برادران درباره 
فهرس��ت کاالهای دارای ممنوعیت واردات 
گفت: کتاب منتش��ر شده و اطالعات کامل 
تقدیم می ش��ود، اما بح��ث اصلی، بحث ارز 
بری و رقاب��ت در منطقه مربوط می ش��ود؛ 
چراکه می توان ب��ا صرفه جویی منابع ارزی 
به ج��ای اختص��اص دادن آن به کاالهایی 
که مش��ابه داخلی دارد، در س��اخت کارخانه 
آن کاال که باعث تعمیق تولید خواهد ش��د، 

استفاده کرد.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
با بیان اینک��ه با واردات خ��ودرو بار روانی 
در ب��ازار از بین رفته بنابراین حباب قیمتی 
خودرو کاهش می یابد، گفت: تعرفه واردات 
خودرو باید پلکانی باش��د ب��ه این معنا که 
هرچه قیمت خ��ودرو افزایش یافت، تعرفه 
نیز بیش��تر ش��ود و هرچه خ��ودرو ارزان تر 
و ب��ه نوع اقتص��ادی آن نزدیک تر باش��د، 
تعرفه کمتر ش��ود.به گ��زارش خانه ملت، 

سیدجواد حسینی کیا درباره ضرورت تامین 
خودروهای اقتصادی موردنیاز مردم، اظهار 
کرد: نی��از کنونی بازار، تولی��د خودروهای 
اقتصادی است تا عامه مردم توانایی خرید 
آن را داشته باش��ند بنابراین وزارت صمت 
باید عالوه براینکه خودروسازان را ملزم به 
تولید این خودروها کند، در حوزه واردات نیز 
توجه ویژه ای به خودروهای اقتصادی داشته 
باشد.نماینده مردم سنقر در مجلس شورای 

اس��المی با بیان اینکه از آنجا که تقاضا و 
عرضه خودرو متناسب نیست، واردات یکی 
از الزامات اس��ت، افزود: وزارت صمت باید 
بس��تر الزم برای واردات خودروهای ایمن 
با قیمت ه��ای ارزان و کیفیت مناس��ب را 
فراهم کند.وی ب��ا بیان اینکه با واردات بار 
روانی بازار خودرو از بین رفته و س��وداگران 
نمی توانند در این بازار فعالیت کنند بنابراین 
حباب قیمتی خودرو کاهش می یابد، اضافه 

کرد: تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و 
خودروه��ای هیبریدی و برقی باید نزدیک 
صفر باش��د تا این خودروه��ا با قیمت های 
مناسب به دس��ت مردم برسد، تحقق این 
مهم انگیزه واردکنن��دگان را برای واردات 
خودروه��ای اقتصادی بیش��تر می کند.این 
نماینده مردم در مجل��س یازدهم تصریح 
کرد: تعرفه واردات خودرو باید پلکانی باشد 
به این معنا که هرچه قیمت خودرو افزایش 

یافت، تعرفه نیز بیشتر شود و هرچه خودرو 
ارزان ت��ر و به نوع اقتص��ادی آن نزدیک تر 
باشد، تعرفه کمتر شود تا نیاز اقشار کم درآمد 
و متوسط جامعه نیز تامین و بازار تنظیم شود 

تا در نهایت قیمت ها کاهش یابد.

تعرفه واردات خودرو باید پلکانی باشد 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

توسعه صادرات با چرخش استراتژی به سمت کشورهای همسایه 
جهش صادرات طی یک سال اخیر؛

برخی فعاالن حوزه تجارت  معتقدند سیاس��ت های دولت 
س��یزدهم در حوزه تجارت خارجی اث��رات مثبتی در روند 
توس��عه تجارت داشته اس��ت، همچنین فعاالن اقتصادی 
معتقدند که اثرات واقعی سیاستگذاری دولت در این حوزه 
تا پایان امس��ال بیشتر نمایان می ش��ود.به گزارش فارس، 
تجارت یک ساله در دولت سیزدهم از ابتدای استقرار دولت  
در شهریور سال گذش��ته تا پایان مرداد امسال با رشد ۳۰ 
درصدی به حدود ۱۰۹ میلیارد دالر رس��ید. س��یدروح اهلل 
لطیفی، س��خنگوی گمرک، در تشریح تجارت یک ساله 
دولت س��یزدهم، می گوی��د: از آغاز ب��ه کار فعالیت دولت 
سیزدهم در شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد سال جاری 
۱۶۱ میلیون و ۶۴ ه��زار تن کاال به ارزش ۱۰۸ میلیارد و 
۸۶۸ میلیون دالر، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که 
این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ 
وزنی ۳ درصد و از لحاظ ارزش��ی ۳۰ درصد با رشد همراه 
بوده اس��ت.  وی افزود: سهم صادرات کاالهای ایرانی در 
دولت سیزدهم، ۱۲۱ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کاال به ارزش 
۵۲ میلی��ارد و ۲۹۶ میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت 
مشابه بدون تغییر در وزن )کمتر از یک درصد(، ۲۷ درصد 

در ارزش افزایش داشته است. 
اقدامدولتسیزدهمدرافزایشتجارتخارجی ���3

در این باره، محمد الهوتی رئیس کنفدراس��یون صادرات 
ایران به دالی��ل افزایش و رونق تجارت خارجی در دولت 
س��یزدهم اش��اره می کند و می گوید: در یک ساله فعالیت 
دولت س��یزدهم، تجارت خارجی روند مثبتی داشته است 
ک��ه دلیل افزایش و رونق تجارت خارجی در درجه اول به 
نوع نگاه دولت س��یزدهم به تجارت خارجی و فعاالن این 
حوزه باز می گردد که توانس��ت اطمینان مجدد را به جامعه 
صادرکنندگان بازگرداند و در مقابل با توجه به فضای ایجاد 
ش��ده و اطمینان حاصله افزایش صادرات محقق شد. وی 
افزود: متعاقب آن نیز دولت توانس��ت در خصوص واردات 
ب��ا مدیریت و به جای محدودیت و ممنوعیت هایی که در 
دولت قبل ایجاد ش��ده بود گشایش هایی در واردات مواد 
اولیه فراهم کند و به این ترتیب تولید نیز افزایش یافت، در 
یک سال گذشته دولت با اطمینان بخشی و تسهیل گری 
در بحث رفع تعهد ارزی موجب رشد تجارت خارجی شد. 
وی همچنین به تغییر نگاه کالن مدیریتی در بانک مرکزی 

نسبت به موضوع صادرات و اهمیت واردات در بخش تولید 
اشاره کرد و گفت: همه این مسائل دست به دست هم داد 
تا تجارت خارجی کش��ور در یک س��ال اخیر افزایش یابد. 
الهوتی با اش��اره به اقدامات دولت س��یزدهم در برقراری 
روابط تجاری با کش��ورهای همس��ایه و روسیه و تاثیر آن 
بر تجارت خارجی کشور، گفت: هدف گذاری دولت افزایش 
حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه است که در این رابطه به 
توفیقات خوبی دست یافته ایم و رشد نسبتا خوبی در تجارت 

خارجی با کشورهای همسایه حاصل شده است. 
معاونتدیپلماس�یاقتصادینقشخ�ودرادروزارت ���

امورخارجهیافتهاست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در 
رابطه با اقدامات دولت در راس��تای توسعه تجارت خارجی 
گفت: دو اتفاق در دولت س��یزدهم افتاده است اول اینکه 
معاونت دیپلماس��ی اقتصادی نقش خود را در وزارت امور 
خارجه پیدا کرده اس��ت و در سیاس��تگذاری راه درستی را 
نسبت به قبل می رود و دوم اینکه سازمان توسعه تجارت از 
حدود ۱۰ سال قبل به یک سازمان بی اثر در تجارت خارجی 
تبدیل ش��ده بود که با اقدامات اخیر تالش می شود تا این 

سازمان جایگاه خود را دوباره پیدا کند. 
تقدیربخشخصوصیازاقداماتدولتس�یزدهمدر ���

توسعهتجارتخارجی
هفته گذش��ته نیز روس��ای اتاق های تع��اون، اصناف و 

بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران در نامه ای به 
رییس جمهوری از اقدامات دولت س��یزدهم در راس��تای 
توس��عه تجارت، گس��ترش روابط اقتصادی و رفع موانع 
صادرات��ی تقدی��ر کردند.در این نامه با تقدی��ر از رویکرد 
مثبت دولت س��یزدهم در حوزه تج��ارت خارجی به ویژه 
توس��عه صادرات غیرنفتی در دوره یک س��اله، عنوان شد 
که این روند نتایج و دستاوردهای درخشانی برای اقتصاد 
کش��ور به همراه داشته است، از زمان آغاز به کار رسمی 
مدیری��ت جدید در معاونت دیپلماس��ی اقتصادی وزارت 
ام��ور خارجه و همچنین س��ازمان توس��عه تج��ارت در 
دولت س��یزدهم، رویکرد تعاملی این دستگاه ها برخالف 
ش��دیدترین تحریم های اقتصادی کشور موجب تقویت 
روحی��ه و امی��د میان صادرکنن��دگان ش��ده و منجر به 
رش��د صادرات کاالهای ایرانی به بازارهای جهانی و به 

خصوص کشورهای همسایه شده است.
دولتدربخشتجارتخارجیموفقعملکردهاست ���

از س��وی دیگر جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران در 
رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم 
با تاکید ب��ر اینکه یکی از بخش هایی ک��ه دولت در آن 
موفق عمل کرده است، بخش تجارت خارجی کشور بوده 
اس��ت گفت:  سازمان توس��عه تجارت نیز در این بخش 
تالش ف��وق العاده ای انج��ام داده و موفقیت های خوبی 
را نیز به دس��ت آورده اس��ت.عضو ات��اق بازرگانی ایران 

اظهار داش��ت: البته اگر در زمینه صادرات کشورمان را با 
مالزی که دارای امکانات بسیار محدودی است، مقایسه 
کنیم و یا کش��ورمان را به لحاظ تجارت خارجی با ترکیه 
مقایس��ه کنیم باید گفت که در مقایس��ه با این کشورها 
عقب هستیم.وی با بیان اینکه از کشورهای توسعه یافته 
که مسیر توس��عه خود را از راه صادرات پیموده اند،  عقب 
هس��تیم، بیان داشت: اما نباید فراموش کرد که تا قبل از 
س��ال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام، کشوری بودیم که 
اقتصادم��ان را بر مبنای امکانات نفت��ی ایجاد کرده ایم و 
به امکانات صادرات غیرنفتی توجه زیادی نش��ده بود.نفر 
گفت: اما بعد از سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم ها و محدودیت 
ها، دولتمردان چه در دولت گذش��ته و چه در دولت فعلی 
به این جمع بندی رس��یدند که کشورمان از ظرفیت های 
فوق العاده ای در رابطه با صادرات غیرنفتی برخوردار است 
که متاسفانه بسیاری از این فرصت   طی ۴۳ سال گذشته 
استفاده نشده است.وی با اشاره به افزایش چندین برابری 
قیمت دالر بعد از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
گفت: هر کش��وری از این فرصت برای توسعه صادرات 
اس��تفاده می کرد، اما در کش��ور ما با وضع بخشنامه ها و 
آیین نامه های غلط و دس��ت و پاگیر نه تنها رشد قیمت 
دالر منج��ر به افزایش صادرات غیرنفتی نش��د، بلکه در 
بعضی سال ها شاهد کاهش صادرات غیرنفتی نیز بودیم. 
نفر گفت: تجارت خارجی امری نیست که امروز تصمیم 
بگیریم که توس��عه یابد و بعد این مهم به سرعت محقق 
شود بلکه توس��عه آن نیازمند فراهم س��ازی زیرساخت 
است و مهمتر از هر چیزی به ایجاد زیر ساخت برای کار 
صادراتی نیاز داریم بنابراین همانطور که اشاره شد اقدامات 
خوبی انجام شده اما این اقدامات باید در راستای رسیدن 
به هدف پایدار و مستمر باشد. بر اساس این گزارش دولت 
س��یزدهم یکی از اهداف اساسی خود در راستای توسعه 
تجارت خارجی و صادرات را برقراری تعامالت اقتصادی و 
تجاری بیشتر با کشورهای همسایه تعریف کرد و در این 
راستا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از آغاز به کار خود سفرهای مختلفی به کشورهای سوریه، 
امارات، عمان، قطر، ارمنستان و غیره داشت  که هر کدام 
از این سفرها دستاوردهایی را برای توسعه تجارت خارجی 

کشور داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت در سه 
ماهه نخست امسال، رشد ۵.۱ درصدی داشته است.به 
گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت با بیان اینکه بر اس��اس اع��الم مرکز آمار، 
حوزه صنعت در س��ه ماهه نخس��ت امسال، رشد ۵.۱ 
درصدی داشته که رشد قابل توجهی است، اظهار کرد: 
این آمار در بخش سرمایه گذاری در حوزه صنعت و به 
طور دقیق تر تش��کیل سرمایه در بخش ماشین آالت، 
رش��د ۵.۸ درصدی را نشان می دهد.وی افزود: این دو 
عدد نش��ان می دهد که وضعیت تولید در کشور رو به 
رشد و امیدوار کننده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تاکید کرد: در بخش س��رمایه در گردش نیز که مقام 
معظ��م رهبری در هفته دولت با آن اش��اره فرمودند و 

رئیس جمهور نیز بر آن تاکید ویژه دارند، وزارت صمت 
کارهایی را از قبل آغاز کرده بود که می توان به موضوع 
تأمین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیالت مطمئن به 
حس��اب فروشنده که خیلی از مس��ائل را حل می کند 
اش��اره کرد که روند کار هم به خوب��ی پیش می رود.

فاطمی امین افزود: همچنین با توجه به تأکیدات مقام 
معظ��م رهبری کارگروهی با بان��ک مرکزی و وزارت 
اقتصاد تش��کیل دادیم و در نخستین مرحله، ۲۲ مورد 
را تفاهم کردیم که بس��یار مؤثر است.وی به بخشی از 
تفاهم های صورت گرفته اش��اره کرد و گفت: افزایش 
۳۰ درصدی منابع بخش صنعت در مقایس��ه با س��ال 
گذشته، تخصیص ۵۰ همت برای بازسازی و نوسازی 
واحده��ای تولی��دی و تأمی��ن مال��ی اوراق همچنین 

ضمانت ۵۰ همت بانک ها برای واحدهای تولیدی که 
در بازار بورس برای تأمین مالی اوراق بدهی منتش��ر 
می کنند اس��ت.فاطمی امین افزود: ح��ل موضوعات 
متنوع بخش صنعت و معدن مورد تفاهم اعضای کار 
گروه است و مقرر ش��د هر دو هفته یک بار پیشرفت 
کار بررسی و کنترل و پایش شود.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درباره آثار پیوستن ایران به پیمان شانگهای 
در حوزه صنعت، اظهار کرد: آمار تجارت خارجی کشور 
روند رو به رش��دی دارد. پیمان شانگهای بسیار معتبر 
است و کش��ورهای بزرگی در آن حضور دارند.فاطمی 
امین با بیان اینکه قطعاً پیوس��تن ایران به این پیمان 
برای ما دستاوردهای بزرگی خواهد داشت، تاکید کرد: 
هر چه ما در مجامع بین المللی و پیمان های منطقه ای 

وارد شویم، تجارت خارجی ما تسهیل خواهد شد.وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت همچنین در پاس��خ به این 
پرسش که چرا وزارت متبوعش تا کنون به طور کامل 
به پنجره واحد نپیوسته است؟ گفت: قرار است خدمات 
پرکاربرد متصل ش��ود که اتصال آن در وزارت صمت 
از چن��د هفته قبل آغاز ش��ده و به طور جدی پیگیری 
انجام آن هستم.وی افزود: درگاه یکپارچه به مردم در 
جهت موضوعات کسب و کار، کمک فراوانی می کند 
و این موضوع مورد استقبال ما نیز است.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درباره آخرین مهلت برای پیوستن به 
پنجره واحد که پایان ش��هریورماه اعالم ش��ده است، 
گف��ت: در مهلتی که قانون بودج��ه تعیین کرده حتمًا 

انجام می شود.

رشد ۵.۱ درصدی صنعت در سه ماه ابتدای امسال 
وزیر صمت اعالم کرد؛

زمین برای ساخت یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی تامین شد
وزارت راه و شهرسازی:

دولت س��یزدهم برای افزایش تولید و عرضه 
مس��کن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
موفق شد در یک سال نخست، اراضی یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در داخل 
محدوده شهرها تامین کند؛ همچنین عملیات 
اجرایی بیش از یک میلیون واحد مسکونی در 
مناطق شهری و روستایی و بافت فرسوده آغاز 
شده است.به گزارش عصر ایرانیان از وزارت 
راه و شهرسازی، اقدامات دولت سیزدهم در 
بخش مس��کن در اجرای طرح نهضت ملی 
مس��کن حاکی اس��ت که این دولت در طی 
یک س��ال عالوه بر تامین اراضی، ثبت نام از 
متقاضیان مس��کن و پاالیش آنها بخشی از 
واحدهایی طرح نهضت ملی مس��کن را نیز 
آغاز کرده است.آمارها حاکی است که دولت 
سیزدهم برای افزایش تولید و عرضه مسکن 
در اجرای طرح نهضت ملی مس��کن موفق 
شد در یک سال نخست، اراضی یک میلیون 
و ۶۰۰ واحد مس��کونی را در داخل محدوده 
شهرها تامین کند.همچنین شناسایی اراضی 
به اس��تعداد یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی در حریم شهرها نیز در حال بررسی 

است که این تعداد اراضی نیز در حال مطالعه 
برای الحاق به محدوده شهرها برای اجرای 

طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
متقاضیدرطرحنهضت ۵میلیونو���۷00

ملیمسکنثبتنامکردند
همچنی��ن ب��ا تصویب قانون جه��ش تولید 
مس��کن و ابالغ آن توس��ط ریی��س دولت، 
وزارت راه و شهرس��ازی با راه اندازی سامانه 
ثم��ن )س��امانه طرح نهضت ملی مس��کن( 
ثبت نام از متقاضیان را آغاز کرد که بر همین 
اساس، بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ متقاضی در 
طرح نهضت ملی مس��کن در سراسر کشور 
موفق به ثبت نام در س��امانه شدند.بر اساس 
اعالم معاونت مس��کن و ساختمان، عملیات 
اجرایی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
مسکونی در قالب برنامه های تامین مسکن 
برای متقاضیان ثبت نام شده مناطق شهری، 
نوس��ازی بافت فرس��وده ش��هری، نوسازی 
مسکن روستایی و پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن به خودمالکان آغاز شده است.خالصه 
عملکرد ثبت نام متقاضیان و پروژه های شروع 
شده نشان می دهد بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ 

متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کردن��د. از این تعداد متقاضی ثبت نام ش��ده، 
متقاضیان واجد ش��رایط اولیه یک میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر هس��تند. اراضی تامین شده با 
کاربری مس��کونی در اج��رای طرح نهضت 
ملی مس��کن مع��ادل یک میلی��ون و ۶۰۰ 
هزار واحد اس��ت. همچنین تعداد پروژه های 
شروع ش��ده در مناطق ش��هری و روستایی 
معادل ۸۱۳ هزار واحد اس��ت که به تفکیک 
در مناطق ش��هری تعداد پروژه های ش��روع 
شده ۶۳۰ هزار واحد و پروژه های شروع شده 
در مناطق روستایی ۱۸۳ هزار واحد است.در 
عین حال، تعداد پروژه های کلنگ زنی ش��ده 
در مناطق شهری نیز معادل ۴۲۹ هزار واحد 
و تعداد پروژه های بافت فرس��وده شهری نیز 
معادل ۵۳ هزار واح��د و تعداد پروژه ها برای 
ارایه تسهیالت خودمالکی نیز ۳۵۰ هزار واحد 

گزارش شده است.
میلی�ونواحدمس�کونیدر بی�شاز���۴.۵
دول�تیازده�مودوازدهمتکمی�لوتحویل

شد
عملکرد دول��ت یازدهم و دوازدهم در بخش 

مسکن در تکمیل مسکن مهر، طرح مسکن 
حمایتی و تکمیل واحدهای مسکونی بخش 
خصوصی نش��ان می دهد که در مجموع در 
دولت یازدهم و دوازدهم ۴ میلیون و ۶۱۲ هزار 
و ۷۰۰ واحد مسکونی تکمیل و بهره برداری 
شد که متوسط احداث واحدهای مسکونی در 
سال معادل ۵۷۶ هزار و ۵۸۸ واحد بوده است.
بر این اس��اس، در دولت یازدهم و دوازدهم 
تکمیل یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۸۰۰ واحد 
مس��کن مهر، اجرای ۵۲۰ هزار واحد مسکن 
حمایتی و ۲ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۹۰۰ واحد 

توسط بخش خصوصی انجام شد.
 تکمیلی�کمیلیونو32۴ه�زارو���800
واح�دمس�کونیمه�ردردول�تیازده�مو

دوازدهم
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بخش 
مس��کن مهر در س��ال ۱۳۹۲ تکمیل ۳۷۰ 
ه��زار و ۶۰۰ واحد، در س��ال ۱۳۹۳ معادل 
۳۷۳ ه��زار و ۸۰۰ واح��د، در س��ال ۱۳۹۴ 
مع��ادل ۲۰۸ ه��زار و ۱۰۰ واحد، در س��ال 
۱۳۹۵ مع��ادل ۱۱۶ ه��زار و ۳۰۰ واحد، در 
سال ۱۳۹۶ معادل ۷۰ هزار و ۹۰۰ واحد، در 

سال ۱۳۹۷ معادل ۶۳ هزار و ۹۰۰ واحد، در 
سال ۱۳۹۸ معادل ۶۰ هزار و ۸۰۰ واحد، در 
س��ال ۱۳۹۹ معادل ۴۵ هزار و ۴۰۰ واحد و 
در سال ۱۴۰۰ تا شهریورماه معادل ۱۵ هزار 
واحد بود.در بخش طرح مسکن حمایتی نیز 
که طی س��ال های ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ 
بود احداث ۵۲۰ هزار واحد مس��کونی آغاز 
ش��د. همچنین در طی این مدت واحدهای 
تکمیل شده توسط بخش خصوصی معادل 
۲ میلی��ون و ۷۶۷ ه��زار و ۹۰۰ واح��د بود. 
تفکیک واحدهای تکمیل شده توسط بخش 
خصوصی طی س��ال های ۱۳۹۲ تا شهریور 
۱۴۰۰ حاکی است که در سال ۱۳۹۲ معادل 
۴۶۳ هزار و ۵۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۳ معادل 
۳۴۴ هزار و ۸۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۴ معادل 
۳۳۹ هزار و ۶۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۵ معادل 
۲۶۵ هزار و ۲۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۶ معادل 
۳۳۱ هزار و ۱۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۷ معادل 
۳۶۳ هزار و ۶۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۸ معادل 
۳۰۰ هزار و ۱۰۰ واحد، س��ال ۱۳۹۹ معادل 
۳۶۰ هزار واحد توس��ط بخ��ش خصوصی 

تکمیل شد.
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بانک و بيمه

رشد حق بیمه و کاهش معنی دار خسارت
آمار عملکرد شرکت بیمه حافظ نشان دهنده 
رش��د ش��تابان حق بیمه ص��ادره و کاهش 
معنی دار نس��بت خس��ارت در ۲.۵ سال اخیر 
بوده است. رشد حق بیمه و کاهش معنی دار 
خسارت به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ، 
می��زان حق بیمه صادره در س��ال ۹۹ معادل 
ی��ک هزار و ۸۷ میلیارد ریال بوده و این رقم 
در س��ال ۱۴۰۰ به یک ه��زار و ۷۵۶ میلیارد 
ریال رسیده اس��ت که رشدی معادل ۶۱.۴۸ 
درصد را نش��ان می دهد. همچنین حق بیمه 
صادره در ۶ ماه نخس��ت سال ۱۴۰۱ نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال ۱۴۰۰ رشدی معادل 
۹۵.۶۴ درصد را نشان می دهد که مبین رشد 
ش��تابان بیمه حافظ در ب��ازار بیمه و نفوذ هر 
چه بیش��تر در بین بیمه گذاران مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی اس��ت.  الزم به ذکر است، در 
کنار رشد قابل مالحظه بیمه نامه های صادره، 
نسبت خس��ارت در این س��الها روند کاهش 
داش��ته است. بر این اس��اس نسبت خسارت 
بیمه حافظ در سال ۹۹ معادل ۵۲.۷۳ درصد 
و در س��ال ۱۴۰۰ معادل ۴۴.۴۸ درصد بوده 
است که کاهشی ۱۵.۶۵ درصدی را رقم زده 

است. 

جشنواره پاییز رویایی بیمه تجارت نو
شرکت بیمه تجارت نو به منظور تشویق شبکه 
فروش و  ترغیب مشتریان به بهره برداری از 
خدمات متنوع این شرکت، طرح پاییز رویایی 
را برگ��زار می کند. به گزارش روابط عمومی 
بیم��ه تجارت نو ؛ در جش��نواره پاییز رویایی 
بیمه ه��ای بدنه خ��ودرو، مس��افرتی خارج از 
کشور و انواع بیمه های مسئولیت با تخفیفات 
ویژه به مشتریان گرامی ارائه می گردد. یکی 
از اه��داف برگزاری این جش��نواره توس��عه 
فرهن��گ خرده فروش��ی در ش��بکه محترم 
فروش می باش��د. جشنواره پاییز رویایی بیمه 
تجارت نو از ۲۲ شهریورماه سال جاری آغاز و 

تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

پرداخت خسارت 8 میلیارد ریالی 
بیمه زندگی به بیمه گذار سرمد

بیمه سرمد، خس��ارت ۸ میلیارد ریالی یک 
پرون��ده بیم��ه زندگی را پرداخ��ت کرد. به 
گزارش رواب��ط عمومی بیمه س��رمد، این 
شرکت در راس��تای تحقق شعار خود برای 
تبدیل شدن به یک تکیه گاه مطمئن برای 
بیمه گذاران و مشتریان، خسارت ۸ میلیارد 
ریالی یک پرون��ده بیمه زندگی را پرداخت 
کرد. بر اس��اس این گزارش، بیمه س��رمد 
خس��ارت بیمه نامه زندگی بیمه شده شعبه 
ش��رق اس��تان تهران را که پس از دو ماه 
از تهیه بیمه نامه زندگی، بر اثر حادثه فوت 
کرده بود، به دختر ۱۳ س��اله این بیمه گذار 
که ذی نفع بیمه زندگی پدرش بود پرداخت 
کرد. این شرکت ضمن دلجویی از خانواده 
ای��ن بیمه گ��ذار محت��رم، پس از بررس��ی 
مدارک و مستندات، چک خسارت ۷ میلیارد 
و ۸۴۹ میلی��ون ریالی را به پدربزرگ فرزند 
بیمه ش��ده که به سن قانونی نرسیده است، 
تقدیم کرد. بیمه زندگی، قراردادی است که 
در آن ش��رکت بیمه، در مقابل دریافت حق 
بیمه متعهد می ش��ود در صورت فوت بیمه 
ش��ده در طول مدت بیمه نام��ه و یا پس از 
پایان م��دت بیمه نامه، مبلغی )س��رمایه یا 
اندوخته حاصل از قرارداد( را به بیمه گذار یا 

ذی نفعان تعیین شده، پرداخت کند.

بازدید مسئوالن بلندپایه از مرکز 
عملیات بیمه سامان درکربالی معلی

جمعی ازمس��ئوالن بلندپای��ه و مقام های 
مس��ئول از مرکز س��تاد عملیات ش��رکت 
بیم��ه س��امان مس��تقر درکرب��الی معلی 
بازدی��د به عمل آوردند. ب��ه گزارش روابط 
عمومی ش��رکت بیمه س��امان، در جریان 
این بازدید،حجت االس��الم والمسلمین سید 
عبدالفتاح نواب نماین��ده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت، س��یدصادق حس��ینی، رئیس 
س��ازمان حج و زی��ارت ومجتبی ش��صتی 
کریمی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در کرب��الی معل��ی از مرکز س��تاد اجرایی 
عملیات ش��رکت بیمه س��امان مس��تقر در 
کربالی معلی بازدید کردند. براس��اس این 
گ��زارش، درجریان این بازدید،گزارش��ی از 
نحوه خدمات رسانی ش��رکت بیمه سامان 
به زائران اربعین حسینی به بازدیدکنندگان 

ارایه شد.

اخبار

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری 
مل��ل: مدیر عام��ل محترم موسس��ه در 
جریان س��فر به استان گلستان و در دیدار 

با همکاران این حوزه، ضمن تس��لیت ایام 
اربعین اباعبداهلل الحس��ین علیه السالم به 
همکاران، توجه ویژه همکاران را به رعایت 
حق الن��اس و حقوق مش��تریان معطوف 
داش��تند و بیان کردند که حق الناس جزء 
مواردی اس��ت که خداون��د از آن نخواهد 
گذشت. بنابراین وظیفه شرعی و اخالقی 

تک تک ماست که نسبت به یکدیگر و به 
ویژه نسبت به مشتریان موسسه به صورت 
ویژه این امر را مدنظر داشته باشیم. ایشان 
در ادام��ه بیان کردند: در حال حاضر ما در 
بی��ن ۳۲ بانک باید برای ارتقای جایگاه و 
س��هممان از بازار پول و به صورت شبانه 
روزی ت��الش کنی��م تا در عی��ن رفاقت 

و با رقابتی س��الم با جذب منابع بیش��تر و 
مشتریان جدید تر به رشد سازمان کمک 
شایانی کنیم. مدیرعامل موسسه افزودند: 
استان گلستان به واسطه شرایط اقلیمی و 
وجود صنایع و معادن گسترده بستر بسیار 
مناسبی در جهت سرمایه گذاری و جذب 
منابع می باش��د که این وظیفه همکاران 

ای��ن حوزه اس��ت که با همی��ت و تالش 
بیش��تر از ای��ن ظرفیت در جه��ت ارتقاء 
این حوزه و در رأس آن موسس��ه اعتباری 
ملل اقدام نمایند. در این س��فر یک روزه 
مدیرعامل موسسه با استاندار نماینده مردم 
گلستان و شهردار شهر گرگان نیز دیدار و 

گفتگو نمودند.

باید جایگاه بهتر و سهم بیشتری از شبکه بانکی را به خود اختصاص دهیم
در سفر یک روزه مدیر عامل موسسه اعتباری ملل به گلستان مطرح شد

به منظور بررس��ی صورت های مالی حسابرس��ی شده 
منته��ی به ۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ مجم��ع عمومی عادی 
به طور فوق العاده صاحبان س��هام شرکت بیمه ملت با 
حضور بیش از ۶۸ درصد صاحبان سهام، برگزار شد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بیمه ملت، مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام شرکت بیمه 
ملت )سهامي عام( با حضور بیش از ۶۸ درصد صاحبان 
سهام، حس��ابرس و بازرس قانونی، حسابرس مستقل، 
نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، 
اعض��ای هیئت مدی��ره و دکتر علیرضا یزدان دوس��ت 
سرپرست مدیریت عامل شرکت بیمه ملت با حدنصاب 
رس��یدن حاضران، س��اعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۳ 
ش��هریور ۱۴۰۱ در مرک��ز همایش ه��ای بین الملل��ی 
دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد.   بر اساس این گزارش، 
هیئت رئیس��ه مجمع متشکل از داود حمزه ء به عنوان 
رئی��س مجمع، امیر محمدرحیمی و روح اله ش��هبازی 
به عنوان ناظران مجمع و مهدی کش��اورز بهادری به 
عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.  در ابتدای این جلسه، 
گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت ها و 
عملکرد شرکت در س��ال مالی ۱۴۰۰ از سوی مهدی 

کشاورز بهادری ارائه شد.     هیئت رئیسه مجمع پس از 
استماع گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی ش��رکت و بحث و بررس��ی پیرامون 
دستور جلس��ه، درخصوص صورت های مالی شرکت 
که ش��امل ترازنامه، حساب سود و زیان و سود و زیان 

انباشته، یادداشت های همراه و گزارش عملکرد هیئت 
مدیره برای س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را 
با اکثریت آراء تصویب کردند و معامالت مشمول ماده 
۱۲۹ اصالحیه قانون تجارت مندرج در یادداش��ت ۵۷ 
همراه صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ 

اس��فند ۱۴۰۰ با رعایت کامل مفاد م��اده مذکور مورد 
تنفیذ مجمع قرار گرفت.     هیات رئیس��ه مجمع مقرر 
نمودند پس از کس��ر مبالغ مرب��وط به اندوخته قانونی، 
اندوخته احتیاطی )س��رمایه( از س��ود قابل تخصیص 
ش��رکت که مندرج در صورت سود و زیان است، مبلغ 
۶۱،۳۱۴ میلیون ریال خالص ) ۲ ریال به ازاء هر سهم( 
به عنوان س��ود نقدی بین سهامداران تقسیم و مابقی 
به حس��اب س��ود انباش��ته انتقال یابد.     درخصوص 
انتخاب حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی )اصلی و 
علی البدل( با اکثریت آراء،  موسس��ه حسابرسی تدوین 
و همکاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل 
شرکت و موسس��ه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به 
عنوان بازرس و حس��ابرس علی البدل ش��رکت برای 
س��ال مالی منتهی به ۲۹ اس��فند ۱۴۰۱ انتخاب شدند 
و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
به هیئت مدیره تفویض شد و همچنین درخصوص بند 
۶ دستورجلسه با موضوع انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
برای درج آگهی های شرکت بیمه ملت، روزنامه ایران 
به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار ب��رای درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه ملت برگزار شد

بررسی وضعیت مالی شرکت بیمه تعاون
بیمه تعاون در ماه های اخیر ش��رایط مطلوبی را به لحاظ 
مالی رقم زده است. این شرکت توانست عالوه برافزایش 
ح��ق بیمه تولی��دی ۲۵ درص��د به طور ماهان��ه، بهبود 
نسب های خس��ارت، افزایش موجودی نقد، جمع حقوق 
مالکانه شرکت را که داده بنیادی برای تحلیل گران است 

را افزایش دهد.
به گ��زارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از صفحه 
اقتصاد، در مردادماه امس��ال مجم��وع حق بیمه تولیدی 
ش��رکت بیمه تعاون به مبلغ چهار ه��زار و ۵۷۴ میلیارد 
ریال رس��ید. شرکت بیمه تعاون به طور میانگین در سال 

جاری ماهانه حدود ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است. 
در تیرماه امسال شرکت ۳ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال حق 
بیمه تولید کرده بود. نسبت خسارت شرکت بیمه تعاون 
در سال جاری از ۴۷ درصد بیشتر نشد. این در حالی است 
که در سال گذشته همواره نسبت خسارت شرکت باالی 
۶۵ درصد بود. در فروردین امسال نسبت خسارت شرکت 
حدود ۴۳ درصد، اردیبهش��ت حدود ۴۷ درصد، خردادماه 
۴۵ درص��د ، تیرماه ۴۶ درصد و در مرداد امس��ال به ۴۷ 
درصد رسید. این نوسان در صنعت بیمه روال عادی بوده 
و نشان از پرداخت به موقع خسارت به مشتریان است. اما 

رقم زیر ۵۰ درصد برای نسبت های خسارت بیمه بسیار 
مطلوب ارزیابی می شود.

موجودی نقدی بیمه تعاون در آخرین گزارش صورت های 
مالی شرکت اعالم شد که شرکت دارای یک هزار و ۹۹۵ 
میلیارد ریال موجودی نقد در خردادماه امسال بود که ۱۲ 
درصد از کل دارایی شرکت را شکل داده است. موجودی 
نقدی از آن روی برای هر شرکتی و هر ترازنامه ای مهم 
اس��ت که موجودی نق��د باال، اج��ازه پرداخت بدهی ها، 
س��رمایه گذاری مج��دد در ش��رکت، بازگرداندن پول به 
س��هامداران، پرداخت هزینه ها و ایج��اد حائلی در برابر 

چالش های مال��ی آینده را می ده��د در حقیقت، جریان 
نقدی ش��رکت تعاون در دوره ماهانه با رشد قابل توجهی 
همراه بوده اس��ت. در اسفند ۱۳۹۹ رقم موجودی نقدی 
ش��رکت تنها ۳درصد از کل دارایی ش��رکت را تشکیل 
می داد. در اس��فند ۱۴۰۰ معادل ۲۲ درصد از کل دارایی 
را موجودی نقدی تش��کیل می داد و در سه ماهه ابتدایی 
امس��ال تنها ۱۱ درصد از دارایی شرکت را موجودی نقد 
تش��کیل می دهد که با توجه به گذش��ت سه ماه از سال 
و مدیریت نقدینگی، نش��ان از توجه ش��رکت به کاهش 

ریسک های احتمالی شرکت دارد. 

اخبار

»اربعین« محور وحدت ایران و عراق 
است

همایش »اربعین و مدنیت جدید« در کربالی 
معلی برگزار شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حجت االسالم اباذری سخنگوی ستاد اربعین 
ایران در عراق و رای��زن فرهنگی جمهوری 
اسالمی در بغداد در سخنانی با عنوان اربعین 
و مقاومت اسالمی گفت: روابط ایران با عراق 
روابطی بس��یار در هم تنیده و عمیق اس��ت؛ 
همس��ایگی و م��رز ۱۴۰۰ کیلومت��ری فعال 
چیزی نیس��ت که دیگران بخواهند یا بتوانند 
روی آن اخالل کنند. وی با بیان اینکه ساالنه 
۸ میلیون زائر بین دو کشور در تردد هستند و 
این عدد در حال افزایش است، گفت: غیر از 
مرز مشترک، ما دین و مذهب مشترک داریم؛ 
ما عتبات و عالیات زیارتی مشترک داریم. نه 
مردم عراق می توانن��د از زیارت امام رضا)ع( 
منصرف ش��وند و نه مردم ای��ران می توانند 
زیارت امام حس��ین)ع( را ره��ا کنند. اباذری 
گفت: مراجع مشترک، جامعه دینی مشترک، 
مقدسات مشترک را همیشه داشتیم اما امروز 
اربعین را داریم که مراس��م مهمی برای ما و 
عراق است؛ بزرگترین مراسم سال در عراق و 
ایران مراسم اربعین است؛ خیلی ها تالش می 
کنند در اربعین بین ملت ایران و عراق تفرقه 
ایج��اد کنند و این ۲ مل��ت را از یکدیگر جدا 
کنن��د؛ در طرف ایران گاهی مطرح می کنند 
عراق نروید امکانات نیس��ت و این طرف هم 

می گویند از زائران ایرانی استقبال نکنید. 

شهریار اسطوره شعر معاصر فارسی 
است

دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی 
در نشست خبری بزرگداشت استاد شهریار و 
روز مل��ی ش��عر و ادب فارس��ی ضمن بیان 
برنامه های شورا برای این روز، از شهریار به 
عنوان اس��طوره شعر معاصر فارسی یاد کرد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، نشست خبری 
بزرگداشت اس��تاد شهریار و روز ملی شعر و 
ادب فارسی با حضور محمود شالویی دستیار 
ارش��د وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر 
ش��ورای هماهنگی پاسداش��ت زبان فارسی 
در تاالر وحدت برگزار ش��د. شالویی در این 
نشس��ت گفت: ۲۷ شهریور در تقویم رسمی 
و همچنین در تقویم فرهنگی ما که از سوی 
ش��ورای فرهنگ عمومی و با تأیید شورای 
عالی انقالب فرهنگی به ثبت رس��یده، روز 
گرامیداش��ت استاد شهریار است که از جمله 
نوابغ شعر فارسی و از بزرگان این عرصه در 
دوران معاص��ر بوده اس��ت. وی افزود: بدین 
مناسبت برنامه های متعدد، غنی و پررونقی 
از سوی مجموعه های مختلف اعم از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در استان های مختلف، بویژه استان 
آذربایجان ش��رقی به واس��طه اینکه موطن 
استاد شهریار این س��رزمین زرخیز در حوزه 
ش��عر و ادب پارس��ی بوده، برگزار می شود. 
ش��الویی ادام��ه داد: حق��ی که ش��هریار بر 
زبان و ادبیات فارس��ی دارد برکسی پوشیده 
نیس��ت. او هم به ترکی می س��رود و هم به 
فارس��ی. غزل های او از جمله شاهکارهای 
شعر معاصر به ش��مار می روند. جایگاه او در 
شعر فارس��ی ماندگار است و به همین علت 
در ای��ن روز هم تجلی��ل از این نابغه معاصر 
در دس��تور کار ما قرار دارد و هم پرداختن به 
شعر فارسی. در شورای هماهنگی پاسداشت 
زبان فارسی مراقب و صیانت از زبان فارسی 
بر اساس قوانین مرتبط بویژه قانون مجلس 
شورای اسالمی در سال ۱۳۷۵ یعنی همان 
ماده واحده ممنوعیت به کارگیری واژه های 
خارج��ی، و پس از آن مصوب��ات اجرایی در 
هی��أت دول��ت در دو دوره پیاپ��ی، صورت 
می گی��رد و ب��ه همین منظور ۱۲ دس��تگاه 
فرهنگ��ی مرتبط ب��ا این موضوع در ش��ورا 

حضور دارند. 

اخبار

مخمصه خودساخته
فقدان شفافیت و کنشگری مسئوالن در طرح پیشنهاد 
واگ��ذاری کتابخانه های کانون، جریان رس��انه ای را در 
موضع��ی متفاوت قرار داد ک��ه مدیریت فرهنگی هنوز 
استراتژی مناسبی در قبال آن اتخاذ نکرده است. برخی 
اعتقاد دارند یکی از علل در اولویت قرار گرفتن مسائل 
سیاسی در کش��ور نسبت مسائل فرهنگی، توجه نسبی 
رس��انه ها به این موضوعات است. اما زمان هایی وجود 
دارد که این نظر را می توان به محک آزمون گذاش��ت. 
یکی از ای��ن آزمون ها در روزهای اخی��ر و در ماجرای 
طرح مس��ئله واگ��ذاری کتابخانه ه��ای کانون پرورش 
فک��ری ک��ودکان و نوجوانان ب��ه نه��اد کتابخانه های 
عمومی کش��ور اتفاق افتاد. رس��انه ها تا چ��ه اندازه به 
ای��ن موضوع پرچالش و پربازت��اب فرهنگی پرداختند؟ 
این بازخوردهای رسانه ای، تصمیم گیری های مدیریتی 
را ب��ه نحوی مطل��وب تحت تأثیر ق��رار می دهند یا به 
نح��و نامطلوب؟ چه تضمینی وجود دارد که فرایند یک 
تصمیم با گس��ترش ابعاد رس��انه ای آن در میان افکار 
عموم��ی نامطلع از پس زمینه و عوامل دیگر به مس��یر 

اشتباه نیفتد؟
مرورروندتوسعهابعادرسانهاییکسوژهفرهنگی ���

ش��نبه ۱۹ ش��هریور، حوالی س��اعت ۱۷ عصر، پایگاه 
اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، خبری را درج کرد که 
از بررس��ی یک پیشنهاد در هیئت دولت اطالع می داد. 
پیش��نهادی که ۲۷ مردادماه ارائه و یکم شهریورماه به 
ثبت رس��یده ب��ود و حاال با عنوان »درخواس��ت صدور 
مجوز دولت برای واگذاری کتابخانه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور« از بررس��ی این پیشنهاد در کمیسیون مدیریت 
امور عمومی و سرمایه انسانی دولت، خبر می داد. اما تا 
روز بعد، رسانه ها واکنشی به این اتفاق نشان نمی دهند. 
بعد از ظهر بیستم شهریور، دو خبرگزاری ایبنا و ایسنا، 
مت��ن خبر هیئت دولت را عینًا بازت��اب می دهند و آرام 
آرام کوره این ماجرا، داغ تر می ش��ود و ش��خصیت های 
فرهنگی با ارس��ال یادداشت به رس��انه ها یا نوشتن در 
صفحات ش��خصی خ��ود در ش��بکه های اجتماعی، به 
تحلیل و نقد این پیش��نهاد در حال بررسی می پردازند. 
روز دوش��نبه تقریبًا توجه همه رسانه های برخط به این 
موضوع جلب می شود و همه با انتشار اخبار، گزارش ها، 
یادداش��ت ها و مصاحبه های��ی در این تن��ور می دمند و 
موض��وع واگذاری کتابخانه های کان��ون در صدر اخبار 
حوزه فرهنگی کشور قرار می گیرد. برای روزنامه ها هم 
ک��ه همواره با یک روز تأخیر به کارزار وارد می ش��وند، 
سه شنبه، اولین روز درگیر شدن در داستان کتابخانه های 
کانون است. ۲۲ ش��هریور، روزنامه اعتماد، جلد خود را 
ب��ه گفت وگوی��ی با مصطفی رحماندوس��ت ب��ا عنوان 

مبهم  »انگیزه ه��ای 
ی��ک واگ��ذاری« به 
بررس��ی این موضوع 
می دهد.  اختص��اص 
 ۲۳ چهارشنبه  امروز 
روزنامه  هم  شهریور 
ب��ا  مردم س��االری 
همی��ن  در  جل��دی 
واکنش های  رابط��ه، 
طرح  ب��ه  منتقدان��ه 
واگ��ذاری را گزارش 

و عن��وان می کن��د: »انتق��اد فعاالن ح��وزه فرهنگ از 
پیش��نهاد واگذاری کتابخانه های کانون به ارشاد«. این 
در حالی اس��ت که تا دیروز عصر، هم وزارت ارش��اد با 
انتشار اطالعیه ای درباره موضع خود به عنوان دستگاه 
فرهنگ��ی متولی دولتی توضیحاتی ارائه کرده اس��ت و 
ه��م مدیرعام��ل کانون پرورش فکری ط��ی پیامی به 
ط��ور ضمنی به همکاران خود در کتابخانه های کانون، 
اطمین��ان خاطر داده ک��ه هنوز تصمیم��ی در این باره 
گرفته نش��ده و او در کنار آن ها خواهد ایس��تاد. تا این 
جا همه رسانه ها در اعالم مخالفت با این طرح، هم سو 
و متفق القول عمل کرده اند و کمتر رس��انه ای، خواسته 
یا توانسته اس��ت با ارائه گزارشی به جزئیات این طرح 
ورود کند و ابعاد آن را به ش��کلی دقیق تر مورد بررسی 

قرار دهد.
فق�دانش�فافیت؛معل�ومنیس�تدقیق�اًدعواس�ر ���

چیست
درواق��ع هن��وز معل��وم نیس��ت پیش��نهاد واگ��ذاری 
کتابخانه ه��ای کانون بر اس��اس ک��دام مبنای منطقی 
ارائه ش��ده چرا که پیشنهاددهندگان و بررسی کنندگان 
ط��رح در ارائه جزئی��ات به افکار عموم��ی دغدغه مند، 
خاموش��ی گزیده اند. اطالعیه اولیه پایگاه دولت تصریح 
می کن��د »وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با هدف 
کاهش زیان دهی شرکت دولتی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و تأمین بخشی از هزینه ها از محل 
کاهش و صرفه جویی در هزینه ها با اس��تفاده از ساختار 
و ظرفیت موجود در نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور 
و نیز به منظور افزایش و همسان سازی حقوق کارکنان 
ای��ن کانون بر اس��اس نظام نامه جب��ران خدمات نهاد 
کتابخانه ها« خواستار بررسی این پیشنهاد شده است.« 
اما هنوز هیچ گزارشی به بررسی دقیق تفاوت هزینه های 
کتابخانه های کانون با کتابخانه های عمومی کش��ور و 
علت احتمالی این تفاوت ها نپرداخته و پیشنهاددهندگان 
درباره آن چه »افزایش و همسان سازی حقوق کارکنان 
این کانون« عنوان ش��ده است سکوت اختیار کرده اند. 

بای��د توج��ه داش��ته 
باش��یم که گ��زارش 
حاضر در پی ورود به 
اصل مس��ئله و نقد یا 
تأیید ط��رح واگذاری 
بلک��ه هدف  نیس��ت 
این گزارش بررس��ی 
ابعاد  ش��کل توس��عه 
رس��انه ای یک سوژه 
این  و  است  فرهنگی 
که رسانه ها چه نقشی 
در اثرگ��ذاری ب��ر روند پیگیری و مواض��ع افراد درباره 
آن ایفا کرده اند. ش��اید هنوز دقیقًا نمی دانیم بر سر چه 
چی��زی دعوا داریم! آیا کان��ون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان تنه��ا باید ب��ه عنوان یک می��راث و موزه 
فرهنگ��ی، و کتابخانه هایش به عنوان یک نوس��تالژی 
در هر حال پاس داش��ته و مراقبت شوند؟ آیا کانون به 
عنوان یک نهاد ارتزاق کننده از بودجه عمومی عالوه بر 

ابعاد فرهنگی، ابعاد اقتصادی یا اجتماعی ندارد؟
مدیریتفرهنگینیازمنداقناعافکارعمومیاست ���

بر اساس تصریح متن پیش��نهاد، این طرح به مدیریت 
ابعاد اقتص��ادی کانون و کتابخانه های��ش نظر دارد اما 
مخالف��ان طرح، عمدت��ًا از حیث فرهنگی ب��ه نقد آن 
پرداخته ان��د. آی��ا انگیزه ه��ای دو ط��رف ای��ن معادله، 
انگیزه های شفاف فرهنگی و اقتصادی و… است؟ آیا 
افکار عمومی در خالل این چالش رسانه ای به اطالعات 
کافی و الزم برای قضاوت درست درباره چیستی مسئله 

و اهداف و علل و نتایج آن دس��ت یافته اس��ت؟ رسانه 
می توان��د عامدانه ی��ا غیرعامدانه، اف��کار عمومی را در 
موضوع��ی درگیر و وادار به واکنش و موضع گیری کند 
بدون آن که اطالع��ات الزم را برای این موضع گیری 
در اختی��ار او قرار داده باش��د. نکته مهم ت��ر اما این که 
مدیریت فرهنگی بر خالف مدیریت سیاس��ی به علت 
متص��ل بودن فعالیتش با اقن��اع مخاطبانش، به مراتب 
بیش��تر تحت تأثیر مواضع قرار می گیرد و به س��ادگی 
با فش��ار رس��انه ها، خصوصًا رس��انه های اجتماعی که 
ممل��و از مواضع افکار عمومی هس��تند، از مواضع خود 
عقب می نش��یند. بر این اساس، ورود مدیریت فرهنگی 
به مس��یر اقناع افکار عمومی جز از طریق شفافیت در 
کنار کنش��گری فعاالنه و چابک، اتف��اق نخواهد افتاد. 
چنانچه ماجرای طرح پیش��نهاد واگذاری کتابخانه های 
کان��ون پرورش فکری به نه��اد کتابخانه های عمومی، 
مبنایی، عقالیی و فکرش��ده بر اساس اطالعات درست 
و دقیق باش��د و داعیه مطروحه یعنی کاهش محسوس 
هزینه ها و همسان سازی حقوق ها، ادعایی واقعی باشد، 
می تواند در کنار حف��ظ میراث فرهنگی کانون و بدون 
بر ه��م زدن عوائد فرهنگی آن در نس��بت با مخاطب 
خاصش یعنی کودک و نوجوان مورد بررسی قرار گیرد. 
اما در وضعیتی که کش��ور در ح��وزه کودک و نوجوان، 
تقریبًا فاقد هر گونه عملکرد برنامه ریزی ش��ده، سریع و 
مؤثر است و هیچ متولی مشخص و پاسخگویی درباره 
آن وجود ندارد، اتفاقات اخیر درباره تنها مرجع روش��ن 
این خأل فرهنگی معقول نیست و فرصت های آینده را 

دریغ خواهد کرد.

سودای اقناع افکار عمومی بدون اراده برای ایجاد شفافیت؛
فرهنگی
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 / /
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دانشنامه

از بین بردن تومورهاي سرطاني با روشي نوین
محققان »دانش��گاه اس��تنفورد« آمریکا در مطالعه اخیرش��ان از روش درماني جدیدي براي مقابله و از بین 
بردن تومورهاي س��رطاني خبر داده اند.به گزارش ایس��نا، آنها در این مطالعه اظهار کرده اند که قصد دارند از 
سیستمي موسوم به »X۱ »توسعه داده شده توسط شرکت پزشکي »RefleXion« و دستگاه برش نگاري 
با گس��یل پوزیترون براي ارس��ال اش��عه هایي که تومورها را در همان زمان ردیابي مي کند، استفاده کنند.این 
بازخورد برش نگاري با گسیل پوزیترون به سیستم اجازه مي دهد تا پرتوهایي قدرتمند ارسال کند و سلول هاي 
سرطاني را با دقت باالیي از بین ببرد.محققان امیدوارند که این »رادیوتراپي با هدایت زیست شناسي« باعث 
افزایش دقت، ایمني و اثربخشي درمان اشعه سرطان شود.پزشکان استنفورد قصد دارند آزمایش بالیني سیستم
X۱ را اواخر س��ال جاري در بیمارس��تان اس��تنفورد انجام دهند.اولین قدم آنها براي آزمایش نیز پس از تأیید 
س��ازمان غذا و دارو خواهد بود.دکتر »دنیل چانگ« ) Daniel Chang( گفت: به نظر من، این دس��تگاه 
در نوع خودش بهترین است چراکه این سیستم حاصل دو فناوري که یکي از آنها که در تشخیص و درمان 
سرطان استفاده مي شوند، است و این همان چیزي است که این موضوع را منحصر به فرد مي کند.پرتودرماني 
اغلب یکي از ابزارهاي اصلي است که براي درمان سرطان استفاده مي شود اما درماني که طي آن سیستم ها 
تومورها سرطاني را با ذرات پر انرژي از بین ببرند نیز با عوارضي همراه است زیرا پرتوهایي که براي تخریب 
سلولها ارسال مي شوند بین سلول هاي سرطاني و غیرسرطاني فرق نمي گذارد و سلول هاي سالم غالباً در خطر 
هستند.با استفاده از این فناوري جدید، اسکنر برش نگاري با گسیل پوزیترون بر اساس انتشار تومور، حتي در 
صورت حرکت تومور در هنگام نفس کشیدن بیمار، بازخورد مداوم در مورد مکان تومور را فراهم مي کند.این 
بازخورد برش نگاري با گسیل پوزیترون به پزشکان اجازه مي دهد تا حتي با تغییر مکان تومور بتوانند پرتوها را 

به سمت سلولهاي سرطاني ارسال کنند.

نمک زدایي از آب شور با یون زدایي خازني توسط محققان کشور
محققان دانش��کده مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر موفق شدند با فناوري نانو، از آب شور یون زدایي 
کنند.به گزارش مهر، محمد مهدي کاظم زاده دانش��جوي کارشناس��ي ارش��د رش��ته مهندسي شیمي گرایش 
جداسازي و مجري پروژه »بهبود جذب سطحي کامپوزیت کربني براي استفاده در نمک زدایي آب« گفت: ما 
توانستیم این روش را یک گام فراتر از روش آزمایشگاهي اجرایي کنیم و فرآیند نمک زدایي از آب شور را به 
نتیجه برسانیم.به گفته این محقق، روشي که ما در پیش گرفتیم پیش از اینها در قالب آزمایشگاهي انجام گرفته 
ولي به صورت پیوسته و یکبار گذر انجام نگرفته بود؛ اما ما موفق شدیم این روش را فراتر از حد آزمایشگاهي 
و نزدیک به حالت صنعتي اجرایي کنیم.کاظم زاده با بیان اینکه این روش به صورت پیوسته است، خاطرنشان 
کرد: در این پروس��ه عالوه بر س��اخت سیستم، با بهبود خواص الکترودهاي مورد استفاده در سامانه یون زدایي 
خازني با استفاده از نانو ذرات رسانا، عملکرد سیستم را بهبود دادیم.وي در خصوص مزایاي این روش در نمک 
زدایي آب گفت: در این روش آب شور از میان الکترودهاي کاتد و آند عبور داده شده و آنیون و کاتیون موجود 
در آن به صورت الکترواستاتیکي جذب الکترودهاي سیستم مي شوند.ازجمله مزایاي این روش کاهش پتانسیل 
رسوب گیري، فشار عملیاتي و انرژي مصرفي پایین در مقایسه با روش معمول اسمز معکوس را مي توان نام 
برد.به گفته وي، این سیس��تم آب را تصفیه مي کند و از انرژي آزاد ش��ده آن مي توان نیز بهره برد.یکي دیگر 
از مزایاي این س��امانه ماژوالر بودن آن اس��ت، یعني مشتري مي تواند میزان جریان متفاوتي را در طول مدت 
استفاده از سیستم عبور داده و ناخالصي هاي نمکي موجود در آب را به میزان نیاز خود کاهش دهد.وي با بیان 
اینکه در این روش کمتر از مواد و تجهیزات خارجي استفاده شده، بیان کرد: این تکنولوژي در حال رشد است 
و هم اکنون دو شرکت بین المللي سردمدار آن هستند، که با سرمایه گذاري حدودا پنج میلیون دالر توانستند 
این محصول را صنعتي کنند.همچنین سازمان فضایي ناسا از این تکنولوژي در سیستم هاي خود استفاده کرده 
است.وي با تاکید بر اینکه با توجه به مشکل کم آبي در کشور اجراي این پروژه ضروري است، بیان کرد: اکثر 
تجهیزات و مواد مصرفي براي ساخت این دستگاه در داخل کشور تولید مي شود لذا مي توان با تکمیل زنجیره و 
سرمایه گذاري کافي، ضمن جلوگیري از خروج ارز، با دستگاه اسمز معکوس که به صورت عام در صنایع جهت 
نمک زدایي در کش��ور وجود دارد، رقابت کرد.در گذشته کم توجهي هایي در خصوص توسعه فناوري در کشور 
وجود داشته، ولي اخیرا شاهد پویش هدفمند سرمایه گذاري در حوزه تحقیق و توسعه هستیم که امیدواریم، با 
حمایت مکفي مالي، امکان تکمیل فناوري و تجاري سازي آن فراهم گردد.این پروژه در سال ۹۲ با تمرکز بر 
روي ساخت ابر خازن توسط دانشجوي دکتري، خانم مهندس سارا مدني آغاز شد و در دو سال اخیر با تمرکز بر 
ساخت سامانه یون زدایي خازني )CDI( در آزمایشگاه مواد پیشرفته زیر نظر دکتر کاووس فالمکي استاد تمام 

دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر در حال توسعه است.

»رالف امرسون« که بود؟
رالْْف والْدو اِِمرسون، نویسنده، ادیب و فیلسوف معروف 
آمریکایی در ۲۵ مه ۱۸۰۳م در آمریکا به دنیا آمد.وي 
کودکي خود را در غم مرگ پدر و رنج تنگ دس��تي 
پش��ت س��ر نهاد و پس از اتمام دروس دانشگاهي 
خود، به مطالعه فلسفه وتاریخ پرداخت.وي در جواني 
راهي اروپا ش��د و پس از آشنایی با افکار دانشمندان 
و نویسندگان اروپایی، براي ایراد خطابه درباره فلسفه 
زندگي به سراسر آمریکا سفر کرد.هرچند در ابتدا قرار 
بود که وي به کلیسا بپیوندد، ولي بر اثر بیان نظرات 
مخالف کلیس��ا، مجبور به کناره گیري از آن گردید.
امرس��ون سپس خانه اش را در شهر کنکوْرْد، محفل 
اهل علم و ادب س��اخت و افکار فلس��في خویش را 
که بر مبناي سیر و سلوک گذارده شده و از حکماي 
ش��رق الهام گرفته ب��ود، عرضه کرد.وي در س��ال 
۱۸۳۶م رساله طبیعت را منتشر نمود که در آن عقیده 
خود را در مخالفت با فلسفه مادي بیان کرده و عالم 
طبیعت را مظهري از عالم معنوي و روحاني دانسته 
است.فلسفه امرسون، یک نظام فلسفي خشک نبود و 
ادعا نداشت که اندیشه اش از یک ثبات جزمي و یقیني 
برخوردار اس��ت.او بر این عقیده بود که همه آدمیان، 
اجزاي حیاتي یک وجود هستند و آن، بشریت است.
بنابراین کار ما آن اس��ت که وحدت و یک پارچگي 
انس��ان را به عنوان جزء و پ��اره اي از خداوند، دوباره 

مورد تایید قرار دهیم.

تردد زائران اربعين حسينی از مرز چذابه عکس: تسنيممشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران)272(
حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم 
ٍد َعْبِدَک  اهلل الرحم��ن الرحیم اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
��ٍد خدایا! ب��ر محّمد بنده و  َو َرُس��ولَِک َو آِل ُمَحمَّ
رس��ولت و آل محّمد درود فرس��ت، در این دعای 
ش��ریف پنج مرتبه صلوات بر محم��د وال محمد 
که رمز اس��تجابت دعاهاس��ت فرستاده شده است 
و در این فراز پایانی به این دو ویژگی اش��اره شده 

اس��ت.  یکی عبد بودن پیامبر خدا صلی اهلل علیه 
واله وس��لم که در بین تمام مقامات مهم رس��ول 
خ��دا صلی اهلل علیه واله وس��لم در قران و روایات 
ممت��از ترین آن همین عبد بودن اس��ت که س��ّر 
رس��یدن به تمام مقامات بلند الهی انسانی همین 
بندگی خداس��ت و ویژگی دیگر رسالت اوست که 
سیدالمرسلین و اش��رف المرسلین است می باشد، 

هر کس پیام های خداوند را که در قران و سخنان 
رس��ول اهلل المعظم صلی اهلل علیه واله وسلم آمده 
است را به مردم برس��اند قطعا مورد توجه خداوند 
واقع می شود و نزد خدا عزیز و محبوب می گردد، 
رس��الت آن حضرت کار رسانه ای قوی الهی بوده 
است که به نحو بایس��ته و شایسته انجام گردیده 

است.
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بازخوانی پرونده »اس��رار زرادخانه اتمی اس��رائیل« یک 
نمونه آش��کار از دالیل متعددی است که نشان می دهد 
چرا رفتار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درقبال 
ایران برخالف آنچه او ادعا می کند، سیاسی است. رافائل 
گروسی روز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در حاشیه نشست 
ش��ورای حکام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در وین، 
ادعایی را مطرح کرد که در س��ایه اظه��ارات تکراری او 
پیرامون اتهامات ساختگی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران، توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. او در کنفرانس 
مطبوعاتی با نمایندگان رسانه ها مدعی شد که رویکرد او 
در قبال فعالیت های هسته ای ایران سیاسی و متعصبانه 
نیست و درچارچوب وظایف حرفه ای او به عنوان مدیرکل 
آژانس، تعریف می شود. گروسی اینگونه ادعا کرد: اینکه 
آژانس خواس��تار توضیح درباره یکس��ری مسائل است و 
ای��ران به گونه ای که انتظار م��ی رود رفتار نمی کند و ما 
را به سیاسی کاری متهم می کند، مساله جدیدی نیست. 
وی با بیان این ادعا که پرونده ایران روشن است، مدعی 
شد: ما ذرات اتمی را در مکان هایی که قبال اعالم نشده و 
قرار نبود فعالیت اتمی صورت بگیرد پیدا کردیم و در حال 
بررسی هستیم. شما بگویید کجای این استفاده سیاسی 
از اختیارات من اس��ت. مدیرکل آژانس س��پس ادعا کرد 
که رفت��ار او درچارچوب وظایف آژانس و امیدوار اس��ت 
که ایران هرچه سریع تر در این زمینه همکاری کند. وی 
افزود: ما آماده هستیم و تمایلی به تشدید اوضاع نداریم. 
فقط می خواهیم که این مساله روشن شود. گروسی از سه 
سال پیش ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت های هسته ای 
اعالم نش��ده در مکان هایی در ایران خواند، مطرح کرده 
است. این ادعا نخس��تین بار از سوی نخست  وزیر وقت 
رژیم صهیونیس��تی مطرح و پس از آن توسط رسانه ها و 
مذاکره کنندگان غربی دامن زده ش��د. جمهوری اسالمی 
ای��ران هم ضمن رد ادعاهای مطرح ش��ده همواره تاکید 
کرده اس��ت که آژانس باید از هرگونه دستورکار سیاسی 
فاصل��ه گرفته و به ج��ای بزرگنمایی چند موضوع پیش 
پ��ا افتاده و بی اهمیت، موضع ش��فافی را در قبال تهدید 
هس��ته ای رژیم صهیونیس��تی و غیرقابل پذیرش بودن 
بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم اش��اعه و مخالفت 
مداوم آن با قرار دادن تمامی فعالیت ها و تأسیسات هسته 

ای خود تحت پادمان آژانس، اتخاذ کند.

رژی�م اتم�ی زرادخان�ه اس�رار پرون�ده بازخوان�ی ���
صهیونیستی

هفته نامه ساندی تایمز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۶ 
تصاویری را از نیروگاه هسته ای رژیم صهیونیستی منتشر 
و جهان را متحیر کرد. این تصاویر که توسط »مردخای 
وانونو« کارمند پیش��ین نیروگاه هسته ای دیمونا گرفته 
ش��ده بود، تردیدها درباره برنامه هسته ای این رژیم را از 
بین برد و وجود زردخانه هس��ته ای تل آویو را تایید کرد. 
تصاویر یادشده، نش��ان داد که رژیم صهیونیستی برنامه 
های هس��ته ای خود را تا چه حد پیش برده است. وانونو 
فاش کرد رژیم صهیونیس��تی پس از اشغال فلسطین در 
سال ۱۹۴۸ تالش کرده تا به سالح اتمی دست پیدا کند 
اما فعالیت های خود را مخفی نگه داش��ت تا باعث ایجاد 
واکنش در میان هم پیمانان خود، به دلیل اش��اعه سالح 
های غیرمتعارف در غرب آس��یا نش��ود. به گفته وانونو، 
رژیم صهیونیس��تی در توافق محرمانه با فرانس��ه سنگ 
بنای س��اخت راکتورهای هسته ای خود را گذاشت و به 
دنبال آن شروع به ساخت تجهیزات ساخت سالح نظامی 
هسته ای خود در دهه شصت میالدی کرد. وی افشا کرد 
که راکتورهای رژیم صهیونیستی برای تولید هرچه بیشتر 
ماده پلوتونیوم پیشرفته سازی می شوند و در همان سال 
۱۹۸۵ قادر به تولید ۱.۲ کیلوگرم پلوتونیوم در هر هفته بود 
که این میزان برای تولید ۱۲ کالهک هسته ای در سال 
کافی است. این افشاگری یهودی همچنین گزارش هایی 
را از چگونگ��ی فریبکاری کارشناس��ان آمریکایی که در 
دهه ۶۰ میالدی اجازه حضور در نیروگاه هسته ای رژیم 
صهیونیستی یافته بودند، ارائه داد و گفت: این کارشناسان 
ب��ه دیوارهای فرضی و پله ه��ای مخفی دقت نکردند و 
پی به این امر نبردند که ش��ش طبق��ه کامل زیر زمین 
در تاسیس��ات اس��رائیل وجود دارد. صهیونیست ها پس 
از افش��ای فیلم و تصاویر تاسیسات دیمونا مدعی شدند 
که فعالیت های هس��ته ای این رژیم صلح آمیز است. اما 
هیچ گاه معاهده منع گس��ترش سالح هسته ای را امضا 
نکردند و به همین دلیل راکتورهای دیمونا مورد بازرسی 
بی��ن المللی قرار نگرفت. آمریکا نیز درحالی از سیاس��ت 
تل آویو برای مخفی نگه داش��تن فعالیت های هسته ای 
خود حمایت کرده است که قوانین این کشور، تایید طرف 
هایی را که در تالش برای دس��تیابی س��الح هسته ای 

هستند، منع می کند. گفتنی است که وانونو بعدا به دلیل 
افش��ای اطالعات محرمانه هسته ای رژیم صهیونیستی 

طی عملیات جاسوسی ربوده و سربه نیست شد.
گروسیمدیریتآژانسراصهیونیستزداییکند ���

پرونده اس��رار زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی یکی از 
مجموعه دالیلی اس��ت که گروس��ی موظف است تا در 
چارچوب رویکرد بی طرفان��ه آژانس نگرانی های ایران 
در مورد ابعاد سیاس��ی احتمالی اقدامات آژانس را جدی 
گرفته و اقدامات مناس��ب را برای رف��ع این نگرانی ها 
اتخاذ کند. البته اس��تاندارد دوگانه آژانس به چشم پوشی 
از پرونده رژیم صهیونیس��تی محدود نمی ش��ود. به طور 
مثال، عدم گ��زارش فعالیت های اتمی ک��ره جنوبی در 
س��ال ۲۰۰۴ و یا مصر در س��ال ۲۰۰۵ بسیار مهم تر از 
ادعاها درباره ایران است، اما هیچ یک مورد توجه گروسی 
ق��رار ندارد. در مورد کره جنوبی، فاش ش��د که اورانیوم 
غنی شده تا درجه تس��لیحاتی در چارچوب فعالیت هایی 
ک��ه از آژانس مخفی بود، غنی ش��ده ب��ود. با این حال، 
تنها پرونده ایران به ش��ورای امنیت سازمان ملل ارجاع 
ش��د. در س��ال های اخیر، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به وضوح اس��تانداردهای حقوقی تحقیقات این سازمان 
را تحری��ف و عم��اًل یک نظام بازرس��ی مختص ایران 
ایج��اد کرده اس��ت. در واق��ع اتهامات مرب��وط به آنچه 
»ابع��اد نظامی احتمالی« برنامه هس��ته ای ایران نامیده 
می شود، محصول ادعاهایی است که توسط آژانس های 
اطالعاتی طرف های متخاصم به آژانس ارائه ش��ده که 
سهم ژئوپلیتیکی در تداوم بحران هسته ای و ممانعت از 
تحقق برجام دارند. اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس 
نیز همس��ویی مواضع مدیرکل پیشین آژانس با ایاالت 
متحده را در مورد ایران آش��کار می کند و این مساله به 
تنهایی باید برای رد صالحیت یا کنار گذاشتن برخی از 
افراد از پرون��ده ایران و ایجاد اصالحات اداری جدی در 
آژانس برای تضمین بی طرفی آن کافی باش��د. واقعیت 
این اس��ت که آقای گروسی به خوبی می داند که پرونده 
هسته ای ایران به شدت سیاسی شده و در معرض انواع 
نفوذ و فش��ارهای »غیر فنی« اس��ت. از این منظر حتی 
انکار این واقعیت بدیهی به خودی خود سیاس��ی است و 
گروس��ی باید از اداره آژانس به گونه ای که مقامات رژیم 

صهیونیستی تمایل دارند پرهیز کند. 

سیاسی کاری گروسی در مدار صهیونیست ها

به گزارش »عصر ایرانیان«، برخی شبکه های اجتماعی 
خب��ری مبنی بر اس��تعفای محمد هادی زاه��دی وفا از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کردند، پایگاه 
اطالع رس��انی دولت خبر مذکور را تکذیب کرده و آن را 
جعلی دانست. در این شایعه عنوان شده که زاهدی وفا از 

سرپرستی وزارت کار و معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی 
کار انصراف داده اس��ت. محمد ه��ادی زاهدی وفا بعد از 
استعفای حجت اهلل عبدالملکی از وزارت کار در تاریخ ۲۴ 
خرداد به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. طبق 
قانون، دولت س��ه ماه فرصت داشت که وزیر پیشنهادی 

خ��ود را به مجلس معرفی کند و دولت هفته گذش��ته به 
صورت رس��می زاهدی وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی 
کار به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد اما با توجه به 
تعطیلی مجلس از تاریخ ۲۴ شهریور ادامه کار سرپرست 

وزارت کار منوط به موافقت رهبر انقالب است.

استعفای زاهدی وفا تکذیب شد
خبر استعفای سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکذیب شد.
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