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 حضور ایران در منطقه
 امنیت ساز است

رئیس جمهور در گفتگو با شبکه C.B.S آمریکا:

 تحریم ها ما را متوقف نکرد
 برای رسیدن به توافق خوب و رفع تحریم ها جدی هستیم

نیم میلیون مسکن خالی در تهران داریم
ورزش��يبیژن نوباوه: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
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با تعریف 800 پروژه شهری آبرسانی در یکسال گذشته 
ناترازی منابع و مصارف آب ش��رب بیش از 100 شهر 
کشور به پایدار حل شده و همچنین با سرعت گرفتن 
طرح جهاد آبرسانی 1300 روستا با جمعیت 1 میلیون 
و 200 هزار نفر به ش��بکه آب ش��رب متصل ش��دند. 

تابستان سال گذشته همزمان با...

 برطرف شدن تنش آبی بیش از
 100 شهر طی یک سال 

1300 روستا به شبکه آب شرب متصل شدند

حذف ارز ۴200 تومانی و اجرای طرح مردمی س��ازی 
یارانه ها در اواخر اردیبهشت ماه امسال هرچند با گرانی 
در ابت��دای امر همراه بود ام��ا در نهایت موجب ثبات 
قیمت ها در طول چهار ماه اخیر ش��د.به گزارش ایرنا، 

اجرای طرح مردمی سازی که در...

آرامش در بازار کاالهای 
اساسی حاکم است

خرید گندم ۵۸ درصد افزایش یافت

با گذشت 4 ماه از اجرای طرح مردمی سازی يارانه ها؛

رئیسسازمانانرژیاتمی:
صهیونیست ها مرجع 
تقلید آژانس شده اند

 

 سه چیز است که محبت آورد، قرض دادن، فرو تني و بخشش. امام صادق)ع(
سرمقاله

یادداشت

مذاکره مستقیم با آمریکا 
هیچ نتیجه ای ندارد

شهریارحیدری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
تجربه سال های گذشته 
ثاب��ت کرده اس��ت که 
آمری��کا در مقابل ایران 
قطعا  ن��دارد،  صداق��ت 
آمریکا با اعمال تحریم ها و اس��تفاده از 
ظرفیت بین المللی علیه ایران، تحریک 
جریان ها و گ��روه های معاند و مخالف 
جمهوری اس��امی ای��ران، قابل اعتماد 
نیست. جمهوری اسامی ایران کشوری 
قدرتمند و صاحب نام اس��ت، از آنجایی 
که آمریکا با ایران صادق نیست مذاکره 
با این کشور س��خت است مگر اینکه با 
لغ��و تحریم ها و جبران خس��ارت های 
گذشته ثابت کند قابل اعتماد بوده، چنین 
اقدامات��ی می تواند در ترمیم روابط موثر 

باشد. آمریکا تا امروز...
ادامهدرصفحه���2

 واشنگتن نشان داد 
که بدعهد است

محمدحسنآصفری ���
نایبرئیسکمیسیونامورداخلیکشور

وشوراهادرمجلس
س��فر رئی��س جمه��ور 
ب��ه نیوی��ورک در حالی 
ص��ورت گرفت ک��ه بر 
اینکه ب��ا آمریکا مذاکره 
مستقیم صورت نمی گیرد، تأکید شد، این 
موضوع مربوط به االن نیست هر زمانی 
که قرار بود سفری به آمریکا داشته باشیم 
صحبت از مذاکرات رو در رو با آمریکایی 
ها بوده، حتی در دولت گذش��ته در سطح 
وزرای خارجه مذاکره ای انجام شده است. 
از آنجایی که در گذشته از آمریکایی ها بی 
اعتمادی و بدعهدی دیده ایم لزومی نمی 
دانیم مذاکره ای انجام شود. در گذشته 6 
بار در موضوعات مختلف از جمله عراق، 
سوریه و برجام با آمریکا پای میز مذاکره 

نشسته ایم ...
ادامهدرصفحه���2
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فرمان��ده کل ارتش گفت: نظام جمهوری اس��امی ایران، 
پرچم اس��تقال کش��ورمان را در جهان برافراشته کرده و 
تاکنون اجازه کوچک ترین اقدامی را علیه اس��تقال کشور 
به دشمن نداده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش در اختتامیه بیستمین دوره رزم مقدماتی 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش که در مرکز آموزش 
شهدای وظیفه نزاجا برگزار شد، با گرامی داشت هفته دفاع 
مقدس گفت: به ش��هدای دفاع مقدس درود می فرستیم و 
آن روز هایی را که برای آزادی خواهان و حق طلبان دنیا که 
الگو و سرمش��ق آفرین است، گرامی می داریم. وی در ادامه 
با اشاره به حضور افسرانی از »فراجا« در این دوره آموزشی 
عنوان کرد: امس��ال هم توفیق حضور جمعی از فراجا را در 

میان افسران ارتش داریم؛ فراجا یکی از بخش های خدوم، 
پرکار، سودمند و مفید برای ملت عزیز است. وی ادامه داد: 
کارکنان فراجا به عنوان مدافعان امنیت و نظم اجتماعی، در 
جای  جای این مملکت مشغول به خدمت به مردم هستند و 
ما قدردان این عزیزان هستیم. امیر موسوی سپس با اشاره 
به خدمات و تاش های س��خت و ش��بانه روزی نیرو های 
کش��وری و لش��کری در ایام اربعین گفت: امسال حرکت 
بزرگ شبانه روزی را که ده ها برابر سال های گذشته در آن 
خدمت رسانی شد در عرصه اربعین حسینی شاهد بودیم که 
جای قدردانی و تشکر دارد. وی بیان کرد: ارتش جمهوری 
اسامی برابر قانون اساسی، مأموریت پاسداری از استقال و 
تمامیت ارضی نظام جمهوری اسامی را بر عهده دارد و شما 

افسران و فرماندهان آینده، چنین ارتشی هستید و آماده اید 
این مأموریت بسیار مهم و حیاتی را به بهترین نحو ممکن 
به انجام برسانید. فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: تاریخ 
گواه اس��ت که پیشینیان ما با تمام توان و با توکل به خدا، 
بار سنگین مسئولیت خطیر پاسداری از استقال و تمامیت 
ارضی را برعهده گرفتند و در هش��ت سال دفاع مقدس از 
آن س��ربلند بیرون آمدند. سرلشکر موس��وی افزود: امروز 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران به برکت خون شهدا 
و ایثارگ��ران دوران دفاع مقدس، هر روز بالنده تر، قوی تر و 
مقتدرتر به پیش می رود؛ این نظام، پرچم استقال کشورمان 
را در جهان برافراش��ته ک��رده و تاکنون اجازه کوچک ترین 

اقدامی را علیه استقال کشور به دشمن نداده است. 

 اجازه کوچک ترین اقدامی علیه کشور را به دشمن نمی دهیم
سرلشکر موسوی:



سرمقاله

يادداشت

اخبار

سه شنبه 29 شهريور 1401  23 صفر 1444
20 سپتامبر  2022   شماره 3653

2
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ايران و جهان

 مذاکره مستقیم با آمریکا
 هیچ نتیجه ای ندارد

ادامهازصفحهیک ���
...گامی برای جلب اعتماد جمهوری اسامی 
برنداش��ته اس��ت بنابراین مذاکره مستقیم با 
آمریکا س��ودی ن��دارد، از ای��ن جهت رئیس 
جمهور تاکید داش��ته مذاکره مستقیم صورت 
نم��ی گیرد زیرا عایدی ب��رای ایران نخواهد 
داش��ت. آمریکا طی چند روز گذشته تحریم 
چند شرکت ایران در دستورکار خود قرار داده 
است، مذاکره با کشوری که چنین روحیه ای 
دارد بی معنا اس��ت، گفتگو با کشوری انجام 
می ش��ود که نگاه خصمانه نداش��ته باشد اما 
واش��نگتن در یک س��ال گذش��ته در مقابل 
تهران رویکرد خصمانه داشت و از همه اهرم 
ها برای تحریم ایران اس��تفاده کرده اس��ت. 
عملکردهای آمریکا و تحلیل های دیپلماسی 
جمهوری اس��امی نش��ان می دهد در حال 
حاضر گفتگوی مستقیم با آمریکا هیچ نتیجه 

ای ندارد.

 واشنگتن نشان داد 
که بدعهد است

ادامهازصفحهیک ���
...اما ج��ز بدعهدی، بد اخاقی و بی تعهدی 
از آمریکای��ی ها نتیجه ای نگرفته ایم. دولت 
و مردم ای��ران به آمریکایی ها اعتماد ندارند، 
الزمه انجام مذاکره مستقیم ایران و آمریکا، 
اثبات صداقت از سوی کاخ سفید است، باید 
اموال بلوکه ش��ده ایران را آزاد کنند و دست 
از تحری��م های یکجانبه، تحریم دارو و مواد 
غذایی دس��ت بردارند. آمریکایی ها زیر میز 
توافق برجام زده اند چطور می توان با چنین 
روحیه ای وارد مذاکره مجدد شد. ایران ترسی 
از مذاکره با آمریکا ندارد، ما دارای تمدن هزار 
ساله هستیم و اهل گفتگو و گفتمان هستیم، 
با این حال اعتقاد داریم باید دو طرف مذاکره 

به تعهدات خود پایبند باشند. 

صهیونیست ها مرجع تقلید آژانس شده اند
رئیس س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: اتهامات 
علیه ایران را اسرائیل مطرح کرد اما االن برای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، اسرائیل مرجع 
تقلید شده است!  به گزارش »عصر ایرانیان«، 
محمد اسامی رئیس سازمان انرژی اتمی در 
جریان گفتگو با برنامه صف اول ضمن اشاره به 
دستاوردهای اخیر صنعت هسته ای کشورمان 
گفت: در حوزه سامت و پاسما درمانی اخیراً 
بر روی سه بیمار در تهران روند درمانی انجام 
شد که نتیجه ی مثبتی داش��ت. وی افزود: به 
دنب��ال این هس��تیم، جوی ک��ه علیه صنعت 
هسته ای کشورمان به راه افتاده است تا مسیر 
ما را مسدود کنند، با اس��تفاده از دستاوردهای 
گوناگون و متنوع از بین ببریم. رئیس سازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: در حوزه شرکت های 
دانش بنیان نیز در سازمان انرژی اتمی مرکزی 
را برای تعامل پژوهش��گران و سرمایه گذاران 
فراهم کردیم. اس��امی گفت: روایتگری که 
صهیونیس��ت ها و غربی ها از برنامه هسته ای 
ایران می کنن��د و اتهاماتی ک��ه علیه صنعت 
هس��ته ای ما دارند از 20 سال پیش ادامه دارد. 
وی افزود: از 20 سال پیش جریانی علیه صنعت 
هسته ای کشورمان توسط منافقین و به رهبری 
صهیونیست ها در مسیر سازمان های بین المللی 
مانند شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی قرار گرفت که در نهایت منجر به اعمال 

تحریم های سنگین علیه ایران شد.

پهپادهای ایرانی قواعد بازی در جنگ 
اوکراین را تغییر داده اند

خبرنگار شبکه آلمانی اعام کرد: پهپادهای 
انتحاری ایرانی بسیار قدرتمند بوده و کارآیی 
باالیی دارند. نیروهای روس��ی از این پهپادها 
در زاپروژیا برای هدف قرار دادن تس��لیحات 
آمریکایی اس��تفاده می کنند. خبرنگار شبکه 
آلمان��ی ولت در گزارش��ی اع��ام کرد: یک 
موضوع امروز توجه من را در بررس��ی اخبار 
رس��انه های غربی به خود جلب کرده است. 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال به نقل از منابع 
آمریکایی نوشت که ارتش روسیه هم اکنون 
به طور گسترده از پهپادهای انتحاری ایرانی 
به ویژه ش��اهد 136 در عملیات های نظامی 
هر روزه خود اس��تفاده می کن��د، اقدامی که 
م��ی تواند قواعد بازی در جن��گ اوکراین را 
تغییر دهد. وی اف��زود: این نوع از پهپادهای 
انتحاری ایرانی بسیار قدرتمند بوده و کارایی 

باالیی دارند.

سفر »علی باقری« به نیویورک ارتباطی 
با مذاکرات ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر »علی 
باق��ری« به نیویورک ارتباط��ی به گفتگوی 
دوجانبه با مقامات آمریکایی در بحث هسته ای 
و هیچ موضوع دیگری ندارد و نخواهد داشت. 
به گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، ناصر کنعانی 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی صبح امروز در 
نشس��ت خبری با اشاره به تحوالت در حوزه 
قفقاز جنوبی، گفت: موض��ع صریح ایران در 
قبال تح��والت در منطقه قفقاز جنوبی بارها 
در س��طوح مختلف به صورت رس��می بیان 
شده است و هیچ گونه ابهامی وجود ندارد. وی 
با بیان اینکه متأس��فانه از روز سه شنبه هفته 
گذشته شاهد آغاز درگیری های جدید مرزی 
بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
بودیم که به کشته و زخمی شدن جمع زیادی 
از طرفین منجر شده است، افزود: ایران مبتنی 
بر سیاس��ت همسایگی و تاش برای کمک 
سازنده به حل و فصل بحران های منطقه ای 
در س��ریع ترین زم��ان ممک��ن وارد عمل و 
تاش های سیاس��ی شد. سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی اضافه کرد: در این ارتباط گفتگوی 
نخس��ت وزیر ارمنس��تان با رئی��س جمهور 
کش��ورمان انجام و رئیس جمهور دیدگاه ها و 
مواضع ایران را بیان و توصیه های سیاس��ی 
خود را به طرف ارمنستانی منتقل کرد. بعد هم 
گفت وگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای 
آذربایجانی انجام ش��د. کنعانی با بیان اینکه 
ایران همانند سابق که از ابتدای بحران از هیچ 
کمکی برای پایان درگیری ها دریغ نکرده بود، 
با سرعت عمل وارد و با تاش های دیپلماتیک 
ت��اش کرد آت��ش بس برق��رار و آرامش به 
مرزه��ای دو کش��ور برگردد، اف��زود: مواضع 
اصولی ایران واضح است و معتقد به ضرورت 
استفاده از رویکرد و راهکارهای سیاسی برای 
پایان دادن ب��ه درگیری ها و کاهش تنش و 
ورود به گفتگوهای سیاسی برای حل و فصل 

اختافات دو کشور هستیم. 

آمریکا برای جدایی طلبان تایوان 
»پیام اشتباه« نفرستد

وزارت امور خارجه چی��ن به اظهارات رئیس 
جمه��ور آمری��کا مبنی بر دفاع واش��نگتن از 
تایوان در صورت حمله احتمالی پکن به این 
جزیره، واکنش نش��ان داد. به گزارش رویترز، 
مائ��و نینگ، س��خنگوی وزارت خارجه چین 
در واکن��ش ب��ه اظهارات جو بای��دن، رئیس 
جمهوری آمریکا که گفته بود واش��نگتن در 
صورت حمله چین به تای��وان، از این جزیره 
دفاع خواهد کرد، گفت که پکن برابر اقداماتی 
که به تجزیه چین بیانجامد، حق اقدام مقتضی 
را برای خ��ود محفوظ می داند. نینگ در یک 
نشست مطبوعاتی اظهار داشت: برای الحاق 
صلح آمیز، از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم. در 
عین حال، هیچگونه فعالیت تجزیه طلبانه ای 
را تحم��ل نخواهی��م ک��رد. وی همچنین از 
آمریکا خواس��ت تا مس��ائل مربوط به تایوان 
را »با احتیاط و به درس��تی« مدیریت کرده و 
برای نیروهای جدایی طلب تایوان، »پیام های 
اشتباه« ارسال نکند. نینگ همچنین به آمریکا 
هشدار داد که به روابط پکن-واشنگتن و صلح 
تنگه تایوان، لطم��ه جدی وارد نکرده و ادامه 
داد: تنها یک چین در جهان وجود دارد، تایوان 
بخشی از چین بوده و دولت و جمهوری خلق 

چین تنها دولت مشروع این کشور است.

چگونه سازمان »سیا« اعتبار و اقتدار 
آمریکا را نابود کرد؟

اقدامات مخفیانه سیا همچون اجرای کودتا 
در ایران و گواتماال، نه تنها کشورهای جهان 
را از آمری��کا دور می کند که ادعای س��ران 
واش��نگتن مبنی بر رهب��ری اخاقی جهان 
را نی��ز نقش بر آب خواهد س��اخت. روزنامه 
»گاردین« در گزارش��ی به شیفتگی ایاالت 
متحده به جاسوس��ی های پرخ��رج از اوایل 
شکل گیری این کشور تا کنون پرداخته است 
که چگونه مأموریت های خرابکارانه سیا طی 
دهه های اخیر به بی اعتمادی جهان نسبت 
به ایاالت متحده دامن زده و اقتدار آمریکا را 
تضعیف کرده اس��ت. در ادامه بخش هایی از 
آن را می خوانی��م؛ »رودری جفریس جونز« 
اس��تاد بازنشس��ته تاریخ آمریکا در دانشگاه 
ادینبورگ، در گزارش��ی ب��ه طور خاصه به 
خسارات ناش��ی از عملیات مخفی آمریکا از 
کودتای ایران گرفته تا جنگ عراق پرداخته 
است. این تاریخچه مختصر سیا، بزرگترین 
موفقیت ها و نیز بزرگترین ناکامی ها و فجایع 
آژانس اطاعات مرک��زی را در برمی گیرد 
ک��ه از حمایت مال��ی در کودت��ای ایران و 
گواتماال گرفته تا مبارزات مخفیانه فرهنگی 
و سیاس��ی به منظور شکست کمونیسم در 
اروپ��ای غربی طی ده��ه 1۹۵0 از آن جمله 
اس��ت. همچنین در این نوشتار به نقش سیا 
در زمینه ساح های کشتار جمعی عراق که 
هرگز در این کش��ور وجود نداش��ت و یافت 
نش��د و نیز شکنجه هایی که در طول جنگ 
»جورج دبلیو بوش« علیه تروریس��م انجام 

داد، پرداخته شده است.

اخبار

نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: فقط در 
تهران بیش از نیم میلیون مسکن خالی داریم و صاحبان خانه های خالی 
ابایی ندارند که خانه هایش��ان خالی بمان��د. بیژن نوباوه وطن در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره وضعیت مسکن، گفت: ساخت مسکن اهمیت زیادی 
دارد. در طرح مسکن مهر شاهد بودیم که بسیاری از اقشار پایین و متوسط 
جامعه توانستند از این طریق صاحب خانه شوند. وی در ارزیابی از اجرای 
قانون جهش تولید مس��کن، افزود: باید ب��ه دولت فعًا فرصت دهیم. به 
نظرم باید یک س��ال دیگر به دولت فرصت داد و س��پس عملکرد دولت 
در زمینه س��اخت مسکن را قضاوت کرد. نماینده مردم تهران در مجلس 

ش��ورای اس��امی با بیان اینکه قطعاً دولت قانون جهش تولید مسکن را 
اجرایی خواهد کرد، اظهار کرد: االن در ش��هرهای بزرگ، مس��کن حکم 
کاالی س��رمایه ای را پیدا کرده اس��ت. نوباوه تصریح کرد: فقط در تهران 
بیش از نیم میلیون مس��کن خالی داریم و صاحبان خانه های خالی ابایی 
ندارند که خانه هایش��ان خالی بماند چرا که تفکرشان بر این است که هر 
چقدر زمان بگذرد، قیمت خانه گران تر می ش��ود. وی با تاکید بر ضرورت 
س��اماندهی اجاره بهای مسکن، گفت: اگر نرخ اجاره بهای مسکن کنترل 
ش��ده و از صاحبان خانه های خالی مالیات اخذ ش��ود، قطعاً این مشکل تا 
میزان قابل توجهی حل خواهد شد و دیگر شاهد این حجم از خانه خالی 

نخواهیم بود. نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسامی 
افزود: قانون مالیات بر خانه های خالی یک قانون بس��یار خوب و مترقی 
اس��ت اما متأسفانه به طور دقیق اجرا نمی ش��ود. ما خأل قانونی نداریم و 
فق��ط در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین تا حدی مش��کل داریم. نوباوه با 
بیان اینکه نظارت ما در کل سیس��تم دولتی ضعیف است و اگر نظارت ما 
قوی باش��د از نظر وضع قوانین هیچ مشکلی نداریم، تاکید کرد: ما قانون 
به اندازه کافی داریم و به جای قانون گذاری متعدد، نظارت های میدانی و 
سیستماتیک اهمیت دارد. اگر ضعف ما در حوزه نظارتی مرتفع شود، بیش 

از 80 درصد از نیاز تقنینی ما از بین می رود.

نیم میلیون مسکن خالی در تهران داریم
بیژن نوباوه:

حضور ایران در منطقه امنیت ساز است
رئیس جمهور در گفتگو با شبکه C.B.S آمریکا:

رئیس جمه��ور گف��ت: صنایع نظام��ی ما ام��روز کاما 
می تواند در مقابل دشمنان قدرت بازدارندگی داشته باشد، 
ای��ن قدرت نظام��ی را به نفع ای��ران و منطقه می دانیم، 
حضور جمهوری اس��امی در منطقه امنیت س��از است. 
حجت االسام س��ید ابراهیم رئیس��ی در آستانه سفر به 
نیویورک به منظور ش��رکت در هفتاد و هفتمین نشست 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد گفتگویی با ش��بکه 
تلویزیونی CBS آمریکا داشت که متن کامل این گفتگو 

در زیر منتشر می شود:
:آق�ایرئی�سجمه�ورهمانط�ورکه ���CBSخبرن�گار
میفرمایی�دصنعتهس�تهایرابرایاه�دافصلحآمیز
میخواهی�داماش�مااوالازاینصنعتب�رایتولیدبرق
اس�تفادهمیکنی�دوثانی�ابرخ�یاس�نادوج�ودداردکه

فعالیتهایغیرصلحآمیزداشتهاید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم. در مورد مذاکرات هسته ای آنچه 
به پیشینه این مساله برمی گردد آن است که آمریکایی ها 
از برجام خارج ش��دند و اروپایی ها به تعهدات خود نسبت 
به ملت ایران عمل نکردند. اما جمهوری اسامی ایران به 
تعهدات خود پایبند بود و طبق نظر آژانس نه یک بار بلکه 
بارها اعام کرده که ایران به تعهدات خود در برجام عمل 
کرده است. نقض این تعهد اول از ناحیه آمریکایی ها اتفاق 
افتاد بعد هم عدم انجام تعهدات از ناحیه اروپایی ها اتفاق 
افتاد. مذاکرات برای رفع تحریم ها بود چون این تحریم ها 
علیه ملت ایران ظالمانه اس��ت، این ظلمی است به ملت 
ایران. وقتی که ایران به تعهدات خود عمل کرده اس��ت 
چرا تحریم ش��ود؟ ضمن اینکه باید توجه داش��ته باشیم 
کسی نمی تواند برای حق برخورداری جمهوری اسامی 
ایران از داش��تن دانش و صنعت هس��ته ای محدودیت یا 
ممنوعیت ایجاد کند. بارها هم جمهوری اسامی اعام 
کرده که در دکترین دفاعی خود س��اح هسته ای وجود 
ن��دارد و آ نچه که مورد تاکید جمهوری اس��امی بوده و 
هست، بهره بردن از دانش هسته ای است که هم اکنون 
این دانش در ایران بومی ش��ده اس��ت. بارها به این نوع 
ادعاهای بی اس��اس پاسخ داده ش��ده است. دوربین های 
آژانس در مراکز هسته ای فعال بوده و گفته شده که آنچه 
که تاکنون در جمهوری اسامی اتفاق افتاده در راستای 
اس��تفاده صلح آمیز است. بارها اعام کرده ایم با توجه به 
توانمندی در این حوزه، بهره مندی از صنعت هس��ته ای 
فقط در جهت مصارف صلح آمیز اس��ت. چرا نس��بت به 
اس��تفاده صلح آمیز از صنعت هسته ای محدودیت ایجاد 
می کنند. امروز در حوزه های درمانی، کشاورزی، نفت، گاز 
و بسیاری از حوزه ها از صنعت هسته ای استفاده می شود 
و این اس��تفاده صلح آمیز حق ملت ایران است. چرا ایران 
از این حق محروم ش��ود؟ علیرغم همه این ادعاهایی که 
بعضا آژانس و یا کش��ورهای اروپایی می کنند، آژانس در 
1۵ گزارش خود اعام کرده که ایران هیچ گونه - صریح 
می گویم - در استفاده صلح آمیز از صنعت هسته ای پای 
خود را فراتر نگذاش��ته و تخلفی ندارد. آژانس تاکنون 1۵ 

بار بیانیه داده است.
:آی�امیخواهی�دب�هتواف�ق)برجام( ���CBSخبرن�گار
بازگردید؟چ�راکهمیدانیدبرخیمقام�اتآمریکاییبر
ای�نباورندکهش�ماقصدبازگش�تبهتواف�قبرجامرا
نداری�د.درمذاکراتبرایرس�یدنبهی�کتوافقخوب

جدیهستیم.
م��ا بارها اعام کردیم که در مذاکرات برای رس��یدن به 
ی��ک توافق خ��وب و عادالنه و پیگی��ری رفع تحریم ها 
جدی هس��تیم. این ادعا )عدم تمایل ایران به بازگش��ت 
ب��ه برجام( هم از همان ادعاهای بی اساس��ی اس��ت که 
مطرح می کنند. االن مشکل توافق کجاست؟ چه کسی 
و چه جایگاهی برای توافق مش��کل ایجاد کرده اس��ت؟ 
آمریکایی ها تصمیم نمی گیرند. مسئله خیلی روشن است؛ 
ما اع��ام کردیم که یک��ی از نکاتی که ض��رورت دارد 
رف شکنی آمریکایی ها ممکن است برای آنها آسان باشد 
که خیلی راحت بخواهند پیمان خودشان را نقض کنند و 
بیایند و راحت بگویند که ما گویا پیمانی را نبستیم. اما به 
راستی پیمان و میثاق بستن راهکارش همین است؟ اگر 
در دنیا بین کشورها میثاقی بسته شود و سپس یک طرف 
بیاید بصورت یکطرفه بگوید که من از پیمان خارج شدم 
اص��ا جایی برای پیمان بس��تن در دنیا می ماند؟ آمریکا 
می خواه��د در برابر این نقض پیمان چه جوابی بدهد؟ به 
م��ردم خودش چه جوابی می خواهد ده��د؟ به مردم دنیا 
چه جوابی می خواهد بدهد؟ می خواهد بگوید که من یک 
پیمانی را بس��تم و بعد هم ب��ه راحتی از این پیمان خارج 
ش��دم؟ این کاِر آمریکایی ها مورد سرزنش همه دنیا قرار 

گرفت.
:براساسگفتههایتانسوالمیکنم. ���CBSخبرنگار
آیاش�ماب�راینباورهس�تیدکهدرآین�دهنمیتوانیدبه
آمریکاییه�ااعتمادکنید؟وب�هخاطرهمینموضوعاین
س�والراک�ردمکهآیاقصدبازگش�تب�هتوافقبرجام
راداری�د؟چ�راکهبهنظرمیرس�دبهمااعتم�ادندارید.
همانط�ورکهمیدانیدپرزیدنتبایدنایناختیارراندارد

کهچیزیرابهرئیسجمهورآتیآمریکاتحمیلکند.

ما ب��ه دلیل رفتاری که از آمریکایی ه��ا تاکنون دیده ایم 
نمی توانی��م به آن ها اعتماد کنیم و لذا اگر تضمین وجود 
نداش��ته باش��د به آمریکایی ها اعتمادی نیست کمااینکه 

بارها پیمان ها را نقض کرده اند.
:بهنظرمیرسدکهشایداصالتوافقی ���CBSخبرنگار

شکلنگیرد.
اگ��ر ما بتوانیم از این توافق منافع اقتصادی مان را تامین 
کنی��م و آنچه که جمهوری اس��امی ب��ر آن تاکید دارد 
یعنی »رفع تحریم های ظالمانه«، »تضمین اعتمادآفرین 
و اطمینان بخ��ش« و »حل و فصل مس��ائل پادمانی به 
ص��ورت قطعی« محقق ش��ود یک تواف��ق خوب کاما 
امکانپذیر است. ما نش��ان دادیم هم در مذاکرات صادق 
هستیم و هم به دنبال یک توافق خوب با رفع تحریم ها 

هستیم.
:اگرتوافقیش�کلبگیردآیاحاضرید ���CBSخبرن�گار
کهچهارآمریکاییراکهدرایرانزندانیهس�تندراآزاد
کنید؟آیااینمیتواندبخشیازموضوعاتتوافقباشد؟
م�ادی�روزدرپایتخت)ته�ران(ودرب�ازاربودیم،مردم
رفتاربسیاردوستانهاینس�بتبهآمریکاییهاداشتندو
مهماننوازومهربانهس�تندوداش�تمفکرمیکردمکه
آی�اهنوزبهآمریکابهعنوانش�یطانبزرگنگاهمیکنند

یاخیر؟
اص��وال ما ب��ا حب��س و زندانی کردن هیچ ک��س موافق 
نیس��تیم. اما اگر فردی جرمی مرتکب شده باشد طبیعتا 
باید دس��تگاه قضایی به این جرم رسیدگی کند. افرادی 
که در زندان هستند با حکم قاضی در زندان بسر می برند. 
این افراد دارای تابعیت ایرانی هستند. ما تابعیت مضاعف 
را در قانون اساسی خود به رسمیت نمی شناسیم. یعنی اگر 
کسی تابعیت ایرانی داشت مرتکب جرمی شد یا تابعیت 
آمریکایی داش��ت و در ایران مرتکب جرمی ش��د طبیعتا 
قابل پیگیری اس��ت. دستگاه قضایی بنا بر ادله به پرونده 
رسیدگی می کند. بارها اعام کرده ایم که دستگاه قضایی 
در ایران مس��تقل اس��ت و به اتهامات رسیدگی می کند. 
پیوند زدن مس��ئله زندانیان به برجام یا توافق کاِر درستی 
نیس��ت. این موضوع خودش یک مسئله مستقلی است 
آمریکایی ها در این موضوع دارند کار سیاس��ی می کنند. 
ایرانی های بیگناهی در زندان های آمریکا هستند که تنها 
جرم آن ها دور زدن تحریم ها بوده است. آنها گناهی نکردند 
که در زندانهای آمریکا بمانند، بلکه باید کنار خانواده های 
خ��ود بازگردند. بارها به آمریکایی ها اعام ش��ده که این 
موضوعات می تواند با دستگاه قضایی جمهوری اسامی 
ای��ران مورد گفتگو قرار بگیرد ام��ا آمریکایی ها باز هم با 
این موضوع سیاسی برخورد می کنند و آزادی زندانیان را 
به برجام پیوند می زنند، درحالی که این موضوع می تواند 
به عنوان یک مسئله مستقل انسان دوستانه بین دو کشور 
حل ش��ود. چه زندانیان بیگناهی تنها بدلیل تاش برای 
دور زدن تحریم  ها که در زندان های آمریکا بسر می برند. 
اگر آمریکایی هایی در ایران مرتکب جرمی ش��ده باشند 
قابل بررسی است اما این مساله را به برجام پیوند می زنند. 
در هر صورت بنده مایل نیس��تیم کسی در زندان بماند و 

این موضوعات قابل بررسی و گفتگو است.
:بهنظرمیرسدکههیچفضایاامکانی ���CBSخبرنگار
ب�رایبرگ�زاریمذاکراتمس�تقیمیارف�عتنشهابین
ایرانوآمریکاوجودندارد.آیاباوجوداینحجمازنفرت
امکانبرگزاریمذاکراتمستقیموارتباطمستقیممیان

امریکاوایرانوجوددارد؟
آنچه که از آمریکایی ها در ذهن مردم ایران در این سال ها 
وجود دارد شامل مس��ائلی چون ساقط کردن هواپیمای 
مس��افربری، تحریک صدام به جن��گ با ایران و حمایت 
از گروه های تروریس��تی و منافقین اس��ت. منافقینی که 
1۷ هزار نفر از مردم ایران را در کوچه و بازار به ش��هادت 
رساندند و رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسامی 
ایران را ش��هید کردند امروز تح��ت حمایت آمریکایی ها 
هستند اینها در ذهن مردم ایران است. چگونه مردم ایران 

می توانند نسبت به اقداماتی که آمریکا انجام داده بی تفاوت 
باشند. همچنان در ذهن ملت ایران سواالت جدی وجود 
دارد. چرا اینقدر ظلم به مردم ایران انجام دادند؟ مگر مردم 
ایران چکار می خواستند انجام دهند؟ مگر مردم ایران بجز 
استقال، آزادی و توجه به آرمان های خود حرف دیگری 
دارن��د؟ چرا اینقدر ب��ه ملت ایران ظلم می ش��ود؟ مردم 
می گویند چرا حق مردم فلس��طین اینقدر واضح ۷0 سال 
ضایع می شود؟ این سواالت برای ملت ایران هست. باید 

آمریکایی به این سواالت پاسخ بدهند.
:تحریمه�اواقعاازنظ�راقتصادیبه ���CBSخبرن�گار

کشورشماآسیبمیرساند.
ما تجربه مذاکرات با آمریکایی ها را در موضوعاتی چون 
»دف��ع ظلم صدامیان« و »رفع تحریم های هس��ته ای« 
داریم اما تاکنون از مذاکره با آمریکاها هیچ نفعی نصیب 
ملت ایران نش��ده است. یعنی آمریکایی ها در مذاکرات و 
انجام تعهدات خود نس��بت به ملت ایران پایبندی نشان 
ندادند و این سوال وجود دارد که چرا آمریکایی ها نسبت 

به تعهدات خود پایبند نیستند؟
:برداش�تنتحریمهاچهمیزاناهمیت ���CBSخبرنگار
دارد.؟چینیها،روسهاوایرانیهادارندبههمنزدیکتر

میشوند.
رف��ع تحریم ها برای م��ا اهمیت دارد ام��ا بدانید تحریم 
ظالمانه آمریکا بر علیه ایران یک تهدید بود اما ملت ایران 
ای��ن تهدید را به یک فرصت تبدیل کردند و این فرصت 
برای ملت ایران در رس��یدن به پیش��رفت های صنعتی و 
اقتصادی نقش بسیاری داشته اس��ت. ملت ایران با این 
تحریم ها متوقف نشده است و می توانید آثار آن را ببینید. 
در دورانی که تحریم ها ایجاد ش��ده یکی از صنایعی که 
تحری��م زیادی برای آن وضع ش��د صنایع نظامی ایران 
اس��ت. اما امروز پیش��رفته ترین صنایع نظام��ی را ایران 
داریم. خوِد آمریکایی ها و کشورهای منطقه هم می دانند 
ما پیش��رفته ترین صنایع نظام��ی را داری��م. علیه ایران 
تحریم های زیادی وضع ش��د اما اگر تحریم می خواست 
موثر باش��د باید در صنایع نظامی موثر می بود. در صنایع 
دیگر ه��م همینطور، م��ا در کارهای علم��ی و فناورانه 
پیش��رفت های زیادی داش��تیم علیرغم همه تهدید ها و 
تحریم هایی که آمریکایی ها کردند. تحریم مشکاتی را 
ایجاد کرده اما ما را متوقف نکرده است. می خواستند برای 
ملت ایران مشکل فراهم کنند اما این ملت متوقف نشد. 
پیشرفت های حوزه های مختلف شاهد این موضوع است 
که تحریم ها نتوانس��ته ما را متوقف کند. بزرگترین دلیل 
بر این سخن، گفته خوِد آمریکایی هاست. سخنگوی کاخ 
سفید رسماً اعام کرد فشارهای حداکثری به جمهوری 
اسامی ایران مفتضحانه شکست خورده است. وقتی خوِد 
آمریکا اعام کند فش��ارهای حداکثری به ایران شکست 
خورده است بهترین دلیلی است که نشان می دهد تحریم 
نمی تواند تاثیرگذار باش��د. تحریم موانع و مش��کاتی را 

ایجاد کرده اما ما را متوقف نکرده است.
آمریکایی ه��ا یک حربه ای را به دس��ت گرفته اند، قبا با 
حمله نظامی کش��ورها را تهدید می کردند االن با تحریم 
می روند کشورهای مختلفی را در دنیا تهدید می کنند. االن 
مجموعه  ای از کشورهای تحریم شده توسط آمریکایی ها 
در دنیا بیش��تر کنار هم قرار می گیرند، همکاری مشترک 
خ��ود را افزایش می دهند. برخاف آنچه که آمریکایی ها 
فکر می کنند، تهدید علیه کش��ورهای مستقل تبدیل به 
متحد کردن کش��ورهای مستقل می شود تا این کشورها 
بتوانند با ه��م کار کنند و تحری��م آمریکایی ها را خنثی 
کنند. استفاده از تحریم علیه کشورها توسط آمریکایی ها 
ج��واب نمی ده��د. همچنانی که حربه نظام��ی و تهدید 
نظامی جواب نداد. معلوم اس��ت که تحریم مشکاتی را 
ایجاد می کند نه فقط ب��رای ما برای خوِد آمریکایی ها و 
اروپایی ها هم مشکاتی ایجاد کرده است. ما امروز یکی 
از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز هستیم، تحریم 
آمریکایی باعث می ش��ود که نه خودشان نه اروپایی ها و 

نه کش��ورهای دیگر نتوانند از این نفت و گاز ما استفاده 
کنن��د. ما با تحریم ها چه کردی��م؟ ما هم تحریم ها را به 
عنوان یک تهدید به فرصت تبدیل کردیم. ما حتما دنبال 
رفع مشکل تحریم هستیم ولی اگر آمریکایی ها تحریم ها 
را برندارن��د ما هرگز متوقف نخواهیم ش��د. ما حرکت و 
پیشرفت کشور را بند به این قضیه نکردیم و قرار نیست 
بکنیم اما ما دو چیز را دنبال می کنیم یک؛ »خنثی کردن 
تحریم ها«، دو »رفع تحریم ها« و در هر دو جهت دولت 
م��ا حرکت می کند لذا میز مذاکره را ترک نکردیم و االن 
توپ در زمین آمریکایی هاس��ت. یعنی آمریکایی ها باید 
تحریم را بردارند و به آنچه که ما گفتیم پایبند شوند و این 
پیمان شکنی که در ادوار مختلف در دولت آمریکا بوده به 

این پیمان شکنی پایان بدهند.
:درخص�وصدس�تاوردهاینظام�ی ���CBSخبرن�گار
ش�ماگزارش�یوجودداردکهیکپهپادیساختیهایدکه
میتواندبهتلآویواسرائیلبرسد،آیااینواقعیتدارد؟

ما صنایع پیشرفته نظامی داریم و این صنایع پیشرفته ما 
نقش بازدارندگی و دفاعی دارد و به هیچ کش��وری اجازه 
نمی دهد بتواند نسبت به جمهوری اسامی تعرض کند. 
امروز وضعیت م��ا با زمان جنگ تحمیلی کاما متفاوت 
اس��ت. در جن��گ تحمیلی تم��ام کش��ورهای اروپایی و 
آمریکایی ه��ا به صدام کمک می کردند و لذا ما در جنگ 
تحمیلی خس��ارت بسیاری دیدیم و ش��هدای بسیاری را 
تقدیم کردیم. بس��یاری از استان ها و شهرهای ما ویران 
ش��د اما امروز بسیاری از آن ش��هرها و صنایع دفاعی ما 
بازسازی شده است. صنایع نظامی ما امروز کاما می تواند 
در مقابل دش��منان قدرت بازدارندگی داش��ته باشد. این 
قدرت نظامی را به نف��ع ایران و منطقه می دانیم. حضور 

جمهوری اسامی در منطقه امنیت ساز است.
:آیامیتوانمیکس�والش�خصیاز ���CBSخبرن�گار
جنابعالیبپرس�م؟آیاجنابعال�یدرفضایمجازیحضور
دارید؟آیادرتوئیترمشغولفعالیتهستید؟آیابهآهنگ
گوشمیدهید؟آیابهبتهونوبهسایرموزیکهایغربی

گوشمیدهید؟
بله. فضای مجازی امروز بس��تری اس��ت که بسیاری از 
بخش ه��ای زندگی در این فضا تعریف می ش��ود. امروز 
بس��یاری از امور زندگی و فعالیت  های علمی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات در این فضا شکل می گیرد 
و م��ا هم روز به روز در جهت توس��عه این فضا در ایران 
اقدام می کنی��م. این اقدامات روز به روز پیش��رفت های 
بهتری را برای جمهوری اس��امی ب��ه ارمغان می آورد. 
توسعه این فضا زندگی مردم را آسان تر می کند. نسبت به 
مسئله ای گوش کردن موسیقی که سوال کردید. موسیقی 
یک زمان موس��یقی هنجارمند است یک زمان موسیقی 
هنجارش��کن است. اگر موس��یقی هنجارمند باشد یعنی 
بتواند در مسائل معنوی، اخاقی، روحی، روانی و ارتقای 
انسان نقش داشته باشد طبیعتا می تواند مورد تایید باشد 
اما اگر آنچه که انسان را از روحیه انسانی، اخاق، معنویت 
و توجه به دیگران بازدارد و حالت لهو و لعب برای انسان 
داش��ته باشد طبیعتا انسان را از خودسازی و جامعه سازی 
باز می دارد طبیعتا دیگر آن موسیقی برای انسان نمی تواند 

مورد تایید باشد.
:میخواهمدرخصوصجنابعالیسوال ���CBSخبرنگار
کنم.خواندمکههمس�رشمااستاددانشگاههستندودو
دخترداری�دکهیکیجامعهش�ناسودیگریفیزیکدان
هستند،آیااینواقعیتدارد؟آیاایندخترهاوزنانکنار

شماهستند؟
بله همسر من استاد دانشگاه است و دخترانم در دانشگاه ها 
مدارج عالی را کسب کرده اند و االن هم به درس خواندن 
و هم به تدریس مش��غول هستند. به کارهای فرهنگی و 
علمی عاقمند هستند و آن ها را دنبال می کنند من هم 
از ابتدا آنها را تشویق کردم که در این کارها فعال باشند.
:آیاشمانوهایدارید؟چندنوهدارید؟ ���CBSخبرنگار

من ۴ ن��وه دارم. خیلی هم نوه هایم را دوس��ت دارم. نوه 
خیلی ش��یرین اس��ت. من خیلی از وقتهایی که خس��ته 

می شوم با حضور در کنار نوه هایم رفع خستگی می کنم.
:انس�انیتوارزش�هایبسیارفراوانی ���CBSخبرنگار
وجوددارندکهدرهمهنقاطدنیامشترکهستندبهنوعی
باعثتاس�فاس�تکهمردممانمیتوانندباهمارتباط

داشتهباشند.
بله ارزش��های انسانی در بس��یاری از ملت ها، گویش ها، 
اقوام و ملل مختلف مش��ترک اس��ت زیرا خداوند متعال 
انسان را بر اساس فطرت خلق کرده و فطرت انسان ها به 
طرف اخاق، معنویت، توجه به انسانهای دیگر و دوستی 
با دیگران، نوعدوس��تی، رفع مشکات دیگران و عدالت 
کاما کشش  دارد و این موضوع در وجود انسان نهادینه 
ش��ده است به نحوی که انس��ان ظلم را بد می داند. ظلم 
برخاف فطرت انس��ان است. انسان دوست ندارد نسبت 
به دیگران ظلم کند. اینکه امروز ما می گوییم آمریکایی ها 
نباید ظلم کنند، اینکه الزم نیست کسی مسلمان باشد تا 
بگوید من ضد ظلم هس��تم. خیر؛ مسیحی و یهودی هم 

ضد ظلم هستند. 
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اقتصاد کالن

رشد خلق پول شبکه بانکی در ۵ ماه 
اول سال، نصف شد 

یکی از آثار اعمال سیاس��ت کنترل ترازنامه 
بانک ه��ا کاهش رش��د خلق پ��ول بانک ها 
ب��وده، بطوریک��ه رش��د مانده تس��هیات 
اعطای��ی از 1۹ درص��د در ۵ ماه اول س��ال 
گذش��ته به 8.2 درصد در ۵ ماه اول س��ال 
1۴01 کاه��ش یافت��ه اس��ت. ب��ه گزارش 
تس��نیم، کنت��رل ترازنامه بانک ه��ا یکی از 
ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی 
است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه 
دوم سال گذش��ته اجرای این سیاست را در 
دس��تور کار خود قرار داد.بع��د از اجرای این 
سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک ها کاهش 
قابل توجهی داش��ته اس��ت و دیگر بانک ها 
نمی توانند بدون قید و حدود س��مت راست 
دارایی خود را که شامل تسهیات اعطایی، 
س��رمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت 
و مواردی از این دس��ت می شود را افزایش 
دهند.بانک مرکزی در بخشنامه اباغی که 
سال گذش��ته آن را در دستور کار خود قرار 
داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد 
و ب��رای بانک ه��ای تخصص��ی 2.۵ درصد 
تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط 
جدیدی اباغ شد که براساس آن دامنه رشد 
ترازنام��ه بانک ها بی��ن 1.33 درصد تا 2.۵ 
درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو 
بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد 

می توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

شاخص بورس ۴هزار واحد افت کرد 
ش��اخص بورس در جری��ان معامات دیروز 
بازار سرمایه با افت ۴هزار واحدی روبرو شد. 
به گزارش تس��نیم، در جریان دادوستدهای 
دی��روز ب��ازار س��رمایه بی��ش از ۴میلیارد و 
10۷میلیون س��هم و حق تقدم به ارزشی بالغ 
ب��ر 2هزار و 6۹8میلیارد توم��ان در بیش از 
231هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و 
ش��اخص بورس با افت ۴هزار و ۹3واحدی 
در ارتفاع یک میلیون و 3۷3هزار و 823واحد 
قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر دماس��نج 
بازار س��هام در روز جاری ب��ه نام نمادهای 
معاماتی ش��رکت های صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس، معدن��ی و صنعتی گل گهر و 
بانک پاس��ارگاد شد و در مقابل شرکت های 
کشتیرانی جمهوری اس��امی ایران، بانک 
ملت و تامین سرمایه امین با رشد خود مانع 
افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس 
ای��ن گزارش، در بازاره��ای فرابورس ایران 
هم با معامله ۵میلی��ارد و ۴2۵میلیون ورقه 
به ارزش 1۴3ه��زار و ۵86میلیارد تومان در 
۵3هزار نوبت، ش��اخص فرابورس )آیفکس( 
۵3واح��د افت ک��رد و در ارتف��اع 18هزار و 

۵۷6واحد قرار گرفت.

ارزش دالر یک درصد کاهش یافت
دالر ام��روز دوش��نبه ح��دود 1 درص��د از 
باالترین س��طح خود در 20 سال گذشته در 
برابر س��ایر ارزهای اصلی کاهش یافت.به 
گزارش مهر ارزش دالر امروز دوشنبه حدود 
1 درصد از باالترین سطح خود در 20 سال 
گذشته در برابر سایر ارزهای اصلی کاهش 
یافت.شاخص دالر که عملکرد دالر در برابر 
ش��ش ارز اصلی را اندازه گیری می کند، در 
روز جمع��ه 0.0۹ درصد افزایش یافت و به 
10۹.66 رس��ید و پس از دو هفته نوس��ان 
تثبیت ش��د و در هفتم سپتامبر برای اولین 
بار از اواسط سال 2002 به 110.۷۹ رسید و 
پس از آن به 10۷.6۷ رسید.سرمایه گذاران 
تح��ت تأثیر داده های اقتصادی قرار گرفتند 
که گاهی نشان می دهد فدرال رزرو ممکن 
است س��رعت افزایش نرخ بهره را کاهش 
ده��د تا آس��یب ب��ه اقتصاد و خط��ر رکود 
کاه��ش یابد و تنها نش��ان ده��د که تورم 
همچنان به س��رعت در حال افزایش است.
استراتژیس��ت های بانک مش��ترک المنافع 
استرالیا در یادداشتی اعام کردند که چشم 
انداز ضعیف اقتصادی یورو، پوند انگلیس و 
سایر ارزها مانند دالر استرالیا را تحت فشار 
نگه می دارد.دالر تغییر چندانی نداشت و به 
1۴2.۹0۵ ین ژاپن رسید و پس از صعود به 
1۴۴.۹۹ در اوایل ای��ن ماه به باالترین حد 
در 2۴ سال گذشته رسید. پوند انگلیس پس 
از س��قوط ب��ه 1.13۵1 دالر در روز جمعه، 
به 1.1۴26 دالر رس��ید.یورو پس از نوسان 
بی��ن پایین ترین س��طح خود در 20 س��ال 
گذش��ته در 0.۹86۴ دالر در ششم سپتامبر 
و باالترین س��طح تقریب��ًا یک ماهه خود با 
1.01۹8 دالر یک هفته پیش، تغییر چندانی 
در 1.000۷۵ دالر داش��ت ت��ا به یک هفته 

تثبیت ادامه دهد.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در 
جهان

ش��اخص س��هام اس اند پی ۵00 و نزدک 
کامپوزی��ت بدترین عملک��رد هفتگی خود 
را از م��اه ژوئ��ن تاکنون تجرب��ه کردند زیرا 
س��رمایه گذاران همچن��ان در انتظار تعیین 
نرخ بهره فدرال رزرو هستند و از آنجایی که 
بیت کوین با س��هام ارتباط نزدیک دارد این 
انتظار، بازار خ��ون را برای ارزهای دیجیتال 
رقم زد. به گزارش ایس��نا به نقل از لیومنت، 
بیت کوین، دوش��نبه ارزش ارزهای دیجیتال 
به رن��گ قرمز باق��ی ماند، زی��را با کاهش 
بیشتر قیمت دومین ارز رمزنگاری بزرگ، اتر 
همچنین با چش��م انداز موج جهانی انقباض 
پولی در این هفته مواجه ش��د.بزرگ ترین و 
محبوب ترین ارز رمزنگاری شده جهان، بیش 
از 6 درصد کاه��ش یافت و به محدوده 18 
هزار دالر رسید و ارزش بازار جهانی کریپتو 
نیز به زیر مرز یک تریلیون دالر سقوط کرد 
زیرا در 2۴ ساعت گذشته بیش از چهار درصد 
کاهش یافت و در محدوده ۹00 میلیارد دالر 
ق��رار گرفت.بیزنس گزارش ک��رد، ارزهای 
دیجیتال پیش��رو جهان در روز یکش��نبه با 
کاه��ش بیش از س��ه درص��دی بیت کوین 
)BTC( و اف��ت بی��ش از ۹ درص��دی اتر 
)ETH( مواجه ش��دند. روند نزولی مطابق 
با دوره نوس��انات کم و احساسات ناپایدار در 
بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای س��ال است.
چن��د روز پیش، مش��خص ش��د که باک 
چین اتری��وم از مدل اثبات کار )PoW( به 
مدل اثبات سهام )PoS( تبدیل شده است. 
علیرغم ای��ن تحول، برخ��ی از تحلیلگران 
»ادغ��ام« را به عنوان ی��ک مورد معمول از 
تج��ارت فروش واقعی در نظر گرفتند که در 
آن انتظارات قبلی از واقعیت فراتر رفت.کوین 
تلگراف نوشت که فدرال رزرو قرار است این 
هفته ن��رخ بهره را افزای��ش دهد. به همین 
دلیل اس��ت که معامله گران انتظار دارند که 
افزایش 0.۷۵ درصدی باعث افزایش ارزش 

بازار ارزهای دیجیتال شود.

ارائه سند توسعه تعاون به دولت
مطاب��ق اظهارات معاون تع��اون وزارت کار 
در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش 
تعاون ت��ا 1 ماه آینده به دولت ارس��ال می 
ش��ود. به گزارش تس��نیم،اوایل شهریور ماه 
بود که س��ید ابراهیم رئیسی. رییس جمهور 
کشورمان در روز ملی » تعاون« با تعاونگران 
دیدار کرد و دستور مهمی را به دستگاه های 
اجرای��ی حوزه تعاون داد.اکنون حدود 1۵روز 
از فرصت رئیس جمهور می گذرد.رئیس��ی 
خطاب به دس��تگاه های اجرایی گفت: آنجا 
که س��ند ملی تع��اون با قوانی��ن موضوعه 
تع��ارض دارد، در وهله اول تق��دم با قانون 
اس��ت، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون 
باعث معطلی و عدم اجرای س��ند می شود، 
باید نسبت به اصاح سند و در صورت لزوم 
اصاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در 
نتیجه بررسی هایی که معاونت تعاون وزارت 
کار و دس��تگاه های دارای مسئولیت در یک 
ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون 
باید یک س��ند کام��ًا دارای قابلیت اجرایی 
باش��د.پس از آن نیز مهدی مسکنی. معاون 
وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد که  
سند توس��عه تعاون تا دو ماه آینده به هیات 
دولت تقدیم می شود.معاون وزیر تعاون ،کار 
و رفاه اجتماعی گفت:بر اساس دستور رئیس 
جمهور مکلف هس��تیم س��ند نهایی توسعه 
تع��اون را طی دو ماه به دول��ت ببریم تا به 
صورت الیحه به مجلس ش��ورای اسامی 
تقدیم شود.مسکنی گفت:ما در بخش تعاون 
به دنبال این موضوع هستیم که ذهنیت ها 
تغییر یابد.ما در بخش تعاون آماده ایم آنچه 
را که به م��ردم تعلق دارد را به مردم منتقل 

کنیم.

کشور اروپایی درپی بحران گاز، به 
توزیع هیزم روی آورد 

مقام��ات مول��داوی اعام کردن��د که دولت 
این کش��ور یک وب س��ایت ویژه راه اندازی 
کرده است که به شهروندان کمک می کند 
هیزم برای گرم ک��ردن خانه های خود پیدا 
کنند. به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل 
از راش��اتودی، مقامات مولداوی اعام کردند 
که دولت این کشور یک وب سایت ویژه راه 
اندازی کرده اس��ت که به شهروندان کمک 
م��ی کند هیزم برای گرم ک��ردن خانه های 
خود پی��دا کنند.س��رویس مطبوعاتی کابینه 
وزیران مولداوی در بیانیه ای گفت: این سایت 
اطاعاتی در مورد نزدیکترین جنگلداری ارائه 
می دهد و بنابراین رون��د تأمین هیزم برای 
گرم کردن مردم را تسهیل می کند.بر اساس 
این گزارش، هیزم اخیراً در مولداوی کمیاب 
ش��ده است چرا که مردم بیشتری از پرداخت 
قبوض گاز به شدت پرهیز می کنند.رسانه های 
محل��ی گزارش می دهند که به دلیل کمبود 
هیزم، محدودیت ۵ متر مکعب هیزم برای هر 
خانوار در نظر گرفته شده است که به قیمت 

کمتر از بازار به فروش می رسد.

اخبار

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه طی 21 سال اخیر نقدینگی 1۵1 برابر 
ش��ده که این امر موجب رشد نابرابری، فقر 
و شکاف طبقاتی می ش��ود، گفت: مجلس 
یازدهم برای جلوگیری از تداوم این وضعیت 
قانون مربوط به بانک مرکزی را اصاح کرد. 
محمد صفائی دلوئ��ی در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به سیاست های اباغی رهبر 
معظم انقاب در حوزه اقتصادی، گفت:باید 

برخی بسترهای قانونی موردنیاز برای تحقق 
پیش��رفت همراه با عدالت فراهم شود.رشد 
8 درص��دی اقتص��اد در چش��م انداز 1۴0۴ 
پیش بینی شده بود اما طی 20 سال اخیر این 
عدد به حدود 0.3۷ درصد یعنی کمتر از نیم 
درصد و حدود یک بیس��تم آنچه پیش بینی 
شده، رس��یده اس��ت.نماینده مردم گناباد و 
بجستان در مجلس شورای اسامی افزود: از 
ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1۴00 طی 

21 سال رشد نقدینگی 1۵1 برابر شده است 
و این وضعیت موجب رشد نابرابری، فقر و 
شکاف طبقاتی می شود که مجلس یازدهم 
برای جلوگی��ری از این وضع قانون مربوط 
ب��ه بانک مرکزی را اصاح ک��رد، امیدوارم 
ش��ورای نگهبان نیز ب��ه زودی این مصوبه 
را تائید کن��د تا اتفاقی مبارک در این زمینه 
رخ دهد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
با اشاره به نقش مالیات در نظام اقتصادی، 

ادامه داد: در حال حاضر در 1۹0 کش��ور دنیا 
حتی نظام های سرمایه داری مالیات بر عایدی 
سرمایه پرداخت می شود به طور مثال مردم 
در کانادا، انگلیس و آمریکا رقم قابل توجهی 
مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت می کنند 
این در حالی است که ما در ایران مالیات بر 
عایدی سرمایه نداریم به همین دلیل منابع 
کشور به سمت سوداگری و داللی سوق پیدا 
کرده است.وی با اشاره به تصویب شور دوم 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس، اضافه ک��رد: امیدواریم 
مالیات بر عایدی س��رمایه که شامل زمین، 
مسکن، طا، ارز و خودرو است در مجلس 
به تصویب نهایی برسد تا یک گام جدی به 
سمت هدایت منابع به سمت تولید، اشتغال و 
افزایش پیشرفت جامعه برداشته شود زیرا با 
تحقق این مهم منابع از بخش سوداگری به 

سمت تولید می رود.

تقویت اقتدار بانک مرکزی در مهار نقدینگی نقش موثری دارد
صفائی دلوئی:

نگرانی ایتالیا از اقدام فرانسه برای قطع صادرات برق 
روزنام��ه ال رپوبلی��کا در گزارش��ی اعام 
ک��رد که دول��ت ایتالی��ا نگران اس��ت که 
فرانس��ه صادرات برق را ب��ه دلیل کاهش 
تولی��د نیروگاه های هس��ته ای متوقف کند. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از راش��اتودی، 
روزنامه ال رپوبلیکا روز ش��نبه در گزارشی 
اعام کرد که دولت ایتالیا نگران است که 
فرانس��ه صادرات برق را ب��ه دلیل کاهش 

تولید نیروگاه های هسته ای متوقف کند.به 
گفته این روزنامه، مقامات انرژی فرانسه با 
ارس��ال نامه به همتایان ایتالیایی خود، آنها 
را از توقف صادرات برق در دو س��ال آینده 
مطلع کردن��د و س��خنگوی وزارت انرژی 
ایتالیا نیز این گزارش را تأیید کرده اس��ت.
با این حال، بلومبرگ روز یکش��نبه گزارش 
داد که فرانس��ه برنامه ریزی برای کاهش 

صادرات ب��رق به ایتالیا را رد کرده اس��ت.
وزارت انتق��ال انرژی فرانس��ه در بیانیه ای 
گف��ت: فرانس��ه مج��دداً بر تعه��د خود به 
همبس��تگی متقاب��ل گاز و ب��رق ب��ا همه 
همس��ایگان اروپای��ی خود تاکی��د می کند. 
اتصاالت ش��بکه برق با کارکرد کامل یک 
اولویت برای امنیت تامین )برق( به صورت 
جمعی است.بر اساس این گزارش، شرکت 

انرژی دولتی ای دی اف EDF فرانسه طی 
روزه��ای اخیر اعام کرد ک��ه تولید انرژی 
هس��ته ای این ش��رکت به دلیل مشکات 
تعمیر و نگهداری در نیروگاه های فرس��وده 
به پایین ترین س��طح خ��ود در بیش از 30 
سال گذشته می رس��د.در عین حال، اپراتور 
شبکه RTE فرانسه در گزارش چشم انداز 
زمستانی خود هش��دار داد که ممکن است 

مجب��ور به قطع اتصال بین ش��بکه  داخلی 
این کش��ور با ایتالیا و بریتانیا ش��ود. چنین 
اقدامی عمًا ص��ادرات برق را متوقف می 
کند.ایتالیا حدود 13 درصد برق خود را وارد 
می کند، داده های اپراتور ملی این کش��ور 
موس��وم به ترنا نش��ان می دهد که فرانسه 
حدود ۵ درصد از مصرف ساالنه این کشور 

را تأمین می کند.

برطرف شدن تنش آبی بیش از 100 شهر طی یک سال 
1300 روستا به شبکه آب شرب متصل شدند

با تعریف 800 پروژه ش��هری آبرس��انی در یکسال گذشته 
نات��رازی منابع و مصارف آب ش��رب بیش از 100 ش��هر 
کش��ور به پایدار حل ش��ده و همچنین با سرعت گرفتن 
طرح جهاد آبرس��انی 1300 روس��تا با جمعیت 1 میلیون 
و 200 هزار نفر به ش��بکه آب ش��رب متصل ش��دند. به 
گزارش فارس، تابس��تان سال گذش��ته همزمان با شروع 
فعالیت دولت س��یزدهم 300 ش��هر کشور با مسئله تنش 
آبی دس��ت و پنجه نرم می کردن��د. به معنای دیگر میزان 
منابع آب تامین ش��ده برای این شهرها تناسبی با مصارف 
موجود نداش��ت و در اصطاح فنی، 300 شهر کشور دچار 
ناترازی منابع و مصارف آب شرب شده بودند.بر این مبنا با 
توجه به اینکه کمتر از 8 درصد آب کشور در بخش شرب 
مصرف می شود، میزان اثر کاهش بارندگی روی منابع آب 
شرب کم بوده و عمده دلیل شکل گیری تنش آبی شرب 
به مسئله زیرس��اخت های آبرسانی باز می گردد.با توجه به 
مسئله ذکر ش��ده، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، 
مس��ئله رصد و پایش وضعیت آب شرب شهرهای کشور 
با تاسیس قرارگاهی مورد توجه جدی قرار گرفت.به استناد 
اطاعات منتش��ر شده از نحوه فعالیت این قرارگاه، در گام 
ابتدایی پایش و رصد اولیه ش��هرهای کش��ور از نظر توان 
منابع تامین و مصارف در دس��تور کار قرار گرفته و سپس 
دوره جلس��ات قرارگاه پایش وضعیت آب شرب شهرهای 
کشور به تفکیک هر استان با حضور مدیران آب منطقه ای 
و آبفای هر منطقه برگزار می ش��ود.در این جلسات بررسی 
مستمر آخرین شرایط موجود هر استان رصد شده و لیست 
ش��هرهای دارای ناترازی منابع و مصارف به روز می شود. 
پ��س از آن نیز پروژه های نرم افزاری و س��خت افزاری از 
جمله راهکارهای کاهش مصرف آب و همچنین توس��عه 

زیرساخت آبرسانی مصوب ش��ده و در نهایت برای انجام 
پروژه ها اعتباری تخصیص داده خواهد شد.

جزئیاتبرنامهدولتدرحلمسئلهآبشرب ���
در همین راستا، وضعیت شهرهای کشور که دارای ناترازی 
منابع و مصارف هس��تند در 3 بخش زرد، نارنجی و قرمز 
رده بندی می ش��ود. بر این مبنا، شهرهای وضعیت زرد به 
شهرهایی اطاق می شود که میزان کمبود منابع آبی نسبت 
به مصارف کمتر از 10 درصد است. در این شهرها راهکار 
با فعالیت های نرم افزاری مدیریت مصرف مورد توجه قرار 
گرفته و مس��ئله از این طریق حل می ش��ود.در شهرهای 

دارای وضعیت نارنجی که میزان ناترازی منابع و مصارف 
بین 10 تا 20 درصد است، عاوه بر پروژه های نرم افزاری، 
طرح های اضطراری نیز در دس��تور کار قرار می گیرد و در 
نهایت در شهرهای دارای وضعیت قرمزی که ناترازی آن ها 
بیشتر از 20 درصد است، میزان کمبود آب شرب با مدیریت 
مصرف، اجرای پروژه های اضطراری و طرح های آبرسانیدر 

دستور کار است.
شهرکشور خداحافظیباتنشآبیدر���100

به گزارش فارس، به اس��تناد آخرین جزئیات ارائه ش��ده از 
متولیان صنعت آب کش��ور، در س��ال 1۴00 بیش از 800 

پروژه اضطراری در 300 شهر کشور تعریف و به سرانجام 
رس��ید در قالب، اصاح شبکه آب ش��رب، افزایش حجم 
ذخیره س��ازی با احداث مخازن جدید، حفر و تجهیز منابع 
زیرزمین��ی با کیفیت، و طرح های نمک زدایی و انتقال آب 
از دریا اش��اره کرد.بر مبنای این اطاعات، تنها در یکسال 
گذشته مسئله تنش آبی در بیش از 100 شهر کشور به طور 
بلند مدت حل شده است که از جمله این شهرها می توان به 

26 شهر استان خوزستان، همدان و شهرکرد اشاره کرد.
روستادریکسال توسعهزیرساختآبرسانی���1300

عاوه بر ش��هرهای کش��ور، پروژه های توسعه زیرساخت 
آبرسانی روستایی نیز در دستور کار قرار گرفته و دولت طی 
۴ سال تامین آب شرب برای 10 هزار روستا را هدف گرفته 
اس��ت.بر این مبنا در س��ال 1۴00 شاهد تامین زیرساخت 
آبریانی برای 1300 روس��تا در کشور بودیم که جمعیت 1 
میلیون و 200 هزار نفر را پوشش می دهد.در همین راستا، 
س��عید فتح اللهی، کارشناس حوزه منابع آب کشور با اشاره 
به مس��ئله رفع تنش آبی گفت:» تنش آبی در س��ال های 
گذش��ته وارد ادبیات مدیریتی ما شد و متاسفانه بسیاری از 
متولیان آب با اس��تفاده از تنش آبی در توس��عه زیرساخت 
آبرسانی کوتاهی کردند.«این کارشناس مدیریت منابع آب 
گفت:» خوشبختانه در یکسال گذشته مدیریت منابع آب 
در کش��ور دچار تغییر ریل سیاس��ت گذاری شده و در حال 
حاضر ش��اهد رفع سریالی مس��ئله آب شرب در شهرها و 
روستاها هستیم.«به گزارش فارس، بر اساس برنامه ارائه 
شده توسط دولت سیزدهم در وزارت نیرو، برنامه رفع تنش 
آبی شهرهای کش��ور در ۴ سال آتی با تمرکز بر مدیریت 
مصرف و توسعه زیرساخت های آبرسانی در دستور کار قرار 

گرفته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی از نهایی شدن پیوستن 
ایران به پیمان ش��انگهای اس��تقبال می کند.به گزارش مهر به نقل از اتاق 
بازرگانی ایران، حسین ساح ورزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران گفت: باید گفت مهم ترین اتفاق هفته های گذشته، اباغ سیاست های 
کان برنامه هفتم توس��عه توس��ط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن بر 
رش��د مبتنی بر بهره وری تکیه داش��ت. واقعیت این اس��ت که آنچه اقتدار 
ملی و ش��کوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به صورت پایدار به هم پیوند 
می دهد، رشد بهره وری مجموعه عوامل تولید است که می تواند در نقش یک 
حبل المتین بین حاکمیت، فعاالن اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی 
از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.وی با اشاره به پیش شرط های چندگانه دست 
یابی به این اهداف، توضیح داد: اواًل توجه به عقانیت و ثبات در تصمیم سازی 
و تصمیم گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست گذاری به جای تصدی گری و اجرا، 
حرفی اس��ت که همیشه از س��وی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و 
اینج��ا هم بر آن تأکید می کنیم. دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، ش��رایط 
پیچیده و دش��وار می شود، تمرکز بر برخی اولویت ها و مهارت عبور از برخی 
از سیاست های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست گذار است؛ اما به نظر می رسد 
که برخی گروه ها با دادن عامت های اشتباه به دولت ذهن سیاست گذار را از 
اولویت ها دور می کنند.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اصول برنامه 
هفتم برای حاکمیت، یک قطب نما برای پنج س��ال آینده است و شکوفایی، 
رشد، سامت، بهره وری و همه کلیدواژه های مهم این سند باالدستی، منوط 
و مش��روط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق 
آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. متأسفانه 
در این روزها اتفاقی را در کش��ور شاهد هستیم که یکی از دختران مان جان 

خود را از دس��ت داده که باعث جریحه دار ش��دن روح جامعه شده است؛ این 
نش��ان می دهد که بین امید، سرمایه گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود 
دارد. خوش��بختانه رئیس جمهور دس��تور پیگیری به وزیر کش��ور داده اند و 
بخش خصوصی هم امیدوار اس��ت که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در 
این زمینه ارائه شود.س��اح ورزی با اشاره به اهمیت نحوه عامت دهی به 
بازارهای اقتصادی، بیان کرد: س��وم اینکه عامت دهی های نظام قیمت در 
بازار به صورت اصولی و عمومی به س��مت بهره وری مجموعه عوامل تولید 
است؛ اما برخی به اسم اعمال سیاست های رفاهی در روند این سیگنال رسانی 
ایجاد اختال می کنند و به این ترتیب سیاست های رفاهی حتی اگر موفق به 
برقراری عدالت شوند، آنچه عادالنه توزیع می کنند فقر است نه ثروت. آخرین 
نکته در حوزه مس��ئولیت های حاکمیت این است که رشد بهره وری مجموع 
عوامل تولید جز با تکیه بر خلق صرفه ناش��ی از مقیاس و محدوده به دست 
نمی آید و دسترس��ی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره 
ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی آید که متأسفانه این اتصال فعًا 
معطل عوامل سیاسی است.وی به مسئولیت فعاالن اقتصادی نیز اشاره کرد 
و گفت: در سمت فعاالن اقتصادی، دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه ما 
فعالیت های توسعه ای و اصاح ساختاری در بنگاه ها را نباید به حل مشکات 
سیاس��ی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این طرف هم کارهای نکرده 
بس��یاری داریم که پیش نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. 
به عنوان نمونه، سازمان دهی صنعتی بنگاه های ایرانی عموماً متناسب با شرایط 
حضور در بازارهای جهانی نیس��ت و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از 
دولت، نسبت به س��هم خود، حساس و مسئول باشیم. موضوع دوم اهمیت 
مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده 
است که عاقه مندی های جدی برای اصاح ساختار اقتصاد کان دارد؛ اما 

طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و 
تأکید بنگاه های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک 
ُمس��کن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر 
داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و 
فعالیت مس��ئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.نایب 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به استقبال بخش خصوصی در نهایی شدن 
پیوستن ایران به پیمان شانگهای، تشریح کرد: بخش خصوصی با استقبال از 
پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت 
سیزدهم که می توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب وکارهای پردازش کاال 
و ص��ادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه ای خدمات فنی، فرصت های 
زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می کند که بدون 
حل مش��کات رقابت پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط 
عادی با قدرت های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت ها، چندان هم راهگشا 
نخواهند بود.ساح ورزی خاطرنشان کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، 
اتاق ایران در حال تدوین نقش��ه راهی در حوزه دیپلماس��ی اقتصادی است 
و یک طرح اجرایی در قالب نقش آفرینی اتاق ایران در پیش��برد دیپلماس��ی 
اقتصادی در نظر دارد. این طرح به عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به زودی 
بع��د از انجام اصاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیأت نمایندگان و بعد 
جامعه فعاالن اقتصادی ارائه می شود. این طرح اجرایی به طور خاصه شامل 
استفاده از ظرفیت های داخلی اتاق در همه بخش ها ازجمله اتاق های استانی، 
اتاق ها و شوراهای مشترک، تشکل های اقتصادی، مرکز پژوهش ها و ذینفعان 
بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه های اقتصادی و سایر 
نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضائیه است که جزئیات آن به زودی 

اعام می شود.

استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای

پیامک بانک ها نباید گران شود
مصوبه ای صادر نشده است 

درحال��ی برخی بانک ها به بهانه بخش��نامه 
بانک مرک��زی از افزایش هزینه س��رویس 
پیامکی خود خبر داده اند که پیگیری تسنیم 
از بانک مرکزی نشان میدهد این بانک هیچ 
بخش��نامه ای برای افزای��ش هزینه پیامک  
بانک ه��ا ص��ادر نکرده اس��ت. ب��ه گزارش 
تس��نیم، افزای��ش هزینه س��رویس پیامکی 
بانک ها خبری است که امروز در شبکه های 
اجتماعی اعام ش��ده و ماجرا برمی گردد به 
ارسال پیامک برخی بانک ها به مشتریان خود؛ 
در پیامک ارس��الی این بانک ها آمده اس��ت: 

»مش��تری گرام��ی: از ابتدای س��ال 1۴01 
باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت 
به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد 
پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت 
کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه 
و هر ش��ش ماه یک بار ب��ه ازای هر پیامک  
۹00 ریال اخذ خواهد شد.«این اقدام بانک ها 
درحالی اجرایی می شود که قیمت هر پیامک 
فارسی در سال 1۴01 برای سیم کارت دائمی 
/ اعتباری هم��راه اول: 8.۹ / 10.6 تومان و 
س��یم کارت دائمی / اعتباری ایرانسل: ۹.۹ 

/ 11.6 تومان تعیین ش��ده است.محاسبات 
نش��ان می دهد در صورتی که یک مشتری 
بانک در س��ال به طور میانگین 36۵پیامک 
واریز یا برداش��ت از حس��اب دریافت کند، با 
احتس��اب هر پیامک ۹0تومان، باید ساالنه 
32هزار و 8۵0تومان هزینه استفاده از پیامک 
به بانک بدهد؛ درحالی که هم اکنون آبونمان 
ساالنه اشتراک پیامک بانکی 20هزار تومان 
است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک 
بانکی با شیوه جدید حداقل 6۴درصد افزایش 
می یابد.البته پیگیری خبرنگار تسنیم از کانون 

بانک های خصوصی نشان مید هد که افزایش 
س��رویس پیامکی بانک ها تنها از سوی یک 
بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه 
رس��می از کانون یا بانک مرکزی است.یک 
مقام مسئول در همین ارتباط تأکید کرد که 
کانون بانک های خصوصی هیچ مصوبه ای 
برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها 
نداش��ته اس��ت؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه 
ای ب��ه بانک ه��ا اباغ نکرده اس��ت.ضمن 
اینکه مصطفی قمری وفا س��خنگوی بانک 
مرکزی هم اعام کرده است: بانک مرکزی 

بخش��نامه ای به بانک ها مبنی ب��ر افزایش 
هزینه ارس��ال پیامک به مش��تریان نداشته 
اس��ت.او گف��ت: پیرو انتش��ار برخی گزارش 
ه��ا درخصوص بخش��نامه  بان��ک مرکزی 
ب��ه بانک ها مبنی بر افزایش هزینه ارس��ال 
پیام��ک  به مش��تریان، به اطاع می رس��اند 
بانک مرک��زی هیچگونه بخش��نامه ای در 
ای��ن خصوص نداش��ته اس��ت.الزم به ذکر 
است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این 
خصوص، آذر 13۹۹ صادر ش��ده و همچنان 

معتبر و الزم االجراست.
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شهرستان

رونمایی از ۵3 دستگاه میدل باس 
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید از ۵3 دس��تگاه میدل باس در اصفهان 

رونمایی می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، حسین حق شناس با اعام این خبر 
اظهار کرد: میدل باس ها از نظر ظاهری شبیه 
اتوب��وس معمولی ش��هری اما از نظ��ر ابعاد، 
کوچک ت��ر و دارای ق��درت مانور بیش��تری 
هس��تند. او اف��زود: طول ای��ن خودروها 8.۵ 
متر و ظرفیت مس��افران آن 26 نفر اس��ت و 
از نظر کیفیت امکانات، همانند اتوبوس های 
شهری هستند. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با اش��اره به برنامه خرید 
100 دستگاه میدل باس تا پایان سال جاری، 
تصریح کرد: بر اساس توافقات به عمل آمده 
۵3 دس��تگاه از این خودروها تا اواخر شهریور 
ماه 1۴01 تحویل ناوگان حمل و نقل عمومی 
می شود و مابقی تا پایان سال جاری به ناوگان 

افزوده خواهد شد.
او ه��دف از خری��د میدل باس ه��ا را عاوه 
بر تردد آس��ان در گذرهای ش��هری که فضا 
کمی ب��رای دور زدن دارند، کارایی باال برای 
س��رویس دهی به دانش آموزان دانس��ت و 
تأکید کرد: میدل باس ه��ا هم از نظر هزینه 
مقرون به صرفه هس��تند و با استقبال دانش 
آموزان نیز مواجه می شوند، بنابراین تعدادی 
از آن ها به س��رویس م��دارس تعلق خواهد 

گرفت.
حق ش��ناس با اش��اره به هزینه حدود 1۴00 
میلی��ارد ریال��ی برای خری��د ۵3 میدل باس 
خاطرنش��ان کرد: تعداد ۵3 دس��تگاه از این 
خودروها در روز چهارش��نبه 30 ش��هریورماه 
همزمان با بازگشایی مدارس رونمایی خواهد 

شد.

رونمایی از فاز اول کارتابل شهربان 
13۷ شهرداری اراک

به گ��زارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری، صبح امروز در جلسه عقد تفاهم 
نام��ه دو جانبه ش��هرداری اراک و ش��رکت 
پس��ت اس��تان مرکزی که با حضور شهردار، 
معاونین و مدیران ش��هرداری و مدیر عامل 
شرکت پست اس��تان مرکزی برگزار شد، از 
ف��از اول کارتابل ش��هربان 13۷ ش��هرداری 
اراک نیز رونمایی ش��د. ابوالفضل عس��گری 
رئیس سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات 
ش��هرداری اراک در خص��وص عملکرد این 
کارتابل گفت: شهروندان اراکی می توانند در 
هر ساعت شبانه روز درخواست خود در حوزه 
امور ش��هر را از طریق اپلیکیش��ن اراک من، 
بخش 13۷ ثب��ت نمایند.این ثبت به صورت 
مکان محور انجام می شود و محل مورد نظر 
همراه با تصویر برای تیم اجرایی امور ش��هر 

ارسال می شود.
وی در ادامه افزود: تیم اجرایی امور شهر نیز 
پ��س دریافت اطاعات، ب��ه محل مورد نظر 
مراجعه و خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند 
و در نهای��ت نیز پیامکی ح��اوی رضایت از 
عملکرد شهرداری از انجام خدمت مورد نظر 
برای ش��هروند ارسال، که با ارسال عدد یک 

این رضایت ثبت می گردد

موکب بیمه سالمت ایالم تا خروج کامل 
زائران از کشور عراق فعال است

ایام_مدیر کل بیمه س��امت ایام گفت: 
موکب بیمه س��امت تا خروج کامل زائران 
حسینی ار عراق فعال و پذیرای زوار در حوزه 

بهداشت ودرمان خواهد بود.
دکتر نورالدین رحیمی با اعام این خبر اظهار 
داشت: ایستگاه ثابت تندرستی بیمه سامت 
مس��تقر در  کمربند شرقی شهر ایام در سه 
نوبت کاری به زائران اربعین خدمات درمانی 

و پزشکی ارائه می دهند.
وی افزود: این ایس��تگاه با سه تیم پزشکی، 
پیراپزشکی و پرستاری شامل پزشک، پرستار، 
بهیار، کارش��ناس دارویی، تزریقات و مسئول 
ش��یفت به زائران خدمات درمان��ی ارائه می 

دهد.
مدی��رکل بیمه س��امت ایام گف��ت: تمام 
خدمات درمانی و دارویی بصورت رایگان در 
اختیار زائ��ران قرار می گیرد و داروخانه های 
طرف قرارداد نیز بدون هیچ محدودیتی اقام 
دارویی مورد نی��از را در اختیار زائران معرفی 

شده از این ایستگاه قرار می دهند.
وی ادامه داد: با توجه به گرمی هوا و بازگشت 
زائ��ران از عتبات عالیات، پیش بینی بیماری 
های ، گرما زدگی، اسهال، استفراغ و تنفسی 

بیشتر از سایر بیماریهاست.

خدمت رسانی  ۸00 دستگاه اتوبوس 
از سوی فوالد مبارکه در ایام اربعین

شرکت فوالد مبارکه در ایام اربعین حسینی، 
خ��ادم زائران پی��اده روی اربعین و عزاداران 

حسینی بود
توزی��ع بیش از ۵ میلیون بطری  آب معدنی 
در مرزه��ای ش��لمچه، مه��ران و چذاب��ه، 
اختصاص بی��ش از 300 دس��تگاه اتوبوس 
ب��رای عزیمت زائران ب��ه مرزها، اختصاص 
800دستگاه اتوبوس طی اقدامی منحصر به 
فرد در کشور برای تسهیل بازگشت زائران از 
مرزها، با کاهش ساعت کار پرسنل از جمله 
اقدام های انجام ش��ده توسط شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان است.
اختصاص بخش بزرگ��ی از ناوگان حمل و 
نقل و ترابری س��نگین فوالد مبارکه، اعزام 
تعدای از کارکنان و خانواده هایشان در قالب 
1۵ دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم 
پی��اده روی اربعی��ن نیز بخش��ی از خدمات 
ش��رکت فوالد مبارکه به ش��رکت کنندگان 
در مراس��م پیاده روی اربعین بود. همچنین 
موکب شهدای فوالد مبارکه به همت جمعی 
از کارکنان این شرکت در روز اربعین پذیرای 

عزادارن حسینی بود

لزوم برنامه ریزی جهت جذب و 
ارتباط موثر با خیرین سالمت

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی دانش��گاه علوم 
پزشکی اردبیل جلس��ه نحوه تعامل و جلب 
مش��ارکت خیرین حوزه س��امت استان با 
حضور دکتر علی محمدیان رئیس دانشگاه، 
رئیس بنی��اد حمایت از کودکان س��رطانی 
استان، مدیران شبکه های بهداشت و درمان 
شهرس��تان ها، مدیران و اعضای موسسات 
خیریه س��امت بیمارس��تان ها و کارکنان 
اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سامت 
دانش��گاه در سالن جلس��ات بنیاد حمایت از 

کودکان سرطانی برگزار شد.
در این جلسه دکتر محمدیان رئیس دانشگاه 
با اش��اره به اهمیت موضوع خیریه در جامعه 
اظهار داش��ت: در دین مبین اسام بر نقش 
خیریه و کارهای خیرخواهانه در جامعه تاکید 
ش��ده بطوریکه در آیات قرآن کریم همواره 
وقف و خمس و زکات و انفاق در کنار سایر 

اعمال دینی نقش پررنگی دارند.
وی ضمن تجلیل از خیرین حوزه س��امت 
اس��تان افزود: باید در ج��ذب خیرین حوزه 
س��امت و ترغی��ب مردم به مش��ارکت در 
کارهای خیرخواهانه برنامه ریزی داش��ت تا 
در کنار اس��تفاده از این ظرفیت موثر، نسبت 
به ایجاد ارتب��اط اثرگذار با خیرین در جهت 
معرفی اولویت ها و نیازها بهداشتی و درمانی 
اقدام نمود.در این جلسه از تعدادی از خیرین 
سامت و مدیران عامل و اعضای موسسات 

خیریه سامت بیمارستان ها تجلیل شد.

راه اندازی کمپ ماده 1۶ توسط 
شهرداری و شورای اسالمی شهر چهارباغ

رفع دغدغه شهروندان و ساماندهی معتادان 
در اولویت برنامه های مدیریت شهری است.
به همت ش��هرداری و شورای اسامی شهر 
چهارباغ و با پیگیری مس��وولین شهرستان 
و حمای��ت های اس��تاندار البرز و ش��ورای 
هماهنگی مب��ارزه با مواد مخدر، کمپ ماده 
16 شهرس��تان چهارب��اغ در راس��تای ارایه 
خدمات به آس��یب دیدگان اعتیاد ش��روع به 
کار کرد. راه اندازی کمپ ماده 16 شهرستان 
توس��ط مدیریت شهری چهارباغ در راستای 
اجرای مصوبات قرارگاه اجتماعی اس��تان و 
رفع دغدغه مردم ش��ریف شهرس��تان برای 
پیشگیری و مقابله با آس��یب های ناشی از 
اعتیاد و ساماندهی معتادان انجام شده است. 
شهرداری و شورای اسامی شهرچهارباغ با 
تهیه این مکان مناسب و روحیه بخش برای 
معتادان، امیدوار اس��ت با کمک مس��وولین 
شهرس��تان و اس��تان، گام های موثری در 
راس��تای کاهش بزه ه��ای اجتماعی و رفع 
دغدغه خانواده های عزیز چهارباغی برداشته 

شود.

دستور فوری شهردار رشت برای 
تکمیل و صدور کلیه احکام پرسنلی و 
تمدید قرارداد نیروهای شهرداری بر 

اساس احکام سال جاری
س��ید امیر حس��ین علوی ش��هردار رشت از 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری خواست تا با قید فوریت نسبت به 
تکمیل و صدور کلیه احکام پرسنلی و تمدید 
قرارداد نیروهای شهرداری بر اساس احکام 
سال جاری و همچنین فراهم آوردن مقدمات 
پرداخت حقوق و مزایای پرسنل زحمتکش 
شهرداری با احکام جدید اقدام عاجل صورت 
گیرد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت_ سید امیر 
حس��ین علوی شهردار رش��ت طی مکاتبه  
ب��ا معاونت برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه 
انسانی شهرداری دستورات جدیدی در نحوه 
محاس��به و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل 

صادر کرد.

اخبار

سرپرس��ت اداره کل بیمه سامت استان 
کرمانش��اه گفت: یک ه��زار و 1۴ مرکز 
درمانی با بیمه س��امت قرارداد همکاری 
دارن��د و 32 دفت��ر پیش��خوان ه��م ب��ه 
نمایندگی از بیمه س��امت کارهای عقد 
ق��رارداد، تمدید و ثبت ن��ام را انجام می 

دهند.
سرپرس��ت بیمه س��امت کرمانشاه ابراز 
داش��ت: در همه شهرس��تان های استان 

به جز گیانغرب، قصرش��یرین، داالهو و 
روانسر، شعب بیمه سامت حضور دارند و 
در شهرس��تان هایی هم که شعبه نداریم، 
دفاتر پیش��خوان این وظیف��ه را بر عهده 

دارند.
تحویلیان تعداد افراد تحت پوش��ش بیمه 
س��امت در اس��تان کرمانش��اه را ی��ک 
میلی��ون و 2۷0 ه��زار نفر مع��ادل 63.۵ 
درص��د از جمعیت اس��تان اع��ام کرد و 

افزود: ی��ک هزار و 1۴ مرک��ز درمانی با 
بیمه سامت قرارداد همکاری دارند و 32 
دفتر پیش��خوان هم به نمایندگی از بیمه 
س��امت کارهای عقد ق��رارداد، تمدید و 

ثبت نام را انجام می دهند.
تحویلیان صدور نسخه الکترونیک را برای 
دریاف��ت خدمات بیمه س��امت ضروری 
دانس��ت و گفت: امروز 100 درصد نسخه 
های پزشکی به صورت الکترونیک صادر 

می شود و نس��خه هایی که دستی باشند 
مشمول دریافت خدمات نخواهند شد لذا 
بیمه شدگان برای دریافت خدمات از بیمه 
سامت نباید تقاضای نسخه دستی کنند.
سرپرس��ت اداره کل بیمه سامت استان 
کرمانشاه با اش��اره به اینکه تلفن گویای 
1666 به صورت تمام وقت و 2۴ س��اعته 
در خدمت مردم اس��ت تا هرگونه سوال و 
ابهام خود را بپرس��ند، افزود: بیمه شدگان 

می توانند با مراجعه به سامانه شهروندی 
ه��م از آخرین وضعیت بیم��ه خود مطلع 
ش��وند و حتما بعد از دریاف��ت پیامک به 
پزشک خانواده خود مراجعه کنند تا معاینه 

اولیه انجام شود.

بیش از ۶3 درصد جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش بیمه سالمت هستند
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان کرمانشاه

برپایی 1۶ موکب در مسیرهای منتهی به مشهد و آمادگی برای تشرف 2۵00 هیئت مذهبی دردهه آخر صفر
مشهد مقدس  محمدرضا رحمتی-معاون اماکن متبرکه 
حرم مطهر رضوی برنامه ها و اقدامات این معاونت برای 

میزبانی از دهه آخر صفر را تشریح کرد.
محمد توکلی در نشست خبری تشریح برنامه های حرم 
مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر گفت: خادمان حرم 
مطهر در ایام اربعین حسینی با برپایی 6  موکب در ایران 
و عراق خادم زائران پیاده امام حس��ین)ع( بودند و از 2۹ 
شهریور ماه نیز با برپایی 1۴ موکب در جاده های منتهی 
به مش��هد مقدس، این خدمت را این بار به زائران پیاده 
امام هشتم)ع( ارائه خواهند کرد. توکلی افزود: همچنین از 
روز 2۷ صفر مصادف با رحلت رسول گرامی اسام)ص( 
16 موکب در مدارس، حسینیه ها، مجموعه های ورزشی 
سطح شهر آماده خدمت رسانی به زائران خواهد بود. وی 
تصریح کرد: امس��ال میزبان جمعیت میلیونی زائران در 
دهه آخر صفر خواهیم بود و پیش بینی می ش��ود بیش از 
2۵00 هیئت مذهبی به حرم مطهر رضوی مشرف شوند 
و بر همین اساس آمادگی الزم برای میزبانی از این خیل 
زائران در اماکن متبرکه حرم مطهر ایجاد ش��ده است و 
به هیئت های عزاداری نیز بسته های متبرک رضوی اهدا 
خواهد ش��د. توکلی ادامه داد: در این ایام خادمان رضوی 
در دو نوبت برای خدمت رس��انی در حرم مطهر خواهند 
یافت تا به نحو شایسته در بخش ها و پست های خدمتی 
مختلف از زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( میزبانی 

کنند. توکلی در ادامه گفت: فراهم کردن شرایط برگزاری 
با ش��کوه مراسم خطبه خوانی در صحن پیامبر اعظم)ع( 
و محفل ش��ام غریبان، از جمله مس��ئولیت های معاونت 
اماکن متبرکه حرم مطهر است و با توجه به تاکید تولیت 
آستان قدس رضوی بر برگزاری این دو مراسم با حضور 
گسترده زائران و مجاوران، اقدامات الزم در این خصوص 
در حال انجام اس��ت. وی همچنی��ن به افزایش ظرفیت 
اجرای طرح زیارتی س��المندان و توان یابان اشاره کرد و 

گفت: این طرح با ارائه خدمت ویلچر اجرا می ش��ود، در 
ایام دهه آخر صفر و با توجه به افزایش آمار زائران تقویت 
خواهد شد و همه روزه امکان زیارت 1200زائر توان یاب 
از مسیر مس��جد گوهرش��اد تا روضه منوره فراهم شده 
است. در ادامه این نشست نیز مدیر خدمات رفاه زائرین 
حرم مطهر رضوی به تش��ریح خدمات و برنامه های این 
معاونت پرداخت و گفت: با توجه به افزایش آمار تشرف 
زائران در این ایام، ظرفیت خدمت رسانی در مهمانسرای 

حضرت افزایش یافته و از 23 هزار وعده نهار و ش��ام در 
هر روز، به ۴0 هزار وعده خواهد رسید.

به گفته محمد ش��بان، ، توزی��ع روزانه دو هزار صبحانه 
گرم ویژه هیئات مذهبی و 100 هزار بسته صبحانه بین 

زائران، از دیگر خدمات این معاونت خواهد بود.
مدیر خدمات رف��اه زائرین حرم مطهر رضوی به اجرای 
یک س��نت حسنه بر اساس یک وقف نامه نیز اشاره کرد 
و گفت: بر اساس موقوفه مرحوم کاظم غراب، در سالروز 
ش��هادت حضرت رض��ا)ع( 2000 نفر در مهمانس��رای 
حضرت پذیرایی می ش��وند و عاوه بر آن، تعداد 2000 

غذا نیز در حاشیه شهر مشهد توزیع خواهد شد.
ب��ه گفته وی، افزایش قفس��ه امانات زائ��ران از ۷ هزار 
ب��ه 11 هزار، افزای��ش صندلی های چرخ��دار به 2۵00 
صندلی، آمادگی برای اسکان ۷0 هزار زائر در حسینیه ها، 
مدارس و س��الن های ورزش سطح شهر مشهد، فعالیت 
شبانه روزی چایخانه های حرم از یکم تا هفتم مهرماه با 
ظرفیت توزیع 11 میلیون لیوان چای، توزیع سیصد هزار 
لیوان متبرکات و شربت، توزیع بیش از ۵ میلیون بطری 
آب آشامیدنی از محل نیت واقفین و ناذرین، برپایی ۴2 
پایگاه امدادی، اس��تقرار ۷2 دس��تگاه آمبوالنس در حرم 
مطه��ر و محدوده حریم حرم و فعال کردن بیمارس��تان 
صحرایی در مح��دوده حرم مطهر، از دیگ��ر اقدامات و 

برنامه های پیش بینی شده برای این ایام است.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی خبر داد:

فصل جدیدی از رویدادهای عرضه و تقاضا با رویداد تانا در گیالن آغاز شد
رییس پارک علم و فناوری گیالن:

نرجس غامپور :پنجمین رویداد تانا کش��ور 
)توس��عه اکوسیس��تم نوآوری اس��تان ها( به 

میزبانی استان گیان برگزار شد
عل��ی باس��تی رییس پارک عل��م و فناوری 
گیان درابتدا با اش��اره به جزئیات برگزاری 
رویداد تانا، اظهارکرد : تانا یا رویداد توس��عه 
اکوسیستم نوآوری استان ها بستری مناسب 
برای توسعه زیس��ت بوم فناروی و نوآوری 
هر اس��تان به سوی توس��عه خاق و ارزش 
آفرینی اس��ت که در س��ال »تولی��د، دانش 
بنیان، اشتغال آفرین« با ابتکار وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و همت پارک های علم 
و فناوری کش��ور و با حمای��ت و هم افزایی 
ش��رکت های پیشرو، مسیر توسعه فناوری و 

نوآوری کشور را هموار می سازد.
وی افزود: این رویداد مش��کات و نیازهای 

چهار ح��وزه اقتصادی از جمله کش��اورزی 
، محی��ط زیس��ت، صنایع خ��اق و صنعت 
را جمع آوری می نماید و پیش��نهادات و ازر 
راهکاره��ای نوآورانه و خاقان��ه برای این 

موضوعات حمایت می نماید.
باس��تی گفت : از ابتدای سال قانون جهش 
تولید دانش بنیان از سوی وزارت علوم اباغ 
شده که در استان ها با رویداد تانا که توسعه 
اکوسیستم نوآوری اس��ت این قانون دنبال 
می ش��ود و امروز برگزاری نخستین رویداد 
تانا در اس��تان گیان در حوزه کشاورزی با 
محورهای شیات، گیاهان دارویی، ابریشم 
و لبنی��ات اس��ت ک��ه در این روی��داد برای 
نیازهای فناور در صنایع کشاورزی با کمک 
شرکت های فناور راه حل صورت می گیرد 

تا شبکه راه حل اتفاق بیفتد .

وی با بیان اینکه در این رویداد نس��ل جدید 
رویداد عرضه و فناوری ارائه می شود ، افزود 
: در این نس��ل حل مشکل مهمترین مسئله 

است.
وی بااش��اره به شرایط حضور دراین رویداد، 
اظه��ار کرد: اش��خاص حقیق��ی و حقوقی، 
فناوران و صاحبان ایده ازجمله دانشجویان، 
اس��اتید، ش��رکت های دانش بنیان، صاحبان 
صنای��ع، کارگاه های تولیدی و س��ایر افراد 
در ای��ن رویداد ش��رکت دارن��د و می توانند 
مشکات و مسائل در حوزه های مورد اشاره 
را شناسایی و راه حل پیشنهادی خود را ارائه 
دهند و براساس مفید و راهگشا بودن راه حل 

مذکور از آن ها حمایت می شود .
رییس پارک علم و فناروی گیان با اش��اره 
به تس��هیات مالی و حمای��ت هایی که به 

صاحب��ان ایده ه��ای برگزیده ارائ��ه خواهد 
ش��د، اظهار کرد: به برگزی��دگان این رویداد 
تس��هیات در گردش تا سقف 300 میلیون 
تومان و ۷0 میلیون تومان حمایت س��ازمان 
بس��یج مهندسین استان گیان و هولدینگ 
پیشگامان جهت تولید نموه اولیه، برای رشد 
و ش��کوفایی ایده  برگزی��دگان پرداخت می 
شود و تا سقف ۵0 میلیون تومان نیز خدمات 
کارگزاری فناوری برای طرح های برگزیده 
از سوی کارگزار شبکه فن بازار ملی ایران در 

استان در نظر گرفته شده است.
در ای��ن رویداد ۴0 ط��رح در ۴ حوزه مذکور 
واصل ش��د که از این تع��داد 1۴ طرح پیش 
رویداد داش��تند که 11 طرح ب��رای ارائه در 
روز رویداد برگزیده  ش��دند. ک��ه امروز یک 
ق��رارداد تولید قلم و نهال توت با دانش��گاه 

گی��ان منعقد و در قرارداد یک هکتار زمین 
در اختی��ار مرکز فناور قرارگرفت. با توجه به 
برنامه ریزی انجام ش��ده 6 ق��رارداد قطعی 
دیگ��ر نیز ط��ی هفته های آین��ده در محل 

آستانداری گیان به امضا خواهد رسید .
دراین رویداد صاحبان ایده درحضور داوران و 
روسای دستگاه های اجرایی مرتبط و مدیران 
و کارشناسان راهکارهای خود را ارائه دادند.

ای��ام-  آذر یعقوبی��ان  :  فرمانده س��پاه 
امیرالمؤمنین اس��تان ای��ام روز جمعه در 
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه که در 
پایان��ه مرزی مه��ران برگزار ش��د؛ اظهار 
داش��ت: مهران به عنوان مرز اصلی کشور 
اس��ت که همه س��اله در ایام اربعین بیش 
از ۷0 درص��د زائ��ران از این مرز تردد می 
کنند. سردار جمال شاکرمی با بیان اینکه 
هدف س��پاه هم افزایی بین مردم و دولت 
برای خدمات رسانی به زائران است، افزود: 
س��پاه به دنبال مردمی کردن اربعین برای 
ارائه خدمات به زائران اس��ت و مش��ارکت 
خودجوش م��ردم در مقوله اربعین اهمیت 
زی��ادی دارد. وی تاکید ک��رد: مهران خط 

مقدم کنگ��ره عظیم اربعین اس��ت و اگر 
می خواهیم این حرکت بزرگ معنوی سال 
به سال با کیفیت باالتری برگزار شود باید 
مس��ئوالن کش��وری مهران را به صورت 
ویژه ببینند. سردار شاکرمی در ادامه اظهار 
داشت: س��پاه در س��ه مقوله در اربعین به 
صورت ویژه ورود داش��ت، در بحث تامین 
و توزیع آب ش��رب خنک با همکاری آبفا 
و آب منطق��ه ای و با تهیه س��ردخانه های 
متعدد در مسیر زوار خدمات ویژه ای ارائه 
شده اس��ت. فرمانده س��پاه امیرالمؤمنین 
استان ایام ادامه داد: سپاه در حوزه درمان 
و برپایی بیمارستان های صحرایی در مسیر 
تردد زوار نیز اقدامات قابل توجهی داشت، 
از کل 300 تخت بیمارس��تانی که در مرز 
تدارک دیده شده، 1۵0 تخت توسط حوزه 
درمان سپاه تهیه شده است. فرمانده سپاه 
امیرالمؤمنین استان ایام گفت: اربعین یک 
ظرفیت عظیم برای استان بوده و می تواند 

پیشرانه توس��عه استان باش��د، مسئوالن 
استان در کنار رسانه ها باید مطالبات خود را 
روی تقویت بیش از پیش زیر ساخت های 
اربعین متمرکز کنند، با اس��تفاده از تقویت 
اربعین می توانیم ماشین  زیرس��اخت های 
توسعه استان را با سرعت بیشتری به جلو 
ببریم. وی افزود: امسال با توجه به گرمای 
هوا 12 اقامتگاه س��یار و تاشوی 1۵ متری 
مجهز به سرماس��از برای زائرانی که دچار 
گرمازدگی شده اند در نقاط مختلف طول 
مسیر زائران جانمایی شده است که دمای 
بدن زائران گرمازده با استقرار این اتاقک ها 
کاهش می یابد. فرمانده سپاه ایام افزود: 
به برکت رویداد عظیم اربعین هم افزایی، 
همدلی، همراهی و اتحاد گسترده ای بین 
تمام ادارات، نهاد و بنیادها، س��پاه، بس��یج 
و مردم، دس��تگاه های نظام��ی و امنیتی، 
خیرین استان و اس��تان های دیگر کشور 
برای خدمات رس��انی به زائران تش��کیل 

ش��ده اس��ت. وی در ادامه ب��ه بعد تامین 
امنیت اربعین اش��اره کرد و توضیح داد: با 
توجه به اشراف و رصد نیروهای امنیتی و 
اطاعاتی با استفاده از امکانات و تجهیزات 
نرم و س��خت افزاری در عمق خاک ایران 
و عراق هیچ حادثه امنیتی رخ نداده اس��ت 
و جلس��ات مداوم امنیتی تشکیل و آخرین 
وضعیت اربعین تش��ریح می ش��ود. سردار 
شاکرمی تصریح کرد: اربعین یک ظرفیت 
عظیم برای استان بوده و می تواند پیشرانه 
توس��عه استان باشد، مس��ئوالن استان در 
کنار رس��انه ها باید مطالب��ات خود را روی 
تقوی��ت بی��ش از پیش زیر س��اخت های 
اربعین متمرکز کنند، با استفاده از تقویت 
زیرس��اخت های اربعین می توانیم ماشین 
توسعه استان را با سرعت بیشتری به جلو 
ببریم. در ادامه جلس��ه جانش��ین فرمانده 
س��پاه امیرالمؤمنین )ع( اس��تان ایام نیز 
گف��ت: روزانه ی��ک میلی��ون بطری آب 

معدن��ی در بین ایس��تگاه ه��ای صلواتی 
توزیع می ش��ود که امکان افزایش آن تا 
یک میلیون و ۵00 بط��ری در روز وجود 
دارد و طی ایام اربعین تاکنون بیش از ۵0 
هزار قالب یخ توسط سپاه در بین ایستگاه 
های صلواتی و آشپزخانه ها در مرز مهران 
و آن سوی مرز در خاک عراق توزیع شده 
است.س��ردار قدرت اله کریمی��ان اظهار 
داش��ت: در ای��ن س��ردخانه اقامی چون 
یخ، آب معدنی، ف��رآورده های پروتئینی، 
کنس��رو ذخیره سازی شده اس��ت، ادامه 
داد: این اقام با همکاری نهادهایی چون 
بنیادهای برکت و مس��تضعفان، خیرین و 
س��پاه تامین و توسط تریلی های یخچال 
دار بین ایستگاه های صلواتی و آشپزخانه 
ها توزیع می ش��ود. بازدید از س��ردخانه و 
آش��پزخانه وابس��ته به س��پاه و آشنایی با 
کارک��رد اتاقک سرماس��از از دیگر برنامه 

های این سفر بود.

نگاه مسئوالن کشوری به مرز مهران باید ویژه باشد
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایالم تاکید کرد:

رکورد محقق شدن بودجه درآمدهای عمومی شهرداری سال گذشته شکسته شد
شهردار مشهدخبر داد:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی:ش��هردار 
مش��هد گفت: بات��اش های انجام ش��ده 
سال کذشته 100 درصد درآمدهای عمومی 
بودج��ه محقق و رکورد تحق��ق درآمدهای 
عمومی شکس��ته ش��د که این در نوع خود 
بی نظیر است. سید عبداهلل ارجائی در دومین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار 
کرد: پرسیدن حق رسانه است و پاسخ دادن 
وظیفه خ��ادم در نظام جمهوری اس��امی 
است، برهمین اساس طی این مدت در پنج 

تا 6 رس��انه در اس��تان حضور پیدا کردیم و 
پاسخگوی س��واالت خبرنگاران بودیم. وی 
افزود: ما بودجه محقق شده شهرداری را در 
1۵ مهرماه و یک م��اه پس از انتصاب بنده 
با تحقق 21 درصد تحویل گرفتیم اما موفق 
ش��دیم بین ۷0 تا 80 درصد پیش بینی شده 
دوره قبل را وص��ول کنیم، این درحالی بود 
که معاونت اقتصادی را با وضعیت نامناسبی 
تحویل گرفتی��م و عدد و رقم تحقق بودجه 
در این معاونت قابل ماحظه نبود. ش��هردار 

مش��هد به تحقق درآمدهای عمومی بودجه 
اش��اره و تصریح ک��رد: بودج��ه درآمدهای 
عمومی در س��ال گذشته بیش از 100درصد 
محقق شد که یک رکورد بود، این در حالی 
اس��ت که بودجه درآمدهای شهرداری )که 
همان پول نقدی که باید وارد پروژه ش��ود و 
حقوق و دستمزد با آن پرداخته شود( معمواًل 
در س��ال اول تغییر دوره به خاطر جابه جایی 
مدیران محقق نمی شد. وی به وضعیت خط 
س��ه قطار شهری نیز اشاره و اضافه کرد: در 

حوزه مترو سعی می کنیم فاز یک خط سه را 
با کمک دولت به بهره برداری برس��انیم که 
اتفاق بزرگی خواهد بود . ش��هردار مش��هد 
اظهار ک��رد: اتوب��وس جذاب ترین وس��یله 
حمل ونقل عمومی برای مردم مشهد است، 
حدود هزار و 300 دس��تگاه اتوبوس را وقتی 
وارد شهرداری شدیم، تحویل گرفتیم،10 تا 
20 درصد اتوبوس ها در ش��هرهای مختلف 
در تعمیرگاه هستند که باید از این تعداد کم 

شود.

ارجائی در خصوص اتوبوس های برقی ادامه 
داد: تعدادی اتوبوس برقی نیز در سطح شهر 
در حال آزمایش شدن اس��ت که امیدواریم 
ای��ن آزمایش را با موفقیت س��پری کند اگر 
از ای��ن اتوبوس ه��ا ج��واب بگیری��م با این 
اتوبوس هایی که محصول کش��ور خودمان 
است وارد قرارداد می شویم، تحویل نخستین 
اتوبوس ها پس از عقد قرارداد بین پنج الی 6 
ماه زمان می برد، همچنین 30 دستگاه میدل 

باس به مشهد رسید و در خط قرار گرفت.
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جامعه

جمع آوری ۵۴۶ تن پسماند خشک و تر 
در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان 
مدیریت پس��ماند ش��هرداری ته��ران از جمع 
آوری ۵۴6 تن پسماند در مسیر 10 کیلومتری 
جاماندگان اربعین حس��ینی )ع( خبر داد.شادی 
مالکی درباره آمار تولید پس��ماند در روز گذشته 
)26 ش��هریور 1۴01(، توضیح داد: از صبح روز 
گذشته تا پایان مراس��م راهپیمایی جاماندگان 
اربعین، ۵۴6 تن پس��ماند مربوط به این مراسم 
جمع آوری شد.وی با بیان اینکه روزهای معمولی 
تا پنج هزار و 200 تن پسماند از سطح شهر جمع 
آوری می شود، افزود: روز گذشته عاوه بر جمع 
آوری پس��ماندهای شهری، ۵۴6 تن پسماند از 
محور 10 کیلومتری راهپیمایی جاماندگان اربعین 
جمع آوری شد.معاون هماهنگی و ارزیابی امور 
مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
خاطرنشان کرد: از ابتدای جمع آوری تاش شد 
که پس��ماند تر و خشک به صورت مجزا جمع 
آوری شود که در مراسم راهپیمایی جاماندگان 
اربعین حسینی )از میدان امام حسین )ع( تا حرم 
عبدالعظیم حس��نی( 336 تن پسماند خشک و 

210 تن پسماند تر جمع آوری شد.

موافقت دولت با ترخیص هزار دستگاه 
آمبوالنس مورد نیاز اورژانس کشور

هیات وزیران با درخواس��ت وزارت بهداش��ت 
مبنی بر صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود، 
ترخیص و ش��ماره گذاری یک هزار دس��تگاه 
آمبوالنس اهدایی س��ازمان های بین المللی و 
خیرین جهت اس��تفاده در پایگاه های اورژانس 
کشور موافقت کرد.هیات دولت در جلسه اخیر 
در راستای بهره مندی از خدمات خیرین و سایر 
سازمان های بین المللی برای تأمین تجهیزات و 
توزیع عادالنه آنها در مناطق کم برخوردار کشور 
با استفاده از ظرفیت های قانونی و با هدف بهبود 
ارائه خدمات فوریت های پزشکی و سامت به 
ش��هروندان، هیات وزیران با درخواست وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی مبنی 
بر ص��دور مجوز ب��رای ثبت س��فارش، ورود، 
ترخیص و شماره گذاری تعداد یک هزار دستگاه 
آمبوالنس اهدایی س��ازمان های بین المللی و 
خیرین جهت اس��تفاده در پایگاه های اورژانس 
کشور، بدون رعایت شرایط مقرر در ضوابط فنی 
واردات خ��ودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی 
و ع��وارض گمرکی و معاف از مالیات بر ارزش 
افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، 

موافقت کرد.  

220 نوزاد مبتال به بیماری های 
مادرزادی نخاع رایگان درمان شدند

دبیر کمیته نورویورولوژی ایران با اشاره به اینکه 
بیماری های مادر زادی نخاع در اس��تان های 
خوزس��تان، اراک، گرگان و کرمانشاه شایع تر 
اس��ت، گفت: براساس مطالعات انجام شده در 
2 سال اخیر در دوران شیوع همه گیری کرونا، 
۴00 ن��وزاد مبتا به این بیماری ها در کش��ور 
شناس��ایی ش��د که 220 بیمار رایگان درمان 
ش��دند.مهری مهراد افزود: در ایران از هر هزار 
تولد زنده 1/۵  نوزاد مبتا به  نقص مادرزادی 
نخ��اع در ناحیه کمر اس��ت و در مثانه آنها نیز 
اختال ایجاد می شود.وی اظهارداشت: نتایج  
این مطالعه نشان می دهد که این بیماران توان 
مالی پایینی داشته و مادر دوران مراقبت بارداری 
مناسبی نداشته است.مهراد ادامه داد: متاسفانه 
به علت عدم آگاهی، ای��ن بیماران مراجعه به 
اورولوژیس��ت نداش��ته و  دیالیزی می شوند، 
پاهایشان فلج ش��ده و قادر به حرکت نیستند، 
در حالیکه با تش��خیص و درمان به موقع می 
تواند مشکات آنها از جمله اختاالت مثانه و 
جلوگیری از دیالیز پیشگیری کرد.وی تصریح 
ک��رد: درمان رایگان 220 بیمار مبتا به نقص 
م��ادرزادی نخاع  در یک کنگ��ره بین المللی 
که تیرماه امسال در اتریش برگزار شد، ستوده 
شد.این پزشک در ادامه گفت: مشکات ادراری 
نش��انگر بیماری های نهفته ای مانند دیابت، 
پارکینس��ون، ام اس و غیره است که مبتایان 
از آنها بی خب��ر بوده و دچار عوارض زیادی در 
سیستم عصبی می ش��وند.مهراد اظهارداشت: 
دیابت بیماری اس��ت که چشم، کلیه و مثانه را 
درگیر می کند و بای��د آموزش بدهیم به افراد 
مبتا به این بیماری که اگر دچار مش��کات 
ادراری ش��دند، باید به پزش��کان اورولوژی نیز 
مراجعه کنند.به گفته مهراد، بی اختیاری ادراری 
زنان از نوع بیش فعالی، استرسی و مثانه های 
عصبی که علت آن ناهماهنگی عضله و عصب 
مثانه و کف لگن می تواند باشد و بی اختیاری 
ادراری مردان��ی که به دلیل عمل پروس��تات 
دچار این مشکل شده اند و از مشکات مثانه 
نوروژنیک رنج می برند با فیزیوتراپی کف لگن 

درمان می شود.

مترو و اتوبوس پایتخت برای 
دانش آموزان و دانشجویان رایگان شد

سخنگوی شهرداری تهران از رایگان شدن 
امکان اس��تفاده از مت��رو و اتوبوس در هفته 
اول مه��ر خبر داد.عبدالمطه��ر محمدخانی 
در حس��اب کاربری خود در فضای مجازی 
نوشت: اس��تفاده از اتوبوس و مترو در هفته 
اول مهر برای دانش آموزان و دانش��جویان 
در ش��هر ته��ران رای��گان ش��د.وی افزود: 
دانش آموزان با لباس فرم و دانش��جویان با 
کارت دانش��جویی از این خدم��ت بهره مند 
می ش��وند.رئیس مرکز ارتباطات و امور بین 
الملل ش��هرداری تهران ادامه داد: همه باید 
ب��ه مدیری��ت و کاهش ترافیک آغاز س��ال 

تحصیلی کمک کنیم.

انتقال 3۶3 بیمار و ۷۴ پیکر زائر 
ایرانی از عراق به کشور

رئی��س جمعیت هال احم��ر از انتقال 363 
بیمار و ۷۴ پیکر زائر ایرانی از خاک عراق به 
ایران خبر داد.پیرحسین کولیوند  افزود: این 
تعداد از مرز مهران و ش��لمچه تا روز گذشته 
یکشنبه 2۷ ش��هریور وارد خاک ایران شده 
اس��ت.وی با بیان اینکه هر کدام از بیماران 
و مصدوم��ان ایران��ی ک��ه در مراکز درمانی 
عراق به شرایط پایدار برسند به خاک کشور 
منتق��ل می ش��وند،   اظهارداش��ت: هر زمان 
شرایط مساعد شد، همه افرادی که در مراکز 
درمانی عراق بستری هستند به کشور منتقل 
می کنیم.کولیون��د با اش��اره ب��ه اینکه هنوز 
۷00 ه��زار زائر ایرانی در عراق حضور دارند 
و بیشتر تراکم در ش��هرهای نجف و کربا 
است،  گفت: همچنان مراجعه به درمانگاه ها 
و بیمارس��تان های هال احمر ایران در این 
دو شهر زیاد اس��ت اما درمانگاه های هال 
احم��ر در مس��یر نجف تا کربا جمع ش��ده 
اس��ت.وی با بیان اینکه م��ردم هیچ نگرانی 
درب��اره انتقال بیماران و مصدومان ایرانی به 
خاک کشور نداشته باشند، افزود: با وجودی 
که هال احمر وظیفه ای در این بخش ندارد 
و وظیفه اصلی با شرکت های بیمه است اما 
در صورت نیاز از همه امکانات خود همچون 
آمبوالن��س، اتوبوس آمبوالن��س،  نیروهای 
تخصص��ی، بالگرد و ی��ا هواپیما اس��تفاده 
می کن��د و همه بیماران ایرانی را به کش��ور 

منتقل می کند.

رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به 
پرونده نوجوان زرین دشتی

رئیس کل دادگستری استان فارس در سفر 
به شهرستان زرین دشت شخصاً روند تکمیل 
تحقیق��ات و اقدامات قضایی پرونده نوجوان 
زرین دشتی را بررس��ی کرد.حجت االسام 
س��ید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری 
استان فارس به منظور بررسی پرونده نوجوان 
زرین دش��تی در رأس هیئ��ت عالی قضایی 
استان به شهرس��تان زرین دشت سفر کرد 
و ضم��ن دی��دار با خان��واده متوف��ی و ابزار 
تأث��ر از این واقعه تلخ و تس��لیت به خانواده 
و منس��وبین آن مرحوم در جری��ان آخرین 
اقدام��ات قضایی قرار گرف��ت.وی در جمع 
اعضای ش��ورای تأمین شهرستان و خانواده 
مرحوم با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی ذره 
ای از حقوق قانونی خانواده آن مرحوم کوتاه 
نخواه��د آمد گفت: مجازات این افراد عاوه 
بر  خواسته مشروع و قانونی خانواده خواسته 
جدی دس��تگاه قضایی در راس��تای حفظ و 

صیانت از امنیت عمومی جامعه نیز است.
 

نانوایی ها همچنان در صدر شکایات 
بهداشتی مردم

مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت 
اعام کرد: بیش��ترین شکایات مردم از عدم 
رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی، مربوط 
به نانوایی ها اس��ت.مرکز س��امت محیط و 
کار وزارت بهداشت گزارش آخرین وضعیت 
بررس��ی رعایت پروتکل های بهداش��تی در 
کش��ور در مقابله با ویروس کرونا و تشریح 
جدیدترین گزارش عملکرد بخش بهداشت 
ش��کایات مردمی سامانه 1۹0 را اعام کرد.
آخری��ن وضعیت کش��وری نتای��ج اقدامات 
ناش��ی از تشدید بازرس��ی ها از تاریخ 16 تا 
23 ش��هریورماه 1۴01 به این ش��رح است؛ 
از تع��داد 3۵۷۷80۷ مرک��ز تهی��ه، توزیع و 
عرضه و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و 
واحدهای کارگاهی تحت پوشش، 1۹۴16۷ 
مرکز مورد بازرسی قرار گرفته اند و از تعداد 
3۵۷۹۹ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش 
موادغذای��ی، اماک��ن عموم��ی و واحدهای 
کارگاهی که اخطار دریافت کرده و به مراجع 
قضایی معرفی ش��ده اند، 811 مرکز پلمپ 
شده اند.مرکز س��امت محیط و کار وزارت 
بهداشت همچنین در این گزارش به تشریح 
آخرین وضعیت بخش بهداش��ت ش��کایات 
مردمی سامانه ملی پاسخگویی 1۹0 وزارت 
بهداشت در مقابله با ویروس کرونا پرداخته 
و تعداد ش��کایات مردمی پاسخ داده شده را 
۵۷3۷ تماس و تعداد ش��کایات ثبت شده را 

نیز 2118 مورد شکایت عنوان کرده است.

اخبار

گروهاجتماعی�مهدیصالحیطاهری:رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی 
1۴01 گفت: هرچند که دانش آموزان را به تزریق دز یادآور توصیه می کنیم؛ 
اما واکسیناس��یون دانش آموزان اختیاری است.به گزارش »عصر ایرانیان« 
محمدمهدی کاظمی  درباره واکسیناس��یون دانش آموزان اظهار داش��ت: 
توصیه می شود که اولیا نسبت به واکسیناس��یون دانش آموزان اقدام کنند؛ 
بیش از ۹0 درصد دانش آموزان تا پایان سال تحصیلی گذشته 2 دز واکسن 
را تزریق کرده بودند.وی افزود: توصیه می شود دانش آموزان باالی 12 سال 
دز یادآور را تزریق کنند و دانش آموزان زیر 12 س��ال هم واکسیناسیون را 
انجام دهند.رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی 1۴01 درباره واکسیناسیون 

معلمان گفت: همکاران فرهنگی مطابق روال قبل نسبت به واکسیناسیون 
اق��دام کرده بودند به طوری که بیش از ۹2 درصد معلمان نس��بت به 2 دز 
واکس��ن اقدام کرده اند.کاظمی افزود: همه ش��هروند هستیم و برای حفظ 
س��امتی جامعه باید واکسیناس��یون و تزریق دز یادآور را انجام دهیم.وزیر 
آموزش و پرورش پنجم تیر سال جاری در حکمی، »محمد مهدی کاظمی« 
را به سمت »رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی 1۴02-1۴01« منصوب 
کرد. در این حکم عنوان شده است که اقداماتی مانند تشکیل ستاد مرکزی 
طرح مهر به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در ستاد و تفویض اختیار به 
مدیران کل و شورای آموزش و پرورش استان در امور اجرایی، پیش بینی ساز 

و کارهای مؤثر نظارتی )سیستمی و میدانی( زمینه ساز اقدامات به هنگام و 
مطلوب بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1۴02-1۴01 با رویکرد شعار 
»تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین«، پیش بینی روش های مناسب جهت 
نظارت بر امور مهم و کلیدی مرتبط با بازگشایی مدارس، رصد و پایش مستمر 
دامنه فعالیت مدیران و کیفیت برنامه ریزی آنان و ارائه بازخورد مناسب برای 
اصاح و بهبود فرآیندهای اجرایی، ارزیابی نهایی عملکرد استان ها و ستاد در 
سطوح مختلف مدیریتی با توجه به تحقق اهداف پیش بینی شده، استفاده از 
ظرفیت های محلی، بهره برداری بهینه از منابع موجود و سازماندهی نیروی 

انسانی و کیفیت بازگشایی مدارس صورت گیرد.

واکسیناسیون دانش آموزان اختیاری است نه اجباری
رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی 1۴01:

محسنی اژه ای: قوه قضاییه جان باختن مرحومه امینی را موشکافانه پیگیری می کند
بررسی دوربین های خصوصی و عمومی در ماجرای فوت مهسا امینی؛

گ�روهاجتماعی:رئی��س ق��وه قضایی��ه گفت: دس��تگاه 
قضایی موض��وع جان باختن مرحومه امینی را با دقت و 
موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور 
کار ق��رار دارد و این اطمین��ان را به خانواده او می دهیم 
که پس از حصول نتایج آزمایشگاهی، نتیجه بررسی ها 
و تحقیق��ات بدون هیچ ماحظه ای اعام می ش��ود.به 
گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��ام  والمس��لمین 
غامحسین محس��نی اژه ای، در جلس��ه شورای عالی 
قوه قضاییه، ضمن قدردانی از برگزاری هرچه باشکوه تر 
مراس��م اربعین اظهار داش��ت: مطابق آمار رس��می در 
اربعین امس��ال، بیش از 21 میلیون نفر از کش��ورهای 
مختلف در یک زمان نس��بتًا کوتاه وارد کربا ش��دند و 
میزبانی عراقی ها نیز از این جمعیت انبوه، واقعاً شایسته 
بود؛ برای ت��دارکات و تأمین امنیت این اجتماع معنوی 
باش��کوه نیز زحماتی کشیده ش��د که جای تقدیر دارد.
محس��نی اژه ای به ارزش معنوی اق��دام جاماندگان از 
زی��ارت اربعین نیز که به صورت خانوادگی در سراس��ر 
کش��ور در روز اربعین اقدام ب��ه راهپیمایی و پیاده روی 
به سمت بقاع متبرکه کردند، اشاره کرد و تعظیم شعائر 
را مقول��ه ای بس��یار بااهمیت و پربرک��ت خواند. رئیس 
دس��تگاه قضا با اش��اره ب��ه در پیش ب��ودن هفته دفاع 
مق��دس، گف��ت: نباید فراموش کنیم ک��ه در طول این 
چهار دهه اخیر، مس��تکبران عالم، ظالمان و دش��منان 
جبه��ه حق چ��ه تاش هایی برای از پ��ا درآوردن نظام 
اسامی ما به خرج دادند و چه ایثارها و جانفشانی هایی 
از مردم م��ا برای حفظ این نظ��ام و تحقق ارزش های 
الهی و انسانی صورت گرفت؛ نباید گذشت زمان سبب 
غفلت ما از این مقوله بس��یار مهم ش��ود و باید همواره 
در پاسداش��ت خون های ریخته ش��ده برای حفظ نظام 
و ارزش های اسامی، کوش��ا باشیم.رئیس عدلیه ادامه 
داد: فق��ط نی��روی انتظامی ما بیش از 13 هزار ش��هید 
را در مقابله با اش��رار، جریان های ضدانقاب و مافیای 
م��واد مخدر، تقدیم نظام و حفظ امنیت مردم و کش��ور 
کرده اس��ت؛ در س��ال 1۴00 بالغ بر ۵2 نفر و در سال 
1۴01 ک��ه فع��ًا نیم��ی از آن را گذرانده ایم بالغ بر 3۵ 
نفر از افراد و پرسنل خدوم نیروی انتظامی در راه تأمین 
امنیت مردم و کش��ور، جان خود را از دست داده اند و به 
خیل شهدای انقاب و اسام پیوسته اند.محسنی اژه ای 
با اش��اره به موضوع جان باختن مرحومه »مهسا امینی« 
دختر 22 س��اله به در دست بررسی بودن چگونگی رخ 
دادن این اتفاق اشاره کرد و گفت: یک همدردی بسیار 
فراگیر و دلس��وزانه با خانواده این مرحومه در کش��ور ما 

از س��وی مردم و مس��ئوالن صورت گرفت که این امر 
بس��یار پس��ندیده بود و این مقوله از روحیه نوع دوستی 
و از آموزه های دینی نش��أت می گیرد.رئیس قوه قضاییه 
با تاکید بر پیگیری ج��دی موضوع جان باختن مرحومه 
»مهس��ا امینی« از ناحیه قوه قضاییه اظهارداش��ت: قوه 
قضاییه موض��وع جان باختن مرحومه امینی را با دقت و 
موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور 
کار قرار دارد.رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستور خود 
به رئیس س��ازمان پزش��کی قانونی در راستای بررسی 
موضوع جان باختن مرحومه )مهس��ا( امینی اظهار کرد: 
در تماس��ی که با رئیس سازمان پزشکی قانونی داشتم، 
تاکی��د کردم که موضوع جان باختن مرحومه امینی را با 
دقت و وسواس بررسی کنند؛ در این راستا اقدامات اولیه 
در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛ نمونه برداری های 
الزم انجام ش��ده و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید 
منتظر ماند تا از طریق بررس��ی های دقیق و تخصصی، 
نتیجه حاصل ش��ود.  رئیس عدلیه به  بررسی جنبه های 
فنی دیگر قضیه یادشده نیز اشاره کرد و گفت: به مراجع 
قضایی دس��تور داده ام که بررسی های همه جانبه درباره 
جان باخت��ن مرحومه امینی از مقط��ع و محلی که وی 
را هدایت کردند، انجام گی��رد و دوربین های عمومی و 
خصوصی نیز به طور دقیق بررس��ی شوند. وی با اشاره 
به دس��تور رئیس جمهور به وزیر کش��ور برای پیگیری 
موضوع جان باختن مرحومه امینی، گفت: به دادس��تان 

تهران دستور داده ام که تحقیقات و بررسی های وزارت 
کشور درخصوص موضوع فوق الذکر را نیز مورد ماحظه 
قرار دهد.قاضی القضات تصریح کرد: این جزو افتخارات 
نظام جمهوری اسامی است که چنانچه حادثه و اتفاقی 
رخ ده��د از کنار آن رد نمی ش��ود و ب��ا دقت موضوع را 
رسیدگی می کند و تفاوتی نمی کند که موضوع این اتفاق 
مرتبط با کدام دس��تگاه باش��د؛ کمااینکه در هفته های 
گذشته در یکی از استان های کشور حکم قانونی فردی 
وابس��ته به نیروی انتظامی که محکوم به قصاص شده 
بود با توجه به عدم گذشت اولیای دم پرونده -علی رغم 
همه تاش های صورت گرفته خیران اجرا شد. محسنی 
اژه ای ای��ن اطمینان را به خانواده مرحومه امینی داد که 
موضوع جان باختن دخترش��ان با دقت و سرعت و پس 
از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگری و نتیجه بررسی ها 
و تحقیقات بدون هیچگونه ماحظه ای اعام می شود.
قاضی القضات در همین راستا بار دیگر خطاب به رئیس 
کل دادگس��تری استان تهران، دادستان تهران، پزشکی 
قانونی و سایر دس��تگاه های ذیربط تاکید کرد با نهایت 
دقت و هر چه س��ریعتر، تحقیقات و بررسی های جامع، 
کامل و همه جانبه ای را درخصوص موضوع جان باختن 
مرحومه امینی انجام دهند و بر اساس نتیجه تحقیقات، 
ه��ر آنچه که بود، حس��ب قان��ون، اقدام خواهد ش��د. 
رئیس ق��وه قضاییه در ادامه با اش��اره به دروغ گویی ها 
و عقده گشایی های دش��منان در قضیه اخیر پیش آمده، 

این موضِع دشمنان را طبیعی و ناشی از عنادورزی های 
آنها با نظام و کشور دانست و در عین حال تصریح کرد: 
تکلیف دشمنان معلوم است اما برخی افراد نیز در قضیه 
پیش آم��ده اخیر غفلت کردند و ب��د امتحان پس دادند؛ 
نظام و مسئوالن قوای مختلف آن، با جدیت و قدرت به 
موضوع ورود کرده و در حال پیگیری هس��تند؛ بنابراین 
جایی برای غفلت ، اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب 
دروغ و انجام اقداماتی که می تواند جنبه مجرمانه داشته 

باشد، باقی نمی ماند.
در این جلس��ه همچنین علی القاص��ی مهر رئیس کل 
دادگستری اس��تان تهران با اش��اره به اقدامات صورت 
گرفته از سوی این دادگستری در رابطه با اتفاق رخ داده 
برای مرحومه مهسا امینی پیرو دستور رئیس قوه قضائیه، 
اظهار کرد: بافاصله بعد از وقوع این اتفاق، دادگستری 
اس��تان تهران موض��وع را از طریق مراج��ع ذی ربط و 
پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به هیئت نظارت 
بر حفظ حقوق ش��هروندی نیز ماموریت هایی را محول 
کرد.وی اف��زود: هم اکنون دو روز از آغاز بررس��ی های 
میدان��ی این هیئت از مراجع انتظام��ی، درمانی، قضایی 
و سایر افراد مسئول ذی مس��ئول و ذی صاح در رابطه 
ب��ا اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می گذرد و تمامی 
س��وابق و اس��ناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری 
هستند.القاصی ادامه داد: به هیئت نظارت بر حفظ حقوق 
شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شده که 
تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان بدو 
احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کاس 
توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی 
کنند و گزارش بررس��ی های خود را به صورت مستند و 
مستدل ارائه دهند.رئیس کل دادگستری استان تهران با 
بیان اینکه در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی 
پرونده ای در دادس��رای تهران تشکیل شده است، گفت: 
دادس��تان عمومی و انقاب تهران دستوراتی را پیرامون 
ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی های قضایی صادر کرده 
است.القاصی با بیان اینکه دستگاه قضایی به وظیفه خود 
در قبال حادثه پیش آمده برای مرحومه امینی به فوریت 
ورود ک��رده و موضوع را با دقت مورد بررس��ی قرار داده 
است، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه 
اغماضی صورت نگیرد و هر کس��ی که تخلفی مرتکب 
شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی 
ش��ود.وی تاکید کرد: در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به 
موضوع دروغ پردازی ها در مورد این واقعه نیز با جدیت 

رسیدگی می شود.

مدیرعامل س��ازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری تهران گفت: با همکاری شهرداری 
منطق��ه 20 یکی از بزرگ ترین پ��روژه های تجاری 
و مس��کونی پایتخت پس از 10 س��ال رفع تصرف و 
به چرخه دارایی های ش��هرداری ته��ران بازگردانده 
ش��د.به گزارش »عص��ر ایرانیان« مهدی ش��ریفیان 
مدیرعامل س��ازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 

مردمی ش��هرداری تهران اظهارداش��ت:  با همکاری 
شهرداری منطقه 20 یکی از بزرگ ترین پروژه های 
تجاری و مس��کونی پایتخت  پس از 10 س��ال رفع 
تص��رف و به چرخ��ه دارایی های ش��هرداری تهران 
بازگردانده ش��د.وی افزود: این پ��روژه در فضایی به 
مس��احت 10 هزار متر مربع در خیابان شهید رجایی 
جنوب محدوده منطقه 20 واقع ش��ده است که با اخذ 

دستور از مراجع قضایی و به همراه نیروهای انتظامی 
رفع تصرف شد.مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی ش��هرداری تهران با اشاره به 
ارزش ریال��ی این پروژه اف��زود: ارزش پروژه تجاری 
و مس��کونی خلیج فارس ح��دود 8 هزار میلیارد ریال 
برآورد ش��ده اس��ت که با رفع تصرف آن و بازگشت 
ب��ه چرخه دارایی و اموال ش��هرداری تهران اتفاقات 

خوبی در ش��هر رقم خواهد خورد.مدیرعامل سازمان 
سرمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی شهرداری 
تهران ضمن هش��دار ب��ه س��ودجویان و افرادی که 
اموال شهرداری به صورت غیر قانونی در اختیار آنان 
است افزود: سازمان سرمایه گذاری به دنبال صیانت 
از اموال شهرداری تهران بوده و در این راستا از هیچ 

تاشی دریغ نخواهد کرد.

رفع تصرف یکی از پروژه های بزرگ پایتخت پس از 10 سال

سردار رحیمی: هیچ درگیری و بحثی بین پلیس و خانم امینی صورت نگرفت
توضیحات پلیس درباره ماجرای مهسا امینی؛

گروهاجتماعی:فرمانده انتظامی تهران بزرگ توضیحات 
جدیدی درباره ماجرای مهس��ا امین��ی ارائه کرد و گفت: 
گش��ت ارش��اد به ۹0 درصد کس��انی که ارشاد می شوند 
فق��ط تذکر می دهد، ۹ درصد داخ��ل ون تذکر گرفته و 
یک درصد هم به مقر منتقل می شوند.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ در نشست خبری که به منظور تشریح حادثه تلخ 
فوت مهسا امینی برگزار شد، اظهار داشت: درگذشت دختر 
عزیز مهسا امینی را به خانواده ایشان و همه مردم تسلیت 
عرض می کن��م.وی افزود: این حادثه برای ما هم ناگوار 
بود و آرزو می کنیم هیچ گاه شاهد چنین حوادثی نباشیم. 
در تهران روزانه 1۵ تا 1۷ هزار مراجعه کننده به مقرهای 
پلیس اعم از پلیس آگاهی، کانتری و ... داریم.س��ردار 
رحیمی ادامه داد: گش��ت امنیت اجتماعی و اخاقی کار 
ایجابی می کند و حتی کسانی هم که شئونات را رعایت 
نکنند خاف مرتکب ش��ده اند مثل خاف رانندگی.وی 
افزود: تهمت های ناجوانمردانه ای به پلیس زده ش��ده و 
ما واگذار به زمان پل صراط می کنیم مگر می شود امنیت 
جامع��ه را تعطیل کرد؟وی گفت: ۹0 درصد کس��انی که 
توسط گشت ارشاد، ارشاد می شوند فقط به آنها تذکر داده 
می ش��ود ، ۹ درصد داخ��ل ون تذکر گرفته و یک درصد 
به مقر منتقل می شوند.س��ردار رحیم��ی درباره مرحومه 
مهسا امینی گفت: ایشان همراه 3 خانم و دو آقا در پارک 
طالقان��ی در حال ق��دم زدن بوده که با گش��ت ما رو به 
می شوند. حجاب خانم های دیگر با تذکر قابل رفع بوده 

و تنها حجاب خانم امینی مناس��ب نبود.فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ تصریح کرد: پوشش و لباس خانم امینی با 
آنچه در تصویر کاس آموزشی منتشر شده متفاوت بوده 
است.وی گفت: در زمان انتقال خانم امینی هیچ مشاجره 
و مقاومت��ی نبوده و حتی به گفته اف��راد دیگر داخل ون 
شوخی و مزاح توس��ط خانم امینی صورت گرفته است.
سردار رحیمی گفت: به غیر از خانم امینی 6 نفر دیگر هم 
داخل ون بوده اند و یکی از آنها نیروی پلیس بوده است.
س��ردار رحیمی اعام کرد: هیچ قصوری از سوی پلیس 
صورت نگرفته حتی یک تلنگ��ر کوچک؛ همه حرفایی 
که در فضای مجازی  درباره علت مرگ  منتش��ر ش��ده، 
کذب محض اس��ت.وی  ادام��ه داد: با وجود مدارکی که 
دارم، درب��اره علت مرگ نمی توانم اظهار نظر کنم، چون 
تخصص بنده امنیت اس��ت نه موضوع پزشکی.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ خاطر نشان کرد: مردم به شایعات 
توجه نکنند تا مرجع رسمی خبر را اعام کند. نظر رسمی 
و علمی زمان می برد باید فرآیندها طی شود. باز هم تاکید 
می کنم که از سوی پلیس هیچ قصوری نبوده است.وی 
درباره صدای اظهارات پدر مهس��ا امینی گفت: مطمئنید 
صدای پدر ایش��ان است. خانواده ایش��ان بسیار برای ما 
محترم اس��ت خداوند خانم امین��ی را رحمت کند ما هر 
کاری از دستمان بر می آمد انجام دادیم. رفتار خارج عرف 
و تعللی نبوده است حتی با بیمارستان خصوصی هماهنگ 
کردیم تا هر کاری ش��ده برای احیا و نجات ایشان انجام 
ش��ود.فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: کلیپ منتشر 

ش��ده تقطیع شده نیست، فیلم نیم ساعت است و امکان 
انتش��ار کامل آن به دلیل زمان طوالنی نیست البته فیلم 
کامل را برای خانواده ایشان نشان داده ایم.سردار رحیمی 
گفت: بد از افتادن خانم امینی بر روی زمین کمتر از یک 
دقیقه پرستار و بهیار پلیس مقیم مقر باالی سرش حضور 
می یابن��د. یک تیم اورژانس هم آنجا ب��وده که آنها هم 
برای کمک رسانی حاضر می شوند و تیم موتورآمبوالنس 
را دعوت به همکاری می کنند. یکبار خانم امینی در محل 
پلیس احیا می ش��ود و دو بار در بیمارستان ولی متاسفانه 
جان باخ��ت.وی با تأکید بر اینکه در حفظ امنیت جامعه 
حتی یک دقیقه تعلل نمی کنیم، گفت: امنیت یک لحظه 
هم قابل تعطیل نیس��ت و متاسفانه علیرغم این موضوع  
خیلی ها عامه اظهارنظر شده اند.فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه داخل ون 
یا البس��ه پلیس دوربین وجودداش��ته یا خیر؟ گفت: خیر 
البس��ه و ون دوربین نداش��ته ولی ما همه بررسی ها را از 
لحظه حضور گشت انجام داده ایم و همه شواهد و قرائن 
نشان می دهد، قصور، تش��ر، حرکت یا رفتار نامناسب از 
سوی پلیس نبوده است.وی با اشاره به اینکه لباس خانم 
امینی لحظه دس��تگیری مناسب نبوده است، در پاسخ به 
پرس��ش دیگری از سوی یکی از خبرنگاران زن مبنی بر 
اینکه ماک پلیس در مورد نحوه پوشش زنان چیست؟ 
گفت: ش��ما  به عنوان خانم ماک حجاب را باید بدانید. 
به هر حال پوش��ش با س��اپورتی که همه بدن مشخص 
و پیدا اس��ت نامناس��ب برای اماکن عمومی اس��ت لذا 

پوش��ش چه برای زن چه مرد باید مناسب قانون کشور 
باشد.وی یادآور شد: هر کش��وری قانون خودش را دارد 
در فرانس��ه اگر زنان روسری داشته باشند فرد نمی تواند 
خدمات اجتماعی دریافت کند.سردار رحیمی بیان داشت: 
هر کاری وظیفه ما بوده به س��رعت و در کمترین زمان 
ممکن انجام شده است ما گفتیم حاذق ترین پزشکان بر 
بالین ایشان حاضر ش��وند و همه هزینه ها را می پردازیم 
پزش��کان سنگ تمام گذاشتند.سردار رحیمی خاطرنشان 
کرد: بافاصله بعد از حادثه خبر به بنده و فرماندهی کل 
رسید و اولین کسی که بعد از حادثه دستور ویژه در مورد 
رس��یدگی به این مسئله داد فرمانده کل انتظامی بود که 
در مرز ش��لمچه حضور داشت.سردار رحیمی در پاسخ به 
پرسش��ی درباره گش��ت اماکن و لباس های نامناسب در 
س��طح ش��هر خاطرنش��ان کرد: روزانه 30 گشت اماکن 
در س��طح اصناف فعالیت می کنن��د و لباس های زاپ دار 
و بدن نم��ا در حال جمع آوری اس��ت و ای��ن برنامه ادامه 

خواهد یافت.
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اقتصاد خرد

بزرگترین قرارداد تجاری زعفران 
جهان میان ایران و قطر به امضا رسید

در فاصل��ه چن��د م��اه ت��ا آغاز ج��ام جهانی 
2022 قط��ر، بزرگترین ق��رارداد تجاری در 
ح��وزه زعفران بین ای��ران و قطر و با حضور 
شخصیت های سیاسی و اقتصادی دو کشور 
به امضا رسید.به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری 
اس��امی ایران در قطر 2۷ شهریور 1۴01 با 
آقای علی بن احمد الکواری وزیر دارایی قطر 
دی��دار و گفتگو کرد.در این دیدار که برخی از 
مقامات و بازرگانان دو کشور، حضور داشتند 
وزی��ر دارایی قطر بر حمایت قطر از مراودات 
تجاری با ایران، تاکید کرد و افزود قطر آماده 
اس��ت تا با جمهوری اسامی ایران در زمینه 
فرآوری زعفران طبق اس��تانداردهای جهانی 
همکاری کند.س��فیر کش��ورمان نی��ز اظهار 
امیدواری کرد که بتوان روابط اقتصادی را در 
سطح روابط سیاسی دو کشور ارتقا بخشید.در 
ادامه این جلسه، قرارداد تجاری برای انتقال 
و ف��رآوری 200 تن زعف��ران ایران با ارزش 
اولیه 300 میلی��ون دالر بین بازرگانان ایران 
و قط��ر منعقد گردید.با امض��ای این قرارداد 
که بزرگترین ق��رارداد تجاری انتقال زعفران 
در جهان محس��وب می ش��ود ضمن تثبیت 
جایگاه ای��ران به عنوان قط��ب اول تولید و 
عرض��ه زعف��ران در جه��ان، گام بلندی در 
جه��ت نزدیکتر کردن قیم��ت زعفران ایران 
به قیم��ت بازارهای جهانی برداش��ته خواهد 
شد.کارشناس��ان معتقدند این ق��رارداد که در 
نوع خود بی نظیر می باش��د، می تواند ضمن 
اثرگذاری مثب��ت بر بازار زعف��ران داخلی از 
خام فروشی زعفران جلوگیری کرده، با ایجاد 
ارزش اف��زوده و ایجاد بازارهای جدید و بین 
المللی برای عرض��ه زعفران ایران، این نوید 
را به کش��اورزان و زعفران کاران می دهد که 
امسال با خیالی آسوده تر با افزایش بهره وری 
در واحد س��طح این محصول اس��تراتژیک، 
نگران��ی از عرض��ه و فروش دس��ترنج خود 
نداش��ته باش��ند.الزم به ذکر است؛ بر اساس 
ای��ن قرارداد، اولین محموله زعفران ایران در 

اول اکتبر 2022 به قطر ارسال خواهد شد.

کارخانجات شیرخشک در یک قدمی 
تعطیلی

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی 
گفت: با توجه به انباش��ته شدن محصول در 
واحد ه��ای تولیدی و زی��ان آن، کارخانجات 
شیرخش��ک در یک قدمی تولی��د قرار گرفته 
اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران، سیاوش 
س��لیمی گفت: در شرایط کنونی ماهانه 12 تا 
1۵ هزارتن شیرخش��ک در کشور تولید شده  
که 10 هزارتن آن صادر می شود.به گفته وی، 
هم اکن��ون تولیدکنندگان در فروش هر کیلو 
شیرخش��ک صادراتی 1۷ تا 18 هزار تومان و 
شیرخشک داخل 10 هزارتومان زیان می کنند 
که با اس��تمرار ای��ن روند کارخانج��ات روبه 
تعطیلی می روند.س��لیمی می گوید: بنابر آمار 
بیش از 22 هزارتن شیرخش��ک در واحد های 
تولیدی ذخیره شده اند. همچنین میزان قابل 
توجهی هم شیرخشک در واحد های مصرف 
انباش��ه ش��ده اند که آماری در این خصوص 
نداریم.رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
صنعتی گفت: واحد ه��ای صادراتی به منظور 
تامین نقدینگی بهای شیر دامداران صادرات 
انج��ام می دهند، چ��را که در ش��رایط فعلی 
پرداخ��ت دامداران به تعویق افتاده اس��ت که 
با اس��تمرار این روند دامدار هم قادر به تامین 

نهاده نخواهد بود.

نرخ پیشنهادی هر کیلو تخم مرغ ۴۸ 
هزارتومان است

رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغداران میهن 
گفت: تشکل و اتحادیه های تولیدی نرخ ۴8 
ه��زار تومان را برای خرید هر کیلو تخم مرغ 
پیشنهاد دادند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
حمیدرضا کاش��انی اظهار کرد: قیمت کنونی 
هر کیلو تخم م��رغ درب مرغداری 3۵ هزار 
تومان معادل ش��انه ای ۷0 ه��زار تومان و در 
ب��ازار 80 ت��ا 8۵ هزارتومان اس��ت.به گفته 
وی، بنابر قول معاونت وزارت جهاد و رئیس 
جمهور پیش بینی می شود که اصاح قیمت 
ت��ا پایان ش��هریور  اب��اغ و از اول مهر نرخ 
جدید اجرا می شود.کاش��انی می گوید: قیمت 
پیش��نهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی برای 
هر کیلو تخم مرغ ۴8 هزارتومان است، حال 
باید منتظر ماند و دید که آیا این نرخ مصوب 
می ش��ود یا خیر؟رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغ��داران میهن گفت: روزانه 3 هزار و 300 
تا 3 هزار و 3۵0 تن تخم مرغ در کشور تولید 
می شود، اما حداکثر مصرف 3 هزار و 200 تا 

3 هزار و 2۵0 تن است.

اخبار

قیمت جدید مرغ تا پایان هفته اعالم 
می شود

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: 
بنابر وعده مس��ئوالن جهاد کشاورزی، نرخ 
مرغ تا پایان ش��هریور اص��اح و اباغ می 
شود . به گزارش باش��گاه خبرنگاران، حبیب 
اسداله نژاد اظهار کرد: قیمت کنونی هر کیلو 
مرغ زنده ۴1 ت��ا ۴2 هزار تومان و مرغ گرم 
60 هزار تومان اس��ت.به گفته وی، با توجه 
به کاهش محس��وس تقاضا نسبت به سال 
گذش��ته در بازار، تولید ه��م کاهش یافته اما 
هم اکنون تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا 
برقرار است.اس��داله نژاد م��ی گوید: طی ماه 
های اخیر مرغداران در برخی روزها به ازای 
فروش هر کیلو مرغ 1۵ ت��ا 20 هزار تومان 
متضرر ش��دند که طبق وعده مسئوالن نرخ 
مرغ تا پایان ش��هریور اصاح و اباغ ش��ود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: 
بنابر آمار ماه گذشته ۹2 میلیون و ۵00 هزار 
قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که براساس 
مجوزهای صادر ش��ده تاکن��ون ۷1 میلیون 
قطعه جوجه ریزی شده است. پیش بینی می 
شود که میزان تولید در شهریور نسبت به ماه 
گذشته کمتر باش��د.بنابر گفته اسداله نژاد، با 
توج��ه به افزایش هزینه های تولید نرخ مرغ 
زنده باالی ۵0 هزار تومان اس��ت که براین 
اساس مرغ گرم در بازار ۷3 تا ۷۴ هزار تومان 
خواهد بود. در شرایط کنونی قیمت هر کیلو 
مرغ با نرخ تمام ش��ده ۷ ت��ا 10 هزار تومان 

اختاف دارد.

بازرسی از 2۸ هزار انبار و مرکز 
نگهداری کاال در سطح کشور

مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
گفت: توسط بازرس��ان سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله 
ب��ا هر گونه احتکار احتمالی کاال در مردادماه 
امسال 28 هزار و 360 مورد بازرسی از انبارها 
و مراکز نگهداری کاال در سراسر کشور انجام 
شده اس��ت.به گزارش عصرایرانیان به نقل 
از رواب��ط عمومی س��ازمان حمایت مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، س��ید مجتبی 
سجادی، با اشاره به اقدامات انجام شده این 
س��ازمان در بازرس��ی از انبارها طی مردادماه 
س��ال جاری اظهار داش��ت: بر این اساس در 
این بازه زمانی، تع��داد 28 هزار و 360 مورد 
بازرس��ی از واحدهای انبار، سردخانه و مراکز 
نگهداری کاالها توسط بازرسان سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور صورت 
گرفته اس��ت که منجر به تشکیل یک هزار 
و 362 فق��ره پرونده برای واحدهای متخلف 
ش��ده اس��ت.وی افزود: کاالهای مکش��وفه 
شامل کاالهای اساسی از جمله برنج، چای، 
روغن نباتی، ش��کر، تخم م��رغ، تجهیزات 
پزشکی، انواع شوینده و ... به ارزش بیش از 
۹66 هزار و ۷2۷ میلیارد ریال است.مدیر کل 
بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت 
گف��ت: بر اس��اس آمار ثبت ش��ده از فعالیت 
بازرسان استان های سراسر کشور، از ابتدای 
سال جاری تاکنون، جمعاً بالغ بر 1۵۹ هزار و 
۹8۹ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری 
کاال صورت گرفته که منتج به تش��کیل 1۴ 
ه��زار و 86۹ فقره پرونده تخل��ف به ارزش 
بیش از 1۴8 هزار میلی��ارد و 238 میلیون و 

1۴۷ هزار ریال شده است.

صادرات خرمای ایران به ۸۵ کشور 
دنیا

رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق تعاون 
ایران گفت: در ح��ال حاضر ایران به بیش از 
8۵ کش��ور دنیا با وجود تحریم های ظالمانه 
خرما صادر می کند که بخشی از این کشورها 
اروپایی هس��تند.به گزارش تس��نیم، ارسان 
قاس��می اظهار کرد: متاسفانه طی سال های 
اخیر تولید خرما در کشور از 1.3 میلیون تن به 
کمتر از 1.1 میلیون تن در سال رسیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مصر نخستین کشور 
تولید کننده خرما در جهان است، اظهارداشت: 
ایران، عربس��تان، یمن و ع��راق از نظر تولید 
خرما به ترتیب مقام دوم، سوم، چهارم و پنجم 
را به خود اختصاص داده اند.رئیس کمیسیون 
کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران 
ضمن اشاره به اینکه گسترده صادرات خرمای 
ایران گس��تره جهانی است، گفت: این بحث 
ناشی از مرغوبیت و تولید ارقام مختلف خرما 
در کشور اس��ت.وی همچنین افزود: ایران از 
نظر تعداد ارقام خرما مقام نخست را در سطح 
دنیا به خود اختصاص داده و این به سبب تنوع 
آب و هوایی در این مرز و بوم است.قاسمی با 
بیان اینکه خرمای مجول گونه صادراتی بسیار 
مناسب از نظر قیمتی است، اظهارداشت: این 
خرما در کرمان و سیستان و بلوچستان تولید 
می ش��ود.وی اضافه کرد: همچنین با ارزش 
ترین خرم��ا از نظر قیمتی در بازار داخل رقم 
کبکاب و مضافتی است.قاسمی گفت: عمده 
تری��ن بازارهای هدف ایران ب��رای صادرات 
خرما م��ی توان به پاکس��تان، هندوس��تان، 

افغانستان، ترکیه و امارات اشاره کرد.

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��رکت داری 2 خودروساز بزرگ کشور را 
از دیگ��ر عوامل اثرگذار بر قیمت دانس��ت 
و گف��ت: زمانی ک��ه یک خودروس��از ۹0 
ش��رکت تودرتو داشته باش��د که برخی از 
آن ها س��ودده و برخی دیگر زیان ده است 
این موضوع در قیمت خودرو اثرگذار است.
به گزارش خانه ملت، مصطفی طاهری با 
بیان اینک��ه پارامترهای مختلفی بر قیمت 

خودرو اثرگذار اس��ت، اظه��ار کرد: قیمت 
دس��توری خودرو می تواند بهای درست یا 
نادرس��تی باش��د به طور مثال در موضوع 
دارو نی��ز قیمت گذاری، دس��توری اس��ت 
در واق��ع قیمت گذاری دس��توری به آنالیز 
قیمتی خودرو وابس��ته اس��ت به این معنا 
ک��ه نهاد تنظیم گری که ب��ه دنبال تعیین 
قیمت دستوری اس��ت به طور مثال ستاد 
تنظی��م ب��ازار و وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت قیم��ت نهایی خودرو را با توجه به 
مجموع قیمت تمام شده و سود مشخصی 
تعیین کند که در برخ��ی موارد این روش 
هوش��مندانه و دقیق اس��ت. نماینده مردم 
زنجان و طارم در مجلس شورای اسامی 
افزود: به جز روش فوق، راهکار دیگری نیز 
برای تعیین قیمت گذاری دستوری خودرو 
وج��ود دارد که اکنون مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد؛ یعنی قیمت چند سال قبل بعاوه 

تورم منهای بهره وری، که هیچ زمانی این 
فرمول رعایت نش��ده است زیرا بهره وری 
خاصی وجود نداش��ته از سوی دیگر تورم 
نیز بس��یار ب��وده در واقع به می��زان تورم 
قیمت افزایش پیدا نکرده است.این نماینده 
م��ردم در مجلس یازدهم ش��رکت داری 2 
خودروس��از بزرگ کشور را از دیگر عوامل 
اثرگذار دانست و اضافه کرد: زمانی که یک 
خودروساز ۹0 ش��رکت تودرتو داشته باشد 

ک��ه برخی از آن ها س��ودده و برخی دیگر 
زیان ده است این موضوع در قیمت خودرو 
اثرگ��ذار اس��ت در واقع عدم ش��فافیت در 
حکمرانی این خودروسازان یکی از مسائل 

مهم اثرگذار بر قیمت خودرو است.

تاثیر شرکت داری خودروسازان بر قیمت خودرو
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

خرید گندم ۵۸ درصد افزایش یافت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران:

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه 
قرار بود هفته گذشته تمام مطالبات کشاورزان 
گندمکار تس��ویه ش��ود، گفت: متاسفانه این 
وعده محقق نش��د.به گزارش مهر،عطاء اهلل 
هاش��می با اش��اره به اینکه ق��رار بود هفته 

گذش��ته تمام مطالبات کش��اورزان گندمکار 
تسویه شود، گفت: متأسفانه این وعده محقق 
نش��د و در حال حاضر دولت 13 هزار میلیارد 
تومان به کشاورزان بدهکار است.وی اضافه 
ک��رد: تاکنون ۷ میلی��ون و ۵۵0 هزار تومان 

گندم از کش��اورزان خریداری ش��ده اس��ت.
هاش��می با بی��ان اینکه این رقم نس��بت به 
میزان خرید س��ال گذش��ته حدود ۵8 درصد 
رش��د دارد، افزود: روز گذش��ته نیز جلسه ای 
با وزی��ر جهاد کش��اورزی داش��تیم و آقای 

ساداتی نژاد عنوان کرد که از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه قول گرفته که هر چه زودتر 
مطالبات گندمکاران تسویه شود.وی تصریح 
کرد: امروز نیز جلس��ه دیگری در این زمینه 
داریم و مساله را پیگیری می کنیم تا مطالبات 

کشاورزان هر چه زودتر پرداخت شود.هاشمی 
با بیان اینکه چیزی تا آغاز فصل کش��ت در 
اس��تان های سردسیری و شمال غرب کشور 
نمانده است، گفت: عمده مطالبات نیز مربوط 

به کشاورزان همین منطقه است.

آرامش در بازار کاالهای اساسی حاکم است
با گذشت ۴ ماه از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها؛

ح��ذف ارز ۴200 تومانی و اجرای طرح مردمی س��ازی 
یارانه ها در اواخر اردیبهشت ماه امسال هرچند با گرانی در 
ابتدای امر همراه بود اما در نهایت موجب ثبات قیمت ها 
در طول چهار ماه اخیر شد.به گزارش ایرنا، اجرای طرح 
مردمی سازی که در راستای حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بود، اواس��ط اردیبهشت ماه سال 1۴01 
در کش��ور اجرایی و در ابت��دای امر گرانی مواد غذایی را 
منجر ش��د؛ اما رفته رفته با گذش��ت اج��رای این طرح و 
حذف ارز ۴200 تومانی و کوتاه  کردن دس��ت بخشی از 
دالالن، قیمت ها به تدریج به ثبات رسید و شاهد افزایش 
قیمت در اکثر کاالهای اساس��ی و مواد غذایی نیستیم.
البته بخش��ی از این موضوع به اقدام دولت در حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی به منظور حفظ میزان تولید مربوط 
بود که عملیاتی ش��د و شاهد وفور کاالها و مواد غذایی 
در بازار هس��تیم و تاکنون مردم هیچ کمبودی در تامین 
مایحتاج خود احساس نکرده اند.در ابتدای امر ستاد تنظیم 
بازار در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها پیرو 
دس��تور رییس جمهوری نرخ مص��وب جدید کاالهای 
اساسی در گروه کاالیی مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات 
را اعام کرد که بر اساس آن محصوالت با سقف قیمتی 
اعامی باید به دس��ت مصرف کنندگان می رس��ید.طبق 
مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم 
ش��یر خام درب واحدهای تولیدی 12 هزار تومان، شیر 
نایلونی 1۵ هزار تومان، شیر پاستوریزه بطری یک لیتری 
18 هزار تومان، ماست دبه ای ) 2.۵ کیلوگرمی( ۴۹ هزار 
و 800 توم��ان، پنی��ر uf  )۴00 گرمی( 3۷ هزار تومان، 
روغن مای��ع آفتابگردان 810 گرمی پخت و پز 63 هزار 
توم��ان، روغن مایع 810 گرمی س��رخ کردنی 62 هزار 
تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۹ هزار و 800 تومان و 
تخم مرغ 3۹ هزار و 800 تومان شکر نیز 23 هزار تومان 

تعیین شد.حال با گذشت بیش از چهار ماه از این موضوع 
همچنان قیمت کاالهای مذکور طبق نرخ مصوب، گاهی 
در برخی موارد حتی زی��ر قیمت مصوب در بازار عرضه 
می شود که بیانگر ثبات بازار است. به طور مثال طی این 
مدت، گاهی ش��اهد کاهش قیمت برنج، ش��کر، گوشت 
م��رغ، تخم مرغ، روغن و حتی لبنی��ات در بازار بوده ایم 
که این خود نویدبخش اقدام مطلوب دولت سیزدهم در 
این بخش است.بنابراین، طی این مدت علی رغم اینکه 
برخی به دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار به باالی 6۵ 
هزار تومان بودند دولت توانس��ت ب��ا ورود به موقع خود 
ن��رخ این محصول را به قیمت مصوب بازگرداند یا حتی 
در محصول��ی همچون تخم مرغ قیمت ها در بازار طبق 

نرخ مصوب به فروش می رسد تا جایی که اکنون قیمت 
هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در میادین میوه و تره بار ۵۹ 
ه��زار و 800 تومان و تخ��م مرغ 3۹ هزار و 800 تومان 

به فروش می رسد.
کاهشمجددقیمتبرخیکاالهایاساس�یکمتراز ���

نرخمصوبدربازار
 به گفته »قاسمعلی حسنی« دبیرکل اتحادیه بنکداران، 
با توجه به افزایش تولید و عرضه مناسب در بازار، شاهد 
کاه��ش مجدد قیمت برخی کاالهای اساس��ی از جمله 
ش��کر، روغن، برنج و حتی پنیر معمولی ۴00 گرمی در 
ب��ازار هس��تیم به طوری که قیمت پنیر ب��ه کمتر از 36 
هزار تومان، بس��ته ش��کر ۹00 گرم��ی 20 هزار و ۵00 

توم��ان، برنج درجه یک ش��مال کمتر از 8۵ هزار تومان 
و ان��واع روغن با کاه��ش قیمت های 10 تا 1۵ درصدی 
روبرو هس��تند تا جایی که اخیراً قیمت انواع حبوبات نیز 
کاهش یافته بود.بنابراین، طرح مردمی س��ازی یارانه ها 
ب��ه دلیل حذف ارز ۴200 تومانی نه تنها موجب کوتاهی 
دست دالالن و سودجویان از بازار کاالهای اساسی شد؛ 
بلکه با واقعی شدن قیمت کاالها، ثبات نرخ ها در بازار را 
منجر ش��د و دولت سیزدهم تاش دارد با وجود حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی بازار را به شکلی مدیریت کند که 
مصرف کنندگان نیز متضرر نباشند یا همانند دولت های 

قبلی مردم با کمبود کاالها روبرو نشوند.
ماهاخیر ثباتقیمتماکارونیدر���۴

پیش از این قیمت هر بسته ماکارونی ۵00 گرمی، ۷00 
گرم��ی و 1000 گرم��ی به ترتی��ب 6300، 8600 و 12 
ه��زار و ۵00 تومان بود؛ اما در پی اصاح نظام یارانه ای 
در کش��ور با اعام نرخ گن��دم بخش صنف و صنعت از 
س��وی وزارت جهاد کش��اورزی و تعیین نرخ آرد توسط 
کارگروه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی و مکاتبات 
متع��دد انجمن های کارخانه ه��ای ماکارون��ی مبنی بر 
درخواس��ت افزایش قیمت محصوالت تولیدی به دلیل 
افزایش هزینه های مرتبط از قبیل دستمزد، کرایه حمل، 
بس��ته بندی با لحاظ آرد 2۷ درصد س��بوس گیری شده 
حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده 
با لحاظ مالیات ب��ر ارزش افزوده )۵00 گرمی( 1۷ هزار 
توم��ان، )۷00 گرمی( 2۴ ه��زار تومان و )1000 گرمی( 
3۴ هزار تومان تعیین ش��د.این در حالی است که اکنون 
قیمت انواع ماکارونی در فروشگاه های زنجیره ای کمتر 
از نرخ مصوب نیز عرضه می شود به طور مثال ماکارونی 
س��اده )۵00 گرمی( ب��ا نرخ 16 ه��زار و ۵00 تومان به 

فروش می رسد.

رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان از ارائه پیشنهاد 
تامین مالی نهضت ملی مس��کن ب��ه وزارت خبر داد و 
گفت:  شهرداری ها پای کار نیستند و اولویت آنها کسب 
درآمد اس��ت.به گزارش تسنیم،سیدمحمد مرتضوی در 
خص��وص اقدام��ات وزارت راه و شهرس��ازی در حوزه 
مسکن کشور، اظهار کرد: با وجود آن که بیش از یکسال 
از عمر دولت سیزدهم می گذرد، اما هنوز برنامه خروج از 
بحران مسکن دیده نشده است، البته در حرف و گفتار 
این مس��ئله دیده می ش��ود.وی با مثبت ارزیابی کردن 
تغیی��رات در بدن��ه وزارت راه و شهرس��ازی، ادامه داد:  
تغییر معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و انتصاب قائم 
وزیر در نهضت ملی مسکن با هدف حل مشکات این 
بخش عملیاتی ش��ده است. البته با این تغییر و تحویل 
مدیریتی همه چیزی را تمام شده تلقی کنیم.وی افزود:  
با توجه به عملکرد معاونت مس��کن و س��اختمان باید 
تغییراتی در این معاونت انجام می شد که به درستی این 
تصمیم از س��وی وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شد. قائم 
مقام  وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن نیز 

تجربه بزرگی از گذش��ته دارد و در طرح مس��کن مهر 
فعالیت های خوبی را انجام داده اس��ت.وی با یادآوری 
این که با توجه به اظهارات و وعده های رئیس جمهوری 
در زم��ان انتخاب��ات و همچنین قان��ون جهش تولید 
مس��کن انتظاراتی در جامعه به وجود آمد،  تصریح کرد:  
بر این اساس انتظار س��اخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ 
سال در جامعه شکل گرفته، این در حالی است که طی 
یکس��ال و چند ماهی که از عمر دولت می گذرد اتفاق 

ملموسی در این رابطه روی نداده است.
میلیونمسکنفراهمنیست الزاماتساخت���۴

رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان با تاکید بر این  که 
پروژه های ب��زرگ در حوزه تولید مس��کن در بازه های 
زمانی 2 تا 3 س��ال ساخته می شود، اضافه کرد: چنانچه 
قص��د داری��م ۴ میلیون واح��د مس��کونی در را طی ۴ 
س��ال عمر دولت بس��ازیم و آنها تحوی��ل مردم دهیم 
باید زیرس��اخت های مورد نیاز آنرا تکمیل فراهم کنیم.

مرتض��وی بیان کرد: بر این اس��اس باید تا امروز خیلی 
از اقدامات اجرایی برای س��اخت ۴ میلی��ون واحد را به 

انجام رس��انده باش��یم. برخ��ی از اقداماتی که منجر به 
ش��کل گیری فرآیندها می شود مانند تهیه زمین. اما تا 
امروز نتوانسته ایم زمین مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون 
مس��کن را در اختیاری بگیریم. در این ش��رایط چگونه 
می توانیم ۴ میلیون مسکن را بسازیم و تحویل گروه های 
هدف دهیم.وی یادآور شد: بعد از تامین زمین به مرحله 
انتخاب س��ازنده، انجام فراخوان،  تعیین قیمت ساخت،  
ضمانت نامه و ... می رسیم. اقداماتی که در نهایت منجر 
به ش��کل گیری فعالیت ها برای س��اخت و ساز واحدها 
می شود.وی با بیان این که حداقل آماده سازی برای رفت 
و آمد نیروهای اجرایی به کارگاه ها نیز زمانبر است، گفت: 
وقتی نتوانسته ایم برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین 
تامین کنیم این پیام می دهد این پروژه ملی و عظیم را با 

این شرایط نمی توانیم به سرانجام برسانیم.
شهرداریهاپایکارنیستند ���

رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان با تاکید بر این که 
مس��کن مهر با همه ک��م و کاس��تی ها خروجی هایی 
داش��ت و منجر به خانه دار شدن مردم شد، اظهار کرد: 

یک��ی از الزامات دیگر نهضت ملی مس��کن همکاری 
دستگاه های اجرایی است. این دستگاه ها باید زمین های 
خ��ود را در اختیار وزارت راه قرار دهند. از س��وی دیگر 
شهرداری ها نیز باید پای کار باشند به خصوص در بحث 
صدور پروانه ها، متاسفانه شهرداری ها پای کار نهضت 
ملی مسکن نیستند.مرتضوی با اشاره به این که اولویت 
شهرداری هاکس��ب درآمد اس��ت و توجهی به توس��عه 
مسکن ندارند، افزود: تا زمانی که دستگاه های دولتی از 
جمله دستگاه های خدمات رسان با نهضت ملی مسکن 
ند و نامحسوس  همراه نباش��ند، پیش��رفت این طرح ُکٌ

خواهد بود.
پیشنهادانبوهسازانبهوزارتراه ���

وی در ادامه بیان کرد:  عاوه بر این مس��ائل یک نکته 
کلی��دی و مهم در ط��رح نهضت ملی مس��کن وجود 
دارد، یعن��ی منابع مالی )وام و آورده مردم( همه می دانیم 
امروز خانواده  های ایرانی که قرار است خانه دار شوند جزو 
دهک ه��ای 2 تا ۷ ب��وده و از توان حداقلی برای تامین 

مالی برخوردار هستند.

پیشنهاد انبوه سازان برای تامین مالی نهضت ملی مسکن
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مطرح کرد؛

گارانتی ۸0 درصد لوازم خانگی خارجی نا معتبر است
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی:

نایب رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی گفت: به علت خروج 
شرکت های تولید لوازم خانگی از ایران، هم اکنون حدود 
80 درص��د لوازم خانگ��ی خارجی موجود در ب��ازار فاقد 
گارانتی اصلی است.به گزارش صداوسیما، محمدحسین 
اس��امیان با بیان اینکه حدود پنج سال است که واردات 
لوازم خانگی ممنوع است، اظهار کرد: با این وجود کماکان 
بخش��ی از این کاال ها به صورت غیرقانونی وارد می شود 
که گارانتی غیرمعتبر دارند و اصلی نیستند. البته بخشی از 
شرکت هایی که قبا در بازار ایران فعالیت داشتند همچنان 
فعال اند و برای کاال های خود خدمات ارائه می دهند.وی 
برای اطمینان خریداران از اصالت کاال ها گفت: در مرحله 
اول ما پیشنهاد می کنیم از فروشگاه هایی که دارای پروانه 
کسب لوازم خانگی و اتحادیه هستند خرید کنند. در مرحله 
دوم در س��ایت اتحادیه ل��وازم خانگی گارنتی های معتبر 
بارگذاری ش��ده و به راحتی می توانند با مراجعه به سایت 

اتحادیه گارانتی معتبر برندی را که انتخاب کرده اند، پیدا 
کنند و اگر گارانتی غیر از این باشد قطعاً غیرمعتبر و کاال 
هم فاقد گارانتی اصلی است.اسامیان افزود: هم اکنون 
حدود 80 درصد لوازم خانگی خارجی موجود در بازار فاقد 
گارانتی اصلی هس��تند و، چون شرکت ها یا از ایران رفته 
اند یا دیگر گارانتی نمی دهند، یکسری گارانتی هست که 
افراد خودشان تهیه می کنند و روی کاال می چسبانند که 
فاقد اعتبار آن گارانتی اصلی اس��ت.نایب رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی گارانتی با اشاره به اینکه بسیاری از کاال های 
خارجی، گارانتی ش��رکتی که آن را وارد کرده باش��د و به 
نس��بت واردات قطعه هم آورده و یا مونتاژ کرده باش��د و 
بخواهد سالیان متمادی بابت آن کاال خدمات انجام بدهد 
خیلی کم وجود دارد، گفت: تا زمانی که واردات این کاال ها 
به صورت قانونی وجود نداشته باشد و نیاز بازار هم کاالی 
خارجی اس��ت، در س��طح بازار ما ش��اهد این هستیم که 

کاالیی که می آید برچسب روی آن زده شود و می گویند 
خدمات پس از فروش می دهند، ولی این ها در سال های 
آتی یا جوابگو نخواهند بود یا اینکه اگر بخواهند خدمات 
یا ضمانتی انجام دهند در قبال آن پول دریافت می کنند.
وی گفت: االن پنج س��ال اس��ت برند کره ای با گارانتی 
اصلی در سطح بازار وجود ندارد، مگر به ندرت کاال هایی 
باشد که از قبل این دو برند داخل بازار عرضه کرده باشند. 
گارانتی نهایتاً که بخواهد به صورت رایگان انجام شود 2۴ 
ماه یا 36 ماه اس��ت بعد از این زمان اگر بخواهند گارانتی 
آن شرکت معتبر هم انجام دهند در قبال دریافت پول آن 
قطعه را دراختیار مصرف کننده قرار می دهند.اس��امیان 
با اش��اره به اینکه هم اکن��ون اقداماتی که برای مقابله با 
قاچاق و عرضه صورت می گیرد موضعی و موقتی است، 
افزود: اگر قرار است ممنوعیت ورود کاالی قاچاق انجام 
ش��ود باید از مبادی ورودی باش��د و در سطح عرضه، ما 

در یک واحد لوازم خانگی و یک لباسش��ویی بگوییم که 
اینجا کاالی قاچاق است و هزاران کیلومتر مبادی ورودی 
را رها کنیم این کار اساس��ی نیست.نایب رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی گفت: بازرسی های اتحادیه، سازمان مبارزه با 
قاچاق ارز و کاال و سازمان صمت، بازرسی هایی در سطح 
عرضه انجام می دهند، ولی ما اگر بخواهیم به درستی این 
کار ریش��ه یابی ش��ود و قاچاق جمع شود باید نشان های 
تجاری داخلی به کیفیت بیش��تر اهمیت بدهند تا بتوانند 
نی��از داخلی را برآورده کنند. به نظر بنده نیاز بازار به طور 
صددرصد توس��ط کارخانجات ایرانی برآورده نشده است 
و هنوز در بازار ما افرادی هس��تند که بخواهند ساید بای 
ساید، لباسشویی، ظرفشویی، ماکروفر با برند بگیرند و اگر 
این نیاز به صورت هدفمند و قانونی برآورده نشود کماکان 
شاهد ورود کاالی قاچاق به بازار برای اقناع مصرف کننده 

داخلی هستیم.
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بانک و بيمه

افزایش ۶۵ درصدی حق بیمه نوین 
شرکت بیمه نوین طی پنج ماه نخست سال 
جای موفق شده است 6۵ درصد رشد در حق 
بیمه تولیدی خود نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته کسب کند. بر اس��اس گزارش های 
کدال این ش��رکت موفق ش��ده اس��ت تا با 
کارآمد س��ازی ش��بکه فروش و تعیین سبد 
پرتف��وی بیمه ای خ��ود بر اس��اس مدیریت 
ریسک، حق بیمه تولیدی خود را در پنج ماه 
نخست امسال به 11.۴۵3.۵12 میلیون ریال 
برس��اند و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رش��دی بالغ بر 6۵ درص��د را تجربه کند. بر 
اساس این گزارش، شرکت بیمه نوین در پنج 
ماه نخست سال 1۴00، 6.۹2۵.۷۵۹ میلیون 
ریال پرتفوی کس��ب کرده اس��ت. همچنین 
عملکرد مالی بیمه نوین نش��ان می دهد که 
این شرکت طی پنج ماه نخست سال جاری 
در رشته بیمه های باربری 136 درصد، آتش 
س��وزی ۵3 درصد، بدنه اتومبیل ۵1 درصد و 
مس��ئولیت ۴6 درصد رش��د در پرتفوی را در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته تجربه 

کرده است.

روند درآمد صدور بیمه نامه بیمه 
تعاون

شرکت بیمه تعاونی تعاون در بهار سال 1۴01 
روند صعودی درآمد صدور بیمه نامه را حفظ 
کرد. در تیر ماه درآمد مذکور با افت حدود ۴0 
درصدی همراه شد و در مرداد شاهد بازگشت 
روند صعودی شناسایی درآمد در این شرکت 
بیم��ه ای بودی��م. مجموع درآم��د حق بیمه 
صادره در ۵ ماهه نخست سال جاری به رقم 
۴۵۷ میلیارد تومان بالغ گردید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال 1۴00 رشد 16 درصدی 
داشته است.  مجموع خس��ارت پرداختی در 
بازه زمان��ی مورد گزارش 21۷ میلیارد تومان 
بود ک��ه ۵0 میلیارد توم��ان آن در مرداد ماه 

شناسایی شد.

جابه جایی موقت دو شعبه بانک 
اقتصادنوین

ش��عب »فلکه دوم نیروی هوای��ی« تهران و 
»نهارخوران« گرگان به منظور انجام عملیات 
بازس��ازی از روز یک ش��نبه مورخ 2۷ شهریور 
م��اه 1۴01 به محل موقت منتقل ش��دند. به 
گزارش روابط عموم��ی بانک اقتصادنوین، بر 
این اساس، شعبه فلکه دوم نیروی هوایی )کد 
206( به محل ش��عبه چهارراه آیت )کد 20۹( 
به نشانی تهران، نارمک، خیابان دماوند، پاک 
۵8۵ و شعبه نهارخوران گرگان )کد 3001( به 
محل جدید به نشانی گرگان، خیابان گلشهر، 
مجتمع ستاره منتقل شدند. این دو شعبه پس 
از بازسازی و تجهیز به زودی در محل پیشین 
خود آم��اده ارائه خدمت به مش��تریان گرامی 
خواهند بود. گفتنی اس��ت، ازآن جا که خدمات 
بانک اقتصادنوین به صورت یک پارچه در تمامی 
شعب ارائه می شوند، مشتریان این بانک جز در 
برخی خدمات خ��اص، محدودیتی در دریافت 
خدمات بانکی و انتخاب شعبه ندارند و به آسانی 
می توانند خدمات موردنیاز خود را از تمامی شعب 

این بانک در سراسر کشور دریافت کنند.

اهدای ۴200 بسته لوازم التحریر به 
دانش آموزان

بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های 
اجتماعی خود، نسبت به اهدای ۴200 بسته 
لوازم التحری��ر به دانش آموزان مناطق کمتر 
برخوردار کش��ور اقدام کرد. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک مل��ت، این بانک با دس��تور 
مدیرعام��ل در تداوم سیاس��ت خود مبنی بر 
دستگیری از محرومان و کمک به توسعه علم 
و دانش در مناطق کمتر برخوردار کشور، بیش 
از 13 میلیارد ریال از محل بودجه تبلیغات خود 
را بابت خرید بس��ته های لوازم التحریر برای 
دانش آموزان 1۴ استان کشور اختصاص داد. 
بر اس��اس این گزارش، بسته های آموزشی 
یادش��ده ش��امل کوله پش��تی، دفتر مشق، 
دفتر نقاش��ی، دفتر یادداشت، مداد، خودکار و 
جامدادی از طریق ش��رکت چاپ بانک ملت 
تهیه و از س��وی مدیریت های شعب استان 
های آذربایجان غربی، ایام، بوشهر، خراسان 
های رضوی، ش��مالی و جنوبی، خوزس��تان، 
سیس��تان و بلوچستان، کردس��تان، کرمان، 
کرمانش��اه، کهگیلویه و بویراحمد، گلس��تان 
و هرم��زگان بی��ن دان��ش آم��وزان مناطق 

کمتربرخوردار توزیع شد.

اخبار

مدیرعامل پس��ت بانک ای��ران از فروش 
معادل ۷۴3 ه��زار 200 دالر برابر با 21۹ 

میلیارد ری��ال ارز زیارتی به زائرین اربعین 
حس��ینی در مدت 10 روز خبر داد و گفت: 
از 1۴ تا 2۵ ش��هریور م��اه ارز اربعین به ۷ 
هزار و ۷۹۵ زائر در ۵0 شعبه و باجه بانکی 

روستایی فروخته شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پس��ت 
بانک ایران، بهزاد شیری مدیرعامل بانک 

با اعام این خبر افزود: از روز 1۴ شهریور 
ماه که بانک مرکزی ج.ا.ا مجوز فروش ارز 
زیارتی را به پس��ت بانک ایران اباغ کرد، 
تا پایان روز 2۵ شهریور، در مجموع معادل 
۷۴3 هزار و 203 دالر ارز در ش��عب بانک 
به زوار فروخته ش��ده که مبلغ 61۹ هزار و 
۷00 آن  دالر و مبل��غ 18۵ میلیون و 2۵۵ 

هزار و 100 دینار عراق بوده است.
شیری با اشاره به اینکه پست بانک ایران 
در 11 استان خدمات ارزی به زائرین ارائه 
کرده اس��ت، تصریح کرد: تمرکز شعب و 
باجه های بانکی فروش ارز زیارتی در پنج 
استان خوزستان، ایام، آذربایجان غربی، 
کرمانشاه و کردستان که در مسیر زائرین 

بود قرار داشت.
وی اف��زود: 31 ش��عبه در ته��ران، کان 
شهرها و شهرهای مرزی و در مسیر پایانه 
های خروجی و 1۹ باجه بانکی روس��تایی 
در ش��ش مرز خروجی تمرچین، باشماق، 
مهران، خسروی، چذابه و شلمچه به زوار 

حسینی خدمات ارزی ارائه دادند.

فروش بیش از ۷۴3 هزار دالر ارز اربعین 

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک اظهار داشت : 

سرپرس��ت بانک توسعه تعاون در سفر به استان قزوین 
از اوراق گام و اعتبار اسنادی از مهمترین خدمات بانک 
در شبکه شعب یاد کرد. محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توس��عه تعاون در سفر یک روزه به استان قزوین 
اظهار داشت: اوراق گام با قابلیت تامین مالی زنجیره ای 
صنایع و کس��ب و کارهای گوناگون، موجبات تسهیل 
فعالیت اقتصادی را میان تولید کنندگان و تامین کنندگان 
فراهم می آورد. وی افزود: بانک توسعه تعاون می تواند 
به صورت تخصصی، صدور این اوراق را در میان رسته 
های گوناگون تعاونی ها انجام دهد و نیاز بس��یاری از 
اعض��ای اتحادیه های تعاونی در رس��ته های مختلف 
تامین شود. سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: صدور 
اعتبار اسنادی ریالی از جمله خدمات ارزنده شعب بانک 
است که به دلیل درگیری کمتر منابع بانک، سرویسی 
است که همکاران شعب به صورت نامحدود می توانند 
از این طریق تس��هیل فعالیت واحده��ای اقتصادی و 
تعاونی را صورت دهند. وی تاکید کرد: توس��عه فعالیت 
ارزی از مهمتری��ن برنامه های بان��ک در دوره کنونی 

اس��ت که صدور اعتبار اسنادی ارزی و حوالجات ارزی 
قابلیت گس��ترش می یابد. ش��یخ حسینی خاطر نشان 
ک��رد: لزوم تقوی��ت بخش تعاون از طری��ق اجرای هر 

چه مطلوب تر وظایف اساسنامه ای بانک حائز اهمیت 
است و ش��بکه شعب بانک نیز در همین مسیر به ارائه 
خدمات تخصصی و عمومی مشغول هستند. سرپرست 

بانک توسعه تعاون گفت: مدیریت هوشمند مصارف از 
مهم ترین مولفه هایی اس��ت که باید در کانون توجه و 
اقدامات استان ها قرار گیرد به گونه ای که اوال ضوابط 
و مق��ررات بانک مرکزی رعایت و ثانیا تس��هیات با 
دقت نظر و بررس��ی دقیق فنی در بخش های مولد و 
تاثیرگذار تزریق شود که در این صورت شاهد شکوفایی 
و رونق بخشی تولید و تحقق اشتغالزایی مورد نظر دولت 
س��یزدهم خواهیم بود. در ادامه محمد یزدی سرپرست 
مدیریت ش��عب قزوین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
استان در سال جاری گفت: استان قزوین از ابتدای سال 
جاری نسبت به انجام وظایف خود در قالب برنامه ریزی 
های مدون و هدفمند اقدام کرده است، بطوری که طی 
ش��ش ماه سال جاری با تشکیل و تصویب 1۴0۴ فقره 
پرونده تسهیاتی رقمی بالغ بر 281۴ میلیارد ریال انواع 
تس��هیات حمایتی نظیر مشاغل خانگی ، بهزیستی و 
کمیته امداد ، فرزند آوری و ازدواج ، تس��هیات تبصره 
ای و تس��هیات بخ��ش صنع��ت و گردش��گری و ... 

پرداخت کرده است .

اوراق گام و اعتبار اسنادی از مهمترین خدمات بانک توسعه تعاون است

بانک صادرات ایران ارز 2۷ هزار زائر اربعین را تامین کرد
بان��ک ص��ادرات ای��ران از طری��ق ش��عب 
منتخ��ب خود در سراس��ر کش��ور و صرافی 
س��پهر صادرات تا 26ش��هریورماه امس��ال 
ارز م��ورد نی��از بالغ بر 2۷ ه��زار زائر اربعین 
را تامی��ن ک��رد. به گ��زارش روابط  عمومی 
بانک صادرات ایران، این بانک در راس��تای 
مسئولیت های  اجتماعی خود برای عرضه ارز 
اربعین، پیشگام بوده به نحوی که از ابتدای 
عرض��ه ارز اربعین ت��ا 26 ش��هریور ماه، از 
طریق 12۵ شعبه منتخب و باجه های ارزی 

در استان های سراسر کشور و به ویژه شعب 
منتخب اس��تان های مرزی، ارز بیش از 22 
هزار نفر از زائرین امام حس��ین علیه السام 
را تامین کرده و این خدمت رسانی تا روز 26 
ش��هریور ماه و در ص��ورت لزوم تا پایان ماه 
صفر ادامه خواهد یافت. صرافی سپهر بانک 
صادرات ایران نیز به همین منظور به عنوان 
اولین صرافی تامین و ارائه دهنده ارز اربعین 
به صورت دینار عراق، تاش گسترده ای را 
برای پاسخگویی به تقاضای مسافران کربا 

داش��ته و در این مدت بال��غ بر ۵000 نفر از 
زوار نیز از طریق این ش��رکت و در چارچوب 
دستورالعمل های بانک مرکزی برای عرضه 
100 دالر ی��ا 1۵0 هزار دینار عراق به ازای 
هر نفر با ن��رخ توافقی، به ارز مورد نیاز خود 
دسترسی داش��ته اند. بانک صادرات ایران با 
هماهنگ��ی و هم��کاری بان��ک مرکزی در 
تامین زیرس��اخت ها و همچنی��ن تمهیدات 
اندیشیده ش��ده از طریق ش��عب منتخب و 
باجه های ارزی بانک در سراس��ر کشور و به 

ویژه مناطق م��رزی، فروش ارز به زوار را با 
جدیت در دس��تور کار دارد و عاوه بر این، 
شعب کش��یک ارزی بانک در این مدت در 
سراس��ر کشور تا ساعت 18 و در استان های 
م��رزی تا س��اعت 20 به خدمت رس��انی به 
زائران اربعین مشغول بوده و خدمت رسانی 
در صرافی سپهر نیز حتی در روزهای تعطیل 
نیز تداوم داش��ته اس��ت. حمایت مدیران و 
تمامی همکاران بخش های مختلف فناوری 
اطاعات، بین الملل، خزانه و همکاران سطح 

ش��عب برای حمایت از تحقق این ماموریت 
معن��وی در بانک ص��ادرات ای��ران موجب 
رضای��ت زائ��ران اربعین را فراه��م آورده و 
ای��ن رضایتمن��دی عاملی مه��م در توفیق 
بیشتر برای اس��تفاده از اولین تجربه فروش 
گس��ترده ارز اربعین توسط نظام بانکی است 
ک��ه با تجربه به دس��ت آم��ده از این اقدام، 
برنامه ریزی دقیق تری برای خدمت رس��انی 
بیش��تر ب��ا مطلوبیت و رضایتمندی بیش��تر 

زائران دنبال خواهد شد. 

اخبار

وحدت مذاهب اسالمی و ادیان 
توحیدی در مسابقات قرآن کریم

رئیس مرکز امور قرآنی س��ازمان اوقاف و امور 
خیریه از استقبال مطلوب شرکت کنندگان اهل 
س��نت در کنار متسابقین ش��یعه در مسابقات 
ق��رآن کری��م خب��ر داد. به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان«، رئیس مرکز امور قرآنی س��ازمان 
اوقاف و امور خیریه با اعام استقبال مطلوب 
شرکت کنندگان اهل سنت در کنار متسابقین 
ش��یعه در ای��ن دوره از مس��ابقات؛ برگزاری 
مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم جمهوری اسامی ایران 
در سراسر کشور بویژه استان های مرزی چون 
کردستان، سیستان و بلوچس��تان، آذربایجان 
غربی، خراس��ان جنوبی، گلس��تان، بوشهر و 
هرمزگان و.... را یکی از مظاهر اصلی وحدت 
بین مسلمانان دانست. وی با اشاره به استقبال 
خوب اهل سنت در رشته تفسیر براساس منابع 
تفس��یری اهل س��نت، گفت: این موضوع از 
نش��انه وحدت و تقریب مذاهب اسامی حول 

محور قرآن کریم است. 

جریان تئاتر اربعین شکل گرفته است

دبی��ر هجدهمین جش��نواره بین المللی تئاتر 
مقاومت اظه��ار کرد آم��ار اجراهای تئاتری 
در ای��ام اربعی��ن نوید ش��کل گیری جریان 
تئاتر اربعین در نهادهای متولی تئاتر کش��ور 
را می دهد.س��ید وحی��د فخر موس��وی دبیر 
هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت 
درباره تجربه اجراهای بخش »زخم عتیق« 
این جشنواره در ایام راه پیمانی اربعین حسینی 
در کش��ور عراق، به »عصر ایرانیان« گفت: 
حضور هنرمندان تئاتر ایران از نقاط مختلف 
کش��ورمان در مسیر پیاده روی اربعین اتفاقی 
ش��گرف و متفاوت اس��ت که تجربه ای تازه 
برای ما و مخاطبان غیر ایرانی بود به طوری 
که بنده تصمیم دارم اگر سال آینده مسولیتی 
ه��م در این زمینه نداش��ته باش��م ش��خصًا 
نمایشی را جهت اجرا در این ایام آماده سازی 
کنم.وی درباره ش��رایط میزبانی کشور عراق 
از گروه ه��ا و اجراهای ایرانی تصریح کرد: در 
تمام روزهایی که ما به عنوان هنرمندان تئاتر 
ایران در عراق بودیم جز مهربانی و همکاری 
در اجرای پذیرایی و ش��رایط اجرا از برادران 
عراقی خود ندیدیم، از هرچه که توان داشتند 
در اختیار ما قرار دادند.فخر موس��وی با بیان 
اینکه تئاتر اربعین بخش اول جبین الملل ما 
بود، تأکی��د کرد: تاش ما این اس��ت که با 
همراهی بنیاد فرهنگ��ی روایت فتح بتوانیم 
بخ��ش دوم بین الملل و ادامه جریان س��ازی 
محتوایی و اجرایی خودم��ان را ادامه دهیم. 
خب در ای��ن راه س��ختی ها و موانعی وجود 
دارد ک��ه اصلی تری��ن اش ش��رایط میزبانی 
کشور مقصد است. دبیر هجدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر مقاومت در پایان اظهار کرد: 
خوشبختانه در 2 هفته گذشته شاهد افزایش 
اجراه��ای تئات��ری در ایام اربعین حس��ینی 
در داخل کش��ور هم بودیم که بس��یار نوید 
خوبی از به وج��ود آمدن جریان تئاتر اربعین 
در نهادهای متولی تیاتر کش��ور می دهد که 
انشااهلل در س��ال های آینده هم تداوم داشته 

باشد و صرفاً کنش هیجانی نباشد.

اخبار

هالکت کسی که فقط به فکر خودش باشد
به مناسبت فرارس��یدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین علیه الس��ام در سلس��له مطالب »پیام های 
حماسه حس��ینی« به واکاوی زمینه ها و اهداف نهضت 
سرخ حس��ینی می پردازیم. عاش��ورا نه یک حادثه که 
یک فرهنگ اس��ت؛ فرهنگی برخاس��ته از متن اسام 
ناب محمدی که نقش حیاتی را در اس��تحکام ریشه ها، 
رویش ش��اخه ها و رشد بار و برهای آن ایفا کرده است. 
نهضت عاش��ورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیای 
خاصی محصور نمانده اس��ت، بلکه همواره الهام بخش 
تشّیع در راستای حرکت ها، جنبش ها و قیام های راستین 
ش��یعه بلکه بسیاری از نهضت های آزادی خواهانه دیگر 
در برابر کانون های ظلم و کفر و نفاق بوده اس��ت. علما 
و اندیشمندان مس��لمان همواره برای حراست از کیان 
فرهنگ عاشورا، نه فقط آن را در طول اعصار متمادی 
بازگو کرده است، بلکه حتی به بازسازی آن و پاسداری 
از ارزش های ناش��ی از آن پرداخته اس��ت. بازس��ازی 
مضامی��ن و مفاهیم بلند فرهنگ عاش��ورا در هر عصر 
و زمانی به فراخور حال آن زمان، تأثیر بس��یار شگرف 
و س��ازنده ای در راه پیش��برد اهداف مقدسی همچون 
نشر معارف و فرهنگ اسام ناب، بر جای نهاده است. 
تاریخ ش��یعه گواه صادق و روش��نی از این بازسازی ها 
اس��ت. گفتار آی��ت اهلل مصباح در عی��ن برخورداری از 
صاب��ت و متانت، بی پیرایگی خاص خود را داش��ت، 
و از برکات وجود ش��خصیت گرانقدری نشأت می یافت 
که زبانش بیان قرآنی، دلش ماالمال از عش��ق الهی، و 
جانش لبریز از محبت و ارادت به حضرت ختمی مرتبت 
)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت )ع( بود. درصددیم 
به مناسبت فرارس��یدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین علیه الس��ام در سلس��له مطالب »پیام های 
حماسه حس��ینی« به واکاوی زمینه ها و اهداف نهضت 
سرخ حسینی بپردازیم. آنچه در ادامه می خوانید بخش 
بیست و دوم از سلس��له درس های عاشورایی آیت اهلل 
محمدتق��ی مصباح یزدی می باش��د ک��ه در ماه محرم 

1۴21 ایراد گردید:
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منکر
در این زمینه چند کاس��تی وجود دارد که موجب ش��ده 
چنین مسأله ای با این اهمیت را چنان که باید، نشناخته 
ای��م. با اینکه از س��ال چهل و یک تا کنون که س��ی و 
هشت سال )هنگام انجام س��خنرانی( می گذرد یعنی از 
زمانی که رسماً امام )قدس سره( نهضت را شروع کردند 
در طول این سی و هشت سال، بیانات امام )قدس سره( 
به گوش ما می رسیده است، نوشته های ایشان در اختیار 
ما بوده اس��ت، وصیت نامه و منشور ایشان در دسترس 
ما است، اما در عین حال باز هم می گوئیم نمی دانیم چه 

کار باید بکنیم! مشکل 
ما چیس��ت؟ و بعد اگر 
در  را  بخواهیم حرکتی 
راه انج��ام این وظایف 
انجام دهیم، باید از کجا 
ش��روع کنیم؟ مشکلی 
ک��ه ب��از در عرای��ض 
گذش��ته ب��ر آن تأکید 
ک��ردم، تأثی��ر تبلیغات 
شیطانی چند ساله اخیر 

برای ترویج فرهنگ تساهل و تسامح است. به هر حال، 
آن ق��در این موضوع را اش��خاص مختلف و با بیان های 
گوناگون گفته اند گرچه ممکن اس��ت بعضی از ایش��ان 
حسن نیت داشته اند و الاقل این حسن ظن را داریم که 
بعضی از آن ها حسن نیت داشته اند به اندازه ای تساهل 
و تس��امح، تحمل افکار دیگران و چیزهایی از این قبیل 
را تک��رار کردند که باالخره کمابی��ش در همه اثر کرده 
است. اینکه می گویم »همه«، ش��اید به اندازه انگشتان 
دس��ت استثنا داشته باشد؛ باالخره باور کردیم که در این 
زمان و در این ش��رایط نمی توان زیاد سخت گرفت و به 
اصط��اح با »خش��ونت« رفتار کرد. اس��م هر چه را که 
غیر از تساهل و تسامح باشد، خشونت می گذارند؛ داشتن 
غیرت دینی، تعصب نسبت به احکام اسامی، اینکه فقط 
یک دین باید وجود داش��ته باش��د و آن دیِن حق است 
و اصال��ت دارد و احکام اس��امی باید باش��د، این قبیل 
حرف ها را افکار ُدگم می نامند و می گویند این صحبت ها 
تبلیغات عهد بوق است! امروز دنیای مدرن این حرف ها 
را نمی پسندد! »یک دین« یعنی چه!؟ هزار تا دین باشد! 
پلورالیس��م دینی! و گفته هایی از این قبیل! آن قدر گفته 
اند و نوشته اند که هر کسی را به نحوی تحت تأثیر قرار 
داده اند. اگر بخواهیم از این خواب خرگوشی بیدار شویم 
و از ای��ن دامی که در آن افتاده ایم بی��رون بیاییم، باید 
دام »تس��اهل و تسامح« را پاره کنیم. این، تار عنکبوت 
و دروغ اس��ت، ما در اسام س��هولت و ُیسر داریم، دین 
اسام دین آسانی اس��ت: »ُیریُد اهللُهّ بُِکُم الُْیْسر«، )بقره، 
18۵( اما تساهل نداریم، تساهل یعنی سهل انگاری. دین 
اسام دین آسانی اس��ت، اما نگفتند که در آنچه هست 
سهل انگار، بی اعتنا و بی تفاوت باشید. نه، باید آنچه را 
که هست جدی گرفت. این مغالطه بزرگی است که بارها 
آن را جواب داده ایم، باز هم در روزنامه ها می نویسند، ما 
در اس��ام چیزی به نام تساهل و تسامح نداریم، معنای 
��ِمَحة« )بحاراالنوار، ج 22، ص  لَة السَّ ��هْ »اَلَْحنیفیَّة السَّ
263، باب ۵،( اجازه س��هل انگاری نیست؛ دین ما دین 
آسانی است، اما این دین آسان را باید جدی گرفت و یک 
س��ر سوزن هم نباید در آن خدشه وارد شود. به هر حال، 

این روحیه ترویج ش��ده 
اس��ت و ب��ا ترویج آن 
جوانان ما را تحت تأثیر 
ق��رار داده اند؛ با ادبیات، 
ش��عر، رم��ان، تئات��ر و 
س��ینمایی؛  فیلم ه��ای 
انواع و اقس��ام کارها را 
انجام دادند که در جامعه 
ما این مطلب را رس��وخ 
دهن��د؛ به گون��ه ای که 
ک��م و بیش هم��ه را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. زودتر 
باید ای��ن تار عنکبوت را پاره کنی��م. این حرف ها دروغ 
است، اسام غیرت می خواهد، اسام پایبندی می خواهد، 
اس��ام تقوا می خواهد، اسام قاطعیت می خواهد، اسام 
جدیت می خواهد و س��هل انگاری را به هیچ وجه تجویز 
نمی کند. اگر بخواهیم با وظیفه خود آشنا شویم و درصدد 
بر آییم که در دام شیاطین نیفتیم و روزی نیاید که نظام 
اسامی ما خدای ناکرده، به خطر بیفتد، باید اول این دام 
را پاره کنیم. این ق��دم اول؛ اما قدم دوم که بر می گردد 

به یک ضعف فرهنگی که متأسفانه به آن مبتا هستیم 
و نتیجه کارهایی اس��ت که در طول زمان و به خصوص 
در دوران پهلوی انجام گرفته اس��ت شاید بعضی از خود 
ما هم در آن س��هیم بوده ایم و آن ضعف این اس��ت که 
حالت بی اعتنایی نس��بت به کاره��ای دیگران در ما به 
وجود آمده اس��ت؛ این حالت که هر کسی باید سرش به 
کار خودش باشد، به دیگران چه کار دارد، هر کسی طبق 
تش��خیص ش��خص خودش عمل کند، چه کار دارد که 
با دیگران مش��ورت و همکاری کند، و همفکری داشته 
باشد. این روحیه تکروی و عدم احساس نیاز به دیگران 
در انجام فعالیت ها، یک کمبود فرهنگی در ما است. اگر 
هم بخواهیم امر به معروف کنیم، خودمان یا حداکثر اگر 
بخواهیم با دیگران کار کنیم با دو س��ه نفر از همسایه ها 
یا خویش و قوم، اگر در بازار باشد، با همسایه های مغازه، 
یا اگر در محله اس��ت، با همس��ایه های خانه، در همین 
محدوده نس��بت به کاری اق��دام می کنیم. اما اینکه باید 
برای انجام وظایف اجتماعی، پیوستگی بیش تر، جدی تر 
و مؤثرتری داش��ته باشیم، این را باور نکردیم. عللی هم 

دارد که در مورد بعضی از آن ها حق داریم.

مؤمن کسی است که با دیگران انس بگیرد، دیگران هم با او انس بگیرند؛
فرهنگی

  

  

 STD

ITM   NEW

 

  

 

 

  

ITM     

   

 

  

    

 VIN) : /

 



روزنامه صبح ايران

روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دانشنامه

ترمیم عضالت آسیب دیده با نانومحرک ها
پژوهشگران آمریکایي در بررسي جدید خود نشان دادند که نانومحرک ها مي توانند به ترمیم عضات آسیب دیده 
کمک کنند.به گزارش ایس��نا، یکي از درمان هاي ایده آل در حوزه پزش��کي ترمیمي براي بیماراني که عضات 
آنها به خاطر کمبود اکس��یژن آس��یب دیده، این است که با تزریق س��لول هاي بنیادي خودشان تقویت شوند.
پژوهشگران »دانشگاه ایلي نوي در اربانا- شمپین«)UIUC( در بررسي جدید خود نشان دادند که نانومحرک ها 
مي توانند قدرت بازسازي سلول هاي بنیادي را در اندام موش ها تقویت کنند.این نانومحرک ها، نانوذراتي هستند 
ک��ه از مولکول��ي تغذیه مي کنند که ب��دن آن را به صورت طبیعي براي ترمیم زخ��م تولید مي کند.«هیونجون 
کونگ«)Hyunjoon Kong(، اس��تاد مهندس��ي شیمي و زیست سلولي دانش��گاه ایلینوي و سرپرست این 
پژوهش گفت: ما تصمیم گرفتیم تا عملکردهاي طبیعي سلول هاي بنیادي را به کار ببریم و عوامل محرک را براي 
برطرف کردن »ایسکمي«)Ischemia( عضله به کار ببریم.ایسکمي عضله که آسیب به عضله در اثر کمبود 
 )PAD(»اکسیژن یا ذخیره خون است، مي تواند ناشي از چند عامل مانند جراحت یا »بیماري سرخرگ محیطي
باش��د.این باور وجود داش��ته که سلول هاي بنیادي به دست آمده از بافت چربي خود بیمار مي توانند عوامل الزم 
را براي به وجود آمدن رگ هاي خوني جدید در عضله آس��یب دیده فراهم کنند اما آزمایش هاي درون  جانداري 
نشان داده اند که محدودیت هایي در این میان وجود دارد زیرا به نظر مي رسد که فعالیت سلول هاي بنیادي، پس 
از تزریق به عضله کاهش مي یابد.مولکولي موسوم به »فاکتور نکروز توموري آلفا«)TNF( که به صورت طبیعي 
در بدن تولید مي شود، مي تواند سلول هاي بنیادي را بیش از عوامل مذکور تحریک کند.پژوهشگران دیگر تاش 

کرده اند تا سلول ها را پیش از تزریق، با فاکتور نکروز توموري آلفا کشت کنند.

طراحي سامانه هوشمند براي تخمین وضعیت بدن از روي چشم
محققان دانش��گاه صنعتي امیرکبیر موفق به طراحي س��امانه اي هوشمند براي تخمین وضعیت بدن از روي 
تصویر چشم شدند.به گزارش مهر، شیدا میرلو دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي اطاعات پزشکي دانشگاه 
صنعتي امیرکبیر و مجري طرح »طراحي سامانه هوشمند جهت تخمین وضعیت بیماري بدن از روي تصویر 
چش��م« گفت: یکي از موضوعاتي که همواره از قدیم مطرح بوده بررس��ي بیماري از روي چش��م بود که در 
خصوص بیماریهاي مختلف به ویژه دیابت نیز مستندات زیادي وجود دارد.وي با بیان اینکه در این پروژه در 
صدد برآمدیم که ارتباط بین بیماري تصلب شریان و عنبیه چشم را بررسي کنیم، بیان کرد: هدف ما این بود 
که س��امانه هوش��مندي را طراحي کنیم که با استفاده از تصویر چشم بتوان بیماري تصلب شریان را در افراد 
تشخیص داد.وي با بیان اینکه براي این پروژه داده تصویر چشم نزدیک به 100 فرد مبتا به بیماري و ۹0 
فرد س��الم را جمع آوري نمودیم، عنوان کرد: به نتیجه رسیدیم که با صحت ۹3 درصد مي توان به تشخیص 
بیماري از روي عنبیه چشم پرداخت؛ در این پژوهش ۹6 داده بیمار و 83 داده سالم مورد بررسي قرار گرفتند.

به گفته میرلو، این س��امانه میتواند در غربالگري بیماران به پزش��ک کمک کند؛ اما در حال حاضر نیاز است 
براي اجرایي شدن تعداد داده هاي بیشتري مورد بررسي قرار بگیرند و افراد سالم جامعه آماري با دقت باالتري 
انتخاب شوند تا بتوان به کار جامعیت بخشید.وي ادامه داد: براي ما مهم است که بدانیم بیمار در چه مرحله اي 

از بیماري به سر مي برد که باید تحقیقات خود را گسترده تر کنیم.

نخ بخیه قابل جذب پروتئیني از کازئین شیر تولید شد
رئیس دانش��گاه فني و حرفه اي از تولید نخ بخیه قابل جذب پروتئیني از کازئین ش��یر به کمک فناوري نانو و 
اثر القایي فتو الکتریکي توسط عضو هیأت علمي این دانشگاه خبر داد.به گزارش مهر، ابراهیم صالحي عمران 
افزود: مرتضي ابراهیم نژاد عضو هیأت علمي و اس��تاد دانش��کده فني امام محمد باقر)ع( ساري در بیستمین 
نمایش��گاه دس��تاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار با ارائه فناوري تولید نخ بخیه جذبي از پروتئین ش��یر 
در س��امانه ارزیابي فناوري ایران )سافا(، حائز س��طح آمادگي فناوري )TRL( ۴ شد.مرتضي ابراهیم نژاد در 
خصوص ضرورت انجام این تحقیق عنوان کرد: نخ بخیه، محصول مشترک بین رشته هاي مهندسي نساجي 
و مهندس��ي شیمي و علوم پزشکي اس��ت.تولید نخ بخیه جذبي بسیار دشوار و در انحصار چند کشور دنیاست.

عضو هیأت علمي دانش��گاه فني و حرفه اي استان مازندران ادامه داد: فناوري تولید نخ هاي بخیه بسیار نوین 
و متنوع مي باشند.به جهت اینکه ساختار نسوج بدن از پروتئین است و اگر بخواهیم نخ بخیه به راحتي جذب 
بدن ش��ود باید از جنس پروتئین باش��د به همین جهت براي نخستین بار در این پروژه از پروتئین استحصال 
ش��ده از ش��یر به نام کازئین استفاده شده است.وي تصریح کرد: کارخانجات باید ساالنه میلیون ها لیتر شیر و 
سایر فرآورده هاي لبني را به علت فاسد شدن و پایان یافتن تاریخ انقضا به دور بریزند و مهمتر آنکه به جهت 

آالیندگي این فرآورده ها، ناچاراً مبالغ زیادي را صرف حفظ محیط زیست و پاکسازي کنند.

مارشال »ژوزف تیتو« که بود؟
مارش��ال ژوزف بُروز تیتو رهبر پیشین یوگساوي 
در 2۵ مه 18۹2م در ایالت کولدات کرواسي به دنیا 
آم��د.وي در ابتدا مدتي به تحصیل و کار پرداخت و 
سپس به ارتش پیوست.تیتو در جریان جنگ جهاني 
اول در س��ال 1۹1۵م در جبهه جنگ علیه روسیه 
دستیگر شد و پس از آزادي، همراه کمونیست ها بر 
ضد حکومت تزاري جنگید.تیتو سپس به یوگساوي 
بازگشت و به عنوان یک سازمان دهنده تشکیات 
سیاسي به متشکل ساختن کمونیست ها پرداخت.

وي مدتي در حزب کمونیست یوگساوي نیز نقش 
فعالي داشت و به این جرم به 6 سال زندان محکوم 
شد.تیتو پس از حمله آلمان به یوگساوي در جریان 
جن��گ جهاني دوم، اقدام به تش��کیل جبهه آزادي 
بخش ملي نمود و نیروه��اي چریکي تربیت کرد.
او در س��ال 1۹۴3م به درجه مارش��الي نائل آمد و 
از نیروه��اي متفقین خواس��ت حکوم��ت در تبعید 
یوگساوي را به رسمیت بشناسند.وي در 1۹۴۴م 
با بهره گیري از 200 هزار چریک تحت فرماندهي 
خود و حمایت نیروهاي ش��وروي سابق، موفق به 
شکس��ت ارتش نازي در یوگس��اوي گردید.او در 
س��ال بعد، پایان حکومت س��لطنتي و آغاز استقرار 
جمهوري سوسیالیستي یوگساوي را اعام کرد و 
خود سمت نخست وزیري و وزارت دفاع را برعهده 
گرفت.تیتو در س��ال 1۹۵3م به ریاست جمهوري، 
ریاس��ت ش��وراي اجرایی فدرال و فرماندهي عالي 
نیروهاي مسلح برگزیده شد و در سال 1۹۷۴م نیز 

رئیس جمهور مادام العمر گردید.

بازگشت زائران اربعين از مرز مهران عکس: تسنيممشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )1۷۵(
حجت االسام والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم  َص��َاًة اَل َیْنَتِهي أََمُدَها، درودی که 
که مّدتش به پایان نرس��د. دیگر ویژه گی این درود 
ب��ی کرانه و بی اندازه بودن آن اس��ت .این درود بی 

پایان برای کس��انی است که فضایل و مقامات آنان 
اندازه ای ندارد. ه��ر چیزی اندازه ای دارد اال ذکر و 
ی��اد خدا که یکی از بهتری��ن و واالترین ذکرها ذکر 
صلوات اس��ت؛امام صادق سام اهلل علیه فرموند: َما 

ْکَر َفلَْیَس  ِمْن َش��يْ ٍء إاِلَّ َو لَُه َحدٌّ َیْنَتِهی إِلَْی��ِه إاِلَّ الذِّ
لَُه َحدٌّ َیْنَتِهی إِلَْیِه چیزی نیس��ت مگر آنکه برای آن 
حّدی اس��ت که بدان پایان پذیرد ج��ز ذکر خدا که 

پایانی ندارد.
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تحلیلگر آمریکایی معتقد اس��ت البی های صهیونیستی با نفود 
قوی خ��ود در کنگره و میان سیاس��تمداران آمریکایی مانع به 
نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای می شوند. دانیل الزار، خبرنگار 
و تحلیلگر آمریکایی از نیویورک در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران 
جوان به بررس��ی رفتار آمریکا در مذاکرات هسته ای پرداخته و 
چندی��ن عام��ل را در گره خوردن روند مذاک��رات نام برد. او در 
پاسخ به این سوال که دلیل اصلی تعلل آمریکایی ها در به نتیجه 
رساندن روند مذاکرات هسته ای چیست، گفت: واقعیت این است 
که جهان سیاست از سال 201۵ یعنی زمانی که آمریکا با برجام 
و توافقنامه هسته ای ایران موافقت کرد بسیار تغییر کرده است. 
در آن س��ال ها رابطه میان آمریکا و روس��یه به این شکلی که 
امروز شاهد آن هستیم نبود. آمریکا منافع زیادی از ارتباطش با 
روس��یه به دس��ت می آورد. از طرفی نه آمریکا و نه هیچ یک از 
کشور های غربی در سال 201۵ تصور این را هم نمی کردند که 
روزی ایران بتوان��د در منطقه و حتی در جهان در زمینه انرژی 
هسته ای حرفی برای گفتن داشته باشد. با این که در آن سال ها 
عربستان از امضای توافقنامه هسته ای با ایران ناراضی بود، ولی 
بسیاری از کش��ور های منطقه به ویژه کشور های حاشیه خلیج 
فارس تصور می کردند امضای برجام می تواند به محدود کردن 
ایران در زمینه انرژی هسته ای و پیشرفت های این کشور در این 

زمینه منجر شود، ولی در طول این سال ها ایران نشان داد تمام 
این محاسبات اشتباه بوده است.

محاسباتاشتباهآمریکادربارهمیزانتواناییهایایران ���
الزار در ادامه تاکید کرد: چه در سال 2018 که دونالد ترامپ به 
صورت یک جانبه از برجام خارج ش��د و چه حاال که جو بایدن 
تظاهر می کند تمایل دارد به این توافق بازگردد در هر دو صورت 
آمریکا به این نتیجه رس��یده بود که ش��رایط منطقه ای با آنچه 
فکر می کرد تفاوت های فاحش��ی کرده و تقریباً تمام محاسبات 
واشنگتن در مورد پیشرفت های ایران و توانایی های این کشور 

اشتباه از آب درآمده است.
جنگاوکراینوتغییرمناسباتسیاسیجهان ���

وی ادام��ه داد: جنگ اوکراین موجب ش��د موقعیت روس��یه در 
منطقه و حتی در جهان تغییر کند. مناسبات سیاسی رنگ و بوی 
دیگری به خود گرفت. قدرت های بلوک ش��رق به توانایی های 
خود بیش از پیش پی بردند و تصمیم گرفتند وابستگی خود به 
آمری��کا را به طور معناداری کاهش دهن��د. همه این ها موجب 
ش��ده که حاال آمریکایی ها درست زمانی که مذاکرات هسته ای 
به مرحله جدید و جدی تری رسیده تعلل کنند و چندان تمایلی 
برای احیای برجام و بازگشت به توافقنامه هسته ای از خود نشان 

ندهند.

تاثی�ربیشازح�دتصوررژیمصهیونیس�تیب�رتصمیمات ���
آمریکا

ای��ن تحلیلگر و خبرن��گار آمریکایی در ادامه در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه علی رغم پذیرش ش��روط ای��ران از س��وی اروپا 
چرا آمری��کا مقاومت می کند، افزود: حقیقت ماجرا این اس��ت 
که آمریکا قطعاً نمی خواهد ش��ریک و هم��راه خود در منطقه 
یعنی »اس��رائیل« را از دست بدهد و به شدت نگران موقعیت 
»اسرائیل« پس از امضای برجام است. مقامات »اسرائیل« نیز 
در این مدت و مدام در طول مذاکرات از آمریکا خواس��تند که 
مانع از احیای دوباره برجام ش��وند، چون ممکن اس��ت پس از 
برجام موجودیت »اسرائیل« به خطر جدی بیافتد. الزار تصریح 
کرد: در واقع تاثیر »اس��رائیل« در کنگ��ره آمریکا بیش از حد 
تص��ور اس��ت و با نفوذی که اس��رائیلی ها در می��ان مقامات و 
قانونگ��ذاران آمریکایی دارند تاش می کنند تا آن ها را متقاعد 
کنند که اصل توافق برجام اش��تباه بوده و خروج آمریکا از این 
توافقنامه تصمیم صحیحی بوده که حاال نباید از آن بازگشت. از 
طرفی در این ماه ها و هفته های اخیر آمریکا در آستانه انتخابات 
میان دوره مجلس اس��ت که نقش��ی اساسی و حیاتی در آینده 
سیاس��ی این کشور دارد و تقریبًا ادامه راه سیاسی دولت بایدن 

به این انتخابات بستگی دارد. 

»البی های صهیونیستی« دلیل اصلی تعلل آمریکا در مذاکرات هسته ای ایران
تحلیلگر آمریکایی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت:

پایگاه تحلیلی نظامی 1۹۴۵ در مطلبی ضمن 
اذعان به قدرت نیروهای مسلح ایران نوشت 
س��اح های قدرتمند این کشور باید آمریکا و 
اسرائیل را نگران کند. پایگاه تحلیلی نظامی 
1۹۴۵ )ناینتی��ن فورتی فای��و( در مطلبی به 
قلم »مای��ا کارلین« ضمن اذع��ان به قدرت 
نظامی ایران در جهان و معرفی انواع مختلف 
تس��لیحات در زرادخانه ه��ای ایران نوش��ت 
ساح های قدرتمند این کشور بدون شک باید 
آمریکا و اسرائیل را نگران کند. این پایگاه در 
ادامه به معرفی ساح های پیشرفته ایران که 
با نمونه های پیشرفته در سایر کشور ها برابری 

می کند پرداخت.
موشکبالستیکسجیل ���

س��جیل خانواده ای از موش��ک های بالستیک 
میان برد با س��وخت جامد اس��ت. این موشک 
بالس��تیک زمین به زمین ب��رای اولین بار در 
س��ال 2008 آزمایش ش��د و به دلیل تحرک 
بیش��تر، نسبت به مدل »ش��باب« پیشرفته تر 
است. امکان پرتاب موشک های سوخت جامد 

در کمتری��ن زمان وجود دارد. این موش��ک ها 
همچنین در طول پرتاب از موشک محافظت 
بیشتری می کند. همانطور که توسط پروژه دفاع 
موشکی CSIS مشخص شده است، »موشک 
س��جیل دارای طول 18 متر، قطر 1.2۵ متر و 
وزن پرتاب کلی 23600 کیلوگرم اس��ت. این 
می تواند محموله ای در حدود ۷00 کیلوگرم را 

به برد 2000 کیلومتری خود برساند.«
غدیر،زیردریاییایران ���

زیردریایی ه��ای ایرانی کاس غدیر که برای 
عبور از آب های کم عمق خلیج فارس طراحی 
ش��ده اند، بیشتر ش��ناور های ایران را تشکیل 
می دهند. این زیردریایی ه��ا دارای جابجایی 
سطحی تقریباً 11۷ تن هستند. قاب کوچکتر 
غدیر تشخیص آن را دشوار می سازد و مفید تر 

از کاس »کیلو« هستند.
ناوچهموشکیکالسموج ���

در س��ال 2021 س��ومین ناوچه کاس موج 
ای��ران وارد نیروی دریایی ارتش ش��د. طبق 
گزارش ه��ا، این دس��ته از ناوچه ه��ا میزبان 

جنگ های ضد زیردریایی و سایر سامانه هایی 
هستند که آن را قادر می سازند تا با تهدیدات 
س��طحی و هوایی مقابله کند. موج با سرعت 
30 گ��ره دریایی قدرت جابجایی 1۵00 تن را 
دارد و می توان��د 1۴0 خدم��ه را در خود جای 
دهد. بر اس��اس تش��خیص نی��روی دریایی، 
ناوچ��ه کاس م��وج به چهار موش��ک ضد 
کشتی نور یا قادر، در کنار سایر مهمات مسلح 
است. عاوه بر این، کاس موج دارای پرتاب 
اژدر و رادار های به روز است که کاس ناوچه 
را به پیش��رفته ترین کشتی در نیروی دریایی 

ایران تبدیل می کند.
موشکبالستیکخلیجفارس ���

موش��ک بالستیک ضد کش��تی خلیج فارس 
)ASBM( که برخی از آن به عنوان »قاتل« 
یاد می کنن��د، نقش مهم��ی در توانایی های 
دریایی ایران دارد. موش��ک ش��به بالستیک 
تک مرحله ای سوخت جامد دارای برد تقریبًا 
300 کیلومتر اس��ت و می تواند محموله 6۵0 

کیلوگرمی را حمل کند.

اذعان وبسایت نظامی آمریکایی به قدرت تسلیحاتی ایران
با تأکید بر توان موشکی جمهوری اسالمی؛


