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ایاالت متزلزل آمریکا!
گزارش »هیل« از بی اعتمادی آمریکایی ها به دولت؛

 اکثر آمریکایی ها معتقد هستند که دولت آمریکا فاسد است

 کاستی های خدماتی به 
زائران اربعین برطرف شود
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صفحه3

تامین پایدار برق صنایع کش��ور سبب شده شاهد روند 
افزایش شاخص تولید صنعتی کشور باشیم و افزایش 
6.7 درصد در این شاخص طی مرداد 1401 اتفاق بیفتد.  
آمارهای تولید و صادرات صنایع کشور در تابستان سال 

1401، از حال خوب صنعت خبر می دهد...

 تضمین رشد تولید صنعت 
با تامین برق پایدار

واکاوی شرايط تامين برق واحدهای صنعتی؛

با وجود اینکه در پنج ماه نخست امسال دو برابر پارسال 
تلفن همراه ثبت  س��فارش شده اما واردات آن نسبت 
به سال قبل همچنان کاهشی است. فعاالن بازار می 
گویند بیشتر مسافران خارجی واردکننده گوشی تلفن 

همراه شده اند. ثبت سفارش تلفن همراه...

 افزایش 2 برابری
 ثبت سفارش تلفن همراه!

 مجازات مضحک 3 افسر فرانسوی
 به اتهام قتل یک سیاه پوست

در پنج ماهه امسال صورت گرفت

وزیرارتباطات:
دولت الکترونیک 

زمینه فساد را از بین 
می برد

هیچ صدقه اي نزد خداوند محبوبتر از حق گویي نیست. پیامبر اکرم)ص(
سرمقاله

یادداشت

ناکارآمدی در مدیریت 
افکار عمومی، پیامد تکیه بر 

فضای مجازی! 
عباسمحمدیان ���

کارشناسحوزهرسانه
وقت��ی دی��وار خانه فرو 
بریزد، س��قف هم دوام 
نخواه��د آورد و بر س��ر 
اه��ل خ��ود آوار خواهد 
ش��د. حاال دلیلش غفلت از مقاوم سازی 
صاحب خانه باشد یا گود برداری همسایه 
یا زلزله یا س��یل، فرق��ی در اصل ماجرا 
نمی کند. خانه ویران می شود. بین آوار 
و آواره فقط خویشاوندیی آوایی و حروفی 
نیست که دومی نتیجه اولی است. چون 
آوار ش��ود خانه، آواره خواهند شد اهالی 
خانه. باز این هم فقط حکمی نیست که 
خاص چهار دیواری باش��د. این را از باب 
مث��ل آوردیم تا موضوعی ک��ه پیامد در 
ش��مار واژگان می نشیند بیشتر به ذهن 

قریب شود و ما را به تامل وادارد...
ادامهدرصفحهآخر ���

 تشدید ایران هراسی
 توسط غربی ها

فداحسینمالکی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
و  متح��ده  ای��االت 
ساخت  برای  متحدانش 
شبکه ای پهپادی مقابل 
ت��اش می کنند،  ایران 
کاخ سفید بارها نس��بت به توان دفاعی 
ایران خصوصا در حوزه پهپادی واکنش 
نش��ان داده و خواس��تار کنت��رل آن از 
سوی کش��ورهای مختلف ش��ده است. 
سیاستمداران آمریکایی همواره از فرصت 
های استفاده کردند تا موضوع توانمندی 
نظامی ایران را به میز مذاکرات بکشانند، 
ب��ر همی��ن اس��اس باره��ا در اظهارات 
کارشناسان صحبت از برجام های دیگر 
از جمل��ه موش��کی و غیره بوده اس��ت. 
ش��رایط کنونی دنی��ا و موقعیت منطقه 

اجازه نمی دهد کشورها نسبت به...
ادامهدرصفحه���2

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاع��ات گفت: برای تحقق 
دول��ت چاب��ک و کارآمد و از بی��ن بردن زمینه فس��اد 
چاره ای جز حرکت به س��مت دولت الکترونیک نداریم. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، عیس��ی زارع پور در صحن 
علنی مجلس با ارائه گزارش��ی به نمایندگان گفت: اگر 
بخواهی��م دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فس��اد 
را از بی��ن ببری��م چ��اره ای نداریم جز آنکه به س��مت 
الکترونیکی ک��ردن دولت برویم. ای��ن موضوع یکی از 
مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت هفتگی 
آن را پیگی��ری می کند و بر تحق��ق آن تأکید دارد. وی 
تصریح کرد: علیرغم تمام تاش هایی که صورت گرفته 
در حال حاضر ش��رایط مطلوبی در زمین��ه الکترونیکی 
شدن نداریم. براس��اس آخرین آمار، شاخصی که میزان 
الکترونیکی ش��دن و اس��تقبال مردم از ای��ن خدمات را 
نش��ان می دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین 
شاخص دیگری که میزان مشارکت الکترونیکی را بیان 
می کند برای کش��ور ما رتبه 11۸ است. زارع پور گفت: 
وع��ده من در آغ��از کار این بود که این ش��اخص ها در 
طی 4 سال دس��ت کم ۳0 پله ارتقا داده شود. البته این 
کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه 
همه ارکان دولت بای��د در رقم خوردن این اتفاق بزرگ 

همراهی کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات تصریح 
کرد: از سال گذش��ته اقدامات زیادی در راستای تحقق 
دولت الکترونیک صورت گرفته اس��ت. البته با بند »و« 
تبص��ره 7 که در مجلس مصوب ش��د، این کار صورت 
عملیاتی تر و اجرایی تری به خود گرفته اس��ت. چنانچه 
همه دستگاه ها مکلف شدند در سال دوم دولت اقدامات 
ویژه ای در این زمینه انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه 
به دنبال راه اندازی دولت هوش��مند هستیم، خاطرنشان 
کرد: تفاوت دولت هوشمند و الکترونیک در آن است که 
در دولت الکترونیک می توان همین فرآیندهای معمول 
را به صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند 
سابق طی شود و همان مدارک ارسال شود اما در دولت 
هوشمند در پی آن هستیم همه بخش های دولت به هم 
متصل و لینک ش��وند و اطاع��ات خود را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارند. زارع پور ادامه داد: دستگاه ها مبتنی بر 
اطاعاتی که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی 
کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی الزم باشد با ثبت 
کد ملی بتوان به مدرک دسترس��ی پیدا کرد و نیازی به 
ارس��ال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این 
ش��یوه با استعام گرفتن از دس��تگاه های مربوطه همه 
اطاعاتی که از مردم در دستگاه های اجرایی وجود دارد، 

بدون مراجعه حضوری و ارس��ال مدرک می توان در هر 
ساعت از شبانه روز خدمات دریافت کرد. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق 
این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک 
اس��ت از ابتدای کار دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره 
واحد دس��تگاه ها را در دس��تور کار قرار دادیم و آن را به 
تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و اباغ شد. 
بر اس��اس جز 4 بند و مکلف شدیم پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره های دستگاه ها 
ب��ه آن متصل ش��دند تا در نهایت م��ردم از یک طریق 
بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند. وی 
بی��ان کرد: این تکلیف قرار بود دی ماه انجام ش��ود اما 
در اردیبهش��ت یعنی هش��ت ماه زودتر از موعد آن را به 
انجام رس��اندیم. این پنجره راه اندازی ش��ده و امکانات 
بس��یار خوبی ارائه می ده��د. زارع پور تصریح کرد: یکی 
از اقدامات مهمی که درباره پنجره واحد اتفاق افتاده این 
است که همه دستگاه ها می توانند به راحتی به این پنجره 
واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام 
خدمات الکترونیکی دولت دسترس��ی خواهند داشت. در 
همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت 

از این سامانه استفاده کرده اند.

دولت الکترونیک زمینه فساد را از بین می برد
زارع پور در صحن مجلس:

در بحبوحه نگرانی ها درباره استفاده پنتاگون از حساب های 
جعلی در رس��انه های اجتماعی با هدف کنترل مخاطبان 
خارجی، ارتش آمریکا دس��تور بررسی کامل عملیات های 
محرمانه جنگ روانی این کشور را صادر کرد. به گزارش 
واش��نگتن پس��ت، بر اس��اس اعام چندین منبع داخلی 
پنتاگون، کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا به یگان های 
فرماندهی ارتش این کش��ور دس��تور داده تا »گزارش��ی 
جام��ع« از فعالیت ه��ای مرتبط با جن��گ روانی یک ماه 
اخیر خ��ود را ارائه دهند. یکی از منابع آگاه، دس��تور کال 
را اینگون��ه توصیف کرد: »موظفید م��را توجیه کنید که 
چ��را چنین فعالیت هایی انجام داده ای��د.« پس از آنکه دو 
غول رسانه های اجتماعی یعنی توئیتر و فیسبوک، حدود 

1۵0 حساب کاربری جعلی دخیل در »عملیات های نفوذ 
مخفیانه« را از پلتفرم های خود حذف کردند، کاخ س��فید 
درب��اره »اقدامات وزارت دفاع آمریکا در راس��تای کنترل 
مخاطبان خارجی از طریق رس��انه های اجتماعی«، ابراز 
نگرانی و در نتیجه، ارتش آمریکا دستور فوق را صادر کرد. 
حذف این 1۵0 حساب کاربری جعلی توسط محققان دو 
شرکت گرافیکا و رصدخانه اینترنتی استنفورد برما شد؛ 
در واقع آنها در گزارش��ی، از تاش ش��بکه های اجتماعی 
آناین برای تحمیل روایت های سیاس��ی »غرب گرایانه، 
ضدروس��ی و روایاتی از این دست« پرده برداشتند. گرچه 
در این تحقیقات انگشت اتهام حساب های جعلی به سمت 
هیچ ایفاگر خاصی نشان گرفته نشده اما دو تن از مقامات 

آمریکایی گفته اند که س��تاد فرماندهی مرکزی نیروهای 
تروریس��ت آمریکایی )س��نتکام(، در بین نهادهایی است 
که به دلیل عملیات های نفوذش، »زیر ذره بین قرار گرفته 
است.« واشنگتن پست همچنین در ادامه گزارش خود به 
این موضوع اشاره کرده که کارمندان توئیتر و فیسبوک در 
سال ۲0۲0 در تماس با ارتش آمریکا، نسبت به حساب های 
کاربری جعلی منتسب به پنتاگون، ابراز نگرانی کردند. این 
حادثه دیوید آگرانوویچ، رئیس واحد »اختاالت تهدیدهای 
جهانی« فیسبوک را بر آن داشت تا به مقامات وزارت دفاع 
آمریکا هشدار دهد که اگر فیسبوک می تواند رفتارهای غیر 
معتبر و حساب ها و فعالیت های جعلی را تشخیص دهد، 

پس »دشمنان آمریکا هم چنین توانایی دارند.«

ریشه های بحران میدان کاریش به سال ۲011 باز می گردد، 
زمان��ی که لبنان مختصات مرزهای دریایی جنوبی خود را 
به سازمان ملل س��پرد. در سال ۲01۲، »فردریک هوف«، 
میانجی آمریکایی، پیشنهاد تقسیم منطقه مورد مناقشه و 
اعطای 4۹0 کیلومت��ر مربع به لبنان و ۳70 کیلومتر مربع 
به رژیم صهیونیستی را داد اما لبنان آن را رد کرد. در اکتبر 

۲0۲0، مذاکرات فنی غیرمستقیم بین دو طرف آغاز شد، و 
لبنان در طول این مذاکرات خواسته های خود را برای ترسیم 
مرزهای دریایی طبق خط ۲۹ که از میدان کاریش می گذرد، 
اصاح کرد. قرار بود مذاکرات براس��اس نقشه ای که لبنان 
در س��ال ۲011 به سازمان ملل ارس��ال کرده بود، منتهی 
شود. نقشه ای که منطقه دریایی لبنان را ۸60 کیلومتر مربع 

تخمین زده اس��ت. اما لبنان بعداً اعام کرد که نقشه فوق 
الذکر بر اس��اس برآوردهای اشتباه ترسیم شده و خواستار 
الحاق 14۳0 کیلومتر مربع اضافی که شامل بخش هایی از 
میدان کاریش است، شد. به عبارتی، منطقه مورد مناقشه از 
نظر بیروت ۲ هزار و ۲۹0 کیلومتر مربع است که توسط رژیم 

صهیونیستی رد و منجر به تعلیق مذاکرات شد. 

می��دان نفتی و گاز طبیعی کاریش که بین 
لبنان و رژیم صهیونیس��تی مورد مناقشه 
است، در 100 کیلومتری سواحل فلسطین 
اش��غالی در دری��ای مدیتران��ه و حدود 7۵ 
کیلومتری ساحل حیفا قرار دارد. به گزارش 
الجزی��ره، در 16 س��پتامبر ۲0۲۲، وزارت 
انرژی رژیم صهیونیستی اعام کرد که در 
حال آماده ش��دن برای انجام آزمایشات بر 
روی میدان گازی کاریش است. همچنین 
ش��رکت صهیونیس��تی »انرژی اسرائیل« 
اعام کرد تا چند هفته دیگر استخراج خود 

از این میدان گازی را آغاز می کند.
مختصاتجغرافیایی ���

می��دان نفت��ی و گاز طبیع��ی کاریش در 
آب های سرزمینی حوزه مدیترانه و در 100 
کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی و حدود 

7۵ کیلومتری ساحل حیفا واقع شده است. 
به طور دقیق، این میدان در بلوک ش��ماره 
۸ قرار دارد و با بلوک ش��ماره ۹ که متعلق 
به آب های س��رزمینی لبنان است، فقط 7 

کیلومتر فاصله دارد.
مساحت ���

مساحت میدان کاریش 1۵0 کیلومتر مربع 
برآورد شده است.

گنجایش ���
حجم ذخایر گاز طبیعی در میدان کاریش 
1.۳ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است، 
البته برآوردهای دیگر نش��ان می دهد که 
حج��م ذخایر بین 1.۵ ت��ا ۲ تریلیون فوت 

مکعب است.
مساحتموردمناقشه ���

مس��احت کل آب های سرزمینی لبنان ۲۲ 

هزار کیلومتر مربع تخمین زده می ش��ود، 
اما مس��احت منطقه مورد مناقشه با رژیم 
صهیونیستی ۸۵4 کیلومتر مربع است. حجم 
ذخایر نفت دریایی لبنان ۸6۵ میلیون بشکه 
و سهم آن از گاز طبیعی در دریای مدیترانه 
۹6 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.

نکاتمهمدیگر ���
نزدیک به دو س��ال پس از کش��ف میدان 
»تانین« در سال ۲011، رژیم صهیونیستی 
از کشف میدان گاز طبیعی کاریش در سال 
۲01۳ در آب های سرزمینی مدیترانه و آغاز 
اس��تخراج گاز در این میدان توسط شرکت 
نفت آمریکایی »نوبل انرژی« خبر داد. در 
۲1 مارس ۲01۳، این شرکت، حفاری را در 
منطقه »کاریش -1« با عمق کلی 4 هزار و 
۸1۲ متر آغاز کرد، به طوری که این حفاری 

در زیر دریا 77 روز طول کش��ید. در نوامبر 
۲014، میدان کاریش به مدت ۳0 سال به 
شرکت نوبل انرژی با قابلیت تمدید اختیاری 
۲0 سال دیگر اجاره داده شد. سپس در سال 
۲016، شرکت نفت و گاز یونانی »انرجیان« 
مستقر در لندن با پرداخت 1۵0 میلیون دالر 
توانست میادین کاریش و تانین را تصاحب 
کند. پس از گذشت تنها 4 ماه، این شرکت 
موافقت رژیم صهیونیستی را برای واگذاری 
قراردادهای اجاره کاریش و تانین به شرکت 
صهیونیستی »انرژی اس��رائیل« دریافت 
ک��رد. در دس��امبر ۲016، ش��رکت انرژی 
اسرائیل موافقت تل آویو را برای طرح توسعه 
میدان های کاریش و تانی��ن دریافت کرد 
که هزینه های توسعه آن تنها برای میدان 

کاریش 1.7 میلیارد دالر برآورد شد. 

عملیات نفوذ، جنگ روانی و رسوایی پنتاگون؛

نگاهی به مختصات میدان گازی »کاریش«؛

 آمریکا به تکاپو افتاد

ریشه های بحران

 ریشه بحران میان بیروت و تل آویو چیست؟

یک پنجم خانواده های صهیونیست که در فلسطین 
اش��غالی زندگی می کنند، از امنی��ت غذایی بهره مند 
نیستند. روزنامه یدیعوت احارانوت در گزارشی در این 
رابطه با استناد به گزارش یک سازمان مردم نهاد که 
در فلسطین اشغالی که به مبارزه با فقر می پردازد، خبر 
داد، از میان هر پنج خانواده اسرائیل )ساکن فلسطین 
اشغالی( یک خانواده از ناامنی غذایی رنج می برد. این 
گزارش که در آستانه اعیاد یهودی منتشر شده تاکید 
ش��ده اس��ت، بیش از یک میلیون کودک )مهاجران 
صهیونیست به فلسطین اشغالی( به شکل دائم امکان 

دسترسی به غذا را ندارند و ساختار حاکم نیز تا کنون 
قادر به حل این مش��کل نشده اس��ت. براساس این 
گزارش که توس��ط سازمان Latet تهیه شده است، 
امروز 6۸0 هزار و 47۵ خانواده )مهاجر( صهیونیست 
از ع��دم امنیت غذایی رنج ب��رده و در این میان ۳1۲ 
هزار و ۸۲۵ خانواده ش��رایط حادتری را در این زمینه 
دارند. این در حالی است که روزنامه اقتصادی دمارکر 
در یادداش��تی انتق��ادی اعام کرد مس��ئله مقابله با 
هزینه های سرسام آور معیشت در اسرائیل به شعاری 
توخالی برای سیاستمداران اسرائیل تبدیل شده است. 

به نوش��ته این روزنامه عبری زب��ان، با وجود آن که 
نظر س��نجی ها نش��ان می دهند این مسئله اهمیت 
بس��یار زیادی برای رای دهندگان اسرائیلی دارد اما 
احزاب سنتی هیچ توجهی به هزینه های سرسام آور 
معیشت نداشته یا حداقل آن را در راس اولویت های 
خود قرار نمی دهند. در بخشی از این مقاله آمده است: 
ب��ا وجود آن که جامعه اس��رائیل امروز تاکید می کند 
که هزینه های سرس��ام آور معیشتی در اسرائیل آنها 
را به شدت در تنگنا قرار داده اما سیاستمداران عما 

راهکاری برای برون رفت از این مشکل ندارند.

بحران بزرگ اقتصادی در رژیم صهیونیستی
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/ /

/ /

/ /
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ايران و جهان

تشدید ایران هراسی توسط غربی ها
ادامهازصفحهیک ���

...افزایش س��طح بازدارندگی و توان دفاعی 
خودشان بی توجه باشند، این مهم در حالی 
اس��ت که کشورهای مختلف درصدد توسعه 
تجهیزات نظامی خصوصا پهپادها بوده و در 
این راستا آمریکایی ها و متحدانشان سرآمد 
هس��تند. ایاالت متحده همواره تاش کرده 
قدرت ایران را موجب بروز ناامنی در منطقه 
معرفی کند، متاس��فانه چنی��ن رویکردی در 
حالی مطرح اس��ت که خودش��ان در منطقه 
عامل ب��ی ثباتی بوده و مل��ت های منطقه 
را به خاک و خون کش��یدند. همچنین نباید 
فراموش ک��رد آمریکایی ها با مطرح کردن 
ایده ساخت ش��بکه ای پهپادی مقابل ایران، 
تجهیزات نظامی خود را به کشورهای منطقه 

می فروشند و کسب درآمد می کنند.

تایید اساسنامه صندوق بیماری های 
خاص و صعب العالج در شورای نگهبان

سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت: اساسنامه 
صندوق بیماری ه��ای خاص و صعب العاج 
در جلسه ش��ورای نگهبان بررسی و خاف 
موازین ش��رع و قانون اساسی شناخته نشد. 
به گزارش »عص��ر ایرانیان«، هادی طحان 
نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب 
کاربری خ��ود در توئیتر از تأیید اساس��نامه 
صندوق بیماری های خاص و صعب العاج 
در جلسه ش��ورای نگهبان خبر داد و گفت: 
اساس��نامه صن��دوق بیماری ه��ای خاص و 
صعب الع��اج در جلس��ه ش��ورای نگهبان 
بررس��ی و خ��اف موازی��ن ش��رع و قانون 
اساس��ی شناخته نش��د. وی افزود: امیدوارم 
تس��هیاتی ک��ه طبق این اساس��نامه برای 
مشمولین در نظر گرفته می شود، مرهمی بر 

آالم این عزیزان و خانواده هایشان باشد.

اصالح قانون انتخابات تا پایان آبان به 
صحن مجلس خواهد آمد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنا 
بر آن است که تا پایان آبان، تکلیف اصاح 
قانون انتخابات مش��خص ش��ود؛ رسیدگی 
ب��ه این ط��رح در دس��تورکار ق��رار گرفته 
و ب��ه محض اتم��ام بررس��ی ها به صحن 
علن��ی خواهد آمد. حس��ین رجایی نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی 
در گفتگ��و با »عصر ایرانی��ان« در رابطه با 
جزئیات بررس��ی اصاح قانون انتخابات در 
مجلس گفت: رس��یدگی به موضوع اصاح 
قانون انتخابات بار دیگر آغاز ش��ده است. 
مجل��س یازدهم ب��ا نگاه جدی��دی به این 
موض��وع می نگرد و در س��ه مح��ور به آن 
خواهد پرداخ��ت. وی تصریح ک��رد: بنای 
مجلس بر این است که در سه محور اصلی 
اصاحاتی در رابطه با برگزاری انتخابات را 
بررسی کند. اول آنکه انتخابات حزبی شود، 
دوم آنکه به صورت اس��تانی برگزار ش��ود 
و س��وم آنکه حوزه ه��ای انتخابیه در برخی 
مناطق افزای��ش پیدا کن��د. رجایی عنوان 
کرد: کارگروه مربوط به افزایش حوزه های 
انتخابیه اخیراً در کمیس��یون شوراها و امور 
داخلی مجلس تش��کیل شده اس��ت؛ البته 
هنوز به جمع بندی قطع��ی درباره جزئیات 
افزایش حوزه های انتخابیه نرس��یده ایم، اما 
با توجه به اینکه این موضوع در دستور کار 
قرار گرفته است بررسی های مربوط به آن 
به زودی نهایی خواهد شد. عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی در پاسخ 
به این سوال که اصاح قانون انتخابات در 
مجلس رأی خواهد آورد، بیان کرد: تصویب 
قانون اص��اح انتخاب��ات در صحن علنی 
بس��تگی به آن دارد که کمیسیون مربوطه 
چطور آن را تدوی��ن و ارائه کند. وی ادامه 
داد: برای مثال اگر انتخابات اس��تانی شود، 
ماهی��ت انتخابات مجل��س کامًا دگرگون 
خواهد ش��د؛ چرا که لیس��ت هایی که برای 
حضور در انتخابات ارائه می ش��وند استانی 
خواهن��د بود و شهرس��تان ها نمی توانند به 
طور مستقل در رقابت حضور داشته باشند. 
بنابراین حتمًا باید از طریق اس��تانی حضور 
در انتخاب��ات را پیش ببرن��د. نماینده مردم 
اصفه��ان در مجلس ش��ورای اس��امی با 
بیان اینکه پیش��نهادات دیگری در رابطه با 
اصاح قانون انتخابات مطرح ش��ده است، 
گفت: برگ��زاری حزب��ی انتخابات موضوع 
دیگری است که درباره برگزاری انتخابات 
در دس��ت بررس��ی قرار گرفته اس��ت، در 
صورت چنین اصاحی ساز و کار انتخابات 

به کلی تغییر می کند.

آمریکا در تالش برای مصادره 
استقالل ملت یمن بود

عبدالمل��ک بدرالدین الحوث��ی رهبر جنبش 
انص��اراهلل یم��ن گفت: آمری��کا تاش کرد 
اس��تقال یمن را مصادره کند و به طور غیر 
مس��تقیم و بدون جنگ بر این کشور مسلط 
شود. به گزارش المس��یره، الحوثی روز سه 
شنبه به مناس��بت انقاب ۲1 سپتامبر یمن 
اف��زود: دخالت خارج��ی بزرگی برای مهار و 
کنترل یمن درجریان ب��ود. وی اضافه کرد: 
انقاب ۲1 س��پتامبر، آینده مل��ت را از نابود 
ش��دن وافت��ادن در پرتگاه ناب��ودی نجات 
داد. الحوثی یادآور ش��د: طرحی سیاس��ی به 
ن��ام ابتکارخلیجی تهیه کردن��د که در اصل 
محصولی آمریکایی و زی��ر نظر آمریکا بود 
و ب��ا بردن یمن زیر بند هفت��م، یک فاجعه 
بزرگ را رق��م زد.وی بیان کرد: انقاب ۲1 
سپتامبر واکنش به وضعیتی بود که سیاست 
ه��ای آمریکا و دنبال��ه روی های حکومت، 
کش��ور را به سوی فروپاشی کامل سوق می 
داد. رهبر انصاراهلل یمن افزود: آمریکایی ها 
مانند همیش��ه برای سوء استفاده از درگیری 
و اختاف در راس��تای خدمت به منافع خود 

حرکت کردند.

دستیابی به توافق هسته ای با ایران 
دشوار شده است

در نخس��تین روز از مباحث عموم��ی 7 روزه 
هفت��اد و هفتمی��ن اجاس س��االنه مجمع 
عمومی سازمان ملل، آنتونیو گوترش دبیرکل 
پرتغالی سازمان ملل سخنرانی کرد و دستیابی 
به توافق هس��ته ای با ایران را دشوار توصیف 
کرد. دبیرکل سازمان ملل در ابتدای سخنرانی 
خود گفت: جهان ما دچار دردسر بزرگی شده 
و ش��کاف ها عمیق تر می شوند. نابرابری ها 
بیش��تر و چالش ها گسترده تر می شوند. وی 
 Brave( با نمایش تصویر کشتی بریو کامندر
Commander( که با پرچم سازمان ملل 
غله اوکراین را به کشورهای آفریقایی ارسال 
کرده، ابراز امیدواری کرد که س��ایر مشکات 
جهان نیز مانند همکاری س��ه جانبه اوکراین، 
روس��یه و ترکیه که به ارسال غات و کود به 
دیگر کشورها منجر شده با اتحاد کشورها حل 
شوند. وی در ادامه این سخنرانی دستیابی به 
توافق هسته ای با ایران را »کماکان دشوار« 
خواند و گف��ت: کنفرانس بازبینی پیمان عدم 
اشاعه هسته ای نتوانست به اجماع دست یابد.

 

تحرکات اخیر اصل نظام را نشانه 
گرفته است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: واضح 
است که پرونده مرحوم »مهسا امینی« بهانه 
ب��وده و اصل نظام در این تحرکات نش��انه 
گرفته شده اس��ت؛ توصیه می کنم همگان 
مس��یر را از مس��یر ضدانقاب جدا کنند. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، عبدالحس��ین روح 
االمینی )سه شنبه ۲۹ شهریور ماه( در جلسه 
علنی مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: در 
آستانه عضویت ایران در اجاس شانگهای و 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل عده ای 
قصد دارن��د از فضای پیش آمده برای خانم 
مهس��ا امینی که باید به خانواده وی تسلیت 
گفت، سوءاستفاده کنند. نماینده مردم تهران 
در مجلس ش��ورای اسامی تصریح کرد: به 
عنوان یک پ��در داغدار که خان��م امینی را 
مانند دختر و فرزن��د خود می دانم، نصیحت 
می کن��م و تذک��ر می دهم که اف��رادی که 
مس��ائل را پیگیری می کنند از جاده انصاف 
خارج نش��وند و جمهوری اس��امی همیشه 
مظلوم را مظلوم تر نکنن��د. وی عنوان کرد: 
نباید فرصتی به ضدانقاب، سلطنت طلبان، 
کومله و منافقین که در خون 17 هزار شهید 
ترور ش��نا می کنند، داده ش��ود. بسیار واضح 
است که مهسا امینی بهانه بوده و اصل نظام 
در این تحرکات نش��انه است. به عنوان یک 
پدر داغدار توصیه می کنم مس��یر را از مسیر 

ضدانقاب جدا کنند.

مجازات مضحک 3 افسر فرانسوی به 
اتهام قتل یک سیاه پوست

دادگاهی در فرانس��ه سه افس��ر پلیس را به 
اته��ام قت��ل »غیرعمد« یک سیاه پوس��ت، 
مج��رم اعام و آنها را تنها به 1۵ ماه حبس 
تعلیقی محکوم کرد! به گزارش فرانس ۲4، 
سه افسر پلیس فرانسه به اتهام قتل غیرعمد 
یک مرد سیاه پوست در سال ۲01۵، به تنها 
1۵ ماه حبس تعلیقی محکوم ش��دند. آمادو 
کومه در س��ال ۲01۵ پس از حمله سه افسر 
پلیس به وی و در حالیکه بیش از 6 دقیقه راه 
تنفس��ش بند آمده بود، جان خود را از دست 
داد. پس از این حادثه، نام کومه در بسیاری 
از جوامع به ش��عاری برای مبارزه با خشونت 
پلیس بدل ش��د. در گزارش پزشکی قانونی 
علت مرگ او »اختناق« عنوان ش��د. با این 
حال و به رغم خشونت پلیس در این حادثه، 
دادگاه فرانسه سه افسر دخیل در مرگ کومه 
را تنها به 1۵ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد؛ 
حکمی که ادی آرنتون، وکیل خانواده کومه 

آن را »نسبتاً مهربانانه« خوانده است. 

اخبار

قائم مقام حزب مؤتلفه اسامی با اشاره به اهمیت عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای گفت: عضویت ایران در این سازمان می تواند نقش بسیار 
مؤثری در خنثی کردن تحریم ها داشته باشد. حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب 
موتلفه اسامی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به اهمیت عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: در سیاست خارجی دولت 
آقای رئیسی اهمیت ویژه ای به پیمان های منطقه ای داده شده است، زیرا 
پیمان های منطقه ای بدون متأثر شدن از یک سری سیاست های بین المللی 
کشورهای قدرتمند جهانی می تواند زمینه همکاری های اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی و فرهنگی بین کش��ورهای منطقه را فراهم کند. وی با بیان اینکه 

ارتباط دیرینه و تاریخی خوبی بین کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری 
شانگهای وجود دارد، تأکید کرد: به طور طبیعی سازمان همکاری شانگهای 
تأثیر بسیار مهمی در مناسبات اقتصادی بین کشورهای عضو پیمان های 
منطقه ای خواهد داشت. قائم مقام حزب مؤتلفه اسامی خاطر نشان کرد: با 
توجه به اینکه پیمان شانگهای بین پیمان های جهانی از ظرفیت جمعیتی 
بسیار باالیی برخوردار است، علی رغم اینکه منشأ تحوالت اقتصادی زیادی 
در منطقه غرب آسیا شده، به نظر می رسد که از ابعاد مختلف هم می تواند 
نقش بسیار مؤثری در خنثی سازی تحریم ها داشته باشد. ترقی با بیان اینکه 
یک گرایش ضد غربی در مجموعه کش��ورهای عضو س��ازمان شانگهای 

وج��ود دارد، گفت: تکیه به قدرت های مهم اقتصادی ش��رق به ویژه چین 
که توان اقتصادی باالیی برای سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای، چه از طریق جاده ابریشم و چه از طرق دیگری که در 
برنامه های این سازمان دارد، می تواند مورد توجه قرار گیرد. وی بیان داشت: 
این میزان س��رمایه گذاری به طور طبیعی توسط کشورهای دیگر خارج از 
منطقه نه تنها صورت نخواهد گرفت، بلکه امکانپذیر نیز نیست. قائم مقام 
حزب مؤتلفه اس��امی در پایان خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد سازمان 
همکاری شانگهای، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، تقویت ضریب امنیت 

ملی و نیز خنثی کردن تحریم های آمریکا علیه کشور ما خواهد داشت.

عضویت ایران در شانگهای نقش مؤثری در خنثی سازی تحریم ها دارد
قائم مقام حزب مؤتلفه:

قطعی بودن فروپاشی اسرائیل به اعتراف خوِد صهیونیست ها
بحث فروپاش��ی اس��رائیل مس��ئله ای است 
که قبل از همه خود صهیونیس��ت ها به آن 
اعت��راف کرده و معتقدند که ش��اخص های 
نابودی این رژیم روز به روز آشکارتر می شود. 
کتاب »رژی��م موقت مفهوم و پژوهش های 
تخصص��ی« که توس��ط مرک��ز مطالعات و 
پژوهشهای االتحاد تالیف و منتشر شده، در 
مباحثی تخصصی به بررسی پدیده فروپاشی 
رژیم موقت صهیونیستی پرداخت است. این 
کت��اب در فصل اول مفه��وم رژیم موقت و 
اذعان ش��خصیت های مختلف بین المللی و 
صهیونیس��تی به این موضوع را مورد اشاره 
قرار داده و در فصل های بعدی به بررس��ی 
س��اختارهای امنیتی و تشکیاتی سرویس 
های جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی 
پرداخت��ه و در ادام��ه بحران ه��ای فراروی 
اس��رائیل که منجر به این فروپاشی می شود 
را برش��مرده اس��ت. رژی��م اس��رائیل رژیم 
جعلی است که در س��رزمینی واقع شده که 
موجودیت آن را نمی پذیرد، به همین علت از 
زمان اعام موجودیت آن، مقاومت ضد این 
رژیم آغاز شده و روز به روز قدرت آن بیشتر 
شده است. در سطح کشورهای همسایه نیز 

با وج��ود تمامی تاش های بین المللی برای 
به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی 
در منطق��ه عربی، اما این تاش ها موفق به 
کسب مش��روعیت برای آن در سطح افکار 
عمومی ملت های همس��ایه نش��ده اس��ت. 
ای��ن رژیم بر اس��اس مبانی نژادپرس��تانه و 
تروریستی و خود برتر بینی نژادی بنا گذاشته 
ش��ده و اس��طوره هایی نظیر حق تاریخی را 
برای خود مطرح کرده اس��ت. اسطوره هایی 
که آن را از چارچوب دولت های مدرن خارج 
می کن��د و ب��ه کابینه ای نژادپرس��ت تبدیل 
م��ی کند که اخت��اط دموکراتیک مردم در 
آن غیرممکن اس��ت. ع��اوه بر اینکه حتی 
تش��کیل این رژیم در تناقض با س��نت های 
رایج در تش��کیل کش��ورها بوده و احساس 
توانمن��دی اقتصادی، نظامی و سیاس��ی آن 
از خارج از مرزها تامین می ش��ود و مبتنی بر 
حمایت آمریکا است. این رژیم بیشتر رژیمی 
کارکردگرا اس��ت که موسسات امپریالیستی 
غربی آن را طراح��ی کرده اند که در خدمت 
خود بگیرند، به همین علت بیشترین اعام 
همبستگی را با آن دارند چرا که موجودیت و 
بقای آن را به عنوان یکی از مبانی استراتژی 

نظامی و سیاس��ی خود ب��رای دنیای غرب 
می دانند.

رژی�م رد در بینالملل�ی مقاوم�ت ���
صهیونیستی

فلسطینیان و متحدان آنها در محور مقاومت 
همواره برای تثبیت روایت خود در رسانه های 
بین المللی تاش می کنند. شکی نیست که 
اسرائیل برتری نظامی در درگیری مستمر با 
مقاومت فلس��طین دارد، اما در زمینه مبارزه 
برای تحت کنترل گرفتن افکار عمومی، روز 
به روز افول می کند، آن هم بعد از شرایطی 
که توس��عه فنی و ارتباطاتی در جهان باعث 
شده و موضوع فلسطین را از ابعاد منطقه ای 
آن فراتر ب��رده و باعث تثبیت هویت عربی 
قدس شده اس��ت. پیش بینی اسرائیلی ها در 

خصوص فروپاشی
تاش های اس��رائیلی ها در فری��ب کاری و 
تحریف اف��کار عمومی و وانم��ود کردن به 
دس��تاوردها و پیروزی های مختلف در ابعاد 
ادبیاتی نتوانسته واقعیت متزلزل این رژیم را 
تغییر دهد. به این ترتیب بود که ایده  موقت 
بودن این رژیم مطرح ش��د و این س��وال را 
به وجود آورد که آیا رژیم اسرائیل همانطور 

که شعار قدس پایتخت ابدی برای اسرائیل 
ادعا می کند، قابلیت اس��تمرار ابدی را دارد؟ 
فارغ از تمام تکنولوژی ها برای تحریف افکار 
عمومی، واقعیت نشان میدهد که هر بار که 
جنگی بین دش��من صهیونیستی و مقاومت 
منطقه ش��کل می گیرد، افکار عمومی داخل 
سرزمین های اشغالی اظهارنظر در خصوص 
آغازی بر پایان این رژیم را افزایش می دهند. 
در همی��ن راس��تا یارون لن��دن روزنامه نگار 
صهیونیس��ت نیز در یادداشت های خود در 
پایان س��ال ۲014 می نویس��د: من خودم را 
برای گفتگو با ن��وه ام آماده می کنم تا به او 
بگویم که احتمال بقای ما در دولت اسرائیل 
از ۵0 درص��د فراتر نم��ی رود. همچنین به 
کس��انی که از این س��خن من خش��مگین 
می ش��وند، می گویم که نس��بت ۵0 درصد 
نسبت خوبی است، چراکه واقعیت بدتر از این 
اس��ت. یووال دسکین رئیس سابق سرویس 
جاسوسی شاباک نیز در این رابطه می گوید: 
م��ن نمی دانم آیا این پایان��ی بر یک آغاز یا 
آغازی برای پایان است. ما تنها فاسد نیستیم 
بلکه خشونت طلب نیز هستیم. کارمی گیلون 
رئیس اس��بق س��رویس ش��اباک نیز معتقد 

است ادامه سیاست های افراطی ضد مسجد 
االقصی باعث ایجاد جنگ یأجوج و مأجوج 
ضد ملت یهودی می شود و منجر به تخریب 
اسرائیل می گردد. مائیر داگان دهمین رئیس 
سرویس جاسوسی موساد نیز معتقد بود: من 
نس��بت به از بین رفتن آرمان صهیونیس��ت 
احس��اس خطر می کنم. رانی دانیل تحلیلگر 
رژی��م  تلویزی��ون   ۲ ش��بکه  در  نظام��ی 
صهیونیس��تی می گوید: من مطمئن نیستم 
که فرزندانم نماینده ای در این دولت! داشته 
باشند و تصور نمی کنم که آنها در این کشور 
باق��ی بمانند. آفراییم هلیوی رئیس س��ابق 
موساد نیز می گوید: ما در آستانه یک فاجعه 
قرار داریم و این تاریکی قبل از پرتگاه است. 
بنی موریس مورخ اسرائیلی می گوید: بعد از 
چند سال عربها و مس��لمانان پیروز خواهند 
بود و یهودیان در این سرزمین در اقلیت قرار 
می گیرند و مورد تعقیب قرار می گیرند یا فرار 
می کنند و کسی خوش شانس است که بتواند 
ب��ه آمریکا یا اروپا فرار کند. بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر سابق اس��رائیل می گوید: من 
تاش می کنم تا اسرائیل بتواند به صدمین 

سال تولد خود برسد.

تکمیل حلقه آشوب
اروپایی ها و آمریکایی ها هم به میدان آمدند

کش��ورهای غربی که کارنام��ه بحث انگیزی در بازی با 
مفاهیم حقوق بشر در راستای مطامع سیاسی شان دارند 
در ت��اش هس��تند از حوادث روزهای اخی��ر به عنوان 
مکمل حلقه آشوب اس��تفاده کنند. مقام های آمریکایی 
و اروپای��ی با بیان ادعاهای غیرواقعی درباره مرگ خانم 
»مهس��ا امینی« در تاش هس��تند افکار عمومی مردم 
ای��ران را در ای��ن خصوص تحریک و حلقه آش��وب را 
تکمی��ل کنن��د. در حالی که جانبداری آمری��کا از رژیم 
صهیونیس��تی در تحقیق��ات وزارت خارج��ه آمریکا در 
خصوص ماجرای شهادت »شیرین ابوعاقله«، خبرنگار 
آمریکایی-فلسطینی شبکه خبری الجزیره به شدت به 
س��خره گرفته ش��د مقام های دولت »جو بایدن« طی 
روزهای گذش��ته به موعظه ایران پرداخته و گفته اند که 
تهران بایستی تحقیقات منصفانه ای در خصوص دالیل 
حادث��ه پیرامون مرگ مهس��ا امنیتی ارائ��ه دهد. البته 
نهادهای مختلف در ایران دس��تور رسیدگی به زوایای 
مختل��ف پیرامون مرگ خانم امینی و ارائه گزارش های 
شفاف به مردم را صادر کرده اند اما واشنگتن، با کارنامه 
بحث  انگیزی که در انجام تحقیقات سرسری در خصوص 
پرونده های مختلف قتل ش��هروندانش دارد در وضعیتی 
نیس��ت که از جایگاه موعظه در این خصوص اظهارنظر 
کند. »جوزپ بورل«، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم، در حالی که تصاویر سی تی اس��کن منتشرشده 

احتمال وارد شدن ضربه به سر مهسا امینی را رد می کند 
برای توصیف مرگ ایشان از واژه »قتل« استفاده کرده 
و گفته اس��ت: »اتفاقی که برای او افتاد غیرقابل قبول 
اس��ت و عامان این قتل باید پاسخگو شوند.« به نظر 
می رسد آمریکا و کشورهای اروپایی در شرایطی که در 
برابر دست برتر ایران در مذاکرات رفع تحریم های وین 
چاره ای پیش رو نمی بینند قصد دارند از طریق تحریک 
افکار عموم��ی و دعوت به آش��وب در ایران یک اهرم 
فشار برای خودشان دست و پا کنند. جمهوری اسامی 

ای��ران در مذاکرات وین به ویژه به دلیل آنکه تحریم ها 
در هدف آش��کار کش��ورهای غربی برای ایجاد شکاف  
عظیم میان ملت و حکومت و ایجاد جریان های قدرتمند 
براندازی شکست خورده اند دست برتر را در اختیار دارد. 
تحریم ها طبق اذعان افرادی نظیر »ریچارد نفیو« که از 
معماران سیاست های تحریمی محسوب می شوند برای 
اینکه بتوانند به ش��کل برگ های چانه زنی در مذاکرات 
مورد اس��تفاده طرف های غربی قرار بگیرند بایس��تی از 
طری��ق ایج��اد »نارضایتی های عموم��ی« و تهدید به 

براندازی، محاس��بات مسئوالن حکومت را عوض کرده 
و آنها را برای اعطای امتیاز تحت فش��ار قرار دهند. اما 
این اتفاقی اس��ت که علی رغم اجرای سیاس��ت »فشار 
حداکثری«، رخ نداده و ای��ران به لطف مقاومت مردم، 
ش��دیدترین اثرات ی��ک جنگ تمام عی��ار اقتصادی را 
پشت سرگذاشته و اکنون تصمیم گیران ایرانی به دنبال 
آن هس��تند که از همین مس��ئله به عنوان اهرمی برای 
متقاعد کردن غرب به دس��ت کش��یدن از سیاست های 
زورگویانه و پایان دادن به جنگ افروزی اقتصادی علیه 
ملت ایران استفاده کنند. بدیهی است در چنین شرایطی 
کشورهای غربی و امپراطوری های رسانه ای وابسته به 
آنها به »آش��وب« در داخل کشور نیاز دارند تا بتوانند در 
مذاکرات آن را به عنوان شاخصی از اثرگذاری تحریم ها 
معرفی کرده و سپس از آن به عنوان یک برگ چانه زنی 
برای ت��داوم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران اس��تفاده 
کنند. آشوب ، در واقع ابزار دست جریان های ضد انقاب 
برای گل آلود کردن جری��ان مذاکرات و صید تحریم از 
آن اس��ت. توجه به این نکته در کنار قرائن دیگری که 
نش��ان می دهد دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور فعلی 
آمریکا با توجه به کند ش��دن تیغ تحریم ها و اهرم های 
فشار آمریکا قصد دارد راهبرد آشوب سازی دونالد ترامپ 
را برای پیش بردن مطامعش علیه ایران در پیش بگیرد 

حائز اهمیت است.

نشریه هیل در گزارش��ی نوشت که اکثر آمریکایی ها 
دیگر ب��ه دولت و نهادهای دولتی و رس��انه های این 
کشور اعتماد ندارند.نشریه هیل با اشاره به اینکه اکثر 
مردم آمریکا دیگر به دولت این کش��ور اعتماد ندارند، 
تاکید ک��رد که تزلزل داخلی در آمریکا بیش��تر از آن 
چیزی است که بس��یاری از افراد تصور می کنند.هیل 
در گزارش خود نوشت: در حال حاضر، عمده جمعیت 
آمریکا به این موضوع پی برده اند که کشورش��ان در 

افول دموکراتیک به س��ر می برد. م��ردم معتقدند که 
دولت آمریکا بر پایه ای قابل اتکا، اس��توار نیست.این 
نش��ریه در ادامه گزارش خود آورده است: بخش قابل 
توجه��ی از این بی اعتمادی به حوادث شش��م ژانویه 
۲0۲1 و حمله حامیان دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا به س��اختمان کنگ��ره، ضربات روحی 
وارد ش��ده به حافظه جمعی مردم این کشور از جمله 
برده داری و نظر اکثر آمریکایی ها مبنی بر فاسد بودن 

دولت، مربوط می ش��ود.در ادامه این مقاله انتقادی که 
»ایاالت متزلزل آمریکا« ن��ام دارد، می خوانیم: آن ها 
)مردم آمریکا( اعتمادش��ان را به سیس��تم و نهادهای 
دولتی از دس��ت داده اند. شاید مردم بر سر مشکات 
موجود، هم نظر باش��ند ام��ا درباره عوام��ل و راه حل 
مش��کات هم عقیده نیستند و این عدم توافق، به دو 
قطبی و دودس��تگی هرچه بیش��تر جامعه منجر شده 
اس��ت.در بخش دیگری از این مقاله آمده اس��ت: لغو 

قانون س��قط جنین، قوانین مهاجرت و مقررات حمل 
و کنترل اس��لحه، همه و همه اکثر آمریکایی ها را به 
عضویت »حلقه ای هم س��و« درآورده که در آن، تعداد 
کمی از افراد موضعی میانه اتخاذ کرده اند. واکنش هایی 
سیاس��ی به همه گیری کووی��د -1۹، آتش )تفرقه( را 
ش��عله ور کرده و به افزایش خش��ونت های مسلحانه 
منجر ش��ده و حاال حل و فصل صلح آمیزتنش، دیگر 

گزینه روی میز نیست.

ایاالت متزلزل آمریکا!
گزارش »هیل« از بی اعتمادی آمریکایی ها به دولت؛

اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند
از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای؛

با حکم رهبر معظم انقاب اسامی اعضای 
دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منصوب شدند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اس��امی در حکمی اعض��ای دوره ی جدید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب 
کردن��د. متن حکم مقام معظ��م رهبری به 
این ش��رح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم با 
هدای��ت و عنایت الهی دوره ی جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام آغاز می شود. این 
مجم��ع از مهمتری��ن نهاده��ای قانونی در 
جمهوری اسامی و متعهد به دو مسئولیت 
اساس��ی است: اّول تش��خیص مصلحت در 
هنگام مواجهه ی مجلس با شورای نگهبان، 
که مس��تلزم نگاه ژرف و مصلحت شناس و 

احاطه به حقایق کش��ور است، و دوم نقش 
وی��ژه و مؤثر در تعیین سیاس��ت های کلی 
نظام که متضم��ن راهبردی ترین تصمیم ها 
در اداره ی امور کش��ور است. ارائه ی راه حل 
ب��رای معض��ات و نی��ز نظارت بر حس��ن 
اجرای سیاس��ت های کلی که به آن مجمع 
محترم احاله ش��ده اس��ت، ب��ر اهمیت این 
نهاد قانونی افزوده اس��ت. حضور جمعی از 
نخبگان مجرب و دارای س��وابق اجرایی در 
ای��ن مجمع و تجربیات متراکم از دوره های 
گذشته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات 
از آن را افزون تر می س��ازد. در بیانیه ی آغاز 
دوره ی قبل خواس��ته هایی مطرح شده که 
اکنون نی��ز به علّت برآورده نش��دن کامل، 
باید تکرار ش��ود. از جمله: سامان بخشیدن 

به مس��أله نظارت بر اجرای سیاست ها و نیز 
پیشنهاد س��ازوکار برای ارزیابی کارآمدی و 
اثربخش��ی سیاس��ت ها. افزون بر آن، اتقان 
در تشخیص مصلحت، تنقیح سیاست های 
اب��اغ ش��ده و بازنگ��ری در آن در صورت 
لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانش��گاهی و 
نخبگانی کشور و حضور منظم اعضا محترم 

در جلسات مجمع، مورد تأکید است.
اکن��ون با تش��کر از اعضا محت��رم در دوره 
قبل و تقدی��ر از تاش های آنان، و با طلب 
رحمت و مغفرت برای درگذشتگان ایشان، 
اعض��ا دوره ی پنجس��اله ی نه��م را به این 
ش��رح منصوب می کنم: رئیس مجمع: آیة 
اهلل آقای حاج ش��یخ صادق آملی اشخاص 
حقوق��ی: رؤس��ای محترم قوای س��ه گانه، 

فقهای محترم ش��ورای نگهب��ان )در موارد 
بحث تش��خیص مصلحت(، رئیس ستادکل 
نیروهای مس��لّح، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، وزیر یا رئیس دس��تگاهی که موضوع 
م��ورد بحث به آن دس��تگاه مربوط اس��ت، 
رئیس کمیس��یون مرتبط ب��ا موضوع بحث 
در مجل��س ش��ورای اس��امی. اعض��ای 
حقیقی: حجج اسام: آقای حاج شیخ حسن 
صانع��ی، آقای قربانعل��ی دری نجف آبادی، 
آقای محم��ود محمدی عراقی، آقای مجید 
انص��اری، آقای غامرض��ا مصباحی مقدم 
و آقای محس��ن اراک��ی. حض��رات: آقای 
غامرض��ا آقازاده، آقای عل��ی آقامحمدی، 
آق��ای علی اکب��ر احمدیان، آق��ای محمود 
احمدی ن��ژاد، آق��ای محمدج��واد ایروانی، 

آقای محمدرض��ا باهنر، آقای احمد توکلی، 
آقای س��عید جلیلی، آق��ای غامعلی حداد 
عادل، آقای س��ید کمال خرازی، آقای داود 
دان��ش جعفری، آقای پروی��ز داودی، آقای 
محمدباقر ذوالقدر، آقای محس��ن رضایی، 
آقای س��یدمحمد صدر، آقای محمدحسین 
صفار هرندی، آقای محمدرضا عارف، آقای 
محمد فروزنده، آقای عباس��علی کدخدایی، 
آقای علی الریجانی، آقای حسین محمدی، 
آقای محمد مخبر، آقای حسین مظفر، آقای 
سید مصطفی میرسلیم، آقای سید مرتضی 
نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق 
واعظ زاده و آق��ای احمد وحیدی. از خداوند 
متع��ال توفیق حضرات محترم را مس��ألت 

می کنم.
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اقتصاد کالن

صادرات نفت عربستان به ۷.3۸ 
میلیون بشکه در روز رسید

موسس��ه ج��ودی اعام کرد ص��ادرات نفت 
عربس��تان با افزایش 1۸0 هزار بشکه ای در 
ماه ژوئن به 7 میلیون و ۳۸0 هزار بش��که در 
روز رس��ید.به گزارش مهر مجمع بین المللی 
انرژی با اس��تناد به داده های س��ازمان های 
مش��ترک )JODI( اعام کرد که صادرات 
نفت خام عربستان س��عودی در ماه جوالی 
از 7.۲0 میلی��ون بش��که در روز در ژوئن به 
7.۳۸ میلی��ون بش��که در روز افزایش یافته 
اس��ت.داده های JODI نش��ان می دهد که 
صادرات فرآورده های نفتی عربس��تان در ماه 
جوالی 0.170 میلیون بشکه در روز کاهش 
یافته و به 1.4۲۹ میلیون بشکه در روز رسیده 
اس��ت.بر اس��اس داده ه��ای JODI، ذخایر 
نفت خام عربستان س��عودی در ماه جوالی 
0.۲11 میلی��ون بش��که افزای��ش یافت و به 
14۲.0۵۸ میلیون بش��که رسید.مصرف نفت 
خام پاالیشگاه های عربستان سعودی در ماه 
ج��والی با 0.0۸6 میلیون بش��که کاهش به 
۲.76۳ میلیون بش��که در روز رسید.داده های 
جودی نش��ان داد ک��ه تقاضای عربس��تان 
س��عودی ب��رای فرآورده های نفت��ی در ماه 
ج��والی با 0.1۹۲ میلیون بش��که کاهش به 

۲.6 میلیون بشکه در روز رسیده است.

رشد خلق پول شبکه بانکی در ۵ ماه 
اول امسال، ۵۷ درصد کاهش یافت

وزارت اقتص��اد اع��ام ک��رد: رش��د مان��ده 
تسهیات اعطایی از 1۹ درصد در ۵ ماه اول 
سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال 
1401 کاه��ش یافته اس��ت.به گزارش مهر 
به نق��ل از وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، 
کنترل ترازنام��ه بانک ها یک��ی از ابزارهای 
بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در 
همین راس��تا بانک مرکزی از نیمه دوم سال 
گذش��ته اجرای این سیاست را در دستور کار 
خود قرار داد.بعد از اجرای این سیاست، شدت 
رش��د ترازنامه بانک ها کاهش قابل توجهی 
داشته اس��ت و دیگر بانک ها نمی تواند بدون 
قید و حدود سمت راس��ت دارایی خود را که 
شامل تسهیات اعطایی، سرمایه گذاری در 
س��هام، خرید دارایی ثابت و م��واردی از این 
دست می شود را افزایش دهند.بانک مرکزی 
در بخشنامه اباغی که سال گذشته آن را در 
دس��تور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه 
را در ه��ر م��اه ۲ درصد و ب��رای بانک های 
تخصصی ۲.۵ درصد تعیی��ن کرده بود اما از 
اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی اباغ شد که 
بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 
1.۳۳ درصد ت��ا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد 
بود. ضمن اینکه دو بانک قرض الحسنه هم 
ماهانه تا 4.۵ درصد می توانند رش��د ترازنامه 
داش��ته باشند.ضوابط جدید از مرداد ماه اباغ 
ش��د و قطعاً آنچه که تا مرداد ماه امس��ال به 
دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال 

گذشته پیگیری شده است.

رمز ریال ملی در استانه شروع
بانک مرکزی وعده داده که تا پایان ش��هریور 
اجرای آزمایش��ی رمز ریال مل��ی آغاز خواهد 
ش��د. به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی اواسط 
سال گذشته اعام کرد که می خواهد رمز ارز 
ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشار رمز 
ریال، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک 
مرکزی  دهند و رمز ریال تحویل بگیرند. البته 
رمز ریال قابل اس��تفاده برای س��رمایه گذاری 
نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد.در 
این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی 
رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت 
قاب��ل برنامه ری��زی و برنامه نویس��ی اع��ام 
ک��رده تا با این فرآیند پ��ول دارای موجودیت 
هوش��مند شود.مسئوالن بانک مرکزی درباره 
ویژگی ه��ای رمز ریال اینگونه توضیح داده اند 
ک��ه در رمزریالی ک��ه در داخل گوش��ی قرار 
می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط 
که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، حذف 
و عین پول و اسکناس��ی که در جیب داریم به 
صورت الکترونیک منتقل می شود.البته یکی از 
ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در مقایسه 
با اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعام شده 
است؛ اینگونه که طراحی رمز ریال به صورتی 
است که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل 
انجام بوده و حتی در صورت سرقت اطاعات 
رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط 
سارقین و هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد.
درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشر خواهد 
ش��د، رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعام 
کرده ب��ود که تا پایان ش��هریور م��اه اجرای 

آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.

شاخص بورس قرمز ماند
رون��د نزولی در بازار س��رمایه باعث ش��د 
ضمن اس��تمرار حرکت کاهش��ی شاخص 
کل بورس، ش��اخص کل ب��ا معیار هم وزن 
هم یک پله کاهش یابد. به گزارش ایس��نا، 
ش��اخص کل بورس امروز ب��ا 6760 واحد 
کاهش تا رق��م یک میلی��ون و ۳67 هزار 
واح��د کاهش یافت. ش��اخص کل با معیار 
هم وزن با کاه��ش ۲۳0۲ واحدی یک پله 
سقوط کرد و در رقم ۳۹7 هزار و ۹0۹ واحد 
ایستاد. در این بازار ۲۳7 هزار معامله انجام 
شد که ۲4 هزار و ۹4۹ میلیارد ریال ارزش 
داش��ت.بانک پاس��ارگاد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، پاالیش نفت اصفهان، معدنی 
و صنعتی گل گهر، توس��عه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیان��ه و فوالد مبارکه اصفهان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و در مقابل کش��تیرانی جمهوری اس��امی 
ایران نس��بت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشتند.ش��اخص کل 
فراب��ورس هم با ۸0 واح��د کاهش در رقم 
1۸ هزار و 4۹6 واحد ایس��تاد. در این بازار 
۲۵۳ هزار معامله به ارزش 64 هزار و 40۵ 
میلی��ارد ریال انجام شد.پلیمرآریاساس��ول، 
بهمن دی��زل، س��رمایه گذاری صبا تامین، 
بان��ک دی، فرابورس ایران، صنعتی مینو و 
پاالیش نفت الوان نس��بت به سایر نمادها 
بیش��ترین تاثی��ر منف��ی را روی فرابورس 

گذاشتند.

 قیمت نان در اروپا
 سر به فلک کشید

اداره آم��ار اتحادیه اروپ��ا اعام کرد قیمت 
نان در این اتحادیه نس��بت به سال گذشته 
افزای��ش قاب��ل توجهی داش��ته اس��ت.به 
گ��زارش مهر ب��ه نقل از راش��اتودی، اداره 
آمار اتحادیه اروپا، یورو اس��تات، اعام کرد 
که طی ماه های گذش��ته هزینه تأمین مواد 
غذایی برای خانوارهای اروپایی به ش��دت 
افزای��ش یافته اس��ت. در واقع زیر س��ایه 
افزایش تورم ش��اهد باال رفتن قیمت مواد 
غذای��ی اصلی ب��رای خانواره��ای اروپایی 
هس��تیم.این اداره گزارش داده که متوسط 
قیمت نان در اتحادیه اروپا در ماه آگوس��ت 
س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته 1۸ درصد افزایش داش��ته اس��ت.
یورو اس��تات اعام کرده این رش��د قیمت 
نسبت به س��ال ۲0۲1 بسیار زیاد بوده چرا 
که در آن زمان رش��د قیمت نان نسبت به 
آگوست س��ال ۲0۲0 تنها ۳ درصد به ثبت 
رس��یده است.بیشترین رشد قیمت در میان 
کش��ورهای اروپایی مربوط به مجارس��تان 
ب��وده و قیم��ت نان در این کش��ور در یک 
س��ال 66 درصد باال رفته است.قیمت نان 
در لتون��ی هم ۳۳ درصد و در اس��لواکی و 
استونی نیز ۳۲ درصد نسبت به سال ۲0۲1 
باال رفته است.افزایش قیمت نان در فرانسه 
نیز ۸ درص��د و در لوکزامبورگ و هلند هم 
ب��ه ط��ور متوس��ط 10 درصد بوده اس��ت.
آماره��ای ماهانه نیز نش��ان می دهد که در 
برخی کشورهای اروپایی شاهد افزایش 10 
درصد تورم ماهان��ه بوده ایم.البته اداره آمار 
اروپا دلیل افزایش قیمت نان در قاره سبز را 
از جمله تبعات درگیری نظامی بین روسیه 
و اوکراین اعام کرده و تأکید کرده که هر 
دوی این کشورها از جمله اصلی ترین صادر 
کنن��دگان غات، گن��دم، ذرت، و دانه های 

روغنی به بازار جهانی هستند.

پیش بینی درآمد ترانزیتی ۱۱ میلیارد 
دالری کریدور شمال-جنوب

مرک��ز پژوهش های ات��اق بازرگانی ایران 
در پژوهش��ی در خصوص وضعیت حمل و 
نقل کش��ور، چالش های ای��ن بخش را به 
دو قسمت میان و کوتاه مدت تقسیم کرده 
اس��ت.به گزارش مهر، مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران و کمیس��یون حمل و نقل اتاق ایران 
در گزارش��ی درباره وضعی��ت حمل و نقل، 
ترانزی��ت و چالش های ای��ن بخش اعام 
کرد: چالش های بخش حمل و نقل ایران به 
دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم 
می شود.بر اساس اعام مرکز پژوهش های 
ات��اق بازرگانی ای��ران، چالش های��ی مانند 
»نبود مرجع هماهنگ کنن��ده ترانزیت در 
کش��ور«، »خود مالکی ناوگان حمل و نقل 
ج��اده ای« و »ات��کای هزینه ه��ای جاری 
س��ازمان های زیربخش��ی حم��ل و نقل به 
درآمده��ای آنه��ا« در دس��ته چالش های 
کوتاه مدت قرار می گیرند.چالش هایی مانند 
»نبود نهاد راهبر لجس��تیک در کش��ور«، 
»فرس��ودگی ناوگان حمل و نقل«، »وجود 
موانع در رقابتی ش��دن حمل و نقل ریلی و 
ج��اده ای«، »حکمرانی نامتوازن در بخش 
حم��ل و نق��ل کش��ور« و »ناکاف��ی بودن 
زیرس��اخت های ش��بکه ریلی کش��ور« در 
دسته مش��کات میان مدت قرار می گیرند 
که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی 

در قالب برنامه های میان مدت نیاز است.

اخبار

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون از میان 166۳ 
خدمت اصلی صرفا۲1ً درصد کام��ًا الکترونیکی و 61 درصد به صورت 
نیمه الکترونیکی ش��ده اند. روح اله عباس پ��ور در گفت وگو با  خانه ملت  
درباره گزارش کمیس��یون صنایع و معادن درخصوص بررس��ی عملکرد 
دس��تگاه های مس��ئول در تحقق اهداف دولت هوش��مند، گفت: اجرای 
دولت هوشمند جهت جلوگیری از فساد، حذف امضاهای طایی، افزایش 
به��ره وری و راندمان کاری و... ضروری اس��ت.نماینده مردم بوئین زهرا 
و آوج در مجلس ش��ورای اس��امی با بیان اینکه هرچند دولت سیزدهم 
اقدامات خوبی در حوزه اجرای دولت هوش��مند انجام داده اما متاس��فانه 

کشورمان در این زمینه رتبه مناسبی در دنیا ندارد، افزود: هم اکنون پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت های پیش بینی شده مانند 
قابلی��ت خدمت یکپارچه احراز هویت توس��ط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده است.وی اضافه کرد: 
تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات 
دولت هوشمند متصل شده اند، از میان این ۲۹ دستگاه، 1۵ دستگاه اجرائی 
از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده اند و 14 دستگاه دیگر 
نیز از طریق سامانه های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را 
داشته اند، به این پنجره متصل شده اند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 

در شاخصی که مربوط به مشارکت الکترونیکی است در رتبه 11۸ جهانی 
قرار داریم، ادامه داد: از میان 1۵۳ دس��تگاه اجرائی خدمت رسان به مردم، 
پنجرۀ واحد 1۵ دستگاه بهره برداری شده است و 1۲4 دستگاه فاقد پنجرۀ 
واحد هس��تند که وضعیت مناسبی نیست.  سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با بیان اینکه تاکنون از میان 166۳ خدمت اصلی صرفا۲1ً 
درصد کامًا الکترونیکی و 61 درصد به صورت نیمه الکترونیکی شده اند، 
تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف کرد، اقدامات 
الزم برای اجرای دولت هوشمند را انجام دهد که امیدواریم هرچه سریعتر 

اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.

فقط 2۱ درصد خدمات به صورت کاماًل الکترونیکی ارائه می شود
عباسپور:

تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت نفت تا پایان دی ماه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بر 
اساس اباغیه اخیری که به مدیریت منابع 
انسانی ش��رکت ملی نفت ایران داشته ایم، 
ایثارگران واجد ش��رایط ت��ا پایان دی ماه به 
نیروی رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.به 
گزارش مهر به نقل از روابط عمومی وزارت 
نفت، محسن خجسته مهر در حاشیه بازدید 
از دکل ۵۸ فتح ش��رکت ملی حفاری ایران، 
از حمای��ت هم��ه جانبه ش��رکت ملی نفت 
ایران از شرکت ملی حفاری ایران خبر داد و 

گفت: موافقت نامه اخیر شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با ملی حفاری مش��تمل بر 
اختصاص ۲00 میلیون دالر برای بازسازی 
ناوگان حفاری این ش��رکت است که مورد 
حمایت کامل ش��رکت ملی نفت ایران قرار 
دارد.وی اظه��ار کرد: ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز جن��وب آمادگی خواهد داش��ت تا 
س��االنه ح��دود 40 میلی��ون دالر به بحث 
بازسازی ناوگان ملی حفاری اختصاص دهد 
و تأمین اعتبار آن از سوی شرکت ملی نفت 

شرکت  می ش��ود.مدیرعامل  تضمین  ایران 
ملی نفت ایران با بیان اینکه ش��رکت ملی 
حفاری ایران جزئی از بدنه باالدستی صنعت 
نفت است، گفت: این شرکت نقش بی بدیلی 
در امر حاکمیتی ایفا می کند.به گفته وی، از 
مهمترین اولویت های مطرح در شرکت ملی 
نفت ایران درباره پایداری ناوگان حفاری و 
کمک به توسعه و ثبات این شرکت، مشتمل 
ب��ر مدیریت پایدار و نوس��ازی و بهس��ازی 
ح��دود 74 دکل حفاری مورد اس��تفاده در 

ش��رکت ملی حفاری ایران است.مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکت 
ملی حفاری نم��ادی از اقتصاد مقاومتی در 
ش��رکت ملی نف��ت ایران اس��ت، گفت: به 
مدد خدمات کارکنان این ش��رکت در طول 
سال ها و پس از خروج شرکت های خارجی، 
خللی در تولید نفت و گاز کشور ایجاد نشده 
بهره وری  میزان  افزایش  است.خجسته مهر 
را به عن��وان یک��ی از الزام ه��ای کاری در 
ش��رکت ملی حفاری ایران برشمرد و افزود: 

پیش از این یک دکل حفاری می توانس��ت 
چهار حلق��ه چاه را حفاری کن��د؛ بر همین 
اس��اس الزم است تا نس��بت به رسیدن به 
این حد نصاب اقدام ش��ود.وی تصریح کرد: 
ش��رط باال بردن بهره وری در شرکت ملی 
حف��اری ایران اس��تفاده از فناوری روزآمد و 
اس��تفاده حداکثری از ت��وان حدود 17 هزار 
نفر از کارکنان این ش��رکت است که بیشتر 
آن ها به عنوان نیروهای ارکان ثالث مشغول 

به فعالیت هستند.

تضمین رشد تولید صنعت با تامین برق پایدار
واکاوی شرایط تامین برق واحدهای صنعتی؛

تامین پایدار برق صنایع کش��ور سبب ش��ده شاهد روند 
افزایش شاخص تولید صنعتی کشور باشیم و افزایش 6.7 
درصد در این ش��اخص طی م��رداد 1401 اتفاق بیفتد. به 
گزارش فارس، آمارهای تولید و صادرات صنایع کشور در 
تابستان س��ال 1401، از حال خوب صنعت خبر می دهد، 
برای مثال، رشد تولیدات صنایع بورسی پس از ۲ سال که 
در تابس��تان به دلیل محدودیت گسترده تامین برق روند 
نزولی را طی می کرد، در تابستان سال 1401 مثبت شد.بر 
اساس آمار ارائه ش��ده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی، رشد شاخص صنعتی شرکت های بورسی 
که در مرداد سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به 6 درصد رس��ید، حاال در مرداد س��ال 1401 نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته 6.7 درصد رشد را تجربه کرده 

است.
جزئیاتتولیدصنایعبورسیدرمردادسال���1401

این شاخص که با پایش ۲۸0 شرکت صنعتی پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار و فرابورس به دس��ت آمده اس��ت، 
بیش از ۵0 درصد تولید کش��ور را نمایندگی می کند، این 
تعداد شرکت ها می توانند نماینده بخش مهمی از وضعیت 
صنعت کش��ور باشند.با توجه به این مسئله بر اساس آمار 
پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، صنایع کانی های غیر 
فلزی که صنعت سیمان به عنوان یکی از راهبردی ترین 
صنایع کشور در این بخش متمرکز شده است، در مردادماه 
سال 1401 نسبت به سال گذشته رشد ۵.۹ درصدی را به 
ثبت رسانیده است.همچنین تولید صنعتی فلزات اساسی از 
جمل��ه، فوالد، مس و آلومینیم نیز که ۲0 درصد از صنایع 
کش��ور را به خود اختصاص می دهند نیز در مردادماه ۸.۵ 
درصد افزایش پیدا کرده است.در صنایع شیمیایی نیز که 
عمده آن ها در شهرک های صنعتی متمرکز شده اند، رشد 

۳.۲ درصدی به ثبت رس��یده و از س��وی دیگر در صنعت 
خ��ودرو و قطعات که بخش عمده صنایع خرد کش��ور در 
خارج از ش��هرک های صنعتی در این بخش واقع ش��ده 
اس��ت، ۲۲.1 درصد رشد در آمار تولید صنعتی بورسی به 
ثبت رسیده است.تولید صنایع دارویی نیز در مردادماه سال 
1401 نسبت به مردادماه سال 1400 با 1.7 درصد همراه 

شده است.
واکاویشرایطتامینبرقواحدهایصنعتی ���

با توجه به جزئیات آماری ارائه شده از وضعیت تولید صنایع 
بورسی، یک مسیر کنترل دیگر برای صحت سنجی حال 
بخش صنعت، توجه به آمار انرژی اس��ت. بر این اساس، 

افزایش مصرف برق صنایع بیانگر آن است که میزان تولید 
صنایع نس��بت به سال گذشته بیش��تر از قبل شده و یک 
شاخص مثبت در بخش تولید کشور است.بر این اساس با 
توجه به به روزترین آمار رس��یده از شرکت مدیریت شبکه 
برق از ابتدای دوره مدیریت مصرف برق یعنی 1۵ خرداد 
تا ۲۹ مرداد سال 1401، مصرف برق صنایع سیمان 1400 
هزار مگاوات ساعت به ثبت رسیده است. این در حالیست 
که در مدت مشابه سال گذشته، صنعت سیمان تنها 1۲6۸ 
هزار مگاوات س��اعت برق در مدت مش��ابه مصرف کرده 
است.به عبارت دیگر، صنعت سیمان در بازه زمانی یاد شده 
یعنی فصل گرم سال 1401، میزان 10.4۵ درصد بیشتر از 

مدت مشابه سال گذشته برق دریافت کرده است.
درص�دیمصرفبرقصنع�تفوالددر رش�د���17.32

سالجارینسبتبهسالگذشته
در بخش صنایع فوالد، طی ب��ازه زمانی 1۵ خرداد تا ۲۹ 
مرداد  س��ال 1401، مصرف برق ب��ه ۵۵۸6 هزار مگاوات 
س��اعت رسیده در حالی که س��ال گذشته، این آمار نهایتا 
به 4761 هزار مگاوات س��اعت رس��یده ب��ود. بر این مبنا 
در صنایع فوالد نیز ش��اهد رشد 17.۳۲ درصدی مصرف 
برق بوده ایم.با توجه به آمار ارائه ش��ده در صنعت فوالد و 
صنعت سیمان، مجموع انرژی مصرف شده توسط صنایع 
کش��ور در فصل گرم س��ال جاری نسبت به سال گذشته 
رش��د 14.۲۲ درصدی را تجربه کرده که این میزان تولید 
برق در نهایت به افزایش تولید ختم می شود.بر این اساس 
در فصل گرم س��ال 1401، شاهد مصرف برق به میزان 
11۳۵4 هزار مگاوات بودیم، در حالی که سال گذشته این 

عدد ۹۹41 هزار مگاوات بوده است.
حالصنایعکشورخوباست ���

در همین راستا، محمدجواد پارسافر، کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:» 
در تابستان سال جاری شاهد این مسئله هستیم که رشد 
صنعتی به باالترین حد خود رسیده است و از سوی دیگر 
موجودی انبار هم عمدتا افزایش اس��ت.«این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد:» کنار هم قرار دادن این دو شاخص 
به معنای آن است که سمت عرضه به خوبی توانسته رشد 
کرده و این رش��د از میزان فروش و تقاضای بازار بیش��تر 
بوده است.«به گزارش فارس، در سال جاری رشد 6 هزار 
مگاواتی ظرفیت نیروگاهی در کنار س��خت گیری دولت 
برای صرفه جویی ادارات زمینه بهبود شرایط تامین برق در 

بخش صنایع و خانه های مردم را به وجود آورده است.

در س��ایه کارشکنی آمریکا در واردات سوخت به لبنان، 
سرانجام منابع خبری از موافقت تهران با صادرات 600 
هزار تن سوخت به لبنان طی مدت پنج ماه خبر دادند. 
ب��ه گزارش فارس، یک ش��بکه لبنانی به نقل از منابع 
آگاه اعام کرد؛ هیأت لبنانی که برای رایزنی با مقامات 
مسئول در وزارت خانه های انرژی و نفت ایران به تهران 
اعزام ش��ده، از موافقت دولت ایران با درخواست لبنان 
مبن��ی بر عرضه 600 هزار تن س��وخت به مدت ۵ ماه 
و ب��ه طور میانگین، 1۲0هزار ت��ن در هر ماه به لبنان 
خبر داد.به اعام شبکه المنار، داده های موجود حاکی از 
آن اس��ت که هیأت لبنانی، پیش نویس توافقی را که با 
طرف ایرانی حاصل شده، برای تصویب در دولت لبنان 
با خود به بیروت خواه��د آورد و پس از آن یک توافق 
به طور رس��می بین دو طرف امضا می شود.با توجه به 
مشکات عدیده مردم لبنان، ناشی از کمبود سوخت در 
این کش��ور، »مجتبی امانی« سفیر ایران در لبنان هم 
طی پستی در توئیتر نوشت: »بزودی خبرهای خوشی 
در خصوص توافق در زمینه س��وخت ایران و همکاری 
در بخش برق بین هیأت وزارت انرژی لبنان و مقامات 

مسئول در ایران اعام خواهد شد«.المنار، پیشتر به نقل 
از س��فارت ایران در بیروت، اعام کرد که ایران آماده 
ارسال نفتکش های حامل س��وخت به لبنان طی یک 
یا دو هفته آینده به منظور کمک به این کش��ور برای 
راه اندازی نیروگاه ها و تولید برق اس��ت.این ش��بکه به 
نقل از سفارت ایران در بیروت تاکید کرد: نفتکش های 
ایرانی حامل س��وخت طی یک یا دو هفته آینده برای 
حرکت به س��وی لبنان آماده خواهند ش��د. یک هیأت 
لبنانی در تهران در حال رایزنی با مقامات مس��ئول در 
وزارت خانه ه��ای انرژی و نفت ایران اس��ت و از جمله 
موضوعات مورد بررس��ی دو طرف، اصاح شبکه های 
برق و س��اخت نیروگاه ها است.وزارت خارجه لبنان، نیز 
امروز با انتشار بیانیه ای از  دیدار »عبداهلل بوحبیب« وزیر 
خارجه لبنان  با »حسین امیرعبداللهیان« وزیر خارجه 
ایران درحاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل خبر داد و اعام کرد که امیرعبداللهیان 
در این دیدار بر آمادگی تهران برای ارس��ال سوخت به 
لبنان و تقدیم کمک های دیگر برای غلبه بر مشکات 
تاکی��د کرد.نزدیک به دو هفته پیش بود که در س��ایه 

استمرار نیاز لبنان به سوخت، روزنامه لبنانی االخبار از 
سفر قریب الوقوع یک هیأت فنی از جانب دولت لبنان 
ب��ه ایران خبر داد و نوش��ت که پ��س از تماس تلفنی 
»محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور ایران با »نبیه 
ب��ری« رئیس پارلمان و نجی��ب میقاتی و تاکیدش بر 
این که؛ کشورش از تمامی پروژه هایی که به ثبات لبنان 
منجر ش��ود، حمایت می کند و نیز پس از پاسخ رسمی 
نخست وزیر لبنان در باره مشخصات مربوط به دریافت 
س��وخت از ایران به »مجتبی امانی« س��فیر ایران در 
بیروت، میقاتی از وزیر نیرو خواست تا یک هیأت فنی 
را به ایران اعزام کند تا پرونده س��وخت و نیروگاه های 
تولید آن را بررسی کند.این مسئله از آنجا شروع شد که 
س��ید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان، چند هفته 
پیش، در مصاحبه با شبکه »المیادین« به اظهار داشت: 
» درباره نفت، مش��کل از ما نیس��ت، بلکه دولت لبنان 
مشکل اصلی است. من حاضرم که از ایران سوخت وارد 
کنم، به شرط اینکه دولت لبنان این مسئله را بپذیرد؛ اما 
هیچ کس در لبنان ]از ترس فش��ارهای آمریکا[ جرأت 
انج��ام این کار را ندارد؛ زیرا از تحریم های آمریکا علیه 

خانواده خود می ترس��د. امروز ممکن اس��ت شرکتهای 
روسی و ایرانی آماده همکاری با لبنان باشند، ولی این 
جرأت هنوز در دولت وجود ندارد«.مش��کات در لبنان 
به دلیل تحریم ها و کارشکنی های آمریکا آنقدر شدید 
ش��ده که حتی »س��میر جعجع« رئیس حزب »القوات 
اللبنانیه« در لبنان، یک ماه پیش، خواس��تار موافقت با 
پیشنهاد دبیرکل حزب اهلل لبنان درباره خرید سوخت از 
ایران ش��د و در حس��اب کاربری خود در شبکه توئیتر 
نوش��ت: »فکر می کنم که دولت لبنان باید با پیشنهاد 
سید حسن نصراهلل درباره آوردن سوخت ایران به منظور 
راه اندازی نیروگاه های تولید انرژی در کش��ور موافقت 
کند«.سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان، سال 
گذش��ته، در سخنرانی خود به مناسبت سالروز شهادت 
امام حسین )ع( پس از قطعی مکرر برق در این کشور 
و عدم توافق سیاس��تمداران برای تأمین سوخت اعام 
کرد که با طرف ایرانی بر سر واردات سوخت به توافق 
رسیده است. حزب اهلل اعام کرده بود که بهای سوخت 
وارداتی از ایران توس��ط تاجران لبنانی پرداخت ش��ده 

است.

تهران با صادرات 600 هزار تن سوخت به لبنان موافقت کرد 
المنار: 

 پکن هیچ نفت خامی از آمریکا نخرید 
افزایش واردات نفت چین از ایران، ونزوئال و روسیه

آمارهای جدید گمرک چین نشان داد، خرید 
نفت چین در ماه گذش��ته میادی از ایران، 
ونزوئا و روسیه افزایش یافته اما پکن هیچ 
نفت خام��ی از آمریکا وارد نکرده اس��ت. به 
گ��زارش فارس ب��ه نقل از رویت��رز، واردات 
نفت چین از روس��یه در ماه آگوس��ت نسبت 
به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است 
اما روسیه برای نخستین بار در 4 ماه گذشته 
جایگاه نخست خود در تامین کننده اول نفت 
این کشور را به عربستان بازگرداند.آمارهای 
گمرک چین نشان داد، صادرات نفت روسیه 

به چین شامل نفت ارسالی از طریق خط لوله 
س��یبری ش��رقی- اقیانوس آرام و محموله 
ه��ای دریای��ی از بنادر اروپایی و ش��رق دور 
این کش��ور، در مجموع ب��ه ۸.۳4۲ میلیون 
تن رسیده اس��ت.میزان واردات نفت چین از 
روس��یه در ماه آگوست برابر با 1.۹6 میلیون 
بشکه در روز است و اندکی از رقم نزدیک به 
۲ میلیون بش��که در روز ماه می کمتر است. 
چین بزرگ ترین خریدار نفت روس��یه است.

واردات نف��ت چین از روس��یه افزایش یافته 
اس��ت زیرا پاالیش��گاه های مستقل چینی 

خرید نفت تخفیف دار روسیه را افزایش دادند 
و محموله های نفتی از غرب آفریقا و برزیل 
را کنار گذاش��تند.صادرات نفت عربستان به 
چین در ماه آگوس��ت ۵ درصد بیشتر شده و 
به ۸.47۵ میلیون تن مع��ادل 1.۹۹ میلیون 
بش��که در روز رس��یده اس��ت.به طور کلی، 
واردات نف��ت چین در ماه آگوس��ت به علت 
توقف فعالیت پاالیشگاه های دولتی و فعالیت 
کمتر تاسیسات مستقل،  ۹.4 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
ادامه خرید نفت از روس��یه ب��ر عرضه نفت 

تامین کنندگانی نظی��ر آنگوال و برزیل تاثیر 
گذاشته اس��ت به طوریکه واردات از این دو 
کش��ور به ترتیب ۳4 و 47 درصد نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
اداره گم��رک چین هیچ رقم وارداتی از ایران 
و ونزوئا در ماه گذشته میادی اعام نکرده 
است. شرکت های دولتی چین از اواخر سال 
۲01۹ خری��د نفت از ای��ران را از بیم تحریم 
های آمریکا متوقف کردند.با این حال، رویترز 
مدعی است، شرکت علوم فضایی و فناوری 
چی��ن و ش��رکت CASIC از اواخر س��ال 

۲0۲0، ۲۵ میلیون بشکه نفت ونزوئا را وارد 
چین کرده اما گمرک این کش��ور این رقم را 
گزارش نکرده اس��ت.آمار گمرک در روز سه 
ش��نبه نش��ان داد که واردات از مالزی که در 
دو سال گذشته اغلب به عنوان نقطه انتقال 
نفت ها با مبدا ایران و ونزوئا و اخیرا روسیه 
در نظر گرفته می شود، نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته تقریبا دو برابر شده و به ۳.۳7 
میلیون تن یا 7۹4 هزار بشکه در روز رسیده 
است.آمارها نشان داد، چین هیچ نفت خامی 

از آمریکا وارد نکرده است.
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شهرستان

اقدامات گسترده ایمنی و ترافیکی در 
منطقه ۱۵ همزمان با بازگشایی مدارس

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان اقدامات 
ترافیک��ی انجام ش��ده در این منطق��ه را در 
آستانه بازگشایی مدارس تشریح کرد و گفت: 
نصب تابلوهای انتظامی و ترافیکی از جنس 
کامپوزیت برای اولین بار در منطقه 1۵ باعث 
صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا و کاهش میزان 
س��رقت این تابلوها شده اس��ت. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
هوشنگ نظری پور با اعام این خبر گفت: در 
آستانه سال جدید تحصیلی نسبت به شناخت 
و ایمن س��ازی نقاط حادثه خیز، ایمن سازی 
پل های عابر پیاده و سواره رو، نصب گاردریل 
ب��ر روی کانال های آب و ایجاد مس��یر عبور 
ایمن برای عابران در محله های حاشیه کانال 
آب اقدام شده است. او محوطه سازی و نصب 
1۸ سرپناه ایستگاه اتوبوس در محله ارغوانیه 
را از دیگر این اقدامات دانست و افزود: چهار 
س��رپناه در خیاب��ان ج��ی و پنج س��رپناه در 
محله های راران و گورت نصب ش��ده است. 
نظری پور از محوطه س��ازی و نصب سرپناه 
ایستگاه اتوبوس در مقابل امامزاده ابوالعباس 
خوراس��گان نیز خبر داد و اظهارکرد: احداث 
گذرگاه ه��ای عاب��ر پی��اده در ط��ول خیابان 
ارغوانیه و آشکارسازی گذرگاه های عابرپیاده 
با اجرای خط کشی از دیگر اقدامات ترافیکی 

در این خیابان است.

تثبیت جایگاه ایران در بین 
تولیدکنندگان برتر جهان با عملکرد 

درخشان فوالد مبارکه
می��زان تولید فوالد خام ای��ران در ماه جوالی 
سال میادی)تیرماه 1401( ۲ میلیون تن بوده 
ک��ه افزایش ۳4.1 درصدی را نش��ان میدهد. 
این در حالی اس��ت که در همی��ن بازه زمانی 
گروه فوالد مبارک��ه 660 هزار تن فوالد خام 
تولید کرده اس��ت که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۲۹ درصد رش��د را به ثبت رسانده 
اس��ت. غامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری 
ف��والد مبارکه، ب��ا بیان مطلب ف��وق گفت: 
گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد س��با 
و فوالد هرمزگان( در هفتماهه نخس��ت سال 
۲0۲۲ موفق شد حدود ۵ میلیون و ۸00 هزار 
تن فوالد خام تولید کند که نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل رش��د ۵.6 درصدی را تجربه 
کرده است. وی در ادامه گفت: بر اساس همین 
گزارش میزان تولید فوالد خ��ام ایران در ماه 
جوالی سال میادی)تیرماه 1401( ۲ میلیون 
تن بوده که افزایش ۳4.1 درصدی را نش��ان 
میدهد. این در حالی اس��ت که در همین بازه 
زمانی گروه فوالد مبارکه 660 هزار تن فوالد 
خام تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۲۹ درصد رش��د را به ثبت رسانده 
اس��ت. معاون بهرهب��رداری ف��والد مبارکه 
خاطرنشان کرد: از میان 10 تولیدکننده بزرگ 
فوالد جهان، تنها تولید فوالد خام هند و ایران 
در هفتماهه نخست سال ۲0۲۲ افزایش داشته 
اس��ت و ۸ کش��ور دیگر در این دوره، کاهش 
تولید را تجربه کرده ان��د. معاون بهرهبرداری 
فوالد مبارکه با اشاره به رکود بازارهای داخلی 
و جهانی و پیشبینی تقاضای بازار تصریح کرد: 
فوالد مبارکه در سالهای گذشته نیز با نوسانات 
قیمت��ی و رکود بازار مواجه ب��وده و همواره با 
اقدامات و پیش��بینیهای بهموقع در راس��تای 
پاس��خگویی حداکثری به نیاز بازار و استفاده 
از ظرفی��ت خطوط هم��واره گامهای مؤثری 
را برداش��ته اس��ت و تولید محصوالت ویژه و 
ب��اارزش افزوده باالتر را قویتر و پرش��تابتر در 
دس��تور کار دارد. همچنین وجوه رقابتی خود 
را همواره با افزایش تنوع در سبد محصوالت 
تولیدی و طراحی و تولید گریدهای جدید حفظ 
کرده است، بهعنوان نمونه فوالدهای الکتریکی، 
 API-X۵۲ کاف گرم ،APIX60 تختال
گازت��رش، کاف س��رد CK4۵ برای صنایع 
خودروسازی و گریدهای دیگر در حال طراحی 
و تولید است. از طرفی برای تولید محصوالت 
باانرژی کمتر، فرایندهایی را تعریف کرده که 
بتواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند. وی 
در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: 
آنچنان که آمارها و نمودارها نشان میدهند از 
می��ان 10 تولیدکننده بزرگ فوالد جهان تنها 
تولید فوالد هند و ایران در هفتماهه نخس��ت 
س��ال ۲0۲۲ افزایش داش��ته است و ۸ کشور 
دیگ��ر در ای��ن دوره کاهش تولی��د را تجربه 
کردهاند. نکته حائز اهمیت این است که با این 
رشد تولید و البته با نقشآفرینی درخشان گروه 
فوالد مبارکه شاهدیم که جایگاه فوالد ایران 
بین 10 تولیدکننده برت��ر جهان همچنان در 

سکوی دهم بدون تنزل تثبیت شده است.

اسکان اضطراری بیش از ۷۰ هزار 
زائر اربعین در ایالم

  ایام_مدیر عامل جمعیت هال احمرایام 
گفت: از 14 تا ۲۸ ش��هریورماه امس��ال 70 
هزار و 7۸۸ زائ��ر در اردوگاه ها و مکان های 
عمومی تجهیز ش��ده توس��ط این جمعیت 

اسکان اضطراری داده شده اند.
غامرض��ا علی محمدی ب��ا اعام این خبر 
اظه��ار کرد: همچنین در این بازده زمانی به 
بیش از ۵0 هزار زائر خدمات سرپایی و به ۲ 
هزار و ۵00 نفر نیز به صورت بستری موقت 
خدم��ات ارائه ش��د. وی افزود: ب��ه جز ارائه 
خدمات درمانی به زائران، خدمات دیگری از 
جمله جابه  جایی زائران با ویلچر، تعمیرات و 
شست وشوی البسه زائران نیز در مرز مهران 
انجام ش��د و در این راس��تا با ۵۸ ویلچر، 6 
ه��زار و ۵00 زائر منتقل، با 4 چرخ خیاطی، 
1۲ هزار و ۵00 البسه تعمیر و با 1۲ دستگاه 
لباسش��ویی، لباس 600 زائر شست وشو شد. 
مدیر عامل جمعیت هال احمر استان ایام 
اضافه کرد: در زمینه خدمات حوادث جاده ای 
توس��ط جمعی��ت هال احم��ر از 14 تا ۲۸ 
ش��هریور ماه، ۵۸ حادثه جاده ای اتفاق افتاد 
که ۲۵4 نفر دچار مصدومیت شدند،   ۲۳ نفر 
رهاسازی و همچنین 6۵ نفر از آنان به مراکز 
درمانی انتق��ال پیدا کردند. وی ادامه داد: در 
این مدت، ۲۲ هزار تست فشارخون، 4 هزار 
آم��وزش چهره به چهره، 7 هزار بروش��ور، 4 
هزار ماسک، ۸ هزار آب معدنی توزیع و 7۵0 
پیام آموزشی جهت اطاع رسانی زائران در 

فضای مجازی ارسال شد.

یک هزار و ۱۶۱ واحد صنعتی به 
بهره برداری رسیده در شهرک ها و 

نواحی صنعتی فعالیت دارند.
ح��دود ۳76 واحد صنعتی در رس��ته صنایع 
ش��یمیایی در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی 
استان سمنان فعال هستند. حدود 100 واحد 
صنعتی فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان س��منان براس��اس نوع فرآیند تولید، 
انب��ارش و محصول ج��ز واحدهای پرخطر 

محسوب می شوند.
صنعت��ی،  چربی گیره��ای  رزی��ن،  ان��واع 
و  آتش ب��ازی  م��واد  ضدعفونی کننده ه��ا، 
نورافشانی، مواد ش��وینده، کلر، فسفات ها و 
س��ولفات هاو گازهای اکسیژن و نیتروژن از 
جمله تولی��دات یا انبارش واحدهای صنعتی 
پرخطر در صنایع مس��تقر در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی استان سمنان است. شناسنامه 
اطاعاتی واحدهای صنعتی شیمیایی تحت 
پوش��ش با اولوی��ت واحده��ای پرخطر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی در راستای کشف 
و شناس��ایی نق��اط ضعف و آس��یب پذیری 
زیرساخت های شیمیایی با همکاری اداره کل 
پدافند غیرعامل استانداری سمنان تهیه شد. 
دس��تورالعمل نظام مصون سازی و عملیات 
پدافند شیمیایی کشور به واحدهای صنعتی 
تحت پوش��ش با هم��کاری ش��رکت های 
خدماتی شهرک های صنعتی در ۲ مرحله به 

صاحبان صنایع اباغ و اطاع رسانی شد. 

نشست هم اندیشی هیأت مدیره  
شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، 

ملی حفاری و نفت و گاز اروندان با 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

نشس��ت هم اندیش��ی مدی��ران و اعض��ای 
هی��ات مدی��ره ش��رکت های مل��ی مناطق 
نفت خیز جنوب، ملی حف��اری ایران و نفت 
و گاز اروندان با حضور محسن خجسته مهر، 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی 

نفت ایران، در اهواز برگزار شد.
در این نشس��ت ک��ه به منظ��ور هماهنگی 
بیشتر شرکت های نفتی مستقر در خوزستان 
و اطاع از برنامه های عملیاتی و پیش روی 
این ش��رکت ها برگزار شد، گزارش کاملی از 

برنامه سه شرکت ارائه شد.
 

روند جمع آوری پسماندهای کرج 
نیازمند اصالح است 

،اس��ماعیل مصدق:رئیس ش��ورای اسامی 
مرکزاس��تان الب��رز با اش��اره ب��ه نارضایتی 
ش��هروندان از اج��رای ط��رح جم��ع آوری 
سبدهای زباله که درسال 1۳۹۹ اجرایی شد، 
گفت:روش جمع آوری پسماندهای شهرکرج  
نیازمند اصاح و بهبود است. علی قاسم پور 
در نطق پیش از دستور هفتادو یکمین جلسه 
رس��می ش��ورای کانش��هر کرج با تسلیت 
ای��ام حزن انگیز آخر ماه س��فر و تبریک فرا 
رسیدن هفته دفاع مقدس اظهارداشت: حوزه 
خدمات شهری شهرداری پیشانی عملکردی 
ش��هرداری کرج بوده و مردم نحوه خدمات 
مدیریت شهری را نظاره و قضاوت می کنند. 
رییس ش��ورای اس��امی مرکز استان البرز 
عنوان کرد: امروز بسیار نازیبا و ناپسند است 
که طرح جمع آوری س��بد های زباله ش��هر 
کرج  از س��ال 1۳۹۹ آغاز وتا شهریور 1401 
ادامه داش��ته اما اگر این طرح  خوب بوده و 
قابل دفاع چرا برای مردم خس��ارت و هزینه 

به بار آورده است؟

اخبار

    گلستان – صفرخانی - یربول احمدوف 
سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان به 
دیدار محمد رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی گلستان آمد.به گزارش خبرنگارمابه 
نقل ازروابط عموم��ی اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسامی گلس��تان، با هدف تبادالت 
فرهنگ��ی و هن��ری  »یرب��ول احمدوف« 
سرکنسول جمهوری قزاقستان در گرگان و 
هیات همراه به دیدارمحمد رعیت مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان آمد.در این 

دیدار طرفین ضمن اشاره به وجود اشتراکات 
متعدد فرهنگی  و حضور شهروندان قزاق در 
شهرستان گرگان و استان گلستان، درباره 
بهره مندی از ظرفیت های مشترک، نحوه 
اعزام هنرمندان، برپایی هفته های فرهنگی 

و هنری، اجرای برنامه های میدانی و مردمی 
بحث و تبادل نظر کردند.یادآوری می شود 
در پای��ان این دیدار به رس��م تکریم، هدیه 
ای فرهنگی از سوی سرکنسول جمهوری 
ارشاد اسامی گلستان اهدا شد.قزاقستان در گرگان به مدیرکل فرهنگ و 

تبادالت فرهنگی و هنری دو سویه در دستور کار قرار گرفت
در دیدار یربول احمدوف و محمد رعیت در گرگان؛

فرصت خدمت به مردم محدود است
راضی��ه دارابی - مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان البرز 
اظهار کرد: تغییر و تحول در مسئولیت های اداری امری 
اجتناب ناپذیر است و در مسئولیت هر فرد در هر جایگاه 

مدت محدودی برای خدمت به مردم وجود دارد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان البرز، 
س��یدرضا غفاریان مدیر عامل این ش��رکت، در مراسم 
قدردانی از هرمز نوروزی و معرفی عباس ش��مس اللهی 
ب��ه عنوان روس��ای قدیم و جدید مدیریت مهندس��ی و 
اجرای طرح های ش��رکت گاز اس��تان البرز  اظهار کرد: 
فرصت خدمت به مردم بس��یار زود گذر اس��ت و باید از 
لحظه به لحظه آن استفاده کرد، در تعبیری حضرت علی 
علیه الس��ام می فرمایند ک��ه »فرصت مانند ابر از افق 
زندگی می گذرد، مواقعی ک��ه فرصت های خیری پیش 
می آید غنیمت بش��مارید و از آن ها استفاده کنید«. وی  
ادامه داد: تغییر و تحول در مس��ئولیت های اداری امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت و در مسئولیت ها هر فردی در هر 
جایگاهی که ورود می کند مدت محدودی برای خدمت 
ب��ه مردم دارد و این روی��ه حتی در باالترین مقام دولت 
ک��ه رئیس جمهور باش��د اعمال م��ی گردد.مدیر عامل 
ش��رکت گاز اس��تان البرز  ادامه داد: در این ش��رکت از 
لحظه ای که بنده مس��ئولیت گرفتم شاهدم که مدیران  
و همه کارکنان قدردان لحظه به لحظه مس��ئولیت خود 

هس��تند و با تمام وجود تاش دارن��د تا به مردم کمک 
کنند و مهندس نوروزی هم از این قاعده مستثنی نبوده 
و حداقل در این مدت که بنده در این اس��تان مسئولیت 
گرفتم شاهد بودم که با اهتمام وی و همکارانشان پروژه 
ه��ای ما به ثمر نشس��ت.غفاریان  ادام��ه داد: مهندس 
نوروزی از بدو ورود به شرکت ملی گاز تا کنون همه رده 
ها را پیموده و با تجربه ای که در این س��ال ها اندوخته 

اند نقش قابل توجهی در گازرسانی به مردم استان البرز 
ایفا کرد. این مسئول بیان کرد: از زمانی که استان البرز 
شکل گرفته مهندس نوروزی در شرکت گاز استان البرز 
حض��ور پیدا ک��رده و با تمام دش��واری هایی که در بدو 
تشکیل اس��تان وجود داش��ته تاش کرده تا در بخش 
ه��ای مختلف مدیریتی خادم خوبی برای مردم اس��تان 
البرز باش��ند.غفاریان با اشاره به انتخاب شعار »سالی به 

یادماندنی در گازرس��انی جهادی به روس��تاها« در سال 
جاری؛ اظهار کرد: در س��ال جاری بنا بر گفته همکاران 
حدود پنج برابر نس��بت به سال گذشته جذب بودجه در 
بخ��ش عمرانی برای انجام پ��روژه ها در جاهای صعب 
العبور صورت گرف��ت با توجه به کمبودی که در بخش 
نیرو داشتیم مهندس نوروزی و همکارانشان توانستند در 
اجرای پروژه ها موفق عمل کنند.مدیر عامل شرکت گاز 
اس��تان البرز خاطرنشان کرد: مهندس نوروزری کمتر از 
یک س��ال دیگر بازنشسته می شوند و با توجه به حجم 
باالی پروژه ها از دست دادن ناگهانی نیروی با تجربه و 
با سواد در عرصه شرکت گاز ضربه سهمگینی به ما وارد 
می کرد بنابراین با علم به این موضوع با ش��یب مایم 
درصدد تقس��یم مس��ئولیت ها برآمده و نیروی با تجربه 
دیگ��ری را به همکاری فراخواندیم و هدف از این تغییر 
و تحول این بود که در یک س��ال باقی مانده اس��تفاده 
بهینه و مطلوب تری از مهندس نوروزی داش��ته باشیم.

غفاریان در ادامه بیان کرد: مهندس شمس اللهی حدود 
هفت سال تجربه مدیر عاملی شرکت گاز استان ایام در 
کارنامه کاری خود دارد و در بخش های مختلف و استان 
های مختلف حضور داشته و با توجه به محدودیت هایی 
که وجود دارد از وی درخواس��ت کردم تا در این استانی 

که حجم کارها فوق العاده باالست به ما کمک کنند.

غفاریان:

بازگشت ۱2 هزار 324 هزار زائر اربعین به استان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خبر داد :

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
اس��تان گفت : تا کنون 1۲هزار۳۲4 نفر زائر 
اربعین با ناوگان عمومی به اس��تان برگشته 
ان��د . به گزارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی )بوش��هر(، مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان گفت : تا کنون 
1۲هزار۳۲4 نفر  زائر اربعین با ناوگان عمومی 
به استان برگشته اند . عبدالکریم اخترشناس 
افزود:تا ساعت ۲4 شنبه ۲6 شهریور1401و 

پایان اربعین روز حسینی ، مجموعا  1۲هزار 
۳۲4 زائ��ر اربعی��ن با انجام ۵76 س��رویس 
ناوگان عمومی به استان بوشهر برگشته اند. 
. وی گفت : با تمهیدات اندیش��یده ش��ده و 
تعامل و مشارکت بخش حمل و نقل مسافر 
استان تاکنون هیچ زائری از استان در پایانه 
مرزی ش��لمچه بدون سرویس نمانده  و به 
همه تقاضا ه��ای زوار در کوتاه ترین زمان 
ممکن  پاس��خ داده شده است . اخترشناس 

ادام��ه داد : از ابتدای طرح اربعین همچنین 
1۵ هزار406 زائر از استان با انجام 7۲0 سفر 
ناوگان عمومی استان  به مقصد پایانه مرزی 
ش��لمچه  جابجا ش��ده ان��د. وی از آمادگی 
باالی ناوگان مس��افری اس��تان و کمک به 
جابجایی زائر سایر اس��تانها خبر داد افزود : 
به تایید مسئوالن مربوطه ، ناوگان مسافری 
استان از کار آمدترین ناوگان موجود در طرح 
جابجای��ی زوار اربعی��ن بوده و ای��ن ناوگان 

عاوه بر جابجایی زائرین هم استان مبادرت 
به جابجایی زائر استانهای هرمزگان و فارس 
نیز نموده است . مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان همچنین از اعزام ناوگان 
مسافری به مرز چذابه  و مهران برای کمک 
به جابجایی زائر اس��تانها خبر داد و تصریح 
کرد : با درخواس��ت مس��ئوالن پایانه مرزی  
مهران و چذابه ، تعداد 4۵ دستگاه  اتوبوس 
جابجایی زائرین اربعین حسینی نمودند .از استان به این دو پایانه اعزام و مشارکت به 

ای��ام –مدیرکل بهزیس��تی ایام گفت: 
600 زائر گمش��ده توسط ستاد گمشدگان 
این اداره کل مستقر در مهران ساماندهی 

و تحویل خانواده هایش��ان شدند. حسین 
نورعلیون��د در گف��ت و گو ب��ا خبرنگاران 
افزود: گزارش گمشدگی این تعداد زائر به 
ستاد گمش��دگان بهزیستی مستقر در مرز 
مه��ران اعام که توس��ط کارکنان و تیم 
اورژانس اجتماعی بهزیستی مستقر در مرز 
تحویل خانواده هایش��ان شدند. وی ادامه 
داد: به منظور تس��ریع در روند ساماندهی 

گمشدگان عاوه بر س��تاد گمشدگان در 
پایانه مرزی مهران یک پایگاه دیگر نیز در 
شهر مهران راه اندازی شده است. مدیرکل 
بهزیستی ایام به سایر خدمات این اداره 
کل به زائران اش��اره ک��رد و گفت: حمل 
زائران با ویلچر، اهدا ویلچر و عصا بصورت 
امان��ی و تعمیر ویلچر از دیگر خدمات این 
اداره کل ب��ه زائ��ران در این م��دت بوده 

است. نورعلیوند همچنین پرداخت کمک 
هزین��ه به زائ��ران در راه مان��ده، تحویل 
مدارک هویتی، ساک و وسایل گمشده به 
صاحبانش��ان را از دیگر خدمات این اداره 
کل به زائران در مرز مهران برشمرد. وی 
با اش��اره به مسئولیت س��اماندهی زائران 
گمش��ده در ایام اربعین امس��ال با عنوان 
ستاد گمشدگان از س��وی ستاد اربعین به 

بهزیس��تی، اظهار کرد: با برپایی این ستاد 
در ایام اربعین حس��ینی بهزیستی مکلف 
به س��اماندهی زائران گمشده و نگهداری 
از آنها تا زمان تحویل به خانواده هایشان 
است. نورعلیوند همچنین از پخت و توزیع 
غذا س��ه ه��زار و ۵00 پرس غ��ذا و میان 
وعده بین زائران حسینی توسط این اداره 

کل در این مدت خبر داد.

۶۰۰ زائر گمشده در بهزیستی ایالم ساماندهی شدند
مدیرکل بهزیستی ایالم :

شناسایی بیش از ۱۷ هزار مودی جدید در 4 ماه سالجای در استان اردبیل
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل عملکرد یکساله اداره کل امور مالیاتی استان را تشریح کرد.

به گ��زارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اس��تان 
اردبی��ل ، ابراهیم قلی زاده مدیرکل امور مالیاتی اس��تان 
اردبیل در این زمینه گفت: در یکسال اخیر با ایجاد پایگاه 
جامع اطاعات مودیان مالیاتی بیش از ۲۳هزار و در چهار 
ماه س��الجای بی��ش از 17 هزار مودی جدید در اس��تان 

شناسایی شده است.
درصدیاظهارنامههایدریافتیازاشخاص رشد���75

حقیقیدرسالجاری
وی با بیان اینکه امسال طی مهلت مقرر قانونی برای ارایه 
اظهارنامه صاحبان مش��اغل، در مجموع بیش از  ۸۳۵۳۸  
فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماده )100( از سوی اشخاص 
حقیقی دریافت ش��ده است از رشد 7۵ درصدی اظهارنامه 
های دریافتی از اش��خاص حقیقی در سال جاری خبر داد. 
قلی زاده باتاکید بر اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی 

نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، 
گفت: در مجموع امس��ال تعداد 447۲ اظهارنامه توس��ط 

اشخاص حقوقی به این اداره کل ارسال شد.
درصدیتخصیصعوارضشهرداریهادر رش�د���57

سالگذشتهنسبتبهمدتمشابه
مدی��رکل امور مالیاتی اس��تان اردبیل با اش��اره به اینکه 
تخصیص عوارض ش��هرداریها در سال گذشته نسبت به 
مدت مش��ابه ۵7 درصدی رشد داشته است، اظهار داشت: 
در سال 1400 از محل مشارکت مردم استان در پرداخت 
مالیات ب��ر ارزش افزوده، بیش از  1411  میلیارد ریال به 
حساب ش��هرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریهای استان 
به صورت مس��تقیم واریز شده است و بخشی از اقدامات 
اجرایی و عمرانی که مردم عزیز ما در این مناطق مشاهده 
می کنند از محل این مشارکت است. وی همچنین افزود: 

در 4 ماهه امسال بالغ بر۵۳۹  میلیارد ریال از محل عوارض 
ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاری های سطح 
اس��تان واریز شده است که نس��بت به مدت مشابه ۲۳۳ 

درصد رشد داشته است.
درصدیدرآمدهایمالیاتیاس�تاندر تحق�ق���134.4

سال1400
قلی زاده  با اش��اره به برنامه های س��ازمان امور مالیاتی 
کشور، اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ،مقابله با 
فرار مالیاتی، قانون پایانه های فروشگاهی و توسعه خدمات 
الکترونیکی را از دس��تاوردهای مهم نظام مالیاتی در دوره 
جدید دانست و اظهارداشت: تمرکز بر پرونده های بزرگ و 
مهم مالیاتی، رصد تراکنش های بانکی مشکوک و مقابله 
با ش��رکت های صوری و کاغ��ذی در قالب برنامه مقابله 
با ف��رار مالیاتی از جمله عوامل موثر در تحقق درآمدهای 

مالیاتی اس��تان است که نتیجه آن تحقق 1۳4.4درصدی 
درآمدهای مالیاتی اس��تان در سال 1400 بوده است. وی 
افزود: در ۵ ماهه سالجاری جاری نیز بالغ بر64۵  میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی در استان محقق شده است که نسبت 
به مدت مش��ابه 47 درصد رشد داشته است. ابراهیم قلی 
زاده  تصریح کرد: با اجرای قانون پایانه های فروش��گاهی 
و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش 
شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان 
کاهش خواهد یافت. مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین 
به س��ه پایه مالیاتی جدید ش��امل مالیات ب��ر خانه های 
لوک��س و باغ ویاها ، مالیات بر خانه های خالی و مالیات 
بر خودروهای لوکس اش��اره کرد و گفت: شناس��ایی پایه 
های جدید مالیاتی موجب کاهش فشار بر مودیان و ایجاد 

عدالت مالیاتی در کشور خواهد شد.

امضای موافقتنامه یک میلیارد دالری مناطق نفت خیز جنوب با ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای 
توافقنامه یک میلیارد دالری میان ش��رکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب با ش��رکت ملی 
حفاری ایران خبر داد و گفت: بر اساس مفاد 
ای��ن توافقنامه، ح��دود ۲00 میلیون دالر به 
بازسازی و نوسازی دکل های حفاری شرکت 

ملی حفاری ایران اختصاص می یابد.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه اطاع رس��انی 
شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر 
در حاش��یه بازدید از دکل ۵۸ فتح ش��رکت 
ملی حفاری ایران انجام شد، از حمایت همه 
جانبه شرکت ملی نفت ایران از شرکت ملی 
حف��اری ایران خبر داد و گف��ت: موافقتنامه 
اخیر ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب 
با ملی حفاری مش��تمل ب��ر اختصاص ۲00 

میلیون دالر برای بازس��ازی ناوگان حفاری 
این ش��رکت اس��ت که مورد حمایت کامل 

شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
وی اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب آمادگی خواهد داشت تا ساالنه حدود 
40 میلیون دالر به بحث بازس��ازی ناوگان 
ملی حفاری اختص��اص دهد و تامین اعتبار 
آن از سوی شرکت ملی نفت ایران تضمین 

خواهد شد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ش��رکت ملی 
حفاری ایران جزیی از بدنه باالدستی صنعت 
نفت است، گفت: این شرکت نقش بی بدیلی 

در امر حاکمیتی ایفا می کند.
به گفته خجسته مهر از مهمترین اولویت های 
مطرح در شرکت ملی نفت ایران در خصوص 

پایداری ناوگان حفاری و کمک به توسعه و 
ثبات این شرکت، مشتمل بر مدیریت پایدار 
و نوس��ازی و ب��ه س��ازی ح��دود 74 دکل 
حفاری مورد استفاده در شرکت ملی حفاری 
ایران اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت 
ایران افزود: ش��رکت ملی حفاری نمادی از 
اقتصاد مقاومتی در ش��رکت ملی نفت ایران 
اس��ت؛  چرا که به مدد خدمات کارکنان این 
ش��رکت در طول س��ال ها و پس از خروج 
ش��رکت های خارجی، خلل��ی در تولید نفت 
و گاز کش��ور ایجاد نشده است. خجسته مهر 
افزایش میزان بهره وری را به عنوان یکی از 
الزامات کاری در ش��رکت ملی حفاری ایران 
برشمرد و اضافه کرد: پیش از این یک دکل 
حفاری می توانست چهار حلقه چاه را حفاری 

کند؛ بر همین اساس الزم است تا نسبت به 
رس��یدن به این حد نصاب اقدام ش��ود. وی 
تصریح کرد: ش��رط باال بردن بهره وری در 
شرکت ملی حفاری ایران استفاده از فناوری 
روز و اس��تفاده حداکث��ری از توان حدود 17 
هزار نفر از کارکنان این ش��رکت اس��ت که 
غالبا به عنوان نیروهای ارکان ثالث مشغول 
به فعالیت هستند. خجسته مهر انجام طرح 
طبقه بندی مش��اغل وی��ژه نیروهای ارکان 
ثالث را به عنوان یکی از دستاوردهای قابل 
اهمیت ش��رکت ملی نفت ای��ران در دولت 
سیزدهم برشمرد و اضافه کرد: با انجام این 
طرح، عاوه بر دسته بندی مشاغل مختلف، 
پرداخت حقوق و مزای��ا به نیروها بر مبنای 
تخص��ص و ن��وع کار انجام می ش��ود. وی 

در خصوص رون��د تبدیل وضعیت نیروهای 
ارکان ثالث نیز تاکید کرد: ایثارگران مشمول 
بندهای »و« و »د« در شرکت ملی حفاری 
ایران بالغ بر ۲۵00 نفر هستند که هم اکنون 
تبدیل وضعیت حدود 1۵00 نفر انجام شده و 
مابقی افراد نیز بر اساس اباغیه اخیری که 
به مدیریت منابع انس��انی شرکت ملی نفت 
ایران داش��ته ایم، تا پایان دی ماه به نیروی 

رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.
معاون وزی��ر نفت، با قدردان��ی از نیروهای 
خدوم و زحمتکش صنعت نفت،  تکریم آنان 
را از جمله وظایف سازمانی مدیران برشمرد و 
اضافه کرد: تاش می شود تا تمامی امکانات 
رفاهی الزم برای استفاده نیروهای فعال به 

ویژه نیروهای عملیاتی ارائه شود.
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خرید خدمت سربازی نداریم
رییس س��ازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: 
۳ میلیون مش��مول غایب داریم.س��ردار تقی 
مهری رییس س��ازمان وظیفه عمومی گفت: 
مش��موالن غایب نمی توانند در دانشگاه ها 
ثبت نام کنند.وی در پاسخ به پرسش فارس 
درباره آمار مش��موالن غایب گفت: حدود ۳ 
میلیون نفر وارد غیبت سربازی شدند؛  حدود 
14 ت��ا 1۵ درصد قوانی��ن را رعایت نکرده و 
مشمول غایب شده اند.سردار مهری تصریح 
کرد:عدم اس��تخدام در دستگاههای دولتی و 
جریمه کارفرما حین استخدام در دستگاههای 
خصوصی، عدم خروج از کش��ور و نپرداختن 
وام بانک��ی به این اف��راد از جمله محرومیت 
های پیشروی مشموالن غایب است.وی در 
پاس��خ به دیگر پرس��ش فارس در خصوص 
خرید خدمت س��ربازی اعام کرد: االن هیچ 

قانونی راجع به خرید سربازی نداریم.

عراقی ها میزبانان شایسته ای برای 2۱ 
میلیون زائر بودند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری 
با ش��کوه مراس��م اربعین امس��ال به مشکل 
زیرس��اخت های عراق اش��اره کرد و گفت: 
با ای��ن وجود عراق��ی ها میزبانان شایس��ته 
ای برای بیس��ت و یک میلی��ون زائر بودند.
سیداحمد علوی در جلسه شورای شهر تهران 
با تش��کر از شهرداری تهران و همه خیران و 
موکب داران که تاش ویژه ای در ایام اربعین 
داش��تند، گفت: بن��ا به فرم��وده و تائید مقام 
معظم رهبری، امس��ال یکی از باشکوه ترین 
مراس��م های جهان تش��یع برگزار ش��د.وی 
ادامه داد: در این راس��تا باید از هر ش��خصی 
به هرنحوی که در این مجموعه تاش کرد، 
تقدیر کرد و ان ش��اءاهلل  امام حس��ین )ع( از 
همگی قبول کند.علوی در ادامه با تشکر ویژه 
از مهمان نواری دوس��تان و برادران خوب مان 
در کشور عراق تاکید کرد: برادران عراقی در 
زمانی کوتاه مدت، میزبان ۲0 میلیون زائر در 
یک مح��دوده کوچک جغرافیایی بود که کار 
بسیار سختی است.عضو شورای شهر تهران 
اضافه کرد: برای مثال مراس��م روز غدیر در 
تهران ب��ا آنهمه امکانات، با مش��کل برگزار 
ش��د و یا کشور عربس��تان با آنهمه سرمایه، 
تجهیزات و زیرس��اخت، هر س��ال در زمان 
حج واجب تنه��ا میزبان حدود ۳ میلیون زائر 
می ش��ود که باز هم با گرفتاری و مشکات 
زیادی روبرو می شود؛ اما کشور عراق میزبان 
شایس��ته ای اس��ت.علوی تاکید کرد: از همه 
م��ردم، دولتمردان، علم��ا و مراجع عراق که 
اجازه ندادن��د برخی از موضوعات داخلی این 
کشور، راهپیمایی عظیم اربعین را تحت الشعاع 

قرار دهد، تشکر ویژه ای می کنم.

راهکار طالیی طب سنتی برای کاهش 
چربی خون

علیرضا یارقلی دکترای طب ایرانی با اش��اره 
به اینکه در ط��ب ایرانی غذا، غذا-دارو، دارو-
غ��ذا و غذا داری��م گفت: یک��ی از مهمترین 
عوامل کاهش کلس��ترول و تری گلیسیرید، 
خواب مناس��ب اس��ت گفت: مقاالت زیادی 
موجود است که تاکید می کند زودخوابیدن و 
زودبیدارشدن باعث کاهش کلسترول و تری 
گلیسیرید می ش��ود. دیر خوابیدن و دیر بیدار 
ش��دن موجب کاهش اث��ر داروهای گیاهی و 
ش��یمیایی می ش��ود.وی افزود: اضط��راب در 
افزای��ش قند و چربی های کلس��ترول و تری 
گلیس��یرید بسیار موثر اس��ت.وی در پاسخ به 
اینکه چرا کلسترول و تری گلیسیرید باید اندازه 
معینی داشته باشند گفت: رسوبی در عروق ما 
ایجاد می شود که در دراز مدت می تواند موجب 
سفتی و تنگی عروق می شود. در هنگام پمپاژ 
قلب، وقتی عروق نرم اس��ت ، انتهای عروق 
با جریانی ثابت همراه اس��ت اما وقتی عروق 
س��فت است؛ جریان با پمپاژ قلب باال و پایین 
می شود که خونرس��انی به اندام های مختلف 
و حت��ی خود قلب را مخت��ل می کند.علیرضا 
یارقلی دکترای طب ایرانی کش��ورمان با بیان 
اینکه اگر ع��روق بدن ما تنگ باش��ند قلب، 
بیش��ترین آس��یب را متحمل می شود گفت: 
تنگی عروق موجب کاهش خونرسانی به نقاط 
مختلف بدن می شود.یارقلی با تاکید بر اینکه 
انجمن قل��ب آمریکا اخیرا بر مضرات مصرف 
باالی کربوهیدرات ها بیش از کلسترول تاکید 
دارد گف��ت: افزایش مص��رف کربوهیدرات ها 
می تواند عوارض بس��یار بدتری برای بدن به 
همراه داشته باشد. متاسفانه ما در فرهنگ خود 
مصرف توامان چربی و کربوهیدرات را داریم. 
ما حلوا و زولبیا بامیه خیلی دوست داریم و نبود 
فعالیت بدنی مناسب در زندگی شهری شرایط 

را بدتر می کند.

معافیت تحصیلی برای مشموالن 
پذیرفته شده در دانشگاه

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از اجرای 
معافیت تحصیلی برای مش��موالن پذیرفته 
شده در دانش��گاه خبر داد.سردار تقی مهری  
افزود: به دس��تور فرمانده��ی انتظامی فراجا 
افراد مشمولی که امسال در دانشگاه ها قبول 
شدند، می توانند درخواست معافیت تحصیلی 
خود را ارائه دهند.وی ادامه داد: افراد می توانند 
با مراجعه به سامانه »پلیس من« درخواست 
معافیت تحصیلی دهند.س��ردار مهری تاکید 
کرد: افرادی که س��ال گذش��ته دیپلم خود را 
دریافت کردند تا ۳1 ش��هریور امسال فرصت 
دارند در دانشگاه پذیرش بگیرند؛ در غیر این 
ص��ورت باید برگه اعزام به خدمت را دریافت 
کنند و غیب��ت می خورند.وی ب��ا بیان اینکه 
مشموالن غایب ش��امل این طرح نمی شوند 
گفت: افرادی که امسال دیپلم گرفتند تا پایان 
شهریور سال 140۲ فرصت دارند که تحصیل 
و در کنکور شرکت کنند.رئیس سازمان وظیفه 
عمومی خاطرنش��ان کرد: اف��رادی که نمی 
توانند از طریق نرم افزار »پلیس من« یا سایت 
»سخا« درخواست تحصیلی خود را ثبت کنند 

می توانند به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند.

حدود 4۰۰ هزار زائر اربعین همچنان 
در عراق هستند

امسال بیش از سه میلیون و ۳00 هزار نفر در 
سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیاده روی 
اربعین حس��ینی ثبت نام کردند و بس��یاری از 
زائران از مرزهای زمینی عازم عراق شدند.امید 
کوثری، دبیر اجرایی س��تاد مرکزی اربعین با 
بیان این که تاکنون بیش از سه میلیون و 100 
هزار نفر از زائران اربعین کش��ورمان به کشور 
بازگش��ته اند، می گوید: بیش از ۲00 هزار نفر 
از افرادی که در س��امانه سماح ثبت نام کرده 
بودند، هنوز در عراق هستند. البته با توجه به 
اینک��ه حدود ۳00 هزار نفر هم بدون ثبت نام 
در سماح عازم زیارت اربعین شدند و برخی از 
آن ها همچنان در عراق حضور دارند، به نظر 
می رسد 400 هزار نفر از زائران ایرانی همچنان 
در عراق حضور داشته باشند.عملیات اربعین بر 
اساس برنامه ستاد مرکزی اربعین حسینی تا 
امروز ادامه دارد و پس از آن سفرهای زیارتی 
خارج از زیارت اربعین تلقی می شود. بر همین 
اساس، باید برای ادامه روند فعالیت مرزهای 
اربعین تصمیم گیری شود.کوثری در این باره 
نیز می گوید: تاش داری��م مرزهای مهران، 
شلمچه، چذابه و خسروی را برای تردد زائران 
ب��از نگه داریم ک��ه البته این امر بس��تگی به  
موافقت طرف عراقی هم دارد. درباره مرزهای 
باش��ماق و تمرچین هم که برای ایام اربعین 
بازگشایی ش��ده بود، باید امور مرزی ایران و 

عراق تصمیم گیری کنند. 

3 دستور ویژه فرماندهی انتظامی کل 
کشور در پرونده مهسا امینی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: سردار« 
اشتری« با وجود حضور در مرز شلمچه، پس 
از اط��اع از ماجرای خان��م »امینی«، با ذکر 
اینکه »مهس��ا امینی« مثل دختر من است، 
سه دس��تور ویژه مبنی بر انجام درمان جدی 
وی، رسیدگی فوری بدون هیچگونه ماحظه 
ای و تکری��م خانواده مرحومه را صادر کردند.
سردار »حسین رحیمی« ضمن ابراز تاسف از 
حادثه ناگوار فوت مرحومه »مهسا امینی« و 
همدردی با خانواده وی اظهارداشت: نیروهای 
جان برکف انتظامی کشور در تمامی شرایط 
بحرانی بدون هیچ ادعایی به دنبال احقاق حق 
و گرفتن حق مظلوم از ظالم بوده اند، چه بسا از 
آسایش و آرامش  خود گذشته اند و جان خود 
را در راه دفاع از حق در طبق اخاص گذاشته 
اند؛ رشادت و ایثارگری های نیروهای خدوم 
پلیس بر کسی پوشیده نیست.سردار رحیمی 
تصری��ح کرد: زمان وقوع این حادثه، س��ردار 
»حسین اش��تری« ۲۲/6/1401 در شلمچه 
در ح��ال خدمت رس��انی به زائران س��رور و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
بودند اما طی تماس تلفنی، با تاکید و س��ریعا 
خواس��تار پیگیری موضوع به صورت دقیق و 
بدون هرگونه ماحظه ای شدند و تاکید کرد 
که  مرحومه »مهسا امینی« را همچون دختر 
خودم می دانم.س��ردار رحیمی با بیان اینکه 
س��ردار »اش��تری«؛ فرمانده انتظامی کشور 
ب��رای ابراز همدردی با پ��در و دایی مرحومه 
»مهس��ا امینی« )۲4/6/1401( تماس تلفنی 
داش��ته اس��ت، گفت:  در مجموعه انتظامی 
کش��ور این موضوع بدون هیچگونه وقفه ای 
در حال بررسی است البته که با بررسی های 
صورت گرفته و همچنی��ن نتیجه تحقیقات 
هی��چ موردی از ض��رب و ش��تم در گزارش 
ها ارائه نشده اس��ت.وی یادآور شد:  سردار« 
اشتری« با وجود حضور در مرز شلمچه، پس 
از اطاع از ماج��رای خانم امینی، طی گفت 
و گوی تلفنی با بنده،  با ذکر اینکه »مهس��ا 
امینی« مثل دختر من است،  سه دستور ویژه 
مبنی بر  انجام درمان جدی وی، رس��یدگی 
فوری بدون هیچگونه  ماحظه ای و تکریم 

خانواده مرحومه را صادر کردند.

اخبار

گ�روهاجتماعی:مع��اون آم��وزش ابتدایی 
وزارت آم��وزش و پرورش ب��ا بیان اینکه 
ب��رای مه��ر م��اه کاس خال��ی از معلم 
نخواهیم داشت، گفت: کاس های درس 
دانش آموزان ابتدایی به کتابخانه تجهیز 

می ش��ود.به گ��زارش »عص��ر ایرانیان« 
معصومه نجف��ی پازکی درب��اره آموزش 
دانش آموزان ابتدایی در س��ال تحصیلی 
جدید، اظهارکرد: اولین مسئله مورد توجه 
کیفیت آموزش در دوره ابتدایی اس��ت و 
برنامه تمرکز و شایس��تگی های عمومی 
را برای دانش آموزان در این دوره درنظر 
گرفت��ه ایم.وی افزود: این برنامه ش��امل 
شایس��تگی های ارتباط��ی همان مهارت 

های زبانی، شایس��تگی ه��ای فناوری و 
شایس��تگی تفکر اس��ت، بنابراین در این 
راس��تا  بسته آموزش��ی برای کاس اول 
ابتدایی تولی��د می ش��ود.معاون آموزش 
ابتدای��ی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه یکی از شاخص های مهم نبود تکرار 
پایه در دوره اول ابتدایی است، خاطرنشان 
کرد: هر قدر پایه و اساس آموزش در اول 
ابتدایی دقیق تر گذاش��ته ش��ود، در پایه 

های بعدی هم  می ت��وان انتظار تحقق 
بهتر اهداف را داشته باشیم.نجفی پازکی 
ادامه داد: تمرکز بیش��تر معاونت اکنون بر 
ارتقا کیفیت آموزش دانش آموزان کاس 
اول��ی و همچنین تجهی��ز کتابخانه های 
کاس��ی اس��ت تا اینکه منب��ع کتابخانه 
کاس��ی در طراحی آموزش��ی معلم وارد 
شود.وی افزود: اکنون هم ممکن است که 
در برخ��ی از کاس های درس کتابخانه 

وجود داش��ته باشد اما دانش آموزان کمتر 
به سراغ استفاده از کتاب ها می روند، اما 
وقتی به طراحی آموزشی معلم وارد شود، 
بی ش��ک اتفاق بهتری را شاهد خواهیم 
بود.معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش درباره تامین معلم برای کاس 
های درس اظهار کرد: در فصل تابس��تان 
برای تامین معلم اقدامات الزم انجام شده 

است.

هیچ کالسی در سال تحصیلی جدید خالی از معلم نخواهد بود
معاون وزارت آموزش و پرورش:

چگونه برخی ها با الیک و کامنت در فضای مجازی درآمدزایی می کنند؟
رایگان بودن شبکه های اجتماعی چرا و به چه دلیل؟ 

گروهاجتماعی:»سوشیال مدیا« به تعبیری همان شبکه 
و رس��انه های اجتماعی هس��تند که البته گاهی به اشتباه 
از آن به عن��وان »مارکتین��گ در فض��ای مجازی«ه��م 
نام برده می شود. شاید این نام کمی پیچیده باشد اما این 
شبکه¬ ها نزدیکتر ¬از چیزی به ما هستند که تصورش 
می¬کنی��م. فضای اینس��تاگرام که هرک��دام از ما یک 
صفح��ه برای خودمان در آن داریم، مصداق مناس��بی از 
سوشیال مدیاست. به گزارش »عصر ایرانیان« تقریباهمه 
ما کاربران سوشیال مدیا هستیم. تمام شبکه های اجتماعی 
شامل اینستاگرام، واتساپ، توییتر، تلگرام، تیک تاک و... 
مصادیقی از سوش��یال مدیاهای نام آش��نا و پرکاربردند. 
به طورکل��ی ش��بکه های اجتماع��ی و کار در آن همان 
تعریفی ملموس و ساده از سوشیال مدیاست. این گزارش، 
تحقیق و جستاری در این زمینه است که چطور می توانیم 
از خودمان در فضای مجازی سوش��یال مدیا محافظت و 
نحوه توجهم��ان را مدیریت کنیم تا فرصت های زندگی 
واقعی مان را از دست ندهیم، فردی مؤثر و موفق باشیم.
سوشیال مدیا بد است؟ این نخستین و مهم ترین سؤالی 
اس��ت که باید از خودمان بپرسیم. شبکه ها و رسانه های 
اجتماعی به خودی خود، خوب یا بد نیستند. آنچه آن ها را 
مثبت یا منفی می کند، نحوه استفاده و چگونگی کاربری 
ما در این فضاها، اثر و کاربردش��ان در زندگی ماست. اما 
چرا باید حضورمان در این فضاها را مدیریت کنیم؟ اگر در 
این زمینه دقت و همت الزم را نداشته باشیم، چه ضرری 
در پی خواهد داشت؟  پاسخ به این پرسش ها اهمیت، یک 
نقطه عطف و مش��ترک هم دارد. ه��دف و دلیل حیات 
سوش��یال مدیا چیزی نیست جز به دست آوردن ترافیک 
بازید و جلب توجه مخاطبان.وابستگی به سوشیال مدیا و 
سیر بیش  از حد در دنیای مجازی، عملکرد روزانه فرد را 
در دنیای حقیقی مختل می کند. راندمانش پایین می آید 
و س��بک زندگی سالم، زمان کافی برای تحرک و تغذیه 
س��الم ندارد. به مرور سامت فردی و روان او تحت تأثیر 
قرار می گیرد. سوش��یال مدیاها با ایجاد جریان در فضای 
مجازی، تعامل در فضای حقیقی را کمرنگ و به مرور از 
عموم کاربرانش��ان افرادی منزوی می سازند. فرد منزوی 
برای ف��رار از تنهایی به سوش��یال مدی��ا روی می آورد. 
به مرور، انزوای او به تنهایِی خشمگینانه و شکننده تبدیل 
و فرد، افسرده می شود. برخی کاربران در نظرسنجی ها از 
تغییر محسوس سبک زندگی شان پس ازاینکه تلفن همراه 
خریده اند و با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آشنا 
شده اند، گفته اند. چاقی، سردی مغز؛ افزایش افسردگی و 
بدبین��ی، افت میل تعامل با دیگ��ران در فضای حقیقی، 
کم تحرک ش��دن، کم آوردن وقت، ب��ه هم خوردن ریتم 
زندگی از ش��ایع ترین این تغییرات است.یک تجربه شان 
اما قابل تأمل تر و آش��نا برای خیلی هایمان است؛  »بُهت 
از دس��ت دادن و گم کردن زمان«. بسیاری افراد گفته اند 
برای بازدید یک اعان یا بررس��ی یک پس��ت یا محتوا 
وارد فضای مجازی شده اند اما همین که به خودشان آمده، 
دیده ان��د که زمان را به طرز حی��رت آوری گم کرده اند. ده 
دقیقه شان تبدیل شده به ۲، ۳ ساعت چرخ زدن در فضای 

مجازی. این توصیف آش��نا نیست؟ ما هم دچاریم.جایی 
نوش��ته بود، توجه؛ الیک و کامنت های ش��ما در فضای 
سوشیال مدیا در حقیقت همان سکه های سود شما برای 
طراحان و گردانندگان این فضاس��ت پس مواظب باشید 
س��که هایتان را کجا خرج می کنید و به جیب چه کسی 
می ریزید. توصیفی خوب و تلنگری برای ماست که بیشتر 
دقت کنیم که این حضور، تفریحی و تصادفی نیست بلکه 
کامًا تجاری اس��ت. وقتی صحبت از تجارت سوش��یال 
مدیا می ش��ود و اینکه طراحان��ش پول هایی هنگفت به 
جیب می زنند، بس��یاری از ما ممکن اس��ت این نکته را 
قبول نداشته باش��یم حتی بگوییم من برای عضویت در 
تلگ��رام، اینس��تاگرام، توییتر و...یک ری��ال هم پرداخت 
نکرده ام حتی کسب وکار اینترنتی خودم را در این فضا راه 
انداخته ام و درآمد هم دارم.حاال یک سؤال؛ سازندگان این 
فضاها و ش��بکه های اجتماعی خّیرند؟ چرا باید خدماتی 
کامًا رای��گان به ما ارائه کنند؟ چ��ه توجیه اقتصادی و 
چ��ه منفعتی برایش��ان دارد؟ به خصوص در فضای غرب 
و لیبرال که ارزش، مس��اوی اس��ت با اقتص��اد، درآمد و 
سود. جمله ای بس��یار عجیب اما پرمغز در دنیای اقتصاد 
را مرور کنیم که می گوی��د: اگر برای دریافت محصولی 
پول پرداخت نمی کنید، خودتان محصول هس��تید. یعنی 
خودتان مصرف می ش��وید! شبکه های اجتماعی عایق، 
سلیقه و تفکر ما را شناسایی می کنند همین اطاعات را 
با مبالغی هنگفت به بنگاه های اقتصادی و... می فروشند. 
برندهای مع��روف برای تولید محصوالتش��ان، انتخاب 
رنگ س��ال، تعیین ُمد روز و تولید محتواهای در خدمت 
منافعش��ان از این اطاعات اس��تفاده می کنند. داش��تن 
ای��ن اطاعات بقا و سودآوری ش��ان را به خوبی تضمین 
می کند. این، س��ود بس��یار هنگفتی برای سوشیال مدیا 
و البته خری��داران اطاعات دارد.اما چرا تمایل به حضور 
در این فضا، کمرنگ که نمی ش��ود! تقویت هم می شود. 
پاداش های آنی، منجر به تأمین و پاس��خگویی به حس 

»لذت آنی« هس��تند. ما حضور داریم چون از نظر روحی 
در لحظه ارضا، تش��ویق و به این سیستم خشنودی آنی 
وابس��ته می¬ش��ویم. کنجکاوی مان پاسخ داده می شود 
و با انبوهی از اخبار و اطاعات روبرو می ش��ویم بااینکه 
 fact (فرصت بررسی »حقیقت« و »صداقت« اطاعات
check( را نداریم اما حس می کنیم فردی به روز و مطلع 
هس��تیم. در نقطه مقابل اگر در این فضا نباش��یم، حس 
بی خبری و عقب ماندن داریم و برخی حتی دچار سندروم 
»فومو« یا همان ترس از عقب ماندن از جهان می شویم. 
بنابراین شب ها در آغوش تلفن همراه به خواب می رویم 
و صبح در اولین اقدام روزانه مان با بررس��ی تلفن همراه 
بیدار می شویم.اما می توان با مسدود کردن، گزارش دادن 
برخی صفحات و محتواهای زرد، دروغ و مغرضانه برخی 
سوشیال مدیاها و محدود کردنشان، زمینه سودجویی شان 
را کمتر کرد. نکته مهم این اس��ت ک��ه مدام از خودمان 
بپرسیم چرا این شبکه اجتماعی را دارم و برایم چه فایده 
و آورده ای دارد؟ این پرس��ش مدام، زمینه مدیریت بهتر 
توجهمان را فراهم و به مرور ما را به آن مس��لط می کند. 
همین باعث می ش��ود برای یک لذت آنی مانند الیک و 
کامنت، فرصت های خ��وب در دنیای واقعی و لذت های 
پایدار را از دس��ت ندهیم.با اقدامات گفته شده در باال ما 
صفحات تولیدکننده محتوا را به نحوی »تنبیه مجازی« 
می کنیم اما با خوِد بنگاه؛ سوش��یال مدیا یا همان شبکه 
مجازی چه باید کرد؟ تمام کارشناس��ان معتقدند »خود 
مدیریت��ی« در این فضا، اهمیت یگانه و مؤثری دارد. اما 
مهارت مدیری��ت توجه خود را چگونه باید و می توان به 
دست آورد، اصًا ش��دنی است؟!ما باید مثل تاجری که 
از ثروت و سرمایه اش، کش��اورزی که از محصوالتش، 
دامداری ک��ه از دام هایش و... مراقب��ت می کند یا مثل 
فردی که از س��امتی خود حمای��ت و حفاظت می کند 
از س��امت روانمان هم مراقبت کنیم. اینجا با یک واژه 
جدید آشنا می شویم؛ »رژیم رس��انه ای«. هر فردی که 

قصد الغر ش��دن دارد، معمواًل س��راغ ی��ک نوع رژیم 
م��ی رود. درب��اره سوش��یال مدیاها، مدیری��ت حضور و 
توجهمان که همزمان »نشان قدرت« و »پاشنه آشیل« 
ش��بکه های اجتماعی است باید هدفمند و کامًا ظریف 
عمل کرد.ترک عادت ها همیش��ه سخت است. یکی از 
بهترین راه ها، »ح��ذف تدریجی« و »عادت جایگزین« 
به ش��مار می رود. در تمام رژیم ها قبل از آنکه گفته شود 
چه اندازه باید غ��ذا خورد یا نخورد؟ صحبت از مدیریت 
مواد غذایی وسوس��ه کننده در ط��ول روز و به اصطاح 
م��واد خوراکی ورودی خانه و بدن اس��ت. بدون ش��ک 
پی��ش از آنکه به فردی عاش��ق ش��کات، گفته ش��ود 
برای الغری باید فان غذا را با چنان جزئیات و دس��تور 
تهیه و پخت رژیمی و س��الم بخورد باید کاس��ه تخمه 
و ش��کات؛ عامل وسوس��ه گر را از او دور نگه داش��ت. 
این دقیقاً درباره سوش��یال مدی��ا حکم می کند.ما هر بار 
ب��ه هوای اینک��ه اعان تلفنمان را بررس��ی یا درزمانی 
کوت��اه، تازه ترین ها را مرور کنیم وارد سوش��یال مدیای 
موردعاقه مان و از آن به سوش��یال مدیایی دیگر جابجا 
می شویم. الزم است، شناخت خوبی از خود داشته باشیم. 
بدانیم معمواًل کی و به دنبال چه حس��ی سراغ سوشیال 
مدیای محبوبمان می رویم؟ اگر وقتی دلمان سرگرمی، 
تنهایی، جذابیت و... می خواهد سراغش می رویم، به فکر 
جایگزین مناسب س��بک زندگی مان باشیم. برای مثال 
برای تنهایی مفید، اپلیکیشن کتاب خوانی مجازی نصب 
کنیم و کتاب بخوانیم. اگر دنبال تفریح و هیجانیم غذای 
جدیدی که مدت هاست می خواهیم بپزیم اما فرصتش را 
نداریم، بپزیم و...این کارها هم ضروری است.، برنامه ها 
و آیکون های��ی که م��ا را وارد این فض��ا می کند دور از 
دسترس همیشگی قرار دهیم نه پیش چشم و دم دست 
که به بهانه هر بار خاموش یا روشن شدن صفحه تلفن 
همراهم��ان، ناخودآگاه و یک باره وارد این فضا ش��ویم. 
پس به جای حذف یک ب��اره، حذف تدریجی و آرام یک 
عادت را انجام داده ایم. حاال نوبت یک عادت جایگزین 
است. دنیای امروز پر از برنامه ها و اپلیکیشن هایی است 
که می توانند جایگزین سوشیال مدیایی که به آن عادت 
کرده و معتادش شده ایم، شود. برای ترک سیگار معمواًل 
فرد رو به خوردن تخمه می آورد. این مثال درباره سوشیال 
مدیا مصداق دارد.برنامه و سرگرمی جدید که حالمان را 
خوب و لذت »پای��دار« نصیبمان کند و ما را ارتقا دهد، 
جایگزین توجه افراطی به سوشیال مدیا شود. برای مثال 
نرم افزارهایی که گعده مجازی متخصصان هر رش��ته و 
فرصتی برای آموزش و پیشنهاد های شغلی و همکاری 
است. به مرور بانظمی پایدار و انجام همین کوچک ترین 
تغییرها، س��بک زندگی بهتری خواهیم داش��ت و بازنده 
سوش��یال مدیاه��ا نخواهیم بود. در آغ��از راه این تغییر، 
ممکن اس��ت بارها دچار خطا ش��ویم. ساعت ها وقتمان 
دوباره در سوش��یال مدیاها هدر برود اما باید به خودمان 
فرصت بدهیم. همان طور که عادت به مرور ایجادش��ده 
تغییر هم به زمان و البته شانه به شانه آن به نظم و نظارت 

خودمان به خودمان نیاز دارد.

رییس پلیس پیش��گیری تهران بزرگ در 
آستانه ش��روع س��ال تحصیلی تمهیدات 
پلیس برای تامین امنی��ت دانش آموزان 
را تش��ریح کرد.سرهنگ جلیل موقوفه ای 
در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره تمهیدات 
پلی��س در اط��راف م��دارس در آس��تانه 
س��ال تحصیلی جدی��د، اظهارکرد: پلیس 
پیش��گیری همانن��د س��ال های گذش��ته 
برای شروع س��ال تحصیلی از یک هفته 
قبل از بازگش��ایی مدارس اقداماتی نظیر 
پاکس��ازی منطقه از معت��ادان متجاهر و 

خرده فروش��ان موادمخدر را انجام خواهد 
داد. ای��ن اقدامات در راس��تای مراقبت از 
دانش آموزان و ایج��اد امنیت خاطر برای 
خانواده ها انجام می ش��ود.  رییس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به تمرکز 
پلی��س روی نقاط آلوده و مس��تعد وقوع 
جرم گفت: اقدام��ات مذکور به طور ویژه 
در مناطق آلوده شهر اجرا می شود و نیازی 
نیس��ت که چنین وضعیتی در همه نقاط 
برقرار باش��د، در واقع برخی از مدارس در 
مناطقی قرار دارند که مش��کل خاصی در 

آنجا وجود ندارد، البته تیم های گش��تی ما 
در این مناطق نیز حضور خواهند داش��ت، 
ام��ا طبیعی اس��ت که رس��یدگی به نقاط 
جرم خی��ز و آلوده ب��رای پلیس در اولویت 
قرار دارد.  موقوفه ای همچنین با اش��اره 
به اجرای طرح مدارس از اولین روز سال 
تحصیلی جدید اظهارکرد: پلیس پیشگیری 
از روز اول بازگشایی مدارس به مدت 1۵ 
روز طرح م��دارس را اجرا خواهد کرد. در 
جریان این ط��رح همکاران من در پلیس 
پیشگیری از ساعت 6:۳0 صبح تا هشت 

صبح در مقابل و اطراف مدارس مس��تقر 
هستند. همچنین هنگام تعطیلی مدارس 
نیز از س��اعت 1۲:۳0 تا دو ظهر در محل 
حضور دارند تا بتوانند در صورت مشاهده 
مزاحمت ی��ا هرگونه بی نظم��ی و ایجاد 
مشکل برای شهروندان،   امنیت مناسبی 
را برای دانش آموزان و خانواده های آن ها 
تامین کنند.پیش از این س��ردار حس��ین 
رحیمی، رییس پلیس پایتخت با اشاره به 
تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی 
گفته بود: موضوع بعدی آماده شدن برای 

بازگش��ایی مدارس اس��ت. مدارس بیش 
از دو س��ال تعطی��ل بودند و بس��یاری از 
چیزهای��ی که نظم یافته ب��ود در این دو 
س��ال پیگیری نش��د. از یک ماه مانده به 
بازگش��ایی مدارس تاش ه��ای ما آغاز 
شده تا تمام مدارس در محورهای اصلی 
و بعد از آن فرعی مسائل مربوط به حمل 
و نقل و ترافیک را دنبال کنند. راه اندازی 
و ش��کل دهی پلیس م��دارس طرح دوم 
پلیس اس��ت که با اس��تفاده از همیاران و 

فرهنگ یاران پلیس اجرا خواهد شد.

جمع آوری معتادان متجاهر و استقرار پلیس در اطراف مدارس با آغاز سال  تحصیلی

حمل و نقل پایتخت به ۹ هزار اتوبوس و هزار واگن نیاز دارد
رئیس شورای شهر تهران:

رئیس ش��ورای اس��امی ش��هر تهران گفت: بر اساس 
افق س��ال 1404 نیاز پایتخت ب��ه اتوبوس تعداد ۹ هزار 
دستگاه و یکهزار واگن است که عملیاتی شدن آن زمان  
بر خواهد بود.به گزارش »عصر ایرانیان« ، مهدی چمران 
در جلسه شورای اسامی شهر تهران در جمع خبرنگاران 
به سواالت پاسخ داد.وی درباره اینکه که پیش بینی شده 
بود تعدادی اتوبوس تا پایان شهریورماه به ناوگان حمل 
و نق��ل تهران اضافه و یا اتوبوس ها تعمیر ش��ود، گفت: 
این تعمیرات انجام شده و تعدادی اتوبوس جدید نیز قرار 
است تا پایان شهریور به شهرداری تزریق شود که وزارت 
کش��ور تعدادی را برای شهرها مشخص کرده و تحویل 
خواهد داد.وی با بیان اینکه بازسازی اتوبوس ها به خوبی 
در جریان اس��ت و شاهد اضافه شدن چند هزار اتوبوس 

هس��تیم، ادامه داد: البته برنامه ریزی شده و باید شرکت 
های داخلی نیز قرارداد منعقد و تا پایان سال تعداد زیادی 
اتوبوس را به تهران اضافه کنند.رئیس ش��ورای اسامی 
شهر تهران اظهارداشت: سعی بر این است که از اتوبوس 
های شرکت های داخلی استفاده شود و بخش خصوصی 
نیز تعدادی اتوبوس دس��ت دوم خریداری کرده که وارد 
ن��اوگان خواهد کرد.چم��ران گفت: هن��وز نیازمندی ها 
برطرف نش��ده اس��ت و به ۲ هزار اتوبوسی که تحویل 
گرفتیم چندان اضافه نش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه 6 
هزار دس��تگاه اتوبوس در پایان ش��ورای چهارم تحویل 
دادیم که بایس��تی امروز بر اس��اس طرح جامع ترافیک 
شهر تهران و محاسبات حداقل به ۹ هزار اتوبوس دست 
می یافتیم، گفت: نیاز و پیش بینی تا پایان س��ال 1404 

بیش از ۹ هزار دس��تگاه اتوبوس است که در حال حاضر 
عقب هس��تیم و باید جبران کنیم.چم��ران افزود: باید از 
طریق خرید اتوب��وس برقی و دیگر اقدامات که در حال 
انجام اس��ت ۲ هزار دس��تگاه اتوبوس تا پایان س��ال به 
تعداد اتوبوس ها اضافه شود.رئیس شورای اسامی شهر 
ته��ران با بی��ان اینکه نیاز ما بر اس��اس ترافیک ۹ هزار 
دستگاه اتوبوس است و عملیاتی شدن این موضوع زمان 
بر اس��ت،  تاکید کرد که همه بای��د کمک کنند، وزارت 
کش��ور و ش��رکت های خصوصی وارد عمل شده اند و 
امیدواریم بتوانند این تعداد دستگاه اتوبوس را وارد کنند.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر تعدادی از ایس��تگاه های 
جدید مترو نیز برای اورهال آماده است قطعاتی خریداری 
ش��ده و خواهد شد تا قطارها نیز اورهال شوند.وی گفت: 

باید بیش از ۵00 دس��تگاه واگن خریداری شود که سال 
140۲ انجام خواهد ش��د.  وی تاکید ک��رد که مترو نیز 
نیازمند هزار واگن اس��ت که باید بتوانیم این هزار واگن 
را در اضافه کنیم تا بتوانیم در این بخش ش��رایط خوبی 

داشته باشیم.
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اقتصاد خرد

همه دستگاه ها مشمول قانون واگذاری 
اراضی مازاد خود به نهضت مسکن هستند

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن 
گفت: از مجموع 6 هزار هکتار اراضی شناسایی 
شده دستگاه های اجرایی، ۸0۹ هکتار به وزارت 
راه برای نهضت ملی مسکن منتقل شده است.
به گزارش صدا و سیما، تقی رضایی روز گذشته 
در برنامه میز اقتصاد س��یما اظهار کرد: برنامه 
اباغی به وزارت راه و شهرس��ازی 4 میلیون 
واحد مسکونی اس��ت که ۳ هزار و ۲00 واحد 
در شهرها و مابقی روستاست. از این تعداد 1.۵ 
میلیون واحد مسکونی در ۲۲ هزار هکتار اراضی 
مستعد نهضت مسکن جا دادیم، ۳۵ هزار هکتار 
اراض��ی آماده الحاق محدود شهرهاس��ت که 
یک میلیون و ۳00 واحد پوش��ش می دهد.وی 
افزود: بنا بر قانون جهش تولید که به تصویب 
مجلس رس��ید، ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های 
قانونی، دس��تگاه های دولتی ک��ه زمین مازاد 
داخل محدوده دارند، اس��تفاده می کنیم.عضو 
هیئت مدیره س��ازمان ملی زمین و مس��کن 
ادامه داد: اطاعات اراضی دستگاه های دولتی 
را نداریم و آمار باید از طریق سیس��تم کاداستر 
ثبت و اسناد یا سامانه سادا وزارت اقتصاد داده 
ش��ود. اما تاکنون بالغ ب��ر 6 هزار هکتار زمین 
شناسایی ش��ده که ۸0۹ هکتار بنام وزارت راه 
و شهرس��ازی انتقال انجام شده است.رضایی 
یادآور ش��د: موضوع مسکن مشکل وزارت راه 
نیست، مشکل کش��ور است و همه دستگاه ها 
باید همراهی کنند. بدین منظور قرار شد مسئول 
کاداستر اطاعات زمین دستگاه های دولتی در 
اختیار دارد، در بحث شناسایی به ما کمک کند. 
همچنین دستگاه ها باید همکاری الزم را داشته 
باشند.وی خاطرنشان کرد: بنا بود دانشگاه ها از 
داخل ش��هر به اطراف منتقل شوند، تهران از 
دانشگاه تخلیه شود، تنها ستاد و دفاتر مرکزی 

در شهرها بماند.

واردات برنج در فصل برداشت در 
داخل، منجر به کاهش قیمت نمی شود

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با انتقاد 
از لغو ممنوعیت چهار ماه��ه واردات برنج در 
فصل برداش��ت، گفت: واردات در این مقطع، 
باع��ث کاهش قیمت ای��ن محصول نخواهد 
داش��ت.به گزارش بازار، جمیل علیزاده شایق 
اظهار کرد: در س��ال های گذش��ته برای وارد 
نش��دن لطمه روحی و روانی به کش��اورزان، 
حمایت از تولی��د، تولیدکنندگان و جلوگیری 
از برخی از سوء اس��تفاده ها در این عرصه به 
خصوص اختاط برنج ایرانی با برنج خارجی، 
ممنوعیت چهار ماه��ه واردات برنج در فصل 
برداشت مصوب شده بود که متاسفانه امسال 
این ممنوعیت لغو ش��د.علیزاده ش��ایق اظهار 
داش��ت: برنج های خارجی که در همین مدت 
وارد کش��ور شده با برنج های خوب و مرغوب 
داخلی مخلوط و به نام برنج ایرانی در بازار به 
فروش می رس��د و واردات برنج در این چهار 
ماه��ه هرگ��ز روی قیمت برنج اث��ر نخواهد 
گذاشت و باعث کاهش قیمت برنج نمی شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در ادامه 
افزود: کشت غالب برنج در سه استان گیان، 
مازندران و گلستان متمرکز است، از مجموع 
افزون بر 600 هزار هکتار اراضی ش��الیزار در 
ایران ۵00 هزار هکتار در ش��مال کشور واقع 
ش��ده و میزان تولید برنج طی سال جاری در 
س��ه اس��تان گیان، مازندران و گلستان دو 
میلیون و ۲00 هزار تا دو میلیون و ۲۵0 هزار 
تن است که پیش بینی می شود ۲00 هزار تن 
برنج دیگر از طریق کشت دوم )راتون( در دو 

استان گیان و مازندران تولید شود.

تولید ۶۱۷ میلیون تن مواد معدنی در 
سال ۱4۰۰

مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت 
صمت گف��ت: 617 میلیون تن مواد معدنی در 
سال 1400 تولید شده است.به گزارش صدا و 
سیما، سید رضا محشتمی پور با بیان اینکه در 
سال ۹۹ تولید مواد معدنی ۵۹۵ میلیون تن بوده 
اس��ت افزود: تولید مواد معدنی در سال 1400 
در مقایسه با س��ال قبل از آن. ۲۲ میلیون تن 
افزایش داشته است.معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صم��ت با بیان اینکه مرکز آمار 
ایران رشد تولید معادن را در سال 1400 منفی 
اعام کرده است گفت: بر اساس آمار اخذ شده 
از معادن، به لحاظ حجمی در تولید مواد معدنی 
افت نداش��ته ایم به همین دلیل آمار اعامی 
مرکز آمار، غیر واقعی است خواند.محشتمی پور 
اضاف��ه کرد: البته خطا در نمونه گیری و نمونه 
برداری در مرکز آمار رخ داده اس��ت که ما هم 
مقصر بوده ایم. شاید این خطا به دلیل نداشتن 
دسترس��ی الزم مرکز آمار ب��رای گرفتن ارقام 

صحیح بوده است.

اخبار

درخواست برای افزایش قیمت شیر و 
گوشت

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با 
بیان اینکه درخواست افزایش قیمت شیرخام 
و گوش��ت قرم��ز را داده ایم،گف��ت: : فع��ًا 
پیش��نهادی راجع به قیمت داده نشده است.
به گزارش مهر، س��ید احمد مقدس��ی اظهار 
کرد: صادرات دام زنده سنگین به دلیل اینکه 
عوارض صادراتی برای هر کیلوگرم از آن 16 
هزار و 700 تومان تعیین شده بود، عملیاتی و 
اجرایی نشد.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
این مس��اله در بودجه ذکر شده امکان حذف 
آن وجود ندارد و س��ران س��ه قوه باید درباره 
آن تصمیم گیری کنند که زمان بر است البته 
ما این مساله را دنبال می کنیم.مقدسی درباره 
اینکه گفته شده قرار اس��ت ۳1 شهریور ماه 
قیمت برخی از کاالهای اساسی تغییر کند و 
نرخ جدید اعام ش��ود و آیا درباره شیرخام و 
گوشت قرمز نیز چنین موضوعی مطرح است؟ 
گفت: ما درخواس��ت افزایش قیمت شیرخام 
و گوش��ت قرمز را داده ای��م.وی درباره اینکه 
چه رقمی مد نظر تولیدکنندگان بوده است؟، 
افزود: فعًا پیش��نهادی راج��ع به قیمت داده 
نشده، فقط درخواست را مطرح کرده ایم و اگر 
نظر مس��ئوالن مربوطه مثبت باشد آن زمان 
به آنالیز قیمت ها می پردازیم و نرخ پیشنهادی 

خود را اعام خواهیم کرد.

۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
باغات پسته خسارت دیده از سرمازدگی

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی 
اعام کرد: 10 هزار میلیارد تومان برای کمک 
به باغات پسته خسارت دیده بر اثر سرمازدگی 
در س��ال جاری پیش بینی و در س��تاد بحران 
وزارت کشور مصوب ش��ده است.به گزارش 
عصرایرانی��ان از وزارت جه��اد کش��اورزی، 
محمدمه��دی برومندی در حاش��یه همایش 
ملی سامت پسته اظهار کرد: مبلغ 10 هزار 
میلیارد تومان برای جبران خس��ارات باغات 
پسته بر اثر س��رمازدگی در قالب کمک های 
فنی و اعتباری و امحال تسهیات به باغداران 
پرداخت می ش��ود.معاون امور باغبانی وزارت 
جه��اد کش��اورزی افزود: مصوب��ه مربوط به 
این مبلغ اکنون در س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور است و ما در حال پی گیری تخصیص 
آن هستیم.وی میزان خسارت وارده به باغات 
پسته در سال جاری بر اثر سرمازدگی را بیش 
از ۲0 هزار میلیارد توم��ان عنوان کرد.وی با 
بیان این که امسال در تولید اغلب محصوالت 
باغی با افزایش روبرو هس��تیم، تصریح کرد: 
امس��ال بیش از ۳00 هزار ت��ن تولید پرتقال 
و افزای��ش دو براب��ری دانه زیت��ون را برآورد 
کرده ای��م، اما در مورد پس��ته به علت کم آبی 
و س��رمازدگی در اسفند سال گذشته و هفته 
نخس��ت فروردین، مقداری کاهش در تولید 
خواهیم داشت.برومندی با بیان این که برای 
افزایش عملکرد تولید در واحد سطح در باغات 
پسته کشور، برنامه قوی را طراحی کرده ایم، 
اظهار داش��ت: توس��عه باغات در دستور کار 
نیست بلکه نوسازی، اصاح، احیا و جایگزینی 
باغ��ات را در برنامه داریم.معاون امور باغبانی 
وزارت جهاد کش��اورزی  درب��اره پیش بینی 
افزایش عملکرد تولید پسته در سال های آتی 
گفت: در حال حاضر متوس��ط عملکرد تولید 
پسته نزدیک به یک میلیون تن در هر هکتار 
اس��ت و قصد داریم در قالب برنامه ای در فاز 
نخست متوسط عملکرد تولید پسته را به 1.۵ 
میلیون تن در هکتار و در فاز بعدی به باالی 

۳ میلیون تن در هکتار برسانیم.

صادرات زغال سنگ به پاکستان آغاز 
شد

عضو اتاق مش��ترک ایران و پاکستان خاطر 
نش��ان کرد: پاکستان به تجارش اعام کرده 
ک��ه تمام کاالهای مورد نی��از را از ایران وارد 
کنند و مقرر ش��ده که زغال سنگ مورد نیاز 
این کش��ور نیز از طریق ایران تامین شود.به 
گزارش ایلنا،علی ریگی میرجاوه در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه تجارت 
از طریق تهاتر بین ایران و پاکستان عملیاتی 
نشده است، گفت: درحال حاضر تجارت این 
دو کشور چیزی شبیه تهاتر است به این معنا 
که کاال از ایران به پاکس��تان صادر و در ازای 
آن کاال وارد می کنیم در این ش��کل تجارت 
دالری به نوعی حذف ش��ده است.وی تهاتر 
را به معنای کاهش تعرفه ها دانس��ت و افزود: 
تهات��ر باعث کاهش تعرفه ه��ا و هزینه های 
گمرکی می ش��ود؛ ه��م اکنون از پاکس��تان 
برنج، گنجد و میوه های گرمسیری مانند انبه 
و نارنگ��ی وارد و فرآورده های نفتی، گازی و 
کاالهای کشاورزی از ایران به پاکستان صادر 
می شود. به گفته ریگی میرجاوه؛ پاکستان به 
تج��ارش اعام کرده که تمام کاالهای مورد 
نیاز را از ایران وارد کنند و مقرر ش��ده اس��ت 
که زغال س��نگ مورد نیاز این کش��ور نیز از 
طریق ایران تامین شود. سقف صادرات زغال 
س��نگ به پاکستان مش��خص نیست و این 
احتمال وجود دارد که س��الیانه ۵00 هزار تن 

زغال سنگ از ایران به این کشور صادر شود.

آرا شاوردیان بدعهدی خودروسازان در تحویل 
به موقع خودرو را ناش��ی از ب��ازار انحصاری 
دانس��ت و گفت: خودروس��ازان قراردادها را 
به گونه ای تنظیم می کنند که مش��تریان 
امکان اعتراض و ش��کایت نداشته باشند. به 
گزارش خانه ملت، آرا شاوردیان درباره بدقولی 
خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای 
پیش فروش ش��ده، اظهار کرد: خودروسازان 
باید براس��اس توان تولیدی خ��ود، در طرح 

ه��ای پیش فروش و فروش ف��وری خودرو 
به فروش رسانند؛ بدعهدی آن ها در تحویل 
ب��ه موقع خودرو پذیرفتنی نیس��ت زیرا این 
شرکت ها چندین ماه یا حتی یک سال پول 
فروش خ��ودرو را زودتر از مردم دریافت می 
کنند بنابراین باید براساس زمانبندی اعام 
ش��ده خودرو را تحویل دهند.وی بدعهدی 
خودروس��ازان در تحویل به موق��ع خودرو را 
ناشی از بازار انحصاری دانس��ت و افزود: در 

ش��رایطی که در هر بار فروش فوری خودرو 
چند میلیون نفر متقاضی برای چند هزار خودرو 
ثبت نام می کنند خودروس��از بدون توجه به 
معیار مشتری مداری خودرو را با هر کیفیت 
و هر قیمتی به م��ردم تحویل می دهد زیرا 
می داند مردم ناچارند این خودروها را خریداری 
کنند و حق انتخاب دیگری ندارند.این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از قراردادهای 
خودروسازان در فروش فوری و پیش فروش 

خودرو، تصریح کرد: خودروسازان قراردادهای 
پیش ف��روش و فروش فوری خ��ودرو را به 
گونه ای تنظیم می کنند که اگر قیمت خودرو 
را هنگام تحویل به مشتری افزایش دهند یا 
در تحویل تاخیر داشته باشند، مشتریان امکان 
اعتراض و ش��کایت نداشته باش��ند در واقع 
قراردادهای فروش خودرو  یک طرفه است.
وی ادامه داد: هرچند پس از اعتراض مشتریان 
مبنی بر بدعهدی خودروس��ازان در تحویل 

خودروهای فروخته شده، خودروسازان بیان 
می کند که خریداران می توانند مبلغ پرداختی 
را با درصدی س��ود پس بگیرند، اما این سود 
بسیار ناچیز بوده و مشتریان از این رویه دچار 

ضرر می شوند.

بدعهدی خودروسازان ناشی از بازار انحصاری است
شاوردیان:

خروج 4۵ میلیارد دالر سرمایه از کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اهداف برنامه شش��م توس��عه محقق 
نش��د، گفت: طبق اعام بانک مرکزی در ۵ ساله برنامه ششم، در خوشبینانه 
ترین حالت 4۵ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است.به گزارش مهر، 
مس��عود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از جمله بندهای مهم در برنامه 
هفتم توس��عه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 
۸ درص��د در طول برنامه و با تاکید ب��ر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و 
تک رقمی کردن تورم طی ۵ س��ال آینده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران به 
برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: هدف گذاری در برنامه ششم برای رشد 

اقتصادی، 46.۹ درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.44 درصد بود. از سویی دیگر 
ش��اهد بودیم که میانگین رشد س��الیانه تورم باال بود به گونه ای که قیمت ها 
در طول پنج س��ال معادل 4.76 درصد برابر ش��ده که نش��ان دهنده وضعیت 
بس��یار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کش��ور است.وی تاکید کرد: این امر 
موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش های مولد بوده و سرمایه ها را به سمت 

بخش های غیرمولد سوق داده است.
میلیارددالرسرمایهازکشوردرخوشبینانهترینحالت خروجساالنه���۹

خوانس��اری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از 
عوامل رش��د اقتصادی در سال های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط 

خروج سرمایه طبق اعام بانک مرکزی در ۵ ساله 4۵ میلیارد دالر یعنی ساالنه 
بیش از ۹ میلیارد دالر بوده اس��ت. البته با توجه به اینکه بخش��ی از اقتصاد ما 
غیرشفاف است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دالر در سال 
اس��ت.وی اضافه کرد: به عاوه میزان موجودی سرمایه در سال های گذشته 
کاهش یافته است، به نحوی که در سال های اخیر میزان جذب سرمایه جدید 
تکافوی میزان س��رمایه موجود را در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس 
اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید ساالنه ۲1.4 
درصد رشد پیدا می کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ درصد 

کاهش داشته است یعنی ساالنه معادل ۵.76 درصد کاهش یافته است.

افزایش 2 برابری ثبت سفارش تلفن همراه!
در پنج ماهه امسال صورت گرفت

با وجود اینکه در پنج ماه نخست امسال دو برابر پارسال 
تلفن همراه ثبت  س��فارش شده اما واردات آن نسبت به 
سال قبل همچنان کاهشی است. فعاالن بازار می گویند 
بیشتر مسافران خارجی واردکننده گوشی تلفن همراه شده 
اند.به گزارش بازار، ثبت سفارش تلفن همراه افزایش یافت 
اما واردات آن کاهش. در شرایطی که گفته می شود حدود 
۸ میلیارد دالر گوشی تلفن همراه در ۵ ماه نخست امسال 
ثبت و سفارش شده اما آمارهای اعامی نشان می دهد 
واردات این کاالی محبوب وارداتی نزولی بوده اس��ت.آن 
گونه که سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک می گوید: 
از ابتدای س��ال تا پایان مرداد ۸70 میلیون دالر گوش��ی 
تلفن همراه وارد کش��ور ش��ده که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته کاهش ۳۸ درصدی را در ارزش نشان می 
دهد. به گفته او، هم اکنون تلفن همراه بعد از برنج، ذرت 
و گندم چهارمین کاالی وارداتی و البته اولین کاالی غیر 
اساسی وارداتی اس��ت.بر اساس آمار موجود در کل سال 
گذشته تنها 4 میلیارد دالر تلفن همراه یعنی نصف مقدار 
امسال تلفن همراه ثبت و سفارش شده است. شاید برای 
شما این سوال پیش آمده که چرا در شرایطی که واردات 
کاهشی است چرا ثبت سفارش گوشی های تلفن همراه 
تا این اندازه باال رفته اس��ت. به نظر می رس��د که همه 
چیز به احتماالت موجود در بازار درباره ممنوعیت واردات 
برمی گردد.س��خنگوی گمرک در پاسخ به این سوال که 
چنانچ��ه واردات کاالیی ممنوع ش��ود، تکلیف کاالهای 
ثبت و سفارش شده چیست؟، گفت: وقتی کاالیی ثبت و 
س��فارش می شود انجام سایر مراحل جز حقوق مکتسبه 
محس��وب می ش��ود و در صورت ممنوعیت واردات هم 
به ش��رط دارا بودن سایر شرایط می تواند اجازه ترخیص 
پیدا کنند.لطیفی ادامه داد: هر کاالیی که ثبت و سفارش 

شده، دارای قبض انبار بوده و منشا ارز آن مشخص باشد 
می تواند به گمرک اظهار ش��ود. بعد از اظهار به گمرک 
باید مجوزهای دیگر مورد نیاز قانونی اخذ ش��ود و با اخذ 
کد رهگیری بانک و پرداخت حق��وق ورودی اجازه وارد 
ش��دن به داخل کش��ور را پیدا کند.به نظر می رس��د که 
واردکنندگان تلفن همراه به نوعی مجوز واردات گوش��ی 
تلفن همراه را در آب نمک خوابانده اند تا به نوعی خود را 
در برابر تصمیمات غیر منتظره دولت ایمن کنند و بتواند 
در بهترین فرصت ممک��ن از برگ برنده ای که خود در 

اختیار دارند به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.
چقدرتلفنهمراهدرانبارهایمبادیورودیدپوشده ���

است
ای��ن روزها قیمت تلفن همراه در ب��ازار کمی صعودی 
شده است. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه پیشتر 

از بروز مش��کاتی در تامین ارز و ماندن گوش��ی های 
تلفن همراه در انباره��ای مبادی ورودی خبر داده بود. 
وی مدعی بود که گوش��ی های موج��ود در بازار کمتر 
از نیاز بوده و ممکن اس��ت بازار در ش��هریور امسال به 
چالش بخورد. اما این همه داستان واردات و بازار تلفن 
همراه نیست.سخنگوی گمرک گفته »بر اساس قانون 
جدی��د هر کاالیی بع��د از ورود به انبار تنها ۲ ماه برای 
ترخیص ش��دن زمان دارد. بعد از این مدت مش��خص 
جز کاالهای متروکه محس��وب شده و تحویل سازمان 
اموال تملیکی داده می شود. با این حساب به هیچ وجه 
منطقی نیس��ت که کارهای مربوط ب��ه ترخییص کاال 
انجام ش��ده باشد و واردکننده ای بخواهد آن را در انبار 
نگه دارد. چرا که در این صورت هزینه مالی س��نگینی 
را برای تحویل مجدد آن به خود باید بپردازد و سختی 

های فراوانی را باید به جان بخرد«.البته در گذشته کم 
نبودن��د واردکنندگانی که بعد از ترخیص کاال از مبادی 
ورودی حاض��ر به عرضه آنها در بازار نمی ش��دند. آنها 
با این روش س��عی داشتند که بازار را تشنه نگه داشته 
و ش��رایط را برای رشد بیش��تر قیمت ها فراهم کنند تا 
خود سود بیش��تری به جیب بزنند. اما به نظر می رسد 
که این روزها برنامه ریزی برای کس��ب س��ود حساب 

شده تر شده است.
همهمسافرینآیفونواردمیکنند ���

اما ممنوعیت واردات گوش��ی های با ارزش باالی 600 
دالر از دیگر انتقادات مطرح ش��ده از سوی فعالین بازار 
به عملکرد نظام تجاری کش��ور است. ممنوعیتی که در 
هفته های گذش��ته هم تش��دید شده اس��ت. بر اساس 
قانون اعامی از 10 تا ۳1 ش��هریور مس��افران از مبدا 
کشور عراق اجازه واردات گوشی تلفن همراه را ندارند. با 
این وجود واردات گوشی های مسافری از سایر کشورها 
همچنان مجاز اس��ت.لطیفی در اینباره گفته که گوشی 
های آیف��ون که معموال در ای��ن رده قیمتی قرار دارند 
اجازه ثبت و س��فارش نداشته و در عمل واردات آنها به 
کشور ممنوع اس��ت. عمده گوشی های آیفونی که این 
روزها در بازار موجود است مربوط به تلفن همراه هایی 
اس��ت که به صورت مسافری وارد کشور شده است. بر 
اساس قوانین موجود هم اکنون هر مسافر ساالنه اجازه 
واردات یک دستگاه گوشی تلفن همراه را به کشور دارد.
فعالین بازار مدعی اند که مصوبه دولت موجب شده که 
همه مسافرین خارجی به دنبال واردات آیفون باشند تا از 
طریق فروش آن در بازار سود خوبی به جیب بزنند. این 
در حالی است که با آزاد سازی واردات، شرایط عرضه و 

قیمت ها در بازار بهتر می شود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت:  از ۳۳۳ فروند 
هواپیماه��ای ناوگان طب��ق اعام س��ازمان هواپیمایی 
17۳ فروند هواپیما فعال اس��ت، ام��ا هواپیماهای فعال 
عما 116 فروند اس��ت و در ص��ورت ادامه این روند به 
تدریج تعداد آن کاهش می یابد.به گزارش فارس،مقصود 
اسعدی اظهار داشت:  از آن منظر که وارد قطعات هواپیما 
برای ش��رکت های هواپیمایی تحریم است، شرکت های 
هواپیمایی به س��ختی و از کانال های مختلف قطعه وارد 
کشور می کنند، اما چون امکان ثبت سفارش این قطعات 
وجود ندارد، گمرک نسبت به ترخیص این قطعات هواپیما 
اقدام نمی کند.وی ادامه داد: شرکت های تولیدکننده قطعه 
در  خارج از کش��ور با ثبت سفارش قطعات هواپیما را به 

شرکت های داخلی نمی دهند، به هر طریق که شده است 
قطعات را وارد گمرک می  کنیم، اما گمرک به دلیل نبود 
ثبت سفارش اجازه ترخیص نمی دهد.اسعدی سامانی ادامه 
داد: پیش از این رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی 
پیگیری از رئیس کل گمرک و با استفاده از ماده 4۲ قانون 
امور گمرکی نسبت به ترخیص برخی قطعات هواپیما از 
گمرک و با هم��کاری گمرک اقدام کرد، اما مجدداً و به 
تازگی گمرک جمهوری اسامی ایران اعام می کند که 
برای ترخیص قطعات بدون ثبت سفارش، از دولت مجوز 
الزم اس��ت.دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی اظهار 
داش��ت: در حال حاضر قطعاتی نظیر الس��تیک هواپیما 
در گمرک مانده اس��ت و گمرک هم ترخیص نمی کند. 

از س��وی دیگر برخی هواپیماهای فعال موجود به تدریج 
نیازمند الستیک هستند و یا هواپیماهایی که به سی چک 
رسیده اند، نیازمند قطعه هستند اما قطعات در گمرک مانده 
اس��ت و همین موجب می ش��ود که هواپیماها عملیاتی 
نش��وند و همین موضوع عاملی است که موجب کاهش 
عرضه هواپیما و صندلی پروازی شده است و دوره انتظار 
دریافت بلیت را بین 1۵ روز تا یک  ماه افزایش داده است 
که این ناش��ی از عملیاتی نشدن هواپیماها است. به هر 
حال هواپیما اگر قطعه نداشته باشد زمین گیر می شود و اگر 
برای این مشکل فکری نیندیشیم به تدریج هواپیماهای 
کش��ور زمین گیر می شوند.وی اظهار داشت: البته در این 
زمینه مذاکراتی با دادستانی تهران انجام داده ایم اما هنوز 

به نتیجه نرس��یده است.وی در پاسخ به این سؤال که در 
حال حاضر چند فروند هواپیمای زمین گیر داریم؟ گفت: 
از ۳۳۳ فروند هواپیماهای ناوگان طبق اعام س��ازمان 
هواپیمایی 17۳ فروند هواپیما فعال است، اما هواپیماهای 
فعال عما 116 فروند است و در صورت ادامه این روند به 
تدریج تعداد آن کاهش می یابد.وی در پاسخ به این سؤال 
که آیا الس��تیک هواپیما در داخل کشور تولید نمی شود؟ 
بیان کرد: برای برخ��ی از هواپیماها و تایپ های خاصی 
از هواپیما الس��تیک تولید می ش��ود، اما تعداد زیادی از 
هواپیماها نیز نیازمند الستیک های وارداتی است که امروز 
در گمرک مانده است و باید هر چه سریع تر تصمیم گیری 

شود تا تعداد هواپیماهای فعال و عملیاتی کاهش نیابد.

217 هواپیمای زمین گیر داریم
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

لوازم خانگی قاچاق، بامجوز وارد کشور می شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی:

رئی��س اتحادیه لوازم خانگی ب��ا بیان اینکه 
لوازم خانگ��ی به صورت قاچ��اق و با مجوز 
دولت وارد کش��ور می شود، گفت: اگر دولت 
واردات را هدفمن��د کن��د؛ عاوه بر اینکه به 
حقوق خ��ود در گمرکات و دارایی می رس��د 
باعث خواهد شد مردم کاالی بدون کیفیت 
خریداری نکنند.به گزارش ایلنا،اکبر پازوکی 
با اشاره به رکود حاکم در بازار لوازم خانگی، 
اظهار کرد: کاه��ش توان مالی مردم ریزش 
تقاضا ب��رای خرید را به همراه آورده اس��ت.
این فعال صنفی واردات در ش��رایط فعلی را 
اشتباه دانست و افزود: واردات باید به صورت 
هوش��مند صورت بگیرد به این معنا که باید 
مجوز واردات کاالهایی که توان تولید داخلی 
آنها وجود ندارد داده شود تا در نهایت واردات 
منجر به تولید در کشور شود؛ از سوی دیگر 
واردات لوازم خانگی که توانایی تولید داخلی 
آن وجود دارد اش��تباه است.وی با بیان اینکه 

لوازم خانگ��ی به صورت قاچ��اق و با مجوز 
دولت وارد کش��ور می شود، گفت: اگر دولت 
واردات را هدفمن��د کند؛ ع��اوه  بر اینکه به 
حقوق خ��ود در گمرکات و دارایی می رس��د 
باعث خواهد شد مردم کاالی بدون کیفیت 
خریداری نکنند.رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
ادامه داد: قاچاقچیان لوازم خانگی کاالهایی 
که س��ود دارند را وارد می کن��د این کاال در 
بیش��تر مواقع خدمات پس از فروش ندارند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا تمایل 
مردم برای خرید جنس ها دسته دوم افزایش 
پیدا کرده اس��ت؟ گفت: ق��درت خرید مردم 
تقلیل پیدا کرده است از این رو در خرید اشتباه 
می کنن��د و کاالهایی که در سمس��اری ها و 
امانت فروش��ی ها می خرند کاالهای استوک، 
رنگ ش��ده و تعمیری اس��ت و به نوعی دور 
ریختن پول اس��ت. قیمت کاالهای استوک 
پایین نیس��ت و هزینه تعمی��ر این کاالها و 

کاالهای دس��ته دوم باالست چراکه واردات 
قطعه نداریم.وی با اشاره به سخت گیری های 
م��ردم در هنگام خرید لوازم خانگی، تصریح 
کرد: کارخانه های تولیدی بازار مناسبی دارند 
از س��وی دیگر کیفیت تولیدات نیز افزایش 
پیدا کرده اس��ت اما شرایط مالی مردم باعث 
ش��ده اس��ت که آنها هرکاالیی را خریداری 
نکنن��د و عاوه  بر داش��تن خدم��ات پس از 
فروش ش��کل ظاهر آن نیز برای خریداران 
اهمیت دارد.پازوکی با بی��ان اینکه در تولید 
کاالهای ریز خانگی باکمبود مواجه هستیم، 
گف��ت: کول��رگازی، تلویزی��ون آل ای دی، 
ساید بای س��اید، س��رخ کن، همزن برقی، 
پنک��ه، میوه خش��ک ک��ن، پلوپز، گوش��ت 
کوب برقی، غذاس��از، چرخ گوشت، آرام پز و 
.... با مارک ه��ای مختلف به صورت قاچاق 
وارد کش��ور می ش��ود چراکه در این زمینه ها 
کمبود داریم و تولید داخلی س��لیقه مردم را 

ج��واب نمی دهد از این رو این اقام از طریق 
ماشین های ش��وتی، کوله برها و ته لنجی ها 
وارد می ش��ود.رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی 
تاکید کرد: کارخانه های تولیدکننده لوازم ریز 
لوازم خانگی باید نوع تولیدات و انواع تولیدات 
خود را افزایش بدهند.وی در پاس��خ به این 
پرسش که چند درصد بازار را کاالی قاچاق 
تصاحب کرده است؟ گفت: من آماری در این 
زمینه ندارم و متولی آن یعنی سازمان مبارزه 
با کاالی قاچاق باید در این زمینه اظهارنظر 
کند.ای��ن فعال صنفی با بی��ان اینکه احداث 
خط تولید جدی��د برای لوزام خانگی منطقی 
به  نظر نمی رس��د، گفت: واحدهای تولیدی 
ک��ه در گذش��ته س��رمایه گذاری کردند باید 
آنها را س��امان دهی کرد. تولید باید به سمت 
صادرات هدایت ش��ود؛ تولید قطعات به جای 
کااله��ای درش��ت در دنیا به ی��ک اولویت 
تبدیل ش��ده اس��ت هزینه راه ان��دازی یک 

خط تولید یخچال هزار میلیارد تومان است.
پازوکی ادامه داد: کاالهای صادراتی عبارتند 
از بخاری، آب گرمکن، کولر، یخچال، فریزر، 
لباس ش��ویی صادر می کنیم ام��ا این کاالها 
به چه کش��ورهای صادر می ش��ود؟ عراق و 
افغانس��تان مقصد صادراتی ما هس��تند. آیا 
امارات و عربستان خواهان یخچال تولیدی 
م��ا را می خرند؟ ب��دون تردید پاس��خ منفی 
اس��ت چراکه قیمت تمام شده کاالی ایرانی 
باالس��ت و آنها می تواند کاالهای مشابه ما 
را ب��ا قیمت مناس��ب از اروپ��ا وارد کند.این 
فعال اقتصادی با اش��اره به نرخ لوازم خانگی 
پرکاربرد در بازار، گفت: سایدبای ساید از ۲۲ 
تا 60 میلیون تومان، و یخچال های معمولی 
6 ت��ا ۲0 میلی��ون تومان، گاز ط��رح فر ۳ تا 
۵ میلیون توم��ان، گاز فردار 7 تا ۲0 میلیون 
تومان، گاز تو کار ۵ تا 11 میلیون تومان و اتو 

600 تا 1 میلیون تومان است.
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بانک و بيمه

تقدیر معاون رئیس جمهور از مدیریت 
قوی در بانک دی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از خدم��ات مدیرعامل بانک دی در 
جهت بهبود روند فعالیت و کاهش مشکات 
عدیده این بانک تقدی��ر کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک دی و به نق��ل از »ایثار«، دکتر 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشستی 
که با حضور معاونان و مدیران بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در سالن جلسات ستاد مرکز برگزار شد، 
ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در بانک 
دی، گفت: پیش از این بانک دی با مشکات 
عدیده ای مواجه بود که نارضایتی سهامداران را 
به دنبال داش��ت، اما امروز توانسته تا حدودی 
این مش��کات را مرتفع کند که اقدام بس��یار 
مهمی است.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با اشاره به این که بانک دی توانست با مدیریت 
ق��وی ترتیباتی اتخاذ کند ت��ا دو مجمع معوق 
این بانک برگزار شود، اظهار کرد: شرکت های 
زیرمجموع��ه این بانک نیز نظ��م خوبی پیدا 
کرده و حرکت مثبتی ش��روع شده که گزارش 
آن ارائه ش��د و پیرو این گزارش الزم است به 
جهت این عملکرد خوب از مسئوالن بانک دی 
تقدیر شود تا سایر بخش ها نیز تشویق شوند.
علیرضا قیطاس��ی مدیرعامل بانک دی نیز در 
این نشست گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک 
دی از ابتدای سال جاری به صورت شبانه روزی 
در پی عملیاتی کردن استراتژی ها و برنامه های 
م��دون بوده اند و خوش��بختانه در فاصله کمتر 
از ۵0 روز مجام��ع س��ال های 1۳۹۹ و 1400 
برگزار شد تا نماد بانک دی پس از حدود ۹ ماه 
بازگشایی شود که این خواسته مهم سهامداران 
بود.مدیرعام��ل بانک دی ادام��ه داد: در کنار 
این اقدامات، هش��ت کارگروه برای ساماندهی 
وضعیت و تحول بانک تش��کیل ش��د که در 
موضوع فروش اموال مازاد، وصول مطالبات و 
مسائل حقوقی به صورت تمام وقت مشغول به 
کار هستند تا بتوانیم در ماه های آینده کارنامه 

درخشان تری را ارائه دهیم.

آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه

اس��معیل برزنونی مدیر بانک��داری تجاری و 
شخصی آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی 
حس��اب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
کارآفرین را پایان ش��هریور ماه س��ال 1401 
اعام کرد. به گ��زارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، اس��معیل برزنونی مدیر بانکداری 
تجاری و ش��خصی با تأکید بر این که بانک 
کارآفرین همزمان با بیست و سومین سالگرد 
تاسیس بانک دومین دوره قرعه کشی حساب 
های قرض الحسنه پس انداز بانک را اجرایی 
خواهد کرد، گفت: سپرده گذاران برای شرکت 
در دومی��ن دوره قرعه کش��ی حس��اب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک تنها چهار روز 
فرص��ت دارند. وی با تأکید بر این که حداقل 
موجودی جهت شرکت در قرعه کشی حساب 
های قرض الحسنه پس انداز در دوره جاری، 
یک میلیون ریال خواه��د بود، افزود: بدیهی 
اس��ت جهت ش��رکت در قرعه کشی عاوه 
بر حفظ حداق��ل موجودی)صد هزار تومان(، 
طی ۳ م��اه یا ۹0 روز متوال��ی، مفتوح بودن 
حساب و داشتن حداقل موجودی در روز قرعه 
کشی ضروری اس��ت.حداقل موجودی برای 
شرکت در جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک کارآفری��ن یک میلیون ریال 
است و به ازای هر یک میلیون ریال در پایان 
هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور 

می شود. 

آخرین مهلت شرکت در جشنواره 
قرض الحسنه بانک سینا

    ب��رای ش��رکت در شش��مین جش��نواره 
حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز بانک 
س��ینا تنها تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 
۳1 شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با هدف 
ایجاد بسترهای مشارکت بیشتر هموطنان در 
امور عام المنفعه و ترویج فرهنگ پس��ندیده 
قرض الحسنه، ششمین جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز این بانک با میلیاردها 
ریال جوایز نقدی برگزار می شود. هموطنان 
می توانند تا پایان ش��هریور ماه س��ال جاری 
ب��ا مراجع��ه به تمام ش��عب بانک س��ینا در 
سراسر کشور ضمن افتتاح حساب یا تکمیل 
موجودی در این جشنواره شرکت و فرصت 
بهره مندی از جوایز ای��ن دوره را برای خود 

فراهم کنند.

اخبار

دکتر بهزاد ش��یری مدیرعامل پست بانک 
ای��ران در مراس��م دیدار و تجلی��ل از رضا 
اط��ری نائب قهرمان مس��ابقات کش��تی 
قهرمانی جهان در بلگراد ۲0۲۲ و مسئول 

باجه بانکی روستای شیرا از توابع شهرستان 
بابلسر که با حضور خانواده وی صبح امروز 
بیست و نهم شهریور ماه برگزار شد، اظهار 
داش��ت: خرس��ندیم که م��دال آور و نائب 
قهرمان کش��تی جهان از همکاران و عضو 
خانواده بزرگ این بانک اس��ت و مسئولیت 
خطیر خدمت رسانی به روستاییان و مناطق 
کم برخوردار را بر عهده دارد. شیری در این 
مراسم با اشاره به عاقه ملت شریف ایران 

به مدال آوری فرزندان ورزشکار این مرز و 
بوم در مسابقات جهانی گفت: یک ورزشکار 
تنه��ا متعلق به خانواده خود نیس��ت، بلکه 
متعلق به ملت است که باید با حفظ شان و 
جایگاه ویژه خود، الگوی رفتاری و اخاقی 
مناس��بی برای جوانان باش��د. وی در ادامه 
تصریح کرد: افتخار آفرینی شما در صحنه 
رقابت های ورزشی جهان ارزشمند است و 
بای��د در کنار آن، کار حرف��ه ای خود را به 

عنوان مسئول باجه بانکی روستایی شیرا که 
وظیفه ای خطیر در حمایت از اقشار آسیب 
پذیر روستایی است را دنبال کنید و مطمئن 
باش��ید که با حمایت و پش��تیبانی مدیران 
ارشد پست بانک ایران می توانید در توسعه 
اقتصادی منطقه خود مثمر ثمر باشید. رضا 
اطری نائب قهرمان مسابقات کشتی جهان 
نیز در این مراس��م ضمن قدردانی از ملت 
ش��ریف ایران و خانواده بزرگ پست بانک 

ای��ران در اس��تقبال پرش��ور از وی و دیگر 
کشتی گیران کشورمان در مسابقات کشتی 
جهان )بلگراد ۲0۲۲( گفت: کسب این مقام 
و مدال آوری را مدیون حمایت خانواده ام و 
تشویق آشنایان و اهالی روستاهای نقارچی 
محله و شیرا هس��تم که امیدوارم بتوانم با 
همت بیشتر و حمایت مسئوالن به صورت 
حرفه ای تر برای کس��ب مقام قهرمانی در 

دوره بعدی مسابقات جهانی اقدام کنم.

تجلیل مدیر عامل پست بانک ایران از رضا اطری 

رئیس کل بیمه مرکزی:

همایش بزرگ اربعین، نماد همبستگی یک ملت است 
و امسال به آزمونی برای صنعت بیمه نیز مبدل شد که 
به لطف خداوند از آن س��ربلند بی��رون آمد. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، 
مهن��دس مجید بهزادپور که در س��ندیکای بیمه گران 
ایران سخن می گفت، با اعام این مطلب افزود:پوشش 
بیمه ای ۸۲۵ مورد بستری در خاک عراق و ۲۸۳ مورد 
در ایران، در کنار درمان س��رپایی بیش از ۳700 نفر از 
زائران و نیز اختصاص حدود ۹00آمبوالنس برای ارایه 
خدمت به مردم ، گوش��ه ای از خدمات گسترده صنعت 
بیم��ه در همایش اربعین به ش��مار می رود. رئیس کل 
بیمه مرکزی با ابراز تاسف از فوت یکصد و شانزده تن از 
هموطنان در این همایش فراملی، تعداد جانباختگان بر 
اثر حادثه را ۳7 مورد عنوان کرد و اظهار داشت: خدمات 
بیمه ای در خاک عراق با تعامل گس��ترده شرکت های 
بیمه ایرانی و خدمات رسانی متنوع آنان بدون هیچگونه 
حاشیه ای در اختیار عزاداران حسینی قرار گرفته است. 
بر اس��اس این گزارش، مهندس بهزادپور که در مراسم 
گش��ایش رسمی ساختمان جدید سندیکای بیمه گران 
ایران حضور داش��ت با تاکید بر اهمیت نهاد مس��تقل 
صنفی صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: اهداف و وظایف 
س��ندیکای بیمه گران ایران به نوعی مکمل ماموریت 
های بیمه مرکزی است و تعامل سازنده این دو مجموعه 
می تواند زمینه توسعه صنعت بیمه را فراهم کند. رئیس 
شورای عالی بیمه با برشمردن مسئولیت های نهادناظر 
و س��ایر ارکان صنعت بیمه در چش��م انداز سند تحول 
کان کشور، مبارزه با فساد را از اصلی ترین برنامه های 
بیمه مرکزی اعام کرد و گفت: تحول دیجیتال، توسعه 
خدمات بیمه ای، نظارت موثر و هوشمند، کاهش تصدی 
گری و مردمی سازی صنعت بیمه از دیگر اهداف پیش 

بینی شده نهادناظر صنعت بیمه به حساب می آید. وی 
تعامل بین نهادهای بیمه ای را زیرساخت تحول گرایی 
ارزیابی کرد و افزود: توسعه سرمایه های انسانی در کنار 
افزایش س��طح تعامات بین المللی و تقویت دو بخش 
آم��وزش و فن آوری از اولویت های دیگر ماس��ت که 
به همگانی سازی محصوالت بیمه ای و جذب اعتماد 
عمومی منتهی خواهد شد. مهندس بهزادپور در بخش 
دیگری از س��خنان خود، پرداخت خسارات سریع و به 
دور از تش��ریفات رایج را از مصادیق بارز فرهنگسازی 
بیمه ای عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت اعتماد و باور 
عمومی یک اصل مهم است که سندیکای بیمه گران 
ایران در این خصوص نقش مهمی را بر عهده دارد. وی 
سطح توقعات حاکمیت و مردم را از صنعت بیمه، نشانگر 
اهمیت ماموریت آرامش بخشی و اطمینان آفرینی این 
صنعت دانست و افزود: باال رفتن سطح توقعات از صنعت 

بیمه می تواند مانند موتور محرکه توسعه خدمات و تنوع 
محصوالت بیمه ای عمل کند. رئیس کل بیمه مرکزی 
در بخش دیگ��ری از بیانات خود از ارکان صنعت بیمه 
خواس��ت که پرقدرت تر از قبل با تمرکز بر محورهای 
» رس��یدگی به حوادث رانندگی« ،» ارایه خدمات بهتر 
به مردم در رش��ته بیمه درمان« و » کمک به س��اخت 
مس��کن اجتماعی« در راستای پیش��برد اهداف کان 
دول��ت و در چارچوب مطالبات مردمی حرکت کنند. در 
ادامه این نشست، دکتر هادی قوامی _ معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی_ با قدردانی 
از خدم��ات گس��ترده صنعت بیم��ه در همایش بزرگ 
اربعین به اهمی��ت نقش صنعت بیمه در رفاه اجتماعی 
اش��اره کرد و افزود: مجلس و دولت با هم اندیش��ی و 
رایزنی، مراقبت می کنند تا بار عوارض یا مالیات اضافی 
به صنعت بیمه کمتر ش��ود. وی خاطرنشان کرد: پیاده 

س��ازی نظام حاکمیت ش��رکتی به خصوص در حوزه 
ش��فافیت اقتصادی یک ضرورت غیرقابل انکار است. 
معاون وزیر اقتصاد، اس��تقرار نظام شایسته ساالری را 
نقطه پایان چالش ه��ای مدیریتی عنوان کرد و گفت: 
کاه��ش انحرافات، تخلفات و حواش��ی دیگ��ر در گرو 
تقویت بخش نظارت و راه اندازی س��امانه واحد نظارت 
هوشمند اس��ت. دکتر قوامی در پایان تنوع محصوالت 
بیمه را جاذبه صنعت بیمه توصیف کرد و اظهار داشت: 
رفتار صنعت بیمه باید کارآفرینانه و همراه با دید توسعه 
گرایانه باشد. بر اس��اس همین گزارش در این نشست 
که به مناسبت گشایش ساختمان جدید سندیکای بیمه 
گران ایران برگزار ش��ده بود، دکتر سید محمد کریمی 
با تقدی��ر از حضور مدیران ارش��د اقتصادی و بیمه ای 
به تشریح عملکرد سندیکا پرداخت و خاطرنشان کرد: 
صنعت بیمه در ش��رایط حاضر به درک متقابل دستگاه 
های اجرایی نیاز دارد و رفتار نهادهای قانونگذار باید به 
گونه ای باشد که منافع بیمه گران و بیمه گذاران حفظ 
شود. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با ارائه گزارش 
تفصیل��ی از فعالیت صنعت بیم��ه در راهپیمایی بزرگ 
اربعین از تاش تمامی دس��ت اندرکاران قدردانی کرد 
و افزود: منابع صنع��ت بیمه در خدمت امنیت افزایی و 
اطمینان آفرینی آحاد جامعه است که باید از این گنجینه 
ارزش��مند صیانت شود. دکتر سید محمد کریمی ضمن 
تقدیر از مدیران اسبق و دبیرکل پیشین سندیکای بیمه 
گران ایران، توس��عه این نهاد صنفی باسابقه در صنعت 
بیمه را محصول یک تفکر توس��عه گرایانه دانس��ت و 
گفت: صنعت بیمه در مسیر بلوغ کامل و شکوفایی قرار 
دارد و با توجه به س��رمایه های انس��انی کارآمد و بهره 
گی��ری از علم و فناوری روز دنیا به زودی جایگاه ویژه 

خود را در اقتصاد کان کشور تثبیت خواهد کرد.

تعامل بین ارکان صنعت بیمه، زیرساخت تحول گرایی است
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روز نامه صبح ايران

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

تعبیر »به من چه« و »به تو چه« همان گرایش فردگرایی است
به مناس��بت فرارس��یدن ایام عزاداری حض��رت اباعبداهلل 
الحسین علیه السام در سلسله مطالب »پیام های حماسه 
حسینی« به واکاوی زمینه ها و اهداف نهضت سرخ حسینی 
می پردازیم. عاش��ورا نه یک حادثه که یک فرهنگ است؛ 
فرهنگی برخاس��ته از متن اس��ام ناب محمدی که نقش 
حیاتی را در استحکام ریش��ه ها، رویش شاخه ها و رشد بار 
و برهای آن ایفا کرده اس��ت. نهضت عاش��ورا هیچ گاه در 
محدوده زمان و جغرافیای خاصی محصور نمانده است، بلکه 
همواره الهام بخش تش��ّیع در راستای حرکت ها، جنبش ها 
و قیام های راس��تین ش��یعه بلکه بس��یاری از نهضت های 
آزادی خواهان��ه دیگ��ر در برابر کانون های ظل��م و کفر و 
نفاق بوده است. علما و اندیشمندان مسلمان همواره برای 
حراس��ت از کیان فرهنگ عاش��ورا، نه فقط آن را در طول 
اعصار متمادی بازگو کرده است، بلکه حتی به بازسازی آن 
و پاسداری از ارزش های ناشی از آن پرداخته است. بازسازی 
مضامین و مفاهیم بلند فرهنگ عاشورا در هر عصر و زمانی 
به فراخور حال آن زمان، تأثیر بسیار شگرف و سازنده ای در 
راه پیشبرد اهداف مقدسی همچون نشر معارف و فرهنگ 
اس��ام ناب، بر جای نهاده است. تاریخ شیعه گواه صادق و 
روشنی از این بازس��ازی ها است. گفتار آیت اهلل مصباح در 
عین برخورداری از صاب��ت و متانت، بی پیرایگی خاص 
خود را داشت، و از برکات وجود شخصیت گرانقدری نشأت 
می یافت که زبانش بیان قرآنی، دلش ماالمال از عشق الهی، 
و جانش لبریز از محبت و ارادت به حضرت ختمی مرتبت 
)ص( و اه��ل بیت عصمت و طهارت )ع( بود. درصددیم به 
مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین 
علیه السام در سلسله مطالب »پیام های حماسه حسینی« 
به واکاوی زمینه ها و اهداف نهضت سرخ حسینی بپردازیم. 
آنچه در ادامه می خوانید بخش بیس��ت و س��وم از سلسله 
درس های عاش��ورایی آیت اهلل محمدتق��ی مصباح یزدی 
می باشد که در ماه محرم 14۲1 ایراد گردید: در قرآن کریم، 
ده ها آیه پیرامون امر به معروف و نهی از منکر با تعبیرات و 
آهنگ های مختلف نازل شده است، که از میان این آیات، دو 
آیه از سوره توبه را انتخاب کرده ام، و به اندازه ای که در این 
جلسه فرصت باشد درباره این آیات عرایضی تقدیم می کنم؛ 
البته، چون مطالب پیرامون موضوع مورد بحث در این آیات 

زیاد است، آن ها را فهرست وار عرض می کنم.
معنایاصطالحیامربهمعروفونهیازمنکر ���

مفهوم »امر به معروف و نهی از منکر« چیس��ت؟ معنای 
عبارت امر به معروف به ظاهر برای ما خیلی روشن است. 
ام��ر به معروف یعنی امر کردن و فرمان دادن به خوبی ها، 
و نهی از منکر یعنی نهی کردن از زش��تی ها. اما در مسیر 
تحول واژه ها، معنای آن ها گاهی توس��عه و گاهی تضییق 
داده می ش��ود. در برخی موارد، اس��تعمال یک واژه باعث 
می ش��ود که مفه��وم آن از مقتضای اصلی خود، وس��عت 

بیش تری پیدا کند. در این جا اتفاقاً همین طور است. فقهاء 
و بزرگان وقتی پیرام��ون موضوع امر به معروف و نهی از 
منکر بحث می کنند، می گویند در کلمه امر، مفهوم علو و 
یا استعا، مستتر است؛ یعنی کسی که امر می کند، یا باید 
برتری بر مأمور داشته باشد، یا خود را در چنین مقامی قرار 
دهد و از موضع باال امر کند. خواهش و استدعاکردن »امر« 
نیس��ت، این که بگوید »من خواه��ش می کنم این کار را 
بکنید« امر نیس��ت. مقتضای کلمه امر این است که باید 
به صورت استعا باشد. حتی بعضی از فقها احتیاط کرده و 
می گویند تکلیف امر به معروف و نهی از منکر زمانی تحقق 

می یابد که، آمر »عن استعاء« امر کند.
طیفمراتبامربهمعروفونهیازمنکر ���

وقتی حکمت وجوب امر به معروف و نهی از منکر و موارد 
استعمال آن را در آیات و روایات ماحظه می کنیم، شاهد 
نوعی توس��عه در مفهوم این واژه هستیم. به عنوان نمونه، 
برخ��ی مراتب امر به معروف و نه��ی از منکر در روایات را 
بیان می کنم، تا توس��عه در مفهوم ام��ر به معروف و نهی 
از منکر مشخص ش��ود.1. احساس قلبی؛ هنگامی که در 
روایات شریفه مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بررسی 
می کنیم، اولین مرتبه این وظیفه به خصوص نهی از منکر 
انکار به قلب اس��ت، یعنی زمانی که انسان گناه، زشتی و 
انحرافی را در جامعه می بیند، در دل خود آن را تقبیح کرده و 
احساس ناراحتی کند؛ این اولین مرتبه نهی از منکر است.۲. 
اظهار ناراحتی؛ بر اساس آنچه در روایات آمده، در مرتبه بعد 
انسان باید ناراحتی خود را در چهره ظاهر کند. وقتی انسان 
در جامعه با کار زش��تی روبرو می شود و گناهی را می بیند، 
باید عاوه بر انکار درونی، ناراحتی و اشمئزاز خود را با اخم 
و در هم کش��یدن چهره اظهار کند. در روایتی وارد ش��ده 
که، اگر کسی با گناهی مواجه شد و پیشانی خود را در هم 
نکش��ید، و اخم نکرد، آن پیشانی در آتش جهنم چروکیده 
خواهد ش��د. پس مرتبه دوم این اس��ت که بعد از انکار به 
قلب، اثر انکار قلبی در چهره ظاهر ش��ود.۳. اظهار به زبان؛ 
مرتبه س��وم، به زبان آوردن و تذکر دادن اس��ت، که خود 

مراتبی دارد. در مرحله اول، چنان که ش��رایط مناسب بود 
و زمینه های الزم برای تأثیرگذاری وجود داش��ت، با زبانی 
لّین و نرم، معروف و منکر را تذکر بدهد؛ و اگر تذکر با زبان 
لّین اثر نداشت، در مرحله بعد، باید با لحنی شدیدتر، از منکر 
جلوگیری کرد. 4. برخورد فیزیکی؛ اگر تذکر شفاهی در فرد 
خاطی اثر نکرد، مرحله بعد، برخورد فیزیکی است. این مرتبه 
دیگری از امر به معروف و نهی از منکر است که اگر امر به 
معروف و نهی از منکر به صورت تذکر و برخورد لفظی اثر 
نکرد و شرایط مناسبی وجود داشت و امر به معروف و نهی 
از منکر برخورد فیزیک��ی می طلبد، باید این برخورد انجام 
پذیرد. البته در جامعه اسامی که دولت و حکومت اسامی 
وجود دارد، برخورد فیزیکی باید از طرف مقامی رسمی، و با 
مجوز رسمی انجام شود.۵. جهاد؛ مراحلی که تا کنون ذکر 
ش��د، همه در موارد متعارف امر به معروف و نهی از منکر 
اس��ت؛ اما مراتب دیگری از امر به معروف و نهی از منکر 
در روایات ذکر ش��ده که شامل جهاد هم می شود. به طور 
کل��ی همه انواع جهاد، از مصادیق امر به معروف و نهی از 
منکر است. حتی جهاد ابتدایی که یک جهادی روشنگرانه 
اس��ت و هدف آن از بین بردن موانع هدایت مردم اس��ت، 
آن ه��م در واقع نوعی امر به معروف اس��ت؛ زیرا در جهاد 
ابتدایی، جامعه به آنچه حق اس��ت، وادار شده، و به سوی 
راه صحیح هدایت می گردد. هم چنین جهادی که به عنوان 
دفاع است، نیز نوعی نهی از منکر است؛ زیرا جهاد دفاعی، 
برای این اس��ت که حق در جامعه باقی مانده و محکوم به 
کفر، انحراف و ضالت نش��ود. یکی دیگر از اقسام جهاد، 
جهاد با اهل بغی یا جهاد بغات است، بُغات کسانی هستند 
که در داخل کشور اسام دست به آشوب و کشتار می زنند 
و باید با آن ها جنگید که این نیز یکی دیگر از مصادیق نهی 
از منکر است. زیرا با فسادی که در اثر آشوب اخال گران 
در جامع��ه به وجود می آید، مب��ارزه می کند و جلوی آن را 
می گیرد. هم چنین جهاد مصادیق خاصی دیگری نیز دارد، 
که ممکن اس��ت به ندرت اتفاق بیفتد. مثًا اگر در شرایط 
خاصی در گوشه ای از جهان، اساس اسام به خطر بیفتد، 
در این جا دولت اسامی و مسلمانان، باید جلوی آن فساد 
را بگیرند. اگر در زمانی یا س��رزمینی دولت اسامی وجود 
نداشته باش��د، یا دولت اسامی ضعیف و ناکارآمد است و 
قدرت برخورد با منکرات را ندارد، و مردم احساس می کنند 
در این سرزمین اسام در خطر است، در این جا مردم باید 
ب��رای نهی از منکر قیام کنند، تا حقیقت اس��ام و احکام 
اسام باقی بماند و ارزش های اسامی در جامعه احیا شود. 
6. حرکت ش��هادت طلبانه؛ گاهی ممکن است در جامعه 
دولت اس��امی قوی، که بتواند جلوی فس��اد اعم از فساد 
در عقیده و یا فس��اد در عمل را بگیرد، وجود نداشته باشد، 
یا اصًا دولت کفر حاکم باشد و یا اگر کسانی به نام دولت 

اسامی حکومت می کنند.

اسالم، نگرش جامعه گرایی را تقویت می کنند؛
فرهنگی
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

»زیگموند فروید« که بود؟
زیگموند فروید، روان کاو معروف اتریش��ي در 6 مه 
1۸۵6م از پدر و مادري یهودي در چکسلواکي به دنیا 
آمد و در چهارسالگي به همراه خانواده اش به وین در 
اتریش رفت.وقتي که فروید دوران دبیرس��تان را به 
پایان رس��انید، میل به شناخت انسان، او را به سوي 
آموزش تحقیق درعلم فیزیولوژي و کالبدشناس��ي 
کش��اند و براي این منظ��ور، در هفده س��الگي در 
دانشکده پزشکي ثبت نام کرد.فروید در ابتدا تمایلي 
به طب نشان نمي داد و به تحقیق خالِص علمي عاقه 
بیشتري داشت.بااین حال از ۲۹ سالگي کار خود را به 
عنوان طبیب متخصص اعصاب آغاز کرد و پس از 
چندي در درمان بیماري هاي رواني و نیز در رش��ته 
روان شناسي تبحر پیدا کرد.از سال 1۸۹۵م تا پایان 
عمر، فروید، سخت به کار دانش نوین روان شناسي 
و روان کاوي مش��غول بود.او نظریه ها و عقیده هاي 
خ��ود را بر تجربه هایی که از درمان بیماران خویش 
به دس��ت مي آورد پایه گ��ذاري نمود.فروید به این 
نکته پ��ي برد که نتایج آزمایش هاي بالینِي بیماران 
رواني براي تش��خیص بیماري کافي نیست و تنها 
کاربرد جراحي و میکروسکوپ نمي تواند همه مسائل 
مغز را بگشاید.ش��یوه اي که فروید براي بهبود این 
بیماران ابتکار کرد این بود که در حالي که بیمار در 
حال استراحت مطلق و هوشیار بود از او مي خواست 
افکاري که از مغزش مي گذرد مسلس��ل وار به زبان 
آورد.این شیوه که عبارت از کشاندن اندیشه از ضمیر 
ناخودآگاه به ضمیر آگاه است، به زودي به نام تحلیل 

رواني یا روان کاوي معروف شد.

تمرين ارکستر ملی ايران عکس: تسنيممشاهير

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران )۱۷۶(
حجه االسام والمسلمین موسوی مطلق: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم َو اَل َیْنَقِطُع َعَدُدَها 
درودی که شماره اش قطع نشود؛ از جمله 
ان��واع صل��وات صلوات��ی با ش��ماره های 

نامنقطع اس��ت چرا که چه��ارده معصوم 
صل��وات اهلل علیه��م اجمعی��ن لحظه ای 
و کمت��ر از لحظه ای از خداوندمتعال جدا و 
العیاذ باهلل غافل نیستند پس درود و صلوات 

ب��ر آنان نیز لحظه ای ن��ه در عدد و نه در 
زم��ان قطع نمیگردد و ای��ن گونه صلوات 
فرس��تادن ب��ر رس��ول اهلل و ال او علیهم 
صلوات اهلل جز از ناحیه خدا و فرشتگان برا 

آنان مقدور نیست اال مومنی که از حجاب 
زمان و امثالهم عبور کرده باش��د. صلوات 
بی عدد بسیار مجرب و موثر و همواره مورد 

سفارش اولیاء الهی بوده است.
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رس��انه ه��ای صهیونیس��تی اعام کردن��د که عدم 
اس��تخراج گاز از می��دان کاری��ش ب��ه دالیل فنی 
نیس��ت، بلکه تهدید نصراهلل بر رژیم صهیونیس��تی 
تأثیر گذاشته است. به گزارش رأی الیوم، رسانه های 
صهیونیستی اعام کردند که رژیم صهیونیستی بعد 
از تهدیدات س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان، استخراج گاز را به بهانه های فنی متوقف کرد. 
رس��انه های عبری زبان افزودند: یائیر الپید به دنبال 
امضای توافق با لبنان اس��ت، ام��ا در حال حاضر به 

نظر می رس��د رژیم صهیونیستی، تهدیدات دبیر کل 
حزب اهلل لبن��ان را جدی گرفته و اس��تخراج گاز را 
متوقف کرده است. »تس��فی یحزکیلی« کارشناس 
مسائل عربی شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی 
در این باره گفت: عدم استخراج گاز از میدان کاریش 
به دالیل فنی نیست، بلکه تهدید نصراهلل بر اسرائیل 
تأثیر گذاش��ته است. وی افزود: بله، اسرائیل خواهان 
استخراج و توافق بود، اما این امر اتفاق نیفتاد و اکنون 
تماس هایی برای س��رعت بخش��یدن به مذاکرات و 

حصول توافق در حال انجام اس��ت. در این راس��تا، 
روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که ایاالت 
متحده آمریکا پیش��نهاد جدیدی را برای حل بحران 
تعیین مرزهای دریایی به رژیم صهیونیستی و لبنان 
ارائه کرده است. همچنین میشل عون، رئیس جمهور 
لبنان تاکید کرد که مذاک��رات برای تعیین مرزهای 
دریایی با رژیم صهیونیس��تی در مراحل پایانی خود 
قرار دارد. سید حسن نصراهلل در بخشی از سخنانش 
به مناس��بت روز اربعین حس��ینی به مناقشه مرزی 

بین لبنان و فلس��طین اشغالی پرداخت و با اشاره به 
اینکه لبنان در برابر فرصتی طایی و تکرار نش��دنی 
اس��ت، گفت: ما پیامی بسیار جدی در قبال هرگونه 
اس��تخراج گاز از میدان کاریش، قبل از اینکه لبنان 
به مطالبات بر حق خود برس��د، ارس��ال کردیم. سید 
حسن نصراهلل تاکید کرد: ما به رژیم صهیونیستی در 
خصوص استخراج گاز از میدان کاریش قبل از اینکه 
لبنان به حقوق خود برس��د، هش��دار می دهیم و این 

یک خط قرمز است.

رژیم صهیونیستی بعد از تهدیدات حزب اهلل استخراج گاز را متوقف کرد
رسانه های صهیونیستی فاش کردند؛

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی گفت: انتظار می رود مس��ئوالن مربوطه با برنامه ریزی بهتر در س��ال آینده کاستی های 
زیرساختی و خدماتی موجود به زائران اربعین را مرتفع کنند. به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
ش��ورای اسامی )سه شنبه ۲۹ ش��هریورماه( در صحن علنی مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به برگزاری پرشکوه 
راهپیمایی اربعین حس��ینی گفت: برگزاری پرش��کوه مراسم عزاداری شهادت سید الش��هدا در کشور عراق بار دیگر اتحاد 
اعتقادی شیعیان سراسر جهان حول محور نور تابان اهل بیت را به جهانیان نشان داد. وی تصریح کرد: عاقه مردم به امام 
حسین )ع( تفرقه افکنی ها را خنثی و دشمنان اسام و مسلمین را ناامید و سرخورده می سازد. ملت شریف ایران با وجود 
برخی مش��کات و س��ختی های موجود امسال پرشورتر از گذشته خود را به کربا رساندند و در راهپیمایی با شکوه اربعین 
حس��ینی حاضر ش��دند. قالیباف تأکید کرد: از مسئوالن مربوطه انتظار می رود با توجه به عاقه روز افزون مردم به شرکت 
در این مراس��م معنوی و سیاس��ی با برنامه ریزی بهتر در سال آینده کاستی های زیرساختی و خدماتی موجود به خصوص 
در مرزها را مرتفع کنند تا س��یل مش��تاقان امام حسین بتوانند با کمترین سختی در مراسم پرشکوه اربعین حسینی حاضر 
ش��وند. رئیس مجلس ش��ورای اسامی ادامه داد: ملت عراق نیز با تمام وجود و با عشق خالص به زائران اباعبداهلل خدمت 
رس��انی کردند و همچون س��الهای گذشته مهمان نوازی شایسته ای از عموم زائران عتبات عالیات به نمایش گذاشتند که 
اینجان��ب به نمایندگی از مردم ایران وظیفه خود می دانم از همه مس��ئوالن و م��ردم عراق به خاطر این خدمت بی منت 
خاضعانه کمال تشکر را داشته باشم. وی افزود: این راهپیمایی به لطف خداوند هر سال پرشکوه تر از سالهای قبل برگزار 
می ش��ود و پیوندهای محکم و قلبی ملت های مختلف به خصوص ملت ایران و عراق، پیش��رفت اسام خواهی ملت ها را 
نشان خواهد داد. قالیباف عنوان کرد: همچنین به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره امام )ره( و شهدای 
سرافراز ایران عزیز را گرامی می دارم و به تمامی آزادگان و جانبازان و یادگاران دفاع مقدس درود می فرستم. رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی اظهار کرد: جاودانه بودن یاد شهدا سنت تغییر ناپذیر الهی است و غبار زمان هرگز نخواهد توانست یاد 
و خاطره ش��هدای واالمقام را از ذهن و ضمیر ایران پاک کند. پاک ترین فرزندان ایران در راه دفاع ارزش های اس��ام و 
انقاب اسامی و برای عزت و امنیت مردم از جان خود گذشتند و خون مقدس آنان تا ابد جوانان را در بر داشتن گام های 
اس��توار در راه حق و هراس نداش��تن از دش��منان دعوت خواهد کرد. وی گفت: بارها گفته ایم و باز هم باید تاکید کنیم که 
فرهنگ دفاع مقدس راهگش��ای مشکات امروز ماس��ت، اگر همان روحیه خداباوری و مردم باوری آن سال ها را در اداره 
کشور و حل مشکات اقتصادی به کار بگیریم خواهیم توانست گره از زندگی مردم باز کنیم. قالیباف تاکید کرد: باورهای 
برخاسته از جهاد، شهادت و شیوه های مدیریتی مردمی در دفاع مقدس، گمشده امروز ماست و بازگشت به آن تنها راهی 
است که می تواند پیشرفت و توسعه را همراه با عدالت برای مردم به ارمغان بیاورد. رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره 
به حادثه درگذش��ت »مهس��ا امینی« بیان کرد: در پایان درگذش��ت خانم مهسا امینی را به خانواده محترم وی تسلیت می 
گویم، درگذش��ت وی داغی بر دل های ما گذاشت و از ساعت اول اطاع نمایندگان از وقوع حادثه، ارکان نظارتی مجلس 
با حساس��یت تمام فرایند رس��یدگی به این حادثه را در دس��تور کار خود قرار دادند. اینجانب مجدداً تاکید می کنم رسیدگی 
دقیق و اطاع رسانی تمامی ابعاد پرونده درگذشت مهسا امینی ضروری است. وی عنوان کرد: الزم است کمیسیون امور 
داخلی مجلس شورای اسامی با حداکثر دقت و موشکافی کامل تمامی زوایا در سریع ترین زمان ممکن وظیفه کارشناسی 
خود را برای اطاع نمایندگان به مردم ش��ریف ایران گزارش کنند. قالیباف تأکید کرد: همچنین کمیس��یون مذکور وظیفه 
دارد عاوه بر بررس��ی مصداقی درگذش��ت مرحوم مهس��ا امینی، برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد فرآیندها و شیوه 
اجرا در گش��ت های امنیت اخاقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررس��ی قرار دهد تا برای رفع ش��دن مشکات موجود 
در چگونگی اجرای آن اقدام شود. رئیس مجلس شورای اسامی افزود: متأسفانه دستگاه های متعدد فرهنگی و اجتماعی 
در مقوله حجاب، وظایف ایجابی خود را به درس��تی انجام نمی دهند. در چنین ش��رایطی مواجهه با هنجار شکنی ها نیاز به 
برنامه ریزی دقیق تر با ضوابطی روشن و استفاده از نیروهای آموزش دیده توسط فرماندهی کل انتظامی دارد تا با مسئولیت 
پذیری کامل از اعمال سلیقه های شخصی و خطاهای فردی و سیستمی جلوگیری کند تا این اقدامات مورد پذیرش مردم 
عزیز و نجیب ایران قرار گیرد. وی تصریح کرد: یادآوری این مهم الزم است که دشمن هم مانند رویه همیشگی خود به 
دنبال موج سواری از هر اتفاقی است و التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در کشور را در دستور کار خود قرار داده است. متأسفانه 
عده ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در جهت خواست دشمن حرکت می کنند اما مردم عزیز ما هوش سیاسی خود را 
نش��ان دادند و تفاوت بین دلس��وزی و منفعت طلبی را می فهمند و با منافقان نیز که زمانی خودشان چند هزار نفر از مردم 
عادی را شهید کردند و حاال داعیه دار درگذشت یک نفر شدند، همکاری نکرده و با اشک تمساح رسانه وابسته به حکومت 
کودک کش سعودی گریه نمی کنند. قالیباف اضافه کرد: از روز اول رئیس جمهور کشور، تیم دولت، مجلس و قوه قضائیه 
مجدانه پیگیر علل این حادثه و مشخص شدن مقصران بودند. زمان نشان خواهد داد که اعتماد مردم درست بوده و همه 
دس��تگاه های کش��ور در پیگیری این مسئله کوچک ترین اغماضی نخواهند کرد. به امید خدا مجلس نیز این اتفاق را برای 
روش��ن ش��دن موضوع و اصاحات مورد نظر ساختارها و فرآیندها مورد رس��یدگی قرار می دهد و مردم نیز اجازه هیچ نوع 

سوءاستفاده را به دشمنان و همراهان آنان نخواهند داد.

کاستی های خدماتی به زائران اربعین برطرف شود
قالیباف در نطق پیش از دستور:

مقام روس، تاش مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای معرفی 
ایران به عنوان مقصر اصلی شرایط کنونی برجام را غیرمنصفانه دانست 
و تأکید کرد: وضعیت کنونی برجام، نتیجه ش��رایط داخلی آمریکاس��ت. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان«، »میخائیل اولیانوف«، نماینده روس��یه در 
سازمان های بین المللی در شهر ویِن اتریش در واکنش به اظهارات اخیر 
»جوزف بورل«، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات 
رف��ع تحریم ها در وین تأکید کرد: وضعیت کنونی و عدم پیش��رفت در 

مذاکرات بیش��تر ناشی از اوضاع داخلی آمریکاست. وی بامداد سه شنبه 
در توئیتر خود نوش��ت: گرفتن انگش��ت )اتهام به س��وی ایران(، ظاهراً 
نش��انه ای از به بن بست رسیدن مذاکرات وین است. اگر چنین است )و 
مذاکرات به بن بس��ت خورده(، نتیجه عوامل گوناگونی اس��ت. اولیانوف 
با اش��اره به تاش مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا برای معرفی 
ایران به عنوان عامل اصلی شرایط کنونی مذاکرات تأکید کرد: تاش ها 
ب��رای انداختن تمام تقصیرها بر گردن ایران منصفانه نیس��ت. او بدون 

نام بردن مس��تقیم از آمریکا افزود: )وضعی��ت کنونی( مذاکرات بیش از 
حد به وضعیت سیاس��ت داخلی یک ش��رکت کننده دیگر، وابسته شده 
اس��ت. جوزف بورل در گفت وگو با نش��ریه پولیتیک��و گفته بود: »هیچ 
پیشرفت عمده ای در مذاکرات در آینده ای نزدیک پیش بینی نمی کند« 
و همچنین مدعی ش��ده بود که دیدار با رئیس جمهور ایران در حاش��یه 
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل هم نمی تواند تأثیری در پیش��رفت روند 

مذاکرات رفع تحریم ها داشته باشد.

رئیس جمهور روس��یه گفت فقیرترین کش��ورها بیش��ترین ضرب��ه را از 
سیاس��ت های هژمونیک و تحریم ها متحمل ش��ده اند و خود کشورهای 
غربی هم ش��دیدا تحت تاثیر سیاس��ت های تحریمی  شان قرار گرفته اند. 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در مراسم پذیرش استوارنامه ۲4 
سفیر جدید در این کشور، در خصوص تحریم های ضد روسی غرب گفت 
این تحریم ها کش��ورهای غربی و فقیرترین کش��ورها را تحت تاثیر قرار 

داده اس��ت. وی با بیان این که »نظم جهانی در حال تغییر است و جهان 
در حال گذار به س��مت نظم چند قطبی اس��ت که به مسیر غالب توسعه 
تبدیل می ش��ود«، تصریح کرد: تنها کشورهایی مخالف این گذار هستند 
ک��ه می خواهند هژمونی خود را حفظ و جهان را کنترل کنند. به گزارش 
خبرگزاری »اسپوتنیک«، پوتین در ادامه گفت فقیرترین کشورها بیشترین 
ضربه را از سیاست های هژمونیک و همچنین تحریم های غرب متحمل 

شده اند و خود غرب هم شدیدا تحت تاثیر سیاست های تحریمی اش قرار 
گرفته است. او خاطرنشان کرد موانعی که تحریم های غرب برای حمل و 
نقل انرژی، غات و کود ایجاد کرده، بر کشورهای بیگناه در حال توسعه 
و فقیر تاثیر منفی گذاشته است. وی افزود: خودداری اتحادیه اروپا از پاسخ 
به پیش��نهاد روس��یه برای انتقال ۳00 هزار تن کود شیمیایی به صورت 

رایگان از بنادر اروپایی به کشورهای در حال توسعه، اوج بدبینی است.

ادامهازصفحهیک ���
...مایی که خانه رس��انه های رسمی مان دیری است در حال آوار است و ما 
آواره خیمه و کانکس فضای مجازی شده ایم. توجه نداریم که این برساخته 
هایی است که دیگران برای ما برپا کرده اند تا ظاهر انسان دوستی بگیرند 
و در این تظاهر، ظهور و توسعه قدرت نرم خود را –بی صدا- جشن بگیرند. 
جش��نی که قربانی اش افکار عمومی مردمان��ی خواهد بود که –بی خبر- 
پذیرای هر خبری می ش��وند. خبر هایی که گاه، حرف به حرفش بر اساس 
یک مهندسی خاص، کد گذاری می شود. کد هایش هم در ذهن و ضمیر ما 
باز می شود تا راه حقیقت یابی را ببندد. واقعیت این است که امروز رسانه های 
رسمی- به هر دلیل- نفس ان به شماره افتاده است. مثل خانه ای است که 
خشت، به خشت اش از پی هم می افتد و می شکند.  مسئوالن هم به جای 
مقاوم سازی آن سازه های قدیمی و صمیمی و امین، روی برگردانده و سایه 

نشین کانکس و خیمه شده اند. حواس شان هم نیست که نشستن در سایه 
بیگانه، همسایگی نمی آورد که هویت ما را هم به گرو برمی دارد. آنچه این 
روز ها در فضای مجازی، موج می آفریند و به ساحل ذهن مردم می کوبد 
بیش از آن که نشانگر قوت این رسانه تعاملی و گسترده باشد، نشان دهنده 
از پا افتادن رسانه های رسمی و صاحب شناسنامه است. از پا افتادنی که گاه 
دلیلش پا گذاشتن مسئوالن روی پای رسانه است. کسانی که گمان می کنند 
اگر رسانه های رسمی، مرجعیت خود را از دست بدهند، دیگر کسی به نقد، 
یقه آنان را نخواهد گرفت. غافل اند که این نوساخته پیش آمده با کمک فیک 
نیوز ها و باج نیوز ها، یقه خواهد گرفت از آنان و به دیوارشان خواهد کوبید نه 
به نقد که به تخریب. حضرات که به انحای مختلف عرصه را بر روزنامه ها و 
روزنامه نگاران اصیل و متعهد تنگ می کنند فردا و حتی همین امروز گرفتار 
شب نامه هایی می شوند که در فضای مجازی عرصه را نه فقط بر آنان که 

بر واقعیت ها تنگ می کند. نمی خواهم از محدود سازی فضای نو بگویم 
که نه شدنی است و نه این قلم را بدان باوری است. می خواهم به یاد آورم 
که رسانه های صاحب هویت و رسانه نگاران دارای سجل حرفه ای و اعتماد 
آفرین را باید کمک کرد تا با کار حرفه ای و مومنانه و صادق، راه نفوذ خبر 
های کاذب را سد کنند. قطعا اگر میدان با حرفه ای ها باشد، خبر هم تولید 
می شود، چیزی ناگفته نمی ماند. از سوی دیگر جامعه هم در بمباران دروغ 
این همه زخم برنمی دارد. این می طلبد که متولیان  هوشیاری افزون کنند و 
با همت تمام پای کار رسانه های حرفه ای باشند تا آرامش ذهنی مردم بیش 
از این آش��فته نشود. بدانند مسئوالن و بدانیم ما اصحاب رسانه که انفعال و 
عقب نشینی و خودناباوری، نه قلم که تیغ رسانه های دشمن را تیز می کند. 
رسانه هایی که تا اندرونی ما آمده اند و پلک بزنیم، کورمان می کنند. مراقب 

امروز باشیم تا فردا را از ما نگیرند.

روسیه:

پوتین:

بن بست در مذاکرات وین، نتیجه شرایط داخلی آمریکاست

کشورهای غربی شدیدا از سیاست  تحریمی   خودشان متأثر شده اند

ناکارآمدی در مدیریت افکار عمومی، پیامد تکیه بر فضای مجازی! 

دانشنامه

کشف آنتي بادي که از ابتال به کووید۱۹ جلوگیري مي کند
محققان آنتي بادي کشف کرده اند که اجازه نمي دهد سلول هاي بدن انسان به ویروس کووید1۹ مبتا شوند.
 SARS-CoV-۲ به گزارش مهر، محققان ادعا مي کنند آنتي بادي را کشف کرده اند که از ابتا به ویروس
جلوگیري مي کند.این آنتي بادي 47D11 نام دارد و پروتئین هاي اسپایک کووید 1۹ را هدف مي گیرد.ویروس 
با استفاده از این پروتئین ها به سلول مي چسبد و فرد را مبتا مي کند.آزمایش در موش ها نشان داد این آنتي 
بادي به پروتئین اس��پایک ویروس کووید 1۹ مي چس��بد و اجازه نمي دهد آنها به دیوار سلول متصل شوند.به 
عبارت دیگر آنتي بادي مذکور به طور موثر پروتئین اس��پایک کووید 1۹ را خنثي مي کند.این کش��ف امیدها 
براي درمان کووید 1۹ را افزایش داده اس��ت.به گفته محققان اگر این آنتي بادي به بدن انس��ان تزریق شود، 
مس��یر ابت��ا به عفونت را تغییر مي دهد یا در برابر ویروس از ب��دن فرد محافظت مي کند.گروهي از محققان 
اروپایي با بررس��ي ۵1 س��تون سلولي در موش هاي مهندسي ش��ده )تا ژن انسان را حمل کنند( به این نتایج 
دست یافتند.البته در اصل آنتي بادي مذکور ویروس کرونایي را در هدف مي گیرد که  SARS-CoV-1نام 
دارد و به شیوع سارس در ۲00۳ میادي منجر شد.اما محققان ادعا مي کنند این آنتي بادي مي تواند ویروس 
SARS-CoV-۲ را نیز خنثي کند زیرا هر دو ویروس از یک خانواده هستند.برند-جان بوش محقق ارشد 
این پژوهش و اس��تاد دانش��گاه Utrechtمي گوید: این تحقیق براس��اس فعالیت هاي پیشین ما روي آنتي 
 ، SARS-CoV انجام شده است.با استفاده از مجموعه آنتي بادي هاي SARS-CoV بادي هاي ویروس
نوع جدیدي از آنتي بادي را شناس��ایي کردیم که عفونت SARS-CoV-۲ را در س��لول هاي کشت شده 
خنثي مي کند.او در این باره مي افزاید: چنین آنتي بادي خنثي کننده اي مي تواند مسیر عفونت در فرد مبتا را 
تغییر دهد، به پاکس��ازي ویروس یا مقاوم کردن افراد س��الم در برابر آن کمک کند.به گفته بوش توانایي این 
آنتي بادي براي خنثي کردن دو رش��ته از ویروس SARS-CoV نش��ان دهنده پتانسیل آن براي مقابله با 

بیماري هایي است که در آینده از ویروس کرونا به وجود مي آیند.

تولید کوچک ترین ربات میکروالکترونیکي دنیا
محققان از تولید کوچک ترین ربات میکروالکترونیک جهان خبر داده اند که به عنوان بخش��ي از پیش��ران 
موتور جت مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت.به گزارش مهر، اس��تفاده از این میکروربات در موتور پیشران 
جت تحولي اساس��ي در آن ایجاد مي کند که از ده س��ال قبل به این س��و شاهد تغییرات چشمگیري نبوده 
اس��ت.این ربات بس��یار کوچک تخت تنه��ا 0.۸ میلیمتر طول و 0.۸ میلیمتر پهن��ا دارد و ضخامت آن نیز 
صرفًا 0.14 میلیمتر اس��ت.ربات یادش��ده به صورت بي سیم با یک سیستم انتقال داده در ارتباط است و بعد 
از دریافت س��یگنال هاي الکتریکي توس��ط یک س��یم پیچ القایي در مرکز ربات یادشده، فرآیند گرم شدن 
نانولوله هاي پلیمري آن آغاز مي ش��ود و این امر موجب فعالیت ربات مذکور مي شود.در درون نانولوله هاي 
پلیم��ري این ربات مقداري پاتینیوم هم وجود دارد که موجب واکنش��ي کاتالیس��تي ش��ده و حباب هاي 
اکس��یژني تولید مي کنند که حرکت آنها به رانش پیش��ران موتور جت کمک مي کند.محققان یک بازوي 
دس��ت ساز را هم براي تسهیل فعالیت این ریزربات تهیه کرده اند که در قالب یک محرک تشکیل شده از 
یک پلیمر گرماس��نج عمل مي کند.این بازو در واکنش به کاهش یا افزایش گرما مس��یر حرکت نانولوله ها 
را باز و بسته مي کند و از این طریق عملکرد پیشران را بهبود مي بخشد.از این اختراع جدید مي توان براي 
تسهیل انتقال داروها در بخش هاي مختلف بدن نیز استفاده کرد.پژوهش یادشده توسط 1۲ محقق از کشور 
آلمان انجام ش��ده که یکي از آنها به نام مریم فقیه ایراني االصل بوده و در مؤسس��ه نانو علوم یکپارچه در 

شهر درسدن آلمان مشغول فعالیت است.

سریع ترین دوربین دنیا از راه رسید 
محققان از تولید دوربیني خبر داده اند که سریع ترین دوربین جهان محسوب شده و با سرعت 70 تریلیون فریم 
در ثانیه قادر به عکاسي است.به گزارش مهر، بهترین دوربین هاي تلفن همراه جهان مي توانند با سرعت زیر 
هزار فریم در ثانیه عکس بگیرند، اما این رقم در مورد دوربین هاي حرفه اي تجاري به چند هزار فریم در ثانیه 
ارتقا مي یابد.س��ریع ترین دوربین جهان با س��رعت عکاسي 70 تریلیون فریم در ثانیه قادر به عکاسي از امواج 
نور نیز خواهد بود.دوربین یادشده که در دانشگاه کل تک ساخته شده،CUSP نام گرفته و براي عکاسي از 
پالس هاي کوتاه اشعه لیزر استفاده مي کند که مدت زمان تابش هریک از آنها تنها یک فمتوثانیه است.هر فمتو 
برابر با 10 به توان منفي 1۵ ثانیه است.سیستم اپتیکي این دوربین پالس هاي یاد شده را به تابش هاي نوري 
کوچک تري تقسیم مي کند و هریک از آنها با اتصال به حسگرهایي خاص در این دوربین تصویر نهایي را تولید 

مي کنند.سریع ترین دوربین جهان تا قبل از تولید این دوربین قادر به ثبت 10 تریلیون فریم در ثانیه بود.


