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همین صفحه

این تح��ول مهم در عرصه سیاس��ی یکی از متحدان 
دیرینه ایاالت متحده در آمریکای التین س��بب شده 
آنچه م��وج چپ های ضدآمریکایی در آمریکای التین 
نامی��ده می ش��ود، ملموس تر از قبل احس��اس ش��ود. 

آمریکای التین که یادآور « دکترین مونروئه« که...

 سالم به جبهه
 مقاومت آمریکای التین

خداحافظی آمريکا با حياط خلوت سابق؛

تحلیل های مختلفی درباره ی علت این سانسور خبری 
درباره ی وضعیت جس��مانی و مرگ احتمالی س��لمان 
رش��دی مطرح ش��ده اما چیزی که مشخص به نظر 
می رس��د، اهمیت این پرونده برای جریان رسانه ای در 

غرب است. ماجرا از یک حرکت انقالبی...

آیا سلمان رشدی ُمرده است؟

پایان پاندمی کرونا مشخص نیست

 ترس از پيروزی نگاه گفتمانی 
اسالم و خشم مقدس مسلمانان؛

افزايش روند شيوع آنفلوآنزا در کشور؛ 

رئیس جمهور:
 رشد اقتصادی

 ۸ درصدی قابل 
دستیابی است

سرمقالهقناعت پیشه ساز تا به عزت دست یابي. امیر المومنین)ع(

یادداشت

 اتحادیه اروپا 
تحت تاثیر البی صهیونیستی

شهریار حیدری ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
اتحادیه  پارلمان  تحریم 
اروپ��ا علی��ه ای��ران به 
بهان��ه اتفاق��ات اخیر در 
کش��ور اتفاق��ی کام��ل 
مداخله جویان��ه و ضد ایراین محس��وب 
می شود، این تحریم و رفتار پارلمان اروپا 
جنبه سیاسی دارد آنها قصد دارند فضایی 
بین المللی را علیه جمهوری اسالمی کنند 
تا فش��ار بر ایران افزایش یابد تا در برجام 
بتوانند امتیاز بیشتری دریافت کنند. اتحادیه 
اروپا تحت تاثی��ر برخی البی ها از جمله 
صهیونیستی- عربی قرار گرفته است تا با 
تحریم برخی اشخاص و نهادهای ایرانی، 
بر فضای بی��ن المللی اثرگذاری کنند اما 
ایران تحت این فشارها در میز مذاکرات از 

خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد...
ادامه در صفحه ���2

 نقض حقوق بشر 
در فرانسه آشکار است

محمد رشیدی  ���
عضو هیئت رئیسه مجلس

مقام��ات  اظه��ارات 
رییس  مانن��د  اروپای��ی 
جمهور فرانسه نسبت به 
حوادث اخیر کش��ورمان 
سخیفانه بود، آنچه امروز در غرب نسبت 
به خش��ونت علیه معترضان و حتی سیاه 
پوستان رخ می دهد نقض آشکار حقوق 
بشر اس��ت. این مهم در حالی است که 
مجامع حقوق بشری هیچ عکس العملی 
از خود نش��ان نداده و س��کوت کرده اند. 
واکن��ش غرب نس��بت به اغتشاش��ات 
اخیر در کشورمان خبیثانه بود، متاسفانه 
غربی ها مانند فرانسه و انگلیس از طریق 
رس��انه ها اقدام به حاشیه س��ازی علیه 
کش��ورمان کرده ان��د. تحریم های��ی که 

اروپایی ها مانند فرانسه و...
ادامه در صفحه ���2

وزیر امور خارجه کش��ورمان ب��ا تأکید بر تناقض در کالم 
و رفتار مقامات آمریکایی از ش��تاب واشنگتن برای توافق 
ب��ا ایران خب��ر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، حس��ین 
امیرعبداللهیان که روز شنبه در جمع خبرنگاران صحبت 
می کرد، گفت: سه روز پیش پیامی از طرف آمریکا دریافت 
کردیم. آمریکایی ها در تبادل پیام هایش��ان حتی تعجیل 
دارند ب��ر این که هرچ��ه زودتر به نقطه توافق برس��یم. 
وی ادام��ه داد: م��ا به صراحت اعالم کردیم که بایس��تی 
موارد اتهام��ی که آژانس )بین المللی انرژی اتمی( متوجه 
جمهوری اس��المی ایران در حوزه هسته ای مطرح کرده 

است، حل وفصل بشود. ما حاضر به این نیستیم که توافقی 
را انجام بدهیم و بعد مثل اس��تخوانی که الی زخم مانده 
اس��ت دائماً آژانس بخواهد از مسیر سیاسی فشارهایی را 
متوجه جمهوری اس��المی ایران بنمای��د. امیرعبداللهیان 
افزود: لذا آمریکایی ها ضمن این که تبادل پیام هایشان با ما 
ادامه دارد اما تالش می کنند که بر مسائلی که در روزهای 
گذش��ته در داخل ایران جریان داشت، بدمند. وی تصریح 
کرد: فکر می کنم آنها به دنبال این هستند که اعمال فشار 
سیاسی و روانی بکنند و بخواهند در مذاکرات امتیاز بگیرند. 
وی ادامه داد: ما هیچ مذاکره ای با هیچ امتیازی به طرف 

آمریکای��ی نخواهی��م داد. در چارچوب منطق و چارچوب 
توافقی که خطوط قرمز جمهوری اس��المی ایران رعایت 
بشود حرکت می کنیم، اما در عین حال هیچ گاه میز مذاکره 
را ترک نخواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت: ارزیابی 
ما از پیام های طرف آمریکایی حتی در روزهای اخیر این 
است که آمریکایی ها نه تنها )توافق( اولویتشان است بلکه 
ش��تاب هم دارند. وی افزود: اما آنها برای مصرف داخلی 
خودشان و تحریک برخی عوامل در داخل ایران در مواضع 
اعالمی خود به گونه ای دیگر سخن می گویند و این هم از 

تعارضات رفتاری طرف آمریکایی است.

رضا پهلوی روز گذش��ته در نشس��ت خبری در پاس��خ به 
پرسش��ی درباره کودتای ۲۸ مرداد، ضمن س��کوت درباره 
این واقع��ه، از دخالت خارجی در اتفاقات اخیر حمایت کرد. 
به گزارش تس��نیم، روز گذشته رضا پهلوی نشست خبری 
به بهانه اغتشاش��ات اخیر با حضور نمایندگان رس��انه های 
فارسی زبان خارج از کشور برگزار کرد. این نشست طوالنی 
تنها با حضور رسانه هایی همچون بی بی سی، صدای  آمریکا 
و اینترنشنال برگزار شد و برخی فرازهای آن مورد تمسخر 
در فضای مجازی واقع ش��د؛ از درخواست برای دادن اموال 
اختالس گ��ران فراری به کانادا ب��ه کارگران اعتصاب کرده 
)بدون مش��خص کردن س��ازوکار  آن( تا درخواست آزادی 
همجنس ب��ازی در ایران. اما جایی از این نشس��ت خبری 
تشریفاتی، پاشنه آشیل پهلوی ها خودنمایی کرد و آن زمانی 
بود که یک خبرنگار درباره حمایت خارجی ها از اعتراضات و 

نگرانی ها از دخالت خارجی در امور داخلی کشور می پرسید 
و به کودتای ۲۸ مرداد و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی 
با حمایت آمریکا اش��اره می کند. این سؤال که شاید بدون 
هماهنگی پرسیده شد، تاحدودی عصبانیت رضا پهلوی را 
در پی داش��ت اما او نه تنها به کودتای ۲۸ مرداد اش��اره ای 
نمی کند بلکه تلویحاً از حمای��ت خارجی نیز دفاع می کند. 
رضا پهلوی با اش��اره به ش��عار دوران اغتشاش��ات ۸۸ که 
می گفتند »اوباما؛ یا با ما یا با اونا« و درخواس��ت آشوبگران 
ب��رای موضع گیری نمایندگان کنگره یا نمایندگان پارلمان 
اروپا، مسئله دخالت خارجی را یک »ذهنیت کهنه« دانست 
و گفت: اتفاقاً اعتراض مردم به دنیا این است که »چرا کاری 
نمی کنید؟!«، دخالت در حفظ حقوق بشر امری واجب است 
اگرچه لشگرکشی را نفی می کنیم. س��ؤال درباره کودتای 
۲۸ مرداد در س��الهای گذشته همواره با سکوت بازماندگان 

پهلوی روبه رو ش��ده است، چه ش��خص رضا پهلوی و چه 
مادر وی فرح که در دوران حکومت شاه، ملکه بود نه تنها از  
آن اتفاق عذرخواهی و یا انتقاد نکردند بلکه درصدد توجیه 
برآمدند. یک بار دیگر رضا پهلوی در یک نشست مطبوعاتی 
در مؤسسه هودسون آمریکا وقتی از او پرسیدند »آیا غیر از 
آمریکایی ها، شما یا خانواده تان هیچ گاه به خاطر کودتای ۲۸ 
مرداد عذرخواهی می کنید؟« ج��واب داد؛ »من قضاوت در 
مورد این را که چه بود به تاریخ دانان می سپارم ولی معمواًل 
کودتا از پایین به باالست نه باال به پایین«! و بعد در توجیه 
برکناری مصدق گفت: اگر تغییر هر نخست وزیر کودتاست 
پس هر بار که )زمان ش��اه( نخست وزیر عوض شده است، 
کودتا بوده پس ما یک سال در میان کودتا داشته ایم! جواب 
رضا پهلوی که البته در همین نشست خنده حضار را در پی 

داشت نشان می دهد.

این تحول مهم در عرصه سیاسی یکی از متحدان دیرینه 
ایاالت متحده در آمریکای التین س��بب شده آنچه موج 
چپ های ضدآمریکایی در آمریکای التین نامیده می شود، 
ملموس تر از قبل احساس شود. آمریکای التین که یادآور « 
دکترین مونروئه« که توسط جیمز مونروئه پنجمین رئیس 
جمهور ایاالت متحده به عنوان منطقه حیات خلوت آمریکا 
که هیچ کس��ی حق نزدیک ش��دن به آن را ندارد امروز 
به ش��دت از کنترل واش��نگتن خارج شده است. هنگامی 
که »گابریل بوریک« 35 ساله که خود را »سوسیالیست 
آزادی خ��واه« می نامی��د، 11 مارس امس��ال ب��ه عنوان 
رئیس جمهور شیلی س��وگند یاد کرد، رادیکال ترین تغییر 
شکل سیاست کشور ش��یلی در بیش از 30 سال گذشته 
رق��م خورد؛ اتفاقی که چند م��اه بعد در کلمبیا رقم خورد. 

با پیروزی »گوستاوو پترو« در انتخابات ریاست جمهوری 
کلمبیا چپ ها برای نخستین بار در تاریخ این کشور قدرت 
را به دست گرفتند. این تحول مهم در عرصه سیاسی یکی 
از متحدان دیرینه ایاالت متحده در آمریکای التین سبب 
شده آنچه موج چپ ها در آمریکای التین نامیده می شود، 
ملموس تر از قبل احساس شود. موج اول با انتخاب هوگو 
چاوز به عنوان رئیس جمهور ونزوئال شروع شد و در کمتر 
از یک ده��ه، احزاب مترقی و چ��پ در برزیل، آرژانتین، 
اروگوئه، بولیوی، نیکاراگوئه، اکوادور، السالوادور و پاراگوئه 
در انتخابات متوالی پیروز ش��دند. در موج دوم سال ۲019 
این ائتالف احزاب چپ در آرژانتین بودند که پیروز شدند. 
سپس در بولیوی جنبش به س��وی سوسیالیسم در سال 
۲0۲0 به پیروزی رسید. پاییز پارسال شیلی که دهه هاست 

به چپ ترین کشور آمریکای جنوبی مشهور است، سرانجام 
انتقام نهایی خ��ود از کودتای آمریکایی دهه 1970 علیه 
دولت مردمی »س��الوادور آلنده« را گرفت. بوریک پس از 
روی کار آمدن نه تنها در داخل سیاست های اصالح اقتصاد 
س��رمایه داری را در پیش گرفته، بلکه در سیاست خارجی 
دولتش نیز می توان چشم انداز همبستگی با آرمان فلسطین 
را مشاهده کرد. پیش از اینها پیروزی نامزدهای چپ میانه 
ریاس��ت جمهوری در مکزی��ک، آرژانتی��ن و بولیوی بین 
س��ال های ۲01۸ تا ۲0۲0 و در پرو و هندوراس در س��ال 
۲0۲1 رقم خورده بود. در ونزوئال و نیکاراگوئه دولت های 
چ��پ طی ۲ دهه اخیر ق��درت را ترک نکرده اند. گفتمان 
چاوزمو یا چاویس��م برای ۲ دهه بولیواریسم در ونزوئال را 

قدرت حاکم کرده است. 

 آمریکا برای توافق با ایران شتاب دارد

وقتی »کودتازاده« ادای دموکراسی خواهی درمی آورد!

 سالم به جبهه مقاومت آمریکای التین

وزیر خارجه:

نشست خبری رضا پهلوی مایه تمسخر شد؛

قالیباف در نشست با استاندار تهران:

خداحافظی آمریکا با حیاط خلوت سابق؛

رئیس مجلس بر تدوین سیاس��ت های موثر برای رفع 
مش��کالت تهران توسط دس��تگاه های مختلف تاکید 
ک��رد و گف��ت: بای��د از ظرفیت بخ��ش خصوصی که 
آمادگی دارد در بس��یاری عرص��ه ها نقش آفرینی کند 
استفاده کرد. محمدباقر قالیباف در دیدار استاندار تهران 
و معاونان وی که به مروِر مهم ترین مسائل و مشکالت 
اس��تان تهران گذشت، با تاکید بر این که برای حل این 
مش��کالت، الزم اس��ت که دولت و مجلس و مدیران 
اس��تانی سیاست ها را با هم هماهنگ کنیم، تاکید کرد: 
ب��ه عنوان مثال همه قوا و مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام باید به این جمع بندی برس��یم که مهاجرت را نه 
فقط در تهران، بلکه در شهرها و نقاطی که ورودی های 

استان تهران محسوب می شوند نیز معکوس کنیم. وی 
با اش��اره به مسائلی که توسط استاندار تهران در حوزه 
پروژه ه��ای نیمه تمام و نی��ز طرح های ضروری بخش 
حمل و نقل این اس��تان مطرح ش��د، بر ضرورت توجه 
به بخش خصوصی و اس��تفاده از ظرفیت سرمایه های 
خصوصی تاکید کرد و گفت: به عنوان نمونه در جلسه 
عنوان ش��د که متروی ورامین بیش از 17 س��ال است 
که درحال اجراس��ت، سوال من این است که در همین 
زمینه آیا هیچ س��رمایه گذاری حاضر نیست این پروژه 
را ظرف مدت کوتاهی به اتمام برس��اند و سپس برای 
مدت معینی از منافع اقتصادی این پروژه استفاده کند؟ 
وی در همی��ن زمین��ه و لزوم اس��تفاده از ظرفیت های 

بخش خصوصی اف��زود: در نمونه ای دیگر، مثاًل برای 
تکمیل تصفیه خانه جنوبی تهران که گفته می شود یک 
هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا راه اندازی ش��ود و بیش 
از 100 میلیون مترمکعب آب تحویل کش��اورزان دهد، 
چرا برای تکمیل آن از بخش خصوصی سرمایه گذاران 
همین منطقه اس��تفاده نمی ش��ود تا ه��م این پروژه به 
نتیجه برسد و هم کشاورزان از آن نفع ببرند؟ وی تاکید 
کرد: با شناختی که از مسائل استان تهران دارم معتقدم 
که در طرح های اقتصادی این اس��تان، میزان بازدهی 
داخل��ی )IRR( ب��ه اندازه ای اس��ت که س��رمایه گذار 
خصوصی آماده س��رمایه گذاری و مشارکت است و باید 

از این ظرفیت استفاده کرد.

برای حل مسائل استان تهران باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد

س��رمربی تیم ملی فوتب��ال کش��ورمان تأکید کرد، 
به جای توجه به مس��ائلی چون ح��ذف تیم ملی از 
جام جهانی ب��ه رویارویی با تیم ه��ای بزرگی چون 
انگلیس فکر می کند. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
کارلوس کی روش در حاش��یه تمرین شنبه تیم ملی 
فوتبال کش��ورمان اظهار داش��ت: خانم ه��ا و آقایان 
خیلی خوش��حال هستیم که دوباره شما را می بینیم. 
ممنون برای اینکه به اینجا آمدید تا در جریان برنامه 
آماده س��ازی تیم ملی در راه جام جهانی قرار بگیرید. 
ام��روز در فاصل��ه 30 روز به آغاز ج��ام جهانی مثل 
تمام 3۲ تیم حاضر در این رقابت ها با تمام انگیزه و 
تمرکز باال تالش می کنیم تا آمادگی حضور در جام 
جهانی قطر را داش��ته باشیم. وی ادامه داد: همانطور 
ک��ه می دانید ای��ن دوره از ج��ام جهان��ی، دوره ای 
کام��اًل متفاوت و منحصربه فرد اس��ت و بازی ها در 

ماه ه��ای نوامبر و دس��امبر برگزار می ش��وند و تنها 
هفت روز برای آماده س��ازی فرصت خواهیم داشت. 
مطمئنًا هفت روز زمان بس��یار کمی اس��ت و همین 
جا مراتب تش��کر خودم را از تم��ام مربیان، مدیران 
عام��ل و اعضای هیئت مدیره باش��گاه ها که کمک 
کردند تا بازیکنان در اختیار تیم ملی باش��ند، اعالم 
می کن��م. ما تالش می کنیم ت��ا آمادگی بازیکنان را 
به س��طح باالتری برس��انیم و اینکه فاصله مان را با 
تیم های بزرگ جهان کمت��ر کنیم و در جام جهانی 
حضور خوبی داشته باشیم. سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشورمان درباره حاشیه هایی که برای حذف تیم ملی 
به وجود آمده است و اینکه آیا او به این مسائل توجه 
می کند یا خیر، گفت: س��ؤال اصلی که باید پرسیده 
ش��ود این نیست که آیا این مسائل برای پرت کردن 
حواس ماس��ت یا نه. س��ؤال اصلی این است که چه 

کس��انی به این مسائل توجه می کنند، چون برای ما 
این صحبت ها معنای��ی ندارد. »همانطور که در جام 
جهانی گذش��ته زمان زیادی را برای شناخت حریف 
ابتدایی تیم ملی در روس��یه ک��ه مراکش بود صرف 
کردی��د، در این دوره ش��رایط انگلی��س را به عنوان 
نخستین حریف تیم ملی در قطر چگونه می بینید؟«، 
کی روش در پاس��خ به این پرس��ش تصریح کرد: در 
درجه اول اصاًل الزم نیست که من به اسم انگلیس 
چیزی اضافه کنم. به خاط��ر اینکه همین االن هم 
تیم بس��یار بزرگی هس��تند. چیزی که من بگویم و 
شما اطالع نداشته باش��ید، وجود ندارد. خودتان هم 
می دانید انگلیس تیم بس��یار بزرگی است، بازیکنان 
بسیار خوبی دارد و نام بسیار بزرگی در جهان فوتبال 
به شمار می آید. برای ما هم افتخار هست و هم لذت 

خواهیم برد که مقابل انگلیس بازی خواهیم کرد.

 مسئله و سردرد اصلی من تقابل با انگلیس است نه حذف از جام جهانی
کی روش:
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ايران و جهان

 اتحادیه اروپا
 تحت تاثیر البی صهیونیستی

ادامه از صفحه یک ���
...تحریم کردن ایران مسبوق به سابقه است، 
در طول 40 و اندی سالی که از پیروزی انقالب 
اسالمی گذشته است تحریم تکرار شده از این 
رو ما با این رویه آشنا هستیم بنابراین برای این 
اقدامات برنامه های تقابلی داریم. دیگر حنای 
تحریم های اروپا و آمریکا رنگی ندارد آنها در 
هر موضوع داخلی، منطق��ه ای و بین المللی 
از ابزار تحریم اس��تفاده می کنند که دیگر بر 

جمهوری اسالمی ایران اثر ندارد.

  نقض حقوق بشر
 در فرانسه آشکار است

ادامه از صفحه یک ���
...انگلی��س از آن صحب��ت می کنن��د هی��چ 
اثری بر کش��ورمان ن��دارد، در واق��ع افراد و 
ش��رکت های تحری��م ش��ده قباًل از س��وی 
خزانه داری و سایر نهادهای آمریکایی مورد 
تحریم و تهدید قرار گرفته اند. فرانسوی ها و 
انگلیسی ها می خواهند به آمریکا نشان دهند 
بر س��رتعهدات ضدایرانی ش��ان هستند، این 
مهم در حالی اس��ت که اعتماد کشورمان به 
اروپایی ها خصوصاً فرانس��ه و انگلیس کمتر 
شده است زیرا آنها درصد موج سواری بر پایه 

اغتشاشات اخیر کشورمان هستند.

مدیریت وزارت صمت نگران کننده 
است

س��خنگوی کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: علیرغم آنکه برای 
ش��خص »فاطمی امین« احترام قائل هستم 
اما ش��رایط وزارت صمت اصاًل خوب نیست، 
از ای��ن رو مجلس به وضع مبهم وزیر صمت 
رس��یدگی خواهد کرد. حجت االس��الم احد 
آزادیخواه س��خنگوی کمیس��یون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای اسالمی 
در گفتگو با »عصر ایرانیان« در پاس��خ به این 
سوال که آیا وزیر صمت ابقاء شده است؟ گفت: 
حقیقت این است که ما از عملکرد رضا فاطمی 
امین به عنوان وزیر صمت راضی نیستیم. من 
به عنوان یکی از نمایندگان مجلس می گویم 
اتفاقات ناخوشایندی در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حال رخ داده اس��ت. وی افزود: این 
موضوع را در جلسه با محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور نیز مطرح کردم. متأسفانه واردات 
بی روی��ه برخ��ی از کاالهایی ک��ه ممنوعیت 
واردات دارن��د و تولید داخلی آنها را در کش��ور 
داریم از طریق معاونان وزارت صمت صورت 
می گیرد. این حجم از واردات آن هم در رابطه 
ب��ا کاالهایی که تولید داخل��ی دارند از طرف 
برخی از معاونی��ن وزارت صمت واقعاً نگران 
کننده است. آزادیخواه تصریح کرد: همچنین 
نوعی لجاجت در رویه و عملکرد این وزارتخانه 
مشهود است که بر سطح مدیریت در این حوزه 

سایه انداخته است. 

تقویت فناوری  موشک های نقطه زن 
برنامه اصلی وزارت دفاع

وزیر دفاع گفت: ایران با فناوری ساخت انواع 
مهمات هدایت ش��ونده و موشک های نقطه 
زن کشوری قدرتمند در سطح جهان محسوب 
می ش��ود لذا تداوم و تقویت این فناوری ها از 
برنامه ه��ای اصل��ی وزارت دفاع اس��ت. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، امیر آش��تیانی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در 
مجموعه س��ازمان صنایع دفاع از بخش های 
مختلف این س��ازمان بازدید کرد. وی در این 
بازدید ضم��ن قدردانی از تالش های صورت 
گرفته توسط کارکنان سازمان صنایع دفاع در 
تولید انواع محصوالت حوزه رزم و همچنین 
مهمات هدایت ش��ونده گفت: پیشرفت های 
دفاع��ی در واقع نش��انه پیش��رفت علمی و 
برخورداری از عقبه ی دانشی کشور می باشد 
و توس��عه ی صنعت نظامی و دفاعی حرکت 
در راستای اکتساب دانش و فناوری های روز 
جهان اس��ت. امیر آش��تیانی با بیان اینکه در 
ساخت انواع موشک و مهمات هدایت شونده 
صنایع مختلفی با یکدیگر همکاری می کنند 
افزود: تولید محص��والت راهبردی همچون 
انواع مهمات و موش��ک های هوش��مند اوج 
پیش��رفت و تشریک مس��اعی بین سازمانی 
است و قدرت مدیریت یکپارچه و توانمند در 
بهره گیری از مجموعه ه��ای دانش بنیان و 

مجرب است.

حمالت توپخانه ارتش عربستان به 
شمال یمن

توپخانه ارتش س��عودی، مناطق مختلفی از 
ش��دا در استان صعد در شمال یمن را گلوله 
باران کردند. به گزارش المس��یره، توپخانه 
ارتش س��عودی، مناطق مختلفی از شدا در 
استان صعد در شمال یمن را هدف قرار داد. 
جزئیاتی از تلفات و خسارات این حمله ارتش 
سعودی به شمال یمن مخابره نشده است. از 
سوی دیگر هشام شرف وزیر خارجه دولت 
نجات ملی یمن گفت: هش��دار به ش��رکت 
ه��ای خارجی درباره ادامه غارت منابع یمن 
تصمی��م ملی به منظور حفظ ثروتهای ملت 
یمن است و منافاتی با تالشهای پایان جنگ 
ندارد. وی با اش��اره به عملی کردن مواضع 
از سوی دولت نجات ملی یمن افزود: ما به 
همه کشورهای دنیا پیام دادیم. هشام شرف 
اعالم کرد که مقامات این کش��ور در برابر 
ادام��ه غارت ثروتهای ملت یمن و نیز ادامه 
جنگ و محاصره دست بسته نخواهد ماند. 
وی اف��زود: صنعا در عین اقتدار، دس��تانش 
ب��رای صلح و حل و فصل سیاس��ی فراگیر 
به منظور پایان جنگ و محاصره دراز است. 
تجدید آتش بس من��وط به پرداخت حقوق 
کارکنان دولت بدون استثنا و نیز ورود روان 
کش��تی های حامل نف��ت و گاز و کاالهای 
تجاری به بندر الحدیده و عدم کارشکنی در 

برابر پروازهای تجاری است.

داعش، چین را تهدید کرد!
تروریست های داعش در یکی از جدیدترین 
بیانیه های خ��ود اعالم کردند چین به دلیل 
هیمن��ه اقتص��ادی اش ب��ر جه��ان و رفتار 
مس��ئوالن این کش��ور با اویغوره��ا یکی از 
اه��داف ای��ن گروه ق��رار گرفته اس��ت. به 
گزارش نشریه فارن پالیسی، تروریست های 
داع��ش در یک��ی از تازه تری��ن بیانیه ه��ا 
در نش��ریه انگلیس��ی موس��وم به »صدای 
خراس��ان« )متعلق ب��ه داعش مس��تقر در 
افغانس��تان که والیت خراسان را از آن خود 
می داند( خود اعالم کرد گس��ترش سیطره 
اقتصادی چین بر جهان و رفتار مس��ئوالن 
این کش��ور با اقلیت اویغور باعث شده که از 
این پس چین یکی از اهداف داعش باش��د. 
براس��اس گزارش فارن پالیسی این تهدید 
نش��ان می دهد که تغییراتی در لفاظی های 
س��تیزه جویانه داعش علیه چین ایجاد شده 
زی��را تا پی��ش از ای��ن داعش علی��ه چین 
تهدی��د جدی انجام نداده ب��ود. این رویکرد 
را می توان تجدیدنظر اساس��ی در نگاه های 
این گروه افراطی مخصوصاً داعش دانست 
ک��ه تا پیش از این، از صحبت کردن درباره 
چین خودداری کرده بود. این تروریس��ت ها 
با اش��اره به ابت��کار چین ب��رای احیای راه 
ابریش��م مدعی ش��ده که این اقدام نشانگر 
تالش پکن برای تقوی��ت هژمونی خود بر 
جهان اس��ت. تروریست های داعش در این 
بیانیه مدعی ش��دند چین نس��بت به غرب 
آس��یب پذیری بیش��تری دارد و ب��ه دلی��ل 
درگی��ری با آمریکا و مش��کالت منطقه ای 
که دارد نمی تواند یک س��لطه گر کامل مثل 
غربی ها باش��د. تروریست های داعش حتی 
چین را با امپراطوری مغول مقایس��ه کرده 
و م��دت زمان س��لطه و حاکمی��ت پکن را 
کوتاه برآورد کرده اند. ام��ا نکته قابل توجه 
توصیفاتی نیست که تروریست های داعش 
در این بیانیه در قب��ال چین به کار برده اند، 
بلکه موضوعی که ممکن است پکن را نگران 
کند تهدیدی اس��ت که داعش علیه پروژه 
جاده ابریش��م جدید انج��ام داده، زیرا پیش 
از این نیز ش��رکت های چینی در موزامبیک 
به دلیل تهدید از سوی تروریست ها تعطیل 
شده بودند. در سال ۲017 دو تبعه چینی که 
برای انجام پروژه ای به پاکستان رفته بودند 
در والیت بلوچس��تان این کشور مورد حمله 
داعش ق��رار گرفته، ربوده و س��پس اعدام 
ش��دند. چین بعد از این حادثه اعالم کرد در 
ای��ن منطقه پروژه ای ب��ه ارزش 57 میلیارد 

دالر در دست اجرا داشته است.

ترور یک مقام سازمان بدر عراق در 
شرق بغداد

یک منبع وابس��ته به پلیس ع��راق از ترور 
یک مقام وابس��ته به س��ازمان بدر در شرق 
بغ��داد خبر داد. به گزارش ش��فق نیوز، یک 
منبع وابس��ته به پلیس ع��راق از ترور یک 
مق��ام وابس��ته به س��ازمان بدر در ش��رق 
بغ��داد خبر داد. این منبع اع��الم کرد: افراد 
مسلح ناشناس ش��یخ علی العذاری مسئول 
عقیدتی س��ازمان بدر را در منطقه الکمالیه 
در بغداد ترور کردند. منبع وابس��ته به پلیس 
عراق افزود: افراد مس��لح پس از این حمله 
تروریس��تی به مکان نامعلومی فرار کردند. 
از س��وی دیگر مدیحه الموس��وی نماینده 
فراکس��یون پارلمانی بدر عراق ضمن تایید 
خبر ترور آنرا تس��لیت گفته اس��ت. وی در 
صفح��ه فیس بوک خ��ود اع��الم کرد که 
العذاری بر اثر حمله تروریس��تی کشته شده 

است.

اخبار

بی��ژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاس��خ به این س��وال چق��در ضرورت دارد تا 
برگزاری تجمعات معترضان تعیین تکلیف ش��ود، گفت:  این مس��اله اصال 
ربطی به مجلس ندارد. هرچیزی که قانون داش��ته باش��د باید طبق قانون 
با آن برخورد ش��ود. ما اعتقاد داریم که در بس��یاری از موارد قانون نداریم. 
بس��یاری از افراد می خواهند رفتار مس��المت آمیز داش��ته باشند. یکسری 
هنجارش��کن و قانون ش��کن می آیند و جو را به هم می ریزند. باید سره از 
ناس��ره معلوم ش��ود.وی افزود:  قانون وجود داشته باش��د، خیلی از مسائل 
حل می ش��ود. بخش��ی از مردمی ک��ه مقابل مجلس می آین��د به صورت 
مس��المت آمیز حرفشان را می زنند تا به حال برخی مشکالتشان حل شده 
اس��ت و ما خوشحال می شویم به اینجا بیایند. اما اگر کسی بخواهد بیاید 
شیشه بشکند و چیزی را آتش بزند این مطالبه منطقی و قانونی نیست و 
این فرد برای اغتشاش��گری آمده اس��ت.نوباوه وطن در ادامه تصریح کرد:  

در دنیا هم مش��خص اس��ت چه طور با معترضان رفتار کنند. هرجایی که 
قانون داریم ما خوب عمل کردیم. اگر قانون نداش��ته باش��یم، نمی توانیم 
سره را از ناسره تشخیص دهیم.این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال 
که برگزاری تجمعات در اصل ۲7 قانون اساس��ی قید شده است اما چرا تا 
به حال این موضوع اجرایی نشده است، گفت: اجرایی نشدن آن را باید از 
دولت پرس��ید. به این شکل نیست که همین طور راحت به خیابان بیایند. 
افراد معترض باید بیایند از دولت اجازه بگیرند بعد از آن می توانند تجمعات 
اعتراضی خود را برپا کنند.وی افزود:  من در کش��ورهای اروپایی و آمریکا 
بودم برخی می خواستند به دولت اعتراض کنند تقاضای برگزاری تجمع را 
تحویل می دادند بعد از آن مجوز داده می شود سپس دستگاه امنیتی و پلیس 
می آید و از معترضان حفاظت می کند االن هم این قانون در وزارت کشور 
وجود دارد اما بسیاری از اعترضات اجازه قانونی ندارد. ما باید به سمت قانون 
برویم. به سمت اینکه مطالبات خود را قانونی مطرح کنیم. اینکه معترضان 

حرف خود را بزنند هیچ اش��کالی هم ندارد اما باید قانونی باشد. به صورت 
قانونی اعتراض کن. پالکارد دستت بگیر و شعار هم بده ما با این موضوع 
هیچ مش��کلی نداریم.نوباوه وطن تصریح کرد: من در کشورهای اروپایی 
با چش��م خودم دی��دم، بعضی از تظاهرات را خود دولت ه��ا راه می اندازند؛ 
چراکه می خواهند این پتانس��یل ها و انرژی مردم تخلیه شود هیچ اتفاقی 
ه��م نمی افتد. به طور مثال االن مگر جلیق��ه زردها اعتراض نمی کنند دو 
س��ال است که در کف خیابان حضور دارند. اما وقتی در اعتراضات شیشه 
می شکنید و ماش��ین آتش می زنید این دیگر بحث اغتشاش و خرابکاری 
اس��ت و بحث مطالبه مسالمت آمیز نیست. هنجارشکنی که قانون نیست. 
ش��ما اگر در داخل خانه خودتان فرزندتان رفتار هنجارشکنانه داشته باشد، 
تحمل نخواهید کرد. به همین دلی��ل برای هر هنجاری باید قانون وجود 
داشته باش��د و حتی تقویت هم شود. آن چیزی که بخواهد هنجارشکنی 
باشد از خانه گرفته تا اجتماع حتما باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد.

در هیچ کجای جهان اغتشاش و هنجارشکنی را تحمل نمی کنند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

آیا سلمان رشدی ُمرده است؟
ترس از پیروزی نگاه گفتمانی اسالم و خشم مقدس مسلمانان؛

تحلیل های مختلفی درباره ی علت این سانس��ور خبری 
درباره ی وضعیت جسمانی و مرگ احتمالی سلمان رشدی 
مطرح ش��ده اما چیزی که مش��خص به نظر می رس��د، 
اهمیت ای��ن پرونده ب��رای جریان رس��انه ای در غرب 
است. ماجرا از یک حرکت انقالبی شروع شد؛ زمانی که 
سلمان رشدی، نویسنده ی مرتد هندی – بریتانیایی در 
حال سخنرانی در ایالت نیویورک بود که با حمله ی یک 
جوان ۲4 س��اله ی مسلمان به نام »هادی مطر« مواجه 
شد و پس از اصابت ضربات متعدد چاقو، به زمین افتاد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، حاال بیشتر از دو ماه از این 
ماجرا می گذرد و هیچ خبری از وضعیت جسمانی سلمان 
رشدی در دس��ت نیست. سانسور رس��انه ای در ایاالت 
متحده تا اندازه ای باالس��ت که اساس��ا هیچ رس��انه ای 
حت��ی به خود اج��ازه نمی دهد که به س��راغ این پرونده 
برود و از سرنوش��ت نویسنده ی »آیات شیطانی« کسب 
اطالع کند. جس��تجوی نام سلمان رشدی در اینترنت و 
در میان اخبار منتشر شده در رسانه های معتبر بین المللی 
و محلی هم دس��تاوردی برای محققی��ن ندارد و صرفا 
مطالبی درباره ی تاریخچه زندگی و خشمی که در میان 
مس��لمانان جهان ایجاد کرد، بازنشر ش��ده است. هیچ 
رسانه غربی در این مدت، نه تصویری از رشدی منتشر 
کرده و نه کوچکترین اطالع رس��انی درباره ش��رایط او 

در بیمارستان »هاموت« در ایالت پنسلوانیا. حتی برخی 
خبرنگاران مستقل هم از حضور در محل و اطالع رسانی 
در ای��ن زمینه منع ش��ده اند؛ موضوعی ک��ه در روزهای 
ابتدایی این ماجرا تالش شد تا به سمت بهبودی و عدم 

آسیب جدی سلمان رشدی سوق داده شود. آخرین خبر 
رسمی که درباره ی وضعیت جسمانی سلمان رشدی در 
رس��انه های آمریکایی منتشر شده، مربوط به مشکالت 
جدی تنفس��ی اوس��ت که امکان زندگی بدون دستگاه 

تنفس مصنوعی )ونتیالتور( را نداشته و با دامنه ی آسیب 
شدیدی که به دستگاه تنفسی او وارد شده بود، پزشکان 
امید چندانی برای بهبودی سریع و کامل سلمان رشدی 
نداشتند. تحلیل های مختلفی درباره ی علت این سانسور 
خب��ری درباره ی وضعیت جس��مانی و م��رگ احتمالی 
سلمان رشدی مطرح شده اما چیزی که مشخص به نظر 
می رس��د، اهمیت این پرونده برای جریان رس��انه ای در 
غرب اس��ت. پنهان کردن خبر هالکت احتمالی سلمان 
رش��دی )و ی��ا رو به موت بودن او( ب��ه ویژه با توجه به 
اهمی��ت نمادینی که او برای جهان غرب دارد؛ می تواند 
فرضیه ای منطقی به نظر برسد؛ زیرا ُرشدی فراتر از یک 
فرد و یک نویس��نده، نماد تقاب��ل جهان بینی ماده  گرای 
مذهب س��تیز با جهان بینی غیرمادی و معادمحور دنیای 
اس��الم اس��ت. از این لحاظ، زنده ماندن یا زنده نش��ان 
دادن س��لمان رشدی برای جهان غرب اهمیتی فراتر از 
یک فرد دارد و او نماینده یک جریان برنامه ریزی شده و 
هدف دار است. برخی تحلیلگران هم معتقدند که هراس 
رس��انه ها و جریانات فرهنگی غربی از پذیرش پیروزی 
نگاه گفتمانی اسالم و خشم مقدس مسلمانان بر تالش 
هتاکانه علیه مفاهیم دینی، زمینه ساز پنهان کاری در این 
زمینه و عدم اطالع رس��انی درباره ی وضعیت جسمانی 

سلمان رشدی شده است.

نتایج جدیدترین نظرس��نجی نش��ان می دهد که اکثر 
ش��هروندان آلمانی با توجه به تش��دید جنگ اوکراین 
نگران وقوع جنگ جهانی س��ومی هس��تند. نش��ریه 
»فوکوس« آلمان در مطلبی نوش��ت: هشدارها درباره 
وق��وع جنگ جهانی س��وم از س��وی سیاس��تمداران 
برجس��ته در ش��رق و غرب با توجه به جنگ اوکراین 
باال گرفته است. ترس از این امر به طور قابل توجهی 
در بین آلمانی ها افزایش یافته است. با این حال، بین 
زنان و مردان، بی��ن گروه های مختلف رای دهندگان 
تفاوت های��ی وج��ود دارد و تحصیالت و درآمد نیز در 
آن نقش دارند. نتایج دیدترین نظر س��نجی موسس��ه 

اینسا نش��ان می دهد که جنگ در اوکراین بر روحیه 
شهروندان آلمانی تأثیر می گذارد. از هر ده نفرشش نفر 
)59 درصد( از وقوع جنگ جهانی سوم می ترسند. بر 
اساس نتایج این نظر سنجی ترس در همه گروه های 
رای دهن��دگان و گروه ه��ای درآم��دی غالب اس��ت، 
اما تفاوت های��ی نیز وجود دارد: زن��ان )69 درصد( و 
پاسخ دهندگان با درآمد خانوار کمتر از ۲000 یورو )63 
درصد( می گویند که خیلی بیشتر از مردان )47 درصد( 
و پاسخ دهندگان با درآمد خانوار 4000 یورو و بیشتر 
)51 درصد( از جنگ جهانی س��وم می ترسند. اکثریت 
رأی دهندگان از هر گرایش سیاسی حزبی هم اعالم 

کردند که از وقوع جنگ جهانی س��وم می ترسند. به 
این ترتیب نتایج این نظر س��نجی نشان می دهد که 
هشدارهای کرملین در زمین حاصلخیزی در آلمان در 
جریان است. دولت روس��یه اخیراً به غرب و اوکراین 
در این باره هش��دار داده بود. یکی از اعضای شورای 
امنیت روس��یه به رویترز گفت: اگر این کشور واقعاً به 
ناتو بپیوندد، جنگ با روس��یه تضمین می شود که به 
یک جنگ جهانی تبدیل ش��ود. الکساندر وندیکتوف، 
معاون دبیر ش��ورای امنیت روس��یه ه��م در این باره 
گفت: کی یف آگاه اس��ت که چنین اقدامی به معنای 
تش��دید تضمینی جنگ جهانی س��وم است. در پایان 

ماه سپتامبر، رئیس جمهور اوکراین، خواستار پذیرش 
کشورش در ناتو ش��د که این در درجه اول به عنوان 
واکنش��ی به الحاق برخی مناطق کشورش به روسیه 
در جریان جنگ اوکراین بود. از سوی دیگر، والدیمیر 
پوتین، گسترش ناتو به مرزهای روسیه را یک تهدید 
توصیف کرده است.«جو بایدن«، رئیس جمهور ایاالت 
متح��ده هم خطر رویارویی هس��ته ای را با پیامدهای 
فاجعه بار پس از تهدیدهای کرملین، بیشتر از 60 سال 
گذش��ته می داند. اوالف ش��ولتز )SPD( صدراعظم 
آلمان هم گفته اس��ت که نباید جنگ هسته ای وجود 

داشته باشد.

ترس آلمانی ها از وقوع جنگ جهانی سوم به عنوان پیامد جنگ اوکراین

رشد اقتصادی ۸ درصدی قابل دستیابی است

کنگره حزب کمونیست چین با تثبیت جایگاه »شی جینپینگ« پایان یافت

رئیس جمهور:

رئیس جمهور رش��د 40 درص��دی صادرات 
را نش��انه عزم فعاالن اقتصادی برای توسعه 
صادرات دانس��ت. س��ید ابراهیم رئیسی روز 
ش��نبه در آیی��ن روز ملی صادرات در س��الن 
اجالس س��ران گفت: توفیقی است برای من 
ک��ه امروز در جمع تجلیل از برترین های این 
عرصه حض��ور دارم و از همه عوامل و بویژه 
فعاالن عرصه صادرات ک��ه افتخارات برای 
کشور به ارمغان آوردند قدردانی می کنم. وی 
اظهار داشت: 40 درصد رشد صادرات در سال 
گذشته نش��ان از عزم فعاالن اقتصادی است 
که می خواهند صادرات در کش��ور رشد یابد 
و این نشس��ت نمادی از توجه به صادرات و 
صادرکنندگان به شمار می رود. رئیس جمهور 
گفت: باید س��هم خ��ود را در ترانزیت کاال و 
گ��ردش پولی مالی و اقتص��اد منطقه و حق 
ایران اس��المی که حق واالیی اس��ت دنبال 
کنیم؛ رشد اقتصادی در کشور شدنی است و 

این شعار نیست. حجت االسالم رئیسی ادامه 
داد: ما زیربنا های رشد اقتصادی و تولید را در 
کشور داریم و باید برای در این مسیر موانع را 
باید از پیش رو برداش��ت و فعاالن اقتصادی 
هم با انگیزه و همگرایی خود در این مس��یر 
گام بردارند. رش��د اقتصادی امری اس��ت که 
اتف��اق می افتد این دش��من را عصبانی کرده 
اس��ت و تمام این تحریم ها هم��ه برای این 
است که کشور رشد نکند تولید نداشته باشد و 
صادرات نداشته باشد و کشور مصرف کننده 
باشد. رئیس جمهور افزود: دشمن نمی خواهد 
ما رش��د کنیم و به همین دلیل آشوب و بلوا 
ایجاد می کنند؛ تمام جا هایی که ش��ما باشید 
و بازاریابی می کنید، دشمنان می خواهد کاری 
کنند که کاالی ش��ما بازار نداشته باشد. این 
جن��گ اراده هاس��ت ی��ک اراده نمی خواهد 
ملت ایران رش��د کن��د و حرفی در تولیدات و 
صادرات داشته باشد، اما ایران تالش می کند 

ب��ا عرضه تولیدات با کیفیت بازار را فتح کند. 
حجت االسالم رئیسی تصریح کرد: این امروز 
جنگ اراده هاس��ت و نشان دادیم که متوقف 
نمی شویم. رئیس جمهور به اتفاق های خوب 
در زمینه رشد اقتصادی در کشور اشاره کرد و 
گفت: دش��منان همه تالش خود را می کنند 
که کشور مولد نباش��د و فقط مصرف کننده 
باشیم در حالی که با وجود تحریم ها افتخارات 
بزرگی در عرصه صادرات ش��اهد هس��تیم. 
وی ادام��ه داد: رش��د 40 درص��دی صادرات 
نش��ان از عزم جدی فعاالن اقتصادی کشور 
است. حجت االسالم رئیسی با تاکید بر یافتن 
راهکار های��ی برای رفع موانع صادراتی اظهار 
داشت: کارگروه های مرتبط با صادرات باید به 
نظ��رات صادرکنندگان بیش از دیگران توجه 
کنند و بدون تردید صادرات الزمه یک تولید 
قابل توجه اس��ت و آنچه رهبر معظم انقالب 
به عنوان ش��عار سال به همه ما فرمودند، این 

است که تمام تالش باید در جهت رشد تولید 
دانش پایه و فناوری پایه باش��د و دانشگاه در 
کنار صنعت، معدن، کشاورزی و ... قرار گیرد 
و به صنعت و بازار ضمیمه ش��ود. وی اضافه 
کرد: اگر اقتصاد ما دانش و فناوری پایه باشد 
منجر به افزایش تولیدات و صادرات و رش��د 
اش��تغال و رفع بیکاری شده و کاالی کارآمد 
به منطقه عرصه خواهد ش��د. رئیس جمهور 
اظهار داش��ت: آمار پنج درصدی رشد تولید، 
رش��د تجهیزات و ابزار تولید خبر خوبی است 
که وزیر صمت بیان کرد؛ همین طور رش��د 
در حوزه ش��رکت های بورسی و کاهش نرخ 
بیکاری، ارتباط با زیرس��اخت های اقتصادی 
سازمان ش��انگ های و آسیا و برداشتن موانع 
ارتباطات همس��ایگی و فعال شدن سیاست 
همس��ایگی و سیاس��ت ارتباط با کشور های 
همس��ایه همه و همه خبر ه��ای خوبی برای 
تولید و اقتصاد و پیشرفت کشور است. حجت 

االس��الم رئیس��ی این را هم اضافه کرد، اگر 
می گوئی��م رش��د اقتصادی به بی��ش از پنج 
درصد داریم، به طور یقین دس��تیابی به رشد 
اقتصادی ۸ درصد که هدف گذاری شده قابل 
دسترسی اس��ت و زیربنای این امر در کشور 
وج��ود دارد. رئیس جمهور ادام��ه داد: زنان و 
مردان با اراده در این مسیر داریم و اگر موانع 
از پیش روی فعاالن اقتصادی برداش��ته شود 
خودشان با انگیزه و اندیش��ه خود این کار را 
پیش خواهند برد. رئیس جمهور در مراس��م 
روز مل��ی ص��ادرات از 5 صادرکننده برتر به 
نمایندگی از 57 صادرکننده برتر سال تجلیل 
کرد. سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در 
آئین گرامیداشت روز ملی صادرات با قدردانی 
از همه تالش گران عرصه صادرات به ویژه در 
بخش محصوالت غیرنفتی، از 5 صادرکننده 
برتر کشور به نمایندگی از 57 صادرکننده برتر 

سال 1401 با اهدای لوح تجلیل کرد.

حزب حاکم کمونیست چین روز شنبه کنگره 
خود را در تاالر بزرگ مردم با چندین اصالحیه 
در قانون اساس��ی حزب به پایان رس��اند که 
موقعیت رئیس جمهور ش��ی جین پینگ به 
عنوان رهبر چین و به اعتقاد پکن، جایگاه این 
کشور در جهان را تقویت می کند. به گزارش 
رویت��رز، کنگره یک هفته ای با حضور ۲300 
نماینده، ک��ه همگی از وفاداران سرس��خت 
ح��زب بودند، برگزار ش��د. کنگ��ره با تثبیت 
»موقعیت اصلی« خود در رهبری کشور، راه 
را برای س��ومین دوره ریاست جمهوری شی 
جینپینگ هموار کرد. اما اعالم رسمی سومین 
دوره در جلسات س��االنه قانونگذاری در ماه 
مارس اعالم خواهد شد. در سال ۲01۸، شی 
محدودیت دو دوره ریاس��ت جمهوری را لغو 

کرد که به او اج��ازه داده تا به طور نامحدود 
حکومت کند. نمایندگان همچنین »گزارش 
کاری شی« را تأیید کردند، که نوعی خطاب 
به وضعیت کش��ور است که شی در افتتاحیه 
کنگره حزب ارائه کرد. روز یکش��نبه، انتظار 
م��ی رود که ش��ی به عنوان دبی��رکل بعدی، 
اندک��ی پس از پای��ان اولین جلس��ه کمیته 
مرکزی جدید، معرفی ش��ود. اگر ش��ی برای 
س��ومین بار به عنوان رهبر حزب کمونیست 
انتخاب شود، به قدرتمندترین رهبر این کشور 
پس از مائو تس��ه تونگ، بنیان گذار جمهوری 
خل��ق چین تبدیل خواهد ش��د. ب��ه گزارش 
خبرگزاری دولتی چین، ش��ینهوا، نمایندگان 
ح��زب همچنین کمیته مرک��زی جدیدی را 
انتخاب کردند که متش��کل از ح��دود ۲00 

عضو بود، اما فهرست کامل را فاش نکردند. 
این کمیته تا پنج س��ال آینده ح��زب را اداره 
خواهد کرد. اکثر پست های کلیدی در کمیته 
مرکزی به وفاداران شی اختصاص داده شده 
اس��ت. کنگره یک هفت��ه ای و مجلل حزب 
کمونیست شگفتی های کوچکی نیز داشت. 
لی کچیانگ، نخست وزیر چین، دومین مقام 
در این کش��ور و از مدافعان اصلی اصالحات 
اقتصادی، یکی از چهار مقام ارش��دی است 
که در کمیت��ه دائمی دفتر سیاس��ی، هیئت 
تصمیم گیری کلیدی چین متشکل از هفت 
عضو، پس��تی را حفظ نمی کن��د. او از کمیته 
مرکزی تازه انتخاب ش��ده کنار گذاشته شد. 
هو جینتائو، دبیر کل سابق حزب کمونیست، 
در حالی که رس��انه ها در روز پایانی به تاالر 

ب��زرگ م��ردم رفتند، در اقدام��ی که به نظر 
می رس��ید برخالف میل او انجام شده بود، از 
س��الن بیرون برده شد. این حادثه که ناظران 
آن را غیرعادی می دانستند، قبل از رای گیری 
درباره اصالحات قانون اساس��ی رخ داد. هو 
که ضعیف به نظر می رس��د، از شی حمایت 
نمی کن��د، اگرچه در طول کنگ��ره در کنار او 
نشس��ته بود. اما به جناحی تعل��ق دارد که از 
»رهبری جمعی« حمای��ت می کند. هو، 79 
ساله، زمانی که دو دستیار به او کمک کردند 
بایستد، کمی سرگردان به نظر می رسید، اما 
به طور خالصه با شی، که در ردیف اول کنار 
او نشس��ته بود، صحبت کرد. سه عضو دیگر 
کمیته دائمی که کنار گذاشته شدند عبارتند 
از هان ژنگ، رئیس حزب ش��انگهای، وانگ 

یانگ، رئیس شورای مش��ورتی حزب، و لی 
ژانش��و، متحد قدیمی ش��ی و رئیس کنگره 
ملی خلق که عمدتا تش��ریفاتی اس��ت. فقط 
اعضای کمیت��ه مرکزی می توانند در کمیته 
دائمی حضور داش��ته باش��ند. جیانگ زمین، 
96 س��اله، که قبل از هو رئیس جمهور بود، 
در این کنگره حاضر نش��د. ش��ی از اعضای 
حزبش خواس��ت تا خود را برای چالش های 
ژئوپلیتیکی آتی آماده کنند. وی با اش��اره به 
تالش های خارجی به وی��ژه برای باج گیری، 
مهار و محاصره چی��ن گفت: »در مواجهه با 
تغییرات شدید در چشم انداز بین المللی« منافع 
ملی خود را در اولویت قرار داده ایم. در مراسم 
اختتامیه کنگره، ش��ی گفت: »جرات مبارزه، 

جرات پیروزی را داشته باشید.«
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اقتصاد کالن

کاهش 1219 واحدی شاخص بورس 
تهران 

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پایان معامالت دیروز با عقب نش��ینی 1۲19 
واحدی نس��بت به روز قبل به کار خود پایان 
داد. به گ��زارش فارس،  ب��ورس اوراق بهادار 
تهران گرچ��ه در س��اعات ابتدایی معامالت 
دیروز روند رو به رشدی گرفت اما از میانه راه 
روند کاهشی پیدا کرد به گونه ای که شاخص 
کل در پایان معامالت با کاهش 1۲19 واحد 
ب��ه رقم یک میلیون و 30۸ هزار و 946 واحد 
رس��ید.اما ش��اخص کل با معیار هم��وزن با 
افزایش 400 واحدی به رقم 37۸ هزار و 995 
واحد رس��ید. ارزش ب��ازار در بورس تهران به 
بی��ش از 4 میلیون و 905 هزار میلیارد تومان 
رس��ید.معامله گران دیروز بیش از 3.4 میلیارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مال��ی در قالب ۲19 
هزار معامله و به ارزش ۲ هزار و 615 میلیارد 
تومان داد و س��تد کردند.دیروز شاخص کل و 
شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 0.9 درصد 
کاه��ش یافتن��د اما این دو ش��اخص با معیار 
هموزن 0.11 درصد رشد کردند. شاخص آزاد 
شناور 0.۸ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول 
بورس 0.33 درصد کاهش یافت و ش��اخص 
بازار دوم ب��ورس 0.1۸ درصد کاهش یافت.
دیروز نماد ش��رکت های پاالیش نفت تهران، 
نفت اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسالمی 
به ترتیب بیش��ترین اثر افزایشی در شاخص 
کل ب��ورس را داش��تند اما نماده��ای معدنی 
گل گهر، چادرملو، فوالد مبارکه و پتروشیمی 
نوری بهب ترتیب بیش��ترین اثر کاهشی در 
شاخص بورس را داش��تند.در فرابورس ایران 
شاخص کل دیروز با دو واحد افزایش به رقم 
17 هزار و ۸56 واحد رسید. ارزش بازار اول و 
دوم فراب��ورس ایران بالغ بر 971 هزار میلیارد 
تومان شد ارزش بازار پایه فرابورس هم 333 
ه��زار میلیارد تومان برآورد ش��د. معامله گران 
امروز بیش از ۲.3 میلیارد س��هام حق  تقدم و 
اوراق مال��ی در قال��ب 15۸ هزار فقره معامله 
و به ارزش 14 هزار و 963 میلیارد تومان داد 
و س��تد کردند؛ با این حساب ارزش معامالت 
امروز ب��ورس و فرابورس به حدود 17 هزار و 
600 میلیارد تومان رسید.امروز نمادهای پلیمر 
آریاساس��ول، پاالی��ش نف��ت الوان و بهمن 
دی��زل به ترتیب بیش��ترین اثر افزایش��ی در 
شاخص فرابورس را داشتند و نماد پتروشیمی 
زاگرس، پاالیش نفت شیراز، داروسازی دانا و 
سنگ آهن گهرزمین بیشترین اثر کاهشی در 
شاخص فرابورس را از خود به جای گذاشتند.

واریز سهمیه بنزین آبان 
60 لیت��ر س��همیه بنزی��ن آب��ان خودروهای 
ش��خصی بدون هیچ گونه تغییر، ساعت صفر 
بامداد یکشنبه یکم آبان در کارت های هوشمند 
سوخت شخصی واریز شد. به گزارش فارس، 
60 لیتر س��همیه بنزین آبان م��اه خودروهای 
ش��خصی بدون هیچ گونه تغییری، س��اعت 
صفر بامداد یکشنبه )یکم آبان( در کارت های 
هوش��مند سوخت ش��خصی واریز شد.سقف 
ذخیره س��همیه بنزین کارت های هوش��مند 
س��وخت برای مالکان خودروهای شخصی و 
موتورسیکلت ها طبق آخرین اطالعیه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی 9 ماه اس��ت و 
بیش از این میزان در کارت سوخت صاحبان 

خودروها ذخیره سازی نمی شود.

روسیه بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی 
در صنعت نفت ایران 

در 6 ماهه نخس��ت س��ال جاری ۲ میلیارد و 
700 میلیون دالر مصوبه معتبر سرمایه گذاری 
خارج��ی در ح��وزه نف��ت و گاز مرب��وط ب��ه 
سرمایه گذاری های روسیه در ایران به تصویب 
هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده است. به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فن��ی ایران اعالم کرد: در 6 ماهه نخس��ت 
س��ال جاری ۲ میلی��ارد و 700 میلیون دالر 
)۲.7 میلیارد دالر( مصوبه معتبر سرمایه گذاری 
خارج��ی در ح��وزه نف��ت و گاز مرب��وط ب��ه 
سرمایه گذاری های روسیه در ایران به تصویب 
هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده است.طبق 
این گزارش، فدراس��یون روس��یه با احتساب 
سرمایه گذاری در دست انجام در حوزه نفت و 
گاز اولین کشور خارجی سرمایه گذار در ایران، 
در 6ماهه نخست سال جاری بوده است، زیرا 
طرح های س��رمایه گذاری روس��یه در بخش 
نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی ش��ده و 
بخشی از س��رمایه مورد اشاره نیز وارد کشور 
ش��ده است و طرح های مورد اش��اره در زمره 
مصوبات معتبر هیات س��رمایه گذاری خارجی 

قرار گرفته است.

آبفا: کاهش 2۰درصدی مصرف آب 
در تهران ضروری است 

ش��رکت آب و فاضالب استان تهران اعالم 
کرد: در آخرین روز مهرماه ذخیره س��دهای 
تأمین کننده آب این کالن شهر به 350میلیون 
مترمکعب رس��یده است و این میزان ذخیره، 
در صورت تداوم روند مصرف کنونی ممکن 
است مش��کالت و تنگناهایی را برای تأمین 
پایدار آب به وجود آورد. به گزارش تسنیم، در 
اطالعیه امروز شرکت آب و فاضالب استان 
تهران آمده است: »نمودار های مرکز کنترل 
آب تهران نش��ان می دهد میزان مصرف آب 
چندان تفاوتی با روزهای گذشته نداشته است 
و کاهش محسوسی را نشان نمی دهد.در هفته 
پایانی مهرماه مصرف لحظه ای آب تهران به 
4۲هزار لیتر در ثانیه نیز رس��ید که این رقم 
برای این روزهای پاییزی چش��م گیر اس��ت. 
تهران در مهرماه امس��ال سهمی از بارش ها 
نداش��ت، در حالی که این میزان در متوسط 
بلندم��دت 7.3 میلی متر بوده اس��ت.پایداری 
گرما در مهر ماه و ت��داوم مصرف باالی آب 
در ته��ران روند کاهش ذخای��ر مخازن را در 
پی داش��ته است؛ به گونه ای که طی روزهای 
منتهی به آبان ماه حجم آب مخازن س��طح 
شهر تهران روزانه حدود 600هزار مترمکعب 
نس��بت به ش��رایط نرمال کس��ری داش��ته 
اس��ت؛ این موضوعی اس��ت که ع��الوه بر 
اقدامات فنی و مهندس��ی تأمین آب نیازمند 
مش��ارکت و همیاری جدی پایتخت نشینان 
اس��ت.در آخرین روز مهرماه ذخیره سدهای 
تأمین کننده آب این کالن شهر به 350میلیون 
مترمکعب رس��یده است و این میزان ذخیره، 
در صورت تداوم روند مصرف کنونی ممکن 
است مش��کالت و تنگناهایی را برای تأمین 

پایدار آب به وجود آورد.

نوسازی نیروگاه ها ظرف یک تا دو 
سال امکان پذیر نیست

وزیر نیرو با اش��اره به توانمندی های صنعت 
برق، گف��ت: پروژه های توس��عه انرژی های 
تجدیدپذیر و اس��تفاده از فناوری های جدید 
در نیروگاه ها جزو اولویت های دولت سیزدهم 
است. به گزارش ایس��نا، علی اکبر محرابیان 
درباره ناترازی انرژی در کشور، گفت: افزایش 
بهره وری یا راندمان در انرژی کشور جنبه های 
مختلف��ی دارد، یک جنبه آن به اس��تانداردها 
مربوط می ش��ود که این مهم وظیفه سازمان 
استاندارد است، هرچند انصافا اقدامات خوبی 
نیز انجام داده، درواقع برای مصارف مختلف 
انرژی در بخش های مختلف تعیین استاندارد 
شده اما باید نظارت بیشتری بر تولید تجهیزات 
انرژی بر شود، جنبه دیگر به موضوع نیروگاه ها 
و تولید برق مربوط می شود که رویکرد دولت 
در این زمینه استفاده بهینه از انرژی در اختیار 
بوده و در این مسیر اقدامات قابل توجهی هم 
انجام شده اس��ت.وی ادامه داد: همین که با 
وجود ۲0 هزار مگاوات ناترازی برق، تابستان 
بدون بحرانی را پشت سر گذاشتیم به معنای 
افزایش راندمان اس��ت یعنی توانستیم با برق 
کمت��ر نیازهای بیش��تری را برط��رف کنیم، 
درواقع در بخش خانگی خاموش��ی نداشته و 
توانستیم با مدیریت مصرف و مدیریت توزیع 
در شبانه روز جوابگوی بخش صنعت کشور نیز 

باشیم.

مخابرات خودسرانه عمل نکند 
وزیر ارتباطات گفت: موافقت ما با اخذ هزینه  
خدمات صوتی مکالمه ثابت مشروط بوده و 
تا وقتی که تضمین شفاف داده نشود مصوبه 
را اب��الغ نمی کنیم. ب��ه گ��زارش خبرنگار 
تس��نیم، پیش از ای��ن اعالم ش��ده بود که 
افزایش تعرف��ه هزینه ماهانه تلفن ثابت، در 
تابس��تانی که گذشت مورد تایید قرار گرفته 
و س��تاد تنظیم ب��ازار افزایش قیمت کارکرد 
تلفن ثابت را تصویب کرده است و درصورت 
موافق��ت رگوالتوری و ابالغ ب��ه مخابرات 
اعم��ال و اجرایی خواهد ش��د.طبق مصوبه 
مذکور کاربران تلفن های ثابت استان تهران 
ب��رای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اس��اس 
جدول جدید پیرامون تعرفه های جدید تلفن 
ثابت، باید ماهان��ه ۲0 هزار تومان، پرداخت 
کنن��د و این هزین��ه صرفاً هزینه ای اس��ت 
ک��ه صاحبان خطوط تلف��ن در پایتخت، در 
صورت عدم اس��تفاده از خ��ط تلفن و صرفا 
به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت 
کنند. اما به تازگی اعالم ش��د که در همین 
رابطه ش��ورای رقابت دستور توقف هرگونه 
افزای��ش در هزینه خدم��ات تلفن ثابت را تا 
زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. 
پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم 
در این راس��تا اعالم کرده که این ش��رکت 
همواره تمامی فعالیت های خود را بر اساس 
قان��ون تجارت و مصوب��ات و الزامات حوزه 
رگوالتوری انجام می دهد و با رعایت الزامات 
قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات 
مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه ها در 1۲ 
سال اخیر و رش��د چندین برابری نرخ ارز و 
تورم به ارایه خدم��ات ارتباطی به همه ذی 

نفعان می پردازد.
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رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت: در زمان 
حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
کشور به ۸5درصد رسیده و آمار بسیار خوبی 
اس��ت اما انتظار بر این اس��ت که این نرخ 
به زودی زود به 100درصد برسد. به گزارش 
تسنیم، علی صالح آبادی با بیان این که بانک 
مرکزی به صورت تمام قد و به معنای واقعی 
از توسعه صادرات در کشور حمایت خواهد 
ک��رد، گفت: ص��ادرات در هم��ه جای دنیا 

به خصوص در ایران اسالمی مهم و بسیار 
حائز اهمیت اس��ت.وی در ادامه با یادآوری 
اینک��ه کاالیی که به دنیا صادر می ش��ود 
حداقل باید دو ویژگی داش��ته باشد، اظهار 
داشت: نخست اینکه باید از کیفیت باالیی 
برخوردار باش��د تا بتواند با س��ایر کاالهای 
رقیب در س��طح بازاره��ای دنیا رقابت کند 
و همین طور از نظ��ر قیمت باید به گونه ای 
باشد که دنیا کاال را به همان قیمت بخرد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران گفت: کاالهای صادراتی هم به لحاظ 
کیفیت و هم به لحاظ قیمت باید رقابت پذیر 
باشند.وی افزود: کشور نه تنها به ارز حاصل 
از ص��ادرات نیاز دارد بلکه کاالیی که روی 
ریل صادرات قرار می گیرد به دلیل داش��تن 
مزیت کیفیتی و قیمتی باعث می ش��ود در 
س��طح بازارهای جهانی و حت��ی در داخل 
از مزی��ت برخ��وردار باش��د. صالح آبادی با 

تأکید بر اینکه توسعه صادرات برای بانک 
مرکزی نیز بس��یار مهم اس��ت، ابراز کرد: 
این نهاد پولی و مالی هرگونه مش��وقی را 
که در حوزه صادرات کش��ور الزم باشد در 
اختیار صادرکنندگان و فع��االن این حوزه 
قرار خواه��د داد.وی ضمن اش��اره به دایر 
ب��ودن میز خدمت در بان��ک مرکزی برای 
صادرات اضافه کرد: حوزه هایی که صادرات 
قابل قبول و همین طور ارزآوری خوبی برای 

کش��ور دارند میز مش��خصی در این بانک 
برای آنان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وی 
گفت: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار 
خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، 
اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صادرات 
در کش��ور وج��ود دارد ازاین رو مس��ائل و 
مش��کالت آنان همواره دنبال می شود و در 
ضمن مشوق های الزم در اختیار آن ها قرار 

می گیرد.

نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵درصد رسید 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران:

جای خالی مدیریت بهینه منابع ارزی  در شرایط تحریم  
نظام تعرفه گذاری با اقتصاد فعلی ایران سنخیت ندارد

کنت��رل تقاضا و عدم اختصاص ارز ب��ه واردات کاالهای 
غیرضروری، از مفاد مهم در حوزه سیاست گذاری ارزی در 
دوران تحریم محسوب می شود. در طول یک سال گذشته 
تحت تأثیر اصالح نظام اقتصادی کش��ور، به تدریج شاهد 
بهبود برخی از شاخص ها و مؤلفه های اقتصادی هستیم؛ 
موضوعی ک��ه البته تأثیر ملموس خ��ود را در میان مدت 
بیشتر به نمایش می گذارد. با این حال نباید فراموش کرد 
که وضعیت غیرقابل توجیه اقتصاد ملی در شرایط فعلی، 
بیش از هر چیز، به نوع سیاست  گذاری دولت ها در گذار از 
تحریم و عدم نظارت مجلس در دهه 90 شمسی مربوط 

می شود.
��� ممنوعیت واردات کاالهای غیرضروری، مانع از تحقق 

رشد اقتصادی است؟
از جمله مواردی که متأس��فانه طی س��ال های گذشته، از 
سوی مسئوالن کش��ور مورد غفلت قرار گرفت، می توان 
ب��ه اصل »مدیریت بهین��ه منابع ارزی« اش��اره کرد؛ در 
همین راس��تا، »کنترل تقاضا« و »عدم اختصاص ارز به 
واردات کاالهای غیرضروری« یکی از مفاد مهم در حوزه 
سیاست گذاری ارزی در دوران تحریم محسوب می شود. بر 
همین  اساس، اخیراً وزارت صمت فهرست ۲150 کاالی 
ممنوعه به کش��ور را اعالم کرد. عمده این کاالها، اقالم 
غیرضروری و مشابه تولید داخلی است که سابقه ممنوعیت 
ورودشان به کشور به فروردین سال97 بازمی گردد.انتشار 
ای��ن خبر در کن��ار عملکرد اقتصادی قاب��ل  قبول دولت، 
سبب ش��د تا برخی از کارشناس��ان اقتصادی با انتقاد به 
رویه ممنوعی��ت واردات کاال، موجی از حمالت را متوجه 
دولت سازند. به عقیده این دسته از کارشناسان، دولت باید 
به س��مت آزادس��ازی واردات حرکت کند و این امر سبب 
رشد اقتصادی خواهد شد، به عنوان نمونه علی سعدوندی، 
کارشناس اقتصادی در توییتی نوشت: »آزادی واردات به 
رش��د تولید ملی می انجامد نه تخریب آن و موانع وارداتی 
تنها موجب گسترش قاچاق است «؛ اما آیا این اظهارنظر 

صحیح است؟
هیچ کش�وری  آزادی بی قیدوش�رط تجارت خارجی را  ���

نمی پذیرد 
نکته جالب توجه این اس��ت که در هی��چ نظام اقتصادی، 
آزادی بی قیدوش��رط در واردات کاال پذیرفته نمی ش��ود، 
به عنوان نمونه ایاالت متحده آمریکا به س��بب حمایت از 
ش��رکت های دارویی خود، واردات دارو از کانادا را ممنوع 
کرده است و در توجیه این ممنوعیت حمایت از شرکت های 
دارویی پیش��رو و حساسیت به آینده را عنوان کرده است.
حتی در همسایگی ایران، کشور عراق در برخی از ماه های 
سال به دلیل وفور سبزی و صیفی جات، ممنوعیت هایی به 
جهت واردات این محصول به کشور خود اعمال می کند، 
حتی کره جنوبی به عنوان یک��ی از اقتصادهای برتر دنیا، 
سیاس��ت های مش��ابهی را در این زمینه اتخاذ کرده بود.
از س��وی دیگر بررس��ی کتب اقتص��ادی و پژوهش های 

صورت گرفته نش��ان می دهد که در ش��رایط خاص مانند 
تحریم، کشورها باید در خصوص اولویت بندی محصوالت 
موردنیاز خود اقدام کنند، همچنین در شرایط عادی نیز باید 
در ابتدا به دنبال واردات مواد اولیه به جهت تولید معطوف 
کرد و برای کاالی غیر موردنیاز تعرفه های در نظر گرفته 
شود.مسئله بعدی به موضوع قاچاق کاال به ایران مربوط 
می ش��ود، فارغ از بحث گستردگی مرزها، قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در سال 139۲ مصوب شد؛ ولی به دلیل 
کم کاری دولت و عدم تکمیل سامانه های مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ش��اهد حجم گسترده کاال به کشور هستیم.در 
حال حاضر نیز بخشی از سامانه های مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز تکمیل شده است، هرچند تا تکمیل نهایی آن فاصله 
وجود دارد، با این  وجود آزادس��ازی ورود کاال به کشور در 
جهت کاهش قاچاق در هیچ نظام اقتصادی قابل تفس��یر 

نیست.
آزادسازی واردات سبب افزایش نرخ ارز می شود  ���

در همین رابطه، یحیی لطفی نیا، کارش��ناس و پژوهشگر 
مس��ائل اقتص��ادی در گفت وگ��و با ف��ارس ب��ا انتقاد از 
صحبت های مطرح ش��ده در خصوص لزوم آزادس��ازی 
واردات، گفت: بیش از ۸0 درصد از واردات کش��ور مربوط 
ب��ه مواد اولی��ه و پیش نیاز تولید اس��ت، قاعدت��اً هرگونه 
دستورالعمل به منظور تسهیل در واردات مواد اولیه، تولید 
را تحت تأثیر مثبت قرار می دهد.وی افزود: از آنجا  که بحث 
مدیریت مص��ارف ارزی داریم بنابرای��ن هرگونه افزایش 
تقاضا به جهت واردات مواد اولیه و کاالی مصرفی موجب 
افزایش تقاضای ارزی و در نهایت افزایش نرخ ارز خواهد 
شد.لطفی نیا شبهه مطرح ش��ده در خصوص تأمین ارز با 
بهره گیری از صادرات را این گونه پاسخ داد: چون در اقتصاد 
ایران، شرط مارشال لرنر )اگر مجموع کشش های صادرات 

و واردات برای کش��وری بزرگ تر از واحد باش��د، افزایش 
نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد( برقرار نیست، 
تجربه نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش 
نرخ صادرات نشده و در نتیجه این ادعا نیز رد می شود.به 
گفته این پژوهشگر اقتصادی، ممکن است رشد اقتصادی 
به سبب افزایش واردات مثبت شود؛ اما این به معنی بهبود 

تولید نخواهد بود.
نظ�ام تعرفه گ�ذاری با اقتص�اد فعلی ایران س�نخیت  ���

ندارد
لطفی نیا در ادامه به ش��بهه مطرح شده در خصوص نظام 
تعرفه گذاری واردات کاال اشاره و اعالم کرد: برخی مدعی 
اجرای نظام تعرفه گذاری در ایران هستند، اما سؤال اصلی 
این است که با چه نرخ  تعرفه ای، تقاضای محصوالت در 
ب��ازار ایران کنترل می ش��ود؟وی ادامه داد: در حال حاضر 
بازار دچار اختالل اس��ت و درعین حال انتظارات تورمی در 
بازار وجود دارد و از س��وی دیگر شکاف طبقاتی افزایش 
یافت��ه و دهک های باال، برخی از اجن��اس را با نرخ دالر 
۸5 ه��زار تومان خریداری می کنند، در چنین ش��رایطی، 
نظام تعرفه گذاری چگونه کاربرد خواهد داشت؟ در همین 
بح��ث واردات تلفن های لوکس خارجی، آیفون 14 با چه 
تعرفه ای وارد کش��ور شود تا تقاضای خرید آن نزدیک به 
صفر شود؟این کارشناس اقتصادی، نظام تعرفه گذاری را 
برای ش��رایط اقتصاد نرمال دانس��ت و گفت: در ایران به 
س��بب تحریم، انتظارت تورمی باال، شکاف طبقاتی و باز 
بودن مرزها امکان اجرای نظام تعرفه گذاری در حال حاضر 
وجود ندارد، هرچند این سیاست سبب افزایش درآمد دولت 

خواهد شد، اما در ایران کارساز نخواهد بود.
* آزادسازی واردات  راهکار کاهش قاچاق نیست

وی در انته��ا ب��ه انتقاد از راهکار کنت��رل قاچاق مبنی بر 

آزادس��ازی واردات پرداخت و تأکید ک��رد: راهکار کنترل 
قاچاق، تکمیل سامانه های و افزایش هزینه تأمین و توزیع 
کاالی قاچاق است که متأسفانه تا به امروز این سامانه ها 
تکمیل نشده و شاهد وفور اجناس قاچاق در بازار هستیم.

تجارت در گروی تولید ���
داود س��وری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در 
گفت وگو ب��ا مهر، ِصرف آزادی واردات را در روند رش��د 
اقتصادی معجزه آس��ا ندانست و گفت: فعالیت تجاری در 
کنار مؤلفه های دیگر به جهت رش��د اقتصادی تأثیرگذار 
اس��ت، از طرفی فعالی��ت تجاری به معنی س��هولت در 
مبادالت با جهان تلقی می شود که این امر بر روی تأمین 
مواد اولیه و انگیزه تولید مؤثر خواهد بود.تحلیلگر مسائل 
اقتصادی در بخ��ش دیگری از اظهارات خود به موضوع 
ارتباط با جهان اشاره و اعالم کرد: کاالهای مختلفی در 
کشورهای جهان تولید می شود و به دلیل نیاز کشور باید 
ارتباط مناسبی با کشورهای دنیا داشت تا عالوه بر تأمین 
کاالی موردنیاز، امکان محصوالت به کشورهای دیگر نیز 
فراهم شود.وی افزود: البته صادرات محصوالت در گروی 
تولید اس��ت و تولی��د نیز تحت تأثیر س��رمایه گذاری قرار 
دارد، س��رمایه گذاری نیز به »امنیت«، »ثبات اقتصادی« 
و »پیش بینی پذیری اقتصاد« وابستگی دارد و تا زمانیکه 
دولت ش��رایط فوق را مهیا نس��ازد، نمی توان انتظار رشد 
س��رمایه گذاری در تولید را داشت.سوری در ادامه، بحث 
ممنوعیت واردات را موضوعی منسوخ شده در دنیا دانست 
و گفت: م��واردی از قبیل خودکفایی و ممنوعیت پس از 
جنگ جهانی دوم وجود داش��ته که باگذشت زمان حذف 
شده اس��ت، در واقع اگر ش��ما قادر به خرید محصول با 
قیمت بس��یار اندک هس��تید، نیاز به تولید آن نداش��ته و 
باید تمرکز خود را روی تولید محصوالت با قیمت باالتر 

معطوف کنید.
نظ�ام تعرفه گ�ذاری، اب�زاری جهت سیاس�ت گذاری  ���

کشورها
تحلیلگر مس��ائل اقتصادی نظام تعرفه گ��ذاری را یکی از 
اصلی تری��ن منابع درآمدی دولت و راه��کار ورود کاال به 
کشور دانس��ت و گفت: این سیاس��ت به عنوان یک ابزار 
حمایتی در بخش های خاص بوده اس��ت، به عنوان نمونه 
واردات شکر و سیگار در آمریکا و میان ایالت ها غیرقانونی 
یا با تعرفه هایی همراه اس��ت.وی تصریح کرد: از س��وی 
دیگر با وجود اینکه دارو در کانادا ارزان اس��ت، اما ش��اهد 
غیرقانونی بودن خرید دارو توسط اهالی ایاالت متحده در 
کانادا هستیم که این سیاست به دلیل پیشرو بودن صنعت 
دارو در آمریکا اس��ت، درواقع با وجود گران بودن دارو، اما 
شرکت های دارویی ایاالت متحده در تولید دارو پیشرو بوده 
و در آینده منافع کالنی نصیب آمریکا خواهد شد.س��وری 
در انتها گفت: ابزار تعرفه گذاری حتی در کشورهای دیگر 
نظیر چین نیز استفاده می شود و در ایران نیز این ابزار باید 

در سیاست گذارهای اقتصادی استفاده شود.

ایران با صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت پاالیش 
نفت خام و میعانات گازی، پروژه های پاالیش��ی نیازمند 
تکمیل، به س��ازی، نوسازی و توسعه در دیگر کشورها را 
در دس��ت می گیرد و ضمن رفع نیاز فنی و مهندس��ی و 
فعال سازی این پاالیشگاه  ها، سهام دار آنها خواهد شد. به 
گزارش تسنیم، سالهاست توسعه صنعت پاالیشگاهی در 
ایران در مسیر توسعه قرار دارد و نتیجه آن 9 پاالیشگاه 
نفت��ی و یک پاالیش��گاه میعان��ات گازی بوده اس��ت. 
طرح های توس��عه کمی و کیفی در پاالیشگاه های نفتی 
ایران در دس��ت اجراست و اخیراً نیز نخستین پاالیشگاه 
نفت سنگین ایران در جزیره قشم به بهره برداری رسیده 
اس��ت.۸0 پاالیش��گاه کوچک )mini refinery( با 
مالکیت بخش خصوصی در ایران فعال است و چند طرح 
بزرگ پتروپاالیشگاهی کلید خورده که بهره برداری از هر 

کدام در آینده، می تواند نقطه عطفی در توسعه این صنعت 
برای کشور باش��د.کنار این ظرفیت عظیم رو به توسعه، 
دولت س��یزدهم با هدف بازارس��ازی ب��رای نفت خام و 
دسترسی به ظرفیت های جدید پاالیشی با حداقل هزینه، 
به اجرای طرح »سهام داری پاالیشگاه های فراسرزمینی« 
اقدام ک��رد.در این طرح، ایران با ص��دور خدمات فنی و 
مهندس��ی در صنعت پاالیش نفت خام و میعانات گازی، 
پروژه های پاالیش��ی نیازمند تکمیل، به سازی، نوسازی 
و توسعه در دیگر کش��ورها را در دست می گید و ضمن 
رفع نیاز فنی و مهندس��ی و فعال س��ازی پاالیشگاه های 
مذکور، سهام دار این پاالیشگاه ها می شود.در این بین، با 
سهام داری ایران در یک پاالیشگاه فراسرزمینی، بخشی 
از خوراک این پاالیشگاه با نفت خام ایران تأمین می شود 
و ایران در فرآورده های نفتی تولیدی آن نیز سهم خواهد 

داشت.اخیراً، جواد اوجی، وزیر نفت از راه اندازی نخستین 
پاالیشگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو در ونزوئال و پاالیش 
روزانه 100 هزار بشکه نفت خام میدان های کشور در این 
پاالیش��گاه خبر داد.در واقع از این پس، این پاالیش��گاه 
140هزاربش��که ای، روزانه 100 هزار بش��که نفت خام 
ایران را دریافت و پاالیش خواهد کرد. وزیر نفت در این 
خصوص گفت: »این آرزوی دیرینه و 43ساله ای بود که 
به همت همکاران من در ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی و پیگیری آقای س��االری، مدیرعامل 
این شرکت در بخش فراسرزمینی تحقق یافت، نقطه آغاز 
این اقدام در ونزوئال بود و با برنامه ریزی های انجام شده 
در دیگر نقاط نیز ادامه خواهد یافت.« س��هامداری ایران 
در پاالیش��گا ه های این هفت کش��ور تا ام��روز در قالب 
توافق نامه ها یا قراردادهایی نهایی ش��ده و کار صادرات 

خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشورها کلید خورده 
است.در تأمین خوراک این پاالیشگاه ها از نفت خام سبک 
ایران، نفت سنگین و فوق سنگین ایران و میعانات گازی 
تولی��دی پارس جنوبی اس��تفاده خواهد ش��د و ظرفیتی 
تحریم ناپذی��ر در بخش فروش نف��ت و میعانات گازی 
ایران به ظرفیت صادرات س��نتی کش��ور اضافه می شود 
و سهام داری در پاالیش��گاه های فراسرزمینی در دستور 
کار دولت قرار گرفته اس��ت و ش��اهد عضویت ایران در 
سازمان همکاری های شانگهای و افزایش همکاری های 
اقتصادی با کش��ورهای همس��ایه هس��تیم، پیش بینی 
می ش��ود تعداد این 7 کشور که ایران در پاالیشگاه های 
نفتی و میعانات گازی آنها سهام دار خواهد شد، به بیش از 
۲0 کشور افزایش یابد و آمریکا شاهد شکست تمام عیار 

پروژه تحریم فروش نفت ایران خواهد بود.

برهم زدن بازی تحریم نفت آمریکا با سهام داری پاالیشگاه های فراسرزمینی 

برنامه وزارت نفت برای بهینه سازی مصرف گاز چیست؟
مصرف گاز خانگی بهمن سال گذشته از مرز 
6۸0 میلیون متر مکعب گذشت که پیش بینی 
ها حکایت از افزایش مصرف گاز در زمستان 
امسال دارد.به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای 
گذش��ته نمایندگان مجلس به منظور قرائت 
گزارش کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی در مورد ناترازی تولی��د و مصرف 
گاز، جواد اوجی، وزیر نفت را به صحن علنی 
مجلس فراخواندند. در این جلسه وزیر نفت با 
بیان اینکه با 300 میلیون مترمکعب کسری 
گاز مواجه هس��تیم، گفت: برای رفع ناترازی 
گاز به ۸0 میلیارد دالر سرمایه گذاری طی 3 
الی 4 سال آینده نیاز داریم.این گفته وزیر نفت 

ب��ا واکنش نمایندگان از جمله رئیس مجلس 
مواجه شد و قالیباف با در اظهارتی گفت: آقای 
اوجی، اگر جنابعالی و بنده به عنوان خدمتگزار 
مردم در قانونگذاری و اجرا حرفمان این باشد 
ک��ه 10 درصد از صندوق توس��عه ملی را به 
ما دهید یا اینک��ه ۸0 میلیارد دالر پول دهید 
ت��ا ناترازی را اصالح کنیم باید این پرس��ش 
انجام شود که آیا این پول وجود دارد که داده 
ش��ود تا این کار را انجام دهیم.قالیباف بیان 
کرد: ما س��االنه بین 60 ت��ا ۸0 میلیون دالر 
انرژی هایمان را هدر می دهیم، آیا نمی خواهیم 
در این کشور تصمیم بگیریم، چگونه حاضریم 
دست گدایی به هرجا دراز کنیم و پول دهیم 

ولی حاضر نیستیم که اصالحات الزم را انجام 
دهی��م.در حال حاضر و هفت م��اه از اجرای 
قانون بودجه 1401 می گذرد و بخش هایی از 
تکالیفی که مجلس بر عهده دولت گذاش��ته 
هنوز بر زمین مانده اس��ت. از جمله اینکه در 
قانون بودجه 1401 وزارتخانه های نفت و نیرو 
مکلف شده اند که، تعرفه های خود را به نحوی 
اصالح کنند که مشترکین تا الگوی مصرف 
به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف باالتر 
از الگ��وی مصرف به ص��ورت غیریارانه ای و 
براس��اس الگوی افزایش پلکان��ی )آی. بی. 
تی( تعیین شود.به رغم تاکید قانون بر اصالح 
تعرفه های آب، برق و گاز و غیر یارانه ای شدن 

نرخ برای مشترکین پرمصرف خانگی، هنوز 
ش��مار زیادی از این مش��ترکین پرمصرف از 

انرژی یارانه ای بهره می برند.
نا ترازی مصرف گاز ���

مصرف گاز خانگی بهمن س��ال گذش��ته از 
م��رز 6۸0 میلیون متر مکعب گذش��ت و به 
ای��ن ترتیب رکوردی تاریخی در مصرف گاز 
کش��ور ثبت ش��د. در همین دوره سخنگوی 
شرکت ملی گاز اعالم کرد که بخش خانگی 
۸0 درص��د از مصرف را ب��ه خود اختصاص 
می ده��د.وی ای��ن میزان مص��رف را رقمی 
معادل مصرف گاز چند کشور همسایه عنوان 
کرد و گفت با توجه به این موضوع بیشترین 

اصالح و کاهش مصرف برای حفظ پایداری 
ش��بکه نیز باید در این بخش رقم بخورد.در 
ایران مصرف انرژی نسبت به میانگین جهانی 
بسیار باالست و در ردیف 10 کشور پرمصرف 
ان��رژی قرار دارد. میزان مصرف گاز در ایران 
تقریباً معادل 1۲ کشور ثروتمند اروپایی است.
مصرف باالی گاز در بخ��ش خانگی، ارزان 
بودن تعرفه گاز برای نیروگاه ها باعث ش��ده 
که عالوه بر عدم پیروی از الگوی بهینه، در 
بخش نیروگاه��ی نیز راندمان کاهش یابد و 
همین مس��أله به نوعی به مص��رف فزاینده 
ان��رژی به ویژه گاز و نات��رازی و عدم تعادل 

در این بخش منجر شده است. 
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شهرستان

روابط عمومی  ها به معنی واقعی 
سفیران سازمان و شرکت های گروه 

هستند
ش��رکت های  مدیری��ت  کمیت��ه  جلس��ه   
زیرمجموعه گ��روه فوالد مبارک��ه با حضور 
گ��روه،  مدیرعام��ل  محمدیاس��ر طیب نی��ا 
معاونین فوالد مبارکه و مدیران شرکت های 
زیرمجموعه ف��والد مبارکه برگزار ش��د. در 
این جلس��ه ش��رکت های زیرمجموعه طی 
گزارش های جداگانه ای عملکرد، دستاوردها 
و مباحث مربوط به شرکت های خود را به طور 
مبسوط ارائه کردند. در ادامه مدیرعامل گروه 
ف��والد مبارک��ه در چند بخ��ش راهبردهای 
الزم االج��را در گ��روه را تبیین ک��رد. محمد 
یاسر طیب نیا در بخش آغازین سخنان خود 
اظهار داشت: اکنون حدود یک سال است که 
از تغییر مدیریت در ف��والد مبارکه می گذرد. 
پیش ازای��ن در رویکرده��ای مدیریتی جدید 
اعالم نموده بودیم که اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت ه��ای موجود، توس��عه کمی و کیفی 
و البته متوازن، توسعه س��رمایه های انسانی 
و اولویت بخش��ی به فعالیت ه��ای نوآورانه و 
دانش بنیان و محیط زیس��ت و الگو بودن در 
موضوع صنع��ت س��بز از رویکردهای مورد 
تأکید مدیریت جدید فوالد مبارکه اس��ت که 
خوشبختانه در طول این یک سال باهمدلی و 
همت مدیران و کارکنان گروه به توفیق های 
ارزشمندی دست یافتیم.  وی گفت: دشمن بر 
این باور اس��ت که با ایج��اد اخالل درروند و 
فرایند تولید و نظام اقتصادی کشور می تواند 
به اقتصاد ملی، امیدآفرینی به جوانان و جامعه 
و امنیت اجتماعی کشور ضربه بزند. ازاین رو 
مدی��ران عامل ش��رکت های گروه هوش��یار 
باش��ند هر ی��ک از ش��رکت ها و به طورکلی 
گروه فوالد مبارکه یک جامعه بزرگ اس��ت 
ک��ه باید در کم��ال امان��ت داری، عملکرد و 
دس��تاوردهای مجموعه را به صورت ش��فاف 
ب��ه جامعه اطالع رس��انی کن��د. مدیر عامل 
ف��والد مبارکه در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود موضوع رون��ق اقتص��ادی در جامعه و 
معیش��ت آحاد مختلف جامعه را مهم دانست 
و گفت: در شرایط سخت اقتصادی بنگاه های 
اقتصادی مانند ف��والد مبارکه باید همچنان 
ب��ا فعالیت های اقتصادی و تولی��د خود امید 
و نش��اط ب��ه جامعه پمپاژ نماین��د. وظیفه ما 

بیش ازپیش سنگین شده است. 

بهره برداري از  چند پروژه شهري به 
مناسبت هفته فرهنگي اراك 

ش��هردار اراک گفت: برنامه ه��ای ویژه ای به 
مناس��بت هفته فرهنگی اراک در نظر گرفته 
ش��ده که افتتاح زورخانه اراک، نخستین پارک 
تخصصی ش��طرنج در کوی صنعتی و افتتاح 
زمین های چمن مصنوعی، بخشی از آنها است. 
»علیرضا کریمی« ش��هردار اراک درمراس��م 
نواختن زنگ اراک اظهارکرد:توجه بهفرهنگی 
در ارتق��ای بخش فرهنگ اراک نقش موثری 
دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی بیان 
کرد: توس��عه همگون و متوازن در شهر اراک 
از خواس��ته های مردم است و توجه به خواسته 
مردم رضایتمندی عمومی را افزایش می دهد 
و شهرداری اراک برای توسعه فرهنگی برنامه 
دارد. شهردار اراک ادامه داد: نسل جدید جامعه 
با پیشینه تاریخی و هویتی گذشتگان آشنایی 
ن��دارد و برگزاری هفته فرهنگ��ی اراک نقش 
موثری در معرفی تاریخ این شهر دارد. کریمی 
بیان کرد: امیرکبیر در اتخاذ رویکردهای آینده 
نگرانه و نگاه به آینده فعال بود و تاسی به این 
نگاه باید مورد توجه باشد. وی تاکید کرد: باید 
تالش شود تا در هفته فرهنگی اراک، تاریخ و 
مفاخر این شهر بیش از پیش به مردم معرفی 
شود و اراک از ویژگی های خاص تاریخی مانند 
بازار، قنوات، بناها و همچنین فرهیختگان نام آور 
برخوردار است که بسیاری از آنها شهره جهانی 
دارند. ش��هردار اراک افزود: استعمار ستیزی و 
وطن پرستی در خون و پوست امیرکبیر جاری 
بود و او راه مقابله با همه مشکالت را رسیدگی 
به مسایل فرهنگی می دانست و پیوند با جامعه 
جهانی و مبارزه با فس��اد در نگاه عدالت محور 
امیرکبیر ب��ود. کریمی بیان ک��رد: امیرکبیر با 
حکمرانی نوآورانه شناخته می شود و در بسیاری 
از رویکرده��ای مختلف نیازمند این حکمرانی 
هستیم رئیس شورای اسالمی شهر اراک هم 
در این آیین گفت: امیرکبیر در میهن پرس��تی 
زبانزد اس��ت. »پیمان عین القضات« افزود: در 
راستای هویت سازی در جامعه باید شخصیت 
امیرکبیر بیش از پیش به جامعه معرفی ش��ود. 
وی بیان کرد: امیرکبیر به عنوان الگو مرد مبارزه 
با استعمار بود و همه باید از این شخصیت بزرگ 

الگوگیری کنند.

عدم تخصیص اعتبارات الزم به منظور 
اماندهی حاشیه شهر مشهد

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-عضو 
ش��ورای اس��المی ش��هر مش��هد گفت: در 
شورای چهارم کمیسیون ساماندهی حاشیه 
شهر ایجاد و تا دوره ششم فعال مانده است و 
شیب خدمت تا حدودی به حاشیه رفته است 
اما با بودجه ش��هرداری نمی توان مشکالت 

40 ساله را در عرض چند ماه برطرف کرد.
غالمحس��ین صاحبی در حاش��یه یکصد و 
چهاردهمی��ن نشس��ت مجمع ش��هرداران 
کالن ش��هر ها، اظهار کرد: مش��هد بیش از 
سه و نیم میلیون جمعیت دارد که 30 درصد 
آن حاشیه نشین هس��تند که یکی از دالیل 

مهاجرت، وجود بارگاه منور رضوی است.
وی افزود: در س��الیان اخیر مهاجرت زیادی 
انجام شده اما مدیریت کالن مشهد نتوانسته 
ای��ن مهاجرت را مدیریت کن��د که این امر 
منجر به ایجاد حاشیه   با یک میلیون و 300 
هزار نفر ش��ده اس��ت، علی رغم نبود وجود 
زیرساخت های شهری، افراد با قومیت های 
مختل��ف ب��ا آرام��ش و صمیمی��ت در کنار 

یکدیگر زندگی می کنند.
صاحبی ضمن اش��اره به س��رانه آموزش��ی 
خراس��ان رضوی، خاطرنش��ان کرد: سرانه 
اس��تاندارد آموزش در کشور هشت متر مربع 
به ازای هر دانش آموز است که سهم استان 
خراسان رضوی 3.5 و سهم حاشیه یک متر 
مربع اس��ت ک��ه باید در ای��ن زمینه حرکت 

جهادی شود.
وی اضافه کرد: س��رانه بهداش��تی و سرانه 
فرهنگی و ورزشی مشکل دیگر مردم حاشیه 
است که اگر تامین نشود مشکالتی را ایجاد 

خواهد کرد.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر مش��هد در 
خص��وص س��رانه فضای س��بز گف��ت: به 
دلیل نبود زمین دولتی امکان تامین س��رانه 
فضای س��بز در این محدوده وج��ود ندارد، 
ساخت وس��ازهای بی ضابط��ه و ض��رورت 
اص��الح کالبدی موضوع دیگری اس��ت که 
منجر به ایج��اد گره ترافیکی در این منطقه 
شده اس��ت که مجلس و سازمان بازآفرینی 

کشور باید به این موضوع توجه کنند.

بساط مدارس کانکسی باالی 1۰ 
دانش آموز کرمانشاه برچیده می شود 
مدیرکل نوس��ازی و تجهیز مدارس اس��تان 
کرمانش��اه از برچیده شدن مدارس کانکسی 
باالی 10 دانش آموز اس��تان ظرف دو سال 
آین��ده خب��ر داد. مرزبان نظری با اش��اره به 
برنامه ریزی برای حذف مدارس کانکس��ی 
با بیش از 10 دانش آموز اس��تان، گفت: 35 
میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت آموزش 
و پرورش برای حذف 100 مدرسه کانکسی 
ب��االی 10 دانش آموز کرمانش��اه در اختیار 
اس��تان قرار گرفته است. نظری اضافه کرد: 
با اختصاص این اعتبار ظرف دو س��ال آینده 
بساط مدارس کانکسی باالی 10 دانش آموز 
استان برچیده خواهد شد. مدیر کل نوسازی 
و تجهیز مدارس اس��تان کرمانشاه در ادامه 
با بی��ان اینکه اس��تان کرمانش��اه در زمینه 
جمع آوری مدارس خش��تی و گلی در کشور 
جای��گاه خوبی دارد، گفت: در حال حاضر در 
اس��تان هیچ مدرسه خش��تی و گلی نداریم. 
نظری اشاره ای هم به حضور پررنگ خیرین 
مدرس��ه س��از اس��تان در امر مدرسه سازی 
داش��ت و از آنها دعوت کرد برای مشارکت 
در امر نوس��ازی م��دارس نیازمند تخریب و 
بازس��ازی بیش��تر پای کار بیایند. وی ادامه 
داد: باید از ظرفیت خیرین مدرسه ساز استان 
برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس نیازمند 
بازس��ازی در استان استفاده شود، چون فقط 
با اعتبارات دولت��ی نمی توانیم در این زمینه 
موفق عمل کنیم و نیاز به مشارکت خیرین 

مدرسه ساز داریم.

پروژه فیبرنوری منازل در 2۵ شهر 
استان در حال اجراست

  سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات ایالم گفت: پروژه فیبرنوری منازل 
)FTTH( در ۲5 ش��هر اس��تان در ح��ال 

اجراست.
علی کریمی در چهارمین جلس��ه ش��ورای 
راهبری ح��وزه ارتباطات وفناوری اطالعات 
استان اظهار داشت: اجرای پروژه فیبرنوری 
من��ازل در ایالم به عن��وان مهمترین پروژه 

ارتباطی در حال اجرا است.
وی افزود: شرکت های وب به عنوان مجری 
پروژه در ۲5 شهراستان عملیات اجرایی این 
پروژه را آغاز کرده اس��ت و بزودی در شهر 
ایالم شهروندان میتوانند از این بستر استفاده 

کنند.
سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات ایالم با اش��اره ب��ه تاکید بربحث 
اش��تغال در ح��وزه ارتباط��ات و حمایت از 
طرحه��ای دانش بنیان گف��ت: با همکاری 
پس��ت بانک اس��تان و در قالب تبصره 1۸ 
از ابت��دای س��ال تاکنون 5۸ میلی��ارد ریال 

تسهیالت پرداخت شده است.

اخبار

مشهد مقدس س��میرا رحمتی-سرپرست 
گروه طرح، برنامه ری��زی و تحول اداری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رض��وی از معرفی اصحاب فرهنگ و هنر 
مشهد برای جذب اعتبار بیش از 13 میلیارد 
تومان تسهیالت مشاغل خانگی خبر داد. 
راحله رضوانی سرپرست گروه طرح، برنامه 
ری��زی و تح��ول اداری اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی خراس��ان رضوی گفت: 

با هم��کاری اداره کل تع��اون، کار و رفاه 
ام��ور اجتماعی تعداد 6۸ طرح به مبلغ 13 
میلیارد و 1۲0میلیون تومان، از متقاضیان 
مشاغل خانگی برای دریافت تسهیالت در 
6 ماهه نخست سال جاری به بانک های 
عامل معرفی شدند. وی افزود: در 6 ماهه 
نخس��ت امس��ال 6۸ متقاضی تسهیالت 
در مش��هد مراحل ثبت نام خ��ود را انجام 
دادن��د که از این تع��داد 5۸ نفر به صورت 

مس��تقل و باقی مانده به صورت پشتیبان 
از این تس��هیالت بهره بردند . رضوانی در 
خصوص موضوعات طرح های ارائه شده 
نی��ز گفت: از میان این 6۸ طرح، 13 طرح 
فرهنگی و 55 طرح هنری بوده که مشمول 
استفاده از تسهیالت شدند. وی بیان کرد: 
واجدین شرایط دریافت تسهیالت مشاغل 
خانگ��ی می توانن��د با مراجعه به س��ایت 
وزارت تع��اون ،کار و رفاه و امور اجتماعی 

قس��مت مش��اغل خانگی کلیه اطالعات 
م��ورد نیاز اعم از )قانون ، دس��تورالعمل ، 
رشته های مصوب و ...( را مطالعه و نسبت 
به ثبت نام اقدام نمایند. همچنین اصحاب 
فرهنگ و هنر و رسانه استان می توانند با 
مراجعه به س��ایت این اداره کل به نشانی  
/https://khrz.farhang.gov.ir

اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند 
.وی ابراز کرد امیدواریم تمامی متقاضیان 

در نوبت تسهیالت مشاغل خانگی، موفق 
به دریافت این تسهیالت شوند.

معرفی فعاالن فرهنگ و هنر برای جذب اعتبار بیش از 13میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی

بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پروژه های زیرساختی
مع��اون وزیر صنعت معدن و تجارت در جریان س��فر به 
استان اردبیل از پروژه های زیرساختی و فازهای توسعه 

شهرک صنعتی اردبیل ۲ بازدید به عمل آورد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنای��ع کوچک 
و ش��هرکهای صنعتی ایران، علی رس��ولیان س��حرگاه 
پنجش��نبه در جریان س��فر به اس��تان اردبیل از فازهای 
توسعه، س��اختمان فناوری و کسب و کار و تصفیه خانه 

شهرک صنعتی اردبیل ۲ بازدید به عمل آورد.
 وی در ای��ن بازدی��د از نزدیک در جری��ان روند تکمیل 
و توس��عه پروژه های زیرس��اختی برای تس��هیل حضور 
س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در ش��هرک صنعتی 
اردبیل ۲ قرار گرفت. فازهای توسعه این شهرک صنعتی 
ش��امل  یک مجموعه 90 هکتاری و یک مجموعه 60 
هکتاری اس��ت که در این بازدید ب��رای تکمیل هر چه 
سریعتر آنها و رفع برخی موانع دستورات الزم نیز  صادر 
ش��د. مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت را در این 
بازدید استاندار اردبیل، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، 
مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی اردبیل و جمعی 
از مس��ئوالن استانی و شهرس��تانی و فعاالن اقتصادی 

همراهی کردند.  س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و ش��رکت های اس��تانی تابعه آن اکنون با 
دارا بودن 509 شهرک و 33۸ ناحیه صنعتی و 5 منطقه 
ویژه اقتصادی درحال بهره  برداری، ۸4 شهرک و ناحیه 

صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات 
فناوری و کس��ب و کار، ۲مجتمع فن��اوری اطالعات و 
خدم��ات نرم  افزاری، 99 ه��زار و 143 قرارداد منعقده و 
بهره  برداری از 49 هزار و 5۲9 واحد صنعتی و سه هزار 

و ۲45 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 9۸7 هزار 
و 75 نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در ادامه س��فر به 
اس��تان اردبیل از یک واحد تولیدی در ش��هرک صنعتی 

شهرستان کوثر بازدید به عمل آورد.
علی رسولیان در ادامه سفر خود به استان اردبیل با حضور 
در ش��هرک صنعتی شهرستان کوثر از واحد تولیدی ورنا 
جام ایرانیان تولید کننده انواع شیشه های خودرو بازدید 

به عمل آور.
وی در ای��ن بازدی��د از نزدی��ک در جری��ان مهمتری��ن 
ظرفیت ها، توانمندی ها و همچنین مس��ائل و مشکالت 
ای��ن واحد تولیدی قرار گرفت و ب��رای رفع برخی موانع 

دستورات الزم را صادر کرد.
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرکهای صنعتی ایران امروز پنجشنبه همچنین از 
فازهای توسعه و پروژه های زیرساختی شهرک صنعتی 
اردبی��ل ۲ بازدی��د به عمل آورد و در نشس��ت ش��ورای 
گفتگ��وی دول��ت و بخش خصوصی با حض��ور فعاالن 

اقتصادی و صنعتگران استان اردبیل شرکت کرد.

در جریان سفر به استان اردبیل صورت گرفت:

تولیدات ذوب آهن اصفهان بسیار استراتژیک و موثر در امنیت اقتصادی
رخصتی:

 آماره��ای تولیدی ذوب آه��ن اصفهان در 
ش��ش ماهه ابتدای س��ال ج��اری حاکی از 
ثبت رکوردهای جدید از ابتدای تاسیس این 
شرکت اس��ت . تولید  چدن مذاب که یکی 
از معیارهای اصلی میزان تولید این مجتمع 
عظیم صنعتی اس��ت با ده درص��د افزایش 
نس��بت به سال گذشته به یک میلیون 493 
هزار و 3۸1 تن رس��ید ک��ه باالترین میزان 
تولید از ابتدای تاسیس ذوب آهن می باشد.

مهن��دس رخصت��ی مدیرعام��ل ذوب آهن 
اصفهان در این خص��وص گفت : از ابتدای 
س��ال ج��اری دس��تاوردهای بس��یار خوبی 
داش��تیم و در تولید چدن م��ذاب ۲درصد از 
برنامه پیش هس��تیم که نوید دس��تیابی به 
تولی��د 3 میلیون ت��ن تا پایان س��ال را می 

ده��د . مهن��دس رخصتی ، تولی��دات ذوب 
آهن اصفهان را بس��یار اس��تراتژیک و موثر 
در امنیت اقتصادی دانس��ت و اظهار داشت 
: برای تامین م��واد اولیه با اقدامات مختلف 
از جمله تغیی��ر در ترکیب م��واد ورودی به 
ش��رکت ، تغییر رویکرد در ارتباط و تعامل با 
معادن و .... موفق شدیم در کوتاه مدت این 
مش��کل را حل کنیم اما، برای تامین پایدار 
م��واد اولیه نیاز به انجام اکتش��افات معدنی 
است. در این خصوص می بایست مساعدت 
الزم از ط��رف وزارت صمت برای واگذاری 
پهنه های معدنی درخواست شده انجام شود 
. وی با اش��اره به دس��تاورد مهم ذوب آهن 
در تولی��د ریل گفت : این ش��رکت با وجود 
مشکالت فراوان سرمایه گذاری زیادی برای 

تولید ریل انجام داد اما دولت به عنوان تنها 
مشتری اصلی این محصول باید در پرداخت 
هزین��ه خرید ریل به نح��وی عمل کند که 
تولید ریل برای ذوب آهن امکان پذیر باشد 
. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اش��اره به 
تولید سایر محصوالت با ارزش افزوده باال از 
جمله تیرآهن های بال پهن در این شرکت 
گف��ت : در تولید این محصوالت هم مطابق 
برنام��ه پیش رفته ایم که اهیمت بس��یاری 
در تحول صنعت س��اختان دارد و در تحقق 
نهضت ملی مس��کن نیز نقش آفرین است 
. مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب 
آهن نیز در خصوص رکوردهای تولیدی این 
ش��رکت گفت : در سال گذشته ، ذوب آهن 
موفق شد بیشترین تولید تاریخ خود را تجربه 

کند با این وجود در ش��ش ماهه اول س��ال 
جاری رکورد تولید سال گذشته شکسته شد 
. وی گفت : تولی��د محصول نهایی به یک 
میلی��ون و 3۸0 ه��زار و 396 ت��ن در پایان 
شش ماهه نخست سال رسید که  15 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته و تولید 
چ��دن با ده درصد افزای��ش به یک میلیون 
493 ه��زار و 3۸1 تن رس��ید ک��ه باالترین 
میزان تولید ش��ش ماهه از ابتدای تاس��یس 
ذوب آهن اصفهان است . ضمن اینکه تولید 
فوالد با 13 درص��د افزایش به یک میلیون 
و 339 ه��زار و 53 تن ، محصوالت نوردی 
ب��ا 14 درصد افزایش ب��ه ۸11 هزار و 175 
ت��ن ،  تولید آگلومره با 10 درصد افزایش به 
یک میلی��ون و 7۲1 هزار تن وتولید کک با 

۲.5 درص��د افزایش به 6۲6 هزار و ۸60 تن 
رس��یده اس��ت . توالئیان افزود : ذوب آهن 
اصفه��ان در حالی موفق ب��ه ثبت این ارقام 
تولیدی ش��ده که برای تامین م��واد اولیه با 
چالش مواجه بود اما موفق ش��دیم با برنامه 
ریزی و قرارداده��ای بلند مدت ،  موجودی 

مواد اولیه را حفظ کنیم ..

تولید ان��رژي در محل مص��رف ، کاهش 
تلفات و جلوگی��ري از اتالف منابع طبیعي 
از اهم مزایاي نیروگاه ها در مقیاس کوچک 

اس��ت مجري طرح تولید پراکنده از آغاز به 
کار نیروگاه 3 مگاواتي کش��تارگاه صنعتي 
کیس��م تا دوماه آینده خبر داد. حسن والي 
در جریان بازدید اصحاب رس��انه از نیروگاه 
3 مگاواتي کش��تارگاه صنعتي کیسم بیان 
ک��رد: ظرفیت ژنراتورهاي نیروگاه کیس��م 
1340×6 کیلووات اس��ت، ای��ن ژنراتورها 
ساخت کارخانه دویتس آلمان است. مجري 
طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه اي 

گیالن در زمینه هدف س��اخت نیروگاه ها 
درمقیاس کوچک گفت: ه��دف از احداث 
این نی��روگاه در مقیاس کوچ��ک، اتصال 
به ش��بکه و فروش ان��رژي در قالب انعقاد 
قرارداد خرید تضمیني برق توسط سرمایه 
گذار بخش خصوصي اس��ت. وي با اشاره 
به عدم هم��کاري متخصصین پرتغالي در 
س��ال 90 به جهت تحریم ه��اي ظالمانه 
تصریح  کرد: در حال حاضر پس از انتخاب 

پیمان��کار داخلي از طریق اداره تصفیه امور 
ورشکستگي، راه اندازي تعداد دو دستگاه با 
ظرفیت 1340×۲ کیلو وات جهت اتصال به 
شبکه فروش انرژي در قالب انعقاد قرارداد 
با ش��رکت برق منطقه اي گیالن د دست 

پیگیري و اقدام است.
مهندس والي در خصوص مزایاي نیروگاه 
در مقیاس کوچک خاطرنشان کرد: این نوع 
نیروگاه ها به دلیل تولی��د انرژي در محل 

مصرف، کاهش تلفات ناشي از خطوط انتقال 
انرژي، کاهش سرمایه گذاري بخش دولتي 
جهت احداث و توسعه خطوط و پست هاي 
فش��ار قوي و در نتیجه جلوگیري از اتالف 
منابع طبیعي در اث��ر انتقال خطوط انرژي، 
باال بودن راندمان تولید انرژي در مقایسه با 
نیروگاه هاي بزرگ، امکان استفاده از انرژي 
حرارتي نیروگاه در صورت فراهم بودن بستر 

مناسب و …را در پي دارد.

در بازدید اصحاب رسانه از نیروگاه 3 مگاواتي کشتارگاه کیسم مطرح شد

آغاز فاز دوم طرح سبک سازی نفت فوق سنگین در شرکت نفت و گاز اروندان 
در بازدید ریاست و  مدیران پژوهشگاه صنعت نفت کشور صورت پذیرفت؛ 

به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و  گاز اروندان؛ طی بازدیدی، نشست 
مشترک مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و مدیران این شرکت با ریاست 
پژوهشگاه صنعت نفت و هیات همراه در منطقه عملیاتی دارخوین برگزار شد.  
در این نشست مهندس عبداهلل عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان با ابراز خرس��ندی از س��طح همکاری های انجام ش��ده با پژوهشگاه 
صنعت نفت بیان داش��ت: ابالغیه و دس��تورالعمل جدید وزیر محترم نفت به 
پژوهش��گاه صنعت نفت و رویکرد جدید توج��ه به موضوع پژوهش در دولت 
س��یزدهم، وظایف این سازمان را وسیع تر و مسئولیت آن را بیشتر کرده، و از 
آنجایی که اکتفا به تفاهم نامه ها برای حصول به نتیجه عملی جوابگو نبوده 
ای��ن ابالغیه مهم و تعیین چهارچوب های مأموریتی، مس��یر انعقاد قرارداد با 
پژوهش��گاه صنعت نفت را برای شرکت های کارفرمایی به مانند ما، از لحاظ 
حقوقی و مالی بس��یار تس��هیل می کند. عذاری اهوازی با اشاره به موفقیت 
طرح پایلوت س��بک سازی نفت فوق سنگین ش��رکت نفت و گاز اروندان در 
پژوهش��گاه صنعت نفت، بیان داشت: ما در سه حوزه مخزن، چاه و تاسیسات 

س��طح االرضی بدنبال رفع نیازمندی های خود، ایج��اد ارزش افزوده و بهره 
وری بیشتر هستیم و با افزایش ارتباط و سطح همکاری ها، بر اساس اولویت 
بندی صورت مس��ئله ها را به پژوهشگاه صنعت نفت ارائه و از ظرفیت های 
این مجموعه ارزشمند استفاده خواهیم کرد. در ادامه دکتر عیسی نویری رئیس 
پژوهش و توس��عه ش��رکت نفت و  گاز اروندان، با اش��اره به تدوین نقشه راه 
توسعه فناوری ش��رکت نفت و گاز اروندان، اظهار داشت: طرح های مختلف 
نباید در سطح مطالعاتی باقی مانده و با رویکرد عملگرایانه جدید، رسیدن به 
مرحل��ه اجرای��ی و صنعتی طرح ها و به میدان عم��ل آوردن فناوری های نو 
هدف گذاری شده که از نمونه های خوب آن می توان به طرح پایلوت سبک 
سازی نفت خام فوق سنگین اشاره کرد. نویری ادامه داد: پس از حصول نتایج 
مثبت طرح مطالعاتی و پایلوت سبک سازی نفت فوق سنگین شرکت نفت و 
گاز اروندان در پژوهشگاه صنعت نفت، فاز دوم این طرح با آغاز مرحله امکان 
سنجی و اجرای سوپر پایلوت در منطقه نفتی آزادگان در دستور کار قرار دارد. 
نویری افزود: همزمانی تولید نفت سبک تا فوق سنگین در شرکت نفت و گاز 

اروندان صورت مس��ئله های متنوعی را ایجاد می کند، که مستلزم توسعه و 
استفاده از فناوری در اشکال مختلف است و امیدواریم پیشنهادات و طرح های 
همکاری مشترک مطابق چالش های امروز تولید، و با قابلیت اجرایی و صنعتی 
شدن باشند چرا که در حوزه میان دستی کارهای انجام نشده فراوان وجود دارد 
و مس��یر خوبی برای حرکت متصور هستیم. در ادامه این نشست دکتر عظیم 
کالنتری اصل، رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت کشور با اشاره به بازدید اخیر 
نیم روزه مهندس عذاری اهوازی از پردیس های مختلف این پژوهش��گاه، به 
بیان توانمندی های این پژوهشگاه و دستاودهای آن پرداخته و اظهار داشت: 
با توان علمی موجود در پژوهش��گاه هرکجا کارفرمایی بصورت مشخص و با 
تمرکز روی فناوری خاصی استمرار کرد و با جدیت ادامه دادیم نتیجه گرفتیم. 
کالنتری اصل با معرفی چندین طرح موفق این پژوهشگاه که در صنعت نفت 
اجرایی ش��ده و ایجاد ارزش کرده اند، اضافه داشت: رویکرد جدید پژوهشگاه 
صنعت نفت این اس��ت که به جای مرز تکنول��وژی، روی مرز نیازهای امروز 

تولید در کشور متمرکز شود.

14 میلیون و 429 هزار تن کاال از استان بوشهر به کشور های هدف صادرشد 
مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر: 

مدی��ر کل صنعت،معدن و  تجارت اس��تان 
بوش��هرگفت: طی شش ماهه اول سالجاری 
به می��زان 144۲9 هزار ت��ن کاال به ارزش 
7516 میلیون دالر از  طریق گمرکات استان 
بوش��هر به کش��ور های مختلف صادرشده 
اس��ت. به گزارش روابط عموم��ی اداره کل 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان بوش��هر؛  
مهدی صفوی با اشاره به عملکرد صادرات با 

میعانات گازی افزود: طی مدت زمان مذکور 
از نظر ارزشی 61درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته است . صفوی تشریح 
کرد: در حوزه پتروشیمی از نظر وزنی 1۲605 
هزار ت��ن کاال به ارزش 7147  میلیون دالر 
صادرش��ده که از نظر ارزشی 59 درصد رشد 
داشته اس��ت. وی اضافه کرد: در حوزه سایر 
کااله��ا به میزان 1757 ه��زار تن به ارزش 

334 میلیون دالر صادرات داش��ته ایم که از 
نظر ارزش��ی 1۸0درصد افزایش نش��ان می 
دهد. مدیر کل صمت اس��تان بوشهر عنوان 
ک��رد: اهم کاالهای صادراتی ش��امل:  انواع 
محصوالت پتروش��یمی ،  انواع محصوالت 
معدنی ، ان��واع آبزیان دریایی ، س��بزیجات 
و صیفی جات به کش��ور های چین ،امارات 
متح��ده عربی، هند، آفریقای جنوبی ، ترکیه 

، س��ودان ، نیجریه، موزامبیک ، پاکستان و 
تایلند از  طریق گمرکات سراسر استان صادر 
شده است . مدیر کل صنعت،معدن و تجارت 
استان گفت: در نیمه نخست امسال واردات 
قعط��ی از نظر وزن��ی 31۸ هزارتن به ارزش 
934 میلیون دالر بوده اس��ت که بیش��ترین 
س��هم کش��ور های مبدا مربوط��ه به چین ، 
امارات متحده عربی ،روسیه، هند ، فیلیپین ، 

تایلند، سری النکا، ترکیه، جمهوری کره می 
باشد . مهدی صفوی اهم کاالهای وارداتی 
را ش��امل :اجزاء و قطعات نیروگاه اتمی،انواع 
ماژول LED ، ان��واع چای، قطعات و لوازم 
یدک��ی موتورس��یکلت و دوچرخ��ه ، ان��واع 
الس��تیک ، قطعات و ل��وازم یدکی خودوی 
س��واری، برنج ، انواع بلبرینگ و رولبرینگ 

اعالم کرد.
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جامعه

روزانه چقدر چای بنوشیم؟
چای یکی از نوشیدنی های محبوب ایرانی ها 
اس��ت که فواید زیادی برای سالمتی دارد، 
ام��ا به دالیلی نباید در نوش��یدن آن افراط 
کرد.در بیشتر موارد بر معایب مصرف چای 
سیاه تاکید می شود تا منافع و فواید آن. در 
حال��ی که اگر چای س��یاه به موقع مصرف 
ش��ود و یک تا دو ساعت قبل و بعد از غذا 
مصرف نش��ود، دارای منافع و فواید زیادی 
هم هست.-پلی فنول های )ترکیبات گیاهی 
ک��ه می توانن��د مانند آنتی اکس��یدان عمل 
کنند( موجود در چای س��یاه، خاصیت آنتی 
اکسیدانی دارد که هم عوامل سرطانی مانند 
رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برد و 
هم باعث کاهش توده چربی بدن می شود.-

پل��ی فنول های موجود در چ��ای با تقویت 
رش��د باکتری های مفید در دستگاه گوارش 
و مهار رشد باکتری های مضر باعث تقویت 
سیستم ایمنی می ش��ود.- فالوونوئیدهای 
موج��ود در چای س��یاه، به س��المتی قلب 
کمک کرده و باعث کاهش قند و کلسترول 
بد خون می ش��ود.- مصرف منظم چای در 
کنار اصالح س��بک زندگی و فعالیت بدنی 
می تواند باعث کاهش احتمال بروز س��کته 
شود.-تئین )ماده ای است که در چای وجود 
دارد و باعث کم شدن حس خواب در انسان 
می شود( چای با افزایش فعالیت آلفا در مغز 
می تواند به افزایش تمرکز کمک کند.با این 
حل باید یادمان باشد زیاده روی در مصرف 
ه��ر ماده غذایی مضراتی نی��ز دارد. بر این 
اس��اس توصیه می کنیم هر روز دو تا س��ه 
فنجان چای بنوش��ید تا از مزایای سالمتی 
آن بهره مند ش��وید؛ چرا که مصرف زیاد از 
ح��د چای می تواند باعث اختالل در خواب، 
کم خونی، تهوع، اس��تفراغ، سردرد،  فشار 
خون باال، تنفس س��ریع یا احساس سوت 

کشیدن در گوش شود.

اطالعیه سازمان وظیفه عمومی 
درباره مشموالن اعزامی آبان

س��ازمان وظیف��ه عمومی فراج��ا با صدور 
اطالعیه ای مش��موالن اعزام��ی به تاریخ 
آبان ماه امس��ال را ب��رای اعزام به خدمت 
سربازی فراخواند.س��ازمان وظیفه عمومی 
فراج��ا در اطالعیه ای اع��الم کرد: تمامی 
مش��موالنی که برگ آماده ب��ه خدمت به 
تاری��خ آبان م��اه س��ال 1401 را دریاف��ت 
کرده ان��د، باید با مراجعه ب��ه یکب از دفاتر 
خدمات الکترونی��ک انتظامی )پلیس+10( 
، ب��رگ معرفی نامه مش��موالن ب��ه مراکز 
آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج 
درآن اقدام کنند. این دس��ته از مشموالن 
باید در روز یکش��نبه یکم آبان ماه س��ال 
1401 درس��اعت، محل و مراکزی که در 
برگ معرفی نامه مش��موالن اعالم ش��ده 
حضور یابن��د و به خدم��ت دوره ضرورت 
اعزام شوند.مش��موالن اعزامی باید کارت 
تزریق واکسیناس��یون کووید 19 و واکسن 
مننژی��ت و دوگان��ه را در روز اع��زام ب��ه 
همراه داشته باش��ند. همچنین مشموالن 
بای��د اصل مدارک مورد نی��از اعم از برگ 
آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ 
واکسیناس��یون، کارت مل��ی و شناس��نامه 
و م��دارک مربوط به ش��رایط خاص را به 
همراه خود داشته باش��ند.در این اطالعیه 
آمده اس��ت، عدم حضور به موقع در زمان 
و محل های تعیین ش��ده، غیبت محسوب 
ش��ده و برابر ماده 10 و 5۸ قانون خدمت 
وظیفه عمومی با غایبان رفتار خواهد شد.

ساعات آغاز به کار مدارس به روال 
مهرماه ادامه دارد

اداره کل آموزش وپ��رورش ش��هر ته��ران 
اعالم کرد که پیرو تصمیمات اتخاذ ش��ده 
جه��ت تس��هیل ترافی��ک و کاهش پیک 
ترافیکی صبحگاهی از س��وی اس��تانداری 
تهران، طرح شناورس��ازی فعالیت ادارات و 
شروع ش��یفت صبح دوره های متوسطه از 
ساعت 7:30 و دوره های ابتدایی از ساعت 
۸:30 صب��ح آغاز و بدون کس��ر س��اعات 
درسی، ادامه می یابد.بر این اساس، ساعت 
کار مدارس ابتدایی از س��اعت ۸:30 صبح 
تا س��اعت 1۲:45 ظهر و س��اعت آموزش 
م��دارس متوس��طه 7:30 صبح آغ��از و تا 
س��اعت 1۲:30 اس��ت. س��اعت پایان کار 
مدارس خاص طبق روال قبل، بر اس��اس 
مصوبه و آیین نامه اجرایی مدارس اس��ت.

گفتنی است؛ ساعت شروع به کار مدارس 
نوب��ت عصر تهران، بدون کس��ر س��اعت 
آموزش��ی راس س��اعت 13 در م��دارس 

ابتدایی و متوسطه خواهد بود.

آخرین جزئیات رتبه بندی معلمان از 
زبان وزیر آموزش و پرورش

وزی��ر آموزش و پرورش درباره صدور احکام 
رتبه بندی معلمان گفت: احکام رتبه  کم تر از 
470 امتیاز یعنی »آموزش��یار معلم« بزودی 
صادر می شود.یوس��ف نوری وزیر آموزش و 
پ��رورش در گفت وگو با فارس در واکنش به 
این جمله که »قبال اعالم کردید که احکام 
رتبه بندی بخش��ی از معلمان ت��ا پایان مهر 
صادر می ش��ود«، اظهار ک��رد: این موضوع 
در دس��ت انجام است.وی ادامه داد: در حال 
آماده س��ازی م��دارک هس��تیم و احتماال از 
رتبه های پایین شروع می کنیم یعنی احکام 
معلمان��ی صادر می ش��ود که کمت��ر از 470 
امتیاز کس��ب کردند. وزیر آموزش و پرورش 
ب��ا بیان اینکه اگر ص��دور احکام بخش اول 
معلم��ان با مانعی برخورد نکن��د در این ماه 
صادر می شود، افزود: با صدور احکام تعدادی 
از معلمان، مراحل بعدی آس��ان تر می شود و 
در ماه بعد، احکام تعداد بیشتری از فرهنگیان 

صادر خواهد شد.

توزیع قرص آهن و ویتامین 3D در 
مدارس

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت 
از اجرای طرح »آه��ن یاری« و توزیع قرص 
ویتامی��نD 3 در مدارس خبر داد. محمدرضا 
صائینی مدی��رکل دفتر س��المت جمعیت و 
خان��واده وزارت بهداش��ت در برنامه »روزنه« 
رادی��و گفت وگ��و اظهارک��رد: در حال حاضر 
آمار مبتالیان به بیماری کرونا در س��طح ملی 
تقریباً پایین اس��ت اما موارد دیگر ویروس��ی 
مانن��د آنفوالنزا و بیماری های تنفس��ی وجود 
دارند.وی با تأکید بر لزوم رعایت حفاظت های 
فردی مانند زدن ماس��ک و تهویه مناسب در 
کالس درس افزود: دانش آموزانی که عالئم 
سرماخوردگی از جمله آبریزش بینی و سرفه و 
عطسه دارند حتماً در منزل استراحت کنند تا از 
انتقال بیماری به دیگر دانش آموزان جلوگیری 
شود.مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده 
وزارت بهداش��ت از اجرای طرح »آهن یاری« 
در م��دارس خبرداد و گفت: توزیع مکمل ها با 
شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان دختر 
متوس��طه اول و دوم آغاز ش��د به این صورت 
که در سال به مدت 16 هفته و هفته ای یک 
قرص به آنها داده می شود و البته میزان قرصی 
که داده می شود میزان پایه است و جنبه درمانی 
ندارد و مشکلی هم برای دانش آموزان ایجاد 
نمی کند.صائینی همچنین با اش��اره به توزیع 
ویتامی��ن 3D در م��دارس اظهارکرد: کمبود 
این ویتامی��ن عمدتاً به دلیل وضعیت فعالیت 
در بیرون، عدم ارتباط مس��تقیم پوست بدن با 
اشعه خورشید و مصرف مواد غذایی کم ارزش 
است از این رو قرص ویتامین D  3 برای پایه 
اول و دوم متوسطه دختر و پسر به مدت 9 ماه 

توزیع می شود.

امتناع بانک ها از پرداخت وام نوسازی
سرپرس��ت سازمان نوسازی ش��هر تهران با 
انتقاد از عملک��رد بانک ها در بحث پرداخت 
تس��هیالت وام نوسازی بافت های فرسوده، 
گفت: بیش از دو ماه است که سقف اعتباری 
قبل��ی وام به پایان رس��یده و در حال حاضر 
بان��ک ها از پرداخت این تس��هیالت امتناع 
می کنند.مهدی هدایت اظهارداش��ت: پس 
از ماه ها تالش و پیگیری از س��وی سازمان 
نوس��ازی ش��هر تهران، اخیراً بسته تشویقی 
جدید نوس��ازی مورد تصویب شورای عالی 
معماری و شهرس��ازی ق��رار گرفت و ابالغ 
شدکه تسهیالت و مشوق های نوسازی در 
رونق س��اخت و ساز مسکن، افزایش صدور 
پروانه و افزایش س��رعت نوس��ازی در سال 
های حائز اهمیت است و همکاری بانک ها 
برای پرداخت تس��هیالت نوسازی ضرورت 
دارد.سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
گفت: اکنون که پس از چندین س��ال دوباره 
مش��وق های نوسازی عملیاتی و ابالغ شده 
اس��ت، خواس��تار ورود جدی وزی��ر اقتصاد، 
بان��ک مرکزی و بانک مس��کن به موضوع 
ارائه تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده 
و فعال ش��دن مجدد ردیف اعتباری مربوطه 
هستیم تا متقاضیان وام نوسازی دربانک ها 
س��رگردان و معطل نش��ده و روند ساخت و 
ساز و نوس��ازی در بافت های فرسوده دچار 
وقفه نش��ود. به گفته هدای��ت اعطای یک 
طبقه تراکم تش��ویقی به پروژه های بیشتر 
از 100 مترمرب��ع، اجازه س��اخت حداکثر 4 
طبقه برای امالک بین 50 تا 100 مترمربع 
که امکان تجمیع ندارند، اعطای یک طبقه 
تشویقی مازاد به پروژه های تجمیعی بیشتر 
از 400 مترمربع در صورت دسترسی به معبر 
۸ متری و افزایش مس��احت معبر بن بست 
در پ��روژه های تجمیع به مس��احت مالک  
تراکم )ضم��ن واگ��ذاری رایگان بن بس��ت 
از س��وی ش��هرداری تهران(، ضوابط ویژه 
پارکینگ متناس��ب با ویژگ��ی های پروژه و 
نیز در پهنه های مختلط مسکونی � خدماتی 
محله ای و ناحیه ای از جمله اهم مفاد بسته 

تشویقی جدید نوسازی است.

اخبار

گ�روه اجتماعی: رئیس کمیس��یون صنایع 
مجلس شورای اسالمی از مخالفت مجلس با 
خرید اتوبوس های دست دوم خارجی خبر داد 
و گفت: اگر ظرفیت داخل جوابگو نباشد، حتما 
باید اتوبوس های نو از خارج خریداری کنیم.

به گزارش »عصر ایرانیان«،  عزت اهلل اکبری 
تاالرپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس 
شورای اس��المی  در حاش��یه هجدهمین 
نمایش��گاه حمل و نقل، عم��ران و خدمات 
شهری شهر هوشمند، مدیریت جامع شهری 
ماشین آالت و صنایع وابسته درباره ظرفیت 
کشور در زمینه ساخت اتوبوس داخلی اظهار 
کرد: این ظرفیت باید اعالم و س��از و کاری 
برای آن فراهم ش��ود که بدانیم چگونه باید 

ظرفیت کشور را تامین کنیم.وی با اشاره به 
اظهار نظرهایی درباره واردات اتوبوس دست 
دوم افزود: ما با واردات اتوبوس دس��ت دوم 
به کش��ور مخالف هس��تیم و اگر قرار است 
اتوبوس��ی به کشور وارد شود، باید نو باشد تا 
از کمپانی ذی ربط بت��وان امتیازاتی گرفت.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفتگو با فارس با بیان اینکه واردات اتوبوس 
دست دوم شناسنامه، خدمات پس از فروش، 

قطعه و ... ندارد گفت: متقاضی باید شناسایی 
ش��ود تا به تناسب نیاز، میزان تقاضای خود 
را ب��ه تولید کننده اعالم کند و آن ش��رکت 
هم بس��ازد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
ظرفیت های نمایشگاه ش��هر آفتاب گفت: 
نمایشگاه شهر آفتاب یک نمایشگاه جدید، 
م��درن، ب��ه روز و... اس��ت و در حال حاضر 
ش��رکت ها تمام خودروهای س��نگین را به 
داخل سالن آورده اند.تاالرپشتی بیان کرد: در 

بسیاری از نمایشگاه ها این امکان وجود ندارد 
و این نمایشگاه مدرن است و تمامی مقامات 
موظف هستند کمک کنند تا این نمایشگاه 
به پای خ��ود بیایند و برنامه های منظمی را 
این نمایشگاه داشته باشد.وی گفت:همه در 
مجل��س، دولت و دیگران موظف هس��تیم 
ظرفیت ها و  توانمندی ها را تقویت کنیم و از 
اوایل مجلس یازدهم تالش های زیادی کردم 

که ظرفیت مسافربری رشد داشته باشد.

مخالفت مجلس با خرید اتوبوس دست دوم خارجی توسط شهرداری ها
یک نماینده مجلس خبر داد؛

از افتتاح پارکینگ طبقاتی در پایتخت تا اظهارنظر زاکانی در خصوص انتصابات شهرداری
در شنبه های »امید و افتخار« مطرح شد؛

گروه اجتماعی � اعظم آریامنش: روز گذشته 
و در نهمین ش��نبه »امید و افتخار«، پروژه 
پارکینگ امیرکبیر با 551 واحد و در مساحت 
۲0 ه��زار متر مربع افتتاح ش��د. به گزارش 
«عصر ایرانی��ان«ارزش مالی این پارکینگ 
بیش از 300 میلیارد تومان اعالم شده که با 
سرمایه گذاری مشترک سازمان حمل ونقل و 
ترافیک و عمرانی مناطق شهرداری تهران 
ساخته شده اس��ت.بر این اساس پارکینگ 
امیرکبی��ر، اولی��ن پارکین��گ ص��د درصد 
زیرس��طحی ش��هر تهران است که ظرفیت 
پارکین��گ امیرکبی��ر 551 واحد ب��وده و در 
مساحت ۲0 هزار متر مربع راه اندازی شد.از 
آنجایی که این پارکینگ نزدیک به محدوده 
طرح ترافیک و در مجاورت ایستگاه متروی 
امیرکبیر و مسیر اتوبوس خیابان 17 شهریور 
قرار دارد، به همین دلیل پیش بینی می شود 
اس��تقبال برای استفاده از این پارکینگ زیاد 
باش��د چراکه  پارکینگ امیرکبیر دسترسی 
خوب��ی به مرکز ش��هر و ب��ازار امین حضور 
دارد.این پارکینگ در 3 طبقه طراحی ش��ده 
است و 500 فضای پارک را از محدوده آزاد 
می کن��د و رفع مزاحمت از اهالی اطراف آن 
منطقه می شود.در این مراسم علیرضا زاکانی 
ش��هردار ته��ران از آغاز نهض��ت پارکینگ 
س��ازی در تهران خبر داد و گفت: امیدواریم 
با ساخت پارکینگ بتوانیم فضاهای عمومی 
شهر را آزاد کنیم. زاکانی با اشاره به جزئیات 
این پارکینگ، گفت: این پارکینگ هوشمند 
550 ظرفی��ت جای پارک دارد و به صورت 
زیرسطحی ساخته شده است. 1000شهردار 
تهراناف��زود:  فضای جای پارک را تا قبل از 
پایان سال تحویل شهروندان می دهیم.وی 
با بیان اینکه در س��ال جاری در نظر داریم 
که ۲500 پارکینگ بسازیم، افزود: امیدواریم 
1000 فضای جای پارک را تا قبل از پایان 
سال تحویل شهروندان دهیم.وی همچنین 
از آغ��از س��اخت یک پارکین��گ با ظرفیت 

3000 خودرو در منطق��ه ۲0 به زودی خبر 
داد.شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات 
16 پروژه س��اخت پارکینگ آغاز ش��ده که 
از ای��ن میان س��اخت چه��ار پارکینگ وارد 
مرحله عقد قرارداد ش��ده و مقدمات ساخت 
هشت پارکینگ دیگر نیز فراهم شده است، 
تصری��ح کرد: حدود دو هفته آینده س��اخت 
یک پارکینگ با ظرفی��ت 3000 خودرو در 
منطقه ۲0 آغاز می ش��ود و این نوید خوشی 
است که با مشارکت دیگران بتوانیم در جای 
جای شهر زمینه نهضت پارکینگ سازی را 
داشته باشیم.زاکانی ادامه داد: ظرفیت پارک 
حاش��یه ای را آزاد می کنیموی با اش��اره به 
آغ��از نهض��ت پارکینگ س��ازی در تهران 
گفت: امیدواریم با ساخت پارکینگ بتوانیم 
فضاهای عمومی شهر را آزاد کنیم؛ چرا که 
محل ایس��تادن خودروها و پارک حاشیه ای 
آنها را باید ساماندهی کنیم و ظرفیت پارک 
حاش��یه ای را آزاد کنیم تا همه مردم بتوانند 
عادالنه از فضای حاش��یه ای کن��ار خودرو 

اس��تفاده کنند.وی افزود: شهروندان باید از 
قب��ل جای پارک خودروش��ان را به صورت 
هوشمند رزرو کنندزاکانی با بیان اینکه این 
اطمینان را باید ب��ه مردم بدهیم که بتوانند 
از قبل جای پارک خودروشان را به صورت 
هوش��مند رزرو کنند، اظه��ار کرد: به زودی 
اتفاقات خوب��ی در زمینه پ��ارک خودرو در 
تهران رخ می دهد.همچنی��ن زاکانی درباره 
نامه 9 عضو ش��ورای ش��هر ب��ه وی درباره 
انتصابات��ش توضی��ح داد.وی در مورد نامه 
9 عضو ش��ورای ش��هر به وی در خصوص 
انتصابات��ش ب��ه ایس��نا، گفت: س��ال اول 
فعالیت مان در شهرداری عمده انتصابات از 
طریق کانون ارزیابی انجام ش��د و ماحصل 
آن این بود که که بیش از 97 درصد احکام 
از عزیزانم��ان در درون ش��هرداری بود که 
توجه به ای��ن انتخابات علم��ی، دقیق و با 
اس��تفاده از ظرفیت درونی ش��هرداری بود 
اما ما احکام همه مدیران را یکس��اله صادر 
کردیم و یک ش��رایط جدیدی برای فعالیت 

در س��ال دوم شکل گرفت.شهردار تهران با 
بی��ان اینکه در این ش��رایط جدید نگاهمان 
تثبی��ت حداکثری و تغیی��رات حداقلی بود، 
افزود: ل��ذا در انتصاباتم��ان در مناطِق، 15 
ش��هردار تثبیت شدند، چهار نفر جابجا شده 
و س��ه نفر از ش��هردارانمان که تغییر کردند 
وارد بدنه معاونت ها شدند و کاری که انجام 
می ش��ود حرفه ای است و بابت این اقدامات 
حرفه ای نیز باید از ما خروجی بخواهند.وی 
با بیان اینکه در آس��تانه آبانماه هستیم و تا 
امروز 560 هزار تن آسفالت در تهران توزیع 
ش��د، ادامه داد: س��ال قبل کال 65۸0 هزار 
تن آس��فالت در تهران ریخته شد و امسال 
ب��ا اینکه پنج ماه از س��ال باقیمان��ده ما از 
عملکرد س��ال قبل عبور کردیم و به دنبال 
آن هستیم که تا ۲۲ بهمن دو کارخانه تولید 
سیمان و در ش��رق تهران کارخانه آسفالت 
ایجاد کنیم. لذا تحول بزرگی در سطح ارائه 
خدمات ایجاد شده و اقدمات خوبی در حال 
انجام است.ش��هردار تهران در پاسخ به این 

سوال که آیا اعضای شورا پیشنهاداتی برای 
انتصابات داش��تند، گفت: ما از همه پیشنهاد 
می گیری��م و فرق��ی نمی کند عضو ش��ورا 
باش��د یا نه؟ ام��ا همه پیش��نهادات ارزیابی 
می ش��ود. مثال ما برای انتخاب ش��هرداران 
مناطق، ۲3 ش��اخص داشتیم که افرادی که 
منصوب ش��دند باید این شاخص ها را پاس 
کرده باش��ند.وی در پاسخ به این سوال که 
چه زمانی مخازن زباله به س��طح ش��هر باز 
می گ��ردد، تصریح کرد: بخش��ی از مخازن 
بازگش��ته ام��ا در آینده نزدی��ک تحولی در 
این زمینه خواهیم داش��ت ک��ه در آینده در 
م��ورد آن صحب��ت خواهم کرد.بن��ا به این 
گزارش، مجتبی ش��فیعی رئیس س��ازمان 
حم��ل و نقل ترافیک ش��هرداری تهران در 
حاش��یه افتتاح پارکینگ طبقاتی امیرکبیر با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: ساخت این 
پارکینگ از سال ۸7 آغاز شده بود و تا سال 
97 تنها 35 درصد پیش��رفت داش��ت.وی با 
بیان اینکه از س��ال 1400 ساخت و تکمیل 
ای��ن پارکینگ در دس��تور کار قرار گرفت و 
با ص��رف 50 میلیارد توم��ان این پارکینگ 
تکمیل ش��د، گفت: این پارکینگ هوشمند 
بوده و از آخرین سیس��تم های اطفاء حریق 
بهره می برد.شفیعی ادامه داد: در حال حاضر 
تنها ی��ک ورودی از خیابان ش��کوفه برای 
این پارکینگ در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
خروجی پارکینگ نیز از خیابان 17 شهریور 
در نظر گرفته شده و در نظر داریم با رایزنی 
های انجام ش��ده ی��ک ورودی از امام علی 
ه��م برای ای��ن پارکینگ در نظ��ر بگیریم.
وی با بیان اینکه 3 پارکینگ دیگر در حال 
ساخت بوده و ساخت ۸ پارکینگ دیگر هم 
در دستور کار قرار دارد، از مطالعه احداث 14 
پارکینگ  خبر داد و گفت: ساخت پارکینگ 
مدن��ی در منطقه ۸ ، پارکین��گ  مینابی در 
منطقه 15 و پارکینگ بغدادی در منطقه ۲0 

در حال اجرا است.

سرپرس��ت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداش��ت ضمن ارائه توضیحاتی درب��اره روند بروز 
آنفلوآنزا در س��ال جاری، گفت: پس از آغاز ش��یوع 
آنفلوآنزا حدود 3 ت��ا 4 ماه زمان می برد که به پیک 
رس��یده و س��پس دوره بیماری طی ش��ود و بر این 
اساس حدس می زنیم این روند بیماری تا بهمن ماه 
ادامه داشته باشد.شهنام عرشی در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به اینکه همه س��اله با ش��روع فصل پاییز 
انتظار داریم آنفلوآنزا با ش��دت های متفاوت ش��روع 
ش��ود، گفت: اصوال ت��ا پیش از این انتظ��ار ما این 
بود که از اواس��ط آبان ماه به تدری��ج موارد بیماری 
افزایش��ی شود ولی امس��ال برخالف انتظار ما، این 
روند افزایشی هم در نیم کره شمالی و هم در کشور 
ما حدود 3 یا 4 هفته زودتر آغاز شده است و از اول 

مهر ماه افزایش موارد آنفلوآنزا آغاز ش��د.وی افزود: 
بویژه در هفته گذشته موارد بیماری به شدت افزایش 
یاف��ت تا جایی که ح��دود 50 درصد نمونه هایی که 
عالئم سرماخوردگی داشتند، موارد آنفلوآنزا بوده اند. 
البته این آمار بس��ته به گروه ه��ای مختلف مقداری 
متف��اوت اس��ت. روند بیم��اری آنفلو آنزا هر س��اله 
بررسی می ش��ود تا همکاران دانشگاهی و پزشکان 
در جریان باش��ند که بی دلیل با تشخیص های دیگر 
از آنتی بیوتیک ها استفاده نکنند.او درباره علت زودتر 
شروع ش��دن روند افزایش��ی بروز آنفلوآنزا در سال 
جاری، توضیح داد: این روند تنها مختص کش��ور ما 
نیس��ت و همانطور که ذکر شد در سایر کشورها هم 
روند افزایشی بروز بیماری آنفلوآنزا زودتر آغاز شده 
اس��ت. در طول دو سال گذش��ته که با شیوع باالی 
کرونا در کش��ورها مواجه بودیم، ش��یوع آنفلوآنزا به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از 
ماس��ک و شستن دس��ت ها، فاصله گذاری اجتماعی 
و... کاهش��ی بود، اما امسال که کمتر شاهد رعایت 
پروتکل ها هستیم، بروز موارد افزایشی دور از انتظار 
نیست. البته الزم اس��ت سایر دالیل تخصصی هم 
مورد بررسی قرار گیرد.عرشی درخصوص نوع فعلی 
آنفلوآنزا که شیوع پیدا کرده است،  اظهار کرد: اکنون 

بی��ش از 95 درصد موارد آنفلوآنزا در کش��ور ما نوع 
A است و در سایر کش��ورها هم این روند مشاهده 
می شود و تعداد موارد آنفلوآنزای نوع B کمتر است. 
بر این اس��اس یک س��وم موارد آنفلوآنزا در کش��ور 
H1N1 و حدود دو سوم نیز نوع H3N۲ است.وی 
درباره پیش بینی روند بروز آنفلوآنزا طی فصل س��رد 
امس��ال، بیان کرد: پس از آغاز شیوع آنفلوآنزا حدود 
3 تا 4 ماه زمان می برد که بیماری به پیک رسیده و 
سپس دوره بیماری طی شود و بر این اساس حدس 
می زنی��م این روند تا بهمن ماه ادامه داش��ته باش��د. 
شدت بروز آنفلوآنزا در سال جاری وابسته به رعایت 
بهداشت فردی و دقیقا همان پروتکل هایی است که 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا ذکر می کردیم. اگر 
فردی عالئم س��رماخوردگی داشته باشد الزم است 
ک��ه فاصله ایمن با او رعایت ش��ود و حتی خود فرد 
سعی کند دو تا سه روز در منزل استراحت کند تا از 
انتقال بیماری به سایرین پیشگیری شود.او با اشاره 
به روند کاهش��ی استفاده از ماسک در کشور، گفت: 
ما طی دو سال گذشته هیچ زمانی اعالم نکردیم که 
دیگر کس��ی ماسک استفاده نکند. توصیه ما همواره 
استفاده از ماسک بوده است؛ چون از نظر ما پاندمی 
کرونا خاتمه نیافته اس��ت. هنوز ه��م باید در مراکز 

پر تردد و پر تجمع و سربس��ته از ماس��ک اس��تفاده 
ش��ود و موضوع تهویه جدی گرفته شود.وی درباره 
عالئم بروز آنفلوآنزا،  افزود: عالئم بس��ته به شدت و 
ضعف بیماری در طیف موارد س��رماخوردگی است. 
درصورتی که فردی عالئم س��رماخوردگی داش��ته 
باشد و دو یا سه روزه بهبود پیدا نکند باید به پزشک 
مراجع��ه کن��د و از مص��رف خودس��رانه دارو بویژه 
آنتی بیوتیک،  پرهیز ش��ود. با ادامه دار شدن بیماری 
بیش از مدت ذکر شده حتما باید به پزشک مراجعه 
کنند تا با تش��خیص افتراق��ی درمان های الزم آغاز 
شود.سرپرس��ت مرکز مدیری��ت بیماری های واگیر 
وزارت بهداش��ت با تاکید بر اینک��ه هنوز هم برای 
تزریق واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است، تصریح کرد: 
زمان طالیی تزریق واکس��ن آنفلوآنزا قبل از شیوع 
بیماری و اواخر شهریور ماه است، اما ممانعتی برای 
تزری��ق واکس��ن در ماه های بعد هم وج��ود ندارد و 
تا بهمن ماه امکان تزریق واکس��ن وجود دارد. البته 
بحث این اس��ت که ممکن است فرد پیش از تزریق 
واکس��ن به بیماری مبتال ش��ود؛ با ای��ن حال هنوز 
هم بویژه ب��ه گروه های در مع��رض خطر )بیماران 
زمینه ای، افراد باالی 60 سال، خانم های باردار و...( 

تزریق واکسن آنفلوآنزا را توصیه می کنیم.

پایان پاندمی کرونا مشخص نیست
افزایش روند شیوع آنفلوآنزا در کشور؛ 

حضور پرشور مردم در اعالم برائت از اغتشاشگران در تاریخ ثبت شد
رئیس پلیس پیشگیری فراجا:

رئی��س پلیس پیش��گیری فراج��ا گفت: حضور پرش��ور 
م��ردم در اعالم برائت از معاندان و اغتشاش��گران، دفاع 
از آرمان های امام و رهبری و پشتیبانی از اقدامات قانونی 
پلی��س در مقابله با مخ��الن نظم و امنیت حماس��ه ای 
جاویدان بود که در تاریخ پرافتخار ایران اس��المی ثبت 
ش��د.به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار مهدی معصوم 
بیگی در مراس��م افتتاح نمایشگاه دس��تاوردهای پلیس 
فرودگاه های کش��ور و آیین ارتق��اء و تجهیز واحدهای 
گش��ت واکنش س��ریع پلیس فرودگاه حضرت امام )ره( 
که با حضور مدیران ارش��د شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( برگزار ش��د، یاد و نام و خاطره شهدای عرصه نظم 
و امنیت و ایثارگران مجموعه مردمی و خدمتگزار پلیس 
و بس��یج را که در ناآرامی های مهرماه با نثار خون خود 

آرامش را به اقش��ار مختلف م��ردم هدیه کردند، گرامی 
داش��ت.وی با اشاره به دسیس��ه معاندان در مهرماه که 
منجر به شکل گیری برخی رویدادهای بحرانی در جامعه 
ش��د، افزود: کارکنان انتظامی در راستای دفاع از حقوق 
ش��هروندان و تامین نظم و امنیت عمومی بار دیگر جان 
خ��ود را در طبق اخالص گذاش��تند و این ایثار منجر به 
ش��هادت برخی از همکاران عزیزمان شد.معصوم بیگی 
با بیان اینکه دین، فرهنگ، هنر، توس��عه، پیش��رفت و 
آبادان��ی بدون امنیت هیچ معن��ا و مفهومی ندارد، افزود: 
پلیس مدافع امنیت اس��ت چراکه بدون امنیت حیات به 
معنی واقعی کلمه دچار خدش��ه و آسیب خواهد شد.وی 
به حضور پرش��ور م��ردم در اعالم برائ��ت از معاندان و 
اغتشاش��گران، دفاع از آرمان های امام و رهبری اش��اره 

کرد و گفت: مردم فهیم ایران اسالمی قدردان مجاهدت  
های خادمان امنیت هستند از این رو پشتیبانی و حمایت 
مردم از اقدامات قانونی پلیس در مقابله با مخالن نظم و 
امنیت حماسه ای جاویدان بود که در تاریخ پرافتخار ایران 
اسالمی ثبت شد.رئیس پلیس پیشگیری فراجا در بخش 
دیگر سخنان خود ضمن قدردانی از همراهی، حمایت و 
همکاری مسئوالن ادارات و سازمان های فعال در حوزه 
صنعت هوایی با پلیس فرودگاه های کشور افزود: پلیس 
فرودگاه از رده های تخصصی و مهم پلیس پیش��گیری 
فراجا است که کارنامه درخش��ان آن در ماموریت اعزام 
حجاج و اربعین حسینی قابل تقدیر است.وی به اهمیت 
و اس��تمرار ماموریت ه��ای متنوع پلیس پیش��گیری در 
حوزه های مختلف اش��اره کرد و گفت: انتظامی کش��ور 

س��ازمانی چابک، فعال، پویا و چاالک است و دلیل این 
مهم س��ازماندهی و س��اماندهی به هن��گام و مطابق با 

شرایط و موقعیت های مختلف است.
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اقتصاد خرد

اولین هواپیمای ایرانی تا 36 ماه دیگر 
وارد چرخه عملیاتی می شود

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره 
به آغاز عملیات ساخت هواپیمای مسافربری 
داخل��ی گفت: 36 ماه دیگ��ر اولین هواپیمای 
مسافربری وارد چرخه عملیات خواهد شد. به 
گزارش خانه ملت، محمد محمدی بخش در 
خصوص ساخت هواپیمای مسافربری ایرانی 
اظهار کرد: پروژه ساخت هواپیمای مسافربری 
ایران��ی در ش��رکت صنایع هواپیمای��ی ایران 
)صها( وزارت دفاع از مدت ها پیش راه اندازی 
و پروژه های متعددی در دستور کار قرار گرفته 
است. البته تولیدات محصول مشترک بوده و 
تعدادی هواپیمای مس��افربری نیز ساخته شد 
ام��ا به دالیل مختلف و فنی این روند متوقف 
شد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان 
اینکه خط تولید و کارخانه هواپیماسازی پس 
از توقف ساخت حفظ شد، گفت: بعد از دستور 
رئیس جمهور برای ساخت هواپیما مسافربری، 
بازطراحی انجام شد. در همین راستا سه وزارت 
خانه صنعت، معدن و تجارت جهت تأمین منابع 
مالی و هماهنگی، وزارت دفاع به عنوان مجری 
و وزارت راه و شهرسازی و سامان هواپیمایی 
کشوری به عنوان راهبر پروژه تعریف شدند که 
باید تأیید الزم را برای هواپیما مسافربری ارائه 
کنند. وی عنوان کرد: این کنسرسیوم کار خود 
را از سال گذشته شروع و پلتفرم های مختلفی 
را طراحی ک��رد، از طرفی کارخانه نیز فعالیت 
خود را برای س��اخت محصول مشترک و هم 
برای تولید هواپیمای داخلی شروع کرد. پیش 
بینی می ش��ود ظرف 36 ماه اولین هواپیمای 
مسافربری که محصول این کنسرسیوم است 

وارد چرخه عملیات خواهد شد.

اختصاص بخشی از منابع بانک 
کشاورزی به اجرای طرح الگوی کشت

مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت: بخشی از 
منابع این بانک در قالب تسهیالت به اجرای 
طرح الگوی کش��ت اختصاص خواهد یافت. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان« به نقل از وزارت 
جهاد کش��اورزی، »فرش��ید فرخ نژاد« افزود: 
وظیف��ه اصلی بانک کش��اورزی، تأمین مالی 
بخش کش��اورزی و حمایت از تولید اس��ت و 
از این رو تالش می کنیم متناسب با وضعیت 
منابع و مصارف بانک، تسهیالتی را به اجرای 
طرح الگوی کشت اختصاص دهیم. مدیرعامل 
بانک کش��اورزی اظهار داشت: دغدغه ما به 
عنوان بانک کش��اورزی این اس��ت که منابع 
مالی به طور بهینه و در جای درست مصرف 
و به موقع وصول ش��ود و پرداخت تسهیالت 
در چارچوب زنجیره تأمین، الگوی کش��ت و 
کشت قراردادی محصوالت کشاورزی، کمک 
می کند که این دغدغه برطرف ش��ود. وی با 
بی��ان این ک��ه کاهش مطالب��ات غیرجاری، 
کاهش انح��راف منابع و افزای��ش کارایی از 
دیگر دغدغه های ام��ور بانکی در اختصاص 
منابع است، تصریح کرد: در این روش تأمین 
مالی، این دغدغه ها برطرف خواهد ش��د و با 
وصول به موقع مطالبات، این چرخه و زنجیره 
ادام��ه می یابد و افراد بعدی نی��ز می توانند از 

تسهیالت برخوردار شوند. 

مرغ و تخم مرغ گران نمی شود
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه کمب��ودی در عرضه م��رغ و تخم مرغ 
نداری��م، گفت: قیمت مرغ کماکان 59 هزار و 
۸00 تومان اس��ت و افزایشی در قیمت مرغ و 
تخم مرغ نداریم. محس��ن شیراوند در گفت و 
گو با »عصر ایرانیان« اظه��ار کرد: کمبودی 
در زمینه تأمین نهاده ه��ای دامی جو، ذرت و 
کنجاله س��ویا نداریم و کشور به لحاظ ذخایر 
راهبردی در ش��رایط مطلوبی ق��رار دارد. وی 
افزود: حدود 94 درصد تعهدات در زمینه تأمین 
نهاده های دامی محقق شده و مابقی تعهدات 
هم در حال اجراست و نهایتاً تا اوایل آبان ماه 
تمام تعهدات محقق می شود. معاون بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: صنعت تخم مرغ 
در نیمه اول س��ال به دلی��ل کاهش تقاضا با 
کمترین سود و یا حتی ضرر کار کرد. شیراوند 
تصریح کرد: س��وددهی صنع��ت تخم مرغ با 
افزایش مصرف در نیمه دوم سال همراه است 
چرا که همیشه شاهد افزایش قیمت هایی در 
نیمه دوم سال بوده ایم. معاون بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم در هفته پیش 
رو با اتحادیه های این حوزه به توافقاتی برسیم 
و بتوانیم هزینه تمام ش��ده تولید را در ابتدای 
زنجیره کاه��ش دهیم ت��ا در انتهای زنجیره 
قیمت برای مصرف کننده ثابت بماند و افزایشی 
نداش��ته باش��د. وی با بیان اینکه قیمت مرغ 
کماکان 59 هزار و ۸00 تومان اس��ت، افزود: 

افزایشی در قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم.

اخبار

۷6 درصد کاهش بارندگی داشتیم
س��خنگوی صنعت آب با بیان اینکه تا االن 
76 درصد کاهش بارندگی را در سطح کشور 
داش��ته ایم، گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون 
15 درصد ورودی  س��دهای کش��ور کاهش 
پیدا کرده اس��ت. فیروز قاس��م زاده در گفت 
و گ��و با »عصر ایرانی��ان« اظهار کرد: از نظر 
وضعیت بارشی استان تهران تاکنون بارشی را 
دریافت نکرده است. امسال به عنوان سومین 
س��ال است که وضعیت خشکسالی را تجربه 
می کنیم و تا االن 76 درصد کاهش بارندگی 
را در س��طح کش��ور داش��ته ایم. سخنگوی 
صنعت آب اف��زود: برنامه ریزی دقیق را باید 
در مصرف داش��ته باشیم. سدهای کشور 37 
درصد پر شدگی دارند که متأسفانه از ابتدای 
س��ال آبی تاکنون 15 درصد ورودی هایمان 
کاهش پیدا کرده اس��ت. به گفته قاسم زاده، 
اگر بخواهیم با یک دوره 5 ساله مقایسه کنیم 
کاهش باالی 30 درصد اس��ت. خود ش��هر 
تهران هم در مقایس��ه با 5 س��ال گذشته 36 
درصد کاهش ورودی داش��ته اس��ت، این در 
شرایطی است که در حال حاضر 39 هزار لیتر 
بر ثانیه آب در تهران توزیع می شود در حالیکه 
در اوج مصرف در ظهر حدود 41 هزار لیتر بر 
ثانیه ثبت شده است. وی در ادامه افزود: الزم 
اس��ت با برنامه ریزی هایی که در وزارت نیرو 
انجام می گیرد و مشوق هایی که وزارت نیرو 
در این زمینه در نظر گرفته است بتوانیم مردم 
را در مصرف درس��ت و مدیری��ت آب خانوار 
تش��ویق کنیم و نیاز است مردم کمک کنند 
بر اس��اس آموزش هایی که از رسانه ملی در 
اختیار آن ها قرار داده می شود مصرف خود را 
کاهش دهند. در خصوص تجهیزات کاهنده 
مصرف با توجه به اینکه در پاییز مانند تابستان 
آب مص��رف می کنیم حتماً به این تجهیزات 

رو بیاورند.

صادرات شیالت به 3 کشور تسهیل شود
معاون وزیر و رئیس س��ازمان شیالت ایران 
گف��ت: باید با ایج��اد کارگروه ه��ای مرتبط، 
صادرات شیالت به کشورهای روسیه، چین و 
عراق تسهیل شود. به گزارش »عصر ایرانیان« 
به نقل از س��ازمان شیالت ایران، سیدحسین 
حسینی در آئین برداشت ماهی باس دریایی از 
3 مزرعه پژوهشی آبادان، گفت: آبادان پتانسیل 
زیادی در زمینه ش��یالت دارد. وی با تاکید بر 
این که موضوع امنیت پایدار و خوداتکایی در 
حوزه غذا یکی از موضوعات مهم کش��ور با 
توجه به جمعیت محس��وب می ش��ود، افزود: 
ایران در حالی که با کمبود منابع آبی دس��ت 
و پنجه ن��رم می کند، ولی فعالیت ها نش��ان 
از ای��ن دارد که آبزی پروری برای پیش��رفت 
در حوزه غذایی یک موضوع مهم به ش��مار 
می رود. معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان 
این که خوزستان در حوزه تولید غذا می تواند 
سهم بس��زایی داشته باشد و این امر فرصتی 
برای توسعه شیالت است، تاکید کرد: سواحل 
دریایی و رودخانه های مستعد از موجبات آینده 
روشن خوزستان در حوزه آبزی پروری است و 
طبق شاخص های جهانی شرایط الزم برای 
خوزس��تان وجود دارد. وی با اشاره به این که 
ظرفیت های خوبی در حوزه تحقیق و پژوهش 
وجود دارد، اف��زود: دانش بنیان کردن صنعت 
در پروژه هایی همچون شیالت بی شک یک 

شرایط مناسب برای توسعه است.

چالش و موانع پیش روی واردات 
ماشین آالت معدنی

فع��ال بخش مع��دن گفت: فرس��وده بودن 
ماشین آالت، فرسایش و هزینه بسیار زیادی 
برای معدنکاران و کش��ور در زمینه سوخت 
و تأمین قطعات دارد. نادعلی اس��ماعیلی در 
گفتگو ب��ا خبرنگار مهر درب��اره چالش های 
پیش روی بخش معدن بواس��طه فرس��وده 
ب��ودن ماش��ین آالت در این بخ��ش اظهار 
ک��رد: یک��ی از نگرانی های ب��ه حق معدن 
کاران فرس��وده بودن ماش��ین آالت در این 
بخش اس��ت. فعال بخش معدن با اشاره به 
آس��یب هایی که فرسوده بودن ماشین آالت 
به این بخش وارد کرده است، افزود: فرسوده 
ب��ودن ماش��ین آالت، فرس��ایش و هزینه 
بس��یار زیادی برای معدنکاران و کش��ور در 
زمینه س��وخت و تأمین قطعات دارد. وی با 
بیان اینکه معدن جزو منابع درآمدی کش��ور 
محسوب و باید توجه ویژهای به این بخش 
ش��ود، گفت: طبق صحبت همه مس��ئوالن 
با توج��ه به اولویتی که معدن برای کش��ور 
دارد بهترین راه برای رفع مش��کالت در این 
بخش این است که راهکاری اندیشیده شود 
تا معدنکاران بتوانند ماش��ین آالت مورد نیاز 
خ��ود را از برندهای مطرح دنیا تهیه کنند تا 
بتوانی��م از ظرفیت بخش ک��ه دارای مزیت 
هس��تیم و معادن غنی در کش��ور داریم به 
خوبی اس��تفاده کنیم. اسماعیلی در پاسخ به 
این س��وال که چه موانعی بر سر راه واردات 
ماشین آالت معدنی در کشور وجود دارد بیان 
کرد: دیدگاهی در کش��ور وج��ود دارد که در 
راستای حمایت از تولید موانعی را بر سر راه 

واردات ماشین آالت معدنی قرار می دهند.

معاون سازمان ملی استاندارد گفت: اگر مصالح ساختمانی مشمول استاندارد 
اجباری بدون رعایت معیارهای استاندارد تولید شوند، عمل جرم رخ داده و 
مجازات قابل رس��یدگی برای آن در نظر گرفته ش��ده است. احسان ساده 
در گفت و گو با »عصر ایرانیان« در مورد وضعیت استانداردس��ازی مصالح 
ساختمانی به ویژه بتن، اظهار کرد: بررسی وضعیت استانداردسازی مصالح 
ساختمانی از جمله بتن مبتنی بر آنالیزهای آزمایشگاهی انجام می شود؛ یعنی 
ادارات اس��تاندارد در سراسر کش��ور نمونه برداری می کنند و در آزمایشگاه 
تخصصی دارای تجهیزات الزم، آنالیز آزمایش��گاهی انجام می شود. معاون 
ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: گاهاً اخباری مبنی بر غیراستاندارد 

بودن مصالح از جمله بتن منتش��ر می شود که قابل رسیدگی است اما نکته 
این اس��ت که بتن مشمول استاندارد اجباری است و مشخصات فنی برای 
این کاال تعریف شده است. وی ادامه داد: در صورتی که مصالح ساختمانی 
مشمول استاندارد اجباری از جمله بتن بدون رعایت استاندارد تولید و عرضه 
شود مجازات قابل رسیدگی برای آن در نظر گرفته شده است؛ در واقع برای 
این عمل جرم انگاری صورت گرفته است و با حضور مقامات قضائی استان 
به این مساله رسیدگی می شود حتی سازمان ملی استاندارد می تواند علیه این 
اقدام به دستگاه قضائی اعالم جرم کند. ساده با بیان اینکه استاندارد و نمونه 
برداری یک علم است و باید منشأ تولید را بررسی کرد، تصریح کرد: نظارت 

بر بازار فقط از سوی سازمان استاندارد انجام نمی شود بلکه نهادهای دیگر 
از جمله سازمان حمایت، تعزیرات و… نیز در این حوزه ورود می کنند ولی 
درست این است که بررسی استاندارد محصوالت در منشأ انجام شود. وی 
افزود: در حال حاضر هر کارخانه و تولیدکننده ای که پروانه تولید داشته باشد 
و محصولی تولید کند که مشمول استاندارد اجباری باشد از سوی مأموران 
اس��تاندارد مورد بازرس��ی قرار می گیرد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی 
استاندارد اظهار کرد: اگر تخلف احصا شود واحد هم پلمپ می شود و هم اگر 
جزو مواردی باشد که مشمول رسیدگی قضائی باشد، پرونده قضائی تشکیل 

و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. 

تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد جرم است
معاون سازمان استاندارد:

آیا ممنوعیت های وارداتی مانع از افزایش رشد اقتصادی می شود؟
یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛

تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد به صحبت های مطرح 
ش��ده در خصوص اثر مثبت آزادس��ازی بی قید و ش��رط 
واردات ب��ر افزای��ش تولید ناخالص داخلی گفت: رش��د 
اقتصاد ملی در گروی سرمایه گذاری است. وزارت صمت 
باگذشت ش��ش ماه از سال جاری، سرانجام فهرستی از 
کاالهای ممنوعه به جهت واردات در کش��ور را منتش��ر 
ک��رد. بر اس��اس این فهرس��ت گروه کاالیی 4 ش��امل 
کاالی غیرضروری یا دارای تولید مشابه داخلی با 1550 
قل��م کاال و گ��روه کاالیی ۲7 ب��ا 600 کاال اجازه ورود 
به کش��ور را نداش��ته و به عنوان کاالی ممنوعه شناخته 
شدند. انتشار این فهرس��ت به منزله تداوم محدودیت و 
ممنوعیت ه��ای وارداتی بوده که در س��ال های اخیر در 
کشور اعمال شده است، موضوعی که باعث شد برخی از 
کارشناسان اقتصادی در فضای مجازی، علیه آن واکنش 
نش��ان دهند. از قرار معلوم، این دسته از کارشناسان باور 
دارند، واردات بی قیدوش��رط کلید رونق تولید و افزایش 
رش��د اقتصادی است. دراین خصوص باید گفت موضوع 
ممنوعیت واردات، بعضاً حتی در کشورهای توسعه یافته 
نیز مش��اهده می شود، کش��ورهای جهان در مقاطعی به 
س��بب حمایت از صنایع داخلی ی��ا آینده نگری، برخی از 
کاالها را در فهرست کاالی ممنوعه قرار می دهند. البته 
رویکرد اصلی اتخاذ ش��ده در کشورهای دنیا، استفاده از 
نظام تعرفه گذاری و سیاس��ت های مشابه است، به طور 
مث��ال کش��ورهای متقاضی صادرات خ��ودرو به ایاالت 
متحده باید در این کشور یک واحد تولید تأسیس نمایند 
و سیاس��ت هایی از ای��ن قبیل در کش��ورهای دیگر نیز 
مش��اهده می شود. مس��ئله بعدی به شرایط خاص ایران 
و بحث مدیریت منابع ارزی مربوط می ش��ود، به س��بب 
تحریم و سیاس��ت های اقتص��ادی دهه 90، کش��ور با 
محدودیت های ارزی مواجه اس��ت و آزادس��ازی واردات 

در چنین شرایطی، حتی اگر منجر به تولید شود، به دلیل 
کمبود منابع ارزی موجب افزایش نرخ ارز و درنتیجه رشد 

قیمت ها خواهد شد.
رشد اقتصادی تحت تأثیر تجارت نه واردات ���

داود س��وری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر، ِصرف آزادی واردات 
را در روند رش��د اقتصادی معجزه آس��ا ندانست و گفت: 
فعالیت تجاری در کنار مؤلفه های دیگر به جهت رش��د 
اقتصادی تأثیرگذار اس��ت، از طرف��ی فعالیت تجاری به 
معنی س��هولت در مبادالت با جهان تلقی می ش��ود که 
این امر ب��ر روی تأمین مواد اولی��ه و انگیزه تولید مؤثر 
خواهد بود. به گفته س��وری، رشد اقتصاد ملی به معنی 

افزای��ش تولید کاال و خدمات بوده ک��ه این امر نیازمند 
به سرمایه، نیروی کار و مدیریت است. وی ادامه داد: با 
این وجود در س��ه مؤلفه گفته شده مشکالتی وجود دارد 
و حداق��ل در ایران نیازمند به س��رمایه گذاری و علم روز 

مدیریت هستیم.
تجارت در گروی تولید���

تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات 
خود ب��ه موضوع ارتباط ب��ا جهان اش��اره و اعالم کرد: 
کاالهای مختلفی در کش��ورهای جهان تولید می ش��ود 
و به دلیل نیاز کش��ور باید ارتباط مناس��بی با کشورهای 
دنیا داش��ت تا عالوه بر تأمی��ن کاالی موردنیاز، امکان 
محصوالت به کشورهای دیگر نیز فراهم شود. وی افزود: 

البته صادرات محصوالت در گروی تولید اس��ت و تولید 
نیز تحت تأثیر س��رمایه گذاری قرار دارد، س��رمایه گذاری 
نیز به »امنیت«، »ثبات اقتصادی« و »پیش بینی پذیری 
اقتصاد« وابستگی دارد و تا زمانیکه دولت شرایط فوق را 
مهیا نسازد، نمی توان انتظار رشد سرمایه گذاری در تولید 
را داش��ت. س��وری در ادامه، بحث ممنوعیت واردات را 
موضوعی منسوخ ش��ده در دنیا دانست و گفت: مواردی 
از قبیل خودکفایی و ممنوعیت پس از جنگ جهانی دوم 
وجود داشته که باگذشت زمان حذف شده است، در واقع 
اگر ش��ما قادر به خرید محصول با قیمت بس��یار اندک 
هستید، نیاز به تولید آن نداشته و باید تمرکز خود را روی 

تولید محصوالت با قیمت باالتر معطوف کنید.
نظ�ام تعرفه گذاری، اب�زاری جهت سیاس�ت گذاری  ���

کشورها
تحلیلگر مس��ائل اقتصادی نظام تعرفه گ��ذاری را یکی 
از اصلی ترین منابع درآم��دی دولت و راهکار ورود کاال 
به کش��ور دانس��ت و گفت: این سیاس��ت به عنوان یک 
ابزار حمایتی در بخش های خاص بوده اس��ت، به عنوان 
نمونه واردات شکر و س��یگار در آمریکا و میان ایالت ها 
غیرقانونی یا با تعرفه هایی همراه است. وی تصریح کرد: 
از س��وی دیگر با وجود اینکه دارو در کانادا ارزان است، 
اما شاهد غیرقانونی بودن خرید دارو توسط اهالی ایاالت 
متحده در کانادا هس��تیم که این سیاست به دلیل پیشرو 
بودن صنعت دارو در آمریکا است، درواقع با وجود گران 
بودن دارو، اما شرکت های دارویی ایاالت متحده در تولید 
دارو پیش��رو بوده و در آینده منافع کالنی نصیب آمریکا 
خواهد شد. سوری در انتها گفت: ابزار تعرفه گذاری حتی 
در کش��ورهای دیگر نظیر چین نیز استفاده می شود و در 
ای��ران نیز این ابزار باید در سیاس��ت گذارهای اقتصادی 

استفاده شود.

وزی��ر صمت با بی��ان اینکه رتبه ایران در ش��اخص 
پیچیدگی صادرات س��ال قبل به 65 رس��ید و س��ال 
1404 به زیر 40 خواهد رس��ید، گفت: اعالم می کنم 
با روند فعلی، تراز تجاری کش��ور در پایان سال آینده 
مثبت می ش��ود. به گزارش »عصر ایرانیان« به نقل 
از س��ازمان توس��عه تجارت، س��یدرضا فاطمی امین 
در بیست و شش��مین س��الروز ملی صادرات با بیان 
اینکه صادرات برای مثبت ش��دن تراز تجاری کشور 
بس��یار اهمیت دارد، اظهار کرد: کش��ورهای مختلف 
صادرات را برای واردات انجام می دهند. هر کشوری 
واردکننده کاالهایی اس��ت که یا در کشور خود ندارد 
و ی��ا ت��وان تولید آن را ندارد و ب��رای این واردات به 
پ��ول نیاز دارد؛ بنابراین برای کس��ب پول مورد نیاز، 
به س��راغ صادرات می روند. وزیر صمت تصریح کرد: 
هر کش��وری که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد 
وض��ع بهتری دارد و این به معنای تراز تجاری مثبت 
است. خوش��بختانه اعالم می کنم با روند فعلی، تراز 
تجاری کش��ور در پایان س��ال آینده مثبت می شود. 
وی تاکید کرد: واردات س��ال گذش��ته 5۲ میلیارد و 
ص��ادرات غیرنفتی 47 میلیارد دالر بود و امس��ال در 
6 م��اه ابتدایی این اختالف به ۲ میلیارد دالر رس��ید 

و به زودی برای س��ال آینده این اختالف از وضعیت 
منفی خارج و مثبت خواهد شد. وزیر صمت همچنین 
کارکرد دیگر صادرات را افزایش توان قدرت کش��ور 
عنوان کرد و افزود: این افزایش قدرت با خام فروشی 
ایجاد نمی ش��ود؛ برای مثال صادرات سیمان اعتبار و 
قدرت برای کشور ندارد اما فروش تجهیزات پزشکی، 
داروهای با فناوری باال و صنایع پیچیده عامل قدرت 
و اعتبار کش��ور در سطح بین المللی می شود. وی در 
خص��وص هدف صادرات گفت: تا پیش از این هدف 
ارز آوری ب��ود اما به مثبت ش��دن تراز تجاری هدف 
اصلی تغییر کرده و صادرکننده باید برای ایجاد اعتبار 
و قدرت ایران در دنیا صادرات انجام دهد. فاطمی امین 
تاکید کرد: هدف گذاری رس��یدن به 75 میلیارد دالر 
ص��ادرات غیرنفتی بر همین اس��اس ب��ود و کیفیت 
کاالی صادراتی اهمیت داش��ت. در دنیا شاخصی به 
نام پیچیدگی وجود دارد که مربوط به فناوری ساخت 
کاال مرتبط می شود، هرچه کاالی تولید شده فناوری 
پیچیده تری داشته باشد، ش��اخص پیچیدگی هنگام 
صادرات افزایش می یابد. خوش��بختانه این ش��اخص 
جهانی که 15 س��ال پیش ب��رای ما رتبه باالی 100 
بود، س��ال قبل به 65 رسید و سال 1404 به زیر 40 

خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: اگر کشوری بتواند 
کاالی پیچی��ده تولید کند، به معنای این اس��ت که 
دانش مولد دارد. اینکه ما بر دانش بنیان بودن کاالها 
تاکی��د می کنیم، منظور مولد بودن آن علم اس��ت نه 
تعداد مقاالت منتش��ر شده و دانشجو و هیأت علمی. 
وزیر صمت با اش��اره به اینکه دانش مولد خود را در 
صادرات نشان خواهد داد، گفت: در این زمینه دولت 
نقش حمایتگری و نظارت دارد و برای فراهم کردن 
زیرساخت های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی 
و بین المللی و توس��عه زیرس��اخت های لجستیک و 
انتقال پول است، فراهم کند. وی تاکید کرد: در حوزه 
روابط سیاسی اقدامات بزرگی صورت گرفت که نمونه 
آن توافقنامه تجارت آزاد اوراس��یا و پیمان شانگهای 
بود. اوراسیا 170 میلیون جمعیت و بازار ۸00 میلیون 
دالری دارد. در خصوص ش��انگهای هم که اعضای 
آن ی��ک چه��ارم خش��کی دنیا، 40 درص��د جمعیت 
دنیا، یک س��وم رش��د اقتصادی را به خود اختصاص 
داده ان��د، بزرگ ترین مصرف و تولی��د کنندگان دنیا 
هس��تند. فاطمی امین تصریح ک��رد: مزیت اصلی ما 
در اوراسیا این اس��ت که بزرگترین رقبای تجاری ما 
در این ب��ازار، عضو پیمان نیس��تند. به گفته فاطمی 

امی��ن، در اج��الس پیمان ش��انگهای رئیس جمهور 
پیش��نهاد حذف دالر و ی��ورو و جایگزینی پول های 
ملی و توسعه زیرساخت های لجستیکی را مطرح کرد 
که با اس��تقبال اعضا همراه شد. وزیر صمت با اشاره 
به مش��کالت صادراتی سال های قبل گفت: امروز ما 
بازاره��ای بکر و مغف��ول مانده مانن��د آفریقا را زنده 
کردیم و برخالف گذش��ته تجارت خ��ود را به جایی 
گره نزدیم که دس��تاوردی نداشته باشد. وی به رشد 
اقتصادی واحدهای تولید کشور اشاره کرد و افزود: در 
3 ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی حوزه صنعت 5.1 
درص��د بود در حالی که ش��اخص بنگاه های صنعتی 
داخل ب��ورس با تولید 50 درصد تولیدات کش��ور در 
خرداد رش��د ۲.5 درصدی، در تی��ر 5.۸ درصدی در 
مرداد 6.7 درصدی و در شهریور 6.5 درصدی داشتند 
که کم نظیر و بی سابقه است. فاطمی امین گفت: این 
رش��د اقتصادی بی نظی��ر وظیفه ص��ادر کننده برای 
صادرات تولیدات را افزایش می دهد. امروز در برخی 
صنای��ع ظرفیت تولید باالیی وج��ود دارد اما به علت 
فق��دان بازار فروش، تولید صورت نمی گیرد و در این 
زمینه صادرکنن��دگان می توانند تکمیل کننده چرخه 

رشد اقتصادی شوند.

تراز تجاری سال آینده مثبت می شود
وزیر صمت:

انجام 3 میلیون دالر تهاتر در یک سال
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

مع��اون وزیر صمت با بی��ان اینکه طی یک 
س��ال گذش��ته بیش از 3 میلیون دالر تهاتر 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: برای راه اندازی 
تجارت آزاد مذاکره با کش��ورهای پاکستان، 
غرب آفریقا و ش��رق اروپا را دنبال می کنیم. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، علیرضا پیمان 
پاک امروز در برنامه میز اقتصاد، اظهار کرد: 
س��ال های قبل ش��اهد بودیم که مجوزها، 
مصوبه ها و مقررات متعدد مزاحم و دست و 
پاگیری در زمینه تجارت ابالغ می شد که طی 
یک سال گذشته تالش کردیم تا این موارد 
کمتر ش��ود البته هنوز این مصوبات دست و 
پاگیر به صفر نرس��یده است. رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به موضوع تهاتر 
در تجارت گفت: طی یک سال گذشته بیش 
از 3 میلیون دالر تهاتر انجام شده است. وی 
در رابط��ه با احیای ش��ورای عالی صادرات 
ب��ا اختیارات اصل 13۸ گف��ت: این موضوع 
امروز در مراس��م روز ملی صادرات از سوی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و آقای 
رئیس جمهور نیز نسبت به احیای آن تاکید 

کرد. پیمان پاک بیان داش��ت: شورای عالی 
صادرات با اختیار اصل 13۸ دارای اختیارات 
هیأت دولت است و در نتیجه باید تمام قوانین 
و مقررات مربوط به تجارت از این شورا تأیید 
بگیرد. این شورا زیر نظر رئیس جمهور است 
و زیر نظر رئیس جمهور هم تش��کیل جلسه 
می دهد، اما با توجه به اینکه از سال 95 اصل 
13۸ از این ش��ورا گرفته شد، بنابراین دیگر 
اختیاری ندارد و تصمیم��ات و مصوبات آن 
در حد مشورتی است. رئیس سازمان توسعه 
تج��ارت ایران اظهار ک��رد: بنابراین در حال 
پیگیری هس��تیم تا با توجه به دستوری که 
رئیس جمهور در رابطه با آن دادند این شورا 
احیا شود. البته در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مصوب شده است، اما از آنجا که اصل 
13۸ نیز باید به تصویب دولت برسد، فعاًل در 
صف اس��ت، اما این موضوع با دستور رئیس 
جمهور تس��هیل می ش��ود و فکر می کنم تا 
س��ه ماه آینده مصوبه آن اتخاذ شود. پیمان 
پ��اک گفت: در رابطه با بخش��ی از صادرات 
غی��ر از محصوالتی مانند پتروش��یمی، مواد 

معدن��ی و مواد خام )مانند پوش��اک، کیف و 
کفش، خش��کبار و …( س��عی می کنیم به 
نوعی برگشت ارزشان قیمت گذاری شود که 
مابه التفاوت ارز بازار آزاد و نیمایی پوش��ش 
داده شود. این موضوع ساز و کاری است که 
با کم��ک بانک مرکزی تصمیماتی در مورد 
آن اتخاذ ش��ده و از ات��اق بازرگانی هم نظر 
مش��ورتی گرفته ایم و امیدواریم سامانه آن 
ذیل سامانه نیما و سامانه جامع تجارت تا دو 

سه هفته دیگر نهایی شود.
���۸۰ درص�د مش�کالت ص�ادرات، داخلی 

است
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران بیان 
کرد: در حوزه صادرات ۲0 درصد با مش��کل 
تحری��م مواج��ه هس��تیم و ۸0 درص��د از 
مش��کالت ما موانع داخلی است. وی افزود: 
جدیت و پش��تیبانی در امر تجارت از سوی 
رئیس جمهور و وزرا وجود دارد و در صورتی 
که این جدیت به الیه های پایینی س��اری و 
جاری ش��ود، ما جهش های بسیار جدی در 
حوزه تجارت و صادرات کشور شاهد خواهیم 

بود. پیمان پاک اظه��ار کرد: ما برای اینکه 
در بازارهای جهانی حاضر شویم باید از یک 
سری از مزیت ها بهره مند شویم. صادرکننده 
به کش��ورهای دیگر دارای رقبای بس��یاری 
اس��ت و لذا آن رقبا با تعرفه های ترجیحی و 
تجارت آزاد، تعرفه وارداتی خود را در کشور 
هدف تغیی��ر می دهند و ب��رای خود مزیت 
ایجاد می کنن��د. وی افزود: در حوزه تجارت 
آزاد اوراسیا طی یک سال گذشته به صورت 
فش��رده مذاکره انجام داده ایم و طی نشست 
ماه گذشته گروه هایی کاالیی مشخص شد 
و به توافق رسیدیم که در آذر ماه موافقتنامه 
بی��ن وزرا امضا و بع��د هم در هیأت دولت و 
مجلس تصویب می شود و اجرای آن در سال 
140۲ اجرایی می شود. وی با اشاره به اینکه 
یک سری پیمان های منطقه ای، تعرفه ای و 
مذاکرات تعرفه ترجیح��ی و تجارت آزاد دو 
جانبه طی سال ها معطل مانده است، گفت: 
به عنوان مثال از 16 سال قبل مساله تعرفه 
تج��ارت ترجیحی با اندون��زی معطل مانده 
اس��ت که طی سه ماه گذش��ته آن را فعال 

کردیم و توافق اولیه امضا و گروه های کاالی 
مش��خص شده که در سفر رئیس جمهور به 
اندونزی نیز این قرارداد امضا می شود. پیمان 
پاک اظهار کرد: برای راه اندازی تجارت آزاد 
مذاکره با کش��ورهای پاکستان، غرب آفریقا 
و ش��رق اروپ��ا را دنبال می کنی��م و رئیس 
جمهور نیز در مورد پیگیری مس��اله تجارت 
آزاد با کشورهای عضو س��ازمان شانگهای 
دس��تور داده اس��ت. موضوع تج��ارت آزاد 
توس��ط مؤسسه پژوهش های بازرگانی مورد 
مطالعه قرار می گیرد و اگر این جریان به نفع 
صادرات و منافع ملی باش��د، در رابطه با آن 
وارد مذاکره می شویم. رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: بر اساس توسعه بازاری 
ک��ه انجام می دهیم هدف گذاری 75 میلیارد 
دالری ب��رای ص��ادرات غیرنفتی در س��ال 
1404 داری��م که 5 میلیارد دالر آن صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی و 70 میلیارد دالر 
آن نیز ص��ادرات کاالهای غیرنفتی اس��ت 
ک��ه امیدواریم ب��ا توجه به ش��رایط به این 

هدف گذاری دست یابیم.
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بانک و بيمه

صندوق های امانات بانک شهر بیمه 
می شوند

در قال��ب تفاهم نامه همکاری مش��ترک میان 
بانک ش��هر با شرکت بیمه تجارت  نو صندوق 
های امانات بانک ش��هر در برابر خس��ارات و 
حوادث طبیعی ، بیمه می شوند به گزارش روابط 
عمومی ، در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲0۲۲ 
؛ تفاهم نامه مشترک میان بانک شهر و شرکت 
بیمه تجارت نو، ب��ا حضور دکتر کریمی معاون 
برنامه ریزی و توس��عه بازار ، جمعی از مقامات 
ارشد بانک ش��هر ، مدیرعامل و مدیران ارشد 
بیمه تجارت نو به امضا رسید. نوراللهی مدیرعامل 
ش��رکت بیمه تجارت نو در این نشست گفت: 
ریس��ک صندوق امانات از دغدغه های مهمی 
است که بانک شهر و بیمه تجارت نو پیرو این 
همکاری در جهت پوشش آن و آسودگی خاطر 
مش��تریان بانکی گام بر می دارند. نورالهی بیان 
داش��ت: در این بیمه نامه که به شکل متفاوتی 
عرضه ش��ده دارندگان صن��دوق امانات تحت 

پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند

 پرداخت سود ماهانه، معاف
 از مالیات و ابطال آنالین

 پرداخت سود ماهانه، معافیت مالیاتی اشخاص 
حقیقی و حقوقی، امکان ابطال آنالین و خروج 
از س��رمایه )دریاف��ت اصل و فرع س��رمایه در 
هر زمان( و همچنین امکان س��رمایه گذاری با 
حداقل یک واحد سرمایه از جمله مزیت های 
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری است. 
به گزارش روابط عمومی بانک گردش��گری، 
تداوم پرداخت س��ود یکس��ان طی س��ه سال 
گذش��ته، یکی دیگر از ویژگ��ی های صندوق 
س��رمایه گذاری بانک گردشگری است که به 
طور میانگین نرخ ۲0 تا ۲1 درصد س��ود دوره 
ای را پرداخت کرده اس��ت و س��رمایه گذاران 
می توانند برای آن برنامه ریزی کنند. صندوق 
سرمایه گذاری بانک گردشگری در سال 1399 
باالترین رشد خالص ارزش دارایی )4۸0 درصد( 

را در نظام بانکی و غیربانکی داشته است.

دیدار مدیرعامل بانک کشاورزی با 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(

  فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی 
با مرتضی بختیاری رئی��س کمیته امداد امام 
خمینی )ره( دیدار و درباره تعامالت فی مابین 
و راهکارهای بهب��ود روند همکاری ها گفت 
و گو کردند. ب��ه گزارش روابط عمومی بانک 
کشاورزی، در این نشست که روز چهارشنبه ۲7 
مهر در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی 
برگزار شد، بختیاری از عملکرد و حمایت های 
بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت به اقشار 
آسیب پذیر و توانمندس��ازی نیازمندان تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی قدردانی کرد. 
وی بانک کشاورزی را جزو بانک های پیشرو 
در زمینه همکاری با کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و کمک به اشتغال جامعه هدف این نهاد 
برشمرد و تصریح کرد: مددجویان بسیاری با 
استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی به اشتغال 
رسیده و اینک به درآمد و حاصل دسترنج خود 
متکی هس��تند که این امر یقینا خیر و برکت 
و خوش نامی را برای بانک بزرگ کشاورزی 
به همراه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، 
فرش��ید فرخ نژاد افزود: از این پس نیز با تمام 
توان برای توانمندس��ازی، ایجاد فرصت های 
شغلی و راه اندازی کسب و کارهای کوچک به 
خصوص در بخش کشاورزی برای مددجویان 

کمیته امداد تالش خواهیم کرد.

انتخاب مدیرعامل بانک تجارت 
به عنوان عضو هیات انتظامی بانک ها

مدیرعامل بانک تجارت با کس��ب اکثریت 
آرا بی��ن اعضای هیات مدیره ش��بکه بانکی 
برای مدت دو سال به عنوان نماینده بانک ها 
در هیات انتظامی بانک ها انتخاب ش��د. به 
گزارش رواب��ط عمومی بان��ک تجارت، به 
موجب ماده ش��ش آیین نامه اجرایی تبصره 
دو م��اده 44 قان��ون پولی و بانکی کش��ور، 
مصوب شورای پول و اعتبار، هیات انتظامی 
بانک ها همواره با حضور نمایندگان دادستان 
کل کشور، یک نفر از اعضای شورای پول و 
اعتبار )به انتخاب شورا( و یک نفر از اعضای 
هیات مدیره بانک ها تش��کیل می شود، که 
در انتخابات اخی��ر هادی اخالقی فیض آثار 
مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا 
بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای 
مدت دو س��ال به عنوان نماینده بانک ها در 

هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

اخبار

مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون 
از راه ان��دازی باجه ه��ای تخصصی برای 
خدم��ت گذاری بیش��تر به بیم��ه گذاران 

خب��ر داد. به گ��زارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، ابراهیم نوروزی دس��تگردی، مدیر 
امور شعب و اس��تان ها با تشریح سیاست 
ها و برنامه های ش��رکت، ب��ر لزوم بهبود 
عملکرد، جلب رضایت مشتریان، شناسایی 
و استفاده از پتانسیل های بیمه ای استان 
ها، ارائه خدمات مطل��وب به بیمه گذاران 

و نیز بازاریابی برای توس��عه فروش تاکید 
کرد. نوروزی ادامه داد: هم اکنون در شش 
استان ش��عبه نداریم که بسته به خدماتی 
که به بیمه گذاران می دهیم، نیازس��نجی 
صورت خواهد گرفت و باجه هایی را برای 
آنه��ا در نظ��ر خواهیم گرف��ت. مدیر امور 
شعب و اس��تان های بیمه تعاون افزود: بر 

این اس��اس در نظر داریم که شعب و باجه 
های تخصصی به ویژه در رشته بیمه های 
زندگی راه اندازی ک��رده و احتمااْل در این 
راستا باجه بیمه های زندگی در الهیجان 
را در آینده افتتاح خواهیم کرد. وی در ادامه 
به دیجیتالی شدن شعب اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: با توجه به آنکه هنوز زیرس��اخت 

ه��ای الزم برای این کار وجود ندارد، نمی 
توان ش��عاری از مزایای آن سخن گفت و 
مطلوب است تا به صورت عملیاتی، فعالیت 
ب��رای آن ص��ورت پذیرد که ای��ن مهم، 
مس��تلزم زمان برای ایجاد زیرساخت های 
فنی و نیز فرهنگسازی در بین مردم برای 

ورود به یک فضای تحولی دارد.

راه اندازی باجه های تخصصی برای خدمت گذاری بیشتر

با حضور مدیرکل آموزش قوه قضاییه برگزار شد 

اولی��ن دوره آموزش��ی قضایی مش��ترک 
با س��ندیکای بیمه گران ای��ران با عنوان 
حق��وق بیمه با حضور مدی��رکل آموزش 
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه 
قضاییه، دبیر کل س��ندیکای بیمه گران 
ایران، مدیرعامل صندوق تامین خسارت 
ه��ای بدنی و جمعی از قضات رس��یدگی 
کنن��ده ب��ه پرونده ه��ای حق��وق بیمه 
دادگس��تری کل استان تهران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه 
گران ایران، در مراسم افتتاحیه این دوره، 
دکت��ر مهدی جوهری مدی��رکل آموزش 
ق��وه قضاییه ضمن ع��رض خیر مقدم به 
حضار شرکت کننده و تشکر از مجموعه 
س��ندیکای بیمه گران ایران عنوان کرد: 
یک��ی از راهبردهای مه��م قوه قضاییه و 
منوی��ات جناب آقای دکت��ر الفت معاون 
محت��رم منابع انس��انی و ام��ور فرهنگی 
ق��وه قضایی��ه تخصصی ک��ردن آموزش 
هاست به طوری که بر اساس سند تحول 
قضایی تأکید بر تخصصی کردن آموزش 
های ضمن خدمت سیاس��ت قوه قضاییه 

است.
دکتر مهدی جوهری اظهار کرد: در حال 
حاض��ر بیمه در معام��الت تجاری نقش 
محوری دارد بنابراین باید به بیمه کمک 
ک��رد تا بصورت بهین��ه از صندوق تامین 
خس��ارت های بدنی قانون بیمه اجباری 
ش��خص ثالث اس��تفاده ش��ود تا در این 

خصوص سواستفاده ای صورت نگیرد.
مدی��ر کل آموزش قوه قضاییه گفت: باید 
به یک س��از و کاری دس��ت پیدا کنیم تا 

پرونده های��ی ک��ه ب��ا  موض��وع بیمه در 
دادگس��تری های مط��رح می ش��ود بطور 
دقیق و س��ریع حل و فصل شود بنابراین 

الزمه این امر آموزش این حوزه است.
وی در ادام��ه اذع��ان داش��ت: باتوجه به 
آمار معاونت پیشگیری 440 هزار میلیارد 
دالر خسارت از تصادفات حاصل می شود 
که به اقتصاد کش��ور لطم��ه می زند. لذا 
برپایه نیازس��نجی در همین راس��تا یکی 
از عناوینی که در سرفصل های آموزشی 
دنبال آن هستیم  مطالعه موردی )مساله 
محور( اس��ت تا بتوانیم در موضوعاتی که 
در دادگس��تری ها مطرح می شود و روی 
آن اختالف نظر وجود دارد بررس��ی های 

الزم انجام شود. 

در آموزش ه��ای تخصصی به دنبال رویه  
س��ازی هس��تیم، بنابراین باید با استنباط 
صحی��ح و اس��تفاده درس��ت از قانون از 
تش��تت آرا در مراجع قضای��ی جلوگیری 
کنیم. وی افزود: اگر بتوانیم با اس��تنباط، 
تفس��یر و پیش��ینه صحیح قان��ون پیش 
برویم با اس��تعانت از خداون متعال شاهد 
این هستیم که اگر پرونده ای در چارچوب 
دادگس��تری در ح��وزه تخصصی مطرح 
شود به درس��تی برای آن رای صادر می 
ش��ود. در ادامه مراسم افتتاحیه این دوره، 
س��ید محمد کریمی دبیر کل سندیکای 
بیمه گران ایران، ضمن عرض خیرمقدم 
ب��ه حض��ار ش��رکت کنن��ده، از اقدامات 
ق��وه قضاییه در دور جدی��د که مبتنی بر 

والمسلمین  راهبردهای حجت االس��الم 
محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضاییه 
در راس��تای خدمت به مردم است، تشکر 
ویژه داشتند و عنوان نمودند: خروجی این 
راهبرده��ا بهرمندی جامعه از محصوالت 
هم اندیشی در پی برگزاری دوره هایی با 

مباحث تخصصی است. 
س��ید محمد کریم��ی همچنی��ن افزود: 
مطابق منوی��ات دکتر محمد الفت معاون 
محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه 
قضاییه و مش��ارکت و همکاری اداره کل 
آموزش قوه قضاییه اولین نشست آموزشی 
قضایی مش��ترک با سندیکای بیمه گران 
ایران برگزار شد. دبیرکل سندیکای بیمه 
گران گفت: به دنب��ال برقراری آرامش و 

آسایشی که در منطق بیمه  وجود دارد و 
بر اساس عقالنیت، مباحث علمی، تجربه 
بیش از 4 هزار سال کار بیمه گری در دنیا 
و قریب 100 سال در ایران بنا شد اتفاقی 
را رق��م بزنی��م تا با س��رمایه های ُخردی 
ک��ه از مردم در قالب ح��ق بیمه دریافت 
می شود خسارت های بزرگ یک خانواده، 
ی��ک صنف یا یک صنعت که خیلی تأثیر 
گذار است را پرداخت کنیم. دکتر کریمی 
بیان کرد: صنعت بیم��ه در کل دنیا یک 
صنعت بس��یار توسعه یافته است بنابراین 
م��ردم در قال��ب قواعد بیم��ه ای به خود 
کمک می کنن��د و حاکمی��ت فقط نقش 
راهبری و سیاست گذاری را دارد. دبیر کل 
س��ندیکای بیمه گران ایران اظهار کرد: 
پویایی صنعت بیمه به میزانی اس��ت که 
یکی از پدیده های بسیار موثر آن صندوق 
تأمین خسارت های بدنی است که در آن 
مش��کالت افراد اعم از خس��ارت دیده و 

مقصر حادثه حل و فصل شود. 
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران خبر 
داد: ب��ا همکاری دکتر مه��دی جوهری 
مدیر کل آم��وزش قوه قضاییه  برگزاری 
جلس��ات هم اندیشی در س��طح کشور را 
با کار بیمه ش��خص ثالث آغاز کرده ایم 
و امیدواری��م خروجی آن خدمت بی منت 
برای مردم عزیز کش��ورمان باشد. گفتنی 
اس��ت این جلسات با همکاری سندیکای 
بیمه گ��ران ای��ران، مرکز آم��وزش قوه 
قضایی��ه و صندوق تامین خس��ارت های 
بدنی در مراکز 31 اس��تان کش��ور برگزار 

می گردد.

اولین دوره آموزشی قضایی مشترك با سندیکای بیمه گران ایران 

کشمکش نامعاصر بودگی با دنیای مدرن و ارزش های مدرنیته
همروزگار شدن و معاصرت با دیگری مقتضیات و لوازم خاص خود را 
دارد و می طلبد. مادام که زمینه و زمانه اش را مهیا نکرده ای همچنان 
در گلوگاه کش��مکش ها و تناقض ها گرفتار خواهی ماند. حکمت اله 
مالصالحی، از متفکران معاصر، عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران، 
عض��و هیأت امنای بنیاد ایرانشناس��ی و از نظریه پ��ردازان دو حوزه 
»فلسفه باستان شناس��ی« و »باستان شناسی دین در ایران« بحثی 
را درباره کش��مکش با دنیای م��درن و ارزش های مدرنیته در اختیار 
مهر قرار داده اس��ت. مالصالحی صاحب کتاب هایی چون »انس��ان 
تاریخی و تاریخ متعالی: تامالتی در تاریخ مندی انس��ان«، »انس��ان، 
فرهنگ و س��نت«، »درآمدی بر معرفت شناس��ی باستان شناسی«، 
»باستان شناس��ی دین: با فان��وس نظر در جس��ت وجوی آئین های 
گمش��ده«، »جلوه ه��ای کهن هنر آئینی«، »جس��تاری در فرهنگ، 
پدیده موزه و باستان شناسی« و »باستان شناسی در صافی جستارهای 
فلسفی« است. مشروح این مطلب در ادامه می آید: در آدینه روز هفته 
پایان��ی مهر ماه پاییزی س��ال 1401 هجری خورش��یدی؛ دو تن از 
مستندسازان بنام و یک تن از باستان شناسان توانای میهن به عزم و 
انگیزه و اشتیاق ساختن مجموعه مستندی نو درباره تاریخ و فرهنگ 
و اقلی��م و عال��م مدنی و معن��وی ایرانی، به منزل تش��ریف آوردند. 
س��اعاتی در محضر دوربین های فیلمبرداری، چشم در چشم لنزهای 

دوربین و چهره دلنشین دوستان بسر شد. سخنان نیکویی بر زبان آمد 
و سوال های هوشمندانه مفید و نیکو و سنجیده نیز مطرح و دامن زده 
شد و پاسخ ها نیز هر چند فشرده و کوتاه داده می شد لیکن در گفتارها 
پیوس��تگی و انسجام بود و دوستان خرس��ند از پیشرفت برنامه های 
پیش رو. سؤال سپسین و پایانین، حسن و ُمهر خطامی بود بر طومار 
مباحث مطرح شده. آنچه اینک از محضر مخاطب عالقه مند به چنین 
مباحث می گذرد؛ شّمه ای است برگرفته از آن پرسش و پاسخ سپسین 
و پایانین در باب و در تبیین علل واقعی کشمکش ها و آشفتگی های 
کثیراالضالع سیاس��ی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اعتقادی 
و ارزش��ی و اخالقی و در یک کالم روان ش��ناختی و رفتارش��ناختی 
موجود در جامعه پس��ا انقالب ما ایرانیان. البته این کش��کمش ها و 
آش��فتگی ها و آشوب های کثیراالضالح و کثیراالفعال و کثیراالطوار 
به جامعه ما ایرانیان محدود نمی ش��ود و مش��ابه اش را به انحاء و به 
درجات و در س��طح و عمق و ش��دت و حدت و ش��تاب متفاوت در 
میان جامعه ها و جمعیت های دیگر س��یاره زمین طی سده های اخیر 
ش��اهد بوده ایم و همچنان شاهد هستم. دویست سال اخیر تاریخ ما 
ایرانیان را می ش��ود دویست سال کشمکش های بی امان و گسترده 
می��ان تاریخ و فرهنگ ما، س��نت و میراث ما باوره��ا و ارزش های 
ما اقتصاد و معیش��ت س��نتی ما آداب و ادب و اخ��الق زندگی ما با 

تحوالت عظیم و بی سابقه و سرنوشت ساز تاریخی، فکری، فرهنگی، 
سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فنی، مدنی و معنوی که طی 
س��ده های اخیر در قاره و منطقه های غربی تاریخ اتفاق افتاده است؛ 
تعبیر و تفسیر کرد. آن کشمکش ها و تعارض ها و شقاق ها مرحله به 
مرحله ش��تابان تر از پیش چهره اش را آشکار کرد. پس از بپاخاستن 
انقالب بهمن 57 هجری خورشیدی چهره تعارض ها و کشمکش ها 
آشکارتر و آش��وبناک تر و قهرآمیزتر و ستیزجویانه تر شد. مصادیق و 
مظاهر متعدد آن کشمکش ها و تعارض ها و آشفتگی ها و آشوب ها و 
آنارش��یزم را شما می توانید در زبان عامه و حتی در زبان اقشار دانش 
آموخته جامعه، در معماری ش��لخته، بی هویت و نازیبای ش��هری و 
روستایی، در سیاست و مدیریت و نحوه دین و دولتداری، در اقتصاد و 
معیشت، در روان و رفتار در فرهنگ و زندگی، در باورها و نظام های 
ارزشی و اعتقادی جامعه پساانقالب ما ببینید. ما در غروبگاه دورانی با 
طلوعگاه دورانی، بناگاه مواجه شدیم که برایمان دور از انتظار و غیر 
قابل پیش بینی و پیش��گیری بود. نحوه مواجه با آن را نمی دانستیم. 
برآمدنش برایمان غافل گیرکننده بود. دس��تآوردهای خیره کننده اش 
هم برایمان جذاب بود و وسوسه انگیز هم ترسناک و مخاطره انگیز. 
دچار سرگشتگی و سردرگمی شدیم. مجذوب و مبهوت نمی دانستیم 
با انس��انی که دست و دامنش پر از فکر و فلسفه و باده های نو به نو 

علم و فناوری های مدرن و ارزش های مدرنیته است چگونه می باید 
مواجه ش��د. به عبارت دیگر ابزارهای فکری و فرهنگی مناس��ب و 
متناسب را در مواجه با تحوالت عظیم و بی سابقه و سرنوشت سازی 
که در قاره و منطقه های غربی اتفاق افتاده بود در کف نداشتیم. دچار 
سرگشتگی، کشمکش و سردرگمی تاریخی عجیب شدیم. به دیگر 
س��خن نوعی نامعاصربودگی یا عدم معاصرت در مواجه با تحوالت 
دنیای مدرن با ارزش های نوبنیاد مدرنیته؛ کش��مکش ها و تعارض ها 
را میان تاریخ دورانی که تجربه غروب و زوالش را از س��رمی گذراند 
و تاریخ عصری که انس��انش با دس��ت و دامنی پر از ارزش های نو، 
باده های اندیش��ه و دانش و آگاهی و دانای��ی جدید و ابداع و اختراع 
انواع و اطوار و اقسام فناوری های مدرن بر صحنه آمده بود و جهانی 
گام برمی گرف��ت و جهان��ی جغرافیای همه س��نت های اعتقادی و 
نظام های سیاس��ی و اجتماعی را در مقیاس��ی سیاره ای در همه قاره 
می کوبید و از پیش رو برمی گرفت و در می نوردد و تس��خیر می کرد؛ 
بیش از پیش فراخ تر و دش��وارتر و بغرنج تر و ش��کاف ها را عمیق تر 
صعب العبورتر می کرد و چنین نیز ش��د. اکنون نیز دست و دامن مان 
در مواجه با او تهیس��ت. تأس��یس کش��ور نوبنیاد پاکس��تان در ذیل 
نظام سیاسی جمهوری اس��المی و اخیراً تأسیس امارت اسالمی در 
افغانستان تجربه غم انگیز زوال تاریخ دورانیست که نه تنها معاصرت 

با دنیای مدرن را نمی فهمد که ناتوان از برقرار کردن نسبت و رابطه 
واقعی و اصیل با آن است. اسالم خواهی های دوره جدید در هر شکل 
آن تصویر غم انگیز تجربه دوران زوال عالمیس��ت با تحوالت دنیای 
م��درن و ارزش های مدرنیته که با آن احس��اس غریبگی، بیگانگی 
می کن��د و ناتوان و ناکام از معاصرت با آن اس��ت. علی رغم آنکه بر 
خوان ضیافت دستاوردهایش نشسته است و با ولع از آن لقمه و کام 
برمی گیرد با آن سرس��تیز دارد و با ارزش هایش بر سر مهر نیست و 
س��ر قهر دارد و با دست و دامنی تهی سودای انسان و عالم دیگر را 
در سر می پزد. هم زمانی جامعه ها، فرهنگ ها، ادوار یا اعصار تاریخی 
لزوماً به معنای معاصرت میانش��ان نیس��ت. جامعه ها و جمعیت های 
قاره سرخپوستان بومی وقتی با مهاجمان اسپانیایی مواجه شدند هیچ 
معاصرتی میانشان نبود هرچند همزمان آن مهاجمان اروپایی و این 
بومیان سرخپوس��ت هزاره ها جدای از هم بی خبر از یکدیگر س��یر و 
مس��یر تاریخ خود را از س��رگذرانده بودند. در درون مرزهای سیاسی 
و جعرافیایی جامعه ها ش��ما می توانید ه��م جمعیت های کوچ رو هم 
روستانش��ینان کشاورز روزگار نوس��نگی را هم جمعیت شهری برج 
نش��ین مدرن را بیابید به لحاظ زمانی همزمان باشند لیکن معاصرت 
میانش��ان نباشد. معاصرت مستلزم ش��ناخت متقابل از یکدیگراست. 

مستلزم داد و ستدهای چند سویه میان جامعه هاست. 

مالصالحی مطرح کرد؛
فرهنگی
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بين الملل

فردای پس از جنگ هسته ای چگونه است؟
آمریکا با وجود اینکه خود را مدعی ممانعت از س��اخت و گس��ترش سالح های هسته ای و تأمین کننده اصلی 
امنیت جهانی می داند، تنها کش��ور جهان محس��وب می شود که از بمب اتمی علیه کشور دیگر استفاده کرده 
اس��ت.روز 6 آگوست سال 1945 میالدی )15 مرداد 13۲4( یک جنگنده »بی ۲9« ارتش آمریکا اولین بمب 
اتمی تاریخ بشر به نام »پسر کوچک« )Little Boy( را بر سر مردم شهر هیروشیما ژاپن فرو ریخت؛ انفجار 
قارچی حاصل از این بمب 90 درصد از این ش��هر را در یک لحظه نابود کرد و 140 هزار نفر را به کام مرگ 
فرس��تاد؛ ده ها هزار نفر دیگر نیز در ماه ها و س��ال های بعد بر اثر تشعش��عات رادیو اکتیو حاصل از این انفجار 
وحشتناک جان خود را از دست دادند.سه روز بعد، یک هواپیمای »بی ۲9« دیگر آمریکا یک بمب هسته ای 
دیگر به نام »مرد چاق« )Fat Man( را این بار بر شهر ناکازاکی فرو ریخت و 60 هزار نفر را به قتل رساند. 
در اثر این دو انفجار هسته ای، »هیروهیتو« امپراطور وقت تسلیم بدون قید و شرط کشورش را در جنگ دوم 
جهانی اعالم کرد و به این ترتیب، این جنگ خانمان س��وز به پایان رسید.س��رهنگ »پل تیبت« که بهترین 
خلبان نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دوم خوانده می شود، به خاطر هدایت بمب افکن و بمباران اتمی 
هیروش��یما و ناکازاکی در کارنامه س��یاه تاریخ ماندگار شد.وی درباره چگونگی انفجار این بمب می گوید: دود 
برآمده از انفجار فقط باال می آمد. مثل جهنم سیاه بود و نور و رنگ هم داشت، درونش سفید بود و خاکستری 
و باالیش شبیه درخت کریسمس بود. همچنین این خلبان در پاسخ به این سوال که می دانستید آن پایین چه 
اتفاقی داشت می افتاد؟ گفت: دوزخ! فکر می کنم یک مورخ بهترین جمله را در این راستا گفته بود: »در یک 
هزارم ثانیه، شهر هیروشیما دیگر وجود نداشت.«بر اساس اطالعات رسانه های روسی، آمریکا قصد داشت در 
دوره پس از پایان جنگ دوم جهانی روی اتحاد جماهیر شوروی نیز بمب اتمی بیاندازد اما تنها موضوعی که 
مانع آنها شد دستیابی سریع روس ها به این نوع بمب و آزمایش شتاب زده نخستین بمب اتمی بود؛ موضوعی 
که سران آمریکا را از اجرای این تصمیم منصرف کرد.ناظران بر این باورند که آمریکا حتی قصد داشت به چین 
هم حمله اتمی کند. »دنیل الزبرگ« فعال سیاسی و تحلیلگر نظامی سابق آمریکا فاش کرد در حمله چین به 
جزایر تحت کنترل تایوان در سال 195۸، آمریکا برای حمایت از متحد خود قصد داشت از توان نظامی خود 
که ش��امل حمله هس��ته ای به چین می شد نیز استفاده کند.روزنامه »نیویورک تایمز« این گزارش را با استناد 
بر اس��نادی که ظاهراً هنوز محرمانه هس��تند و بدون مجوز فاش شده اند، منتشر کرد و نوشت این اسناد ابعاد 
تازه ای از خطر این بحران دهه 50 را نش��ان داد.این گزارش ده ها صفحه از تحقیقات محرمانه س��ال 1966 
مربوط به این رویارویی را نشان می دهد که فرماندهان ارتش آمریکا برای اولین بار برای حمله نظامی علیه 
چین فشار وارد کردند و می دانستند که شوروی ممکن است به نفع متحد خود یعنی چین تالفی کند.اگرچه 
حمالت اتمی آمریکا به ش��هروندان ژاپن برای تسلیم کردن این کشور در جنگ جهانی دوم، اولین و آخرین 
حمله اتمی طی یک سده اخیر محسوب می شود ولی با این وجود هم اکنون آمریکا هزاران کالهک اتمی با 
قدرت تخریب وحشتناک در اختیار دارد و در مورد عوارض این جنایت و نسل کشی آمریکایی ها نباید این نکته 
را فراموش کرد که اثرات مخرب تشعشعات رادیواکتیو این بمب ها به لحظه انفجار محدود نشد و تا سال های 
بعد ده ها هزار کشته و مجروح دیگر بر جای گذاشت.آثار مخرب رادیواکتیو چنان عمیق و گسترده بود که در 
هیروش��یما و ناکازاکی همه ساله هزاران نفر از مردم و مقامات سیاسی کشورهای جهان برای محکوم کردن 
کاربرد سالح های هسته ای در مراسم یادبود این فاجعه شرکت کرده و می کنند.درباره آثار مخرب بعد از جنگ 
بمباران اتمی در هیروش��یما و ناکازاکی کافی است اشاره ای کرد به اولین کودک تحت تأثیر تشعشعات بمب 
اتمی به نام »ساداکو« که با بیماری سرطان خون از مادر متولد شد و سال های بعد نیز کودکان ناقص العضو 
یا مبتال به سرطان خون بیشتری از مادران آسیب دیده از بمباران اتمی در هیروشیما و ناکازاکی متولد شدند 
و پس از مدت کوتاهی درگذش��تند. این آثار و پیامدها س��بب شد جهانیان دریابند که آمریکا چه جنایتی را در 
ژاپن مرتکب شده است.ماهیت یک انفجار اتمی از روی میزان تلفات انسانی آن و همچنین پیامدهای تأخیری 
پس از آن به روش��نی قابل تفسیر اس��ت. برای اندازه گیری و ملموس تر شدن میزان عظمت انرژی آزاد شده 
توسط سالح های اتمی می توان گفت که نور این بمب از نظر روشنایی با خورشید قابل مقایسه است و دما و 
فشار آن را نیز می توان با دمای درونی خورشید مقایسه کرد. پرتوهای نور شامل تشعشعات حرارتی است که 
شهرها و اجسام را می سوزاند و تشعشعات هسته ای آن به درون بدن نفوذ می کند.بالفاصله پس از این حمله 
اتمی، حدود یک سوم تا یک چهارم جمعیت بر اثر سوختگی، ضربه یا تشعشع یا ترکیبی از این موارد کشته 
شدند. اثرات تأخیری اصلی تشعشع نیز شامل ابتالء به سرطان، به ویژه در میان افرادی بود که در اوایل دوران 
کودکی خود قرار داشتند. ایجاد آسیب مغزی به جنین متولدشده از مادرانی که در معرض بمب اتم قرار داشتند 
و همچنین اثرات ژنتیکی بر فرزندان متولدشده بازماندگان از دیگر آسیب های استفاده از بمب اتم در ژاپن بود 

که پس از گذشت مدتی آشکار شد.

روش نوین محققان ایرانی برای ساخت 
مدل قلب روی تراشه

گروهی از محققان با همکاری چند پژوهشگر ایرانی 
ساخت سلسله مراتبی صفحات سلولی در یک بطن 
قلبی مخروطی با استفاده از االستومرهای ریز ساخته 
شده را نشان دادند. با وجود تالش های محققان در 
حوزه مهندس��ی عضو روی تراش��ه برای بازسازی 
مدل های مینیاتوری قلب، بیش��تر آنها فاقد برخی 
جنبه های فیزیولوژیکی قلب، از جمله جهت گیری 
فیبر هس��تند. این ام��ر انگیزه ای ش��د تا محققان 
مدل های مصنوعی بطن چپ قلب را بس��ازند که 
جهت گیری فیبر ماهیچه ای )میوفیبر( بطن داخلی 
را تقلید می کنند. در همین راستا گروهی از محققان 
با همکاری محمد حسین محمدی، سرگل اخوتیان 
و هومن ساوجی روشی مبتنی بر االستومرهای ریز 
ساخته ش��ده را ارائه کردند که امکان سرهم بندی 
سلسله مراتبی صفحات سلولی دوبعدی را در یک 
بطن قلبی مخروطی توصیف می کند. در این روش 
ب��ا کمک روش های لیتوگرافی ن��رم و قالب گیری 
تزریق��ی ریز ش��یارها ب��ر روی داربس��ت پلیمری 
االستومری با س��ه جهت مختلف از 60- درجه تا 
60+ هرک��دام به طور جداگانه روی یک س��اختار 

ذوزنقه ای ایجاد می شوند. 

چهارمين روز جشنواره بين المللی فيلم کوتاه تهران عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )199(

حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 

الرحم��ن الرحیم َو اَل َفاتَِح لَِم��ا أَْغلَْقَت، َو اَل ُمْغلَِق لَِما 
َفَتْحَت، و چیزی را که تو بسته ای، گشاینده ای برایش 
نمی باش��د؛ و چیزی را که تو بگش��ایی، کسی قدرت 
بس��تنش را ندارد؛ اگر خدای متعال به واس��طه تربیت 
ما، ی��ا تنبیه ما، یا رش��د ما، یا به ه��ر دلیل دیگری، 
ام��ری را بر ما ببندد، جز خ��دا نمیتواند باز کند. »َو ال 
َفاتِ��َح لَِما أَْغلَْقَت« آن چه تو بس��ته ای کس دیگری 
ْرَت َو ال نَاِصَر  َر لَِما َعسَّ نمی تواندآن رابگشاید. َو ال ُمَیسِّ
لَِمْن َخَذلَْت« ببینید، وقتی که ما بس��تگی در کارامان 

به وجود بیاد، وقتی کارها به سختی پیش برود، وقتی 
انس��ان احس��اس خواری و خزالن کند، جز خدا هیچ 
کس نمی تواند فریاد اوبرس��د. خ��دا ببندد دری فقط 
خودش باید آن در را باز کند. خداس��ت که آسان می 
کند کارها را و اگر دشواری به وجود آمده باشد، باز به 
واس��طه اعمال ما، خدا به جه��ت تنبیه ما یا به جهت 
رشد ما خودش می تواند آن را آسان کند، او رب است 
��ْرَت »َو ال ُمْغلَِق  َر لَِما َعسَّ پروردگارماس��ت. َو ال ُمَیسِّ
لَِما َفَتْحت« خدا هم همان خدایی اس��ت که میگشاید 

آنچه را برای دیگران غیر قابل گشایش و فتح است و 
جالب این اس��ت که وقتی خدای متعال چیزی را فتح 
کند دیگر کسی نمی تواند آن را ببندد. چون او »ُمَفتَِح 
ااَلبواب« اس��ت. وقتی دری را خ��دای متعال باز کرد 
ک��س دیگری نمی تواند آن را ببندد. چون حکم آنچه 
تو فرمایی لطف آنچه تواندیش��ی فقط ما باید تسلیم 
باشیم، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. قفل کردن 
و باز کردن در دست خداست پس باید باور کرد خداوند 

همه کاره عالم است.
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  شركت شهركهاي صنعتي تهران

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره این شرکت در نظر دارد تعداد 30قطعه زمین صنعتي در شهرک صنعتي پایتخت را از طریق مزایده عمومي به دارندگان مجوز فعالیت صنعتي معتبر منضم به نامه واگذاري زمین، مجوز طرح توسعه صادره از سازمان/ ادارات صنعت، معدن و تجارت  استان تهران ویا معرفي نامه پیش نمایش جواز تاسیس/ جواز تاسیس 
داخل محدوه شعاع 1۲0 کیلومتري تهران صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با کاربري شیمیایي و فلزي/برق و الکترونیک که با زون فعالیت و مساحت قطعه مورد درخواست )حداکثر میزان مساحت قطعه انتخابي توسط مزایده گر مي بایست ۲0درصد کمتر یا بیشتر از مساحت مندرج در نامه واگذاري زمین ، نامه طرح توسعه ویا معرفي نامه پیش نمایش جواز 

تاسیس/ جواز تاسیس باشد( مطابقت داشته باشد را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکي دولت »ستاد« با شماره مزایده )۲001001051000069( به صورت نقد و اقساط مطابق ضوابط و مقررات جاري شرکت واگذار نماید . ضمناً رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد :
1-برگزاري مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین  )سپرده( شرکت در مزایده که مي تواند به صورت ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر ، واریز نقدي یا واریز الکترونیکي از طریق سامانه ستاد باشد ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایي پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و ...... در بستر سامانه مذکور 

انجام مي پذیرد .
۲-عالقمندان به شرکت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي ) توکن ( با شماره هاي دفتر ثبت نام ۸۸969737 و مرکز تماس 1456 تماس حاصل نمایند . و یا به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 

3- چنانچه در قطعه مورد نظر مستحدثاتي وجود داشته باشد برنده قطعه مربوطه مي بایست قبل از عقد قرارداد، نسبت به تسویه نقدي کل وجه مستحدثات مطابق گزارش تامین دلیل با جلب نظرکارشناس رسمي اقدام نماید . بدیهي است که تسویه نقدي کل مستحدثات شرط الزم جهت عقد قرارداد مي باشد.
مالحظات نوع فعالیت سپرده شرکت در مزایده)ریال( قیمت کل پایه )ریال( مساحت قطعه)متر مربع( شماره قطعه نام شهرك ردیف
نوبت دوم شیمیایي ۷91.9۵۵.۸4۰ 1۵.۸39.116.۸۰۰ 1۰۸9 B2۷-4۷ پایتخت  1
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.9۰2.134.۰۰۰ 3۸.۰42.6۸۰.۰۰۰ 2694 B29-1 پایتخت  2
نوبت دوم شیمیایي 44۸.3۰۸.9۰۰ ۸.966.1۷۸.۰۰۰ ۵۸۵ B2۷-24 پایتخت  3
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰ 2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰ B44-2۷ پایتخت  4

نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰ 2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰ B42-2۵ پایتخت  ۵
نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰ 2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰ B44-3۰ پایتخت  6
نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک 69۵.۵۰۰.۰۰۰ 13.91۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۰۰۰ B1۵-4 پایتخت  ۷
نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک 69۵.۵۰۰.۰۰۰ 13.91۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۰۰۰ B13-4 پایتخت  ۸
نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک 1.446.9۰۰.۰۰۰ 2۸.93۸.۰۰۰.۰۰۰ 21۰۰ B3۷-11 پایتخت  9
نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک 2.11۸.612.99۰ 42.3۷2.2۵9.۸۰۰ 29۸2 B4۵-1۰ پایتخت  1۰

نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.616.4۷2.۵2۰ 32.329.4۵۰.4۰۰ 22۰۰ B1۵-۸ پایتخت  11
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک ۸26.۸۰۰.۰۰۰ 16.۵36.۰۰۰.۰۰۰ 12۰۰ B14-19 پایتخت  12
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.9۵۵.44۰.63۰ 39.1۰۸.۸12.6۰۰ 264۰.۰۰ B13-16 پایتخت  13
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 3.419.۰۰۰.۰۰۰ 6۸.3۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ B32-2 پایتخت  14
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰ 2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰.۰۰ B33-3 پایتخت  1۵
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰ 2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰.۰۰ B33-26 پایتخت  16
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 346.32۰.۰۰۰ 6.926.4۰۰.۰۰۰ 49۵.۰۰ B3۸-4۰ پایتخت  1۷
نوبت دوم شیمیایي 346.32۰.۰۰۰ 6.926.4۰۰.۰۰۰ 49۵.۰۰ B26-44 پایتخت  1۸
نوبت دوم شیمیایي 442.9۷۷.99۰ ۸.۸۵9.۵۵9.۸۰۰ ۵۷6.۰۰ B26-2۵ پایتخت  19
نوبت دوم فلزي/برق الکترونیک 1.۷3۸.1۰۰.۰۰۰ 34.۷62.۰۰۰.۰۰۰ 24۰۰.۰۰ B۵-1 پایتخت  2۰

نوبت چهارم فلزي/برق الکترونیک ۸69.۰۵۰.۰۰۰ 1۷.3۸1.۰۰۰.۰۰۰ 12۰۰ B3۰-۸ پایتخت 21
نوبت اول فلزي/برق الکترونیک 69۵.۵۰۰.۰۰۰ 13،91۰،۰۰۰،۰۰۰ 1۰۰۰ B13-۷ پایتخت 22
نوبت اول شیمیایي 692.64۰.۰۰۰ 13،۸۵2،۸۰۰،۰۰۰ 99۰ B2۷-۵

B2۷-4 پایتخت 23
نوبت اول فلزي/برق الکترونیک 69۵.۵۰۰.۰۰۰ 13،91۰،۰۰۰،۰۰۰ 1۰۰۰ B12-۵ پایتخت 24

نوبت سوم  فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰  2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰ B۵۷-2۰ پایتخت 2۵
نوبت سوم فلزي/برق الکترونیک 1.۰16.۰۸۰.۰۰۰  2۰.321.6۰۰.۰۰۰ 14۸۰ B۸-24 پایتخت 26
نوبت سوم فلزي/برق الکترونیک 1.12۸.64۰.۷6۰ 22.۵۷2.۸1۵.2۰۰ 14۸2 B۵۷-24 پایتخت 2۷
نوبت سوم فلزي/برق الکترونیک 3.4۸6.6۰۰.۰۰۰ 69.۷32.۰۰۰.۰۰۰ ۵1۰۰ B6۰-۸ پایتخت 2۸
نوبت سوم فلزي/برق الکترونیک 1.3۰۸.639.۵4۰ 26.1۷2.۷9۰.۸۰۰ 1۷91 B39-26 پایتخت 29
نوبت سوم فلزي/برق الکترونیک 1.۰33.۵۰۰.۰۰۰ 2۰.6۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۵۰۰ B۵۷-2۰ پایتخت 3۰

آدرس شهرک: شهرستان پاکدشت – کیلومتر ۲5 جاده گرمسار – شهرک صنعتي پایتخت  تلفن تماس: 0۲3-34573713
-  تاریخ انتشار آگهي  مزایده 1401/0۸/01مي باشد .

- مهلت زماني دریافت اسناد مزایده : ساعت 16/30روز سه شنبه تاریخ 1401/0۸/10
- مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت16/30روز سه شنبه تاریخ 1401/0۸/۲4
- زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 11:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/0۸/۲5

- محل بازگشایي پیشنهادها : شرکت شهرک هاي صنعتي تهران
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت )الف(: به  نشاني: سهروردي شمالي کوچه شهید محبي پالک ۲ طبقه همکف  دبیر خانه شرکت  تلفن : 0۲1-۸93۲4۲۲4 

فراخوان تجدید مزایده عمومي یک مرحله اي با ارزیابي کیفي فشرده ب14۰1-6۷
واگذاري زمین صنعتي در شهرك صنعتي پایتخت

 

نوبت اول

م/الف:  2۸۵4
شناسه آگهی: 139۸11۰


