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زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع محدود باشد، 
در صورتی که اتفاق خاصی رخ دهد آسیب بزرگی به 
صادرات و اقتصاد وارد می ش��ود ک��ه نمونه آن را نیز 
طی ۴ س��ال اخیر و با بازگشت تحریم ها شاهد بودیم.

رضا فاطم��ی امین وزیر صمت در مراس��م تجلیل از 
صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که...

چگونهتحریمراخنثیکنیم؟

 تنوع سازی سبد صادراتی 
راهکاری برای مقابله با تحريم

مخالفتچینبا»تحریمهایغیرقانونی«
اتحادیهاروپاعلیهایران

صفحه3

صفحه6

سلمان رش��دی بر اثر جراحت ناش��ی از حمله ای که 
دو م��اه پیش حین س��خنرانی در نیوی��ورک متحمل 
شد، آس��یب های جدی دیده اس��ت؛ تا جایی که این 
پرسش هم در ذهن ها قوت گرفته که آیا او اساسا زنده 
است؟این نویسنده و مقاله نویس ۷۵ ساله بریتانیایی...

چشم شیطان کور

 سلمان رشدی بينايی يک چشم خود را
 از دست داده است؛

افزایشدوبرابری
تولیدگازایراندر

دورانتحریم

هیچثروتینیرومندترازعقلنیست.پیامبراکرم)ص(
سرمقاله

یادداشت

اروپاازورودایرانبهبازار
تسلیحاتنظامیمیترسد

محمود عباس زاده مشکینی  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
کش��ورهای  ادع��ای 
اروپای��ی مبنی بر نقض 
قطعنامه 2231 از سوی 
ایران با فروش سالح به 
روسیه فضاسازی سیاسی است، از ابتدای 
انقالب، غربی ها با جمهوری اس��المی 
بنای ناس��ازگاری دارند و به بهانه مسائل 
هس��ته ای و حقوق بشر و امروز به بهانه 
فروش تسلیحات نظامی به ایران فشار می 
آورند. غربی ها اهداف متعددی را دنبال 
می کنند تا جمهوری اس��المی ایران در 
حوزه تسلیحات نظامی خودکفا نشود این 
در حالی است که ما پیشرفت چشمگیری 
در این حوزه داشته ایم و با ورود ایران به 
بازار تسلیحات نظامی، رقیب جدی برای 

غرب ایجاد می شود، آنها...
ادامه در صفحه ���2

رفتارمتناقضفرانسهدربرخوردبا
اغتشاشاتایرانوجلیقهزردها

حسن شجاعی علی آبادی  ���
نائب رئیس کمیسیون اصل نود

 اظهارات مقامات اروپایی 
مانن��د ریی��س جمه��ور 
فرانسه نسبت به حوادث 
اخیر کش��ورمان نس��ان 
از رفتاره��ای دوگانه و متناقض آنها دارد، 
غرب��ی ها مدعی حمایت از حقوق بش��ر، 
کرامت انسانی و رعایت دموکراسی هستند 
اما برای اینک��ه عیار صداقت این موارد را 
بسنجیم مصداق های متعددی وجود دارد 
که بیانگر عدم صداقت است. اگر خواست 
مردمی در غرب همسو با خواست دولت ها 
باشد، برای سران این کشورها دموکراسی 
اعتب��ار دارد اما اگر خواس��ت مردم خالف 
خواست دولت باشد اعتباری برای آن قائل 
نمی ش��وند و با انواع کودتا و فعالیت های 

رسانه ای تالش می کنند...
ادامه در صفحه ���2
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مع��اون اول رئیس جمهور تاکید کرد: دس��تگاه ها باید 
موظف باش��ند دقیق ترین و صحی��ح ترین آمارها را در 
اختیار تصمیم گیران کش��ور ق��رار دهند تا میزان درصد 
اش��تباه در تصمیمات به حداق��ل ممکن کاهش یابد. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، محمد مخب��ر پیش از ظهر 
یکش��نبه در مراسم روز آمار و برنامه ریزی که در محل 
س��ازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با بیان اینکه آمار و 
اطالعات نقشی کلیدی و اساس��ی در حکمرانی و اداره 
کش��ورها دارد، اظهار داش��ت: امروز اداره هیچ کشوری 
بدون داشتن داده ها و اطالعات دقیق امکانپذیر نیست و 
اگر برنامه ریزی ها مبتنی بر داده ها و آمار دقیق نباش��د، 
اعتب��ارات در بخش هایی که اولویت ندارد هزینه خواهد 
ش��د و این مس��ئله در نهایت منجر به هدررفت منابع و 
امکانات کش��ور می ش��ود. مع��اون اول رئیس جمهور با 
اش��اره به اینکه امروز پلتفرم ها و سامانه های دیجیتالی 
زندگی ش��خصی افراد و همچنین نحوه اداره کشورها را 
تحت تأثیر قرار داده است، افزود: امروز رفتار، تمایالت، 
ذائقه و جهت گیری های هر شخص در فضای مجازی 
و دنی��ای دیجیتال مورد ارزیاب��ی و تحلیل قرار می گیرد 
و این اطالعات می تواند از س��وی دیگران چه دوس��ت 

و چه دش��من مورد اس��تفاده قرار گیرد. وی با تاکید بر 
اینکه شخصی سازی در برنامه ریزی ها موضوعی جدی 
اس��ت، ادامه داد: دنیا در حال پیش روی به سمتی است 
ک��ه حتی برای درمان افرادی که بیماری های یکس��ان 
دارند، داروهای متفاوت و متناسب با هر شخص تجویز 
ش��ود، بر همین اساس برای این حوزه باید برنامه ریزی 
دقی��ق صورت گیرد. مخبر خطاب به کارکنان و مدیران 
مرکز آمار ایران با بیان اینکه نقش شما در اداره کشور با 
گذشته قابل مقایسه نیست تصریح کرد: عملکرد شما اگر 
مثبت باشد می تواند کشور را به مطلوب ترین نقطه برساند 
و اگر این عملکرد ضعیف باشد، می تواند باعث هدر رفت 
منابع ش��ود. وی تدوین و جم��ع آوری اطالعات و آمار 
دقیق را موضوعی فرادس��تگاهی و فراقوه ای دانست و 
افزود: همکاری دس��تگاه ها برای جم��ع آوری داده های 
دقیق بسیار پراهمیت است و اگر همه دستگاه ها صادقانه 
و ب��ه هنگام، اطالعات خود را در اختیار مرکز آمار ایران 
قرار ندهند، س��طح کیفی خدمات ای��ن مرکز نمی تواند 
آنطور که باید مؤثر و مفید واقع ش��ود. معاون اول رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: گزارش هایی که از میزان تورم، 
نقدینگی، رشد پایه پولی و سایر شاخص ها ارائه می شود 
مربوط به گذشته است اما نکته مهم آینده نگری و پیش 

بینی ما نس��بت به این شاخص ها است که جز از طریق 
تحلیل اطالع��ات و آمار دقیق امکانپذی��ر نخواهد بود، 
بنابراین دس��تگاه ها باید موظف باش��ند که دقیق ترین و 
صحی��ح ترین آمارها را در اختیار تصمیم گیران کش��ور 
قرار دهند تا میزان درصد اشتباه در تصمیمات به حداقل 
ممکن کاهش یابد. مخبر حرکت به س��مت جمع آوری 
هوشمند و مکانیزه آمار را امری مهم و ضروری ارزیابی 
کرد و گفت: به جای اینکه هر چند سال یکبار به شکل 
س��نتی سرش��ماری و آمار نف��وس و مس��کن را انجام 
دهیم، باید با اس��تفاده از نرم افزارها و روش های نوین، 
به صورت لحظه ای به آخرین آمارها دسترس��ی داش��ته 
باش��یم تا بتوانیم اولویت ها را به درستی برای تخصیص 
منابع تش��خیص دهیم. وی همچنین بر لزوم بازتعریف 
بعضی ش��اخص ها تاکید و خاطرنش��ان کرد: بازتعریف 
برخ��ی ش��اخص ها امروز یک اولویت اس��ت چرا که در 
تصمیم گیری ها برای موضوعات کالن اقتصادی، نظیر 
اشتغالزایی، تعریف نرخ بیکاری مهم و کلیدی خواهد بود. 
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه توزیع منابع 
و اعتبارات با اتکاء بر آمار و اطالعات انجام می ش��ود، بر 
ل��زوم ایجاد تحول در مرکز آمار ایران و مکانیزه ش��دن 

فرایندهای این مرکز تاکید کرد.

دستگاههادقیقترینآماررادراختیارتصمیمگیرانکشورقراردهند
مخبر:

وزارت خارجه س��وریه تأکید کرد که دیدار گروههای 
فلس��طینی در الجزایر، باعث اتحاد و افزایش قدرت 
مل��ت این کش��ور ب��رای مقاوم��ت در براب��ر رژیم 
صهیونیس��تی خواهد ش��د. وزارت خارجه سوریه بعد 
از ظهر امروز یکش��نبه )یکم آبان( با انتشار بیانیه ای، 
از اعالمیه الجزایر که توس��ط گروههای فلس��طینی 
صادر ش��د، اس��تقبال کرد. خبرگزاری رسمی سوریه 
)س��انا( ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، س��وریه بر 
این باور اس��ت که دیدار گروههای فلسطینی باعث 

اتحاد و افزایش قدرت ملت این کشور برای مقاومت 
در برابر رژیم صهیونیستی و تشکیل کشور مستقل به 
پایتختی قدس خواهد ش��د. دمشق همچنین از طرح 
عبدالمجید تبون رئیس جمه��ور الجزایر برای اتحاد 
گروههای فلس��طینی قدردانی و حمایت کرد و گفت 
که این طرح، زیربنای این اعالمیه و نتایج مثبت ناشی 
از آن ش��د. در همین ارتباط، بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه چهارشنبه گذشته میزبان یک هیأت از رهبران 
و نمایندگان گروههای فلس��طینی بود. در این دیدار، 

نتایج گفت وگوهای گروههای فلسطینی در الجزایر و 
راههای تقویت این مصالحه ها برای همگام شدن با 
تمایالت مردم در مقابله با رژیم موقت صهیونیس��تی 
و جنایات مداوم آن در خاک فلس��طین بررس��ی شد. 
به گزارش دفتر ریاس��ت جمهوری سوریه، بشار اسد 
در ای��ن دیدار ضمن تأکید ب��ر اهمیت گفت وگوهای 
الجزایر، گفت: این اهمیت بدین دلیل است که باعث 
وحدت گروههای فلس��طینی شده است و این اتحاد، 

نقطه آغازی در خدمت به مسئله فلسطین است. 

ازاتحادمقاومتفلسطیندربرابررژیمصهیونیستیحمایتمیکنیم
وزارتخارجهسوریه:
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ايران و جهان

اروپاازورودایرانبهبازارتسلیحات
نظامیمیترسد

ادامه از صفحه یک ���
...از ورود جمهوری اس��المی به این بازار می 
ترسند. از س��وی دیگر روسیه در حوزه تولید 
س��الح نظامی جز ۵ کش��ور دنیا اس��ت و از 
آخری��ن تکنولوژی تولید تس��لیحات نظامی 
برخوردار بود، این کشور یکی از تولیدکنندگان 
مهم سالح در دنیا است، غرب ظرفیت مسکو 
را در این حوزه به خوبی می شناسند بنابراین 
آنه��ا می خواهند با بازی تس��لیحاتی فش��ار 
سیاس��ی به ایران بیاورند و در شورای امنیت 
س��ازمان مل��ل قطعنامه ای ص��ادر کنند اما 
ب��ی نتیجه می ماند چرا ک��ه موضع ایران در 
جنگ اوکراین ش��فاف است تاکید داشته ایم 
که اختالف کش��ورها با گفتگو حل شود و با 
اقدام نظامی مخالف هستیم. روسیه بر اساس 
منطق و محاسبه خود وارد این درگیری شده 
است و استدالل های خود را دارد، کشورهای 
اروپایی با هدف فش��ار به جمهوری اسالمی 
مدعی فروش س��الح ایرانی به مسکو شده و 
از س��وی دیگر نمی خواهند ای��ران وارد بازار 

تسلیحات نظامی پیشرفته شود.

رفتارمتناقضفرانسهدربرخوردبا
اغتشاشاتایرانوجلیقهزردها

ادامه از صفحه یک ���
...آن درخواست را تغییر دهند. اغتشاشات در 
همه کش��ورهای جه��ان در مقاطعی رخ می 
دهد و در اروپا نیز ش��اهد این مهم بوده ایم؛ 
به عنوان مثال در فرانس��ه اعتراضات تحت 
عنوان جلیقه زردها و در آمریکا تحت عنوان 
وال اس��تریت شکل گرفت. در این خصوص 
برخورد غرب کامال مش��هود ب��ود که چطور 
با معترض��ان و مردم برخورد کردند اما وقتی 
اغتشاش��ات در کش��ورهایی مانند ایران رخ 
می دهد ش��اهد رفتارهای متناقض هستیم. 
جمهوری اسالمی ایران عالوه بر اینکه رفتار 
دوگانه غرب در برخورد با ارزش های بنیادین 
انس��انی محکوم می کند، باید تاکید کرد این 
امر فرصتی اس��ت تا چهره واقعی غرب برای 

ملت های آزاده مشخص شود.

ائتالفمتجاوزبهدنبالتداومجنگو
دردورنجملتیمناست

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تاکید کرد 
که ائتالف متجاوز س��عودی از تمام امکانات 
م��ادی، دیپلماتیک و رس��انه ای خود برای 
تداوم جنگ علیه ملت یمن استفاده می کند. 
به گزارش پایگاه خبری انصاراهلل، »عبدالعزیر 
صالح بن حبتور« نخس��ت وزیر دولت نجات 
ملی یم��ن تاکید ک��رد که ائت��الف متجاوز 
سعودی از تمام امکانات مادی، دیپلماتیک و 
رس��انه ای خود برای تداوم جنگ علیه ملت 
یمن اس��تفاده می کند. نخس��ت وزیر دولت 
نجات ملی یمن در دیدار با »مارتین شوپ« 
مدی��ر منطقه  ای کمیته بی��ن  المللی صلیب 
س��رخ، موضوعات مربوط ب��ه فعالیت کمیته 
بین  المللی صلیب س��رخ و طرح های انسان 
 دوستانه آن در زمینه  های مختلف و راه های 
تقویت نقش این کمیته در زمینه تبادل اسرا 

را مورد بررسی قرار داد. 

جذب2۵درصدازمنابعتأمینقیر
رایگاندرسال۱۴۰۱

نایب رئیس مجلس گفت: در قانون بودجه سال 
1۴۰1 اعتب��اری بالغ بر 1۹ هزار میلیارد تومان 
وکیوم باتوم در نظر گرفته شده بود که از این تعداد 
حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دستگاه ها 
تخصیص داده شد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
علی نیکزاد در پایان نشست بررسی عملکرد بند 
)ز( قانون بودجه 1۴۰۰ و 1۴۰1 که با حضور وزیر 
نفت و دیگر دستگاه های اجرایی کشور در هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی برگزار شده بود، 
اظهار کرد: امروز جلس��ه ای با حضور وزیر نفت 
و معاونین وی برگزار ش��د که در این نشس��ت 
عملکرد دولت در اج��رای بند )ز( قانون بودجه 
1۴۰۰ و 1۴۰1 مورد بررس��ی قرار گرفت. وی 
افزود: در قانون بودجه سال 1۴۰۰ اعتباری بالغ 
بر 1۵ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم برای انجام 
آسفالت به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، 
سازمان شهرداری ها و دهیاری، بسیج سازندگی، 
نوسازی مدارس و منابع طبیعی اختصاص یافت 
که از این 1۵ هزار میلیارد تومان بالغ بر 1۰ هزار 
۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله نخست جذب شد 
و تاکنون نیز 13 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این 

اعتبار در اختیار دستگاه ها قرار گرفته است.

»نهاجا«آمادهبرخوردباهرسطحی
ازتهدیداتاست

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: 
»نهاج��ا« در امور مأموریت ه��ای محوله با 
دعای خی��ر رهبر و فرمانده��ی معظم کل 
قوا و پشتوانه کارکنان والیت مدار این نیرو 

آماده برخورد با هر سطحی از تهدید است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مه��ر، امیر مهدی 
هادیان، جانش��ین فرمانده نی��روی هوایی 
ارتش جمهوری اس��المی ای��ران و رئیس 
س��تاد اربعین ای��ن نیرو با حض��ور در جمع 
خادمین اربعین حس��ینی در دانشگاه علوم و 
فنون هوایی ش��هید ستاری گفت: در دوران 
دفاع مقدس نیز نام اباعبداهلل الحسین )ع( و 
کربالی آن حضرت و عاش��ورایش همواره 
به سربازان اسالم در برابر متجاوزان، مسیر 

ایستادگی، مقاومت و شهادت را آموخت.
جانش��ین فرمانده نیروی هوای��ی ارتش با 
اش��اره به اینکه جن��گ در تاری��خ ملت ها 
جزو حوادث تأثیرگذار اس��ت، اظهار داشت: 
متأسفانه در دوران قبل از انقالب اسالمی، 
هر زمان که جنگی آغاز شد، پایان آن برای 
ملت ما خوش��حال کننده نبود. در آن شرایط 
کشورمان تحت تأثیر جنگ ها و حوادث قرار 
گرفت��ه و در برخی از ای��ن جنگ ها بخش 
بزرگی از س��رزمین ایران عزیز را از دس��ت 

دادیم.
وی افزود: دفاع مقدس سراس��ر حماس��ه، 
غرور، پیروزی و در نهایت افتخار بود و یک 
وجب از سرزمین ایران در اختیار متجاوزان 
قرار نگرفت. هش��ت س��ال دفاع مقدس با 
فرهنگ عاشورا آمیخته شده بود و با وجودی 
که همه قدرت های بزرگ جهانی در دوران 
دفاع مقدس از متجاوزان حمایت کردند، اما 
مردم م��ا یکه و تنها و فقط با توکل به خدا 
و ش��ور و شوق حس��ینی بر گرفته از تفکر 
عاش��ورایی پیروزمندانه و با ایثار و فداکاری 
توانستند پیروزی ها و حماسه های بزرگی را 

رقم بزنند.

2۵میلیونمیندرنوارمرزیعراقو
ایرانوجوددارد

سازمان دیده بان محیط زیست عراق اعالم 
ک��رد که ح��دود 2۵ میلیون می��ن در تمام 
مناطق نوار مرزی ع��راق و ایران، از فاو در 
بصره در جن��وب عراق تا منطقه خانقین در 
اس��تان دیالی وج��ود دارد. به گزارش وبگاه 
خبری النهار العربی، دیده بان محیط زیست 
عراق از وجود 2۵ میلیون مین در نوار مرزی 
عراق و ایران خبر داد. این س��ازمان اعالم 
ک��رد که ح��دود 2۵ میلیون می��ن در تمام 
مناطق نوار مرزی ع��راق و ایران، از فاو در 
بصره در جن��وب عراق تا منطقه خانقین در 
اس��تان دیالی وج��ود دارد. دیده بان محیط 
زیست عراق با بیان اینکه در مناطق جنوب 
بیش��تر از اقلیم کردستان عراق مین گذاری 
شده اس��ت، افزود: رژیم س��ابق عراق این 
مین ها را از چند کش��ور ب��ه ویژه بلژیک، 
روس��یه و چین وارد کرده بود. این سازمان 
اف��زود: رژی��م قبل از س��ال 2۰۰3 به دلیل 
مالحظات امنیتی برای خنثی سازی مین ها 
پس از پایان جنگ ت��الش نکرد. در رابطه 
با س��ازمان های بین الملل��ی مرتبط با خنثی 
س��ازی مین ها، این س��ازمان خاطرنش��ان 
کرد که تنها چهار سازمان خارجی در عراق 
برای حذف مین ها فعالیت می کنند و هزینه 
برداش��تن یک می��ن از 3۰۰ دالر تا 1۰۰۰ 

دالر است.

رژیمصهیونیستیمحله»شیخجراح«
قدساشغالیرابهپادگانتبدیلکرد

نظامی��ان صهیونیس��ت با تش��دید اقدامات 
امنیتی در محله ش��یخ جراح قدس اشغالی 
آن را رس��ما به پ��ادگان تبدی��ل کردند. به 
گ��زارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین، 
نظامی��ان صهیونیس��ت با تش��دید اقدامات 
امنیتی در محله ش��یخ جراح قدس اشغالی، 
این محله را رس��مًا به پادگان تبدیل کردند. 
بر همین اساس، پلیس رژیم صهیونیستی از 
ساعت سه بعد از ظهر، مسیر اصلی منتهی 
به بنای موس��وم به »قبر شمعون« را برای 
آم��اده س��ازی آن جهت ی��ورش نظامیان 
صهیونیس��ت بس��ته است. بر اس��اس این 
گزارش، مسیر مذکور تا ساعت ۹ صبح روز 
دوشنبه بسته خواهد ماند و مسیرها از سمت 
شهر رام اهلل به سمت محله شیخ جراح بسته 
خواهد بود. ساکنان محله شیخ جراح نگران 
آن هستند که شهرک نشینان صهیونیست 
ب��ه آنها حمله کنند به ویژه اینکه این محله 
مدام در معرض حمالت ش��هرک نش��ینان 
قرار دارد. محله فلسطینی نشین شیخ جراح 
در ش��رق بیت المقدس اشغالی زمانی یک 
باغس��تان خوش آب وهوا در فاصله کمتر از 
یک کیلومتری ش��مال دیوارهای باس��تانی 
شهر قدیم بیت المقدس بود. گفته می شود، 
نام محله ش��یخ جراح از نام طبیب شخصی 
صالح الدی��ن ایوبی گرفته ش��ده که پس از 
تصرف ش��هر به دست مس��لمانان در آنجا 

ساکن شده است.

اخبار

رئیس جمهور با اشاره به گزارش های دریافتی از کمبود برخی اقالم دارویی، 
مسئوالن مربوطه را مکلف کرد ضمن تامین سریع اقالم داوریی مذکور و 
رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کنند. به گزارش 
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت، بر پیگیری اجرای مصوبات 
سفرهای استانی، به عنوان اولویت کاری دستگاه های اجرایی تأکید کرد و 

افزود: در اجرای این مصوبات، اولویت هایی چون اهمیت و ضرورت اجرای 
طرح، میزان پیشرفت و نحوه تامین منابع آن، در نظر گرفته شود تا نتایج 
سفرهای استانی برای مردم ملموس و عینی باشد.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش های دریافتی از کمبود برخی اقالم 
دارویی، مسئوالن مربوطه را مکلف کرد ضمن تأمین سریع اقالم داوریی 
مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده 

و با هر فرد یا مجموعه ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب 
برخورد کنند.آیت اهلل رئیس��ی در ادامه با تقدیر از حضور برخی مس��ئوالن 
دولتی در جمع مردم و دانش��جویان، حضور س��ایر مسئوالن در جمع های 
مردمی و دانشجویی را نیز اقدامی مؤثر در رفع ابهامات آنان دانست.رئیسی 
همچنین بر ضرورت تالش بیشتر دستگاه های اجرایی برای تکمیل هر چه 

سریع تر دولت هوشمند تأکید کرد.

کمبودبرخیاقالمداروییبهسرعترفعوبااهمالکارانبرخوردشود
رئیسجمهور:

حملهشیمیاییترکیهبهشمالعراق،حقیقتیاشایعه؟
علی رغم تأکید منابع رس��انه ای وابس��ته به 
پ.ک.ک و برخ��ی نهاده��ا مبن��ی بر حمله 
ش��یمیایی ترکیه در شمال عراق، اما مقامات 
آن��کارا به ش��دت ای��ن موض��وع را تکذیب 
می کنند. »حلوص��ی آکار« وزیر دفاع ترکیه 
شب گذش��ته )ش��نبه( در س��خنانی مقابل 
خبرنگاران مدعی ش��د که ارتش این کشور 
س��الح ش��یمیایی ندارد و خبرهای��ی که از 
حمالت ش��یمیایی این کش��ور علیه مواضع 
پ.ک.ک حکایت دارد، کذب است. به نوشته 
وبگاه الزمان ترکیه، او که در استان »ادیرنه« 

در نزدیکی مرز یونان به سؤاالت خبرنگاران 
پاسخ می داد، گزارش ها از حمالت شیمیایی 
ترکیه علیه مواضع پ.ک.ک در شمال عراق 
را بی اساس خواند و گفت که هدف از چنین 
خبرهایی، افترا بستن به ارتش ترکیه است. او 
افزود: »بعضی از کانون های نزاع و شیطنت، 
گهگاه تهمت هایی را مطرح می کنند. آنها تمام 
تالش خود را می کنند تا مردم را گمراه کرده 
و »ارتش محم��دی« را تضعیف کنند. هیچ 
سالح شیمیایی در انبارهای نیروهای مسلح 
ترکی��ه وجود ندارد«. حلوص��ی آکار در ادامه 

گفت ک��ه ترکیه به قوانین بین المللی احترام 
می گذارد و ع��الوه بر آن ارزش های دینی و 
انس��انی اجازه اس��تفاده از سالح شیمیایی را 
ب��ه ارتش این کش��ور نمی دهد. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز روز گذشته 
کس��انی که ارتش این کشور را به استفاده از 
سالح شیمیایی علیه مواضع پ.ک.ک متهم 
کرده اند را به پیگرد قانونی تهدید کرد و گفت 
که کس��ی نمی تواند »شرافت ارتش ترکیه« 
را لکه دار کند. در روزهای گذشته رسانه های 
وابس��ته به پ.ک.ک تصاویر و ویدئوهایی را 

منتش��ر کرده  و گفته اند ک��ه ارتش ترکیه در 
کوههای شمال عراق از سالح شیمیایی علیه 
پ.ک.ک استفاده کرده است. این اتهامات به 
داخل صحن پارلمان ترکیه نیز کشیده شده 
و »سزجین تانزی کولو« نماینده عضو حزب 
»جمهوری خل��ق« در صفح��ه توئیتر خود 
نوشته که تصاویر و ویدئوهایی مشاهده کرده 
که نشان از حمله شیمیایی ارتش ترکیه علیه 
پ.ک.ک داش��ت. در همین راس��تا، »شبنم 
کورور فنجانچی«، رئیس اتحادیه پزش��کان 
ترکیه نیز در جریان ش��رکت در یک برنامه 

زنده از یک شبکه تلویزیونی نزدیک به حزب 
کارگران کردس��تان )پ.ک.ک(، مدعی شد 
که نیروهای ترکیه از سالح شیمیایی استفاده 
کرده اند. به گزارش وبگاه حفریات، فینانچی 
با بیان اینکه اجساد شبه نظامیان کشته شده 
ُکرد را معاینه کرده است، گفت: »قبال اجساد 
را معاین��ه کرده بودم و مش��خص بود که از 
گاز سمی استفاده شده که مستقیماً سیستم 
عصبی را فلج می کند، سالح های شیمیایی 
زیادی وجود دارد و ما متأسفانه استفاده از آنها 

را در درگیری ها رصد کرده ایم. 

اروپاییهابرایگرمشدنبهزبالهسوزیرویآوردند
روایتفایننشالتایمزازبحرانبیسابقهسوختدرقارهسبز:

ساکنان شرق اروپا با آغاز سرما و مشکالت موجود جهت 
تامین گرمای منازل خود و در اثر فقر انرژی هر چیزی را 
برای گرم شدن می سوزانند. به گزارش نشریه فایننشال 
تایمز، در ش��هر اُزد در ش��مال مجارستان که دمای هوا 
به صفر رس��یده است، س��اکنان محلی برای گرم ماندن 
به س��وزاندن سوخت های آالینده همچون زغال سنگ 
قهوه ای، چوب و اق��الم غیرقانونی همچون زباله روی 
آورده اند. پش��ت سر گذاشتن زمستان به اولویت میلیون 
ها نفر در اروپای ش��رقی تبدیل شده است، مردمانی که 
اس��تطاعت پرداخت بهای باالتر برق و گاز را ندارند. در 
سراس��ر این منطقه، هزینه هیزم نسبت به سال گذشته 
دو برابر شده اس��ت، زیرا خانوارها در حال ذخیره کردن 
منابع هس��تند. به گفته تحلیلگران، ن��رخ فقر انرژی که 
به عنوان ناتوانی در تامین منابع گرمایشی کافی تعریف 
می ش��ود، در کش��ورهایی چون مجارس��تان، اسلواکی 
و بلغارس��تان افزایش می یابد. دیوی��د نمت اقتصاددان 
مجار از بانک بلژیکی »کی بی س��ی« گفت: اگر قیمت 
کاالهای اساس��ی به وی��ژه غذا و ان��رژی افزایش یابد، 
بس��یاری را به فقر می کش��اند و افرادی که همین حاال 
زیر خطر فقر هس��تند، به فقر ش��دید سوق می یابند. در 
همین حال، استفاده فزاینده از سوخت های سمی باعث 
افزایش چشمگیر انتش��ار گازهای گلخانه ای در سراسر 
منطقه می شود. سوزانا ناگی مدیر گروه زیست محیطی 
مجارستانی موسوم به انجمن ارتباط سبز گفت: سال ها 
توس��عه از بین خواهد رفت. وی اف��زود: اگر بقای مردم 
به آن )س��وخت های سمی( بستگی داش��ته باشد، آنها 
همه چیز را می س��وزانند. ویکتور اوربان نخس��ت وزیر 
مجارس��تان قوانی��ن بهره برداری از جنگل را آس��ان تر 
کرده و دس��تور استخراج بیش��تر زغال سنگ قهوه ای، 
زغال قهوه ای غنی از گوگرد را که یکی از کثیف ترین 
س��وخت های فسیلی به ش��مار می رود، داده است. این 
تمهیدات نش��ان می دهد که تغییرات اقلیمی در برنامه 
کاری بس��یاری از دولت ها تا چه حد تقلیل یافته است. 
در این میان، لهس��تان پس از ممنوعی��ت اتحادیه اروپا 
در زمینه واردات از روس��یه، اس��تانداردهای کیفیت را از 
س��وزاندن زغال حذف کرد تا کمب��ود عرضه را کاهش 

دهد. یاروسالو کاژینسکی رهبر حزب حاکم لهستان ماه 
گذش��ته به مردم این کش��ور گفت، هرچیزی به غیر از 
الستیک را برای گرم نگه داشتن خود بسوزانند. لهستان 
به خرید زغال س��نگ که یک سوم خانه ها را گرم می 
کند، یارانه تخصیص داده است. سایر دولت ها در منطقه 
اقدام��ات حمایت��ی فوری را در پیش گرفت��ه اند، اگرچه 
در ابعاد همتایان غربی ش��ان نیس��ت. بحران گرمایش 
زمس��تانی به ویژه در کشورهایی چون بلغارستان که دو 
سوم خانه های روس��تایی چوب می سوزانند، مشهود و 
دردناک است. براس��اس اعالم یورواستات، حتی قبل از 
جن��گ اوکراین، ۶۰ درصد از مردم بلغارس��تان با درآمد 
پایین نمی توانستند به اندازه کافی منازلشان را گرم کنند. 
در کوزوو که یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است، 
تقریبا در هر خانه روس��تایی و اکثر خانواده های شهری 

چوب سوزانده می شود.
بح�ران انرژی؛ اروپا در آس�تانه بی ثباتی و آش�فتگی  ���

سیاسی
رس��انه آمریکایی ای بی س��ی  نیوز در گزارشی نوشت: در 
سراس��ر اروپا، تورم فزاینده به نی��روی محرکه اعتراض 
های مردمی و اعتصاب ها بدل ش��ده که نش��ان دهنده 
گس��ترش نارضایتی ها از افزایش هزینه های زندگی در 
این قاره است. این موج می تواند آغازگر آشفتگی سیاسی 

در قاره سبز باشد. این روزها بیشتر کشورهای اروپایی از 
جمله رومانی، فرانسه، آلمان،  انگلیس، ایتالیا و جمهوری 
چک، هر ک��دام به گونه ای صحنه اعتراض های مردمی 
و اعتصاب های گسترده هستند. با وجود اینکه »جوسپ 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته 
در اظهاراتی اروپا را مانند باغ و س��ایر کشورهای جهان 
مانند جنگل خوانده بود، تحلیلگران نسبت به پیامدهای 
اجتماعی و سیاس��ی ناشی از گرانی های اخیر و گسترش 
فق��ر در اروپ��ا ابراز نگران��ی کرده اند. در همی��ن رابطه، 
 Verisk( »موسس��ه مش��اوره »وریس��ک ماپلکرافت
Maplecroft( اع��الم ک��رده اس��ت ک��ه پیامدهای 
جنگ اوکراین، خطر ب��روز ناآرامی های داخلی را در این 
قاره به ش��دت افزایش داده اس��ت. به گفته تحلیگر این 
موسس��ه، قدرت عمل اروپایی ه��ا در برابر بحران انرژی 
بس��یار محدود است. هیچ راه حل س��ریعی برای بحران 
ان��رژی وجود ن��دارد. هرچه رخ دهد، اوضاع تورم س��ال 
آینده وخیم تر خواهد ش��د. وی در ادام��ه تاکید کرد که 
اگر تامی��ن گاز در اروپا به طور غیر منتظره ای با اختالل 
مواجه شود، بر خطر وقوع ناآرامی های داخلی و بی ثباتی 
دولت ه��ا بیش از پیش افزوده خواهد ش��د. این گزارش 
ادامه می دهد: رهبران اروپا با حمایت های خود از اوکراین 
در جنگ با روسیه و همچنین ارسال سالح به کی یف، در 

نهایت یا متعهد و یا مجبور ش��ده اند که نفت و گاز ارزان 
روس��یه را کنار بگذارند. اما، این تغییر برای آن ها آس��ان 
نب��وده و حمایت عمومی دولت ها را تهدید کرده اس��ت. 
از طرفی دیگر، م��ردم اروپا، افزایش بهای انرژی و مواد 
غذایی را ناش��ی از حمایت رهبرانشان از جنگ اوکراین 
می دانند و با وجود کاهش نس��بی بهای گاز از تابس��تان 
امسال و تمهیداتی که دولت ها برای حمایت مالی از مردم 
و کس��ب وکارها در نظرگرفته اند، اعتراضات اروپایی ها به 
سیاس��ت های دولت ها در برابر جنگ اوکراین و افزایش 
هزینه ها همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، روز گذشته 
هزاران نفر در سراس��ر آلمان در اعتراض به سیاست های 
دول��ت در مقابله با بحران انرژی و مش��کالت اقتصادی 
ناش��ی از آن، ب��ه خیابان ها آمده  و تظاه��رات اعتراضی 
برپا کردند. در فرانس��ه نیز، 2۷ روز از اعتصاب بخش��ی 
از کارکنان شرکت توتال انرژی بر سر دستمزد می گذرد 
و عرضه س��وخت در این کشور را با اختالل جدی مواجه 
است. براساس این گزارش، رشد بهای انررژی، نرخ تورم 
در حوزه یورو را به ۹.۹ درصد رس��انده که این امر تامین 
مایحتاج اساس��ی را برای مردم اروپا دش��وار کرده است. 
تاجاییکه برای عده ای چاره ای جز پناه بردن به خیابان ها 
باقی نگذاشته است. یکی از پزشکان معترض فرانسه که 
در می��ان بیش از یک صد هزار نف��ری بود که این هفته 
در چندین شهر این کش��ور به راهپیمایی های اعتراضی 
پیوستند، به ای بی سی نیوز گفته است: امروز، مردم ناچارند 
برای افزایش دستمزد خود، مسئوالن را تحت فشار قرار 
دهند. در همین رابطه، اوالف شولتس صدراعظم آلمان 
روز گذشته اذعان داشت: در مکالمه هایش با شهروندان 
از همه احزاب سیاس��ی به این باور دست یافته که 2۰ تا 
3۰ درصد آنان با سیاس��ت اعمال تحریم علیه روسیه یا 
عرضه تسلیحات به اوکرین مخالفند. صدراعظم آلمان در 
عین حال افزود: برلین به کمک دادن به اوکراین از جمله 
کمک های نظامی ادامه خواهد داد. وزیر اقتصاد سوئیس 
نیز امروز در اظهاراتی با اش��اره به نزدیک ش��دن فصل 
سرما و زمستان سخت پیش روی اروپایی ها، تاکید کرد 
که بحران انرژی نه تنها امس��ال بلکه برای چندین سال 

در اروپا ماندگار خواهد بود.

سلمان رش��دی بر اثر جراحت ناش��ی از حمله ای که 
دو م��اه پیش حین س��خنرانی در نیوی��ورک متحمل 
ش��د، آس��یب های جدی دیده اس��ت؛ تا جایی که این 
پرسش هم در ذهن ها قوت گرفته که آیا او اساسا زنده 
است؟این نویسنده و مقاله نویس ۷۵ ساله بریتانیایی-
آمریکایی متولد هند که حکم ارتداد او س��ال ها پیش 
و در پی انتش��ار کتاب »آیات ش��یطانی« ازسوی امام 
خمین��ی )ره( ص��ادر و از آن پس تحت تدابیر ش��دید 
امنیت��ی زندگی کرد، حین س��خنرانی در نیویورک در 
تاریخ 12 آگوس��ت با ضربات چاق��و از ناحیه گردن و 
نیم تنه م��ورد حمله ق��رار گرفت.به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان«، چند هفت��ه پیش این خبر درباره س��لمان 
رشدی منتش��ر شد که به کمک دستگاه های پزشکی 
خاص��ی تنفس دارد و از آن پس چون خبری درباره او 
منتشر نشد، این گمانه مطرح شد که شاید او درگذشته 

اس��ت و به علت ش��رایط خ��اص جهان��ی و پرهیز از 
سرافکندگی یک شکست عقیدتی، خبر مرگ او پنهان 
مانده اس��ت.حال بنا بر گزارشی در گاردین، تاکنون از 
بین رفتن دست کم بینایی یک چشم و توانایی حرکت 
یک دست سلمان رشدی بر اثر ضربه چاقو، تایید شده 
است.درواقع تا پیش از این، خبری درباره میزان کامل 
جراحات وارده به رش��دی منتشر نشده بود اما با قوت 
گرفتن شایعه ها، »اندرو ویلی« نمانیده یا مدیر برنامه 
این نویس��نده، در مصاحبه ای با روزنامه اسپانیایی زبان 
»ال پای��س« توضیح داده ک��ه این حمله چقدر جدی 
بوده و زندگی وی را تغییر داده است.بنا بر این گزارش، 
زخم های وارده بر س��لمان رش��دی عمی��ق بوده و او 
بینایی یک چش��م خود را قطعا از دس��ت داده اس��ت. 
همچنین او س��ه جراحت ج��دی در ناحیه گردن هم 
داش��ته که به دلیل قطع شدن اعصاب بازویش، یکی 

از دستاهایش نیز از کار افتاده است. او همچنین حدود 
1۵ جراحت دیگر در ناحیه سینه و باال تنه دارد.نماینده 
س��لمان رش��دی درباره این که این نویسنده هنوز در 
بیمارستان بستری است یا خیر، اطالعاتی نداده و فقط 
به بیان این جمله که »او زنده اس��ت«! بس��نده کرده 
اس��ت.»هادی مطر« جوان 2۴ ساله لبنانی-آمریکایی 
که به چاقو زدن به رش��دی متهم ش��ده بود، در تاریخ 
1۸ اوت در دادگاه حاضر ش��د و درباره اتهامات مربوط 
ب��ه اقدام به قتل درجه دوم و حمله به این نویس��نده، 
اظهار بی گناهی کرد.مطر که اهل نیوجرسی است، در 
گفت وگویی با نیویورک پس��ت بیان کرد که از شنیدن 
خبر زنده ماندن سلمان رشدی شگفت زده شده است.

او البته ترجیح داد با توجه به هش��دار وکیلش، به این 
پرس��ش که آیا ب��ا الهام از فتوای صادر ش��ده در این 
زمینه تصمیم به قتل س��لمان رش��دی گرفته است یا 

خیر، پاسخی ندهد و تنها به گفتن این عبارت ها بسنده 
کند که »من به آی��ت اهلل )خمینی( احترام می گذارم و 
فکر می کنم که او آدم بزرگی اس��ت. این تنها چیزی 
اس��ت که می توانم بگویم.«مطر همچنین با تاکید بر 
اینکه کامال به تنهایی عمل کرده، گفته است، پس از 
دیدن توییتی در زمستان گذشته که از سفر رشدی به 
چاوتاکوای نیویورک خبر می داد، تصمیم به انجام این 
کار گرفته است.این جوان مس��لمان آمریکایی درباره 
رش��دی می گوید: »من این آدم را دوس��ت ندارم. فکر 
نمی کنم که آدم خیلی خوبی باشد... او کسی است که 
به اس��الم و نظام اعتقادی آن حمله کرده است.«این 
حمله به سلمان رشدی البته باعث شد برخی بنگاه های 
شرط بندی نیز به سرعت او را در زمره یکی از بخت های 
کسب نوبل ادبیات امسال، برای شرط بندی مخاطبان 

خود، قرار دهند.

چشم شیطان کور
سلمان رشدی بینایی یک چشم خود را از دست داده است؛

مخالفتچینبا»تحریمهایغیرقانونی«اتحادیهاروپاعلیهایران
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به 
تحریم های جدی��د اتحادیه اروپا علیه ایران 
تاکی��د کرد پکن با تحریم ه��ای غیرقانونی 
و یکجانبه که بدون دس��تور شورای امنیت 
س��ازمان ملل و داش��تن مبنایی در قوانین 
بین الملل��ی اعم��ال ش��د، مخالف اس��ت. 
»وان��گ ونبین« س��خنگوی وزارت خارجه 
چی��ن در واکن��ش ب��ه تحریم ه��ای جدید 
اتحادی��ه اروپا علیه ایران ب��ه بهانه ادعایی 
تامین پهپاد برای روس��یه، تاکید کرد پکن 
ب��ا تحریم ه��ای غیرقانون��ی و یکجانبه که 
بدون دس��تور شورای امنیت سازمان ملل و 

داش��تن مبنایی در قوانین بین المللی اعمال 
ش��د، مخالف اس��ت. وی در نشست خبری 
)21 اکتبر( بر موض��ع چین در قبال بحران 
اوکرای��ن تاکید کرد و گفت: تحت ش��رایط 
فعلی، همه طرف ه��ای ذینفع را به آرامش 
و خویش��تنداری دع��وت می کنی��م. هم��ه 
تالش های دیپلماتی��ک که به حل و فصل 
صلح آمی��ز بحران اوکراین منتهی می ش��ود 
و تالش ها ب��رای همکاری ب��ا یکدیگر در 
جه��ت کاه��ش تن��ش را تش��ویق و از آن 
حمایت می کنیم. مقامات اوکراینی، اروپایی 
و آمریکایی در روزهای اخیر س��ر و صدای 

زیادی را در خصوص آنچه ارسال پهپادهای 
ایرانی به روس��یه می خوانند، به پا کرده اند؛ 
ادعایی که تهران و مسکو قویاً رد کرده اند. 
امیرعبداللهیان در خصوص ادعاهای استفاده 
از پهپ��اد ایرانی در جنگ اوکراین به جوزپ 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما 
سیاس��ت ما در قبال جنگ اوکراین، احترام 
به تمامیت ارضی این کش��ور، عدم ارس��ال 
سالح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان 
دادن به آوارگی مردم اس��ت. رئیس دستگاه 
دیپلماس��ی تأکید کرد: جمهوری اس��المی 

ایران در تالش ب��رای توقف درگیری ها در 
اوکراین از طریق دیپلماسی است و توصیه 
می کنیم اروپایی ها با رویکردی واقع بینانه به 
این موضوع بنگرند. »دیمیتری پولیانسکی« 
معاون نماینده دائم روس��یه در سازمان ملل 
ه��م در واکنش ب��ه ادعاها درباره اس��تفاده 
مسکو از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، 
به خبرن��گاران تاکید کرد که پهپادهایی که 
نیروهای نظامی روسیه در اوکراین استفاده 
می کنند، تمامًا در روس��یه تولید شده است. 
اتحادیه اروپا در جدیدترین اقدام ضد ایرانی 
خود سه مقام ارشد نظامی و یک نهاد ایرانی 

را در ارتب��اط با همین اتهامات تحریم کرد. 
اتحادی��ه اروپا در حالی دس��ت به این اقدام 
زده که برخی کش��ورهای عضو آن، آشکارا 
در تجهیز رژیم صدام حسین به سالح های 
ش��یمیایی نقش داش��تند. این تسلیحات در 
جن��گ تحمیلی علی��ه ش��هروندان ایرانی 
به کار گرفته ش��د. بس��یاری از کارشناسان 
معتقدند که تحریم های جدید اعمالی علیه 
ایران در عمل فاقد هرگونه ارزش اس��ت و 
ب��ا توجه به در حال اج��را بودن تحریم های 
ضدایرانی آمریکا، تاثی��ری بر اقتصاد ایران 

نخواهد داشت.
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اقتصاد کالن

تورمماهانهمهرماه3درصدشد
مرک��ز آمار ای��ران گزارش ش��اخص تورم در 
مهرماه س��ال جاری را اعالم کرد . به گزارش 
تس��نیم، نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه 1۴۰1 
ب��ه ع��دد ۴۸.۶ درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۶ درصد 
بیشتر از مهر 1۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکس��ان« هزینه کرده ¬اند.

نرخ تورم نقطه ای مهر ماه 1۴۰1 در مقایس��ه 
با ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش یافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه عم��ده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی¬ ها و دخانیات« ب��ا کاهش ۴.۷ 
واح��د درص��دی ب��ه ۷۰.۷ درصد رس��یده و 
گ��روه »کاالهای غیرخوراک��ی و خدمات« با 
افزای��ش ۰.۷ واحد درصدی ب��ه 3۶.1 درصد 
رسیدهاس��ت،این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴۷.۷ درصد 
می باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد 
کاهش داشته اس��ت، هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روس��تایی ۵3.2 درص��د بوده که 
نس��بت به ماه قبل 3.1 واح��د درصد کاهش 
داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد 
تغییر عدد ش��اخص قیمت، نسبت به ماه قبل 
می باش��د. نرخ تورم ماهانه مهر 1۴۰1 به 3.۰ 
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در 
ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. 
تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
»کااله��ای  و  دخانی��ات«  و  آش��امیدنی ها 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 2.2 درصد و 
3.۵ درصد بوده اس��ت،این در حالی است که 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.2 
درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 1.۰واحد 

درصد افزایش داشته است. 

۷3کیلوگرمشمشطالمعاملهشد
در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی بورس 
کاال ۷3 کیلوگرم ش��مش طال معامله شد.به 
گ��زارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از بورس 
کاالی ای��ران، ت��االر فرآورده ه��ای نفتی و 
پتروشیمی طی مهر ماه معامله افزون بر یک 
میلیون و ۷1۹ هزار ت��ن انواع کاال به ارزش 
2۴3 ه��زار میلیارد ری��ال در دو بخش داخلی 
و صادرات��ی را تجربه کرد.در این تاالر بالغ بر 
۴۷2 هزار و 1۰ تن وکیوم باتوم، ۵2۸ هزار و 
۴۰۴ تن انواع قی��ر، 3۵۷ هزار و 11 تن انواع 
مواد پلیم��ری، 1۶۰ هزار تن لوب کات، 1۴۸ 
هزار و ۷۰۶ تن مواد شیمیایی، 2۵ هزار و 2۰۰ 
تن گوگ��رد، 12 هزار و ۴۵3 ت��ن روغن و 3 
هزار و ۸۷۰ تن عایق رطوبتی به فروش رسید.
همچنین ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی 
طی ماه گذش��ته میزب��ان معامله ۸ میلیون و 
۸12 هزار ت��ن انواع کاال ب��ه ارزش بیش از 
۴32 ه��زار میلیارد ریال ب��ود.در این تاالر ۴ 
میلیون و ۶3۷ هزار تن س��یمان، یک میلیون 
و ۶2۷ ه��زار تن انواع ف��والد، یک میلیون و 
۹۵2 هزار تن سنگ آهن، ۵12 هزار تن آهن 
اس��فنجی، 3۴ هزار و 3۷۵ تن آلومینیوم، 3۴ 
ه��زار و 2۵۵ تن روی، 2۸ ه��زار و ۷31 تن 
انواع مس، ۸۰۰ تن کنسانتره مولیبدن، 3۹ تن 
کنسانتره فلزات گرانبها و ۷3 کیلوگرم شمش 
طال مورد معامل��ه قرار گرفت.بازار فرعی هم 
ط��ی مدت مذکور معامله ۸۷ هزار و ۵3۴ تن 

انواع کاال را تجربه کرد.

افزایشدوبرابریتولیدگازایراندر
دورانتحریم

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توسعه گاز 
ایران از امضای قرارداد صادرات ۴۰ دستگاه 
توربی��ن س��اخت ای��ران به روس��یه خبر داد 
و اع��الم کرد که تولید گاز ای��ران در دوران 
تحریم دو برابر شده است.به گزارش مهر به 
نقل از شرکت ملی نفت ایران، رضا نوشادی 
در نشست بصیرت افزایی سازمان بسیج اقشار 
به تبیین پیشرفت ها، فرصت ها و چالش های 
صنع��ت گاز پرداخت و گف��ت: موفقیت های 
صنعتی کشور منحصر به زمینه های موشکی 
و پهپادی نیست و اکنون ۸۵ درصد تأسیسات 
و تجهی��زات مورد نیاز صنع��ت گاز در داخل 
کشور س��اخته می ش��ود و به پشتوانه همین 
توانمن��دی، به تازگی قراردادی برای صادرات 
۴۰ دس��تگاه توربین س��اخت ایران به کشور 
روسیه امضا شده اس��ت.وی از بهره گیری از 
سیستم کنترل تمام ایرانی در ایستگاه تقویت 
فش��ار گاز خورم��ورج برای نخس��تین بار در 
کشور خبر داد و تصریح کرد: جوانان بااستعداد 
ایران��ی پس از انتقال موفق فناوری س��اخت 
توربین از کش��ورهای اروپای شرقی و غربی 
به تالش مقدس خود برای استقالل صنعتی 
ادامه دادند و اکنون کشور به جایگاهی رسیده 
که توربین ملی از بازدهی بیشتری نسبت به 

انواع مشابه خارجی برخوردار است.

سرشماری۱۴۰۵بدونمراجعهبهدِر
منازلانجاممیشود

رئیس مرک��ز آمار ایران گفت: سرش��ماری 
عمومی نفوس مس��کن در 1۴۰۵ بر اساس 
داده ه��ای پایگاه ه��ای اطالعات��ی و بدون 
مراجع��ه به در منازل مردم انجام می ش��ود. 
ج��واد حس��ین زاده در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادی خبرگ��زاری فارس، در مورد روش 
آمارگیری ثبت محور گفت: نهادسازی خوبی 
در این زمینه در کش��ور انجام ش��ده و ستاد 
ملی سرشماری در کشور شکل گرفته است 
که با عضویت دس��تگاه های مربوطه به کار 
خود ادامه می دهد. در سرش��ماری ثبت مبنا 
دیگ��ر به صورت روش س��نتی و مراجعه به 
مردم انجام نمی ش��ود؛ یعنی در سرشماری 
س��نتی مبنا ب��ر خوداظهاری م��ردم بود، اما 
در سرش��ماری ثبتی محور مبن��ا پایگاه های 
اطالع��ات و داده محور خواه��د بود.به گفته 
رئیس مرکز آمار ایران، در راستای نوین سازی 
روش های آم��اری در حال جایگزینی روش 
ثبت مح��ور به ج��ای روش های س��نتی و 
مراجعه به درب منازل هستیم و سرشماری 
عموم��ی نفوس و مس��کن در 1۴۰۵ اولین 
سرش��ماری ثبتی محور در کشور خواهد بود 
و این یک پروژه ملی اس��ت که عزم ملی و 
همکاری همه دستگاه های دولتی مرتبط را                            
می طلبد.رئی��س مرکز آمار ایران این نکته را                            
هم اضافه کرد که در سرشماری ثبتی محور 
به خانه های مردم مراجعه نمی شود بلکه به 
داده های ثبت ش��ده در پایگاه های اطالعاتی 
مراجعه می ش��ود که معم��وال داده های این 

پایگاه ها کیفیت و دقت بیشتری دارد.

انعقادقرارداد۵۰۰میلیوندالریبا
شرکتهایدانشبنیانبرایافزایش

تولیدنفت
وزی��ر نفت گف��ت: ۷۰۰ حلقه چ��اه نفت را 
شناس��ایی کرده ایم که کم بازده هس��تند، 
از ای��ن رو قراردادی ب��ه ارزش ۵۰۰ میلیون 
دالر منعقد خواهد ش��د تا ۵۴ شرکت دانش 
بنیان در این زمینه با اس��تفاده از روش های 
فناورانه بتوانن��د تولید این چاه های نفتی را 
افزایش دهند. به گ��زارش خانه ملت، جواد 
اوجی در پایان نشست با نایب رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی که در رابطه با اختصاص 
قیر به دس��تگاه های مختلف برگزار ش��ده 
بود، اظهار کرد: با راهکارهای مناس��بی که 
نمایندگان مجلس از شهریورماه سال 1۴۰۰ 
داشتند خوش��بختانه تمامی حواله های قیر 
که صادر ش��ده بود توسط دس��تگاه اجرایی 
جذب شده اس��ت.وی افزود: در سال 1۴۰1 
نی��ز آقای نیکزاد و رضاخواه زحمات فراوانی 
در این رابطه کشیدند و ایراداتی که به بحث 
دو فوریت  قانون بودجه گرفته شده بود رفع 
شده و آئین نامه آن نیز در دولت بررسی می 
شود لذا ما منتظر تصویب آئین نامه نماندیم 
و  ب��ا توج��ه به تعامل خوب ب��ا مجلس، در 
این ۶ ماه اخیر همه حواله های سال گذشته 
را توسط پاالیشگاه ها اجرایی کردیم.اوجی 
بیان کرد: بحث مربوط به سهمیه حواله قیر 
سال 1۴۰1 که آقای نیکزاد هر دو ماه یکبار 
جلس��اتی را با وزارت نفت و دس��تگاه های 
اجرایی برگ��زار می کنند تا تعهدات مربوطه 
بررسی شود، امروز هم وزارت نفت به عنوان 
تامین کننده و دس��تگاه ه��ای دیگر  نیز به 
عنوان اجرا کننده رضایتمندی خود را در این 

رابطه ابراز کردند.

تفاهمنامههادرحوزهانرژیبه
قراردادتبدیلشوند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگرچه 
انعق��اد تفاهم نام��ه در حوزه ان��رژی در وهله 
نخست اقدام خوبی برای رسیدن به ارتباط دو 
جانبه است اما این تفاهم نامه ها باید به قرارداد 
تبدیل ش��وند چراکه در غی��ر این صورت در 
سطح شعار باقی مانده و نتیجه ای برای کشور 
نخواهد داشت بنابراین رسیدن به قرارداد پس 
از تفاهم نیازمند و مس��تلزم پیگیری اس��ت. 
مصطفی نخع��ی در گفت وگو با خانه ملت با 
اشاره به ضرورت از سرگیری دیپلماسی انرژی 
با کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: اگرچه 
ایران با بس��یای از این کش��ورها در مقاطعی 
س��وآپ گازی و نفتی داش��ته اما مدت های 
طوالنی این نوع همکاری متوقف شده بود و 
عمال با کشوری مانند قزاقستان بحث سوآپ 
انرژی را نداشتیم اما اکنون برقراری دیپلماسی 
انرژی با همین کشور و دیگر کشورها توسط 
دولت سیزدهم قابل قدردانی است اما پیرو این 
دیپلماسی در حال انجام، باید حتما طرح ها و 
برنامه ها و ایده های برای تحقق اهداف کشور 
در حوزه های اقتصادی داش��ته باشیم.نماینده 
مردم نهبندان و سربیش��ه در مجلس شورای 
اسالمی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و ظرفیت ه��ای خوب ای��ران در حوزه انرژی 
شرایط تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را 
داریم، هرچند قدم هایی در این راستا برداشته 
شد اما شرایط به نفع کشورمان به خوبی پیش 
نرفت چراکه مثال خط لوله صلح به پاکستان 

نیمه تمام باقی ماند.

اخبار

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با بیان اینک��ه افزایش قیمت 
کاالها طی ماه های گذش��ته محدود به کاالهای اساسی نیست و شامل 
سایر کاالها نیز ش��ده، گفت: مسئول سازمان حمایت از مصرف کننده در 
ماه های اخیر چندین بار تغییر کرده و این امر موجب شده که عملکرد این 
سازمان در س��اماندهی بازار مطلوب نباشد. مجتبی رضاخواه در گفت وگو 
با خبرنگار خانه ملت با اش��اره به گرانی کاالها در بازار، گفت: براس��اس 
قانون بودجه امسال، کاالهای اساسی باید با نرخ شهریور 1۴۰1 به دست 
مصرف کنندگان برسد و اگر قیمت این کاالها تغییر کرد، زیاِن رفاه مردم 
جبران ش��ود؛ هرچند دولت درصدد جبران تالطم های چند ماه اخیر بازار 

با پرداخت یارانه بود اما ازآنجاکه قیمت ها نس��بت به ابتدای س��ال تغییر 
ک��رده از دولت انتظار می رود که دو راهکار در پیش گیرد؛ نخس��ت آنکه 
با تش��دید نظارت ها از نابسامانی بازار جلوگیری کند.نماینده مردم تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمش��هر و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: 
دومین راه��کار دولت برای جبران افزایش نرخ ها، در صورتی که رش��د 
بهای کاالها براساس پارامترهای اقتصادی باشد جبران این تغییر قیمت ها 
اس��ت.وی اضافه کرد: دولت باید از طریق س��ازوکار نظارتی قیمت ها را 
کنترل کن��د یا افزایش قیمت کااله��ا را جبران کند.ای��ن نماینده مردم 
در مجل��س یازدهم درباره نقش وزارت صمت در نابس��امانی بازار، ادامه 

داد: س��ازمان حمایت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان متولی اصلی 
ساماندهی بازار است؛ افزایش قیمت کاالها طی ماه های گذشته مختص 
کاالهای اساسی نیست و برای برخی کاالها مانند شوینده ها نیز رخ داده 
است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نقش وزیر صمت 
در نظارت بر عملکرد س��ازمان حمای��ت از مصرف کننده و تولیدکننده را 
مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: آقای فاطمی امین باید نقش این سازمان را 
جدی تر پیگیری کند، متاسفانه مسئول سازمان حمایت از مصرف کننده در 
ماه های اخیر چندین بار تغییر کرده و عملکرد این سازمان مطلوب نبوده 

و وزیر صمت باید این موضوع را کنترل کند.

سازمانحمایتازمصرفکنندهعملکردمطلوبیدرنظارتبربازارندارد
رضاخواه:

تاریکترینزمستاناروپاآغازشد
اتحادیه اروپایی ای��ن روزها به طوالنی ترین 
زمستان سرد و تاریک فکر می کند. وابستگی 
ب��ه ان��رژی در این بلوک به حدی اس��ت که 
طلیعه گسستگی و آشوب های خیابانی در این 
کش��ورهای به ظاهر متحد دیده می شود. به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
اقتص��اد اروپا تازه از بح��ران کووید 1۹ نفس 
راحتی می کش��ید که جنگ روسیه و اوکراین 
بحران جدی تری را به این اتحادیه 2۷ عضوی 
وارد کرد که بحران انرژی سخت ترین آنهاست 

و می تواند زمس��تان امس��ال را س��ردترین و 
تاریکترین فصل برای مردم این بلوک رقم بزند.
افزایش قیمت انرژی، کاالهای اساسی، ناامنی 
های سیاسی و اقتصادی، بحران های جدیدی 
است که به دست خود این کشورهای مدعی 
پیشتاز اقتصاد و دموکراسی ایجاد شد.اروپا در 
دوره کووید 1۹ که هنوز به پایان نرسیده اقتصاد 
خود را متزلزل تر از همیشه دید و جنگ روسیه 
و اوکرای��ن ضربه کاری تر ب��ر آنها وارد کرد و  
همه معادالت آنه��ا را به هم زد، اتحادیه اروپا 

در تله تحریم ها علیه روسیه افتاد و زمانی که 
با قطع صادارت گاز روسیه مواجه شد هیچوقت 
تصور نمی کرد چنین بحرانی را ش��اهد باشد.
آمار تورم اتحادیه اروپا بدترین وضعیت تاریخی 
را نشان می دهد، حتی کارشناسان پیش بینی 
کرده اند،  تورم و کمبود گازی که در زمستان 
رخ خواهد داد موجب بروز اغتشاشات خیابانی 
در این کشورها شود.زمینه های این اغتشاش 
از اکنون شروع شده و مردم فرانسه در اعتراض 
ب��ه کمبود و باالبودن قیمت های س��وخت و 

مشکالت حقوق خیابان های پاریس و دیگر 
ش��هرها را قرق کرده ان��د و در ادامه می تواند 
دیگر کشورهای این اتحادیه را هم درگیر کند. 
کارشناسان می گویند زمستان تاریک اتحادیه 
اروپا از همین االن آغاز ش��ده است زیرا حاال 
ح��اال ها قادر نخواهند بود وابس��تگی خود به 
واردات نفت و گاز را به صفر برس��انند اگرچه 
برنامه گسترده ای روی انرژی ها تجدید پذیر 
پیاده کرده اند اما حداقل زمستان امسال را باید 
تاریک ترین زمستان اروپا نامید.بحران انرژی 

حت��ی »اتحاد« اروپا را هم از بین برده اس��ت،  
زمان��ی که این اتحادیه تصمیم گرفت واردات 
انرژی از روسیه را قطع کنند یا قیمتی برای آن 
تعیین کنند برخی از آنها همراهی نکردند زیرا به 
گفته خودشان تامین نیاز مردم برای جلوگیری 
از هرگونه اعتراضات برایشان مهم بود و شاید 
این طلیعه گسستگی در اتحادی است که زمانی 
برای آن می نازیدند، البته پش از این هم خروج 
انگلیس از ای��ن اتحادیه تحت »برگزیت« بر 

سستی و این اتحادیه بیشتر صحه گذاشت.

تعویقدوبارهتصویبافزایشحقوقکارمنداندرصحنعلنی
اختالفدولتومجلسکجاست؟

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعاًل در مهرماه 
به صورت علی الحس��اب پرداخ��ت و مابه التفاوت آن در 
ماه های دیگر اعمال خواهد ش��د. به گزارش تسنیم، بر 
اس��اس مصوبات اخیر مجلس ش��ورای اسالمی، برای 
شاغلین تمام دس��تگاه ها، چه دستگاه هایی که مشمول 
قانون خدمات کش��وری می شوند و چه دستگاه هایی که 
مش��مول نظام پرداخت هماهنگ می شوند، براساس 3 
ه��زار امتی��ازی که به این دس��تگاه ها تعل��ق می گیرد، 
مجموعاً حدود 1 میلیون تومان )یک میلیون و پنج هزار 
تومان( به پایه حقوقش��ان افزوده می شود. عالوه بر این 
موضوع، برای ش��اغلین حق عائله مندی و حق اوالد هم 
به ترتی��ب ۵۰ و 1۰۰ درصد افزایش پیدا می کند.حقوق 
بازنشس��تگان ۹۰۰ هزار تومان به طور ثابت برای همه 
افزوده می شود؛ به عالوه ۵ درصد حقوقشان که آن هم 
طبق جلس��ه دیروز مجلس افزون ب��ر ۹۰۰ هزار تومان 
اضافه می ش��ود. البته حق عائله من��دی و حق اوالد هم 
که برای بازنشس��تگان افزایش پیدا می کند.چندی پیش 
گزارش نهایی کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات 
در مورد الیحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشس��تگان کشوری و لش��گری منتشر شد. 
دوفوریت این الیحه در جلسه علنی مورخ 1۷/۷/1۴۰1 
به تصویب رس��ید که با تصمیم مورخ 2۴ مهرماه صحن 
علن��ی مجلس، ضمن تصویب کلی��ات آن، برای اعمال 
برخی تغییرات، مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده 
شد.گفتنی است، در نهایت، عنوان این الیحه به »الیحه 
اصالح قانون بودجه س��ال 1۴۰1 کل کش��ور و ترمیم 
حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری« تغییر 
یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی 
این الیحه در دومین دستور چهارشنبه 2۷ مهرماه 1۴۰1 
)بعد از بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( قرار داشت.برخالف برنامه ریزی ای که 
از قبل ش��ده بود در نهایت ادامه بررس��ی الیحه ترمیم 
حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از 

تعطیلی یک هفته ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه 
۸ آبان ماه خواهد بود.معاون امور مجلس سازمان برنامه و 
بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده 
برای افزایش حقوق ها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشس��تگان فعاًل در مهرماه به صورت علی الحس��اب 
پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد 
ش��د.پیش بینی ای که دولت کرده است منابع الزم برای 
ای��ن حقوق چیزی حدود ۵۴ تا ۵۷ ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت که منابع آن از محل صرفه جویی های هزینه های 
جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه های آتی 
ص��ورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.الزم به ذکر اس��ت به 
نظر می رس��د به تعویق افتادن ترمیم حقوق ها عالوه بر 
شلوغی مجلس به دلیل رأی اعتماد به وزیر کار، دالیل 
دیگری از جمله اختالف نظر مجلس با دولت و سازمان 
برنامه و بودجه داش��ته باش��د؛ این ادعا وقتی روش��ن تر 

می ش��ود که نگاهی به تغییرات الیحه ارسالی دولت به 
مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم 

داشته باشیم.
اخت�اف نظ�ر دول�ت و مجل�س در الیح�ه ترمی�م  ���

حقوق ها
طبق الیحه دولت، حقوق مش��مولین جزء )2( بند )الف( 
تبص��ره )13( ماده واحده قانون بودجه س��ال 1۴۰1 کل 
کشور ش��امل بازنشس��تگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق های بازنشس��تگی کشوری و لش��کری و سایر 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، 
 مبل��غ نه میلی��ون )۹.۰۰۰.۰۰۰( ری��ال افزایش می یابد. 
افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال 1۴۰1 بازنشسته 
می ش��وند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی 
آنان میزان ریالی افزایش مذک��ور در بند )1( این قانون، 
کمتر از مبلغ نه میلیون )۹.۰۰۰.۰۰۰( ریال شود تا سقف 

مذکور متناسب سازی دریافت می نمایند. این در حالی است 
که نمایندگان مجلس در کمیس��یون اول، عالوه بر این 
مبلغ که دولت در الیحه آورده بود، ۵درصد از محل مبلغ 
هفتاد هزار میلیارد )۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال ناشی 
از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد )۵درصد( تا 
ده درصد )1۰درصد( از محل سهام، سهم الشرکه و اموال 
و اولویت اختصاص س��ایر مناب��ع قابل تأمین به بند )ی( 
تبصره )2(، به حقوق و مستمری مشموالن این بند اضافه 
می ش��ود و در سال های بعد نیز مشمول افزایش سنواتی 
می گردد.یا در بندی دیگر طبق الیحه دولت، مس��تمری 
مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی کش��ور به  میزان ده درصد )1۰درصد( 
و مس��تمری مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور که در دهک های 
درآم��دی )1( و )2( و )3( هس��تند به می��زان پنج درصد 
)۵درصد( بیشتر افزایش می یابد. اما در ادامه، مجلس در 
کمیس��یون اول و دوم ای��ن مق��دار و از 1۰ درصد به 3۰ 
درص��د افزایش داد. همچنین مجلس با افزودن بندهایی 
به الیحه ارس��الی دولت که از اول در الیجه دولت وجود 
نداش��تند، این الیحه را دس��تخوش تغییراتی کرده است 
ک��ه به نظر می رس��د چندان به مذاق دولت و س��ازمان 
برنامه و بودجه خوش نیامده اس��ت از جمله این طرح ها 
می توان به افزایش کمک معیشت جانبازان بیست و پنج 
درص��د )2۵درصد( و باالتر و مش��مولین ماده 3۸ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران حداقل به پنجاه و شش 
میلیون )۵۶.۰۰۰.۰۰۰( ریال و کمک  معیش��ت جانبازان 
زیر بیست و پنج درصد )2۵درصد( و رزمندگان ُمعِسر به 
چهل و پنج میلیون )۴۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال و معافیت مالیاتی 
و بیمه بازنشس��تگی ایثارگران موضوع مواد )3۷( و )۵۶( 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اشاره کرد. حال 
باید منتظر ماند و دید سرنوشت الیحه ترمیم حقوق ها که 
به جلسه هشتم آبان ماه مجلس شورای اسالمی موکول 

شده است در نهایت به کجا می رسد؟

رئی��س مرک��ز توس��عه و پژوهش ه��ای آینده نگری 
س��ازمان برنامه و بودجه، دالیل ع��دم تحقق عمده 
احکام برنامه های ۵ س��اله توس��عه را تش��ریح کرد. 
سیدمهدی پاکذات در گفت  وگو با فارس ضمن تأیید 
عدم تحقق عمده احکام برنامه های پنج  ساله توسعه، 
اظهار داش��ت: علت اصلی عدم تحقق در هر س��ال 
متفاوت بوده است که در گزارش های تفریغ بودجه از 
سوی دیوان محاسبات ذکر می شود.وی افزود: یکی از 
عمده دالیل عدم تحقق برنامه های توسعه این است 
ک��ه حجم زیادی از تکالی��ف در یک برنامه بر دوش 
دولت قرار داده می ش��ود در حالی که با توان مالی و 
اجرایی دولت سنخیت ندارد و این موجب عدم اجرای 
عمده احکام برنامه های پنج ساله توسعه می شود.وی 

اضافه ک��رد: هر کمیس��یون در مجل��س می خواهد 
بخش��ی نگری کند و اهداف بخش مورد نظر خود را 
محقق کند ک��ه این هم از دالیل عدم تحقق احکام 
برنامه های توس��عه است زیرا نگاه منسجم و ملی به 
برنامه ها نیس��ت و در نتیجه برنامه ها به طور مناسب 
محقق نمی شود.به گفته پاکذات، یکی دیگر از دالیل 
این اس��ت که هنگام برنامه ریزی زمان زیادی صرف 
تدوین برنامه های راهبردی می ش��ود اما برای اجرای 
آن زمان��ی برای تدوین برنامه ه��ای عملیاتی صرف 
نمی ش��ود. در نتیجه اهداف کالن برنامه ها به مرحله 
عمل و س��طح عمل متص��ل نمی ش��ود و انتظارات 
از برنام��ه نیز محقق نمی ش��ود.رئیس مرکز توس��عه 
و پژوهش ه��ای آینده نگ��ری همچنین بی��ان کرد:  

اصالحات بودجه امس��ال در دس��تور کار قرار گرفته 
اس��ت مرک��ز پژوهش های توس��عه و آینده نگری در 
پژوهش��ی که برای تبصره ه��ای بودجه 1۴۰1 انجام 
داد مش��اهده ش��د حجم زیادی از تبصره ها در قانون 
بودجه امس��ال وجود دارد که یک رکورد ثبت شده و 
نیاز بود این تبصره ها پاالیش و اصالح شود؛ آنهایی 
ک��ه نیاز نیس��ت باید حذف ش��وند و برخی تبصره ها 
نی��ز در قالب م��واد بودجه ای آورده ش��ود که نیاز به 
تبصره نباشد.وی اظهار داشت: تالش کردیم بودجه 
برای س��ال آینده خالصه س��ازی و شفاف سازی شود 
و خروجی کارهای پژوهش��ی آماده و تقدیم سازمان 
برنامه و بودجه شده و از امروز جلسات اصالح بودجه 
آغاز شده تبصره های بودجه سال آینده بسیار خالصه 

ش��ده اس��ت و تبصره های بودجه به صورت خالصه 
تدوین شده اس��ت.وی بیان کرد: مرکز پژوهش های 
آینده نگری طرحی برای بودجه ریزی کهن درکش��ور 
دارد که بررس��ی کند نظام بودجه ریزی در ایران قبل 
از زم��ان بودجه های م��درن یعن��ی از دوره قاجار و 
قب��ل از آن چگونه بوده و اداره کش��ور به چه صورت 
انجام می شده است البته اطالعات بودجه  ای به زبان 
س��یاق و محرمان��ه بوده اما اس��ناد را جمع آوری و از 
کتابخانه های مختلف مانند آس��تان قدس و کتابخانه 
مجلس اس��ناد جمع آوری و ترجمه می شود تا فرآیند 
بودجه ریزی قدیمی ایران با شرایط فعلی تطابق داده 
ش��ود.این پروژه بزرگ و فاخری اس��ت که در دست 

انجام است.

دالیل عدم تحقق عمده احکام برنامه های 5 ساله توسعه 

تشکیلاتحادیهشرکتهاداخلیبرایسرمایهگذاری2۷میلیارددالریدربخشنفتوگاز
رییس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
ب��ا هم��کاری وزارت نفت اتحادیه ش��رکتها  
تش��کیل ش��ده اس��ت که 2۷میلی��ارد دالر 
س��رمایه گذاری خواهن��د کرد، گف��ت: نباید 
بگوییم که سرمایه نیست، سرمایه هست اما 
در جایی س��رمایه گذاری می شود که منجر به 
ارزش افزوده نمی ش��ود. به گزارش تس��نیم، 
مس��عود میرکاظمی رییس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه در همایش روز مل��ی آمار گفت: در 
حوزه های برنامه ریزی های کشور به شدت به 
آمار نیاز داریم. تصمیم درست متکی بر تحلیل 
درس��ت ص��ورت می گیرد و تحلیل درس��ت 
براس��اس آمارهای درس��ت به دست می آید.
وی اف��زود: در تدوین برنامه و هم در عملکرد 
و هم در نتایج پایانی آمارها اهمیت دارد و باید 
حداکثر استفاده را داشته باشیم. وقتی از مرکز 

آم��ار برای تدوین بودجه دعوت کردیم برخی 
دوس��تان تعجب کردند، حتماً باید از آمار رشد 
اقتصادی و برش های اس��تانی استفاده کنیم، 
این مرکز آمار است که می تواند ظرفیت های 
استانی حتی تا بخش های مختلف هر استان 
را مشخص کند، مواردی که در گذشته کمتر 
به آن توجه شده است باید محور کار ما باشد.
رییس س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ادامه داد: 
براساس این آمارها می توان پیش بینی رشد و 
تحلیل درستی از هر استان داشت، ضمن اینکه 
صرف تخصیص و اداره کفاف نمی دهد. اگر از 
رشد اقتصادی هشت درصد صحبت می کنیم 
باید برنامه درس��تی داشته باشیم، نمی توانیم 
صرف��اً تخصیص دهی��م اما در پایان س��ال 
ببینیم که به اهداف تورمی و رش��د اقتصادی 
نرسیده ایم، در این موارد است که نقش مرکز 

آمار و تحلیل های استانی می تواند کمک کند و 
مشخص کند که آیا در مسیر درست قرار داریم 
یا خیر.بنابراین این صحیح نیست که در پایان 
برنامه بگوییم که چه نواقصی وجود دارد. امروز 
اگر منابع را در اختیار استانها قرار می دهیم باید 
بدانند که برای چه چیزی هزینه می کنند، هیچ 
منبعی نباید به نقطه ای تخصیص پیدا کند که 
منجر به ارزش افزوده نش��ود. در برخی موارد 
بیش از ده برابر ظرفیت کشور ظرفیت ایجاد 
شده است و شاهد تعطیلی آنها هستیم، منابع 
دیگر نباید در چنین حوزه هایی هزینه شود و باید 
تحلیل های درستی از سابقه سرمایه گذاری ها 
به تصمیم گیران ارائه شود. در برخی استان ها 
ایج��اد صنایع تبدیلی تحول ایجاد می کند اما 
به دنبال ایجاد پتروش��یمی هستند.وی اظهار 
ک��رد: نباید بگوییم که »پول نیس��ت«، پول 

هس��ت اما در جایی س��رمایه گذاری می شود 
که منجر به ارزش افزوده نمی شود. گزارشات 
آماری در زمان برنامه ریزی، اجرا و نتایج نهایی 
بس��یار مهم است و تمامی تصمیم گیران باید 
با ابزاره��ای آماری مأنوس ش��وند، اما امروز 
چنین وضعیتی وجود ندارد. ما نباید در تاریکی 
حرک��ت کنیم بلکه با چراغ آمار باید به کمک 
سرمایه گذاران بیاییم. دالیل تورم ۴۰درصدی 
باید مشخص باشد تا بتوان خط قرمزها برای 
جلوگیری از تورم را تعیین کرد.در زمان حاضر 
تدوین بودجه سال 1۴۰2 و برنامه هفتم توسعه 
در جریان اس��ت و قطعاً مرک��ز آمار می تواند 
کمک مهم��ی در جریان تدوی��ن این موارد 
داش��ته باش��د. امروز طرح آمایش ابالغ شده 
اس��ت و در بسیاری از اس��تان ها به آن توجه 
کرده اند و می دانند که اگر منابع در اختیار آنها 

قرار بگیرد در چه حوزه هایی باید سرمایه گذاری 
کرد.میرکاظمی با تذکر اینکه »وقتی بیش از 
پنج هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد 
باید برای مدیریت آن تالش کنیم«، گفت: با 
همکاری وزارت نفت اتحادیه شرکتها  تشکیل 
شده است که 2۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خواهند کرد. باید از بودجه محوری به س��مت 
برنامه محوری حرکت کنیم، این تغییر روش 
بس��یار سخت اس��ت، مدیران ما باید بیش از 
نیمی از وقت خود را برای برنامه بگذارند اما در 
زمان حاضر عمده وقت مدیران ما برای بودجه 
صرف می ش��ود، حرکت به این سمت نیازمند 
اطالعات و تحلیل صحیح است.وی با تأکید بر 
اینکه اولین اصل در آمار شفافیت است، اضافه 
کرد: آمار برای تصمیم گیران باید قطعی، بِروز 

و بِموقع باشد. 
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شهرستان

نشستبررسیوضعیتشبکهبرق
خوزستانباحضورمعاونشرکت

توانیربرگزارشد
ب��ا حضور مع��اون انتقال و تج��ارت خارجی 
ش��رکت توانیر نشس��ت مدیران صنعت برق 
خوزستان با موضوع آماده سازی شبکه برای 

تابستان 1۴۰2 برگزار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان، محمود دش��ت بزرگ 
مدیرعامل این ش��رکت در این نشس��ت که 
با حضور محمد اله داد معاون انتقال ش��رکت 
توانیر و هیئت همراه و مدیران ش��رکت های 
توزیع نیروی برق خوزستان، اهواز و کهگیلویه 
و بویراحمد در سالن مدیریت بحران شرکت 
برق منطقه ای خوزستان برگزار شد، گزارشی 
از وضعیت ش��بکه و چگونگی عبور موفق از 

پیک بار تابستان 1۴۰1 ارائه کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه از ابتدای س��ال تا پایان 
ش��هریور 13۵ روز دم��ای ب��االی ۴۰ درجه 
ک��ه تا ۵۴ درجه نیز در نوس��ان بوده به ثبت 
رسید، بیان کرد: در این مدت پیک بار ۸۸۰۶ 
مگاوات در دمای ۵۴ درجه مردادماه به ثبت 
رسید که رشد 3.۷ درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
بیان اینکه ۸3 درصد این پیک مصرف مربوط 
به بخش خانگی و اس��تفاده از سیس��تم های 
سرمایشی بوده است، افزود: با اقدامات انجام 
شده در مدیریت شبکه و همراهی مشترکین 
در مدیری��ت مص��رف، عبور موف��ق و بدون 
خاموش��ی از پیک مصرف تابس��تان 1۴۰1 

داشته ایم.
دشت بزرگ تصریح کرد: با وجود عبور موفق 
از پیک بار تابس��تان 1۴۰1 مشکالتی نیز در 
ش��بکه وجود داشته اس��ت که از جمله آنها 
می توان به کمبود شدید منابع آبی که باعث 
محدودیت تولید برق در نیروگاه های برق آبی 
شده، تاخیر در به مدار آمدن نیروگاه دوکوهه 
اندیمش��ک و ناپای��داری و کاهش عملکرد 

برخی از نیروگاه های حرارتی اشاره کرد.
وی اضافه کرد: از دیگر مشکالت شبکه برق 
می توان به ش��رایط جوی مانند اثرات طوفان 
مونسون، گرد و غبار )۴۰ روز در سال جاری( 
و رطوب��ت 1۰۰ درص��دی در ش��بکه انتقال  

اشاره کرد.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
ب��ا بیان اینک��ه با همه ای��ن محدودیت ها با 
تمهیدات اندیشیده شده پایداری شبکه برق 
حفظ ش��د، اظهار کرد: الزم اس��ت که قبل 
از تابس��تان 1۴۰2 بهینه س��ازی شبکه انجام 
و برای جب��ران کمبود تولید نیروگاه دوکوهه 
اندیمشک با حداکثر ظرفیت به بهره برداری 
برسد و احداث نیروگاه های مقیاس کوچک و 

تولید پراکنده نیز در دستور کار قرار گیرد.

آیینبهرهبرداریازتجهیزاتو
ماشینآالتپشتیبانیپایگاههدایت

آبهایسطحیبرگزارشد
آیین بهره برداری از تجهیزات و ماشین آالت 
پش��تیبانی پایگاه هدایت آبهای س��طحی و 
اجرای مانور دفع سیالب و آب های سطحی 
شهر اهواز با حضور شهردار اهواز ، مسئولین 
شهر و اعضای ش��ورای اسالمی شهر اهواز 

برگزار شد.
در هفت��ه بیس��تم از ه��ر هفته ی��ک افتتاح 
ش��هرداری اهواز از تجهیزات و ماشین آالت 
پشتیبانی پایگاه هدایت آبهای سطحی شهر 

اهواز رو نمایی گردید.
شهردار اهواز در این آیین گفت: در اولین ماه 
پاییز 1۴۰1 این تجهی��زات را به مردم اهواز 
هدیه می دهیم و امیدواریم که دیگر ش��اهد 

آبگرفتگی در معابر سطح شهر نباشیم.
رضا امینی بیان ک��رد: با توجه به اینکه امید 
داری��م بارندگی هایی در اهواز و اس��تان رخ 
بدهد و ان شاهلل مردم نیز از نزوالت آسمانی 
بهره مند گردند شهرداری اهواز اقدام به خرید 
و تجهیز خود جهت رفع مشکالت مربوط به 

آب های سطحی نمود.
وی گفت: یکی از مش��کالتی که برای مردم 
عزیز در س��ال های گذش��ته ایجاد می شد 
ماندن آب های سطحی تا ساعات زیادی در 
سطح شهر بود که این غیر قابل قبول و مانع 

از زندگی عادی مردم می گردید .
شهردار اهواز ادامه داد: طی سال گذشته ۵۶ 
نقطه بحرانی شناس��ایی و در اقدامی ضربتی 
طی همکاری ش��هرداری اه��واز و اداره آبفا 
ای��ن موارد برطرف گردید و امس��ال نیز این 
تجهی��زات جه��ت رفع مس��ائل مرب��وط به 
آبگرفتگی ها خریداری گردیده است که طی 
روزهای آینده نیز بر تع��داد این تجهیزات و 

ماشین آالت خریداری شده افزوده می شود.

متوسطنرختورمماهانهدرایالمکمتر
ازمیانگینکشوریاست

   س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزی ایالم 
گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته متوسط 
نرخ تورم ماهانه ایالم به 2 درصد رسیده در 
حالی که میانگین نرخ تورم ماهانه کشور 2.۷ 
درصد است. امین دوست محمدی با اشاره به 
اینکه استان در تورم ساالنه و ماهانه نسبت 
به سایر استان ها پیش��رو بوده است، اظهار 
داشت: ایالم در تورم ماهانه در رتبه نوزدهم 
کشور قرار دارد و طی یکسال گذشته برنامه 
ری��زی ها به گونه ای ب��وده که تکانه های 
اقتصادی کمترین تاثیر را بر اقتصاد اس��تان 
داشته اس��ت. وی افزود: س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در صدد اس��ت جهت گیری 
سیاستی خود در سیاست های بازار و حمایت 
از بازار را در راس��تای مهار تورم به دس��تگاه 
های مختلف ابالغ کند. سرپرس��ت سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی ای��الم در پایان با 
توجه به ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم 
توس��عه، توسط مقام معظم رهبری و دستور 
رئیس جمه��ور مبنی بر آغاز رس��می تدوین 
برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم، گفت: 
برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه توسعه ای 
است که در سند چش��م انداز در نظر گرفته 
شده لذا مدیران باید در تدوین برنامه مذکور 
س��ه مولفه G، نرخ مش��ارکت اقتصادی و 
ن��رخ تورم اس��تان مد نظر ق��رار دهند و به 
گون��ه برنامه ریزی نمایند تا در زمان اجرای 
این برنامه به س��طح قابل قبولی از توس��عه 
یافتگی، دموکراسی دینی، عدالت اجتماعی، 

امنیت اجتماعی  برسیم

بیشاز۶۰واحدتولیدیوصنعتیدر
ایالمگازدارشدند

  مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم گفت: 
در ش��ش ماهه اول س��ال ج��اری ۶۰ واحد 
صنعتی و تولیدی در اقصی نقاط استان ایالم 
گازدار شد تا گامی در جهت تحقق نامگذاری 
سال جاری برداشته شود. به گزارش از روابط 
عمومی؛ محمود کش��اورز با اشاره به اینکه 
تالش می شود تا پایان سال جاری تعداد قابل 
توجه��ی از واحدهای تولی��دی و صنعتی در 
س��طح استان گازدار ش��وند، افزود: از شروع 
گازرسانی به استان تاکنون، یکهزارو و 1۵۸ 
واح��د تولیدی و صنعتی اعم از صنایع عمده 
و جزء در نقاط مختلف ش��هری و روستایی 
به شبکه سراس��ری گاز طبیعی متصل شده  
است. وی افزود: با توجه به نقش صنایع در 
رونق و آبادانی اس��تان و در راستای منویات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به منظور 
حمایت از تولید داخلی، گازرسانی به صنایع 
واج��د ش��رایط همچنان به عن��وان یکی از 
اولویت های اصلی شرکت گاز استان ایالم به 
شمار می رود. مدیرعامل شرکت گاز استان 
تصریح کرد: گازرس��انی به صنایع توانس��ته 
است ارزش افزوده خوبی برای استان ایالم 
داشته باش��د و با جایگزینی سوخت طبیعی 
در واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی، آلودگی 
کمتری در مقایسه با سایر فرآورده های نفتی 
ب��ه دنبال دارد و بدی��ن ترتیب موجب ارتقاء 
ش��اخص های حفظ و بهبود محیط زیس��ت 
و توس��عه پایدار می ش��ود. وی با بیان اینکه 
شرکت گاز استان برای گازرسانی به صنایع 
برنام��ه دارد، گفت: در چند س��ال اخیر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( نامگذاری سال 
را بر روی تولید متمرکز نموده تا دستگاه های 
اجرایی در حوزه مأموریت کاری خود گام های 
اساسی برای حمایت و رفع مشکل واحد های 
تولیدی برای رونق اقتصادی کشور بردارند.

شرکتتوزیعنیرویبرقگلستانرتبه
سومرابدستآورد

صفرخانی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلس��تان گفت: توزیع برق گلستان در 
دومین دوره مسابقات مهارت شغلی منطقه 
شمال کش��ور که در س��اری برگزار شد در 
رشته احداث و تبدیل شبکه سیمی به  کابل 
خودنگهدار رتبه س��وم را کس��ب نمود.سید 
احمد موسوی افزود: در این دوره از مسابقات 
هفت ش��رکت توزیع ته��ران، قزوین، البرز، 
گیالن، گلستان و غرب مازندران و مازندران 
حضور دارن��د.وی ادام��ه داد: ای��ن دوره از 
مس��ابقات در راستای توس��عه مهارت های 
فنی و ش��غلی نیروهای فعال در بخش های 
مختل��ف توزیع نیروی برق کش��ور و ایجاد 
انگیزش و شکوفایی مهارت ها و تعیین افراد 
ماهر و نخبه در این صنعت برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت: ایجاد انگیزه، افزایش دانش و مهارت 
بین همکاران ش��رکت توزیع برق، آموزش 
عملی افزایش کیفیت کار، آشنایی نیروی کار 
با تجهیزات نوین و به  کارگیری دستورالعمل 
واحد در ش��رکت های توزیع از جمله اهداف 
برگزاری این دوره از مس��ابقات بود.موسوی 
اضافه کرد: در حاشیه این مسابقات ، شرکت 
کنندگان در بخش تیراندازی و طناب کشی 
به رقاب��ت پرداختند که گلس��تان در هر دو 

رشته رتبه اول را کسب نمود.

اخبار

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایالم 
گفت: کس��انی که در دوران دفاع مقدس 
از عزت و شرف این مملکت دفاع کردند، 
حماس��ه س��از ش��دند، در واقع قهرمانان 

حقیقی ایران اسالمی هستند.
جمال اسدی به مناسبت هفته ورزش و در 
ادامه اجرای طرح سپاس “دیداروسرکشی” 

با حضور در منازل جانبازان هش��ت سال 
دفاع مقدس با جانبازان ورزش��کار ایالمی 
پرویز نص��رت پور، عظی��م یارمحمدی و 

حجت اله کرمی دیدار و گفتگو کرد.
وی هدف از این بازدید را تکریم ش��ان و 
مقام جانبازان عنوان کرد و افزود: کسانی 
ک��ه جنگیدن��د و از دین،ناموس،ع��زت و 

ش��رف این مملکت  دفاع کردند، حماسه 
ساز شدند و در واقع قهرمانان حقیقی این 

کشور هستد.
برمزارش��هدای  ایثارگری  حضور جامع��ه 

گمنام شهر ایالم
همچنین به مناسبت هفته ورزش و تربیت 
بدن��ی گروه��ی از ورزش��کاران ایثارگر و 

پیشکس��وتان هشت س��ال دفاع مقدس 
در قال��ب گروه های ورزش��ی با حضور بر 
مزار شهدای گمنام در بهشت رضای شهر 

ایالم از مقام شهیدان تجلیل کردند.
در این مراس��م یکی از همرزمان ش��هدا 
به روایتگری از ش��هیدان پرداخت شرکت 
کنندگان در این مراس��م با قرائت فاتحه و 

اهدای شاخه های گل بر سر مزار شهیدان 
عزی��ز به مق��ام واالی آن��ان ادای احترام 

کردند.

جانبازانقهرمانانحقیقیایراناسالمیهستند
مدیرکلبنیادشهیدایالم؛

والدینشهدافداکاریشهیدانروایتکنند
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: روایتگری خانواده 
ش��هدا و ایثارگران در جامعه امروز امری بسیار ضروری 

است.
حجت االس��الم مهدی حس��ن زاده در راستای تکریم 
ایثارگران با رجبعلی دهنوی پدر شهیدان واالمقام »علی 
اکبر، حمید رضا و حس��ین دهنوی«  و مهری کاظم زاده 
مادر شهید »حمید حکمت پور« دیدار کرد و گفت: باید از 
تمامی ظرفیت رسانه ای در جهت معرفی ایثار و فداکاری 

شهیدان و ایثارگران بهره برد.
مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراس��ان رضوی 
افزود: در جامعه امروز نیاز است، خانواده شهدا، جانبازان 
و آزادگان خاط��رات ف��داکاری خ��ود را روایت کنند، به 
خص��وص ایثارگرانی ک��ه مس��تقیم در جبهه ها حضور 

داشتند، اهداف و توطئه های منافقین را بازگو کنند.
وی تصریح کرد: اکثریت نسل نوجوان کشورما، آشنایی 

ب��ا انقالب و دفاع مقدس ندارند، هر اداره ای مس��ئولیت 
خود را در آگاه س��ازی ایفا می کند، اما خانواده ش��هدا و 

ایثارگران نقش بس��زایی در این ام��ر دارند. در این دیدار 
که محسن داورری فرماندار مشهد نیز حضور داشت، به 

اهدای لوح س��پاس از خانواده ش��هدا تجلیل و تکریم به 
عمل آمد. برادران شهید »علی اکبر، حمید رضا و حسین 
دهنوی« در 1۰ اردیبهش��ت 13۴۵، پنجم مهر 133۸ و 
2۰شهریور 13۵۰، چشم به جهان گشودند و در نهم دی 
ماه 13۵۷ در دوران انقالب در مشهد، سوم تیر 13۶2در 
مهران و 2۹ اسفند 13۶۶ در ماووت عراق به مقام رفیع 

شهادت نائل آمدند.
همچنی��ن ش��هید واالمق��ام »حمید حکمت پ��ور« در 
1۵اردیبهش��ت 13۴3 در مشهد چش��م به جهان گشود 
و در 2۶ اردیبهش��ت 13۶۶ در عملی��ات کربالی 1۰در 
منطقه غرب به مقام رفیع شهادت نائل آمد و بهشت رضا 

میزبان پیکر مطهر اینش هید واالمقام است.
گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، 
پرونده 1۷ هزار و 3۵۷ ش��هید، ۵1 هزار و ۴۰۰ جانباز و 
سه هزار و 3۹۶ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

مدیرکلبنیادخراسانرضوی:

ترددبیشاز۶۹هزاروسیلهنقلیهازپایانهمرزیبیلهسوار
مدیرپایانهمرزیبیلهسوارخبرداد:

مدیر پایانه مرزی بیله س��وار گفت:۶۹ هزار 
و 1۴۷ وس��یله نقلیه ائ��م از پر و خالی در ۶ 
ماهه گذش��ته از پایانه مرزی بیله سوار تردد 
ک��رده اند. به گزارش پای��گاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی از اردبیل،لط��ف اله بابایی 
در بازدید از پایانه مرزی بیله س��وار گفت:از 
این میزان 3۹ هزار و۵۴2 دستگاه وارد و 2۹ 
هزار و۶۰۵ دستگاه نیز خارج شده است. وی 
با اشاره به اینکه در مدت مشابه سال گذشته 

۴۵ هزار و ۹۷1 دستگاه از مرز بیله سوار تردد 
کرده بودند افزود:در ۶ ماهه امسال افزایش 
۵۰ در صدی را در تردد وس��یله نقلیه شاهد 
هستیم. مدیر پایانه مرزی بیله سوار تردد ۶۸ 
هزار و 1۹۶ دس��تگاه کامی��ون را در ۶ ماهه 
گذشته از پایانه مرزی بیله سوار یادآور شدو 
اظهار داش��ت:از این تعداد بیش از 3۹ هزار 
دس��تگاه وارد و 2۹ هزار و 132 دستگاه نیز 
خارج شده اس��ت. بابایی در ۶ ماهه گذشته  

از افزایش 223 درصدی تردد وس��یله نقلیه  
اتوبوس در پایانه مرزی بیله س��وار خبرداد و 
خاطرنشان شد: در این مدت ۹2۸ دستگاه از 
مرز تردد کرده اند که در۶ ماهه سال گذشته 
این رقم 2۸۷ دس��تگاه بود. وی در مدت یاد 
ش��ده تعداد اتوبوس ه��ای ورودی به مرز را  
۴۶۴ دستگاه و اتوبوس های خروجی را نیز 
۴۶۴ دستگاه برشمرد و تصریح کرد:از ۴۶۴ 
دس��تگاه اتوبوس ورودی به مرز بیله س��وار 

211 دستگاه  ایرانی و2۵3 دستگاه اتوبوس 
نیز آذری می باشد.

مدیر پایانه مرزی بیله سوار با بیان اینکه در 
۶ ماهه گذش��ته 23 دستگاه سواری از پایانه 
مرزی بیله س��وار تردد کرده اند گفت:از این 
تعدااد 1۴ دس��تگاه از مرز وارد و ۹ دس��تگاه 
نیز از مرز خارج شده اند.بابایی افزود:در تردد 
وسیله نقلیه سواری نیز نسبت به مدت مشابه 
22۰۰ درصدی را شاهد هستیم.سال گذشته که 1 دستگاه بود امسال افزایش 

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اس��تان اصفهان، امیرحسین 
اسماعیلی پور در خصوص آخرین وضعیت 
بناه��ای تاریخی موقوفه اس��تان اصفهان 
اظهار داش��ت: باید توجه داشت که برای 
رس��یدگی و مرمت این بناها با موضوعات 

مختلفی رو به رو هستیم.

وی با بیان اینکه ما همواره ملزم به رعایت 
استانداردها و ضوابط میراث فرهنگی برای 
مرمت آثار تاریخی موقوفه هس��تیم، ابراز 
داشت: طی 2۵ س��ال گذشته با این روند 
خروجی خوبی را نداش��تیم و در نظر داریم 
که این روند را تغییر دهیم. معاون بهره وری 
اقتص��ادی اوق��اف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان با بیان اینکه مردم هر روز شاهد 
ترک خوردگی و افتادن کاشی های بناهای 
تاریخی اصفهان هس��تند و این در ظاهر 
اس��ت، افزود: اعتقاد ما این اس��ت که این 

اتفاقات ناش��ی از نشست زمین در زیراین 
بناه��ا با توجه به ن��وع مصالح به کار برده 
شده در آنها اس��ت. وی افزود: در گذشته 
نیاکان ما از شفته آهک و ساروج به عنوان 
مصالحی که نیاز به رطوبت داش��ته برای 
ساخت و ساز استفاده می کرده اند و این در 
حالی است که با توجه به خشکسالی های 
موجود پی این بناها آسیب دیده و هر روز 

نشست می کند.
اسماعیلی پور با بیان اینکه برای یقین پیدا 
کردن ب��ه این موض��وع و تصمیم گیری 

درس��ت برای مرمت این بناها  تصمیم بر 
این اس��ت که ما به عن��وان متولی بزرگ 
کارهایی را ش��روع کنیم، اضاف��ه کرد: از 
این رو با شرکت های ژئوتکنیک در زمینه 
س��نجش مقاومت مصالح رایزنی هایی را 
برای گمانه زنی آسیب به بناهای تاریخی 

انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه این طرح در اصفهان در 
مدرس��ه امام صادق )ع( چهارباغ به زودی 
انجام می شود، افزود: پس از بررسی نتایج 
این گمانه زنی ها در خصوص نحوه مرمت 

ای��ن بناها تصمیم��ات الزم اتخاذ خواهد 
شد.

معاون بهره وری اقتص��ادی اوقاف و امور 
خیری��ه اس��تان اصفه��ان با بی��ان اینکه 
اکثر بناهای تاریخی اصفهان در ش��رایط 
نامناس��بی قرار دارند، ابراز داشت: به مرور 
این طرح بر روی همه بناها اجرایی و نتایج 

آن اعالم خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: برای مرم��ت بناهای 
تاریخی اصفهان همه اعتبارات مورد نیاز از 

محل درآمد خود موقوفه تامین میشود.

مقاومتبناهایتاریخیموقوفهاصفهانسنجشمیشود
معاونبهرهوریاقتصادیاوقافوامورخیریهاستاناصفهان:

هاللاحمردرحوادثطبیعیبرایمردمآرامشبخشوامیدآفریناست
تولیتآستانقدسرضوی؛

مش��هدمقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت 
آس��تان قدس رض��وی حض��ور امدادگران 
جمعیت هالل احمر در مخاطرات و حوادث 
طبیع��ی را ب��رای م��ردم آرام��ش بخش و 

امیدآفرین دانست.
حجت االس��الم والمس��لمین احمد مروی 
در دیدار مدیران ارش��د جمعیت هالل احمر 
کش��ور که در تاالر والیت حرم مطهر امام 
رض��ا)ع( انجام ش��د، از خدم��ات و تالش 
های امدادگ��ران، نجاتگ��ران، داوطلبان و 
کارکن��ان جمعیت هالل احم��ر در حوادث 
و مناس��بت های مختل��ف از جمله ایام دهه 
پایانی ماه صفر در مش��هد، تقدیر و تش��کر 
و اظه��ار ک��رد: در ای��ام پایانی م��اه صفر 
که مش��هد مق��دس میزب��ان جمعیت قابل 
توجهی از زائران، ع��زاداران و محبان اهل 

بیت عصمت و طه��ارت)ع( بود، امدادگران 
جمعی��ت هالل احمر در اطراف حرم مطهر، 
شهر و جاده های منتهی به مشهد که شاهد 
حض��ور کاروان های پی��اده بودند، حضوری 
بسیار خوب، چشم گیر و فعال برای خدمت 
به زائران حضرت رضا)ع( داش��تند که جای 

تشکر و قدردانی دارد.
وی در ادامه به حضور جمعیت هالل احمر 
در مخاطرات و حوادث طبیعی در کنار مردم 
اش��اره و ابراز کرد: در ح��وادث طبیعی که 
حادثه دیدگان از ش��رایط روحی آش��فته ای 
برخ��وردار هس��تند، حض��ور جمعیت هالل 
احمر برای کنترل اوضاع و ایمنی بخش��ی، 
حضوری آرامش بخش و امید آفرین است؛ 
امدادگ��ران جمعی��ت ه��الل احم��ر در آن 
شرایط فرشتگان نجات بخش مردم هستند 

که خدمات آنها نزد خداوند پاداش غیرقابل 
توصیفی دارد.

تولیت آستان قدس رضوی کار هالل احمر 
را خدمت رسانی مستقیم به مردم دانست و 
با بیان اینکه کارگش��ایی و خدمت به خلق 
براساس معیارهای اسالمی، یکی از بهترین 
امور از منظر دینی اس��ت، اب��راز کرد: خلق 
عیال خداوند هس��تند و خدمت به خلق خدا 
راه ق��رب به درگاه الهی اس��ت و در س��یره 
حضرات معصومین)ع( نیز یکی از برجس��ته 
ترین امور کارگش��ایی، خدم��ت به خلق و 
ب��رآوردن حاجات مردم بوده اس��ت. وی با 
بیان اینکه ائمه اطهار)ع( همواره در خدمت 
م��ردم بودند و ش��خصاً ب��رای رفع حاجات 
آنان اق��دام می کردند، به ذک��ر نمونه هایی 
از خدم��ات اولیای الهی به م��ردم پرداخت 

و اب��راز کرد: خدمت خل��ق از بندگی خالق 
جدا نیس��ت ل��ذا ائمه معصومی��ن)ع( از هر 
فرصتی برای خدمت به بندگان خدا استفاده 
می کردند. حجت االسالم والمسلمین مروی 
زندگی اولیای دین را سراس��ر جلوه خدمت 
و دغدغه مندی نس��بت به مردم دانست و با 
اش��اره به خدمات امیرالمؤمنین علی)ع( به 
اسالم، عنوان کرد: حضرت علی)ع( خدمات 
فراوانی را برای اسالم انجام و رشادت های 
بس��یاری را در رکاب پیامبر)ص( در دفاع از 
اس��الم از خود نش��ان دادند، اما برای هیچ 
یک از آن ها آیه قرآن نازل نش��د، اما زمانی 
که انگش��تر خود را در نماز ب��ه نیازمندانی 
بخش��یدند و یا برای سه شب افطار خود را 
به سائلی اهدا کردند؛ آیه قرآن نازل شد که 
نش��ان دهنده جایگاه رسیدگی به نیازمندان 

از منظر اسالم است.
همچنین در این دیدار پیرحس��ین کولیوند، 
رئی��س جمعیت ه��الل احمر گزارش��ی از 
اقدامات این س��ازمان در عرصه های امداد 
رس��انی و خدمت به مردم ارائه و با اش��اره 
به عملیات خدمت رس��انی به زائران اربعین 
در عراق و دهه پایانی ماه صفر در مش��هد، 
تصریح کرد: این جمعیت در مراس��م اربعین 
با تعامل و هم افزایی با طرف عراقی و ایجاد 
پایگاهه��ای متعدد امداد و نجات در مناطق 
مختلف خدمت رسانی گسترده  ای به زائران 
حسینی داشته و پس از آن بالفاصله مراسم 
دهه پایانی م��اه صفر و زیارت امام رضا)ع( 
در مشهد مقدس آغاز شد که عملیات امداد 
و نجات در مس��یرهای منتهی به مش��هد و 
شهر مشهد توسط این سازمان آغاز گردید.

بهرهمنديیکمیلیونو۵۰۰هزارنفرجمعیتاستانمرکزیازخدماتآبفاضالب
معاونبرنامهریزیواموراقتصادیشرکتمهندسیآبوفاضالبکشور

به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  یک 
میلی��ون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت اس��تان 
مرک��زی ازخدم��ات آبفاضالب به��ره مند 

میشوند .

مس��عود خش��ایی در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
مرکزی افزود :آبفای استان مرکزی در حوزه 
روس��تایی با پوشش ۹۰ درصدی و در حوزه 
شهری با پوشش 1۰۰ درصدی خدمات ارایه 

می کند.
خش��ایی اظهار داش��ت: از یک هزار و 1۰۰ 

روستای اس��تان مرکزی ۹۰۰ روستا با 1۷۰ 
هزار خانوار تحت پوشش خدمات آبفا استان 

قرار دارند.
وی ادام��ه داد: ۷۰ درص��د جمعیت اس��تان 
مرک��زی از خدم��ات فاض��الب بهره من��د 

می شوند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندس��ی آب و فاض��الب کش��ور تصریح 
کرد:اس��تفاده از پس��اب صنعتی برای تامین 
آب م��ورد نیاز واحدهای تولیدی در دس��تور 

کار وزارت نیرو قرار دارد.
خشایي ادامه داد:استفاده از پساب در صنعت 
عالوه بر اس��تحصال آب، ت��وان اقتصادی 

شرکت های آبفا را نیز تقویت می کند.
وی بیان داش��ت:عالوه بر توس��عه ش��بکه 
فاضالب بای��د گام های بلندی نیز در جهت 

بازار مناسب برای آن برداشته شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور اظهار داشت: 
اس��تان مرک��زی دارای ظرفی��ت باالیی در 
صنایع متعدد است بنابراین باید از پساب در 

صنایع آب بَر این استان استفاده کرد.
خش��ایی گفت: ماموریت وی��ژه مدیر جدید 
آبفای اس��تان مرکزی اجرای طرح استفاده 
از پس��اب در صنایع استان و راه اندازی بازار 

پساب است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور بیان کرد: سه 
طرح مهم فاضالب در استان مرکزی شامل 
اراک، ساوه و خمین در دست اقدام است که 
باید تمام ظرفیت ها برای تکمیل این طرح ها 

بکار گرفته شود.
خش��ایی اضافه کرد: آبفای اس��تان مرکزی 
همیشه جزو ش��رکت های پیشگام در حوزه 
آبفا بوده و در ارزیابی کشوری نمره مطلوب 

گرفته است.
معاون توس��عه مدیریت و منابع اس��تانداری 
مرکزی گفت: تابستان سال گذشته در ارائه 
خدمات مش��کالتی وجود داشت که با تدبیر 

دولت انقالبی تابس��تان امس��ال با کمترین 
تنش پشت سر گذاشته شد.

س��ید »مجتبی آل یاس��ین« افزود: تالش 
ش��ده تا در به کارگی��ری مدی��ران از افراد 
بومی بهره گیری شود تا این افراد با شناخت 
از ح��وزه کاری برای حل مش��کالت چاره 

اندیشی کنند.
در این آیین از تالش های یوس��ف عرفانی 
نس��ب در مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان 
مرکزی تقدیر ش��د و حشمت اهلل عباسی به 
مدت 2 س��ال به عن��وان عضو اصلی هیات 
مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت آبفا اس��تان 

مرکزی معرفی شد.
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شرایطبهرهمندیازتسهیالتوام
اشتغالزاییزنانسرپرستخانوار

اعالمشد
معاون��ت ام��ور زن��ان و خان��واده ریاس��ت 
جمهوری، ش��رایط بهره مندی از تس��هیالت 
صن��دوق ضمانت وام اش��تغالزایی ویژه زنان 
سرپرس��ت خانوار براساس تصمیم گیری اخیر 
س��تاد ملی زن و خان��واده را اعالم کرد.طبق 
تصمیم  س��تاد ملی زن و خانواده در راستای 
اجرای »طرح تس��هیل ضمانت وام های خرد 
بانکی برای زنان سرپرست خانوار دهک های 
ی��ک تا پن��ج درآمدی« یک��ی از موضوعات 
مهم زنان سرپرست خانوار دریافت کننده وام 
بانک��ی، معرفی ضامن ی��ا ضامنین به بانک 
اس��ت که عموماً یکی از موانع مهم در مسیر 
دریافت تس��هیالت بانکی به ش��مار می آید.  
براس��اس این گزارش، با توج��ه به ضرورت 
توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار 
برای تامین معیشت خانواده، رفع این معضل 
به ویژه در بخش وام های اشتغال خرد، امری 
الزم اس��ت. در این راس��تا، معاون��ت زنان و 
خان��واده، رفع موان��ع از مس��یر دریافت وام 
اش��تغال برای زنان سرپرست خانوار به ویژه 
در گروه ه��ای کم برخوردار را به عنوان یکی 
از دغدغه های مهم در دس��تور کار قرار داده 
است.دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مصوبه 
نخستین جلسه ستاد در دولت سیزدهم را به 
این امر اختصاص داد و در این مصوبه، مقرر 
شد تا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان 
و خان��واده با همکاری وزارت تعاون، صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری تع��اون و بانک رفاه 
کارگ��ران، امکان ص��دور ضمانت نامه برای 
دریافت تس��هیالت ُخرد اشتغالزایی تا سقف 
1۰۰۰میلی��ون ریال برای  زنان سرپرس��ت 
خان��وار را فراهم کند.ش��رایط بهره مندی از 
صن��دوق ضمانت وام های خرد اش��تغالزایی 
زنان سرپرس��ت خانوار در ادامه آمده اس��ت.

الف(   در دهک های یک تا پنج درآمدی قرار 
داشته باشند.ب( توسط دستگاه ها و نهادهای 
تسهیلگر اش��تغال خرد نظیر ستاد ساماندهی 
مش��اغل خانگی، بنیاد برکت وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره(،   بنیاد مس��تضعفان یا 
نهادهای مشابه به یکی از بانک های عامل 
از جمله ملّی، توس��عه تع��اون، رفاه کارگران، 
صندوق کارآفرینی امید، و پست بانک معرفی 
شده باشند.ج( ناتوان بودن فرد وام گیرنده در 
معرفی ضامن به بانک توسط نهاد ارائه کننده 
تس��هیالت و بانک عامل محرز تش��خیص 
داده باشد.زنان سرپرست خانوار واجد شرایط 
یادشده، پس از معرفی شدن توسط نهادهای 
تسهیلگر اشتغال به معاونت ریاست جمهوری 
در ام��ور زنان و خانواده، توس��ط این معاونت 
به صندوق ضمانت س��رمایه گ��ذاری تعاون 
معرفی خواهند ش��د تا فرایند صدور ضمانت 

نامه تکمیل شود.

آیاهمهکودکانبایدواکسنآنفلوآنزا
تزریقکنند؟

رکس��انا منصورقناع��ی، اس��تاد بیماری های 
عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفت وگو با س��المت فارس در پاس��خ به 
این پرس��ش که »کدامی��ک از کودکان باید 
واکس��ن آنفلوآن��زا  تزریق کنن��د؟«، اظهار 
داشت: واکسن آنفلوآنزا برای تزریق بستگی 
به اولویت دارد. مس��لماً م��ا توصیه می کنیم 
کودکان زیر 2 و ۵ س��ال حتماً این واکس��ن 
را تزریق کنند اما بس��تگی ب��ه میزان وجود 
واکس��ن آنفلونزا در بازار، ای��ن موضوع فرق 
می کن��د.وی ادامه داد:کودکانی که ریس��ک 
باالتری دارند در اولویت بیشتری قرار دارند؛ 
مانن��د کودکان��ی که بیماری ه��ای زمینه ای 
مثل بیماری های قلبی، تنفسی، بیماری های 
دیابتی یا چاقی بیش از حد دارند یا در سنین 
باالتر کودکانی که آسپرین مصرف می کنند 
و درگیری های مزمن ریه دارند این کودکان 
حتم��اً باید واکس��ن آنفلون��زا را تزریق کنند.

اس��تاد بیماری ه��ای عفونی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی افزود:بقیه کودکان نیز 
براس��اس اولویت باید واکسن را تزریق کنند.
توصیه این است هرکسی که می تواند واکسن  
آنفلوآن��زا را  تزریق کند اما بس��ته به عرضه 
آن درب��ازار، گروه های مختلف فرق می کند. 
مسلماً واکسنی باید عرضه شود که مورد تأیید 
س��ازمان غذاوداروی ما باشد. منصور قناعی 
یادآور شد:واکس��ن هایی ک��ه تاکنون وجود 
داشته اند این آزمایش را پس داده اند. واکسن  
آنفلونزا ایرانی نیز اگر مورد تأیید سازمان غذا 
و دارو باشد باید این جواب را داده باشد؛ضمن 
اینکه واکس��ن باید چهار ظرفیتی باشد تا سه 
ظرفیت��ی؛ یعنی دو س��ویه آنفلونزای B و دو 

سویه آنفلونزای A را بپوشاند. 

طرحتغذیهرایگاندرمناطقکمتر
برخورداردرحالعملیاتیشدناست

رییس مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی 
وزارت آم��وزش و پرورش گفت: طرح تغذیه 
رای��گان در مناطق کم تر برخ��وردار در حال 
عملیاتی شدن است.مصطفی بابایی با انتشار 
پیام��ی در توییتر درباره اج��رای طرح تغذیه 
رایگان نوش��ت: با عزم دولت مردمی پس از 
س��ال ها وقفه، در راس��تای توجه به موضوع 
عدال��ت و اهمیت س��المت دانش آموزان به 
عنوان پیش نی��از آموزش، طرح توزیع تغذیه 
رای��گان در مناطق کم تر برخ��وردار در حال 
عملیاتی شدن اس��ت.وی افزود: در روزهای 
گذش��ته مدارس روس��تایی در دو شهرستان 

استان همدان اولین میزبان این طرح بودند.

شهرداریتمهیداتیبرایپخشزنده
برنامهجامجهانیتدارکببیند

حجت االس��الم س��ید محمد آقامیری عضو 
شورای اسالمی شهر تهران در جلسه شورای 
شهر تهران  با اشاره به مسابقات جام جهانی 
2۰22 در قط��ر گفت: ش��هرداری تهران به 
لحاظ حساسیتی که امروز در جامعه وجود دارد 
و هیجاناتی که در جهان وجود دارد، تمهیداتی 
را برای پخش زنده تلویزیونی در سطح شهر از 
جمله بوستان ها، سینماها و مراکز تجمع مردم 
به کار ببندد.وی با اشاره به تشکیل کارگروه 
جام جهانی در شهرداری تهران اظهار داشت: 
این کارگروه برای تولید محتوا تشکیل شده و 
بهتر است که گزارشی از فعالیت این کارگروه 
در ش��ورای شهر ارائه شود.سوده نجفی عضو 
شورای اسالمی شهر تهران نیز با بیان اینکه 
طبق قانون اساس��ی راهپیمایی بدون حمل 
سالح آزاد است گفت: دولت باید محل هایی 
را برای تجمعات ایجاد کند.وی افزود: طرحی 
در دوره قبلی برای الزام شهرداری تهران برای 
تعیین مکان برگزاری تجمعات تدوین شد اما 
این طرح رد ش��د.نجفی گفت: باید محلی در 
ش��رایط کنونی برای تجمعات ایجاد ش��ود؛ 
باید صدای مردم را ش��نید و ش��هرداری باید 
محلی را در فضایی بدون اغتشاش و با همه 
ش��اخص های الزم برای تجمعات به شورای 

شهر ارائه دهد.

بازداشت۴شرورمعروفدراسالمشهر
فرمانده انتظامی شهرس��تان اسالمش��هر از 
دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش معروف 
که با ش��رارت باعث ایجاد رعب و وحش��ت 
شهروندان اسالمشهری شده بودند، خبرداد.
س��رهنگ علی آقا کارخانه در تشریح جزئیات 
ای��ن خبر، گفت: مدتی قبل چند اوباش��گر با 
حضور در یکی از محالت اسالمش��هر اقدام 
به ایجاد رعب و وحشت برای ساکنان محله 
کرده بودن��د که به محض اطالع موضوع به 
پلیس، ماموران به محل اعزام شدند. اما این 
افراد که از حضور پلیس با خبر شده بودند، از 
محل متواری شدند.وی با بیان اینکه شناسایی 
و دستگیری این افراد در پوشش اجرای طرح 
امنیت محالت در دستورکار قرار گرفت، گفت: 
ماموران پلیس با استفاده از شگردهای خاص 
پلیس��ی، این افراد را که ج��زو اراذل و اوباش 
شناسنامه دار بودند، مورد شناسایی قرار داده و 
مخفیگاه آنان را نیز شناسایی کردند. کارخانه 
ب��ا بیان اینکه ماموران پ��س از هماهنگی با 
مقام قضائی در یک عملیات پلیسی موفق به 
دس��تگیری چهار نفر از اراذل و اوباش شدند، 
گفت: این افراد به مقر انتظامی منتقل ش��ده 
و در جریان بازجویی های انجام شده به جرم 
خود اعتراف کردند. همچنین از محل اختفای 
این افراد س��ه قبضه کلت کم��ری، 2۰ عدد 
فش��نگ جنگ��ی و هفت عدد قم��ه و  چاقو 

کشف و ضبط شد.

پیشبینی۱۸۰۰سایتاسکان
اضطراریدرپایتخت

معاون شهرس��ازی، خدمات ش��هری و امور 
بح��ران مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر 
تهران گفت: بر اس��اس طرح جامع تخلیه و 
اسکان اضطراری، باید 1۸۰۰ سایت تخلیه و 
اسکان در شهر تهران مکان یابی و تعریف شود.

رضا بصیری با بیان اینکه طرح جامع تخلیه 
و اسکان اضطراری در حوزه مدیریت بحران 
تعریف شده اس��ت، اظهار کرد: اگر تهران با 
فاجعه طبیعی که عمدتا زلزله ش��دید اس��ت، 
مواجه شود باید ببینیم چه حجمی از تلفات را 
خواهیم داشت و باید برای بازماندگان، تخلیه 
و اس��کان چه برنامه ای داشته باشیم؟معاون 
شهرس��ازی، خدمات ش��هری و امور بحران 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر تهران با 
اعالم اینکه اقدامات موثر و خوبی از س��وی 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران صورت 
گرفته اما کافی نبوده اس��ت، تصریح کرد: بر 
اساس اسناد باالدستی ملی باید برای دو تا سه 
میلیون نفر در تهران امکان تخلیه اضطراری 
فراهم کنیم.وی اضافه کرد: باید هزار و ۸۰۰ 
سایت را در داخل ش��هر تهران مکان یابی و 
برنامه فیزیکی برای آن تعریف کنیم که قطعًا 
مراحل تصویب داخل و خارج از شهرداری را 

به دنبال دارد.

اخبار

گروه اجتماعی: رئیس ش��ورای اس��المی 
شهر تهران از آمادگی خودروسازان داخلی 
برای تحویل ۷۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان 
س��ال به تهران خبر داد.به گزارش »عصر 
ایرانیان« مهدی چمران روز گذش��ته  در 

حاش��یه نود و نهمین جلسه شورای شهر 
تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه 
با خودروس��ازان داخلی اظهارداش��ت: سه 
شنبه هفته گذش��ته جلسه ای در مجلس 
شورای اسالمی برگزار  شد و در آن جلسه 
نتیجه گیری  شد که خودروسازان می توانند 
چه تعداد اتوبوس به تهران تحویل دهند.
وی ادامه داد: خودروس��ازان اعالم کردند 
که توانایی ساخت اتوبوس را دارند اما باید 

با آنها قرارداد بس��ته ش��ود و پس از پیش 
پرداخت، کارگاه آنها برای ساخت اتوبوس 
تجهیز ش��ود.رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران اظهارداش��ت که 12 س��ال اس��ت 
اتوبوس��ی توس��ط خودروس��ازان ساخته  
نش��ده و همین موضوع منج��ر به تداخل 
در سیس��تم اتوبوس سازی شده است.وی 
با بیان اینکه خودروس��ازان برای س��اخت 
دوباره اتوبوس به تجهیزات احتیاج دارند، 

گفت: خودروس��ازان گفتند ک��ه اتوبوس 
ه��ا 1۴ م��اه دیگر به چرخه م��ی آیند اما 
ب��رای این مدت نیز باید فکری اندیش��ید 
واگ��ن های مترو نیز کم اس��ت و حمل و 
نقل عمومی دچار مشکل می شود.چمران 
تاکید ک��رد: باید عالوه بر ۵۵۰ دس��تگاه 
اتوبوسی که در شهریور ماه بازسازی شدند 
فک��ر دیگری برای تامین اتوبوس ش��ود.
وی ادام��ه داد: همه خودروس��ازان اعالم 

کردند به ش��رط آنکه وزارت کشور مبلغی 
را پرداخت کند، می توانند ۷۰۰ اتوبوس را 
تا پایان س��ال تحویل تهران دهند.رئیس 
ش��ورای اسالمی ش��هر تهران یادآورشد: 
وزارت کش��ور قرارداد 2 ه��زار اتوبوس با 
شرکت عقاب بسته است و قرار است ۹۰۰ 
دس��تگاه به تهران تخصیص یابد اما فکر 
نمی کنم که این کار را بتوان تا پایان سال 

انجام داد.

اعالمآمادگیخودروسازانداخلیبرایتحویل۷۰۰اتوبوسبهتهران
رئیسشورایاسالمیشهرتهرانخبرداد؛

زندگیدرساختمانهایناایمنبالیجانپایتختنشینان
سهمایمنیدرزندگیشهروندان؛

گروه اجتماعی: اخبار ناخوش��ایند س��اختمان های ناایمن 
پایتخت از اخباری ویژه به عادی تبدیل شده است؛ تردد 
در مکان های ناایمن هم اینگونه اس��ت؛ این موضوع را 
می ت��وان به آس��انی از جمعی��ت زیاد ترددکنن��دگان در 
س��اختمان ها و مجتمع ه��ای تجاری ناایم��ن پایتخت 
دریافت.به گزارش »عصر ایرانیان« پایتخت با بیشترین 
جمعیت در بین کالن ش��هرهای کشور؛ معضالت خود 
را دارد؛ یکی از مش��کالت مشهود اینجا، ساختمان های 
ناایمن اس��ت؛ بر اساس آماری که به طور رسمی منتشر 
ش��ده است، در این کالن ش��هر تا کنون حدود 33 هزار 
س��اختمان ناایمن در حوزه آتش س��وزی شناسایی شده 
که از این تعداد 12۹ س��اختمان بس��یار خطرناک است؛ 
همچنین در ته��ران 2۰۰ گود رها ش��ده وجود دارد که 
از این تعداد، 33 گود پرخطر هس��تند.  حتما ش��هروندان 
خاطرات تلخ آتش سوزی ساختمان پالسکو را به یاد دارند 
و در س��ال جاری نیز حادثه متروپل آبادان را؛ اما آیا این 
خاطرات درس عبرتی برای مالکان شده است یا خیر و یا 
حتی شهروندان ایمنی و سالمت خود را به حضور در این 
س��اختمان ها ترجیح می دهند، یا خیر؟  سوالی که پاسخ 
آن از جمعیت زیاد تردد کننده در یک س��اختمان ناایمن 
پایتخت که نام آن از س��وی رئیس س��ازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران ش��هر تهران اعالم ش��ده، مش��خص 
است.  آمار ساختمان های ناایمن در حالی است که علی 
نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران از تش��کیل 22 گروه ارزیابی خطر ساختمان ها با 
اولویت س��اختمان های بندمرتبه و مهم خبر داده و گفته 
اس��ت که بر اس��اس تفاهم نامه ای که داشتیم 22 گروه 
ارزیابی س��اختمان ها با اولویت ساختمان های بندمرتبه و 
مهم تش��کیل خواهد شد.وی با بیان اینکه ارزیابی خطر 
این س��اختمان ها که تهیه شود به آمار تازه ای دست پیدا 
خواهیم کرد؛ اظهار داشت: این طرح با همکاری سازمان 
نظام مهندس��ی، راه و شهرس��ازی، سازمان آتش نشانی، 
معاونت فنی عمرانی و معاونت شهرس��ازی ش��هرداری 
تهران، وزارت کار با دبیری سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران ش��هر تهران با جدیت پیگیری می ش��ود.به گفته 
وی، دادس��تانی کشور هم پیگیر است؛ ضمن اینکه وزیر 
کش��ور هم دس��تورالعمل بس��یار خوبی را پس از حادثه 
متروپل ابالغ کرده اند که با این ابالغیه کار پیش خواهد 
رفت.نصیری در گفت و گویی که در یک برنامه رادیویی 
انجام ش��د، از ساختمان عالء الدین در منطقه 11 تهران 
به عنوان یک س��اختمان ناایمن در حوزه حریق یاد کرد 
و گفت: این پاساژ معیارهای استقرار و خروج جمعیت در 
صورت آتش س��وزی را ندارد و آتش سوزی های متعددی 
هم در این پاساژ اتفاق افتاده است.شاید شهروندان پاساژ 
پروان��ه یا همان پارکینگ پروانه ب��ا همه زیبایی هایش 
را به خاطر داش��ته باش��ند، جمعه بازاری که حتی محل 

تردد گردشگران خارجی، عالقه مندان به اجناس قدیمی 
و ته��ران گردان بود؛ بعد از اینکه ناایمنی آن مش��خص 
ش��د، برغم تالش ها، بسته ش��د و محل دیگری برای 
دستفروشان این بازار اختصاص یافت.این روزها سری به 
پاساژ عالء الدین، مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل 
و ل��وازم دیجیتال واقع در تقاط��ع خیابان های جمهوری 
اس��المی و حافظ، زده اید؛ مجتمعی عریض و طویل که 
حت��ی از ظاهر آن نیز می توان ناایمن بودن آن را حدس 
زد؛ مجتمع��ی ک��ه در هر ثانیه تعداد زی��ادی از افراد که 
عمدتا مردان جوان هس��تند ب��ه آن وارد و یا از آن خارج 
می شوند.آقای توکلی یکی از فروشنده های این مجتمع 
اس��ت؛ هنگام ورودش به ساختمان از او می خواهیم که 
با ما صحبت کن��د؛ از موضوع ناایمن بودن مجتمع آگاه 
اس��ت، می گوید اوضاع حتی بدتر از آن است که مردم و 
رسانه ها می دانند؛ ما که هر روز به  این محل می آییم 
بهتر می دانیم که ب��ا کوچکترین اتفاق، جمعیت زیادی 
کش��ته می ش��وند.از او می پرسیم که شما این ها را می 
دانی��د و باز هم ه��ر روز به این س��اختمان می آیید که 
م��ی گوید؛ اگر فردی تضمین ده��د که چک های ما را 
پرداخت کند، دیگر نم��ی آییم.فرد دیگری هم به گفت 
و گوی ما اضافه می ش��ود، می گوید بعد از آتش سوزی 
پالسکو و قبل از بستن خیابان های اطراف، شاهد ماجرا 
بوده اس��ت؛ معتقد است که عالء الدین هم به سرنوشت 
پالسکو مبتال می شود؛ می گوید: اینجا فقط پول را می 
شناس��ند، سالمتی و ایمنی از نظرشان مهم نیست.او که 
با برخی از مالکان پالس��کو آشنایی دارد، می گوید: اینها 
خرده فروش نیستند که از تعطیلی پاساژ و یا هزینه های 
ایمن سازی ضرر کنند؛ اما در برابر ایمن سازی مقاومت 

می کنند.به گزارش ایرنا، مراجعان این پاساژ برغم آگاهی 
از وضعیت س��اختمان، به آن ورود کرده بودند و به زعم 
خود، حضور در عالء الدین را اجتناب ناپذیر می دانستند و 
ایمنی و سالمت برایشان بی اهمیت بود. نصیری رئیس 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در همان 
گفت و گوی رادیویی، اظهار داش��ت که جلساتی درباره 
مجتمع عالء الدین برگزار ش��ده اما وجود مالکان متعدد، 
حضور جمعیت زیاد مردم، تنش های اجتماعی و مجاورت 
آن با مراکز درمانی و ترافیک به پیچیدگی های آن افزوده 
اس��ت.ُکندی روند ایمن سازی ساختمان های ناایمن در 
ش��هر تهران مشهود اس��ت؛ موضوعی که مهدی بابایی 
رئیس کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر تهران در یکی 
از جلسات صحن شورای شهر تهران به آن اشاره کرد و 
گفت: هر روز در گوش��ه و کنار این شهر در ابعاد کوچک 
و بزرگ شاهد رخداد حوادث و آتش سوزی در ساختمان 
ه��ا و اماکن ناایمن هس��تیم که جان و مال بس��یاری از 
شهروندان در پی آنها به خطر می افتد و در مواردی هم 
اخبار تأس��ف باری را به دنبال دارند.وی یادآور شده بود، 
حوادثی همچون فروریختن ساختمان پالسکو و انفجار 
کلینیک سینا مهر شمیران که از بی توجهی به اخطارهای 
مکرر، نب��ود ضمانت اجرایی و از همه مهم تر نداش��تن 
عزم و اراده راسخ در بین مسئولین ذی ربط برای تحقق 
دس��تورالعمل های ایمنی در شهر نشأت می گیرد.  عضو 
شورای  اسالمی شهر تهران تاکید کرده بود که فهرست  
12۹ س��اختمان، به عنوان ساختمان های بسیار پرخطر 
و بحرانی توس��ط سازمان آتش نشانی شناسایی شده اند 
ک��ه در صورت بروز حریق در آنها ب��ه دلیل بار تصرف، 
باراشتعال بس��یار زیاد، عدم رعایت اصول ایمنی و آتش 

نشانی و نداشتن هیچ گونه اقدام پیشگیرانه، تلفات جانی 
و مالی س��نگینی را به دنبال خواهند داشت، مطابق مفاد 
دستورالعمل پیوس��ت مصوبه »الزام شهرداری تهران به 
ایجاد س��امانه پایش ایمنی ساختمان های موجود شهر 
ته��ران در برابر خطر آتش س��وزی« به تفکیک مناطق 
ب��ه ش��هرداران مناط��ق 22 گانه جهت اب��الغ اخطار و 
دستورالعمل به مالکین ارایه شده است.آنچه مسلم است، 
نقص قوانین در ادامه روند ُکند ایمن سازی بی اثر نبوده 
اس��ت، نقصی که کمیته ایمنی ش��ورای شهر را ملزم به 
ایجاد کارگروهی برای احصای نواقص قانون برای ایمن 
سازی س��اختمان های قدیمی کرده است.رئیس کمیته 
ایمنی ش��ورای اس��المی ش��هر تهران در این خصوص 
به خبرن��گار ایرنا، گفت: در پی جلس��ات مختلفی که با 
مس��ئوالن اجرایی در حوزه  ایمنی شهر داشتیم، به ویژه 
س��ازمان آتش نش��انی، در موضوع رسیدگی به وضعیت 
س��اختمان های ناایم��ن قدیمی اعالم م��ی کردند که 
مشکل کمبود و نبود قوانین در این حوزه برای پشتیبانی 
الزم از سازمان آتش نشانی وجود دارد.او افزود: به همین 
دلیل کارگروهی تشکیل دادیم که نقص قوانین در  این 
حوزه را جمع آوری و احصاء کرده و پیش��نهادات الزم از 
طریق تصویب در شورای اسالمی شهر تهران به شورای 
عالی اس��تان ها ارسال و از طریق شورای عالی در قالب 
طرح به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.به گفته وی، 
پیش از این الیحه ای در وزارت کشور تهیه شوده بود اما 
متاسفانه چندین بار ویرایش شده و بعد از این ویرایش ها، 
الیحه ای متفاوت شد و حتی به مجلس شورای اسالمی 
نیز ارائه نشده است.بابایی با تاکید بر اینکه کمیته ایمنی 
در چنین شرایطی وظیفه دانست که به موضوع ورود کند، 
اظهار داشت: نخستین جلسه این کارگروه برگزار شده و 
حتی قرار شد که از کالن شهرهای کشور نیز افراد که به 
حوزه ایمنی مربوط هستند و قوانین این حوزه را آشنایی 
دارند، در کارگروه دعوت ش��وند تا طرح تدوین و پس از 
تصویب در شورای شهر، به شورای عالی استان ها ارسال 
ش��ود.بر اساس آمار بیشترین س��اختمان های ناایمن در 
مرکز شهر و مناطقی از جمله منطقه 11 تهران واقع شده 
اند؛ پاساژ آزاد یکی از مجتمع های تجاری قدیمی تهران 
بود که چندی پیش از س��وی مدیریت شهری پلمب شد 
و قرار اس��ت که طرح ایمنی را به شهرداری ارائه کنند تا 
پس از تایید اجرا و این مجتمع مجددا باز ش��ود؛  پلمب 
این مجتمع شاید آغاز دیر هنگام راهی باشد که قرار است 
پایان آن به افزایش ایمنی ش��هر و شهروندان ختم شود؛  
هرچند اخبار و عدم تغییر آمار ساختمان های فرسوده طی 
سال های گذشته حاکی از انباشته شدن مشکل ساختمان 
های ناایمن در سطح شهر دارد اما سخنان مسئوالن امر، 
امیدواری هایی را به ش��هروندان می دهد که قرار است 

ایمن سازی به شکل جدی تر مورد توجه باشد.

معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش 1۰درصدی 
تحقق بودجه در نیمه اول سال نسبت به روال گذشته 
گفت: ۴۸ پروژه مشارکتی ضررده با ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار در سنوات قبل اجرا شده است.به گزارش 
ف��ارس، لط��ف اهلل فروزن��ده معاون مال��ی و اقتصاد 
شهری ش��هرداری تهران در جلسه شورای اسالمی 
ش��هر تهران و در جریان برررسی حساب های درآمد 
و هزینه ش��هرداری تهران در م��اه های تیر، مرداد و 
شهریور س��ال 1۴۰1 با بیان اینکه در ثبت هزینه ها 
باید برنامه ریزی ش��ود، اظهار کرد: در بخش غیرنقد، 
فرآیند و ضوابطی وجود دارد. تصمیمات جدی در این 
زمینه گرفته ش��د و امالکی مشخص شد و مذاکراتی 
ص��ورت گرفته اس��ت؛ بنده نی��ز از ابت��دای ورود به 

معاونت مذاکراتی با بانک ش��هر داشته ام. همچنین 
ب��ا معاونت عمرانی نیز در ای��ن زمینه به جمع بندی 
رس��یده ایم.وی با بیان اینکه ش��هرداری س��ه پروژه 
بزرگ شامل پروژه یادگار امام)ره(، شهید بروجردی و 
شهید شوشتری را در حال اجرا دارد، خاطرنشان کرد: 
در تالش هستیم که ۶۰ درصد از اعتبار این پروژه ها 
را از محل منابع غیر نقد تأمین کنیم. 1۰ هزار میلیارد 
توم��ان منبع غیرنقد هم از محل امالک مناطق جمع 
بندی ش��ده اس��ت.فروزنده با اعالم اینکه امالک با 
ش��رایط مناسب به فروش رفته و امالک فعلی مساله 
دار اس��ت، یادآور شد: در زمینه بدهی های بانکی نیز 
نهادها و دس��تگاه ها بیشتر طلبکار هستند تا بدهکار. 
ب��ا این وجود همت ما این اس��ت ک��ه هدف گذاری 

خوبی در بخش غیر نقد داش��ته باش��یم.معاون مالی 
و اقتصاد شهری ش��هرداری تهران با تأکید بر اینکه 
تحقق درآمدهای پایدار در مناطق در کارنامه عملکرد 
ش��هرداران مهم بوده است، تصریح کرد: شهردار هر 
هفته جلس��ه درآم��دی دارد و م��وارد را پیگیری می 
کن��د. امیدواری��م با تغییرات ایجاد ش��ده برنامه ها را 
به خوب��ی اجرا کنیم.وی تأکید کرد: در ۶ ماه ابتدایی 
س��ال معموال 3۰ درصد از اعتبارات محقق می شود 
و این افتخار اس��ت که تیم جدید، تحقق بودجه را از 
3۰ به ۴۰ درصد رسانده که با وجود حمالت سایبری 
و اغتشاش��ات این تحقق درآمد انجام ش��ده اس��ت. 
تکلی��ف م��ا ۵۰ هزار میلیارد تومان اس��ت و اگر قرار 
است گزارش تصویب شود باید بر همین محور باشد. 

تالش ما این است که هدف گذاری شهردار به نتیجه 
برس��د و بر اساس چارچوب اقدام کنیم و امور را پاک 
و طاهر پیش ببریم.فروزنده با اش��اره به بدهی هشت 
هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، خاطرنش��ان کرد: 
این مبالغ باید از محل تهاتر پرداخت ش��ود که نیاز به 
همکاری دارد. در گذش��ته ۴۸ پروژه مشارکتی با ۵۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار اجرا شده که در مجموع به 
دالیل مختلف ضررده بوده اس��ت. گروهی تش��کیل 
داده ای��م تا این پروژه ها تعیین تکلیف ش��ود و باید 
در این زمینه همت کنیم.وی در ادامه یادآور ش��د: با 
همایش س��رمایه گذاری که پیش از این برگزار شد، 
تعدادی پروژه برای مش��ارکت با حس��اب و کتاب و 

قرارداد محکم مشخص کرده ایم.

افزایش ۱۰درصدی تحقق بودجه شهرداری در نیمه اول سال جاری

توصیههایمهمپزشکیبرایجلوگیریازابتالبه»آنفلوآنزا«
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی بر تاثیر مثبت پوشاندن دهان و بینی 
با ماسک بر کاهش ابتال به آنفلوآنزا تاکید کرد.به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، این روزها وی��روس آنفلوآنزا زودتر از 
زمان مرسوم میهمان جامعه ما شده و شیوع این بیماری 
ویروسی و کش��نده در حال گسترش چشمگیر است؛ به 
طوری که هرروز ش��اهد ابتالی تع��داد زیادی از افراد در 
سنین مختلف هستیم.آنفلوآنزا ضمن اینکه یک بیماری 
قابل انتقال از طریق ترش��حات تنفس��ی و انتقال سریع 
از ف��رد آلوده ب��ه ویروس به دیگر افراد اس��ت،فرد مبتال 
را خیلی س��ریع زمینگیر کرده و تب ش��دید و بدن درد و 
ضعف عمومی از نش��انه های بالینی این بیماری اس��ت.
متخصصان پزش��کی و به ویژه متخصصان بیماری های 
عفونی جملگی بر رعایت بهداشت فردی و شیوه نامه های 
مرس��وم تاکید دارند  و توصی��ه می کنند افراد مختلف در 

صورت امکان واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.در این راستا 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی بر تاثیر مثبت پوشاندن دهان و بینی 
با ماسک بر کاهش ابتال به آنفلوآنزا تاکید کرد.این مرکز 
با اش��اره به اینکه در راس��تای مراقبت و کنترل بیماری 
آنفلوانزا و سایر بیماری های واگیر شدید تنفسی و کاهش 
حساسیت عمومی نسبت به رعایت اصول بهداشت فردی 
و عمومی، ایجاد آمادگی های الزم با ش��روع فصل سرما 
الزامی است، ۶ کار اساسی در کنترل و پیشگیری از انتقال 
و انتش��ار بیماری های تنفسی، را به این شرح اعالم کرد: 
پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفه و یا عطسه کردن) 
ترجیحاً اس��تفاده از ماس��ک یکبار مصرف(- شستشوی 
م��داوم و مکرر دس��ت ها )ترجیحاً ب��ا آب و صابون و به 
طریقه صحیح (- نوشیدن آب و مایعات کافی و استراحت 
کردن- اس��تفاده از داروهای ضد ویروسی در صورتی که 

سیستم ایمنی آسیب پذیری داشته باشید و بنا به تشخیص 
و تجویز پزش��ک- عدم استفاده خودسرانه داروهای آنتی 
بیوتی��ک؛ این داروها بر روی س��رماخوردگی و آنفلوانزا و 
بیماری های ویروسی تاثیری ندارند- پرهیز و عدم حضور 
در اماکن عمومی و تجمعات- مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداش��ت در ادامه هفت راه اساس��ی برای 
جلوگیری از ابتال به بیماری آنفلوانزا و سایر بیماری های 
واگیر شدید تنفسی را چنین عنوان کرد: دریافت واکسن 
سالیانه آنفلوانزا باالخص اگر در گروه های حساس و آسیب 
پذی��ر و در معرض خطر قرار داری��د- اجتناب و دوری از 
افرادی که مبتال به بیماری) واگیر( هستند )رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و پرهیز از تماس غیر ضروری.(- اجتناب 
و پرهیز از تماس دست ها ) قبل از شستشو و ضد عفونی 
کردن آنها( با چشمها، دهان و بینی؛ زیرا ممکن است ازاین 
طریق عوامل بیماری زا وارد بدن شما شوند- تمیزکردن و 

گندزدایی کردن مداوم و مکرر وسایل و سطوح مشترک 
در خانه باالخص زمان��ی که فرد بیماری در خانه حضور 
دارد- شستشوی مداوم و مکرر دست ها) با آب و صابون 
و یا اس��تفاده از مواد ضدعفونی کننده- تهویه مناسب و 
مطلوب هوای محل زندگی و اس��کان- پرهیز از تماس 
بدون حفاظت با پرندگان و سایر حیوانات و باالخص الشه 

پرندگان و حیوانات تلف شده.
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اقتصاد خرد

راهاندازیسامانهمانیتورینگ
صادراتمرکباتبهچین

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از راه اندازی 
سامانه مانیتورینگ صادرات مرکبات به چین 
خبر داد و گف��ت: بازار چین به روی مرکبات 
ایران باز ش��ده است.به گزارش عصرایرانیان 
به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، 
شاهپور عالیی مقدم در گفتگویی از صادرات 
سه هزار و ۷۰۰ تن نارنگی و دو هزار و 3۰۰ 
تن کیوی خبر داد و اظه��ار کرد: امید داریم 
با توجه به س��ازوکارهای ایجاد ش��ده برای 
ص��ادرات و خری��د تضمینی مرکب��ات رونق 
خوبی برای مرکبات در مازندران داشته باشیم.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه مانیتورینگ 
ص��ادرات مرکبات به چین اظه��ار امیدواری 
کرد؛ با راه اندازی این س��امانه و شناسنامه دار 
ک��ردن مرکبات ص��ادرات خوب��ی در آینده 
نزدیک داشته باشیم.عالیی مقدم با اشاره به 
اینکه باز ش��دن بازار چی��ن بر روی مرکبات 
ایرانی باعث توسعه روند صادرات خواهد شد، 
افزود: از جمله مش��کالت موج��ود در بحث 
صادرات در سال های گذشته نبود بسترهای 
صادراتی چون شناس��نامه دار کردن مرکبات 
بوده است که از این رو جهاد کشاورزی در این 
زمینه ورود و در بخش سورتینگ، بسته بندی ، 
لیبل زنی مش��کالت موجود را در حال حاضر 

رفع کرده است.

کاهش۱۰درصدیقیمتبرنجخارجی
درراهاست

عضو هیئت مدی��ره انجمن برنج گفت: بنابر 
آمار از ابتدای س��ال تا شهریور ۷۰۰ هزار تن 
برنج وارد شده است و می توان شاهد کاهش 
قیمت این محصول در ب��ازار بود.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، کریم اخوان اکبری گفت: 
در ابتدای فصل برداش��ت قیمت برنج داخلی 
دچار نوس��ان ش��د که با رکود بازار ، کاهش 
جزئی در نرخ محصول رخ داد.به گفته وی، با 
توجه به آنکه برداشت برنج هندی به تازگی 
آغاز ش��ده اس��ت، احتمال کاهش نرخ وجود 
دارد. همچنین برداشت برنج پاکستانی هنوز 
انجام نشده و کماکان قیمت های قدیم حفظ 
شده است.اخوان اکبری قیمت کنونی هر کیلو 
برنج طارم هاش��می در شمال را کمتر از 1۰۰ 
هزار تومان و برنج پرمحصول ۴۰ تا ۶۰ هزار 
توم��ان اعالم کرد.عضو هیئت مدیره انجمن 
برن��ج گفت: برآوردها حاکی از آن اس��ت که 
قیم��ت برنج ایرانی در همین حد باقی بماند، 
ن��رخ برنج خارجی با عرض��ه انبوه 1۰ درصد 
کاهش خواهد داش��ت.به گفته وی، بنابر آمار 
از ابتدای مهر تا اواسط شهریور ۷۰۰ هزار تن 
برنج وارد شده است، پیش بینی می شود که 
تا پایان س��ال به یک میلیون و 2۰۰ تا یک 

 میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.

گردشمالیرسمیتجارتالکترونیک
کشوریکهزارو23۰همتاست

سرپرس��ت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
گفت: مطاب��ق آمارهای س��ال 1۴۰۰ جمع 
گ��ردش مالی رس��می تج��ارت الکترونیک 
)ه��زار  هم��ت   23۰ و  یک ه��زار  کش��ور 
میلیارد تومان( اس��ت.به گزارش ایرنا، امین 
کالهدوزان اظهار کرد: مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک همه س��اله طبق قانون گزارش 
رسمی تجارت در این حوزه را منتشر می کند 
ک��ه آخرین آمار آن مربوط به س��ال 1۴۰۰ 
است.وی گفت: مطابق آمارهای سال 1۴۰۰ 
جمع گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک 
کش��ور یک هزار و 23۰ همت )هزار میلیارد 
تومان( اس��ت؛ این آمار مربوط به شرکت ها 
و کس��ب و کارهایی اس��ت که ن��زد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت شناس��نامه داشته، 
»اینماد« گرفت��ه یا عضو اتحادیه هس��تند 
و بر این اس��اس مورد پای��ش قرار گرفته و 
از حمایت ه��ای موجود بهره مند می ش��وند.
سرپرس��ت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
اظهار کرد: مطابق این گزارش، گردش مالی 
تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در 
سالی که گذش��ت بین 2۵ تا 3۰ همت بود 
که ح��دود 2.۷ درص��د از کل گردش مالی 
تجارت الکترونیک کشور را شامل می شود؛ 
در این میان حتی اگر تبلیغات، اس��توری ها 
و غیره در فضای اینس��تاگرام را به این رقم 
اضافه کنیم حدود 3.۵ درصد از گردش مالی 
در این حوزه را ش��امل خواهد ش��د.وی به 
اثرگذاری و درگیر شدن افراد در شبکه های 
اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: تخمین 
زده می ش��ود بین 3۰۰ ت��ا 3۵۰ هزار نفر در 
اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته 
باش��ند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار ش��غل را 

شامل می شود.

اخبار

رشدصادراتلوازمخانگیکوچک
در۶ماهامسال

معاون صنایع عمومی وزارت صمت از رشد 
3۴ درصدی صادرات لوازم خانگی کوچک و 
سبک در کشور طی شش ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
خب��ر داد.به گ��زارش مهر، محم��د مهدی 
ب��رادران با بی��ان اینکه به ط��ور کلی روند 
صادرات کشور طی یک ساله اخیر رو به رشد 
بوده است، اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی 
کوچک و س��بک در کشور طی شش ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در 
س��ال گذشته رشد 3۴ درصدی داشته است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت همچنین 
با بیان اینکه وضع و افق پیش روی صنعت 
و تجارت ایران خوب و رو به روش��نی است، 
افزود: امید م��ی رود با تالش های روزافزون 
تمامی تولیدکنن��دگان، صنعتگران و فعاالن 
اقتص��ادی بت��وان از طری��ق رش��د تولید و 
ص��ادرات وضعیت اقتصاد مملکت به معنای 
واقعی ش��کوفا و بهبودی پیدا کند.وی ادامه 
داد: با توجه به اینکه امروز کشور نیاز به امید 
و نشاط دارد از این رو روایت ها در حوزه های 
مختلف اقتصادی از قبیل اش��تغال، تولید و 
صادرات نی��ز باید امیدبخش باش��د.برادران 
گفت: امس��ال همه تن��وع و افزایش تولید و 
همچنین صادرات را در کشور شاهد هستند 
و آمارهای سازمان های متولی نیز بیانگر این 
موضوع اس��ت. صادرات مزیت های زیادی 
برای کش��ور دارد که اش��تغال، رونق تولید، 
ارزآوری، تحریک رشد اقتصادی و بسیاری 

موارد دیگر از جمله این مزیت هاست.

اُفت۶۷درصدیوارداتشمشفوالدی
آمار واردات زنجیره فوالد از ش��مش فوالد 
تا ان��واع مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن 
اسفنجی نش��ان می دهد که عالوه بر صفر 
شدن واردات آهن اسفنجی و اسلب به کشور، 
در نیمه نخست امسال میزان واردات شمش 
فوالد )فوالد میانی( با بیش��ترین میزان افت 
واردات نس��بت به مدت مشابه سال 1۴۰۰، 
حداقل می��زان واردات فوالدی ها را به خود 
اختصاص داده است.به گزارش ایسنا، در نیمه 
نخست امسال میزان واردات مجموع مقاطع 
طویل تخت 1۴ درصد، محصوالت فوالدی 
1۵ درصد، مجموع مقاطع تخت 2۰ درصد و 
میزان واردات شمش فوالد ۶۷ درصد نسبت 
به آمار واردات آن ها در مدت مش��ابه س��ال 
گذشته کاهش داشته  است. این در حالیست 
که واردات آهن اس��فنجی همچنان  در این 
مدت صفر بوده است.بیشترین میزان واردات 
فوالدی در  مدت مذکور سال جاری مختص 
محص��والت فوالدی مع��ادل 3۵1 هزار تن 
است که نسبت به میزان واردات آن در مدت 
مشابه سال گذشته معادل ۴12 هزار تن، 1۵  
درصد کمتر شده است.میزان واردات مقاطع 
تخ��ت فوالدی نی��ز در نیمه ابتدایی س��ال 
جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
1۴ درصد کمتر ش��ده و از 3۶1 هزار تن در 
مجم��وع واردات طی ش��ش ماهه 1۴۰۰ به 
31۰ هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده 
که ۷1 هزار تن آن در مرداد ماه وارد ش��ده 
اس��ت. مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد 
ش��ده ظرف ش��ش ماهه 1۴۰1 نس��بت به 
همین مدت در سال گذشته 2۰ درصد کمتر 
شده و از ۵1 هزار تن به ۴1 هزار تن )۷۰۰۰ 
تن در مرداد ماه( رس��یده است.طبق آمار، در 
واردات شمش فوالدی، طبق روال، همچنان 
میزان واردات اس��لب صفر ثبت ش��ده است 
ام��ا 1۰۰۰ تن بیلت وبل��وم در مردادماه وارد 
کشور ش��ده و مجموع واردات شمش فوالد 
را در مجم��وع همی��ن 1۰۰۰ تن ثبت کرده 
اس��ت. بنابراین مجموع واردات فوالد میانی 
به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
)3۰۰۰ ت��ن( ۶۷ درصد افت کرده اس��ت.در 
نهایت نیز همچنان طی روال سال های اخیر، 

واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

رشد۱۰۰درصدیتوسعهناوگانریلی
درسهماههدومسالجاری

مدیر عامل شرکت راه آهن از ورود ۴۰۷ واگن 
باری و ۶ لکوموتیو به ناوگان ریلی کش��ور در 
3 ماهه دوم س��ال جاری خبر داد .به گزارش 
صداو سیما، سید میعاد صالحی اظهار کرد: با 
وجود بدهی های چند ده میلیون یورویی ارزی 
و میلی��اردی ریالی و تحریم ه��ای داخلی در 
حوزه های تخصیص بودجه و ... با تالش های 
ش��بانه روزی مجموعه راه آهن، پیشرفت های 
قابل توجهی در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان 
حمل و نقل ریلی کسب کردیم.معاون وزیر راه 
و شهرسازی گفت: طبق برنامه ششم توسعه 
باید ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حمل ونقل 
ریلی تخصیص می یافت، اما این اتفاق نیفتاد.
صالحی افزود: اینک در س��ه ماهه دوم سال 
1۴۰1 که ثمرات آن را امروز ش��اهدیم برای 
توسعه حمل ونقل ریلی کشور ۴۰۷ واگن باری 
و ۶ لکوموتیو به ناوگان ریلی کشور افزوده شده 
که در مقایس��ه با 3 ماهه دوم سال گذشته با 
رشد بیش از 1۰۰ در صدی همراه شده است.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
گفت: خودروس��ازان ب��ا مدیریت صحیح، 
کیفی س��ازی محصول و انعقاد ق��رارداد با 
قطعه سازان متنوع و متعدد به سمت کاهش 
زیان انباش��ته حرکت کنند ت��ا هزینه های 
باالس��ری آن ه��ا کاهش یابد.ب��ه گزارش 
خان��ه ملت،حجت اله فیروزی با اش��اره به 
ضرورت کاهش قیمت تمام ش��ده خودرو، 
گفت: دو نکته اساسی در صنعت باید مدنظر 

قرار گیرد؛ نخست اینکه هر کارخانه ای به 
ویژه خودروسازی ها  باید قیمت تمام شده 
محصول تولیدی خ��ود را کاهش دهند تا 
امکان رقابت در بازار را داشته باشند، دومین 
نکته ای که در این صنعت باید در دستورکار 
قرار گیرد، توجه به کیفیت است به گونه ای 
که خودروی باکیفیت و با قیمت مناس��ب  
به بازار عرضه ش��ود.وی با بیان اینکه هر 
محصولی برای رقابت در ب��ازار باید به دو 

شاخص قیمت و کیفیت توجه کند، افزود:  
هرچند سایر شاخص ها مانند خدمات پس 
از فروش نیز در جلب مشتری اثرگذار است 
اما خودروسازی ها باید علیرغم ارتقا کیفیت، 
قیمت تمام شده  خودروها را کاهش دهند 
تا خرید محصوالتشان جذابیت داشته باشد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلسبا 
بیان اینکه خودروسازان نباید زیان انباشته 
خ��ود را از جیب مردم جبران کنند، تصریح 

کرد: در شرایط کنونی جامعه کشش افزایش 
قیمت ندارد، حتی برخی خودروهایی که با 
قیمت پایه در بورس عرضه شدند، نیز مورد 
استقبال قرار نگرفتند و این موضوع بیانگر 
این اس��ت که بازار کشش قیمتی باالتر از 
نرخ فعلی را ندارد. ممکن است افراد از روی 
الزام و اجبار خودروهایی را با قیمت بیش از 
ارزش واقع��ی خریداری کنند اما این خرید 
ناشی از اجبار یا قیمت های کاذب بازار است. 

فیروزی ادامه داد: بهتر اس��ت خودروسازان 
با مدیریت صحیح، کیفی سازی محصول، 
انعقاد قرارداد با قطعه سازان متنوع و متعدد 
به سمت کاهش زیان انباشته حرکت کنند 

تا هزینه های باالسری آن ها کاهش یابد.

خودروسازاننبایدزیانانباشتهخودراازجیبمردمجبرانکنند
عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس:

چگونهتحریمراخنثیکنیم؟
تنوعسازیسبدصادراتیراهکاریبرایمقابلهباتحریم

زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع محدود باشد، در 
صورتی که اتفاق خاصی رخ دهد آسیب بزرگی به صادرات 
و اقتصاد وارد می شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر 
و با بازگش��ت تحریم ها شاهد بودیم.به گزارش مهر، رضا 
فاطمی امین وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان 
برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته، مورد 
بی توجهی واقع ش��ده است. »عدم پیچیدگی اقتصادی« 
مس��أله ای است که اگرچه از س��وی دولت ها و مسئوالن 
مختلف طی س��الهای گذش��ته مورد انتقاد قرار گرفته اما 
در مقام عمل، سیاس��ت خاصی برای گ��ذر از این چالش 
و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است.
عمده روشی که می توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی 
را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصوالت صادراتی است؛ 
در واقع بر اساس »نظریه پیچیدگی« هر قدر محصوالت 
تولیدی و صادراتی یک کش��ور پیچیده تر باشند و تنوع و 
فراگیری باالتری داش��ته باشند، آن کشور رشد اقتصادی 
پایدارتر و درآمد س��رانه بیش��تری خواهد داشت؛ در واقع 
ش��اخص پیچیدگی اقتصادی نش��ان می دهد که چطور 
تنوع صادرات می تواند نمایانگر اختالف توس��عه یافتگی 
اقتصادی آشکار بین کش��ورها باشد. این شاخص نسبت 
به سایر شاخص ها )مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی( 
بهتر و دقیق تر می تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت های 
اقتصادی یک کش��ور را بازتاب دهد که بر همین اساس، 
کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، 
۵ کشور با بیش��ترین پیچیدگی اقتصادی در سال 2۰1۹ 
بوده اند.در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان 
می دهد که در خالل ۵۰ س��ال اخیر وضعیت کش��ور در 
مقایسه با سایر کش��ورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته 
مطابق با پتانس��یل ها جل��و برود؛ آنطور که کارشناس��ان 
اقتص��ادی می گویند در حال حاضر اق��الم کمتر از 3۰۰ 
قل��م کاالی ایرانی ۹۰ درصد از س��هم اقالم صادراتی را 
در اختیار دارند. اس��ت. ضم��ن اینکه اصلی ترین کاالها و 
محصوالت صادراتی ما محدود به محصوالت پتروشیمی، 
صنایع معدنی و برخی از محصوالت کش��اورزی و صنایع 
غذایی اس��ت.برای ارزیابی دقیق تر باید به وضعیت س��بد 
صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که 
بخ��ش عمده ای از محصوالت این س��بد متمرکز بوده و 
اختصاص به کاالهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون 
پروپان مایع ش��ده، متانول، بوتان مایع ش��ده، گاز طبیعی 
مایع شده و پلی اتیلن گرید فیلم دارد.از سویی دیگر مقاصد 
صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه ای که 
طبق گفته غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران 
حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام 
می شود.ش��افعی این موضوع را عاملی برای نرس��یدن به 
جایگاه مناس��ب در زنجیره ارزش جهانی می داند و معتقد 
اس��ت که عدم تنوع بخش��ی به محص��والت و مقاصد 
صادراتی، به جایگاه کش��ور از نظ��ر درجه اعتبار بازار بین 
المللی خدشه وارد کرده اس��ت.این گزاره ُمهر تأییدی بر 
عدم توجه دولت ها به توسعه سبد صادراتی کشور می زند و 
ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان 

مقاومت پذیری و کاهش آسیب پذیری را بیان می کند.
سبد صادراتی چگونه متنوع می شود؟ ���

نکته قاب��ل توجه اینکه اگر دولت س��یزدهم به صورت 
واقع��ی به دنبال اجرای این سیاس��ت اس��ت باید بداند 
که س��بد متمرکز صادراتی ای��ران زمانی می تواند متنوع 
ش��ود که اقتصاد کشور به س��مت صادرات محور بودن 
حرکت کن��د زیرا در داخل کش��ور محصوالت متنوعی 
تولید می ش��ود اما مقیاس صادراتی ب��رای این تولیدات 
وجود ندارد و بس��یاری از کاالها فق��ط برای تأمین نیاز 
داخل تولید می شود.در این ارتباط محمد الهوتی رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که »برای تنوع 
ب��ازار و تنوع کاالیی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت 
به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی 
هس��تیم«.وی تاکید می کند که »وقتی ۵۰ درصد سبد 
کاالیی ما را پتروش��یمی ها در اختیار دارند که مواد اولیه 
کارخانه ها و کاالهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت 
از صنایع پایین دس��تی سعی کنیم که زنجیره های تولید 
را مرحله به مرحله ایجاد کنیم . . از این طریق اس��ت که 
می توانیم تنوع کاالیی باال و ارزش افزوده باالتری داشته 
باشیم«.الهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی 
اشاره می کند و معتقد است که »حداقل کاری که با توجه 
به این ش��رایط می توان انجام داد آن است که صادرات 
به کش��ورهای همسایه را به سمت محصول و کاالهای 
س��اخته شده س��وق دهیم. همچنین همانطور که بارها 
از س��وی مقامات مسئول اعالم ش��ده، بازارهای هدف 
صادراتی را 1۵ کشور همسایه به عالوه چین و هند قرار 
دهی��م. در عین حال تعرفه های ترجیحی نیز می تواند به 
کمک صادرات بیای��د و هزینه ها را برای صادرکنندگان 
کاهش دهد«.نکته دیگر که برای صادرات محور ش��دن 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که عالوه بر حمایت 
صنایع پایین دس��تی و بازاریابی، باید صدور یک ش��به 
بخشنامه و قانون همچون ایجاد محدودیت یا ممنوعیت 
صادرات کاالها از ادبیات اقتصادی کش��ور حذف شود و 
در ادامه زمینه برای واردات و یا حتی تولید ماشین آالت 
برای به روزرسانی خطوط تولید به ویژه تولید دانش بنیان 

فراهم شود.همچنین توجه ویژه به صادرات محور شدن 
اقتصاد ایران در برنامه های باالدستی نکته دیگری است 
که از س��وی فع��االن اقتصادی مورد تاکی��د قرار گرفته 
است؛ ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط 
تاکی��د می کند ک��ه »افزایش صادرات نی��از به افزایش 
تولی��د کاالی باکیفیت دارد. برنامه ریزی برای همکاری 
بلندمدت با همسایگان و در نظر گرفتن تحوالت سیاسی 
و اقتصادی در این زمینه نقش��ی مه��م ایفا می کند. در 
ش��رایطی که پیش بینی می شود قدرت اقتصادی جهان 
در س��ال های آینده تغییر کند جبران عقب افتادگی های 
اقتصادی در برنامه هفتم توسعه می تواند اقتصاد ایران را 

به جایگاه واقعی خود برساند«.
دولت سیزدهم چه می کند؟ ���

بر این اساس، آنطور که فاطمی امین گفته، تنوع بخشی 
ب��ه محصوالت صادراتی و توجه به صادرات محصوالت 
با فن��اوری باال از جمله کاالهای دانش بنیان به صورت 
ویژه م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. طب��ق اعالم وزیر 
صمت، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست 
گذاری کرده اس��ت، به گونه ای که »طبق برنامه ریزی 
های انجام ش��ده تا س��ال 1۴۰۴ رتبه ایران در شاخص 
پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در 
این راستا سعی می کند زیرساخت های تجارت که همان 
ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت های 
لجس��تیک و انتقال پول اس��ت را فراهم کند«.در همین 
ارتباط علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران چندی پیش گفته بود که برای تنوع بخشی سبد و 
مقاصد صادراتی بازارها را بر اس��اس دو نگاه -اقتصادی 
و سیاس��ی- منطقه بندی و دس��ته بندی ک��رده اند. به 
گفته پیمان پاک، »در حوزه سیاسی کشورهایی که طی 
سالهای گذش��ته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و 
اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کش��ورهای 
دارای اقتص��اد مکمل با ما و درص��د موفقیت کاالهای 
ایران��ی از نظر حجم کاال و حجم بازار در آن کش��ورها 
مدنظ��ر قرار دارد«.آن طور که رئیس س��ازمان توس��عه 
تجارت گفته »در برنامه ای که برای نقش��ه راه توس��عه 

صادرات داریم بیش از ۴۰ کش��ور را مد نظر قرار داده ایم 
که در 22 گس��تره جغرافیایی هس��تند. عدد و رقم های 
مرب��وط به تجارت با این مناطق را نیز مش��خص کرده 
ایم؛ ب��ه این معنا که ب��رای 3۵- ۴۰ میلیارد دالری که 
می خواهیم در ۴ س��ال آینده صادرات داشته باشیم نقاط 
ه��دف تعیین کرده ایم و زیرس��اخت ها را در حوزه حمل 
و نقل، جریان های توس��عه بازار، سیستم بانکی، نظامات 
تعرفه ای و توسعه داده ایم«.همچنین به گفته پیمان پاک 
دولت س��یزدهم تاکید زیادی روی فعال سازی عضویت 
ایران در اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای و البته رفتن به 
سمت تجارت ترجیحی و آزاد دارد، در همین راستا نیز با 
برگزاری جلسات فشرده، برقراری تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا تا سال آینده نهایی خواهد شد. از سویی 
دیگر نیز ایران عضو پیمان ش��انگهای شده که از همین 
ابزار می تواند برای توسعه بازارهای صادراتی خود استفاده 
کند.طبق گفته مس��ئوالن سازمان توسعه تجارت ایران، 
تجارت ترجیحی با اندونزی احیا و به زودی امضا می شود. 
برای راه اندازی تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، غرب 
آفریقا و شرق اروپا برنامه ریزی انجام شده است.همچنین 
آن ط��ور که پیمان پاک اعالم کرده »از ابتدای س��ال تا 
ام��روز ۴۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمدند و هفته 
آینده نیز 31 مدیر خرید از ش��رکت های بزرگ روس��یه 
و بالروس ب��ه تهران می آیند تا توافق��ات مهمی انجام 
شود«.موضوع دیگر نیز که در دستور کار دولت سیزدهم 
قرار گرفته، تکمیل زنجیره های صادراتی اس��ت؛ پیمان 
پاک در این رابطه می گوید »در حال حاضر یک س��ری 
محصوالت س��نتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فوالد و 
… صادر می ش��ود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما 
بن��ا نداریم جلوی صادرات ای��ن محصوالت را بگیریم و 
قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت 
تکمیل زنجیره هاس��ت. هم اکنون برنامه این است که 
تمام سیاست های تشویقی صرف زنجیره ها شود و صرف 
محصوالت باالدس��تی و خام نش��ود. برای شکل گیری 
زنجیره ها باید سیاست های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی 
اگر به کشوری پتروشیمی صادر می شود کاالهای پایین 
دس��ت نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل 
زنجیره ها بس��یار تاکید کرده ایم«.بر اساس این گزارش، 
زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت 
کاالیی محدود باش��د، در صورتی ک��ه اتفاق خاصی در 
ی��ک برهه از زمان رخ دهد، آس��یب بزرگی به صادرات 
و اقتصاد وارد می ش��ود که نمونه آن را نیز طی ۴ س��ال 
اخیر و با بازگش��ت تحریم های اقتصادی ش��اهد بودیم.
شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها 
را محدود می کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در 
حال وقوع اس��ت، اولین راه ب��رون رفت از این وضعیت، 
تنوع بخش��ی به س��بد صادراتی و فاصله گرفتن از خام 
فروشی و کاالهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع 
نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی 
محقق می شود و می تواند تبعات تحریم بر صادرات را به 

حداقل برساند.

مدیرعامل ش��رکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی گفت: کاهش 
تقاضا همچنان ملموس و باعث ایجاد بازار رقابتی بین ش��رکت های تولید 
کننده شده است.به گزارش صداوسیما، علیرضا شرفی با بیان اینکه مشکلی 
در زمین��ه واردات روغ��ن نداریم، افزود: همزمانی ری��زش قیمت روغن در 
بازار های جهانی با رفع موانع صادرات روغن از مالزی و اندونزوی با تسهیل 
روند صادرات روغن آفتاب گردان از روس��یه و اوکراین، دست به دست هم 
داده تا شاهد کاهش قیمت روغن خام در بازار جهانی باشیم.وی با اشاره به 
کاهش قیمت پایه صادراتی روغن پالم در اندونزوی افزود: کاهش قیمت بر 
اس��اس ساختار مالیات صادرات فعلی، تاثیر می گذارد و باعث شده است که 
روغن خام پالم اندونزی نس��بت به مالزی رقابتی تر شود.مدیرعامل شرکت 
تعاون��ی فرآوری روغن و دانه های روغنی، تقاضا برای خرید روغن در بازار 

داخلی را کاهش��ی دانس��ت و تصریح کرد: توان خرید مردم، افزایش تولید، 
توزیع کاال و اطمینان مص��رف کنندگان از تداوم تامین این کاال در میزان 
مصرف و تقاضای این محصول تاثیر گذاش��ته است.شرفی در پاسخ به این 
پرسش که چندی پیش دولت 1۰ درصد نرخ روغن را در بازار داخلی کاهش 
داد آیا این مس��ئله تقاضا برای خرید روغن در بازار را تحریک کرد؟ گفت: 
کاهش تقاضا همچنان ملموس اس��ت و کاهش قیمت باعث شده که بازار 
رقابتی در ش��رکت ها همچنان دنبال شود، اما آنچه مسلم است مشکلی در 
زمین��ه تامین روغن تا پایان س��ال وجود ندارد.مدیر عامل ش��رکت تعاونی 
فرآوری روغن و دانه های روغنی با اشاره به حذف شدن ارز ترجیحی برای 
واردات روغ��ن، گفت: ارز واردات روغن نیمایی ش��د و این مس��ئله نیاز به 
نقدینگی، برای واردات را افزایش داد. پیش از نیمایی شدن ارز واردکنندگان 

ب��رای یک کش��تی ۵ هزار تنی نیاز به نقدینگی ح��دود ۴۰ میلیارد تومانی 
داش��ت، در حالی که این کش��تی امروز با بیش از 2۰۰ میلیارد تومان وارد 
کش��ور می شود از این رو الزم است س��ازوکار هایی فراهم شود که بانک ها 
بتوانن��د نقدینگی افرادی ک��ه در زمینه واردات کاال های اساس��ی فعالیت 

می کنند را فراهم کنند.
نرخ انواع روغن در بازار داخلی ���

همچنی��ن در این رابطه داود فکوری رئیس اتحادیه س��وپرمارکت داران با 
اشاره به نرخ انواع روغن در بازار، تصریح کرد: روغن نباتی ۵ کیلویی 3۶۵ 
هزار تومان، روغ��ن جامد کوچک ۷۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان، روغن مایع 
۸1۰ گرمی ۵۹ هزار و ۴۰۰، روغن مایع ۹۰۰ گرمی س��رخ کردنی ۶2 هزار 

و ۵۰۰ تومان است.

ادامه روند کاهش قیمت انواع روغن در بازار
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن اعالم کرد؛

تحولدرنوسازیناوگانحملونقلتا3سالآینده
وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه 
حمل ونقل اساس پیشرفت هرکشوری است، 
از اجرای طرح توسعه ترانزیت کشور خبر داد و 
گفت: این طرح منجر به ایجاد تحول در حوزه 
حمل ونقل تا 3 سال آینده خواهد شد.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
رستم قاسمی در مراسم بهره برداری از ناوگان 
جدید ریل��ی در س��ال تولی��د، دانش بنیان و 
اش��تغال آفرین، اظهار کرد: نقش حمل ونقل 
در توسعه کش��ورها بسیار تعیین کننده است 
و ایران امتیازات ژئوپلتیک از جمله دس��تیابی 
به آب های آزاد دارد که بسیاری از کشورها از 

آن بی بهره اند.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 
در یک س��ال گذشته با بسیاری از کشورهای 
همس��ایه مثل ترکمنس��تان و آذربایجان که 
گلوگاه های ترانزیتی هس��تند، رابطه نداشتیم 
اما امروز با گس��ترش روابط ایران را به عنوان 
مرجع ترانزیت منطقه می شناسند.وی افزود: 
توافقات بس��یار خوبی در اجالس ش��انگهای 
با کش��ورهای منطقه انجام دادیم که مبنای 
ترانزیت کشور شده است.قاس��می ادامه داد: 
بر اس��اس گزارش ها و جلسات مشترکی که 
با روس��یه برگزار شد، بیش از 1۰۰ میلیون بار 
در منطقه وجود دارد که حجم زیادی اس��ت 

و بخش عمده آن می تواند از مس��یر ایران و 
توسط راه آهن که امن ترین و ارزان ترین روش 
حمل ونقل برای کشورهاست، عبور کند.وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به وجود کریدورهای 
ب��زرگ ج��اده ای و ریلی در کش��ور، آن ها را 
سرمایه عظیم ترانزیتی برای ایران دانست و 
افزود: برنامه ریزی مفصلی در حوزه ترانزیت به 
وی��ژه بخش ریلی انجام ش��ده که با توجه به 
ظرفیت کنونی بار منطقه، بتوان حجم باالیی 
از این بار را به سمت ایران جذب کرد.قاسمی 
اضافه کرد: روسیه حدود ۴۰ میلیون تن زغال 
س��نگ و حجم باالیی از کود را به هند صادر 

می کند. بر اس��اس توافقاتی که با کشورهای 
عربی جنوب خلیج فارس انجام شده و امضای 
توافقنامه با روسیه، پایانه هایی در اختیار آن ها 
گذاشته می ش��ود تا از سیستم ریلی ایران که 
در حال اتصال به سیس��تم ریلی جهان است، 
برای جابه جایی بار استفاده کنند.وی ادامه داد: 
ب��ا وجود 1۴ هزار کیلومتر راه آهن در کش��ور 
هنوز کریدورهای اساس��ی ما به ریل متصل 
نش��ده، به همین منظور طرحی به نام توسعه 
ترانزیت برای ایجاد تحول در حوزه حمل ونقل 
آماده کردیم ک��ه در تاریخ حمل و نقل ایران 
می تواند بی س��ابقه باش��د و حوزه ریلی را هم 

از لحاظ زیرس��اخت ها و نوس��ازی ناوگان با 
تحوالت جدی هم��راه خواهد کرد.وزیر راه و 
شهرس��ازی تصریح کرد: در حال حاضر ده ها 
پروژه حمل ونقل ریلی در مناقصات داریم که 
در صورت به نتیجه رس��یدن اش��تغال زیادی 
برای پیمانکاران نیز ایجاد خواهد کرد.قاسمی 
از در نظر گرفتن منابع مالی مناسبی برای حوزه 
ن��اوگان ریلی خبر داد و گف��ت: حجم باالی 
ترانزیت موجود در منطقه و توافقات انجام شده 
با روسیه و چین نیازمند اجرای اقدامات بزرگی 
در حوزه ریلی اس��ت و تعداد ناوگان نوسازی 

شده و تولید داخل چندین برابر خواهد شد.
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بانک و بيمه

تقدیررشنوادیازتالشخانواده
بزرگبیمهسرمد

مدیرعامل بیمه سرمد در پیام خود به مناسبت 
فرارس��یدن نهمین س��الروز تاس��یس بیمه 
س��رمد، از تالش همکاران خ��ود برای عبور 
از فراز و نش��یب های سال  گذش��ته، ارتقای 
کارآم��دی، افزایش پرتف��وی و معرفی برند 
س��رمد به عنوان شرکتی خوشنام، بی حاشیه 
و درخش��ان در صنعت بیمه قدردانی کرد. به 
گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، متن پیام 
یعقوب رشنوادی به این شرح است: همکاران 

گرامی؛ 
اول آبان، نهمین س��الروز تأس��یس شرکت 
بیمه س��رمد، بهانه ای است برای قدردانی از 
تالش های مدی��ران و کارکنان و ارج نهادن 
به همراهی و همکاری شما سروران گرامی. 
تالش هایی که با هدف رفع چالشها، ارتقای 
کارآم��دی، افزایش پرتف��وی و معرفی برند 
سرمد به عنوان شرکتی خوشنام، بی حاشیه و 

درخشان در صنعت بیمه به ثمر نشست.
ما به داش��تن همکارانی چون شما که برای 
تحقق اهداف ش��رکت، هم��ه تالش خود را 
ب��ه کار می بندید، افتخار می کنی��م و خدا را 
ش��اکریم که یک س��ال دیگر توفیق داشتیم 
به مش��تریان گرانقدر در سرتاسر ایران عزیز 
خدمت کنی��م. س��ال 1۴۰1، پس از س��ال 
پرفراز و نش��یب گذشته، سالی است که تمام 
تالش ما معطوف به جبران کاستی ها و عقب 
ماندگی ها اس��ت و برنامه عملیاتی شرکت بر 
جبران زیان های سال 1۴۰۰ تمرکز داشت تا 
بتوانیم به نقطه  سربه س��ری در س��ال 1۴۰1 
دست یابیم و با امیدی مضاعف به سودآوری 
نهادینه شده سال های آتی نگاه کنیم و روند 

سودآوری شرکت را محقق سازیم.
بی شک، سال 1۴۰1 نقطه عطف فعالیت های 
شرکت بیمه س��رمد و آغاز راهی است که با 
یک برنامه مدون برای درخش��ش در صنعت 

بیمه در پیش گرفته ایم.

پرداختوامقرضالحسنهازدواج
بانکصادراتایران۶2درصد

افزایشیافت
مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران از افزایش 
وام های قرض الحسنه ازدواج بانک صادرات 
ای��ران خب��ر داد و گفت: پرداخ��ت وام های 
قرض الحسنه ازدواج بانک صادرات ایران در 
نیمه اول س��ال 1۴۰1 با افزایش بیش از ۶2 
درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل از 

1۰3 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
سید ضیاء ایمانی با اشاره به اهمیت حمایت از 
ازدواج جوانان، اهتمام به پرداخت وام ازدواج 
را از جمل��ه مهمترین ابعاد مس��ئولیت های 
اجتماع��ی نظام بانکی عن��وان کرد و افزود: 
پرداخت وام قرض الحس��نه ازدواج در س��ال 
جاری در ش��عب بان��ک صادرات ای��ران با 
قوت ادامه داش��ته به نحوی که این بانک از 
ابتدای فروردین تا نیمه مهرماه س��ال جاری 
با تخصیص 1۰3 هزار و ۴۵ میلیارد ریال به 
۷۶ هزار و 1۶۶ متقاضی وام قرض الحس��نه 
ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه پرداخ��ت کرد و از 
نظر مبلغ پرداختی نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل بیش از ۶2 درصد افزایش نشان 
می دهد. وی افزود: از مجموع ۵۰۷ هزار وام 
قرض الحس��نه ازدواج پرداخت ش��ده توسط 
نظام بانکی در نیمه اول س��ال 1۴۰1، تعداد 
بالغ ب��ر ۷۶ هزار وام قرض الحس��نه ازدواج 
توس��ط بانک صادرات ایران پرداخت ش��ده 
که این رقم معادل 1۵ درصد کل تسهیالت 
پرداخت��ی نظام بانکی در این بخش اس��ت 
حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل پرداخت 
وام قرض الحسنه ازدواج طی سال های اخیر 
توس��ط بانک صادرات ایران پیگیری شده و 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مورد توجه 
قرار داش��ته به نحوی که عالوه بر کارنامه 
درخشان این بانک در حمایت از امر ازدواج، 
در س��ال 13۹۵ تع��داد 12۰ ه��زار فقره، در 
س��ال 13۹۶ تعداد 1۵3 هزار فقره، در سال 
13۹۷تعداد 11۶ هزار فقره، در س��ال 13۹۸ 
تعداد 113 هزار فقره، سال 13۹۹ تعداد 12۵ 
هزار فقره و در س��ال 1۴۰۰تعداد 13۰ هزار 
فقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
توس��ط بانک صادرات ای��ران به متقاضیان 
پرداخت ش��ده و در این سال ها سهم مهمی 
در تسهیل و زمینه سازی تشکیل خانواده در 

کشور داشته است.

خبر

تس��هیالت پرداختی بانک توس��عه تعاون 
در هف��ت ماه س��ال جاری در مقایس��ه با 
مدت مشابه س��ال قبل با ۷۰ درصد رشد 
به 2۰3 هزار میلیارد ریال رسید. سرپرست 
اموراعتب��اری بانک توس��عه تعاون با بیان 

مطلب فوق اف��زود: 3۹ هزار میلیارد ریال 
ب��ه بخش صنعت، 3۰ ه��زار میلیارد ریال 
به بخش خدم��ات، 1۸۵ ه��زار میلیارد 
ری��ال به بخ��ش کش��اورزی، ۶۹ هزار 
میلیارد ری��ال به بخ��ش بازرگانی و ۵/۵ 
هزار میلیارد به بخش مس��کن، تسهیالت 
پرداخت ش��ده اس��ت. احم��د محمدی با 
بی��ان اینکه بر اس��اس برنامه ریزی های 
انجام شده تا پایان سال میزان تسهیالت 
پرداختی بانک توسعه تعاون به 2۸۵ هزار 

میلی��ارد ریال م��ی رس��د،گفت: در هفت 
ماه س��ال ج��اری پرداخت تس��هیالت به 
مددجوی��ان نهاد ه��ای حمایتی همچون 
آوری  امداد،بهزیستی،ازدواج،فرزند  کمیته 
و خرید تضمینی گندم به 3۵ هزار میلیارد 
ری��ال رس��ید. وی ادام��ه داد:ب��ا توجه به 
تکالیفی که دولت در سال 1۴۰1 بر عهده 
بانک گذاش��ته باید ۵۴ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت تکلیفی پرداخت کنیم که شامل 
تسهیالت کمیته امداد،بهزیستی،ازدواج و 

فرزند آوری و تس��هیالت ودیعه مس��کن 
فرزندآوری می شود.

سرپرس��ت ام��ور اعتباری بانک توس��عه 
تضمین��ی  کرد:خری��د  بی��ان  تع��اون 
محصوالت کش��اورزی ب��ا 2۵۰۰ میلیارد 
ریال،خدمات حمایتی کش��اورزی ۵ هزار 
میلی��ارد ریال،جه��ش تولید مس��کن هم 
1۷۰۰میلیارد ریال وتس��هیالت سفرهای 
رئیس جمهوری ۷۵ هزار میلیارد ریال جزو 

تسهیالت تکلیفی در سال جاری است .

محمدی اعالم کرد:در حوزه تس��هیالت 
تکلیف��ی ت��ا پایان مهر ماه ب��ه ۴۵ درصد 

برنامه ابالغی عمل شده است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود 
گفت:بیشترین تس��هیالت پرداختی بانک 
توس��عه تعاون در هفت ماه سال جاری به 
بخش صنعت و معدن بوده که س��هم ۴۰ 
درصدی از کل تسهیالت را دارد.این عدد 
نشان از اهمیت این بخش در بانک توسعه 

تعاون دارد.

تسهیالتپرداختیبانکتوسعهتعاون

دکترمحمدرضافرزینتشریحکرد:

دکتر محمد رضا فرزین در آیین” عملیات اجرایی شهرک 
زنجیره فوتوولتائیک انرژی های تجدیدپذیر ایران” که با 
حضور دکتر س��ید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی،محم��د رضا پور ابراهیمی رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس، محمد مهدی فداکار استاندار کرمان 
و حجت االس��الم حس��ن علیدادی س��لیمانی نماینده 
ول��ی فقیه و امام جمع��ه کرمان آغاز ش��د،بر عزم بلند 
بانک ملی ایران ب��ر حمایت از طرح های بزرگ ملی و 
ش��رکت های دانش بنیان تاکید کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک مل��ی ایران،دکتر فرزین در این مراس��م 
که تعدادی از اعض��ای هیات مدیره و هیات عامل این 
بانک ، مدیران گروه اقتص��ادی نوران انرژی و تعدادی 
از مس��ئوالن استانی حضور داش��تند،گفت:ما از ابتدای 
دولت جدید قول های مش��خصی دادیم و طبیعی است 
که باید رس��الت خود را در نظام بانکی انجام می دادیم.
تعهد اولیه م��ا به نظام بانکی این بود که به خلق بنگاه 
کمک کنیم ولی بنگاه را مدیریت نکنیم و اداره آن را به 
بخش خصوصی بس��پاریم.این تعهد بین ما و دولت بود 
و این موضوع هم مورد تاکید مقام معظم رهبری و هم 
مورد تاکید ریاست محترم جمهور قرار گرفته است. وی 
در ادمه سخنان خود افزود: در این راستا بانک ملی ایران 

در یک س��ال گذش��ته از چهار شرکت خارج شده و سه 
ش��رکت را نیز بورس��ی کرده است و این روند همچنان 
ادامه دارد،چنانکه در آستانه واگذاری یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های بانک مل��ی ایران در بورس ق��رار داریم. 
مدی��ر عامل بانک ملی ایران تاکی��د کرد:در کنار خروج 
از بنگاهداری وظیفه خلق بنگاه را نیز فراموش نکردیم.
در این دولت اولین پروژه بزرگی که تامین مالی آن را بر 
عهده گرفتیم،پروژه پاالیشگاه شهید سلیمانی است که 

نزدیک به 12 میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد که 
ما و نظام بانکی، بخش زی��ادی از تامین مالی آن را بر 
عهده گرفتیم. وی ادامه داد:همچنین پروژه توسعه پارس 
جنوبی نیز که به ۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 
توس��ط بانک ملی ایران و نظام بانکی تامین مالی می 
ش��ود. بانک ملی ایران در پروژه مخزن شهید مهدوی 
نیز به صورت بی او تی مش��ارکت کرده است که حدود 
۸۰ میلیون دالر نیاز به تامین مالی دارد. دکتر فرزین در 

ادامه اظهار کرد:ایجاد یک شهرک فوتوولتائیک که بتواند 
انرژی پاک تولید کند،در کشور یک آرزو بوده است.زمانی 
که من مسئول ساماندهی یارانه ها بودم، یکی از بحث 
های اساسی ما این بود که از اتکا به سوخت های فسیلی 
رهایی پیدا کنیم.از آن زمان تا کنون در شرایطی هستیم 
که تبدیل به یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی 
فس��یلی شده ایم که هم آلودگی زیادی تولید می کند و 
هم هزینه های زیادی را به کش��ور تحمیل کرده است. 
مدیرعام��ل بانک ملی ایران اظهار داشت:متاس��فانه در 
برنامه شش��م توسعه اهدافی در نظر گرفته شده بود که 
ان��رژی های تجدید پذیر، پنج درصد س��هم نیاز انرژی 
کشور را تامین کنند،اما اکنون تنها یک درصد را تامین 
می کند که نشان می دهد از این اهداف دور مانده ایم. 
مدی��ر عامل بانک ملی ایران گفت:با توجه به گام هایی 
که برخی کشورهای جهان در راستای تولید انرژی های 
پاک برداش��ته اند،ما نیز باید بر س��رعت تولید کشور در 
تولید انرژی پاک بیفزاییم و قدم های بلندی را در مسیر 
آن برداریم. از این رو پروژه شهرک زنجیره فوتوولتائیک 
انرژی های تجدیدپذیر ای��ن ظرفیت را دارد که تبدیل 
به محور انرژی خورشیدی هم در بخش تولید پنل،هم 

نیروگاه و هم تولید دانش تبدیل شود.

کارنامهموفقبانکملیایراندرخروجازبنگاهداریوخلقبنگاه

بیشاز3۴هزارمیلیاردتومانبهحسابسازندگانطرحنهضتملیمسکنپرداختشد
علی عس��کری سرپرس��ت بانک مسکن از 
انعق��اد قرارداد بانک مس��کن ب��ا 1۶۵ هزار 
و ۹۷۵ واح��د خبر داد و مبلغ واریز ش��ده به 
حساب س��ازندگان از محل آورده متقاضیان 
و تس��هیالت را در مجموع 3۴ هزار و 3۰۹ 

میلیاردتومان برش��مرد. به گ��زارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-هی نا به نقل از وزارت 
راه و شهرس��ازی، علی عسکری سرپرست 
بانک مسکن ، روند افتتاح حساب متقاضیان 
طرح نهض��ت ملی مس��کن، پرداخت وجه 

به س��ازندگان و افتتاح حساب متقاضیان را 
توضیح داد.  سرپرس��ت بانک مسکن میزان 
واریزی متقاضیان به حساب خود نزد بانک 
ب��رای اجرای طرح نهضت ملی مس��کن را 
در مجم��وع 2۵ ه��زار و ۷۹ میلیاردتوم��ان 

عنوان کرد.  عسکری توضیح داد: مبلغ کل 
واریزی به حس��اب سازندگان از محل آورده 
متقاضیان و محل تسهیالت 3۴ هزار و 3۰۹ 
میلیاردتومان است که از این میزان، 21 هزار 
و 2۰۷ میلیاردتوم��ان از محل تس��هیالت و 

13هزار و 1۰2 میلیارد تومان از محل آورده 
متقاضیان به حساب س��ازندگان واریز شده 
است.  وی اعالم کرد: بانک مسکن تاکنون 
با 1۶۵ هزار و ۹۷۵ واحد به مبلغ ۵۶ هزار و 
۴3۹ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

اغتشاشوآشوب؛حربهشیاطیناست
هرچه ریش��ه های جمهوری اسالمی در این ۴۴ سال اخیر عمیق تر شده، تهدیدها 
و فتنه گری های داخلی و خارجی هم بیش��تر و س��نگ دالنه تر شده و این نشان از 
قدرت کش��ورمان اس��ت. علی معروفی آرانی، فعال فرهنگی و منتقد و پژوهشگر 
این عرصه در یادداش��تی که برای انتش��ار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته& 
درباره اغتشاش��ات اخیر ای��ران و نقش بیگانگان در آن مطالبی را گوش��زد کرده 
اس��ت. مشروح متن این یادداشت را در ادامه می خوانیم: »ولن ترضی عنک الیهود 
والنصاری حتی تتبع ملتهم«. هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهد ش��د مگر 
آنکه پیروی از آئین آنان کنی. بقره/12۰ حوادث اخیر و شهادت تعدادی از حافظان 
امنیت همچون افراد بی گناه نش��ان داد که این کار اقدامی برنامه ریزی ش��ده از 
سوی دشمنان و بدخواهان انقالب اسالمی ازجمله منافقین کوردل بوده است. در 
حوادث جاری رسانه های وابسته به بیگانگان با تبلیغات بی شمار بسیاری از جوانان 
و نوجوانان را بر ترویج خشونت و آشوب گری تشویق و هدایت کردند. در حالی که 
در تمام دنیا مرسوم است که پیگیری مطالبات مردمی از طرف احزاب و از مجاری 
قانونی انجام می گیرد و آن هم بر اساس مشارکت مسالمت آمیز و بر اساس تفکر 
و تعقل خرد جمعی. اغتشاش و حضور مسلحانه در میدان و خیابان برای پیگیری 
حق و حقوق، مطالبات مردمی محس��وب نمی شود؛ بلکه برای برهم زدن امنیت و 
آرامش ش��هروندی و کسب و کار مردم است و برای رسیدن به اهداف خرابکارانه 
و دل خوشی شیاطین ددمنش از جمله منافقین و گروه های تجزیه طلب و هرج و 
مرج طلبانی که سودای تغییر دارند. هرچه ریشه های جمهوری اسالمی در این ۴۴ 
س��ال اخیر عمیق تر شده، تهدیدها و فتنه گری های داخلی و خارجی هم بیشتر و 
سنگ دالنه تر شده و این نشان از قدرت کشورمان در پیشرفت و حرکت به سوی 
اهداف آرمانی و الهی اس��ت. مخالفان جمهوری اسالمی مدام بر طبل اعتراض و 
حق اعتراض و نقد کردن و مخالفت با نظام جمهوری اس��المی را در پیش گرفته 
و هرچند هیچ مرز بندی روش��نی بین نقد و اعتراض و اغتش��اش که در خیابان ها 
اتفاق می افتد ارائه نمی دهند بلکه با عربده جویی ها در فضای مجازی عامل گرفتار 
ش��دن جوانان و نوجوانان این مرز و بوم در دامن ش��یطانند تا بهره ای مادی از آب 

گل آلود نصیب ش��وند. هیچ حزب و گروهی و حتی عقل س��لیمی اعتراض را به 
اغتش��اش و آتش سوزی که باعث از بین بردن کسب و کار مردم می شود، باور و 
تأیید نمی کند. در کش��ورهای فرانسه و انگلستان  جلیقه سبزها و زردها و گاهی 
اغتش��اش گران در خیاب��ان و میادین حضور دارند؛ اما چی��زی که باعث تعجب و 
ش��گفتی است این که هیچ آمبوالنس��ی را به آتش نمی کشند و بانک و مسجدی 
را نیز مورد دستبرد و هتک حرمت قرار نمی دهند. و خواسته و مطالبات خود را بر 
اساس حمله به پلیس و فرار از خیابان انجام می دهند و اساتید دانشگاهی، معلمان، 
دانش آموزان و مدارس و دانش��گاه ها را به تعطیلی و اغتش��اش تشویق نمی کنند. 
این مدل از اعتراض که در کش��ورمان وجود دارد و برخی از کش��ورهای مخالف و 
معاند این اغتشاش��ات را رهبری می کنند اصاًل منطقی و عقالنی نیست. بهر حال 
در هر کش��وری حتی آمریکا و انگلیس و فرانس��ه ضعف های همچون بیکاری و 
تورم، گرانی، مس��ائل و فش��ارهای معیش��تی مردم را ناراحت کرده اما قطعاً مردم 
شریف ایران با اغتشاشگران همراه و همفکر و هم گام نبوده و نیستند. با این نوع 
رفتارها نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه مشکلی روی مشکل دیگر و گره ی روی 

گره دیگر قرار می گیرد و اوضاع عمومی و معیش��تی و کس��ب و کار و امور روزانه 
اقتصادی ش��هروندان بدتر و پیچیده تر می شود. رئیس جمهور محترم در مصاحبه 
تلویزیونی اخیر خود در س��خنانی درباره حق اعتراض و مرزبندی بین اغتشاش و 
اعت��راض می گوید: »چه اش��کالی دارد برای گفتگو، نق��د و حتی اعتراض به یک 
تصمیم، مراکزی را قرار دهیم تا نس��بت ب��ه برخی از روش ها و تصمیمات، نقد و 
اعتراض شود. این مسئله می تواند به ارتقای کار کمک کند و این موضوع در قانون 
اساس��ی جایگاه دارد و ش��نیدن نقد و حتی اعتراض می تواند به ارتقای کار کمک 
کند. البته باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود؛ اعتراض و سخن 
مخالف اشکالی ندارد و باید شنیده شود اما اغتشاش؛ به هم ریختن امنیت کشور، 
ایجاد تعرض و هرج و مرج به جان و مال مردم اس��ت که در هیچ جای دنیا قابل 
قبول نیست. امروز پلیس، سپاه و بسیج مدافع امنیت کشور هستند که شیرین ترین 
سرمایه خود که جانشان را در کف دست گرفتند تا امنیت را حفظ کنند. اینان جزو 
خود مردم هس��تند. خط قرمز جمهوری اس��المی ایران امنی��ت جان و مال مردم 
است و نمی شود نسبت به جان و مال مردم اجازه تعدی داد. تا افرادی با اغتشاش 
جامعه را به هم بزنند. هیچ کس از آحاد مردم این اجازه را نمی دهد.« اتحادیه اروپا 
در دفاع از اغتش��اش گران و آشوب گران سنگ تمام گذاشتند. حتی دولت آمریکا 
ادامه مذاکرات را برای برجام به وقت دیگری موکول کرد تا ببیند ادامه آش��وب ها 
در ایران و بویژه در تهران به کجا کش��یده می شود. کشورهای اروپایی نه تنها در 
این خصوص دس��ت از مداخله جویی برنداشتند بلکه در تأمین امنیت دیپلمات ها 
و اماکن دیپلماتیک جمهوری اس��المی ایران نیز سهل انگاری کردند تا جایی که 
در این اماکن مورد تعرض اغتشاش��گران و ضد انقالب خارج نشین قرار گرفت. و 
این مدت شاهد تعرض به تعدادی از سفارتخانه های ایران در برخی از کشورهای 
اروپایی بودیم. از جمله تعرض به سفارتخانه های ایران در بلژیک، سوئد و دانمارک 
بودیم که به احضار س��فرا و رؤسای نمایندگی های خارجی این کشورها به وزارت 
امور خارجه ایران انجامید. در این دوره از اغتشاش��ات و برخالف همه نمونه های 

مشابه گذشته، رسانه پس از رویداد نبوده و نیست.

غربازملتایرانچهمیخواهد؟
فرهنگی
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دانشنامه

آیا»ان.پی.تی«میتواندمانعازوقوعجنگهستهایدرجهانشود؟
قطع نامه های ش��ورای امنیت یا رژیم های کنترل تس��لیحات مانند »ان پی تی« تنها زمانی می توانند کارایی 
داش��ته باش��ند که مورد تأیید و حمایت ابر قدرت های جهانی باشند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی 
متفقین در برابر »فاشیست ها«، آمریکا سعی کرد با هدف دیکته نظم بین المللی مورد تأیید خود و جلوگیری از 
نفوذ کمونیسم در نقاط مختلف جهان، روی به سیاست گسترش حقوق، سازمان ها و رژیم بین المللی بیاورد. در 
 Nuclear( اوج »جنگ سرد« و کشمکش میان واشنگتن- مسکو پیمان منع گسترش سالح های هسته ای
Non_ Proliferation Treaty( در ژانویه 1۹۶۷، با هدف جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی و جلوگیری 
از افزوده ش��دن کش��ورهای در حال توسعه به باشگاه کشورهای هس��ته ای منعقد شد. تاکنون قریب به 1۹۰ 
کش��ور جهان به این پیمان پیوس��تند اما همچنان کشورهای همچون هند، تایوان، پاکستان و همچنین رژیم 
صهیونیس��تی و سودان جنوبی به این پیمان نپیوستند و کره شمالی از آن خارج شده است. لیست کشورهایی 
که به این پیمان هنوز نپیوستند و یا از آن خارج شدند سبب می شود تا کارشناسان حوزه روابط بین الملل نسبت 
به احتمال رقابت تسلیحاتی یا جنگ هسته ای در آینده نزدیک هشدار دهند. برهمین اساس در یادداشت سعی 
خواهیم کرد به این سؤال پاسخ دهیم که پیمان »ان پی تی« در احتمال کاهش وقوع جنگ هسته ای در جهان 
چه نقشی دارد؟ در نگاه اندیشمندان کالسیک دو نگاه اصلی نسبت به سرشت بشر و به دنبال نظام های سیاسی 
وجود دارد. در نگاه گروه اول »انسان گرگ انسان دیگر است«. توماس هابز فیلسوف شهیر انگلیسی با بدبینی 
نس��بت به ذات انس��ان، اس��اس عالم را بر بقا و مبارزه برای حیات می داند. این نگاه از سوی افرادی همچون 
توس��یدید و ماکیاولی تأیید می شود. در نگاه گروه دوم انس��ان اساساً موجودی »نیک سرشت« است که میل 
به آزادی و س��عادت دارد. نظر گروه دوم توس��ط فیلسوفان همچون جان الک و ژان ژاک روسو تأیید می شود. 
این دو جریان در فلس��فه سیاس��ی غرب بعدها بر روی دو گرایش اصلی در روابط بین المللی یعنی رئالیست ها 
)واقع گرایان( و لیبرال ها )آرمان گرایان( تأثیر مستقیم گذاشته است. پس از جنگ جهانی اول، وودرو ویلسون با 
انتش��ار اعالمیه 1۴ ماده ای خود به دنبال ایجاد جامعه ملل و تضمین استقالل ملت های جهان سوم یافته بود 
اما واقعیت نظام بین الملل نشان داد که همچنان منطق قدرت در جهان حکمرانی می کند و جنگ دوم جهانی 
از دل خاکسترهای »جنگ بزرگ« سر بر می آورد. در این جنگ بود که آمریکا به عنوان نخستین دولت تاریخ 
جهان از بمب هسته ای علیه ژاپن استفاده کرده و هیروشیما- ناکازاکی را با خاک یکسان کرد. با پایان جنگ 
جهانی دوم بار دیگر لیبرال ها سعی کردند با تاکید بر برپایی »نهادهای برتن وودز«، »تجارت آزاد«، »سازمان ها 
و رژیم های بین المللی« و »صلح دموکراتیک« محیط آنارشیک جهانی را از بین ببرند و صلح ابدی ایجاد کنند؛ 
اما واقعیت های جنگ سرد و جنگ های کره، ویتنام و … نشان داد که همچنان رئالیسم تئوری بهتری برای 
توضیح مناسبات جهانی است. پس از سقوط شوروی و فروپاشی بلوک شرق، بسیاری از اندیشمندان لیبرال مانند 
فرانسیس فوکویاما ندای پایان تاریخ سر دادند و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی را تنها مدل حکمرانی و آمریکا تنها 
ابر قدرت جهان دانستند. سایه ایدئولوژی لیبرالیسم در آن دوران به قدری گسترده بود که گفتمان »تهاجمی« 
و »توسعه طلبانه« را در سیاست خارجی آمریکا تقویت کرد. در دکترین سیاست خارجی بوش پسر کشورها به 
گروه »جهان آزاد« و »دولت های یاغی« تقسیم شدند. در نگاه نئومحافظه کاران در کاخ سفید تغییر نظام سیاسی 
کشورهای غیرهمسو و گسترش لیبرالیسم به هر قیمتی حتی جنگ یک جانبه و استراتژی حمله پیش دستانه 
دنبال شد. تضعیف چندجانبه گرایی، کند شدن روند جهانی شدن، ظهور چین به عنوان بلوک اقتصادی و روسیه 
عنوان قدرتی ژئوپلیتیکی، افزایش رقابت ها و تنش های منطقه ای، آغاز بحران اوکراین و … نشان از بازگشت 
منطق رئالیسم بر روابط بین الملل و افزایش احتمال وقوع جنگ هسته ای در نقاط مختلف جهان را تقویت کرده 
است. با وجود تضعیف نهادهای بین المللی و رژیم های حقوقی اما برخی کارشناسان معتقدند که ضامن اجرای 
معاهداتی همچون »ان پی تی« قدرت های بزرگ جهانی )اعضای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل( هستند. به 
عبارت دیگر ضامن اجرای قطع نامه های شورای امنیت یا معاهدات بین المللی قدرت هایی هستند که خود دارای 
س��الح هسته ای می باش��ند. با این حال روند تحوالت جهانی به سمتی پیش می رود که امکان وقوع درگیری 
میان قدرت ها و احتمال استفاده از تسلیحات هسته ای افزایش پیدا می کند. در شرایطی که روسیه و غرب در 
جبهه اوکراین، چین و آمریکا در تایوان روبه روی هم صف آرایی کردند؛ سطح همکاری قدرت ها کاهش یافته 
و ضمانت اجرای معاهدات راهبردی مانند منع گسترش سالح های هسته ای تضعیف شده است. به عنوان مثال 
با تش��دید درگیری ها در اوکراین ممکن است تا روسیه برای تضعیف ساختارهای دفاعی کی یف از تسلیحات 
تاکتیکی اتمی استفاده کند. این احتمال پس از آن مطرح شد که مقامات کرملین، در صدر آنها والدیمیر پوتین 
از جدی بودن گزینه پاس��خ هس��ته ای سخن گفتند. دیگر سناریو قوی در میانه تشدید رقایت میان قدرت های 
بزرگ، سو استفاده قدرت های منطقه ای مانند ترکیه یا عربستان از شرایط بین المللی و حرکت به سمت ساخت 

تسلیحات هسته ای است. 

ساختدرایوالکتروموتورهایصنعتی
توسطدانشبنیانهایایرانی

درایو الکتروموتورهای صنعتی یک شرکت دانش 
بنی��ان ایرانی اکنون قادر ب��ه تحمل رطوبت 1۰۰ 
درصدی و دمای ۵۵ درجه س��انتی گراد است و بر 
اساس برآوردها می تواند تا 1۰ سال عمر مفید داشته 
باشد. یکی از تجهیزات مهم صنعتی که تأثیر قابل 
توجه��ی در صرفه جویی مصرف انرژی دارد، درایو 
صنعتی اس��ت. این محصول ک��ه وظیفه کنترل و 
تنظی��م دور موتور در ی��ک الکتروموتور صنعتی را 
بر عهده دارد، با منعطف کردن یک فرایند صنعتی 
منجر به صرفه جویی چش��مگیر انرژی می ش��ود. 
وقت��ی فرآیند آغاز و توق��ف فعالیت یک موتور به 
صورت نرم و دقیق انجام ش��ود، تنش الکتریکی و 
مکانیک��ی الکتروموتور کاهش می یابد و در نهایت 
افزای��ش طول عمر این تجهیز صنعتی را به دنبال 
دارد. به طور کلی درایوهای صنعتی در بخش های 
مختلفی اعم از پمپ و فن، »لیفت« مانند آسانسور 
جرثقیل، دستگاه برش، تزریق پالستیک، نوارهای 
نقال��ه کاربرد دارد. یکی از ن��کات مهم در فّناوری 
ساخت این قطعه صنعتی، کد نویسی آن است که 
بس��یار پیچیده و تخصصی است و به همین دلیل 
همه کشورها قادر به ساخت آن نیستند. کشورهایی 
چون ژاپن، ایاالت متحده، کره جنوبی، چین و آلمان 

از جمله کشورهای سازنده این محصول هستند.

مراسم عروسی سنتی در شهر خرم آباد عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرحصحیفهسجادیهدعایهفتمصحیفه)2۰۰(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
ْرَت و آنچه را که تو  َر لَِما َعسَّ الرحمن الرحیم َو اَل ُمَیسِّ
دش��وار کرده ای، آسان کننده ای برایش نیست؛ دنیا با 
سختی ها و مشکالت و بالها آمیخته شده است ولکن 
گاهی این بس��تگی ها و دشواری ها که در اثر گناه در 
قالب افکار، اقوال و افعال توس��ط خداوند متعال بر ما 
وارد می ش��ود وطاقت فرسا می شود و جز خود خداوند 

کس��ب قادر بر این کار نیست مگر به فرمان الهی. در 
س��وره مبارکه طالق آمده: اَل ُیَکلُِّف اهلَلُهّ نَْفًس��ا إاَِلّ َما 
آتَاَها  َس��َیْجَعُل اهلَلُهّ بَْعَد ُعْسٍر ُیْسًرا خدا هیچ کس را 
جز به اندازه رزقی که به او عطا کرده اس��ت، تکلیف 
نمی کند. خدا به زودی پس از سختی و تنگنا، فراخی 
و گش��ایش قرار می دهد. از مجموعه آیات متعدد در 
موضوع یس��ر مش��خص می گردد که آسان نمودن و 

ایجاد سهولت در کارها در اختیار خداوند است چنانچه 
انبیا از خداوند طل��ب نموده اند و او نیز برای انبیا این 
 .»ُرَک لِلُْیْس��َری�� کار را انج��ام داده اس��ت: »َونَُیِسّ
ْر لِي  )س��وره اعلی/۸(»َرِبّ اْش��َرْح لِي َصْدِري × َوَیِسّ
 × َواتََّقی ا َمْن أَْعَطی أَْمِري«. )سوره طه/2۰(»َفَأَمّ
��ُرُه لِلُْیْسَری«. )سوره  َق بِالُْحْسَنی × َفَسُنَیِسّ َوَصَدّ

لیل/۷-۵(
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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: گداخت از حوزه های مهم 
و آینده دار است که دنیا به صورت مستقل و گروهی روی 
آن س��رمایه گذاری های قابل مالحظه ای انجام می دهد و 
یک منبع انرژی پایدار قلمداد می شود. به گزارش خبرگزاری 
مهر، نخستین هم اندیشی ملی حوزه گداخت هسته ای با 
حضور محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی، نوروزی معاون س��ازمان و مدیر عامل شرکت 
فناوری های پیشرفته ایران و جمعی از اساتید و پیشکسوتان 
عرصه هسته ای در محل این سازمان برگزار شد.  اسالمی 
در حاشیه این نشس��ت اظهار داشت: گداخت از حوزه های 
مهم و آینده دار است که دنیا به صورت مستقل و گروهی 

روی آن سرمایه گذاری های قابل مالحظه ای انجام می دهد 
و یک منبع انرژی پایدار قلمداد می شود و در بلند مدت همه 
کشورها به آن احتیاج خواهند داشت.  وی افزود: اگر امروز 
حرکت خودمان را با یک انسجام بیشتر و با استفاده از همه 
امکانات و ظرفیت ها در این مسیر انجام ندهیم، بدون شک 
آیندگان ما را نخواهند بخشید.  رئیس سازمان انرژی اتمی 
صریح کرد: در همین راستا بحث داشتن برنامه و نقشه راهی 
که همه ظرفیت ها را به خود مش��غول کند، در کنار تربیت 
نیروی انسانی و توسعه زیر ساخت ها از مهمترین موضوعاتی 
اس��ت که در سند جامع راهبردی س��ازمان به آن پرداخته 
شده است.  وی ادامه داد: به همین خاطر و همزمان با ایام 

مبارک میالد نبی مکرم اسالم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، 
نخستین همایش هم اندیشی ملی حوزه گداخت در محل 
سازمان انرژی اتمی برگزار شد؛ نشستی که در آن گفت و 
گوی خوبی با همه اس��اتید داش��تیم و آنها مطالب و نقطه 
نظرات خودشان را بیان کردند.  رئیس سازمان انرژی اتمی 
در پایان گفت: بر اساس پیش نویس نقشه راهی که توسط 
کارگروه تخصصی تهیه شده و با همفکری با اساتید صاحب 
نظر و برجس��ته این حوزه اهداف، اقدامات آتی و نقشه راه 
حوزه گداخت هسته ای را تدوین و نهایی می کنیم. به این 
ترتیب برنامه های آینده بر اساس این نقشه راه تنظیم می شود 

تا به امید خداوند یک گام بزرگ در این مسیر برداریم.

»گداخت«ازحوزههایمهمدرصنعتهستهایاست
اسالمی:

نیروه��ای امنیتی اوکراین، تاجر و مهندس ۸3 س��اله این 
کش��ور که به »قهرمان اوکراین« ش��هرت دارد را به اتهام 
خیانت، بازداش��ت کردند. به گزارش راشاتودی، ویاچسالو 
بوگوسالیف، تاجر اوکراینی و رئیس هیئت مدیره کارخانه 
تولید موتور هواپیمای مستقر در زاپروژیا موسوم به »موتور 
س��یچ«، به اتهام خیانت بازداشت شد. گفته می شود وی با 
حکم حبس ابد روبه رو ش��ده اس��ت. تارنمای محلی زابر، 
اع��الم کرد که نیروهای امنیتی اوکراین، بوگوس��الیف را 

تحت الحفظ به کی یف منتقل کرده اند. به نوشته این تارنما، 
وی که »مدت ها به واسطه حمایت آشکارا از روسیه، شهرتی 
برای خود دست و پا کرده بود«، در حال حاضر در بازداشت 
ب��وده و اموال و دارایی های وی نیز تفتیش ش��ده اس��ت. 
والدیمیر روگوف، مقام منصوب روسیه در شورای مرکزی 
دولت نظامی-مدنی منطقه زاپروژیا، با اعالم خبر بازداشت 
بوگوسالیف، نوشت: »اوکراین، قهرمانان خود را می بلعد.« 
بوگوسالیف در سال 2۰۰۰ »به خاطر خدمات قابل توجهش 

به دولت اوکراین در حوزه توسعه مهندسی داخلی«، عنوان 
»قهرم��ان اوکرای��ن« را دریافت ک��رد. او که جوایز متعدد 
دیگری نیز در گنجه افخارات خود دارد، در سال 2۰۰۴ نیز 
به دلیل کمک به »تقویت همکاری های روسیه-اوکراین«، 
»نشان دوستی روسیه« را دریافت کرد. از زمان آغاز عملیات 
نظامی روس��یه در اوکراین در 2۴ فوریه )۵ اسفند 1۴۰۰(، 
رژیم کی یف درباره اشخاصی که آنها را »همدست« مسکو 

قلمداد می کند، محدودیت های شدیدی اعمال کرده است.

بازداشتبهاتهامخیانت؛
ابدویکروزدرانتظار»قهرماناوکراین«

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی ۷ ماهه امسال 
بالغ بر ۷۹۰ هزار تن ش��مش ف��والدی در بازارهای 
داخل��ی و خارجی به فروش رس��انده اس��ت. معاون 
بازرگان��ی چادرملو در گفت و گویی با اعالم این خبر 
اف��زود: تولید و صادرات محصوالت فوالدی چادرملو 
عالوه بر تضمین س��ود سهام داران و تامین سرمایه 
ارزی پروژه های در دس��ت اح��داث می تواند عامل 
مهمی در افزایش رقابت پذیری با س��ایر مش��تریان، 
افزایش ثبات در تولید و کسب ارزش افزوده مناسب 

واعتبار بخش��ی ب��ه  برند ش��رکت در بازارهای بین 
المللی باشد . به گزارش روابط عمومی چادرملو، دکتر 
حسین اطمینان همچنین با اشاره به رشد قابل توجه 
فروش شمش فوالدی چادرملو نسبت به سال گذشته 
گفت : در ۷ ماهه س��ال گذشته ۴۶۴ هزار تن شمش 
ف��والدی  چادرملو در بازاره��ای داخلی و خارجی به 
فروش رسید و امسال طی همین مدت ۷۹۰ هزار تن 
شمش فوالدی فروخته شده است که با 32۶ هزار تن 
افزایش، رشد قابل توجه ۷۰درصد  فروش محصول 

شمش چادرملو را نشان می دهد. وی همچنین افزود: 
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو هم اکنون س��هم 
1۸ درصد از کل بازار فروش ش��مش داخلی پس از 

شرکت فوالد خوزستان را در اختیار دارد .

صادرات22۶هزارتنشمشفوالدیچادرملو


