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در حالی که روس��یه تاکید دارد هشدارهایش درباره استفاده اوکراین از بمب کثیف 
برای راه اندازی کارزار ضدروسی در جهان با هدف تضعیف اعتماد به مسکو جدی 
اس��ت، متحدان غربی کی یف چنین موضوعی را رد می کنند. وزارت دفاع روس��یه 
دوش��نبه )۲۴ اکتبر( اعالم کرد اطالعاتی دارد که نش��ان می دهد کی یف در حال 
برنامه ریزی تحریک آمیز مربوط به انفجار یک »بمب کثیف« است. به گفته مسکو، 
موسس��اتی علمی در اوکراین وجود دارد که به فناوری مورد نیاز برای تولید بمب 
کثیف مجهز هستند. پیش از این هشدار، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه یکشنبه 
)۲۳ اکتبر( در تماس با لوید آس��تین همت��ای آمریکایی خود این موضوع را مطرح 
کرده بود. ش��ویگو همچنین در گفت وگو با همتایان فرانس��وی و انگلیس��ی خود 
اظهارات مش��ابهی را بیان کرد. وزیر دفاع روسیه به »سباستین لکورنو« وزیر دفاع 
فرانس��ه گفت که وضعیت در اوکراین به سرعت در حال بدتر شدن است و اوضاع 

به سمت »تشدید تنش غیرقابل کنترل« پیش می رود.
بمبکثیفچیستوچهتفاوتیبابمباتمدارد؟ ���

انفجار بمب کثیف با مواد منفجره معمولی ایجاد می ش��ود، در س��اخت بمب های 
کثیف از موادی مانند دینامیت اس��تفاده می شود که در کنار مواد رادیواکتیو قرار 
می گیرند و سپس با نیروی انفجار به بیرون پرتاب می شوند. مقدار مواد رادیواکتیو 
پراکنده، اگرچه خطرناک است، لزوما کشنده نیست. این در حالی است که انفجار 
یک س��الح اتمی را یک واکنش هس��ته ای ایجاد می کند مانند بمب های اتمی 
که آمری��کا در جنگ جهانی دوم روی ژاپن انداخت. بر اس��اس برگه اطالعاتی 
وزارت امنیت داخلی ای��االت متحده، یک بمب اتمی انفجاری ایجاد می کند که 
هزاران تا میلیون ها بار قدرتمندتر از مواد منفجره معمول اس��ت که ممکن است 
در یک بمب کثیف اس��تفاده ش��ود. انفجار یک سالح اتمی می تواند کل شهرها 
را ب��ا خاک یکس��ان کند در حالی که مواد منفج��ره معمولی در یک بمب کثیف 
ممکن فقط به چند س��اختمان آس��یب بزند یا آن ها را کاًل نابود کند. تعداد تلفات 
و میزان خس��ارت یک بمب کثیف به متغیرهای زیادی بستگی دارد؛ مثاًل، مقدار 
و نوع مواد منفجره معمولی که در آن اس��تفاده ش��ده از عوامل کلیدی است، اما 
اغلب بمب های کثیف تشعش��عات کافی برای ایجاد مرگ یا بیماری جدی ایجاد 
نمی کنند. به گزارش گاردین به نقل از یک کارشناس آمریکایی، بمب های کثیف 
بیش از تهدید حیات، تاثیر روانی دارند. مدت هاس��ت که ترس اس��تفاده از بمب 
کثیف به عنوان س��الح بالقوه تروریست ها وجود دارد زیرا هدف اصلی آن ایجاد 
وحش��ت، سردرگمی و اضطراب با پخش غبار رادیواکتیو و دود در هواست. طبق 
این گزارش، هیچ حمله بمب کثیفی تاکنون ثبت نشده است. به گفته اندیشکده 
آمریکایی ش��ورای روابط خارجی، در س��ال ۱۹۹۵ شورشیان چچنی یکی از این 
وس��ایل انفجاری را در پارکی در مس��کو کار گذاشتند اما نتوانستند آن را منفجر 
کنند. گزارش هایی هم وجود داش��ته مبنی بر این که گروه های تروریس��تی مثل 

القاعده و داعش بمب کثیف س��اخته یا برای ساخت آن تالش کرده اند، اما هیچ 
یک منفجر نشده  است.

واکنشکییفوغرببههشدارمسکو ���
هشدار روسیه با واکنش شتابزده و تند اوکراین و متحدان غربی اش از جمله ایاالت 
متحده، انگلیس و فرانس��ه روبرو شد و مسکو را به تالش برای راه اندازی عملیات 
پرچ��م دروغین متهم کردن��د. وزیر خارجه اوکراین یکش��نبه در اولین واکنش به 
اظهارات وزیر دفاع روس��یه مدعی ش��د که ارتش این کش��ور مجهز به بمب های 
رادیواکتیوی نیس��ت. دمیترو کولب��ا وزیر خارجه اوکراین در توییتی روس��یه را به 
دروغگویی متهم کرد و گفت که اوکراین عضو »ان پی تی« اس��ت و نه بمب رادیو 
اکتیوی و نه برنامه ای برای دس��تیابی به آن دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور 
اوکراین هم شامگاه یکشنبه برای منحرف کردن توجهات از این مسئله، ادعا کرد 
که مس��کو تنها دولتی اس��ت که قادر به استفاده از تس��لیحات اتمی در قاره اروپا 
اس��ت. وی مدعی ش��د: همه، همه چیز را به خوبی درک می کنند و می دانند که 
منبع هر چیز کثیفی که بتوان در این جنگ تصور کرد، چه کسی است. کاخ سفید 
یک روز بعد از واکنش اوکراین، ادعا کرد به بهترین شکل ممکن هرگونه آمادگی 
برای استفاده از بمب کثیف در اوکراین را زیر نظر دارد اما چیزی مبنی بر استفاده 
قریب الوقوع از این س��الح نمی بیند. آژانس انرژی اتمی هم دوش��نبه اعالم کرد 
بازرسانی را برای بازدید از دو مکان هسته ای در اوکراین اعزام خواهد کرد. وزرای 
خارجه فرانس��ه، انگلیس و آمریکا همچنین در بیانیه ای مش��ترک در روز دوشنبه، 
اظهارات روسیه را ادعاهای نادرست خواندند و ضمن تاکید بر ادامه حمایت نظامی 
از اوکرای��ن، ای��ن اتهامات را به عنوان عملیات پرچ��م دروغین رد کردند و مدعی 

ش��دند مس��کو می تواند از آن به عنوان بهانه ای برای تشدید جنگ علیه همسایه 
خود استفاده کند.

تاکیدمسکوبرجدیبودنخطر ���
در پی جانبداری غرب از کی یف پیش از تحقیق و بررس��ی، »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تهدید استفاده اوکراین از نوعی بمب رادیواکتیو 
علیه نیروهای روس را واقعی و جدی توصیف کرد. پس��کوف طی نشست خبری 
در کرملی��ن گفت »رژیم کی یف آش��کارا تهدید کرده که از بمب کثیف اس��تفاده 
می کند و وزارت دفاع روس��یه نیز این اطالع��ات را به غرب داده، حال می خواهند 
باور کنند یا خیر«. وی افزود: واقعیت این است که بی اعتمادی آن ها به اطالعاتی 
که طرف روسی مخابره کرده به این معنی نیست که تهدید استفاده از چنین بمبی 
وجود ندارد. تهدید آش��کار است. »ایگور کریلوف« فرمانده نیروهای دفاع زیستی، 
ش��یمیایی و پرتویی روس��یه هم ضمن بیان این که مس��کو از تماس اوکراین با 
انگلیس برای دستیابی به فناوری سالح اتمی اطالعاتی در دست دارد، بر نگرانی 
س��رگئی شویگو وزیر دفاع روسیه درباره اس��تفاده اوکراین از تسلیحات رادیواکتیو 
یا س��الح اتمی با تخریب پایین و مقصرنمایی روس��یه تأکید کرد. این مقام روس 
گف��ت »ه��دف از چنین اقدام تحریک آمیزی متهم کردن روس��یه به اس��تفاده از 
سالح کش��تار جمعی در صحنه عملیات اوکراین و در نتیجه راه اندازی کارزار ضد 
روس��ی قدرتمند در جهان با هدف تضعیف اعتماد به مسکو است. در نتیجه چنین 
تحریکاتی از طریق بمب های رادیواکتیو، کی یف جمعیت های محلی را تحریک و 
موج مهاجرت از این کشور به سمت تمام اروپا را تشدید کرده و فدراسیون روسیه 
را تروریس��ت اتمی جلوه می دهد«. کریلوف هش��دار داد: طبق اطالعاتی که ما در 
دسترس داریم، دو شرکت اوکراینی دستورالعمل های به خصوصی برای ساخت این 
به اصط��الح بمب های کثیف را در اختیار دارند. کار ب��ر روی این پروژه در مراحل 
نهایی قرار دارد. وزیر امور خارجه روس��یه روز هم دوش��نبه در یک نشست خبری 
گفت که مس��کو موضوع آماده شدن کی یف برای استفاده از بمب های رادیواکتیو 
را در مجامع بین المللی از جمله س��ازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. به گزارش 
رویترز، روسیه قصد دارد امروز این مسئله را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح 
کند. دیپلمات ارش��د روس��یه همچنین تاکید کرد اطالعاتی که مسکو دارد نشان 
می دهد این موضوع بی اس��اس نیست و افزود: روسیه از واکنش رسانه های غربی 
تعجب نمی کند. غرب در این راس��تا حمایت بی قید و شرطی از ولودیمیر زلنسکی 
رئیس  جمهور اوکراین انجام می دهد. ادعاها درباره تالش روس��یه برای استفاده از 
این موضوع به عنوان عملیات پرچم دروغین با هدف تش��دید جنگ علیه اوکراین 
در حالی است که یک مقام ارشد نظامی آمریکا دوشنبه تصریح کرد ایاالت متحده 
هیچ نش��انه ای مبنی بر تصمیم روسیه در استفاده از سالح های اتمی، شیمیایی یا 

بیولوژیکی علیه اوکراین ندارد.

پس از فوت مرحومه مهس��ا امینی، تعدادی از کش��ورها به اَش��کال مختلف به حمایت از زنان »بمبکثیف«؛هشدارمسکو،انکارکییفومتحدانغربیاش
ایرانی پرداختند. یکی از این کش��ورها، فرانس��ه بود. »آنه هیدالگو« ش��هردار پاریس پانزدهم 
مهرماه در تجمعی ضدایرانی که در این ش��هر برگزار ش��ده بود، بخش��ی از موهای خود را در 
حمای��ت از »مهس��ا امینی« قیچی کرد. او پ��س از انجام این کار، با ص��دای بلند فریاد زد که 
فرانس��ه همواره از صدای زنان ایرانی حمایت می کند و در کنار آنهایی که برای حقوق ش��ان و 
برای آزادی می جنگند، می ایس��تد. عالوه بر این، خانم شهردار در آن هیاهوی حامیان اجاره ای 
حقوق زنان در ایران گفت پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام »مهسا امینی« را در پاریس مطرح 
کرده تا نام این بانوی ایرانی برای همیش��ه در یادها ماندگار شود. به ۸ مارس ۲۰۲۰ می رویم. 
هزاران نفر از زنان فرانس��وی در پاریس به مناس��بت روز جهانی زن به خیابان آمده اند. طبق 
آنچیزی که خوِد رس��انه های فرانسوی نوشته اند، پلیس فرانسه ابتدا به بهانه شعارها و طوالنی 
ش��دن زمان راهپیمایی شروع به دشنام دادن به زنان می کند و سپس با خشونِت هر چه تمام، 
آنها را با مش��ت و لگد و باتوم کتک می زند و هر زنی که در برابرش��ان مقاومت کند را از موی 
سر می گیرد و برروی زمین می کشد. خشونت پلیس در این مراسم به حدی می رسد که تصاویر 
و ویدئوهای زنانی که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، با هشتگ های #۸Mars )۸ مارس( 
و #JourneeDesDroitsDesFemmes )روز حقوق زنان( سرتاسر فضای مجازی و 
ش��بکه های اجتماعی را پر می کند. یک خانم فرانسوی هم به زبان انگلیسی در زیِر خبر حمله 
پلیس به تظاهرکنندگان زن کامنت می گذارد که دولت فرانسه تجمع بیش از دو نفر را »تهدید« 
تلق��ی می کن��د و با زبان کنایه، از این ابراز نگرانی می کند ک��ه روزی تجمع یک نفری )!( هم 
در فرانس��ه »غیرقانونی« اعالم شود. او همچنین می گوید پلیسی که به کودکان، آتش نشانان، 

جلیقه زردها، وکال، معترضان به تغییرات اقلیمی و ... حمله می کند، چرا به زنان حمله نکند؟!
ام��ا همین خان��م »آنه هیدالگو« که امروز خ��ود را حامی حقوق زن��ان ایرانی معرفی می کند، 
بزرگترین واکنشی که در آن زمان از خود نشان می دهد این است که رفتار پلیس را »غیرقابل 
قب��ول« می خواند و می گوید این حجم از خش��ونت برای او »قابل درک« نیس��ت! حتی وزیر 
»برابری جنسیتی« فرانسه که ابتدا گفته بود از دیدن تصاویر زنانی که با مو برروی زمین کشیده 
می شدند شوکه شده، ساعاتی بعد در گفتگو با رسانه ها تقصیر را به گردن زناِن راهپیمایی کننده 
انداخته و برای توجیه خش��ونت پلیس مدعی می شود که راهپیمایان از مسیری که دولت برای 
آنها مشخص کرده بود، فراتر رفته اند! البته، خشونت جنسی و فیزیکی علیه زنان فرانسوی یک 
 )woman( »زن« ،)violence( »داس��تان تکراری است. کافی است سه کلمه »خش��ونت
و »فرانس��ه« )France( را در موتور جس��تجوی گوگل س��رچ کنید تا با انبوه��ی از اخبار و 
گزارش هایی مواجه شوید که فقط برای خواندن سرتیتر آنها به ساعت ها زمان نیاز است. نکته 
جالب آنکه، خش��ونت و تضییع حقوق زنان در فرانس��ه نه سیاس��تمدار می شناسد و نه شهروند 
عادی. در مه ۲۰۱۶ بود که هفده وزیر زن سابق فرانسه از جمله »کریستین الگارد« - رئیس 
وقت صندوق بین المللی پول - با انتش��ار بیانیه ای اعالم کردند که دیگر در برابر »آزار جنسی 
زنان« در عرصه سیاس��ت س��کوت نخواهند کرد. در بیانیه آنها آمده ب��ود: وضعیت اخالق در 
ساختار قدرت در فرانسه به حدی تاسف بار است که زنان پس از ورود به این عرصه یا باید تن 
به خواسته های غیراخالقی مردان دهند یا اینکه در برابر این »فرهنگ نهادینه شده« دست به 
مبارزه بزنند. آزار جنسی زنان عادی در کوچه و بازار و وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو 
نیز از چنان ش��یوعی برخوردار است که یک گروه حامی حقوق زنان در فرانسه در سال ۲۰۱۸ 
همزمان با روز جهانی زن اقدام به نصب پوس��ترهایی در ایس��تگاه های متروی پاریس کرد که 
در آن مردان به شکل حیواناتی وحشی نشان داده شده بودند. برروی این پوسترها نوشته شده 
بود: »چه قربانی باش��ید و چه ش��اهد، آزار و اذیت جنسی را گزارش کنید.« در خشونت خانگی 
علیه زنان نیز فرانسه حرف های زیادی برای گفتن دارد. همین سال گذشته بود که وزیر برابری 
جنسیتی فرانسه در اعتراض به افزایش خشونت علیه زنان در این کشور به یورونیوز گفت که 
خشونت خانگی جسم و رویای زنان ما را نابود می کند. حال با چنین کارنامه درخشانی در احترام 
به حقوق زنان، فرانس��ه امروز حامی حقوق زنان ایرانی ش��ده اس��ت و مقامات آن -در حالیکه 
تظاهرات مس��المت آمیز زنان سرزمین خود را در روز جهانی زن )!( به شدیدترین شکل ممکن 
س��رکوب می کنن��د- خود را حام��ی آزادی و حقوق زنان ایران معرف��ی می کنند. رهبر انقالب 
هجدهم مهرماه در دیدار اعضای کنگره ش��هدای ورزش��کار فرمودند: »هر جا منافع غربی ها 

اقتضاء کند به راحتی از خطوط قرمز خود عبور می کنند.«

فرانسه؛آنچههستوآنچهمینماید

یک دیپلمات ارش��د آمریکایی امروز سه ش��نبه گفت واشنگتن از منطقه غرب آسیا 
خارج نمی شود. یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز سه شنبه گفت واشنگتن از خاورمیانه 
)منطقه غرب آسیا( خارج نمی شود، زیرا انجام این کار باعث ایجاد یک خأل خواهد شد 
که پکن، مسکو یا تهران از آنها استفاده خواهند کرد. جن گاویتو، دستیار وزیر خارجه 
آمریکا در امور عراق، ایران و دیپلماسی عمومی گفت: »ما از خاورمیانه عقب نشینی 
نمی کنیم. این کار خالیی به جا خواهد گذاشت که روسیه، چین یا ایران از آن استفاده 
خواه��د کرد. منافع آمریکا با موفقیت های خاورمیانه در هم تنیده اس��ت.« این مقام 
آمریکایی که در نشس��تی در ش��ورای آتالنتیک حضور داشت گفت واشنگتن درک 

می کند که ایران، »شریکی بس��یار مهم« برای بغداد است. وی در ادامه گفت: »اما 
آنها باید در هر دو جهت مثبت باشند. تهدیدهای دائمی و حمالت از سوی گروه های 
شبه نظامی هم پیمان با ایران، حاکمیت مستقل ایران را تضعیف کرده و اعتماد عمومی 
به دولت را از بین می برند.« دولت آمریکا به ریاس��ت دونالد ترامپ ۱۳ دی ماه س��ال 
۱۳۹۸ س��ردار سلیمانی و شماری از همراهان ایشان را در نزدیکی فرودگاه بغداد به 
ش��هادت رس��اند. این اقدام آمریکا واکنش ها و محکومیت های بین المللی به همراه 
داش��ت. »اَگنِس کاالمارد« گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی 
و خودس��رانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان سال گذشته جنایت 

آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را غیرقانونی خوانده 
بود. کاالمارد در گزارشی ضمن رد کردن ادعاهای مقامات آمریکایی درباره دلیل ترور 
سردار سلیمانی، نوشت واشنگتن نتوانسته مدارک کافی برای توجیه دلیل انجام این 
حمله ارائه کند. در عراق، پارلمان این کشور دی ماه سال ۹۸ در پی اقدام تروریستی 
آمریکا طرحی را به تصویب رس��اند که خواس��تار اخراج نیروهای بیگانه از خاک این 
کشور بود. گاویتو در بخش دیگری از سخنانش، از نیروهای حشدالشعبی به عنوان 
»شبه نظامیان حامی ایران« یاد کرده و در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شده که این 

نیروها را نمی توان بخشی از دستگاه امنیتی رسمی عراق حساب کرد.ص

آمریکا:ازخاورمیانهخارجنمیشویم

صفحه3

بحرانناترازیانرژی
چالشجدیصنعتگاز

سرانهمصرفگازدرایرانبیشاز۳برابراروپااست

 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :

ناترازیانرژیدامنصنعتگازایرانراگرفتهاست

دورهیکجانبهگراییگذشتهاست
ورزش��يرئیسجمهور: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
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صفحه2

صفحه2

صفحه3

صفحه6

اگرچه طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور 
ماه واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به 
نظر می رسد پس از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت 
به دنب��ال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری س��هام 

است. ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رئیس...

واگذارییاکاهش
تصدیگریدولت؟

معمای خصوصی سازی خودروسازان؛

ضدانقالب دو پروژه محوری را در دستور کار خود قرار 
داده اس��ت تا بتواند اغتشاشات را احیا کند: اولی پروژه 
کشته س��ازی اس��ت و دومی پروژه تعمیم بی منطق! 

ضدانقالب دو پروژه جدی در دستور کار خود دارد...

پروژهمحوریضدانقالب
برایاحیایآشوبهاچیست؟

پلیساسرائیلبهحالتآمادهباشدرآمد

از کشته سازی جعلی تا تعميم بی منطق ؛

 هشدارهای مقاومت ترس
 به جان صهيونيست ها انداخت؛

خاندوزی:
دولتپشتکسبو
کارهایاینترنتیرا

خالینمیکند

هیچثروتینیرومندترازعقلنیست.پیامبراکرم)ص(
سرمقاله

یادداشت

عراقنسبتبهاخراجتروریستها
ازاقلیمکردستاناقدامکند

ابراهیمعزیزی ���
نای�برئی�سکمیس�یونامنی�تملیو

سیاستخارجیمجلس
ای��ران ت��داوم حض��ور 
تروریست ها  مس��لحانه 
در کردس��تان ع��راق و 
تحمل  را  تحرکاتش��ان 
نمی کند، اقلیم کردستان باید مسئولیت 
پذی��ر و تعهدپذیر باش��د و اج��ازه ندهد 
خاک عراق محل استقرار گروهک هایی 
باشد که در تاریخ حیات ننگین خودشان 
دستش��ان به خون مردم ایران آغش��ته 
اس��ت. گروهک ها به دلیل همراهی با 
بیگان��گان در منطقه حضور دارند، تاریخ 
فراموش نخواهد ک��رد این گروهک ها 
چطور مردم غرب کش��ورمان را به خاک 
و خون کش��یده و شهید کردند. اگر قرار 
باش��د خاک ع��راق محل اس��تقرار این 

گروهک ها باشد، جمهوری اسالمی...
ادامهدرصفحه���2

ایرانراهمذاکرات
رانبستهاست

سیدمحمدرضامیرتاجالدینی ���
عضوفراکسیوننیروهایانقالبمجلس

وزیر خارجه از رس��یدن 
در  خ��وب  نقط��ه  ب��ه 
ای  هس��ته  مذاک��رات 
خب��ر داده اس��ت، ایران 
هی��چ وق��ت راه مذاکرات هس��ته ای را 
نبس��ته اس��ت و آمادگی حل این مسئله 
را دارد. ایران خواهان توافق پایدار است 
همچنی��ن انتظار داریم در ه��ر توافقی، 
حقوق هس��ته ای ای��ران حفظ ش��ود و 
تحریم ها برداشته شود، هر زمان که این 
خواس��ته های به حق ملت ایران تامین 
ش��ود، ایران تعه��دات برجام��ی خود را 
عملی می کند. تا زمانی که خواسته های 
ایران تامین نش��ود، به حرکت در مسیر 
فعالی��ت صلح آمیز هس��ته ای خود ادامه 

می دهیم و غنی سازی و...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

عراقنسبتبهاخراجتروریستهااز
اقلیمکردستاناقدامکند

ادامهازصفحهیک ���
...درسی به آنها خواهد داد که تا ابد فراموش 
نکنند لذا دولت عراق و اقلیم کردس��تان باید 
هر چه س��ریع تر نس��بت به اخراج این افراد 
از خاک خودش اقدام کن��د. ایران برخورد با 
تروریس��ت ها را برای خودش حق مش��روع 
می داند، افزود: گروهک های ضدامنیت ملی 
ک��ه در این منطقه حضور دارند درصدد ناامن 
کردن دو کشور هستند لذا عراقی ها نیز باید 
نسبت به این امر حساس باشند. بدون شک 
تروریست خطر مشترک برای همه کشورها 
اس��ت و اکن��ون نیز ای��ن تروریس��ت ها با 
حضورشان در خاک عراق تهدیدی برای هر 

دو کشور محسوب می شوند.

ایرانراهمذاکراترانبستهاست
ادامهازصفحهیک ���

...برنامه های دیگر را دنبال می کنیم. از حقوق 
هسته ای و رفع تحریم ها که حق مسلم ملت 
ما اس��ت کوتاه نمی آییم. وزی��ر امور خارجه 
کش��ور تاکید کرده که قطعا به دنبال توافق 
هسته ای هس��تیم، به نقطه خوبی رسیدیم، 
پیام ها با سرعت بیشتر با نیویورک رد و بدل 

می شود.

نقشهآمریکابرایوروداسلحهوترور
درایرانناکامماند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: دشمن 
در اجرای نقشه های خود برای ورود اسلحه به 
داخل و ترور افراد به  طور کامل ناکام شده است. 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی 
نماینده ولی  فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در گفت وگویی رادیویی، با اشاره به 
مبارزه ایران با جبهه اس��تکبار به س��ردمداری 
آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ایران 
همواره به دنبال دفاع از حقوق خود بوده است، 
اما آن ه��ا از هر اقدامی ب��رای ضربه به ایران 
کوتاهی نکرده اند و آنچه انجام نداده اند، به این 
دلیل بوده است که نتوانسته اند. حجت االسالم 
حاجی صادقی به برمال شدن چهره تروریستی 
غربی ها در اغتشاش��ات اخیر اش��اره و عنوان 
کرد: راهکار دشمنان برای اقدامات تروریستی 
و مقابله با ایران، رساندن اسلحه به برخی افراد 
در داخل کشور بود تا بعضی به صورت آگاهانه و 
بعضی به صورت ناآگاهانه در کشور ناامنی ایجاد 
کنند. وی سناریوی ترور را از حربه های دشمنان 
برای ناامید کردن در داخل کش��ور عنوان کرد 
و افزود: آن ه��ا به دنبال ضربه زدن به انقالب 
اس��المی از درون و القای ناامنی هستند؛ این 
کار از سوی کشور آمریکا انجام می شود که در 
۱۰ ماه گذشته چهار هزار جوان و نوجوان در آن 

کشور کشته اند.

ناوشکنهایمابهموشککروز
ابومهدیمجهزمیشوند

فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارتش با اش��اره به 
دستاوردهای این نیرو اظهار کرد: ناوشکن های 
ما به موش��ک کروز ابومهدی و موشک های 
ک��روز قدرتمندتر از آن مجهز می ش��وند. امیر 
دریادار ش��هرام ایرانی فرمان��ده نیروی دریایی 
ارتش درب��اره آخرین دس��تاوردهای این نیرو 
اظهار کرد: توان موشکی کروز سطح به سطح 
ما به حدود دو برابر افزایش یافته اس��ت. یعنی 
ناوش��کن ها به جای ۴ النچر موش��ک کروز 
قرار اس��ت برای اولین بار با ۸ النچر موشک 
کروز در دریاها حضور پیدا کنند. البته قرار است 
این قابلیت به زودی به طور رس��می رونمایی 
ش��ود. اگرچه ناوشکن سهند نیز هم اکنون به 
ص��ورت ارتقاء یافته در دریا حض��ور دارد. وی 
افزود: س��امانه های س��طح به هوا برد متوسط 
نواب بر روی ناوشکن سهند نصب و آماده شده 
که سطح اولیه آن به دو برابر ارتقاء یافته است. 
در کنار آن، ناوشکن سهند به یک سامانه دفاع 
نقطه ای و ضد موش��ک نیز تجهیز شده است 
که قرار اس��ت سایر ناوشکن ها نیز این تجهیز 
رخ بده��د. دریادار ایرانی با اش��اره به افزایش 
توان زیرس��طحی نیروی دریای��ی ارتش بیان 
کرد: در حوزه س��وناری شاهد ارتقاءهای جدی 
هس��تیم که با توان ش��رکت های دانش بنیان 
و متخصصان جوان ما به دس��ت آمده اس��ت. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ناوش��کن 
دماوند و زمان رونمایی از آن بیان کرد: ناوشکن 
دماوند در حال گذراندن مراحل تست خود است 
و پی��ش بینی می کنیم که این اتفاق در هفتم 

آذر امسال رخ بدهد. 

چراغسبزکابینهرژیمصهیونیستیبه
استخراجگازازمیدانکاریش

کابینه رژیم صهیونیس��تی با اس��تخراج گاز 
از می��دان گازی کاری��ش توس��ط ش��رکت 
»انرژین« موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، کابین��ه رژیم صهیونیس��تی با 
استخراج گاز از میدان گازی کاریش توسط 
ش��رکت »انرژین« موافق��ت کرد. همچنین 
یائیر الپید نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت که اس��تخراج از میدان گازی کاریش 
باعث تقوی��ت جایگاه این رژی��م به عنوان 
ص��ادر کننده گاز می ش��ود. موافقت با آغاز 
به کار ش��رکت انرژین برای استخراج گاز از 
میدان کاریش در حالی اس��ت که قرار است 
امضای نهایی توافق ترسیم مرزهای دریایی 
میان لبنان و فلسطین اشغالی، پنجشنبه هفته 
جاری صورت گیرد. گفتنی اس��ت، با هموار 
شدن مس��یر امضای توافق ترسیم مرزهای 
دریایی میان بیروت و تل آویو انتظار می رود 
کابین��ه رژیم صهیونیس��تی در جلس��ه روز 
پنجش��نبه خود درباره این توافق رأی گیری 

نهایی را برگزار و آن را تأیید نماید.

تصمیمگیریهادربارهجنگاوکراین
بایدسرعتگیرد

رئیس جمهور روس��یه خواستار هماهنگی و 
سرعت عمل بیش��تر دستگاه های مرتبط با 
عملیات نظامی ویژه این کش��ور در اوکراین 
شد. به گزارش شبکه الجزیره، رئیس جمهور 
روسیه تسریع در تصمیم گیری های مربوط 
به جنگ اوکراین را خواستار شد. »والدیمیر 
پوتین« امروز س��ه ش��نبه طی اظهاراتی در 
نشس��ت ش��ورای هماهنگی عملیات ویژه 
نظامی روسیه در اوکراین اعالم کرد که باید 
مکانیس��م تصمیم گیری در م��ورد نیازهای 
عملیات نظامی ویژه در اوکراین را تس��ریع 
بخشیم. رئیس جمهور روسیه در ادامه تحقق 
این مهم را در گرو هماهنگی در ساختارهای 
دولتی و مناطق دانس��ت و تاکید کرد در غیر 
این صورت چنین امری امکان پذیر نیست. 
پوتین، که اولین بار اس��ت ریاس��ت جلس��ه 
ش��ورای هماهنگ��ی عملیات وی��ژه نظامی 
روس��یه در اوکراین را بر عهده گرفته، تاکید 
کرد: الزم اس��ت رویه ه��ا و چارچوب های 
نظارتی کل اقتصاد و صنایع جداگانه به روز 
رسانی ش��ود. به گفته رئیس جمهور روسیه 
اطمینان از تامی��ن کافی تجهیزات عملیات 
ویژه نظامی، به هماهنگی گسترده و عمیق 
بین همه س��اختارها نیاز دارد. رئیس جمهور 
روس��یه تاکید کرد: ما به س��رعت عمل، در 
تمامی زمینه ها و ارزیابی واقعی تر از اوضاع 
کلی نیاز داریم، باید بر نیازهای واقعی تمرکز 
کنیم، تجهیزات برای یک عملیات ویژه باید 

مدرن، راحت و کارآمد باشد.

پشتپردهاعزاملشکر۱۰۱هوابرد
ارتشآمریکابهاروپاپساز۸دهه

ژنرال »جان لوباس«، معاون فرمانده لشکر 
۱۰۱ گف��ت: م��ا آماده دف��اع از هر وجب از 
خاک ناتو هس��تیم و نیروهایی ب��ا توانایی 
منحصر به فرد داری��م. به گزارش الجزیره، 
در چند روز گذش��ته ش��اهد تحوالت قابل 
توجه��ی در روابط نظامی آمریکا و روس��یه 
بودیم و وزرای دفاع و رؤس��ای ستاد ارتش 
دو کش��ور، برای اولین بار در ۶ ماه گذشته 
گفتگ��و کردند. گفتگوی »لوید آس��تین« با 
»س��رگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه و چند 
روز بع��د، ژنرال »مارک کل��ی« با »والری 
گراس��یموف« رئیس س��تاد ارتش روسیه با 
هدف حفظ خطوط ارتباطی حساس بین دو 
کش��ور در شرایط کنونی انجام شد. از سوی 
دیگر، لشکر ۱۰۱ هوابرد ارتش آمریکا برای 
اولی��ن بار پس از جنگ جهانی دوم به اروپا 
اع��زام و در مرز اوکراین با رومانی مس��تقر 
شد. مقر اصلی این لشکر در »فورت کمبل« 
ایالت کنتاکی اس��ت و حدود ۴ هزار و ۷۰۰ 
س��رباز آن برای تقویت دفاعی کش��ورهای 
جناح ش��رقی ناتو، ب��ه مرزه��ای اوکراین 
ب��ا رومانی اعزام ش��دند. این لش��کر که از 
نیروهای نظامی ویژه ایاالت متحده تشکیل 
شده اس��ت، در مناطق نزدیک مرز اوکراین 
با هدف ارس��ال پیام به روس��یه، مانورهایی 
را برگ��زار خواهد کرد. در این راس��تا، ژنرال 
»جان لوباس«، معاون فرمانده لش��کر ۱۰۱ 
گفت: ما آماده دفاع از هر وجب از خاک ناتو 
هستیم و نیروهایی با توانایی منحصر به فرد 
داریم. »دیوی��د دی روچ«، یکی از مقامات 
س��ابق پنتاگون و اس��تاد کالج دفاع ملی در 
واش��نگتن، در مورد نزدیک شدن سربازان 
لش��کر ۱۰۱ هوابرد به مرز اوکراین صحبت 
کرد و گفت که ای��ن نیروها به اندازه کافی 
زیاد نیس��تند ک��ه انتظار تغیی��ر در وضعیت 

استراتژیک جنگ در اوکراین باشیم.

اخبار

رئیس جمه��ور کش��ورمان گف��ت: امروز 
دوره یکجانب��ه گرای��ی گذش��ته و قدرت 
آمریکایی ها در منطقه رو به افول است. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��الم 
سید ابراهیم رئیس��ی در اجالس اتحادیه 
خبرگزاری های آس��یا و اقیانوس��یه، اظهار 
داشت: امید آفرین بودن برای یک رسانه 
ش��رط اس��ت و رس��انه نه فقط باید حفظ 
هویت و اس��تقالل ملت ها را صیانت کند 

و آزادی را برای ملت ها تضمین کند، بلکه 
باید ملت ها را در برابر هجمه ها صیانت کند 
و این رسالت رسانه ها است. رئیس جمهور 
عنوان کرد: ما اقسام ترورها را داریم، اعم 
از ترور ش��خص و ترور ش��خصیت همراه 
با توهین ه��ا و تهمت ها. گاهی ترور، ترور 
اقتصاد یک کش��ور اس��ت. برای مثال، با 
تحری��م به دنبال ترور اقتصاد ما هس��تند 
و امروز تحریم همان جنگ س��ابق است . 

رئیس��ی اضافه کرد: گاهی ترور، فرهنگی 
اس��ت. تروریس��م فرهنگی آن اس��ت که 
به حقای��ق نمی پردازد و ت��الش می کنند 
حقایق حذف ش��ود و در گردونه اطالعات 
حقیقت وجود نداش��ته باشد. کار دیگر آن 
پنهان ک��ردن حقیقت اس��ت و با دروغ و 
نیرن��گ در این مس��یر ت��الش می کنند. 
رئیس جمه��ور بی��ان ک��رد: گاهی بخش 
کم اهمیتی از حقای��ق را بیان می کنند تا 

حقایق اصل��ی پنهان بماند. ترور فرهنگی 
نمی خواه��د مردم در جری��ان حقایق قرار 
گیرند. در رس��انه هم همین طور اس��ت. 
کار رسانه مأموریت خطیری برای اصحاب 
رسانه است تا هویت تمدنی و داشته های 
مطرح میان ملت ها از جهت ظرفیت های 
اقتص��ادی، فرهنگی، سیاس��ی و غیره را 
معرفی کند و به آنها بیاموزد که در مقابل 
ترورها ایس��تادگی و مقاوم��ت کنند. وی 

ب��ا تاکید بر اینکه جری��ان مقاومت و نگاه 
مقاومتی در برابر هجوم به ظرفیت ها و آثار 
تمدنی به ملت ها باید توسط رسانه صیانت 
شود، گفت: رسانه می تواند حفظ ارزش ها 
و کرامت های انس��انی و مأموریت اجرای 
عدال��ت در جامعه را پیگی��ری و اجرا کند. 
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز استکبار 
به دنبال آن است تا ادراکات مورد نظر خود 

را به جامعه و مخاطبان تحمیل کند.

دورهیکجانبهگراییگذشتهاست
رئیسجمهور:

بیروتدرآستانهبنبستسیاسیجدید
دورباطلنشستهایپارلمانلبنانبرایانتخابرئیسجمهوری؛

در س��ایه چالش ه��ا و موانع داخلی و خارجی متعدد و در حالی که چش��م انداز 
روش��نی برای تش��کیل دولت جدید لبنان دیده نمی ش��ود، لبنانی ها در آستانه 
ورود به خأل ریاست جمهوری نیز هستند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تس��نیم، درحالی که با گذش��ت بیش از ۵ ماه از زمان آغاز مأموریت »نجیب 
میقاتی« نخست وزیر دولت موقت لبنان برای تشکیل کابینه جدید این کشور 
هیچ چش��م اندازی برای رونمایی از دولت جدید دیده نمی شود، پرونده انتخاب 
رئیس جمهوری نیز در یک بن بس��ت پیچیده قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که 
»میشل عون« در تاریخ ۳۱ اکتبر یعنی کمتر از یک هفته دیگر باید کاخ بعبدا 
)کاخ ریاست جمهوری( را ترک کند. پارلمان لبنان به ریاست نبیه بری از حدود 
یک ماه قبل برای برگزاری جلس��ه جهت رایزنی درباره انتخاب رئیس جمهور 
جدید فراخوان داده بود که اولین دور این نشس��ت هفتم مهرماه برگزار شد اما 

هیچ نامزدی نتوانست دوسوم آراء را کسب کند. دومین جلسه قرار بود پنجشنبه 
دو هفته پیش )۲۱ مهر( برگزار شود اما تنها ۷۱ نماینده در پارلمان حاضر شدند 
و این جلسه به حدنصاب نرسید و عماًل برگزار نشد. جلسه بعدی پنجشنبه پیش 
)۲۰ اکتب��ر، ۲۸ مهر( با حضور ۱۱۰ نماینده از ۱۲۸ نماینده برگزار ش��د که باز 
هم نتیجه نداشت. روز گذشته نیز پارلمان لبنان نشست دیگری به این منظور 
برگزار کرد که مجدداً ناکام ماند. در پی رأی گیری از نمایندگان پارلمان لبنان، 
نتیجه حاصل ش��ده، ۵۰ رأی س��فید، ۳۹ رأی برای میش��ل معوض و ۱۰ رأی 
عصام خلیفه بود و روی ۱۳ برگه نیز عبارت »لبنان جدید« نوش��ته ش��ده بود. 
بعد از ناکامی دوباره پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور، جلس��ه بعدی به روز 
پنجشنبه ساعت ۱۱ صبح موکول شد. اما شواهد و قرائن نشان می دهد که در 
سایه عدم اجماع احزاب و نمایندگان و نیروهای سیاسی، نشست های پارلمان 

لبنان برای انتخاب رئیس جمهور کاماًل بی فایده بوده است و در یک دور باطل 
قرار دارد، به ویژه اینکه تاکنون هیچ گونه نامزد جدی برای ریاست جمهوری آینده 
معرفی نشده است و در جلسات متعددی که پارلمان به این منظور برگزار کرده 
است نامی از افرادی چون »سلیمان فرنجیه« رئیس جریان المرده یا »جبران 
باس��یل« رئیس جریان آزاد ملی که پیشتر گفته می شد محتمل ترین گزینه ها 
برای نامزدی ریاست جمهوری لبنان هستند به میان نیامده است. البته درجا زدن 
روند سیاسی لبنان � چه در سطح تشکیل دولت و چه انتخاب رئیس جمهور � 
یک پدیده معمول در این کش��ور بوده است و تجربه لبنان در این زمینه نشان 
می دهد که پرونده انتخاب رئیس جمهور یا تشکیل کابینه می تواند حتی تا یک 
سال همچنان معلق باقی بماند، علت این امر بیش از هر چیز به ساختار سیاسی 

و معضل سهم خواهی و تسویه حساب های سیاسی در لبنان برمی گردد.

پروژهمحوریضدانقالببرایاحیایآشوبهاچیست؟
ازکشتهسازیجعلیتاتعمیمبیمنطق؛

ضدانقالب دو پروژه محوری را در دس��تور کار خود قرار 
داده اس��ت تا بتواند اغتشاش��ات را احیا کند: اولی پروژه 
کشته س��ازی اس��ت و دومی پ��روژه تعمی��م بی منطق! 
ضدانقالب دو پروژه جدی در دس��تور کار خود دارد: اول 

کشته سازی و دوم استقرای بی منطق.
یکم:کشتهسازی ���

فوت مرحومه مهس��ا امینی از همین جنس بود. دختری 
ک��ه در حادثه ای فوت کرد با موج س��ازی رس��انه ای به 
حس��اب نظام و انقالب نوشته شد. نیکا شاکرمی، سارینا 
اسماعیل زاده، اسرا پناهی، غزاله چالوی و... و در آخرین 
مورد آرنیکا قائم مقامی ادامه همین پروژه است. هر کدام 
از ای��ن دختران ماجرای جدایی داش��تند اما برنامه ای که 
ضدانقالب داش��ت یکس��ان بود: مرگی که باید به پای 
نظام و انقالب نوش��ته می شد! در جامعه شناسی سیاسی 
مفهومی به عنوان ش��کاف های اجتماعی مطرح اس��ت. 
ش��کاف های اجتماعی می تواند متقاطع ی��ا متراکم و بار 
شده روی هم شکل بگیرند. فرض کنید شکاف اجتماعی 
حول یک مفهوم »سیاسی« با شکاف اجتماعی »پیرامون 
و مرک��ز« روی هم بار ش��ود که در این صورت ش��رایط 
پیچیده تر می ش��ود. اما اگر همین ش��کاف ها همدیگر را 
خنثی کند اثر گذاری هر دو کاس��ته می ش��ود. دشمن از 
همین ابزار اس��تفاده کرد. ضدانقالب س��عی کرد شکاف 
سیاسی را به ش��کاف قومیتی نیز تسری دهد. بر همین 
مبنا پروژه کش��ته س��ازی از دختری کرد، به دختری لر 
و دختری ترک تس��ری پیدا کرد. سلبریتی های هنری و 
ورزش��ی هم برای تعمیق این شکاف های بار شده روی 
هم به خدمت گرفته شدند و تبیین و تشریح کار بیش از 
پیش دشوارتر شد. معاون امنیتی وزیر کشور در این رابطه 
گفته بود که ضدانقالب برای دخترانی که نام »مهس��ا« 
دارند برنامه ج��دی دارد و در یک مورد دختری با همین 
نام که وارد لیست ترور ضدانقالب شده بود با هوشیاری 

خانواده این دختر جان سالم به در برد.

دوم:تعمیمبیمنطق ���
اجرای این پروژه بر خالف پروژه کشته س��ازی از س��الها 
قبل ش��روع شده است. ضدانقالب در این پروژه رسانه ای، 
مخاطب خود را از یک چاله خیابان به بی کفایتی کل نظام 
می رساند، یا از تصویری که در یک روستای دور افتاده ثبت 
شده و حاکی از کمبود امکانات است به فساد سیستماتیک 
می رسد. استدالل این است که چون یک مشکلی وجود دارد 
پس حاکمیت در سطح کالن بی کفایت است. اگر معلمی 
به دانش آموز خود بی احترامی کرد کل نظام آموزشی و بعد 
از آن کل نظام حاکمیتی زیر سوال می رود. اگر ماموری از 
نیروهای انتظامی دچار یک خطا شود کل نیروهای نظامی 
و بع��د از آن کل نظام درگیر می ش��ود. در یک جامعه ۸۰ 
میلیونی که هیچ کدام معصوم نیستند خطا و اشتباه وجود 
خواهد داشت. در چنین شرایطی است که سوژه برای این 

پروژه به وفور پیدا می ش��ود. در همین اغتشاشات هزاران 
مامور انتظامی در صحنه حاضر بودند، اگر همه آنها با منطق 
و عقالنیت و پروتکل های دقیق فراجا رفتار می کردند و تنها 
یک مامور در یک لحظه عصبانی می شد و رفتاری خارج از 
قاعده بروز می داد، خوراک این پروژه فراهم می شد. سوالی 
که باید اکنون به آن پاسخ داد این است که آیا این پروژه ها 

نتیجه بخش بوده اند یا نه؟
آخرینوضعیتاغتشاشاتچگونهاست؟ ���

کف خیابان چیزی دیده نمی ش��ود؛ حقیقتا صحنه خالی 
است. اما رس��انه های ضدانقالب همچنان به دنبال یک 
مفری برای احیا این جس��د بی جان اغتشاش��ات هستند. 
راه ب��رون رفت آنها نیز در همین دو پروژه نهفته اس��ت. 
ضدانق��الب س��وخت کافی ب��رای احیا ماجرا ن��دارد اما 
تالش می کند با یک ش��وک از جنس »کش��ته سازی« 

یا تراکم س��نگین پروژه »تعمیم بی منطق« بنزین الزم 
برای شعله ور ساختن آتش اغتشاشات را فراهم سازد. اما 
یک مش��کل وجود دارد .مش��کل اصلی لو رفتن ماهیت 
ضدانقالب اس��ت. چند مس��ئله با هم لو رفته اس��ت:۱- 
دروغگویی ضدانقالب: جامعه ایران در حال ادراک عمیق 
این مفهوم اس��ت ک��ه ضدانقالب به ط��ور واضح دروغ 
میگوید. هویت رس��انه های لندنی و سعودی هم در این 
ماجرا لو رفته است و دیگر خبری از ژست های بی طرفی 
نیست. ۲- خشونت طلبی ضدانقالب: به خوبی روشن شده 
اس��ت جریان مدعی براندازی اهل چاقوکشی و کشتن و 
تخریب اس��ت.۳- تفتیش عقاید به سبک قرون وسطی: 
اغلب جامعه ایران همچنان دیندار است و به مظاهر دینی 
خود می بالد اما ضدانقالب به تصاویر و کلیپ هایی افتخار 
می کند که در آنها یک روحانی یا یک خانم چادری مورد 

تمسخر قرار گرفته است.
تیرخالصبهکالبدضدانقالبچیست؟ ���

توهم! ضدانقالب دچار یک توهم س��اختاری شده است. 
خبرنگار و سیاستمدارشان می دانند که هیچ خبری نیست 
و حتی آنها که با تجربه تر و پخته تر هستند جور دیگری 
رفتار می کنند. آخرین مورد همین توییت رابرت مالی بود. 
او گفته بود معترض��ان ایرانی خواهان توجه حاکمیت به 
کرامت انسانی ش��ان هستند. توییتی که با حمله سنگین 
رس��انه های ضدانقالب به او باعث شد سیاستمدار ارشد 
آمریکایی بابت استفاده از کلمات نادرست در این توییت 
عذرخواهی کند! )ش��ما بخوانید مجبور به توهم ش��ود( 
فیلم ه��ای تجمع برلین را هم مرور کنی��د. دعوا در کف 
خیابان های آلمان نه ایران بر س��ر این اس��ت که کدام 
گ��روه می تواند ای��ن انقالب کاریکات��وری را به نام خود 
تمام کند؟! وضعیت اس��فناک ضدانقالب چنین است: نه 
می تواند انقالب کند و نه می تواند دست از توهم خود بر 
دارد. ماشین جنگی ضدانقالب در ِگل گیر کرده اما پدال 

گاز را تا انتها فشرده است. دیر یا زود موتور می سوزد!

نظامیان رژیم صهیونیس��تی از ترس پاس��خ مقاومت 
فلس��طین به جنایات اخیر این رژیم علیه فلسطینی ها 
در نابلس، به حالت آماده باش کامل در آمدند. ش��بکه 
۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که مقامات 
این رژیم در پی هشدارهای مقاومت فلسطین این و در 
راس آن گروه مبارز »عرین االس��ود« )بیش��ه شیران( 
نظامی��ان خود را یک هفته مانده به برگزاری انتخابات 
پارلمانی این رژیم به حالت آماده باش کامل در آوردند. 
برپایه این گزارش، مقامات رژیم صهیونیستی به شدت 
نگران پاسخ گروه عرین االسود به حمالت دوشنبه شب 
این رژیم در نابلس و شهادت یکی از فرماندهان گروه 
مذکور هستند. این شبکه همچنین گزارش داد، برخالف 
کمپین های انتخاباتی دوره های گذشته، استقرار پلیس 
رژیم اش��غالگر بر حوزه های رای گیری متمرکز نیست، 
بلکه مقام��ات این رژیم در تالش هس��تند تا از وقوع 

اتفاقات احتمالی که روند انتخابات را تحت الشعاع قرار 
دهد جلوگیری کنند. رسانه های رژیم صهیونیستی در 
این باره گزارش دادند که تعداد هش��دارها برای انجام 
عملیات در حال افزایش اس��ت و این هشدارها شامل 
انجام عملی��ات در مناطقی در کرانه باختری و مناطق 
اش��غالی دیگر می ش��ود. نظامیان رژیم صهیونیس��تی 
پس از آن به حالت آماده باش درآمده اند که نمایندگان 
گروههای فلسطینی در نوار غزه در نشست خود پس از 
شهادت بامداد امروز سه شنبه شش فلسطینی به ضرب 
گلوله نظامیان صهیونیس��ت در شهرهای نابلس و رام 
اهلل در کران��ه باخت��ری رود اردن، عزای عمومی اعالم 
کرده و برای اعالم همبس��تگی با اهالی کرانه باختری 
و مبارزان و مقاومت در این منطقه از ساکنان نوار غزه 
خواس��تند که امروز را اعتصاب عموم��ی برگزار کنند. 
نمایندگان گروههای فلسطینی همچنین تاکید کردند 

که جنایت صهیونیس��ت ها در نابل��س بدون مجازات 
نخواهد ماند. آنها از تش��کیالت خودگ��ردان و تمامی 
نیروهای وابسته به آن خواستند تا با نیروهای اشغالگر 
صهیونیس��ت در تمامی نقاط تماس واقع در فلسطین 
اشغالی درگیر شوند. نمایندگان این گروههای همچنین 
از مردم در سراس��ر کرانه باختری خواستند تا دست به 
تظاهرات ش��بانه بزنند. آنان وحدت و تالش مشترک 
را ش��رط الزم و ضروری برای دس��تیابی به موفقیت و 
پیروزی بر دشمن صهیونیستی دانستند. وزارت بهداشت 
فلسطین صبح سه ش��نبه از به شهادت رسیدن شش 
فلس��طینی به نام های حمدی محمد صبری ش��رف 
)۳۵ س��اله(، حمدی صبیح رمزی قیم )۳۰ ساله(، ودیع 
صبیح الحوح )۳۱ ساله(، علی خالد عمر عنتر )۲۶ ساله(، 
مش��عل زاهی أحمد بغدادی )۲۷ ساله(، قصی محمود 
التمیمی )۲۰ ساله( و زخمی شدن ۲۱ تن دیگر در طی 

یورش نظامی صهیونیس��ت ها به دو شهر نابلس و رام 
اهلل در کرانه باختری خبر داد. هزاران نفر از شهروندان 
فلس��طینی امروز پیکر شهدای یاد شده را روی دستان 
خود تش��ییع کردند و فریاد ادامه مبارزه با اش��غالگران 
سر دادند. اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس در واکنش به جنایت آفرینی رژیم صهیونیستی 
در شهر نابلس و پاسخ مقاومت فلسطین گفت که این 
شهر با خون مسیر عزت را ترسیم می کند، گفت: گروه 
مبارز عرین االس��ود قدرتی به وسعت فلسطین است. 
گروه مبارز عرین االسود که به تازگی و به دنبال تداوم 
تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در کرانه 
باختری رود اردن اعالم وجود کرده اس��ت، طی هفته 
های گذشته با انجام عملیات علیه نظامیان صهیونیست 
و همچنین شهرک نشینان تندرو، مقامات تل آویو را به 

ستوه آورده است.

پلیساسرائیلبهحالتآمادهباشدرآمد
هشدارهایمقاومتترسبهجانصهیونیستهاانداخت؛

چهکسانیبا»زن،زندگی،آزادی«برهنگیرامطالبهمیکنند؟
انکارش��دنی نیست که بخشی از اپوزیسیون 
در خارج کشور غایت شان از آزادی برهنگی 
اس��ت ام��ا بس��یاری از دختران��ی ک��ه در 
دانش��گاه ها، مدارس و خیابان ها ش��عار زن، 
زندگ��ی، آزادی را س��ر دادند، چنین تعریفی 
از  آن ندارند و هدف فمن های خارج کش��ور 
را دنب��ال نمی کنند. می گویند نس��بت دادن 
مطالب��ه برهنگی به همه آنه��ا که در ایران 
ش��عار »زن، زندگی، آزادی« را سر می دهند 
ناروا و ناسزاست؛ حتماً همین طور است؛ اصاًل 
زن ایرانی، چه او که معتقد به حجاب است و 

چه او که این روزها از س��ر خشم یا هرچیز 
دیگر روسری برداشته است، هیچ نسبتی با 
این برهنگی ها و اقدامات غیرمتمدنانه ندارد. 
اّما آیا هیچ کس از این شعار چنین مقصودی، 
یعنی برهنگی، ندارد و چنان معنایی از آن را 
مطالبه نمی کن��د؟ قطعاً چنین افرادی وجود 
دارند و اتفاقاً سخن دلسوزان، نسبت به برخی 
معترضان هم همین اس��ت. پس از افتضاح 
برهنه ش��دن چن��د زن در تجمع چند هفته 
پیش در آمستردام هلند که به یک رسوایی 
برای برخی شکارچیان سوءاستفاده کننده از 

نام زنان ایران تبدیل ش��د، ح��اال اخیراً هم 
چن��د زن به بهان��ه برگزاری تجم��ع، مقابل 
مس��جدی متعلق به ترک ها در کلن آلمان 
هنگام اذان جمع ش��ده با برهنه شدن و در 
دس��ت گرفتن پرچم همجنسگرایان، شروع 
به س��ر دادن ش��عار »زن، زندگی، آزادی« 
کردن��د. یکی دیگر از این دس��ت تجمعات 
برهنگی، فیلمی است که در هفته  گذشته از 
نیلوفر فوالدی در آمستردام هلند پخش و در 
داخل کشور وایرال شد. این دست تجمعات 
ک��ه با حض��ور چند زن به لیدری ش��خصی 

به نام مریم نمازی در ش��هرهای اروپا برگزار 
می ش��ود، اگرچه طرفدار زیادی ندارد اما از 
یک سو هم موجب تمسخر عابران می شود 
و هم در فضای مجازی با طعن و تمس��خر 
و حتی اعتراض روبه روست چراکه این افراد 
به صورت آشکار و عینی تعریف شان از »زن، 
زندگ��ی، آزادی« را ب��ه برهنگ��ی و آزادی 
روابط جنس��ی محدود کرده  اند. انکارشدنی 
نیس��ت که بخشی از اپوزیس��یون در خارج 
کشور غایت شان از آزادی، برهنگی است اما 
بسیاری از دخترانی که در دانشگاه ها، مدارس 

و خیابان ها ش��عار زن، زندگی، آزادی را سر 
دادن��د، چنین تعریف��ی از  آن ندارند و هدف 
فمن های خارج کشور را دنبال نمی کنند. این 
دست تجمعات برای شکستن قبح برهنگی و 
پوشش آن از سوی رسانه های خارج کشور، 
نشان می دهد برخی جریان های ضدانقالب 
به دنبال مصادره ش��عار و قالب کردن هدف 
خود به همه سردهندگان این شعار است، در 
حالی که این دس��ت رفتارها بین بسیاری از 
مردم و دختران و زنان این س��رزمین زشت 

و ناپسند است.
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اقتصاد کالن

تهدیدآمریکاازسویریاضباسالح
فروشاوراققرضه

عربس��تان به مقامات آمریکایی هش��دار داده 
ک��ه اگر قانونی در کنگره علیه اوپک تصویب 
شود، اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را خواهد 
فروخت. به گزارش گ��روه اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس به نقل از العهد، در بحبوحه 
تنش در روابط ریاض و واشنگتن که تازه ترین 
آن تصمیم عربس��تان س��عودی و کشورهای 
گروه  اوپک پالس ب��رای کاهش دو میلیون 
بش��که ای تولید نف��ت در روز بود، عربس��تان 
هشدار داد که ممکن است از شر اوراق قرضه 
خزان��ه داری ایاالت متح��ده که بیش از ۱۰۰ 
میلیارد دالر تخمین زده می شود، خالص شود.
بر اساس آنچه روزنامه آمریکایی وال استریت 
ژورن��ال به نق��ل از افراد مطلع منتش��ر کرده 
است، مقامات سعودی به طور محرمانه اعالم 
کرده ان��د که اگر کنگره آمریکا قانونی را علیه 
اوپک تصویب کند، عربس��تان می تواند اوراق 
خزانه داری آمریکا را که در اختیار دارد، بفروشد.
به نوش��ته این روزنامه، این هشدار عربستان، 
یکی از گزینه های رادیکال روی میز در مورد 
ارزیابی مجدد روابط عربستان و آمریکا است.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود آورده 
است: سعودی ها می دانند که نمی توانند یک 
شبه جایگزینی را برای ایاالت متحده به عنوان 
یک شریک امنیتی پیدا کنند.این منابع افزودند: 
مقام��ات ریاض ب��ا اندیش��کده ها و مقامات 
آمریکایی دیدار کردند و گفتند که واشینگتن 
میزان کمک عربستان سعودی به اوکراین را 
دست کم گرفته و سعودی ها از واکنش آمریکا 
به تصمیم اوپک پالس شوکه شدند.بر اساس 
داده های خزانه داری ای��االت متحده، دارایی 
عربس��تان از اوراق قرضه و اسناد خزانه داری 
آمریکا در آگوست گذشته بالغ بر ۱۲۲.۱ میلیارد 
دالر بود و برای مقایسه، ریاض در ابتدای سال 
جاری ۱۱۹.۲ میلیارد دالر از این اوراق قرضه را 
در اختیار داشت.بر اساس این داده ها، عربستان 
س��عودی در فهرس��ت بزرگترین کشورهای 
صاحب اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در رتبه 

شانزدهم قرار دارد.

کاهش۱۰هزارواحدیشاخصبورس
تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت امروز با کاهش ۱۰ هزار و ۶۷۴ واحد 
همراه ش��د. به گزارش فارس، ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران این روزه��ا روی دنده کاهش 
ش��اخص قرار گرفته و امروز هم در یک روند 
کامال ریزشی به کار خود ادامه داد، به گونه ای 
ک��ه در پایان معامالت با کاه��ش ۱۰ هزار و 
۶۷۴ واح��د به رقم یک میلیون و ۲۶۷ هزار و 
۶۲ واحد رسید.همچنین شاخص کل با معیار 
ه��م وزن با کاهش ۳ هزار و ۵۷۱ واحد به رقم 
۳۶۹ ه��زار و ۶۶۶ واحد رس��ید.ارزش بازار در 
بورس تهران به بیش از ۴ میلیون و ۷۰۲ هزار 
میلیارد تومان رسید.معامله گران امروز بیش از 
۴.۳ میلیارد س��هام و اوراق مالی در قالب ۲۹۳ 
ه��زار فقره معامله و ب��ه ارزش ۲ هزار و ۴۰۴ 
میلی��ارد توم��ان دادو س��تد کردند.امروز همه 
شاخص های بورس قرمز شدند به گونه ای که 
شاخص کل و ش��اخص قیمت با معیار وزنی 
- ارزش��ی ۸۴صدم درصد کاهش یافتند. این 
دو ش��اخص در معیار هم وزن ۹۶صدم درصد 
افت کردند. شاخص آزاد شناور ۶۸ صدم درصد 

کاهش یافت. 

ضربهمهلکبدمصرفهابهمنابعآب
پایتخت

مشترکان پرمصرف و بدمصرف تهرانی در ۶ ماه 
ابتدایی سال جاری ۸۱ میلیارد متر مکعب آب 
معادل آب ۳۲۰۰۰ استخر مسابقات المپیک را 
هدر دادند. به گزارش فارس، در سال های اخیر 
بارها ش��اهد استفاده از واژه الگوی مصرف در 
مسئله حامل های انرژی بودیم. بر این اساس 
انواع خدمات دریافتی در واحدهای مسکونی از 
جمله آب نیز در قالب یک الگوی تعیین شده 
بر اساس فرهنگ زندگی و شرایط هر منطقه 
تعیین می شود. برای مثال در بخش آب شرب، 
مصرف یک خانواده تهرانی اگر در طول یک 
ماه از ۱۴ هزار لیتر تج��اوز نکند، این خانواده 
الگ��وی مص��رف بخش آب طی ی��ک ماه را 
رعایت کرده  اس��ت.از سوی دیگر اگر خانواده 
مذک��ور بین ۱۴ هزار لیتر ت��ا ۲۸ هزار لیتر در 
ط��ول یک ماه مصرف آب داش��ته باش��د، در 
سیستم آب و فاضالب استان تهران به عنوان 
یک مش��ترک پرمصرف شناسایی می شود و 
همچنی��ن اگر همین خانواده بیش از ۲۸ هزار 
لیتر معادل ۱۲۷ بشکه ۲۲۰ لیتری مصرف کند 
به عنوان یک خانواده و مش��ترک بد مصرف 

تلقی خواهد شد.

تاراوپژو2۰۷دربورسکاالعرضه
میشوند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به 
دلی��ل پذیرش دو محصول تارا و ۲۰۷ ایران 
خ��ودرو در بورس کاال، عرض��ه آن ها انجام 
می ش��ود. به گزارش تس��نیم، مجید عشقی 
به اطالعیه ایران خودرو در خصوص تعویق 
عرضه خودروی ت��ارا و ۲۰۷ به بورس کاال 
اش��اره کرد و گفت: فرآیندی را در راس��تای 
پذیرش خودرو ها در بورس کاال آغاز کردیم و 
در مراسم افتتاحیه معامالت خودرو در بورس 
کاال نی��ز اعالم کردم، راهی که در خصوص 
واقعی س��ازی قیمت ه��ا در پیش گرفته ایم، 
ی��ک راه بدون بازگش��ت اس��ت.وی اظهار 
کرد: از ابتدا ق��رار بر این بود، عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال به صورت پله پله )تدریجی( 
انجام و این عرضه از خودرو هایی که در بازار 
با قیمت باالتری در حال معامله هس��تند و 
حساس��یت کمتری روی آن ه��ا وجود دارد، 
آغاز ش��ود که به مرور، برنامه ریزی ها برای 
ورود دیگر خودرو های ُپرتیراژ صورت گیرد.

عشقی اعالم کرد، در ادامه پذیرش خودرو ها 
در ب��ورس کاال، پذیرش ت��ارا و ۲۰۷ هم در 
مس��یری قرار گرفت که از قبل اعالم شده 
بود همچنین ب��ه دلیل پذیرش دو محصول 
ت��ارا و ۲۰۷ ای��ران خودرو در ب��ورس کاال، 
عرضه آن ها انجام می ش��ود.رییس سازمان 
بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه این امر 
جزو حقوق سهامداران است که باید رعایت 
ش��ود و ما هم از این مسئله کوتاه نخواهیم 
آمد، گفت: مدیران این شرکت خودروسازی 
این مسوولیت را دارند که اقدام های الزم را 

برای رعایت حقوق سهامداران انجام دهند.

برنامهریزیدولتبرای
»خاموشیصفر«درتابستان۱۴۰2

مع��اون برق و انرژی وزیر نیرو با اش��اره به 
تابس��تان بدون خاموشی امس��ال، از تدوین 
۱۴۰ برنامه برای عبور از دومین سال بدون 
خاموش��ی در وزارت نیروی دولت سیزدهم 
خبر داد. به گزارش تسنیم، همایون حایری، 
مع��اون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه 
امس��ال ب��ا تدوی��ن ۱۰۰ برنام��ه راهبردی 
توانستیم تابس��تان را بدون خاموشی سپری 
کنیم، اظهار کرد: با برگزاری جلسات متعدد 
ب��ا مدیران صنعت ب��رق و برنامه ریزی های 
انجام ش��ده برای عبور از دومین سال بدون 
خاموش��ی، ۱۴۰ برنامه راهب��ردی را تدوین 
کردیم.وی اف��زود: مدی��ران صنعت برق با 
تجربه س��الیان گذش��ته خود بع��د از پایان 
یافتن پیک بار تابس��تان ۱۴۰۱، پیشنهادات 
و برنامه ریزی ه��ای خ��ود را در قال��ب ۱۴۰ 
برنامه راهب��ردی آماده و تقدی��م وزیر نیرو 
کردند که بر اساس این برنامه، برای تمامی 
اقدام��ات این صنعت زمانبندی الزم در نظر 
گرفته شده اس��ت.معاون برق و انرژی وزیر 
نیرو با بیان اینکه انج��ام کامل ۱۰۰ برنامه 
راهبردی امسال باعث عبور موفقیت آمیز از 
تابس��تان شد، گفت: این برنامه ۱۴۰ اقدامی 
که برای تابستان ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده 
در چهار مح��ور »برنام��ه و اقدامات بخش 
تولی��د و تأمی��ن برق«، »برنام��ه و اقدامات 
بخش مدیریت مص��رف و تقاضا«، »برنامه 
و اقدامات بخش ش��بکه های انتقال و فوق 
توزی��ع ب��رق« و »همکاری ه��ا و اقدامات 

ستادی« تدوین و تبیین شده است.

بیشاز۸۳۳هزارنفردرکشور
آموزشمهارتیدیدند

مع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از 
ارائ��ه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 
به بیش از ۸۳۳ هزار نفر از متقاضیان مهارت 
آموزی در شش ماه نخست سال جاری خبر 
داد. به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، غالمحسین حسینی نیا، 
داشتن مهارت را بخش مهمی از روند رسیدن 
به موفقی��ت در زندگی بیان کرد و افزود: در 
شش ماهه نخست س��ال ۴۳۰ هزار و ۸۵۴ 
نفر در بخش خصوصی )مؤسسات کارآموزی 
آزاد( و ۴۰۲ هزار و ۴۴۵ نفر در بخش دولتی 
موفق به کسب مهارت های فنی و حرفه ای 
شده اند.وی رسیدن به بهترین نتایج را منوط 
به بهترین عملکرد و داشتن بهترین عملکرد 
را در گرو بهترین مهارت برشمرد و تصریح 
کرد: س��ازمان، متول��ی ارائ��ه آموزش های 
غیررس��می مهارت��ی در دو بخ��ش دولتی 
و خصوص��ی با ۱۹ گ��روه مخاطب و هدف 
اس��ت و آموزش های مهارتی در ۶۴۶ مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای دولتی )ثابت و شعب 
شهری(، ۴۸۰۳ کارگاه آموزشی و ۱۲ هزار و 
۱۹۴ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد فعال در 
ثبت ن��ام کارآموز با هدف تربیت نیروی کار 
ماهر و نیمه ماهر و گسترش چتر مهارتی ارائه 
می شود.معاون وزیر کار تصریح کرد: سطح 
مهارت ش��هروندان دغدغه کلیدی است اما 
اطمینان از داش��تن مهارت های مناسب که 
بتواند قابلیت اشتغال افراد را افزایش دهد و 
به ایجاد ش��غل در زمان حال و آینده کمک 

کند نیز بسیار مهم است.

اخبار

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اواخر شهریور به دلیل فضای ایجادشده از 
سوی آشوبگران، درآمد در حوزه کسب و  کارهای فضای مجازی به شکل 
منفی تحت تاثیر قرار گرفت که دولت پش��ت کسب و کارهای اینترنتی را 
خالی نمی کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می داند. به گزارش فارس، 
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم امروز )سه شنبه سوم مهر( در 
نشس��ت خبری خود در مورد ثمرات سیاست های اقتصادی دولت گفت: 
تالش ش��د عالوه بر شایسته های اقتصاد دولتی از تصمیم های اقتصادی 
ش��تاب زده پرهیز کند و تا حد ممکن به ریل اقتصادی اعالم ش��ده پایبند 
باش��یم تا بی اعتمادی نسبت به سیاست های اقتصادی دولت را برگردانیم.

وی اف��زود: ادع��ا نمی کنم همه اقدامات بدون هیچ ایرادی ش��کل گرفته 
ولی همه دس��تگاه ها پایبند بوده اند مگر در ش��رایطی مثل جنگ اوکراین 
که گریزی نباشد.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در موضوع رشد 
اقتصادی و تولید در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ شاهد افزایش تولید هستیم 
که نش��ان می دهد علی رغم همه تنگناها مسیر و ریل گذاری امیدوارکننده 
است. تورم تولیدکننده که بیش از ۸۰ درصد در شهریور سال گذشته بوده، 
به ۴۰ درصد رس��یده که هنوز هم مطلوب نیست.خاندوزی ادامه داد: نرخ 
بیکاری در تابس��تان امسال به ۸.۹ درصد رس��یده است. تعداد افراد دارای 
ش��غل نیز، ۳۷۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده اس��ت. بیکاران دانشگاهی به 

۹۵۵ هزار نفر کاهش پیدا کرده اند و این درحالی که به دلیل خشکسالی در 
بخش کش��اورزی کاهش شاغلین داشتیم ولی در مقابل در بخش صنعت 
شاهد افزایش اشتغال بودیم.خاندوزی با بیان اینکه دولت پشتیبان کسب 
و کارهای دیجیتالی اس��ت، گفت: به دلیل آشوب در کشور لطمه جدی به 
اشتغال های کسب و کارهای مجازی داشتیم که در کمیته اقتصاد دیجیتال 
دولت جلساتی برگزار شده اس��ت. در اواخر شهریور به دلیل فضای ایجاد 
ش��ده آشوبگران، درآمد در حوزه کسب و  کارهای فضای مجازی به شکل 
منفی تحت تاثیر قرار گرفت که دولت پش��ت کسب و کارهای اینترنتی را 

خالی نمی کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می داند.

دولتپشتکسبوکارهایاینترنتیراخالینمیکند
خاندوزی:

چکهایالکترونیکچهمزایاییدارند؟
کارشناس امور بانکی گفت: بانک مرکزی با 
هدف شفاف سازی و توسعه مبادالت در حال 
تالش برای ص��ادر کردن چک الکترونیک 
اس��ت. ۲۶ مهرب��ود که رئی��س کل بانک 
مرکزی در حاش��یه رو نمایی از شبکه شفق 
خبر از صدور چک الکترونیکی و تعیین زمان 
آن داد.آقای علی صالح آبادی گفت: یکی از 
موضوعات مه��م در بانک مرکزی تکیه بر 
س��امانه و فناوری بوده و نظارت های سنتی 
دیگ��ر کارایی ندارد.او گف��ت: یکی از موارد 
بسیار مهم ساماندهی پایانه فروشگاهی بود 

که انجام شد مورد دیگر اصالح قانون چک 
بود که اجرایی شد، دو هفته دیگر هم اولین 
چک الکترونیکی صادر می شود.او می گوید: 
یکی از دغدغه های دولت، دسترس��ی مردم 
به خدمات بانکی است که در جایگاه علمی 
به آن شمول مالی می گویم. از سال گذشته 
جلس��ات متعددی در ش��ورای پول و اعتبار 
برگزار ش��ده و دستورالعمل های جدیدی در 
این باره صادر شد.موضوع چک الکترونیک 
موردی بود که مجلس شورای اسالمی نیز 
برای اجرایی ش��دن آن تاکید بسیار داشت.

آقای علی خضریان س��خنگوی کمیسیون 
اص��ل ۹۰ مجلس گف��ت:در خصوص چک 
و قان��ون آن اقدامات خوبی انجام ش��د، اما 
الکترونیکی شدن کامل سیستم صدور چک 
باقی مانده اس��ت که باید ب��ا پیگیری های 
دقیق به ش��کل عملیات��ی درآید. موضوعی 
که در مجلس پیگیر آن هستیم.در خصوص 
چک الکترونی��ک و تفاوت های آن با چک 
کاغ��ذی کارش��ناس امور بانک��ی نکاتی را 
بیان کرد.آقای اصغر بالسینی گفت:نکته ای 
که در خصوص چ��ک الکترونیکی می توان 

مطرح کرد این که چک الکترونیکی همان 
چک کاغذی اس��ت که در فضا و بس��تری 
دیجیت��ال قرار اس��ت فعال ش��ود یعنی هر 
آن چ��ه که در رابطه ب��ا چک های کاغذی 
وجود دارد )بحث اعتبار، نحوه صدور، قوانین 
مرتبط با صدور و درخواست چک( در زمینه 
چک ه��ای الکترونیکی نی��ز صدق می کند. 
در کل چ��ک الکترونیکی نس��خه دیجیتال 
ش��ده چک کاغ��ذی اس��ت.او می گوید:در 
چک الکترونیک��ی پیام های چک با امضای 
الکترونیکی صادر کنن��ده اعتبار می گیرد و 

مبلغ چک نیز به صورت آنالین از حس��اب 
صادر کننده برداش��ت و به حساب دریافت 
کننده واریز می ش��ود فرآیند پردازش چک 
الکترونیک��ی نی��ز در سیس��تم بانکی دقیقا 
مانند همان چک های کاغذی است.بالسینی 
گفت:در چک های معمولی یک قس��مت به 
نام ات��اق پایاپای مبادالت بانکی وجود دارد 
که به تعبیر عامیانه بیان می شود چک برای 
کل��ر رفته اس��ت در ای��ن ات��اق بانک ها به 
ص��ورت روزانه چک های بین خود را مبادله 

می کنند 

بحرانناترازیانرژیچالشجدیصنعتگازایران
سرانهمصرفگازدرایرانبیشاز۳برابراروپااست

گروهاقتصادی-میثمترکی�ان:در روزهای اخیر یک عضو 
کمیسیون عمران مجلس گفته بود که مصرف گاز در ایران 
به اندازه ۲ برابر اتحادیه اروپا است؛ اما آیا این موضوع صحت 
دارد؟به گزارش مهر، مجتبی یوس��فی، عضو کمیس��یون 
عمران مجلس اخیراً در یک برنامه تلوزیونی گفته است که 
به دلیل اینکه در فصل سرد سال مصرف خانگی از روزانه 
۲۵۰ میلیون متر مکعب به ۶۵۰ میلیون متر مکعب افزایش 
پیدا می کن��د و این موضوع باعث می ش��ود بیش از ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب در روز ناترازی داشته باشیم.به گفته وی 
ایران سومین کشور تولیدکننده گاز در جهان و دومین کشور 
از حیث ذخایر است. مصرف گاز در ایران به اندازه دو برابر 
اتحادیه اروپا است.اظهارات این نماینده مجلس در فضای 
مجازی و رسانه های خبری گوناگون بازنشر شده است؛ در 
این گزارش مصرف گاز در ایران و اتحادیه اروپا را با یکدیگر 
مقایسه می  کنیم.در گزارش ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم 
ب��ا عنوان »مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲«، میزان تولید 
و مصرف گاز در کشورهای گوناگون بررسی شده است. بر 
اساس این گزارش سهم ایران در حوزه تولید گاز دنیا، ۶.۴ 
درصد و در حوزه مصرف، ۶ درصد است. بنابراین می توان 
گفت که تفاوت حجم تولید و مصرف، بس��یار نزدیک به 
یکدیگر بوده و فقط ۰.۴ درصد اس��ت.در میان کشورهای 
مط��رح تولیدکننده و مصرف کننده گاز، تنها کش��ور چین 
مصرف بیشتری نسبت به تولید گاز خود داشته است. البته 
در این زمینه باید به جمعیت این کشور توجه شود. همچنین 
کشورهایی مانند آمریکا و روسیه نسبت به ایران جمعیت 
بیشتری دارند؛ بنابراین شاخص تولید به مصرف آن ها در 

مقایسه با ایران وضعیت بهتری دارد.
مقایسهسرانهمصرفگازایرانباآمریکاوروسیه ���

طبق بررسی آمارهای شرکت بریتیش پترولیوم نرخ رشد 
مصرف طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ نیز بیانگر این است 
که مصرف گاز ایران نس��بت به آمریکا و روس��یه، در ۱۰ 
سال اخیر، بیشتر بوده است.به گفته کارشناسان بازار انرژی، 
درباره نسبت بین میزان تولید و مصرف گاز باید به جمعیت 
کشورها توجه شود. در بین کشورهای دارای بیشترین تولید 
و مص��رف گاز، چین با حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر 

رتبه اول جمعیت، آمریکا با حدود ۳۳۳ میلیون نفر رتبه سوم 
جمعیت، روسیه با حدود ۱۴۲ میلیون نفر رتبه نهم جمعیت و 
ایران با حدود ۸۵ میلیون نفر رتبه هفدهم جمعیت جهان را 
دارا است.اگر شاخص جمعیتی را مالک قرار دهیم، مصرف 
گاز ایران از چین، بس��یار باالتر و از آمریکا نیز کمی بیشتر 
است؛ اما از روسیه کمتر است. بنابراین روسیه، ایران، آمریکا 
و چین در رتبه های اول تا چهارم قرار می گیرند و ایران در 

مصرف گاز، رتبه دوم را کسب می کند.
آی�اایرانیهابیش�ترازش�هرونداناتحادی�هاروپاگاز ���

مصرفمیکنند؟
در انجام مقایس��ه میان مصرف گاز کش��ورها، می بایست 
عوامل اقلیمی و جغرافیایی را در نظر گرفت؛ به عنوان مثال 
کشورهایی مانند روسیه و آمریکا و بسیاری از کشورهای 
اتحادیه اروپا بیشتر از کشورمان تحت تأثیر سرمای زمستان 
هستند. به همین دلیل کارشناسان انرژی معتقدند که که 
مصرف بیشتر کش��ورهایی مانند روسیه و آمریکا تا حدی 

توجیه پذیر خواهد بود.

مصرفگازدرایرانغیربهینهاست ���
حامد حوری جعفری، کارش��ناس اقتصاد انرژی با اشاره به 
مصرف بی رویه انرژی در ایران گفته است: متوسط سرانه 
مصرف گاز در ایران ۶.۷ برابر سرانه مصرف دنیاست، یعنی 
بیش از ۶ برابر متوسط دنیا گاز مصرف می کنیم و مصرف 
انرژی م��ان مبتنی بر گاز اس��ت.وی با تأکی��د بر ضرورت 
جلوگیری از هدررفت انرژی در ایران اظهار داش��ت: سرانه 
مصرف گاز در ایران ۳ برابر سرانه مصرف در کل اتحادیه 
اروپا است. در ایران به ازای هر ۱ نفر جمعیت ۳ برابر میزان 
کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می ش��ود. م��ا دومین دارنده 
ذخایر گازی هس��تیم و ظرفیت های عظیمی برای تولید 
گاز داریم، اما چالش اساس��ی مصرف بی رویه است که در 
بخش های مختلف رخ می دهد.با بررسی آمار جهانی تولید 
ومصرف گاز می توان گفت ک��ه مصرف گاز ایران، تقریبًا 
معادل ۳ کشور اروپایی، آلمان، ایتالیا و انگلستان با مجموع 
۲۳۹.۹ میلیاردمترمکعب است که از کشورهای پرمصرف 
گاز در این قاره محس��وب می ش��وند. همچنین اگر غیر از 

سه کشور یادش��ده، ترکیه با ۵۷.۳ و فرانسه با ۴۳ میلیارد 
مترمکعب مصرف گاز را نیز مستثنی کنیم، سایر اروپایی ها، 
حدود ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند.این آمار، 
به این معناست که ایران حتی از مجموِع بیش از ۳۰ کشور 
اروپایی، ۱۰ میلیارد مترمکعب، گاز بیشتری مصرف می کند. 
به تعبیر دیگر، مصرف داخل��ی گاز در ایران، تقریباً نصف 
مصرف کل اروپا و حتی بیشتر از آن است. البته استفاده از 
برق به عنوان انرژی غالب کشورهای اروپایی، وابسته بودن 
برق به گاز و وسعت محدود اغلب کشورهای قاره سبز، در 

این مقایسه، تأثیرگذار است.
برابراروپااست سرانهمصرفگازدرایرانبیشاز���3

بر اس��اس آخرین گزارش شرکت بریتیش پترولیوم میزان 
مصرف گاز طبیعی ایران را در سال ۲۰۲۱ میالدی ۲۴۱.۱ 
میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی در تمام کشورهای 
عضو »اتحادیه اروپا« ۳۹۷.۱ میلیارد مترمکعب بوده است؛ 
از سوی دیگر میزان سرانه مصرف گاز )میزان استفاده هر 
ف��رد( در ای��ران ۲۸.۳ هزار کیلووات بوده ام��ا این رقم در 
اتحادیه اروپا نهایتاً به ۸.۹ هزار کیلووات می رسد؛ بنابراین با 
وجود اینکه مصرف گاز کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع 
از ایران بیشتر است اما سرانه مصرف هر ایرانی نسبت به 

شهروندان اروپایی تفاوت چمشگیری دارد.
بحرانناترازیانرژیدرکمینصنعتگازایران ���

مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کش��ور گفته 
اس��ت: وجود منابع فراوان قابل اس��تحصال گاز طبیعی و 
توسعه آن سبب شده است تا در دو دهه گذشته عرضه گاز 
طبیعی به منظور تأمین نیاز کشور به طور میانگین ساالنه ۷ 
درصد افزایش یابد، اما در سوی مقابل برنامه ریزی مناسبی 
برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی 
در بخش های مختلف کشور نش��ده است.به گفته وی با 
وج��ود اینکه ایران رتبه س��وم بزرگ ترین تولیدکننده گاز 
طبیعی در جهان را دارد، اما با توجه به آغاز افت فش��ار در 
مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایش��ی 
مصرف، چالش جدی برای تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار 

نزدیک وجود خواهد داشت.

رویترز با اشاره به ناوگان و خدمات بیمه ای روسیه به نقل از یک مقام خزانه 
داری آمریکا نوشت: ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت روسیه می تواند خارج از سازوکار 
قیمتی فروخته ش��ود. به گزارش فارس، رویترز طی گزارشی نوشت، پس از 
اعمال س��ازوکار سقف قیمتی برای نفت روس��یه که قرار است از ۵ دسامبر 
اجرایی ش��ود، مس��کو همچنان توانایی ارسال بیشتر محموله های نفتی به 
مشتریانش را خواهد داشت.به نوشته این خبرگزاری انگلیسی، روسیه برای 
ادامه تجارت نفت به نفتکش ها و خدمات کافی کشورهای آسیایی دسترسی 
دارد.گروه ۷ متشکل از آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و ژاپن، 
ماه گذشته توافق کردند تا یک سقف قیمتی بر نفت صادراتی روسیه به منظور 
کاهش درآمدهای این کشور از بخش انرژی اعمال کنند. این سقف قیمتی 

هنوز تعیین نشده است. و گفته شده شرکت های بانکداری، بیمه و کشتیرانی 
نیز از ارائه خدمات به شرکت های روسی که نفت را با قیمتی باالتر از قیمت 
تعیین شده بفروشند، منع خواهند شد.همچنین پنجم دسامبر آخرین مهلت 
اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات محموله های دریایی روسیه است.با این 
حال، به گفته یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا، ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت روسیه 
می تواند خارج از سازوکار قیمتی فروخته شود.این مقام آمریکایی افزود، برخی 
از کشتی ها در حال تغییر کشور مبدا هستند و نهادهای تجاری برای فرار از 
سقف قیمتی از گروه ۷ خارج شده اند.اولیوا آندرو، عضو غول تجاری ترافیگورا 
به رویترز گفت: »ناوگان در س��ایه )نفتکش هایی که پنهانی محموله های 
نفتی را حمل می کنند( به اندازه کافی وجود دارد تا جریان نفت روسیه پس 

از ۵ دسامبر ادامه یابد.«وی افزود: »تعداد زیادی از این کشتی های در سایه، 
قادر هستند تا خود را بیمه کنند و یا  توسط شرکت پی اند آی )بیمه حفاظت و 
غرامت( روسیه بیمه شوند.«رویترز به نقل از نمایندگان بخش صنعت نوشت، 
روسیه عالوه بر نفتکش های خود می تواند نفتکش های چین و هند را نیز 
به کار گیرد و تاجران نفتی و ش��رکت های بیمه ای نیز از غرب آسیا و آسیا 
برای همکاری خواهند آمد.بر اساس آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، روسیه 
سومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است. گفته می شود، سقف قیمتی 
۶۰ دالر در هر بشکه تعیین خواهد شد، درحالی که قیمت کنونی نفت روسیه 
۹۰ دالر در هر بش��که است.روسیه اعالم کرده است به کشورهایی که این 

سقف قیمتی را اعمال کنند، نفت نمی فروشد.

90درصدنفتروسیهفروختهمیشود
اعمالسقفقیمتنفتبرایروسیهکارآییندارد

جهاندرگیربحرانواقعیانرژیاست
رئیسآژانسبینالمللیانرژی:

رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت: کمبود 
گاز طبیعی مایع در بازارهای جهان و کاهش 
عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ، جهان 
را در میانه »نخستین بحران واقعی انرژی در 
جهان« قرار داده است. به گزارش فارس به 
نقل از رویترز، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین 
المللی انرژی امروز گفت، کمبود گاز طبیعی 
مای��ع در بازارهای جهان و کاهش عرضه از 
سوی تولیدکنندگان بزرگ، جهان را در میانه 
»نخس��تین بحران واقعی انرژی در جهان« 
ق��رار داده اس��ت.بیرول در هفته بین المللی 
انرژی سنگاپور گفت، افزایش واردات ال  ان  
جی از سوی اروپا در بحبوحه بحران اوکراین 
و احتمال بهبود تقاضا برای سوخت در چین، 

بازار را با کمبود مواجه کرده است؛ این درحالی 
است که تنها ۲۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت 
جدید ال ان  جی در س��ال آینده به بازار وارد 
می  شود.بیرول توضیح داد، همزمان تصمیم 
اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام 
)اوپ��ک( و هم پیمانانش موس��وم به اوپک 
پالس برای کاهش ۲ میلیون بشکه در روز از 
میزان تولید خود، یک تصمیم »پرمخاطره« 
اس��ت زیرا آژانس بین المللی انرژی، رش��د 
تقاضا برای نفت در جهان را در س��ال جاری 
نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی 
می کند.وی افزود: »در حالی که بسیاری از 
اقتصادها در سراس��ر جهان در آستانه رکورد 
هس��تند و اگر در مورد رکود جهان صحبت 

می کنیم... من این تصمیم را واقعا تاس��ف 
بار می بینم.«افزایش قیمت تعدادی از منابع 
انرژی نظیر نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، 
در زمانی که مشتریان با افزایش قیمت مواد 
غذایی و تورم دست و پنجه نرم می کنند، به 
آنها فشار بیشتری وارد می کند. قیمت های 
ب��اال و احتمال جیره بندی برای مش��تریان 
اروپایی که برای ورود به زمس��تان آماده می 
شوند، خطرناک است.بیرول افزود، اگر آب و 
هوا متعادل بماند، شاید اروپا زمستان امسال 
را از س��ر بگذراند هرچند تاحدی آسیب دیده 
است.وی افزود: »مگراینکه زمستانی بسیار 
س��رد و طوالنی داشته باش��یم و یا اینکه با 
اتف��اق های غافلگیرکنن��ده ای نظیر انفجار 

خط لول��ه نورد اس��تریم مواجه ش��ویم، در 
این صورت، اروپا این زمس��تان را با آس��یب 
های اقتصادی و اجتماعی پش��ت س��ر می 
گذارد.«بی��رول تصریح کرد، پیش بینی می 
شود، مصرف نفت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ 
میلیون بش��که در روز افزای��ش یابد از اینرو 
جهان همچنان به نفت روس��یه برای تامین 
تقاضا نیاز خواهد داشت.گفته می شود، گروه 
۷ در نظر دارند به منظور کاهش درآمدهای 
بخش انرژی روسیه، برای نفت صادراتی این 
کش��ور س��قف قیمتی تعیین کنند.یک مقام 
وزارت خزان��ه داری آمریکا گفته اس��ت که 
با وجود این س��قف قیمتی، روسیه همچنان 
۸۰ تا ۹۰ درصد نفت خود را می فروشد.این 

مق��ام آژانس بین المللی انرژی در این رابطه 
گفت: »من فکر می کنم این وضعیت )ادامه 
صادرات روس��یه( خوب است زیرا جهان در 
حال حاضر هنوز به نفت روس��یه برای ورود 
به بازار نیاز دارد. ۸۰ تا ۹۰ درصد برای پاسخ 
به تقاضا خوب است.«وی افزود، هنوز حجم 
عظیمی از ذخایر استراتژیک نفت وجود دارد 
ک��ه می توان در زم��ان اختالل در عرضه از 
آنها اس��تفاده ک��رد، )اما( یک آزادس��ازی از 
این منابع هنوز در دس��تور کار نیست.بیرول 
خاطرنشان کرد، این بحران انرژی می تواند 
یک نقطه عطف برای تس��ریع در استفاده از 
منابع انرژی پاک و ایجاد یک سیستم ایمن 

و پایدار انرژی باشد.



اخبار

چهار  شنبه 4 آبان 1401  29 ربيع االول 1444
26 اوکتبر  2022   شماره 3681

۴
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

شهرستان

۴۰هزارنفرساعتدورهآموزشی
HSEدرشرکتگازخراسانرضوی

برگزارشد
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل 
شرکت گاز خراس��ان رضوی از برگزاری ۴۰ 
هزار نفر ساعت دوره آموزشی با هدف ارتقای 
س��طح دان��ش و اگاه��ی HSE کارکنان و 
پیمانکاران این ش��رکت طی شش ماهه اول 
امسال خبر داد. حس��ن افتخاری با بیان این 
مطلب که حفظ و ارتقای س��المت و ایمنی 
کارکن��ان و مدیریت صحی��ح و بهینه حوزه 
حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت از اولویت های 
ش��رکت گاز اس��ت اظهار کرد: در نیمه اول 
امس��ال ۳۲۰۰  نف��ر از کارکنان ش��رکتی و 
پیمان��کاری در غال��ب ۴۰ هزار نفر س��اعت 
در دوره های آموزش��ی HSE ش��رکت گاز 
خراسان رضوی حضور یافتند. وی افزود: این 
دوره ها شامل مقررات و اصول HSE، ایمنی 
و آتش نشانی، ایمنی گودبرداری، ایمنی کار 
در فضای بس��ته و محدود و کمکهای اولیه 
است که تحت نظر اساتید مجرب به صورت 
منظ��م در دوره های ۱۶ و ۸ س��اعته برگزار 
شد. مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی 
تصریح کرد: نهادینه سازی فرهنگ بهداشت، 
ایمنی و محیط زیس��ت در سطح پیمانکاران 
از طری��ق اج��رای برنام��ه ریزی آموزش��ی 
موج��ب پایین آوردن ریس��ک کار و افزایش 

مسئولیت پذیری کارکنان خواهد شد.
ی��ادآور می ش��ود؛ امور HSE ش��رکت گاز 
خراسان رضوی در سال های ۹۷ و ۹۸ موفق 
به دریافت نش��ان سه ستاره تعالی HSE  و 
 HSE در سال ۱۴۰۰ نیز گواهینامه تعهد به
سطح یک شرکت گاز استانی کشور را کسب 

کرد.

پاکیزگیوزیباییشهردراولویت
برنامههایمدیریتشهریاست

۱۴۰۱ جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی 
مسائل و مش��کالت در حوزه رفت و روب و 
نظافت عمومی س��طح شهر با حضور رئیس 
و اعضای شورای اس��المی شهر، سرپرست 
معاونت خدمات شهری ، پیمانکار منتخب و 
مدیران نواحی در محل سالن جلسات شورای 
اس��المی ش��هر چهارباغ به ریاست مهندس 
کتابدار برگزار ش��د. رئیس و اعضای شورای 
اسالمی ش��هر چهارباغ در این جلسه ضمن 
بررسی موضوعات و پیشنهادات مطرح شده، 
بر ضرورت رفت و روب منظم معابر ، تخلیه 
به موقع زباله ها و پاکیزگی و زیبایی س��طح 
شهرچهارباغ و نواحی تاکید کردند.  بنا بر این 
گزارش، طرح جهادی پاک سازی سطح شهر 
چهارباغ از س��وی سرپرست معاونت خدمات 
شهری ش��هرداری ارایه و توسط پیمانکار در 
حال انجام می باش��د.  در این طرح جهادی، 
هر هفت��ه یک ناحیه از ش��هر چهارباغ پاک 
س��ازی می ش��ود.  در این جلس��ه به دلیل 
رضای��ت عمومی ش��هروندان از اجرای طرح 
جهادی پاکس��ازی، مدیریت شهری چهارباغ 
از سرپرس��ت معاون��ت خدم��ات ش��هری و 
پیمان��کار رف��ت و روب و پاکبانان پرتالش 

قدردانی کردند.

برگزاریجلسهجهتانعقادتفاهمنامه
همکاریمخابراتمنطقهکرمانشاهبا

شهرداری
جلس��ه جهت انعقاد تفاهم نامه  همکاری در 
راس��تای اجرای فیبرنوری در س��طح ش��هر 
کرمانش��اه ، بی��ن مخابرات   و ش��هرداری 
کرمانشاه برگزار شد  . جلسه ای در خصوص  
برقراری تفاهم نامه هم��کاری در خصوص  
توس��عه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران  ، 
با حضورشهردار و مسئولین اجرایی شهرداری 
کرمانش��اه ، مدیر کل فروش تجاری و مدیر 
کل حوزه ش��بکه مخابرات ایران و سرپرست 
مخاب��رات منطقه کرمانش��اه  برگزار ش��د . 
در حاش��یه این مراس��م ، امیری سرپرس��ت  
مخابرات کرمانش��اه در اش��اره به این تفاهم 
نامه همکاری  از س��رمایه گذاری مش��ترک 
بین ش��هرداری و مخابرات در زمینه اجرای 
فیبرنوری ش��هر کرمانش��اه خبر داد و اعالم 
کرد   برقراری این تفاهم نامه سبب سهولت 
در امر برقراری ارتباطات فیبرنوری در تمامی 

تاسیسات شهرداری کرمانشاه می گردد .
سرپرس��ت مخابرات کرمانش��اه با  تاکید بر 
اهمیت ارتباطات فیبرنوری در پیشبرد اهداف 
دول��ت الکترونیک خاطر نش��ان کرد جهت 
پیش��برد و تکمی��ل فیبرنوری در کرمانش��اه 
نیازمند همکاری وهماهنگی با س��ازمانهای 
مختلف هس��تیم ک��ه نقش ش��هرداری ها 

درتوسعه این طرح بیشتر نمایان است .

پاکیزگیوزیباییشهردراولویت
برنامههایمدیریتشهریاست

۱۴۰۱ جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی 
مس��ائل و مشکالت در حوزه رفت و روب و 
نظافت عمومی س��طح شهر با حضور رئیس 
و اعضای ش��ورای اسالمی شهر، سرپرست 
معاونت خدمات ش��هری ، پیمانکار منتخب 
و مدیران نواحی در محل س��الن جلس��ات 
ش��ورای اسالمی ش��هر چهارباغ به ریاست 

مهندس کتابدار برگزار شد.
رئیس و اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
چهارب��اغ در ای��ن جلس��ه ضمن بررس��ی 
موضوعات و پیش��نهادات مطرح ش��ده، بر 
ض��رورت رفت و روب منظ��م معابر ، تخلیه 
به موقع زباله ها و پاکیزگی و زیبایی س��طح 

شهرچهارباغ و نواحی تاکید کردند.
 بنا بر این گزارش، طرح جهادی پاک سازی 
س��طح ش��هر چهارباغ از س��وی سرپرست 
معاونت خدمات ش��هری ش��هرداری ارایه و 

توسط پیمانکار در حال انجام می باشد. 
در این طرح جهادی، هر هفته یک ناحیه از 

شهر چهارباغ پاک سازی می شود.
 در ای��ن جلس��ه به دلیل رضای��ت عمومی 
شهروندان از اجرای طرح جهادی پاکسازی، 
مدیری��ت ش��هری چهارب��اغ از سرپرس��ت 
معاونت خدمات ش��هری و پیمانکار رفت و 

روب و پاکبانان پرتالش قدردانی کردند.

مدیرکلبنیادمسکنبوشهر:طرح
هادی2۳۶روستایاستانبوشهر

بازنگریشدهاست
مدیرکل بنیاد مس��کن استان بوشهر گفت: 
طرح هادی ۲۳۶ روس��تای اس��تان بوشهر 

بازنگری شده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل بنیاد 
مس��کن اس��تان بوش��هر؛ علیرضا مقدم در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: ۸۱۶ روستا 
در اس��تان بوشهر است که شمار روستاهای 

باالی ۲۰ خانوار ۴۰۰ است.
وی بابی��ان اینک��ه ۸۹ طرح هادی اس��تان 
بوش��هر نیاز به بازنگری دارند تصریح کرد: 
در زمان حاضر برای ۳۹۶ روس��تا معادل ۹۹ 

درصد طرح هادی تهیه شده است.
مق��دم اف��زود: در زم��ان حاض��ر ۶۱ درصد 
معابر روستایی بوشهر، ۲۹ درصد گناوه، ۲۱ 
درصد دشتستان، ۳۷ درصد دیلم، ۲۷ درصد 
کنگان، ۲۶ درصد دش��تی، ۷۱ درصد دیر و 
کنگان، ۷۷ درصد جم، ۸۷ درصد عس��لویه 

آسفالت هستند.
آسفالت معابر روستایی

وی تصریح کرد: با مش��ارکت دهیاری ها و 
پی گیری فرمانداری ها از سال ۹۶ تا ۹۹ در 
مدت چهار س��ال ۲ میلیون و ۸۰۰ مترمربع 
از معابر روستایی استان بوشهر آسفالت شده 
اس��ت این در حالی اس��ت که تنها در سال 
مالی گذش��ته بااعتب��ار ۹۴ میلی��ارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان از محل اعتبارات قیر رایگان 
یک میلیون و ۴۲۸ ه��زار و ۵۷۱ مترمربع از 
معابر روس��تایی این اس��تان آس��فالت شده 

است.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان بوشهر گفت: 
از ۷۴ هزار و ۱۱ واحد مس��کونی روس��تایی 
در این اس��تان تاکنون ۴۳ هزار و ۴۱۰ واحد 

معادل ۵۹ درصد مقاوم سازی شده اند.
وی بابیان اینکه آمارها نشان می دهد شمار 
واحدهای مقاوم س��ازی شده در سال ۱۴۰۰ 
س��ه برابر چهار سال پیش از آن است اظهار 
داشت: بر اس��اس آمارها در زمان حاضر ۳۰ 
هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی معادل ۴۱ درصد 
در این اس��تان غیر مقاوم هستند که تالش 
می شود این واحدها نیز هر چه زودتر مقاوم 

شوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بوشهر بیان 
کرد: از س��ال ۹۶ تا ۹۹ درمجموع سه هزار 
و ۱۹۴ واحد مس��کونی در اس��تان بوش��هر 
مقاوم سازی ش��ده اند این در حالی است که 
تنها در سال ۱۴۰۰ که اعتبارات آن در سال 
۱۴۰۱ هزینه می شود از ۲ هزار و ۳۸۰ فقره 
تس��هیالت تاکنون ۲ ه��زار و ۱۰۸ واحد به 
مرحله انعقاد ق��رار داد، هزار و ۹۹۴ واحد به 
مرحله فونداس��یون و ه��زار و ۲۷ پروژه نیز 

تکمیل و قابل سکونت هستند.

اولیندورههمایشکوهپیماییبانوان
درشرکتنفتوگازاروندان

اولی��ن دوره همای��ش کوهپیمایی با حضور 
جمعی از بانوان شاغل در شرکت نفت و گاز 

اروندان برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت نفت و 
گاز اروندان، بانوان ش��اغل در این ش��رکت 
ب��ه ارتفاعات ام��ام زاده محمد ب��ن زید)ع( 

شهرستان گتوند صعود کردند.
این کوهپیمایی که با هدف توس��عه فعالیت 
های ورزش��ی در راس��تای سالمت و شور و 
نشاط  برگزار شد، با اس��تقبال خوب بانوان 

همراه بود.
شایان ذکر است که این همایش کوهپیمایی 
با همکاری امور ورزش و امور بانوان شرکت 

نفت و گاز اروندان برگزارشد.

اخبار

مش��هد مقدس سمیرا رحمتی-مدیرعامل 
س��ازمان فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
شهرداری مشهد گفت: جهت خدمت رسانی 
ب��ه زائ��ران و تس��هیل در رفت و آمد آنان 
ب��ا حمل و نق��ل  عموم��ی، من کارت های 
جدی��دی ب��ه عن��وان م��ن کارت زائر در 

حال آماده  س��ازی و توزیع اس��ت. مهدی 
بدیع فرخد در این خص��وص، اظهار کرد: 
جهت خدمت رس��انی به زائران و تسهیل 
در رفت و آمد آنان ب��ا حمل و نقل  عمومی 
من کارت های جدیدی به عنوان من کارت 
زائر در حال آماده  سازی و توزیع است. وی 

افزود: این من کارت ه��ا در دو مدل چاپ 
می شود و قیمت برخی از این من کارت ها 
۲۰ ه��زار تومان و برخ��ی دیگر ۵۰ هزار 
تومان است که ۱۰ هزار تومان از این مبلغ 
مربوط ب��ه قیمت کارت اس��ت اما زائران 
می توانند از باقیمانده مبلغ اعتبار اس��تفاده 

کنند. مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری مشهد ادامه داد: این 
من کارت ها مخصوص زائران طراحی شده 
و نسبت به سایر من کارت ها ارزان تر است. 
گفتنی اس��ت؛ تاریخ انقضای این کارت ها 
از زمان اولین اس��تفاده )تراکنش( یک ماه 

است، کارت های مذکور غیرقابل شارژ بوده 
و اعتبار داخل آن غیرقابل استرداد است.

ارائهمنکارتهایجدیدبرایزائران
مدیرعاملسازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریمشهد

لزومتقویتزیرساختهایحوزهITوارتقایامنیتفناوریاطالعاتشرکت
 

جلسه افتتاحیه تیم ارزیابی امنیتی حوزه فاوا وزارت نیرو 
با اعضای ش��ورای هماهنگی صنعت آب و برق اس��تان 
اردبیل با حضور آزرم دهس��تانی مدی��رکل دفتر فناوری 
اطالع��ات، امنیت فض��ای مجازی و آم��ار وزارت نیرو، 
محمد خورشیدی معاون حفاظت فناوری اطالعات مرکز 
حراس��ت وزارت نیرو، مدیران عامل، معاونان، مدیران و 
کارشناس��ان IT صنعت آب و برق استان روز چهارشنبه 
۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در س��الن جلس��ه ش��هید س��لیمانی 
ساختمان س��تاد شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
برگزار شد مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل در ابتدای جلسه ضمن تبریک هفته وحدت اظهار 
داشت: خدا را شاکریم امروز رهبری عزیزمان شخصیتی 
بزرگ و بی نظیر در دنیا می باشد پس همگان باید قدر 
نعمت والیت و رهبری را به خوبی بدانیم و رفتارشان با 
شهدا را سرلوحه خود قرار دهیم. حسین قدیمی در ادامه 
گفت: امسال سال درخشانی در حوزه وزارت نیرو در گذر 
از پیک تابس��تان بود و تمام برنامه ریزی های دشمنان 
ب��رای ایجاد نارضایت��ی و ناامنی در اثر خاموش��ی های 
احتمالی و قطع آب و برق در کش��ور را نقش برآب کرد 
و امس��ال هیچ خاموشی در سطح استان برای مشترکین 
اعمال نش��د.قدیمی ادامه داد: با اقدام جهادی که امسال 
در حوزه آب و برق اتفاق افتاد، هیچ مشترکی نارضایتی 

نداشته و حتی امسال نسبت به سال گذشته رشد مصرف 
داشتیم و همه ی اینها بخاطر وجود نظم و انضباط بسیار 
خوب، تقوا، پاکی، صداقت و تالش کارکنان حوزه آب و 

برق استان می باشد.
وی ضمن اش��اره به لزوم اجرای خدمات الکترونیکی در 
جامعه، تصریح کرد: زمان مردم برای ما ارزش��مند است 
و اجرای کامل این پروژه در س��طح ش��رکت، احترام به 
حقوق شهروندان بوده و مدیران موظف هستند با نظارت 

بر روند اجرای این پروژه، مسیر را برای مشترکان هموار 
کنند.

مدیرعامل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان اردبیل 
همچنین با اش��اره به ضرورت تالش در راستای توسعه 
دولت الکترونیک، گفت: امروز جنگ دشمنان ما از شیوه 
های سنتی خارج شده و ما باید به تأمین امنیت به شکل 
وی��ژه ن��گاه کنیم لذا در ح��وزه آب و ب��رق ماموریت ما 
مضاعف ش��ده است. و باید در حوزه امنیت IT و تقویت 

زیرساختهای آن تالش بیشتری را انجام دهیم.
حس��ین قدیمی ب��ه کمبود نیروی متخص��ص در حوزه 
فناوری اطالعات اش��اره کرده و اظهار داش��ت: یکی از 
دغدغه ها و اولویت های اصلی ش��رکت بحث IT بوده 
و در راس��تای جذب نیروی متخصص نامه نگاری هایی 
با شرکت توانیر و دانشگاه ها برای استخدام نخبگان این 

رشته شده است.
قدیمی با تأکید بر کاهش خاموش��ی ها و تلفات و حذف 
مراجعات حضوری مردم در استان گفت: توزیع نیروی برق 
اس��تان اردبیل در حوزه ICT و در بستر هوشمندسازی 
اقدامات ارزنده ای انجام داده است و تمامی فعالیت های 
فنی براساس مدل هوشمندسازی و به صورت هوشمند، 

در مرحله توسعه و اجرا می باشد.
وی افزود: خوش��بختانه با تالش همکاران تمامی کنتور 
های دیماندی در سطح استان رویت پذیر و فرمان پذیر 
شده اند و در پیک تابستان امسال مشترکین کشاورزی را 
با سیستم های کنترل از راه دور مورد رصد قرار گرفت.

در ادامه دهستانی مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، امنیت 
فضای مجازی و آمار وزارت نیرو با اشاره به لزوم توجه به 
امنیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ابراز داشت: 
نگاه ما به ارزیابی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در 
این حوزه،  نگاه هدایت محور است تا بتوانیم با همفکری 

یکدیگر کمی ها و کاستی ها را برطرف کنیم.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستاناردبیلعنوانکرد:

ساالنه2۳۰میلیاردتومانازطریقبیمهسالمتبهبیمههاپرداختمیشود
مدیرکلبیمهسالمتایالم؛

 مدیرکل بیمه س��المت ایالم با اش��اره به 
اینک��ه ۷۶ درص��د از این اف��راد به صورت 
رایگان بیمه ش��ده اند، گفت: س��االنه ۲۳۰ 
میلی��ارد توم��ان از طریق بیمه س��المت به 
بیمه ها پرداخت می شود. نورالدین رحیمی در 
دی��دار با امام جمعه ای��الم اظهار کرد: یکی 
از دس��تاوردهای نظام، اجرایی ش��دن بیمه 

همگانی در کش��ور بوده اس��ت. وی افزود: 
۳۶۶ هزار نفر در اس��تان ایالم به خصوص 
در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش 
بیمه سالمت هستند. مدیرکل بیمه سالمت 
ایالم با اشاره به اینکه ۷۶ درصد از این افراد 
به صورت رایگان بیمه شده اند، گفت: ساالنه 
۲۳۰ میلیارد تومان از طریق بیمه سالمت به 

بیمه ها پرداخت می ش��ود. وی ادامه داد: سه 
دهک اول جامعه بدون مراجعه حضوری، به 
صورت رایگان بیمه ش��ده اند، اولین استانی 
بودیم که در بحث نس��خه الکترونیکی گام 

برداشتیم.
رحیمی تصریح ک��رد: ۳۷۶ مرکز درمانی در 
اس��تان با بیمه س��المت در ارتباط هستند، 

۹۰ ت��ا ۹۵ درص��د هزینه های بس��تری در 
بیمارس��تان های دولت��ی در بیمه س��المت 

پرداخت می شود.
وی تصریح ک��رد: دولت پنج ه��زار و ۵۰۰ 
میلی��ارد تومان برای بیماران خاص در قالب 
صندوق بیماران صعب العالج اختصاص داده 

است.

 به همت تالش��گران ذوب آهن اصفهان 
رک��ورد تولید ش��ش ماهه چ��دن مذاب با 
تولی��د یک میلی��ون و ۴۹۴ ه��زار و ۲۷۰ 
تن در این مجتمع عظیم صنعتی  به ثبت 
رسید.  همایون صمیمی مدیر بخش کوره 
بلن��د ذوب آهن اصفهان گف��ت: با وجود 
هم��ه کمبودها به ویژه زغال داخلی، بعضًا 
کک خارجی و س��نگ آهن درش��ت دانه، 

در ش��ش ماهه اول سال جاری تولید یک 
میلیون و ۴۹۴ هزار و ۲۷۰ تن چدن مذاب 
ب��ا تالش و کوش��ش کادره��ای مختلف 
سرپرستی، مهندسی، فورمن ها، تکنسین 
ها، کارگ��ران و همچنین همکاری بخش 
های مختلف کارخانه رقم خورد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل که یک میلیون و 
۳۵۵ هزار و ۷۶۸ تن تولید ش��د، ۱۰ درصد 
افزایش را نش��ان می ده��د وی افزود: در 
سال گذشته کک خشک مصرفی به ازای 
یک تن چدن تولی��دی ۵۵۱ و هفت دهم 
کیلوگرم بود که در ش��ش ماهه اول سال 
جاری به ۵۱۷ کیلوگرم رسیده است یعنی 

ح��دود ۳۵ کیلوگرم ب��ه ازای هر تن چدن 
تولیدی مصرف کک کاهش یافته اس��ت 
و در ش��ش ماهه اول امسال، دو درصد از 
برنامه تولید جلو هستیم.  مدیر بخش کوره 
بلند ذوب آهن اصفه��ان تصریح کرد: در 
کنار ای��ن افزایش تولید، تعمیرات جاری و 
همچنین تعمیرات مهم تعویض نوار نقاله 
cc۳ در توقف ۴۴ ساعته کوره بلند شماره 
۳ و تعمی��رات اساس��ی کارگاه دانه بندی 
سرباره با همدلی بسیار خوب همه مدیریت 
های معاونت بهره برداری و دیگر معاونت 
ها انجام پذیرفت.  این مقام مسئول افزود: 
در ش��ش ماهه دوم نیز باتوجه به ش��رایط 

خوب ک��وره بلندها و برنام��ه ریزی های 
انجام شده انشاا... تولید طبق برنامه انجام 
می شود و تولید امس��ال به ۳ میلیون تن 
چدن مذاب می رسد . وی گفت: سه کوره 
به میزان ۷۰۰ هزار متر مکعب گاز فرایندی 
در ساعت تولید می کنند که ارزش حرارتی 
آن با حدود ۶۵ هزار متر مکعب گاز طبیعی 
براب��ری م��ی کن��د و از آن در نی��روگاه و 
س��ایر مصرف کننده ها استفاده می گردد.  
محمدعل��ی عالیی مدیر بخ��ش تولیدات 
کک و مواد ش��یمیائی ذوب آهن اصفهان 
نیز در ادامه گفت: در ش��ش ماهه نخست 
امسال علیرغم کاهش تولید کک در برخی 

از ماه ها که به دلی��ل کمبود تامین زغال 
اتفاق افتاد، توانس��تیم کک مورد نیاز کوره 
بلن��د را بدون وقفه تامین و با وجود اجرای 
تعمیرات اساسی برخی از ماشین های کک 
در باتری ۱  و ۳ تامین نماییم و همچنین ۲ 

درصد از برنامه تولید جلوتر هستیم.
وی اف��زود: در تعمی��رات اساس��ی درب 
بازکن غربی باتری ۳ با تعویض مجموعه 
دوراس��یون که کار کروکی برداری و تهیه 
نقشه آن توس��ط دفتر فنی بخش انجام و 
با توان یک شرکت داخلی ساخته شده بود 
موفق شدیم شعار ما می توانیم را به اثبات 

برسانیم.

ثبترکوردتولیدششماههچدنمذابدرذوبآهناصفهان
بههمتتالشگرانذوبآهناصفهان

آمار،مبناوپیشنیازنظامبرنامهریزیاست
سرپرستسازمانمدیریتوبرنامهریزيایالم؛

سرپرست س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ایالم گف��ت: با توجه به اینک��ه آمار، مبنا و 
پیش نیاز نظام برنامه ریزی است لذا  هر چه 
آمار و اطالعات علمی، دقیق و بهنگام باشد 
تصمیم گیری ه��ا و برنامه ریزی ها بهتر و 

دقیقتر انجام می شود.
دکت��ر امی��ن دوس��ت محم��دی در برنامه 
تلویزیونی افق روش��ن که در سیمای مرکز 
ای��الم تهیه و پخش ش��د ضم��ن تبریک 
فرارسیدن اول آبان ماه روز ملی آمار و برنامه 
ریزی، اظهار داش��ت: آماری که در سازمان 
تولید می شوند عالوه بر پایایی و روایی الزم 
ف��ارغ از هر گونه جهتگیری و س��ود گیری، 
مالحظ��ات قومی، قبیل��ه ای، منطقه ای و 
سیاسی با استفاده از ابزارهای دقیق و روش 

های نوین می باشند.
وی در خصوص نظام برنام��ه ریزی افزود: 

منظور از نظام برنام��ه ریزی، نظامی دقیق 
با رویکردی هوش��مند و مستمر است که در 
پروس��ه اهداف، سیاست ها، برنامه ها، شیوه 
ها و ابزار ها لحظه به لحظه از ما می پرسد 
که چه کس��ی می خواه��د انجام بدهد؟ چه 
زمانی می خواهد انجام دهد؟ چی چیزی می 
خواهد انجام دهد؟ چگونه می خواهد انجام 
دهد؟سرپرس��ت س��ازمان مدیریت و برنامه 
ریزی ایالم گفت: س��ازمان در استان ایالم 
از لح��اظ مدیریتی آن گون��ه که باید تفاوت 
بین نظام برنامه و برنامه ریزی توجه نشده، 
در حالی که برنامه به تمام الگوها و چارچوب 
ه��ای هدفمند و پیش بینی پذیر می باش��د 
اما برنامه ریزی یعنی هوشمند شدن برنامه،  
لح��اظ کردن مدیریت زم��ان و موضوع، در 
نظر گرفتن آس��یب ها و فرصت ها و داشتن 

منطق تقدم و تأخر در مورد پروژه هاست.

وی ادامه داد: رویکرد سازمان در دوره جدید 
بدنبال برنامه ریزی دقیق و هوشمند نمودن 
برنامه ه��ا و همچنین لحاظ کردن مدیریت 
زمان و موضوع، در نظر گرفتن آس��یب ها و 
فرصت ها و داش��تن منطق تقدم و تأخر در 

مورد پروژه هاست.
دکتر دوست محمدی با بیان اینکه در جوامع 
پیشرفته رابطه مستقیمی بین آمار صحیح و 
نظام برنامه ریزی دقی��ق و مدیریت علمی 
وج��ود دارد، گفت: آم��ار صحیح و بهنگام و 
نظام برنامه ریزی دقی��ق دو بازوی توانمند 

مدیریت علمی هستند.
وی تصریح ک��رد: امکان ن��دارد که ادعای 
مدیریت علمی داش��ته باش��یم ام��ا از نظام 
برنامه ری��زی دقیق برخوردار نباش��یم و یا 
ادعا کنیم ک��ه نظام برنامه ری��زی دقیق و 
هوش��مند داریم اما آماری صحیح و بهنگام 

نداشته باشیم.
سرپرست س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اس��تان با اش��اره به ابالغ سیاست های کلی 
برنامه هفتم توس��عه، توس��ط مق��ام معظم 
رهبری و دستور رئیس جمهور محترم مبنی 
بر آغاز رسمی تدوین برنامه هفتم توسعه در 
دولت س��یزدهم، گفت: برنامه هفتم توسعه 
آخرین برنامه توس��عه ای اس��ت که در سند 
چش��م انداز در نظر گرفته ش��ده با توجه به 
رویکرد س��ازمان در پیگی��ری میزان جذب 
اعتب��ارات، نظ��ارت عملیاتی ب��ر طرح ها و 
پروژ ه��ای عمرانی، تولیدی و اش��تغالزایی 
و همچنی��ن تحقق تکالیف دس��تکاه های 
اجرایی، در طول اجرای این برنامه به سطح 
قاب��ل قبولی از توس��عه یافتگ��ی و عدالت 

اجتماعی خواهیم رسید.
وی بیان داش��ت: در نظام برنامه ریزی آمار 

کاذب وجود ندارد اما به دلیل عدم اشرافیت 
برخی از کارشناس��ان و استفاده نامتناسب از 
فرمول ها بعضی اوقات تناقض به وجود می 
آید بعنوان مثال جمعیت در س��ن کار استان 
ایالم در حال حاضر ۴۴۶ هزار نفر می باشند 
و جمعیت فعال اس��تان متشکل از شاغلین 
۱۴۵ هزار نفر و بیکاران در جس��تجوی کار 

۱۰ هزار نفر هستند.
دوس��ت محمدی عنوان کرد: یکی از مؤلفه 
ه��ای مهم بازار کار که در کنار نرخ بیکاری 
قابلیت تفسیر دارد، نرخ مشارکت اقتصادی 
اس��ت. بر اس��اس  آمار منتش��ره مرکز آمار 
ایران، نرخ مش��ارکت اقتصادی در اس��تان 
ایالم معادل ۳۴ درصد است به عبارتی از هر 
۱۰۰  نفر در س��ن نیروی کار استان ظرفیت 
اقتصادی استان قابلیت تأمین اشتغال برای 

۳۴ نفر دارد.

پاالیشگاهاصفهانمدیریتجهاديراباعلمروزبهتصویرکشیدهاست
رئیسکلدادگستریاستاندربازدیدازپاالیشگاهاصفهان

 حجت االسالم و المسلمین جعفری رئیس 
کل دادگس��تری اس��تان پ��س از بازدید از 
واحدهاي مختلف ش��رکت گفت: ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان  مجموعه ای اس��ت  
که بیش از  ۳ هزار نفر جوانان متخصص و 

متعهد در آن فعال هستند.
وي افزود: این ش��رکت که ب��ا اجراي طرح 
هاي عظیم��ي از جمله تصفی��ه گازوئیل با 
تولید روزانه ۲۳ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ 
به  دست متخصصان صنعت نفت راه اندازي 
ش��ده،  نمونه اي از مدیری��ت جهادي را به 

تصویر کشیده  که با علم روز و تخصص باال 
عجین ش��ده و در رقابت با پاالیشگاه هاي 

مطرح دنیا رقابتي تنگاتنگ دارد.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان وجود مؤلفه 
ه��اي ش��اخص تعه��د و تخص��ص، جذب 
نیروهای متخصص و افراد صاحب فن، بهره 

گیری از آخرین  تکنولوژي در حوزه  پاالیش 
و ایجاد اشتغال باال را  از جمله ویژگی های 
این مجموعه بزرگ دانست و اظهار داشت: 
آق��اي دکت��ر قدی��ري مدیرعامل ش��رکت 
پاالی��ش نف��ت اصفهان مدی��ر متخصص 
والیي و انقالبي کش��ور در این ۹ ماه که به 

پاالیشگاه آمده است  تحوالت ارزشمندي را 
براي این قطب صنعتي استان اصفهان ایجاد 

کرده است که جاي بسي تقدیر است.
ایشان مدیري با تفکر انقالبي، روحیه جهادي 
که ریشه در باورهاي مقدس نظام دارد، امید 

را در صنعت نفت زنده کرده است.
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جامعه

ساماندهیدستفروشانمحدودهتئاتر
شهرازهفتهآینده

س��خنگوی شورای اسالمی ش��هر تهران از 
آغاز طرح س��اماندهی دستفروشان محدوده 
س��اختمان تئاتر ش��هر و بوس��تان دانشجو 
از هفت��ه آینده خب��ر داد.نادعلی در حاش��یه 
برگزاری یکصدمین جلس��ه علنی ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران در جم��ع خبرنگاران 
درباره موضوع ساماندهی دستفروشان اطراف 
بوستان دانشجو و ساختمان تئاتر شهر، گفت: 
از هفت��ه پیش کار را آغ��از کردیم و موضوع 
اطالع رسانی به دستفروش��ان این محدوده 
آغاز شده است. ش��هردار منطقه نیز مسئول 
ش��ده است که س��اماندهی دستفروشان این 
محدوده را انجام دهد.وی با اش��اره به اینکه 
کار اجرای��ی این ط��رح از هفته آین��ده آغاز 
خواهد شد، افزود: با توجه به مسائل مختلفی 
که در محدوده بوس��تان دانشجو و ساختمان 
تئاتر ش��هر وجود داشت همچون چاقوکشی 
و غم��ه کش��ی ها و با توجه ب��ه کارکرد این 
محدوده؛ این موضوعات آس��یب هایی را وارد 
می کرد و از سوی دیگر نیز مطالبه هنرمندان 
نیز ساماندهی فضای اطراف ساختمان تئاتر 
شهر و بوستان دانشجو بود. بر همین اساس 
مقرر شد این ساماندهی انجام شود.سخنگوی 
شورای شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر 
باید نص��ب اطالعیه ها و بنره��ا برای ترک 
دستفروش��ان از این محدوده آغاز شده باشد 
و هفته آینده نیز کار اجرایی س��اماندهی این 
محدوده انجام می شود تا دیگر شاهد حضور 
دستفروشان در اطراف ساختمان تئاتر شهر و 

بوستان دانشجو نباشیم.

شورایشهردرانتظارپاسخزاکانی
دربارهانتصاباتش

نایب رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران 
گفت: اعضای ش��ورای ش��هر تهران درباره 
دالیل تغییرات مدیران در ش��هرداری تهران 
تذک��ری دادن��د که منتظر پاس��خ ش��هردار 
تهران هس��تیم.پرویز س��روری در حاش��یه 
یکصدمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
تهران در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه 
موضوع حمل و نقل برای ش��ورا و شهرداری 
مسئله ای مهم است، افزود: شورا و شهرداری 
برای گش��ایش در موضوع حمل و نقل از هر 
ظرفیتی که بتواند گشایش ایجاد کند استفاده 
خواه��د کرد تا بتوانی��م در حوزه حمل و نقل 
ش��بکه متصلی را داشته باشیم. هنوز گزارش 
دقیقی در خصوص تراموا به شورا داده نشده 
و ای��ن موض��وع احتماال در مرحل��ه مطالعه 
اس��ت.وی ادامه داد: تراموا می تواند بخش��ی 
از نیازها را پاس��خ دهد؛ اما باید مطالعات این 
طرح به دس��ت شورا برس��د تا مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد.سروری با اشاره به ظرفیت 
شهرک سازی در تهران گفت: این ظرفیت در 
تهران وجود دارد اما نیاز اس��ت شهرک هایی 
که سرانه ها را تامین و آسایش ایجاد می کند 
در تهران داش��ته باش��یم. آنچه که ش��هردار 
تهران عنوان کرده س��بد نیازه��ای مردم در 
ی��ک مختصات اس��ت. این ش��هرک ها باید 
تم��ام نیازها را پاس��خ دهند و م��ردم بتوانند 
دسترس��ی الزم را برای تامین نیازهای خود 
داشته باشند؛ ولی به صورت کلی این امکان 
در ته��ران وجود دارد و بای��د این موضوع را 
مورد حمایت قرار دهیم. البته این حمایت باید 
پس از بررس��ی و تبادل نظر در این خصوص 
انجام شود.نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران درباره نامه اعضای شورای شهر تهران 
و درخواس��ت ش��فافیت در خصوص دالیل 
تغیی��ر مدیران ش��هرداری ته��ران گفت: در 
جریان دلیل تغییرات نیستیم. اعضای شورای 
شهر تهران تذکر داده اند و شورا منتظر پاسخ 

شهردار است.

توضیحاتپلیسدرخصوصدرگیری
درخیابانکارون

پلیس تهران در خصوص ماجرای درگیری در 
خیابان کارون و ش��ایعات منتشرشده توضیح 
داد.مرکز اطالع رس��انی پلی��س پایتخت در 
خصوص درگی��ری در خیابان کارون  اعالم 
کرد: عص��ر امروز در پی وق��وع درگیری در 
خیاب��ان کارون عوامل کالنتری س��ریعا در 
محل حضور پیدا کرده که بررس��ی ها حاکی 
از آن ب��ود که این درگی��ری میان تعدادی از 
اراذل و اوباش بوده است که بالفاصله عوامل 
اصلی این درگیری شناسایی و دستگیر شدند. 
الزم بذکر اس��ت از آنجایی که این درگیری 
در مجاورت هنرس��تان دخترانه و در ساعات 
پایانی کالس درس آنها بوده نگرانی تعدادی 
از والدی��ن و دانش آموزان را در پی داش��ته 

است.

مدیریتشهریفکریبهحالترافیک
تهرانکند

رئیس کمیسیون شهرس��ازی شورای شهر 
تهران گفت: مشکل ترافیک تهران به حدی 
رسیده است که الزم است مدیریت شهری 
فک��ری به حال ای��ن موض��وع کند.مهدی 
عباسی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه 
ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به برگزاری 
جشنواره اقوام ایرانی در دریاچه خلیج فارس 
از س��ازمان فرهنگ��ی و هنری ش��هرداری 
تهران تش��کر کرد و گفت: برگزاری اینگونه 
جشنواره ها که استقبال چشمگیر شهروندان 
را نیز به همراه داشت عالوه بر اینکه موجب 
نشاط جامعه می شود پیام همدلی و اتحاد به 
دشمنان می فرستد و آنها را ناامید می کند.وی 
افزود: الزم است دستگاه های متولی فرهنگی 
در س��طح منطقه ای، محلی و فرامنطقه ای 
جشنواره های اینچنینی را برگزار کنند.عباسی 
با اشاره به جلسه سخنگوی دولت در دانشگاه 
خواجه نصیر گفت: دانشگاه های مهم عمدتا 
در تهران هس��تند و شهرداری تهران نیز به 
این دانشگاه ها کمک می کند اما الزم است 
که دامنه خدماتشان افزایش یابد.وی افزود: 
مشکل ترافیک تهران به حدی رسیده است 
که در برخی از ساعات حتی در معابر فرعی 
نیز ترافیک زیادی مشاهده می شود که الزم 
اس��ت مدیریت ش��هری فکری به حال این 

موضوع کند.

واکسنآنفلوآنزابرایچهافرادی
توصیهمیشود؟

مدیر گ��روه بیماری های عفونی دانش��گاه 
علوم پزش��کی البرز گف��ت: افرادی که قبال 
ب��ه آنفلوآنزا مبتال ش��ده و عالئم ش��دیدی 
را تجربه کرده اند حتما واکس��ن بزنند.دکتر 
علیرضا س��لیمانی درباره بیم��اری آنفلوآنزا 
گفت: عالئم آنفلوآنزا طیف وس��یعی دارد و 
در اف��راد متفاوت با عالئم خفیف، متوس��ط 
تا ش��دید ب��روز می کند. عالئ��م آنفلوآنزا از 
طریق عطسه، س��رفه و تماس دست آلوده 
ب��ه صورت و بین��ی انتقال پی��دا می کند و  
صحبت کردن با فرد آلوده در فاصله نزدیک 
نیز موجب انتقال بیماری می ش��ود.وی در 
خصوص عالئم این بیم��اری گفت: عالئم 
آنفلوآنزا بس��یار شبیه سرماخوردگی، واکنش 
های فصلی و حتی کرونا اس��ت  و ش��امل 
س��رفه، عطسه، گلودرد، س��ر درد، بدن در د 
و تب اس��ت.این عضو هیات علمی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی الب��رز  تاکید  ک��رد:  برای  
پیش��گیری از ابتال به بیماری باید جلوی راه 
انتقال را بگیریم. در صورت حضور در مکان 
های پر تجمع از ماس��ک استفاده کنیم و از 
تماس دست آلوده به چشم و بینی خودداری 
کنیم و مرتب دس��ت های خود را بش��وییم. 
افراد در صورت ابتال باید  اس��تراحت  کافی 
داشته باشند  و از مایعات گرم استفاده کنند.
دکتر س��لیمانی در خصوص تزریق واکسن 
پیشگیری از آنفلوآنزا گفت: افرادی که قبال 
به آنفلوآنزا مبتال ش��ده و عالئم شدیدی را 
تجربه ک��رده اند حتما واکس��ن بزنند. افراد 
گروه های پر خطر شامل کودکان شش ماهه 
تا پنج ساله، افراد باالی ۶۰ سال، افرادی که 
بیماری های زمینه ای دارند و خانم های باردار 
حتما واکسن بزنند. پرسنل کادر درمان نیز در 
خط مقدم برخورد با بیماران قرار دارند و بهتر 
است واکس��ن بزنند. پس از تزریق واکسن 
حدودا دو هفته زمان الزم اس��ت تا واکسن 
در بدن تاثیر بگذارد.وی خاطر نش��ان کرد: 
امسال آنفلوآنزا زودتر از حد انتظار در جامعه 
شیوع پیدا کرد و شاهد این هستیم که سایر 
بیماری های تنفس��ی نیز وجود دارند و بهتر 
است افراد همچنان در مکان های پر تجمع 

ماسک داشته باشند.

بازداشت۳تبلیغکنندهقمارو
شرطبندیدرتهران

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی 
و دستگیری س��ه نفر از مبلغان سایت های 
قمار و ش��رط بندی خبر داد.س��رهنگ داود 
معظم��ی گودرزی دراین ب��اره گفت:  چندی 
پیش و به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی 
بر فعالیت چند کانال و گروه تلگرامی برای 
دعوت کارب��ران به حضور در س��ایت های 
قمار و شرط بندی رس��یدگی به موضوع در 
دس��تورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفته و 
در همان تحقیقات اولیه مش��خص شد که 
در مجموع چهار کان��ال  در این حوزه فعال 
اس��ت و بیش از یک میلی��ون دنبال کننده 
دارد. ای��ن کانال ها برخی از کاربران فضای 
مج��ازی را با تبلیغات فریبنده به س��مت و 
سوی سایت های ش��رط بندی هدایت کرده 
و در ازای ای��ن کار مبال��غ زی��ادی دریافت 
می کردن��د.وی اف��زود: مام��وران پلیس فتا 
پس از تحلیل مس��تندات جمع آوری ش��ده 
و بررس��ی های اطالعاتی و تخصصی، سه 
نفر از افراد اصل��ی گرداننده این کانال ها و 
گ��روه های تلگرامی را شناس��ایی و پس از 
تش��ریفات قضایی مجرمان را دستگیر و به 

پلیس فتا منتقل کردند.

اخبار

وزیر بهداش��ت با بیان اینک��ه امروزه ۱۳ 
درص��د مرگ و میر کش��ور ما بر اس��اس 
مص��رف س��یگار اس��ت، گف��ت: مجلس 
امس��ال باید، اج��ازه ندهد س��یگار ارزان 
بماند.به گزارش »عص��ر ایرانیان«  بهرام 

عی��ن اللهی، در آئین نکوداش��ت روز ملی 
بیمه س��المت که در مرکز همایش های 
بیمارس��تان قلب شهید رجایی برگزار شد، 
با طرح این س��وال که االن ایران در حوزه 
س��المت چه جایگاهی دارد و دیگران در 
مورد ما چه فک��ری می کنند، افزود: اخیراً 
در نشس��ت منطق��ه ای س��ازمان جهانی 
بهداش��ت، این موضوع م��ورد توجه قرار 
گرفت که در تمامی ش��اخص ها با فاصله 

زیاد از کشورهای منطقه قرار داریم، فقط 
در یک ش��اخص خوب نبودی��م، آن هم 
سیگار بود.وزیر بهداشت با اشاره به شبکه 
بهداشت و درمان کش��ور، گفت: ایران در 
مقابله با بیماری کرونا، یکی از کشورهای 
موفق و ممتاز بوده است.عین اللهی افزود: 
تنها کشور منطقه هستیم که واکسن کرونا 
تولید می کنیم.وزیر بهداشت با اشاره به آثار 
تحریم ها در حوزه سالمت، گفت: وقتی در 

نقل و انتقاالت پولی تحریم هستیم، چگونه 
می توانیم نیازهای خودمان را تأمین کنیم.
عین اللهی با عنوان این مطلب که با کوهی 
از مشکالت در نقاط مختلف کشور مواجه 
هستیم، ادامه داد: در جلسه ای که با رئیس 
مجلس شورای اسالمی داشتم، مشکالت 
را بازگو کردم.وزیر بهداشت گفت: سیاست 
ما این است که خدمات سالمت را ترمیم 
کنیم.وی افزود: ما ۵۵۰۰ پروژه نیمه تمام 

داریم ک��ه ۴۶۰۰ پروژه در اولویت تکمیل 
قرار دارند. بس��یاری از خانه های بهداشت 
اجاره ای هس��تند.وزیر بهداش��ت به طرح 
دارویاری اش��اره کرد و گفت: داروهای ما 
قبل از طرح دارویاری به ش��کل قاچاق به 
کشورهای همس��ایه می رفت.عین اللهی 
ادامه داد: در نسخه الکترونیک به مرز ۹۸ 
درصد رسیده و امیدوارم پرونده الکترونیک 

نیز به زودی شروع شود.

۱۳درصدمرگومیرکشورمابراساسمصرفسیگاراست
وزیربهداشت:

دستگیری25نفردرحادثهآتشسوزیاوین
سخنگویقوهقضاییهخبرداد؛

گروهاجتماعی:س��خنگوی قوه قضایی��ه گفت: اتهامات 
جاسوسان فرانسوی دستگیر شده، اجتماع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرم علیه امنیت ملی ایران و جاسوس��ی اس��ت.
به گزارش »عصر ایرانیان«، مسعود ستایشی در نشست 
خبری و در پاسخ به سئوالی درباره دستگیری جاسوسان 
فرانسوی و نقش آنان در اغتشاشات و آشوب های اخیر، 
گف��ت: این یک پرونده مهم اس��ت که ابع��اد آن نیاز به 
کار فش��رده دارد و اکنون در مرحل��ه تحقیقات قرار دارد 
که با دقت، س��رعت و صحت در حال انجام اس��ت.وی 
ادام��ه داد: اتهام��ات این افراد اجتم��اع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و جاسوسی است.ستایشی 
اظهار داشت: اطالعات ذی قیمت و راهبردی مختلفی از 
متهمان به دس��ت آمده است و همچنان ضابطان خاص 
قوه قضاییه با تمسک به روش های علمی و فنی در این 
پرونده پیگیری موضوع هستند.س��خنگوی قوه قضاییه 
اضاف��ه کرد: این تئوری که س��رویس های غربی برای 
امنیت مردم خواب های تعبیرناشدنی دیده اند در حد نظریه 
صرف نیست و داده های متعددی وجود دارد که دشمنان 
قسم خورده جمهوری اسالمی با برنامه های قبلی درصدد  
خش��ونت س��ازی، به خطر انداختن امنیت ش��هروندان، 
مدیریت احساس��ات و عواطف و شایعه س��ازی رسانه ای 
هستند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره 
تعداد افراد بازداشت شده، گفت: فرمان رهبر معظم انقالب 
به قوه قضاییه این بود که افراد حاضر در اغتشاشات تقسیم 
بندی ش��وند و روزی که این فرمان را دریافت کردیم با 
صدور اطالعی��ه ای از آغاز تفکیک متهمان خبر دادیم.
ستایشی اظهار داشت: غربالگری و تفکیک افرادی که در 
این اغتشاشات مرتکب جرم شدند، آغاز شده است و افراد 
کم گناه دارای جرم خفیف که آشوب ایجاد نکرده و امنیت 
مردم را مورد تعرض قرار نداده باشند، مورد رأفت اسالمی 
قرار خواهند گرفت اما با کسانی که مرتکب جرایم عمدی 
از جمله تحریق، تخریب و قتل عمد ش��ده باش��ند حتما 
برخورد قوه قضاییه عبرت آموز، قاطعانه و بازدارنده خواهد 
بود؛ البته رس��یدگی به جرم و صدور حکم در صالحیت 
دادگاه صالحه است.سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: 
طبق گزارش ها از محاکم، این محاکمات در استان های 
تهران، البرز، اصفهان و کردس��تان آغاز ش��ده است.وی 
گف��ت: در جرایم خفیف نیز افراد بالقید آزاد نمی ش��وند 
و درباره آنها قرار تامین الزم صادر می ش��ود و در اثنایی 
که قرار صادر ش��ده و پرونده مهیای صدور کیفرخواست 
می شود و نظر دادسرا به دادگاه منعکس می شود، شرایط 
آنها از سوی ضابطان عام و خاص مورد بررسی قرار می 
گیرد و اگر این افراد از کرده خود پش��یمان باشند به آنها 
ارفاق می شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین و آخرین اقدامات 
درباره وقوع این حادثه گفت: جا دارد که از همه رسانه ها 
اعم از دیداری، ش��نیداری و نوش��تاری در جهت اطالع 
رسانی ش��فاف، ضابطه مند و قابل دفاع به سهم خود و 

به نمایندگی از قوه قضاییه تشکر کنم.وی با بیان اینکه 
ابهام افکنی یکی از ش��گردهای رسانه های بیگانه است، 
اظهار داش��ت: با مستندی که ارائه شد، موجبات رسوایی 
شایعات آتش سوزی بازداشتگاه اوین را فراهم آورد. مرکز 
رسانه قوه قضاییه اولین مجموعه سازمانی بود که مبادرت 
به اطالع رس��انی در این زمینه کرد و آخرین داده ها را به 
سمع و نظر شهروندان رس��اندند و مالحظه شد که این 
اطالع رس��انی توانست بس��یاری از نکات را که موجب 
ابهام شده بود، پاسخگو باشد.ستایشی خاطرنشان کرد: با 
توجه به عملکرد رسانه های بیگانه باید گفت هجم دروغ 
سازی این رسانه ها کاماًل آنها را از مرجعیت رسانه ای که 
صداقت اولین ش��رط آن است، خارج می کند؛ با این حال 
ما آمادگی داریم به محض اینکه این داده ها جمع بندی 
و بررسی شد به مرور محضر عزیزان ارائه شود.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاسخ به س��وال دیگری درباره شناسایی 
عامالن وقوع حادثه اوین گفت: درباره حادثه بازداشتگاه 
مورد س��وال، پرونده ای در دادس��رای وی��ژه امور جنایی 
تش��کیل شده است و کس��انی که در تحریق و تخریب 
عمدی در موسس��ه کیفری مورد بحث نقش داش��تند و 
مرتکب جرم شدند، شناسایی ش��ده اند.وی ادامه داد این 
افراد تفهیم اتهام شده اند و پرونده در آل تحقیقات است 
و نتیجه اقدامات و تصمیمات اعالم خواهد شد.ستایشی 
با اش��اره به فوت هشت زندانی در این حادثه افزود: طبق 
آخرین اطالعات اکن��ون ۲۵ نفر که در این حادثه نقش 
داش��تند در مرحله تحقیقات قرار دارند و ممکن است در 
ادامه از این تعداد کاس��ته شود یا افراد دیگری نیز اضافه 
شوند.وی اظهارداش��ت: عده ای از زندانیان که در نتیجه 
اقدام این آش��وب طلبان صدمه دیده اند نس��بت به اقدام 
عام��الن اغتش��اش و آش��وب در زندان طرح ش��کایت 
کردند.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 

بازداشت دانش��جویان گفت: از ابتدا ریاست قوه قضاییه 
دس��تورات موکدی در راس��تای تعیی��ن تکلیف عاجل و 
قانونی دانش��جویان تحت پیگرد و بازداشتی صادر کرد.
وی ادامه داد: این موضوع به دادستان کل کشور محول 
ش��د و او هم مراتب را مدیریت کرد و بیشتر دانشجویان 
در همان روزهای ابتدایی آزاد شدند و اکنون تعداد بسیار 
محدود و انگشت شمار یاز دانشجویان بازداشت هستند.
ستایش��ی توضیح داد: براساس گزارش های موثق، این 
دانش��جویان وظیفه خاصی در میدان اغتشاشات برعهده 
و ارتباطات خاصی با برخ��ی گروه های خاص تابلودار و 
جنایت پیشه داشتند و علیه کش��ور اقدام کردند که این 
موضوعات در دس��ت بررس��ی قرار دارد.سخنگوی قوه 
قضاییه در پاس��خ به س��ئوالی در مورد مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز، گف��ت: قبول داریم که آماره��ا در این زمینه 
مطلوب نیس��ت.وی افزود: ضابطان و کسانی که در این 
عرص��ه خدمات مؤثر و وی��ژه ای دارند، در صدد پیگیری 
جدی هس��تند که با موضوع قاچ��اق کاال و ارز با جدیت 
و قاطعیت برخورد کنند و برنامه های کنترلی و مقابله ای 
خوبی نیز تدارک دیده شده که به زودی عملیاتی خواهد 
ش��د.وی ادامه داد: معاونت مبارزه با قاچاق در دادستانی 
کل کش��ور هماهنگی ه��ای ویژه ای با س��تاد مبارزه با 
قاچاق، سازمان ها و کارگروه های مربوطه دارند و تفاهم 
نامه های خوبی منعقد ش��ده است و سازمان جمع آوری 
و ف��روش اموال تملیکی ه��م هماهنگی هایی با گمرک 
دارد و مش��کالت به حداقل رسیده است.ستایشی افزود: 
در استان های ساحلی نیز در زمینه مبارزه با قاچاق کاال، 
ابالغیه و دس��تورالعمل های الزم با توجه به شرایط ارائه 
شده اس��ت و اکنون در حوزه گمرکات مشکالتی وجود 
دارد که اعتقاد داریم با س��رعت باید این مشکالت حل 
شود.به گفته سخنگوی قوه قضاییه، مبارزه با قاچاق کاال، 

اقدامی فرا قوه ای است و همه دستگاه های دست اندرکار 
با تمس��ک به مقررات و قوانین مربوطه باید اقدام کنند و 
اگر نی��از به قوانین جامع و کامل تری اس��ت، قوه مقننه 
آمادگ��ی این موضوع را دارد و ش��ورای نگهبان هم این 
شرایط را برای کمک دارد و دولت نیز سهم قابل توجهی 
در ح��وزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارد.س��خنگوی قوه 
قضاییه درباره آخرین اقدامات در مورد دس��تگیری قاتل 
محی��ط بان برومند نجفی، گفت: ب��ه محض وقوع قتل 
و براس��اس دستور دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه، 
پرون��ده به بازپرس ویژه قتل ارجاع ش��د و بدون درنگ 
اقدامات قضایی به صورت فنی و تخصصی انجام شد و 
کارآگاهان پلیس آگاهی نیز با اقدامات فنی و تخصصی 
پیگیر مساله شدند.ستایش��ی اظهار داشت: در این اتفاق 
ع��الوه بر فرد اصلی، ۲ نفر دیگ��ر نیز به عنوان معاونت 
در وقوع جرم شناس��ایی ش��دند و ب��ا اقدامات خوبی که 
صورت گرفت، شاهد دس��تگیری ضارب و معاونین وی 
بودیم.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که 
با بازیگران، ورزش��کاران و روزنامه نگارانی که در جریان 
اغتشاش��ات اخیر مسائلی را بدون س��ند و مدرک اظهار 
کردند، آیا پرونده تشکیل شده است، گفت: پرونده هایی 
در این رابطه تشکیل شده و عده ای از این افراد به استناد 
دالیل موج��ود طبق موازین و قوانین احضار ش��ده و از 
آنها سوال و حسب مورد بازداشت شدند. دستگاه قضایی 
در ای��ن رابطه به وظایف خ��ود عمل کرده و در مورد آن 
نیز اهتمام دارد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره دروغ پراکنی رسانه های غربی در ایام سپری شده 
و طرح شکایت دستگاه قضا نسبت به نحوه فعالیت این 
شبکه ها به محاکم بین المللی، گفت: واقعا تعارفی در این 
قضی��ه وجود ندارد و مطمئن باش��ید که دادس��تانی کل 
کشور براساس گزارش هایی که ما دریافت کردیم بر این 
اعتقاد استوار هستند که علیه بوق های استکباری که در 
خارج از کشور فعال بوده و مشغول دروغ پراکنی هستند، 
اعالم جرم کنند.وی تاکید کرد: دادس��تان کل کشور بر 
این مهم استوار هستند و حتما این مهم را انجام خواهند 
داد همچنین این مسئله در جلسه شورای عالی مسئولین 
قضایی مطرح شده و رئیس قوه قضاییه هم رهنمودهای 
الزم را اب��الغ خواهند کرد.ستایش��ی با بی��ان اینکه این 
رسانه ها در هدایت، تحریک، تخریب، ایجاد ناامنی های 
داخلی نقش داشتند، اضافه کرد: این تحریکات منجر به 
دس��ت زدن به فعالیت های تروریستی شده است و اینها 
همه از ناحیه نهادهای ذی مدخل در حال مستندس��ازی 
اس��ت؛ بنابراین پیگیری الزم و قاطع از س��وی محاکم 
داخلی و خارجی دستگاه قضا انجام خواهد شد و تمهیدات 
سازوکارهای بین المللی آن فراهم شده است.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره اظهارات حسن 
عباسی درباره ورزشکاران و همسران آنان و اینکه آیا در 
این زمینه پرونده ای تش��کیل شده است گفت: شکایتی 

مطرح نشده و پرونده ای هم تشکیل نشده است.

معاون رئیس جمهور با اش��اره به اهمیت نقش رسانه، 
گفت: نیاز اس��ت با همراهی رس��انه ها تصویرسازی 
و تبلیغ��ات صحیح از فعالیت زنان در س��طح ملی و 
بین الملل منعکس ش��ود.به گ��زارش فارس؛ زنان در 
جامع��ه ایران در حوزه ه��ای مختلف فعالیت و نقش 
تاثیر گذاری دارند، اما رس��انه های معاند و دش��منان 
کشور به دنبال وارونه کردن این مهم هستند.در این 
راس��تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
به دنبال بررس��ی و آس��یب شناس��ی اغتشاش��ات و 

حوادث اخیر با محوریت موضوع زنان اولین جلس��ه 
ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری رس��انه را به ریاست 
انسیه خزعلی و با حضور جمعی از اساتید برتر رسانه 
برگزار کرد.انس��یه خزعلی مع��اون رییس جمهور در 
این شورا با اشاره به اقدامات معاونت امور زنان عنوان 
کرد: در سال گذشته شاهد بودیم که بسیاری از خانم 
ها در مسئولیت های مهم و سیاست گذاریهای کالن 
از جانب رییس جمهور منصوب ش��دند.معاون رییس 
جمهور ادامه داد: در بس��یاری از سفرهای استانی به 

صورت وسیعی با بدنه مردم و مناطق محروم ارتباط 
گرفته و  نیازها شناس��ایی ش��د و در بسیاری از موارد 
پیگیری و اعتباراتی برای اس��تان ه��ا در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.خزعلی تصریح کرد: با وجود این همه 
تالش که در س��ال گذش��ته انج��ام گرفته در بخش 
رس��انه ق��وت الزم وجود نداش��ته و ص��دای زنان و 
فعالیت های آنها به قدر کافی رس��ا نبوده اس��ت.وی 
با اش��اره به اغتشاش��ات و حوادث اخیر کشور عنوان 
کرد: هجمه های دشمن به کشور و زنان بسیار وسیع 

و با تمام قوا صورت گرفته و متاس��فانه تالش ش��ده 
که چهره مش��وه و غیر واقعی از زن ایرانی به جهان 
مخابره شود.معاون رییس جمهور با اشاره به اهمیت 
نقش رسانه، اظهار داشت: نیاز است با همراهی رسانه 
ها تصویر سازی و تبلیغات صحیح از فعالیت زنان در 
س��طح ملی و بین الملل منعکس ش��ود.خزعلی تاکید 
کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری نیاز اس��ت 
در مس��ئولیت خود جهاد تبیین و روشنگری انجام و 

حرکات دشمن خنثی شود.

فعالیتزناندررسانههابهدرستیانعکاسپیدانمیکند
معاونزنانرئیسجمهور:

چطوربفهمیم»غلظتخون«داریم؟
فوق تخصص خون و سرطان بالغین عالئم غلظت خون 
را شامل سردرد، سرگیجه و عدم تمرکز دانست و گفت: 
تنگی نفس به دلیل خون رس��انی نامناس��ب به ریه ها و 
همچنین خارش پوست پس از استحمام، از دیگر عالئم 
غلظت خون محسوب می ش��وند.آرش انوشیروانی،فوق 
تخصص خون و س��رطان بالغی��ن و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزش��کی ایران در پاسخ به این سوال که 
»معیار سنجش غلظت خون چیس��ت؟«، گفت:خون از 
مواد مختلفی تشکیل ش��ده است؛ از جمله گلبول سفید 
که در دفاع بدن نقش دارد؛ پالکتها، نقش در انعقاد خون 
دارند و همچنین گلبول های قرمز که جزء بسیار مهمی 
از خون را تشکیل می دهند و وظیفه مهم انتقال اکسیژن 
ب��ه ارگانهای مختلف بدن را به عهده دارند. این گلبولها 
برای رس��اندن اکسیژن باید از رگ های بدن عبور کنند.
وی ادام��ه داد: این رگ ه��ا در اندازه های مختلفی وجود 
دارن��د، رگ های کوچ��ک مویرگ نام دارن��د که نقش 

مهمی در رس��اندن عناصر داخلی ب��دن ایفا می کنند.در 
این میان بخش اعظم خون رس��انی به سلول های مغز، 
توس��ط مویرگها انجام می شود، البته خون رسانی به ریه 
و کلیه ه��ا نیز از طریق مویرگ ه��ا انجام می گیرد.عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران عالئم غلظت 
خون را ش��امل سردرد، س��رگیجه و عدم تمرکز دانست 
و گفت: تنگی نفس به دلیل خون رس��انی نامناس��ب به 
ریه ها و همچنین خارش پوس��ت پس از اس��تحمام، از 
دیگر عالئم غلظت خون محس��وب می شوند.وی گفت: 
تش��خیص غلظت خون ش��امل ش��رح ح��ال و معاینه، 
همراه با درخواس��ت آزمایش��ات کامل است. اگر میزان 
هموگلوبین در بانوان بیشتر از ۱۶ میلی گرم در دسی لیتر 
و در آقایان بیش��تر از ۱۸ میلی گرم در دسی لیتر باشد و 
همچنین به تناس��ب آن میزان هماتوکریت افزایش پیدا 
کند، این فکر که ممکن اس��ت ف��رد دچار غلظت خون 
باش��د را در ذهن ایجاد می کند.برای اطمینان از صحت 

آزمایش، ی��ک بار دیگر آزمایش را تک��رار می کنیم؛ در 
ص��ورت باال بودن هموگلوبین، میزان اکس��یژن خون را 
اندازه گیری می کنیم.انوشیروانی تصریح کرد: در صورتی 
که اکس��یژن خون کم شده باشد، هموگلوبین به صورت 
جبرانی، افزایش پیدا کرده اس��ت که این کم خونی را با 
علت ثانویه می نامیم، سپس سونوگرافی و اکوی قلبی و 
در مواردی سی تی اسکن درخواست می شود؛ در صورتی 
که علت ثانویه کمتر مطرح شود، ممکن است به سمت 
آزمایشات ژنتیکی هم برویم.عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران گفت: اگر کم خونی علل اولیه داشته 
باش��د، باید وضعیت مغز استخوان و دیگر اعضای بدن، 
مانند کبد و طحال را بررسی کنیم.وی گفت: در بیمارانی 
که غلظت خون باعث عوارضی چون ایجاد لخته، گیجی، 
منگی و کاهش س��طح هوشیاری شده باشد، فصد خون 
با نظر پزشک انجام می شود.مصرف آسپرین تنها باید با 
نظر پزشک انجام گیرد تا منافع و معایب آن برای بیمار 

سنجیده شود.انوشیروانی در پاسخ به این سوال که »آیا 
داروه��ای رقیق کننده برای پیش��گیری از غلظت خون 
توصیه می شوند؟«، گفت: به جهت پیشگیری از غلظت 
خون رقیق کننده ها توصیه نمی شوند، بسیاری از اوقات 
بیمار مبت��ال به غلظت خون، به مصرف آس��پرین با دز 
پایین توصیه می شود که تا حد امکان از عوارض غلظت 
خون جلوگیری کند.وی در پاس��خ به این س��وال که آیا 
مص��رف قرص زیاد آهن ممکن اس��ت فرد را به غلظت 
خون مبتال کند؟،گفت: مصرف قرص آهن قاعده دارد و 
توصیه می شود مصرف آهن تنها با توصیه پزشک انجام 
شود.کارشناس برنامه پاسخ به این سوال که »آیا اهدای 
خ��ون هم می تواند باعث کاهش غلظت خون ش��ود؟«، 
گفت: اهدای خون در خانم ها سه بار در سال و در آقایان 
۴ بار در س��ال مجاز اس��ت؛ مگر اینکه فرد مبتال به کم 
خونی یا فش��ار خون باش��د که در این صورت برای فرد 

ایجاد محدودیت می کند.
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اقتصاد خرد

تهاتردامسبکبانهادهدرقالبتولید
قراردادیآغازشد

مع��اون ام��ور تولی��دات دام��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی گفت: تهاتر دام سبک و سنگین 
با نهاده در قالب تولید ق��راردادی و در چهار 
قطب کشور اجرا می ش��ود.به گزارش ایسنا، 
حس��ین دماوندی نژاد اظهار کرد: برای تهاتر 
دام با نهاده برنامه ریزی صورت گرفته و چهار 
قطب در کشور را به منظور اجرای این برنامه 
شناس��ایی کرده ایم و کار در اس��تان ها با دام 
سبک آغاز شده است.وی افزود: برای اجرای 
این برنامه، قطب ش��مال و ش��مال شرق با 
مرکزیت استان خراسان رضوی، قطب تهران 
با مرکزیت ته��ران و اس��تان های همجوار، 
قطب ش��مال غرب و غرب با مرکزیت استان 
آذربایجان ش��رقی و قطب مرکزی و جنوب 
با محوریت اس��تان اصفه��ان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.دماوندی نژاد با تاکید بر این که 
دام سبک و س��نگین در این معادله و برنامه 
ق��رار می گیرند، تصریح ک��رد: نهاده ها طبق 
تولیدکنندگان  قراردادهای منعقده، تحوی��ل 
می ش��ود و در پایان پ��رورش، محصوالت یا 
دام و یا گوش��ت تولیدی روانه ب��ازار خواهد 
شد.وی درباره قیمت گوشت تولیدی در قالب 
تولید قراردادی نیز گفت: قیمت ها به روز و بر 

اساس توافق با تولید کننده تعیین می شود.

رکود۸۰تا۹۰درصدیبازارلوازم
خانگی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از 
حاکم ش��دن رکود ۸۰ ت��ا ۹۰ درصدی بازار 
لوازم خانگی داخل��ی خبر داد و گفت: قیمت 
ل��وازم خانگی افزایش چش��مگیری داش��ته 
اس��ت.به گزارش ایلنا،اکبر پازوکی در پاسخ 
به این پرس��ش که وزارت صمت از افزایش 
۳۴ درصدی صادرات لوزام خانگی سبک در 
۶ ماه نخس��ت س��ال جاری خبر داد این در 
حالیس��ت که ما در تولید این اقالم با چالش 
مواجه هس��تیم، آیا صادرات این اقالم تنظیم 
بازار داخل��ی را برهم زد؟ گفت: لوازم خانگی 
س��بک به صورت قاچاق وارد می ش��ود، البته 
تنوع تولیدی ما در این لوازم قابل توجه نیست 
اما به این معنا نیست که ما نتوانیم این اقالم 
را تولید و ص��ادر کنیم. پازوکی با بیان اینکه 
زمینه ه��ای افزایش صادرات کاال باید فراهم 
شود، گفت: قیمت کاالهای تولیدی در کشور 
باید قابل رقابت باش��د؛ کش��ورهای همسایه 
خواه��ان کاالهای ایرانی هس��تند اما در گام 
نخس��ت باید قیمت کاالها قابل رقابت شوند 
چراکه با وفور لوازم خانگی در بازار کشورهای 
ترجی��ح می دهن��د کاالی  آنه��ا  همس��ایه 
کش��ورهای اروپایی را انتخاب کنند. به گفته 
وی؛ اگر صادرات افزایش پیدا کند هزینه سر 
بار تولیدکنندگان کاهش و در نتیجه قیمت ها 
ریزش می کند این مهم مستلزم این است که 
دولت از تولیدکنن��دگان داخلی حمایت کند.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از 
حاکم ش��دن رکود ۸۰ ت��ا ۹۰ درصدی بازار 
لوازم خانگی داخل��ی خبر داد و افزود: قیمت 
لوازم خانگی افزایش چشمگیری داشته است، 
ت��ورم موجود در لوازم خانگی باعث ش��د که 
توان مردم ب��رای تغییر و خرید لوازم خانگی 
کاهش پیدا کند و این اعتراض های اخیر نیز 
به رکود بازار دامن زد چراکه فعاالن اقتصادی 
ناچار به تعطیلی واحد صنفی و کاهش ساعت 

کاری خود  شدند.

حملونقل۸.5میلیونتنکاالی
اساسیدرنیمهنخستسال۱۴۰۱

ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران اعالم کرد: 
جابه جای��ی بیش از ۸.۵ میلی��ون تن کاالی 
اساسی در نیمه نخست س��ال ۱۴۰۱، سبب 
تعادل و توازن در توزیع این کاالها بر اساس 
میزان مصرف مراکز جمعیتی در اقصی نقاط 
کشور و دسترسی آس��ان و مطمئن مردم به 
محصوالت مورد نیازش��ان ش��د.به گزارش 
عصرایرانی��ان از وزارت جه��اد کش��اورزی، 
مدیریت خدم��ات بازرگانی این ش��رکت در 
راس��تای انجام مأموریت های خود در زنجیره 
تأمین کاالهای اساس��ی، در ۶ ماه اول سال 
ج��اری، ۸ میلی��ون و ۵۸۱ ه��زار ت��ن انواع 
کاالهای اساسی ش��امل گندم، برنج، روغن 
خام، ش��کر خام و انواع دانه ه��ای روغنی را 
در سرتاسر کش��ور از طریق خطوط جاده ای 
و ریل��ی جابه جا کرد.بر اس��اس این گزارش، 
در بخش عملیات ارس��ال کاالهای اساس��ی 
از بن��ادر، ۳ میلی��ون و ۶۷۵ ه��زار تن انواع 
کااله��ای وارداتی به بنادر جنوبی و ش��مالی 
کشور از طریق شبکه معابر جاده ای و ریلی به 
مقصد ۲۱۰۰ مرکز ذخیره سازی در ۳۱ استان 

ارسال شده است.

اخبار

نتیجهایازتالشبرایساختمسکن
دیدهنمیشود

عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: متاس��فانه در دولت گذشته و 
عم��ری که از دولت س��یزدهم نیز می گذرد 
جدیت الزم برای ساماندهی بازار مسکن وجود 
ندارد و یقینا واکنش بازار نسبت به این انفعال 
نیز به نفع مصرف کننده نیس��ت.به گزارش 
ایسنا،غالمرضا شریعتی درباره بازار مسکن و 
وضعیت اجرای قانون جهش تولید مس��کن، 
بی��ان کرد: بنده فکر می کنم آنچه که امروز 
در بازار مس��کن می گذرد معلول تصمیمات 
دولت ها چه دولت گذشته و چه دولت فعلی 
است و متاسفانه در دولت دوزادهم و عمری 
که از دولت س��یزدهم گذش��ته است جدیت 
الزم برای س��اماندهی بازار مسکن به چشم 
نمی خورد.عضو کمیسیون عمران مجلس در 
ادامه با بیان اینکه مجلس بستر قانونی الزم 
برای ساماندهی بازار مسکن را فراهم کرده و 
تکالیف قانونی را برای هر یک از دستگاه ها 
پیش بینی کرده است، اظهار کرد: اگر دولت 
به درستی قانون جهش تولید مسکن را اجرا 
کند یقینا شتاب زیادی در حوزه تولید مسکن 
رق��م خواهد خورد و بی��ن عرضه و تقاضا در 
حوزه مس��کن رابطه منطقی برق��رار خواهد 
شد.نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: علی رغم اینکه دولت 
اعالم می کند که برای تولید مسکن در حال 
تالش کردن اس��ت اما ما نتیجه قابل قبولی 
نمی بینیم. بانک ها برای ارائه تسهیالت پای 
کار نیامده اند و سازمان های دولتی که باید 
زمین های خود را برای ساخت مسکن عرضه 
می کردند علی رغم تذکر رئیس جمهور این 
کار را انجام نداده اند. ش��ریعتی با بیان اینکه 
قطعا  واکنش بازار نس��بت ب��ه انفعال دولت 
منف��ی و به ضرر مصرف کنن��ده خواهد بود،  
خاطرنش��ان کرد: راه برون رفت از وضعیت 
موجود و س��اماندهی بازار مسکن این است 
که نش��انه های مثبتی از ناحیه دولت، بانک 
ها، نهادهای دولتی و وزارت راه و شهرسازی 

به بازار داده شود. 

۴.۷میلیونتننهادهدامیدولتیدر
بنادرمنتظرترخیص

معاون بازرگانی ش��رکت پشتیبانی امور دام 
گف��ت: ۴.۷میلیون تن نه��اده دامی دولتی و 
مقادیری هم نه��اده دامی مربوط به بخش 
خصوص��ی در بن��ادر وج��ود دارد که منتظر 
تأمی��ن منابع ریالی برای ترخیص اس��ت.به 
گزارش تس��نیم،محمد جعف��ری در واکنش 
به دلیل باقی مان��دن حجم زیادی نهاده در 
بنادر کشور اظهار داشت: حجم زیادی نهاده 
دام��ی مربوط به بخ��ش خصوصی و دولتی 
در بنادر کش��ور وجود دارد که با تأمین منابع 
ریالی به کشور وارد می شود و بانک مرکزی 
مش��کلی برای اختصاص ارز به واردات این 
نهاده ها ندارد.معاون بازرگانی داخلی شرکت 
پش��تیبانی امور دام ادامه داد: حجم مناسبی 
از ان��واع نهاده دامی خریداری ش��ده اس��ت 
که با حل ش��دن موضوع تأمین منابع ریالی 
ترخیص و به کشور وارد می شود. وی تصریح 
کرد: سایر دستگاه های مختلف نظیر گمرک، 
اس��تاندارد، دامپزش��کی و کش��تیرانی برای 
ترخی��ص نهاده های باقی مان��ده در گمرک 
همراهی داش��ته اند. مسائل ریالی را به تعهد 
ش��رکت، مدیرعامل و ذی حساب پشتیبانی 
امور دام قبول کرده اند و بدون اینکه وجهی 
پرداخت ش��ود در صورت داش��تن سند این 
نهاده ه��ا را ترخیص می کنیم.جعفری گفت: 
۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی دولتی 
در بن��ادر وجود دارد که بخش خصوصی نیز 

به این شکل نهاده در بنادر دارد.

صادراتکفشبهافغانستانمتوقفشد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
کفش های دس��ت دوز تهران گفت که بازار 
افغانس��تان به دلیل روی کار آمدن طالبان از 
دس��ت رفته و صادرات به این کشور به طور 
کلی قطع شده است.به گزارش ایسنا،رسول 
ش��جری با بیان اینکه در ح��ال حاضر بازار 
کفش پاس��خگوی نیاز کش��ور برای فصل 
زمستان اس��ت، اظهار کرد: با توجه به رکود 
حاک��م بر بازار کفش، افزایش قیمت چندانی 
نس��بت به ماه های قبل نداشتیم.وی با بیان 
اینکه در ابتدای س��ال انواع کفش حدود ۲۰ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت، 
تصریح کرد: بازار کفش زمستانی اشباع است 
و مصرف کنندگان می توانند در صورت بروز 
هر مشکلی به اتحادیه مراجعه کنند.شجری 
درب��اره صادرات نی��ز گفت: صادرات س��ال 
گذش��ته کفش حدود ۹۰ میلی��ون دالر بود، 
اما آمار صادرات در س��ال جاری هنوز اعالم 
نشده اس��ت.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروش��ندگان کفش های دس��ت  دوز تهران 
همچنی��ن گفت: در س��ال ج��اری عالوه بر 
برخی ناآرامی ها در عراق که بر صادارت تاثیر 
داشت، بازار افغانستان به دلیل روی کار آمدن 
طالبان از دست رفته و صادرات به این کشور 

به طور کلی قطع شده است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی گفت: هرچند تمامی مشکالت را 
نمی توان ناش��ی از اقدام��ات وزارت صمت 
دانس��ت اما بخ��ش اعظمی از مش��کالت 
موجود در نابسامانی بازار حاصل مدیریت این 
وزارتخانه است.به گزارش خانه ملت،محمد 
علی پور با انتقاد از نابس��امانی ب��ازار، اظهار 
کرد: دس��تگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با 
این موض��وع از جمله وزارت صنعت، معدن 

و تجارت باید با تشدید نظارت ها از افزایش 
بی ضابط��ه قیمت کااله��ا جلوگیری کنند.
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط 
در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه از 
آنجا که عالوه بر وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشاورزی نیز متولی تامین و توزیع برخی از 
کاالهای اساسی است، این وزارتخانه نیز باید 
اقدامت الزم در این زمینه را انجام دهد، افزود: 
مردم از نابسامانی بازار گالیه مند هستند زیرا 

دلیل منطقی برای افزایش قیمت کاالها وجود 
ندارد براساس گزارش های ارائه شده تامین 
منابع بودجه ی امسال نسبت به سال گذشته 
بهتر است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه افزایش قیمت کاالها باید متوقف 
شود، نابسامانی بازار را ناشی از ضعف نظارت 
دانست.نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و 
شوط در مجلس شورای اسالمی درباره نقش 
وزارت صمت در نابس��امانی ب��ازار، تصریح 

ک��رد: از آنجا که عملک��رد وزارت صمت در 
این حوزه مناسب نبوده، طرح استیضاح وزیر 
صمت تدوین شد؛ هرچند تمامی مشکالت 
را نمی توان ناش��ی از اقدامات این وزارتخانه 
دانست اما بخش اعظمی از مشکالت موجود 
در نابسامانی بازار حاصل مدیریت وزارتخانه 
مذکور اس��ت.این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم با بیان اینکه یکی از دالیل استیضاح 
وزیر صمت، نابسامانی وضعیت بازار و افزایش 

قیمت کاالها است، ادامه داد: وزارت صمت 
نتوانست تاثیر به سزایی در ساماندهی بازار 
داشه باش��د بنابراین وزیر صمت به واسطه 
ضعف عملکردی م��ورد مواخذه نمایندگان 

قرار گرفت.

بخشاعظمیازنابسامانیبازارناشیازمدیریتوزارتصمتاست
عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی:

واگذارییاکاهشتصدیگریدولت؟
معمایخصوصیسازیخودروسازان؛

اگرچه طبق دس��تور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور 
ماه واگذاری خودروس��ازان تعیین تکلیف می ش��د اما به 
نظر می رسد پس از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت به 
دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری س��هام است.به 
گزارش مهر، ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رئیس جمهور در 
خلل صدور فرمان ۸ ماده ای برای بهبود عملکرد صنعت 
خودروس��ازی، واگ��ذاری مدیریت دولتی ش��رکت های 
خودروس��ازی را نیز مورد تاکید قرار داد که بر اساس این 
فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی 
ایران خودرو و س��ایپا حداکث��ر ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان 
شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

در همین راستا نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۲۹ 
خرداد ماه از همکاری با مرکز کانون وکال و کارش��ناس 
رسمی قوه قضائیه برای قیمت گذاری تمام اموال مربوط 
به ایران خودرو س��ایپا خبر داد و اعالم کرده بود که پس 
از اتمام مراحل قیمت گذاری، فرایند واگذاری آغاز خواهد 
ش��د.آن طور که فاطمی امین اعالم کرد قرار بود بلوک 
۴۰ درصدی س��هام س��ایپا و بلوک ۲۵ درصدی س��هام 
ایران خودرو که مربوط به خود س��هامداری )سهام تودلی 
خودروسازان که س��ال ها پیش در قالب تعاونی کارکنان 
واگذار ش��د( اس��ت، از طریق بورس به بخش خصوصی 
واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی ها 
کاهش یابد. دولت در ایران خودرو ۵.۷ درصد و در س��ایپا 
نیز ۱۷.۳ درصد از طریق س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع )ایدرو( سهام دارد، حسین قربان زاده رئیس سازمان 
خصوصی سازی که پیش از این گفته بود به دلیل در وثیقه 
بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در 
نامه ای به فاطمی امین پیش��نهاد داد که س��هام تودلی و 
باقیمانده س��هم دولت در ایران خودرو و سایپا به صورت 

توأمان واگذار شوند.
عقبنشینیدولت؟ ���

در این بین همانطور که گفته ش��د رئیس جمهور دستور 
داده بود که تا پایان شهریور واگذاری این دو شرکت تعیین 
تکلیف ش��ود اما تا این بازه زمانی ب��ه جز ارزش گذاری 
ش��رکت ها آن هم از سوی خودش��ان و نامه نگاری های 
مختلف، اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد تا اینکه در اوایل 
مهر ماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
جلسه ش��ورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت ها در برابر واگذاری 
خودروسازان اعالم کرد که »دس��تگاه های دولتی برای 
فروش سهام خودروسازان مقاومت می کنند و این سهام 
را به عنوان وثیقه در بانک ها گذاشته اند. به گفته خاندوزی، 
این نهادها یک ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر 
جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این 
مورد راسا وارد عمل خواهد شد«.این اظهارات خاندوزی 
ای��ن گم��ان را ایجاد کرد که دولت ب��ه صورت قطعی و 

با توسل به تهدید کس��انی که در برابر خصوصی سازی 
مقاومت می کنند، به دنبال واگذاری س��هام خودروسازان 
اس��ت، با این حال ی��ک ماه هم از ض��رب العجل وزیر 
اقتصاد نگذش��ته بود که وی ش��خصاً از این اظهارات به 
نوعی عقب نشینی کرد؛ خاندوزی هفته گذشته اعالم کرد 
ک��ه »دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی گری در حوزه 
خودروس��ازی عزم خود را جزم کرده اس��ت و با توجه به 
دستور رئیس جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای 
بررسی موضوع نشست هایی را در این زمینه آغاز کرده اند 
ت��ا در این ح��وزه به یک جمع بندی برس��یم«.همچنین 
حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرد که »درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف 
قیمت گذاری دس��توری اش��تراک نظر ایجاد شد، اما در 
خصوص نوع واگذاری هنوز اختالف نظرهایی وجود دارد 
که قرار ش��د به جای آنکه پش��ت درهای بسته به بحث 
گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به 
اشتراک گذاش��ته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری 
ش��ود«.بنابراین به نظر می رس��د تیم اقتصادی دولت به 
جای واگذاری س��هام خود در خودروس��ازان با یک دنده 
عقب، به دنبال تغییر نقش خود در این ش��رکت هاست؛ 
در واق��ع دولت می خواهد به جای واگذاری س��هام خود 
با کاهش نقش تصدی گری، فقط به اندازه س��هام خود 
در اداره این ش��رکت ها دخالت کن��د و دامنه نفوذ خود را 

کاهش دهد.
چگونگیواگذاریخودروسازان ���

در این رابطه رس��ول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو 
اظه��ار کرد: واگذاری خودروس��ازان مس��اله پیچیده ای 
اس��ت زیرا اواًل خودروسازان بنگاه های بزرگی هستند و 

در فروش انحص��ار دارند عالوه ب��ر آن از طرف جامعه 
حساس��یت های زیادی روی این دو ش��رکت وجود دارد.
وی اف��زود: بنابرای��ن ورود ب��ه بحث واگ��ذاری این دو 
شرکت نسبت به ش��رکت های دیگر فرق می کند و نیاز 
به برنامه ریزی دقیقی دارد.س��لیمانی ادامه داد: از سویی 
دیگ��ر در حال حاضر سیاس��ت های صنعتی به ش��کلی 
نیست که اگر خودروس��ازان به بخش خصوصی واگذار 
ش��وند، بتوانند منافع خود را با منافع کشور همسان کنند 
و در واقع دچار تضاد منافع می ش��وند؛ بنابراین به سمت 
مونتاژکاری حرکت می کنند.این کارشناس صنعت خودرو 
افزود: بنابراین واگذاری خودروس��ازان که یکی از اصلی 
ترین پیش��ران های اقتصاد کش��ور محسوب می شوند و 
صنایع زیادی وابس��ته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه 
ریزی درس��ت و دقیق و البته تدریج��ی دارد.وی اضافه 
کرد: فروش دفعتی س��هام چرخه ای و س��هام دولت در 
خودروس��ازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داش��ت، 
دولت بای��د گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان 
مثال دولت باید ابتدا نس��بت به واگ��ذاری مدیریت و یا 
اجاره طوالنی مدت ش��رکت ها اقدام کند و بعد به سمت 
واگذاری کامل حرکت کند.این کارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: به عنوان مثال اگر س��هام ۱۷ درصدی دولت 
در شرکت سایپا فروخته ش��ود و شخص خریدار نسبت 
به خرید س��هام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد 
می ش��ود، اقدام کند بنابراین کل مدیریت این شرکت را 
می تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز 
بحران های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم 
بود.وی اظهار کرد: بنابراین برای واگذاری خودروسازان 
ابتدا باید با دیدگاه های کارشناسی وارد عمل شد و سپس 

به صورت تدریجی و همه جانبه اقدام کرد.
کاهشتصدیگریدولتبایدموقتباشد ���

س��لیمانی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای 
واگذاری خودروسازان، گفت: قاعدتاً تیم اقتصادی دولت 
اعم از س��ازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و… طبق خواست اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی 
سهام وارد عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات رو به 
رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری شده و به نوعی 
عقب نش��ینی کردند.این کارشناس صنعت خودرو اظهار 
کرد: به نظر می رسد دولت هم اکنون به دنبال تغییر نقش 
تصدی گری خود در این ش��رکت هاس��ت؛ این موضوع 
ایده خوبی است و می تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ 
دولت و دخالت به اندازه س��هامش منجر شود اما باید به 
صورت موقت و گذرا باشد.سلیمانی افزود: یعنی دولت باید 
به صورت موقت نقش تصدی گری خود را کاهش دهد 
و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درست، نسبت 

به واگذاری سهام خود اقدام کند.
واگذاریسهامدولتواجباست ���

وی تاکی��د ک��رد: در واق��ع واگ��ذاری س��هام دولت در 
خودروس��ازان امری واجب اس��ت و باید انجام ش��ود اما 
نکته ما این اس��ت که این اقدام باید ب��ه تدریج و با کار 
کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که 
زیان ده هم هس��تند اما خریدار دارند.سلیمانی به قیمت 
گذاری دس��توری هم اش��اره کرد و گفت: بر اساس نظر 
سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری دستوری به عنوان 
پیش شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد 
که موضع صحیحی اس��ت زیرا قیمت گذاری دستوری 
عالوه بر اینکه یکی از اصلی ترین عوامل زیان ده شدن 
خودروسازان محسوب می ش��ود، ارزش شرکت ها را هم 
پایین آورده است.بر اساس این گزارش، همانطور که ذکر 
ش��د با توجه به حساسیتی که روی صنعت خودروسازی 
وجود دارد و این صنعت به عنوان یکی از پیش��ران های 
اقتصادی کشور محسوب می شود، واگذاری دفعتی قطعًا 
نمی تواند نتیجه مثبتی به همراه داش��ته باشد چه بسا که 
تولید را نیز نش��انه ب��رود و مونتاژکاری را توس��عه دهد؛ 
بنابراین اگرچه رئیس جمهوری دس��تور ب��ه واگذاری تا 
پایان شهریور ماه داده بود اما با توجه به واقعیات اقتصادی 
موجود، سیاست های نادرس��ت فعلی در قیمت گذاری و 
وضعیت بنگاهداری ش��رکت ها برای واگ��ذاری این دو 
شرکت به زمان بیشتری نیاز است.از سویی دیگر نیز یک 
مانع جدی بر سر راه واگذاری سهام زیر ۲۰ درصد دولت 
در صنایع وجود دارد و آن اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ بر 
اس��اس این اصل سهام های زیر ۲۰ درصد در این صنایع 
باید در اختیار دول��ت باقی بماند، بنابراین دولت در طول 
دوره واگذاری باید در مورد این مساله نیز هماهنگی های 

الزم را به عمل آورد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه قیمت 
بلیت های جام جهانی قطر ش��نبه اعالم می شود، شرط 
ف��روش بلیت پروازه��ای دوحه در ایام ج��ام جهانی را 
داش��تن بلیت های بازی های این مسابقات عنوان کرد.
به گزارش ایس��نا، محمد محمدی بخ��ش اظهار کرد: 
هفته گذشته جلسه مشترکی بین وزیر راه و شهرسازی 
کشورمان به همراه وزیر ورزش و جوانان، وزارت میراث 
فرهنگی و گردش��گری و وزارت امور خارجه با وزیر راه 
قطر برگزار و توافقات مهمی نیز در خصوص پروازهای 
جام جهانی با مسئوالن کش��ور قطر انجام شد. اکنون 
پرواز از شهرهای تهران، کیش، شیراز، اصفهان، مشهد 
و الر به مقصد دوحه قطعی ش��ده و شرط فروش بلیت 

پروازهای دوحه در ایام جام جهانی داش��تن بلیت های 
بازی های این مسابقات است.رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری افزود: جمهوری اسالمی ایران برای جابه جایی 
تماشاگران مسابقات جام جهانی توافقات خوبی با کشور 
قطر انجام داده است. شرکت های ایران ایر و قطر ایرویز 
مس��ئولیت مس��تقیم گرفتند تا از ۲۸ آبان ماه تا آذرماه 
در قالب پروازهایی که از قبل برنامه ریزی ش��ده بود که 
جمهوری اسالمی ایران بتواند تماشاگران را از شهرهای 
ایران به ش��هر دوحه جابه جا کند؛ حدود ۲۰ پرواز قطر 
ایرویز و ۱۳ پرواز ایران ایر داشت و این تعداد پرواز ارتقا 
یافته و مقرر ش��د تا ۸۴ پرواز ب��ه ایران ایر و ۱۹۸ پرواز 
به قطرایرویز افزوده ش��ود.محمدی بخش افزود: برای 

بازی های ایران که روزهای دوش��نبه ۳۰آبان، جمعه ۴ 
آذر و دوش��نبه ۸ آذر اس��ت به صورت ویژه برنامه ریزی 
شده تا بتوانیم تماشاگران را روزانه به دوحه جابه جا کنیم 
و سپس بازگردانیم.وی در خصوص تعیین قیمت بلیت 
هواپیما در ایام جام جهانی فوتبال توضیح داد: پروازهای 
خارجی تابع شرایط ویژه ای است. با این حال در  این بازه 
زمانی توافقات خوبی حاصل و مقرر شد تا طرف قطری 
در همین هفته روی سایت خود قیمت بلیت ها را به ویژه 
برای س��ه روز بازی های  ای��ران اعالم  کند. همچنین 
ایران ایر نیز از ش��نبه قیمت ه��ای بلیت را اعالم خواهد 
کرد و مردم می توانند به سایت مراجعه و بلیت های خود 
را خریداری کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ 

به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری چه اقدام عملیاتی 
برای اجرای س��فرهای ارزان در ایام جام جهانی انجام 
داده اس��ت و آیا مسافران محدودیتی برای خرید بلیت 
تکی پ��رواز دوحه دارند یا خیر؟ گفت: محدودیتی برای 
خرید پروازهای تک نفره ب��رای جام جهانی قطر وجود 
ندارد. عالقمندان باید در س��امانه ثبت نام کنند و بلیت 
جام جهانی را داشته باشند و واکسیناسیون را نیز انجام 
دهند. همچنین دس��تورالعمل هایی ک��ه وزارت ورزش 
و جوان��ان ابالغ ک��رده را روی��ت کنند.محمدی بخش 
خاطرنشان کرد: به جهت رفاه حال مردم برای این سه 
روز پروازهای خاص پیش بینی شده است تا مردم بتوانند 

از این فضا استفاده کنند.

قیمتبلیتهایجامجهانیقطرشنبهاعالممیشود
رییسسازمانهواپیماییکشوری:

پذیرشدرخواست2۴شرکتبرایوارداتخودرو
وزارتصمتخبرداد؛

وزارت صمت از پذیرش درخواس��ت ۲۴ ش��رکت برای واردات خودرو خبر داد و 
اعالم کرد که روند اجرایی واردات خودرو به زودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز 
آغاز خواهد شد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت صمت، نشست بررسی 
ظرفیت های انتقال فناوری و برنامه س��اخت داخل توسط شرکت های متقاضی 
واردات خودرو برگزارشد.در این نشست که با حضور منوچهر منطقی معاون صنایع 
حمل و نقل و عبداهلل توکلی الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامه های دولت در تصویب آئین نامه واردات 
خودرو به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتی تر کردن بازار خودرو تشریح 
شد.اولویت های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات 
به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال 
فناوری و دانش فنی، مش��وق های سرمایه گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، 
ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه گذاری خارجی، هم افزایی خودروسازان و 
قطعه سازان و فرصت های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی 

بودند که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل و نقل کشور 
مورد تأکید قرار گرفتند.همچنین لزوم دستیابی به عوائد واردات خودرو به گستره 
وس��یع تری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، الزام وجود 
نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تصریح شد. در ادامه این 
نشست، نمایندگان شرکت های متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه ها، نظرات و 
پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر شد در چارچوب ضوابط تعیین شده، 
مدارک و مستندات تکمیلی موردنیاز به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه شود.شایان ذکر است، طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع 
حمل و نق��ل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش نویس آئین نامه 
واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که 
پس از حدود ۵ سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات 
الزم را برای تهیه س��ازوکار اجرایی آن آغاز کرد.تهیه پیش نویس دس��تورالعمل 
اجرای��ی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه های 

مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تام االختیار دستگاه های اجرایی مربوطه برای ارائه 
به هیأت وزیران، اعالم فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات )شامل برند، مدل 
خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره( و همچنین جزئیات 
برنامه سرمایه گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت های 
متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی وارد کنندگان حائز شرایط بر اساس 
اصول کلی قانون س��اماندهی صنعت خودرو و آئین نامه واردات خودرو، از جمله 
اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی 
برای بررس��ی سازوکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، 
جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهادات حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومی با برخی از ش��هرداری ها، ش��رکت های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نسبت به بررسی های همه جانبه 

موضوع واردات اقدام شد.
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بانک و بيمه

تصویبافزایشسرمایهشرکتبیمه
آرمان

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه آرمان 
با تصویب افزایش س��رمایه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد 
ریال موافقت شد . به گزارش روابط عمومی بیمه 
آرمان، مجمع عموم��ی فوق العاده بیمه آرمان به 
منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه 
این شرکت، با حضور ۷۲/۷۵ درصد از سهامداران، 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ، نمایندگان بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت فرابورس 
ایران و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد . جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده بیمه آرمان در تاریخ سی 
ام مهر ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات شمس تبریزی 
س��اختمان مرکزی بیمه آرمان ب��ا حضور ۷۲/۷۵ 
درصد از سهامداران به صورت حضوری و آنالین 
برگزار شد که پس از ارائه گزارش توجیهی افزایش 
س��رمایه و گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس 
قانون��ی و همچنین بحث و بررس��ی درخصوص 
سواالت مطرح شده با افزایش سرمایه این شرکت 
از۲.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال 
)معادل ۲۰ درصد( از محل آورده نقدی سهامداران 
به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال با اکثریت آرا حاضران در 

جلسه، تصویب شد.

رشدهایمطلوبشاخصهای
عملکردیبیمهتعاون

شرکت بیمه تعاون موفق شده است در شش ماه 
نخست سال جاری، ش��اخص های عملکردی 
مثبتی را در کارنامه خود ثبت کند. به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون به نقل از پایگاه خبری خرد و 
کالن، آن طور که صورت های مالی شش ماهه 
نخست سال جاری این شرکت نشان می دهد، 
حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون ۴۴ درصد 
بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است. این 
شرکت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵.۳ 
هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده، در حالی 
که این رقم در نیمه نخست سال گذشته ۳.۷ هزار 
میلیارد ریال و در کل سال گذشته ۸.۴ هزار میلیارد 

ریال بوده است.

ادامهمسیرروبهرشدبانک
اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین در شش ماهه نخست سال 
۱۴۰۱ با ادامه مسیر رو به رشد خود توانست 
۱۰ه��زار و ۴۹۰ میلیارد ریال س��ود خالص 
کسب کند که در مقایسه با دوره مشابه سال 

گذشته ۹.۴ درصد رشد نشان می دهد.
براساس گزارش منتشرش��ده در سامانه جامع 
اطالع رسانی ناشران )کدال(، بانک اقتصادنوین 
به عنوان نخس��تین بانک خصوصی جمهوری 
اسالمی ایران، گزارش فعالیت شش ماهه دوره 
مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۱ را منتشر کرد که 
حاکی از رشد این بانک در اغلب شاخص های 
کلی��دی اس��ت. بر پایه ای��ن گ��زارش، مانده 
سپرده های جذب ش��ده در این بانک به ۱۷۶۵ 
هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال و مانده تسهیالت پس 
از کسر ذخایر به ۱۴۶۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال 
رسیده که این دو شاخص نسبت به ابتدای سال 
جاری به ترتیب ۶ و ۱۱ درصد رش��د کرده اند.

همچنین این بانک در شش ماهه نخست سال 
موفق شد از محل پرداخت تسهیالت ۱۱۱ هزار 
و ۴۸۴ میلیارد ریال درآمد شناسایی کند که بیانگر 
حدود ۲۰درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته است. مجموع درآمدهای مشاع بانک نیز 
به ۱۱۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال رسید که نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته ۲۵درصد رشد را 
یادآوری می کند. نسبت مطالبات غیرجاری این 
بانک نیز در پایان شش ماهه نخست سال جاری 
با ۰.۰۲ درصد کاهش نس��بت به ابتدای سال 
به عدد ۷.۶۸ درصد رس��ید که نشان از کیفیت 
مطلوب بهداش��ت اعتباری در این بانک دارد. 
نتیج��ه این عملیات س��ودآور منجر به تحقق 
۳۵۱ ریال به عنوان س��ود پایه هر سهم شد که 
با ۸درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
می تواند خبر خوش��ی برای سهامداران و سایر 

ذینفعان باشد.

بهروزرسانیسامانههایخدماتی
بانکپاسارگاد

به اط��الع مش��تریان گرامی بانک پاس��ارگاد 
می رس��اند؛ به منظور به روزرس��انی سامانه های 
بانکداری مدرن بانک پاسارگاد در روز چهارشنبه 
مورخ ۴آب��ان ۱۴۰۱، به مدت ۱۸۰دقیقه )در بازه 
زمانی ۰۱:۰۰ الی ۰۴:۰۰ بامداد( اختالل پیش بینی 
می شود. این اقدامات با هدف ارائه  خدمات به روز 
و شایسته به مشتریان گرامی صورت گرفته و در 

حداقل زمان ممکن پایان می یابد.

اخبار

موسس��ه اعتباری ملل در راس��تای توان 
بخشی مستاجران در تامین واحد مسکونی 
نس��بت به پرداخت ۲۳۱ فق��ره وام ودیعه 
مسکن مس��تاجران اقدام نمود. به گزارش 
رواب��ط عمومی موسس��ه اعتب��اری ملل: 

این موسس��ه در راس��تای مسئولیت های 
اجتماعی و توانبخش��ی مستاجران از آغاز 
پرداخت وام درسال جاری تا پایان مهرماه 
نس��بت به ۲۳۱ فقره وام ودیعه مس��کن 
مس��تاجران ب��ه مبل��غ ۴۰۰/۱۰۷ میلیون 

ریال اقدام نمود. ای��ن گزارش می افزاید: 
موسس��ه اعتباری ملل در مهر ماه به ۱۷۲ 
نفر به مبل��غ۱۰۰/۷۸ میلیون ریال وام به 
متقاضی��ان پرداخت نموده اس��ت. گفتنی 
اس��ت متقاضیان محترم می توانند ضمن 

مراجعه به س��ایت وزارت راه و شهرسازی 
به آدرس www.tem.mrud.ir یکی 
از ش��عب موسس��ه اعتباری ملل را برای 
دریاف��ت وام ودیعه مس��کن مس��تاجران 

انتخاب نمایند.

پرداخت2۳۱فقرهوامودیعهمسکن

قائممقامبانکدرکردستانمطرحکرد:

قائم مق��ام بانک س��ینا یک��ی از مهم ترین 
اهداف مدل جدید کسب وکار این بانک را 
افزایش س��هم درآمدهای غیرمشاع عنوان 

کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک س��ینا، 
علیرضا تقدیری در آیین افتتاح س��اختمان  
جدید مدیریت منطقه همدان و کردستان، 
شعبه نهاوند و باجه شریعتی، اظهار داشت: 
عملکرد بانک س��ینا از بعد س��ودآوری در 
وضعی��ت مطلوبی قرار دارد ام��ا در برخی 
زمینه ها مانند سهم درآمدهای غیرمشاعی 
که ناش��ی از درآمدهای کارمزدی ناش��ی 
از گش��ایش اعتب��ارات اس��نادی، ص��دور 
ضمانت نام��ه، گواهی اعتب��ار مولد )گام( و 
عملیات بانک��داری الکترونیک و دیجیتال 
اس��ت، نیاز به اصالح و تغییر رویکرد حس 
می ش��ود و برای افزایش سهم درآمدهای 
غیرمشاعی هدفگذاری الزم صورت گرفته 

است.

وی راه ان��دازی ش��عب جدی��د را به منزله 
ایجاد امکانی برای خدمت رس��انی بهتر به 
هموطنان عنوان و تصریح کرد: بانک سینا 
با عمل به دستورالعمل ها و بخشنامه های 

بانک مرکزی توانسته است در شاخص های 
باالی س��المت نظام بانکی قرار بگیرد که 
ای��ن مهم با تالش های هم��کاران در این 

مجموعه و اعتماد مردم میسر شده است.

تقدیری با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
از مهم ترین وظایف بانک ها اس��ت، گفت: 
بی��ش از هر زمان دیگری ضرورت و توجه 
به برنامه های هدفمند و اس��تراتژی محور 

و متناس��ب با منطقه ب��رای بهبود کیفیت 
خدمت رس��انی به شهروندان را باید مدنظر 

قرار دهیم.
وی با اش��اره به لزوم شناسایی بازار هدف 
بانک از سوی شعب اظهار داشت: افزایش 
سهم نفوذ بانک سینا در بازار پولی و مالی 
کش��ور و تالش برای ارزش آفرینی جهت 
سوددهی بیشتر به مشتریان و سهامداران 

از برنامه های اصلی بانک است.
قائم مقام بانک س��ینا افزود: ویژگی بانک 
س��ینا خوشنامی و مش��تری مداری است و 
لذا سعی خواهد شد از طریق ارائه خدمات 
متمای��ز و ویژه و ب��ا به کارگیری ایده های 
نوین، نقشی مؤثر در رفع نیازهای اقتصادی 

و معیشتی هموطنان ایفا کنیم.
در این س��فر حمداله جمال��ی، معاون امور 
شعب و مناطق و حمیدرضا ایروانی، معاون 
مهندس��ی و پش��تیبانی، قائم مقام بانک را 

همراهی می کردند.

هدفگذاریبرایافزایشسهمدرآمدهایغیرمشاعبانکسینا

اعطای2۸هزارمیلیاردریالتسهیالتدربخشمسکناستان
  مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران 
با ارایه گزارش��ی از تحقق بیش از صد در 
صدی اهداف در شاخص های تسهیالتی 
مجموعه خود در شش ماهه نخست سال 

جاری خبر داد.
سید حس��ین حاجی پور مدیر شعب بانک 
مسکن اس��تان مازندران در گفت و گو با 
خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن 
� هیبنا؛ گفت : این مدیریت در شش ماهه 
ابتدای س��ال جاری ۱۰ هزار و ۳۳۹ فقره 
تسهیالت ، به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال 

در بخش های مختلف اقتصادی پرداخت 
کرده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته در حدود ۲۶۵ درصد رشد داشته 

است.
حاجی پور به جزییات تسهیالت پرداختی 
بانک مسکن اشاره کرد و افزود: از مجموع 
تس��هیالت پرداختی، ۸ هزار و ۷۴۵ فقره 
ب��ه مبلغ ۲۸ هزار میلی��ارد ریال در بخش 
مس��کن و یک هزار و ۵۹۴ فقره به مبلغ 
۲ هزار میلیارد ریال در س��ایر بخش های 

اقتصادی پرداخت شده است.

وی تامین مالی پروژه های بخش مسکن 
و ایجاد رونق در س��اخت و ساز را رسالت 
اصلی بانک مس��کن عنوان کرد و افزود: 
ب��ا پرداخت تع��داد ۹۱۵ فقره تس��هیالت 
مش��ارکت مدنی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد 
ری��ال، ۲۳۳ درصد رش��د را در این بخش 

شاهد هستیم.
حاجی پور در ادامه به تسهیالت پرداختی 
مدیری��ت مازندران در ط��رح نهضت ملی 
مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه 
طرح نهضت ملی مس��کن تا کنون تعداد 

۷۰۲و۱ پروژه با تع��داد ۲۱۵و۱۳ واحد به 
بانک معرفی ش��ده ک��ه از این تعداد ۷۷۶ 
پ��روژه با تع��داد ۵۹۰و۶ واحد به مبلغ ۱۹ 
هزار و ۸۴۵ میلیارد ری��ال قرار داد منعقد 

شده است .
مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران 
در ادام��ه به پرداخت تس��هیالت در حوزه 
مسوولیت های اجتماعی و حمایتی بانک 
اشاره کرد و افزود : تعداد ۴۰۶ فقره به ملغ 
۳۵۸ میلیارد و ۴۰۰ ملیون ریال تسهیالت 
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و ۱۳۹ فق��ره به مبلغ ۱۲۴ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون ریال به افراد تحت پوشش سازمان 

بهزیستی پرداخت شده است.
حاج��ی پ��ور در پای��ان گف��ت: کارکنان 
مجموعه بانک مس��کن با تالش خستگی 
ناپذی��ر و کوش��ش ب��ی وقفه ب��ه نقش 
محوری خود در تامین مالی بخش مسکن 
ب��ه عنوان موتور محرک رونق اقتصادی ، 
ایجاد اش��تغال و خروج از رکود با رعایت 
ضواب��ط و صرفه و ص��الح بانک واقف و 

متعهد هستند.

خبر

تولیدکاغذتاآخرسال
به۱۰۰هزارتنمیرسد

مدیر مجمع ناش��ران انقالب اسالمی گفت: 
ب��ه دولتمردان در بحث کاغذ، مش��ورت های 
عملیاتی داده ایم و حاال تولید کاغذ از ۱۰ هزار 
تن به ۴۵ هزار تن رس��یده و امیدواریم تا آخر 
سال به ۱۰۰ هزار تن برسد. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، نشس��ت خبری مجمع ناش��ران 
انقالب اس��المی امروز سه ش��نبه سوم آبان 
در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد. در 
ابتدای نشست، میثم نیلی مدیر مجمع ناشران 
ا نقالب ضمن ارائه گزارش��ی از فعالیت های 
این مجمع در طول س��ال های گذشته گفت: 
مجم��ع در طول بیش از ۱۲ س��ال توانس��ته 
اس��ت قدرت عملیات و منطق س��ازی خود را 
اثبات و تقویت کند و موفق شده منطق خود 
را به صورت سیس��تم عامل در حوزه نشر جا 
بیندازد چرا که ح��رف عالمانه وقتی در میان 
اهالی نشر تبادل ش��ود خود به خود مردم آن 
را می پذیرن��د. او در توضیح س��اختار مجمع 
ناش��ران ادامه داد: در سال های گذشته ۴ نفر 
از اعضای هیئت مدیره مجمع تغییر کرده اند 
و هم اکن��ون مدیران انتش��ارات های ش��هید 
کاظمی، جمکران، مهرس��تان و برخی دیگر 
از جمله اعضای آن هس��تند. بخش رسانه ای 
مجمع را با دفتر تشکل های آن ادغام کردیم. 
شیرازه، امسال به صورت یک مؤسسه مستقل 
درآمد. امسال در س��امانه کارشناسی مجمع، 
نوآوری مهمی اتفاق افتاد و یک هیئت علمی 
برای آن در نظر گرفته شد. این سامانه تاکنون 
۴۰ هزار عنوان کتاب را بررسی و نقد کرده و 
بسته های پیشنهادی و سیرهای مطالعاتی را 

ارائه داده است. 

امنیتکشورمدیونخونشهدااست
شیخ فهیمی با بیان اینکه رمز موفقیت مسلمانان 
اطاعت از خداوند، س��نت پیامبر اکرم )ص( و 
س��یره معصومین علیهم السالم است، گفت: 
امنیت کشور مدیون خون شهداست. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، شیخ محمدصدیق فهیمی امام 
جمعه اهل سنت سورو بیان کرد: رمز موفقیت 
مسلمانان اطاعت از خداوند، سنت پیامبر اکرم 
)ص( و سیره معصومین علیهم السالم است. 
وی گفت: همه ما وظیفه داریم میراث وحدت 
که آیات قرآن و روایات نبی مکرم اسالم )ص( 
ب��ر آن تاکید دارد به نس��ل های بعدی منتقل 
کنیم. شیخ فهیمی افزود: امروز دشمنان اسالم 
و انقالب اسالمی از وحدت و برادری تشییع و 
اهل سنت به شدت ناراحت هستند. امام جمعه 
اهل سنت مسجد جامع سورو بندرعباس گفت: 
حل مشکالت و اختالفات بین مردم از کارهای 
مهم در دین مبین اسالم است. وی با اشاره به 
اینکه باید تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل 
کنیم، افزود: دش��من به دنبال این است که با 
تفرقه ریشه دین را در جامعه اسالمی بخشکاند. 
مردم ش��یعه و اهل سنت هرمزگان بمناسبت 
آغ��از هفته وحدت و میالد نبی مکرم اس��الم 

)ص( در مساجد به شادی و سرور پرداختند.

نتایجمسابقاتبینالمللیقرآنمالزی
اعالمشد

آیین اختتامیه شصت ودومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن کریم مالزی در سالن اصلی 
مرکز همایش های شهر کواالالمپور برگزار 
و طی آن نتایج ای��ن رقابت ها در دو بخش 
بانوان و آقایان اعالم شد. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، آئین اختتامیه ش��صت و دومین 
دوره مس��ابقات بین المللی ق��رآن مالزی با 
حضور س��لطان عبداهلل احمد ش��اه، پادشاه، 
تونکو عزیزه آمینه اس��کندریه، ملکه مالزی 
و مقامات بلندپایه دینی و اس��المی، هیئت 
داوران، متسابقان به همراه سفرای کشورها 
از جمله علی اصغر محمدی سفیر جمهوری 
اس��المی ایران و محمدعلی اورعی کریمی؛ 
رایزن فرهنگی کش��ورمان در مالزی، هیئت 
قرآنی اعزامی از ایران، نصرت اهلل حس��ینی؛ 
اس��تاد راهنمای قاری ایرانی در رقابت های 
قرآنی مالزی، مسعود نوری؛ قاری و نماینده 
ای��ران و جمع زیادی از مردم این کش��ور در 
 )KLCC( سالن همایش های کواالالمپور

آغاز شد. 

خطراتسرپیچیازفرمانوالیتاخبار
ابوموسی اشعری حدیثی از پیامبر )ص( در غزوه دومه 
الجندل را چنین روایت کرده است: در این مکان دو تن 
از بنی اسراییل حکم به جور کردند و به زودی در میان 
امت من دو تن در این مکان به جور حکم می کنند. به 
روایت منابعی چون »الصحیح من سیرةالنبی االعظم« 
مرحوم آیت اهلل س��یدجعفر مرتضی عاملی و »طبقات« 
ابن س��عد در روز ۲۵ ربیع االول س��ال پنجم هجری 
غزوه دومةالجندل اتفاق افتاد. نقل است که در اراضی 
دومةالجندل گروهی از اشرار با یکدیگر همدست شده 
و به کاروان ه��ا حمله می بردند. پیامب��ر )ص( یکی از 
صحاب��ه به نام س��باع بن عرفطه غف��اری را در مدینه 
به جای خود قرار داد و با هزار نفر از رزمندگان اس��الم 
بیرون آمد تا بدان نواحی رس��ید. راهزنان چون متوجه 
خروج حضرت )ص( شدند فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
مس��لمانان اموال بجای مانده را برداشتند و در بیستم 

ربیع الثانی به مدینه وارد شدند.
غزوهدومةالجندل ���

دومه الجندل در صدر اسالم جزئی از شام بود و اکنون 
در ش��مال غرب عربستان سعودی واقع شده و در صد 
کیلومتری مرز اردن اس��ت. رخدادهای تاریخی مهمی 
در این منطقه به وقوع پیوسته است. سریه عبدالرحمن 
بن عوف در س��ال ششم هجری برای دعوت مردم به 
اسالم و س��ریه خالد بن ولید در سال نهم هجری که 
به ق��رارداد اکیدر بن عبدالمل��ک، حاکم دومة الجندل 
ب��ا پیامبر اس��الم و تعیین جزیه منتهی ش��د، از جمله 
رخدادهایی اس��ت که در این ش��هر به وقوع پیوس��ته 
اس��ت. اما این منطقه محل یک رخداد مهم دیگر هم 
بوده است: واقعه حکمیت در جنگ صفین. پیکار صفین 
که در س��ال ۳۷ هجری رخ داد، بس��یاری از مرزها در 
جامعه اسالمی و حدود و ثغور مسئله والیت پذیری را 
مش��خص کرد. این نبرد که در ادبیات ش��یعی به نبرد 
با قاس��طین ش��هرت دارد، در اصل به دلیل سرپیچی 
معاوی��ه از فرمان خلیفه وق��ت رخ داد. معاویه از مدتها 
قبل از امیرالمومنین )ع( مقدمات خالفت را برای خود 
در ش��ام تهیه دیده بود. وقتی امام به خالفت رس��ید، 
فرمان عزل او را صادر کرد و یک لحظه نیز با ابقای او 
بر حکومت ش��ام موافقت نکرد. نتیجه این اختالف آن 
شد که سپاه عراق و شام در سرزمینی به نام »صفین« 
ب��ه نب��رد پرداختند و می رفت که س��پاه حضرت پیروز 
ش��ود، اما معاوی��ه با نیرنگ خاصی در میان س��ربازان 
امام )ع( اختالف و ش��ورش پدید آورد. س��رانجام پس 
از اص��رار زیاد از جانب س��پاهیان حض��رت، امام ناچار 
تن به حکمیت ابوموس��ی اش��عری و عمرو عاص داد 
که آنان درباره مصالح اس��الم و مسلمین مطالعه کنند 
و نظر خ��ود را اعالم دارن��د. فش��ار روی امیرمومنان 

جهت پذیرفتن مس��ئله حکمیت به پایه ای رس��ید که 
اگر نمی پذیرفت، شاید رشته حیات ایشان )ع( گسسته 
می شد و مسلمانان با بحران شدیدی روبه رو می شدند. 
پس از فرارس��یدن موعدی که ق��رار بود حکمین نظر 
خود را ابراز دارند، عمروعاص، ابوموس��ی را فریب داد 
و این امر نقش��ه موذیانه معاویه را بر همگان آش��کار 
ساخت. پس از ماجرای حکمیت تعدادی از مسلمانانی 
که قباًل با حضرت امیر )ع( همراه بودند بر ضد ایش��ان 
خ��روج کردند و ام��ام را به خاطر قب��ول حکمیتی که 
خود بر وی تحمیل کرده بودند، مورد انتقاد قرار دادند. 
همین مس��ئله مظلومیت حضرت امیر )ع( را می رساند. 
باید بررس��ی کرد که چرا عمده س��پاهیان حضرت )ع( 
به فرمان موالیشان عمل نکردند؟ از نتایج خسارت بار 
این نبرد می توان به ش��هید ش��دن برخ��ی از اصحاب 
ش��اخص اش��اره کرد. در این نبرد جناب عمار یاس��ر، 
صحاب��ی جلیل الق��در پیامب��ر )ص( و از نزدیک ترین 
اصحاب امیرالمومنین )ع( نیز به شهادت رسید. پیامبر 
)ص( در زمان حیاتش��ان طی حدیث��ی از آینده چنین 
خب��ر داده بودند که جناب عمار به دس��ت گروه باغی 
)شورش��گر( شهید می ش��وند و این حدیث میان عرب 
شهرت بس��یار داشت و باعث رس��وایی معاویه شد. از 
دیگ��ر نتایج خس��ارتبار نبرد صفی��ن پیدایش گروهی 
ناب��کار به نام »خوارج« در تاریخ اس��الم بود. مس��ئله 
پیدایش خوارج هم یکی از عبرت های تاریخ است. آنها 
اهل س��جاده و نماز بودند و قرآن می خواندند، اما بویی 
از حقیقت دین نبرده بودند. به همین دلیل نیز هنگامی 
که حجت خدا روی زمین حضور داش��ت، به نبرد با او 
پرداختند. خوارج پس از نبرد صفین مشکالت بسیاری 
برای امیرالمومنین )ع( پیش آوردند. حضرت )ع( مدام 

قصد داش��ت تا آنها را به راه ح��ق بازگرداند و رفتاری 
مسالمت آمیز با آنها در پیش گرفت، اما چشم آنها کور 
بود. خوارج پس از اینکه جنایت های بس��یاری مرتکب 
ش��دند، حضرت )ع( تارومارش��ان کرد و پ��س از نبرد 
نه��روان بیش از ۱۰ تن از آنها زن��ده نماندند که البته 
یکی از آنها ابن ملجم مرادی بود. پیغمبر مکرم اسالم 
)ص( در حدیثی که مذمت ذوالثدیه )بعدها رهبر فکری 
خوارج( را در پی داش��ت، از ظه��ور این فرقه خبر داده 
بود: »َدْعُه، َفَسَیْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ هذا َقْوٌم َیْمُرُقوَن ِمَن 
ْمَیِة … ُتْحَتَقُر َصاَلُتُکْم  ْهُم ِمَن الرِّ الّدیِن َکما َیْمُرُق السَّ
فی َجْنِب َصاَلتِِهْم، َو َصْوُمُک��ْم ِعْنَد َصْوِمِهْم، َیْقَرُءوَن 
الُْقْرآَن اَل ُیجاِوُز تَراقیِهْم، آَیُتُهْم َرُجٌل أْسَوٌد ُمْخَدُج الَْیِد، 
إحدی َیَدْیِه َکأنَّها ُثْدُی اْمَرأَة أْو بَْضَعٌة تََدْرَدر. ]ذوالثدیه 
را[ رهای��ش کنید! او پیروان��ی خواهد یافت که از دین 
به در خواهند ش��د، همان گون��ه که تیر از کمان به در 

می شود. شما نماز و روزه خویش را در برابر نماز و روزه 
آنان ناچیز خواهید ش��مرد. آنان قرآن می خوانند، ولی 
از شانه و گلوگاهش��ان فراتر نخواهد رفت. نشانه آنان 
وجود مردی س��یاه چرده، با دس��ت ناقص است که بر 
یکی از دس��تانش )پاره گوشتی( چون پستان زنان دارد 

و در میان آنان است.«
حدیثابوموسیاشعری ���

در منابع��ی چون الصحیح من س��یرةالنبی االعظم« و 
همچنی��ن در »معجم البلدان« یاق��وت حموی روایت 
مهمی ارائه شده است. بر مبنای این روایت شخصی به 
نام عبدالرحمن بن ابی لیلی گفته است: من با ابوموسی 
اش��عاری از دومةالجندل عبور می کردیم. ابوموس��ی به 
من گف��ت: زمانی که با پیامب��ر )ص( به دومه الجندل 
رسیدیم آن حضرت به من فرمود: »در این مکان دو تن 
از بنی اسراییل حکم به جور کردند و به زودی در میان 
امت من دو ت��ن در این مکان به جور حکم می کنند.« 
راوی می گوید: ابوموس��ی و عمروعاص برای حکمیت 
در صفین به دومةالجندل رفتن��د و میان امیرالمومنین 
)ع( و معاویه بن ابی سفیان حکم کردند. پس از ماجرای 
حکمین ابوموسی را مالقات کردم و به او گفتم: مگر تو 
نب��ودی که از پیامبر )ص( چنین حدیثی را نقل کردی؟ 
ابوموس��ی پاس��خ داد: َواهلَلُهّ الُْمْس��َتَعاُن. )خداوند یاریگر 
است.( این حدیث نشان دیگری است از دغدغه پیامبر 
)ص( ب��رای وضعی��ت امت در دوران پ��س از خود. آن 
حضرت )ص( بجز تعیین جانشین خود به امر خدا، بارها 
با پیشگویی هایی خود به اصحاب و امت در زمینه بروز 
فتنه ها هشدار داده بودند. دغدغه پیامبر )ص( حفظ خط 
اصیل اس��الم بود و عجیب آنکه تمام��ی اصحاب نیز 
احادیث پیامبر )ص( را می دانس��تند، اما چه ش��د که به 
فرامین عمل نکردند؟ تاریخ اسالم تک تک روزهایش 

سرشار از عبرت های مهم است

هشداریکهپیامبر)ص(بهابوموسیاشعریداد؛
فرهنگی
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بين الملل

تجارتآنکارا-مسکو،زیرذرهبینآمریکاواروپا
تنها چند روز پس از هش��دار رس��می وزارت خزانه داری آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در مورد دور زدن تحریم های 
مالی اعمال شده علیه روسیه، به دولت ترکیه هشدار داد. ترکیه در ماجرای حمله روسیه به اوکراین، تالش کرده 
تا از هر دو طرف درگیر امتیاز بگیرد و س��ود ببرد. اگر چه دولت اردوغان در این زمینه تا حدودی موفق عمل 
کرده و امتیازاتی در زمینه تجارت غالت و گاز طبیعی به دست آورده، اما در عین حال، با طیفی از دردسرهای 
سیاس��ی و حقوقی نیز روبرو ش��ده و حاال کار به جایی رسیده که هیات مالی اعزام شده از سوی دولت بایدن، 
در سفر به ترکیه، بی محابا، ترکیه را تهدید کرده است. تنها چند روز پس از هشدار رسمی وزارت خزانه داری 
آمریکا، اتحادیه اروپا نیز در مورد دور زدن تحریم های مالی اعمال شده علیه روسیه، به دولت ترکیه هشدار داد. 
الیور ورهلی، عضو مسئول توسعه اتحادیه اروپا، طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ اکتبر در سفر به ترکیه، اسناد و اطالعاتی 
را با آنها به اش��تراک می گذارد که حساس��یت های اروپا در مورد معامالت ترکیه و روسیه را آشکار می کند. آن 
گونه که دفتر توسعه اتحادیه اعالم کرده، این کمیسر و کارشناس عالی رتبه مالی، در سفر به ترکیه، دو موضوع 
مهم را دنبال می کند: تحلیل میزان پایبندی ترکیه به رعایت تحریم روسیه و همچنین مدیریت ادامه همکاری 
اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه های آتی. الیور ورهلی، به عنوان دیپلمات س��خت گیری ش��ناخته 
می شود که تمایلی به فعالیت برای تحقق پروژه گسترش اتحادیه اروپا ندارد و به ویژه به ترکیه نیز نگاه مثبتی 
ندارد. او در ش��رایطی به ترکیه می رود که مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه نیز در آفریقا به س��ر می برد و 
عماًل بررسی مسائل سیاسی در دستور کار قرار نخواهد گرفت. لذا او در دیدار با اعضای برجسته دنیای تجارت 
و مدیریت اقتصادی دولت در استانبول، در مورد تبعات همکاری مالی با روسیه صحبت می کند و سپس همراه 
با س��لیمان س��ویلو وزیر کشور کابینه اردوغان، به استان وان در مجاورت مرز ایران سفر خواهد کرد تا در مورد 
مس��ائل امنیتی مرز گفتگو کنند. ارتباط این موضوع با محل س��فر، این است که ترکیه، بخشی از هزینه های 
احداث دیوار مرزی را از اروپایی ها دریافت کرده است. سفر کمیسر توسعه اتحادیه اروپا به ترکیه از این جهت 
حائز اهمیت است که تنها ۳ هفته قبل، مایرید مک گینس، عضو کمیسیون اروپا برای خدمات مالی، ثبات مالی 
و اتحادیه بازار سرمایه، در آنکارا حضور داشت. به گفته منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا، کمیسر ورهلی در سفر 
به ترکیه، حامل این پیام است: »ما می خواهیم روابط خود را با ترکیه متعادل کنیم. این نگرش ما، دو بُعد دارد. 
اولین مورد این است که نشان دهیم روابط اقتصادی کنونی ما با ترکیه چقدر مهم است و نکته دوم، این است 
که بگوییم تا چه اندازه در مورد روسیه جدی هستیم. ما حاضریم درباره نقض تحریم ها هر کاری که می توانیم 
انج��ام دهیم و در این زمینه، با هیچ کش��وری تعارف نداریم«. موضوعی ک��ه توجه اروپا را جلب کرده، در این 
چند بند خالصه ش��ده اس��ت:۱. افزایش قابل توجه تجارت بین ترکیه و روسیه از ۲۴ فوریه یعنی از آغاز حمله 
پوتین به اوکراین.۲. روابط تجاری ترکیه با روسیه قبل و بعد از ۶ آگوست به دو بخش تقسیم می شود. چرا که 
پوتین و اردوغان، روز ۶ آگوست در سوچی نشستی برگزار کردند و یادداشت تفاهم نامعلومی را به منظور تعمیق 
همکاری در زمینه تجارت و اقتصاد امضا کردند. به گفته منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا، همکاری شرکت های 
ترکیه با شرکت های روسی برای کسب سود و به صورت جداگانه پس از این تاریخ به یک »سیاست دولتی« 
تبدیل شده و عماًل مرزی بین دولت و بخش خصوصی نمانده است.۳. عالوه بر افزایش ۱۰۰ درصدی حجم 
تجارت، تأسیس نزدیک به ۶۰۰ شرکت روسی در ترکیه در سال ۲۰۲۲ نشان دهنده افزایش ناگهانی تجارت 
و انتقال س��رمایه اس��ت. این ارقام نشان می دهد که تعداد شرکت های روسی که در سال ۲۰۲۱ به ترکیه آمده 
بودند، حدود ۶۰ شرکت بوده و ناگهان ۱۰ برابر شده است.۴. بر اساس اسناد و سوابق بانک مرکزی، منبع ۲۸.۳ 
میلیارد دالر آمریکا س��ر از ترکیه درآورده که برای اتحادیه اروپا قابل درک نیس��ت. این موضوع از نگرانی های 
بروکسل است و مقامات اروپایی بر این باورند که این همه دالر، سرمایه الیگارهای روسی است که به ترکیه 
انتقال پیدا کرده است. منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا اعالم کردند که اطالعاتی درباره میزان سپرده گذاری از 
روسیه به بانک های ترکیه پس از ۲۴ فوریه ندارند، اما فکر می کنند حساب هایی با مبالغ باال افتتاح شده اند. ۵. 
هشتمین بسته تحریمی تصویب شده توسط اتحادیه اروپا در ابتدای اکتبر از اهمیت باالیی برخوردار است. چرا 
که شامل اعمال تحریم علیه شهروندان کشورهای ثالث و سازمان هایی است که تحریم ها را نقض می کنند. 
بس��ته هشتم تحریم، محدودیت های صادراتی جدیدی را به منظور ایجاد مشکل برای روسیه در دسترسی به 
محصوالت نظامی، صنعتی و فناوری و جلوگیری از توسعه بخش های دفاعی و امنیتی و ممنوعیت دسترسی به 
برخی مواد شیمیایی را در نظر گرفته است و حاال اروپایی ها می خواهند مطمئن شوند که روسیه، نمی تواند این 
بند را از طریق ترکیه دور بزند. استفاده دوگانه بسیاری از محصوالت فناورانه و امکان استفاده از این قطعات در 
فهرست واردات روسیه در سامانه های تسلیحاتی نیز به معنای نقض تحریم هاست. این وضعیت خطرناکی را 
برای آن دسته از شرکت های ترکیه ای ایجاد می کند که این محصوالت را می فروشند، یا برای تأمین، واسطه 

شده و وارد همکاری مالی می شوند. 

روسیهنمونهاولیهماهوارهاینترنتی
بهفضافرستاد

روس��یه ۴ ماهواره به مدار زمین فرس��تاده است. 
این پنحمین عملیات پرتاب فضایی این کشور در 
بازه دو هفته اخیر اس��ت. یک��ی از این محموله ها 
نمون��ه اولیه ماه��واره ای ارتباطاتی ب��رای فراهم 
کردن اینترنت اس��ت. ب��ه گزارش اس��پیس، در 
همین راستا روز ش��نبه یک موشک سایوز همراه 
 Gonets-M ۳ ماهواره برای خوش��ه ارتباطی
و یک فضاپیمای نمایش��ی به ن��ام Skif-D در 
س��اعت ۲۲: ۵۷ دقیق��ه ب��ه وقت مس��کو از مقر 
فضایی وس��توچنی در شرق روسیه به فضا پرتاب 
ش��د. طبق بیانیه راس��کاموس )س��ازمان فضایی 
روس��یه( هر ۴ ماهواره به مدار تعیین ش��ده خود 
 Gonets-M رس��یدند. ماهواره ه��ای خوش��ه
یعن��ی Gonets-M۳۴ ،Gonets-M۳۳ و 
Gonets-M۳۵ هرک��دام ۲۸۰ کیلوگرم وزن 
دارند. آن ها به خوشه Gonets-M می پیوندند 
که در ارتفاع ۱۵۰۰ کیلومتری زمین مدار می زند. 
این ماهواره ها طوری طراحی ش��ده اند تا داده ها را 
منتقل و س��رویس های ارتباطات ماهواره ای برای 
مشتریان ثابت و موبایل را در هر نقطه ای از جهان 
فراهم کنند. البته Skif-D روز ش��نبه به ارتفاع 
باالت��ری رفت. این ماهواره طوری طراحی ش��ده 
ت��ا در مدار نزدیکی قطب زمین و در ارتفاع ۸۰۷۰ 

کیلومتری باالی زمین مدار بزند. 

علم مدرسه عشايری ؟؟؟فناوري

اخالق

شرحصحیفهسجادیهدعایهفتم)2۰۱(
حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َو اَل نَاِصَر لَِمْن َخَذلَْت و کس��ی را که 
تو بی یار و یاور گذاش��ته ای، یاوری برای او وجود ندارد. 
خذالن در لغت عبارت اس��ت از ترک یارِی کس��ی که 
انتظ��ار یاری دارد )ر ک: خلیل ب��ن احمد؛ جوهری؛( در 
اصط��الح یعنی خدا بنده را به نح��وی بیرون از اختیار 

او از امور ناشایس��ت و شبهه ها باز ندارد )رجوع کنید به 
خلیل بن احمد؛ ابن منظور( واژه خذالن و مش��تقات آن، 
س��ه بار در قرآن کریم آمده اس��ت. در آیه ۱۶۰ س��وره 
آل عمران، خذالن از جانب خدا و در مقابل نصرت به کار 
رفته است. خار و بی یارو یاور شدن عوامل متعدد دارد از 
جمله: طمع؛ ترس از خواری، نگه نداشتن زبان، پیروی 

از ش��یطان چنانچه س��وره فرقان آیه ۲۹ امده: »َوَکاَن 
ْیَطاُن لِْلِنَْساِن َخُذواًل« شیطان همیشه خوار کننده  الَشّ
انس��ان بوده اس��ت. اما آن که را خدا خار کند عالئمی 
دارد از جمله این که خداوند توفیق علم را از او میگیرد 
چنانچه موال امیرالمومنین سالم اهلل علیه در نهج البالغه 

ُ َعْبداً َحَظَر َعلَْیِه الِْعلْم« فرمودند: »إَِذا أَْرَذَل اهللَّ
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کش��اورزان فرانس��وی اعالم کردند، در صورت عدم ارائه 
سیاست مش��خص دولت در تامین هزینه های مربوط به 
انرژی بس��یاری از تولیدات کشاورزی قطع خواهد شد. به 
گزارش روز سه ش��نبه ایرنا از آناتولی، اتحادیه کشاورزان 
فرانس��ه )FNSEA( طی ی��ک کنفرانس مطبوعاتی در 
پاریس هشدار داد که بخش کشاورزی این کشور به دلیل 
افزای��ش هزینه های مربوط به س��وخت و انرژی در خطر 
است. این اتحادیه از دولت خواسته است که برای جلوگیری 
از بحران غذایی سیاست خود را در این زمینه مشخص کند. 

کشاورزان فرانسوی می گویند، هزینه های مربوط به سوخت 
به طور سرسام آوری باال رفته و در بعضی از مناطق چهار 
برابر شده اس��ت که در کمترین حالت به چند برابر شدن 
قیمت مواد غذایی منجر خواهد شد. سباستین مری یکی از 
اعضای ارشد اتحادیه هشدار داد: تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی خودش��ان هم از این مسئله نگران هستند که 
نمی دانند چه چیزی باید سر سفره های مردم بگذارند. وی 
افزود: در صورت ادامه چنین شرایطی مجبور به قطع تولید 
محصوالت کشاورزی خواهند شد. طبق قوانین دولتی در 

فرانسه، هنوز بسیاری از مشاغل خانگی کشاورزی در این 
کشور مشمول دریافت کمک ها و یارانه های دولتی نشده اند 
که این امور موجب ش��ده هزینه های این مشاغل افزایش 
یابد. دولت اعالم کرده است اگر هزینه های انرژی مشاغل 
کشاورزی نس��بت به فروش ۳ درصد افزایش یافته باشد، 
تولیدکنندگان مش��مول دریافت کم��ک نخواهند بود. در 
اواسط ماه اکتبر، مارک فسنیو وزیر کشاورزی وعده داده بود 
که دولت بدون توجه به شرایط و میزان تولیدات به صنایع 

کشاورزی کمک خواهد کرد.

بحرانانرژیاروپاواعتراضکشاورزانفرانسویبهبیبرنامگیدولت

پارلمان انگلیس روز سه ش��نبه جلس��ه ای را به پیشنهاد 
گروه��ی از نماین��دگان طرف��دار رژیم صهیونیس��تی و 
گروهک تروریس��تی منافقین درباره حوادث اخیر ایران 
تش��کیل داد تا در ادامه جوس��ازی ها علیه ایران درباره 
افزایش فش��ارها به بهانه مسائل حقوق بشری و ادعای 
مشارکت ایران در جنگ اوکراین بحث شود. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، در این نشست از مجموع ۶۵۰ نماینده 
مجل��س کمت��ر از ۵۰ نفر حاضر بودند و هنگام ش��روع 
بحث چند تن از نمایندگان جلس��ه را ت��رک کردند. در 
ابتدای نشست باب بلکمن نماینده حوزه انتخابیه »هرو 
ایس��ت« که اخیرا در فهرس��ت تحریم ه��ای ایران قرار 
گرفته اس��ت، طی اظهاراتی مداخل��ه جویانه درباره امور 
داخلی ایران، درخواست افزایش تحریم ها و تعطیل شدن 
س��فارت خانه های دو کش��ور را تکرار کرد. او که کرسی 
ریاست گروه دوستی پارلمانی انگلیس و اسرائیل را برعهده 
دارد و خود را از طرفداران قوی گروهک منافقین می داند 
همچنین خواس��تار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در فهرست گروه های تروریستی شد. »گیلیان 
کیگان« معاون وزیر امور خارجه انگلیس در پاس��خ، به 
تحریم های اخیر لندن علیه ایران اش��اره و ادعا کرد که 
این کش��ور به کار با سایر شرکای بین المللی برای آنچه 

او بررس��ی تمام گزینه ها در راستای پاسخگویی مقامات 
ایران نامی��د ادامه می دهد. اما بلکمن که با دس��تورکار 
مشخص افزایش فش��ارها علیه ایران سخنران می راند، 
پاسخ ارائه شده را کافی ندانست و تالش کرد تا با تکرار 
آمارهای ساختگی، به جوسازی ها علیه ایران دامن بزند. 
او آشکارا ادعا کرد مطابق با آماری که گروهک منافقین 
در اختیارش قرار داده اس��ت بالغ ب��ر ۲۰ هزار معترض 
در عرض ۳۹ روز گذش��ته بازداشت شده و ۴۰۰ نفر که 
عم��وم آن ها زن بوده  به قتل رس��یده اند. این قانون گذار 
تحریم ش��ده با ارائه این اطالعات ساختگی پرسید: آیا 
الزم نمی دانید که در این ش��رایط سفیرمان را از تهران 
فرابخوانیم و بستن سفارتمان را مد نظر قرار دهیم تا به 
ایران نش��ان دهیم که این رفتارها قابل پذیرش نیست. 
وی همچنین خواس��تار توقف کام��ل مذاکرات برجام و 
ص��رف نظر لندن از احیای این توافق ش��د. معاون وزیر 
امور خارجه انگلیس در پاسخ، موضع لندن درباره بررسی 
تمام گزینه ها در راس��تای پاس��خگویی مقامات ایران را 
تکرار ک��رد اما افزود ک��ه حاضر نیس��ت در این مقطع 
درباره اقدامات احتمالی گمانه زنی کند. در ادامه جلس��ه 
س��ایر نمایندگان حاضر درباره چگونگی رفتار دولت به 
حوادث اخیر و همچنین ادعای مشارکت ایران در جنگ 

اوکراین پرس��ش هایی را مطرح  کردن��د و این دیپلمات 
انگلیسی تکرار کرد که تدابیر بعدی در هماهنگی با سایر 
شرکای بین المللی صورت خواهد گرفت و به این ترتیب 
از گمانه زنی های بیشتر پرهیز کرد. این درحالی است که 
انگلیس در طول یک ماه گذشته تحریم هایی را به بهانه 
مسائل حقوق بش��ری و ادعای ارسال پهپادهای ایرانی 
به روس��یه در جنگ اوکراین وضع کرده است. ایران نیز 
متقابال تحریم های��ی را علیه ش��خصیت ها و نهادهای 
انگلیس��ی به دلیل اقدامات عامدانه آن��ان در حمایت از 
تروریسم و گروه های تروریس��تی، ترویج و تحریک به 
تروریسم، خش��ونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر 
وضع کرده اس��ت. جمهوری اس��المی ایران با یادآوری 
تعهدات بین المللی انگلیس در زمینه مبارزه با تروریسم 
و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بش��ر، اعالم کرده است 
که خودداری لندن از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و 
حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین 
المللی این کشور است. ایران همچنین دولت انگلیس را 
در قبال حمایت از تروریست ها و ناقضان حقوق بشر که 
از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات 
و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می ورزند، مسئول 

و پاسخگو می داند.

جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روند محاکمه 
ش��هروند آمریکایی در روسیه را ساختگی خواند و گفت 
واشنگتن به تعامل با مسکو در این زمینه ادامه می دهد. 
جیک س��الیوان مش��اور امنیت ملی کاخ سفید روز سه 
ش��نبه به وقت محلی با ساختگی خواندن روند محاکمه 
»بریتنی گرینر« اعالم کرد که آمریکا به تعامل با روسیه 
برای آزاد کردن این بسکتبالیس��ت به خانه ادامه خواهد 
داد. این مقام ارشد کاخ سفید پس از صدور حکم ۹ سال 
حبس برای بستکبالیست زن آمریکایی در روسیه به جرم 
حمل مواد مخدر، بازداشت او را غیر قانونی خواند و گفت: 
شرایط بازداشت گرینر غیر قابل تحمل و روند محاکمه 

اش ساختگی است. س��الیوان ادامه داد: دولت بایدن به 
تعامل با روسیه از طریق همه راه های موجود برای آزاد 
ک��ردن گرینر و حمایت از دیگر زندانی��ان آمریکایی در 
روس��یه ادامه خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
که برای آزادی آمریکایی ها در روس��یه تحت فشار قرار 
دارد، از کرملین خواس��ت »بریتنی گرینر« بسکتبالیست 
آمریکای��ی را که ب��ه جرم حمل مواد مخدر به ۹ س��ال 
زندان محکوم کرده اس��ت، آزاد کن��د. پرونده گرینر در 
آمری��کا توجه بس��یاری را به خود جلب کرده اس��ت و 
نظرس��نجی ها نش��ان می دهد که اگر بایدن نتواند برای 
آزادی او توافق��ی ترتیب دهد، خطر افزایش مش��کالت 

دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای نوامبر وجود دارد. 
ی��ک مقام روس اعالم کرد روس��یه فقط با مبادله یک 
به یک ش��امل گرینر و بوت یا مبادله دو به دو موافقت 
خواه��د کرد. روس ها بر این باورند که معامله دو به یک 
قابل قبول نیست. آمریکا از روسیه خواسته است دو تبعه 
اش، بریتنی گرینر و پل ویالن را آزاد کند تا واش��نگتن 
هم در مقابل ویکتور بوت تبعه روس��ی را آزاد کند. گفت 
وگوه��ا در این خصوص بین روس��یه و آمریکا از خرداد 
آغاز شده و مس��کو تمایلی به موافقت با توافقی که آن 
را نابرابر می داند، ندارد و درخواس��ت کرده است در مورد 

موضوعات محرمانه اطالعاتی منتشر نشود. 

سیرکپارلمانانگلیسدربارهحوادثایران؛
تقالیمنافقینواسرائیلبرایتنفسمصنوعیبهاغتشاشگران
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