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در روز های اخیر وضعیت ذخایر آبی تهران مورد بحث 
ق��رار گرفته و بی��ش از پیش توجه ه��ا را به مدیریت 
مصرف جلب کرده اس��ت. وضعیت ذخایر آب ش��رب 
تهران و مشکل کم آبی با آغاز دومین ماه از فصل پاییز 

هنوز یکی از دغدغه های صنعت آب کشور است...

  عبور از چالش کم آبی
 با مدیریت مصرف مشترکان 

سخنگوی صنعت آب : واردات و جيره بندی 
آب در دستور کار قرار ندارد

بررسی گزارش وزارت صمت از عملکرد یک ساله این 
وزارتخانه در صنعت خودرو نشان می دهد که مواردی 
همچ��ون ارتقای کیفی��ت، تولید خودروه��ای جدید، 
گس��ترش صادرات و واگذاری خودروسازان در دستور 

کار قرار دارد. وزارت صمت دولت سیزدهم از...

تعهداتمعوقخودروسازان
۱۳درصدکاهشیافت

افزایش جدید نرخ بهره 
در اروپا پس از ناکامی در مهار تورم 

طی شش ماهه امسال؛

صادرات 7/5 میلیون 
دالری داروی ایرانی 

به روسیه 

از اخالق من تملق نیست مگر در جستن دانش. پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

اوج ناجوانمردی مزدوران 
استکبار نمایان شد

علینیکزادثمرین ���
نایبرئیسمجلسشورایاسالمی

فاجعه تروریس��تی روی 
ح��رم ش��ریف  در  داده 
ب��ن  احم��د  حض��رت 
موسی)ع( که به شهادت 
و مجروحیت تع��دادی از هموطنان مان 
منجر ش��د دیگر بار، اوج ناجوانمردی و 
ددمنشی مزدوران استکبار را که عمری 
است انسان های بی شماری را در اقصی 
نقاط عال��م به خاک و خون می کش��ند 
نمایان ساخت و برگ دیگری بر کارنامه 
ننگی��ن و س��یاه آنان اف��زود. دیر زمانی 
اس��ت صاحبان وجدان های آگاه و بیدار 
در جه��ان، اذعان دارند ک��ه دولت ها و 
جریان های کوردل و کودک کش، از سر 
ناتوانی در رویارویی با بیداری اس��امی، 
خصوصاً عجز در برابر افتخارات و اقتدار 

ملت و....
ادامهدرصفحه���2

تکرار خطای اتحادیه اروپا 
نسبت به ایران

سیدمحمدرضامیرتاجالدینی ���
عضلوفراکسلیوننیروهلایانقلالبدر

مجلس
تاش اروپا برای تحریم 
فروش  بهانه  ب��ه  ایران 
و  ب��ه روس��یه  س��اح 
حوادث اخیر در کش��ور 
اقدامی خصمانه اس��ت، همواره ش��اهد 
رفتاره��ای دوگان��ه و متضاد از س��وی 
اروپایی ها بودیم که نسبت به ایران دچار 
خطای تحلیلی می ش��وند. اروپا بار دیگر 
در مقابل ایران به اشتباه افتاده است، آنها 
نسبت به اتفاقات داخلی ایران به اشتباه 
افتاده اند و تصور می کنند خبری ش��ده، 
اما اروپا در این باره مانند س��ایر اتفاقات 
گذش��ته به خطا افتاده است. با تبلیغات 
سیاسی و رس��انه ای مدعی شده اند که 
روسیه در جنگ اوکراین از پهپاد ایرانی 
استفاده می کند این در حالی است که...

ادامهدرصفحه���2

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: هرگز از دولت 
سیزدهم نشنیدیم بگوید »منتظر نتیجه برجام هستیم«، 
بنابراین اظهارات اخیر مقامات غربی درباره برجام اثری در 
سیاست های جمهوری اسامی ندارد. محسن زنگنه نایب 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره اظهارات اخیر »رابرت 
مالی« دیپلمات ارشد ایاالت متحده آمریکا مبنی بر اینکه 
برج��ام در اولویت آن ها قرار ن��دارد، گفت: همان طور که 
پیش از این مقام معظم رهبری به این نکته اش��اره کرده 
بودند، مشکل غربی ها در مشاوران آن ها است چرا که این 
مش��اوران در ایران و مرکز ماجرا حضور ندارند اما همین 
افراد هستند که فضای کشور، صحنه های مهم و اتفاقات 
سیاسی را برای مقامات غربی گزارش و تحلیل می کنند. 

وی افزود: همانطور که بارها دیده شده، مشاوران غربی ها 
کسانی هس��تند که دچار اشتباهات استراتژیک می شوند 
و ای��ن چندمین بار اس��ت که گزارش��ات و تحلیل هایی 
که از اتفاقات داخل ایران به مقامات غربی می فرس��تند، 
موج��ب ذوق زدگی بیخود آن ها می ش��ود؛ به طوری که 
گمان می کنند شرایطی به وجود آمده است که می توانند 
امتیازات بیشتری بگیرند یا هجمه های سنگین تری علیه 
جمهوری اسامی اعمال کنند. عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس تصریح کرد: البته تجربه نشان می دهد که 
بع��د از مدتی غرب به این نتیجه می رس��د که در تحلیل 
مس��یر و اتخاذ تصمیم دچار اشتباه ش��ده است و مجدداً 
به موضع قبلی خود باز می گردد. بنابراین به نظر می رسد 
اظهارات رابرت مالی نیز برگرفته از گزارشات غلط همان 

مشاورانی است که تحلیل های غیرواقع و به دور از حقیقت 
به او ارائه داده اند. زنگنه در پاس��خ به این سوال که آیا با 
توجه به چنین اظهاراتی می توان گفت برجام به بن بست 
رسیده است، گفت: مهم آن است که دولت سیزدهم خود 
را معطل برجام نکرده، هر چند طبیعی است که احیای این 
توافق با برخی از مسائل اقتصادی کشور گره خورده باشد. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه 
وابستگی برخی مسائل اقتصادی به احیای برجام ممکن 
اس��ت کم یا زیاد باش��د، یادآور ش��د: نمی توانیم بگوییم 
احیای برجام هیچ اهمیت یا تأثیری نخواهد داش��ت؛ اما 
حقیقت آن است که دولت حجت االسام رئیسی در یک 
سال گذشته موفق ش��ده بسیاری از شاخص های کان 

اقتصادی را بدون برجام پیش ببرد.  

رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن عرض تسلیت شهادت 
جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع(، 
گفت: ملت ش��ریف ایران اس��امی همچنان با وحدت و 
انسجام نقشه دشمنان را خنثی می کنند. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، آیت اهلل احمد جنت��ی رئیس مجلس خبرگان 
رهبری با صدور پیامی ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی 
از هموطنان در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( و ابراز 
همدردی با بازماندگان این اقدام ضدبش��ری، از نهادهای 
امنیتی و انتظامی خواست با جدیت تمام نسبت به شناسایی 
عامان و آمران این حادثه خونین اقدام کرده و دس��تگاه 

قضائی نیز بدون اغماض و در سریع ترین زمان ممکن به 
این پرونده رسیدگی نماید. متن پیام آیت اهلل جنتی بدین 
ش��رح است: وقوع حادثه خونین تروریستی در حرم مطهر 
حضرت احمد بن موسی علیه السام که منجر به شهادت 
و زخمی ش��دن عده ای از زائرین این مضجع ش��ریف شد 
موجب تألم خاطر گردید. اینجانب ضمن محکوم نمودن 
این گونه اقدامات خرابکارانه و ضد بشری، ضایعه شهادت 
جمعی از هموطنان گرامی را به پیشگاه حضرت ولی عصر 
»ارواحن��ا له الفداه«، رهبر معظم انقاب اس��امی، مردم 
والیت مدار ایران به ویژه مردم شریف استان فارس خاصه 

مجاورین حضرت احمد بن موس��ی )ع( و ابراز همدردی با 
خانواده های شهدای این حادثه تروریستی، از درگاه خداوند 
متعال برای ارواح طیبه ش��هدای واالمق��ام علو درجات و 
رضوان الهی و برای مجروحین و مصدومین شفای عاجل 
و کامل مس��ئلت دارم و تأکید می نمایم ملت شریف ایران 
اس��امی همچنان با وحدت و انسجام، نقشه دشمنان را 
خنثی نم��وده و نهادهای امنیتی و انتظامی با جدیت تمام 
نسبت به شناسایی عامان و آمران این حادثه خونین اقدام 
کرده و دستگاه قضائی نیز بدون اغماض و در سریع ترین 

زمان ممکن به این پرونده رسیدگی نماید.

دولت منتظر نتیجه برجام نیست

ملت ایران اسالمی با وحدت و انسجام نقشه دشمنان را خنثی می کنند

زنگنه:

آیت اهلل جنتی:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهردار احمد اباد مستوفی ابوالفضل محمدزاده
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ايران و جهان

اوج ناجوانمردی مزدوران استکبار 
نمایان شد

ادامهازصفحهیک ���
...نظ��ام مق��دس جمهوری اس��امی ایران، 
به چنان اقدامات پلیدی، متوس��ل ش��ده اند. 
این جان��ب با قلب��ی آکنده از اندوه، ش��هادت 
جمعی از زائران حرم شاهچراغ را به پیشگاه 
حضرت بقیه ا...االعظم )ارواحنا لتراب مقدمه 
الف��داء(، رهبر جانباز انق��اب، مردم بصیر و 
صبار ایران اس��امی، علی الخصوص، اهالی 
عزیز اس��تان ف��ارس و تمام��ی خانواده های 
سوگ نش��ین، تسلیت عرض می کنم و با نثار 
س��ام و صلوات به ارواح شهدای این حادثه 
دلخ��راش، از درگاه خداون��د مهربان، رفعت 
درج��ات آنان، اس��تواری و ش��کیبایی برای 
بازمان��دگان و بهبودی کام��ل مصدومان را 

مسألت می کنم.

 تکرار خطای اتحادیه
 اروپا نسبت به ایران

ادامهازصفحهیک ���
 روسیه این مطلب را تکذیب کرده است. اما 
اروپا مجددا با دنب��ال روی از آمریکا و البی 
صهیونیستی علیه ایران، به خطا افتاده اند که 
دود این خطاها به چش��م مردم اروپا می رود. 
تحلیلگران اقتصادی جهان بر این باورند که 
س��ال آینده اروپا با بحران انرژی و غذا رو به 
رو خواهد بود بنابرای��ن به جای اینکه تحت 
تاثیر تبلیغات سیاس��ی در مورد ایران تصمیم 
خطایی بگیرد به فکر حل مشکات اقتصادی 
و تنظیم روابطش با س��ایر کشورها بر اساس 

واقعیت ها باشد.

وزارت خارجه در جریان کشف جسد در 
هواپیمای فرانکفورت قرار گرفته است

رواب��ط عمومی وزارت ام��ور خارجه در مورد 
کش��ف یک جس��د در پرواز مس��یر تهران- 
فرانکف��ورت، گف��ت: از روز گذش��ته و اولین 
دقای��ق وزارت امور خارجه در جریان موضوع 
قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، 
رواب��ط عمومی وزارت امور خارجه در پاس��خ 
به س��وال خبرن��گاران در مورد کش��ف یک 
جس��د در پرواز روز پنجشنبه خطوط هوایی 
لوفت هانزا در مس��یر تهران- فرانکفورت، با 
انتشار اطاعیه ای اعام کرد: از روز گذشته 
و اولی��ن دقایق وزارت امور خارجه در جریان 
موضوع قرار گرفته اس��ت. در اطاعیه روابط 
عمومی وزارت ام��ور خارجه همچنین اعام 
شده است: موضوع از طریق برقراری تماس 
کنس��ولگری جمهوری اس��امی ای��ران در 
فرانکفورت و س��فارت کشورمان در برلین با 
مقام های آلمان��ی ذیربط در این خصوص در 
دس��ت پیگیری بوده، اما تاکن��ون اطاعات 
مستندی از طرف آلمانی دریافت نشده است. 
رواب��ط عمومی وزارت ام��ور خارجه در پایان 
این اطاعیه اعام کرده است که در صورت 
کسب اطاعات بیش��تر، مراتب مورد اطاع 

رسانی قرار خواهد گرفت.

دست انتقام نظام اسالمی طومار حیات 
استکبار را در هم خواهد پیچید

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: مردم ما 
چون همیشه بر همه دشمنان پیروز خواهند 
گشت و قطعاً دست انتقام نظام اسامی طومار 
حی��ات این جنایتکاران و م��زدوران تحجر و 
اس��تکبار را در هم خواهد پیچید. به گزارش 
خبرگ��زاری مه��ر، امیر حبیب اهلل س��یاری، 
مع��اون هماهن��گ کننده ارت��ش جمهوری 
اس��امی ایران با صدور پیام ه��ای جداگانه 
ای، ش��هادت تعدادی از هموطنان در حادثه 
تروریستی حرم ش��اهچراغ )ع( را به نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه شیراز و استاندار فارس 
تس��لیت گفت. متن پیام صادر ش��ده به این 
شرح است: حادثه تلخ و تأسف بار تروریستی 
حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ )ع( به 
تیر خصم و عناد تروریست های مزدور، میزان 
سبعیت و قساوت دشمنان این نظام را نسبت 
به ملت ایران نشان داد و بار دیگر در اقدامی 
کوردالنه با هجوم مس��لحانه ب��ه زائرین آن 
آس��تان مقدس منجر به ش��هادت و مجروح 
ش��دن جمعی از نمازگزاران و مردم عزیز شد 
که مایه تأثر و تألم عمیق قلبی گردید. کینه و 
عداوت دشمنان خبیث ملت انقابی و همیشه 
در صحنه ایران اس��امی چنان است که در 
مس��یر تحقق توطئه های خود برای مقابله با 
امنیت کش��ور، این بار صفوف نمازگزاران را 

هدف تیرهای دشمنی خود قرار دادند.

اروپا اکنون در چاهی افتاده که برای 
روسیه حفر کرد

نخس��ت وزیر مجارستان اعام کرد تحریم 
های اروپا علیه روسیه همانند یک بومرنگ 
به خ��ود این اتحادیه آس��یب زد.به گزارش 
تاس، نخست وزیر مجارس��تان اعام کرد 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روس��یه بی 
حاص��ل و به زیان کش��ورهای این اتحادیه 
تمام ش��ده اس��ت. »ویکتور اورب��ان«، که 
از منتق��دان ج��دی تحریم های بروکس��ل 
علیه مسکو اس��ت، امروز جمعه اعام کرد 
ک��ه تحریم های ضد روس��یه اتحادیه اروپا 
انتظارات بروکسل را برآورده نکرده است. به 
اعتقاد نخس��ت وزیر مجارستان این تحریم 
های اتحادیه اروپا ب��ه مثابه بومرنگ عمل 
کرده و به این قاره آس��یب می زند. نخست 
وزیر مجارس��تان در مصاحب��ه ای رادیویی 
تاکید کرد که تحریم ها آنطور که بروکسل 
در زمان اعمال آنها انتظار داشت، موثر واقع 
نیفت��اد. اوربان یادآور ش��د: ما طرحی برای 
حف��ر چاه برای روس ها ارائ��ه کرده بودیم 
و سپس ما خود همان کسانی بودیم که در 
آن چاه افتادیم و اکنون باید تصمیم بگیریم 
ک��ه چه اقدامی باید ص��ورت گیرد. اتحادیه 
اروپا می گوید به حفاری ادامه دهید. تفکری 
که به نظر معقول نمی رس��د. اوربان معتقد 
است اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم علیه 
روس��یه به دو بخش تقسیم شده است: یک 
بخش به شدت به این تحریم ها اعتقاد دارد 
و دیگری خواهان تجدید نظر در سیاس��ت 
تحریمی بروکس��ل در قبال روسیه از سوی 

اتحادیه اروپا است.

حمله به منزل پلوسی؛ همسر وی 
راهی بیمارستان شد

در آس��تانه انتخابات میان دوره ای کنگره، 
همس��ر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از 
س��وی یک ضارب هدف حمله قرار گرفت. 
به گزارش اسپوتنیک، در پی حمله به منزل 
ش��خصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
همسر وی راهی بیمارس��تان شد. »نانسی 
پلوس��ی« ام��روز جمعه در بیانی��ه مکتوبی 
اعام کرد که ش��خصی به منزل شخصی 
وی در کالیفرنیا وارد ش��ده اس��ت و همسر 
وی را مورد حمله قرار داده است. همچنین 
»درو هامیل« س��خنگوی نانسی پلوسی در 
بیانی��ه ای در خصوص این حادثه اعام کرد 
که اوایل صبح امروز، یک مهاجم به اقامتگاه 
شخصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در 
سانفرانسیس��کو وارد ش��ده و با خشونت به 
همسر پلوسی حمله کرده است. بنا به بیانیه 
سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
ضارب اکنون در بازداش��ت به سر می برد و 
انگیزه وی از این حمله در دس��ت بررس��ی 
اس��ت. هامیل اعام کرد که همسر پلوسی 
بافاصله پس از این حادثه به بیمارس��تان 
منتقل ش��د و در آنجا تح��ت مراقبت های 
پزش��کی ق��رار دارد و انتظ��ار م��ی رود به 
زودی بهبودی کامل پیدا کند. بنا به نوشته 
اسپوتنیک، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
در زمان این حاثه در سانفرانسیس��کو نبوده 

است.

زخمی و بازداشت شدن ده ها 
فلسطینی

منابع فلس��طینی ضمن اش��اره به زخمی و 
بازداشت شدن ده ها فلسطینی در درگیری 
با نظامیان صهیونیس��ت در مناطق مختلف 
کران��ه باخت��ری، از تیران��دازی رزمندگان 
مقاومت به یک شهرک صهیونیست نشین 
خبر دادند. به گزارش پایگاه خبری فلسطین 
الیوم، فلس��طینی ها امروز جمعه در مناطق 
مختلف کرانه باختری با نظامیان و شهرک 
نشینان صهیونیس��ت درگیر شدند. به گفته 
منابع محلی فلس��طینی، در جریان سرکوب 
تظاهرات س��اکنان ش��هرک »بیت دجن« 
در شرق نابلس علیه ش��هرک سازی رژیم 
صهیونیستی، یک جوان فلسطینی به ضرب 
گلوله نظامیان اش��غالگر زخمی شد و ده ها 
نفر بر اثر استنش��اق گاز اشک آور مصدوم 
ش��دند. قابل ذکر است که این دومین سال 
متوال��ی اس��ت ک��ه تظاه��رات هفتگی در 
بیت دجن در محکومیت ش��هرک س��ازی 
های رژیم اش��غالگر و تص��رف زمین های 
ش��هروندان فلس��طینی برگ��زار می ش��ود. 
همچنی��ن در جری��ان س��رکوب تظاهرات 
هفتگی ضد ش��هرک س��ازی ه��ای رژیم 
صهیونیس��تی در منطقه »کف��ر قدوم« در 
قلقیلیه، یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر اصابت 
گلوله از ناحیه کمر زخمی و ده ها نفر بر اثر 
استنشاق گاز اش��ک آور دچار حالت خفگی 
ش��دند. در خبری دیگر، نظامیان اش��غالگر 
صهیونیست امروز جمعه دو جوان فلسطینی 
را در یک مرکز ایس��ت بازرس��ی نظامی در 
نزدیکی مسجد ابراهیمی در بخش قدیمی 
شهر الخلیل دستگیر کردند. منابع فلسطینی 
اعام کردند رزمندگان مقاومت به شهرک 
صهیونیست نشین »شاکید« در شمال کرانه 

باختری تیراندازی کردند.

اخبار

خطیب نم��از جمعه ته��ران در واکنش به 
حمله تروریس��تی به حرم ش��اهچراغ )ع(، 
گفت: انتق��ام این خون های پاک عاوه بر 
عامان مباشر، از جانیانی که مسبب اصلی 
این حوادث هس��تند یعنی استکبار جهانی 
گرفته می شود. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حاج علی اکبری  محمدجواد  حجت االسام 
در خطبه ه��ای نماز جمعه این هفته تهران 
)ششم آبان ماه(، اظهار داشت: اگر مرزهای 
الهی در س��خن رعایت ش��ود و اگر برای 
گفته ها و س��خنان دالیل روش��نی وجود 
داشته باشد، در این صورت، روابط اجتماعی 

رو ب��ه اصاح می رود و س��ایر عرصه های 
زیست انس��انی نیز روی اصاح را خواهد 
دی��د. امیرالمومنین علی علیه الس��ام نیز 
می فرماید، من ندیدم کس��ی از تقوای خود 
بهره ببرد و سود ببرد، مگر اینکه زبانش را 
مهار کند. خطیب موقت نماز جمعه تهران 
تصری��ح کرد: این هم��ان صحبت خداوند 
اس��ت که دعوت می کند به سخن محکم، 
فکر ش��ده، سنجیده ش��ده و حساب شده. 
پیامبر مکرم اس��ام نیز می فرمایند ایمان 
بنده خدا به سامت و استواری و استقامت 
نمی رس��د، مگر اینکه زبان فرد به حقیقت 

ایمان آراس��ته ش��ود. حجت االسام علی 
اکبری در ادامه ضمن تس��لیت به خانواده 
شهدا حادثه تروریستی شیراز، گفت: شهادت 
عزیزانمان در حرم مطهر حضرت احمد بن 
موسی )ع( به دست شقی ترین و رذل ترین 
انسان ها و شکس��تن حرمت سومین حرم 
اه��ل بیت )ع( در ش��یراز را به محضر امام 
عصر، نایب بزرگوارشان رهبر عظیم الشأن، 
امت قهرمان و به ویژه مردم عزیز ش��یراز 
تس��لیت عرض می کنیم. حقیقتاً این اتفاق 
تلخی بود که با بی رحمی تمام، انسان های 
مظل��وم در حال عب��ادت و زیارت در وقت 

نماز را با آن وضع فجیع به شهادت برسانند 
و ی��ا مجروح کنن��د و امام ام��ت را داغدار 
کردن��د. امام جمعه موقت تهران بیان کرد: 
ان شاءاهلل خداوند متعال این شهدای عزیز 
را با اباعبداهلل الحس��ین )ع( محشور کند و 
مجروحان این حادثه را عافیت کرامت کند. 
به لط��ف الهی انتقام این خون های پاک و 
معصوم عاوه بر عامان مباشر، از جانیانی 
که مسبب اصلی این حوادث هستند یعنی 
اس��تکبار جهانی گرفته خواهد ش��د. امام 
جمعه موقت تهران گفت: در بین شهدای 
این ح��رم مطهر دانش��مند نخب��ه جوان 

عزیزمان یعنی س��ید فریدالدین معصومی 
اس��ت که برای انجام مأموریت مهمی در 
ش��یراز بود و پس از انجام مأموریت برای 
وداع و زیارت به حرم مطهر مش��رف شده 
بود که در این ماجرا به ش��هادت می رسد و 
البته این افتخار بزرگ نصیبش شد. امروز 
این ش��هید واالمقام و شهید مدافع امنیت 
امیر کمندی که توسط اراذل داعش مسلک 
اغتش��اش گر به شهادت رس��یدند، مهمان 
نماز جمعه هس��تند. ان شاء اهلل بر پیکر این 
ش��هیدان هم نماز خواهیم خواند و سپس 

پیکرشان را تشییع خواهیم کرد.

انتقام خون شهدای شیراز را می گیریم
خطیب جمعه تهران:

خروش انقالبی ملت علیه تروریسم و اغتشاش
راهپیمایی سراسری اعالم انزجار علیه اقدام تروریستی در شاهچراغ برگزار شد؛

مردم تهران و سراس��ر کشور پس از اقامه نماز جمعه با 
برگزاری راهپیمایی، جنایت حرم مطهر احمدبن موسی 
)ع( را محک��وم کردند. این راهپیمایی ظهر پس از اقامه 
نماز جمعه تهران و همزمان در سراس��ر کش��ور برگزار 
ش��د. گفتنی است غروب چهارش��نبه )۴ آبان ماه( یک 
فرد مس��لح با ورود به حرم مطهر ش��اه چراغ، زائران را 
به رگبار گلوله بس��ت که در این عملیات تروریستی ۱۵ 
نفر ش��هید و تعدادی نیز زخمی شدند. گروه تروریستی 
داع��ش در بیانیه ای مس��ئولیت این اق��دام را بر عهده 
گرفت. همزمان با راهپیمایی محکومیت جنایت هولناک 
در ح��رم مطهر حضرت احمد ابن موس��ی )ع(، مراس��م 
تش��ییع پیکر شهید س��رگرد امیر کمندی و شهید نخبه 
س��ید فرید معصومی نیز پس از اقامه نماز جمعه تهران 
برگزار شد. در پایان راهپیمایی سراسری مردم پایتخت و 
سایر شهرهای کشور در محکومیت این اقدام تروریستی 
قطعنامه این راهپیمایی که به دعوت شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی برگزار ش��ده بود، قرائت شد.این روزها 
ایران اس��امی ش��اهد اتفاقات تلخ وناگ��واری بوده که 
بیانگر عمق کینه اس��تکبار جهانی و مزدورانش از نظام 
اس��امی و مردم بیدار و همیش��ه در صحنه است. ملت 
بزرگ و صبور ایران اس��امی ط��ی روزهای اخیر مورد 
هجمه وحشیانه دشمنان و در معرض جنگ ترکیبی زخم 
خوردگان از نظام اس��امی قرار گرفته اس��ت. حمله به 
نوامی��س مردم، آتش زدن ام��وال عمومی و خصوصی، 
به ش��هادت رس��اندن حافظان امنیت و ب��ی حرمتی به 
ساحت مقدس کام اهلل مجید و هتک حرمت مساجد و 
اماکن و مشاهد شریفه گوشه ای از اقدامات پلیدی است 
که از س��ر استیصال، توس��ط مزدوران استکبار جهانی و 
صهیونیسم بین الملل صورت گرفته و بی گمان هریک 
از این ها، گناه نابخش��ودنی است که قطعاً توسط مردم 
غیرتمند و جوانان برومند کش��ورمان بی پاسخ نخواهد 
ماند. گن��اه عظیم و اقدام پلید حمله به بارگاه ملکوتی و 

قدسی حضرت احمد بن موسی علیهما السام و جنایت 
هولناک به شهادت رساندن جمعی از زائران مظلوم این 
حرم مطهر نزد هر انس��ان آزاده محک��وم و ننگ ابدی 
را ب��رای عامان و زمینه س��ازان این اقدام تروریس��تی 
در پی خواهد داش��ت. ما امروز ضم��ن تجدید میثاق با 
آرمان های واالی حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 
و مق��ام معظم رهب��ری حضرت آی��ت اهلل العظمی امام 
خامن��ه ای )مد ظله العالی( و ش��هدای عزیز و گرانقدر، 
موافقت خ��ود را با موارد زیر با ندای رس��ای »اهلل اکبر 
خامنه ای رهبر« اعام می کنیم: ۱_ جنایتی که در حرم 
مطهر حضرت ش��اهچراغ )ع( در شیراز رخ داد؛ قطعه ای 
از نقشه شوم مستکبران علیه ملت بزرگ ایران و مکمل 
اغتشاشات و آشوب های اخیر است.ما این جنایت سخیف 
وش��هادت زوار مظل��وم و بی دفاع را به ش��دت محکوم 

کرده و خواس��تار اشد مجازات برای عوامل پیدا و پنهان 
و زمینه س��ازان این جنایت وحشیانه هستیم. ۲_ آنانی 
ک��ه طی هفته های اخیر با تحریکات خود زمینه س��از و 
مشوق فتنه گران ش��دند؛ دستانشان در خون بیگناهان 
و گام هایشان در مس��یر آماده سازی این جنایت خونبار 
بوده و ملت مقتدر ایران هرگز آنها را نخواهند بخشید و 
مس��ئولین قضائی باید طبق قانون با آنان برخورد نمایند 
۳- ضمن تاکید بر وحدت ملی، قومی و مذهبی و تشکر 
از س��عه صدر مسئوالن محترم نظام اسامی ونیروهای 
حاف��ظ نظم وامنیت دربرابر فتنه گ��ران، اعام می کنیم 
دیگر صبر و تحمل در براب��ر اقدامات این عمال بیگانه 
جایز نیس��ت و از دستگاه قضائی و مسئوالن حافظ نظم 
وامنی��ت می خواهیم بدون کمترین ماحظه، با قاطعیت 
با عوام��ل اصلی فتنه اخیر و ش��کاف آفرینان در حریم 

وحدت ملی برخورد قانونی نمایند. ۴- ما متهم اصلی این 
جنایت ها را حکومت مستکبر و رو به زوال آمریکا و رژیم 
منحوس صهیونیستی وحکام دس��ت نشانده منطقه ای 
اس��تکبار )مثلث عبری-عربی- غرب��ی( می دانیم یقینًا 
ای��ن حکام زورگو و جنایتکار خاصه حاکمان سرس��پرده 
منطقه تاوان جنایات س��نگین خ��ود را خواهند پرداخت. 
۵_ س��نگر تعلیم و تربیت و دانشگاه دارای تقدس بوده 
و دانش��جویان و دانش آموزان عزیز آینده سازان کشور 
و مای��ه افتخار ما هس��تند از آن��ان می خواهیم همچون 
گذش��ته ادامه دهندگان راه امام راحل و ش��هدای عزیز 
و تحق��ق بخش رهنمودهای مقام معظم رهبری در گام 
دوم انقاب بوده و توطئه های شوم عمال استکبار وفتنه 
گران مزدوررا خنثی س��ازند. ۶_ در طول این ایام ، فتنه 
گران س��عی کردند به س��احت نورانی والیت ، این رکن 
رکین اس��ام و قوام و دوام نظام و کشور جسارت کنند، 
ما امروز ضمن تجدید پیمان با حضرت ولی عصر )عجل 
اهلل تعالی فرجه الش��ریف ( با تمام وجود اعام می کنیم 
دس��ت از نایب برحق ایشان نخواهیم کشید و همچنان 
اس��توار و پابرجا، گوش به فرمان منویات و رهنمودهای 
راهگش��ا و هدایت های داهیانۀ معظم له ، تا پای جان و 
آخرین نفس بوده و از والیت و ایران قوی و مس��تقل و 
آرمان های واالی انقاب اسامی و اعتقاداتمان در برابر 
هجمۀ شوم دش��منان دفاع خواهیم کرد. ۷- جنایت به 
شهادت رساندن جمعی از فرزندان این مرز و بوم حجت 

را بر همه تمام کرده
 و راه هرگونه عذر و بهانه ای را بسته و از خواص جامعه 
می خواهی��م ب��ا اهتمام به جهاد تبیین ب��ا تمام وجود به 
روشنگری پرداخته وتوطئه های تبلیغاتی دشمن را خنثی 
کنند و با صدای رسا اعام می کنیم در ایامی که باورها 
و مقدسات ملعبه دست بیگانه پرستان می شود؛ سکوت 
هرمس��لمان خیانت اس��ت به قرآن و نزد خدای بزرگ 

نابخشودنی است.

مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، 
گفت: جنایت تروریس��تی ش��یراز بیانگ��ر درماندگی 
عامان اصلی آن است که همواره در تاشند وحدت 
ایران را نش��انه بگیرند. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
ماموستا عبدالسام کریمی روز پنجشنبه در پی اقدام 
تروریس��تی در حرم ش��اهچراغ ش��یراز در بیانیه ای، 
تاکید کرد: ش��هادت تعدادی از هم میهنان عزیزمان 
به دست تروریس��ت های اجیر شده، بار دیگر قساوت 

و کینه توزی دش��منان ایران اس��امی را آشکار کرد. 
مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی 
و مذهبی افزود: این تروریست ها که روی شهروندان 
و زنان و کودکان بیگناه آتش می گش��ایند همیشه به 
دنب��ال ایجاد فتن��ه و تفرقه در صف��وف متحد ایران 
اس��امی بوده اند و در واقع ت��اش می کنند مردم را 
مقابل هم قرار دهن��د و امروز گوش به فرمان همان 
مدعیان دروغگو و منافقی هس��تند که با ظاهر مدعی 

حامی حقوق بشر در صدها رسانه علیه ملت ایران به 
دروغ از آزادی دم می زنن��د اما در عمل مردم بیگناه را 
قتل عام می کنند. ماموس��تا کریمی ادامه داد: جنایت 
تروریس��تی شیراز بیانگر درماندگی عامان اصلی آن 
اس��ت که همواره در تاش بوده اند تا وحدت در عین 
کثرت ای��ران از هر مذهب، دین و قومیت را نش��انه 
بگیرن��د و رنگین کم��ان زیبای ای��ران را از هم جدا 
کنند اما به کوری چش��م دشمنان خون شهیدان این 

جنایت، اتحاد مردم ایران را بیش از پیش مستحکم و 
ذلت را نصیب تروریس��ت ها و حامیانشان خواهد کرد. 
مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی 
و مذهبی در پایان، شهادت جمعی از هم میهنان عزیز 
در ای��ن حادثه تروریس��تی را به محض��ر رهبر معظم 
انقاب، مردم عزیز و خانواده های داغدار تسلیت گفت 
و برای بازماندگان صبر الهی و برای شهدای عزیز علّو 

درجات مسألت کرد.

عامالنجنایتتروریستیشیرازوحدتایرانرانشانهگرفتهاند
مشاوررئیسجمهوردراموراقلیتهایدینی:

 دشمن در دانشگاه ها به دنبال آشوب و بلوا است
رئیس جمهور:

رئیس جمهور گفت: پیش��رفت کشور موجب 
اس��تیصال دش��من و طراح��ی توطئه برای 
تبدیل دانشگاه ها از مکانی برای علم افزایی 
و پ��رورش نیروه��ای متخص��ص و متعهد 
ب��ه مکانی ب��رای آش��وب و بلوا اس��ت. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��ام 
س��ید ابراهیم رئیس��ی صبح جمعه در دیدار 
رؤسای دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر 
کش��ور با اش��اره به تاش گسترده پزشکان 
و کادر درمان، دانش��گاه های علوم پزشکی 
و  واکسیناس��یون  در  بهداش��ت  وزارت  و 
کنت��رل کرونا، بیمه س��امت و تولید دارو و 
تجهیزات پزشکی، تبدیل ایران از واردکننده 
به صادرکننده اقام دارویی و پزشکی، تبیین 
دستاورهای بزرگ و موفقیت کادر درمانی و 
اقدام��ات جهادی آنان را برای عموم مردم و 
نخبگان خواستار شد. رئیس جمهور در ادامه 
دستاوردهای چش��مگیر در حوزه بهداشت و 

درمان را یکی از مؤلفه های پیش��رفت کشور 
دانس��ت که دش��من را به اذع��ان و اعتراف 
واداشته است. رئیسی توانایی در علم و دانش 
و فن��اوری و تبدیل آن به عم��ل را از دیگر 
مؤلفه ه��ای قدرت کش��ور دانس��ت و گفت: 
کشوری که بتواند هم در حوزه »پیشگیری« 
و ه��م در حوزه »درم��ان« موفق و خودکفا 
باش��د، کشور پیش��رفته و توانمندی است و 
همین پیش��رفت موجب اس��تیصال دشمن 
و طراحی توطئه برای تبدیل دانش��گاه ها از 
مکانی ب��رای علم افزایی و پرورش نیروهای 
متخصص و متعهد به مکانی برای آش��وب 
و بلوا اس��ت. وی با اش��اره به اینکه راهبرد 
ما ارتقای توانمندی های داخلی و اس��تقال 
است اما راهبرد دشمن ناتوان سازی و نیازمند 
کردن کش��ورهای مستقل اس��ت، افزود: در 
اینجا وظیفه س��نگین ما و شما اول شناخت 
درسِت خواست دشمن و دوم تاش مضاعف 

ب��رای علم افزایی و تولید عل��م و همچنین 
تربی��ت نیروهای کارآمد و متعهد در کش��ور 
است. رئیس جمهور در ادامه بر لزوم هدایت 
دانشجویان به رش��ته های پزشکی گره گشا 
و برطرف کنن��ده نیازهای کش��ور در حوزه 
بهداش��ت و درمان تاکید کرد و دستگاه های 
مرب��وط را مکلف کرد، ضم��ن فراهم کردن 
زیرس��اخت های الزم ب��رای گنجاندن این 
مس��ئله در برنامه هفتم توس��عه و همچنین 
بودج��ه ۱۴۰۲، پیش بینی های الزم را انجام 
دهند. رئیسی همچنین با اشاره به لزوم توجه 
ب��ه مقوله پیش بینی و پیش��گیری در زمینه 
نیاز کشور به دارو، گفت: باید برنامه ریزی ها 
در این زمینه به ش��کلی باش��د تا در شرایط 
حساس دچار مشکل نشویم و واکنش و اقدام 
انفعالی نداشته باشیم. رئیس جمهور همچنین 
با اش��اره به اهمیت نقش سامانه های وزارت 
بهداش��ت در زمین��ه جم��ع آوری اطاعات، 

تصمیم گیری و تصمیم س��ازی، بر ضرورت 
فعال تر ش��دن این س��امانه ها تاکی��د کرد. 
توج��ه به تجهیز دانش��گاه ها و خوابگاه های 
دانش��جویی به وی��ژه خوابگاه دانش��جویان 
متأهل، فعال تر ش��دن توریس��م سامت با 
استفاده از مولدس��ازی دارایی های غیرفعال 
وزارت بهداشت و تأمین نیاز مناطق محروم 
به پزش��ک متخصص از دیگر نکاتی بود که 
رئیس جمهور در این نشس��ت بر آنها تاکید 
کرد. رئیسی در ادامه طرح دارویاب با پوشش 
۳۶۶ دارو را یکی از طرح های بس��یار خوب 
وزارت بهداش��ت و درم��ان توصی��ف کرد و 
بر پرداخت به موقع مطالب��ات داروخانه ها و 
شرکت های تولیدکننده دارو تاکید کرد. رئیس 
جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود به 
موضوع طب س��نتی و الزامات آن اشاره کرد 
و گفت: هر نوع مشاغلی که سبقه پزشکی و 
درمانی دارند باید تحت نظارت و ساماندهی 

وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرند. در عین 
حال باید امکان طرح و بررسی نظرات موجود 
در این حوزه در قالب پیوند میان طب سنتی 
و طب مدرن باید فراهم شود. رئیسی خطاب 
به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 
تاکید کرد: تاش کنید نخبگان در مجموعه 
شما میدان پیدا کرده و جذب شوند. مهاجرت 
نخبگان باید معکوس ش��ود؛ امروز زمینه آن 
بی��ش از هر زمان دیگری و به ویژه در حوزه 
علم و فناوری و داروسازی به حدی باال است 
که عاوه بر جذب نخب��گان ایرانی، امکان 
جذب نخبگان سایر کشورها نیز در این حوزه 
فراهم است. رئیس جمهور همچنین با تاکید 
بر ضرورت ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی 
با دسترسی آسان و ارزان برای مردم، گفت: 
وزارت بهداش��ت همچنی��ن نباید اجازه دهد 
متخصصان کارآمد ولو با س��ایق سیاس��ی 

متفاوت به سهولت بازنشسته شوند.

کره جنوبی تسلیح اوکراین را تکذیب کرد
یک روز پس از افشاگری پوتین؛

رئیس جمه��ور کره جنوبی پس از اظهارات همتای روس��یه ای خود، مدعی 
شد که سئول برای اوکراین کمک تسلیحاتی فراهم نکرده است. به گزارش 
راشاتودی، پس از اظهارات والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره اینکه 
ارائه کمک تسلیحاتی از سوی کره جنوبی به کی یف، به روابط دوجانبه مسکو 
و س��ئول لطمه وارد می کند، یون س��وک-یول، رئیس جمهور کره جنوبی، 
ارائه چنین کمکی به اوکراین را رد کرد. رئیس جمهور کره جنوبی گفت: ما 
برای اوکراین کمک بشردوس��تانه و صلح آمیز فراهم کردیم اما هرگز به آنها 

تس��لیحات کش��نده ندادیم. وی افزود: )در بحران اوکراین( مساله حاکمیتی 
مطرح اس��ت و ما ت��اش می کنیم تا رواب��ط صلح آمیز خودم��ان را با تمام 
کش��ورهای جهان از جمله روسیه، حفظ کنیم. پوتین دیروز )پنجشنبه( گفته 
بود تا جایی که روسیه اطاع دارد، سئول »تصمیم گرفته تا به اوکراین ساح 
و مهمات بدهد. وی با اش��اره به اینکه چنین اقدامی »روابط دو کش��ور را به 
خطر می اندازد«، این سؤال را مطرح کرد: اگر ما روابط در آن منطقه را با کره 
شمالی از سر بگیریم، آیا چنین کاری به مذاق کره جنوبی خوش می آید؟ آیا 

چنین کاری را دوس��ت دارید؟ پیش تر رسانه های جمهوری چک مدعی شده 
بودند که واشنگتن قصد دارد تا برای کره جنوبی موشک های ضدهوایِی قابل 
حمل و مهمات توپخانه ای به ارزش ۳ میلیارد دالر تأمین کرده تا س��ئول از 
طری��ق چک، آن ها را به اوکراین عرضه کند. اظهارات پوتین در جریان یک 
نشست مطبوعاتی خارج از مسکو مطرح شده بود و رئیس جمهور روسیه به 
پرسش خبرنگاری از کره جنوبی درباره تنش ها میان آمریکا و چین و برنامه 

تسلیحات هسته ای کره شمالی، پاسخ می داد.
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اقتصاد کالن

3۰ هزارتبعه غیرمجاز در کشور 
مشغول به کارند 

بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار 
در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که تعداد ۳۰ هزار و 
۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شده که 
بیشترین آن در به استان تهران با تعداد حدود ۱۳ 
هزار نفر ست.به گزارش مهر، بررسی آمارهای 
مربوط به وضعیت نیروی کار در س��ال ۱۴۰۰ 
نشان می دهد که سال گذشته تعداد ۳۰ هزار و 
۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شده که 
بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۲ 
هزار و ۹۴۹ نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط 
به استان کردستان با تعداد ۴ نفر و استان ایام 
با تعداد ۶ نفر می شود.سال گذشته ۴ هزار و ۶۴۱ 
مورد روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع 
بیگانه ماهر صادر شده است؛ همچنین موافقت 
هیأت فنی اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمشمول 
۹۰ مورد بوده اس��ت.۵ هزار و ۱۳۲ مورد پروانه 
کار برای تبعه بیگانه ماهر تمدید شده و موافقت 
هیأت فنی اشتغال برای تبعه بیگانه غیر مشمول 
نیز حدود یک هزار و ۲۸۸ مورد بوده اس��ت.۸۹ 
ه��زار و ۵۵۶ مورد نیز کارت کار موقت صادر و 
۲۲۳ هزار و ۸۹۳ مورد کارت کار موقت تمدید 
شده اس��ت.همچنین تعداد کل جویندگان کار 
ثبت نام شده در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲۵ هزار و 
۶۸ نفر اس��ت که تعداد ۱۸۳ هزار و ۵۱۳ نفر در 
دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد ۵۸ هزار و ۸۶۲ نفر )۳۲.۱ درصد( آنها 
به کار گمارده شده اند و ما بقی جویندگان کار 
به تع��داد ۴۱ هزار و ۵۵۵ نفر در مراکز خدمات 

اشتغال ثبت نام کرده اند.

توقف عرضه اولیه های بورس تا 
پایدارشدن شرایط بازار 

س��ازمان بورس اعام کرد: در پی تصمیمات 
هی��ات مدی��ره س��ازمان بورس در جلس��ه 
فوق العاده روز گذشته، عرضه اولیه ها تا زمان 
پایداری ش��رایط بازار، متوقف خواهد شد. به 
گزارش تسنیم، محمدهادی سلیمی زاده مدیر 
روابط  عمومی و امور بین الملل سازمان بورس 
در صفحه شخصی توییتر خود اعام کرد: در 
پی تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس در 
جلسه فوق العاده روز گذشته، تعهدات فروش 
بازارگردان ها در روزهای آتی محدود ش��ده و 
عرضه اولیه ها تا زمان پایداری ش��رایط بازار، 

متوقف خواهد شد.

صدور 886 هزار شناسه کاال در 
راستای رصد و مقابله با کاالی قاچاق 

و تقلبی 
در راستای مدیریت دقیق کاال از مرحله واردات 
تا عرضه و مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی، دولت 
با بهره گیری از سامانه جامع تجارت بیش از ۸۸۶ 
هزار شناسه کاال، صدور ۸ میلیارد کد رهگیری 
و ثبت بیش از ۱۱۳ میلیون سند که زیر ساخت 
الزم ب��رای مقابله موثر با قاچ��اق و کاالهای 
تقلبی است را عملیاتی کرد.  به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از اهداف وزارت 
صم��ت مدیریت دقیق کاال از مرحله واردات تا 
توزیع است بنابراین در این راستا با ایجاد سامانه 
جامع تجارت که سامانه یکپارچه سازی و نظارت 
ب��ر فرآیند تجارت با هدف ایجاد یک س��امانه 
واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و 
فعاالن اقتص��ادی در حوزه تجارت داخلی بوده 
تاش شده است تا با بهره گیری از این سامانه 
انجام مبادالت تجاری به سمت مبادی قانونی 
هدایت ش��ود و پدیده قاچاق کاال کاهش یابد. 
بنابراین در راستای مدیریت دقیق کاال از مرحله 
واردات و تولید، حمل، توزیع و فروش، ساز و کار 
جریان کاال که توسط سامانه جامع تجارت آغاز 
شده است، وزارت صمت دستاوردهایی حاصل 
ک��رده است.براس��اس گ��زارش تحول بخش 
صنعت، معدن و تجارت، ص��دور بیش از ۸۸۶ 
هزار شناسه کاال، صدور ۸ میلیارد کد رهگیری 
و ثبت بیش از ۱۱۳ میلیون سند که زیر ساخت 
الزم ب��رای مقابله موثر با قاچ��اق و کاالهای 
تقلبی )از جمله س��یگار، لوازم خانگی و قطعات 
یدکی خودرو اس��ت، در این حوزه است. بهبود 
فرآیندهای تجاری از قبیل صدور کارت بازرگانی 
 با اجرای ۲۵ استعام از ۲۰ دستگاه، حذف اعمال 
سلیقه کارشناسی، خطاهای سهوی و عمدی و 
مفاس��د احتمالی، توس��عه زمان ارائه خدمات و 
کاه��ش مدت زمان ص��دور کارت بازرگانی به 
کمتر از یک سوم، کنترل سابقه کاالیی و سقف 
اعتباری بازرگان هنگام ثبت سفارش )که منجر 
به هوشمند سازی تعیین تکلیف لحظه ای بیش 
از نیمی از ثبت سفارش ها شده است( استقرار 
کامل درخواست سیستمی ارز در سامانه جامع 
تجارت با هم��کاری بانک مرک��زی و تعیین 
تکلی��ف زمان اتصال س��امانه جامع تجارت به 

گمرک، برخی از موارد قابل ذکر است. 

هشدار بانک جهانی درباره اعمال 
سقف قیمتی بر خرید نفت روسیه 

بانک جهانی ضمن اعام اینکه گروه هفت 
نمی تواند س��قف قیمتی برای نفت روس��یه 
تعیی��ن کند، در چش��م انداز ب��ازار نفت، به 
خطرهای مرتبط ب��ا این موضوع پرداخت و 
نوش��ت که خطر افزایش قیمت نفت تحت 
تاثیر موضوعات مربوط به عرضه اس��ت. به 
گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، بانک 
جهان��ی اعام کرد، طرح پیش��نهادی گروه 
هفت برای اعمال سقف قیمتی بر خرید نفت 
روس��یه تنها در صورتی قابل اجرا است که 
بازارهای نوظهور بزرگ و کشورهای درحال 
توسعه نیز به آن بپیوندند.این بانک در چشم 
انداز بازار نفت که در دیروز منتش��ر شد، به 
خطرهای مرتبط ب��ا این موضوع پرداخت و 
نوشت، خطر افزایش قیمت نفت تحت تاثیر 
موضوعات مربوط به عرضه اس��ت؛ از جمله 
این تاثی��رات می تواند ب��ه اینکه تا چه حد 
صادرات روسیه تحت تأثیر اقدامات تجاری 
جدید قرار می گیرد، اش��اره کرد.بر اس��اس 
این گزارش، »سقف پیشنهادی گروه ۷ می 
تواند بر جریان نفت روس��یه تاثیر بگذارد اما 
این کار یک س��ازوکار امتحان نش��ده است 
و به مش��ارکت بازارهای نوظه��ور بزرگ و 
کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به 

این منظور نیاز دارد.«

بهره برداری از یک هزار و ۴۱۰ 
مگاوات نیروگاه جدید در 6 ماه 

نخست امسال 
ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره برداری 
از یک هزار و ۴۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در 
۶ ماه نخست امسال، از ۸۷۹۳۶ مگاوات در 
پایان سال ۱۴۰۰، به ۸۹۳۴۶ مگاوات رسید. 
ب��ه گزارش تس��نیم، در پایان س��ال ۱۴۰۰ 
ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۸۷ هزار و 
۹۳۶ مگاوات رسیده بود. در این زمان، سهم 
واحدهای حرارتی شامل نیروگاه های گازی، 
بخاری و سیکل ترکیبی از مجموع ظرفیت 
نصب شده نیروگاهی ایران به ۸۰.۵۸ درصد 
رسید.همچنین نیروگاه های برق آبی، اتمی و 
تجدیدپذیر به ترتیب سهمی ۱۴.۲۶ درصد، 
۱.۱۶ درصد و ۱.۰۶ درصد در ظرفیت اسمی 
تولید برق کش��ور داش��تند.همانطور که در 
جدول باال مشخص اس��ت، میزان افزایش 
ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۰ در مجموع 
۲ هزار و ۴۵۲ مگاوات بوده و ش��اهد رش��د 
۲.۹ درصدی این ظرفیت نس��بت به س��ال 
۹۹ بودیم.با تاش ش��بانه روزی کارگران و 
مهندس��ان صنعت برق کش��ور و کارمندان 
و مدیران س��تادی این صنعت در مجموعه 
وزارت نی��رو در سراس��ر کش��ور، در ۶ ماهه 
نخست سال جاری با بهره برداری از یکهزار 
و ۴۱۰ م��گاوات ظرفیت جدی��د نیروگاهی، 
ظرفیت اس��می تولید برق کش��ور در پایان 
ش��هریورماه ب��ه ۸۹ ه��زار و ۳۴۶ مگاوات 

رسیده است.

توقف عرضه اولیه های بورس تا 
پایدارشدن شرایط بازار 

سازمان بورس اعام کرد: در پی تصمیمات 
هی��ات مدی��ره س��ازمان بورس در جلس��ه 
فوق العاده روز گذشته، عرضه اولیه ها تا زمان 
پایداری ش��رایط بازار، متوقف خواهد شد. به 
گزارش تسنیم، محمدهادی سلیمی زاده مدیر 
روابط  عمومی و امور بین الملل سازمان بورس 
در صفحه شخصی توییتر خود اعام کرد: در 
پی تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس در 
جلسه فوق العاده روز گذشته، تعهدات فروش 
بازارگردان ها در روزهای آتی محدود شده و 
عرضه اولیه ها تا زمان پایداری شرایط بازار، 

متوقف خواهد شد.

چگونگی رفع سوءاثر از چک های 
برگشتی که همان روز پاس می شوند

اگ��ر چک های صی��ادی برگش��ت بخورند 
بانک ها بای��د فورا غیرقاب��ل پرداخت بودن 
آن را ثب��ت کنند و گواه��ی عدم پرداخت را 
به مش��تری بدهند اما وضعیت رفع سوء اثر 
از چکی که صبح برگش��ت خورده اما ظهر 
همان روز پاس ش��ده است، این گونه است 
ک��ه با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت و 
رفع س��وء اثر آنی است؛ بنابراین کاربر شعبه 
اقدامات مصرح در قان��ون را انجام می دهد 
اما در روز آینده هیچ اثری از برگشت و رفع 
اثر آن در س��امانه قابل  مش��اهده نیست. به 
گزارش ایس��نا، قانون »اصاح قانون صدور 
چک« که در آبان  ۱۳۹۷ به تصویب مجلس 
شورای اسامی رسید و در آذرماه همان سال 
به دستگاه های اجرایی اباغ شد؛ سرانجام، 
اجرای آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد 
و از ای��ن زمان به بع��د تمامی چک ها برای 
نقل و انتقال ملزم به ثبت در س��امانه صیاد 
شدند تا قابلیت نقد ش��وندگی داشته باشند.
قان��ون جدید ضوابط مختل��ف و جدیدی را 
برای صدور چک به همراه آورده اس��ت که 
گفته می ش��ود به چک ها اعتبار می بخشد و 

چک های برگشتی را نیز کم می کند.

اخبار

مش��اور وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی از 
بررس��ی ابهام��ات بودج��ه ای ب��ورس در 
کمیته ای مش��ترک خب��ر داد و گفت: در 
خص��وص عرضه خودروه��ای پرتیراژ در 
ب��ورس کاال اقداماتی در جریان اس��ت.به 
گ��زارش مهر به نقل از س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، حمیدرض��ا فوالدگر اظهار 
کرد: بازار سهام در وضعیت فعلی با وجود 
ارزندگی بس��یاری از ش��رکت های سودده 

با چن��د ابهام مهم روبروس��ت که مانع از 
افزایش حجم معامات و تزریق نقدینگی 
حقیقی ها می ش��ود. از جمله این ابهامات 
می توان به تداوم قیمت گذاری دس��توری 
دولتی، نرخ خ��وراک گاز صنایع در بودجه 
۱۴۰۲، نرخ س��ود بین بانک��ی باالی ۲۱ 
درص��د و افزایش فاصله ن��رخ دالر نیما و 
آزاد اشاره کرد.مشاور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی افزود: البته در مساله قیمت گذاری 

دس��توری، طی هفته های اخیر چند مدل 
خ��ودرو در ب��ورس کاال پذیرش و عرضه 
ش��ده که معام��ات آن موفقیت آمیز بوده 
و به نظر می رس��د که در خصوص عرضه 
خودروهای پرتیراژ در بورس کاال اقداماتی 
در جری��ان اس��ت.فوالدگر با بی��ان اینکه 
همچنی��ن پس از مدت ه��ا پیگیری، تایر 
خودرو نی��ز در بورس کاال پذیرش ش��د، 
اف��زود: در خصوص نرخ خ��وراک گازی 

و م��وارد بودج��ه ای نیز با پیگی��ری وزیر 
اقتصاد مقرر شد کمیته مشترکی تشکیل 
و رسیدگی به این موارد در بودجه در نظر 
گرفته شود.مش��اور وزیر امور اقتصادی و 
دارای��ی در خصوص انتش��ار اوراق اختیار 
فروش تبعی از سوی ناشران بزرگ در بازار 
نیز گفت: اوراق اختیار فروش تبعی یکی از 
ابزارهای متداول در بازارهای جهانی برای 
کاهش ریسک سهامداران بوده و به نوعی 

بیمه کننده س��هام در بازه های مش��خص 
اس��ت؛ به این معنا که س��هامدار عمده با 
انتش��ار و فروش این اوراق، اختیار فروش 
س��هام در قیمت و زمان مش��خص را به 
خریداران اوراق اعطا می کند که این ابزار 
با کمترین هزینه، ریس��ک های معاماتی 
سهام را به حداقل می رساند.فوالدگر اظهار 
کرد: مصوبه اخیر در خصوص انتشار اوراق 

تبعی تصمیم خوبی است.

ابهامات بودجه ای بورس بررسی می شود
مشاور وزیر اقتصاد خبر داد؛

الیحه دوفوریتی دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال اینده 
رئی��س س��ازمان مالیاتی گفت: ب��ا توجه به 
اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی ۶ 
یا ۷ میلیون فعال اقتصادی را درگیر می کند 
و آنها باید آمادگی های��ی احراز کنند الیحه 
ای را ب��ه مجلس ارائه کردیم که این قانون 

تدریجی و تا پایان سال آینده اجرا شود. 
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس سازمان 
امور مالیاتی کشور، گفت: در موضوع وصول 
مالیات بر اس��اس چارچوب ه��ای بودجه و 
همچنین قانون مالیات های مستقیم و قانون 
ارزش افزوده عم��ل می کنیم و فراتر از آن 

انجام نمی دهیم البته با توجه به ظرفیت های 
مختلفی که استان ها دارند، میزان مالیاتی که 
در قانون بودجه ساالنه برای استان ها پیش 

بینی میشود با هم متفاوت است.
وی ادامه داد: برخی از استان ها ظرفیت های 
مالیاتی باالت��ری دارند، مراک��ز صنعتی در 
آن اس��تان تراکم بیش��تری دارد و نس��بت 
فعالیت ه��ای معاف در آنه��ا کمتر و فعالیت 
های خدماتی بیش��تری در آنه��ا وجود دارد 
بنابرای��ن بر اس��اس ظرفیت های تولید ملی 
و ظرفیت ه��ای ارزش افزوده در اس��تان ها 
میزان مالیات بین اس��تانها متفاوت اس��ت.

رئیس س��ازمان امور مالیات��ی گفت: پس از 
تهران، اس��تان اصفهان دومین اس��تان در 
وصول مالیات اس��ت و همین نسبت را طی 
چند سال گذشته همیشه حفظ کرده و بعد از 
استان اصفهان به عنوان مثال استان کرمان 
و سال های اخیر استان هرمزگان بوده است. 
طبیعتا استانهایی که منابع معدنی باالتری یا 
منابع نفتی بیش��تری دارد و یا پتانسیل های 
تولید صنعتی بیشتری دارند مالیات بیشتری 
را تأمین می کنند.وی یادآور ش��د: ولی ما در 
طی س��ال گذشته و امسال سعی کردیم که 
توزیع و رشد مالیات را بین همه استان ها با 

توجه به توانمندی ها و ش��کاف مالیاتی که 
وج��ود دارد با رویکرد عادالنه انجام دهیم و 
امسال شاهد هس��تیم که حتی استان های 
کم درآم��د مانند ایام، خراس��ان جنوبی و 
کردس��تان هم رش��د مالیات شان نسبت به 
س��الهای گذش��ته قابل توجه بود و در این 
اس��تان ها ما شاهد رش��د حدود ۵۰ درصد و 
حتی بیش��تر از ۵۰ درصد هستیم و این رشد 
از طریق فعال ش��دن ظرفیت های بر زمین 
مانده مالیاتی محقق ش��ده است. وی درباره 
الیح��ه دولت برای اج��رای تدریجی قانون 
پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان 

اظه��ار کرد: قانون پایانه های فروش��گاهی 
به گونه ای تنظیم ش��ده اس��ت که فرض بر 
اینکه این قانون به صورت یکجا برای همه 
فعاالن اقتصادی اجرا شود و در اجرای قانون 
تدریج پیش بینی نش��ده بود ام��ا با توجه به 
اینکه اجرای این قانون تقریباً ۶ یا ۷ میلیون 
فع��ال اقتصادی را درگیر می کند و آنها باید 
آمادگی هایی احراز کنند که بتوانند پایانه های 
فروش خ��ود را مجهز به برنام��ه های نرم 
اف��زاری و تولید و ارس��ال صورت حس��اب 
الکترونیک��ی کنن��د و این آمادگ��ی یکباره 

حاصل نمی شود. 

 عبور از چالش کم آبی با مدیریت مصرف مشترکان 
سخنگوی صنعت آب : واردات و جیره بندی آب در دستور کار قرار ندارد

گلروهاقتصادی-میثمترکیلان:در روز های اخیر وضعیت 
ذخای��ر آبی تهران مورد بحث قرار گرفته و بیش از پیش 
توجه ها را به مدیریت مصرف جلب کرده است. وضعیت 
ذخایر آب ش��رب تهران و مشکل کم آبی با آغاز دومین 
ماه از فص��ل پاییز هنوز یکی از دغدغه های صنعت آب 
کشور است. کشور برای س��ومین سال متوالی بارندگی 
کم و کاهش ذخایر آبی را پشت سر می گذارد و به گفته 
س��خنگوی صنعت آب کشور، امسال را می توان یکی از 
سال هایی دانست که بدترین وضعیت منابع آبی را داریم. 
این کمبود آب در س��ه س��ال متوالی باعث شده، وزارت 
نیرو بر اساس مصوبه اسفند پارسال هیئت وزیران، دستور 
محدودیت آبرس��انی موقت برای مشترکان بدمصرف را 
صادر کند.کارشناسان هواشناسی هم بارش های پاییزه را 
کمتر از شرایط عادی پیش بینی کرده اند که احتماال باید 
از هفته آینده منتظر این نزوالت آسمانی باشیم.در مورد 
وضعی��ت ذخایر آب ته��ران صحبت های ضد و نقیضی 
مطرح شده است. فیروز قاس��م زاده، سخنگوی صنعت 
آب کش��ور در روز های گذشته اعام کرد در صورتی که 
مصرف مشترکان همچنان باال بماند و وضعیت بارندگی 
کشور بهبود پیدا نکند، برای سه ماه آینده تهران ذخیره 
آب وج��ود دارد. محمدرضا بختی��اری، مدیرعامل آبفای 
اس��تان تهران هم در یک برنامه زنده به همین موضوع 
اش��اره می کند و می گوید که ب��ا در نظر گرفتن ورودی 
س��د ها مخازن آب تهران برای بیش��تر از ۱۰۰ روز آب 
ندارد.البته روابط عمومی ش��رکت آب و فاضاب استان 
تهران، انتش��ار این خبر را به بی دقتی رس��انه ها نسبت 
داد و پایان یافت��ن منابع آب تهران طی ۱۰۰ روز آینده را 
تکذیب کرد. روابط عمومی آبفای تهران به این تناقض 
در صحبت های س��خنگوی صنعت آب و تکذیبه آب و 

فاضاب، به خبرنگار ما پاسخی نداد.
شرایطذخایرومصرفتهرانبهروایتآخرینآمار ���

می��زان ذخیره آب س��د های تهران در س��ال گذش��ته 
یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار متر مکعب ب��وده، ولی طبق 

آخرین آمار، این میزان به ۷۶۲ متر مکعب رس��یده است 
که کاهش چش��مگیری را نش��ان می دهد. اما این همه 
ماجرا نیست و در کنار کاهش بارندگی ها میزان مصرف 
مشترکان هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گفته معاون مدیرکل به��ره برداری مرکز کنترل آب 
تهران از ابتدای امس��ال میزان بارش های سطح تهران 
در ح��دود ۳ میلی متر بوده که کاهش��ی ۸۰ درصدی را 
نس��بت به شرایط عادی نش��ان می دهد. میزان مصرف 
لحظ��ه ای در تهران هم به ح��دود ۴۱ هزار لیتر بر ثانیه 
رس��یده و این میزان مصرف نس��بت به سال گذشته که 
۳۹ هزار لیتر بر ثانیه بوده افزایش داش��ته است.به گفته 
معاون بهره برداری ش��رکت تامین و تصفیه آب تهران، 
برخی از مخازن ش��هر تهران که ارتفاع آب باید در آن ها 
به حدود ۴ متر برسد در حال حاضر به نزدیکی ۷۰ سانتی 

متر می رسد.

سیاسلتهایتنبیهلیوتشلویقیبلرایمدیریلت ���
مصرفآب

در حال حاضر وزارت نیرو و شرکت آب و فاضاب استان 
تهران، ب��رای مدیریت مصرف اقدامات��ی از جمله قطع 
انش��عابات غیرمجاز و محدود کردن انشعابات با قطر باال 
را انجام داده اس��ت و در صورت ع��دم بهبود ذخایر آبی 
کاهش فشار آب را در دستور کار قرار می دهد. از اقداماتی 
که در وزارت نیرو جدی تر گرفته ش��ده، سیاست تنبیهی 
و تش��ویقی برای مشترکان آب اس��ت.به گفته وزیر نیرو 
مش��ترکان در صورت صرفه جویی در هر متر مکعب آب 
پ��اداش ۵ برابری معادل ۳ ه��زار تومان دریافت خواهند 
کرد که ممکن اس��ت حتی خانوار ه��ای خوش مصرف 
بس��تانکار ش��وند. این سیاس��ت قرار بوده از ابتدای آبان 
ماه اباغ ش��ود.در مورد سیاست تنبیهی هم، مانند آنچه 
که در صنعت برق ش��اهد هس��تیم، تعرفه آب به صورت 

پلکانی باال می رود. مش��ترکانی که دو برابر الگو مصرف 
می کنند، مش��ترکان پر مصرف هستند و مشترکانی که 
باالت��ر از این میزان مصرف دارند مش��ترکان بد مصرف 
محسوب می ش��وند. طبق آن چیزی که وزیر نیرو اعام 
کرده، قطع انش��عاب مش��ترکان بدمصرف که در تهران 
حدود ۵ درصد هس��تند جدی تر دنبال می ش��ود. به گفته 
سخنگوی صنعت آب تاکنون در شهر تهران ۲۸۰۰ برای 
مشترک بد مصرف، یکبار قطع انشعاب انجام شده است.

به گزارش مهر، چند س��الی اس��ت که در حوزه انرژی با 
کمبودهایی مواجه می ش��ویم و برای جبران آن اقدام به 
واردات می کنیم. تاکنون تنها واردات »آب« نداشته ایم در 
حالی که چند سالی اس��ت که با بحران آب هم دست و 
پنجه نرم می کنیم. اکنون این سوال وجود دارد آیا ممکن 
اس��ت در س��ال جاری برای تأمین آب شرب واردات آب 
داشته باش��یم؟ امکان جیره بندی آب چقدر است؟فیروز 
قاسم زاده سخنگوی صنعت آب می گوید: در حال حاضر 
واردات آب و جیره بندی آب در دستور کار قرار نداشته و 
با توجه به برنامه ریزی های موجود مبنی بر تغذیه مجدد 
مخازن آب و برش باران در پاییز و زمستان قطعاً به سمت 
جیره بندی نخواهیم رفت، مگر آنکه پیش بینی های انجام 
شده تحقق پیدا نکند و در شرایطی قرار بگیریم که مقدار 
محدودی آب برای مدت زمان طوالنی باید مدیریت شود 
و در این ش��رایط امکان جیره بندی آب وجود دارد. اما در 
حال حاضر چنین برنامه ای وجود ندارد و برنامه ریزی های 
الزم انج��ام گرفته که با وضعیت موجود تأمین آب اتفاق 
می افتد.سخنگوی صنعت آب در خاتمه با اشاره به اینکه 
در ش��رایط نامناسب آبی قرار داریم و مردم باید مدیریت 
مصرف داش��ته باش��ند در این زمینه توضیح داد: از نظر 
شاخص تنش های آبی کل کش��ور در شرایط تنش آبی 
قرار دارد ولی از نظر آب ش��رب ب��ه گونه ای پیش بینی 
کرده ایم که جیره بندی و قطعی آب وجود نداش��ته باشد. 
ولی کل کشور باید مدیریت مصرف را جدی بگیرند زیرا 

از لحاظ علمی در شرایط بسیار نامناسب آبی قرار داریم.

بانک مرکزی اروپا پس از ناکامی های اخیر در مهار تورم 
یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد، این در حالی است 
که نهادهای بین المللی درباره تورم هشدار می دهند. به 
گزارش فارس به نقل از راش��اتودی بانک مرکزی اروپا 
پ��س از ناکامی درباره کنترل ت��ورم در این منطقه یک 
بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد.بر اس��اس این گزارش 
این دومین باری است که این اتحادیه در پی مهار تورم 
بی س��ابقه در ای��ن منطقه نرخ به��ره را ۷۵ صدم واحد 

دیگر افزایش می دهد.بر اساس آمارهای منتشر شده در 
وبسایت بانک مرکزی، این بانک روز پنجشنبه نرخ بهره 
را دو برابر کرده است افزایش جدید نرخ بهره قرار است 
از دوم نوامبر اجرایی ش��ود.این گزارش می نویس��د نرخ 
بهره به ۲ درصد افزایش یافته است، بر اساس این آمارها 
آخرین بار ده س��ال پیش این میزان ن��رخ بهره در این 
منطقه برقرار بوده است، افزایش اولیه نرخ بهره در منطقه 
اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر اجرا می شود، بانک مرکزی 

اتحادیه اروپا تاش می کند تا نرخ تورم در این منطقه که 
اکنون ۱۰ درصد است را مهار می کند این میزان نرخ بهره 
۵ برابر بیشتر از رقمی است که هدف گذاری شده بود از 
سوی دیگر افزایش نرخ بهره روی هزینه های مصرف 
کننده و مش��اغل اقتصادی تاثیر می گذارد نرخ بهره باال 
به این معنی است که تسهیات بانکی کاهش می یابد 
و می��زان مصرف هم افت خواهد ک��رد و از این طریق 
قیمت احتمال افت پیدا می کند از این رو چنین سیاستی 

می تواند منجر به رکود شود که از این منظر کارشناسان 
اقتصادی و نهادهای بین المللی مرتب سیاست افزایش 
نرخ بهره را به باد انتقاد گرفته اند.بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول از نهادهایی هستند که افزایش نرخ بهره از 
سوی برخی کشورها از جمله آمریکا را قبول ندارند، برخی 
رهبران اتحادیه اروپا از جمله نخست وزیر تازه منصوب 
شده ایتالیا و نیز نخست وزیر رئیس جمهور فرانسه درباره 

افزایش نرخ بهره انتقاد کرده اند.

افزایشجدیدنرخبهرهدراروپاپسازناکامیدرمهارتورم

بیش از 5۰ درصد اهداف اشتغالزایی سال ۱۴۰۱ محقق شد 
وزیر کار:

از  ۵۰درص��د  از  بی��ش  گف��ت:  وزی��رکار 
فرصت های ش��غلی هدف گذاری شده سال 
۱۴۰۱، در ش��ش ماه��ه اول س��ال جاری 
ایجاد شده است. به گزارش تسنیم،هشتاد و 
سومین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور 
رئی��س جمهوربرگزار ش��د و در آن جلس��ه 
ابراهیم رئیس��ی. رئیس جمهور کشورمان با 
بیان اینکه ایجاد اش��تغال از ضروریات رشد 
اقتصادی و افزایش تولیداس��ت، بر تشکیل 
شورای اشتغال در استان ها تاکید و استانداران 
را مکلف کرد ش��خصا امور مربوط به ایجاد 
اش��تغال را پیگی��ری کنند. رئیس��ی با بیان 
اینکه اشتغال یکی از جدی ترین دغدغه های 
خانواده ه��ا و بی��کاری از اصلی ترین دالیل 
بروز آس��یب های اجتماعی است، بر اولویت 
ایجاد اش��تغال برای زنان سرپرس��ت خانوار 
و فارغ التحصی��ان تأکید کرد.رئیس جمهور 

هدایت صحیح تس��هیات به س��وی ایجاد 
اش��تغال واقعی و پای��دار را نکته مهم بعدی 
دانس��ت و تصریح کرد: اتصال سامانه های 
اطاعات��ی و خدمات��ی دس��تگاه ها از جمله 
س��امانه بانک ها به سامانه س��ازمان تأمین 
اجتماعی، راهکاری مؤثر برای اطمینان بخشی 
از هدایت صحیح منابع و تسهیات به سوی 
اش��تغال آفرینی واقعی و پایدار است.آیت اهلل 
رئیس��ی با اش��اره به وجود زمینه های ایجاد 
اشتغال بدون تسهیات و با آموزش مهارت 
و توانمندکردن افراد، اظهار داش��ت: سازمان 
زیرمجموعه  و هنرستان های  فنی و حرفه ای 
آموزش و پرورش مس��ئولیت مهمی در این 
زمینه دارند.رئیس جمهور در ادامه سخنانش 
بر پرهیز از تعیین تکالیف مالی فراتر از توان 
بانک ها و یا تعیین تکالیف متزاحم برای آنها 
تأکید کرد و گفت: اگر تکلیفی برای بانک ها 

تعیین و از طریق رس��انه ها اعام ش��ود که 
بانک ها نتوانند آنها را اجرا کنند، باعث ترسیم 
تصویری دوگانه از عملکرد مجموعه دولت و 
ایجاد حس ناامیدی و یأس در مردم می شود؛ 
باید به ط��ور کامل از ایجاد یأس و ناامیدی 
ب��رای م��ردم پرهیز کرد.رئیس��ی همچنین 
خطاب به دستگاه های مس��ئول با تأکید بر 
اینکه، زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی و 
تعاونی در تصمیم سازی ها، اجرا و نظارت را 
بیش از پیش فراهم کنند، افزود: س��من ها، 
گروه ه��ای مردمی و به ویژه تش��کل های 
جهادی ظرفیت های بس��یار خوبی در زمینه 
ایجاد اش��تغال دارند که باید مورد توجه قرار 

گیرند.
هدفگلذاریبلرایتحقلقیلکمیلیون ���

شغل
صول��ت مرتض��وی. وزیر تع��اون، کار و رفاه 

اجتماع��ی نیز در آن جلس��ه گف��ت: تا پایان 
س��ال جاری و در راستای تحقق وعده دولت 
مردمی، بیش از یک میلیون فرصت ش��غلی 
ایجاد خواهد شد.وی گفت:با برنامه ریزی های 
صورت  گرفته، بیش از ۵۰درصد از فرصت های 
شغلی هدف گذاری شده سال ۱۴۰۱، در شش 
ماهه اول س��ال جاری ایجاد ش��ده اس��ت.
مرتضوی اف��زود:  تا پایان س��ال این میزان 
به بیش از یک میلیون فرصت شغلی خواهد 
رس��ید و با دستور ریاس��ت محترم جمهوری 
اشتغال زایی در دستور ویژه همه دستگاه های 
اجرایی کشور قرار گرفته است.وزیر کار، تأمین 
و توزیع منابع در استان ها برای توسعه اشتغال 
و توجه به نهادهای حمایتی در جهت تسهیل 
ایجاد اش��تغال بخش ه��ای نیازمند جامعه را 
از مهم ترین مصوبات جلس��ه ش��ورای عالی 

اشتغال عنوان کرد.

هزاراشتغالجدیددرسالجاری ���656
به گ��زارش تس��نیم، وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی در جلس��ه اخیر شورای عالی 
اش��تغال، با استناد به داده های داشبورد تمام 
شماری سامانه جامع رصد اشتغال، گزارشی 
از تعداد اش��تغال جدید ثبت ش��ده در کشور 
طی هفت ماه ابتدایی سال جاری ارائه کرد.

بر اس��اس این گزارش، ط��ی ۶ ماه ابتدایی 
س��ال جاری تع��داد ۶۵۶ه��زار و ۱۶۲مورد 
اش��تغال جدید در کل کشور به ثبت رسیده 
اس��ت.اطاعات ثبت ش��ده در سامانه جامع 
رصد اشتغال همچنین نشان می دهد وزارت 
صمت حائز بیش��ترین تعداد اش��تغال ثبتی 
جدید در نیمه نخست سال جاری است.پس 
از وزارت صمت، کمیته ام��داد امام خمینی 
)ره( و وزارت جهاد کش��اورزی در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
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شهرستان

افزایش 25 درصدی تولید سرم در 
داروسازی ثامن

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-مدیر 
عامل ش��رکت داروس��ازی ثامن از افزایش 
۲۵ درص��دی ظرفی��ت تولید انواع س��رم در 
این ش��رکت خبر داد و تاکید ک��رد: با توجه 
ب��ه افرایش ۷۵ درصدی مصرف این محلول 
تزریق��ی در کش��ور، باید همه دس��تگاه های 
مس��ئول برای کاه��ش کمبود ایجاد ش��ده 
تاش کنند. مجید طبس��ی اظه��ار کرد: در 
حال حاضر این ش��رکت طبق استانداردهای 
موجود، روزانه بی��ش از ۱۰۰ هزار عدد انواع 
س��رم تولید می کند که می��زان قابل توجهی 
است و در شرایط معمول پاسخگوی نیاز بازار 
هدف بوده است.  طبسی افزود: اما در شرایط 
کنونی و بنا بر آمار رس��می با توجه به شیوع 
آنفلوآنزا، مصرف س��رم در کش��ور ۷۵ درصد 
افزایش یافته اس��ت.  وی با اش��اره به برنامه  
داروسازی ثامن برای کمک به کاهش کمبود 
س��رم در کش��ور تصریح کرد: در داروسازی 
ثامن ب��ا افزایش ش��یفت های کاری، ایجاد 
خط های تولید جدی��د و تغییر کاربری برخی 
دستگاه های موجود، ظرفیت تولید سرم های 
بطری و کیسه ای در حجم های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ 
سی.س��ی را تا ۲۵ درص��د افزایش داده ایم و 
روزان��ه ۱۲۵ هزار س��رم را وارد بازار دارویی 

کشور می کنیم.

برگزاری جلسه جهت انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مخابرات منطقه کرمانشاه  با 

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 اعام 
کرد   برقراری این تفاهم نامه سبب سهولت 
در امر برقراری ارتباطات فیبرنوری در تمامی 
تاسیس��ات شهرداری کرمانش��اه 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 .

جلوگیری از فرسایش خاک از مهم ترین 
اثرات پروژه های آبخیزداری است 

  آذر یعقوبی��ان :  معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی ایام گفت: تثبیت فعالیت های 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و کش��اورزی، ایجاد 
اشتغال و تولید و جلوگیری از فرسایش خاک 
را از مهم ترین اثرات مثبت اجرای پروژه های 
آبخیزداری اس��ت. عبدالسام پیری با اعام 
این خبر اظهار داشت : جلوگیری از فرسایش 
خ��اک، کاه��ش خطر ب��رروز س��یاب ها، 
پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی، تغذیه 
س��فره های آب زیرزمینی و آبدهی قنوات و 
چش��مه ها از مهمترین اهداف اجرایی پروژه 
های آبخیزداری می باش��د. وی افزود: طبق 
گزارش س��ازمان فائو هر یک تن فرس��ایش 
خاک حدود ۲۸ دالر خس��ارت ایجاد می کند 
و مهمتری��ن راه مب��ارزه با فرس��ایش خاک 
کارهای آبخیزداری می باش��د به نحوی که 
با انجام عملیات آبخیزداری در هر هکتار در 
سال از نه تن فرسایش خاک جلوگیری نموده 
و مانع از رسوب پنج تن خاک در پشت سدها 
و دریاچه س��دها می شود. معاون آبخیزداری 
اداره کل مناب��ع طبیع��ی ای��ام گف��ت: در 
س��الجاری در بحث آبخیزداری فعالیت های 
خوبی در س��طح استان انجام خواهد شد و به 
این منظور اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از 
محل اعتبارات ملی در نظر گرفته شده است. 
وی یادآور ش��د: استان ایام از نظر مشارکت 
مردمی در انجام فعالیت های آبخیزداری جزو 
اس��تان های پیشرو می باش��د و در سال ۹۸ 
آبخی��زداری نمونه و خیر کش��وری در بحث 
مش��ارکت فعالیت های آبخیزداری به استان 

ایام تعلق گرفت.

طی حکمی فرشاد دوستی سرپرست 
اداره کل راه و شهرسازی استان 

ایالم شد
 با حکم وزیر راه و شهرسازی فرشاد دوستی 
سرپرس��ت اداره کل راه و شهرسازی استان 

ایام شد.
به گزارش  اداره ارتباطات و اطاع رس��انی 
اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان ای��ام، 
ط��ی حکمی از س��وی “رس��تم قاس��می” 
وزیر راه و شهرس��ازی، “فرشاد دوستی” به 
عنوان سرپرس��ت اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان ایام تعیین و از زحم��ات “عبداهلل 
بهادری” که دارای س��وابق متعدد مدیریتی 
در استانهای مختلف ) کرمانشاه، مازندران و 
ایام( و وزارت راه و شهرسازی بوده و اکنون 
در ش��رف بازنشستگی می باشد قدردانی به 

عمل آمد.
فرشاد دوستی خدمت در سمتهای مدیرکل 
مس��کن و شهرسازی سابق، معاونت توسعه 
مناب��ع مس��کن و شهرس��ازی، عضویت در 
شورای اسامی شهر ایام، معاونت معماری 
و شهرس��ازی و معاونت مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان و … را در 

کارنامه خود دارد.

اختصاص 3۰ درصد نفت سفید میان 
خانوار های مناطق سخت گذر در گیالن

از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳ میلیون لیتر 
نفت س��فید میان خانوار های مناطق سخت 

گذر گیان توزیع شد.
سرپرست ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی گیان گف��ت : در ۷ ماهه نخس��ت 
امس��ال تا پای��ان مهر ، ۱۴ میلی��ون و ۵۰۰ 
هزار لیتر نفت سفید از طریق نمایندگی های 
فروش این ش��رکت در گیان توزیع شد که 
از این مقدار ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر آن به 
خانوار ه��ای محروم از گاز طبیعی اختصاص 
یافت. مجتبی شکوری با بیان اینکه سهیمه 
نفت سفید خانوارهای مناطق سخت گذر ۲ 
هزار و ۱۰۰ تا ۲ هزار ۳۰۰ لیتر در سال است 
، اف��زود : از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر نفت 
سفید توزیع ش��ده میان خانوار های محروم 
از گاز طبیع��ی، حدود ۳ میلی��ون لیتر آن به 

خانوار های مناطق سخت گذر تعلق گرفت.
وی اضافه کرد: خانوار های مناطق س��خت 
گذر گیان می توانند با ثبت نام در س��امانه 
س��دف ، هر ماه س��همیه نفت سفید خود را 
که در کارت بانکی سرپرس��ت خانوار شارژ 
می شود از نمایندگی های فروش شرکت در 

استان دریافت کنند.*

 CNG ۹5 درصد جایگاه های عرضه
در گیالن پایش و رفع عیب شد

سرپرست ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی منطق��ه گیان گف��ت : ۹۵ درصد از 
جایگاه ه��ای عرضه س��وخت س��ی ان جی 
اس��تان، گواهی نام��ه اس��تاندارد را دریافت 
ک��رده و آزمون هی��درو اس��تاتیک مخازن 
ذخیره خود را در آزمایش��گاه های مورد تایید 
س��ازمان اس��تاندارد انجام دادند. شکوری با 
بیان اینک��ه این مجوز ها یک س��ال اعتبار 
دارد، افزود: استانداردس��ازی ۵ جایگاه دیگر 
نیز با همکاری س��ازمان اس��تاندارد استان و 
ش��رکت های مجری این امر در دست انجام 
است.  وی با اش��اره به پیشتاز بودن گیان 
در استانداردسازی جایگاه های سی ان جی، 
گف��ت : گیان ۱۰ جایگاه عرضه س��وخت 
دارد که ۳۸ جای��گاه ۲ منظوره برای عرضه 
بنزی��ن، نفتگاز و س��ی ان جی و ۶۲ جایگاه 
تک منظوره برای عرضه س��ی ان جی فعال 

است.

سال ۱۴۰۱ افتتاح 3۰ طرح بومگردی 
در گیالن

سرپرس��ت معاون��ت گردش��گری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گیان از افتتاح ۳۰ طرح بومگردی از ابتدای 
امسال تاکنون خبر داد. رضا حسن پور گفت : 
از ابتدای امسال تاکنون ، ۳۰ طرح بوم گردی 
با حدود ۷۰۰ میلی��ارد تومان هزینه به بهره 
برداری رس��ید و ۲۰ ط��رح بوم گردی دیگر 
هم قرار است تا پایان امسال به بهره برداری 
برس��د. وی با اش��اره به نقش اقامتگاه های 
بومگردی در توس��عه گردشگری طبیعت و 
روس��تا های گیان ، اف��زود : ۱۳۵ اقامتگاه 
بوم گ��ردی با ۳۰۰ اتاق و بی��ش از ۳ هزار 
و ۵۰۰ تخت در اس��تان پروانه بهره برداری 
دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گیان گف��ت: امس��ال ۵۵ موافقت اصولی 
برای ایجاد واحد های گردش��گری صادر شد 
که در میان موافقت اصولی های صادر شده، 
۱۰ اقامتگاه بومگردی ، ۹ اقامتگاه س��نتی و 
۴ س��فره خانه سنتی وجود دارد.  رضا حسن 
پور با بیان اینکه امس��ال هزار و ۵۹۱ نفر در 
حوزه گردشگری مش��غول به کار شده اند ، 
افزود: از ابتدای امس��ال تاکن��ون در ۳ هزار 
و ۴۸۳ واحد گردشگری بیش از ۵۵ میلیون 

مسافر اقامت کرده اند

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران خراس��ان 
رضوی گفت: دانشجو یک نیروی انسانی 
فعال است که باید زندگی شهیدان دانشجو 
را سرمشق خود قرار دهد. حجت االسام 
مهدی حس��ن زاده در دیدار با دانشجویان 
دانش��گاه ش��هید مطهری که در س��الن 
جلس��ات بنیاد خراسان رضوی برگزار شد، 
ضم��ن ادای احترام به مقام ش��هدا گفت: 

دانشجو، یک قش��ر فعال و پویای جامعه 
اس��ت، که در طول تاریخ نشان داده، این 
قشر می تواند اثرات مستقیمی بر تولیدات، 
اختراعات و پیش��رفت کشور داشته باشد. 
مدی��ر کل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
خراس��ان رضوی افزود: امروز بیش از هر 
زمان دیگر به تربیت نیروی انسانی برای 
آینده ایران اس��امی احس��اس می شود، 
نیرویی که دغدغه ایثار و شهادت را داشته 

باشد.
وی اف��زود: دیدار دانش��جویان با خانواده 
ش��هید، باعث ش��ناخت س��بک زندگی و 
آرمان شهدا می شود که این مقوله سرمایه 

گذاری برای آینده است.
حجت االس��ام حس��ن زاده با بیان اینکه 
دانش��جو یک نیروی قوی و فعال اس��ت، 
تاکید کرد: شهدای دانشجو، بهترین الگوی 
اخاقی و علمی برای دانشجویان هستند 

و باید از تمامی ظرفیت های ایران اسامی 
ب��رای ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت در 

جامعه به ویژه جوانان بهره برد.
وی ب��ا بیان اینک��ه باید در ه��ر دوره ای 
تاریخ  مجددا  روایت ش��ود، از مس��ئوالن 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد خواست 
تا تصویر و زندگی نامه این شهید جوانمرد 
را برای آشنایی آحاد مردم بویژه جوانان در 

سالن فرودگاه نصب کنند.

گفتنی اس��ت؛ س��ند هویت انقابی مردم 
خراس��ان رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۵۷ 
ش��هید، ۵۱ هزار و ۴۰۰ جانباز و سه هزار 
و ۳۹۶ آزاده اس��ت ک��ه ب��ه نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران عزت بخشیدند.

دانشجویان، زندگی شهدای دانشجو را سرمشق خود قرار دهند
مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:

 CNG تحویل بیش از ۱26 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جایگاههای سوخت 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از تحویل بیش 
از ۱۲۶ میلی��ون متر مکع��ب گاز طبیعی به جایگاههای 
سوخت CNG استان در شش ماهه نخست سالجاری 

خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان اردبیل، 
میر س��عید سید متین مدیر عامل این شرکت با اشاره به 
اینکه جایگزینی  گاز طبیعی با سوخت های فسیلی علی 
الخص��وص در صنعت حمل و نق��ل یکی از راهکارهای 
برون رفت از بحران های زیس��ت محیطی در شهرهای 
پرجمعیت می باشد ؛ توضیح داد: اتومبیل ها منبع اصلی 
آلودگی در ش��هرهای پرجمعیت هس��تند و سهم بخش 
حمل و نقل در انتش��ار آالینده ها در ش��هرها حدود ۷۰ 
درصد هس��ت که این س��هم نیز عمدتاً ناشی از مصرف 
سوخت های فسیلی می باش��د.وی در ادامه جایگزینی 
گاز طبیعی در اس��تان را یکی از رویکردهای صنعت گاز 
عنوان نموده و می افزاید: رویکرد دولت در جایگزینی گاز 
طبیعی به جای سوختهای فسیلی در صنعت حمل و نقل 
قطعاً عاوه بر کاهش آلودگی های زیست محیطی فواید 
متعددی را برای کشور به همراه داشته است که کاهش 
واردات بنزین، کاهش هزینه های دولت در بخش حمل 

و نق��ل و ... نمونه ای از این فواید این طرح می باش��د.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در بخش دیگری از 
سخنان خود ، توزیع ۱۲۶ میلیون و ۵۴۹ هزار متر مکعب 
گاز طبیعی به جایگاههای CNG استان را گام مّهمی 

در تحقق اهداف زیست محیطی برشمرد و گفت: از این 
می��زان گاز تحویل��ی، بی��ش از ۱۱۴ میلیون متر مکعب 
مربوط به جایگاههای داخل شهری و بیش از ۱۲میلیون 
مت��ر مکعب مربوط به جایگاههای بین راهی می باش��د 

که نس��بت به شش ماهه نخست سال گذشته به میزان 
۴ درصد افزایش داشته است.سید متین در پایان توسعه 
کمی و کیفی جایگاههای سوخت گاز طبیعی را یکی  از 
اهداف اس��تراتژیک صنع��ت گاز در بخش حمل و نقل 
دانسته و ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ جایگاه CNG در 
استان در امر توزیع گاز فعالیت دارند که از این تعداد ۲۴ 

جایگاه دو منظوره و ۴۶ جایگاه تک منظوره هستند.
کارت س��وخت روستائیان فاقد گاز اس��تان اردبیل شارژ 

شد
 س��ید حجت مدنی گفت: با توجه به فرا رسیدن فصول 
سرد س��ال و برودت محسوس هوا بخصوص در نواحی 
مرکزی و جنوبی اس��تان، خانوار های روستایی فاقد گاز 
لوله کشی می توانند سهمیه نفت سفید اعام شده را با در 
دس��ت داشتن کارت بانکی و با مراجعه به فروشندگی ها 

دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اردبیل 
ادامه داد: س��همیه مذکور برای خانوار های یک تا چهار 
نفر به میزان ۸۰۰ لیتر و برای خانوار های پنج نفر به باال 
به مقدار یکهزار لیتر است که در کارت بانکی سرپرستان 

خانوار های روستایی شارژ شده است. 

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل :

صدور 2هزار و ۹72 فقره کارت معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در ایالم
مدیرکل راهداری ایالم خبر داد؛

مدیرکل راهداری و حم��ل  و نقل جاده ای 
فق��ره   ۹۷۲ و  ۲ه��زار  ص��دور  از  ای��ام 
کارت معاین��ه فنی خودروهای س��نگین و 
نیمه س��نگین در اس��تان طی س��ال جاری 

خبر داد.
به گزارش راسان خبر از ایام؛ سید زاهدین 
چشمه خاور اظهار داش��ت: از ابتدای سال 
ج��اری تاکنون )هفت ماهه  س��ال ۱۴۰۱( 
تاکن��ون۲ ه��زار و ۹۷۲ کارت معاینه فنی 
وس��ایل حم��ل و نقل عمومی و برچس��ب 

معاینه فنی صادر شده است.

وی با بیان اینکه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد هفت درصدی را شاهد هستیم، 
افزود: در این مراکز با هدف افزایش سطح 
ایمنی، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی 
خ��ودرو در جاده ها و حفظ محیط زیس��ت، 
کیفیت آج الس��تیک ها، شیشه ها و آینه ها، 
چراغ ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، 
موارد ایمنی خ��ودرو و آزمون های مکانیزه 
ش��امل تس��ت ترمز، چرخ ها، تس��ت های 
آالینده، کیلومتر ش��مار و تس��ت نور انجام 
می ش��ود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 

ج��اده ای ایام با بیان اینکه ۲ مرکز معاینه 
فنی در حوزه تحت پوش��ش این اداره کل 
فعالیت دارند، گفت: در شهرستان چوار یک 
مرکز و در جنوب اس��تان نیز یک مرکز در 
شهرستان آبدانان جهت رفاه حال رانندگان 
و جلوگیری از ورود ناوگان حوزه جنوب به 
مرکز اس��تان )در جه��ت کاهش تصادفات 
و ارائه خدمت به کارب��ران جاده ای( جهت 
معاینه فنی خودروها در حال خدمت رسانی 
هس��تند.وی نظارت بر مراکز معاینه فنی را 
به صورت دوره ای خواند و خاطرنشان کرد: 

نظارت بر این مراکز توسط کارگروه نظارت 
بر معاینه فنی اس��تان شامل ادارات محیط 
زیست، پلیس راهور و اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای انجام می ش��ود و همه 
عملیات مربوط به کنترل وضعیت ناوگان و 
ص��دور برگه معاینه فنی به صورت مکانیزه 

است.
چش��مه خاور تاکید کرد: ب��ه منظور ایمنی 
ن��اوگان حم��ل و نق��ل قب��ل از بارگیری 
مدی��ران فنی در ش��رکت های حمل و نقل 
کنترل های الزم از جمل��ه صدور بارنامه و 

صورت وضعیت، س��امت خودرو، تکمیل 
مدارک رانن��ده و زمان حرکت، نوع، ثقل و 

مهار بار را انجام می دهند.

اس��تاندار گیان: تکمی��ل طرح های نیمه 
تمام گیان نقش موثری در توس��عه این 

اس��تان دارد. دکتر اسداهلل عباسی با اشاره 
به نشست مشترک خود با رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور و مجمع نمایندگان 
گی��ان که در تهران برگزار ش��د ، گفت: 
تس��ریع در روند تامی��ن و تخصیص صد 
درصدی اعتبارات برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام و زیرساختی گیان نقش موثری 

در توسعه این اس��تان دارد. وی افزود: در 
این نشس��ت بر تخصیص کامل باقیمانده 
اعتبارات مصوبات س��فر رئیس جمهوری 
به گیان ب��ا اولویت صددرصد طرح های 
مصوب س��ال ۱۴۰۱ تاکید ش��د.  استاندار 
گیان گفت : تسریع در پرداخت اعتبارات 
طرح های مصوب س��فر رئیس جمهوری 

مانن��د تکمیل و به��ره ب��رداری راه آهن 
رشت – کاسپین، آزادراه قزوین – رشت، 
فاضاب رش��ت و رودخانه های زرجوب و 
گوهررود و طرح های آبرس��انی، سدسازی 
و بخش کشاورزی و طرح های نیمه تمام 
شهرستان ها از مواردی بود که در این جلسه 
بحث و بررس��ی شد. دکتر اسداهلل عباسی 

با بیان اینکه اعضای این نشست خواستار 
تسریع در تخصیص اعتبار سال ۱۴۰۰ به 
میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شدند، 
افزود: عاوه بر تاکید بر تامین و تخصیص 
اعتبارات الزم برای تکمیل طرح های مهم 
زیربنایی و زیرس��اختی گی��ان ، تامین و 

اباغ اعتبار

تسریع در تامین اعتبارات برای تکمیل طرح های نیمه تمام گیالن
نشست نمایندگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه

پوشش رایگان بیمه سالمت برای بیش از 56 هزار نفر در مناطق محروم گلستان
مدیرکل بیمه سالمت استان گلستان خبرداد:

صفرخانی - مدیرکل بیمه س��امت استان 
گلس��تان از برقراری پوش��ش رایگان بیمه 
سامت برای بیش از ۵۶ هزار نفر در مناطق 
حاشیه نش��ین و کمتر برخوردار اس��تان خبر 
داد.س��یدمحمد حس��ینی در همایش هفته 
بیمه سامت اس��تان اظهارداشت: براساس 
آخرین به روزرسانی انجام شده یک میلیون 
و ۲۳۶ هزار نفر از مردم اس��تان گلستان زیر 
پوش��ش بیمه س��امت قرار دارند.مدیرکل 
بیمه سامت گلستان با بیان اینکه حدود ۸۵ 
درصد بیمه شدگان این س��ازمان از خدمات 
درمانی رایگان برخوردار هستند، گفت: این 
در حالی اس��ت که در اغلب استان ها درصد 
جمعیتی که از بیمه رایگان برخوردارند حدود 

۵۰ درصد است. این موضوع نشان می دهد 
که گلس��تان از نظر اقتصادی توانمند نیست 
تا جایی که بسیاری از مردم توانایی پرداخت 
حق بیمه را هم ندارند.وی با اشاره به اجرای 
طرح ۲۰۲۰ ) طرح ش��هید مدافع س��امت، 
دکتر عباس��ی( در اس��تان بیان کرد: در این 
طرح ۴۰ منطق��ه کمتر برخوردار از س��وی 
استانداری شناسایی و تعیین شد تا با کمک 
دفاتر تسهیل گری و نهادهای حمایتی مانند 
بهزیس��تی و کمیته امداد، افراد فاقد پوشش 
بیمه درمانی در این مناطق شناسایی شوند.
حسینی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
حدود ۱۷۰ هزار نفر زیر پوشش رایگان بیمه 
س��امت قرار گرفتند،  توضی��ح داد: پس از 

۸ م��اه با اس��تفاده از ظرفیت همه بخش ها 
توانستیم بیش از ۵۶ هزار نفر از مردم استان 
در مناطق حاشیه نش��ین و کمتر برخوردار را 
زیر پوشش رایگان بیمه سامت قرار دهیم. 
عاوه براین از ابتدای امسال کسانی که جزو 
سه دهک پایین جامعه بودند و بیمه درمانی 
نداش��تند را هم شناسایی کردیم و بیمه آنها 
برقرار ش��ده اس��ت.وی با اش��اره به ایجاد 
صندوق بیماران خاص در بیمه سامت هم 
گفت: قرار به جز ۵ بیماری مانند هموفیلی، 
تاالس��می، ام اس و غیره ۴۴ بیماری خاص 
و نادر دیگر هم تحت پوش��ش این صندوق 
قرار بگیرد و این کار گامی مهم برای کاهش 
هزینه ه��ای درمان برای این بیماران خواهد 

بود.مدیرکل بیمه س��امت گلس��تان درباره 
افزای��ش ۵۹ خدمت حوزه توانبخش��ی زیر 
پوشش بیمه سامت گفت: در این موضوعات 
۷۰ درص��د تعرفه بخش خصوصی را متعهد 
شده ایم و تاش کرده ایم پرداختی ها از جیب 
م��ردم برای درمان کاهش پی��دا کند.فرهاد 
س��میعی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری گلستان با تاکید بر اقدامات مهمی 
که تاکنون در حوزه بیمه سامت انجام شده 
است، اظهارداشت: گام های اولیه برای توسعه 
کمی و افزایش پوشش بیمه ای برداشته شده 
است و االن زمان کیفیت بخشی به خدمات 
اس��ت.وی افزود: ب��ه غیر از کس��انی که با 
وجود اطاع رس��انی های مک��رر هنوز برای 

پوشش بیمه ای اقدام  نکردند می توانیم ادعا 
کنیم که دیگر کس��ی در اس��تان نیست که 
از بیمه درمانی برخوردار نباشد.مدیرکل امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان بیان 
کرد: الزم است به سمت ارائه خدمات ویژه 
به بیمه شدگان حرکت کنیم و اقداماتی مانند 
ایج��اد صندوق بیماران خاص، زیرپوش��ش 
قرار گرفتن خدمات دارویی و توانبخش��ی و 
... از جمله این اقدامات است.وی خاطرنشان 
کرد: اقداماتی که در راس��تای کیفیت بخشی 
به ارائه خدمات درمانی انجام می شود؛ نتیجه 
آن ک��ه رضایتمندی حداکثری ایجاد خواهد 
کرد را در آینده شاهد خواهیم بود.ستان رتبه 

سوم رابدست آورد.

همایش فرصت هاي سرمایه گذاري در اراک برگزار شد 
همایش فرصت هاي سرمایه گذاري در اراک 
با حضور هفت سفیر از کشورهاي مختلف و 
جمعي از مدیران کشوري و استاني در اراک 

به مدت دوروز برگزار گردید.
فرزاد مخلص االئمه استاندار مرکزي در این 
همایش  اظهارکرد:در استان مرکزی به لطف 
و فضل الهی فضای همدلی خیلی خوبی در 
س��طوح مختلف و قوای مختلف ایجاد شده 
که بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی 
و اجتماع��ی اس��ت و همدلی باالت��ر از هم 
افزایی اس��ت و ای��ن مهم امنیت س��رمایه 

گذاری را تضمین می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه برگ��زاری این همایش 
تقارن ب��ا هفت��ه فرهنگی اراک و س��الروز 
صدارت امیرکبیر ب��ه عنوان نماد خودباوری 
و خاقیت در توس��عه اس��ت، عن��وان کرد: 
تحریم های استکبار جهانی که برای اقتصاد 
کش��ور مشکاتی ایجاد کرده مسئله تازه ای 
برای سرمایه گذاران و مدیران سیاسی نیست 
و ب��ا این وجود و جنگ تمام عیار اقتصادی، 
روند پیش��رفت اجرای طرح های عمرانی و 
اقتصادی در استان مرکزی با  شیب مناسب 

و آهنگ پیش��رفت خوب��ی در حال پیگیری 
است. استاندار مرکزی ادامه داد: کارگاه های 
عمرانی مدت ها است که در این استان فعال 
ش��ده، طرح ه��ای اقتص��ادی پیگیری می 
ش��ود و نگرانی هایی که در خصوص صنایع 
م��ادر در اس��تان وجود داش��ته یکی پس از 
دیگری مرتفع شده و عامل موثر و پیشرفت 
چشمگیری در روند توسعه اقتصادی استان 

مرکزی ایجاد شده است. 
مخل��ص االئمه عن��وان کرد: ابت��کار عمل 
ش��هرداری در این مقطع زمانی و برگزاری 

ای��ن همایش از س��وی ش��هرداری اراک و  
پارلمان شهری جای تقدیر دارد.

اس��تاندار مرکزی افزود: اس��تانداری صدور 
مجوزه��ای میانی و ادامه مس��یر  تمهیدات 
اداری دولت��ی را در کن��ار مدیران توس��عه 

شهری تضمین می کند.
مخلص االئمه اظهارداشت: همزمان با این 
همایش، نمایش��گاه بزرگ صنعت اس��تان 
مرکزی هم برپا ش��ده و ظرفیت های خوبی 

در این نمایشگاه ارائه شده است.
مخلص االئم��ه تصریح ک��رد: تاکید دولت 

مردمی بر این اس��ت که مراکز استانی باید 
محور توس��عه باش��ند و با اجرای الگوهای 
موفق بتوانند مس��یر توسعه را در کل استان 

هموار کنند. 
وی گف��ت: باید یک جری��ان زنده و پویا در 
حوزه سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان 
مرکزی ایجاد ش��ود تا سرمایه گذار احساس 

امنیت کند.
اس��تاندار مرک��زی ادام��ه داد: دبیرخانه این 
همای��ش باید کار خ��ود را به صورت دایمی 

انجام دهد. 
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جامعه

تصادف زنجیره ای در سلماس 
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت 
ه��ال احم��ر از وقوع تصادف میان ش��ش 
خودرو در آذربایجان غربی و واژگونی مرگبار 
س��واری پژو در اس��تان قم خبر داد.مرتضی 
مرادی پور در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در س��اعت ۱۳:۴۲ ظهر امروز یک دس��تگاه 
س��واری پژو ۴۰۵ در حال حرکت در مس��یر 
قم - س��لفچگان بود که حدود کیلومتر بعد 
از روستای طینوج دچار واژگونی شد.  وی با 
اشاره به اعزام امدادگران نزدیک ترین پایگاه 
امدادونجات به محل گفت:  متاس��فانه درپی 
این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت 
هال احمر به حادثه رانندگی دیگر در استان 
آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت:  این حادثه 
در ساعت ۱۵:۳۵ بعدازظهر امروز  در کیلومتر 
چهار محور سلماس-ارومیه محدوده روستای 
گوالن رخ داد و در جریان آن ش��ش دستگاه 
خودرو س��واری شامل سه دس��تگاه سواری 
پراید، دو دستگاه سواری نیسان وانت و یک 
دستگاه س��واری پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد 
کردند.  مرادی پور ادامه داد:  در پی این حادثه 
امدادگران سازمان امدادنجات به محل اعزام 
ش��ده و به ۱۱ حادثه دیده امدادرسانی کرده 
و خدم��ات درمان��ی را به آنان ارائ��ه کردند. 

خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشت.

فرمانده انتظامی زاهدان برکنار شد 
شورای تامین سیستان و بلوچستان با صدور 
بیانیه ای اع��ام کرد که فرمان��ده انتظامی 
زاه��دان و رئی��س کانتری ۱۶ این ش��هر 
از س��مت خود ع��زل شدند.ش��ورای تامین 
سیس��تان و بلوچس��تان با ص��دور بیانیه ای 
اعام ک��رد که فرمانده انتظام��ی زاهدان و 
رئیس کانتری ۱۶ این ش��هر از سمت خود 
عزل ش��دند.به گزارش ایسنا، شورای تامین 
سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه ای اعام 
کرد که این عزل به دنب��ال حوادث رخداده 
در ۸ مهر سال جاری صورت گرفته است.در 
بیانیه شورای تامین استان با اشاره به حوادث 
هشت مهرماه سال جاری در زاهدان و علل 
آن آمده اس��ت: پرونده ح��وادث تلخ زاهدان 
اعم از محرکین، اغتشاش��گران و مهاجمین 
به کانتری و از طرفی به مس��ئولین ذیربط 
انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم 
، تش��کیل و به همراه مستندات کامل برای 
رسیدگی همه جانبه به مراجع قضایی ارسال 
ش��ده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط 
قانونی مورد رس��یدگی قرار گیرد.به گزارش 
ایس��نا در روز جمع��ه ۸ مهرماه س��الجاری، 
تعدادی از افراد مس��لح ناشناس به کانتری 
۱۶ زاهدان حمله کردند که به گفته استاندار 
در پ��ی ای��ن حمل��ه تروریس��تی  ۱۹ نف��ر 
کش��ته و ۲۱ نفر مجروح ش��دند.بعد از این 
حمله تروریستی ش��ورای تامین سیستان و 
بلوچس��تان با صدور اطاعیه ای، مردم را به 
حفظ آرامش دعوت و اعام کرد: افرادی که 
ساعتی پیش قصد داشتند با تیراندازی اوضاع 
ش��هر را ناامن کنند با هوش��یاری و واکنش 
نیروه��ای امنیتی و انتظام��ی اوضاع کنترل 

گردیده است.

انتقال نمایشگاه ها به شهرآفتاب با 
تالش زاکانی در هیات دولت

نایب رئیس شورای ش��هر تهران اعام کرد 
که از ظرفیت حضور زاکانی در جلس��ه هیات 
دولت برای انتقال نمایشگاه ها به شهر آفتاب 
استفاده می شود.پرویز سروری در گفت وگو 
با ایسنا، در مورد نحوه ورود مدیریت شهری 
به موضوع انتقال نمایشگاه های پرمخاطب 
از سایت نمایشگاه بین المللی به شهرآفتاب، 
گف��ت: انتقال نمایش��گاه ها به ش��هرآفتاب 
یک مطالبه مردمی اس��ت، چرا که برگزاری 
نمایش��گاه های مختلف در نمایش��گاه بین 
المللی موجب ترافیک، آلودگی هوا و دردسر 
برای مردم تهران شده است.سروری با بیان 
اینکه می بایست با استفاده از  ظرفیت موجود 
برای راضی و قانع کردن دولت  استفاده کرد 
و این مس��ئله تا انتقال نمایش��گاه ها به شهر 
آفتاب ادامه می یابد، گف��ت: از آقای زاکانی 
نیز می خواهیم که با توجه به حضورشان در 
جلس��ات هیات دولت این مسائل را با رئیس 
جمه��ور مطرح کنند.وی با بی��ان اینکه ما از 
مسئله انتقال نمایشگاه ها به شهرآفتاب عقب 
نش��ینی نمی کنیم و مطالبه مردمی اس��ت، 
افزود: بر همین اس��اس ما به شدت به دنبال 
ای��ن انتقال هس��تیم و بر این مس��ئله تاکید 
داریم، چراکه  به واس��طه برگزاری نمایشگاه 
ها در مرکز تهران مشکات عدیده ای برای 

مردم ایجاد می شود.

حمله اغتشاشگران به پاکبان و شهردار 
شب منطقه 5 تهران

تعدادی از اغتشاش��گران چهارشنبه شب )۴ 
آبان ماه( به پاکبان و شهردار شب شهرداری 
منطق��ه ۵ در حین انج��ام مأموریت حمله و 
آن ها را به ش��دت مجروح کردند.آشوبگران 
پس از مس��دود ک��ردن بخش��ی از خیابان 
آی��ت اهلل کاش��انی و ایج��اد مزاحمت برای 
مردم، در حالی  که عوامل شهرداری با لباس 
و خودروی سازمانی، برای جمع آوری نخاله و 
کارتن های ریخته شده در معبر حاضر بودند، 
به آنها حمله ور ش��ده و با چاقو و ساح های 
س��رد عاوه بر تخریب خودروی سازمانی، 
ش��هردار ش��ب ناحیه ۷ و پاکبان همراهش 
را به ش��دت مجروح کردند.پس از وقوع این 
حمله آشوبگران، با حضور به  موقع نیروهای 
امنیت��ی، اوض��اع تحت کنترل ق��رار گرفت 
و ای��ن دو کارمن��د ش��هرداری در حالی که 
ش��رایط جسمی مناسبی نداشتند، به یکی از 
بیمارستان های منطقه منتقل شدند و اکنون 
تحت مداوای کادر درمان هستند.به موجب 
این حادثه دلخراش، ش��هرداری منطقه ۵ با 
همکاری نیروی انتظامی و از طریق مراجع 
قضایی موض��وع را پیگیری و اقدام قضایی 

الزم را به انجام خواهد رساند.

حمله تروریستی شاهچراغ مصداق 
حمله به شهروندان بی دفاع است

رئیس جمعیت هال احم��ر با صدور پیامی 
حمله تروریستی به زائران شاهچراغ در شیراز 
را محکوم کرد.در متن پیام پیرحسین کولیوند 
که پایگاه اطاع رسانی جمعیت هال احمر 
آن را منتشر کرده، آمده است:بسم اهلل الرحمن 
الرحیم- حمله تروریستی به هموطنان عزیز 
زائ��ر در ب��ارگاه مقدس حض��رات  احمد بن 
موسی و محمد بن موسی )سام اهلل علیها( 
عملی فوق ننگین اس��ت که از سوی قوانین 
حقوق بش��ر بین المللی و حقوق  بشردوستانه 
شدیدا محکوم می شود. این عمل ضدانسانی 
که با هدف ایجاد ناامنی در کشور انجام شد، 
مصداق بارز حمله به غیرنظامیان و شهروندان 
بی دفاع اس��ت که حق زندگی از آنان بدون 
اینک��ه در منازعه ای دخالت داش��ته باش��ند، 
گرفته ش��د.جمعیت هال احم��ر جمهوری 
اس��امی ایران به عنوان نهادی صلح طلب 
و امدادی و کمیته ملی حقوق بشردوس��تانه، 
با محکومیت این ترور ضدبش��ری و اهدای 
تس��لیت به خانواده های ش��هدای این واقعه 
تلخ، از خداوند متعال برای شهدای شاهچراغ 
آرامش در جوار انبیا )س( و معصومین )ع( در 
رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارد.«

استاندار تهران: با تمام توان در 
خدمت ورزش استان خواهم بود

اس��تاندار تهران در حاش��یه تجلیل از مدال 
آوران اس��تان تهران گفت: ب��ا تمام توان و 
ظرفی��ت در خدم��ت ورزش اس��تان تهران 
خواهم بود.محس��ن منصوری با اش��اره به  
قهرمانی اس��تان تهران در س��ومین المپیاد 
استعدادهای برتر افزود: اینکه استان تهران 
بین همه اس��تانها اول باش��د، ب��ا توجه به 
جمعی��ت ۱۶ میلیونی نخب��گان، ظرفیت ها، 
زیر س��اخت ها و س��رمایه نیروی انسانی آن 
چیز عجیبی نیس��ت.وی گف��ت: در دولت، 
در اس��تانداری و همچنین در وزارت ورزش 
و جوان��ان تاکید بر آن اس��ت که پروژه های 
نیمه تمام کامل شود.منصوری ضمن تقدیر 
از مدال آوران استان تهران، خاطرنشان کرد: 
آنچ��ه که خانواده ب��زرگ ورزش به آن نیاز 
دارد، احترام است و ما مسئوالن باید به این 
قش��ر احترام بگذاریم. اگر ای��ن امر مهم در 
مناس��بتها رخ دهد، خان��واده ورزش تهران 

هویت استانی پیدا می کند.

کشف انبار دپوی 5۰ تن گندم دولتی 
غیرمجاز در شرق تهران

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف 
۵۰ تن گندم خارج از شبکه توزیع در پیشوای 
ورامین خبر داد.س��ردار کیومرث عزیزی در 
این ب��اره گف��ت:  در راس��تای اج��رای طرح 
مب��ارزه با احتکار کاال مام��وران اداره مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی ش��رق اس��تان تهران با 
انجام مجموعه اقدامات هوش��مندانه و فنب 
پلیسی از دپوی مقادیری قابل توجهی گندم 
خارج از شبکه توزیع در انباری واقع دریکی 
از روس��تاهای شهرستان پیشوا باخبر شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی 
هم��راه با نماینده اداره صمت به محل اعزام 
و در بازرسی از این انبار ۵۰ تن گندم دولتی 
که بدون مجوز قانونی دپو ش��ده بود کشف 
کردند.فرمانده انتظامی ش��رق استان تهران 
ب��ا اش��اره به این ک��ه ارزش گندم کش��ف 
ش��ده برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه پنج 
میلیارد و ۷۵۰میلیون ریال برآوردشده است، 
اظهارکرد: در این رابطه یک متهم دس��تگیر 
و پس از تش��کیل پرونده برای س��یرمراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

اخبار

گروه اجتماعی: مع��اون رئیس جمهوری 
در ام��ور زن��ان و خان��واده با ص��دور پیام 
تسلیتی حمله تروریس��تی به حرم مطهر 

ش��اهچراغ را محکوم ک��رد و گفت: این 
حمل��ه تروریس��تی ناش��ی از درماندگ��ی 
دش��منان نظام در برابر اتحاد مردم است.
به گزارش »عصر ایرانیان« انسیه خزعلی 
درباره حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز 
اظهار داش��ت: حمله تروریس��تی به حرم 
حضرت احمدبن موس��ی )ع( در شیراز که 
منجر به ش��هادت تعدادی از هموطنانمان 
ش��ده است، ناش��ی از درماندگی دشمنان 

نظام و ملت در مقابل اتحاد و ایس��تادگی 
مردم ایران است.وی تصریح کرد: شهادت 
جانس��وز ش��هروندان عزیز در این حمله 
تروریس��تی را به رهبر معظم انقاب )مد 
ظله العالی(، ملت ایران به ویژه بازماندگان 
و خانواده های این عزیزان تسلیت عرض 
می نمایم و از درگاه خداوند برای شهدای 
این حادثه، علّو درجات و برای بازماندگان 
آنها صبر و تسای الهی و برای مجروحین 

ای��ن حادثه دردناک ، آرزوی س��امتی و 
ش��فای عاجل می کنم.به گزارش ایرنا، بر 
اثر اقدام تروریس��تی عصر چهارش��نبه در 
حرم امامزاده ش��اهچراغ)ع( شیراز ۱۵ نفر 
از هموطنان کش��ته و همچنی��ن در این 
حادثه تروریس��تی ۲۷ نفر زخمی ش��دند. 
این حمله تروریستی در یکی از شلوغ ترین 
ساعات در حرم شاهچراغ روی داده است 
به همین دلیل س��ه روز در ش��یراز عزای 

عمومی اعام ش��د. همچنین بسیاری از 
نهادها، ش��خصیت های سیاس��ی، دینی و 
علمی در پی حادثه تروریستی شیراز بیانیه 
های��ی را ص��ادر و در آن تاکید کردند که 
عامان این جنایت و پشت پرده آن باید به 
سزای عمل خود رسیده و در بیانیه هایشان 
خواستار محاکمه و برخورد قاطع با عوامل 
و زمینه س��ازان ای��ن اقدامات ضد امنیتی 

شدند.

حمله تروریستی به شاهچراغ ناشی از درماندگی دشمن در برابر اتحاد مردم است
معاون رئیس جمهور:

از فروش ساعتی جای پارک تا ایجاد 2۱ هزار پارک حاشیه ای هوشمند 
پایان حاشیه های پارک حاشیه ای؛

گروه اجتماعی: کمبود پارکینگ و جای پارک در پایتخت، 
یافت��ن »جای پ��ارک« را به یکی از معضات در ش��هر 
تهران تبدی��ل کرده، تا جاییکه برخی خیابان های تهران 
ج��اِی پارک ف��روش دارند؛ ام��ا اخبار امی��دوار کننده از 
مدیریت شهری پایتخت برای ساماندهی پارک حاشیه ای 
می تواند حاشیه های فروش جای پارک معابر و خیابان ها 
را رفع کند. به گزارش »عصر ایرانیان« اگر مالک خودرو 
و س��اکن تهران باش��ید، برایتان پیش آمده است که در 
خیاب��ان های پر تردد پایتخت به دنبال جای پارک برای 
خودرو باشید؛ برای نمونه اگر قصد تردد به یک بیمارستان 
در تهران را داش��ته باشید حتما از قبل برای یافتن جای 
پارک باید برنامه ریزی کنید، یا صبح زود و قبل از طلوع 
آفتاب خودتان را به محل مورد نظر برسانید و  یا به گونه 
ای با یک جای پارک فروش؛ فردی که جای پارک آماده 
دارد و در قبال دریافت مبلغی که با شما طی کرده است، 
به ش��ما یک جای پارک در نزدیکی ساختمانی که قصد 
تردد به آن را دارید، می دهد،آشنا باشید.نمونه جای پارک 
فروش ها را در کنار بیمارستان هایی مانند محب مهر و 
یا هاش��می نژاد در منطقه ۳ ته��ران دیده ام؛ مرد جوانی 
که از ش��ب قبل خ��ودرو خود را در خیاب��ان به گونه ای 
پارک کرده بود ک��ه بتواند به جای خودرو اش، ۲ خودرو 
پ��ارک کند؛ او در قبال دریافت ۵۰ هزار تومان یک جای 
پارک را به ما فروخت و  خوش��بختانه توانستیم خودرو را 
پارک و از خدمات بیمارس��تان اس��تفاده کنیم.مرد جوان، 
فروش جای پارک را یکی از شغل های خود عنوان کرد 
و گفت که س��اعت های دیگ��ر روز را در خیابان ولیعصر 
تهران مسافرکش��ی می کند و درآم��د خوبی هم دارد؛ او 
گفت: حداقل قیمت جای پارک ۵۰  هزار تومان اس��ت و 
افزایش قیمت به مدل خودرو و ابعاد آن هم بستگی دارد.
او به فعالیت سایر دوستانش در دیگر خیابان های پرتردد 
تهران هم اشاره کرد و گفت: ما بیشتر نزدیک بیمارستان 
ها فعالیت می کنیم و تا س��اعت ۸ صبح جای پارک ها 
را فروخته و به سراغ کار و کاسبی خودمان می رویم.مرد 
جوان از دغدغه ها و س��ختی کارش هم برایمان گفت؛  
می گفت س��اکن محله ای در جنوب تهران است؛ برای 
فروش ۲ جای پارک، مجبور است ساعت پنج صبح خود 
را به این خیابان برساند و در خودرو بخوابد.این جاِی پارک 
فروش،  این را هم گفت که تاکنون پلیس و یا نیروهای 
شهرداری مزاحمتی برای او ایجاد نکرده اند؛ البته معتقد 
ب��ود که کار مردم را راه می اندازد و جامعه باید برای این 
افراد احترام قائل باشد.از او شماره تماسش را خواستیم تا 
ب��رای مراجعات بعدی برایمان جای پ��ارک نگه دارد اما 
از ارائ��ه ج��ای پارک امتناع کرد و تاکید داش��ت که باید 

حضوری جای پارک از او بگیریم.هرچند برخی اپلیکیشن 
ها برای یافتن پارکینگ راه اندازی شده و آدرس و محل 
پارکینگ ها را به ش��ما نشان می دهد و در برخی از آنها 
حتی می توانید جای پ��ارک را رزرو کنید اما برای پارک 
حاش��یه ای هنوز اپلیکیشنی اجرایی نشده است.تصویب 
مصوبه ای در ش��ورای اس��امی ش��هر ته��ران و الزام 
شهرداری تهران به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به 
گسترش فضاهای پارک حاشیه ای تحت مدیریت خود در 
مناطق ۲۲گانه شهر تهران به میزان یکصد و بیست هزار 
فضای پارک خودرو اقدام کند؛ این امیدواری را در تهران 
ایجاد کرد که شهروندان بتوانند بدون حضور افراد از پارک 
و هزین��ه های اضافی، از جای پارک خوردو در حاش��یه 
خیابان ها استفاده کنند.سید جعفر تشکری هاشمی رئیس 
کمیس��یون حمل و نقل و عمران ش��ورای اسامی شهر 
تهران، درباره الزام شهرداری تهران به مدیریت و کنترل 
پارک های حاشیه ای شهر تهران، گفته است که بر اساس 
قانون باید استفاده عادالنه از پارک های حاشیه ای صورت 
گیرد؛ مدیریت پارک های حاشیه ای توسط شهرداری به 
۲ صورت تمام مکانیزه یا با اس��تفاده از گروه های انسانی 
اما بدون ارتباط مالی با شهروندان و صرفاً به عنوان ناظر 
در مصوبه ش��ورای اسامی شهر تهران پیش بینی شده 
اس��ت.رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای 
اسامی شهر تهران در ادامه از برگزاری مناقصه در برخی 
معابر ش��هری خبر داده و گفته اس��ت که برای تعدادی 
از معابر پیمانکار هم انتخاب ش��ده اس��ت اما هنوز پارک 

حاش��یه ای هوشمند در عمده مناطق شهر تهران اجرایی 
نش��ده است.تشکری هاشمی با بیان اینکه اگر پارکبانان 
مج��از و آموزش دی��ده برابر با مقررات ش��هری فعالیت 
نکنند، همین آش��فتگی در پارک حاشیه ای برقرار خواهد 
بود، افزود: نبود پارکبان در معابر و پارک کردن خودرو در 
هر جایی از حاشیه خیابان، سبب بی انضباطی و آشفتگی 
در معابر می ش��ود که همین موضوع داللتی بر ضرورت 
حضور پارکبان بدون ارتباط مالی با شهروندان یا مدیریت 
مکانیزه پارک حاشیه ای اس��ت.وی در ادامه عنوان کرد: 
در مصوبات تأکید شده است که باید در تمامی مناطق و 
خیابان ها طبق شاخص های پیش بینی شده، این طرح به 
مرحله اجرا برسد.به گزارش ایرنا، در حال حاضر  براساس 
مصوبه شورای اسامی شهر تهران تامین، ساماندهی و 
هوشمندس��ازی ۲۲  هزار جای پ��ارک در تهران در نظر 
گرفته ش��د که از این تعداد در منطق��ه ۳، ۱۰ هزار و در 
منطقه های ۱۱ و ۱۲ هر کدام ۶ هزار جای پارک، است؛ 
همچنین در سال های گذشته در برخی مناطق از جمله 
منطقه ۶ شهرداری تهران پارک حاشیه ای برخی معابر 
هوشمندس��ازی شده است و ش��هروندان برای پرداخت 
مبالغ آن می توانند از س��امانه تهران من استفاده کنند.

همچنین س��اعت اجرای مدیریت پارک حاش��یه ای در 
معابرمنتخ��ب )معاب��ر دارای تابلوی پارک حاش��یه ای( 
در روزهای غیر تعطیل از س��اعت ۷ الی ۲۱ می باش��د 
و ش��هروندان برای بیان و رس��یدگی هر گونه س��وال، 
پیش��نهادات و انتقادات می توانند با ش��ماره ۱۳۷ تماس 

گرفت��ه یا به ثب��ت تیکت در »تهران م��ن« اقدام کنند.
در همین خصوص سخنگوی شهرداری تهران از ایجاد 
۲۱۰۰۰ پارک حاش��یه ای هوشمند در ۱۴ منطقه تهران 
خبر داد.عبدالمطهر محمدخانی در گفت وگو با ایسنا، در 
تشریح ساماندهی پارک حاشیه ای در سطح شهر تهران 
گفت: یکی از معضات جدی ش��هروندان تهرانی جای 
پارک اس��ت که با افزایش چشمگیر خودروی شخصی 
و تردد ش��هروندان در ش��هر در برخ��ی معابر و محات 
ش��هر تهران به بحران تبدیل شده اس��ت.وی افزود: بر 
همین اساس در دوره جدید مدیریت شهری این موضوع 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت تا با یک فناوری جدید 
و به��ره گیری از هوشمندس��ازی این کار انجام ش��ود. 
در حقیقت در بس��تر س��امانه های IT ساماندهی پارک 
حاش��یه ای انجام می ش��ود. در همین راستا مقرر شده 
در ۱۴ منطق��ه تهران این اقدام محقق شود.س��خنگوی 
شهرداری تهران ادامه داد: اولویت با این ۱۴ منطقه است 
چرا که در برخی مناطق تهران مش��کل کمتری در این 
حوزه وجود دارد. در مناطق حاشیه ای مشکل کمتر است 
و در مناطق مرکزی و شمال تهران در این حوزه مشکل 
بیش��تری داریم. در حقیقت در مح��دوده های تجاری و 
اداری مش��کل پارک حاش��یه ای حاد است و در اولویت 
قرار دارند لذا با مناطق مرکزی و شمالی تهران آغاز می 
کنیم و تاش خواهد ش��د این موضوع به صورت قطعی 
تا پایان س��ال حل شود.س��خنگوی شهرداری تهران در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در 
حال حاضر در س��ه منطقه ته��ران مزایده این کار انجام 
ش��ده است، افزود: بزودی در سایر مناطق هم مزایده ها 
برگزار خواهد ش��د و به این ترتیب ۲۱ هزار جای پارک 
برای تهران با این مدل پارک حاش��یه ای بر مبنای یک 
مراجعه به نرم افزار و »تهران من« قابل استفاده خواهد 
بود. این اقدام با هدف کاهش بخش��ی از مشکل پارک 
حاش��یه ای خودرو در تهران به ویژه نقاط پر رفت و آمد 
انجام شده است.وی درخصوص هزینه پارک حاشیه ای 
در تهران برای ش��هروندان نیز گفت: نوع نگاه مدیریت 
شهری این است که هر موضوعی که قرار است اساسی 
حل ش��ود اوال باید مردمی س��ازی شود و در مرحله بعد 
م��دل اقتصادی در آن دیده ش��ود، البته این به این معنا 
نیس��ت که الزاما نگاه درآمدزایی برای شهرداری تهران 
وجود داش��ته باش��د. در حقیقت اگر یک اقتصاد پایدار و 
چرخه برای خ��ود ایجاد کند منطقی ترین حالت تحقق 
موضوع است به ش��کلی که بخش خصوصی همراهی 
کند و گروه های دانش بنیان وارد عمل شوند و صرفه و 

صاح چند جانبه اتفاق بیفتد.

در حدود ده سال گذشته دولت اتوبوسی به شهرداری  
تهران نداده اس��ت، این در حالی اس��ت که براس��اس 
قان��ون، دولت ها وظایفی در خصوص توس��عه ناوگان 
حمل و نقل عمومی دارند.به گزارش فارس، در س��ال 
جاری  دولت به ش��هرداری تهران تع��دادی اتوبوس 
واگذار کرد اما تعداد آنها کم است. دولت قراردادهایی 
با چند شرکت خودروسازی برای تأمین اتوبوس بسته 
ش��د اس��ت اما هنوز به اعتقاد برخی مسووالن کار به 
سرعت نرسیده است.پرویز سروری نائب رئیس شورای 
اس��امی شهر تهران  و رییس شورای عالی استان ها 
معتقد اس��ت که حمل و نقل عمومی تا پایان س��ال با 
کمک دولت به نقطه مطلوبی می رس��د. ما زمانی که 

ش��هر را تحویل گرفتیم، کاره��ای بر زمین مانده زیاد 
بود. خروج��ی زیادی از ناوگان حم��ل و نقل عمومی 
داش��تیم اما ورودی به ناوگان نبود.نائب رئیس شورای 
اس��امی ش��هر تهران تأکید دارد که دولت باید اجازه 
دهد مازاد اتوبوس از بیرون از کش��ور وارد ش��ود، چرا 
که حمل و نقل عمومی از اهمیت بس��زایی برخوردار 
اس��ت و باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک می شود 
و ای��ن موض��وع مرتبط با ج��ان مردم اس��ت. باز هم 
تأکید دارم ما مدافع تولید داخل هس��تیم، اما اگر نتوان 
صددرصد با تولید داخل پاسخ نیازها را داد، بهتر است 
ک��ه دولت ها کمک کنن��د تا واردات اتوبوس داش��ته 
باشیم.براساس این گزارش، در یک سال گذشته حدود 

۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس که دارای مشکات فنی بوده 
و از رده خارج ش��دند، با تعمیرات اساس��ی به ناوگان 
بازگش��ته اند و تع��دادی اتوبوس هم خریداری ش��ده 
اس��ت.در بیش از یک دهه گذش��ته  کمکی دولت ها 
نکرده بودند و ش��هرداری ها مجبور بودند برای خرید 
یک اتوبوس پول س��ه دس��تگاه اتوبوس را بدهند، اما 
در ح��ال حاضر در دولت فعل��ی ۸۰ درصد منابع مالی 
اتوبوس ها از سوی دولت تأمین می شود. اگر این روند 
ادامه پیدا کند، تا پایان سال تعداد زیادی اتوبوس وارد 
خطوط می شود.براس��اس این گزارش، توس��عه حمل 
و نقل عمومی در دس��تورکار مدیریت ش��هری است. 
قراردادهایی با خودروسازها برای تولید اتوبوس داخل 

بس��ته ش��ده، اما برخی از اعضا گله دارند که به موقع 
این اتوبوس ها تزریق نش��ده اس��ت. معاون ش��هردار 
تهران هم تقاضا داش��ت تا اجازه واردات اتوبوس داده 
ش��ود. حدود ۷۰ درصد تردد روزانه شهروندان توسط 
خودروهای ش��خصی انجام می شود و با توسعه حمل 
و نق��ل عمومی می توان این آم��ار را کاهش داد و به 
تب��ع آن ترافیک و آلودگی هوا کم می ش��ود. برخی از 
شهروندان ساعت های طوالنی در ترافیک می مانند و 
یکی از راهکارهای مهم رفع مش��کل ترافیک، توسعه 
حمل و نقل عمومی است.دولت وعده هایی داده و بعد 
از ۱۲ سال چراغ پاستورنشینان برای تهرانی ها سبز شد 

و تعدادی اتوبوس وارد شده است. 
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صادرات 7.5 میلیون دالری داروی ایرانی به روسیه 
مدی��رکل دارو و مواد تحت کنترل س��ازمان غذا و دارو 
ضمن تش��ریح وضعیت بازار صادرات��ی داروهای ایرانی، 
گفت: ارزش صادرات داروهای ایرانی به روس��یه در سال 
گذش��ته ح��دود ۷.۵ میلیون دالر بود و عم��ده داروهای 
صادر شده از ایران به روسیه را داروهای زیستی تشکیل 
می دهد.حسین ش��مالی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به 
وضعیت صادرات داروی ایرانی، گفت: باید توجه کرد که 
اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در مثبت شدن تراز 
تجاری کشور بر کسی پوشیده نیست. صنعت داروسازی 
در کش��ور یک��ی از صنایع فعال و مهمی اس��ت که طی 
سال های گذشته با رشد قابل توجهی توانسته نیاز داخل 
کش��ور را به داروهای مورد نیاز تا ح��د قابل قبولی رفع 
کند. در عی��ن حال یکی از راهکارهای توس��عه صنعت 
داروس��ازی کش��ورمان، با توج��ه به حجم ب��زرگ بازار 
مصرف اق��ام دارویی در جهان، توجه به حوزه صادرات 
اقام تولید ش��ده به کشورهای هدف اس��ت.وی افزود: 
ص��ادرات دارو مزیت هایی مانند تامین ارز برای کش��ور 
و در نتیجه تس��هیل چرخه تولید با ام��کان واردات مواد 
اولیه و ملزومات مورد نیاز را دارد. همچنین صادرات دارو 

می توان��د با افزایش مقیاس تولیدی که ایجاد می کند، به 
کاهش هزینه های تولید منجر ش��ود و از سوی دیگر به 
دلیل حفظ بازار محصول صادراتی، شرکت تولیدکننده را 
در راستای ارتقای الزامات کیفی محصول و خطوط تولید 
مناسب ترغیب کند.ش��مالی با بیان اینکه ایران از جمله  
کش��ورهایی  است  که  در تولید دارو عملکرد قابل  توجهی  
داشته  و به  موفقیت های  بزرگی  دست  یافته  است، گفت: با 
این  حال، تا دست یابی به جایگاه شایسته کشور در زمینه  
ص��ادرات دارو فاصله زیادی وج��ود دارد. ارزش صادرات 
اقام دارویی کش��ور در سال گذش��ته حدود ۶۰ میلیون 
دالر بوده که این مقدار نسبت به سال پیش از آن با رشد 
۳۰ درصدی همراه بوده است. با این حال باید توجه کرد 
که این مقدار تنها پنج درصد از ارزش بازار دارویی داخل 
کشور را به خود اختصاص می دهد و این نشان دهنده توان 
صادراتی اقام دارویی تولید ش��ده در داخل کشور است. 
همچنین این مقدار صادرات در مقایسه با میزان صادرات 
دیگر صنایع کشور نشان دهنده سهم ۰.۲ درصدی صنعت 
دارویی در میان صنایع مختلف کش��ور است.وی با تاکید 
بر لزوم توجه به بحث صادرات دارو با داشتن برنامه های 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای نفوذ و حفظ بازار 
داروهای تولید ش��ده توسط ش��رکت های ایرانی در بازار 
کشورهای منطقه و سایر کشورها، گفت: کشورهایی که 
زیرساخت تولید دارویی ندارند یا سهم تولید بومی ناچیزی 
نسبت به بازار دارویی مصرفی خود دارند، می توانند هدف 
صادراتی خوبی برای شرکت های ایرانی باشند. عاوه بر 
این با توجه به قوانین مالکیت فکری و انحصار تولید اقام 
دارویی دارای حق اختراع برای کشورهای عضو سازمان 
تج��ارت جهانی و عدم عضویت ایران در این س��ازمان، 
امتیاز ویژه ای متوجه ش��رکت های ایرانی برای حضور در 
بازارهای بین المللی به ویژه در خصوص داروهای زیستی 
و اقام دارویی تولید ش��ده با فناوری باال وجود دارد. این 
موضوع امکان صادرات اقام دارویی تولید شده در کشور 
را با قیمتی پایین تر از قیمت برند اصلی برای کشورهای 
مقصد فراهم می کند.ش��مالی با اشاره به کشورهایی که 
می توانند مقصد صادراتی داروهای ایرانی باش��ند، اظهار 
کرد: ارزش بازار دارویی س��وریه ح��دود ۳۰ میلیارد دالر 
اس��ت. در عین ح��ال ارزش واردات محصوالت دارویی 
روس��یه به عنوان س��یزدهمین واردکننده بزرگ دارو در 

س��ال ۲۰۲۰ براب��ر ۱۰.۷ میلیارد دالر بوده اس��ت که در 
این سال محصوالت دارویی چهارمین محصول وارداتی 
روس��یه بود. همچنین مبدأ واردات دارو به این کش��ور از 
کشورهای آلمان به میزان ۱.۹۷ میلیارد دالر، سوئیس به 
می��زان ۱.۲۹ میلیارد دالر، بلژیک به میزان ۸۶۴ میلیون 
دالر، هلند به می��زان ۶۶۷ میلیون دالر و ایاالت متحده 
به میزان ۵۰۳ میلیون دالر بوده اس��ت.وی با اش��اره به 
وضعیت صادرات داروهای ایرانی به کش��ور روس��یه نیز 
گفت: ارزش صادرات داروهای ایرانی به روس��یه در سال 
گذش��ته حدود ۷.۵ میلیون دالر بود که این میزان ۱۲.۵ 
درصد از کل صادرات کش��ور بوده است. عمده داروهای 
صادر ش��ده از ایران به روس��یه را داروهای زیستی مانند 
اینترفرون بتا و فاکتور هفت تشکیل می دهد.شمالی تاکید 
کرد: در عین حال در راس��تای روابط بین دو کشور ایران 
و روس��یه و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای 
تسهیل فرایند ثبت دارو و پذیرش مستندات ارائه شده از 
سوی شرکت های ایرانی به روسیه، امیدواریم شاهد رشد 
قابل توجهی در صادرات محصوالت دارویی تولید ش��ده 

در کشور به مقصد روسیه باشیم.
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اقتصاد خرد

اصناف برای اتصال به درگاه ملی 
مجوزها زمان می خواهد

رئی��س اتاق اصن��اف ایران گفت: در جلس��ه 
چهارشنبه هیئت مقررات زدایی با هیئت عالی 
نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر این شد تا به 
این نهاد )اتاق اصناف( زمان داده شود تا موانع 
موجود برداش��ته شود.به گزارش صدا و سیما، 
قاسم نوده فراهانی، جزئیات جلسه هیئت عالی 
نظارت با هیئت مق��ررات زدایی برای اتصال 
اصناف به درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد.

وی گف��ت: در اتاق اصناف یک هیئتی با نام 
هیئت عالی نظارت وجود دارد که تمام دستور 
العمل ها را مورد بررس��ی قرار داده و سپس به 
ص��ورت یک مصوبه مورد تأیید قرار می دهد. 
قانون تس��هیل ص��دور مجوزهای کس��ب و 
کار در کش��ور به عنوان ی��ک قانون کامل و 
همگانی اس��ت، اما در براب��ر آن، قانون نظام 
صنفی را داریم. معتقدیم هیئت مقررات زدایی 
این قانون را در تعیین مقررات در نظر نگرفته 
اس��ت. هم اکنون در کش��ور ۳ میلیون واحد 
صنفی، ۸ هزار اتحادی��ه و ۴۰۰ اتاق اصناف 
وجود دارند که به کنت��رل و نظارت عملکرد 
صنوف می پردازند.نوده فراهانی می گوید: این 
زی��ر مجموعه ها بای��د در مصوبه های هیئت 
مقررات زدایی در نظر گرفته ش��وند. تا کنون 
۸۷ م��ورد از مجوزه��ای اصن��اف به صورت 
کارب��رگ در هیئت مقررات زدایی به تصویب 
رسیده است.به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، 
در جلسه چهارش��نبه هیئت مقررات زدایی با 
هیئت عالی نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر 
این ش��د تا به این نهاد )ات��اق اصناف( زمان 
داده ش��ود تا موانع موج��ود در اجرای قانون 
تس��هیل صدور مجوزهای کسب و کار برای 
اصناف بردارد. چرا که معتقدیم با شرایط فعلی 
نمی توانیم این قانون را در اصناف به صورت 

کامل و شفاف اجرایی کنیم.

وام 6۰۰ میلیون تومانی برای احیای بافت 
فرسوده اطراف حرم امام رضا )ع(

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از پرداخت وام 
۶۰۰ میلیون تومانی برای احیای بافت فرسوده 
اط��راف حرم امام رضا )ع( خبر داد.به گزارش 
تسنیم، محمد آئینی با یادآوری اباغ آئین نامه 
اجرائی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه س��ال 
جاری برای اعطای س��ند به اماک تصرفی 
با اولویت س��کونتگاه های غیر رسمی توسط 
دولت، اظهار کرد: برای ش��تاب بخش��ی در 
ساخت واحدهای فرسوده و ناپایدار بسته های 
جامع تشویقی شامل تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد 
رایگان و همچنین در صدور پروانه با کمتر از 
ی��ک ماه اس��ت.وی افزود: ب��رای بافت های 
فرس��وده و ناپایدار تس��هیات بانکی همانند 
نهضت ملی مس��کن بدون رعایت شرایط ۴ 
گانه مبلغ ۴۰۰ میلیون توم��ان وام اعطا می 
شود که ۱۵۰ میلیون تومان بدون بهره است.
معاون وزیر راه وشهرس��ازی اف��زود: اماک 
فرس��وده اطراف حرم امام رضا )ع( هم به جز 
دریافت ۴۰۰ میلیون تومان مبلغ ۲۰۰ میلیون 
تومان هم تس��هیات مازاد با نرخ ۱۲ درصد 
به��ره می برند.آئینی گفت: از سیاس��ت های 
تش��ویقی دیگر یک ی��ا دو طبقه تراکم برای 
افرادی ک��ه معبر باز کنند، تس��هیات برای 
ایجاد کاربری های غیر مسکونی و تسهیات 
در ح��وزه پارکینگ ها برای جلب مش��ارکت 
بخ��ش خصوص��ی در بافت ه��ای فرس��وده 
از ش��ورای عال��ی شهرس��ازی و معماری به 

استانداران اباغ شده است.

کشف جسد در پرواز تهرانـ  
فرانکفورت در دست بررسی است

سرپرس��ت ش��رکت ش��هر فرودگاه��ی امام 
خمین��ی گف��ت: ۱۴ س��اعت پ��س از پرواز 
ش��رکت هواپیمایی لوفت هانزا، نماینده این 
شرکت پیدا شدن جسدی را به ما اعام کرد 
که در حال بررس��ی آن هس��تیم. به گزارش 
صداو س��یما، س��عیدی چلندری با اش��اره به 
اینکه اخباری مبنی بر کش��ف یک جس��د در 
فرودگاه فرانکفورت و در یک پرواز ش��رکت 
هواپیمایی لوفت هانزا منتشر شد اظهار کرد: 
هواپیمای لوفت هانزا بامداد پنجشنبه فرودگاه 
امام خمین��ی را به مقص��د فرانکفورت ترک 
کرد و پس از ۱۴ س��اعت نماینده این شرکت 
هواپیمایی به فرودگاه اعام کرد یک جسد در 
قسمت چرخ هواپیما پیدا شده است.سرپرست 
فرودگاه امام خمینی با بیان اینکه تا اطاعات 
رسمی و دقیق به ما اعام نشده نمی توانیم در 
خص��وص صحت موضوع اظهار نظر دقیق و 
رسمی کنیم، گفت: مسافت پرواز از تهران تا 
فرانکفورت حدود ۵ ساعت است، اما نماینده 
لوفت هانزا در تهران پس از ۱۴ ساعت به ما 

اعام کرده جسدی پیدا شده است.

اخبار

شرط افزایش واردکنندگان خودرو
س��خنگوی صمت گفت: ب��ه محض اینکه 
شرکت های متقاضی واردات خودرو، الزامات 
آئین نامه ای را پش��ت سر بگذارند، می توانند 
مجوز واردات را بگیرند.به گزارش مهر، امید 
قالیباف اظهار کرد: بیش از ۳۵۰ درخواست 
برای واردات به دفتر صنایع خودرویی وزارت 
صمت رس��یده بود ولی آئی��ن نامه الزاماتی 
داشت که باید از سوی این شرکت ها محقق 
می شد.س��خنگوی وزارت صم��ت افزود: در 
بررسی های اولیه ۲۴ شرکت الزامات را پشت 
سر گذاشتند و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار 
یورو ۱۰ ش��رکت اع��ام آمادگی کردند که 
از این میزان ۷ ش��رکت به صورت مکتوب 
به س��ازمان توس��عه تجارت معرفی ش��دند 
تا ثبت س��فارش را انج��ام دهند.وی با بیان 
اینکه فرایند بررس��ی صاحیت ش��رکت ها 
ادامه دارد و در به روی کس��ی بس��ته نشده 
اس��ت، ادامه داد: به محض اینکه شرکت ها 
الزامات آئین نامه ای را پش��ت سر بگذارند، 
می توانن��د مج��وز واردات را دریاف��ت کنند.

به گفته قالیباف، اگر ش��رکتی خود را دارای 
صاحیت برای واردات می داند اما نامش در 
فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد 
چون فرایند بررسی ها همچنان ادامه خواهد 
داشت.س��خنگوی وزارت صم��ت همچنین 
در رابطه با تفاوت تعرف��ه برای خودروهای 
وارداتی گفت: تعرفه گذاری بر اساس قیمت 
کش��ف شده در بورس کاال تعیین می شود و 
نمی ت��وان رقمی را از پی��ش اعام کرد. لذا 
وارد کننده مبلغی را به صورت علی الحساب 
پرداخت می کند تا قیمت مورد نظر در بورس 

معین شود. 

وام مسکن چند؟
هزینه وام مس��کن نس��بت ب��ه هفته قبل 
با ش��یب مایمی افزایش��ی بوده اس��ت و 
زوج ه��ای تهرانی برای اخذ ای��ن وام باید 
ح��دود ۹۲ میلی��ون توم��ان پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، بررس��ی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مس��کن نشان می دهد که هر 
برگ اوراق وام مس��کن )تسه( در فروردین 
س��ال گذش��ته ۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان، در 
اردیبهش��ت ۹۷ ه��زار و ۸۰۰ توم��ان و در 
خرداد ۹۴ هزار تومان قیمت دارد. هر برگ 
اوراق تسهیات مس��کن بانک مسکن در 
تیر سال گذشته ۹۳ هزار و ۲۰۰ تومان، در 
مرداد سال گذش��ته ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان 
و در ش��هریور سال گذشته ۹۴ هزار و ۷۰۰ 
تومان داد و س��تد می شود.این اوراق در ماه 
مهر سال گذش��ته ۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان، 
در آبان م��اه و آذرماه ۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان 
قیمت داش��تند.اوراق تسهیات مسکن در 
دی  و بهمن س��ال گذشته نیز با قیمت های 
۹۵ ه��زار و ۷۰۰ توم��ان و ۹۵ هزار و ۸۰۰ 
توم��ان معامل��ه می ش��ود. ای��ن اوراق در 
فروردین امس��ال ۹۵ ه��زار و ۶۰۰ تومان 
قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین 
قیمت نوش��ته ش��ده اس��ت.بر این اساس، 
مجردهای س��اکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 
میلیون تومان تس��هیات دریافت کنند که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید 
مس��کن و ۸۰ میلی��ون توم��ان وام جعاله 
می ش��ود؛ لذا ب��رای دریاف��ت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیات مسکن 
خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با 
تسه ۹۵ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۳۸ میلیون و 
۲۴۰ هزار تومان می ش��ود. همچنین با در 
نظ��ر گرفتن ۸۰ میلیون توم��ان وام جعاله 
ک��ه ب��رای آن باید ۱۶۰ ورق ب��ه مبلغ ۱۵ 
میلیون و ۲۹۶ هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۳ میلیون و 
۵۳۶ هزار تومان می رس��د.زوج های تهرانی 
نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ 
میلی��ون تومان ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ 

میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند.

تولید برنج به 2 میلیون و ۴5۰ 
هزارتن می رسد

دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان برن��ج گفت: 
برآورد ه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه مجموع 
کش��ت اول و دوم برنج به ۲ میلیون و ۴۵۰ 
هزارتن برسد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
جمی��ل علیزاده ش��ایق اظهار کرد:ش��رایط 
مناسب بارش در استان های شمالی،   تامین 
آب م��ورد نی��از برن��ج و انگیزه کش��اورزان 
بدلیل گرانی محصول به کش��ت دوم منجر 
ب��ه افزایش تولید محصول ش��ده اس��ت.به 
گفت��ه وی، برآورد ها حاکی از آن اس��ت که 
تولید برنج کش��ت اول و دوم به ۲ میلیون و 
۴۵۰ هزارتن برس��د.علیزاده شایق می گوید: 
براساس بررسی های س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور مجموع برنج م��ورد نیاز کش��ور ۳ 
میلیون تن است چرا که طی سال های اخیر 
مقداری از مصرف کاهش یافت.دبیر انجمن  
تولیدکنندگان برنج گفت: قیمت برنج همانند 
دیگر کاال ها دچار نوس��اناتی شده است، این 

موضوع تنها مختص برنج نیست. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی 
از اعضای دولت اعتقاد کافی به اجرای این 
قانون نداشته و در حوزه پرداخت تسهیات و 
تأمین زمین با وزارت راه همکاری نمی کنند.
ب��ه گزارش خانه مل��ت، محمدرضا رضائی 
کوچی با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید 
مسکن، قانونی مترقی و کامل است، اظهار 
کرد: متاسفانه ابزارهای اجرایی قانون کامل 
نبوده و برخی از اعضای کابینه دولت اعتقاد 

کافی ب��ه اجرای قانون نداش��ته و در حوزه 
پرداخت تسهیات و تامین زمین با وزارت 
راه همکاری نمی کنند.این نماینده مردم در 
مجلس ش��ورای اسامی، اظهار کرد: برای 
اجرای قانون جهش تولید مسکن به عنوان 
یکی از نیازهای واقعی کشور اراده ای فراتر از 
وزارت راه الزم است.وی عنوان کرد: وزارت 
راه و شهرسازی باید در شورای عالی مسکن 
طرح های تفصیلی را بگونه ای تصویب کند 

که با ارائه مشفق های متناسب جامعه هدف 
را به سمت احیای بافت های فرسوده سوق 
دهد. در حال حاضر عمده نگاه ها به احداث 
شهرهای جدید و الحاق زمین های کشاورزی 
به شهرهاست، ممکن اس��ت در عمل کار 
ساده ای به نظر برسد، اما در ایجاد زیرساخت 
در آن مناطق با مشکات عدیده ای مواجه 
خواهیم ش��د، از این رو ش��هرداران باید با 
ارائه مش��وق به متقاضیان، نیاز مس��کن را 

در بافت های فرس��وده تامی��ن کند.رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی 
ب��ا بیان اینکه عمده درآمد ش��هرداری ها از 
محل درآمدهای اختصاص��ی آن ها بوده و 
سهم دولت در این زمینه بسیار اندک است، 
اظهار کرد: ما باید با افزایش اوراق مشارکت 
و ارتقا س��هم دولت در حمل و نقل عمومی 
به شهرداری ها کمک کنیم.وی ادامه داد: در 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی 

سه موضوع بسیار مهم الیحه حمل و نقل 
عمومی و کنترل مصرف س��وخت، اصاح 
ماده ۱۰۰ قانون ش��هرداری ها و همچنین 
اص��اح قانون نظ��ام مهندس��ی و کنترل 

ساختمان در حال بررسی است.

برخی از اعضای کابینه اعتقادی به اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند
رئیس کمیسیون عمران مجلس:

انجام پروازهای جام جهانی با سه ایرالین داخلی
معاون سازمان هواپیمایی مطرح کرد؛

معاون س��ازمان هواپیمایی گفت: فعا قرار 
بر این است که شرکت هواپیمایی ایران ایر 
پروازهای جام جهان��ی را انجام دهد اما در 
حال مذاکره هس��تیم که سایر ایرالین های 
داخل��ی هم ام��کان انجام ای��ن پروازها را 
داشته باشند و احتماال در نهایت احتماال سه 
ایرالین این پروازها را انجام دهند.به گزارش 
ایلنا،حسن خوشخو درباره برنامه پروازی به 
قطر در بازه زمانی جام جهانی اظهار داشت: 
تیم ملی ایران در مرحله نخس��ت سه بازی 

دارد که عده ای ممکن اس��ت دو روز قبل از 
بازی عازم قطر ش��وند و ت��ا بازی های دوم 
و س��وم در قطر مستقر باش��ند یا اینکه بین 
بازی ها رفت و برگش��ت داش��ته باشند. به 
هر حال براساس سهمیه بلیت ایران، پیش 
بینی ها مبنی بر این است که ۸ الی۱۰ هزار 
نفر تماشاگر ایرانی برای هر بازی در دو روز 
جابه جا شوند و باید برنامه سفر این تعداد را 
آماده کنیم.وی درباره توافقات برای افزایش 
پروازها به قطر ادامه داد: افزایش پروازها به 

قطر در این مدت زمان بس��تگی به فرودگاه 
قط��ر دارد. قطر تنها یک ف��رودگاه دارد که 
در ش��رایط عادی روزانه ۸۰۰ پرواز در این 
فرودگاه نشست و برخاست انجام می دهد و 
پیش بینی می ش��ود، این تعداد پرواز در بازه 
جام جهانی به ۱۸۰۰ پرواز در روز می رس��د. 
البت��ه در قطر یک ف��رودگاه قدیمی نظامی 
وجود دارد که بعید می رس��د از آن فرودگاه 
ب��رای پروازهای جام جهانی اس��تفاده کنند. 
معاون س��ازمان هواپیمایی افزود: فعا قرار 

بر این است که شرکت هواپیمایی ایران ایر 
پروازهای جام جهان��ی را انجام دهد اما در 
حال مذاکره هس��تیم که سایر ایرالین های 
داخل��ی هم ام��کان انجام ای��ن پروازها را 
داشته باشند و احتماال در نهایت احتماال سه 
ایرالین این پروازها را انجام دهند. خوشخو 
درب��اره قیمت بلیت پرواز رفت و برگش��ت 
قطر گفت: ه��ر چند قیمت های��ی اعام و 
توافقات��ی در این زمینه انجام ش��ده اما باید 
توجه داش��ته باش��یم که نرخ بلیت پروازی 

مش��مول قیمت های مصوب و تعیین شده 
نمی شود.معاون سازمان هواپیمایی با اشاره 
ب��ه درآمدزایی برگزاری جام جهانی در قطر 
ب��رای صنعت هوانوردی ای��ران تاکید کرد: 
بازی جام جهانی قطعا پروازهای عبوری از 
ایران را تحت تأثی��ر قرار می دهد.همچنین 
مقص��ود اس��عدی س��امانی، دبی��ر انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی در گفت و گو با ایلنا 
با بیان اینکه پروازهای جام جهانی را ایران 

ایر انجام می دهد.

تعهدات معوق خودروسازان ۱3 درصد کاهش یافت
طی شش ماهه امسال؛

بررس��ی گزارش وزارت صمت از عملکرد یک س��اله این 
وزارتخانه در صنعت خودرو نش��ان م��ی دهد که مواردی 
همچون ارتقای کیفیت، تولید خودروهای جدید، گسترش 
صادرات و واگذاری خودروسازان در دستور کار قرار دارد.به 
گزارش مهر، وزارت صمت دولت س��یزدهم از روز نخست 
شروع به کار، اعام کرد که برای حوزه خودرو یک برنامه 
۴ ساله در سه محور در نظر دارد که بر همین اساس مرحله 
اول ش��امل آماده س��ازی و احیای ظرفیت های موجود تا 
پایان سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر حل مسائل و اصاح ساختار 
بنگاه ها، فعال سازی ظرفیت های موجود، دستیابی به ترکیب 
مناسب تولید و تعریف پروژه های سرمایه گذاری، مرحله دوم 
شامل ارتقای محسوس کیفیت، عرضه محصوالت جدید 
و گسترش صادرات تا پایان سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر تولید 
محصوالت منطبق با کلیه استانداردهای روز و دستیابی به 
کیفیت رقابتی و مرحله سوم مربوط به گسترش صادرات 

خودرو و قطعات تا پایان سال ۱۴۰۴ می شود.
درصدیتعهدمعوقخودروسازان کاهش���۱3

حال بررس��ی گزارش وزارت صم��ت از آخرین وضعیت 
اج��رای این برنامه ها نش��ان می دهد که در ش��ش ماهه 
امس��ال رش��د تولید انواع خودرو محقق ش��ده است؛ به 
گونه ای که در مقایس��ه با دوره مشابه سال گذشته شامل 
وانت ۴۸ درصد، ان��واع ون ۵۸۵ درصد، انواع اتوبوس ۵۱ 
درص��د، انواع کامیون��ت، کامیون و کش��نده ۱۸۳ درصد 
و انواع موتورس��یکلت ۵۰ درصد رش��د تولید داش��ته اند.

همچنین علیرغم محدودیت های بین المللی کش��ورهای 
تولیدکنن��ده خ��ودرو برای تأمی��ن قطعات که ناش��ی از 
محدودیت های کرونا شکل گرفته بود و منجر به کاهش 
تولید خ��ودرو در دنیا و افزایش خودروهای کف پارکینگ 
شده بود، با برنامه ریزی های انجام شده، تعداد خودروی 
ناقص کف پارکینگ از ۱۷۰ هزار دستگاه در آذرماه سال 

گذشته، به صفر در مهرماه امسال رسیده است.گزارش ها 
نش��ان می دهد که تعهدات معوق شرکت های خودروساز 
در مقایس��ه با دوره مشابه س��ال قبل به میزان ۱۳ درصد 
کاهش یافته است.سهم خودروسازان کوچک در صنعت 
خودروس��ازی از ۷ درصد در س��ال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در 
س��ال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.در بخش مربوط به قرعه 
کش��ی نیز شاهد هستیم که قرعه کش��ی در محصوالت 
شرکت سایپا )شاهین، کوبیک و کوبیک R و ساینا( حذف 
ش��د که ناش��ی از افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار اس��ت.همچنین ممنوعیت واردات خودرو در سال 
۱۴۰۱ رفع ش��ده و آنطور ک��ه وزارت صمت اعام کرده 

فرایند واردات آغاز شده است.

جزئیاتبرنامههایارتقایکیفیت ���
گزارش ها نش��ان می دهد که تولی��د خودروهای باکیفیت 
پایین مانند تیبا، س��مند و پژو ۴۰۵ در سال ۱۴۰۱ متوقف 
شد.خودروهای جدید از جمله تارای برقی، ری را و تی اف 
۲۱ تولید خواهد شد. همچنین برنامه ریزی برای تولید انبوه 
۹ خودروی جدید ش��امل واریانت اول خودروی اقتصادی 
سایپا، خودرو ری را، خودروی اختصاصی پارس خودرو پی 
۹۰ بر پایه بن س��ازه به روز ش��ده ال نود و قطعات کامًا 
بومی، خودروی آریای اتومات، خودرو تی اف ۲۱، خودروی 
اطلس، خودروی سهند، وانت اریسان ۳، وانت اختصاصی 
س��ایپا در ال آینده انجام ش��ده است.همچنین با توجه به 
اینکه راهبرد اساسی تعیین شده برای بهبود کیفیت، تغییر 

بن س��ازه های قدیمی و ایجاد بن سازه های جدید و به روز 
است، گزارش ها نشان می دهد که ۳۰۰ پروژه جدید برای 
ارتق��ا و بهبود کیفیت خ��ودرو در کوتاه مدت و برای بهبود 
نسبی بن سازه های فعلی که بخشی از آن در شرکت های 
خودروسازی تکمیل و بخشی دیگر تا پایان سال به اتمام 
می رس��د، تعریف شده اس��ت.تعریف و اجرای پروژه های 
فن��اوری در صنعت خ��ودرو نظیر خودروه��ای خودران و 
متصل، تولید بن س��ازه های خ��ودرو برقی، تولید اتوبوس 
برقی، تولی��د گیربکس اتوماتی��ک و خودروهای کوچک 
دونفره نیز آغاز شده است.از دیگر اقدامات صورت گرفته نیز 
باید به افزایش گارانتی خودروسازان به سه سال یا شصت 
هزار کیلومتر اشاره کرد.تشکیل کنسرسیوم برای راه اندازی 
مرکز آزمون تصادف، ایجاد سامانه پیگیری به منظور پایش 
کیفیت توسط شرکت بازرسی کیفیت، ایجاد سامانه پایش 
مصرف سوخت خودروسازان از دیگر اقدامات برای ارتقای 

کیفیت خودرو است.
آخرینوضعیتواگذاریخودروسازان ���

فرآیند واگذاری خودروسازان )سایپا و ایران خودرو( از اسفند 
س��ال گذشته با انعقاد قراردادهای ارزش گذاری سهام آغاز 
ش��ده اس��ت که در این راس��تا ارزش گ��ذاری دارایی های 
ش��رکت های گروه های س��ایپا و ایران خودرو در مردادماه 
پایان یافته و آگهی اولیه فروش منتش��ر شده است.در حال 
حاضر درخواست مجوز فروش به سازمان خصوصی سازی 
ارسال شده است. همچنین آنطور که وزارت صمت گزارش 
داده، فعالیت های بین المللی در صنعت خودروسازی نیز در 
دستور کار قرار گرفته که از جمله آن می توان به برگزاری 
نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه اشاره کرد. )شایان ذکر 
اس��ت در این نمایشگاه ۷۰۰ میلیون دالر تفاهم نامه امضا 
شد درحالی که کل صادرات ایران به روسیه در سال گذشته 

کمتر از ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.

در حالی که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حم��ل و نقل کش��ور در س��ال ۱۳۹۹ اعام ک��رده بود 
تکمیل پروژه ریلی رش��ت- آستارا ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه می خواهد، اکنون با گذشت دو سال، این عدد به 
۲۲ هزار میلیارد تومان رس��یده و در انتظار پاسخ روسیه 
به س��رمایه گذاری در این زمینه اس��ت.به گزارش ایسنا، 
راه آهن رشت- آستارا یک پروژه کلیدی و راهبردی است 
که شبکه ریلی کشور را تکمیل می کند و می تواند عواید 
زیادی از طریق ترانزیتی برای آینده ایران داش��ته باشد. 
ای��ن خط ریلی ۱۶۴ کیلومتر طول دارد که حلقه مفقوده 
کریدور شمال به جنوب است و در صورت تکمیل، ایران را 
به ریل آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی متصل می کند 
و تحول بزرگ��ی در حمل و نقل کاال در کل دنیا به ویژه 

ارتباط خلیج فارس با روس��یه، آسیای میانه و اروپا ایجاد 
خواهد کرد.خیراهلل خادمی -مدیرعامل ش��رکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور- مردادماه سال 
۱۳۹۹ درب��اره ی پروژه تکمیل کریدور ریلی ش��مال به 
جنوب و حلقه مفقوده آن گفته بود:  محدوده بارانداز ریلی 
آستارا تا رشت حدود ۱۶۵ کیلومتر طول دارد که نزدیک به 
۶۰۰۰ میلیارد تومان برای آن در سال گذشته برآورد اعتبار 
صورت گرفته است که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن به 
تملک اراضی و حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به اجرای پروژه 
اختصاص دارد.معاون وزیر راه و شهرس��ازی همان زمان 
اعام کرد ساالنه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان البته بدون 
احتساب میزان تورم و افزایش قیمت در سنوات آتی برای 
اجرای این پروژه تصویب ش��ده است؛ هرچند نمی توان 

تامین آن را به ص��ورت کامل از منابع داخلی متصور بود 
و قطعا باید بخش��ی از این منابع به ص��ورت فاینانس و 
س��رمایه گذاری تامین شود و به همین دلیل هم موضوع 
احتمال سرمایه گذاری از سوی روس ها مطرح شده بود.
البته درباره منابع س��رمایه گذاری برای این پروژه، رستم 
قاسمی -وزیر راه  و شهرسازی- با اشاره به اهمیت تکمیل 
کریدور ش��مال به جنوب و راه آهن رشت-آس��تارا اظهار 
کرده بود: حتی اگر س��اختمان وزارت راه و شهرسازی را 
بفروشیم باید برای تکمیل این ۱۶۰ کیلومتر هزینه کنیم 
اما بودجه وزارت راه و شهرس��ازی حتی کفاف اتمام این 
پروژه را هم نمی دهد.اکنون با گذشت دو سال، خادمی  با 
اشاره به سرمایه گذاری سنگین این حوزه می گوید: یکی 
از گره های این پروژه تملک اراضی مس��یر است چرا که 

سرتاس��ر این پروژه زمین های کشاورزی ارزشمند وجود 
دارد و ب��ه ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتب��ار برای تملک این 
اراضی نیاز است. عاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان هم 
برای احداث پروژه مورد نیاز است که برای تامین آن باید از 
منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم و مجموع هزینه های 
این پروژه ۲۲ هزار میلیارد تومان می شود.همچنین عباس 
خطیبی -معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور- به تازگی با اشاره به 
احتمال تکمیل پروژه راه آهن رشت-آستارا با تامین منابع 
مالی از سوی روسیه به ایسنا گفت: تخمین ما این است 
که حدود ۸۰۰ میلیون یورو برای احداث این پروژه هزینه 
نیاز اس��ت و مدت س��ه تا حداکثر چهار ساله را هم برای 

تکمیل آن پیش بینی کرده ایم.

هزینهراهاندازیریلرشت-آستارا۳برابرشد
باگذشت2سال؛

روند کاهش قیمت روغن خوراکی ادامه دارد
با گذشت 6 ماه از حذف ارز ترجیحی؛

۶ م��اه از ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد 
که این طرح عاوه بر واقعی ش��دن عرضه 
و تقاضای روغن خوراکی در کش��ور، قیمت 
آن نیز روند کاهشی به خود گرفته به طوری 
که در حال حاضر این محصول کمتر از نرخ 
مصوب نیز در بازار به فروش می رسد و دیگر 
خب��ری از کمبود روغ��ن و صف های خرید 
نیس��ت.به گزارش ایرنا، در پی اجرای طرح 
مردمی سازی نظام عادالنه یارانه ها و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی، قیمت روغ��ن خوراکی 
نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافت، 
اما دولت برای حمای��ت از مصرف کنندگان 
اقدام به تعیین قیمت روغن برای جلوگیری 
برخی س��ودجویی ها کرد تا از هرج و مرج در 
بازار جلوگیری ش��ود.در اردیبهشت ماه سال 

جاری و در پی اجرای جراحی بزرگ اقتصادی 
دولت سیزدهم، بر اس��اس اطاعیه ای نرخ 
روغن خوراکی برای روغن مایع ۸۱۰ گرمی 
پخت و پز ۶۳ هزار تومان و روغن مایع سرخ 
کردن��ی ۶۲ هزار تومان تعیین و اعام ش��د 
که با توجه به ش��رایط بازار و کاهش جهانی 
قیمت روغ��ن خام در مردادم��اه قیمت های 

مصوب کاهش یافت.
بازاررقابتیشد ���

کاهش قیمت روغن در بازار پس از گذشت ۶ 
ماه از حذف و اصاح سیاس��ت ارز ترجیحی، 
کم��اکان ادام��ه دارد به ط��وری که علیرضا 
ش��رفی مدیرعامل ش��رکت تعاونی فرآوری 
روغن و دانه های روغنی گفت: کاهش قیمت 
همچنان ملموس اس��ت و این کاهش باعث 

ش��د که بازار رقابتی در ش��رکت ها همچنان 
دنبال ش��ود و مشکلی در زمینه تامین روغن 
تا پایان س��ال وجود ن��دارد.وی با بیان اینکه 
چالش��ی در زمین��ه واردات روغن پیش روی 
ما قرار ندارد، اف��زود: ریزش قیمت روغن در 
بازارهای جهانی با رفع موانع صادرات روغن 
از مالزی و اندونزی هم زمان ش��د؛ همچنین 
روند صادرات روغن آفتاب گردان از روسیه و 
اوکراین تس��هیل شده و این عوامل دست به 
دست هم داده تا شاهد کاهش قیمت روغن 
خ��ام در ب��ازار جهانی و بازار داخلی باش��یم.
بر اس��اس این گ��زارش، در واق��ع وضعیت 
ب��ازار نش��ان می دهد که ت��وان خرید مردم، 
افزای��ش تولید، وفور توزی��ع کاال و اطمینان 
مصرف کنن��دگان از تداوم تامین این کاال در 

میزان مصرف و تقاضای این محصول تاثیر 
بسزایی داشته باشد به نحوی که روغن نباتی 
۵ کیلوی��ی ۳۶۵ ه��زار توم��ان، روغن جامد 
کوچک ۷۰ ه��زار و ۴۰۰ هزار تومان، روغن 
مایع ۸۱۰ گرمی ۵۹ هزار و ۴۰۰، روغن مایع 
۹۰۰ گرمی س��رخ کردنی ۶۲ ه��زار و ۵۰۰ 
تومان شده است؛ این در حالی است که پیش 
از حذف ارز ترجیحی روغن در بیش��تر مواقع 
در در قفس��ه فروشگاه ها نایاب بود و هر روز 
مصرف کننده با یک قیمت مواجه می ش��د.

بنابرای��ن پیش از این قیمت انواع روغن های 
خوراک��ی ۱۰ درصد و روغن ه��ای صنف و 
صنعت ۱۵ درصد کاهش یافته بود که به طور 
مجدد قیمت انواع روغن خوراکی ۱۰ درصد 
دیگر کاهش یافته است، البته در پی حذف ارز 

ترجیح��ی، واردات روغن با ارز نیمایی انجام 
می شود که این مهم نیاز به افزایش نقدینگی 
دارد که دولت نیز به دنبال فراهم سازی این 
زیرساخت است تا کشور با مشکلی در تامین 
روغن روبرو نشود.همچنین روند کاهش قیمت 
روغن خوراکی در حالی در بازار همچنان ادامه 
دارد که برخی افت قیمت های جهانی را دلیل 
آن عنوان می کنند؛ اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و صفر ش��دن قاچاق روغن به خارج از کشور 
نی��ز در کاهش مصرف و قیمت آن تأثیرگذار 
بوده اس��ت.طبق آمارهای موجود ساالنه ۱.۵ 
میلیون تن روغن خام مورد نیاز کش��ور است 
که تامین و وارد می شود در حالی که پیش از 
حذف ارز ترجیحی بی��ش از ۲.۵ میلیون تن 

روغن خام وارد کشور می شد.
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بانک و بيمه

دیدار دبیرکل سندیکا با اعضای هیئت 
مدیره و مدیرعامل بیمه ملت

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با حضور 
در شرکت بیمه ملت ضمن دیدار با برخی از 
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت، 
کس��ب عنوان توانگرترین ش��رکت بیمه در 
ایران را به اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل 

و کارکنان شرکت تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بیمه ملت، 
سید محمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه 
گران ای��ران صبح امروز چهارش��نبه ۴آبان 
۱۴۰۱ ب��ا حض��ور در س��اختمان بیمه ملت 
ضمن دیدار با برخی از اعضای هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت بیمه ملت، آغاز فعالیت 

هیئت مدیره جدید را تبریک گفت.

تیم تکواندو بانوان بیمه تجارت نو 
صدر نشین جام کوثر

بان��وان تکوان��دو کار بیم��ه تجارت ن��و در 
هجدهمی��ن دوره رقابت های لیگ دس��ته 
یک جوانان و بزرگساالن بانوان کشور )جام 

کوثر( صدر نشین جدول شدند.
به گزارش روابط عموم��ی بیمه تجارت نو ؛ 
رقابت های لیگ دسته اول تکواندو باشگاه 
های کش��ور با برگزاری ۱۸ دی��دار از گروه 
ه��ای اول و دوم ۳و۴ آبان م��اه به میزبانی 

خانه تکواندو برگزار شد.
تیم تکواندو بانوان بیمه تجارت نو توانس��ت 
با برتری ۵بر۳ نس��بت ب��ه رقیب خود پیروز 
می��دان ش��ود و صدرنش��ین گ��روه دوم در 
هجدهمی��ن دوره رقابت های لیگ دس��ته 
یک جوانان و بزرگساالن بانوان )جام کوثر( 

شود.
ش��رکت بیمه تجارت  نو در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت اجتماع��ی خود هم��واره حامی 
ورزش��کاران در تمامی زمینه های ورزش��ی 
بوده اس��ت و حمایت خود را در این راس��تا 

افزایش خواهد داد.

پرداخت 7 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانک توسعه تعاون در مازندران 

 سرپرس��ت بانک توس��عه تعاون از پرداخت 
بیش از هفت هزار میلیارد ریال تس��هیات 
به بخش های مختلف اقتصادی مازندران در 

سال جاری خبر داد.
کیوس��ک خبر � سرپرس��ت بانک توس��عه 
تعاون در سفر دو روزه به مازندران از شرکت 
دامپروری گودوش��ا بهنمیر بابلس��ر، شرکت 
تعاونی پرورش ماهی��ان خاویاری قره برون 
و پایان��ه صادرات��ی روم��اک )تامین کنن��ده 
محصوالت کش��اورزی( در جویب��ار بازدید 

کرد.
محمد شیخ حس��ینی سرپرست بانک توسعه 
تع��اون در بازدید از طرح ه��ای تعاونی محور 
استان گفت: فعالین اقتصادی و تعاونی های 
بخش های مختلف اقتصادی اس��تان اعم از 
صنعت، مع��دن، کش��اورزی و محصوالت 
صنایع تبدیلی امس��ال بی��ش از هفت هزار 

میلیارد ریال تسهیات دریافت کرده اند.
او ب��ه اج��رای طرح گاوداری ۲هزار رأس��ی 
دامپروری گودوش��ا بهنمیر بابلس��ر اش��اره 
ک��رد و اف��زود: این ش��رکت دامپ��روری از 
محل تس��هیات این بانک توانست با یک 
اشتغال زایی بس��یار خوب یک زنجیره تولید 
کامل در بخش صنایع تبدیلی، بس��ته بندی، 
تولی��د و همچنین تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
ایجاد کند. شیخ حس��ینی با اش��اره به اینکه 
طرح تعاونی تولید ماهیان خاویاری قره برون 
جویبار بزرگترین طرح خاورمیانه است گفت: 
این طرح جزء طرح های بس��یار منحصر به 
ف��ردی از تامین م��واد اولیه و غذای ماهیان 
خاویاری تا تولید بچه ماهی و نهایتاً پرورش 

ماهیان مولد و تولید خاویار است.
سرپرس��ت بانک توس��عه تعاون به بازدید از 
طرح بس��ته بندی و س��ردخانه ب��االی صفر 
و زی��ر صفر روماک نیز اش��اره کرد و افزود: 
این مرک��ز دارای وضعیت رقابتی نس��بی و 
منطقه ای اس��ت که تولیدات و محصوالت 
کشاورزی و باغی منطقه را در این سردخانه 
و در این کارخانه بسته بندی و به کشور های 

منطقه و حتی اروپا صادر می کند.
او با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون بعنوان 
بانک تخصصی و توسعه ای حامی تعاونی ها 
بخصوص تعاونی های دانش بنیان تاکید کرد: 
یکی از اولویت های این بانک حمایت جدی 

از اینگونه تعاونی  هاست.

اخبار

مدرسه سه کاس��ه بانک اقتصادنوین در 
روس��تای قراگل شهرس��تان کبودرآهنگ 
واق��ع در اس��تان هم��دان افتتاح ش��د. به 
گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، 
این مدرسه با ۲۱۰ مترمربع زیربنا در زمینی 

به مس��احت دو هزار مترمربع و با اعتباری 
بال��غ بر ۱۵ میلیارد ریال تکمیل ش��د و به 
بهره برداری رسید. مدرسه روستای قراگل 
که به دلیل کمبود اعتبار چندسال به صورت 
نیمه کاره رها شده بود به درخواست سازمان 

نوس��ازی مدارس کل کشور، توسط بانک 
اقتصادنوین تکمیل و تقدیم آینده س��ازان 
میهن مان ش��د. گفتنی است، این بانک در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در 
جهت توسعه زیرس��اخت های آموزشی در 

نقاط کمتر برخوردار، تاکنون ۳۵ مدرس��ه 
را تکمی��ل و افتتاح کرده و هفت مدرس��ه 
دیگر نیز در دست ساخت دارد که در آینده 
نزدیک در اختی��ار نظام آموزش و پرورش 

کشور قرار خواهد گرفت.

تکمیل مدرسه نیمه کاره در کبودرآهنگ 

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:

مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد 
۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ این بانک، با تاکید بر تدوین 
و طراحی محصوالت و خدمات جدید بانکی متناسب با 
نیاز و خواسته های مشتریان خواستار ریل گذاری جدید 
بانک ملی ایران در مس��یر تقویت و توسعه همه جانبه 

بانکداری جامع و شرکتی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملی ای��ران، این 
همای��ش که با حضور قائم مق��ام مدیر عامل، اعضای 
هیات مدیره، اعضای هیات عامل، معاونان، روس��ای 
ادارات کل، روسای ادارات امور شعب استان ها و شعب 
مستقل بانک برگزار شد، دکتر محمدرضا فرزین ضمن 
قدردانی از نقش آفرینی مطلوب و مناس��ب واحدها و 
ادارات امورشعب استان ها که در سودآوری بانک موثر 
بودند، بر اهمیت پیاده سازی بانکداری شرکتی در آینده 
بانک ملی ایران تاکید کرد و اظهارداش��ت: گسترش و 
تقویت بانکداری جامع و ش��رکتی را به عنوان یکی از 
رویکردها و سیاس��ت های اصلی بانک در سال جاری 
با تدابیر جدید و تمهیدات اندیش��یده ش��ده مناسب تا 

حصول نتیجه و موفقیت کامل دنبال خواهیم کرد.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب اف��زود: گام ه��ای اولیه راه 
اندازی بانکداری جامع و به تبع آن بانکداری شرکتی، 
خرد و تجاری برداش��ته ش��ده است و در ادامه با ایجاد 
زیرس��اخت های الزم و اقدامات مناسب در بانکداری 
جامع نیازهای تمامی مش��تریان بانک به یک نس��بت 

برآورده و تامین خواهد شد.
دکتر فرزین گشایش بانکداری شرکتی را در بانک ملی 
ای��ران الزم و ضروری دانس��ت و یادآور ش��د: با توجه 
به تحوالت کنونی تکنولوژی، شرایط رقابتی و حرکت 
ش��بکه بانکی دنیا در مسیر تخصصی شدن الزم است 
بانک ملی ایران نیز به سمت بانکداری جامع و شرکتی 

پرشتاب حرکت کند.
وی در ادامه به تش��کیل فرهنگ س��ازمانی در جهت 
راه اندازی بانکداری ش��رکتی اش��اره ک��رد و افزود: با 
س��ازوکاری مناسب و تامین زیرس��اخت های اساسی 

همانند تدوین فرآیندها و روش های جدید، شناس��ایی 
و جذب نیروهای متخصص، تخصیص ش��عب خاص، 
چیدمان و فضاس��ازی شعب، تدوین دستورالعمل های 
مناسب و … زمینه تشکیل فرهنگ سازمانی در جهت 
کس��ب موفقیت در بانکداری ش��رکتی افزایش خواهد 
یافت. وی یکی از اصول اصلی بانکداری جامع را وجود 
جذابیت در ارائه خدمات به مش��تریان برشمرد و گفت: 
با گش��ایش و راه اندازی بانکداری جامع در بانک ملی 
ایران بدون ش��ک صنعت بانکداری کش��ور با تغییر و 

تحول مواجه خواهد شد.
مدیرعام��ل بانک ملی ایران آموزش و عملکرد نیروی 
انس��انی در بانکداری ش��رکتی و تجاری را بسیار مهم 
خواند و تصریح کرد: به دلیل اشتغال زایی و کمک به 
رش��د تولید ناخالص ملی، توسعه شرکت ها و اصناف 
ب��رای بانک ملی ایران بس��یار مهم اس��ت و بانک با 
حداکثر بس��یج امکانات و آموزش نیروی انس��انی در 
جه��ت ارائه خدم��ات بهینه به مش��تریان خود حامی 
صنایع کشور، واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی 

در کشور خواهد بود.

فرزین در ادامه سهم بانک ملی ایران را در تامین مالی 
تسهیات ُخرد در شبکه بانکی کشور قابل توجه دانست 
و از پرداخت غیرحضوری تسهیات خرد تا پایان سال 
خبرداد و خاطرنش��ان  کرد : پرداخت تس��هیات خرد 
به عن��وان یک بازوی توانمند م��ی تواند در بانکداری 

شرکتی موجب جذب و رضایت مشتریان باشد.
وی با اش��اره به نقش آفرینی بانک کارگشایی در ارائه 
تس��هیات خرد در کش��ور افزود: تمامی برنامه ریزی 
های صورت گرفته، وضع مقررات و اباغ آیین نامه ها 
باید در راستای تغییر و تحول و تقویت و بهبود کیفیت 
در سرعت بخشی به خدمات بانک کارگشایی باشد تا 
زمینه رضایتمندی مشتریان بیش از پیش فراهم شود.

وی بر لزوم ایجاد مهندس��ی و منطق مالی در راستای 
خدمت رس��انی شایسته به مشتریان تاکید کرد و افزود: 
بانک ملی ایران با ریل گذاری جدید مالی در آس��تانه 
ورود به عصر جدید بانکداری اس��ت، دورانی که در آن 
با تنظیم و تدوین س��اختار و چارچ��وب جدید مالی با 
بهره گی��ری از فرصت ها و ت��وان حداکثری، زنجیره 
خلق ارزش در نظام بانکداری و اقتصاد کشور را تکمیل 

خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران الزمه موفقیت در بانکداری 
نوین و مدرن را توس��عه فضاهای رقابتی در راس��تای 
کسب سهم بازار در بخش های مختلف عنوان کرد و 
گفت: یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی پیش روی 
بانک ایجاد حساسیت نسبت به صورت های مالی است 
که با نهادینه کردن فرهنگ سودآوری و اجرای دقیق 
و منس��جم برنامه ها، بانک در مس��یر سوددهی پایدار 

حرکت خواهد کرد.
دکت��ر فرزی��ن در بخش دیگری از س��خنانش در این 
همای��ش با بی��ان این ک��ه طراحی، تدوی��ن و اعام 
اس��تانداردهای الزم منطبق با اه��داف بانک ضعف و 
قوت واحدهای مختلف بانک در سراسر کشور را نمایان 
خواهد کرد، یادآورش��د: همسو ش��دن با استانداردهای 
بانکداری نوین و تحلیل داده ها از مهمترین راهبردها 
و ماموریت های اداره امور ش��عب اس��تان ها در سال 
جاری اس��ت تا بانک را کارآمدتر و مدرن تر از قبل به 

مشتریان معرفی نماییم.
وی با تش��کر از دست اندرکاران برگزاری این همایش 
گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت 
ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر 
و بهتر بشناس��یم تا با تکیه ب��ر تحلیل های موجود بر 

اصاح امور اقدام کنیم.
دکت��ر فرزین ب��ا بیان این مطلب ک��ه دالیل ضعف و 
قوت واحدها را باید هر چه س��ریعتر شناسایی کرد، از 
همکاران خواست با تشکیل اتاق فکر و برگزاری چنین 
همایش هایی در اس��تان ها نقاط ضعف و قوت خود را 

شناسایی کنند.
وی در ادامه این همایش بر تحلیل گری و محاس��به 
گری در اس��تان ها تاکید و افزود: روسای ادارات امور 
ش��عب در اس��تان ها می توانند با جمع آوری آمایش 
س��رزمین و تحلیل بازارهای پولی و مالی اس��تان هم 
بان��ک را در تدوین نقش��ه راه حمایت ک��رده و هم به 

اقتصاد کشور کمک کنند.

طراحی محصوالت جدید بانکی متناسب با نیاز مشتریان

کتاب »شجره ممنوعه« نوشته زهرا قاسمی توسط انتشارات 
اندیش��ه طایی به چاپ س��وم رس��ید. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، کتاب »شجره ممنوعه« نوشته زهرا قاسمی چشم 
اندازی از نگاه به خلقت و هستی که پیرامون انسان و تأثیراتی 
که بر افعال جهان پدید آورده از حوادث پیشین و کنونی است 
که به تازگی توس��ط انتشارات اندیشه طایی به چاپ سوم 
رسیده است. دسته ای که خواهان پاشیدن بذر امید، سرزندگی 
خیرخواهی و زیس��تن با روح، تن و جسم سالم در محیطی 
طبیعی و بزرگ که زمینه حیات انسان تا رسیدن به »انسان 
کامل« را دربردارد و اقوامی که دس��ت در دس��ت شیاطین 
سمبل رذالت و پستی از گذشته تا کنون بودند. حتی خلقت 
آدم و حوا هبوط بر زمین و چگونگی پیدایش خط حیات در 
طبیعت جهان رمز و رازهای نهفته و آشکار سخن به میان 
آورده است. افعالی چون قیام حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه 
السام( و عاشورا که سرخ ترین حادثه تا ظهور منتقم آل محمد 
)صل اهلل علیه و آله( که س��بزترین آن اس��ت. دسیسه ها و 
مکرهای پش��ت پرده یهود و شیاطین ستم روا که در طول 
تاریخ امان از انسان ها بریده اند و در پرورش روحیه تخریب و 
تزویر همچنان سالهای متمادی کار می کنند و تا آنجا مباحث 
این اثر پیش می رود که راه سعادت و شقاوت را در این بیان 
می کن��د. از جزئیات حقایقی پرده برمی دارد که روی زندگی 
انس��ان از بدو تولد و حتی قبل از آن اثر گذاشته و متأسفانه 
نیازمند تدبیر و چاره اندیشی است. از تغذیه های ناپاک و پاک، 

شناسایی طبع و مزاج ها، به مخاطره انداختن سامت روح و 
روان و جسم انسان با تعمدهای سودجویانه برای بازداشتنش 
به رس��یدن قله های کمال و اندیشه و حتی ثمره خوردن از 
ممنوعیاتی که ضررهای بی شمار دربردارد و البته با هدف های 
فراوان از جمله گشودن راه کسب و تجارت و رونق عده ای 
حتی به قیمت قربانی های فراوان از جمله شاکله های کتاب 
اس��ت. در فصل ابتدایی کتاب که به طبع و مزاج ها پرداخته 
تا شروعی برای فصل های بعدی باشد و خواننده را با دنیا و 
مافیه��ا و قوانین طبیعت مورد بحث می گذارد. همچنین در 
فصل هفتم جریانات وارد بر زندگی بش��ر را که تبیین خلق 
و خوی آدمی و تأثیرات آن تا نقطه های حساس��ی از شجره 
ممنوعه در تقابل ش��جره طیبه و برکندن شجره خبیثه را با 
یادآوری آیات ش��ریفه از قرآن کریم فرا می گیرد. و آنچه بر 
جذابیت خواندن کتاب می افزاید موضوعاتی از روابط اجتماعی 
انسان می باشد و ریشه یابی آسیب ها از خبائثی مانند ترویج 
فساد و پیدایش مرض های ناعاج روحی و جسمی توسط 
امکان��ات فعلی مانند نفوذ افکار ش��یطانی از طریق فضای 
مجازی، ایجاد اختال در تغذیه سالم و روان، انتشار فرهنگ 

ناس��الم که همگی از سوی معاندنان و دشمنان است که بر 
جزئیات رفتار، منش و زیس��تن مسلمانان جهان باعث بروز 
عامل کنش و واکنش هایی می ش��ود و متأسفانه پیامدهای 
سو آن مشهود است برای آگاهی، هشدار و چاره اندیشی بیان 

شده است. در واقع نویسنده می خواهد به مقصد جامع تری از 
زوایای جهان و رخدادهای آن هم برسد تا در نتیجه هدایت 
فکری را به جانب خیراندیشی و عاقبت اندیشی برساند. بروز 
پدیده های ناخوشایندی که در برهه های مختلف بوجود آمدند 

مانند اسام هراس��ی هولوکاس��تها، القاعده، تقویت مذاهب 
منحرف، تقویت روحیه تب��رج و خودنمایی، کاهش اعتماد 
به نفس انس��ان ها تا رسیدن توسط بروز عمل های جراحی 
زیبایی، پیکرتراشی و غیره و در نتیجه از بین بردن رضایت 
انسان از خدا که ریشه در ناسپاسی دارد و تماماً خط مشی های 
نفوذی و ش��یطانی است که باطبع و مزاج و تأثیرات سموم 
و عدم نفوذی ها راهکار را نش��ان می دهد و معرفی می کند. 
کتابی که اگر در رده سامت روح و روان است و باید بگویم 
زوایای مختلف اجتماع، فرهنگ روانشناسی اعتقادی و حتی 
فلسفه را در محوریت موضوعات جای می دهد و برجسته تر 
اینکه از مفاهیم قرآنی آیات و روایات اس��امی بهره جسته 
است. برای همین صراحتاً گفته می شود نگاه جهان بینی به 
حقایق بشر، محیط و سامت عوامل مؤثر در سرگردانی بشر 
در تأمین سامت جسم و روح و برچیدن دام های شیطانی در 
این راستا در تمامی مباحث دیده می شود و اگر چه نویسنده 
خود را خالی از ادعا و منیت می داند نگاهش به پدیده خلقت 
و دایره ممنوعیاتی که هر کدام دردس��رهای فراوان برایش 
ایجاد می کند ممکن نیست همیشه مسائل دور و حاشیه ای 

باشد بلکه به شیوه های عادت و باور و عجین شدن با زندگی 
هستند و خطرات فراوانی برای انسان ناآگاه خواهند داشت. 
دقیقاً عکس این موضوع هم وجود دارد دانستن اصول حیات 
و زیستن، استفاده از منابع طبیعی سالم آشامیدنی و خوراکی ها 
و سپاس از رحمت بی انتهای الهی که هر پدیده و خلقتش 
معجزه برتر می تواند باشد و برای انسان و در خدمت او آفریده 
شده است تا باعث رسیدن به قرب حقیقی گردد. نکته قابل 
ذکر اینکه س��امت عقل و اندیشه به سامت تن و جسم 
ارتباط دارد و الزمه ارتقا فکری رعایت همین اصل اس��ت. 
با اینکه طب نوین در دو قرن اخیر بوجود آمده اس��ت و در 
درمان ها بس��یار مؤثر و نجات بخش بوده اما طب سنتی از 
هزاران سال قبل قدمت داشته و ریشه و درمان علم و طب 
کنونی برگرفته و برپایه همین طب سنتی و قدیم می باشد یا 
می توان اینگونه گفت: ریشه طب جدید در علم سنتی و قدیم 
اس��ت که البته منافاتی ندارد که هر دو کنار هم به تعدیل و 
ترویج سامت انسان کمک کنند اگر چه گام های شیطانی 
شرق و غرب در مبارزه با این اصول آرام نبوده و در تاشند 
اما این نوع جنگ های شوم علیه مهدویت، نسل کشی ها تا 
پدیدار گشتن انواع فتنه های طبابت آلوده و سمی که از این 
گذرگاه ها هم چشم نبسته اند این کتاب هوشمند و مفید یاری 
گر جسم و روح انسان در مسیر آرامش و سامت می باشد. 
چاپ سوم این کتاب با ۱۹۲ صفحه، شمارگان ۱۴۰۰ نسخه 

و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب »شجره ممنوعه« چاپ سومی شد
توسط انتشارات اندیشه طالیی؛
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

درباره ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و سوریه چه می دانید؟
در ش��رایطی که اخیرا توافق ترس��یم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی به سرانجام رسید، هیئتی 
لبنانی قرار است با سفر به سوریه درباره ترسیم مرزها با مقامات دمشق گفتگو کند. در شرایطی که اخیراً توافق 
ترس��یم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیس��تی به سرانجام رسید، هیئتی لبنانی قرار است با سفر به 
سوریه درباره ترسیم مرزها با مقامات دمشق گفتگو کند. منابع لبنانی اعام کردند که این سفر در راستای گفتگو 
درباره ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و سوریه انجام می شود تا درباره استفاده از منابع نفتی و گازی در دریای 
مدیترانه میان دو طرف رایزنی شود. دفتر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای از سفر یک هیئت لبنانی به دمشق 
در راستای گفتگو درباره موضوع ترسیم مرزهای دریایی میان سوریه و لبنان خبر داده بود. براین اساس، »میشل 
ع��ون« رئیس جمهور لبنان، »الیاس بوصعب« نایب رئی��س پارلمان لبنان را به عنوان رئیس این هیئت مأمور 
سفر به دمشق کرده تا به عنوان نماینده بیروت با مقامات سوری درباره مساله ترسیم مرزها گفتگو کند. در این 
سفر، »عبداهلل بوحبیب« وزیر خارجه، »علی حمیه« وزیر حمل و نقل عمومی، »عباس ابراهیم« رئیس سرویس 
امنیت ملی و »وسام شباط« و »وسام ذهبی« دو عضو کمیته نفت در دولت لبنان نیز الیاس بوصعب را همراهی 
خواهند کرد. پیش از این نیز منابع سوری از تماس تلفنی بشار اسد و میشل عون رؤسای جمهور لبنان و سوریه 
در موضوع ترس��یم مرزهای دریایی خبر داده بودند. این منابع اعام کردند که دو طرف بر ازسرگیری گفتگوها 
میان دو کشور در این مساله و نهایی شدن آن تاکید ورزیده اند. از ترکیب هیئت لبنانی در این سفر این چنین بر 
می آید که مذاکرات در زمینه ترسیم مرزهای دریایی با سوریه، بسیار جدی و مهم خواهد بود. رسانه های خبری 
در ساعات اخیر در گزارش هایی به موضوع ترسیم مرزهای دریایی میان سوریه و لبنان و فواید اقتصادی آن برای 
دو طرف پرداخته اند که در این گزارش س��عی داریم این مس��اله را واکاوی کنیم. میخائیل عوض تحلیلگر امور 
سیاسی در لبنان، در این باره گفت: میشل عون رئیس جمهور لبنان که چند روز دیگر دوران ریاست جمهوری 
اش به پایان می رسد، شخصاً از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته است که موضوع ترسیم مرزها میان دو 
کشور تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اش نهایی شود. وی معتقد است که میشل عون تاش دارد دوران 
ریاس��ت جمهوری خود را عاوه بر موفقیت در موضوع ترس��یم مرزها با رژیم صهیونیستی که پرونده ای بسیار 
دشوار محسوب می شد، با فیصله دادن به موضوع ترسیم مرزها با سوریه به پایان برساند تا بعدها از دوران زمام 
داری وی به نیکی یاد ش��ود. تحلیلگر لبنانی افزود: پس از نهایی ش��دن توافق ترسیم مرزها میان لبنان و رژیم 
صهیونیس��تی، میش��ل عون فرصت را مناسب دیده تا موضوع ترسیم مرزها با سوریه را نیز خاتمه دهد، به ویژه 
اینکه مساله ترسیم مرزها میان بیروت و دمشق، موضوع پیچیده ای نیست و زمان زیادی نخواهد برد. میخائیل 
عوض در ادامه با اشاره به اینکه توافق ترسیم مرزها میان لبنان و سوریه موانع و چالش های جدی پیش روی 
خود نمی بیند، افزود: پیش از این، بشار اسد رئیس جمهور سوریه موافقت تلویحی خود را با توافق ترسیم مرزها با 
لبنان اعام کرده و مذاکرات دوجانبه در این موضوع در گذشته روند خوبی داشته است. وی در ارتباط با اهمیت 
اقتصادی توافق ترسیم مرزها میان لبنان و سوریه نیز گفت: در صورت نهایی شدن این توافق، شرکت های بین 
المللی فعال در زمینه نفت و گاز به حضور در میادین گازی مشترک دو کشور ترغیب خواهند شد و این توافق 
تأثیرات مثبتی از لحاظ اقتصادی برای لبنان خواهد داشت، چون موضوع مرزها را به طور نهایی فیصله می دهد. 
اسامه دنوره کارشناس امور سیاسی و راهبردی در سوریه در این باره می گوید: دولت سوریه از سال ۲۰۱۲ خواهان 
گفتگو با لبنان در موضوع ترسیم مرزهای دریایی شمالی شده بود و خود پیشنهاد دهنده مذاکره در این مساله 
بوده اس��ت. وی افزود: وقت کش��ی مقامات دولت وقت لبنان در اثر برخی سیاسی کاری ها دلیل تعلل در نهایی 
شدن این توافق بوده است. در آن زمان مقامات بیروت تمایلی به برقراری روابط با دمشق نداشته و حتی در پی 
تحریم سوریه بودند. به اعتقاد این کارشناس سوری، نگرانی دمشق از سو استفاده رژیم صهیونیستی و وابستگان 
آنها در لبنان از اختافات بیروت و دمشق، علت اصلی پیشنهاد انجام مذاکرات در موضوع ترسیم مرزها از سوی 
سوریه بوده است. وی در ارتباط با بهره های اقتصادی سوریه از این توافق در صورت نهایی شدن آن نیز گفت: در 
شرایطی که سوریه با بحران های متعددی به ویژه در زمینه بازسازی این کشور، مواجه است، بهره های اقتصادی 
توافق ترسیم مرزها می تواند به دمشق در راستای این مساله بسیار کمک کند. اسامه دنوره در ادامه تاکید کرد: 
البته متأس��فانه برخی طرف های سیاس��ی مرتبط با غرب در لبنان تاش دارند، با جلوگیری از انجام این توافق، 
موجب ادامه روند سردی روابط میان دمشق و بیروت شوند و حتی از موضوع ترسیم مرزها علیه روابط با سوریه و 
موضوع آوارگان استفاده کنند. مرزهای دریایی مشترک میان لبنان و سوریه، ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلومتر ارزیابی می شود 
که دو بلوک یک و دو تقسیم بندی شده است. منابع لبنانی و سوری تاکید دارند که نهایی کردن توافق ترسیم 
مرزهای دریایی با توجه به مذاکراتی که دو طرف در گذشته داشته اند، مانع جدی پیش رو ندارد. براین اساس، دو 
طرف می توانند با نهایی کردن توافق ترسیم مرزها بهره های اقتصادی فراوانی از طریق استحصال منابع نفتی و 

گازی از میادین موجود در دریای مدیترانه ببرند. 

باتری نانویی گرافنی به بازار می آید
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید باتری 
های گرافنی ش��دند که برخاف سایر باتری ها سمی 
نیس��ت و به دلیل استفاده از الکترولیت های آبی خطر 
اشتعال ندارند.مدیر عامل این شرکت دانش بنیان درباره 
تولید تجهیزات برای پست های فشار قوی برق در این 
ش��رکت گفت: با تحقیقاتی که طی ۵ سال اخیر آغاز 
کردیم موفق شدیم انواع گرافن و مواد گرافنی را سنتز 
کنیم و موفق به کسب دانش فنی باتری های گرافنی 
با فناوری نانو ش��دیم.وی با بیان اینکه در باتری های 
معمولی از لیتیوم، کبالت، نیکل و… استفاده شده است، 
گفت: اما با توجه به اینکه قسمت منفی و مثبت باتری 
از گرافن اس��ت، از هیچ از م��واد موجود در باتری های 
معمولی ج��ز گرافن بهره نبردی��م.وی گفت: به دلیل 
رس��انایی الکتریکی و حرارتی زیاد، س��اختار منسجم، 
قابلی��ت انعطاف، مقاوم��ت در برابر مواد ش��یمیایی و 
مساحت سطح خیلی زیاد گرافن، این ماده انتخاب بسیار 
خوبی برای انواع ذخیره سازهای انرژی است از این رو 
این شرکت از این ایده استفاده کرده و به دانش ساخت 
انواع باتری های گرافنی رس��یده اس��ت.ترکی با بیان 
اینکه بیشترین س��هم فروش باتری در دنیا مربوط به 
باتری های اسیدی و سپس باتری های لیتیومی است، 
عنوان کرد: علی رغم محبوبیت باال، این دو مدل باتری 
دارای مشکات و معایب زیادی هستند؛ سمی بودن، 
استفاده از عناصر کمیاب، طول عمر کم، خطر اشتعال، 

هزینه ساخت و تولید زیاد بعضی از این معایب است.

حال و هوای حرم شاهچراغ )ع( بعد از حادثه تروريستی عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )2۰2(
حجت االس��ام والمسلمین موس��وی مطلق: بسم 
ٍد َو آلِه پس  اهلل الرحم��ن الرحیم َفَصلِّ َعلَ��ی ُمَحمَّ
بر محّمد و آلش درود فرس��ت، این دعای شریف، 
دعای هفتم صحیفه هم مثل بقیه ادعیه ی ماثوره 
ی صادر ش��ده از ناحیه امامان معصوم صلوات اهلل 
علیهم اجمعین، مزین اس��ت به ذکر شریف صلوات 

بر محمد و آل محمد. 
ولک��ن در ای��ن دعا پ��س از حرف زدن ب��ا خدا و 
وصف خدا و احس��اس ورشکستگی و تضرع خاص 
درخواس��ت صلوات م��ی کند آن فضای س��نگین 
یکباره س��بک می گ��ردد، دعا بدون ذکر ش��ریف 
صل��وات، ابتر وناقص اس��ت. آن زیبای��ی که باید 

داش��ته باش��د را ندارد و به اس��تجابت هم نزدیک 
نیست. وسط این دعا، این تضرع و این حالت و این 
شکس��تگی از خدای متعال درخواست می کند که 
درودت را و بهترین درود و سام هایت را بر پیامبر 
و آل��ش نصیب بفرما و تقاض��ای دیگری دوباره در 

باب گشایش مطرح می کند.
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وزارت اطاعات و س��ازمان اطاعات سپاه در بیانیه ای 
مش��ترک نقش مداخ��ات آمریکا در اغتشاش��ات اخیر 
کش��ور را تبیین کردن��د. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
وزارت اطاعات و س��ازمان اطاعات س��پاه پاسداران 
در ی��ک بیانیه مش��ترک پرده از نقش رژی��م آمریکا در 
اغتشاشات اخیر برداش��تند. متن این بیانیه به شرح زیر 
اس��ت: با عرض تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در 
حرم حضرت احمد بن موس��ی )علیه السام( و شهدای 
امنی��ت کش��ور و دع��ای متضرعان��ه در محضر خدای 
س��بحان برای علّو درجات آن ش��هدا و صبر و اجر صبر 
ب��رای بازماندگان داغدار آن ها و ش��فای کامل و عاجل 
مجروحین و آس��یب دیدگان واقعه ی تروریستی آن حرم 
مطهر، همراه با عهدی از سِویدای وجود با آن شهدا و با 
خ��دای عزوّجل بر پی گیری اطاعاتی همه جانبه، دقیق 
و با تمام توان تا کش��ف و مج��ازات کلّیه ی عوامل این 
جنایت وحشیانه و حامیان آن ها، در هر زمان و هر مکان 
که باش��ند، به استحضار ملّت ش��ریف ایران می رساند: 
در مورد ابعادی از اغتشاش��ات اخیر، پیش از این و طی 
بیانیه ی تبیین��ی مورخ ۸ مهرماه گذش��ته، اطاعات و 
توضیحاتی ارائه ش��د. اینک با حصول اطاعات متقن و 
جدید، همچنین با رفع محذورهای حفاظتی و امنیتی از 
بخش دیگری از اطاعات موجود، توضیحات بیشتری را 
به آگاهی مردم سربلند ایران اسامی می رساند و در این 
راس��تا، پیشاپیش توضیح س��ه نکته را ضروری می داند: 
نخست( در بیانیه ی حاضر، اتقان داده ها و مستند بودن 
آن ها م��ورد تأکید ویژه یی بوده اس��ت. بنابراین نهایت 
ت��اش به کار رفته ت��ا اطاعاِت حاصل��ه از روش های 
مختلف اطاعاتی در این جا عرضه شوند. دوم( بر اساس 
اطاعات موجود، محرز ش��ده اس��ت که زمینه س��ازی، 
مقدمه چین��ی و نیز بخ��ش مهمی از عملّی��ات اجرایی 
آشوب های اخیر توسط س��رویس های جاسوسی بیگانه 
در قالب بس��ته یی طراحی و به واس��طه برخی گروه ها و 
ش��بکه های مرتبط با آن ها به روش های مختلف درون 
کشور پیاده سازی شده است؛ از سوی دیگر واقعیت مهم 
دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که این سرویس ها در 
عملّیات اخیر خود تاش کرده اند از بسترها و زمینه های 
برخی نارضایتی های موجود در جامعه سو استفاده کرده 
و حتی المقدور پروژه های اطاعاتی خود را بر سو استفاده 
از این بس��ترها و زمینه ها استوار سازند. سوم( رصدهای 
دقیق و مس��تمر اطاعاتی در بیش از یک سال گذشته، 
همچنین مستندات موجود از مقطع اغتشاشات اخیر و نیز 
اطاعات به دست آمده از سناریوهای دشمن برای مقطع 
پسا بحران، مصادیق فراوان و استنادات غیرقابل انکاری 
از نقش آفرینی همه جانبه ی رژیم تروریستی آمریکا در 
طراحی، اجرا و اس��تمرار غائله ی مذک��ور دارد. بنابراین 
تمرک��ز مبنایی بیانیه ی حاضر بر نق��ش رژیم مافیایی 
آمری��کا، هم پیمانان و پیاده نظام ش��ان در اغتشاش��ات 
اخیر کش��ور، در سه مقطِع پیش، حین و پسا آشوب های 

کشورمان می باشد. بخش اول( مرحله ی پیش از آشوب. 
رژیم س��فاک آمریکا در وقایع اخیر با مستمس��ک قرار 
دادن ماجرای��ی دردناک و پیش از اعام نتایج تحقیقات 
)درگذش��ت مرحومه امینی(، با نوعی شعف و خرسندِی 
پنهان ناشدنی که در کلیه ی سخنان و موضع گیری های 
مقام��ات آن رژیم م��وج می زد، یک پ��روژه ی از پیش 
طراحی و آماده شده )و حتی چند نوبت به تعویق افتاده( 
را آغاز کرد. بدیهی است که رژیم آمریکا اساساً نسبت به 
رویدادهای جهان نگاهی ابزاری و سوء اس��تفاده گر دارد. 
این در حالی اس��ت که آن رژی��م در خصوص رویدادی 
عم��دی، قطعی، دردناک، آش��کار و ضدحقوق بش��ری 
همچ��ون قتل فجی��ع و ُمثله کردن وحش��تناک جمال 
خاش��قچی که به اذعان خودش��ان اقدام��ی تعمدی از 
س��وی رژیم بََدوی آل س��عود بود و به وحش��یانه ترین 
ش��کل ممکن روی داد، بسیار آسان و سریع از کنار آن 
گذر کرد. همچنین اس��ت موضع آن رژیم در قبال قتل 
عمد )و نه فوت ناگهانی( خانم ش��یرین ابوعاقله توسط 
صهیونیس��ت های خون خ��وار، که ب��ا بی تفاوتی کامل 
دولت تروریس��ت پَرور آمریکا مواجه شد. از همین قبیل 
است قتل های وحشیانه ی رنگین پوستان آمریکا توسط 
پلیس نژادپرس��ت آن رژیم که روزانه به چندین جنایت 
منجر می ش��ود و تنها تعدادی از آن ها که تصویربرداری 
ش��ده اند، به اطاع عموم می رسند. مستندات اطاعاتی 
 )C.I.A( موجود نشان می دهند سرویس جاسوسی سیا
با هم��کاری س��رویس های جاسوس��ی ه��م پیمان و 
نیابتی های ُمرتجع، پیش از آغاز آشوب ها، به شیوه هایی 
که اش��اره خواهد ش��د ب��رای راه اندازی ی��ک غائله ی 
سراس��ری در ایران با هدف ارت��کاب جنایت علیه ملّت 
بزرگ ایران و تمامیت ارضی کش��ور و نیز زمینه سازی 
ب��رای تش��دید فش��ارهای خارجی، طراحی مبس��وطی 
به عمل آورده بود. طبق اطاعات موجود نقش اصلی را 
 )C.I.A( در این میان آژانس اطاعات مرکزی آمریکا
بعهده داش��ت و از همکاری نزدیک سرویس اطاعات 
خارج��ی انگلیس خبیث، س��رویس اطاع��ات خارجی 
رژیم کودک کش صهیونیس��تی )موس��اد( و س��رویس 
اطاع��ات خارج��ی اَش��رافیت بََدوی آل س��عود و چند 
کش��ور دیگر برخوردار بود. اطاعات معتبری در اختیار 
اس��ت که برنامه ریزی و اجرای عملّیاتی بخش عمده ی 
آشوب ها توس��ط سرویس موساد با همکاری شقی ترین 
گروهک های تروریس��تی صورت گرفته اس��ت. شایان 
ذکر اس��ت که پیش از حادثه ی اخیر و از س��ال گذشته، 
ائت��اف مذکور، موضوعات و مناس��بت های دیگری را 
برای آغاز آش��وب ها طراحی کرده بودن��د که با الطاف 
حضرت احدیت و تاش های سربازان گمنام امام زمان 
)عج( و جامعه ی اطاعاتی پرافتخار کش��ور خنثی شده 
بودند؛ مقاطعی همچون س��الگرد برخی وقایع سال های 
گذش��ته، مقطع اجرای طرح بزرگ و ملّی مردمی سازی 
یارانه ها در اوایل سال جاری، و پروژه ی آمریکایی کشف 

حجاب در ۲۱ تیرماه گذش��ته و…ام��ا برخی اقدامات 
سرویس های جاسوسی فوق االش��اره برای زمینه سازی 
آش��وب ها به شرح ذیل بوده است: ۱- تأسیس شبکه ی 
»سازمان های همدستان«. دولت تروریستی آمریکا پس 
از ناامی��دی از مقابله با ملّت بزرگ ایران در عرصه های 
نظامی و تحریم های ظالمانه و غیر انسانی، در سال های 
اخیر با بکارگیری شبکه یی خبیث از سازمان های موسوم 
به همدستان )۱( برای شبکه سازی و نفوذ در بخش های 
اجتماعی س��رمایه گذاری نموده اس��ت. س��ازمان های 
اطاعاتی و امنیتی آمریکا در پوشش فعالیت های حقوق 
بش��ری و ترویج دموکراسی، با اختصاص میلیاردها دالر 
بودجه در سال تاش کردند عناصر مستعد را شناسایی 
و به ش��بکه های همس��و و غربگرا متص��ل نمایند. این 
شبکه ی نفوذی به عنوان پیاده نظام تغییرات اجتماعی، 
وظیفه ایجاد مطالبات کاذب، انحراف در مطالبات مردمی 
و تحریک عمومی برای ایجاد نارضایتی را برعهده دارند. 
در س��ال های اخیر بخش هایی از این شبکه در سطوح و 
اصناف مختلف شناسایی و با همکاری جامعه اطاعاتی 
کشور مورد برخورد قرار گرفتند. با ضربه به زنجیره تأمین 
مالی و شناسایی عناصر این شبکه ی نفوذی در رسانه ها 
و سایر بخش ها، پروژه محوری دولت دژخیم آمریکا در 
دولت ترامپ برای ایجاد اعتراضات گس��ترده با شکست 
روبرو شد. با این حال دشمن طی ماه های اخیر با صرف 
بودجه ی مضاعف و به کارگیری روش های متنوع تاش 
نمود تا مجدداً زمینه ش��کل گیری اغتشاش ها را فراهم 
نماید.۲– مصادیق تاش آمریکایی ها برای شکل گیری 
و بحران س��ازی در حوزه ه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی: 
۲/۱- برگزاری نشس��ت حقوق بش��ر اسلو. این نشست 
س��وم تا پنجم خرداد ماه س��ال جاری با حمایت دولت 
آمریکا و مؤسس��ات صهیونیستی در اس��لو نروژ برگزار 
گردید. مهمترین هدف این نشست، گستراندن پوشش 
به اصطاح پشتیبانی از کمپین های موسوم به »حمایت 
از حق��وق زنان و اقلیت ه��ا در ایران« و ایجاد همگرایی 
بین این قبیل عناصر در ایران و افغانس��تان بوده است. 
منجمله در مذاکرات پنهان مقامات س��یا در حاشیه این 
اج��اس با یک��ی از زنان مزدور )که از س��خنرانان این 
نشست بود(، عاوه بر موضوع زنان، به لزوم بهره برداری 
از هر حادثه یی من جمله حادث��ه ی متروپل آبادان برای 
شکل گیری اعتراضات گسترده تأکید می نمایند! و البته 
آن عنصر ضدانقاب پس از دریافت دس��تور از مقامات 
سازمان سیا در این زمینه بسیار تاش کرد و تا مدت ها 
سوءاس��تفاده از حادثه ی غمبار برج متروپل آبادان را در 
دس��تور کار خود داش��ت.۲/۲- القای بحران کارآمدی. 
عوامل آمریکایی پس از حادثه ناگوار هواپیمای اوکراینی 
و نی��ز پس از واقعه متروپل آبادان، به عوامل رس��انه یی 
خود تأکید داش��تند از هر چالش و مش��کلی برای القای 
بحران کارآمدی و اس��تنتاج عدم مش��روعیت نظام در 

عرصه ی داخلی و بین المللی استفاده نمایند.

بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه منتشر شد


