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به عقیده کارشناس��ان اقتصاد، تخصی��ص ارز جهت 
واردات کااله��ای غیرض��روری در ش��رایط تحریمی 
غیرمنطقی است و دولت در راستای ایجاد محدودیت 
در کاالهای لوکس مانند آیفون، باید به دنبال افزایش 

تعرفه و یا مالیات باشد. شرایط اقتصادی...

 مسیر هموار هدررفت
 منابع ارزی

آيفون هايی که ارز کشور را می بلعند؛

قطار ملی در واگن سازی تهران آماده شد. برای تولید 
انبوه باید مجوزهای الزم اخذ شود. مدیرعامل شرکت 
مترو تهران و حومه می گوید تالش مان این است که 
طی یکی � دو م��اه آینده اخذ کلی تأییدیه قطار ملی 

انجام شود. به گزارش »عصر ایرانیان«...

قطار ملی چه زمانی وارد شبکه 
مترو می شود؟

تجهیزکننده صدام به سالح های 
شیمیایی نگران مردم ایران شد!

قطار داخلی در انتظار تأييديه نهايی

دور کند تکمیل 
 پتروپاالیشگاه ها 

در کشور

خوشرویی ریسمان محبت است. امام علی )ع( 
سرمقاله

یادداشت

حادثه تروریستی شیراز، 
اشتباه راهبردی آمریکا بود

وحیدجاللزاده ���
رئیسکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
در این روزها تحلیل های 
مختلف��ی در خص��وص 
حوادث اخیر در رس��انه 
ملی و نشس��ت ها انجام 
گرفته اس��ت اما پرداختن ب��ه خیابان و 
چهار راه ب��رای تحلیل کفایت نمی کند. 
م��ا باید از ب��ازی بزرگ در دنیا ش��روع 
کنیم، رهبر معظم انقالب در اردیبهشت 
همین امس��ال به نظم نوین جهانی اشاه 
کردند و آن را بس��یار جدی شمردند و از 
مس��ئولین و نخبگان کشور خواستند که 
آن را تحلی��ل کنن��د و جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران را در این نظم نوین بیابند. 
با بررس��ی و ارزیابی حوادث و پیامدهای 
انقالب اس��المی متوجه می ش��ویم که 

اتفاقات جدید و عظیمی در...
ادامهدرصفحهآخر ���

دشمن خود را در براندازی 
نظام عاجز می بیند

علیرضاعباسی ���
نمایندهمردمکرجدرمجلس

دش��من  ریزی  برنام��ه 
م��ردم  وح��دت  علی��ه 
اس��ت، آن ها  گس��ترده 
درصدد آس��یب رساندن 
به وحدت در حوزه های مختلف از جمله 
وحدت مذهبی و وح��دت اقوام مختلف 
ایران بودن��د. قوم کرد، لر، بلوچ و فارس 
در ط��ی دوران قبل و بعد از انقالب و در 
حین جنگ از تمامیت ارضی کشور دفاع 
کردند اما دش��من امروز به وحدت آحاد 
ملت چش��م طمع دوخته اس��ت، دشمن 
تالش کرد تا با ایجاد اختالف بین شیعه 
و اهل س��نت و کرد و فارس برای هدف 
قرار دادن این وحدت استفاده کند. مردم 
با بصیرت مثال زدنی با دشمن همراهی 
نکردند و نقشه آنها را نقش بر آب کردند 

و چون تیر دشمن با...
ادامهدرهمینصفحه ���
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پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( شیراز با 
حضور پرشور و گسترده مردم مشهد به سمت حرم مطهر 
امام رضا )ع( تش��ییع شد و با اقامه نماز بر پیکر این شهدا 
برای برگزاری آئین وداع با حض��ور زائران و مجاوران در 
جوار مضجع شریف رضوی حاضر خواهند بود. هواپیمای 
حامل پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ )ع( 
ش��یراز در فرودگاه بین المللی ش��هید هاشمی نژاد مشهد 
مقدس به زمین نشست. استاندار خراسان رضوی، فرمانده 
س��پاه امام رضا )ع(، فرمانده ارتش استان، فرماندار مشهد 
و جمعی از مسئولین استان خراسان رضوی و مشهدی به 
نمایندگی از مردم شهید پرور مشهد از این پیکرهای مطهر 
استقبال کردند. گفتی است که مردم مشهد از ساعت ۱۵ 
با حضور در میدان بسیج منتظر این پیکرهای مطهر شهدا 

هستند. آیین تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم 
احمد بن موس��ی )ع( شیراز با صلوات خاصه و سرود ملی 
از میدان بس��یج مشهد به سوی حرم مطهر امام رضا )ع( 
آغاز شده است. در طول مسیر میدان بسیج تا حرم مطهر 
رضوی مردم در حال س��ردادن شعار حسین حسین شعار 
ماس��ت، شهادت افتخار ماست، اهلل اکبر، مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر منافق و یا حس��ین )ع( هستند. شرکت کنندگان 
که عکسهایی از شهدا چون سردار شهید قاسم سلیمانی 
را نیز در دس��ت دارند با س��ردادن شعارهایی چون لبیک 
یا حسین، براستواری خود در مسیر مقاومت تاکید وبیعت 
خود را با آرمانهای ش��هدا و امام شهدا )ره( تحت منویات 
رهبر معظم انق��الب آیت اهلل خامن��ه ای مد ظله العالی 
اعالم می کنند. خیابان های منتهی به حرم امام رضا )ع( 

تماما مملو از جمعیت بوده و در مس��یر تشییع پیکر شهدا 
حاضرین با نور تلفنهای همراه خود جلوه ای دیگر به این 
فضا بخشیده اند و گنبد و بارگاه حرم ملکوتی رضوی هم 
چون خورشید فروزانی در حال تاللو در فضای شهر مشهد 
است. پیکرهای شهدا پس از طی مسیر تشییع، با استقبال 
خادمین وارد صحن جامع رضوی شد تا مراسم اقامه نماز 
بر پیکرهای ش��هدا با حضور گسترده مردم مشهد برگزار 
ش��ود. در این مراسم که پس از اقامه نماز مغرب و عشا با 
حضور خیل عظیم زائران، مجاوران و خانواده معظم شهدا 
برگزار شد، آیت اهلل س��ید احمد علم الهدی نماینده ولی 
فقیه بر پیکر شهدا نماز اقامه کرد و پیش از اقامه نماز نیز 
تشییع کنندگان  با سر دادن شعارهایی انزجار خود را از کفار 

و استکبار جهانی اعالم داشتند. 

عصر شنبه جمعی از فعاالن بین المللی و حامیان ملت 
فلس��طین راهپیمایی گس��ترده ای در برابر س��اختمان 
پارلم��ان اروپا در بروکس��ل )پایتخت بلژی��ک( برگزار 
کردند. به گزارش وبگاه ش��هاب نیوز، عصر امروز شنبه 
جمع��ی از فعاالن بین المللی و حامیان ملت فلس��طین 

راهپیمایی گس��ترده ای در برابر ساختمان پارلمان اروپا 
در بروکس��ل )پایتخت بلژیک( برگزار کردند. بنابراین 
گزارش، این تظاهرات تحت عنوان راهپیمایی بازگشت 
و ب��ا هدف تاکید ب��ر لزوم افزای��ش حمایت ها از ملت 
فلسطین، آزادی اسرای فلسطینی، پایان محاصره غزه 

و تحریم رژیم صهیونیس��تی برگزار شد. در جریان این 
راهپیمایی برخی از فلسطینی ها نیز یکی از سروده های 
مقاومت��ی که به رش��ادت های گروه فلس��طینی عرین 
االسود )بیشه ش��یرها( اشاره دارد، پخش کرده و با آن 

همخوانی کردند.

 شهدای حرم بر دستان مردم به پابوس حضرت رضا )ع( رفتند

راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین در برابر پارلمان اروپا

تشییع پیکر شهیدان حادثه شاهچراغ در مشهد؛
ادامهازهمینصفحه ���

...ع��دم همراه��ی اقوام ایرانی به س��نگ خ��ورد، با 
سوءاستفاده از ناآرامی ها از مردم انتقام گرفته و حادثه 
تروریس��تی ش��یراز را رقم زدند که بسیار دلخراش و 
س��نگین بود. دشمن به امنیت ایران چشم طمع دارد 
تا آرامش موجود در کشور را دچار خدشه کند لذا باید 
مراقب بود. دش��من روی اعتراضات و ناآرامی س��وار 
می ش��ود و آن را تبدیل به آشوب و اغتشاش می کند، 
نباید به دشمن میدان و اجازه ورود داد. حادثه تروریستی 
ش��یراز ماحصل تفرقه و اختالفاتی بود که عده ای به 
ناحق به آن دامن زدند و سعی کردند نیروهای امنیتی 
و انتظامی خدوم را تضعیف کنند. ثمره تضعیف سپاه، 
بسیج و نیروی انتظامی اقدامات تروریستی است که 
مشابه آن ناجوانمردانه در شیراز به وقوع پیوست. باید 

هوشیار باش��یم تا به آتشی که دشمن درصدد روشن 
نگاه داش��تن آن اس��ت نَدمیم و در حد توان خود این 
آتش را خاموش کنیم. متاس��فانه برخی از سیاسیون، 
فعالین فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و افراد ذی نفوذ در 
قائله یک ماه اخیر امتحان خوبی پس ندادند و بعضاً یا 
سکوت کردند و یا همراهی نمودند. باید همه تکلیف 
خود را با مجموعه ای که کمر به توقف مسیر پیشرفت 
نظام بسته است، مشخص کنیم و متوجه نقشه شوم 
دشمن باش��یم، دشمن خود را از براندازی نظام عاجز 
می بیند. بای��د وحدت و یکپارچگی خود را برای فائق 
آمدن به نقشه های شوم دشمن حفظ کنیم. در حوادث 
اخیر اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا و برخی کشورهای 
غربی دیگر، مس��ئولین ای��ران را تحریم کردند اما ما 
برای هیچ کش��وری در این رابط��ه پرونده قضائی یا 

تحریم اعمال نکردیم. باید با پیگیری در مجامع بین 
المللی، تکلیف خود را با کشورهای حامی حوادث اخیر 
داخل کش��ور که در قالب رس��انه ای، مالی و سیاسی 
از این جریانات آشوب طلب حمایت کردند مشخص 
کنیم. باید مراودات و روابط خود را با کش��ورهایی که 
ب��ا همراهی با فتنه گران داخلی و خارجی کش��ور در 
ح��ال تخاصم یا جن��گ با ما هس��تند، در حوزه های 
اقتصادی، سیاس��ی و حقوقی بازنگ��ری کنیم، امروز 
کش��ورهای اروپایی و آمریکایی ب��ا ایران وارد جنگ 
مشارکتی – نیابتی شده اند و با اجیر کرده عده ای در 
داخل و خارج کشور از آنها حمایت می کنند. دشمن با 
قراردادن فضای مجازی در اختیار عده ای آنها را برای 
ایجاد ناآرامی اجیر می کند و مجلس درصدد پیگیری 

قانونی این موارد است.

دشمن خود را در براندازی نظام عاجز می بیند
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ايران و جهان

 دشمن تا در مقابل ایران به بن بست 
می رسد، سراغ ترور می رود

رئیس کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس گفت: 
دش��منان ت��ا در مقابل جمهوری اس��المی 
ایران اس��تیصال پیدا می کنند و به بن بست 
می رس��ند، در کشور ما دست به جنایت هایی 
چون ترور می زنند. حجت االس��الم نصراهلل 
پژمانف��ر در گفتگ��و با »عص��ر ایرانیان« در 
واکنش به حادثه تروریس��تی ش��یراز، اظهار 
داش��ت: جریان اس��تکبار از زم��ان پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون در مواجهه با انقالب 
اسالمی خش��ونت های مختلفی داشته است. 
آنان حوادث تلخی را به کشور ما تحمیل و در 
مقاطع مختلف ترور مسئوالن و مردم بی گناه 
ما را در دس��تور کار قرار دادند. وی با اش��اره 
به اینکه جمهوری اسالمی ایران بیش از ۱۷ 
هزار ش��هید ترور دارد، گفت: هرگاه دشمنان 
در مقابل جمهوری اس��المی ایران استیصال 
پیدا می کنند و به بن بس��ت می رسند، دست 
به ای��ن جنایت ها می زنند و ب��ه خیال باطل 
خ��ود تص��ور می کنند ک��ه با ت��رور و ایجاد 
فضای رعب و وحش��ت می توانند به اهداف 
خود برس��ند. نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای اس��المی تصریح کرد: به تعبیر امام 
خمینی )ره( به دش��منان می گوئیم بکشید ما 
را، ملت ما بیدارتر می شود. رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
دش��منان در حوادث اخیر ایران امید داشتند 
که مردم ما در مقابل نظام بایستند، اما قاطبه 
م��ردم ما در زبان و عمل نش��ان دادند که به 

انقالب اسالمی پایبند هستند.

آماده کمک به روسیه و اوکراین برای 
دستیابی به آتش بس هستیم

وزی��ر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر 
خارج��ه اوکراین، گفت: سیاس��ت ما در قبال 
جن��گ اوکرای��ن، احترام ب��ه تمامیت ارضی 
کشورهاس��ت و ما آماده کم��ک به برقراری 
آتش بس هستیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حس��ین امیرعبداللهی��ان وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان و دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه 
اوکراین تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.در 
این گفتگو در مورد آخرین تحوالت مربوط به 
بحران اوکرای��ن و موضوعات دوجانبه تبادل 
نظر به عمل آمد. امیرعبداللهیان در خصوص 
ادعاهای مطرح ش��ده در خصوص استفاده از 
پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین، ضمن رد قوی 
این ادعا تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله را پشت سر 
گذاشته و از این رو مخالف جنگ در اوکراین، 
یمن و … است. وزیر امور خارجه کشورمان 
بیان کرد: ما با روسیه روابطی خوب داریم و از 
گذشته همکاری دفاعی داشته ایم، اما سیاست 
ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت 
ارضی کشورها، عدم ارسال سالح به طرفین 
درگی��ر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی 
مردم اس��ت. امیرعبداللهیان گفت: سیاس��ت 
خارجی جمهوری اسالمی ایران کاماًل روشن 
و مبتنی بر استاندارد واحد و مخالفت با جنگ 
است. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: 
ما ب��رای برگزاری جلس��ات فن��ی با حضور 
کارشناس��ان نظامی بین دو کشور بدون نیاز 

به هر گونه واسطه آمادگی داریم.

هدف اصلی آمریکا از غارت نفت 
سوریه

»محمد فواز« ضمن هش��دار به اش��غالگران 
آمریکایی درباره س��رقت نفت و گندم سوریه 
تأکی��د کرد دمش��ق اج��ازه تداوم ای��ن روند 
را نخواه��د داد. ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری 
»المعلوم��ه«، یک��ی از نماین��دگان پارلمان 
سوریه به اش��غالگران آمریکایی درباره ادامه 
س��رقت نفت سوریه هش��دار داد و تأکید کرد 
که موضع پارلمان سوریه در مخالفت با حضور 
نیروهای اش��غالگر آمریکای��ی در خاک این 
کشور تغییری نکرده است. »محمد فواز« در 
گفتگو با المعلومه ضمن اشاره به این موضوع 
ادامه داد: پارلمان سوریه همواره به پارلمان ها 
در همه کش��ورهای دوس��ت جه��ان گفته و 
می گوید تا اقدام��ات و راهزنی های آمریکا را 
مبنی بر غارت نفت و گندم سوریه افشا کنند. 
وی تصری��ح کرد: موضع پارلمان س��وریه در 
خصوص حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در 
خاک سوریه و افشای نقض کنوانسیون های 
بین المللی توس��ط واشنگتن از طریق سرقت 
منابع نفت و گندم سوریه، تغییر نکرده است. 
هدف اصلی این دزدی ها و غارت ها، گرسنگی 
دادن به ملت س��وریه و تأثیرگذاری منفی بر 
اقتصاد آن و محروم کردن شهروندان سوری 
از نفت کشورش��ان در زمس��تان سخت آینده 

مانند سال های گذشته است.

آمریکا از عدم اعمال تحریم علیه غذا و 
داروی ایران خودداری می کند

س��فیر و مع��اون نمایندگی دائ��م جمهوری 
اس��المی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: 
آمریکا از اجرای قرار موقت دیوان بین المللی 
دادگس��تری در عدم اعمال تحریم علیه غذا 
و داروی ای��ران خودداری می کند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، زهرا ارشادی سفیر و معاون 
نمایندگی دائم جمهوری اس��المی ایران نزد 
س��ازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: 
آمریکا نه تنها نس��بت به اجرای قرار موقت 
دیوان بین المللی دادگس��تری در عدم اعمال 
تحریم علیه غ��ذا و داروی ای��ران خودداری 
می کن��د، بلکه با اعمال دوره��ای جدیدی از 
تحریم ها، به وی��ژه در زمان ش��یوع ویروس 
کرونا، عم��داً تعهد خود را برای تبعیت از این 
فرمان نقض کرد. س��فیر و معاون نمایندگی 
دائم کش��ورمان در مجمع عمومی س��ازمان 
مل��ل، دیدگاه های جمهوری اس��المی ایران 
در خصوص روند فعالی��ت دیوان بین المللی 
دادگس��تری را تش��ریح نمود. ای��ن دیپلمات 
ارش��د کش��ورمان گفت: در ح��ال حاضر ما 
پرونده های��ی داریم که نزد دیوان بین المللی 
دادگستری مطرح است. یکی از این پرونده ها 
تحت عن��وان »برخی اموال ایران« در ارتباط 
با دارایی های بلوکه شده نهادها، شرکت های 
ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های ایاالت 
متحده اس��ت. متأس��فانه در نتیجه اقدامات 
تقنینی، اجرایی و قضائی آمریکا در راس��تای 
نقض آشکار اصول حقوق بین الملل عمومی 
که منجر به س��لب مصونی��ت از صالحیت 
قضائی و اجرای دولت ایران و برخی نهادهای 
ایرانی شد پرونده هایی علیه دولت جمهوری 
اس��المی ایران، برخی نهادها، ش��رکت های 
ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های ایاالت 
متحده تشکیل ش��د و متعاقباً نزدیک به ۱.۸ 
میلی��ارد دالر از دارایی ه��ای ای��ران از جمله 
دارایی های بانک مرکزی در راس��تای اجرای 

این احکام بلوکه شد.

مقاومت، کرانه باختری را زیر نظر 
دارد

»عبداللطی��ف القانوع« با بیان اینکه مقاومت 
تحوالت کرانه باختری را از نزدیک پیگیری 
می کند، تأکید کرد که نبرد شمشیر قدس، ملت 
فلسطین را متحد کرد. به گزارش خبرگزاری 
سما، »عبداللطیف القانوع« سخنگوی جنبش 
مقاومت اسالمی فلس��طین )حماس( گفت: 
ش��هر مقدس قدس اشغالی ملت فلسطین را 
در نبرد س��یف القدس )شمشیر قدس( متحد 
کرد. بر اساس این گزارش، سخنگوی حماس 
که با رادی��و »االقصی« مصاحبه می کرد، در 
ادام��ه افزود: مقاومت تحوالت کرانه باختری 
را زی��ر نظ��ر دارد و آن را پیگی��ری می کند. 
آنگونه که مقاومت پیشتر برای تحمیل معادله 
بر رژیم اش��غالگر موفق عمل ک��رد، اکنون 
کرانه باختری و رزمن��دگان آن نیز معادالت 
جدیدی را بر دش��من تحمی��ل خواهند کرد. 
القانوع ضمن تأکید ب��ر وحدت میدانی ملت 
و گروه های فلس��طینی در مقابله با تجاوزات 
رژیم صهیونیستی تصریح کرد: فعالیت هایی 
ک��ه در ش��رق نوار غ��زه در ح��ال برگزاری 
اس��ت، در امت��داد روند حمایت و پش��تیبانی 
غزه از قدس و کران��ه باختری قرار دارد. این 
اظهارات سخنگوی حماس در حالی است که 
»ریاض المالکی« وزیر امور خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین هم در جدیدترین موضع 
گیری درباره تحوالت کرانه باختری از جامعه 
جهانی خواست به مسئولیت خود برای پایان 
دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و توقف 
روند فرار تل آویو از مجازات و پاسخگویی به 

علت جنایت هایش، عمل کند.

اوکراین دریای سیاه را هدف حمالت 
پهپادی قرار داد

وزارت دفاع روسیه از حمله پهپادی اوکراین به 
ناوگان تأمین امنیت صادرات غالت دردریای 
س��یاه خبر داد. به گزارش ت��اس، بنا به اعالم 
وزارت دفاع روسیه، اوکراین حمالت تروریستی 
پهپادی را در دریای س��یاه صورت داده است. 
وزارت دفاع روس��یه شنبه در بیانیه اعالم کرد 
که رژیم کی یف با استفاده ازهواپیماهای بدون 
سرنش��ین کش��تی های ناوگان دریای سیاه و 
کشتی های غیرنظامی در سواستوپل را هدف 
حمله تروریستی قرار داد. در بیانیه وزارت دفاع 
روسیه آمده است: امروز در ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه 
صبح، رژیم کی یف یک حمله تروریس��تی به 
کشتی های ناوگان دریای سیاه و کشتی های 
غیرنظامی ص��ورت داد. بر اس��اس اطالعات 
من��درج در ای��ن بیانی��ه، ۹ هواپیم��ای بدون 
سرنش��ین و هفت خودروی بدون سرنش��ین 
دریایی در این حمله مش��ارکت داشتند. وزارت 
دفاع روسیه اعالم کرد که تمامی اهداف هوایی 
از سوی روسیه منهدم شد. وزارت دفاع روسیه 
در بیانیه خود یادآور شد که کشتی های ناوگان 
دریای سیاه که هدف حمله تروریستی اوکراین 
قرار گرفتند، در تضمین امنیت کریدور غالت 
مربوط به صادرات محصوالت کش��اورزی از 

بنادر اوکراین مشارکت دارند.

اخبار

نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بی��ان اینکه اکث��ر نمایندگان 
مجل��س مخال��ف اس��تیضاح وزیر صمت 
هس��تند، گفت: عملکرد وزارت صمت هم 
در یک سال گذش��ته روند رو به رشدی را 
نشان می دهد. بیژن نوباوه وطن در گفتگو 
با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اش��اره به اعالم 
وصول طرح اس��تیضاح وزیر صنعت معدن 

و تجارت در مجلس گفت: فضای مجلس 
به گونه ای است که اکثر نمایندگان مخالف 
اس��تیضاح وزیر صمت هس��تند و رضایت 
اکثری��ت نماین��دگان از عملک��رد وزارت 
صمت مشهود اس��ت. نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اس��المی افزود: وزارت 
صمت در طول یک س��ال گذشته عملکرد 
بسیار خوبی داشته و حتی می توان گفت که 

بهترین عملک��رد را در بین وزارتخانه های 
دولت س��یزدهم داشته است. نماینده مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
داش��ت: در طول یک س��ال گذشته ۳۰۰ 
هزار شغل توسط وزارت صمت ایجاد شده 
و عملکرد ای��ن وزارتخانه به ویژه در حوزه 
خودرو روند رو به رشدی را نشان می دهد. 
نوباوه وطن خاطرنشان کرد: حدود ۱۷۰ هزار 

خودرو به دلیل نقص قطعه در پارکینگ ها 
یک شرکت های خودروس��ازی انبار شده 
بودند که امروز همه آنها تکمیل ش��ده و به 
بازار عرضه ش��ده اند و خودروهایی هم که 
تولید می شوند هیچ نقصی در تأمین قطعه 
ندارن��د. وی افزود: طبق گ��زارش فاطمی 
امین، تولید خودرو در یکسال گذشته رشد 
یک و هفت دهم درصدی داش��ته اس��ت 

ب��دون آنکه اس��تقراض از بان��ک مرکزی 
برای رشد وتوسعه این صنعت انجام شود. 
بنابراین گزارش، طرح استیضاح وزیر صمت 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در 
روز چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه اعالم 
وصول شد. جلس��ه علنی مجلس شورای 
اسالمی برای بررسی استیضاح سه شنبه ۱۰ 

آبان برگزار می شود.

اکثر نمایندگان مجلس مخالف استیضاح وزیر صمت هستند
بیژن نوباوه:

 آرامش تان را می گیریم
هشدار شدیداللحن سرلشکر سالمی به آمریکا و عربستان؛

فرمانده کل سپاه پاسداران با هشدار  به رسانه های سعودی 
گفت: به آل س��عود و رسانه های تحت سیطره و کارگردان 
فتنه ها می گوییم مواظب باشید  به سراغتان می آییم، اما زیاد 
آرام نباشید نمی توانید برای ملت ایران التهاب ایجاد کنید 
و خودتان در آرامش باش��ید. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
سردار سرلشکر پاسدار حس��ین سالمی در اجتماع عظیم 
تشییع کنندگان شهدای تروریستی حرم شاهچراغ با تسلیت 
شهادت جمعی از زائران در حادثه تروریستی شیراز در آستانه 
نماز مغرب و عشا به محضر حضرت ولی عصر )عج(، رهبر 
معظم انقالب، ملت ایران، مردم شیراز و خانواده شهدا اظهار 
داش��ت: ای کاش ظهر عاشورا مردم شیراز می بودند تا امام 
حس��ین )ع( در قتلگاه تنها نمی ماند و کسی نمی توانست 
دس��تان حضرت ابوالفضل )ع( را قطع کند؛ اگر شما مردم 
ش��یراز می بودید حضرت علی اصغر تشنه و با تیر سه شعبه 
ش��هید نمی شد.  اگر آن روز بودید هیچ فرزندی از فرزندان 
حرم اهل بیت )ع( به ا سارت و به شام نمی رفت. وی با بیان 
اینکه »ام��روز مردم ایران و ش��یراز به خوبی رهبر معظم 
انقالب  را در  بر گرفته اند«، تأکید کرد:  رهبر انقالب  در قلب 
جهاد ا یستاده اند و مردم ایران امام خامنه ای را در برا بر انواع 
دشمنی ها تنها نگذاشته اند و امامشان را صیانت می کنند. 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی به جمعیت 
باشکوه تشییع کنندگان و حضور در بدرقه آسمانی شهدای 
تروریستی اشاره کرد و گفت: اگر کمی انسانیت و مردانگی 
دارند شیراز را از آسمان ببینند؛ این شیراز و ایران واقعی است 
که نشان دهنده انقالب شکوهمند اسالمی است و با شرا رت 
تعدادی معدود فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. وی 
ابراز کرد: من به عنوان سرباز کوچک و فدایی و نوکر شما، 
دستانتان را می بوسم ، خاک کف  پایتان را می بوسم و آن را 
برای تبرک به صورتم می کشم، شما همیشه عزت والیت 
و زینت بخش  اس��الم هستید و  امروز چشم دشمن را کور 
کردید و وادار کردید ش��عله های آتش��ش خاموش شود او 

خفقان گرفت تا فریادهای پرشکوه شما را شنید.
بهدشمننشاندادیدکهاوهیچوپوچاست ���

سرلشکر سالمی با بیان اینکه »این شهیدان خون جاری 
در رگ ه��ای جاری انقالب و روح ج��اری در پیکره ملت 
هس��تند«، تصریح کرد:  امروز دوب��اره قلب های ما به هم 
پیوند خورد و همه برای شهیدانمان گریستیم و همه آمدیم 
و همه با خانواده ش��هدا همدل��ی کردید و این حجت های 
درخشان الهی را روی دستا نتان گرفتید تا همه بدانند این 
ملت زنده اس��ت و اینجا رودهای خروش��ان از انسان ها را 
می بینید که زورق های شهادت را میان امواجشان گرفتند 
و   به خدا می س��پارند. هرچه از شیراز بگوییم کم است شما 
مردم وفادار به دش��من نشان دادید که او هیچ  و پوچ است 
و فقط فریادهای شیطانی از رسانه های پوشالی است. وی 
با یادآوری اینکه  »توطئه   و اغتشاشات اخیر  محصول  رژیم 
صهیونیستی است«، تأکید کرد: آنها شکست های بزرگی از 
ملت  در ۴۳ سال گذشته  دریافت کرده اند. ملت ایران آمریکا 
را مفتضحانه از ایران بیرون راندند و وقتی النه جاسوس��ی 
او را گرفتن��د تیر خالص به اعتب��ار او ز دند  و او را تحقیر و 
زیر پا له کردند و آن روز امام  خمینی فرمودند »آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند« و   این برای آمریکا س��خت بود که 
زبده ترین نیروهایش در بیابان و آتش گرفتار ش��دند و امام 

خمینی فرمودند آمریکا نتوانست کاری بکند. فرمانده کل 
س��پاه با توجه به دوران ۸ س��اله دفاع مقد س خاطرنشان 
ک��رد:  وقتی مردم ایران به میدان جنگ رفتند و جوانانمان 
استوار سینه ستبر کردند تا حتی تیرها به خاک این مملکت 
اصابت نکند شکس��ت دیگری به آمریکا تحمیل شد  و باز 
هم ثابت ش��د آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. ش��ما با 
خط زیبای اربعین نشان دادید قلب ها و ذهن های ایرانی ها 
همیشه برای شنیدن  حسینی است و دل ها علوی است و 
روح امام حسین بر کالبد ملت جاری است و امام حسین با 
یزید و اصحابش س��ازگاری ندارند و باز هم آمریکا غلطی 
نمی تواند بکند. سرلشکر سالمی با ابراز اینکه وقتی آمریکا 
ملت ای��ران را  تحریم کرد و دارو ن��داد و اجازه صادرات و 
واردات ن��داد مردم در میدان پاس��خش را دادند، ادامه داد: 
 پهپاد آنها را زدیم و آنها بی عمل ماندند  و دوباره ثابت ش��د 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. وقتی قهرمان مبارزه با 
ترو ریسم سردار  شهید حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه 
در عراق شهید کردند؛ پایگاه آ مریکایی را هدف قرار دادیم 
نتوانستند پا س��خ دهند و باز ثابت شد آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
جوانانعزیزمانفریبعملیاترس�انهایدش�منرا ���

نخورند
وی ب��ا تصری��ح به اینک��ه آمری��کای جنایت��کار، رژیم 
صهیونیستی و آل سعود خسته و شکست خورده  در جنگ 
یمن و شکس��ت در تشکیل دولت در عراق و شکست در 
لبنان و سوریه وقتی نفوذ و قدرت  سیاسی و معنوی ایران 
عزیز  را در سرزمین های دور دست دیدند ، متوجه شدند بر 
مل��ت ایران نمی توانند فائق آیند، ادام��ه داد: آنها پس از 
شکس��ت های پی درپی، به این فکر افتادند تا به جوانان   
کشورمان آسیب بزنند. سرلشکر سالمی خطاب به جوانان 
گفت: به جوانان این س��رزمین و اندک جوانانی که گول 
عملیات رسانه ای دشمن را خورده اند می گویم که  می دانید 
که آرزوی آمریکا برای ش��ما  چیس��ت آنها اعالم کردند 
»نمی توانیم ایران را شکست دهیم مگر با جوانانش«؛ آنها 
می گویند »بر ایران و آرمان اسالمی و آرزو های بزرگ این 
کش��ور  نمی توانیم غلبه کنیم، مگر اینکه  بر جوانان غلبه 
کنیم« و رؤیای آمریکا  این است که جوانانمان فقط کشته 

شوند و فرقی برایشان نمی کند که چه کسی کشته شود؛ 
جوان انقالبی یا  جوان اغتشاشگر؛  می خواهند  جوانان ما را 
مرده ببینند، به دنبال تعطیلی دانشگاه ها و مدارس هستند، 
پس بدانید آنها خواب خوبی برای ش��ما ندیده اند. وی با 
توصیه  به جوانان فریب خورده گفت: جوانان فریب خورده، 
بدانید تعدادتان اندک اس��ت و این انقالب ریش��ه عمیق 
در خاک دارد. ش��رافتتان و وطنتان را نفروش��ید، مقابل 
رزمندگانتان نباش��ید. آنهایی که شب و روز سینه خود را 
آماج حمالت می کنن��د و گاهی در اتفاقات در دمای زیر 
صفر درجه منجمد می شوند. یونیفرم و لباس آمریکا را از 
تن خود بیرون بیاورید. مراقب باش��ید، دش��منان در حال 
فریب دادن ش��ما هستند، در این سرزمین به کسی اجازه 
ناامنی نمی دهیم لذا از خویش��تن داری نظام سوءاستفاده 
نکنید و با کاس��ه صبر این ملت بازی نکنید. فرمانده کل 
سپاه پاس��داران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه »روی سخنم با دانشجویان عزیز است« تأکید کرد: 
شما همیشه پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بوده اید، چه 
شده که عده قلیلی دانشجویان ما حامی دشمن شده اند؟ 
به ملت و دانش��گاه ها برگردید، راه بازگش��ت باز است. از 
ش��ما فضیلت اخالق می خواهیم، چطور شده که عده ای 
دانش��جو نما با رکیک ترین الفاظ شعار می دهند؟ مردم ما 
دیندار ند اگر مش��کالتی در اقتصاد است صبر الهی پیشه 

می کنند و به نظام اعتماد دارند.
���پیکرش�هدایتروریستیماهیتجریانفتنهرانشان

دادند
وی ب��ا اع��الم اینکه  پیکر ش��هدای تروریس��تی ماهیت 
جریان فتنه را نش��ان دادند، تأکید ک��رد: آیا این زنانی که 
در این تابوت ها تشییع می شوند گناهی کرده اند ؟ نتیجه این 
اغتشاش��ات به طمع انداختن دشمن بود. آیا آنهایی که از 
آزادی سخن می گویند، مردم ما برای عبادت آزاد نیستند؟ 
این آزادی اس��ت و یا اسارت؟ آنهایی که شعار زن، زندگی 
و آزادی س��ر می دهند، آیا آزادی برهنگی و زیرپا گذاشتن 
ارزش ها و حرمت شکنی است، یا آزادی بی بندوباری است؟ 
آزادی ای ک��ه آمریکا به ملت وعده می ده��د آزادی قمار، 
ش��راب و روابط نامشروع است. دشمن می خواهد طهارت 
اخالقی را از جامعه بگیرد. فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: 

ای ملت و ای جوانان، آگاه باش��ید، خود را از زیر س��یطره 
رس��انه های دشمن نجات دهید، رودخانه ای که در آن شنا 

می کنید نجس و آلوده است و شما را غرق می کند.
بان�وانایراننبایدس�ربازدش�منوم�روجبیعفتی ���

باشند
س��المی همچنین در سخنان خود از بانوان ایران اسالمی 
که با وقار از عصمت و حجاب خود پاسداری کردند، گفت: 
آن عده ای قلیل از زنانی که به دلیل ناآگاهی در امتداد خط 
سیاس��ی دش��من قرار گرفتند بدانند، نباید سرباز دشمن و 
مروج بی عفتی باشند. دشمن به دنبال این است که کانون 
خانواده ها را سست کند و اجازه ندهد ارزش های اسالم در 

جامعه پیاده شود.
دراینفتنهشومهیچخیرینیست ���

وی با تذکر اینکه »ما به جوانان و عّده قلیل می گوییم که 
»گول دش��من را نخورید، شرارت را پایان دهید. امروز روز 
پایان اغتشاشات است دیگر به خیابان نیایید. از جان ملت 
چه می خواهید؟«« خطاب به آنان تأکید کرد: در این فتنه 
ش��وم هیچ خیری نیست، آینده خود را تباه نکنید، سریع از 
سرزمین تسلط دشمن خارج شوید و به دامان ملت برگردید. 
آنچه این روزها اتفاق می افتد نقشه شوم کاخ سفید و رژیم 
صهیونیستی و سایر دشمنان از جمله آل سعود است، فکر 
نکنید بایدن به ش��ما تلفن می کند و می گوید »به خیابان 
بریزید.«، دش��منان ما مس��تقیماً به شما زنگ نمی زنند از 
طریق رسانه هایش��ان شما را وادار می کنند مقابل جامعه و 
رزمندگان آن قرار بگیرید. در این فتنه ش��وم هیچ خیری 
نیس��ت، آینده خود را تباه نکنید، سریع از سرزمین تسلط 
دشمن خارج شوید و به دامان ملت برگردید. وی خطاب به 
اغتشاشگران گفت:  چشمتان را باز کنید تا حقیقت را ببینید و 
در صحنه باشید. به آمریکا، انگلیس و رژیم پوسیده صعودی 
هشدار می دهم با همین جوانان به سمت شما خواهیم آمد و 
شما را رها نخواهیم کرد و انتقام می گیریم. آمریکا را از ایران 
و از منطقه بیرون راندیم و آرزو هایش را در این س��رزمین 

دفن خواهیم کرد.
نمیتوانیدبرایمل�تالتهابایجادکنیدوخودتاندر ���

آرامشباشید
فرمانده کل س��پاه با هشدار  به رس��انه های سعودی گفت: 
به آل سعود و رسانه های تحت سیطره و کارگردان فتنه ها 
می گوییم »مواظب باشید ما به سراغتان می آییم، شما که 
تصویر نش��ان می دهید و بذر فتنه می افکنید، با خود فکر 
کنید ممکن اس��ت چه اتفاقی برایتان بیفت��د، اما زیاد آرام 
نباشید نمی توانید برای ملت التهاب ایجاد کنید و خودتان 
در آرامش باشید، آرامش تان را می گیریم. وی با اعالم اینکه 
»ما در اینجا پیمان می بندیم تا آخرین قطره خون و آخرین 
نفس برای تحقق آرزوهای زیبای رهبر عزیزمان در صحنه 
می ایستیم و هدف هایش را تحقق می بخشیم همان طور 
که در گذشته انجام دادیم«، اضافه کرد: آرتین عزیز امروز 
در قلب ما س��ت. آرتین عزی��زم، تو به ظاهر کوچکی اما به 
وسعت کشور و به نام ایران بزرگی، عزیز دلم، در قلب تمام 
ایران جا داری . همه ایرانی ها پدر و مادر تو و همه کودکان 
برادر تو هستند. همه خادم توییم، روی مژه های چشممان 
بزرگ خواهی ش��د و تاریخ باشکوه ملت را برای آیندگان 

بازگو خواهی کرد.

تجهیزکننده صدام به سالح های شیمیایی نگران مردم ایران شد!
دول��ت آلمان ک��ه ش��رکت هایش در دوران 
جنگ تحمیلی، صدام حسین را به سالح های 
ش��یمیایی مجهز کردند، در اغتشاشات اخیر 
نگران مردم ایران ش��ده و ب��ا اینکه از بانیان 
تحریم های اتحادیه اروپا بوده، درصدد اعمال 
تحریم هایی فراتر از اتحادیه است. روز پنجشنبه 
پنجم آبان ماه بود که »هانس اودو موتسل« 
سفیر آلمان در تهران توسط علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه به وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران احض��ار و دلیل آن 
هم مواضع مداخله جویان��ه »آنالنا بائربوک« 
وزیر امور خارجه آلم��ان درباره اوضاع داخلی 
ایران اعالم ش��د. معاون سیاسی وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در احضار سفیر آلمان 
در تهران با اش��اره به اظهارات برخی مقامات 
آلمانی در تحریک اغتشاش و قانون شکنی در 
ایران، اینگونه موضع گیری های غیرمسئوالنه 
را مغایر با قواع��د و اصول حقوق بین الملل و 
ناس��ازگار با س��نت روابط طوالنی دو کشور 
توصیف کرده و آن را غیرقابل قبول خواند. وی 
همچنین تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
مبتنی بر عقالنیت سیاسی و با تکیه بر اصل 
عزت، حکمت و مصلحت، برای روابط مبتنی 
بر احترام و منافع متقابل با دیگر کشورها ارزش 
قائل اس��ت، اما مداخله در امور داخلی خود و 
حمایت از تحرکات خش��ن و تروریستی را به 
هیچ عنوان برنمی تابد. دولت آلمان این موضوع 
را ت��اب نیاورد و یک روز بعد س��فیر ایران در 

برلین را به وزارت خارجه این کشور فراخواند. 
»آنالن��ا بائربوک« وزیر خارجه آلمان از ابتدای 
اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه فوت مهسا 
امینی نه تنها اظهارات مداخل��ه جویانه ای را 
درباره اوضاع داخل��ی ایران مطرح کرد، بلکه 
کش��ورش یکی از بانیان تحریم ها علیه ایران 
نیز ب��ود. وی به این موارد هم بس��نده نکرد 
و روز چهارش��نبه چهارم آبان ماه از تش��دید 
محدودیت های ورود به این کشور برای ایران 
فراتر از بس��ته تحریمی اتحادیه اروپا خبر داد. 
»آنالنا بائربوک« وزیر خارجه آلمان ۳۰ شهریور 
ماه در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل از مقامات ایران خواسته 
بود ب��ه اعتراضات به مرگ »مهس��ا امینی« 
گوش دهند و گفته بود که زنان در ایران برای 
حقوق انسانی اولیه خود اعتراض می کنند. وی 
۱۷ مه��ر ماه در مصاحبه ای ب��ا روزنامه بیلد، 
عنوان کرد که آلم��ان در تدارک تحریم های 
تازه اتحادیه اروپا علیه ایران است. وزیر خارجه 
آلمان همچنین خطاب به مردم ایران گفت: »به 
مردم ایران می گویم که ما در کنارتان هستیم و 
در کنار شما خواهیم ماند«. چندی پیش و قبل 
از تحریم های اخیر اتحادیه اروپا علیه تعدادی از 
نهادها و مقامات ایرانی که وزیر ارتباطات ایران، 
پلیس امنیت اخالقی، نیروی انتظامی و بخش 
سایبری سپاه جزو آن بودند، یک منبع وزارت 
خارجه آلمان اعالم کرده بود که آلمان، فرانسه، 
دانمارک، اس��پانیا، ایتالیا و جمهوری چک ۱۶ 

پیشنهاد برای اعمال تحریم های جدید اتحادیه 
اروپا علیه ایران ارائه داده اند و قرار است وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۱۷ اکتبر )۲۵ 
مهر( درباره تحریم های جدید تصمیم گیری 
کنند. در نهایت این نشس��ت در ۲۵ مهر ماه 
برگزار و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه وزیر 
ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخالقی، نیروی 
انتظامی و بخش س��ایبری سپاه اعمال کرد. 
این تحریم ها البته واکنش جمهوری اسالمی 
ایران را به همراه داش��ت و هم��ان روز ناصر 
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران فهرست جدید تحریمی اتحادیه 
اروپا را قویا محک��وم و اعالم کرد که بزودی 
تحریم های متقابل علیه اشخاص و نهادهای 
ذیرب��ط اروپایی اعم��ال و اعالم می ش��ود و 
در نهایت ای��ن تحریم ها در روز چهارش��نبه 
چهارم آبان ماه اعالم شد. وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه چهارم 
آبان ماه در واکنش به اقدام غیرسازنده اتحادیه 
اروپا و در اقدامی متقابل ۸ نهاد و ۱۲ شخص 
در اتحادی��ه اروپا را به دلی��ل اقدامات عامدانه 
در حمای��ت از تروریس��م و ترویج و تحریک 
به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی تحریم 
ک��رد. در این خصوص وزارت خارجه آلمان به 
این تحریم ها واکنش نشان داد و در این زمینه 
بیانیه ای ص��ادر و اعالم کرد: »اعمال تحریم 
علیه رسانه های آزاد یکبار دیگر نشان می دهد 
ای��ران چگونه آزادی های بیان و رس��انه ها را 

سرکوب می کند.« گفتنی است، شبکه دویچه 
وله فارس��ی آلمان، شرکت کارل کولب آلمان 
تحویل دهنده سالح شیمیایی به رژیم صدام 
حسین و شرکت راین بایرن فاهرزگبائو آلمان 
تحویل دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام 
حس��ین و همچنین یوهاند بویی و الکساندرا 
وورزباخ مدیر مس��ئول و سردبیر روزنامه بیلد 
آلمان نی��ز در بین این تحریم ش��دگان قرار 
داش��تند. در بیانیه وزارت ام��ور خارجه ایران 
آمده بود: تحریم های یاد شده شامل ممنوعیت 
صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق 
به جمهوری اس��المی ایران و توقیف اموال و 
دارایی آنان در قلمرو تحت صالحیت جمهوری 
اسالمی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری 
اسالمی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، 
اقدامات الزم را جه��ت اجرای این تحریم ها 
معم��ول خواهند داش��ت. دول��ت آلمان حتی 
در این مدت و در اغتشاش��ات اخیر به وظیفه 
خود در حفاظت از اماکن متعلق به جمهوری 
اس��المی ایران عمل نکرد. از س��ویی یکی از 
اغتشاشگران قصد آتش زدن سفارت ایران در 
برلین را داشت و مدرسه ایرانیان در هامبورگ 
نیز مورد حمله آشوبگران قرار گرفت و به آتش 
کشید شد. عالوه بر تجمعاتی که مقابل سفارت 
ایران در برلین برگزار شد، پایتخت آلمان روز 
شنبه ۳۰ مهر شاهد تجمع نیروهای ضدایرانی 
مقی��م اروپا بود. تجمعی ک��ه تجزیه طلبان و 
پرچم های آنها نیز در آن حمل ش��د. از دیگر 

سو اخباری شنیده شد از این که سفارت آلمان 
در تهران در اغتشاشات اخیر نقش هماهنگ 
کننده را داش��ته و جلساتی را نیز با نمایندگان 
دیگر س��فارتخانه های خارجی برگ��زار کرده 
است. خبری که در نشست دوشنبه دوم آبان 
ماه ناصر کنعانی از س��وی یکی از خبرنگاران 
به آن اش��اره ش��د و کنعانی در این باره گفت: 
برخی از سفارتخانه های خارجی مقیم در تهران 
متاس��فانه در طول اغتشاش��ات اخیر در ایران 
رفتارهای غیردیپلماتیک داشتند که با رصدی 
که به عمل آمد، تذکرات الزم داده ش��ده و در 
این ارتباط توجه الزم به سفارتخانه ها مبنی بر 
التزام به ش��روط دیپلماتیک داده ش��ده است. 
برخی سفرا و روس��ای نمایندگی ها به وزارت 
خارجه احضار و در این ارتباط اعتراض جدی 
صورت گرفت و توجه و تذکر الزم داده ش��د. 
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه هم دقت 
و اشراف الزم را دارد و هم دستگاه دیپلماسی 
به وظیف��ه خود عم��ل کرده اس��ت. گفتنی 
اس��ت، هش��تم مهر ماه هم وزارت اطالعات 
هم در بیانیه ای از بازداش��ت ۹ تبعه  بیگانه از 
اتباع آلمان، لهس��تان، ایتالیا، فرانس��ه، هلند، 
س��وئد و ... در صحنه  اغتشاشات یا در پشت 
صحنه های توطئه خبر داد و اعالم کرد: ضمن 
زیر نظر داش��تن س��فارتخانه هایی که عوامل 
آن ها کوچک تری��ن دخالت یا ورود به صحنه  
اغتشاشات داشتند، تذکر الزم به شکل مقتضی 

به دیپلمات های ذیربط داده شد. 
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اقتصاد کالن

صعود 2.۹ درصدی نرخ تورم ژاپن
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره فوق العاده پایین 
خود را حفظ کرد اما پیش بینی تورم خود را تا 
س��ال ۲۰۲۴ افزایش داد. به گزارش ایسنا به 
نقل از بیزنس، بانک مرکزی ژاپن در نشست 
اکتبر خود، مطابق با پیش بینی های بازار، نرخ 
بهره کوتاه مدت کلیدی خ��ود را بدون تغییر 
در منف��ی ۰.۱ درصد و بازده اوراق قرضه ۱۰ 
ساله را حدود صفر درصد نگه داشت.ین ژاپن 
ب��ا اف��ت ۰.۴ درصدی پس از ای��ن حرکت، 
حدود ۱۴۶.۲۵ به ازای هر دالر تثبیت ش��د. 
ین نسبت به پایین ترین سطح ۳۲ ساله هفته 
گذش��ته خود با رقم ۱۵۱.۹۴  به میزان چهار 
درصد افزایش یافت.در بیانیه این بانک آمده 
اس��ت: »بانک به کاهش کمی و کیفی پولی 
با کنت��رل منحنی بازدهی ادامه خواهد داد تا 
زمانی که به هدف ثبات قیمت دو درصد دست 
یاب��د و حفظ این هدف به صورت پایدار الزم 
اس��ت.«این بانک در گزارش چشم انداز سه 
ماهه خود، به دلیل افزایش هزینه های انرژی، 
مواد غذایی و کاالهای بادوام، پیش بینی تورم 
خود را با افزایش ۰.۶ درصدی به ۲.۹ درصد 
برای سال منتهی به مارس اصالح کرد.انتظار 
می رود تورم طی دو سال آینده به ۱.۶ درصد 
کاهش یابد که کمت��ر از نرخ تورم هدف دو 
درص��دی اس��ت.این بانک پیش بینی رش��د 
تولی��د ناخالص داخلی )GDP( خود را برای 
س��ال مالی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ب��ه ترتیب به دو 
و ۱.۹ درصد کاهش داد.بر اس��اس اطالعات 
منتشر ش��ده در اوایل روز جمعه، قیمت های 
مصرف کنن��ده در توکیو ب��ا ۳.۴ درصد باالتر 
از پیش بینی های اکتبر با سریع ترین سرعت 

از سال ۱۹۸۹ افزایش یافت.

تکذیب شایعه تغییر سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین 

رئی��س کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: هیچ گونه بحثی در مجلس، 
کمیس��یون ان��رژی و دولت، مبن��ی بر تغییر 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نخواهیم 
داش��ت و به عنوان رئیس کمیس��یون انرژی 
به ش��دت این موض��وع را تکذی��ب می کنم. 
به گزارش تس��نیم، فریدون حسنوند، رئیس 
کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
تکذیب ش��ایعه تغییر سهمیه بندی و افزایش 
قیم��ت بنزین اظهار کرد: هیچ گونه بحثی در 
مجلس، کمیس��یون انرژی و دولت، مبنی بر 
چنین مس��ئله ای نیس��ت و به عن��وان رئیس 
کمیس��یون انرژی به ش��دت این موضوع را 
تکذیب می کنم.وی ب��ه خانه ملت گفت: به 
هیچ عن��وان بحث افزایش قیم��ت بنزین و 
تغییر سهمیه در دس��تور کار ما قرار ندارد.بر 
اس��اس این گزارش، روز گذشته اخباری در 
فضای مج��ازی به نقل از یک��ی از اعضای 
کمیسیون انرژی مجلس به تعدد منتشر شد 
که حاکی از وجود برنامه ای برای افزایش ۱۰ 
ت��ا ۲۰ درصدی قیمت بنزی��ن بود، که امروز 
فریدون حس��نوند، رئیس کمیس��یون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، وجود چنین طرحی 

را از اساس تکذیب کرده است.

»نیجریه« مقصد جدید صادرات 
نفت خام ایران می شود؟ 

با توافق دو کشور برای نوسازی پاالیشگاه های 
نفت خام نیجریه، بحث سهامداری ایران در 
این پاالیش��گاه ها مطرح ش��ده؛ ک��ه در این 
صورت، نفت خام ای��ران برای تأمین خوراک 
این پاالیشگاه ها ارسال خواهد شد. به گزارش 
تسنیم، پنجم شهریورماه سال جاری بود که 
»جواد اوجی« وزیر نفت در دیدار با »تیمپره 
سیلوا« وزیر نفت نیجریه، در زمینه بازسازی 
و نوسازی پاالیشگاه های نفت و گاز نیجریه 
ب��ه تواف��ق رس��یدند.اوجی در خصوص این 
توافق در حاش��یه این دیدار گفت: »بازسازی 
و نوسازی پاالیشگاه های نفت و گاز نیجریه 
یکی دیگ��ر از محوره��ای تفاهم نامه امروز 
بود؛ با توجه ب��ه ظرفیت های باالی نیجریه 
در زمینه صادرات نفت خ��ام و کارخانه های 
تولی��د ال ان جی و صادرات این حامل انرژی، 
می توانی��م ب��ه هم��کاری طوالنی مدت بین 
دو کش��ور در این زمینه امیدوار باش��یم.«در 
روزهای اخیر نیز »الحاجی یاکوبو سانتوراکی 
س��لیمان« س��فیر نیجریه در ای��ران با بیان 
اینکه تفاهم ه��ای خوبی در زمینه همکاری 
در زمینه نف��ت و گاز با ای��ران داریم، اظهار 
داش��ت: »شرکت های ایرانی برای تولید گاز 
س��ی ان جی به نیجریه وارد شده اند و تفاهم 
نامه ای نیز برای ایجاد پاالیشگاه در نیجریه 
نش��ان می دهد  تسنیم  داریم.«بررس��ی های 
که نیجریه، میزبان یکی از پاالیش��گاه های 

فراسرزمینی ایران خواهد بود.

بدهی مشتری را از اموال وی یا ضامن 
بگیرید

قرارداده��ای تس��هیالت بانک��ی به صورتی 
تنظیم ش��ود که به بانک ها این اختیار داده 
ش��ود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت 
مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از 
حساب های بدهکار یا ضامن برداشته شود.به 
گزارش مهر، بانک مرکزی در بخش��نامه ای 
که دوم آبان ماه به بانک ها ابالغ کرده است 
تأکی��د دارد: قراردادهای تس��هیالت بانکی 
به صورتی تنظیم ش��ود که ب��ه بانک ها این 
اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم 
پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، 
بدهی از حساب های انفرادی، اموال و اسناد 
او و ضامنش نزد بانک برداش��ت شود.تغییر 
جدی��د در قراردادهای تس��هیالت بانکی به 
دادنام��ه قطعی دیوان عدال��ت اداری درباره 
مف��اد آئین نامه وصول مطالب��ات غیرجاری 
مؤسس��ات اعتباری )ریال��ی و ارزی( مربوط 
می ش��ود.در بخش��نامه بانک مرکزی آمده 
اس��ت: از ای��ن پ��س، قرارداده��ای اعطای 
تس��هیالت بانکی را به گونه ای منعقد کنند 
که مشتری )حس��ب مورد مستأجر، جاعل، 
فروشنده، عامل و …( و ضامن و یا ضامنین 
با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به 
مؤسس��ه اعتباری اختیار دهن��د که هرگونه 
مطالبات مس��تقیم خود را پس از سررسید و 
در صورت عدم پرداخ��ت، از موجودی قابل 
برداش��ت هر یک از حس��اب های انفرادی 
مشتری و یا ضامنین )ریالی و ارزی(، اموال 
و اس��ناد آنان نزد مؤسس��ه اعتباری راسا و 
بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت 
کرده و به حس��اب بدهی مش��تری منظور 
کنند. همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و 
ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به 
ش��رح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح 

دعوی را از خود سلب می کنند.

تأکید رئیس جمهور روسیه بر لزوم 
ایجاد سامانه  جایگزین سوئیفت

رئیس جمهور روس��یه،  پوتی��ن،  والدیمی��ر 
خواستار ایجاد یک پلتفرم مالی مستقل برای 
انجام مب��ادالت بین المللی ش��د.به گزارش 
مهر به نقل از راش��اتودی، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه، خواس��تار ایجاد یک 
پلتفرم مالی مس��تقل ب��رای انجام مبادالت 
بین المللی ش��د.وی تأکید کرد که ایجاد این 
شبکه قطعی است، اما به تالش کشورهای 
دیگر در این مسیر نیاز است. مسکو به تنهایی 
در حال توسعه یک سامانه پرداخت بومی به 
جای سوئیفت اس��ت؛ چراکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون دسترسی بسیاری از بانک های 
این کش��ور به نظام مالی غرب مسدود شده 
است.پوتین تأکید کرد که روسیه معتقد است 
روند ایجاد یک پلتفرم مالی بین المللی جدید 
اجتناب ناپذیر اس��ت. این پلتفرم باید فارغ از 
حوزه قضائی ملی کشورها بوده، ایمن باشد و 
تحت تأثیر فضای سیاسی نبوده، به صورت 
خ��ودکار عمل کند و از هر گونه وابس��تگی 
به ی��ک مرکز کنت��رل واحد به دور باش��د.
رئیس جمهور روس��یه تأکید کرد که اقتصاد 
جهانی باید بی طرف بوده و بیش��تر باز شود 
و ایج��اد س��امانه های مال��ی غیرمتمرکز و 
جایگزین احتمال دست کاری زیرساخت های 
اقتصاد جهان��ی را از بین برده و ش��رایط را 
برای بهره وری، س��ودآوری و ایمنی بیش��تر 
در تراکنش های بین المل��ل فراهم می کند.
روس��یه از سال ۲۰۱۴ سامانه پیام رسان بین 
بانکی جایگزین س��وئیفت به نام SPFS را 
پس از آغاز نخستین دور تحریم هاغرب علیه 
خود راه اندازی کرد ت��ا بتواند جابجایی پیام 
بین بانک های این کش��ور در داخل و خارج 
از روسیه و همچنین با بانک های خارجی را 

تضمین کند.

۹2 درصد چک ها وصول شد
با قانون جدید چک روز به روز آمار چک های 
برگشتی کاهش را نشان می دهد.به گزارش 
مه��ر به نقل از بانک مرکزی طی ش��هریور 
ماه ۱۴۰۱، در س��امانه چکاوک بیش از ۶.۷ 
میلی��ون فقره چک ب��ه ارزش حدود ۳,۳۵۱ 
هزار میلیارد ریال مبادله ش��د که نس��بت به 
ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتیب ۴.۹ 
درصد و ۳.۴ درصد کاهش نش��ان می دهد.
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در 
ش��هریور ماه به ترتیب ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ 
درصد وصول ش��ده اس��ت. درص��د تعداد و 
مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل از آن 
)مردادماه( به ترتیب مع��ادل ۹۰.۹ درصد و 
۸۸.۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت 
در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۳ 
درص��د و ۸۷.۴ درصد بوده است.ش��اخص 
نس��بت چک های برگش��تی ب��ه چک های 
مبادل��ه ای در ش��هریورماه ۱۴۰۱ به لحاظ 
تعدادی، ۸.۲ درصد بوده که این شاخص در 
م��اه قبل عدد ۹.۱ درصد را نمایش می دهد. 
همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰.۵ 
درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۱.۴ درصد را 

نمایش می دهد.

اخبار

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
گف��ت: ایران بیش از ۲۰ ش��هر نفت خیز و 
گازخیز دارد اما ممکن است تنها محصول 
چند استان صادر شود لذا این قانون که سهم 
۳ درصد مناطق نفت خیز از بودجه های نفتی 
صرفا به ش��هرهایی -که گاز و نفت آن ها 
صادر می شود- تعلق بگیرد، نیازمند اصالح 
است. حسین حسین زاده در گفت وگو با خانه 
ملت درباره وضعیت تعهد وزارت نفت نسبت 

به انجام مس��ئولیت های اجتماعی خود در 
مناطق نفت خیز، گفت: اگرچه وزارت نفت 
نس��بت به قبل بیشتر به مس��ئولیت های 
اجتماعی خود عمل می کند اما تحقق کامل 
قان��ون در این حوزه هنوز ج��ای کار دارد.
نماینده مردم الرس��تان، خنج، گراش و اوز 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبق 
قانون بای��د ۳ درصد از منابع نفت و گاز به 
موضوع مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت 

تعلق بگیرد اما این قانون به درس��تی اجرا 
نش��ده است. درواقع باید یک سوم از این ۳ 
درص��د به مناطق نفت خیز و دو س��وم آن 
به مناطق کم برخوردار برس��د اما در قانون 
آمده سهم یک سوم سهم مناطق نفت خیز 
صرفا به مناطقی -که نفت و گاز آن ها صادر 
می شود- تعلق بگیرد این در حالی است که 
گاز و نفت بس��یاری از مناطق صادر نشده 
و در داخ��ل صرف خوراک پتروش��یمی ها 

می شود لذا این دلیل درستی برای محروم 
ک��ردن بخش��ی از مناط��ق نفت خی��ز از 
سهم شان از بودجه مسئولیت های اجتماعی 
وزارت نفت نیست.وی با بیان اینکه سازمان 
برنام��ه و بودجه نیز به وظایف خود در این 
ح��وزه به درس��تی عمل نمی کن��د، اضافه 
کرد: مجل��س درصدد اص��الح این قانون 
در بودجه س��ال ۱۴۰۲ اس��ت چراکه ایران 
بیش از ۲۰ ش��هر نفت خیز و گاز خیز دارد 

و ممکن اس��ت تنها محصول چند استان 
صادر ش��ود لذا این قان��ون نیازمند اصالح 
اس��ت.عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اس��المی بیان کرد: با این 
اوصاف قدم های بسیار خوبی در حوزه های 
عمرانی، بهداشتی، درمانی و آموزشی توسط 
وزارت نفت با انجام مسئولیت های اجتماعی 
خود برداشته شده است که نمی توان از آن 

چشم پوشی کرد.

سهم 3 درصدی مناطق نفت خیز از بودجه های نفتی کجا می رود؟
حسین زاده تشریح کرد:

دور کند تکمیل پتروپاالیشگاه ها در کشور
جدیت در وزارت نفت برای تکمیل طرح های پتر وپاالیشگاهی وجود ندارد

ساخت پتروپاالیش��گاه می تواند با ایجاد ارزش افزوده در 
صنع��ت نفت، درآمده��ای ارزی ایران را چن��د برابر کند.
ب��ه گزارش مهر، ب��ا افزایش مقدار مص��رف بنزین حاال 
نگرانی ها از کمبود این سوخت در کشور باال گرفته است 
و کارشناسان از احتمال نیاز به واردات در صورت ادامه این 

روند و ثابت ماندن تولید خبر می دهند.
درص�دیمص�رفبنزی�ندرتابس�تان افزای�ش���2۴

امسال
هفته گذشته ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی ایران از افزایش ۲۰ درصدی مصرف بنزین در مقابل 
رشد ۵ درصدی تولید این محصول خبر داد.تأمین بنزین 
موردنیاز کشور با تولید داخل و گذر از موج شدید افزایش 
سوخت در کش��ور در حالی است که پیش از این با وجود 
دارا ب��ودن منابع عظیم نفتی، ایران یکی از کش��ورهای 
واردکنن��ده بنزین بود به طوری که س��ال ۹۶ میزان ۱۷ 
میلیون لیتر بنزین به کش��ور وارد شد.گفتنی است از سال 
۹۷ و با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ایران 
از واردات بنزین بی نیاز شد و در شهریور سال ۹۸ به عنوان 
صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح شد.صادرات 
فراورده های نفتی ایران نیز کاهش چشمگیری داشته است 
به طوری که سال اول کرونا سه میلیارد دالر بنزین صادر 
کردیم اما امس��ال قطعاً از پاالیش��گاه ها صادرات بنزین 
نخواهیم داش��ت و صادرات گازوئی��ل نیز به حداقل خود 

خواهد رسید.
رکودچندسالهدرساختپاالیشگاه ���

هرچند پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس در دولت گذشته به 
بهره برداری رس��ید و توانست کش��ور را از واردات بنزین 
نج��ات دهد؛ ام��ا بعد از آن بی توجهی ش��دیدی در حوزه 
پاالیش��گاه سازی حاکم شد. دولت یازدهم و دوازدهم که 
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را با ۷۰ درصد تحویل 
گرفته بود، تصور می کرد وظیفه خود را در ساخت پاالیشگاه 
به انجام رسانده و دیگر نیازی به ساخت پاالیشگاه نیست.

حتی وزیر پیش��ین نفت پاالیشگاه سازی را کثافت کاری 
می دانس��ت و افتخار می کرد که در مدت ۱۵ سال وزارت 
خود یک پاالیش��گاه نیز نساخته است. همین بی توجهی 
چندین ساله به احداث واحدهای پاالیشی جدید باعث شد 
خام فروش��ی منابع نفتی در کشور سیر صعودی بگیرد و 
ای��ن منابع به ثمن بخس و به دلیل نیاز کش��ور به منابع 
مالی حراج شود.عقب افتادگی کشور در ساخت واحدهای 
پاالیشگاه و خام فروشی چند دهه ای نفت در حالی است 
که بسیاری از کش��ورها حتی کشورهایی که منابع نفتی 
ندارند یک قدم جلوتر به ساخت پتروپاالیشگاه رو آورده اند 

تا ارزش افزوده بیشتری تولید کنند و از مزایای پاالیشگاه و 
پتروشیمی به صورت هم زمان بهره ببرند.

دالیلاهمیتساختپتروپاالیشگاهدرکشور ���
س��اخت پتروپاالیشگاه در کشور ما به دلیل تحریم و نیاز 
کشور به منابع متنوع اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه در حال 
حاضر شرکت های پاالیشی محدودی در جهان وجود دارند 
که خریدار نفت ایران هستند و البته برای فروش نفت به 
آن ها نیز باید انواع و اقس��ام روش های دور زدن تحریم را 
اجرا کرد.ساخت پتروپاالیشگاه باعث می شود مواد شیمیایی 
متنوعی در کشور تولید شود که ارزش افزوده باالیی دارند و 
مشتریان زیادی نیز در سطح جهان برای آن ها وجود دارد. 
به این ترتیب به راحتی می توان محصوالت صنعت نفت 
کشور را در بازارهای جهانی عرضه و مقدار زیادی ارز وارد 
کشور کرد.عالوه بر این ساخت پتروپاالیشگاه اشتغال زایی 
قابل توجهی در کش��ور ایجاد خواهد ک��رد و باعث رونق 
اقتصادی و رونق صنعت نفت در کشور خواهد شد.اهمیت 
و مزایای باالی ساخت پتروپاالیشگاه در کشور باعث شد 
تا کمیس��یون انرژی مجلس در پاییز س��ال ۹۷ طرحی با 
عنوان »احداث پتروپاالیشگاه ها با استفاده از سرمایه گذاری 
مردمی و روش تنفس خوراک« پیشنهاد دهد. این پیشنهاد 
در تیرماه سال ۹۸ در صحن علنی بررسی شد و با عنوان 
قانون »حمایت از توس��عه صنایع پایین دستی نفت خام و 
میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« تصویب 

شد.
اعطاتسهیالتنفتیبهسازندگانپتروپاالیشگاه ���

ه��دف از تصوی��ب ای��ن قانون ای��ن بود ک��ه واحدهای 

پتروپاالیشگاهی با استفاده از جذابیت موجود در این قانون 
ساخته ش��ده و در کشور توسعه پیدا کنند. امتیاز »تنفس 
خوراک« داده ش��ده در این قانون باعث می شود تا زمانی 
که س��رمایه اولیه احداث واحدهای پتروپاالیشگاه ساخته 
شده برگردد، خوراک دریافت کنند بدون آنکه بهایی بابت 
آن بپردازند.درواقع این اقدام نوعی اعطا تس��هیالت است 
که از ذخایر نفت به پتروپاالیش��گاه ها داده می شود و بعد 
از بازگش��ت س��رمایه در قالب اقساط ۴ تا ۸ ساله دریافت 
می شود.در حال حاضر ۸ طرح پتروپاالیشگاهی توانسته اند 
ذیل این قان��ون از وزارت نفت تایدیه بگیرند که ۵ طرح 
آن پتروپاالیش��گاه نفت خام و ۳ طرح آن پتروپاالیشگاه 

میعانات گازی هستند.
نب�ودجدیتدروزارتنفتبرایتکمیلطرحهایپتر ���

وپاالیشگاهی
ب��ا روی کار آم��دن دولت س��یزدهم وعده هایی مبنی بر 
افزایش سرعت کار و ساخت پتروپاالیشگاه ها داده شد و 
وزی��ر نفت نیز یکی از اولویت ه��ای وزارت نفت در دولت 
سیزدهم را ساخت پتروپاالیشگاه اعالم کرد و گفت: »در 
دنیا امروز به دنبال احداث پاالیشگاه نفت نمی روند، بلکه 
در زمینه ساخت پتروپاالیشگاه ها سرمایه گذاری می شود 
که تنها سوخت محور نباشند، به گونه ای که همزمان تولید 
سوخت و خوراک برای صنایع پتروشیمی داشته باشد، این 
م��ورد نیز جزو اولویت ها و برنامه ه��ای وزارت نفت برای 
جلوگیری از خام فروشی است«اما با گذشت بیش از یک 
سال از عمر دولت هنوز جدیتی در عمل به این وعده دیده 
نمی شود؛ به طوری که درصد پیشرفت برخی از طرح های 

پتروپاالیشگاهی تأیید شده صفر و برخی دیگر بسیار اندک 
بوده است.شرایط فعلی به وجود آمده در ساخت این واحدها 
و نب��ود عزم جدی برای پیش��رفت کار این تصور را ایجاد 
می کند که دولت س��یزدهم نیز همچون دولت گذش��ته 
جدیتی در قطع خام فروش��ی منابع نفت��ی و حفظ منابع 
ملی این کش��ور ندارد، در غیر این صورت باید با پیگیری 
شبانه روزی و جهادی موانع پیش روی این طرح ها را بردارد 
و در صورت مشاهده کم کاری از سوی هر یک از صاحبان 
طرح ها و نبود توانایی برای تکمیل آن ها، همانطور که در 

قانون هم پیش بینی شده مجوز آن طرح را لغو کند.
بایدشرکتملیصنایعپاالیشیوپتروشیمیتشکیل ���

شود
نماینده مردم مسجدسلیمان و اللی و هفتگل و اندیکا در 
مجلس ش��ورای  اسالمی در این خصوص گفت: صنعت 
نفت دنیا در دو دهه اخیر به دالیل مختلفی به سوی ادغام 
صنایع پتروشیمی و پاالیش حرکت کرده است در کشور 
ما نیز توس��عه صنایع پاالیشی و پتروشیمی جهت تأمین 
پایدار انرژی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز از اهداف 
همیشگی سیاست های کلی نظام و اسناد باالدستی است 
اما در حقیقت، هم افزایی در نظام برنامه ریزی و توسعه دو 
صنعت پاالیش و پتروش��یمی مطلوب نیس��ت و این امر 
برای هر دو صنعت چالش هایی را ایجاد کرده اس��ت.وی 
با بیان اینکه طرح های متعددی درخصوص تغییر ساختار 
وزارت نفت و ش��رکت های تابعه آن در مجلس ش��ورای 
اس��المی در دست بررسی است، افزود: در جریان بررسی 
طرح ه��ا هم موکدا اص��رار دارم تمامی طرح ها به صورت 
یکپارچ��ه بر مبنای اصول صحیح حکمرانی طبق قوانین 
باالدستی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد، در این میان 
آنچه باید مورد توجه واقع ش��ود این است که اگر توسعه 
هر یک از این صنایع به صورت مجزا محقق شود، سبب 
عدم توسعه متوازن پتروشیمی کشور و پایین بودن حاشیه 
سود پاالیشگاه های کشور به دلیل تمرکز بر تأمین سوخت 
می ش��ود.عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: این 
طرح و سایر طرح های مشابه چنانچه ضمن رفع ایرادات، 
برهم افزایی در برنامه ریزی، تنظیم گری، سیاس��تگذاری، 
تسهیل گری و ارائه خدمات تمرکز کنند در نهایت مشروط 
ب��ه استانداردس��ازِی مولفه های عملی طرح، به توس��عه 
پاالیشگاه های کشور در قالب پتروپاالیشگاه و ارتقاء سطح 
تکنول��وژی در آن ها، جلوگی��ری از هدررفت مواد و تولید 
محص��والت با ارزش افزوده بیش��تر و در نهایت افزایش 
س��ودآوری در مجموعه های یکپارچه صنایع پاالیشی و 

پتروشیمی منجر خواهد شود.

س��خنگوی صنعت برق در برنام��ه »پایش« با عنوان 
»تعری��ف الگ��وی مص��رف اس��تاندارد و راهکارهای 
رس��یدن به آن« گفت: خوشبختانه سال گذشته بدون 
خاموش��ی، با مشارکت مردم و هماهنگی خوب وزارت 
نفت و نیرو سپری شد.به گزارش مهر مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت برق در برنامه »پایش« با 
عنوان »تعریف الگوی مصرف استاندارد و راهکارهای 
رس��یدن به آن« گفت: خوشبختانه سال گذشته بدون 
خاموش��ی، با مشارکت مردم و هماهنگی خوب وزارت 
نفت و نیرو سپری شد، پروژه ی تکمیل مخازن سوخت 
مایع نیروگاه ها در حال پیگیری است، حدود ۵۸ درصد 
از نیروگاه های کش��ور از س��وخت مایع پر و این روند 
باید تا پایان آذر ماه ادامه داش��ته باش��د تا در زمستان 
با مشکلی مواجه نش��ویم.وی در ادامه بیان کرد: اقدام 
مهم تر، بحث استفاده ی درست از منابع انرژی است که 

بخش��ی از آن، مربوط به وظایف وزارتخانه می شود که 
با هدف مصرف کمتر س��وخت، باید از نیروگاه های پر 
راندمان اس��تفاده شود، بخش دیگر نیز مربوط به مردم 
و مصرف مشترکین است؛ اگر مشترکین بتوانند تا ۱۰ 
درصد در مصرف ب��رق صرفه جویی کنند بیش از ۷۰ 
میلیون متر مکعب کاهش مصرف را شاهد خواهیم بود 
و بخ��ش مهمی از ناترازی گاز در زمس��تان برطرف و 
می توانیم امید وارد باشیم زمستانی بدون خاموشی پیش 
رو اس��ت.این مقام مسئول در وزارت نیرو سپس اظهار 
کرد: بزرگترین هماهنگی، بخ��ش نیرو و وزارت نفت 
در این بخش است؛ مس��ئله ی دیگر مربوط به وزارت 
صمت است که یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی 
محسوب و باید تدابیری برای این موضوع انجام شود. 
بخ��ش عمده ی دیگر، صرفه جویی در بخش تجاری 
و خانگی اس��ت؛ هم��کاران در وزارت نفت تدابیر ویژه 

ای برای تعرفه های پیش بینی کرده اند.رجبی مشهدی 
همچنی��ن بی��ان ک��رد: وزارت نیرو در ابت��دای دولت 
سیزدهم، برنامه ای بلند پروازانه تدوین کرد که ۳۵ هزار 
م��گاوات واحد نیروگاهی جدی��د تعریف و ایجاد کند و 
از این مقدار ۱۰ ه��زار نیروگاه تجدید پذیر پیش بینی 
کردی��م، عالوه بر این تفاهم نام��ه ای با وزارت صمت 
امضا کرد که خوشبختانه آن را مجلس شورای اسالمی 
در قان��ون مانع زدایی محکم ت��ر و واضح تر پیش بینی 
کرده، در این قانون هم از ۱۰ هزار مگا وات نیروگاهی 
که وزارت صمت به صنایعی که انرژی بر هستند تکلیف 
می کند که حدود ۱۰۰۰ مگابات آن تجدید پذیر هستند؛ 
خوشبختانه استقبال خوبی در این زمینه از جانب صنایع 
شده است.وی در ادامه ابراز کرد: در برنامه ای که گفته 
ش��د، ۱۸۳ مگاوات نیروگاه حرارتی پیش بینی ش��ده 
و تا پایان س��ال این عدد به ۱۰۰۰ مگاوات می رس��د؛ 

صنایع کشور برای فصل زمستان حداقل ۵۰۰ مگاوات 
آمادگی دارند. همچنین برای تابس��تان س��ال ۱۴۰۲، 
۱۴۰ برنام��ه برای س��ال دوم دولت پیش بینی ش��ده 
اف��رادی که نیروگاه حتی تجدید پذی��ر احداث کنند از 
محدودیت ه��ای مصرف مس��تثنی و می توانند برق را 
به صورت پایدار مصرف کنند.س��خنگوی صنعت برق 
همچنین گفت: عمده ی نیروگاه های در دست احداث، 
توس��ط بخش خصوصی تأسیس می شود؛ حتی وزارت 
نیرو برای اس��تفاده از پتانسیل های این بخش در حوزه 
گاز سایت های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده 
است. در سال گذشته ظرفیت توسعه ی نیروگاهی وارتقا 
ظرفیت نیروگاه موجود به ۶ هزار مگاوات رسید که در 
صنعت برق بی سابقه بوده و در حال آماده سازی برای 
افزایش این مقدار ب��ه ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه 

جدید برای سال ۱۴۰۲ هستیم.

ضرورت حکمرانی یکپارچه در حوزه انرژی

پول های پارک شده به بازار سرمایه می آید
بورس به شدت جذاب خواهد شد

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب همراه 
باش��د.به گزارش مهر، وقتی موج فروش در یک بازار به راه می افتد، همه افراد 
فعال در آن بازار پا پس کشیده و این وضعیت به شدت و سرعت و در همه بازار 
اتفاق می افتد، البته همیشه برخی از نمادها استثنا بوده و با فعالیت بازارگردان های 
حرفه ای می توانند حتی در بازار نزولی هم نمادی را سبز رنگ نگه دارند اما این 
اتفاق هم تنها در نمادهایی اتفاق می افتد که ارزش بازار کمی دارند.بازار سرمایه 
ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و در هفته های اخیر با ریزش های پی در پی 
مواجه ش��ده است، اما این ریزش ها به معنای این نیست که قرار است همیشه 

وضعیت بورس همین گونه باشد.
تئوریاقتصادیوارنبافت ���

برخی از سرمایه گذاران بورس تنها وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کرده و با 
پیش بینی وضعیت بنیادی یک سهم را خرید یا فروش می کنند، البته این نوع 
افراد همیشه گزارش های ماهانه شرکت ها را بررسی کرده و به صورتمالی های 
شرکت به ویژه صورتمالی ۶ ماهه و یک ساله نگاهی ویژه دارند و آن قدر این 
کار را تکرار کرده که به یک مهارت ذاتی در این امر رسیده و می توانند بهتر از 
تکنیکالیست ها قیمت سهم را در آینده پیش بینی کنند.نگاه کردن بورس از نگاه 

بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر برای افرادی ممکن است که سرمایه 
کالن داشته و به صورت هدفمند سهمی را خرید یا فروش می کنند، البته افرادی 
نیز هس��تند که با سرمایه خرد نگاه بنیادی به یک سهم داشته و توانسته اند در 

مدتی نه چندان طوالنی سرمایه خود را ۱۰ تا ۳۰ برابر کنند.
بورسبهشدتجذابخواهدشد ���

افراد حرفه ای و با تجربه بورس همیش��ه س��ابقه ریزش و رویش های بورس را 
داش��ته اند، از سال آخر دولت اصالحات گرفته تا سال آخر دولت احمدی نژاد و 
روحانی، این نوع افراد به هیچ وجه با ریزش بورس از بازار دل نکنده و همیشه 
منتظر س��ودهای کالن بازار هستند، اما نکته اینجاست این افراد یا وارد مقوله 
سهامداری عمده شده اند و نوسان یک تا چهار ساله بورس در تصمیمات آنها مؤثر 
نیست و یا فعالیت بین بازاری را آموخته و در دوران رکود و ریزش استراتژی های 
مختلف برای معامالت دارند.همیشه بعد از رسیدن قیمت ها به حمایت های مهم 
و زمانی که قیمت ها به شدت جذاب می شود، سازمان بورس و دولت برای بورس 
چاره اندیشی کرده و به یک باره بازار با تغییر وضعیت مواجه می شود، حقیقت این 
است که بازار سرمایه ای که دولت ۷۴ درصد در آن سهم دارد نیز تنها به اظهارات 
دولتمردان توجه نکرده و به دنبال سود و زیان خود است، یعنی بازار همیشه دنبال 

ارزش ذاتی بوده و زمانی که ارزش ذاتی بازار به مکان دلخواه برسد، حقوقی ها 
پی در پی وارد ش��ده و در حال خریداری سهم ها هستند.بازار سرمایه برای فتح 
قله سرسخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باید مؤلفه های بنیادی به ویژه نرخ 
بهره را در حال تغییر اساسی ببیند، اما با همین وضعیت و با همین نرخ بهره بازار 
می تواند یک صعود خوب تا ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد داشته باشد که 
پیش بینی می شود در هفته های آتی رخ دهد. البته وضعیت بازار سرمایه در کالن 
وابستگی به عوامل مختلف دارد و این پیش بینی برای زمانی است که وضعیت 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مانند امروز باشد.
آیابورسبهکفرسیدهاست؟ ���

برخی از کارشناس��ان کف بازار را در مح��دوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد 
طرح ریزی کرده و برخی دیگر معتقدند کف بازار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد اس��ت، اما واقعیت آن است که نمی توان کف دقیقی برای شاخص کل 
معین کرد، ش��اید کف ش��اخص همین محدوده امروز باشد به شرطی که با 
رایزنی س��ازمان بورس و دولت مؤلفه های بنیادی بازار به شدت جذاب شود، 
پس می توان بورس به شدت جذاب می شود به شرط اینکه مؤلفه های بنیادی 

بازار به شدت جذاب شود.
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شهرستان

عضویت مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان در شورای حفاظت از منابع آب

با حکم استاندار س��منان، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اس��تان به عنوان »عضو شورای 
حفاظت از منابع آب و کارگروه س��ازگاری با 

کم آبی استان« منصوب شد.
در حک��م صادره از س��وی س��ید محمدرضا 
هاش��می، اس��تاندار س��منان خطاب به سید 
محمد حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان س��منان آمده است: »در 
اج��رای تصویب نامه هی��ات محترم وزیران 
با موضوع دس��تورالعمل تش��کیل ش��ورای 
حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کارگروه ملی 
س��ازگاری با کم آبی، جناب عالی به عنوان 
عضو این شورا منصوب می شوید. امید است 
ب��ا عنای��ت خداوند متعال و تح��ت توجهات 
حضرت ولیعصر)عج(، منویات و فرمایش��ات 
مقام معظ��م رهبری)مدظله العالی( و اهتمام 
به برنامه های دولت مردمی حضرت آیت اهلل 
رئیسی و با رعایت دقیق ضوابط و مقررات در 
جهت انسجام و پیگیری اجرای قوانین مرتبط 
با تحقق س��ازگاری با کم آبی، تعادل منابع و 
مصارف و حفاظت از منابع آبی اس��تان اقدام 
نمائید. هماهنگی با دبیرخانه شورای حفاظت 
از منابع آب و کارگروه س��ازگاری با کم آبی 
استان)ش��رکت آب منطقه ای س��منان( در 
برگزاری جلسات و پیگیری و اجرای مصوبات 

مورد توصیه و تاکید می باشد.«

افزایش تعامالت درجهت تأمین 
زیرساخت ارتباطی اماکن گردشگری 

استان گلستان 
دردیدار مدی��ر مخابرات منطقه گلس��تان با 
مدی��ر کل می��راث فرهنگی وگردش��گری 
اس��تان برافزایش تعامالت در راستای تأمین 
زیرس��اخت های ارتباطی اماکن گردشگری 
تأکید ش��د دکتر غالمعلی شهمرادی ضمن 
اعالم این خبر گفت: در دیدار با جواد ساوری 
مدیر کل میراث فرهنگی وگردشگری استان 
با تأکید برآمادگی مخابرات در تجهیز امکان 
گردشگری به زیرساخت های ارتباطی ایمن 
وب��ا کیفیت ، راهکاره��ای افزایش تعامالت 

بررسی شد .
وی اف��زود : فیبررس��انی به جزیزه آش��وراده 
وتوس��عه ارتباطات مخابرات��ی در این منطقه 
از مباحثی بود ک��ه در این دیدار مورد گفتگو 
وتبادل نظر بوده وابراز امیدواری کرد با ایجاد 
همکاری های بیشتر در راستای تأمین وایجاد 
زیرساخت های مناسب مخابراتی ، مخابرات 
بتواند نقش خود را در زمینه جذب توریس��ت 

وتوسعه صنعت توریسم به خوبی ایفا نماید.

سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت:نمایشگاه،مظهر تکنولوژی های 

به روز و نوین است،
علیرضا کش��انی در حاش��یه نمایش��گاه بین 
الملل��ی صنعت برق اصفه��ان در گفت و گو 
اختصاصی با  کارشناس خبر شرکت  با اشاره 
به ادغام عل��م و صنعت گفت:خوش��بختانه 
درعرص��ه صنعت دس��تاورد های خوبی طی 
سال های گذشته تاکنون کسب شده است، و 
این را می توان حاصل ادغام دانش و صنعت 

دانست.
وی همچنین تصریح کرد: امروز ما در تامین 
وتجهیزقطعات توانس��ته ایم ب��ه خودکفایی 
کامل برس��یم ب��ه طوریکه تمام وس��ایل و 
امکانات صنعت برق در داخل کش��ور تولید و 

ساخته می شود.
وی در ادام��ه افزود:صنع��ت ب��رق می تواند 
نیازهای این حوزه را در کش��ور برطرف کند 
و دیگ��ر نیاز به تامین قطعات یا تجهیزات از 

خارج از کشور نداریم.
کشانی در ادامه متذکر شد:برخی از تکنولوژی 
های روز صنعت برق نیزتوس��ط مهندس��ان 
ایرانی در حال س��اخت است و می توان این 
نوی��د را داد که صنعت برق در بخش تولید و 
توزیع دارای کیفیت خوب��ی در ارائه خدمات 

است.
وی در بخش��ی دیگر از صحبت های خود با 
بیان اینکه مردم در تابستان توانستند, مدیریت 
مصرف داش��ته باش��ند، گفت:خوشبختانه با 
مدیریت مصرفی که از سوی مردم به عنوان 
مشترک انجام شد توانس��تیم پیک تابستان 
را به خوبی و با کمترین مش��کل پش��ت سر 

بگذاریم.
وی در ادام��ه افزود: باتوجه به اینکه بیش��تر 
نیروگاه های تامین برق حرارتی هس��تند در 
زمس��تان نیاز بیش��تری به تامین انرژی گاز 
است به همین منظور مردم بایستی در مصرف 
همانند تابستان مصرف خود را مدیریت کنند

حفر و تکمیل ۵۷ حلقه چاه های نفت و 
گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور 

 مع��اون مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری 
ای��ران در عملیات حف��اری  گفت: با تالش 
ش��بانه روزی کارکنان عملیاتی این شرکت 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون ۵۷ حلقه چاه 
های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی 

کشور حفر و تکمیل شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ایران،  مس��عود افشار افزود: از این تعداد چاه 
۶ حلقه توس��عه ای، ۴ حلقه اکتشافی و ۴۷ 
حلق��ه تعمیری بوده اس��ت   وی اظهار کرد:  
۴۲ حلقه از چاه های حفر ش��ده در گس��تره 
عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 
۷ حلقه در شرکت نفت فالت قاره،  ۵ حلقه 
در پروژه های ش��رکت مهندس��ی و توسعه 
نفت و ۳ حلقه در اجرای طرح های مدیریت 
اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران حفاری و 
تکمیل نهایی گردید.  افشار با بیان اینکه در 
این مدت  ۶۲ دکل حفاری ناوگان ش��رکت 
در نقاط مختلف کشور در مدار عملیات قرار 
داش��ته است، گفت: در این دوره  ۴۴ هزار و 

۷۴۳ متراژ  حفاری به ثبت رسید.

 بدون برنامه ریزی محکوم 
به شکست هستیم

شهردار کالنشهر اهواز گفت: اگر اطالعات 
و آمار درس��تی برای برنامه ریزی نداش��ته 
باشیم محکوم به تصمیم گیری های روزانه 
هس��تیم در واقع به جای برنامه ریزی دچار 
برنامه روزی خواهیم ش��د. رضا امینی امروز 
پنجش��نبه پنجم آبان ماه در حاشیه سومین 
نشست معاونین برنامه ریزی کالنشهرهای 
کش��ور و مراکز استان ها و همچنین دومین 
همایش ملی آمار و برنامه ریزی در مدیریت 
ش��هری در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: 
آم��ار و اطالعات توصیف��ی و مکانی الزمه 
برنامه ریزی با رویکرد نتیجه گرا است. وی 
افزود: در مدیریت شهرداری های امروز که 
به عنوان موجود زنده در حال رش��د، تکاپو، 
زایش و رویش هس��تند داش��تن برنامه یک 
الزام اس��ت و ای��ن الزام داش��تن چابکی و 
چاالکی مدیریت و کارکنان شهرداری است 
و بای��د تالش کنیم نقش آم��ار و اطالعات 
صحیح ب��رای تصمیم گیری ه��ا در برنامه 
ریزی ها برجسته ش��ود. شهردار اهواز ادامه 
داد: اگر اطالعات و آمار درستی برای برنامه 
ریزی نداش��ته باش��یم محکوم ب��ه تصمیم 
گیری های روزانه هس��تیم در واقع به جای 
برنامه ریزی دچار برنامه روزی خواهیم شد. 
امینی عنوان کرد: این همایش برگزار ش��د 
تا از تجارب ش��هرداری های دیگر استفاده 
ش��ود، مدیرانی در س��طح ملی دعوت شدند 
که رییس مرکز آمار ایران و معاون سازمان 
برنامه و بودجه کشور و مدیران استانی مرتبط 
و همچنین مدیران شهرداری دعوت شدند. 
تا با برگزاری نشست های تخصصی در کنار 

این همایش بتوانند تبادل تجربه کنند.

شرکت گاز استان گیالن موفق به کسب 
رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی 
جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن درخصوص دریافت تندیس جشنواره 
ش��هید رجایی، اظهار داش��ت: این جایزه به 
جهت عملکرد شایس��ته در زمینه گازرسانی 
و ارائ��ه خدمات ارزنده به مردم، به ش��رکت 
گاز اهدا ش��ده است.وی با قدردانی از همت 
و ت��الش کلیه کارکنان ش��رکت گاز در راه 
کسب این افتخار بزرگ گفت: یک سازمان 
با فعالیت و مش��ارکت همه نیروهای خود به 
موفقیت می رسد و بی تردید یکایک پرسنل 
در کس��ب این جای��گاه برتر نق��ش آفرین 
بوده اند.جمال نیکویی با قدردانی از نگاه ویژه 
مسئولین این جش��نواره به عملکرد شرکت 
گاز اظهار داش��ت: برگزاری جشنواره شهید 
رجایی موج��ب ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء 
سطح کمی و کیفی عملکرد سازمان ها شده 

است.

اجرای اقدامات زیرساختی در سطح 
ملی جهت توسعه شهر رشت

س��ید امیر حسین علوی ش��هردار رشت در 
جلسه با معاون ارتباطات و پیگیری ریاست 
مجلس شورای اسالمی، حمایت مجلس از 
ش��هرداری رشت در راستای اجرای اقدامات 
زیرساختی در سطح ملی جهت توسعه شهر 
رشت را خواستار شد و گفت: باور داریم که با 
استفاده از ظرفیتهای ملی می توان کمبودها 
و عق��ب ماندگیهای ش��هر را در حوزه های 
مختلف زیرس��اختی و عمرانی جبران کرد.
ب��ه گزارش واحد خبر مدیری��ت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت جلسه ای با 
حضور قاسم یکله معاون ارتباطات و پیگیری 
ریاس��ت مجلس ش��ورای اس��المی، مجید 
عزیزی رئیس ش��ورای اسالمی شهرستان 
رشت در دفتر سید امیر حسین علوی شهردار 

رشت برگزار شد

اخبار

پروین حسینی :س��ازمان ها و دستگاه های 
دولت��ی می توانند در صورت پرداخت حقوق 
کارکنان خود از طریق بانک قرض الحسنه 
مهر ای��ران، به آن ها امتی��از وام تخصیص 
دهندب��ه گزارش تایماز نی��وز،  با عنایت به 

مج��وز خزانه داری کل کش��ور )با ش��ماره 
۵۵۱۳۶۵۶۰ به تاری��خ ۱۱/ ۰۷/ ۱۴۰۱( به 
شرکت ها و سازمان های دولتی برای پرداخت 
حقوق پرس��نل خود از طری��ق بانک های 
قرض الحسنه، بانک قرض الحسنه طرحی 

با عنوان »مهریار« را ارائه کرده اس��ت. در 
ط��رح مهریار، اعتباری معادل ماهانه ۳ تا ۵ 
درصد مجموع حقوق واریزی به صورت وام 
قرض الحسنه ۴ درصد با اقساط ۱۸ ماهه به 
کارکنان آن س��ازمان تعلق خواهد گرفت. 

افزون بر این، همه پرسنل به صورت رایگان 
بیمه عمر خواهند شد. همچنین کارکنان آن 
سازمان می توانند از سایر مزایای این طرح 
نظیر ط��رح اندوخته اجتماع��ی، کاالکارت 
)بدون نیاز به ایجاد معدل حساب( و پرداخت 

اقس��اطی بیمه ها نیز بهره مند شوند.) روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران(

بانک قرض الحسنه مهر ایران به کارکنان سازمان های دولتی وام می دهد 
مزیت نسبی بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور افزایش یافت 

توجه به سالمت کارکنان در دوران کرونا با هدف خدمت به مردم
مش��هد مقدس س��میرا رحمتی-مدیرعامل ش��رکت گاز 
خراسان رضوی گفت: توجه به سالمت کارکنان در دوران 
پاندمی کرونا موجب خدمت رس��انی بهتر و بدون توقف 

صنعت گاز به مردم شد.
حس��ن افتخاری در نشست تخصصی مهندسی بهداشت 
صنعتی با رویکرد بررسی و واکاوی چالش های پیش رو 
در کنترل بیماری های واگیردار که با حضور س��یدجالل 
نورموس��وی سرپرست HSE ش��رکت ملی گاز ایران و 
جمع��ی از مدیران و مس��ئوالن حوزه بهداش��ت و درمان 
صنعت گاز در مشهد برگزار شد با تشریح آخرین وضعیت 
گازرسانی در این استان اظهار کرد: خدمت رسانی به زائران 
و مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( نیازمند توجه 

به سالمت کارکنان برای استمرار خدمت رسانی است.
وی افزود: ش��رکت گاز استان خراسان رضوی از شرکت 
های پیش��گام صنعت نفت و گاز کشور است که در زمینه 
تدوین دستورالعمل های بهداشتی در حوزه های مختلف 
مهندس��ی، بهره ب��رداری و .... و همچنی��ن اجرای طرح 
واکسیناسیون عمومی کارکنان در کوتاه ترین زمان ممکن 

اقدام کرد.
وی افزود: اولین نشس��ت کمیته س��المت ش��رکت گاز 
خراس��ان رضوی در ۱۴ بهمن ماه س��ال ۹۸ همزمان با 
زمزمه های ش��یوع کرونا در کش��ور چین برگزار شد. در 
این جلس��ه و در آن مقطع زمانی تصمیم گرفتیم نس��بت 
به استفاده از دس��تگاه ضدعفونی کننده در محل ورودی 
رستوران اداره اقدام کنیم. واقعیت این است که در ابتدای 

شیوع کرونا اصال کسی نمی دانست باید چه کاری انجام 
ده��د. برای همین تصمیم گرفتیم با انتش��ار فراخوانی از 
همکاران درخواس��ت کنیم تا فرصت ه��ا و چالش های 
کرونایی بخش های مختلف ش��رکت را تش��ریح کنند و 

برای آن راه حل پیشنهاد دهند.
به گفت��ه افتخاری،آم��وزش و فرهنگ س��ازی، اقدامات 
اجرایی و بهداشتی، تقویت و تغییر در روندکاری و اقدامات 
مس��ئولیت های اجتماعی بخش��ی از محورهای فعالیت 
شرکت گاز خراسان رضوی در دوران شیوع کرونا بود که 

به بهترین شکل ممکن اجرا شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراس��ان رضوی تصریح کرد: در 
دروان کرونا توزیع اقالم بهداش��تی، تهیه فالس��ک، تب 
سنج، گندزدایی روزانه، تعیین فاصله اجتماعی در خدمت 

رسانی با هدف سالمت کارکنان انجام شد.
افتخ��اری یادآور ش��د: ش��رکت گاز خراس��ان رضوی در 
راستای مس��ئولیت اجتماعی توانست در دوران اوج کرونا 
سه بیمارستان امام رضا)ع( و قائم مشهد و بیمارستان امام 
حسین)ع( تربت حیدریه را در کوتاه ترین زمان ممکن به 

شبکه گاز متصل و آماده خدمت رسانی به بیماران کند.
وی گف��ت: در مورد طرح واکسیناس��یون نیز با همکاری 

خوب دانشگاه علوم پزشکی مش��هد و سازمان بهداشت 
صنعت نفت کشور در تابستان ۱۴۰۰ ابتدا کارکنان بخش 
های پیمانکاری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم واکسینه 
شده و در فاصله کمتر از دو ماه نیز واکسن کرونا به تمام 
همکاران تزریق شد. یکی دیگر از اقدامات قابل اشتراک 
گذاری شرکت گاز خراسان رضوی تشکیل کمیته ای برای 
پیگیری احوال همکاران در دروان کرونا بود. به این شکل 
که نیاز همکاران در دوران کرونا اعم از دارو یا دس��تگاه و 
پزشک متخصص عفونی با هماهنگی و همکاری بهداشت 

و درمان منطقه شمال شرق پیگیری و انجام شد.
افتخ��اری تصریح کرد: حاصل تمام این اقدامات کس��ب 
نشان سیب سالمت با نمره ۱۰۰ از دانشگاه علوم پزشکی 
مش��هد در اجرای دستورالعمل های بهداشتی و مهم تر از 
آن س��المت کامل تمام کارکنان ش��اغل در بخش های 
مختلف پیمانکاری، مشاور و رسمی در حال حاضر و بعد از 

سپری شدن دوران کرونا است.
گفتنی است، نشست تخصصی مهندسی بهداشت صنعتی 
با رویکرد بررسی و واکاوی چالش های پیش رو در کنترل 
بیماری های واگیردار به مدت دو روز و به میزبانی شرکت 
گاز اس��تان خراس��ان رضوی در مش��هد برگزار می شود. 
برگزاری کارگاه آموزش��ی با موضوع تاثیر رعایت ش��یوه 
نامه های بهداش��تی در س��المت کارکنان و راهکارهای 
به روز کنترل ش��رایط ارگونومی محیط کار در دورکاری 
شیوع بیماری های واگیردار بخشی از این نشست دو روزه 

است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی

حفظ روند سودآوری و فروش در شرکت عظیم فوالد مبارکه
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه عنوان کرد؛ 

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: 
این ش��رکت در ۳ ماهه نخست سال جاری 
۲۰۶،۹۲۰ میلیارد ریال س��ود خالص کسب 
نموده ک��ه این رقم در ۶ ماهه نخس��ت به 
۳۲۲،۴۱۴ میلی��ارد ریال رس��یده اس��ت که 
نش��ان  دهنده حفظ سودآوری در حد مطلوب 

نسبت به رقبای داخلی و خارجی است.
مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی فوالد 
مبارکه اظهار کرد: این ش��رکت در ش��رایط 
رک��ودی حاکم بر بازار، در ۶ ماهه نخس��ت 
س��ال جاری موفق به ف��روش ۳،۹۴۷،۲۸۸ 
تن محصوالت فوالدی ش��ده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۰ درصدی 

داش��ته اس��ت. وی افزود: از نظر ریالی نیز 
درآم��د فروش ب��ه ۸۰۴ هزار میلی��ارد ریال 
رس��یده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۲۲ درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ شرکت تا 
پایان سال جاری با فروش ۸،۴۰۰،۰۰۰ تن 
محصول، درآمدی حدود ۱،۶۰۰ هزار میلیارد 
ریال را کسب خواهد کرد که نسبت به سال 
مالی قبل ۱۰ درصد افزایش خواهد داش��ت. 
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنش��ان کرد: فوالد مبارک��ه در ۳ ماهه 
نخست س��ال جاری ۲۰۶،۹۲۰ میلیارد ریال 
س��ود خالص کس��ب نموده که این رقم در 
۶ ماهه نخس��ت به ۳۲۲،۴۱۴ میلیارد ریال 

رسیده اس��ت؛ این روند نش��ان دهنده حفظ 
س��ودآوری در حد مطلوب نسبت به رقبای 
داخلی و خارجی اس��ت. وی اذعان داش��ت: 
یکی از ویژگی های بارز شرکت فوالد مبارکه 
پرداخت سود تقس��یمی مصوب در کم ترین 
زمان به س��هامداران مخصوصاً سهامداران 
حقیقی اس��ت، به طوری که سود سهامداران 
حقیقی در تاریخ ۲۰ شهریورماه پرداخت شده 
است. کویتی با بیان این که سود سهامداران 
حقوقی نیز در مهلت قانونی مقرر ماده ۲۴۰ 
قانون تجارت واریز خواهد شد، تصریح کرد: 
فوالد مبارکه در تاریخ ۳۰ مهر س��ال جاری 
اقدام به ثبت افزایش سرمایه مصوب مجمع 

عمومی فوق العاده ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ نموده 
و بدین ترتیب سرمایه اسمی شرکت از ۲۹۳ 
هزار میلیارد ریال به ۵۳۰ هزار میلیارد ریال 
رسیده است. وی ابراز داشت: شرکت فوالد 
مبارکه در نظر دارد به منظور تأمین بخشی 
از س��رمایه در گردش م��ورد نیاز طرح های 
توسعه، اقدام به تأمین مالی از طریق بورس 
اوراق بهادار تهران به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد 
ریال نماید. معاون اقتصادی و مالی شرکت 
فوالد مبارکه در پایان عنوان کرد: شرکت در 
راستای دست یابی به سودآوری پایدار برای 
س��هامداران، پروژه احداث نورد گرم ۲ را در 
دس��ت اجرا دارد؛ همچنین به منظور تأمین 

پایدار انرژی برق، پروژه احداث نیروگاه ۹۱۴ 
مگاواتی س��یکل ترکیب��ی و ۶۰۰ مگاواتی 
نیروگاه خورش��یدی را در دست اجرا دارد که 
تا پایان ش��هریورماه ۱۴۰۱، پیش��رفت قابل 

توجهی داشته است. 

 تجلیل و قدردانی رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان گلستان از رابطین آماری 
دستگاههای اجرایی استان و همکاران حوزه 
معاونت آمار و اطالعات س��ازمانبه مناسبت 
هفته آم��ار و برنامه ریزی ،مهندس عابدی 
رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
استان گلستان از رابطین آماری دستگاههای 

اجرایی و هم��کاران حوزه معاون��ت آمار و 
اطالعات،با اهدای ل��وح تجلیل و قدردانی 
نمود.مهن��دس عاب��دی رئی��س س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،ضمن 
تشکر و قدردانی از زحمات کلیه تالشگران 
واحد آم��ار و اطالعات س��ازمان،آمارگیران 
و بازبی��ن هایی که با ای��ن حوزه همکاری 

دارن��د و خدمات ارزن��ده ای که با همت و 
تالش خود،در اختیار مدیران،سیاستگذاران 
و برنامه ریزان و پژوهشگران قرار می دهند 
و همچنی��ن عملکرد ح��وزه معاونت آمار و 
اطالعات سازمان را بسیار مثبت و مطلوب 
ارزیابی نمود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان گلستان با اشاره به تاکید دکتر 

میرکاظمی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور به هوشمندسازی اطالعات و مکانیزه 
نمودن آمار در جلسه روز آمار تصریح کرد:به 
طریقی هوشمندانه،داده ها و اطالعات را ثبت 
نموده و به صورت صحیح و شفاف ترسیم و 
دریافت نماییم تا در افق طرح و برنامه های 

توسعه استان واقعی تر و عملیاتی تر باشد.

تجلیل و قدردانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان از رابطین آماری دستگاههای اجرایی استان

اوقاف به دنبال زیارت سهل وآسان است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه خراس��ان رضوی گفت: 
یکی از اقدامات ما کمک به زیارت س��هل و 
آسان است و این امامزادگان آثار فرهنگی و 

معنوی بسیاری در جامعه دارند.
حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده 
در نشست هم اندیشی معاونین و مشاورین 
زیارت اس��تانداری های کل کشور با اشاره 
به توفیق خدمتگذاری ۳۰۴ بقعه متبرکه در 
استان، افزود: زیارت جامعه کبیره یادگار امام 
ه��ادی)ع( به عنوان ی��ک درس بزرگ امام 

شناسی است.
وی  ادام��ه داد : اگر از ای��ن زیارت بگذریم 

چند صفحه بع��د صلوات جامعی وجود دارد، 
ابومحمدعب��داهلل ب��ن محمد عابد در س��ال 
۱۲۵۵ می گوید: محضر امام عس��کری)ع( 
رفتم و عرض کردم چگونه بر پیامبر گرامی 
اس��الم)ص( و اوصی��ای ایش��ان صل��وات 
بفرس��تم و امام این صلوات را ذکر فرمودند 
و اگر زی��ارت جامعه کبیره ی��ک دوره امام 
شناسی کبیره اس��ت این صلوات یک دوره 

امام شناسی صغیره می باشد.
مدی��ر کل اوق��اف و امور خیریه خراس��ان 
رض��وی با بیان اینکه در ای��ن زیارت بعد از 
نام معصوم ویژگی های شاخص آن معصوم 
را بیان م��ی کند؛ افزود: بق��اع متبرکه یک 

فرصت زیارتی بسیار منحصر به فرد و مراکز 
نش��ر معارف اهل بیت)ع( هستند و مردم با 
هر س��لیقه، گرایش و مس��لک و با هر نگاه 
سیاس��ی و ظاهری به زیارت ام��ام زادگان 
مشرف می شوند. احمدزاده بیان کرد: توسعه 
ه��ای امامزادگان با ن��ذورات مردم و کمک 
ه��ای خیرین بوده اس��ت و آن چیزی که از 
دس��تگاههای دولتی انتظار م��ی رود فراهم 

ساختن و آماده سازی زیرساخت ها است.
وی با اش��اره به نق��ش موثر بق��اع میقات 
الرضا)ع(، در کاه��ش تصادفات، گفت: زائر 
در مسیر مش��هد، دقایقی در ابن امامزادگان 
متوق��ف می ش��ود که ای��ن موجب کاهش 

تصادف��ات م��ی ش��ود و ع��الوه ب��ر ای��ن 
امامزادگان آثار فرهنگی و معنوی بس��یاری 

در جامعه دارند.
مدی��ر کل اوق��اف و امور خیریه خراس��ان 
رضوی با بیان اینکه قشر خاصی به مسجد 
و حس��ینیه می روند ولی همه ب��ه امامزاده 
ها می روند؛ گفت: ش��خصیت های بس��یار 
ارزش��مندی در اس��تان از جمله بانو بی بی 
شطیطه)س(، بانو پسندیده)س( و فضل بن 

شاذان نیشابوری)ره( مدفون هستند.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات ما کمک به 
زیارت سهل و آسان است و یکی از راهکارها 
عهد اخوت بین هیئت های مذهبی مشهدی 

و اس��تان های دیگر و هم��کاری و همدلی 
است.

احمدزاده با بیان اینکه نذورات بقاع متبرکه 
در همین جهت هدایت و مصرف می شود؛ 
افزود: اوقاف از اول س��ال تا پایان س��ال با 
ط��رح های مختل��ف برنامه های��ی را برای 
زائران پیش بینی کرده است، تعطیالت نوروز 
با ط��رح آرامش بهاری، ایام رمضان با طرح 
ضیافت الهی، تابستان با طرح نشاط معنوی، 
مح��رم و صفر با طرح بصیرت عاش��ورایی، 
دهه آخر با طرح قدم های آس��مانی تا امام 
مهربان��ی که همه توس��ط م��ردم و هئیت 

امناهای شاخص انجام می شود.

مانور مشترک جستجو، امداد و نجات در سد طرق مشهد برگزار شد
به منظور آمادگی الزم در مواجهه با سوانح دریایی؛

رئی��س گ��روه مدیری��ت بح��ران، پدافن��د 
غیرعامل و HSE ش��رکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی گفت: مانور جستجو ، امداد 
و نجات، مانور مش��ترک جس��تجو، امداد و 
نجات در س��د طرق مشهد با هدف ارزیابی 
و افزای��ش آمادگی نیروهای این ش��رکت و 
تقویت هماهنگی با دستگاه های ذی ربط در 
حوادث مشابه، مانور مشترک جستجو، امداد 

و نجات در سد طرق مشهد برگزار شد .
 محمد زنگوئی با اش��اره به اینکه این مانور 

همزمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل 
و به همت این ش��رکت برگزار ش��د، اظهار 
ک��رد: به منظ��ور ارتقاء آمادگ��ی و واکنش 
س��ریع و موثر در س��وانح و حوادث مشابه، 
افزایش س��طح کیفی ایمن��ی و هماهنگی 
بی��ن ارگان های مس��ئول؛ مانور مش��ترک 
جس��تجو، امداد و نجات در محل سد طرق 
مش��هد برگزار ش��د. وی گفت: این مانور با 
حضور بیش از صد نفر از مدیران، نیروهای 
عملیاتی و کارشناسان اس��تانداری، شرکت 

آب منطقه ای خراس��ان رضوی، فرماندهی 
نی��روی انتظامی اس��تان خراس��ان رضوی، 
ش��رکت آب و فاض��الب مش��هد، معاونت 
بهداشتی و مراکز بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی مشهد، جمعیت هالل احمر مشهد 
و اورژانس برگزار ش��د، ت��وان تجهیزاتی و 
منابع پش��تیبانی کننده رئیس گروه مدیریت 
بحران، پدافند غیرعامل و HSE ش��رکت 
آب منطقه ای خراس��ان رض��وی ادامه داد: 
سناریو مانور بر مبنای تقویت هماهنگی بین 

بخش��ی و آموزش نیروها برنامه ریزی شده 
بود. در این مانور که در محل سد طرق شهر 
مشهد که یکی از سدهای تامین کننده آب 
شرب می باشد، برگزار شد. وی افزود: شبیه 
س��ازی تهدید آلوده س��ازی آب توسط یک 
موتور س��وار از روستای ده غیبی انجام شده 
و طی عملیات تعقیب و گریز فرد عامل این 
امر پس از مجروح ساختن یکی از نیروهای 
حراس��ت ش��رکت آب منطقه ای خراس��ان 
رضوی، توسط نیروی انتظامی دستگیر شد. 

فرد آسیب دیده توسط نیروهای هالل احمر 
تریاژ ش��ده و آموزش تریاژ و حمل بیمار نیز 

در محل انجام شد.
زنگویی ادامه داد: در قس��مت دوم مانور فرد 
متواری در محزن س��د سقوط کرد و توسط 
نیروهای هالل احمر از غرق ش��دن نجات 
یافته و تحویل نیروی انتظامی شد. همچنین 
ضمن آموزش برپائی چادر و اسکان موقت، 
آموزش احیا نیز برای ش��رکت کنندگان در 

حاشیه مانور برگزار شد.



اخبار
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دستگیری متهمانی که با نشان 
صداوسیما کالهبرداری می کردند

رئیس پلیس سایبری کشور از شناسایی تعدادی 
کالهبردار حرفه ای با شگرد برقراری تماس 
صوتی از بستر پیام رسان های موبایلی و جعل 
نشان صداوس��یما خبر داد.سردار وحید مجید 
اظهار داش��ت: با وصول پرونده های متعددی 
به پلی��س فتا در یکی از اس��تان ها، موضوع 
کالهبردار حرفه ای با شگرد برقراری تماس 
صوتی از بستر پیام رسان های موبایلی و جعل 
نشان صداوس��یما به صورت ویژه در دستور 
کار کارشناس��ان پلیس فتا ق��رار گرفت.وی 
افزود: متهمان این پرونده در برقراری تماس 
صوتی با شهروندان در بستر پیام رسان های 
موبایلی و اعالم برنده شدن در قرعه کشی با 
نشان صدا و سیما اقدام به دریافت اطالعات 
ش��خصی، بانکی و به دنبال آن فعال س��ازی 
س��امانه های بانکداری الکترونیک می کردند 
و در نهایت از حس��اب مالباختگان برداش��ت 
غیرمجاز داشتند.رئیس پلیس سایبری کشور 
ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات 
فنی توسط کارشناس��ان پلیس فتا در نهایت 
متهمان پرونده مورد شناس��ایی قرار گرفتند 
و پس از دریافت مجوزهای قضایی دستگیر 
شدند.وی خاطرنشان کرد: این افراد سودجو 
در تحقیقات به کالهبرداری با ش��یوه مزبور 
اعتراف کردند و  طبق بررسی ها تا کنون ۶۳ 
مالباخته با ارزش ریال��ی حدود چهار میلیارد 
ریال مورد شناس��ایی قرار گرفته است.رئیس 
پلیس فتا فراجا تاکید کرد: برابر اقدامات فنی 
و تخصصی از س��وی واحدهای پلیس فتا در 
اس��تان ها، از ابتدای س��ال جاری تعداد ۱۷۶ 
باند در زمینه کالهبرداری رایانه ای شناسایی 
شدند که در این رابطه ۳۲۹ نفر دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شده است.

نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند 
شهری تهران بهره برداری شد

نخس��تین مرک��ز مدیریت یکپارچه پس��ماند 
شهری )MRF( و ۵۵ غرفه دریافت پسماند 
خش��ک با حضور جمعی از مدیران شهری در 
منطقه کوهک چیتگر به بهره برداری رس��ید.
مراسم بهره برداری از نخستین مرکز مدیریت 
یکپارچه پسماند شهری )MRF( و ۵۵ غرفه 
دریافت پس��ماند خشک در دهمین شنبه امید 
و افتخار با حضور پرویز س��روری نایب رئیس 
ش��ورای شهر تهران، محسن پیرهادی رئیس 
کمیسیون س��المت، محیط زیست و خدمات 
ش��هری، مهدی بابایی ریی��س کمیته ایمنی 
شورای شهر تهران، لطف اهلل فروزنده معاون 
مالی و اقتصاد ش��هری، حسین نظری معاون 
خدمات شهری ش��هرداری تهران، شهرداران 
مناطق ۲۱، ۲۲ و ۵، جمعی از مدیران شهری 
و اصحاب رس��انه در منطق��ه کوهک چیتگر 
واقع در منطقه۲۲ آغاز شد.مدیرعامل سازمان 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران در 
حاش��یه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز اولین مجموعه مدیریت یکپارچه پسماند 
شهری در حریم شهر ایجاد شد.محمد مهدی 
عزیزی افزود: در این مراکز مدیریت پس��ماند 
و تفکیک آنها با اولویت جداس��ازی حداکثری 
پسماند با ارزش در مبدا صورت می گیرد که در 
فاز اول برای ایجاد این مرکز ۵۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد و همچنین از ظرفیت ۱۰۰ 
درصدی بخش خصوصی نیز اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. در این محل پس��ماند مناطق ۲۱، ۲۲ 
و ۵ دریافت می ش��ود و ظرفیت دریافت ۷۵۰ 
تن  پسماند در این منطقه وجود دارد و زباله ها 
پس از پردازش به آراد کوه منتقل می ش��وند.
وی اظه��ار کرد: البته هدف ما این اس��ت که 
اقدامات الزم برای جداس��ازی زباله های تر و 
خشک را در همین منطقه انجام دهیم تا دیگر 
زباله ها به کهریزک نرون��د و برای انجام این 
کار درحال همکاری با بخش خصوصی جهت 
سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی هستیم و در 
بازه زمانی سه تا چهار سال دیگر این کار انجام 
می ش��ود. وی تاکید ک��رد: ۵۵ غرفه دریافت 
پس��ماند خشک در این مرکز وجود دارد که به 
عنوان مش��وق های خوبی برای شهروندان به 
شمار می رود و با ابتکارات صورت گرفته تقریبا 
سه برابر افزایش مراجعه کننده در این غرفه ها 
وجود دارد.مدیرعامل س��ازمان پس��ماند شهر 
تهران با بیان اینکه در غرفه سنتی فقط شوینده 
تحویل شهروندان داده می شد، افزود: اکنون در 
ازای تحویل پسماند خشک گل به شهروندان 
می دهیم و آنها می توانند از هایپر پسماندها نیز 
مواد م��ورد نیاز خود را دریافت کنند همچنین 
در منطق��ه ۱۵ فضایی برای بازی کودکان در 
ازای دریافت پسماند خشک ایجاد شده است 
و مجموع��ه ای در منطقه ۱۰ نیز روزانه ۱ تن 

پسماند خشک دریافت می کند.

میزان مسافران مترو در مهرماه 3۰ 
درصد افزایش یافته است

سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه از افزایش ۳۰ درصدی آمار مسافران 
مترو در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه 
س��ال گذش��ته خبر داد.حامد عباسی نامی با 
اشاره به اینکه آمار مسافری روزانه نسبت به 
ماه قبل حدود ۱۰ درصد افزایش دارد، افزود: 
بر اس��اس آخرین آمار روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ 
هزار جابجایی مسافر با مترو انجام می شود.

وی گفت: در بخش عملیات روزانه ۱۹ ساعت 
به��ره ب��رداری و در مجموع ۲ ه��زار و ۱۲۵ 
حرکت مسافری انجام می شود و پنج ساعت 
نیز کارهای مرب��وط به نگهداری و تعمیرات 
تخصصی انجام می شود.سرپرس��ت شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان 
کرد: ش��رکت بهره ب��رداری متروی تهران و 
حومه ب��ا فعالیت ۲۴ س��اعته تالش می کند 
تا س��فری ایمن را برای مس��افران رقم بزند.
نامی گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش 
مسافری خطوط هفتگانه مترو رصد می شوند 
و در صورت نی��از، قطارهای فوق العاده اعزام 
می کنیم تا از ازدحام مسافران در ایستگاه ها 

جلوگیری شود.

انفجار ساختمان مسکونی در تهران یک 
کشته و ۱۵ مصدوم داشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران گفت: انفجار و آتش سوزی 
یک س��اختمان مس��کونی در بزرگراه شهید 
اشرفی اصفهانی یک کشته و ۱۵ نجات یافته 
داشت.سید جالل ملکی  اظهارداشت: ساعت 
۴:۳۷ بامداد، حادثه آتش سوزی یک ساختمان 
مسکونی در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، 
خیابان خجس��ته پور به سامانه ۱۲۵ اعالم و 
بی درنگ ماموران سه ایستگاه آتش نشانی در 
مدت زمان س��ه دقیقه به محل حادثه اعزام 
شدند.وی افزود: در طبقه آخر یک ساختمان 
هفته طبقه مسکونی و در یک واحد ۷۰ متری 
انفجاری رخ داده بود که منجر به آتش سوزی 
شد.ملکی ادامه داد: آتش نشانان از محل وقوع 
حادثه یک مرد ۴۵ س��اله را خارج کردند که 
به دلیل شدت سوختگی این فرد جان باخت.
س��خنگوی سازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران خاطرنشان کرد: در 
مجموع حدود ۱۵ نفر از ساکنان این ساختمان 
در میان دود غلیظ به سالمت از محل حادثه 
خارج ش��دند.وی علت این حادثه را در دست 

بررسی کارشناسان اعالم کرد.

جزئیات محموله ۵۰ تن آنتی بیوتیک 
وارداتی به کشور

س��خنگوی وزارت بهداشت گفت: توزیع ۵۰ 
تن آنت��ی بیوتیک وارداتی از روز ش��نبه آغاز 
شده و به میزان کافی در دسترس مردم قرار 
می گیرد.پدرام پاک آیین از ورود نخس��تین 
محموله آنتی بیوتیک به کش��ور در س��اعت 
یک و ۳۰ دقیقه بامداد ش��نبه خبر داد و افزود 
: س��اعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد ش��نبه  ۵۰ 
تن محموله دارو  ش��امل س��ه و نیم میلیون 
عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، 
آموکسی سیلین، کوآموکسی کالو، سفکسیم، 
سفالکس��ین و آزیترومایس��ین از طریق هند 
وارد کش��ور می شود.وی گفت: با هماهنگی 
های صورت گرفته توسط وزارت بهداشت و 
وزارت امور خارجه، این محموله بامداد شنبه 
وارد کشور ش��ده و از شنبه وارد شبکه توزیع 
و عرضه دارو می شود.دستیار وزیر بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی همچنین اظهار 
داش��ت: ای��ن محموله با هماهنگ��ی وزارت 
بهداشت و با هدف تنظیم بازار دارو به کشور 
وارد شده اس��ت.پاک آیین ادامه داد: سیاست 
وزارت بهداش��ت، حمایت از تولید داخلی دارو 
ست، اما هر گاه نیاز بازار توسط تولید کنندگان 
تامین نشود، برای تامین این نیاز و تنظیم بازار، 

مجوز وارادات دارو صادر خواهد شد.

واکنش نظام پزشکی به یک شایعه، 
دکتر بهمنی بر اثر تصادف جان باخت

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کل 
کش��ور گفت: دکتر پریسا بهمنی متخصص 
جراحی عمومی براثر تصادف جان باخته است 
و خبر کشته شدن وی توسط ماموران امنیتی 
صحت ندارد.دکتر رضا الری پور افزود: دکتر 
بهمنی عضو سازمان نظام پزشکی زنجان بود 
و بر اساس اظهارات س��ازمان نظام پزشکی 
شعبه زنجان، وی در سانحه رانندگی جان خود 
را از دست داده است و مراسم خاکسپاری این 
مرحومه نیز برگزار ش��د.وی تاکید کرد: البته 
پزش��کی قانونی در حال بررسی مرگ دکتر 
بهمنی است و بزودی نتیجه آن در رسانه ها 
نیز اعالم می ش��ود.الری پور، برخی شایعات 
در م��ورد اینکه دکتر بهمنی  روز چهارم آبان 
در تجمع پزش��کان در مقابل ساختمان نظام 
پزش��کی تهران و در حمله ماموران حکومت 
تیر خورده و در نتیجه کش��ته ش��ده است را 

کذب دانست و آن را تایید نکرد.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:وزیر آم��وزش و پرورش 
گفت: کالس مجازی ش��بکه ش��اد برای 
تکمیل آموزش دانش آموزان ایجاد ش��ده 
اس��تبه گزارش »عصر ایرانیان« .یوس��ف 
نوری امروز درب��اره فعالیت دانش آموزان 

در شبکه شاد اظهار کرد: شبکه شاد اکنون 
امکانات مناسبی دارد که پس از رونمایی از 
قابلیت کالس مجازی در این مقطع کامل 
می ش��ود که البته قابلی��ت ارتقا هم دارد.
وی افزود: قابلیت کالس مجازی ش��بکه 
شاد آماده است و پس از رونمایی در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیرد.وزیر آموزش و 
پرورش خاطرنش��ان کرد: کالس مجازی 
شبکه شاد آزمایشگاه مجازی و لینک های 

وابس��ته دارد که دانش آموزان می توانند 
آم��وزش الزم را دریافت کنند.نوری ادامه 
داد: اگ��ر دانش آموزی در کالس نباش��د، 
می تواند از امکانات این ش��بکه به خوبی 
اس��تفاده کند، در واقع کالس مجازی به 
تکمیل آم��وزش دانش آموزان کمک می 
کن��د.وی در گفت و گو ب��ا خبرنگار گروه 
جامعه ایرنا یادآورش��د: آموزش ترکیبی به 
معل��م اج��ازه می دهد عالوه ب��ر آموزش 

دانش آموزان به صورت حضوری از ش��اد 
به خوبی اس��تفاده کند.به گ��زارش ایرنا، 
دانش آموزان پس از شیوع ویروس کرونا 
از اسفند سال ۹۸سال تحصیلی متفاوتی را 
س��پری کردند، فرآیند آموزش و یادگیری 
پس از ش��یوع وی��روس کرون��ا  به دلیل 
تعطیلی مدارس ناگزیر به فضای مجازی 
منتقل ش��د.بنابراین نیاز به محیطی امن 
برای فعالیت دانش آموزان مورد توجه قرار 

گرفت، در نهایت شبکه دانش آموزی شاد 
در فروردین سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد، 
این ش��بکه هم مانند ه��ر پدیده جدید در 
ابتدای کار با مش��کالتی رو به رو بود که 
به مرور ارتقا و گسترش یافت.سامانه شاد 
در راستای درخواست خانواده ها و معلمان 
برای ایجاد فضای مناس��ب دانش آموزان 
جهت وب گردی، جستجو گر »شادبین« 

را ارائه کرده است.

 کالس مجازی شاد برای تکمیل آموزش است
وزیر آموزش و پرورش:

قطار ملی چه زمانی وارد شبکه مترو می شود؟
قطار داخلی در انتظار تأییدیه نهایی

گروهاجتماعی:قطار ملی در واگن سازی تهران آماده شد. 
برای تولید انبوه باید مجوزهای الزم اخذ شود. مدیرعامل 
شرکت مترو تهران و حومه می گوید تالش مان این است 
که طی یک��ی � دو ماه آینده اخذ کلی تأییدیه قطار ملی 
انجام ش��ود. به گزارش »عصر ایرانی��ان« یک رام قطار 
ملی در کارخانه واگن س��ازی تهران آماده  ش��د.۸۵درصد 
قطعات و تجهیزات قطار ملی تولید داخل است.س��اخت 
قطار داخلی به جای خرید قطار خارجی به  دلیل مشکالت 
اقتصادی و تحریم ها شروع شد. گفته می شود قرار است 
تولید انبوه قطار ملی آغاز ش��ود اما قب��ل از آغاز کار باید 
مجوزهای نهایی اخذ ش��ود.برای اخذ تأییدیه ها، مش��اور 
لهس��تانی برای قطار مل��ی  انتخاب ش��د/ گاهی اوقات 
اتفاقات غیرمنتظره ای پیش می آید. مسعود درستی مدیر 
عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه می گوید 
که  برای اخذ تأییدیه ها، مشاور لهستانی برای قطار ملی  
انتخاب ش��ده بود که یکی از مش��اورهای بنام این حوزه 
در دنیا بش��مار می رود. این مش��اور مراحل ساخت قطار 
ملی را رصد می کند و همزمان تأییدیه مراحل س��اخت و 
طراح��ی آن را صادر می کند. بی��ش از ۷۵ درصد ارزیابی 
و تأییدیه مراحل س��اخت انجام شده است،  تصور ما این 
بود که تا االن باید کار تأییدیه به اتمام می رس��ید. گاهی 
اوقات اتفاقات غیرمنتظره ای پیش می آید که زمان رفت و 
برگشت تعدادی از تأییدیه ها زمان بر می شود. برای مثال 
تصور می کردیم که یک��ی از داکیومنت های قطار ظرف 
یک تا دو هفته تأیید می ش��ود اما بی��ش از دو ماه صدور 
تأییدیه طول کش��ید. این موضوعات خارج از پیش بینی 
و برنامه ریزی بود؛ تمام تالشمان این است که طی یک 
الی دو ماه آینده اخذ کلی تأییدیه قطار ملی انجام شود تا 
از آن ط��رف قرارداد تولید انبوه قطار ملی اجرایی ش��ود.بر 
اساس این گزارش، درحال حاضر ۹۷ دستگاه آسانسور در 
خط��وط ۳، ۴، ۶ و ۷ قابلیت بهره برداری ندارند و منتظر 
اخذ تأییدیه مجوز بهره برداری س��ازمان استاندارد تهران 
هستند و  به زودی نزدیک به ۵۰ درصد از این ۹۷ دستگاه 
آسانسور مورد بهره برداری قرار می گیرند. ۵۰ درصد باقی 
مانده تبدیل به دودسته شده اند،  تعدادی از این آسانسورها 
با اجرای تمهیدات س��اده ای امکان بهره برداری تا پایان 
س��ال را خواهند داشت اما رفع مش��کالت حدود ۱۵ الی 
۲۰ دستگاه آسانسور سخت تر است. زمان بهره برداری از 
۱۵ تا ۲۰ دس��تگاه آسانسور باقی مانده و مدیریت شهری  
تالش می کند  تا اوایل س��ال ۱۴۰۲ این بخش هم وارد 

مدار بهره برداری قرار گیرد.بر اساس این گزارش، مطابق 
ماده ۵۴ قانون برنامه شش��م توس��عه و طی قراردادی که 
س��ال ۹۸ بین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
و شهرداری تهران منعقد ش��د، مراحل طراحی و ساخت 
قطار ملی مترو در دس��تور کار قرار  گرف��ت؛ پروژه ای که 
طی آن سهم ساخت قطعات و تجهیزات قطارهای مترو 
توسط ش��رکت های داخلی به ۸۵ درصد افزایش یافت و 
صرفه جویی ارزی در تولید انبوه واگن های داخلی و کاهش 
۲۰ درصدی قیمت تمام شده ساخت واگن مترو را می توان 
از مهم ترین ثمرات پروژه طراحی و ساخت قطار ملی مترو  
برش��مرد.این قط��ار در نهایت در ۱۹ فروردین ماه س��ال 
گذشته  رونمایی ش��د البته درباره میزان داخلی سازی آن 
اما و اگرهایی وجود داشت؛ مسئوالن شهری دوره سابق 
مدعی بودند میزان داخلی سازی این قطار از ۲۶ درصد به 
۸۵ درصد رسیده است  اما برخی از اعضای شورای ششم 
شهر تهران نظرات دیگری دارند. تشکری هاشمی رئیس 
کمیسیون حمل ونقل ترافیک شورای شهر می گوید آنچه 
به عنوان قطار ملی در دوره گذشته مدیریت شهری رونمایی 
ش��د به جز چند قطعه و تغییر جزئی در فیس قطار، اقدام 
ارزشمندی ندیده ام؛ در واقع این قطار همان قطاری بود که 
در گذشته ساخته می شد و بخش اندکی به آن اضافه شد 
و علی رغم اینکه به طور کامل قطعات آن نیز ۱۰۰ درصد 

ایرانی نبود آن را به عنوان یک دستاورد مطرح کردند که 
بیشتر ش��بیه به یک شو بود و با این حرکت می خواستند 
پوششی برای ناکارامدی ۴ ساله شان فراهم کنند.وی ادامه 
داد: بیش از ۶۰ درصد در دوره قبل داخلی سازی شده بود 
البته ما بس��یار خوشحال میشدیم اگر این حرفها واقعیت 
می داش��ت و قطار ۱۰۰ درصد ایرانی س��اخته می شد اما 
واقعیت این اس��ت که حرکات نمایشی و قلب واقعیت ها 
نمی تواند ضع��ف عملکرد و بی کفایتی ش��ورای پنجم و 
فرصت هایی که از دس��ت رفتند را جبران کند.بر اس��اس 
این گزارش، در دوره جدید مدیریت شهری توسعه سیستم 
حمل ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است و بودجه 
خوبی برای این بخش در نظر گرفته ش��ده است و برای 
قطار ملی و انبوه س��ازی آن هم برنامه ریزی و اقداماتی 
انجام ش��د. اکنون روند اجرایی اخذ تأییدیه توسط مشاور 
خارجی آغاز ش��ده است؛ با نهایی ش��دن قرارداد شرکت 
مشاور خارجی، روند اخذ تاییدیه فنی قطار ملی مترو وارد 
مرحله اجرا شده است. شرکت مشاور اروپایی که مسئولیت 
بررسی استانداردهای بین المللی قطار ملی مترو را بر عهده 
دارد، به همراه ش��رکت مشاور همکار ایرانی خود ، فرآیند 
مذکور را پیگیری خواهند کرد.تهران در مجموع به ۱۰۵۰ 
دستگاه واگن نیاز دارد/تعدادی اتوبوس اورهال شد.مهدی 
چمران رئیس ش��ورای شهر تهران به خبرنگار فارس می 

گوید توسعه حمل ونقل در دستور کار است و همچنین ما 
در بودجه سال جاری توجه خاصی به حمل ونقل کرده ایم. 
همچنین اقداماتی در خصوص قطار ملی صورت گرفته و 
کارها در حال انجام است. مدیریت شهری اقداماتی انجام 
داده و همچنین ۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس اورهال و تعدادی 
اتوب��وس هم وارد خطوط شد.مجلس��ی ها می گویند، اگر 
شهرداری تهران و یا س��ایر شهرداری های کشور درباره 
ورود قطار ملی درخواس��تی داشته باشند، آمادگی کمک 
داریممجلس شورای اسالمی هم برای کمک به قطار ملی 
چراغ سبز نش��ان داد تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی می 
گوید که اگر ش��هرداری تهران و یا سایر شهرداری های 
کش��ور درباره ورود قطار ملی درخواس��تی داش��ته باشند، 
آمادگی کمک و تامین مالی به روش های مختلف را داریم.
به گفته مس��ووالن شهری و دولتی تهران در مجموع به 
۱۰۵۰ دستگاه واگن نیاز دارد،  با محقق شدن قرارداد ۶۳۰ 
دستگاه واگن بخشی از مشکالت برطرف  و همچنین با 
انبوه سازی قطار ملی بعد از اخذ تاییدیه ها می توان گره 
های مت��رو را تا حدودی باز کرد.بر اس��اس این گزارش، 
طب��ق قان��ون »وزارت صنعت، مع��دن و تجارت موظف 
اس��ت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 
وزارتخانه های کش��ور و راه و شهرس��ازی ضمن حمایت 
از س��ازندگان داخلی تجهی��زات مورد نیاز صنعت حمل و 
نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات 
مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین 
نیازهای کش��ور و تقویت آن ه��ا در امر صادرات و اصالح 
ماده )۱۰۴( قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ 
با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، 
انتقال فناوری به داخل کش��ور ص��ورت گیرد به نحوی 
که تا پایان اج��رای قانون برنامه حداقل ۸۵ درصد دانش 
طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل 
ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای 
علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان داخلی صورت 
گیرد.«کمبود واگن  در مترو تهران داریم. مدیریت شهری 
در تالش اس��ت تا این مش��کالت را برطرف کند. دولت 
هم وظایفی در خصوص توسعه مترو دارد. در حال حاضر 
دول��ت بعد از یک دهه برای حمل ونقل عمومی اقداماتی 

انجام داده است.

سالمندآزاری ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. 
بدرفتاری با افراد مسن می تواند توسط اعضای خانواده، 
غریبه ها، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، مراقبان 
یا دوستان باشد. به گزارش »عصر ایرانیان« منظور از 
بدرفتاری با سالمندان فقط آزار جسمی و فیزیکی نیست 
بلکه آزار انواع مختلفی شامل آزار جسمی، آزار عاطفی، 
غفلت، رها کردن، سوء اس��تفاده جنسی، سوء استفاده 
مالی و کالهبرداری حین مراقبت های بهداش��تی دارد.
آزار جس��می زمانی اتفاق می افتد که شخصی با ضربه 
زدن، هل دادن یا س��یلی زدن به بدن آس��یب برساند. 
این آزار همچنین ممکن اس��ت ش��امل محدود کردن 
حرکت یک فرد مس��ن بر خالف میل او باش��د؛ مانند 
محب��وس کردن آنها در اتاق یا بس��تن آنها به مبلمان 
خانه که از جمله آزار جس��می محس��وب می شود.سوء 
اس��تفاده عاطفی که گاهی به آن س��وء استفاده روانی 
نیز می گویند، می تواند شامل گفتن کلمات آزاردهنده، 
فریاد زدن، تهدید کردن یا نادیده گرفتن مکرر سالمند 

توسط مراقب باشد. دور نگه داشتن آن شخص از دیدن 
دوس��تان نزدیک و خویشاوندان، شکل دیگری از سوء 
استفاده عاطفی است.همچنین سوء استفاده مالی زمانی 
اتف��اق می افتد که پول، امالک یا وس��ایل از یک فرد 
مس��ن دزدیده شود. این نوع از س��وء استفاده می تواند 
شامل جعل چک، گرفتن مزایای بازنشستگی یا تامین 
اجتماعی ش��خص دیگ��ری یا اس��تفاده از کارت های 
اعتباری و حساب های بانکی شخص بدون اجازه او باشد 
همچنین شامل تغییر نام در وصیت نامه، حساب بانکی، 
بیم��ه نامه عمر یا مالکیت خانه بدون اجازه می ش��ود.
بیش��تر قربانیان بدرفتاری با س��المندان معموال زنان 
هستند. س��المندانی که خانواده یا دوستانی در نزدیکی 
خود ندارند همچنین افراد دارای معلولیت، مش��کالت 
حافظه یا زوال عقل بیشتر در معرض سالمندآزاری قرار 
دارند.آزار و اذیت ممکن است برای هر فرد مسنی اتفاق 
بیفتد اما اغلب بر کسانی تأثیر می گذارد که برای انجام 
فعالیت های زندگی روزمره از جمله حمام کردن، لباس 

پوش��یدن و مصرف دارو به کمک دیگ��ران نیاز دارند. 
افرادی که ضعیف هستند ممکن است قربانیان آسانی 
به نظر برسند.متاسفانه سوء استفاده مالی در حال تبدیل 
ش��دن به یک موضوع گسترده و البته به سختی قابل 
تشخیص است. عالوه بر س��رقت پول یا وسایل یک 
فرد مس��ن، سوء اس��تفاده مالی شامل بی توجهی مالی 
و بهره برداری مالی نیز می شود. بی توجهی مالی زمانی 
رخ می دهد که مس��ئولیت های مالی س��المندان مانند 
پرداخت اج��اره یا رهن، هزینه های پزش��کی یا بیمه، 
قبوض آب و ب��رق یا مالیات بر دارای��ی نادیده گرفته 
ش��ود و صورت حس��اب های فرد پرداخت نشود. بهره 
برداری مالی عبارت از س��وء استفاده، سوء مدیریت یا 
بهره برداری از اموال، متعلقات یا دارایی ها اس��ت. این 
نوع از سوءاس��تفاده شامل اس��تفاده از دارایی های یک 
فرد مسن بدون رضایت به بهانه های واهی یا از طریق 
ترساندن یا دستکاری است.سرپرست دفتر امور آسیب 
دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می گوید: آمار 

دقیقی از سالمندآزاری در کشور وجود ندارد اما متاسفانه  
با ش��یوع کرونا میزان س��المندآزاری با هر دلیلی رو به 
افزایش است که می تواند به خاطر افزایش آگاهی مردم 
نسبت به خدمات اورژانس اجتماعی باشد و اینکه آنها 
اکنون می دانند هنگام سالمندآزاری به کدام نهاد –شماره 
تماس ۱۲۳- باید گزارش دهند.محمدرضا حیدرهایی 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از سوی دیگر مردم 
اکنون می دانند که سالمندآزاری الزاما جسمی نیست و 
ممکن است آزار عاطفی باشد یا سالمند مورد غفلت قرار 
گرفته باشد.وی اضافه کرد: سالمندان نیازهای ویژه ای 
دارند و الزم است به لحاظ عاطفی مورد توجه بیشتری 
قرار گیرند اما متاسفانه بعد از شیوع کرونا در چند سال 
اخیر، میزان گزارش سالمند آزاری به سازمان بهزیستی 
کشور زیاد شده است.سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: هنگام دریافت 
گزارش س��المندآزاری به محل مراجعه و با فرد آزارگر 

مصاحبه می کنیم. 

بدرفتاری با سالمندان را به شماره ۱۲۳ گزارش دهید

دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی به مدرسه نروند
معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: 
دانش آموزان مبتال به عالئم س��رماخوردگی به مدرسه 
نرون��د و تا بهب��ودی کامل در منزل اس��تراحت کنند.بر 
اس��اس آمار وزارت بهداش��ت،  در حال حاضر  روزانه ۳۰ 
هزار بیمار تنفسی به صورت سرپایی به بیمارستان های 
کشور مراجعه می کنند که ش��امل تمام بیماران تنفسی 
هس��تند؛ نمونه گیری ها نش��ان می دهد ک��ه باالی ۵۰ 
درص��د از این افراد به آنفلوآنزا مبتال هس��تند. همچنین 
روزانه حدود ۱۲۰۰ نفر بس��تری بیماران تنفسی را داریم 
که در بس��تری ها هم باالی ۵۰ درصدش��ان به آنفلوآنزا 
مبتال هستند.مهمترین عالئم آنفلوآنزای فعلی تب، لرز، 
س��رفه، تنگی نفس، بی حالی شدید، بدن درد و در برخی 
افراد عالئم گوارش��ی مانند تهوع و استفراغ است. نحوه 
کنترل آن، کنترل تب، مصرف مایعات و استراحت است.
کارشناس��ان معتقدند دلیل همه گیری ای��ن بیماری در 
ابت��دای فصل پاییز و این حجم درگیری،  کاهش رعایت 

ش��یوه  نامه های بهداشتی از س��وی مردم است؛  پس از 
کاهش همه گیری کرونا، در روزهای اخیر مردم کمتر از 
ماسک استفاده می کنند از سوی دیگر برقراری حضوری 
مدارس و دانش��گاه ها نی��ز می تواند یکی دیگر از عوامل 
گس��ترش بیماری های تنفسی در این روزها باشد.کمال 
حیدری معاون وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: آنفلوآنزا حدود یکماه 
زودت��ر از آن چیزی که فکر می کردیم، ش��یوع یافته و 
موارد ابتال رو به افزایش است.وی با بیان اینکه آنفلوآنزا 
بیماری ویروس��ی است، اظهار داشت: سرعت شیوع این 
بیماری نه تنها در کش��ورمان بلکه در س��ایر کشورهای 
دیگر نیز رو به افزایش اس��ت، در س��ال گذشته به دلیل 
همه گیری کرونا، همه گروه های سنی ماسک می زدند 
ب��ه همین دلیل م��وارد ابتال به آنفلوآنزا کمتر مش��اهده 
ش��د، اما امس��ال به دلیل کاهش رعایت شیوه نامه های 
بهداش��تی از جمله اس��تفاده از ماسک موارد ابتال به این 

بیماری بویژه در دانش آموزان زیاد شده است.مواردی نیز 
از مرگ و میر افراد پرخطر مانند بیماران قلبی، سرطانی، 
دیابت و غیره ناشی از ابتال به آنفلوآنزا در کشور داشتیم 
و این بیماری سرعت شیوع باالیی دارد، به همین دلیل 
به مردم توصیه می ش��ود، حتما بیرون از منزل بویژه در 
محیط های بس��ته مانند مترو، اتوبوس و غیره ماس��ک 
بزنند و فاصل��ه اجتماعی را در مکان های پرتجمع حفظ 
کنند.معاون وزیر بهداش��ت تاکید کرد: قبل از بازگشایی 
مدارس تمهیداتی ب��ا وزارت آموزش و پرورش در قالب 
تفاهم نامه برای فعال ش��دن نظام مراقبت منعقد شده، 
۱۲ میلیون دانش آموزان در کش��ور وجود دارد این نظام 
مراقبت را فعال کردیم، کس��ی که عالیم سرماخوردگی 
داش��ته باشد، نباید به مدرسه بیاید و باید با استراحت در 
منزل دوره بیماری طی ش��ود.حیدری با اش��اره به اینکه 
مراجعه ه��ای مردم به داروخانه ها  برای دریافت س��رم 
و آنتی بیوتیک زیاد ش��ده اس��ت، تصریح کرد: آنفلوآنزا 

بیماری ویروسی است و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
تاثیری در بهبودی بیماری ندارد و باید فرد بیمار استراحت 
کرده و مایعات مصرف کند.وی در مورد واکسن آنفلوآنزا 
نیز گفت: به اندازه کافی واکسن آنفلوآنزا در کشور وجود 
دارد و حتی ۲۰۰ هزار دز بیش��تر از سال قبل تامین شده 
اس��ت، البته میزان این واکسن در دنیا نیز محدود بوده و 
فقط بیمارانی پرخطر سرطانی، دیابت، قلبی، دارای نقض 

ایمنی بدن و غیره مجاز به تزریق آن هستند.
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اقتصاد خرد

احتمال افزایش 2.۵ تا 3 برابری قیمت 
شیر خشک نوزاد

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد 
خاطر نش��ان کرد: هزینه ترخیص مواد اولیه 
نس��بت به گذش��ته حدود ۷ برابر بیشتر شده 
اس��ت و این مسئله ۵۰ درصد در قیمت تمام 
شده محصول تاثیر می گذارد و تولیدکنندگان 
را زی��ان ده می کند.ب��ه گ��زارش ایلنا،هان��ی 
تحویل زاده با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان 
از ح��ذف کامل ارز دولتی ب��ه واردات برخی 
مواد اولیه تولید ش��یر خش��ک نوزاد گفت: 
حذف ارز دولتی برای واردات مواد اولیه شیر 
خش��ک، افزایش ۲.۵ تا ۳ برابری قیمت این 
محصول را به همراه خواهد آورد و از س��وی 
دیگر نیاز به نقدینگ��ی واحدهای تولیدی را 
چن��د براب��ر خواهد ک��رد.وی با بی��ان اینکه 
نقدینگ��ی واحدهای تولیدی بای��د از منبعی 
جبران شود تصریح کرد: بانک ها باید فراتر 
از قوانین سال های گذشته در تامین نقدینگی 
واحدهای تولیدی اقدام کنند تا تولیدکنندگان 
بتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را فراهم کنند، 
اگر چنی��ن برنامه های در نظر گرفته نش��ود 
مواد اولیه واحدهای تولیدی یک سوم و یک 
چهارم خواهد شد و در نتیجه تولید واحدهای 
تولیدی کاهش و ب��ازار با چالش های جدی 
مواجه خواهد شد.این فعال اقتصادی با اشاره 
به تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی صنایع 
از ارز دولتی به ارز نیمایی گفت: سازمان غذا 
و دارو برای تامین م��واد اولیه تولیدکنندگان 
شیر خش��ک به برخی واحدهای تولیدی ارز 
دولت��ی پرداخ��ت می کند اما از س��وی دیگر 
ترخی��ص مواد اولیه از گم��رک با ارز نیمایی 
محاسبه می شود و این پرداخت خارج از توان 
تولیدکنندگان اس��ت و به آنها فشار مضاعف 

وارد می کند.

عرضه ۹ خودرو جدید داخلی در سال 
آینده

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: 
براساس طراحی پلت فرم های جدیدی که انجام 
شده سال آینده ۹ محصول جدید خواهیم داشت.  
به گزارش فارس،عبداهلل توکلی الهیجانی اظهار 
داش��ت: از س��ال ۹۷ با شدت گرفتن تحریم ها 
تولید خودرو دستخوش تغییراتی شد و به عبارتی 
با افت تولید مواجه شدیم، بنابراین تولید خودرو 
کاهش یافت و با توجه به مشکالتی که برای 
واردات قطعات وجود داشت، خودروهای ناقص 
نیز افزایش یافت. وی با اشاره به برنامه وزارت 
صمت برای اصالح صنعت خودرو، اظهار است: 
این برنامه در س��ه بخش طراحی ش��ده است 
که بخش اول احی��ای ظرفیت، بخش دوم به 
روزرسانی پلت فرم ها و بخش سوم نیز گسترش 
ارتباطات جهانی در حوزه خودرو  است. مدیرکل 
دفتر صنایع خ��ودرو وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت اظهار داش��ت: با اقدامات انجام ش��ده 
در وزارت صمت تولید خودرو کامل توس��ط دو 
خودروس��از افزایش یافته است به طوری تولید 
خودروی کامل از ابتدای سال تا ۴ آبان امسال، 
توسط دو خودروس��از بزرگ ۴۹۰ هزار دستگاه 
رسیده اس��ت.مدیرکل صنایع خودرویی وزارت 
صمت اظهار داشت: خودروسازی های بخش 
خصوصی امس��ال نسبت به سال گذشته ۱۴۵ 
درصد افزایش تولید داشته اند به طوری که سال 
گذشته تا ۴ آبان تولیداتشان ۳۹ هزار خودرو بوده 
است اما امسال  تولیداتشان به ۹۶ هزار دستگاه 

رسیده است. 

معادن تا پایان آذر ماه برای ثبت 
درخواست واردات ماشین آالت فرصت 

دارند
سرپرس��ت دفتر بهره برداری مع��ادن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت مج��وز واردات 
ماشین آالت معدنی و ضرورت ثبت درخواست 
واردات در سامانه جامع تجارت تا پایان آذر ماه 
را ابالغ کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران،حمید 
حمیدی سرپرس��ت دفتر بهره برداری معادن 
وزارت صمت گفت: ابتدای ماه جاری موضوع 
مجوز واردات ماشین آالت معدنی را به مدیران 
کل روسای سازمان صمت ۳۱ استان و جنوب 
کرمان ابالغ شد.وی گفت:معادن فرصت دارند 
تا انتهای آذر ماه نس��بت به ثبت درخواس��ت 
واردات در س��امانه جامع تج��ارت اقدام کنند. 
در غیر اینصورت این مجوز کان لم یکن تلقی 
ش��ده و متقاضیان باید طبق شرابط بخشنامه 
مذکور، تقاض��ای خود را از طری��ق اداره کل 
استانی دنبال کنند.به گفته حمیدی،پیش از این 
بخش معدن و فعاالن این حوزه، از فرسودگی 
ناوگان ماش��ین آالت معدنی گالیه داش��ته و 
مشکالت آن ها به سبب عدم  تامین نیاز معادن 
به ماشین آالت طی سال های گذشته، انباشت 

شده و به مرحله هشدار رسیده است.

اخبار

صادرات ۵۰ هزار راس دام سبک
دو ماه از ابالغ مصوبه آزادسازی صادرات دام 
زنده می گذرد و تاکن��ون بنابر اعالم فعاالن 
صنعت دامپروری ۵۰ هزار راس دام س��بک 
ص��ادر ش��ده و هیچ دام س��نگینی نیز صادر 
نشده است.به گزارش ایسنا، اواسط مردادماه 
س��ال جاری وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس 
قیمت گذاری محصوالت کشاورزی  شورای 
ش��یوه ص��ادرات دام زنده پ��رواری غیرمولد 
و عرض��ه آن ب��ه بازار را ابالغ ک��رد و اواخر 
مردادماه نیز صادرات دام زنده آغاز شد.افشین 
ص��در دادرس  مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی 
دام س��بک کش��ور آخرین وضعیت صادرات 
دام س��بک را تش��ریح کرد و گفت:حدود ۵۰ 
هزار راس دام سبک  طی یک ماه گذشته از 
کشور خارج و صادر شده است.احمد مقدسی 
رئیس هی��ات مدیره انجمن صنفی گاوداران 
نیز در تش��ریح آخرین وضعیت صادرات دام 
سنگین به ایسنا گفت:به دلیل اینکه عوارض 
صادراتی دام سنگین کیلویی ۱۶ هزار و ۷۰۰ 
تومان است صادرات رقابت پذیری خود را از 
دست داده و تاکنون هیچ دام سنگینی صادر 
نش��ده اس��ت.وی ادامه داد: این عوارض در 
مجلس تصویب ش��ده و در قانون بودجه نیز 
آمده است که باید برای حذف آن در مجلس 
تصمیم گیری شود تا صادرات دام سنگین نیز 
آغاز شود.مقدس��ی در پایان گفت: حذف این 
عوارض در دس��تور کار قرار گرفته، ولی روند 

حرکت آن کند است.

عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب 63 
هزار تومان در بازار

دولت سیزدهم به منظور حمایت و جلوگیری 
از ضرر تولیدکنندگان نرخ جدید هر کیلوگرم 
م��رغ زنده را ۴۴ هزار تومان و گوش��ت مرغ 
را کیلوی��ی ۶۳ هزار توم��ان تعیین کرد، این 
در حالی اس��ت که این محص��ول در بازار با 
قیم��ت مصوب و ی��ا کمتر از آن به دس��ت 
مصرف کنندگان می رس��د.به گ��زارش ایرنا، 
چهارش��نبه هفته گذشته محس��ن شیراوند 
مع��اون بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی به 
دلیل افزایش هزینه های تولید مرغ و جهت 
اس��تمرار تولید، قیمت مص��وب هر کیلوگرم 
گوش��ت مرغ برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار 
توم��ان اعالم کرد در حال��ی که پیش از این 
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت مرغ ۵۹ هزار و 
۸۰۰ تومان بوده است.بررس��ی میدانی نشان 
می دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه 
گرم در بازار ۶۱ هزار و ۹۹۰ تومان تا ۶۳ هزار 
تومان و هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت ۴۴ 
هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رسد و شرایط 
بازار نش��انگر وفور گوشت مرغ در بازار است 
و هیچ کمبودی دیده نمی ش��ود.البته برخی 
فروش��ندگان، گوش��ت مرغ را با نشان های 
ثمی��ن و زربال و غیره با قیمت های باالتر از 
نرخ مصوب عرض��ه می کنند که طبق گفته 
مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی هرگونه 
عرضه گوش��ت مرغ باالت��ر از نرخ مصوب 
گران فروشی محسوب می شود و با متخلفان 
برخورد قانونی خواهد شد.بر اساس آمارهای 
موجود ساالنه حدود ۲.۷ میلیون تن گوشت 
مرغ در کشور تولید می شود که طی ماه های 
اخیر تولید به می��زان کافی صورت گرفته و 

کاهشی در این بخش نداشته ایم.

زراعت چوب به 2۰ هزار هکتار رسید
معاون امور سازمان جنگل گفت: سال گذشته 
از مجموع ۲۰ هزار هکتار زراعت چوب، یک 
میلیون متر مکعب چوب تولید شد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، نقی شعبانیان اظهار کرد: 
بناب��ر آمار واحدهای فع��ال و نیمه فعال ۱۴ 
میلیون متر مکعب چوب در کشور نیاز است، 
در حالی که سال گذشته ۸ میلیون متر مکعب 
چوب استفاده شد که از این مقدار حدود یک 
میلیون متر مکعب از روسیه وارد شد.به گفته 
وی، براس��اس بن��د ۳۸ قانون شش��م، بهره 
برداری از جنگل های شمال ممنوع است که 
این ممنوعیت فش��ار مضاعفی بر نیاز چوبی 
کش��ور وارد کرده است.ش��عبانیان می گوید: 
سال گذشته ۴ میلیون متر مکعب چوب باغی 
و زراعت چوب استفاده شد، همچنین کمتر از 
۱۰۰ هزار متر مکعب چوب حاشیه جاده مورد 
استفاده قرار گرفت که نیاز باالی چوب بیش 
از آنچه که تامین شد، افزایش قیمت و قاچاق 
را به همراه داشت.معاون امور جنگل سازمان 
جن��گل ها، مرات��ع و آبخی��زداری گفت: در 
گذش��ته واردات چوب آالت با پوست ممنوع 
بود، که رف��ع محدودیت و ممنوعیت در این 
زمینه تا حدی مش��کالت صنایع را برطرف 
می کند.بنابر گفته شعبانیان، سال گذشته ۲۰ 
هزار هکتار زراعت چوب داش��تیم که از این 
میزان یک میلیون مت��ر مکعب چوب تولید 
ش��د.معاون امور جنگل س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری گف��ت: گرچه در واردات 
چوب محدودیتی نداریم، اما نوس��انات ارز در 
واردات محدودیت ایجاد کرده اس��ت. ناگفته 
نماند در بلندمدت زراعت چوب با استفاده از 
آب های نامتعارف باید افزایش یابد تا وابسته 

به واردات نباشیم.

عضو کمیسیون کش��اورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت مجلس، گفت: 
اگ��ر کاالبرگ الکترونیک توزیع نش��ود 
یاران��ه های نقدی در محل های دیگری 
مص��رف می ش��ود و عالوه ب��ر کاهش 
ق��درت خری��د م��ردم تولید نیز آس��یب 
می بیند.به گزارش خانه ملت،منصورعلی 
زارعی کیاپی در خصوص افزایش قیمت 
گوش��ت مرغ به ۶۳ ه��زار تومان، اظهار 

کرد: علت افزایش قیمت گوشت مرغ در 
بازار افزایش قیمت نهاده های دامی است  
مرغداران در گذش��ته نهاده های دولتی 
دریافت می کردند.نماینده مردم ساری و 
میان دورود در مجلس با اش��اره به اینکه 
قیمت تعیین شده بر اساس آنالیز هزینه 
تولید است، ادامه داد: متاسفانه مرغداران 
طی ماه های اخیر به واس��طه آزادسازی 
نرخ ارز با س��ختی به تولی��د ادامه دادند 

و در ه��ر دوره جوجه ریزی با زیان هایی 
مواجه ش��دند.وی با تاکید بر اینکه مقرر 
شده بود دولت برای جلوگیری از کاهش 
میزان مصرف گوش��ت م��رغ و افزایش 
فش��ار بر مص��رف کنن��دگان کاالبرگ 
الکترونی��ک را در اختی��ار آنها قرار دهد 
اما ای��ن موض��وع اجرایی نش��د و تنها 
یارانه نق��دی در اختیار مصرف کنندگان 
ق��رار گرفت، عنوان ک��رد: اگر کاالبرگ 

الکترونی��ک توزی��ع نش��ود یارانه های 
نق��دی در محل های دیگ��ری مصرف 
می شود و عالوه بر کاهش قدرت خرید 
مردم تولی��د نیز آس��یب می بیند.زارعی 
کیاپی با اش��اره به اینکه باید بین میزان 
تولید و مصرف گوشت مرغ تعادل ایجاد 
ش��ود تا هر دو س��مت آن آسیب نبینند، 
افزود: در حال حاضر میزان تولید ماهانه 
گوش��ت مرغ حدودا ۲۱۰ هزار تن است 

و از سوی دیگر حدود ۲۱۵ هزار تن نیز 
گوشت مرغ مصرف می شود. وی با بیان 
اینکه افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار 
تقاضا را کاهش می دهد و تولیدکنندگان 
نی��ز آس��یب می بینند، تصری��ح کرد: در 
ص��ورت کاه��ش مصرف گوش��ت مرغ 
و پروتئی��ن س��المت جامعه نیز آس��یب 
می بیند و باید هرچه س��ریع تر کاالبرگ 

الکترونیک توزیع شود.

عدم تعادل بازار مرغ به دلیل بی توجهی به اختصاص کاالبرگ 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛

مسیر هموار هدررفت منابع ارزی
آیفون هایی که ارز کشور را می بلعند؛

به عقیده کارشناسان اقتصاد، تخصیص ارز جهت واردات 
کاالهای غیرضروری در شرایط تحریمی غیرمنطقی است 
و دولت در راستای ایجاد محدودیت در کاالهای لوکس 
مانن��د آیفون، بای��د به دنبال افزایش تعرف��ه و یا مالیات 
باشد.به گزارش فارس، شرایط اقتصادی کشور به واسطه 
تحریم ه��ای غربی و بی برنامگ��ی در دهه ۹۰ به گونه ای 
رقم خورده اس��ت که بحث مدیریت مصرف ارز کلیدواژه 
اصل��ی اقتصاددانان کش��ور بوده است.متأس��فانه، دولت 
دوازدهم توجهی به بحث مدیریت مصرف ارز نداش��ت و 
حتی در مقاطعی، شاهد واردات کاالی لوکس با ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومان��ی بودیم؛ البته دولت تدبیر و امید س��رانجام 
به دلی��ل عدم توانایی در تأمین ارز و تذکر کارشناس��ان 
اقتصادی مجبور ش��د در س��ال های پایانی فعالیت خود، 
برخی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف ارز را به شکل 
ناقصی اجرا کند.با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارها 
ب��ه جهت مدیریت مص��رف ارزی و تغییر در برنامه های 
اقتصادی قوت گرفت تا به تکیه به توان داخل و مدیریت 
صحیح، اقتصاد کشور به ساحل آرامش برسد.هرچند تیم 
اقتصادی دولت، با ح��ذف ارز ترجیحی و برخی اقدامات 
دیگر نظیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودی��ان، اقدامات مؤث��ری به جهت اج��رای اصالحات 
اقتصادی صورت داد، با این  وجود به دلیل حضور کش��ور 
در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی باید 

به شکل دقیق تری مدنظر قرار گیرد.
فقط اختصاص900میلیوندالربهوارداتآیفون���13

در6ماه
یک��ی از راهکاره��ای موض��وع مدیریت مناب��ع ارزی، 
جلوگی��ری از واردات کااله��ای غیرض��روری و لوکس 
به کش��ور اس��ت؛ در همین رابطه، بحث قدیمی واردات 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر و به طور خاص گوشی های 
برند اپل، مطرح اس��ت که س��االنه بیش از یک میلیارد 
دالر از منابع ارزی ایران را می بلعد .آمارها نشان می دهد، 
واردات گوش��ی های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم س��ال 
گذش��ته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلی��ون دالر ارز از منابع 
ارزی کش��ور را به خود اختصاص داده است )بیش از ۲۰ 
درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی های تلفن 
همراه(؛ این درحالی  است درصد اندکی از مردم )۵ درصد( 

این مدل تلفن همراه را تهیه کرده اند.
نظ�امتعرفهگ�ذاریراه�کاریب�رایوارداتکاالی ���

لوکس
میثم مهرپور، کارش��ناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در 

خصوص راهکارهای جلوگیری از واردات کاالی لوکس 
به کشور گفت: در دنیای امروز، محدودیت کامل واردات 
یک کاال تحت تأثیر انحصار تولید یا عوامل دیگر به سبب 
دالیلی از قبیل تقاضای درون کشورها غیرممکن بوده و 
از مسیرهای مختلفی نظیر قاچاق، امکان ورود این کاالها 
به کشور وجود دارد.به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم 
برخ��ورداری کاالی لوکس از حمایت ه��ای دولت نظیر 
تخفیف��ات مختلف در تعرفه ه��ای گمرکی یا تخصیص 
ارز، بهترین و مناس��ب ترین روش جهت کاهش واردات 
این گونه کاالها خواهد بود.وی تصریح کرد: اگر س��اختار 
اقتصادی به نحوی باشد که قاچاق در کمترین میزان خود 
قرار داشته باشد، نظام تعرفه ای یا تخصیص ارز با قیمت 
باالتر بر روی کاالهای لوکس، سبب کاهش واردات این 
نوع کاالها خواهد شد.مهرپور، ممنوعیت کامل واردات را 
امری غیرعلمی دانس��ت و گفت: هنگامی که یک کاال  
دارای تقاضا در کشوری است، این کاال به طرق مختلف 
وارد خواهد شد که این برای تمام کشورهای جهان صدق 
می کند، با این تفاس��یر دولت باید هزینه دسترسی به آن 

کاال را از طریق نظام تعرفه ای یا مالیاتی افزایش دهد.
سیاس�تاش�تباهتخصی�صارزترجیح�یبهمنظور ���

وارداتکاالیلوکس
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به انتقاد از عملکرد دولت 
گذشته در خصوص تخصیص ارز به جهت واردات کاالی 

لوک��س پرداخت و اع��الم کرد: ارز ترجیح��ی باید برای 
واردات کاالهای اساسی یا مواد موردنیاز تولید اختصاص 
داده ش��ود، درحالی که درگذشته این گونه نبوده است.وی 
اف��زود: کاالی لوکس ب��رای اقتصاد مخرب محس��وب 
می شود، البته دسته بندی کاالیی شیوه جدیدی محسوب 
نمی ش��ود و حتی در پیش از انقالب نیز ش��اهد این گونه 
دس��ته بندی بوده ایم.مهرپور تفکی��ک کاالی لوکس از 
اساسی را یک منطق اقتصادی دانست و تأکید کرد:  باید 
ب��رای واردات کاالهای لوکس و ارز بر ممنوعیت اعمال 
ش��ود؛ ولی نباید به گونه ای باشد که این کاالها به شکل 
کامل وارد کش��ور نشوند به بیانی با سیاست هایی مانع از 

اختصاص منابع ارزی به آنها شود.
نگاهاقتصادیمدیرانمس�ببافزای�شتقاضایارز ���

درکشور
کارشناس مسائل اقتصادی، نگاه مدیران را مسبب افزایش 
تقاضای ارز در کش��ور دانس��ت و گفت: برخی از مدیران 
سهمیه بندی و اولویت بندی را قبول نداشته و همیشه به 
دنبال نظام بازار آزاد و قیمتی بوده اند، درحالی که در شرایط 
جنگی )چه نظام چه اقتصادی( یکی از اصول اقتصادی، 

اولویت بندی است.
وارداتآیفونباافزایشتعرفهصورتبگیرد ���

مهرپور در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص 
واردات تلفن همراه اپل گفت: با وجود اینکه پیش بینی ها 

حکایت از تخصیص یک میلیارد دالر ارز به جهت واردات 
آیف��ون ۱۴ دارد، اما مهم تر از میزان تخصیص ارز، محل 
تأمین آن اس��ت.وی ادامه داد: اگر ارز تخصیص یافته به 
جهت واردات آیفون از فضای غیردولتی باشد، بر این امر 
فی نفسه اشکالی وارد نیست؛ با این  وجود، به دلیل نقش 
پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این امر ممکن نیست، در 
نتیجه دولت باید از راهکاره��ای دیگر بر واردات کاالی 

لوکس نظارت داشته باشد.
تخصی�صارزبرایبخ�شاندک�یازجامعهمنطقی ���

نیست
به گفته این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی، در شرایط فعلی 
که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و دولت در جنگ 
اقتص��ادی قرار دارد، بحث مدیریت ارزی بس��یار اهمیت 
دارد و اختصاص ارز به سمت وس��ویی که صرفاً جمعیت 
محدودیتی از کش��ور از آن س��ود می برن��د، غیرمنطقی 
اس��ت.وی تصریح کرد: از آنجا   که در حوزه تلفن  همراه، 
طرح رجیس��تری اجرا می ش��ود و پدیده ای به نام قاچاق 
برای آن صدق نمی کند، افزایش تعرفه و مالیات واردات 
اقدام درس��تی خواه��د بود.مهرپور تأکید ک��رد:  دولت با 
سیاس��ت گذاری  مناس��ب باید ذائقه و سلیقه جامعه را به 
سمتی هدایت کند که مصرف کاالهای لوکس در جامعه 
کاه��ش پیدا کرده و در صورتی  که بخش��ی از جامعه به 
دنبال مص��رف کاالی لوکس اس��ت، با اعم��ال هزینه 

مقتضی، شرایط را مهیا سازد.
هدررفتیکمیلیارددالردیگرازمنابعارزی ���

در خص��وص گوش��ی های آیف��ون ۱۴ هم بای��د به این 
موضوع اش��اره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده در 
ثبت سفارش گوشی های باالی ۶۰۰ دالر از ابتدای سال 
جاری، هیچکدام از گوشی های آیفون ۱۴ موجود در بازار 
از طریق تجارت رس��می و واردکنندگان قانونی صورت 
نگرفته و در نتیجه همه این گوشی ها به صورت مسافری 
وارد کشور شده است.با این وجود اخبار حاکی از آن است 
که هیچ یک از این گوشی ها تاکنون رجیستر نشده چرا که 
استفاده تجاری از حق کاالی همراه مسافر، طبق قانون، 
مصداق قاچاق کاال بوده و طبیعتا رجیستر شدن آنها نیز 
غیرقانونی است.با این حال انتظار می رود چنانچه با اعمال 
فشار برخی از افراد و نهادهای ذی نفوذ، گوشی های آیفون 
۱۴ موجود در بازار رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دالر 
دیگر تا پایان س��ال به واردات این گوش��ی ها اختصاص 
یافته و عالوه بر این، همچنان مسیر هدررفت منابع ارزی 

در سالیان آتی نیز هموار خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی می ش��ود امس��ال 
۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اینترنتی داشته باشیم 
که ۱۷ درص��د از کل ف��روش در روش های مختلف 
در کش��ور را شامل می ش��ود.به گزارش مهر، علیرضا 
شاه میرزایی در نشس��ت خبری در مورد قیمت گذاری 
دستوری، اظهار کرد: اساس��اً قیمت کاالها و خدمات 
وابس��ته به عرضه و تقاضاس��ت و سیاس��ت دستوری 
نمی تواند در این حوزه نقشی داشته باشد.معاون تجارت 
و خدمات وزیر صمت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره 
ک��رد و گفت: وقتی ارز حذف ش��د برخی از کاالها ۴ 
ت��ا ۵ برابر ام��کان افزایش قیمت را داش��تند بنابراین 
در ای��ن حیط��ه ورود دولت و قیمت گ��ذاری بدیهی 
بود.ش��اه میرزایی افزود: باید اشاره شود که بسیاری از 
کاالهای صنعت��ی وارد بورس ش��ده اند و اگرچه نرخ 
دالر نوسانی بود اما با این حال نوسانات قیمتی کاالها 
کنترل شد.وی اضافه کرد: به عنوان مثال قباًل قیمت 

سیمان و فلزات به ش��دت از دالر و مواردی همچون 
گاز تأثیر زیادی می گرفت اما در این یک سال نوسانات 
قیمتی در این دو بخش کنترل شد.معاون وزیر صمت 
در م��ورد عرض��ه اجباری کاال با قیمت دس��توری در 
بورس، گفت: به هیچ وجه چنین موردس نداشته ایم و 
اساساً این مساله با قانون بورس در تناقض است؛ فقط 

تعداد زیادی از کاالها را بورسی کردیم.
میلیاردکدرهگیری صدور���۷

ش��اه میرزایی در مورد سامانه جامع تجارت اظهار کرد: 
در س��امانه جامع تجارت حج��م کاال، احتکار، قاچاق، 
کمبود کاال و… رصد می شود و مسائل قیمت در این 
س��امانه نبود و اخیراً این آیتم اضافه شده است.معاون 
وزیر صم��ت ادامه داد: تکمیل س��امانه جامع تجارت 
هیچ گاه به پایان نمی رس��د زیرا دائم موارد و وظایف 
جدیدی اضافه می شود و این س��امانه به روز می شود. 
منتهی ما به حرکت س��امانه شتاب داده ایم؛ به عنوان 

نمونه تاکنون ۹۵۰ هزار شناسه کاال صادر شده که دو 
س��وم مربوط به این یک سال بوده است. همچنین در 
مجموع ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده که به عنوان 
مثال در ح��وزه لوازم یدکی ۳۳۰ میلیون کد رهگیری 
صادر شده اس��ت.وی اضافه کرد: ۶۳۵ هزار کد نقش 
در این سامانه تعریف شده است که می توانند اطالعات 

در سامانه وارد کنند.
هزارمیلیاردتومانفروشاینترنتیتاپایان ���1300

سال
شاه میرزایی در مورد کسب وکارهای اینترنتی هم گفت: 
کل فروش دیجیتال س��ال گذشته ۱۲۳۰ هزار میلیارد 
تومان بود که پیش بینی می ش��ود این عدد امسال به 
۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برس��د که ۱۷ درصد از کل 
فروش در روش های مختلف در کش��ور را که حدود ۷ 
هزار هزار میلیارد تومان اس��ت را ش��امل می شود.وی 
افزود: ۹۷ درصد این کسب وکارها روی پلت فرم های 

داخلی انجام می شود.شاه میرزایی با بیان اینکه تجارت 
الکترونیک از کل تجارت کش��ور به ۳ درصد رس��یده 
اس��ت، گفت: در حوزه تجاری الزم است که اینترنت 
بین الملل اختصاص دهیم و حمایت و البته پلت فرم های 
داخلی را تقویت کنیم. این درحالیس��ت که شبکه های 
خارجی هم باید باشند تا انحصار شکل نگیرد و رقابت 
داشته باشیم.وی در ادامه اظهار کرد: ۸۰ درصد کسب 
و کارهای ایرانی در ش��بکه های اجتماعی هس��تند و 
بعضاً در قالب مکمل همچون تبلیغات از آن اس��تفاده 
می کنند.مع��اون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: برای ایجاد تقاضا و رونق کس��ب و 
کارها دولت در نظر گرفته است با همکاری بانک ها در 
سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت های اعتباری خرید 
ب��ه میزان ۱۰ میلیون تومان ب��ه مردم اختصاص دهد 
که مردم نس��بت به خرید کاالها و خدمات اقدام کنند 
و سپس هزینه کارت را در قالب اقساط پرداخت کنند.

پیش بینی۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فروش اینترنتی
معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

یک استثنا برای ممنوعیت های واردات ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت می گوید که 
با دریافت مصوبه س��ران قوا، ممنوعیت های 
واردات ایران در رابطه با کش��ورهای اوراسیا، 
لغو خواهد شد.به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان 
پاک در نشست همکاری های تجاری ایران و 
فدراسیون روسیه با بیان اینکه سطح مراوادات 
تجاری در مقایسه با ارتباطات سیاسی ایران و 
روسیه ناچیز است، اظهار کرد: چنانچه بتوانیم 
روی نقاط مش��ترک کار کنیم و زیرساخت ها 
را توس��عه دهیم، پتانس��یل های خوبی برای 
همکاری وج��ود دارد. بنابراین در حال حاضر 
مهم تری��ن مس��اله، ش��ناخت ظرفیت ه��ا و 
پتانس��یل های متقابل اس��ت.وی با اشاره به 
اینک��ه در گذش��ته صادرات ایران به روس��یه 
منحصر به محصوالت کشاورزی بود، افزود: 

ام��روز، بیش از ۶۰ درصد م��راوادت در حوزه 
کاالهای صنعتی اس��ت؛ چنانکه دارو از جمله 
داروهای ضدس��رطان در فهرس��ت کاالهای 
صادراتی به روسیه قرار گرفته و قرار است در 
حوزه صادرات توربین نیز قراردادهایی منعقد 
شود. در عین حال، قرار است این همکاری ها 
به حوزه های دیگر از قبیل تجهیزات صنعتی، 
صنعت هوایی و کشتی سازی هم تسری پیدا 
کند و در این زمینه توافقاتی نیز شکل گرفته 
اس��ت.پیمان پاک در ادامه ب��ه برگزاری یک 
رویداد تجاری در مسکو با حضور قطعه سازان 
ایرانی اشاره کرد و گفت: طی سه روز برگزاری 
این نمایش��گاه، به می��زان ۷۰۰ میلیون یورو 
موافقت نام��ه میان فعاالن اقتص��ادی ایرانی 
و روسی منعقد ش��د که اگر ۲۰ درصد از این 

رقم نیز به قرارداد منجر شود، دو برابر صادرات 
ایران در حوزه قطعه خواهد بود.وی با اش��اره 
به ضرورت برگزاری نشس��ت های تخصصی 
و رویدادهای نمایش��گاهی برای آش��نایی دو 
طرف ب��ا ظرفیت های یکدیگ��ر، عنوان کرد 
ک��ه ارتباطات نرم افزاری نیز در زمان و هزینه 
صرفه جویی خواهد کرد. رئیس سازمان توسعه 
تجارت در ادامه، توافقات صورت گرفته میان 
دو کش��ور برای صادرات تجهیزات پزشکی، 
ونتیالتور و س��ایر تجهیزات مورد نیاز در اتاق 
عمل از ایران به روس��یه را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: برای آنک��ه همکاری های اقتصادی 
شکل بگیرد، زیرساخت ها باید توسعه پیدا کند. 
بر این اساس، یکی از اقدامات صورت گرفته، 
توافق برای پوشش بیمه ای مراودات از طریق 

صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران و صندوق 
اگزیار روسیه اس��ت. در این توافق مقرر شده 
است که صندوق ضمانت صادرات، تاجر ایرانی 
را اعتبارسنجی کند و صندوق اگزیار نیز اعتبار 
تاجر روس را م��ورد ارزیابی قرار می دهد و در 
مرحله بعد، قرارداد همکاری فعاالن اقتصادی 
ایران��ی و روس��یه بیمه می ش��ود.پیمان پاک 
همچنین ایجاد کریدور س��بز می��ان ایران و 
روسیه را از دیگر اقدامات زیرساختی برشمرد 
و گفت: کریدور س��بز به صورت پایلوت برای 
ارتباط گروه های بالغ ایجاد شده تا با کمترین 
معطلی و ارائه حداقلی اسناد کاالهای خود را 
ترخیص کنند.وی در ادامه به زیرساخت های 
مالی ایجاد ش��ده میان دو کشور اشاره کرد و 
گفت: قرار است صندوق هایی ایجاد شود که 

تس��هیالتی در حد یوزانس و سرمایه گذاری، 
اعتب��ار خریدار و فروش��نده و مش��ارکت در 
تولید ارائه کند.رئیس سازمان توسعه تجارت، 
برقراری تجارت آزاد میان ایران و کشورهای 
حوزه اوراسیا را نویدبخش آینده ای روشن برای 
تجارت در ای��ن منطقه توصیف کرد و گفت: 
گروه های کاالیی برای قرارگرفتن در فهرست 
تجارت آزاد، تقریبا مش��خص ش��ده است و 
مقرر ش��ده که ۹۰ درصد ک��د تعرفه ها صفر 
شود. همچنین مصوبه ای از سران قوا دریافت 
کرده ایم که ممنوعیت های وارداتی ایران برای 
اوراسیا لغو شود. بنابراین پیش بینی  می شود که 
فهرست کاالهای مشمول تجارت آزاد میان 
ایران و اوراس��یا اواخر آذرماه میان وزرای این 

کشورها به امضا برسد.
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بانک و بيمه

مراسم معارفه مدیر جدید شعبه البرز 
بیمه تعاون برگزار شد

با حضور مدیر امور ش��عب و استان های بیمه 
تعاون، مراس��م معارفه مدیر ش��عبه البرز این 
ش��رکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، مس��عود مجیدی به عنوان مدیر 
جدید شعبه البرز بیمه تعاون انتخاب شد. وی از 
آبان ۱۳۸۶ با حضور در شرکت بیمه پارسیان، 
فعالیت بیمه ای را آغاز کرده و س��پس از سال 
۱۳۹۱ مدیر استان لرستان بیمه کارآفرین شدم 
و تا خرداد ۱۳۹۳ نیز در این کس��وت مشغول 
فعالیت بوده اس��ت. مجیدی سپس تا شهریور 
۱۳۹۵ به عنوان مدیر استان همدان بیمه »ما« 
فعالیت کرده و پس از آن به عنوان مدیر استان 
البرز بیمه معلم منصوب شده و از سال ۱۳۹۷ 
تا پیش از ورود به بیمه تعاون نیز مدیر ش��عبه 

مرکزی بیمه مشغول فعالیت بوده است.

حضور موفق چهارسوق مالی پارسیان 
در نمایشگاه کیش اینوکس ۱4۰۱

چهارس��وق مالی پارسیان به عنوان نخستین 
س��وپر مارکت مالی کشور حضوری موفق و 
تاثیرگذار در نمایشگاه کیش اینوکس ۱۴۰۱ 
داش��ت. به گزارش روابط عمومی گروه مالی 
پارس��یان؛ نمایش��گاه کیش اینوکس ۱۴۰۱ 
که با حضور جم��ع کثیری از فعاالن صنعت 
خدمات مالی و ش��رکت های بزرگ صنعتی 
کش��ور برگزار ش��د، ش��اهد اولی��ن حضور 
ش��رکت های عضو گ��روه مالی پارس��یان و 
بانک پارس��یان بصورت منسجم و یکپارچه 
در قالب »چهارسوق مالی پارسیان« بود. این 
غرفه که توجه بسیاری از شرکت کنندگان و 
بازدیدکنن��دگان را به خود جلب کرد، نمادی 
کامل از یک زنجیره خدم��ات مالی در تمام 
حوزه ها از جمله بانک، بیمه، سرمایه گذاری، 
کارگزاری، لیزینگ و صرافی بود که توانمندی 
گروه بزرگ و خوش��نام پارسیان را در صنعت 

مالی کشور به نمایش گذاشت.

جهش 3 برابری سود خالص بانک ملت
س��ود خالص بانک ملت با جهش حدود سه 
برابری از مبلغ ۳۰.۹۰۵ میلیارد ریال در پایان 
ش��هریورماه س��ال گذش��ته به رقمی بالغ بر 
۱۱۵.۶۹۲ میلیارد ریال در پایان نیمه اول سال 
جاری رسید. به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، این بانک که با نماد وبملت و س��رمایه 
۲۶۲.۰۴۳ میلی��ارد ریال��ی از پربیننده تری��ن 
نماده��ای حاض��ر در بازار س��رمایه کش��ور 
محسوب می شود موفق شده است که سود 
خالص خود را در پایان تابستان امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۷۴ درصد افزایش 
دهد.بر اس��اس اطالعات و صورت های مالی 
میاندوره ای ۶ ماه��ه منتهی منتهی به پایان 
ش��هریورماه ۱۴۰۱ بانک ملت، سود عملیاتی 
هر س��هم این بانک هم نس��بت به پایان دو 
فصل نخس��ت س��ال قبل، ۲۹۰ درصد رشد 
ک��رده و از ۱۲۴ ریال ب��ه ۴۸۳ ریال به ازای 
هر سهم رسیده است.در عین حال، سود پایه 
هر س��هم وبملت در دوره شش ماهه منتهی 
به پایان ش��هریورماه سال گذش��ته تا پایان 
ماه ششم امس��ال، ۲۷۴ درصد بیشتر شده و 
از ۱۱۸ ریال به ۴۴۲ ریال به ازای هر س��هم 
افزایش یافته اس��ت.بر اساس اطالعات درج 
شده روی سامانه کدال سازمان بورس، بانک 
ملت توانسته است با رشد ۴۷ درصدی، سود 
انباش��ته خود در دوره ش��ش ماهه منتهی به 
پایان شهریورماه امسال را از حدود ۲۱۹.۴۷۹ 
میلیارد ریال به بیش از ۳۲۲.۲۱۱ میلیارد ریال 
برس��اند.این گزارش حاکی از آن است، درآمد 
تس��هیالت اعطایی،س��پرده گذاری و اوراق 
بدهی بانک ملت در پایان ش��هریورماه سال 
گذشته نزدیک به ۲۸۸.۶۱۹ میلیارد ریال بوده 
که با ۷۰ درصد رشد، رقمی بیش از ۴۸۹.۷۵۳ 
میلی��ارد ریال را در پایان تابس��تان امس��ال، 
تثبیت کرده اس��ت.خالص درآمد کارمزد این 
بانک خصوصی نیز ۱۱۶ درصد بیش��تر شده 
و در حال��ی که رق��م آن در پایان ۶ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۰۲۶ میلیارد ریال بوده، 
در پایان نیمه اول س��ال جاری مبلغی بالغ بر 
۳۶.۸۳۶ میلیارد ریال گزارش شده است.رشد 
۲۱ درصدی جم��ع دارایی های بانک ملت از 
دیگر موارد اعالم ش��ده در گ��زارش ۶ ماهه 
منتهی به پایان ش��هریورماه امسال است به 
گونه ای که مبل��غ آن از حدود ۱۰.۰۳۳.۱۹۱ 
میلیارد ریال به بیش از ۱۲.۱۰۵.۰۱۶ میلیارد 

ریال افزایش یافته است.

اخبار

رئیس ش��عبه بلوار کش��اورز بانک توسعه 
صادرات ایران گفت: این شعبه طی شش 

ماهه اول س��ال جاری نزدیک به دو هزار 
میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش به 
مشتریان حوزه صنعت، کشاورزی و صنایع 
تبدیلی پرداخت کرده اس��ت. حمید فاضل 
نیا اظهار داشت: این بانک در نیم سال اول 
سال جاری با تمرکز بر طرح های سرمایه 
گ��ذاری، موفق ب��ه س��اماندهی وضعیت 

چندین طرح صنعتی از جمله خطوط فوالد 
سازی و آب ش��یرین کن صنعتی شرکت 
ف��والد کاوه جن��وب کیش و ط��رح تولید 
آنژیوکت ش��رکت پرژیان شده است. وی 
با ذکر این مهم که وصول مطالبات بانک 
در دستور کار این شعبه قرار دارد، گفت: از 
آغاز سال تا پایان شهریورماه، بالغ بر یک 

میلیون و ۱۵۰ هزار دالر ارز در این ش��عبه 
خریداری و یک میلیون و ۱۴۷ هزار دالر 
به مش��تریان فروخته شده است. به گفته 
فاضل نیا، شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه 
ص��ادرات ایران، بالغ ب��ر دو میلیون و ۶۹ 
ه��زار دالر بروات ارزی وارداتی و س��یزده 
میلی��ون و ۹۱۷ ه��زار دالر نیز حوالجات 

صادره و وارده به مش��تریان عرضه کرده 
است.

به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران، در ش��هریور م��اه ۱۴۰۱ 
با حض��ور مدیرعامل بان��ک، آقای دکتر 
حسینی این شعبه بعنوان شعبه اختصاصی 

دانش بنیان معرفی شده است.

پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش

در حاشیه کیش اینوکس تاکید شد: 

اجرای بزرگترین طرح  های گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
ف��ارس با هم��کاری بانک تجارت؛ ای��ن ماحصل دیدار 
مدیران عامل بانک تجارت و گروه صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس در حاش��یه چهاردهمین نمایش��گاه معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری کش��ور بود؛ دیداری که در 
آن بر ارایه خدمات تخصصی بانک تجارت در راس��تای 
اجرای پروژه های این هلدینگ بزرگ کشور تاکید شد. به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی فیض 
آثار در دیدار با علی عس��کری، مدیرعامل و نایب رییس 
هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از آمادگی 
کامل این بانک برای توسعه هرچه بیشتر همکاری های 
بین دو مجموعه خبر داد و با اش��اره به س��ابقه و کیفیت 
خدمات تخصصی ارائه ش��ده توس��ط بانک تجارت به 
صنعت پتروشیمی به ویژه شرکت های تابعه پتروشیمی 
خلی��ج ف��ارس گفت: افتخ��ار بانک تج��ارت همکاری 
تنگاتنگ با تمامی ش��رکت های تابع��ه هلدینگ خلیج 
فارس و مشارکت فعال در تمامی طرح های توسعه محور 
این شرکت  پر افتخار است. وی افزود: بانک تجارت چه 
در دهه های قبل و در احداث و اجرای طرح هایی همچون 

پتروش��یمی هنگام، بیدبلند و چه در طرح های جدیدی 
همچون پتروشیمی الماس ماهشهر، پتروشیمی هرمز و 
پتروشیمی اندیمشک، همواره همکاری های گسترده ای را 
با این ابر هلدینگ اقتصادی کشور داشته و دارد. اخالقی 

ارائه مدل های نوین مالی به ش��رکت های زیرمجموعه 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و تامین مالی های ارزی 
و فاینانس از مسیرهای گوناگون از جمله بازار سرمایه و 
پوشش تمامی نیازهای شرکت های تولیدی پتروشیمی 

خلیج فارس در حوزه کاال را از دیگر همکاری های بانک 
تجارت و این هلدینگ عنوان کرد و یادآور ش��د: عالوه 
بر این، بانک تجارت در صنایع تکمیلی و پایین دس��تی 
همچون پترول از جمله پتروشیمی گچساران، پتروشیمی 
ایالم، پتروش��یمی لردگان و طرح های جدیدی همچون 
پتروآرمند، کریس��تال مالمی��ن و … تعامل و حضوری 
قدرتمند و تاثیرگذار دارد. علی عسگری مدیرعامل گروه 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس هم در این دیدار ضمن 
قدردانی از حسن همکاری بانک تجارت با این هلدینگ 
ابراز امیدواری کرد همکاری های دوجانبه بین بانک تجارت 
و این هلدینگ بزرگ پتروشیمی کشور منجر به ارتقای 
هرچه بیشتر جایگاه این صنعت کشور شود. بانک تجارت 
به عنوان بانک سازمانی وزارت نفت و صنعت پتروشیمی 
کشور درحال حاضر از طریق ۱۶ شعبه در محل فعالیت 
شرکت های پتروشیمی  کشور و همچنین سراسر کشور 
از جمله استان های تهران، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، 
ایالم، مشهد و همچنین با به کارگیری توان متخصصان 
خود در مدیریت بانکداری شرکتی به طور شبانه روزی به 

این صنعت استراتژیک و مهم خدمت رسانی می کند.

اجرای بزرگترین طرح های هلدینگ خلیج فارس با همکاری بانک تجارت

همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه برگزار شد
همایش تخصصی مدیران ارشد بانک سپه 
با محوریت تبیین ابعاد و جاری سازی برنامه 
تح��ول راهبردی ت��ا اف��ق ۱۴۰۴ و ارزیابی 

عملکرد شعب مناطق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه، 
در ای��ن همایش دو روزه ک��ه طی روزهای 
چهارم و پنجم آبان ماه با حضور دکتر آیت اله 
ابراهیمی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و 
هیئت عامل و مدیران مناطق اس��تان ها در 
سالن همایش های شهید سپهبد حاج قاسم 
س��لیمانی برگزار شد، در مراس��م افتتاحیه، 

دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک درسخنانی 
برتحقق اهداف طرح تحول راهبردی بانک 
به عن��وان دومین پروژه بزرگ بانک س��په 
تاکید کرد. همچنین اعضای هیئت مدیره و 
هیئ��ت عامل در کارگروه های تخصصی به 
بررسی ابعاد گوناگون طرح تحول راهبردی 
بان��ک س��په پرداختن��د. در ای��ن همایش 
تخصصی، کارگروه های تبیین برنامه تحول 
راهب��ردی بانک ، طرح مالی، بانکداری خرد 
و اصن��اف، بانک��داری ش��رکتی، بانکداری 
ویژه، ساختارسازمانی جدید بانک و مناطق، 

ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب مناطق و 
هلدینگ فناوری اطالعات برگزار شد.     در 
حاشیه همایش تخصصی مدیران ارشد و با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، از 
برنامه تحول راهبردی بانک س��په رونمایی 
شد. در بیانیه ماموریت طرح تحول راهبردی 
بانک سپه آمده است: »بانک سپه با تکیه بر 
تجارب ارزشمند حاصل از یک قرن فعالیت 
در نظام بانکی کشور و بهره گیری هدفمند از 
ظرفیت های موجود از جمله سرمایه انس��انی 
توانمند و ش��بکه شعب گسترده محصوالت 

و خدمات بانکی متنوع و نوین را براس��اس 
قوانین پولی و بانکی کش��ور به آحاد جامعه 
با در نظر گرفتن اصول امنیت و محرمانگی 

اطالعات، ارائه می نماید.
این بانک اصیل، با پیشتازی در به کارگیری 
فناوری های نوآورانه و تبدیل ش��دن به یک 
بانک دیجیتالی، ضمن نقش آفرینی در سطح 
اقتص��اد مل��ی و بین المللی در ت��راز انقالب 
اس��المی، به دنبال خل��ق تجربه ای متمایز، 
ماندگار و خوش��ایند برای تمامی ذی نفعان 

خود می باشد.«

 حجت االس��الم و المس��لمین شیخ حسین 
انصاری��ان و مهن��دس ه��ادی خانی رئیس 
مرک��ز اطالعات مالی و دبیر ش��ورای عالی 
مبارزه با پولش��ویی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، میهمانان وی��ژه همایش تخصصی 

مدیران ارشد بانک سپه بودند.
   در دومین روز همایش مدیران ارش��د که 
با حضور مدیرعام��ل و اعضای هیئت مدیره 
برگ��زار ش��د، از ۱۱ ت��ن از مدیران ارش��د 
بازنشسته بانک س��په با اهدای لوح تقدیر و 

تندیس تجلیل به عمل آمد.

اخبار

»دیپلماسی فوتبال« رونمایی می شود
کتاب »دیپلماسی فوتبال« با گردآوری هدرل. 
دیکتر با ترجمه احسان محمدی سه شنبه دهم 
آبان ماه رونمایی می ش��ود. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، کتاب »دیپلماسی فوتبال: روابط بین 
الملل و فوتبال از ۱۹۱۴ تا امروز« با گردآوری 
و زی��ر نظر هدرل. دیکتر، به تازگی با ترجمه و 
اضافات احسان محمدی و مقدمه ای از احمد 
نقیب زاده منتش��ر شده که سه شنبه این هفته 
در قالب یک نشس��ت رونمایی می ش��ود. این 
اثر نوشته سارا اش��نایدر، پاول دیچی، آنتونیو 
سیمون، جورج ن. کیوسس، برندا السی، هدر 
ل. دیکتر، اریک نیلسن، کریس بولزمن، روی 
مک-ری، اقلی��دوس دوفرتی��اس کوتو، آلن 
کاس��تالنو والنته، پیتر جی ب��ک، که تاکنون 
نامزد دریافت جوایز متعددی بوده، مطالعه ای 
است میان رشته ای در حوزه روابط بین الملل، 
دیپلماس��ی، ورزش، تاریخ، فرهنگ و سیاست 
به قلم گروهی از اساتید دانشگاه و نویسندگان 
برجس��ته در تاریخ ورزش، تاری��خ روابط بین 
الملل، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی ورزشی، 
مدیری��ت ورزش، جامعه شناس��ی، فرهنگ، 
تاریخ حقوق بش��ر و تاریخ معاصر. در بخشی 
از مقدمه احمد نقیب زاده، استاد علوم سیاسی 
و روابط بین الملل دانش��گاه تهران بر ترجمه 
کتاب آمده اس��ت: »کتاب دیپلماسی فوتبال، 
اهتمامی س��ودمند و موفق است در به تصویر 
کشیدن نقش و جایگاه فوتبال در عرصه روابط 
بین المل��ل و دیپلماس��ی از ۱۹۱۴ تا به امروز، 
از رهگذر مطالعه تح��والت مهم تاریخ روابط 
بین الملل و دیپلماسی، در برش هایی تاریخی 

یا موضوعی یا موردی.

جهاد تبیین، شاهراه غلبه بر جنگ 
ترکیبی دشمن است

عض��و هیئت مدی��ره بنیاد مل��ی بازی های 
رایان��ه ای گف��ت: ش��اهراه غلب��ه بر جنگ 
ترکیبی دش��من ک��ه بخش��ی از آن تولید 
بازی های ضد ایرانی و ضد اس��المی است، 
جهاد تبیین اس��ت. محمد صادق افراسیابی 
عض��و هیئت مدی��ره بنیاد مل��ی بازی های 
رایانه ای در پاس��خ به این پرسش که بنیاد 
مل��ی بازی های رایان��ه ای چ��ه اقدامی در 
 Call of Duty: مواجه��ه با عرض بازی
انج��ام خواهد   Modern Warfare۲
داد، گفت: ش��اهراه غلبه ب��ر جنگ ترکیبی 
دش��من که بخش��ی از آن تولید بازی های 
ضد ایرانی و ضد اسالمی است، جهاد تبیین 
است. وقتی چنین بازی هایی توسط دشمنان 
ملت ایران تولید می ش��ود و به ش��یوه های 
مختلف از طریق سکوهای خارجی خصوصًا 
پلت فرم اس��تیم، در اختی��ار نوجوانان قرار 
می دهد، الزم است ضمن پیگیری اقدامات 
بازدارنده برای محدود س��ازی عرضه چنین 
بازی هایی، حتمًا باید موضوع ارتقای س��واد 
رس��انه ای بازیکنان و اس��تریمرها جدی تر 
گرفته ش��ود و به این مهم توجه ش��ود که 
ب��ازی صرفًا بازی نیس��ت و در ظاهر بازی 
تالش می ش��ود تا از این ابزار اثر گذار برای 
تغییر نگرش و رفتار بازیکنان استفاده شود. 
وی اف��زود: یکی از برنامه ه��ای بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای در دور جدید فعالیت خود 
پیگیری نهضت تحول سواد بازی است و در 
این حوزه تالش خواهد کرد هم سواد بازی 
بازیکنان و استریمرها را افزایش دهد و هم 
اهمی��ت بازی های دیجیتال را در س��طوح 
مختلف برای مسئولین فرهنگی و رسانه ای 
تبیی��ن کند. چون قطع��اً ایجاد یک نهضت 
تحولی در حوزه ارتقا سواد بازی نیاز به هم 
افزایی تمام نهادهای فرهنگی و رس��انه ای 
 Call در کشور دارد. افراسیابی گفت: بازی
 of Duty: Modern Warfare۲
توهین ه��ای زیادی به نیروه��ای نظامی و 
امنیتی ایران کرده اس��ت و عرضه بازی در 
مقطعی که ش��بکه های ماهواره ای فارسی 
زبان با همکاری شرکت متا و عوامل دشمن 
به دنبال یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه 
ملت ایران هستند، بیانگر برنامه هدفمندی 
است که دش��منان برای تقویت اغتشاشات 

دنبال می کنند. 

چرا ایران از نمایشگاه فرانکفورت امسال انصراف داد؟اخبار
مدیرعام��ل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: پس از اتفاقات اخیر مس��ئولین 
نمایش��گاه کتاب فرانکفورت گفتند مجبور به تغییر مکان غرفه ما هستند و 
نمی توانن��د امنیت ما را تامین کنند. خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: 
چندی پیش خبر انصراف ایران از هفتادوچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب فرانکفورت منتشر شد. اما رسانه های معاند و سعودی که همیشه سعی 
در وارون��ه جلوه دادن حقیقت دارند در اخبار دروغین اعالم کردند نمایش��گاه 
فرانکفورت، ایران را از این رویداد اخراج کرده و متأسفانه طبق سابقه پیشین، 
چنین اخباری به پذیرش برخی مخاطبان زودباور داخلی رسید. علی رمضانی 
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در نشستی که سواالت مختلفی در آن 
مطرح ش��د، به سواالت خبرنگاران مهر پاسخ داد که گوشه ای از این نشست 
درباره نمایشگاه فرانکفورت امسال بود. وی در این بخش از نشست در تشریح 
چگونگی انصراف ایران از نمایشگاه فرانکفورت گفت: ما اسفند ۱۴۰۰ در این 
نمایشگاه ثبت نام کردیم و طبق روال هر ساله پس از هماهنگی محل غرفه 
در حال پیگیری کارها بودی��م. مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: 
محل حضور ما در این نمایش��گاه در طبقه همکف و بخش اصلی سالن بود، 
پس از انجام مکالمات با مس��ئولین نمایش��گاه ابعاد غرفه ما مشخص شد و 
طراحی برای آن شکل گرفت. غرفه ما از سه طرف بود و یک طرف آن دیوار 
بود که توسط چند دیواره از بخش های دیگر مجزا شده بود و از آنها به عنوان 
فضای تبلیغاتی قرار بود اس��تفاده شود بنابراین ما به مرحله طراحی رفتیم و 
گرافیست های مختلفی در کشور طرح ها را انجام دادند. وی با اشاره به اینکه 
فراخوان ناشران برای شرکت در این نمایشگاه را فروردین ماه منتشر کردیم 
گف��ت: یکی از فرایندهایی که در خانه کتاب و ادبیات ایران تغییر دادیم این 
است که با ش��اخص های قابل ارزیابی، مشخص و معلوم در نمایشگاه هایی 
به این ش��کل پیش برویم تا بتوانیم از آنها خروجی خوبی داشته باشیم برای 
مثال در نمایشگاه های مهم فراخوان صادر می کنیم اما بعضی از نمایشگاه ها 
را نمی توان فراخوان صادر کرد و س��عی می کنیم به صورت حداکثری آنها را 
اعالم کنیم. رمضانی افزود: پس از اعالم فراخوان ۵۰ یا ۶۰ آژانس و ناشر در 
آن ثبت نام کردند؛ و ارزیابی برنامه و نحوه فعالیت آنها در فرانکفورت صورت 
گرفت تا مش��خص شود که می توانند بازاریابی مسلط به زبان خارجی داشته 
باش��ند یا خیر؟ از نمونه کتابی که به زبان انگلیس��ی ترجمه شده باشد بهره 

مند هستند یا خیر؟ و یا در سایت خود بخش بین الملل دارند یا خیر؟ اینها از 
جمله مواردی بودند که ناشران برای حضور در نمایشگاه باید از آنها بهره مند 
بودند. برای مثال ناش��ری بود که ۲۰ دوره در نمایشگاه های خارجی شرکت 
کرده بود اما نتوانسته بود رایت قابل توجهی را به فروش برساند. مدیرعامل 
خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: با سختگیری قواعدی را برای حضور ناشران 
ترتیب دادیم و ناش��ران دیدند که خط تالش��ی تعریف ش��ده است که باید 
آن را طی کنند تا حضور بین الملل داش��ته باش��ند. وی افزود: پس از صدور 
فراخوان، درخواست ویزاها از سوی ایران صادر شد و در خردادماه در مالقات 
با رایزن فرهنگی آلمان که توس��ط آنها ترتیب داده ش��ده بود به این مسئله 
تاکید کردیم و آنها هم اس��تقبال کردند. رمضانی گفت: پس از اغتشاش��ات 
اخیر مس��ئولین نمایش��گاه بین المللی کتاب فرانکفورت طی مکاتبه ای با ما 
اظهار کردند که مجبور به تغییر مکان غرفه ما هس��تند؛ البته در س��ال های 
قبل با چنین مس��ائلی مواجهه بودیم که گروه ها یا نفراتی مقابل غرفه ایران 
بیایند و سر و صدا کنند اما مسئولین نمایشگاه در این نامه اظهار کرده بودند: 
»اگر مطمئن شویم پلیس در غرفه شما حضور دارد نمی توانیم امنیت شما را 
تأمی��ن کنیم.« مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: طی مکاتبه ای با 
مسئولین نمایشگاه فرانکفورت به آنها اعالم کردیم که طبق بندهای قرارداد 
و تفاهم نامه نمی توانند محل قرار گیری غرفه ما را تغییر دهند. وی با اشاره 

به اینکه مس��ئولین نمایش��گاه فرانکفورت محل قرارگیری غرفه ایران را به 
دورترین محل نمایش��گاه انتقال داده بودند گفت: مسئولین نمایشگاه غرفه 
ایران را به طبقه باال منتقل کردند، در جایی که س��ه طرف غرفه بس��ته بود 
و جمهوری اس��المی نمی توانست برنامه های خود را انجام دهد و فضا برای 
اخالل طرف مقابل کاماًل فراهم بود همچنین س��فارت آلمان هم در صدور 
ویزاها اخالل کرده بود و در حال حاضر نیز که نمایش��گاه رو به پایان اس��ت 
چهار ویزای ما همچنان در دس��ت بررسی است. رمضانی افزود: پس از این 
مشکالت ما به مسئوالن نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت اعالم کردیم 
که ناشران ایرانی فعالیت های بسیار زیادی کردند و پس از سختگیری های ما 
قرار مالقات های بسیار خوبی را نیز تنظیم کرده بودند آنها در پاسخ نسبت به 
این فعالیت ها ادای احترام کردند و اذعان داشتند که به دالیل امنیتی مجبور 
به این کار بودند و به به دلیل اینکه تحت فشار بودند مجبور به انتقال غرفه 
ما به قس��مت دیگری شدند. طبیعی است در چنین وضعیتی مشاهده کردیم 
که شأن جمهوری اسالمی ایران و نشر آن رعایت نمی شود و ما از شرکت در 
نمایشگاه انصراف دادیم. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: بنابراین 
اع��الم کردی��م با توجه به تخلف نمایش��گاه و از آنجایی ک��ه امکان اجرای 
برنامه های ما در مکان در نظر گرفته ش��ده فراهم نبود و شأن غرفه ما حفظ 
نمی شد همچنین امنیت را هم نمی توانستند تأمین کنند پس انصراف دادیم و 
آنها هم انصراف ما را پذیرفتند. وی افزود: البته این نمایشگاه تنها با جمهوری 
اسالمی ایران این کار را نکردند بلکه با تمام ایرانیانی که می خواستند در این 
نمایشگاه شرکت کنند مشکل داشتند البته آنها بخش خصوصی هستند و ما 
هم به آنها فشاری وارد نمی کنیم که بگویند ریجکت شده اند در صورتی که 
غرفه گرفته بودند. بنابراین یک ضدیت کلی با هر آن کس که عالقه مند به 
حضور و فعالیت به عنوان نشر جمهوری اسالمی در این نمایشگاه بود وجود 
داش��ت و یک معانده کلی با نشر جمهوری اسالمی ایران و ظرفیت های آن 
احس��اس می ش��د. رمضانی در پایان تاکید کرد از میان صد و ده هزار عنوان 
چهل هزار عنوان در سال گذشته مربوط به زنان ایرانی است که مترجم و یا 
نویسنده هستند و مسئوالن نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در صورت 
یکه می گویند ما از معترضان حمایت می کنیم با یک بیان مداخله گرایانه ای 

۴۰ هزار نفر را در که در این صنعت کتاب منتشر کردند نادیده گرفتند.

از جابه جایی غرفه تا عدم تامین امنیت!
فرهنگی

سه دانشگاه ایرانی در فهرست ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان
بر پایه تازه ترین ویرایش رتبه بندی جهانی پایداری »کیو. 
اس.«، س��ه دانش��گاه تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز در 
فهرس��ت ۷۰۰ دانشگاه و مؤسس��ه علمی برتر جهان قرار 
گرفتند. به گزارش دانش��گاه تهران، بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ 
نظام رتبه بندی جهانی پایداری »کیو. اس.« که در س��ال 
۲۰۲۲ میالدی منتش��ر ش��ده است، دانش��گاه تهران به 
عنوان یکی از برترین مؤسس��ه های جهان شناخته شده و 
توانسته اس��ت در میان ۴۵۰ دانشگاه پایدار در این سیاهه 
جای گیرد و دانش��گاه های صنعتی امیرکبیر و ش��یراز نیز 
بین ۵۵۰ دانش��گاه پایدار از نظ��ر این نظام رتبه بندی قرار 
گرفته اند. بر پایۀ ارزیابی های مؤسسۀ »کیو. اس.«، دانشگاه 

تهران در جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۰۱-۴۵۰ جهان 
و دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شیراز به طور مشترک در 
جایگاه دوم ملی و جایگاه ۵۵۰ – ۵۰۱ جهان ایستاده اند. 
رتبه بن��دی جهانی پای��داری »کی��و. اس.« در تازه ترین 
ویرایش خود نام ۷۰۰ مؤسسه برتر را منتشر کرده است تا 
تأثیر زیست محیطی و اجتماعی آنها را نشان دهد. هدف 
این نظام رتبه بندی نشان دادن توجه مؤسسه ها به توسعۀ 
پایدار، به ویژه در زمینه های زیس��ت محیطی و اجتماعی 
است. در این نظام رتبه بندی، مؤسسه های جهان بر پایۀ 
هش��ت سنجۀ کلیدی ارزیابی می ش��وند، که این هشت 

سنجه در دو بُعد فراگیر دسته بندی شده اند.



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دانشنامه

شی جین پینگ چگونه توانست در راس قدرت باقی بماند؟
سال هاس��ت که نگاه جهانیان برای پیگیری امور داخلی و خارجی چین به ش��رق معطوف شده است. اهمیت این 
پیگیری با افزایش جایگاه بین المللی چین و افزایش رقابت بین آن و واشنگتن برای برتری جهانی بیشتر نیز شده 
اس��ت. جنگ های تجاری، تحریم های اقتصادی، صف بندی جنگ اوکراین و خطرناک تر از همه، مس��ئله جزیره 
»تایوان«، از جمله موضوعات مهم مورد مناقشه ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن است. هر پنج سال یکبار و همزمان 
با تشکیل کنگره ملی حزب کمونیست، صحبت ها در مورد قدرت در چین و آینده آن مطرح می شود. بیستمین نشست 
این کنگره در یکم آبان برگزار شد و ریاست شیء جین پینگ به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد. موفقیت جین پینگ در 
تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری برای سومین بار، او را به قدرتمندترین رهبر چین از زمان مائوتسه تونگ، بنیانگذار 
حزب کمونیست چین )۱۹۴۹- ۱۹۶۷( تبدیل کرد. حال سوال اینجاست که رئیس جمهور چین شیء جین پینگ 
چگونه توانست در قدرت بماند؟ رئیس جمهور چین از طریق یک کودتای نظامی یا انقالب مردمی به قدرت نرسید، 
بلکه قدرت به شیوه ای مسالمت آمیز از سلف خود »هو جین تائو« به او منتقل شد و البته این انتقال بدون اختالف در 
درون حزب نبود. اما اینکه پینگ چگونه توانست در رأس قدرت بماند، باید گفت که این امر یک شبه اتفاق نیفتاده، 
بلکه نتیجه دستاوردهایی است که در طول زمان ایجاد شده است. از اینرو برای درک این موضوع، ابتدا باید توازن قوا 
در چین روشن شود. نظام سیاسی چین توسط جریان هایی اداره می شود که حول محورهای اصلی حزب می چرخند 
و رهبران قبلی در این نظام حتی پس از گذشت سال ها از پایان حکومت خود، بازهم از اقتدار غیررسمی برخوردار 
هستند. یکی از مهم ترین نمونه ها این است که شی پینگ مجبور شد با »جیانگ زیمین«، رئیس جمهور سابق چین، 
در پرونده فساد مربوط به یکی از اعضای سابق کمیته دائمی در دوره سلف خود، مشورت کند و پس از تأیید جیانگ 
زیمین، اقدامات الزم علیه عامل پرونده فساد انجام شد. اما در مورد چگونگی حفظ قدرت از سوی شی پینگ، باید 
گفت که این امر به دوران قبل از به قدرت رسیدن او برمی گردد و در این رابطه می توان به دو دلیل تاریخی استناد 
کرد. یک اینکه پینگ قبل از به قدرت رسیدن و تصدی پست ریاست جمهوری، اعالم کرد که این سمت را نمی پذیرد 
مگر اینکه حزب کمونیست ریاست »کمیته مرکزی نظامی« چین را نیز به وی بدهد. بنابراین پینگ قبل از به قدرت 
رسیدن، زمینه مناسب حفظ قدرت را ایجاد کرده بود. دومین دلیل تاریخی، نیاز حزب به تمرکز قدرت در دستان پینگ 
است. با توجه به عدم اجرای اصالحات سیاسی و همچنین عدم تعادل نرخ رشد باال با بحران هایی چون آلودگی 
شدید محیط زیست و افزایش فساد و نابرابری در دوره جینتائو، حزب را برآن واداشت که قدرت را در دستان پینگ 
متمرکز سازد. شی پینگ از این رویدادهای تاریخی استفاده کرد و با ایجاد »کمپین ریشه کنی فقر شدید« و مبارزه 
با فساد توانست محبوبیت زیادی کسب کند و از این طریق توانست مخالفان خود و حکومتش را تضعیف نماید. در 
چین کمیته دائمی کنگره ملی حزب کمونیست، نقش محوری در به قدرت رسیدن افراد دارد. این کمیته بود که در 
سال ۲۰۱۲، پینگ را به قدرت رساند و سپس در سال ۲۰۱۷، با افزایش متحدین وی در این کمیته، قدرت وی بیشتر 
شد. در سال ۲۰۲۲، در آخرین کنفرانس کمیته دائمی حزب کمونیست، چهار عضو از کمیته بیرون آمدند که سه نفر 
از آنها از گروه پینگ نبودند. رئیس جمهور چین از این فرصت استفاده کرد و متحدین خود را جایگزین آنها نمود تا 

این نهاد مهم هم تحت کنترل خود در آید.

دولت عراق اخراج اشغالگران را وظیفه ملی خود بداند
دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی »نجباء« با صدور پیامی ضمن آرزوی موفقت برای نخست وزیر و دولت جدید 
عراق تأکید کرد که مقاومت از گذشته تا کنون در کنار ملت عراق ایستاده و همراه مشکالت و مطالبات آنها 
بوده است. در این پیام که در پایگاه اطالع رسانی جنبش نجباء انتشار یافت، به نقل از شیخ »اکرم الکعبی« آمده 
است: رزمندگان مقاومت در راه خدا کفن به تن کرده و برای تحقق اهداف مقدس، رفع ظلم و ستم و اجرای 
عدالت، تحقق حاکمیت و فراهم کردن زندگی عزتمند جان فشانی کرده و و با اشغالگران در ستیز هستند. بر این 
اساس ما با توجه به مسئولیت و وظیفه شرعی و ملی خود برای آقای »محمد شیاع السودانی« آرزوی موفقیت 
می کنیم. الکعبی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت دولت جدید عراق در خدمت رسانی به شهروندان این 
کشور و ایجاد تحول و رفع مشکالت عراق افزود: علت اصلی مشکالت از یک سو تسلط اشغالگران بر منابع 
و دارایی های اقتصادی و از سوی دیگر چپاول سرمایه های کشور توسط فاسدان است. وی تصریح کرد: ما در 
کنار ملت عراق بر عملکرد دولت نظارت خواهیم کرد و همچنان به مقاومت در برابر اشغالگران تا آزادی کامل 
عراق ادامه خواهیم داد. از دولت می خواهیم که در راستای تحقق حاکمیت ملی، اخراج اشغالگران را وظیفه خود 
بداند و آنها را از شمال تا جنوب کشور بیرون رانده و مانع تجاوز هواپیماهای نظامی آمریکا، اسرائیل و ترکیه 
به حریم هوایی عراق ش��ود. دبیرکل جنبش نجباء در پایان پیام خود تأکید کرد: ما همچنان از شخصیت های 
پاکدست و نیکوکار که که در پی خدمت به مردم و تحقق آزادی برای کشور هستند، حمایت می کنیم چرا که 

مطالبه اصلی ما چیزی جز محقق ساختن اراده ملت عراق نیست.

 دستگاهی شبیه گل
 ضربان قلب را تنظیم می کند

محققان یک دس��تگاه تنظیم کننده ضربان قلب 
ابداع کرده اند که شامل چهار ساختار گلبرگ شکل 
اس��ت که با نور کار می کند و ای��ن عضو را در بر 
می گیرند و بدون درد، ضربان را تنظیم می کنند. به 
طور معمول دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب، 
با ایجاد شوک الکتریک در کل این عضو، هرگونه 
ناهماهنگی در ضربان را اصالح می کنند. البته این 
فرایند ممکن اس��ت دردناک باشد. در همین راستا 
یک دس��تگاه تنظیم کننده ضربان قلب آزمایشی 
ابداع شده که با استفاده از برگ های منتشر کننده 
نور قلب را احاطه می کند. دستگاه های فعلی تنظیم 
ضربان قلب با جراحی یک یا دو س��یم الکتریکی 
به عضل��ه قلب متصل می ش��وند. ه��ر زمان که 
حس��گرهای موجود در سیم ها اختاللی در ضربان 
قل��ب ردیابی کنند، ی��ک ش��وک الکتریکی وارد 
می ش��ود. متاسفانه این ش��وک نه تنها قلب بلکه 
دریاف��ت کننده ه��ای درد در قل��ب را نیز تحریک 
می کنن��د. محققان دانش��گاه آریزونا و دانش��گاه 
نورث وسترن به رهبری فیلیپ گوتروف با تکیه بر 
تحقیقات پیش��ین ساخت یک جایگزین بدون درد 
را آغاز کردند. نمونه اولیه دستگاه شامل ۴ ساختار 
انعطاف پذیر و ورقه ای مانند مش��ابه گلبرگ است 

که مانند گل دور قلب را در بر می گیرند.

تشييع شهدای حادثه تروريستی حرم مطهر شاهچراغ )ع( عکس: تسنيمفناوري

حکايت

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم صحیفه )2۰3(
حجت االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحی��م َو اْفَتْح لِي َیا َربِّ بَ��اَب الَْفَرِج بَِطْولَِک 
و به فضل و احس��انت، دِر گش��ایش و فرج را به روی 
من باز کن. الفتاح یکی از اس��ما الهی است او گشاینده 
همه ابواب اس��ت و هر گاه مشکالت به اوج خود برسد 
و به تعبیر عوام کارد به اس��تخوان برس��د یعنی به فرج 
و گشایش نزدیک تر شده است چنانچه حضرت رسول 

اهلل صلی اهلل علیه و اله وسلم فرمودند: أَْضَیُق الَأْْمِر أَْدناُه 
ِمَن الَْفَرِج. )بحار الن��وار: ۷۴/ ۱۶۶، باب ۷، حدیث ۲؛( 
دشوارترین امور، نزدیک ترین آنها به گشایش است. این 
حالت یک انس��ان خسته ی دل شکسته ی در محاصره 
مش��کالت اس��ت که از خدای متعال این درخواست را 
قرار داده اس��ت و قبل از این درخواست هم، شفیع برده 
است. چون یکی از بهترین شفیعان ما همین ذکر شریف 

بر پیغمبر و آل پیغمبر اس��ت. خود همین توقع فرج، به 
تعبیر امیرالمؤمنین، یکی از راحتی هاست. ما االن دنبال 
فرج و گشایش هستیم داریم از خدا همین را درخواست 
می کنیم امیرالمؤمنین می فرمای��د: »تََوُقُّع الَفَرِج إحَدی 
الراَحَتیِن توقع گش��ایش، یعنی همین در مس��یر طلب 
گش��ایش از ناحیه ی مقدس پ��روردگار، این یکی ازآن 

اقسام گشایش و راحتی است.
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س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس��المی 
ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک 
گفت: رویکرد کنونی و بی عملی ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل تنها باعث تشویق و 
تش��جیع رژیم صهیونیس��تی در موضوع 
فلس��طین می ش��ود. به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان«، امیر س��عید ایروانی س��فیر و 
نماینده دائم کش��ورمان نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک تاکید کرد: امروز مردم 
فلسطین نیازمند حمایت مؤثر و اقدام قاطع 
از س��وی شورای امنیت این سازمان برای 
توقف تجاوزگر و پایان اشغال هستند و تنها 
اظهار همدردی با مردم فلس��طین کفایت 
نمی کند. س��فیر و نماینده دائم کشورمان 
که در جلسه ش��ورای امنیت سازمان ملل 
در خصوص شرایط در خاورمیانه با تمرکز 
بر موضوع فلسطین سخن می گفت، تاکید 
ک��رد: جمهوری اس��المی ای��ران حمایت 
از حقوق مش��روع فلس��طین برای مقابله 
با س��رکوب و تهاجم این رژیم آپارتایدی 
)صهیونیستی( را وظیفه خود می داند و آن 
را در جهت حق تعیین سرنوش��ت دانسته 
و تاکید می کند این امر جزو سیاست های 
اصولی ایران تا زمانی که اشغال پایان یابد، 
خواهد بود. این دیپلمات ارش��د کشورمان 
اضافه کرد: شرایط در سرزمین های اشغالی 
فلسطین بدتر شده و گزارش سازمان ملل 
نشان می دهد که سال ۲۰۲۲ مرگبارترین 
سال برای مردم فلس��طین از سال ۲۰۰۶ 
بوده اس��ت. وی افزود: رژیم صهیونیستی 
همچن��ان بر رویه ه��ای آپارتای��دی خود 
شامل توسعه طلبی، س��رکوبگری، نقض 
سیستماتیک حقوق بش��ر فلسطینی ها از 
طریق کشتار مردم بیگناه از جمله زنان و 
ک��ودکان و دزدیدن و تخریب اموال مردم 
فلس��طین و اخراج اجباری از خانه هایشان 
تاکید دارد. سفیر و نماینده دائم ایران خاطر 
نش��ان س��اخت: امروز غزه ب��ه بزرگترین 
زن��دان در جه��ان تبدیل ش��ده اس��ت و 
صدای مردم س��رکوب شده غزه دیگر در 
نمی آید و بسیاری از مردم از جمله زنان و 
کودکان با محرومیت شدید و نقض حقوق 
اساسی مواجه هستند. این امر جنایت علیه 
انسانیت، نقض همه قوانین و نرم های بین 

الملل��ی و تهدید جدی علیه صلح و امنیت 
بین المللی می باشد. ایشان افزود: برای ۷۴ 
سال این قبیل جنایات وحشیانه علیه مردم 
فلسطین بدون توقف انجام شده و اشغال 
پایان نیافته و در عین حال رژیم اشغالگران 
و آپارتاید با هیچ گونه مجازاتی روبرو نبوده 
است. امروز مردم فلسطین نیازمند حمایت 
مؤثر و اقدام قاطع از سوی شورای امنیت 
این س��ازمان برای توقف تجاوزگر و پایان 
اش��غال هس��تند و تنها اظهار همدردی با 
مردم فلسطین کفایت نمی کند. امیر سعید 
ایروانی تصریح کرد: رژیم صهیونیس��تی 
به صورت گس��تاخانه هم��ه قطعنامه های 
س��ازمان ملل متحد از جمله قطعنامه های 
ش��ورای امنیت را نادی��ده گرفته و نقض 
ک��رده اس��ت. وی اضافه کرد: بواس��طه 
سکوت شورای امنیت سازمان ملل، همه 
قطعنامه های این س��ازمان از چندین دهه 
قبل فقط بر روی کاغذ مانده، در شرایطی 
که ما ش��اهد تداوم جنایات وحشیانه علیه 
فلسطینی ها از سوی این رژیم نفرت انگیز 
هس��تیم. این دیپلمات ارشد ایرانی اضافه 
کرد: رژیم صهیونیس��تی. بواسطه حمایت 
مداوم و چک س��فید امض��ا از جانب یک 
عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، 
ب��ه جامعه بین المللی پاس��خگو نیس��ت. 
وی توجه��ات را ب��ه این موض��وع جلب 
ک��رد ک��ه آیا قطعنام��ه س��ازمان ملل به 
ویژه آنهایی که خواس��تار پایان اش��غال، 
توس��عه شهرک س��ازی و یا محاصره غزه 
هستند اجرا شده اند. س��فیر و نماینده دام 
کش��ورمان افزود: ما معتقدیم درگیری در 
فلس��طین قابل حل خواهد بود، اگر اشغال 
پایان پذیرد و حقوق غیر قابل انکار تعیین 
سرنوشت مردم فلسطین مورد حمایت قرار 
گیرد و در نتیجه حاکمیت فلسطینی ها در 
کل سرزمین فلس��طین محقق گردیده و 
این حاکمیت به طور کامل مورد شناسایی 
قرار گیرد. وی اضافه کرد، تا زمانیکه عدم 
اق��دام ش��ورای امنیت یک گزینه باش��د. 
موضع کنونی ش��ورا تنها باعث تشویق و 
تشجیع رژیم صهیونیستی شده و موجبات 
ماندگاری اش��غال و جنایت ها علیه مردم 

مورد سرکوب فلسطین فراهم می شود. 

بی عملی شورای امنیت
 باعث تشویق صهیونیست ها می شود

امیر سعید ایروانی:
ادامهازصفحهیک ���

...مناس��بات و روابط بین المللی رخ داده اس��ت. همچنین با بررس��ی ۸ سال جنگ 
تحمیلی و جنگ احزاب علیه نظام جمهوری اسالمی، پیامدهای دفاع مقدس و همه 
اتفاقاتی که در ابعاد اجتماعی، سیاس��ی و امنیتی ش��اهد بودیم، می بینیم که رخداد 
عظیمی برای ملت ایران، منطقه و نظم نوین جهانی اتفاق افتاده است. مقاومت ملت 
ای��ران در برابر فش��ارهای بین الملل��ی که تحریم یکی از آنها اس��ت، م��ورد توجه 
آمریکایی ه��ا بوده و آنها در س��ال های اخی��ر دیدند که چه اتفاقات��ی رخ داده و چه 
بزنگاه هایی را ملت بزرگ ایران رد کرده اس��ت. در س��ال های اخیر امریکا به دنبال 
تغییر نظم منطقه در غرب آسیا بوده و حوادث سوریه، یمن، عراق و افغانستان هم در 
همین راس��تا اتفاق افتاده اس��ت، خروج امریکا از افغانستان به مراتب فاجعه بار تر از 
خروج امریکا از ویتنام بوده است و مسئولین امریکایی به این موضوع اذعان کردند. 
همه می دانیم که امریکا چه طرح و برنامه هایی برای یمن، افغانستان و عراق داشته 
است اما راهبردهای امریکا در منطقه غالباً شکست خورده و از منظر آنها مقصر اصلی 
این شکست ها جمهوری اسالمی ایران و مقاومت ملت بوده است. جمهوری اسالمی 
ایران کالن روندهای امریکا و غربی ها را در منطقه شکس��ت داده اس��ت، ایران به 
عنوان یک کنش گر فعال روابط بین الملل ش��ناخته می شود. این در حالی است که 
اروپا در بحران اوکراین نتوانس��ت به بازیگر اصلی تبدیل شود و به یک سپر و سرباز 
بی جیره و مواجب امریکا و ناتو تبدیل ش��د که خس��ارت و جریمه آن را هم پرداخت 
کند. اروپایی ها که خود بحران انرژی، بیکاری و بازنشس��تگی را هم دارند و باید این 
خس��ارات را پرداخت کنند. تبدیل ش��دن به بازیگر اصلی در عرصه روابط بین الملل 
س��اده نیس��ت و ایاالت متحده امریکا تاثیرگذاری ایران را دیده است. آن ها در یک 
جای��ی بای��د زهر خود را بریزند و برنامه هایی را طراحی کنند که تنها در حوادث اخیر 
اینگونه عمل نکردند. آن ها در سال های ۹۶ و ۹۸ مانورهای بسیاری علیه ملت ایران 
انجام دادند تا خسارت وارد کنند. بنابراین ما پروژه اخیر امریکا در خیابان و تجمعات 
را نباید به تتنهایی ارزیابی کنیم و فریب تله پروژه خیابان که از س��وی امریکایی ها 
طراحی شده را هم نباید بخوریم. اگر شیراز و شهدای شیراز و خانواده هایی که در این 
حادثه داغدار شدند را فقط به عنوان یک حادثه ببینیم، می توانیم یک تحلیلی در باب 
محکومیت و استانداردهای دو گانه آن ها داشته باشیم. استانداردهای دو گانه امریکا و 
اروپا که برای اولین بار هم اتفاق نیفتاده است. در طول ۴۳ سال گذشته نه تنها ایران 
بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه جنگ و دشمنی به راه انداختند اما جنگ فقط 
در اوکراین را خالف معاهدات بین المللی اعالم کردند. اگر یک داعش��ی در خیابان 
فرانس��ه چند نفر اروپایی و چش��م زاغ را با چاغو مورد تهاجم قرار دهد، همه دنیا باید 
آن را محکوم کند اما معلولیت ۳۵ هزار کودک در افغانستان به واسطه حضور امریکا، 
معمولی اس��ت. خبرگزاری های اروپایی هم در گزارش های خود می گویند جنگ در 
افغانستان و عراق نیست این بار شاهد جنگ در قلب اروپا هستیم. این حوادث در نوع 
خود در دنیا بی نظیر اس��ت؛ حمله صدام به سردش��ت را ببینید، برای اوین بار حمله 
ش��یمیایی توس��ط یک دولت به یک ش��هر با جمعیت قابل توجه رخ داد. هواپیمای 
مسافربری جمهوری اسالمی مورد حمله موشک ناو امریکایی قرار می گیرد و نه تنها 
به اشتباه خود اعتراف نمی کنند بلکه به فرمانده ناو آمریکایی پاداش هم دادند. ما این 
موضوعات را نباید در قالب یک حادثه ببینیم، ما در داخل یک کالن روند بین المللی 
هس��تیم که حادثه شیراز و حوادث شهرهای ایران طی ۴۰ روز اخیر و همه اتفاقاتی 
که علیه جمهوری اس��المی برنامه ریزی ش��ده و اتفاق می افت��د، از این کالن روند 
پیروی می کنند. بندهای بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در 
خصوص اغتشاشات دقیقاً به همان روندهای جهانی و منطقه ای امریکا اشاره می کند 
که در قالب این ۴۰، ۵۰ روز نیس��ت و در قالب دش��منی چندین ساله غربی ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران است. ما در یک سال گذشته بسیاری از تهدیدات منطقه را 
به فرصت تبدیل کردیم، امریکایی ها از این موضوعات غافل نیستند، ما با ترکمنستان 

و تاجیکستان در حال قطع ارتباط بودیم و با سیاست همسایگی دولت جدید آنها به 
بهترین دوس��تان ما تبدیل ش��دند و س��طح رواب��ط اقتصادی ما با ترکمنس��تان و 
تاجیکس��تان قابل تأمل است. منازعه قره باغ در دولت سابق یک شکافی در منطقه 
ایجاد کرد اما الهام علی اُف رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه اجالس شانگ هایی 
به دیدار آقای رئیسی آمد. بایدن دست کمی از ترامپ در تحمیل تحریم های شکننده 
علیه ایران نداش��ته و آنها دنبال اس��قاط نظام با تحریم یا با جنگ خارجی که االن 
امکانش برایش��ان وجود ندارد یا با اغتشاش��ات هس��تند و همه در قالب روند کلی 
امریکایی انجام می گیرد. حادثه ش��یراز یک اشتباه راهبردی امریکایی ها بود. با وارد 
ک��ردن داعش و طراحی اخیر ۲ نکته را می توان دریافت کرد؛ نخس��ت اینکه دیگر 
پروژه خیابان پاس��خگوی نیاز و اهداف امریکایی ها نیست و آنها شکست خوردند و 
دومین نکته اینکه امریکایی ها با وارد کردن ضد انقالب سنتی شمالغرب کشور یعنی 
گروهک های منحله دمکرات و کومله تا عمق کشور نتوانستند ضرباتی به جمهوری 
اسالمی بزنند و نتیجه الزم را بگیرند، آن ها حتی در شهرهای شمالغرب پیاده نظام 
این گروهک ها را برای کشته سازی وارد کردند اما به اهداف خود نرسیدند. بر اساس 
آخرین اخبار روزهای اخیر مهاباد هم متوجه ش��دم طرف مقابل که به نام اغتش��اش 
وارد شده بود با تیر جنگی نیروهای انتظامی ما را مورد هدف قرار داد و یک شهروند 
زن کردی را سر سفره شام از پنجره ها به رگبار بست و به شهادت رساند. آمریکایی ها 
از طریق ضدانقالب نتوانس��تند به نتیجه دلخواه خود برسند، لذا با وارد کردن داعش 
به منازعه خیابانی خواستند با امنیتی کردن فضا به هدفی که برای خود طراحی کرده 
بودند، برسند. رئیس جمهور آمریکا برای به پا کردن داعش و طرحی  که برای منطقه 
داشتند، ۷ تریلیون دالر هزینه کردند. در جهان لیبرال عقل ابزاری حاکم است و عقل 
اب��زاری را می توان به چرتکه تش��بیه کرد، یعنی چرتک��ه می اندازند ببینند در عراق، 
افغانستان یا سوریه چند دالر باقی می ماند. ما ۷ تریلیون دالر آنها را به باد فنا دادیم. 
داعش هم اکنون به گروهک تبدیل ش��ده، در حالی که دنبال سرزمین، حاکمیت و 
مقابله با روایت های صحیحی از اس��الم ناب بود که در حال حاضر شکس��ت خورده 
است. حادثه شیراز یک سوءاستفاده کثیف از حوادث خیابانی در ایران بود، این حادثه 
به معنای به بن بست رسیدن پروژه خیابانی بود که ما از آنها انتقام خواهیم گرفت. ما 
یک انتقام س��خت افزاری داریم که موش��ک باران از قرارگاه حمزه و پایگاه نیروی 
زمینی سپاه در شمال غرب کشور به مقرهای ضدانقالب در دفاع از منافع ملی، نمونه 
آن بود و ما برای انتقام سخت افزاری لحظه دریغ نخواهیم کرد. نیروهای نظامی هم 
قطعاً در زمان و جای خود انتقام س��خت افزاری را خواهند گرفت و جواب الزم را به 
این گروهک دربه در داعش��ی خواهد داد، اما انتقام اصلی از طراح اصلی اس��ت که 
آمریکایی ه��ا خواهند ب��ود. آمریکایی ها به دنبال برهم زدن اتح��اد ملی ملت ایران 
هس��تند، بنابراین انتقام اصلی باید در اجتماع اتفاق بیفت��د، لذا ما باید فرمایش مقام 
معظم رهبری را که س��اخت درونی قدرت اس��ت را مورد نظر قرار دهیم و جامعه را 
قوی کنیم. مردمی که در نماز جمعه شرکت کردند، در این راهپیمایی حضور یافتند، 
م��ا دعوت عام نکردیم، لذا همه مردم به صحنه نیامدند. در ۱۳ آبان ماه خواهید دید 
که مردم چگونه با اتحاد و همدلی پاسخ الزم را به طراحان اصلی این حادثه خواهند 
داد. ما نباید از این نکته غافل ش��ویم که طرف حساب ما معترضین، اغتشاشگران و 
حتی ضدانقالب ها و داعش نیس��تند، اگر آمریکایی ه��ا خیال می کنند که می توانند 
جمهوری اسالمی ایران را از پشت پرده اصلی و روندهای منطقه ای و جهانی غافل 
ک��رده و حواس آنها را به خیابان ها پرت کنند، کور خوانده اند. رهبر معظم انقالب در 
س��خنرانی اخیر خود در دانشگاه افسری فراجا فرمودند که »نظام باید کار خود را در 
حوزه اقتصاد و امنیتی انجام دهد«، لذا دش��منان بدانند که انتقام اصلی ملت ایران و 
جمهوری اس��المی خنثی کردن روندهای جهانی و منطقه ای آمریکایی هاس��ت که 
اتفاق خواهد افتاد. دش��منی ها بعد از انقالب اس��المی شروع شده و تمام شدنی هم 
نیس��ت، ایس��تادگی و مقابله مردم ایران با این اتفاقات و دشمنی ها نیز تمام ناشدنی 

اس��ت، علت این اس��ت که امنیت در جمهوری اس��المی مردم پایه است، در اوایل 
پیروزی انقالب، فرقه منافقین ۱۷ هزار شهید از ما گرفتند، اما مردم به صحنه آمدند. 
در دوران دفاع مقدس، فتنه سال ۸۸ و حوادث اخیر نیز این مسئله روشن است، مردم 
پای نظام و حکومت ایس��تاده اند، حکومت ما به مردم نی��از دارد و مردم هم تاکنون 
دری��غ نکرده ان��د. البته اینک��ه لیاقت و شایس��تگی مردم بیش از این اس��ت و همه 
کارگزاران باید بیش از این برای مردم کار کنند، غیرقابل انکار اس��ت و در جای خود 
بای��د درباره آن صحبت کنیم، اما درخصوص پش��ت پرده ح��وادث اخیر ما باید همه 
حوادث چهل و چند سال اخیر را در نظر داشته باشیم. از جمله پشت پرده ها اندیشکده 
های آمریکایی اس��ت که خوراک طراحی و برنامه ریزی کارگزاران آمریکا را فراهم 
می کنند. از دیگر پش��ت پرده ها البی صهیونیس��ت اس��ت که رس��انه های غربی و 
آمریکای��ی را تغذیه می کند ت��ا بتواند برنامه ها و طراحی ه��ای خود علیه جمهوری 
اس��المی را عملیاتی کند. پش��ت پرده دیگر کارگزاران علنی آمریکا مثل سناتورها، 
نمایندگان و کنگره هس��تند که بارها جمهوری اس��المی را تحریم کرده اند و برای 
مقابله با جمهوری اس��المی، روس��ای دولت آمریکا را تحریک می کنند. پشت پرده 
دیگر محور عربی-عبری و غربی است که سال هاست علیه جمهوری اسالمی ایران 
شکل گرفته، رژیم صهیونیس��تی می داند تنها تهدیدی که حاکمیت و تمامیت این 
رژیم را تهدید می کند، جمهوری اس��المی ب��وده و همانطور که رهبر معظم انقالب 
بارها فرمودند ما از هر گروهی که علیه رژیم صهیونیستی اقدامی انجام دهد، حمایت 
می کنی��م. با توجه به این پش��ت پرده ها در پروژه اخیر به دنب��ال این بودند که روند 
کنش گری فعال ایران را در عرصه منطقه و بین الملل، ُکند یا متوقف کنند، ما نباید 
اجازه دهیم که روند کنش گری ما در منطقه یا جهان ُکند یا متوقف شود. همه شلوغ 
بازی ه��ا نیز به خاطر همین اس��ت که حواس م��ا را پرت کنند، ام��ا به لطف الهی 
جمهوری اس��المی ایران در جنگ اراده ها پیروز خواهد بود. به دهه هشتادی ها ظلم 
ش��ده است، در تحلیل ها عموماً دهه هشتادی ها را با یک چوب راندیم، در حالی که 
اینطور نیست. در همه نسل ها؛ عده ای پای انقالب ایستادند و عده ای مخالف بودند، 
لذا اینطور نیست که بگوییم دهه هشتادی ها از دست رفتند، این یک ظلم است. در 
همین مراس��م راهپیمایی روز گذش��ته بسیاری از دهه هش��تادی ها، المپیادی، ها و 
پیش��گامان حوزه دانش آموزی و دانشگاهی حضور داشتند. دهه هشتادی ها پیشران 
توس��عه جمهوری اسالمی ایران هس��تند. نمی توانیم بگوییم که جمهوری اسالمی 
ایران فاقد ایراد است، زیرا جمله اشتباهی است، حتماً نظام جمهوری اسالمی دارای 
ایرادات و اش��کاالتی اس��ت، اما نکته مهم این اس��ت که ایرادات وارد به جمهوری 
اس��المی، ایراداتی نیس��ت که رسانه های غربی و هژمونی س��لطه قدرت دنیا به ما 
تحمیل می کند. ما در ابرمسئله ها و ابرچالش هایی که پژوهشکده های ما، دانشکده ها، 
اندیشکده ها و مجلس و دولت بررسی کرده، در حوزه تنش آبی، آموزش و پرورش و 
حوزه های مختلف دیگر ایراد و اش��کال داریم که برای ارتقای کارآمدی باید به آنها 
توجه کنیم. مردم اصلی ترین مؤلفه و مظهر اقتدار نظام جمهوری اسالمی هستند، ما 
بدون مردم هیچ هس��تیم، امروز که مردم در میدان حضور پیدا کرده اند، حضور آنها 
معنادار است و ما باید به این معنا پی ببریم. حضور مردم دو پیام داشت؛ نخست پیام 
به دش��من بود که حواسش باش��د و بداند که تجمعات ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری را به اسم 
مردم تمام نکند، دومین پیام اینکه دستگاه های امنیتی و انتظامی باید بدانند که امنیت 
کسبه، بازاریان، کارآفرینان، معلمان، اساتید، دانشجویان و... را تأمین کنند. همه این 
گروه ها از ناامنی رنج می برند و دستگاه های امنیتی باید تکلیف ناامنی های خیابانی را 
روشن کند. یکی از مهمترین وظایف دولت ها و حکومت ها ایجاد امنیت است. به نظر 
می رسد برای گذار از این وضعیت فعلی باید سه مؤلفه را در نظر داشته باشیم؛ نخست 
صبر ملی، دوم بصیرت دینی و س��وم خط رهبری است. ما باید چشممان به فرامین 
رهبر معظم انقالب باشد که در این سی و چند سال رهبری خود، ما را از بزنگاه های 

سختی عبور دادند.

حادثه تروریستی شیراز، اشتباه راهبردی آمریکا بود


