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روزنامه »رای الیوم« در تحلیلی ضمن اشاره به نقش 
آمریکا در حمله تروریس��تی ش��یراز، تروریسم پروری 
واش��نگتن را آخرین گزینه در براب��ر ایران توصیف و 

خاطرنشان کرد که سرمایه گذاری کاخ سفید...

 شیطان بزرگ و بازی 
»گزینه  آخر« در ایران 

 وقتی آمريکا روی تروريسم
 سرمايه گذاری سنگين می کند؛

مدیر فناوری اطالعات س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
نحوه عملکرد هسته های معامالتی بورس و فرابورس 

را تشریح و در خصوص سامانه بومی توضیحاتی...

 سامانه بومی در مسیر
 تایید الزامات اولیه 

 تظاهرات گسترده ضددولتی 
در آلمان برگزار شد

 بسته 10 بندی حمايت فوری
 از بورس کارايی الزم را ندارد

در اعتراض به ارسال تسليحات به اوکراين؛

با وجود کارشکنی گوگل؛

تعداد کاربران فعال 
روبیکا از مرز 50 
میلیون نفر گذشت

آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

مشکالت حوزه دارو با برکناری 
مدیران حل نمی شود

محمدعلیمحسنیبندپی ���
عضوکمیسیونبهداشتمجلس

مش��کالت ح��وزه دارو 
برکناری  ب��ا  و درم��ان 
مدیران حل نمی ش��ود، 
در دولت گذش��ته دو یا 
س��ه مدیر در حوزه دارو و درمان برکنار 
شدند و در دولت فعلی هم بهرام دارایی 
تنها با گذش��ت یک سال از ریاستش بر 
س��ازمان غذا و دارو برکنار شد. در واقع 
ش��اید با برکناری و جابجای��ی مدیران، 
التهابات ناش��ی از مش��کالت حوزه دارو 
کاه��ش یابد اما با برکناری به هیچ وجه 
مشکالت این حوزه حل نمی شود بلکه 
باید نس��بت به اصالح و تغییر استراتژی 
ه��ا، رویکردها، نگاه ها و برنامه ها اقدام 
ش��ود. واقعیت این اس��ت که اگر چه در 
طول 43 سال گذشته در جنگ اقتصادی 

قرار داشتیم و دشمن از...
ادامهدرصفحه���2

ادامه تحریم اروپایی ها با تکرار 
رفتار های مداخله جویانه

شهریارحیدری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
تأثی��ر تحری��م  برخی از 
مس��ئوالن  و  مقام��ات 
اتحادی��ه اروپ��ا توس��ط 
جمهوری اسالمی ایران 
قاب��ل بحث اس��ت، وزارت ام��ور خارجه 
جمهوری اس��المی ای��ران در چارچوب 
قواع��د مرتبط و س��ازوکارهای تحریمی 
مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها 
و اشخاصی را در حوزه اتحادیه اروپا را به 
دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از 
تروریسم و گروه های تروریستی، تحریم 
کرد. این تحریم ها که با واکنش غربی ها 
همراه بود، بسیار قابل تحسین است. ایران 
در مقابل تحریم های گس��ترده امریکا و 
غربی ها پس از تکرار اقدامات خصمانه و 

مداخله جویانه نسبت به تحریم...
 ادامهدرصفحه���2
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کمیته اول مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد از رژیم 
صهیونیس��تی خواست تا تمام س��الح های اتمی خود را 
کنار بگ��ذارد. کمیته اول مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد که به مس��ائل خلع س��الح و امنی��ت بین المللی 
می پردازد، با ۱۵۲ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف از 
رژیم صهیونیستی خواست تا تمام سالح های اتمی خود 
را کنار بگذارد و سایت های هسته ای خود را تحت نظارت 
آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی ق��رار دهد. به گزارش 

جروزالم پس��ت، کانادا، رژیم صهیونیستی، میکرونزی، 
پاالئ��و و آمریکا روز جمعه با این قطعنامه درباره »خطر 
گسترش سالح های هس��ته ای در خاورمیانه« مخالفت 
کردند. بیس��ت و چهار کش��ور دیگ��ر از جمله اعضای 
اتحادیه اروپا رأی ممتنع دادند. این قطعنامه که توس��ط 
مصر ارائه شد، توسط تش��کیالت خودگردان فلسطین 
و ۱۹ کش��ور از جمله بحری��ن، اردن، مراکش و امارات 
حمایت شد. متن مصر بر رژیم صهیونیستی و ۸ کشور 

که دارای تسلیحات هس��ته ای هستند، تمرکز دارد، که 
ای��ن رژیم هرگز رس��مًا آن را اعتراف نکرده اس��ت. در 
قطعنامه سازمان ملل آمده است که رژیم صهیونیستی 
تنها عضو این نهاد در غرب آسیاست که در پیمان منع 
گس��ترش سالح های اتمی عضویت ندارد. سازمان ملل 
تاکن��ون قطعنامه هایی علیه برنامه اتمی و تس��لیحات 
هس��ته ای رژیم صهیونیستی صادر کرده اما همه آن ها 

جنبه نمادین داشته اند.

قطعنامه سازمان ملل علیه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی

وبس��ایت خبری انگلیس��ی در تحلیلی نوش��ته دهه ها 
توس��عه دقیق، ایران را به یک رقی��ب جدی در فناوری 
هواپیماهای بدون سرنش��ین تبدیل کرده و به آن نفوذ 
منطقه ای جدید می دهد. وبس��ایت خبری »میدل ایست 
آی« در گزارش��ی با عنوان طلوع صنعت پهپادی ایران، 
نوشته دهه ها توسعه دقیق، ایران را به یک رقیب جدی 
در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین تبدیل کرده و به 

آن نفوذ منطقه ای جدیدی می دهد.
اولویتملی ���

به نوشته میدل ایس��ت آی، برتری پهپادی ایران برای 
دهه ها اولویت ملی آن بوده که مقامات این کش��ور آن 
را پرورش داده و از آن به رغم اقتصاد تحریم ش��ده این 
کش��ور پاس��داری کرده اند. طبق این گ��زارش، از زمان 
انقالب اس��المی س��ال ۱۹۷۹ و خصومت ناش��ی از آن 
بی��ن ایران و غرب، تحریم ه��ای بین المللی تهران را به 
سوی خودکفایی در زمینه انواع کاالها بخصوص نظامی 
سوق داده است. به ادعای این گزارش، در دوران جنگ 
ایران-عراق در میانه دهه ۱۹۸۰ بود که عالقه تهران به 
پهپادها به طور واقع��ی با اولین پهپاد به نام ابابیل--به 
معنای دس��ته پرندگان--نامی که از پیش نشان دهنده 
اس��تفاده استراتژیک این کشور از پهپادها در میدان نبرد 

بود، آغاز شد. یک کارش��ناس مسائل ایران در مؤسسه 
امور بین الملل و امنیتی آلمان )SWP( ضمن بیان این 
ک��ه »در دهه های پس از آن، برنام��ه پهپادی ایران به 
عن��وان بخ��ش جدایی ناپذیر ارتش این کش��ور طراحی 
شده«، ادعا کرد: استراتژی هواپیماهای بدون سرنشین 
این کشور یکی از چهار رکن استراتژی نظامی آن است. 
برنامه موش��کی، شبکه متحدان و نیابتی های غیردولتی 
و قابلیت های رو به رش��د آن در زمینه جنگ س��ایبری، 
ارکان دیگر را تشکیل می دهد. به ادعای این کارشناس، 
در مجم��وع این ها پایه ه��ای »بازدارندگی نامتقارن« را 
تشکیل می دهد که ایران در برابر تحریم های فلج کننده 
ایجاد کرده اس��ت. وی افزود: ایران برنامه موش��کی و 
پهپادی خود را برای جبران نیروی هوایی کارآمد توسعه 
داد و توس��عه بومی در تفکر نظامی ای��ران اولویت پیدا 
کرد. یک کارش��ناس دیگر از دانش��گاه دورهام انگلیس 
در همین خصوص به میدل ایس��ت آی گفت: »همیشه 
برنامه موشکی ایران بوده که به دلیل ارزش بازدارندگی 
بویژه در مقابل اس��رائیل در کانون توجهات قرار گرفته 
اس��ت. در همین ۱۰ سال اخیر است که توسعه پهپادی 
در ایران جهش یافته اس��ت«. وی همچنین مدعی شد: 
بخش��ی از آن به دلیل دستیابی ایران به پهپاد آمریکایی 

اس��ت که بر فراز این کشور سرنگون شد. به نوشته این 
وبس��ایت خبری مس��تقر در لندن، ای��ران اکنون دارای 
ناوگانی از پهپادهاس��ت که قادر به حمل موش��ک های 
هدایت شونده دقیق با برد ۲۰۰۰ کیلومتر به عالوه تعداد 

زیادی پهپاد تجسسی است.
طلوعتازه ���

به تحلیل میدل ایست آی، انزوای ایران از تامین کنندگان 
تسلیحاتی س��ابق آن به این معنا بوده که این کشور در 
درج��ه اول بر خودکفای��ی تاکید کرده اس��ت. به گفته 
کارش��ناس مذکور از دانش��گاه دورهام، در مقایس��ه با 
پهپادهای اس��رائیلی، ترکیه ای یا آمریکایی، پهپادهای 
ایران شاید ساده باشند اما مؤثر هستند. وی ضمن بیان 
این که »در طول دهه گذش��ته، پهپادهای ایرانی رش��د 
قابل توجهی داش��ته است«، مدعی ش��د: ایران اکنون 
طیف بس��یار پیچیده از پهپاده��ا را در اختیار دارد که از 
آن ها نه تنها برای نظارت، بلکه به ش��کلی فزاینده برای 
ارس��ال مهمات، اختالل راداری، جابجایی اشیا و تهاجم 
استفاده می کند. به نوشته این گزارش، »شاهد ۱3۶ که 
به عنوان پهپاد تهاجمی هم ش��ناخته می شود به تنهایی 
نشان می دهد که ایران تا چه حد در تثبیت خود به عنوان 

مرکز قدرت فناوری پهپادها پیشرفت کرده است.

سفیر روس��یه در آمریکا مواضع واشنگتن در قبال حمله 
به یکی از بنادر کریمه و توقف توافق غالت بین مسکو 
و کی یف را شوکه کننده، غیرمنصفانه و ظالمانه دانست. 
»آناتولی آنتونوف« س��فیر روس��یه در واشنگتن مواضع 
آمری��کا در قبال توافق ص��ادرات غالت ب��ا اوکراین و 
همچنی��ن حم��الت دیروز ب��ه کریم��ه را غیرمنصفانه 
و ظالمان��ه دانس��ت. به نوش��ته خبرگ��زاری »تاس«، 
آنتون��وف گفت، اتهام زنی های آمری��کا در این زمینه که 
روس��یه در حال وخیم تر ک��ردن وضعیت بحران جهانی 
غذا اس��ت، دروغ بوده و اقدام��ات بی پروا و بی مالحظه 
رژیم کی یف بود که موجب ش��د مس��کو اجرای توافق 
بر س��ر صادرات غالت را متوقف کند. تابس��تان امسال 

بود که ب��ا میانجی گ��ری ترکیه، روس��یه و اوکراین بر 
س��ر ایجاد گذرگاهی امن برای عبور کشتی های حامل 
مواد غذایی و غالت در دریای س��یاه به توافق رسیدند. 
س��فیر روس��یه در واش��نگتن همچنین گف��ت، واکنش 
مقام��ات آمریکایی در برابر حمله تروریس��تی در منطقه 
»سواس��توپول« ش��به جزیره کریمه، ش��وکه کننده بود. 
آنتونوف افزود: »واکنش واش��نگتن به حمله تروریستی 
به بندر سواستوپول واقعاً ظالمانه است. ما هیچ نشانه ای 
از محک��وم کردن این اقدامات بی پ��روای رژیم کی یف 
ندیده ایم«. او در ادامه گفت: »در عوض، تمام مولفه هایی 
که نشان می داد متخصصان نظامی انگلیسی به صورت 
پهپادی در سازماندهی حمله گسترده امروز دخیل بوده اند، 

نادیده گرفته شده است«. وی با اشاره به تنش زایی های 
اوکراین گفت: »شرایط بیش از پیش متشنج شده است 
اما در آمریکا، آن ها قصد ندارند به این مسئله اشاره کنند. 
دوباره می گویم، همه چیز به سطح اتهام زنی درباره اینکه 
کشور ما عامل مشکل جهانی غذا است، تقلیل پیدا کرده 
اس��ت«. آنتونوف افزود:  »در مورد حمالت و تحریکات 
علیه ارتش روسیه و کشتی های تجاری دخیل در »طرح 
دریای س��یاه«، نمی توانیم چشم خود را بر روی مسائل 
امنیت��ی ببندیم و کارم��ان را ادامه دهیم. محکوم کردن 
روسیه بابت تعلیق اجرای این توافق، کاری غیرمنصفانه 
اس��ت. این اتفاق به خاطر اقدامات بی مالحظه مقامات 

اوکراینی رخ داده است«.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به حادثه دلخراش 
حرم مطهر حضرت احمد بن موس��ی )ع( گفت: تشییع 
پرشکوه پیکر شهدای شاهچراغ بیانگر انسجام، همدلی و 
همت بلند ملت ایران است. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
امی��ر دریادار حبیب اله س��یاری مع��اون هماهنگ کننده 
ارت��ش در گردهمایی فرماندهان و پیشکس��وتان دفاع 
مقدس اظهار داشت: هدف از برگزاری این گونه برنامه ها 
دیدار دوباره با خانواده ایثارگران و زنده نگهداش��تن یاد 
و خاطرات دوران دفاع مقدس اس��ت. معاون هماهنگ 

کننده ارتش با تاکید بر اهمیت تکریم پیشکسوتان دوران 
دفاع مق��دس گفت: احترام به پیشکس��وتان از اقدامات 
بس��یار موثری اس��ت که به فرموده رهبر معظم انقالب 
اس��المی باید از طرف مس��ئوالن انجام ش��ود. دریادار 
سیاری در ادامه ضمن عرض تسلیت حادثه حرم مطهر 
حضرت احمد بن موس��ی علیه السالم )شاهچراغ( گفت: 
این حادثه تروریس��تی دل همه ملت عزی��ز ایران را به 
درد آورد. جمعیت عظیم و بزرگی که روز گذش��ته جهت 
تش��ییع پیکر مطهر ش��هدای این حادثه تلخ در اس��تان 

فارس حضور یافت بیانگ��ر اتحاد، همدلی، هماهنگی و 
انسجام و همت بلند ملت بزرگ ایران در برابر جبهه کفر 
و الحاد است. وی با بیان اینکه چهار نفر از شهدای این 
حادثه دلخراش متعلق به خانواده تیپ تفنگداران دریایی 
و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی هستند، تصریح 
کرد: امروز نیروهای مس��لح و ارت��ش از توانمندی های 
باالیی در مواجهه با تهدیدات برخوردارند؛ به طوری که 
هیچ دش��منی قصد و جرأت تعرض ب��ه تمامیت ارضی 

جمهوری اسالمی را به خود راه نمی دهد. 

گزارش میدل ایست آی از »طلوع صنعت پهپادی ایران«

انتقاد تند روسیه از ادعاهای آمریکا درباره تعلیق توافق با اوکراین

امیر سیاری:تشییع پرشکوه شهدای شاهچراغ بیانگر انسجام ملت ایران است

وال اس��تریت ژورنال گزارش داده اس��ت که بسیاری 
مهاجران افغانس��تانی که به آمریکا منتقل شدند برای 
دریافت اقامت دائمی این کش��ور با مشکالتی مواجه 
شدند. روزنامۀ آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی 
نوشته است که افغان هایی که به آمریکا منتقل شده اند 
در بالتکلیفی به سربرده و در جستجوی دریافت مدرک 
اقامت دائمی این کشور هستند. این روزنامه آمریکایی 
نوش��ته اس��ت که به دنبال قدرت گرفت��ن طالبان در 
افغانستان ۸۰ هزارنفر از مهاجران این کشور به آمریکا 
منتقل شده و در حال حاضر وضعیت آنها برای اقامت 
دائمی در این کش��ور مشخص نیس��ت. در ادامه این 

مطلب آمده اس��ت که این افغان ه��ا حتی در حالیکه 
ش��روع به یافتن خانه و ش��غل کرده اند، در مشکالت 
قانونی گرفتار شده اند زیرا مسیرهای رسیدن به ویزا یا 
گرین کارت مبهم باقیمانده است. دولت بایدن رئیس 
جمهور آمریکا از کنگره خواسته تا برای همه افغان های 
منتقل ش��ده به این کش��ور زمینۀ دریافت شهروندی 
آمریکا را فراهم کند. این روزنامه در ادامه نوشته است 
که کار روی تصویب قانون در این خصوص در کنگره 
به دلیل بررس��ی اضافی معطل اس��ت. وال اس��تریت 
ژورنال گفته اس��ت که مهاجران باید برای پذیرش و 
دریافت پناهندگی به دولت آمریکا ثابت کنند که جان 

آنها در افغانستان با خطر روبرو بوده است. اما مارگارت 
استوک، فعال حقوق بشر ضمن انتقاد از این رویه اعالم 
کرد که ما مهاجران افغانستان را به سرعت از این کشور 
خارج کرده و در حال حاضر از آن ها سؤال می کنیم که 
آیا جان آنها در خطر اس��ت یا خیر که تمام این فرآیند 
غیرمنطقی به نظر می رس��د. از ط��رف دیگر در حالی 
ک��ه این روزنامه چاپ آمریکا گفته اس��ت که به رغم 
مشکالت و ابهام به وجود آمده به احتمال زیاد بسیاری 
افغان قادر به دریافت پناهندگی خواهند بود، اما فعاالن 
حقوق مهاجران معتقدند که برخی از افراد برای دریافت 

اقامت در آمریکا با مشکل مواجه خواهند بود.

بالتکلیفی مهاجران افغان برای دریافت اقامت دائمی در آمریکا
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ايران و جهان

مشکالت حوزه دارو با برکناری 
مدیران حل نمی شود

ادامهازصفحهیک ���
...هر گونه تالشی برای به زانو درآوردن ایران 
اس��المی دریغ نکرده اما در این رابطه نباید 
عدم هماهنگی درون بخش��ی و ناکارآمدی 
مدی��ران را در ایجاد مش��کالت ان��کار کرد. 
مجموع��ه افراد، گروه ه��ا و نهادهایی که در 
تامی��ن و توزیع دارو در نظام س��المت نقش 
دارند باید هماهنگی الزم را داشته باشند، اگر 
س��ازمان های غ��ذا و دارو، بیمه گر و تامین 
اجتماعی، گمرک، تامین کننده ها، تولیدکننده 
ها و توزیع کنندگان دارو توانستند با تعاون و 
همکاری کارها را به سرانجام برسانند می توان 
شاهد کار تیمی خوبی باشیم و نتایج آن مثبت 
است اما اگر هر کدام جداگانه تصمیم گیری 
و برنام��ه ریزی کنند دود این ناهماهنگی ها 
به چش��م مردم می رود و در واقع ناکارآمدی 
ها، عدم نظارت یا مش��کالت موجود به عدم 
هماهنگی مس��ئوالن مربوطه مربوط است. 
یکی از مس��ئوالن مربوط��ه در گفت وگویی 
مطرح کرد ک��ه ۶۰۰ میلیون دالر مواد اولیه 
دارو در انتظ��ار ترخیص از گمرک اس��ت به 
گونه ای که تاریخ انقضای برخی از مواد اولیه 
و داروها می گذرد و مجبور به امحا می شویم 
و فاجعه ای بدتر از این پیدا نمی ش��ود عمال 
مشکالت و س��ختی ها را برای مردم بیشتر 
می کنیم. در این رابطه به صورت جدی می 
طلبد وزارت بهداش��ت به عنوان متولی نظام 
س��المت پیش از آنکه به برکناری زودهنگام 
مدی��ران اقدام کند توجه ب��ه کار تیمی را در 
دستور کار قرار دهد و مجموعه عوامل جدی 
سد راه تامین دارو و سالمت را رفع و نگرانی 

های مردم را برطرف کند.

ادامه تحریم اروپایی ها با تکرار 
رفتار های مداخله جویانه

ادامهازصفحهیک ���
...تع��دادی از مقامات و مس��ئوالن اروپایی، 
اقدام کرد. با توجه به اینکه یکی از مطالبات 
آمری��کا در مذاک��رات احیای برج��ام خروج 
برخ��ی از اش��خاص امریکای��ی و غرب��ی از 
لیست تحریم های ایران بود، می توان نتیجه 
گرفت که این تحریم ها تاثیرگذار بوده است. 
ت��ا مادامی که غربی ها به ای��ن نوع اقدامات 
خصمانه خود بپردازند، ایران هم متقاباًل این 
کار را ادامه می دهد هرچند بیشترین تحریم 
ایران به لحاظ کمی و کیفی از س��وی غرب 
صورت گرفته اس��ت. تحریم مقامات اروپایی 
بر اساس اصول تعریف شده دیپلماسی انجام 

شده و این حق ایران است.

بخش زیادی از توطئه دشمن بر 
عملیات روانی متمرکز است

وزیر کشور گفت: بخش زیادی از توطئه دشمن 
این مرز وبوم بر عملیات روانی متمرکز شده و 
شاهد روایت های دشمن براساس دروغ و فریب 
و تمرک��ز بر جنگ و توطئه ترکیبی هس��تیم. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، نشس��ت فصلی 
فرماندهان، معاونان و رؤس��ای فراجا با حضور 
سردار وحیدی به صورت ویدئو کنفرانسی و با 
حضور فرماندهان انتظامی استان های سراسر 
کش��ور در ستاد فرماندهی کل انتظامی برگزار 
شد. احمد وحیدی وزیر کشور در این نشست با 
گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای 
واالمقام انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس، 
مدافع حرم و حریم نظم و امنیت به ویژه سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش اظهار 
کرد: یاد و خاطره ش��هدای جنایت تروریستی 
شیراز را نیز گرامی می داریم و برای فرماندهی 
معظم کل قوا آرزوی طول عمر توأم با صحت 
و س��المتی روزافزون داریم. وزیر کشور افزود: 
حضور در جمع فرماندهان، معاونان و رؤس��ای 
فراجا را توفیق می دانم و از اقدامات مجاهدانه، 
مدبرانه و دلس��وزانه آحاد فرماندهان، افسران، 
کارکنان، درج��ه داران فراجا برای ایفای نقش 
به منظور تأمین نظم و امنیت قدردانی می کنم 
و به همه عزی��زان و مدافعان امنیت خداقوت 
می گویم. وحیدی با اشاره به گستره مأموریتی 
پلیس از مرز تا مرکز مطرح کرد: انتظامی کشور 
در مقاطع و شرایط مختلف از سیل، زلزله، آتش 
س��وزی تا ت��الش دش��من و بدخواهان نظام 
اس��المی برای ایجاد و القا نا امنی و نا امیدی، 
مجاهدانه برای امنیت مردم میدان داری کرده 
که ق��دردان تالش ه��ای مجاهدانه نیروهای 

پلیس برای خدمت به کشور و مردم هستیم.

سوری ها علیه شبه نظامیان آمریکایی 
به پا خاستند

س��اکنان روس��تای ذبیان در حومه ش��رقی 
دیرالزور در اعتراض به جنایات شبه نظامیان 
قسد وابس��ته به آمریکا دس��ت به اعتراض 
گس��ترده زدند. به گزارش س��انا، س��اکنان 
روس��تای ذبی��ان در حومه ش��رقی دیرالزور 
در اعتراض به جنایات ش��به نظامیان قس��د 
وابسته به آمریکا دست به اعتراض گسترده 
زدن��د. این اعتراض��ات پس از اینکه ش��به 
نظامی��ان آمریکای��ی ی��ک زن را به ضرب 
گلوله در جریان یورش به روس��تا کش��تند، 
شعله ور ش��د. منابع محلی به خبرنگار سانا 
اعالم کردند که دهها نفر از ساکنان روستای 
ذبیان در حومه ش��رقی دیرالزور علیه ش��به 
نظامیان قس��د دست به تظاهرات زدند. شبه 
نظامیان قسد با حمله به این روستا اقدام به 
تیراندازی گس��ترده کردن��د و منازل را مورد 
هج��وم قرار دادند. منابع محلی تاکید کردند 
ک��ه تظاهرکنندگان راهه��ای اصلی منتهی 
به روس��تا را با آتش زدن الستیک و سنگ 
بس��تند. تظاهرکنندگان خواستار خروج شبه 
نظامیان از منطقه و پایان حمالت و جنایات 

آنها علیه اهالی شدند.

حمله به گارد مرزی انگلیس با چند 
بمب

رس��انه ه��ا از وق��وع حمله ب��ه گارد مرزی 
انگلی��س در جنوب این کش��ور با اس��تفاده 
از چند بمب دس��ت س��از خبر می دهند. به 
گزارش ش��بکه تلویزیونی یورو نیوز، َمردی 
امروز یکش��نبه با چند بمب دس��ت ساز به 
نیروهای گارد مرزی انگلیس حمله ور ش��د. 
بر اساس اعالم این رسانه، یک شاهد عینی 
در ای��ن حادثه به خبرگ��زاری رویترز در این 
خص��وص اعالم کرد که َم��رد مهاجم بمب 
های بنزین��ی متصل به مواد آتش  زای خود 
را به مرکز جدی��د نیروهای مرزی مهاجرت 
 )Dover( »دوور«  بن��در  در  انگلی��س 
در جن��وب انگلی��س پرتاب کرده و س��پس 
خودکش��ی کرد. به گزارش رویترز، مهاجم، 
مردی سفید پوست با لباس راه راه همراه با 
یک خودرو اسپرت سفید SEAT به سمت 
این مرکز حرکت کرد. شاهد عینی ماجرا در 
این خصوص گفت که فرد مهاجم سپس از 
خودرو خود پیاده شد و 3 بمب بنزینی پرتاب 
کرد که یکی از آنها منفجر نش��د. عکاس��ی 
ک��ه این ماجرا را تصویر برداری می کرد، به 
خبرگزاری رویت��رز گفت: پس از حمله، مرد 
مذکور از آنجا خارج ش��د و خودکش��ی کرد. 
پلیس دقایقی بعد وارد محل ش��د و منطقه 
را محاصره کرد. تا کنون اطالعات بیشتری 
درباره عل��ل و عوامل وقوع این حادثه و نیز 
انگی��زه های ضارب مخابره نش��ده اس��ت. 
وزیر کشور با اشاره به تجربیات انتظامی در 
مأموریت های مختلف مطرح کرد: بحمداله 
انتظامی کش��ور در میدان مقابله با توطئه ها 
و جنگ ترکیبی دشمن مقتدرانه عمل کرده 
و بایس��تی در مقاب��ل توطئه ه��ای نوین و 
تهدیدات دشمنان همچنان رویکرد مقتدرانه، 

هوشمندانه و خردمندانه داشته باشیم.

انگلیس و اوکراین عامالن توقف توافق 
غالت هستند

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه امروز در 
س��خنانی تصریح کرد: انگلی��س و اوکراین 
عام��الن توقف تواف��ق غالت هس��تند. به 
گ��زارش خبرگ��زاری اس��پوتنیک، »ماری��ا 
زاخارووا« س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه 
امروز یکشنبه در اشاره به تعلیق توافق انتقال 
غ��الت تصریح کرد که انگلی��س و اوکراین 
عامالن این اختالل هستند. سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: توافق 
غالت به وس��یله »ولودمیر زلنسکی« رییس  
جمهور اوکراین و تروریست  های او که توسط 
کارشناسان انگلیسی هدایت می  شوند، متوقف 
شده است. رژیم کی  یف بر تخت جهنمی از 
جنس پول، اسلحه و مرگ استوار شده است. 
در همین ارتباط، وزارت خارجه روسیه دیروز 
ش��نبه در خصوص تعلیق توافقنامه غالت با 
اوکراین از س��وی این کش��ور بیانیه ای صادر 
کرد. در بیانیه صادره از س��وی وزارت خارجه 
روسیه در این خصوص آمده بود: مسکو نمی  
تواند ایمنی کشتی  های بار خشک غیرنظامی 
شرکت کننده در توافق غالت دریای سیاه را 
تضمین کند و اجرای ای��ن توافق را از امروز 
برای م��دت نامحدودی به حال��ت تعلیق در 
م��ی  آورد. در ۲۹ اکتبر، ارتش اوکراین تحت 
پوشش یک کریدور بشردوستانه ایجاد شده به 
عنوان بخشی از اجرای »ابتکار دریای سیاه« 
برای ص��ادرات محصوالت کش��اورزی کی 
یف، حمالت هوایی و دریایی گس��ترده ای را 
با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه 
کش��تی ها و زیرساخت های روسیه انجام داد. 
طرف روسی نمی تواند ایمنی کشتی های بار 
خشک غیرنظامی ش��رکت کننده در »ابتکار 
دریای س��یاه« را تضمین کند و اجرای آن را 
از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق 

در می آورد.

اخبار

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با 
اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از 
امکان��ات جزیره کیش گفت: واقعیت این 
است که جزیره کیش به هیچ وجه برای 
پذیرش و اس��تقبال از مهمانان در زمان 
برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در 
قطر مهیا نیس��ت. بیژن نوباوه وطن نائب 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اس��المی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 

خبرگ��زاری فارس با اش��اره ب��ه بازدید 
اعضای این کمیسیون از امکانات جزیره 
کیش ب��رای پذیرایی از مهمانان خارجی 
در زمان برگزاری مس��ابقات جام جهانی 
فوتبال در قطر گفت: جزیره کیش در حال 
حاضر به هیچ وجه مهیا برای استقبال از 
این مهمانان نیس��ت . وی اف��زود: طبق 
برنامه ریزی ها و توافقات صورت                گرفته بنا 
بر این بوده که دو ورزشگاه برای تمرین 

تیم های فوتبال حاضر در مس��ابقات جام 
جهان��ی قطر در جزیره کیش مهیا ش��ود 
و تعدادی از ای��ن تیم ها در جزیره کیش 
اسکان داده شوند و تمرین های شان را در 
این ورزشگاه ها انجام دهند . نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: 
متاسفانه این ورزش��گاه ها برای پذیرش 
تیم ه��ای حاض��ر در جام جهان��ی هنوز 
مهیا نش��ده و در بازدیدی ک��ه ما از این 

ورزشگاه ها داشتیم در یک مورد ورزشگاه 
هنوز در مرحله س��یمان کاری بود و وقتی 
با پیمانکار پروژه صحبت می کردم گفت: 
که زمین ورزشگاه حداقل تا 4۵ روز آینده 
برای استفاده به منظور انجام تمرین های 
س��بک آماده خواهد ش��د . نوب��اوه وطن 
خاطرنشان کرد: در مورد هتل ها نیز وضع 
به همین ترتیب است و هتل های جزیره 
کیش برای اسکان تماشاگران و بازیکنان 

تیم های فوتبال کشورهای حاضر در جام 
جهانی آماده سازی نشده است . وی افزود: 
ب��ا وجود هم��ه پیگیری هایی ک��ه آقای 
رئیس��ی برای این منظور داشت تا ایران 
نیز بتوان��د میزبانی تع��دادی از مهمانان 
جام جهان��ی فوتبال در قط��ر را برعهده 
داشته باش��د، متاسفانه زیرساخت ها برای 
این منظور در جزیره کیش فراهم نش��ده 

است .

کیش برای پذیرش مهمانان خارجی جام جهانی مهیا نشده است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

هالکت 25 صهیونیست از ابتدای سال جاری میالدی
سرویس های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
از هالکت ۲۵ صهیونیست در اراضی اشغالی 
از ابتدای س��ال جاری میالدی تا کنون خبر 
داد. به گزارش وبگاه ش��هاب، سرویس های 

امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی »شاباک« 
از هالکت ۲۵ صهیونیست در اراضی اشغالی 
از ابتدای س��ال جاری میالدی تا کنون خبر 
داد. بر اس��اس اعالم س��رویس های امنیت 

داخل��ی رژیم صهیونیس��تی از ابتدای س��ال 
۲۰۲۲ تاکن��ون ۲۵ نظامی و شهرک نش��ین 
صهیونیس��ت در عملیات های فلسطینیان به 
هالکت رسیدند که این باالترین آمار کشته 

ش��دن صهیونیست ها در یک س��ال از زمان 
انتفاضه حمله با سالح س��رد در سال ۲۰۱۵ 
است. این در حالی است که منابع خبری امروز 
از زخمی شدن ۵ شهرک نشین صهیونیست، 

طی دو عملیات ضد صهیونیس��تی در کرانه 
باختری خبر داد. رسانه ها از وقوع دو عملیات 
استش��هادی در ش��رق ق��دس و همچنی��ن 

»اریحا« در کرانه باختری خبر دادند.

شیطان بزرگ و بازی »گزینه  آخر« در ایران 
وقتی آمریکا روی تروریسم سرمایه گذاری سنگین می کند؛

روزنام��ه »رای الی��وم« در تحلیلی ضمن اش��اره به نقش 
آمریکا در حمله تروریستی شیراز، تروریسم پروری واشنگتن 
را آخرین گزینه در برابر ایران توصیف و خاطرنش��ان کرد 
که سرمایه گذاری کاخ سفید روی تروریست ها، سقوط آزاد 
اس��ت. روزنامه اینترنتی »رای الیوم« در یادداشتی به قلم 
»حسناء نصرالحسین« تحلیلگر ارشد سوری درباره نقش 
و ه��دف ایاالت متحده آمریکا و متح��دان منطقه ای آن 
نظیر رژیم صهیونیستی از کش��اندن ایران به یک بحران 
با تروریس��م س��خن گفت. نویس��نده ضمن توصیف این 
تروریسم پروری آمریکایی ها به »آخرین گزینه بازی آمریکا 
در ایران«، جنایت تروریس��تی حرم ش��اهچراغ شیراز،  را 
زشت ترین چهره واشنگتن یعنی تروریسم دانست و گفت 
این مرحله، نشان از شتاب یافتن سقوط واشنگتن است. در 

ادامه مشروح این یادداشت تحلیلی را می خوانیم:
سیاس�تگرهخوردهیآمریکابهتروریسم؛ازسوریهو ���

عراقتاایران
ورود ابزارهای تروریستی آمریکایی داعش به داخل ایران 
برای جمهوری اسالمی ایران و جهان تعجب آور نبود؛ شاید 
آن اقدام تروریستی که نمازگزاران شهر شیراز را هدف قرار 
داد بیانگر هویت مهندسی ها، بازوهای عملیاتی و ابزارهای 
در دست آمریکا باشد، تصویری که واشنگتن برای بیش از 
یک دهه در س��وریه ایجاد کرد و آن گونه به جهان نشان 
داد. اکنون صحبت در مورد کشورهایی است که پروژه های 
شوم خود را مهندس��ی کرده و با کمترین هزینه برای آن 
را برنامه ری��زی می کنند؛ این پروژه های تروریس��تی روی 
میز آن ها وجود دارد و حتی ابزارهای اجرایش��ان را نیز در 
دست دارند؛ فقط هزینه حمل و نقل ابزارها )تروریست ها( 
از سوریه و عراق به ایران را آن ها تقبل می کنند. تروریسم، 
این ابزار آمریکایی را از منطقه کردس��تان عراق وارد ایران 
کردن��د؛ جایی که میزبان بیش از یک مقر رس��می برای 
موساد اسرائیلی است و در حال جذب و یافتن کسانی است 
که آماده هستند تا عنصری تروریستی در تشکل مرده ی 
آنان باشند. تا بلکه از این طریق آمریکا بیدار شود و مرحله 
جدیدی از تقابل با ایران را در ورود به مرحله اقدام مستقیم 
از داخل ایران و با ابزار تروریس��م آغاز کند. آن هم زمانی 
که سیاست های واشنگتن علیه تهران که مربوط به فشار 
حداکثری از دروازه اقتص��اد و رنج دادن ملت ایرانی بود، با 
شکس��ت کامل مواجه شد؛ اما استواری رهبری و مقاومت 
مردم ایران و ایج��اد پروژه های داخلی اقتصادی منجر به 
شکست این تحریم ها شد که بیشتر موسسات و نهادهای 

ایرانی را تحت تأثیر قرار داده بود.
سرمایهگذاریرویتروریسم:سقوطآزادواشنگتن ���

جهان دریافته اس��ت که س��رمایه گذاری روی تروریس��م 

حیاتی ترین گزینه برای دولت ه��ای ایاالت متحده و کم 
هزینه ترین جایگزین برای جنگ های مس��تقیم اس��ت. 
بی ش��ک حاال حافظه مردم جه��ان آنقدری یاری کند که 
فرق اثر انگش��ت ابزارهای تروریس��تی واشنگتن را از هر 
اق��دام دیگری که هویت اقدام داخلی یک فرد را می گیرد، 
تشخیص دهد. پروژه سرمایه گذاری در تروریسم در سطح 
ه��دف قراردادن ایران، روس��یه و حتی چی��ن دور از ذهن 
آمریکایی ها نیست؛ چرا که آن ها بودند که تروریست ها را 
خلق کرده و پرورش دادند؛ حتی خزانه های تس��لیحات و 
پشتیبانی اطالعاتی خود را در سطح اطالعات، عملیات و 
نظارت به روی آن ها گشودند تا کسانی را که واشنگتن آن ها 
را تهدیدی برای جایگاه جهانی خود می بیند، مورد هدف قرار 
دهند. در اینجا منظورم چین، روسیه و هر کشور قدرتمندی 
است که امنیت رژیم اسرائیل و پروژه های آن در خاورمیانه 
را تهدی��د می کند. این اق��دام جنایتکارانه آمریکا در حمله 
تروریستی به داخل ایران، آغاز دومین مرحله سرمایه گذاری 
بر تروریس��م پس از انتشار آن در افغانستان از طریق گروه 
تروریس��تی القاعده، و س��پس در عراق و سوریه از طریق 
تروریسم داعش و جبهه النصره بود. برنامه ریزی شده بود 
که این گروه های تروریستی که شامل برخی گروه هک ها 
با ایدئولوژی های افراط گرا هستند به چین بروند؛ چرا که ما 
هم شاهد بودیم که گروهک های االیفور در سوریه از استان 
سین کیانگ چین به سوریه آمده بودند. چنانکه ما گروه های 
تروریستی دیگری نظیر جنبش قفقاز را نیز دیده ایم؛ عالوه 
ب��ر آن دیگر گروه های تکفیری را مش��اهده کردیم که از 
ایدئولوژی های س��ایر گروه های مذهبی، مذهبی و قومی 
تغذیه می ش��وند. ب��ا وجود ای��ن برنامه ریزی های ویرانگر 
آمریکایی و س��رمایه گذاری های کالن بر تروریسم، همه 
چیز به کش��ورهای هدف، کثرت گرایی مذهبی و انسجام 

ملی آنها بستگی دارد. در این بین، سوریه آزمایشگاهی بود 
که واشنگتن و همراهانش در آن کارآمدی این پروژه را با 
تمام جبهه های عملیاتی و ابزارهای تروریستی، مسلحانه و 

رسانه ای به عرصه آزمایش گذاشتند.
سرانکاخسفیدباتروریستهابهمصافرقبامیروند؛ ���

حتیمسکووپکن
ورود ایران و روسیه در جنگ سوریه علیه تروریسم به طور 
مستقیم و چین از طریق حمایت در صحنه بین الملل تنها 
در نتیجه آگاهی قبلی آن ها از این سازمان ها و پروژه های 
تروریس��تی ب��ود. قاعده این بود که اگر در س��وریه مبارزه 
نکنی��د و با آن ها نجنگید، آن ها به خانه هایتان نقل مکان 
خواهن��د کرد؛ و این همان کاری اس��ت که آن ها در برهه 
کنونی کردند. گزارش های رسانه ای و اطالعاتی وجود دارند 
که تأیید می کنند هزاران تروریس��ت از سوریه و عراق به 
افغانس��تان و اوکراین منتقل شده اند تا کشورهای آسیای 
مرک��زی و قفقاز را مورد حمله ق��رار دهند؛ چرا که آمریکا 
تروریس��ت های خود را برای ضربه زدن به کشورهای این 
مناطق به حرکت درآورده است. کشورهایی که آمریکا آن 
ه��ا را در ه��رج و مرج و ویرانی فرو برد و ثروت هایش��ان 
در آس��یای مرکزی را س��رقت کرد؛ آن ه��م در جایی که 
وزن سازمان های اقتصادی مخالف سیاست های هژمونی 
سیاسی و اقتصادی آمریکا قابل توجه بود. بازیگر آمریکایی 
روی صفحه شطرنج جهان در حال عقب نشینی و قلعه اش 
در حال سقوط است؛ همین باعث شد تا واشنگتن که با تمام 
قدرت به یکباره چندین جبهه بگشاید. جبهه هایی که آن ها 
علیه تهدیدات برای منافع، پروژه ها و سلطه خود بازکردند؛ 
تصویری از آن در ایران در هدف قرار دادن س��ازمان یافته 
وحدت داخلی این کشور را نشان دادند تا شکافی در بافت 
اجتماعی آن رخ دهد. هدف قرار دادن بافت اجتماعی ایران، 

چی��زی جز تصمیم آمریکایی برای ضربه زدن از داخل به 
ای��ران نبود، آن هم پس از ناکامی در ه��دف قرارا دادن و 
تضعیف ایران از طریق تحریم ها و سازمان های بین المللی 

که همگی به شکست انجامید.
���ردپ�ایش�ومصهیونیس�مدرجنایتهایتروریس�م

آمریکایی
این تروریس��م داخلی، خواسته رژیم صهیونیستی نیز بود؛ 
رژیمی که این روزها در بدترین روزهای اش��غالگری خود 
به س��ر می برد. مذاکرات هسته ای ایران با آمریکا و غرب 
کابوسی است که کابینه های این رژیم و کشورهای عربی 
پیوشته به روند عادی س��ازی را که گزینه رفتن به سوی 
»خصمانه تری��ن گزینه« در قبال ای��ران را دروازه ای برای 
ضربه زدن به بافت اجتماعی و کاشتن بذر نفاق و فتنه در 
این کشور می دانستند، به دام می اندازد. این شرطی بود که 
آمریکایی ها و صهیونیست ها با هدف کشاندن اوضاع ایران 
به یک آشفتگی بزرگ بر سر آن بسته بودند؛ بلکه امیدوار 
شوند این هیاهو به انقالبی برسد که رژیم حاکم بر تهران 
را سرنگون کند. اما واکنش و جوشش میلیونی مردم ایران 
از چندین اس��تان این کشور، امیدهای اربابان توطئه علیه 
تهران را ناامید کرد و مردم ایران رفراندوم جدیدی را برای 
مشروعیت رژیم حاکم ارائه کردند و این ضربه دیگری به 
صاحبان این پروژه ورود و رواج تروریس��م در داخل ایران 
بود. واشنگتن با غرق ش��دن در مرداب اوکراین از طریق 
حمایت از نازی ها در مواجهه با روس��یه، دوباره به س��مت 
خود آتشی گشود و وارد یک جنگ علنی بدون هیچ جدول 
زمانی برای پایان آن ش��د؛ جنگی ک��ه اثرات فاجعه باری 
بر رژیم آمریکایی و رژیم های متحدش گذاشت. به همین 
خاطر مقامات کاخ سفید، دهانه جدیدی را در سیستم دهانه 
آتشفشانی تروریس��تی در ایران باز کردند؛ حاال پیامدهای 
منطق��ه ای و بین الملل��ی ای��ن تصمیم که ممکن اس��ت 
پیامدهای ش��ومی داشته باش��د، به معنای شکست رویه 
استراتژیک جدید واش��نگتن و متحدان در مرحله تازه ای 
است که تأثیر آن به انتخابات میان دوره ای آمریکا کشیده 
خواهد شد.چه بسا اکنون تهران، در حال برسی پاسخی به 
مقامات واشنگتن باشد که طی روزهای آغازین ماه آینده از 
طریق قدرتش در کنگره آمریکا به دولت این کشور نشان 
خواهد داد. آنچه ایران در بیانیه ای مشترک از سوی وزارت 
امنیت و اطالعات و س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ارائه 
کرد، وجود اسناد و مدارکی مبنی بر دخالت آمریکا و اسرائیل 
را ثابت می کند؛ این پیام روشنی است که پاسخ آن در راه 
است. آیا طی روزهای آینده موشک های ایران را خواهیم 
دید که آمریکا و اسرائیل را دوباره در اربیل آزار می دهند؟.. 

شاید چند روز آینده جزئیات پاسخ تهران را فاش ببینیم.

رئیس جمه��ور گفت: مهمترین راهکار تقویت نظم در 
دانش��گاه ها تبیین و رفع گره های ذهنی دانشجویان 
و اساتید اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، آیت اهلل 
س��ید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ش��امگاه شنبه در 
دیدار رؤسای دانش��گاه های سراسر کشور دانشگاه ها 
را مراکز پرنش��اط و پویایی دانست که با تولید علم و 
ارتقای توانمندی های علمی برای کشور قدرت تولید 
کرده و دش��منان ایران را ناکام گذاش��ته اند. وی علم 
و دان��ش را مهم ترین ابزار هدایت و نجات انس��ان و 
هموارکننده مسیر پیشرفت، تعالی و رسیدن انسان به 
سعادت دانست و افزود: حرمت و قداست دانشگاه هم 
به همین علت است پس بر رؤسا، اساتید، دانشجویان 
و همه اجزا و ارکان جامعه علمی و دانش��گاهی است 
که مح��ور اصلی تالش خ��ود را به حف��ظ و ارتقای 
روحیه تولید علم و دانش در دانشگاه ها معطوف کنند. 

رئیس جمهور در ادامه صحبت های خود سیاسی بودن 
را از الزام��ات فضای دانش��گاه دانس��ت و تأکید کرد: 
سیاسی بودن دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه باید بیشتر 
و بهت��ر از هر بخش دیگری جامع��ه و نیازهای آن را 
بشناس��د و برای خدمت به م��ردم اولویت هایش را با 
نظام مس��ائل کش��ور منطبق کند. رئیس��ی هم چنین 
گریزی به رخدادهای روزهای اخیر کش��ور و از جمله 
در دانش��گاه ها زد و دانش��گاه را بهترین جایگاه برای 
بحث و گفتگو درب��اره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار 
دانس��ت و افزود: شرط مهم این گفتگوها فهم درست 
مسائل اس��ت؛ اگر مس��ائل به خوبی تحلیل نشوند یا 
تحلیل ها بیش از آنکه از حقیقت نشئت گرفته باشند، 
تحت تأثیر فضاس��ازی ها و جوسازی های رسانه ای و 
مجازی باشند، راهکارهای ارائه شده راه به خطا خواهند 
برد. وی با تکرار این نکته مهم که جنگ امروز، جنگ 

روایت ها است، بر اهمیت تبیین روایت درست و صادق 
تأکید کرد و گفت: دشمن که تالش بسیاری کرده بود 
تا فعالیت های علم��ی، صنعتی، تولیدی و خدماتی در 
کشور متوقف و ارتباطات ایران با دیگر کشورها قطع 
شود، وقتی در عمل خود را ناکام دید شروع به توطئه 
و کارش��کنی کرد. رئیس جمهور درباره پیشرفت های 
کشور که موجب ناکامی دشمن شد به ذکر مثال هایی 
پرداخت و گفت: دش��من به صراح��ت اعالم کرد که 
تالش خواه��د کرد تا فروش نفت ای��ران را به صفر 
برس��اند، اما در زمان حاضر صادرات نفت کش��ور به 
آمار قبل از تحریم ها نزدیک ش��ده است، ارتقای رتبه 
علمی دانشگاه های کشور قابل توجه است و به خالف 
خواست و تالش دش��من برای منزوی کردن کشور، 
ارتباطات با همس��ایگان و کشورهای منطقه در حال 
گس��ترش اس��ت. رتبه بندی معلمان بعد از ۱۱ س��ال 

معطل��ی، وضعیت حقوق کارگران و بازنشس��تگان در 
س��ال جاری، رش��د تا ۵ برابری حجم روابط تجارت 
خارجی ایران و نزدیک ش��دن تراز تجاری کش��ور به 
مثبت شدن، افزایش س��هم ایران از ترانزیت، اقتصاد 
و پیشرفت علمی و فناوری منطقه از دیگر مثال های 
رئیس جمه��ور در بیان مصادیق پیش��رفت های اخیر 
کش��ور بود. رئیس��ی افزود: البته کنار این پیشرفت ها 
وج��ود برخی کمبودها و مش��کالت در رفع گره های 
ذهنی در دانش��گاهیان و برخی اقشار ایجاب می کند 
دانشگاه جهاد تبیین را یکی از مهم ترین اولویت های 
خ��ود بداند. وی با تأکید بر اینک��ه اولین و مهم ترین 
راهکار تقویت نظم و آرامش در دانشگاه ها تبیین و رفع 
گره های ذهنی دانشجویان و اساتید است، سازوکارها 
و ظرفیت ه��ای درون دانش��گاه را ب��رای حفظ نظم، 

انضباط و آرامش کافی دانست. 

 دانشگاه ها بهترین جایگاه برای گفتگو درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار هستند
رئیس جمهور:

تظاهرات گسترده ضددولتی در آلمان برگزار شد
در اعتراض به ارسال تسلیحات به اوکراین؛

س��اکنان ش��هر درس��دن در ایالت زاکسن 
آلمان بار دیگر در اعتراض به افزایش تعرفه 
های برق و ارسال تس��لیحات به اوکراین 
از س��وی این کش��ور دس��ت به تظاهرات 
زدند. ب��ه گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، 
جمعیتی از معترضان در خیابان های ش��هر 
رس��دن مرکز ایالت زاکسن واقع در کشور 

آلمان امروز یکش��نبه ب��ه خیابان ها آمده و 
اعت��راض خ��ود را به افزای��ش هزینه های 
زندگ��ی اعالم کردن��د. بر اس��اس اعالم 
این خبرگزاری، چندی��ن هزار نفر از مردم 
این ش��هر به خیابان های رس��دن آمدند و 
در اعتراض به افزای��ش تعرفه های برق و 
ارس��ال سالح به اوکراین تظاهرات کردند. 

در هفته های گذش��ته هم چندین هزار نفر 
در مرکز برلین در پاس��خ به فراخوان حزب 
»جایگزی��ن برای آلمان« )موس��وم به آف 
اف ِد AFD( ح��زب راس��ت افراطی، در 
اعتراض به سیاس��ت دولت اوالف ش��ولتز 
صدراعظم آلمان در زمینه انرژی تظاهرات 
کردن��د. پلیس در این ارتب��اط اعالم کرده 

بود: نزدیک به ۸ هزار تظاهرکننده با شعار 
امنیت انرژی و محافظت از کشور در برابر 
تورم و ش��عار »اول کشور ما«، در نزدیکی 
پارلمان فدرال سراسری آلمان )بوندستاگ( 
و دروازه براندنب��ورگ راهپیمای��ی کردند. 
تظاهرکنندگان که برخی از آن ها پرچم های 
آلمان و پرچم های روسیه و پرچم  هایی به 

رنگ  های سیاه، س��فید و قرمز را که نماد 
راست افراطی آلمان است، به اهتزاز در می  
آوردند، ش��عار می  دادند ما مردم هس��تیم. 
)روبرت( هابک باید برود. گفتنی است که 
روبرت هاب��ک وزیر اقتصاد آلمان اس��ت. 
تظاهرکنندگان به ارس��ال تسلیحات غربی 

برای اوکراین نیز اعتراض کردند.
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اقتصاد کالن

 بهاری تری هدیه پاییز؛ 
تخفیف 75 درصدی سرویس های 

ADSL  آسیاتک 

 روابط عموم��ی آس��یاتک همزم��ان با آغاز 
  ADSLآبان، از ش��روع فروش بسته های
س��ه ماهه خود، تنه��ا با پرداخ��ت ماهیانه 
۲۵ ه��زار توم��ان به مش��ترکان جدید خبر 
داد.  به گزارش روابط عمومی آسیاتک؛ این 
مجموعه در این کمپین که ویژه مش��ترکان 
جدید طراحی ش��ده، سه بسته متنوع عرضه 
کرده است. مشترکان با خرید بسته ۶ ماهه 
آسیاتک، از ۲هزار گیگابایت حجم بین الملل 
با س��رعت هش��ت مگ بهره من��د خواهند 
ش��د. عالوه بر این، ۲ بسته سه ماهه، هزار 
و  3۰۰ گیگابایت��ی نیز، ب��ا ویژگی های زیر 

عرضه شده است: 

 عالقه من��دان می توانند از طریق وبس��ایت 
 ADSL آس��یاتک با بس��ته های کمپی��ن
»بهاری تری��ن هدیه پاییز« آش��نا ش��وند و 
بس��ته موردنظ��ر خ��ود را خری��داری کنند. 
همچنی��ن از طریق تماس با خطوط رایگان 
۹۰۰۰۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۱۵44 با کارشناس��ان 
آسیاتک مشورت کرده و بسته مناسب خود 

را خریداری کنند. 

 انگلیس فقط برای
 ۹ روز ذخیره گاز دارد

شرکت بریتیش پترولیوم اعالم کرد از آنجا 
که حجم ذخایر گازی این کش��ور به شدت 
کاهش یافته مجبور ش��ده است یک میدان 
گازی به نام راف را وارد مدار برداشت کند.به 
گزارش مهر به نقل از دیلی رکورد، گزارشات 
حاکی از آن اس��ت که انگلیس فقط برای ۹ 
روز دیگر ذخیره گاز دارد. ش��رکت بریتیش 
گاز نیز برای تأمین نیاز زمس��تان این کشور 
مجبور ش��ده که به س��مت برداشت از یک 
می��دان گازی به ن��ام راف ک��ه در نزدیکی 
س��احل یورکش��ایر و در عمق دریای شمال 
قرار دارد برود.ای��ن اقدام ظرفیت ذخایر گاز 
انگلیس را ۵۰ درص��د افزایش خواهد داد و 
برای تأمین گاز این کشور در فصل زمستان 
بسیار حیاتی است.شرکت سنتریکا که مالک 
بریتیش گاز به ش��مار م��ی رود، اعالم کرده 
در سایه نگرانی ها نسبت به کمبود گسترده 
گاز در انگلیس، برداش��ت گاز از میدان راف 
قرار نیس��ت همه بحران موجود برای فصل 
زمستان را حل کند.سنتریکا اعالم کرده که 
در میان کشورهای اروپایی، انگلیس از جمله 
کش��ورهایی است که کمترین میزان ذخیره 
گاز را دارد.در حالی انگلیس فقط برای ۹ روز 
گاز ذخیره شده دارد که ذخایر گاز آلمان نیاز 
۸۹ روز این کشور را کفاف می دهد و ذخایر 
گازی فرانس��ه هم برای ۱۰3 روز این کشور 
کافی اس��ت و در هلند ب��رای ۱۲3 روز گاز 

ذخیره شده وجود دارد.

ناترازی برق مدیریت شد
مدیر عامل توانید با اش��اره به اینکه ناترازی 
برق مدیریت ش��د گفت: دیگر با کمبود برق 
مواجه نیستیم.به گزاش مهر آرش کردی در 
یازدهمین رزمایش سراس��ری مانور ارزیابی 
آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز 
حس��اس و حیات��ی گفت: آنچه امس��ال در 
تأسیسات صنعت برق اتفاق افتاد در مقایسه 
با س��ال قبل چش��مگیر بود زیرا ناترازی در 
صنعت ب��رق را مدیریت کردی��م و دیگر با 
کمبود برق مواجه نش��دیم.وی ادامه داد: به 
لحاظ صنعت برق در دسته کشورهای پیشرو 
وت��راز اول قرار داریم چرا ک��ه با نگاهی به 
بخش شهری و روستایی با میانگین جهانی 
فاصله زیادی داریم و در دس��ته کشورهای 

تراز اول به شمار می آییم. 

اخبار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع مدیران ICT استانی با اشاره به 
اینکه اقدامات بسیاری در یک سال گذشته انجام شده، از مدیران ارتباطات 
و فناوری اطالعات در استان ها خواست نسبت به تبیین این اقدامات برای 
مردم و مس��ووالن تالش کنند. به گزارش تس��نیم به نقل از مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، »عیسی زارع 
پور«، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در نشست هم اندیشی مدیران کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان های سراسر کشور با اشاره به اقدامات 
انجام شده در یک سال گذشته، گفت: تمام تالش ما در یک سال گذشته بر 
افزایش کیفیت زیرساخت های ارتباطی کشور، توسعه دولت هوشمند، شتاب 

بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمند سازی شبکه پستی، تکمیل شبکه 
ملی اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده است و در این مسیر 
توفیقات مهمی کسب شده است که الزم است برای مردم تبیین شوند.وی 
به تالش های شبانه روزی مدیران و مسئوالن وزارت ارتباطات در ایام اخیر 
اش��اره کرد و افزود: با توجه به محدودیت دسترس��ی به برخی پلتفرم های 
خارجی که با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شده است، تمام تالش ما در این 
ایام، فراهم کردن بس��تر الزم برای برقراری ارتباطات آحاد مردم و تسهیل 
کسب وکار آنان در فضای مجازی بوده است که تجلی آن ارائه پایدار خدمات 
توسط پلتفرم های ایرانی بوده است به گونه ای که خوشبختانه هیچ سرویس 

داخل��ی در این مدت قطع یا مختل نش��د. وی با بی��ان اینکه در این مدت 
تالش های بسیار زیادی برای تقویت و حمایت از پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی بومی صورت گرفته است، افزود: سیاست وزارت ارتباطات این است 
که پلتفرم های داخلی به حدی از کیفیت و قابلیت برسند که حتی در صورت 
باز شدن پلتفرم های خارجی، بتوانند با آن ها رقابت کنند و توجه کاربران را 
به خود جلب کنند.وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی های موجود در خصوص 
آسیب دیدن کسب وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض در خصوص تعداد 
کس��ب وکارهای آسیب دیده، گفت: برای ما حتی یک کسب وکار هم که از 

تصمیمات امنیتی این روزها متأثر شده باشد مهم است.

بسته حمایت از کسب وکارهای اینترنتی به زودی اعالم می شود 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

سامانه بومی در مسیر تایید الزامات اولیه 
بسته ۱0 بندی حمایت فوری از بورس کارایی الزم را ندارد

گروهاقتصادی-میثمترکیان:مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار 
نحوه عملکرد هسته های معامالتی بورس و فرابورس را تشریح و در خصوص 
سامانه بومی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش تسنیم ، پیاده سازی سامانه دیده بان 
سالمت بازار س��رمایه، راه اندازی گذرگاه داده بازار سرمایه )CMIX(، تأسیس 
اداره فناوری ه��ای تنظیم گری )RegTech(، راه اندازی س��امانه های مجامع 
الکترونیک��ی و ارتقاء مرکز میانی صدور گواهی دیجیتال )CA( بازار س��رمایه، 
پیاده سازی پروژه های ملی سهام عدالت، تامین الزامات و پیش شرط های استقرار 
سامانه بومی معامالت و سامانه بومی پس از معامالت از جمله اقدامات مهم در 
مدیریت فناوری اطالعات س��ازمان بورس و اوراق بهادار است.در همین رابطه 
علی ایلخانی مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
مدیریت فناوری های س��ازمان بورس در مرکز فرآیند عملیات بازار سرمایه قرار 
گرفته است، گفت: کارگزاری ها هستند که به مشتریان خدمت ارائه می کنند و 
نقش این مدیریت این است که سرویس ها به بهترین شکل در اختیار آنها قرار 
بگیرد.وی افزود: سامانه معامالت در اختیار شرکت مدیریت فناوری های بورس 
تهران )یکی از ش��رکت های تابعه س��ازمان بورس( قرار دارد و وظیفه توسعه و 
پشتیبانی نیز در این شرکت انجام می شود. البته نظارت بر معامالت از طریق واحد 
های مرتبط در سازمان صورت می پذیرد.مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیان اینکه در چند س��ال اخیر ش��رکت دیگری نیز با همکاری 
دانشگاه تهران تاسیس شده است که یک سامانه دیگر البته در بخش مچینگ 
ایجاد کرده اند ادامه داد:  آن چیزی که ما از سامانه معامالت می شناسیم این است 
که یک بخش مرکزی دارد که عملیات تطبیق تقاضاهای خرید و فروش ها در 
آن انجام می شود و به آن مچینگ می گوییم.وی ادامه داد: ترکیب این دو یعنی 
س��رویس هایی که آنالین ارسال می شوند و درخواست هایی که از طریق نامک 
در اختیار کارگزاری ارسال می گردد در سامانه معامالت ثبت می شود. فرآیند پس 
از معامالت نیز که پس از پایان س��اعت ۱۲.3۰ انجام می شود بر عهده شرکت 

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه است.
���آغازبهکارسامانهپایشومانیتورینگکلیهسرویسها

ایلخانی تصریح کرد: اخیرا یک س��امانه پایش س��رویس های معامالتی نیز در 
مدیریت فناوری پیاده سازی شده است که دقیقا از ساعت ۶:3۰ دقیقه صبح که 
برخی سرویس های معامالت باال بیاید تا ساعت ۲۰ که برخی سرویس های پس 

از معامالت و تسویه باید تمام شود، مانیتور می کنیم که هر یک از سرویس ها در 
چه وضعیتی قرار دارند. به طور مثال برخی از سرویس ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ باید 
عملیاتی شود در صورتی که با تاخیر شروع شود و یا عملیات نهایی زمانبر باشد 
یک هشدار صادر می شود. طبیعتا اگر این کار دیرتر از زمان مورد نظر انجام شود 
ممکن است عملیات بازار فردا صبح دچار مشکل شود. سرویس های شروع بازاز 

نیز به همین شکل پایش می شود.
قطعپشتیبانیازسامانهبورسپسازخریداریشرکتمبداتوسطآمریکا ���

وی در پاس��خ به سوالی در مورد زمان خریداری هسته معامالت، مرجع خرید و 
تغییرات اعمال شده بر روی آن گفت: دهه ۸۰ حدود سالهای ۸3 تیمی از ایران 
به خارج رفتند و هسته معامالت از شرکت اتوس فرانسه خریداری شده است )در 
یک بازه زمانی نیاز بود تا کسب و کار  و فرایندهای بازار سرمایه ایران تشریح شود 
تا سامانه بر اساس نیاز بومی سازی شود بنابراین استقرار و بومی سازی سامانه 
در یک برنامه کاری چند ماهه انجام شد(. بعد از مدتی که یکی از شرکت های 
آمریکایی بخشی از شرکت  اتوس را خریداری کرد، و به دلیل تحریمها شرکت 
دیگر حاضر نش��د که پشتیبانی و توسعه خود از سامانه را ادامه دهد. با توجه به 
اینکه سورس سامانه نیز خریداری شده بود لذا علی رغم مشکالت فراوان دانش 
ارزشمندی در شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در این خصوص بوجود آمد.
وی ادامه داد: تغییراتی که مربوط به محاسبه شاخص بود، شاید جز اولین تغییرات 

کالن بود که به صورت داخلی انجام شد. پس از آن بورس کاال سرویس هایی 
برای معامالت سپرده کاالیی نیاز داشت که توسعه پیدا کرد. در بازه زمانی سال 
۹3 بود که زیر ساخت این سامانه نیز تغییر پیدا کرد و بروزرسانی شد.مدیر فناوری 
اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار  با بیان اینکه پیچیدگی سامانه ها باعث 
شده لزوما داشتن سخت افزارهای توانمند و بروز باعث بهره وری باال سامانه ها 
نش��ود و لذا همزمان با س��خت افزار، نرم افزار نیز باید توسعه و بروزرسانی شود 
تصریح کرد: عکس این مطلب نیز صادق اس��ت . یعنی نرم افزار بروز نیز نیاز 
به تکنولوژی های س��خت افزاری بروز دارد تا بتواند کارایی خود را ارایه نماید.
ایلخانی گفت: نرم افزار به مرور توس��عه پیدا کرده بود اما اس��تقرار مدل سخت 
افزار این اجازه را نمی داد که به بهترین عملکرد ممکن برسیم. یک بروزرسانی 
با کمک تیم اتوس در داخل کشور انجام شد و مدل استقرار سخت افزارها نیز 
بروز شد.این بروزرسانی صرفا شامل سامانه معامالت نیست، ارتباط شرکت های 
او ام اس با هس��ته نیز تحت تاثیر بروزرسانی قرار گرفت و عملکرد نهایی بازار 

بهبود پیدا کرد.
بسته۱۰بندیحمایتفوریازبورسکاراییالزمراندارد���

فردین آقابزرگی، کارش��ناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با مهر درباره وضعیت 
بس��ته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه گفت: چند بند در همین بسته حمایتی 
فوری ابهام دارد به طوری که نرخ سود سپرده و بهره با رشد شاخص کل مغایرت 
دارد بنابراین این بسته نمی تواند اثرگذاری الزم را داشته باشد.وی با اشاره به اینکه 
در دو روز گذشته شاخص کل تنها با ۵ الی ۶ نماد شاخص ساز مانند فوالد، گل 
گهر و شبندر مثبت شده و این نوع مثبت شدن چیزی از مشکل بازار حل نمی کند 
گفت: امروز برای مثبت شدن اساسی بازار سرمایه باید متغیرهای کالن مانند نرخ 
بهره تغییر کند و زوم کردن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بر روی نرخ بهره 
بین بانکی فایده ای نخواهد داشت.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باید 
به صورت ویژه نرخ بهره کاهشی شود، به ویژه نرخ مؤثر اوراق اخزا که در آستانه 
سود 3۰ درصد معامله می شود به شدت کاهش یابد وگرنه بازار سرمایه واکنش 
خوبی نش��ان نخواهد داد.کارشناس بازار سرمایه بسته ۱۰ بندی فوری حمایت 
بورس را نش��ان دهنده توجه ویژه به سهامداران دانست و گفت دولت برای اثر 
گذاری باید آن را تقویت کرده و بر روی عوامل کالن مانند نرخ بهره، اوراق اخزا، 

بهره مالکانه، عوارض صادرات، نرخ خوارک صنایع تمرکز کند.

به  اطالع می ر س��اند به  اس��تناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱4۰۱/۰3/۲۸ و مجوز شمارة ۰۲۵-۰۱4/۸۷۰۷۹۷ مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۹سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ 
شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۱۲ میلیارد ریال به  مبلغ 4۰۰ر۲3 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۱33ر4۹۲ر۹3۰ر۷ سهم از سهام جدید توسط 
سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۸۶۷ر۵۰۷ر۱۲۶ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی استفاده نشدة 

سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة ۱4۰۱3۰4۰۰۹۰۱۱۰۱۲۲۲ مورخ ۱4۰۱/۰۸/۰۷ ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
۱( موضوع فعالیت شرکت: 
الف( موضوع فعالیت اصلی:

 ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به 
طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.

 ۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 
ب( موضوع فعالیت فرعی:

 ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
 ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به 

طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد.
3- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی، و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

 4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 4-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

 4-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
 4-3- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار 

 4-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
 ۵- ش��رکت می تواند در راس��تای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساس��نامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح 
کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد     و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام 

آن ها در مقررات منع نشده باشند.
۲( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران _ بلوار نلسون ماندال_ بن بست آناهیتا_       پالک ۱۸ و کد پستی شرکت ۱۹۱۷۶44۱۵۱ -  شرکت فاقد شعب است.

3( سرمایۀ فعلی شرکت: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲ ریال
4( موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام

۵( محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر می باشد:
 ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۵۷ر۸ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر343ر3 ریال از محل سود انباشته
۶( مبلغ افزایش سرمایه: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر4۰۰ر۱۱ریال،

۷( مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر4۰۰ر۲3 ریال،
۸( مدت شرکت: نامحدود

۹( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۱۰(  ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال

۱۱( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: ۰۰۰ر۱33ر4۹۲ر۹3۰ر۷ ریال،
۱۲( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۸۶۷ر۵۰۷ر۱۲۶ سهم

۱3( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 
شماره ثبت اشخاص حقیقی/ حقوقی

اشخاص حقوقی
شناسه ملی اشخاص 

شماره نام پدرنمایندهحقوقی
سمت به طور کاملکد ملیشناسنامه

رئیس هیئت مدیره)غیر موظف(۱42۹0047۹۱753۹حسینعلی اکبر عرب مازار464۱2۱0800074۱58سیمان هرمزگان
محمدحسن صبوری 24۱570۱0۱02823۱7۹سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

نایب رئیس هیئت مدیره)غیر 82۹2۱8۱2۱5200اردشیردیلمی
موظف(

صندوق بازنشستگی، وظیفه، 
ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان 

بانکهای ملی و ادغام شده
عضو هیئت مدیره)موظف(44700074552856محمدحسین درودیان۱۹۹55۱0۱03037570

عضو هیئت مدیره )غیر موظف(۱303005۱242۱68هاشمعلیعباس آرگون67840۱0۱0۱۱27873سرمایه گذاری ساختمانی سپه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 585۱2۹044۱87۱قدیرعلیمحمدجواد سلیمی۱83650۱0۱022580۹0گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

)موظف(
          * شرکت فاقد عضو علی البدل می باشد.

۱4( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و نماینده یا 

نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم، فقط یک رأی خواهد داشت.
۱۵(  مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع 
عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است. تشکیل اندوخته طبق مواد ۱4۰ و ۲3۸ قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف 
است هرسال یک بیستم از سود حاصل شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه 
سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن 

است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۶( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
۱۸( مبلغ بازپرداخت  نشدة اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدة اوراق مشارکت است.

۱۹(  مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدة ۱4۰۱/۰3/3۱ مجموع بدهی های کوتاه مدت و 
بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با ۶۹۲ر۰۰۸ر۱۶ میلیون ریال و ۰34ر۲3 میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت 3۵ همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی 

به  همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با 4۱۶ر۱۷ میلیون ریال می باشد.
۲۰( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۸/۱۰ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۹ به مدت 3۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
۲۱( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۸۶۷ر۵۰۷ر۱۲۶ سهم می باشد.

۲۲( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد
سرمایه گذاری ۱00 درصد سهامی عام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

۲3( روزنامۀ کثیراالنتشار: روزنامۀ کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامۀ اطالعات می باشد. همچنین اعالمیۀ مذکور در روزنامه  های دنیای اقتصاد و عصر 
ایرانیان ) بر اساس مفاد مادة ۱۷۷ الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.

۲4( چگونگی پذیره نویسی:
 با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی  عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی 
می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق  تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی 

هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
۲۵(مش��خصات حس��اب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هرروز معامالتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می گردد:
حساب شمارة 3۱3۰۰3۹۵۷۱۶4۶ به نام شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ میرداماد غربی کد ۱34۹

۲۶( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به ش��رکت ش��امل: اساس��نامه، طرح اعالمیۀ پذیره نویس��ی و آخرین صورت های مالی به ادارة ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش 
توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت س��هام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس 

عالقه مندان می باشد.
۲۷( مشخصات سهامداران )باالی ده درصد(:

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

۱48ر205ر063ر8 67.۱۹ درصد سهامی عام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸( نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویس��ی س��هام ش��رکت: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام( متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده 

ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.
نکات مهم:

 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیۀ پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.
 ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطالعات 

ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، 

تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 پذیره  نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتبًا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارة ۱3 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای
      

    هیئت  مدیرة شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام
شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(

ثبت شده به شمارة 85207 و شناسۀ ملی ۱0۱0۱2۹6740
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شهرستان

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

از کسب رتبه برتر روابط عمومی این 
اداره کل در تابستان ۱40۱ خبر داد

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
شهرسازی )اصفهان(؛ درنشست هم اندیشی 
رؤس��ای ادارات ارتباط��ات و اطالع رس��انی 
ادارات کل راه و شهرس��ازی اس��تان ها که با 
حضور وحید قربانی سرپرست مرکز ارتباطات 
و اط��الع رس��انی وزارت راه و شهرس��ازی 
برگ��زار ش��د از روابط عموم��ی اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان های اصفهان، تهران، 
سیستان و بلوچس��تان و آذربایجان غربی به 
عن��وان روابط عمومی برت��ر به ترتیب اعالم 
ش��ده، در حوزه تولید محتوای خبری در سه 
ماهه دوم سال ۱4۰۱ تجلیل به عمل آمد.   

حس��ن کحال زاده رئی��س اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در این رابطه اظهار داشت: به لطف 
خدا این اداره توانس��ت با اطالع رسانی دقیق 
و بی وقف��ه و انعکاس مس��تمر موفقیت ها، 
دس��تاوردها و فعالی��ت ه��ای اداره کل راه و 
شهرس��ازی اس��تان اصفهان به سمع و نظر 
مردم عزیز، دولت، نهادها و س��ازمان ها، حائز 
رتبه نخست کشوری در بین سایر ادارات کل 

راه و شهرسازی استان ها شود.   
وی اذعان داش��ت: این موفقیت ارزشمند که 
برای دو س��ال متوالی در کارنامه اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان به یادگار می ماند 
بدون شک ماه حصل مدیریت کارآمد، فعالیت 
گروهی و مشارکت تمامی اعضا خانواده راه و 
شهرسازی استان اصفهان بخصوص هدایت 
و پشتیبانی ویژه علیرضا قاری قرآن مدیرکل 
راه و شهرس��ازی اس��تان، معاونین و تمامی 
همکاران در بخش های مختلف این اداره کل 

و ادارات تابعه بوده است.   

قهرمانی تیم فوتسال حراست دارخوین 
در جام شهدای امنیت شرکت نفت و 

گاز اروندان
  در اختتامیه و مس��ابقه نهایی جام فوتسال 
شهدای امنیت ش��رکت نفت و گاز اروندان، 
تیم حراس��ت دارخوین این شرکت موفق به 

کسب مقام قهرمانی شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و گاز 
اروندان، مسابقات فوتسال گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس با عنوان جام شهدای امنیت در 
شرکت نفت و گاز اروندان، با حضور ۱۸ تیم 

در شهرهای خرمشهر و اهواز برگزار شد.
دی��دار پایانی این مس��ابقات ، بین تیم های 
حراست دارخوین و تیم شهید قاسم سلیمانی 
برگزار شد، که در انتها تیم حراست دارخوین 
در ضرب��ات پنالتی توانس��ت حری��ف خود را 

شکست داده و به مقام قهرمانی دست یابد.
گفتنی اس��ت این مس��ابقات به همت پایگاه 
مقاومت بسیج شهدای رمضان و امور ورزش 

شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد.
در اختتامیه این مس��ابقات از سوی جمعی از 
مدیران و روسای شرکت نفت و گاز اروندان 
و س��رهنگ لویمی فرمانده ناحیه بسیج سپاه 
خرمش��هر، با اهدای جام، لوح تقدیر و جوایز 

نقدی از تیم های برتر تقدیر به عمل آمد.
همچنی��ن در حاش��یه این مراس��م با اهدای 
هدایای��ی از رزمندگان ۸ س��ال دفاع مقدس 
شهرس��تان خرمش��هر تجلیل و قدردانی به 

عمل آمد

برگزاری جلسه کارگروه انرژی شورای 
پدافند غیر عامل استان سمنان

همزمان با فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل 
جلس��ه کارگروه ان��رژی و تامی��ن نیازهای 
ضروری استان با حضور رئیس و اعضاء این 
کارگروه در ش��رکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه ش��مال ش��رق در شاهرود 
برگ��زار گردید. مهندس مجید وفائی ، رئیس 
کارگ��روه انرژی و تامی��ن نیازهای ضروری 
اس��تان و مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه 
ای س��منان ضمن گرامیداشت هفته پدافند 
غیرعامل با اشاره به اهمیت حوزه کاری این 
کارگروه اظهار داشت : تامین انرژی استان ، 
زمینه خدمت رسانی  به هنگام مردم شریف 
اس��تان را فراهم می کن��د.  مهندس وفائی 
برگزاری ۸ مانور در اس��تان ،همایش پدافند 
ش��یمایی ،بازدید از مراکز طبقه بندی شده را 
از جمله اقدامات این کارگروه در هفته پدافند 

غیر عامل برشمرد .
در ادامه این نشس��ت ، پ��س از ارائه نظرات 
اعض��اء کارگ��روه ، موضوع��ات مطروحه به 

تصویب رسید.

جابجایی مکرر کدهای بودجه توسط 
شهرداری رشت

مریم رفیعیان  رئیس ش��ورای ش��هر رشت 
با اش��اره به اینک��ه هیچ برنام��ه مدونی در 
شهرداری وجود ندارد گفت: هیچ برنامه کوتاه 
مدت ، میان مدت و بلند مدتی در شهرداری 
رش��ت وجود ندارد و ان شاا ... با بهره مندی 
از نظرات کارشناسان ،دانشگاهی ، شهرداری 
بتواند برنامه های مدونی را برای شهر ترسیم 
کن��د. به گزارش روابط عموم��ی و امور بین 
الملل ش��ورای رش��ت ،محمد حسین واثق 
کارگرنی��ا عصر امروز در پنجاه و هش��تمین 
جلس��ه علنی ش��ورا در س��اختمان جلسات 
ش��ورای رشت با اشاره به اینکه دسترسی به 
رس��انه های مجازی تا حدودی محدود شده 
اس��ت اظهار کرد: به همین علت نمی توانیم 
جلسات شورای رشت را از طریق پخش زنده 

در معرض دید شهروندان قرار دهیم .
 وی به تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی 
در شاهچراغ شیراز اشاره کرد و گفت : ضمن 
محکومیت چنی��ن اقدامات خبیثانه ای برای 
روح تمامی ش��هدای این حادثه علو درجات 
و برای مجروحان از درگاه باریتعالی ش��فای 

عاجل آرزومندم. 
کارگرنیا با اشاره به پیش رو بودن هشتم آبان 
مصادف با س��الروز شهادت نوجوان بسیجی 
شهید حسین فهمیده تصریح کرد: بنیانگذار 
کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( درباره 
این نوجوان بس��یجی فرمودن��د: رهبر ما آن 
طفل سیزده س��اله ای است که نارنجک به 
کم��ر می بندد و به زیر تانک می رود و یقینا 
این نوجوان شهید الگویی بزرگ برای نسل 

نوجوان و جوان کشور است. 
جابجای�یمکررکده�ایبودجهتوس�ط ���

شهرداریرشت
رئیس شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به 
ارسال لوایح مکرر پیرامون جابجایی کدهای 
بودجه ش��هرداری رش��ت بیان کرد: علیرغم 
اینکه تمامی کدهای بودجه شهرداری رشت 
در س��ال ۱4۰۱ با دقت کامل بررس��ی شد و 
ش��ورا در برخی از ردیف های بودجه مبالغی 
را حتی بیش��تر از پیش��نهادات شهرداری در 
نظ��ر گرفت ، اما با تمامی این تفاس��یر دائما 
شاهد ارسال لوایح از سوی شهرداری با هدف 

جابجایی کدها هستیم. 
فقدانبرنامهمدوندرشهرداریرشت ���

کارگرنیا با بیان اینکه متاسفانه در شهرداری 
رشت هیچ گونه برنامه مدونی مشاهده نمی 
شود افزود: هیچ برنامه کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدتی در ش��هرداری رشت وجود ندارد 
و ان شاا با بهره مندی از نظرات کارشناسان 
دانش��گاهی ، ش��هرداری بتواند برنامه های 

مدونی را برای شهر ترسیم کند. 
ش�هرداری تدوی�نبودجهس�ال���۱۴۰2

رشتبراساسنیازسنجیدرمحالت
وی با اش��اره به اینکه اخیرا نامه ای را برای 
همکاران شورایی ارسال کردم تصریح کرد: 
از همکاران ش��ورایی تقاضا کردم تا با توجه 
به نیاز سنجی هایی که از حوزه های انتخابیه 
دارند، با بهره مندی از مش��اورانی که نسبت 
به محالت مختلف شهر نیز آشنایی دارند و 
همچنین استفاده از نظرات افراد ریش سفید 
و آشنا به محالت ، بتوانیم برای سال ۱4۰۲ 
بودجه ای متناسب با نیازهای محالت شهر 

تدوین کنیم .
رشتازمدیریتفشلوناکارامدوباندباز ���

شهرداررشتآسیبجدیمیبیند
سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه شورای شهر رشت:با تذکر به شهردار 
رشت افزود: ش��هردار معزول فعلی ، شهردار 
ش��عبه 4۵ دیوان عدالت است و ان شااهلل به 
زودی با طی فرآیند قانونی هر چه س��ریعتر 

شهردار رشت انتخاب می شود..
وی ب��ا تاکید ب��ه اینکه ش��ورا وظیفه قانون 
گ��ذاری دارد تصری��ح ک��رد: کار اجرایی بر 
عهده شهردار است و به مدت یک سال است 
که اکثریت اعضای ش��ورا در مقابل عملکرد 
شهردار دارند فریاد می زنند ،اما متاسفانه به 
واس��طه برخی از افراد بر ج��ا مانده از دولت 
قبلی در وزارت کشور ، شاهد انجام اقداماتی 
در موضوع بررسی جلسه استیضاح بودیم که 
مباح��ث فراوانی پیرامون آن مطرح اس��ت. 
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر رشت به روند 
جلسه استیضاح ش��هردار رشت اشاره کرد و 
گفت: در مقابل تمامی اعضای شورا ،پرسنل 
شورا ،خبرنگاران و تمامی افرادی که از طریق 
الیو جلسه استیضاح را رصد می کردند شاهد 
بودی��م که یازده نفر از اعضای ش��ورا ، یازده 
برگه رای را داخل صن��دوق رای انداختند و 
هش��ت رای به برکناری علوی قرائت ش��د. 
ش��فیعی با انتقاد از اینکه رش��ت از مدیریت 
فش��ل، باند ب��از و رانتی ش��هرداری در حال 
آسیب دیدن است بیان کرد: یکی از شرکت 
های بزرگ که سالهاس��ت سابقه فعالیت در 
حوزه پسماند را دارد به منظور رفع مشکالت 
در ای��ن باره در مناقص��ه ای که از این بابت 
آماده ش��ده بود شرکت کرد و برنده شد و در 
آن زمان شهردار رشت احمدی بود که بنا به 

دالیلی استعفا داد .

خبر

 اق��دام بزرگ آمادگ��ی مقابله با تهدیدات 
و مخاطرات ترکیبی منطقه ش��مال غرب 
کشور به میزبانی صنعت آب و برق استان 
اردبیل در دیماه سالجاری برگزار می شود 
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل به همین منظور، 
جلسه س��تاد مدیریت ش��رایط اضطراری 
صنعت آب وبرق اس��تان با حضور مدیران 
عامل صنعت آب و برق اس��تان، معاونان 

و مدیران مربوطه در محل س��الن ش��هید 
سردار سلیمانی، سه شنبه 3 آبانماه برگزار 

شد .
در ای��ن جلس��ه ناصر عبای��ی حق رئیس 
ش��ورای هماهنگ��ی مدی��ران مدیری��ت 
بح��ران و پدافن��د غیر عامل ش��مالغرب 
کش��ور در م��ورد فرآیند برگ��زاری مانور 
تمرینی، آموزشی مناطق شش گانه کشور 

توضیحاتی ارائه داد .

سپس ناصر عبدالهیان معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ ش��رکت توزیع برق استان 
اردبی��ل گف��ت: این اق��دام ۷ و ۸ دی ماه 
سالجاری به میزبانی استان اردبیل برگزار 

خواهد شد.
عبدالهیان اظهار داش��ت استانهای یاری 
رسان  در این اقدام )مانور ( منطقه شمال 
غرب کشور آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، کردستان، زنجان و گیالن خواهند 

بود .
وی درادام��ه در مورد فرآیند اجرایی مانور 
و برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای مفاد 

سناریو توضیحاتی ارائه داد . 
در ادامه حسین قدیمی مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان و رئیس شورای 
هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اس��تان 
اردبیل بر تش��کیل کمیته های متش��کل 
از معاونت ها و بخش های تخصصی هر 

شرکت به جهت تدوین، بررسی و تحلیل 
س��ناریو همچنی��ن اقدام��ات الزم از نظر 
اقامت ، ایاب و ذه��اب با عنایت به اصل 

صرفه جویی در هزینه ها تاکید نمود.

اقدام بزرگ تمرینی آموزشی مقابله با بحران سیل در استان اردبیل برگزار می شود

تاکید بر آمادگی کامل برای عبور از زمستان ۱40۱
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل ش��رکت 
گاز خراس��ان رضوی با تاکید بر لزوم آمادگی همه جانبه 
برای تامین گازطبیعی در زمستان امسال گفت: ان شاا.. 
با همکاری و تعامل گروهی زمستان پیش رو با موفقیت 

و سربلندی سپری خواهد شد.
حسن افتخاری در نشس��ت آمادگی زمستانی با روسای 
ادارات گاز نواح��ی اس��تان ک��ه با حضور مدی��ران بهره 
برداری، مهندسی و اجرای طرحها، مالی و منابع انسانی 
در نیش��ابور برگزار ش��د، با قدردانی از اقدامات و فعالیت 
های انجام ش��ده اظهار کرد: باید با برنامه ریزی دقیق و 
هماهنگی الزم، آماده تامین سوخت مورد نیاز استان در  

زمستان امسال باشیم.
وی تامین س��وخت زمستانی اس��تان را حاصل فعالیت 
زنجیره ای و پیوس��ته ش��رکت های تابعه صنعت نفت 
از تولید، پاالیش، ذخیره س��ازی تا انتقال و توزیع گاز و 
فرآورده های نفتی عنوان کرد و افزود: تامین موفقیت آمیز 
سوخت زمستانی سال گذشته در خراسان رضوی که بعد 
از تهران بزرگ، دومین استان با بیشترین مصرف کننده 

گازطبیعی است حاصل تالش گروهی شرکت های تابعه 
وزارت نفت می باشد.

افتخاری تصریح کرد: تامین گازطبیعی اس��تان در تمام 

فصول س��ال توسط ش��رکت نفت و گاز شرق به عنوان 
مسئول تولید گاز، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
ب��ه عنوان متولی پاالیش و ذخیره س��ازی، منطقه چهار 

عملیات انتقال گاز به عنوان متولی انتقال و ش��رکت گاز 
استان خراسان رضوی نیز به عنوان مسئول توزیع گاز در 
بخش های مختلف خانگی و عمومی و تجاری، صنعتی 

و حمل و نقل انجام می شود.
وی اظه��ار امیدواری ک��رد: با هم افزای��ی و همکاری 
متولیان تامین و توزیع گازطبیعی در خراس��ان رضوی و 
تالش شبانه روزی کارکنان شرکت پخش فرآورده های 
نفتی در مناطق خراسان رضوی، سبزوار و تربت حیدریه، 
امس��ال نیز ش��اهد عب��ور موفقیت آمیز از فصل س��رما 

خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب که تمام 
اقدام��ات الزم برای توزیع پایدار گازطبیعی فصل س��رد 
سال از تابستان توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی 
ش��امل تعمیرات و آماده سازی ایستگاه ها، تجهیزات و 
شبکه های تغذیه و توزیع از تابستان انجام شده است، بر 
لزوم برنامه ریزی دقیق و آمادگی کامل روس��ای ادارات 
گاز اس��تان و سایر واحدهای مرتبط شرکت گاز خراسان 

رضوی برای ورود به فصل سرما تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد:

صندوق بیماران خاص و صعب العالج در بیمه سالمت راه اندازی می شود
مدیر کل بیمه سالمت ایالم:

مدیر کل بیمه سالمت ایالم گفت: به زودی 
صن��دوق بیماران خ��اص و صعب العالج در 
بیمه س��المت راه اندازی می شود.نورالدین 
رحیمی در نشس��ت با اصحاب رسانه استان 
به مناسبت هفته بیمه سالمت اظهار داشت: 
بیمه س��المت ایالم 3۶۶ ه��زار و ۵۹۵ نفر 
مع��ادل ۶3 درصد جمعیت اس��تان ایالم در 
قالب صن��دوق بیمه کارکنان دولت، س��ایر 
اقش��ار، روستاییان و عش��ایر، شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر، بیمه سالمت همگانی، ایرانیان 
و تم��ام بیماران خ��اص را در قالب صندوق 
بیم��اران خاص تحت پوش��ش خ��ود دارد. 
مدیرکل بیمه س��المت ایالم اظهار داشت: 
اج��رای بیم��ه مناطق کم برخ��وردار و بیمه 
نبودن ۱۸ هزار نفر و بیمه نمودن سه دهک 
اول درآم��دی جامع��ه به ص��ورت رایگان و 

بدون نیاز به حضور افراد از دیگر خدمات این 
سازمان اس��ت. رحیمی در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان اینکه ۷۶ درصد از جمعیت 
بیمه ش��دگان اس��تان ب��ه ص��ورت رایگان 
تحت پوش��ش بیمه س��المت ق��رار دارند، 
گفت: همچنین م��ادران در دوران بارداری و 
شیردهی و فرزندان آنها تا پایان پنج سالگی 
در قالب ارزیابی وسع تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند. ب��ه گفته وی، به منظور رفاه حال 
بیمه شدگان و افزایش دسترسی به خدمات 
س��المت ای��ن اداره با تمام مراکز پزش��کی 
اعم از پزش��کان عموم��ی، متخصص، فوق 
تخص��ص، داروخانه، مراک��ز تصویربرداری، 
آزمایش��گاه، فیزیوتراپی و مراکز توانبخشی 
ارائ��ه کننده خدمات به معلولین بهزیس��تی، 
درمانگاه، بیمارس��تان، مراک��ز ترک اعتیاد و 

غی��ره همکاری قرارداد منعقد نموده اس��ت. 
مدیرکل بیمه سالمت تصریح کرد: همچنین 
ب��ه منظ��ور اجرای نظ��ام ارجاع و پزش��ک 
خان��واده در س��طح اس��تان، ۵۱ مرکز جامع 
خدمات س��المت روس��تایی و ۹۷ پزش��ک 
خانواده، ۶۷ ماما و 4۵ پزشک خانواده شهری 
قرارداد همکاری منعقد ش��ده است. رحیمی 
از افزای��ش خدمات دهی به بیمه ش��دگان و 
افزایش س��اعات کاری ارائه خدمات بیمه ای 
خبر داد و گفت: متناس��ب سازی زمان ارائه 
خدمات بیمه ای با زمان فعالیت بیمه شدگان و 
رفع محدودیت ارائه خدمات در ساعات اداری 
این اداره با اقدامات مناسب و بهره گیری از 
ظرفیت بخش خصوصی، تکنولوژی و فناوری 
روز خدم��ات بیم��ه ای خود را ب��ا همکاری 
۲4 دفتر پیش��خوان خدمات رسانی درسطح 

شهرس��تان ها و بخش ها در ساعات صبح و 
عصر توسعه داده و به همین منظور به ازای 
هر ۱۵ هزار نفر با یک دفتر پیشخوان قرارداد 
همکاری منعقد نموده اس��ت. مدیرکل بیمه 
س��المت ایالم، واگذاری خدمات تایید دارو 
به داروخانه های سطح اس��تان و راه اندازی 
سامانه تایید دارو و خدمات و مدیریت نشان 
بیماری ها را از دیگر خدمات بیمه س��المت 
عنوان ک��رد که بدون محدودی��ت زمانی با 
اس��تفاده از فناوری روز ارائه می ش��ود. وی 
تصریح کرد: تاسیس صندوق بیماران خاص 
و صعب العالج در س��ازمان بیمه سالمت و 
افزای��ش تع��داد بیماری ه��ای خاص تحت 
حمایت و فرانش��یز رایگان مددجویان تحت 
پوش��ش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در 
بیمارس��تان های استان با رعایت نظام ارجاع 

و اجرای پروژه ارس��ال و تبادل الکترونیکی 
اس��ناد بس��تری در بیمارس��تان ها و پوشش 
۵۹ قلم خدمات توانبخش��ی ستاره دار برای 
معلولین بهزیس��تی و پوشش هزینه خدمات 
بستری از ابتدای بس��تری برای افرادی که 
قبل از ترخیص اق��دام به فعال نمودن بیمه 
نام��ه خود می نمایند از دیگ��ر اقدامات بیمه 

سالمت استان است.

علی قاسم زاده گفت: در حوزه حمل ونقل 
عمومی و رفع مش��کل ترافی��ک، پدیده 
جدی��دی را از هفت��ه ج��اری ب��ا عنوان 
حمل ونقل پویا و تعاملی آغاز کردیم و در 
این راستا سامانه »به همراه« را به نشانی 
https://isfahan.behamrah.
ir راه ان��دازی کردیم تا ش��هروندانی که 
س��فرهای جمعی دارن��د، از جمله افرادی 
ک��ه در یک مجتمع مس��کونی هم مقصد 

و هم س��فر ب��رای رفتن به مح��ل کار یا 
تحصیل هس��تند، در این سامانه ثبت نام 
کنن��د تا م��ا وس��یله نقلیه جمع��ی را به 
نزدیک ترین ایستگاه محل سکونت یا در 
صورت وجود شرایط الزم مکانی، نزدیک 
مجتمع مس��کونی آن ه��ا ببریم و پس از 

سوار کردن، در مقصد پیاده کنیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: س��امانه تعاملی 
حمل ونق��ل پدی��ده جدیدی اس��ت که با 
مشارکت یکی از شرکت های دانش بنیان 
برای نخس��تین ب��ار در کش��ور در حوزه 
حمل ونق��ل همگانی تجربه می ش��ود که 
امی��دوارم ب��رای اف��رادی که س��فرهای 
درون ش��هری خود را با استفاده از وسایل 

حمل ونق��ل عموم��ی انج��ام می دهن��د، 
راهگشا باشد.

ش��هردار اصفه��ان در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود خطاب به شهروندان ساکن 
در منطق��ه ن��اژوان، تصریح ک��رد: یکی 
از مش��کالت چندساله س��اکنان محدوده 
ناژوان این اس��ت که نمی توانند راجع به 
ملک خ��ود تصمیم بگیرند ی��ا تعمیرات، 
تخریب و نوس��ازی انجام دهند، از این رو 
اراده جمعی در شهر شکل گرفته است که 

این مشکالت رفع شود.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر تیم مش��اور 
در ن��اژوان پالک به پ��الک در حال ثبت 
اطالعات منطقه اس��ت که این اطالعات 

مبنای کار جمع مس��ئوالن دستگاه هایی 
همچ��ون اس��تانداری، ش��هرداری، راه و 
شهرس��ازی و جهاد کش��اورزی است که 
در ارتب��اط ب��ا رفع مش��کل ش��هروندان 
ساکن در آن منطقه سبز که عالقه دارند 
تصمی��م جدیدی برای ملک خود بگیرند، 
تصمیم گیری خواهند کرد؛ البته پیش نیاز 
این اس��ت که داده های دقیقی از آخرین 
وضعیت ناژوان داشته باش��یم، لذا انتظار 
م��ی رود ش��هروندان س��اکن در ن��اژوان 
همراه��ی الزم را ب��ا تیم های پژوهش��ی 
داش��ته باش��ند و پرسش��نامه ها را به طور 

دقیق تکمیل کنند.
وی با اش��اره به مشکالت جاده خورزوق 

)حدفاص��ل ش��هرک ولی عص��ر )عج( تا 
خ��ورزوق(، تصری��ح کرد: در ای��ن جاده 
مش��کل قانونی وجود دارد ک��ه باید رفع 
ش��ود، چراک��ه تنها بخش��ی از ش��هرک 
ولی عصر )عج( در محدوده شهر اصفهان 
ق��رار دارد و و بخش دیگر از محدوده این 
شهر خارج اس��ت و ما نمی توانیم ورود یا 
احداثی داشته باشیم، بلکه باید مجوزهای 

الزم را دریافت کنیم.
ش��هردار اصفه��ان تاکید کرد: اگر س��ایر 
دستگاه های همکاری الزم را داشته باشند 
و مجوزه��ای الزم را ارائ��ه دهند، تالش 
می کنیم قبل از فصل زمستان و بارش ها 

مشکل جاده خورزوق را برطرف کنیم...

اصفهان مبدع سامانه »به همراه« در کشور
شهردار اصفهان مطرح کرد:

پاییز خشک و کم بارش در ایالم، مصرف آب را مدیریت کنیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم :

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای ایالم 
حجم کنونی مخزن سد ایالم را ۲۰ میلیون 
مترمکعب عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش 
بینی ها پاییز کم بارشی در استان داریم که 
این ام��ر مدیریت مص��رف آب را دوچندان 
کرده است. ، علی پوراحمد اظهار داشت: در 
ح��ال حاضر ۵۰ درصد نیاز آبی ش��هر ایالم 
از چش��مه ها و ۵۰ درصد دیگر نیز از س��د 
ایالم برداش��ت می شود. وی، حجم کنونی 

سد ایالم را ۲۰ میلیون مترمکعب بیان کرد 
و افزود: به ص��ورت میانگین میزان مصرف 
روزانه آب در س��طح شهر ایالم 3۵۰ لیتر در 
ثانیه اس��ت. مدیرعامل ش��رکت آب منطقه 
ای ایالم یادآور ش��د: سطح سفره آب های 
زیرزمینی استان در حال افت است و آبدهی 
رودخانه های استان نیز کاهش چشمگیری 
داشته که این موضوع وضعیت مخازن سدها 
را در شرایط نگران کننده ای قرار داده است. 

پوراحمد تاکید کرد: کاهش برداش��ت از سد 
ایالم، جداس��ازی آب مورد نیاز فضای سبز 
از ش��رب و افزایش برداش��ت از سایر منابع 
آب ش��رب از جمله اقدامات پیش��گیرانه ای 
اضطراری محس��وب می شود که به جهت 
تامین آب پایدار ش��هر ای��الم در حال انجام 

است.
پوراحمد بیان کرد: اس��تفاده از ظرفیت چاه 
های س��طح ش��هر ایالم که جهت استفاده 

فضای سبز استفاده می شود، خرید چاه های 
کش��اورزی با قابلیت تامین آب و استفاده از 
ظرفیت تصفیه خانه آب شرب ایالم از دیگر 
اقدام��ات کوتاه مدت در جه��ت تامیت آب 

شرب شهر ایالم است.
وی ادام��ه داد: تغیی��ر اقلیم ، بروز س��یکل 
ه��ای مکرر خشکس��الی و ترس��الی ، عدم 
توزی��ع مناس��ب مکانی و زمان��ی بارش ها 
و توپوگرافی خش��ن اس��تان، ما را ناگزیر به 

اجرای سدهای مخزنی برای مهار روان آب 
ها و اس��تفاده از آن در زمان کم بارش��ی و 

خشکسالی خواهد کرد.
مدیرعام��ل ش��رت آب منطق��ه ای ایالم با 
بیان اینک��ه کاهش نزوالت ج��وی طی ۲ 
سال گذش��ته و فصل پاییز امسال ضرورت 
مدیریت مصرف و منابع آب را در این استان 
جدی تر کرده است، گفت: تنها راهکار گذر از 

این تنش آبی مدیریت مصرف آب است.

گام علمی متخصصان نیشکری برای رفع مشکل تصفیه خانه ها
معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر خبر داد:

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از برگزاری نشست های 
هم اندیش��ی به منظور ارتقای سطح علمی و رفع چالش های تصفیه خانه های 
پس��اب صنعتی نیش��کر خبر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت توس��عه 
نیش��کر و صنایع جانبی، محمد امین روزبخش زاده با بیان این مطلب، گفت: 
تصفیه خانه های پس��اب صنعتی واحدهای نیشکری، تابلو تبلیغاتی نیشکر و از 
تاسیسات راهبردی است که باید در بهترین شرایط نگهداری شود. به گفته او، 
راه اندازی هفت تصفیه خانه پساب صنعتی در کشت و صنعت های توسعه نیشکر 

نشان از اهتمام این شرکت در صیانت از محیط زیست و بهره برداری حداکثری از 
منابع آب دارد. این تصفیه خانه ها یکي از مدرن ترین تصفیه خانه هاي صنعتي در 
کشور است که به شیوه بیولوژیک با استفاده از روش هاي هوازي و بي هوازي 
فاضالب صنعتي را تصفیه مي کند. معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر در 
ادامه به اش��تغال نیروهای برخوردار از دانش فنی در تصفیه خانه های نیشکری 
اشاره و تاکید کرد، از علم و دانش این نیروها و همچنین متخصصان دانشگاهی 
برای افزایش بهره وری تصفیه خانه ها اس��تفاده می شود. روزبخش زاده خروجی 

جلسات هم اندیشی را تش��کیل گروه های متخصص دانست و گفت: دانش و 
تخصص این گروه ها برای افزایش بهره وری، رفع چالش های تصفیه خانه های 
واحدهای نیشکری و همچنین حل معضالت تاسیسات تصفیه خانه ها در سطح 
استان و حتی کش��وری به کار گرفته می شود.  وی کاهش هزینه ها، نوآوری، 
ایجاد انگیزه، اشتراک نقاط قوت و ضعف تصفیه خانه های نیشکری، درآمدزایی 
از طریق اعزام گروه های علمی و کاربردی برای حل مشکل تصفیه خانه ها در 

سراسر کشور را از دیگر اهداف برگزاری نشست های هم اندیشی برشمرد.
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جامعه

عامالن حادثه خونین شاهچراغ به 
مردم ایران معرفی شوند

عضو شورای شهر تهران به اقدام تروریستی 
داعش علی��ه زائران حرم احمد ابن موس��ی 
کاظم)ش��اهچراغ( واکنش نشان داد و گفت: 
بر کلیه نهاده��ای امنیتی، نظامی و انتظامی 
مشخص اس��ت که باید عامالن و محرکین 
حادث��ه خونین را به مردم ایران معرفی کنند.
نرجس س��لیمانی عضو کمیسیون نظارت و 
حقوقی شورا در تذکر پیش از دستور خود در 
جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار داشت: 
حدود پنج س��ال از نابودی داعش و آن توده 
سرطانی می گذرد؛ حادثه تروریستی دلخراش 
در حرم ش��اهچراغ توسط معدود سلول باقی 
مانده از عمل تروریس��تی نیز تنها یک پرده 
از نمایش علیه مردم شریف ایران است. وی 
ادام��ه داد: بر کلیه نهاده��ای امنیتی، نظامی 
و انتظامی مش��خص اس��ت که باید عامالن 
و محرکی��ن حادثه خونین را ب��ه مردم ایران 
معرفی کنند. س��لیمانی در ادامه با اش��اره به 
ورود تهران به بحث تراموا گفت: بدنه اصلی 
حمل و نقل تهران بر محور خدمات رس��انی 
اتوبوس، مترو و تاکس��ی است و عدم تناسب 
تعداد و فرس��ودگی آن ه��ا و همچنین عدم 
تکمی��ل طرح جامع مترو یکی از مش��کالت 
س��ال های گذشته اس��ت. وی افزود: ستون 
فقرات حمل و نقل شهری کالنشهر تهران را 
مترو تشکیل می دهد و تا قبل از تکمیل آن، 
ورود به س��ایر ابزار حمل و نقل را دانش روز 

دنیا تأیید نمی کند. 

هنوز کسی از نهضت ملی مسکن حذف 
نشده است

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید 
گف��ت: از طری��ق برنامه هایی مث��ل افزایش 
مقیاس تولید مسکن درصددیم تا هزینه های 
پروژه نهضت ملی مس��کن را کاهش دهیم 
و ت��ا کنون هیچ یک از متقاضی��ان را از این 
طرح کن��ار نگذاش��ته ایم.علیرضا جعفری در 
گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: هنوز وارد این 
مرحله نشده ایم که افرادی را از طرح نهضت 
ملی مسکن حذف و کسانی دیگر را جایگزین 
کنیم. امیدواریم هیچگاه هم وارد این مرحله 
نش��ویم؛ چرا که امیدواریم هزینه س��اخت را 
مدیریت کنیم و حتی االمکان کاهش دهیم.
وی افزود: ما به شرایط اقتصادی متقاضیانی 
ک��ه در دهک ه��ای مختلف جامعه هس��تند 
اش��راف کامل داریم. لذا نبای��د انتظار بیش 
از توانشان از آنها داش��ته باشیم.معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی تاکید ک��رد: برای کاهش 
هزینه های س��اخت واحده��ای نهضت ملی 
مس��کن به دنبال طرح های مکمل هستیم. 
بدین صورت که بتوانیم با استفاده از اقداماتی 
در بخش ه��ای مدیری��ت مناب��ع، مصال��ح 
س��اختمانی و ایج��اد ظرفی��ت درخصوص 
مقیاس تولید انبوه مس��کن هزینه را کاهش 
دهیم و حتی االمکان فش��ار واری��زی آورده 

متقاضیان را کاهش دهیم.

آزمون نظام مهندسی دی ماه برگزار 
می شود

آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته 
مهندسی طی روزهای ۸ و ۹ دی سال جاری 
برگزار می ش��ود. نتایج آزمون شهریورماه نیز 
نیمه اول آبان اعالم خواهد شد.دفتر مقررات 
ملی و کنترل ساختمان در اطالعیه ای اعالم 
کرد: با توجه به هماهنگی و برنامه ریزی های 
انجام ش��ده آزمون ورود به حرفه مهندسان 
در تمامی رش��ته های مهندس��ی مندرج در 
قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
در هفت رشته معماری، شهرسازی، عمران، 
تاسیس��ات مکانیکی، تاسیسات برقی، برق، 
ترافی��ک و نقش��ه برداری در روزهای ۸ و ۹ 
دی ماه س��ال جاری در سراسر کشور برگزار 
می شود.همچنین دفتر مقررات ملی و کنترل 
س��اختمان از اعالم نتای��ج آزمون های دوره  
قبل که در ش��هریورماه برگزار ش��د تا نیمه 
اول آب��ان خبر داد.بنا بر اع��الم وزارت راه و 
شهرس��ازی، آزمون ورود به حرفه مهندسان 
در ش��هریورماه س��ال جاری در هفته رشته 
مهندسی و در صالحیت های طراحی، نظارت 
و اجرا، کاردان های فنی ساختمان در شش 
رش��ته کاردانی، تعیین صالحی��ت حرفه ای 
معماران تجربی، صالحیت کارش��ناس ماده 
۲۷ در هف��ت رش��ته مهندس��ی و دو آزمون 
فوق تخصصی »ط��رح و اجرای گود، پی و 
س��ازه نگهبان« و »ارزیاب��ی، طرح و اجرای 
بهسازی« طی سه روز و در روزهای ۱۶، ۱۷ 
و ۱۸ ش��هریور به طور همزمان و هماهنگ 
در سراس��ر کشور در ۸۷ ش��هر و ۱4۷ حوزه 

امتحانی برگزار شد.

تولیدآنتی بیوتیک های مورد نیاز 2 
برابر افزایش می یابد

سرپرس��ت س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به 
واردات انواع سوسپانس��یون آنتی بیوتیک در 
بامداد ۷آبان گفت: این داروها پس از الصاق 
برچسب های اصالت در سراسر کشور توزیع 
می ش��ود.محمود بیگلر رییس سازمان غذا و 
دارو درباره آخرین جزئیات از توزیع داروهای 
وارداتی، اظه��ار کرد: محمول��ه وارداتی ۵۰ 
تن��ی سوسپانس��یون آنتی بیوتیک ش��امل 
آموکسی س��یلین، آزیترومایسین، سفیکسیم، 
سفالکس��ین و کوآموکس��ی کالو است که 
به س��رعت مراحل الصاق برچس��ب اصالت 
درح��ال انجام و در اس��رع وق��ت توزیع می 
ش��ود.وی همچنین با اش��اره به فعالیت سه 
شیفت کارخانجات تولید آنتی بیوتیک گفت: 
پنجشنبه گذشته از تولیدکنندگان آنتی بیوتیک 
در س��ازمان غذا و دارو دعوت شد و چالش ها 
و مش��کالت تولید آنتی بیوتیک بررس��ی و 
راهکارهای الزم به منظور رفع آن ارائه شد؛ 
براین اس��اس مقرر ش��د تولید آنتی بیوتیک 
های مورد نیاز کشور به ۲ برابر افزایش یابد.

»تعطیلی مدارس« به علت شیوع 
»آنفلوآنزا« در دستورکار نیست 

مدیرکل دفتر س��المت و تندرس��تی وزارت 
آم��وزش و پ��رورش اعالم کرد ک��ه درحال 
حاض��ر تعطیلی م��دارس برخی اس��تانها به 
علت شیوع »آنفلوآنزا« در دستور کار نیست. 
اعظم گودرزی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ 
به پرسش��ی مبنی بر احتم��ال غیرحضوری 
ش��دن مدارس برخی استانها به علت شیوع 
آنفلوآنزا بین دانش آم��وزان اظهار کرد: طی 
هماهنگی های��ی ک��ه ب��ا وزارت بهداش��ت 
داش��تیم، درحال حاضر تعطیل��ی مدارس در 
دستور کار نیس��ت. وی افزود: دستورالعملی 
پیرام��ون رعای��ت نکات بهداش��ت فردی و 
مواردی که باید در مدرس��ه رعایت ش��ود با 
هم��کاری و هماهنگ��ی معاونت بهداش��ت 
وزارت بهداش��ت تنظیم کرده ایم که در حال 
مستندس��ازی برای ابالغ به تمام ادارات کل 
آموزش و پرورش استان هاست که بر اساس 
آن موارد آموزش��ی رعایت بهداشت فردی و 
نکات بهداش��تی را جدی تر بگیرند. مدیرکل 
دفتر سالمت و تندرس��تی وزارت آموزش و 
پرورش  با بیان اینکه در سنوات گذشته هم 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی وجود داشته و علتی 
برای تعطیلی مدارس نیست گفت: سامانه ای 
را راه ان��دازی کرده ایم تا آمار را دریافت کنیم 
که هن��وز به صورت مس��تند قاب��ل احصاء 
نش��ده تا بتوانیم اعالم کنی��م. از ادارات کل 
و دانشگاه های علوم پزشکی آمار را دریافت 
و براس��اس آن برنامه ریزی ه��ای بعدی را 
انجام می دهیم. گودرزی در پاس��خ به اینکه 
»بنابراین فعال مدرس��ه ای مجاز به تعطیلی 
به علت آنفلوآنزا نیس��ت؟« اظهار کرد: خیر، 
فعال دس��تورالعملی مبنی بر تعطیلی مدارس 
ابالغ نکرده ایم و در جلساتی هم که با وزارت 
بهداشت داشتیم فعال تعطیلی مجاز نیست و 
دس��تورالعملی هم که ابالغ خواهیم کرد، در 

راستای رعایت نکات بهداشتی خواهد بود. 

ویژه برنامه های شهرداری تهران برای 
جام جهانی فوتبال اعالم شد

س��خنگوی ش��هرداری تهران در مورد ویژه 
برنام��ه های ش��هرداری تهران ب��رای جام 
جهانی فوتبال توضیحات��ی ارائه کرد.مطهر 
محمدخان��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
برنامه های شهرداری تهران برای جام جهانی 
فوتب��ال گفت: در این راس��تا کمیته ای ذیل 
معاونت فرهنگی ش��هرداری تهران تشکیل 
ش��د و همه سازمان هایی که می توانستند در 
موضوع پوشش جام جهانی موثر باشند عضو 
آن هستند و حتی نمایندگان فدراسیون فوتبال، 
وزارت میراث و ... در این جلسه شرکت کردند 
که هم افزایی خوبی انجام شده است.وی با 
بیان اینکه ش��هرداری تهران اعالم کرده که 
آمادگی برگزاری مراسم بدرقه ملی پوشان را 
دارد و یا به عنوان دس��تگاه کمک کننده در 
کنار سایر دستگاه هاس��ت، گفت: شهرداری 
تهران اعالم کرده که نه تنها در مراسم بدرقه 
بلکه در برگزاری مراسم متمرکز در چند نقطه 
آماده است و همچنین کمپین بزرگ تبلیغات 
شهری متناس��ب با جام جهانی تدارک دیده 
شده است که در زمان برگزاری مسابقات جام 
جهانی فوتبال اکران می ش��ود که شعار تیم 
ملی در جام جهانی نیز در این کمپین بزرگ 
تبلیغاتی اکران می شود.سخنگوی شهرداری 
ته��ران با بی��ان اینکه در مجموع��ه اراضی 
عب��اس آباد و برج میالد برنامه ویژه ای برای 
اکران مس��ابقات در نظر گرفته شده و حتی 
در فض��ای جانبی ه��م برنامه های تفریحی 
همچون برگزاری مس��ابقات گل کوچک و 
... طراحی ش��ده اس��ت، گفت: عالوه بر این 
برنامه ها ش��هرداری آماده است که عالوه بر 
مجموع��ه اراضی عباس آباد و برج میالد در 
تمام فرهنگس��راها، اماکن فرهنگی و حتی 
اکران ش��هری و خیابانی مس��ابقات فوتبال 

همراهی کامل را داشته باشد.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:وزیر کش��ور گفت: قوای 
انتظامی کشور در میدان مقابله با توطئه ها 
و جن��گ ترکیبی دش��من مقتدرانه عمل 
کرده و بای��د در مقاب��ل توطئه های نوین 
و تهدی��دات دش��منان همچن��ان رویکرد 
مقتدرانه، هوش��مندانه و خردمندانه داشته 
باش��یم.به گزارش »عصر ایرانیان« ، احمد 
وحی��دی وزیر کش��ور در نشس��ت فصلی 
فرمانده��ان، معاونان و روس��ای فراجا که 

با حضور فرماندهان انتظامی اس��تان های 
سراس��ر کش��ور در س��تاد فرماندهی کل 
انتظامی برگزار ش��د ضمن گرامیداشت یاد 
وخاطره ش��هدای جنایت تروریستی شیراز 
اظهار داش��ت: حضور در جمع فرماندهان، 
معاونان و روس��ای فراجا را توفیق می دانم 
و از اقدامات مجاهدانه، مدبرانه و دلسوزانه 
آحاد فرماندهان، افس��ران، کارکنان، درجه 
داران فراج��ا برای ایف��ای نقش به منظور 
تامین نظ��م و امنیت قدردانی می کنم و به 
همه عزی��زان و مدافع��ان امنیت خداقوت 
م��ی گویم.   وحیدی با اش��اره به گس��تره 
ماموریتی پلیس از مرز تا مرکز مطرح کرد: 

انتظامی کشور در مقاطع و شرایط مختلف 
از سیل، زلزله، آتش سوزی تا تالش دشمن 
و بدخواهان نظام اس��المی ب��رای ایجاد و 
القاء نا امن��ی و نا امیدی ، مجاهدانه  برای 
امنی��ت مردم میدان داری کرده که قدردان 
تالش های مجاهدانه نیروهای پلیس برای 
خدمت به کش��ور و مردم هستیم.این مقام 
مسئول با گریزی بر ایفای نقش مطلوب و 
موثر فراجا در کنگره معنوی و عظیم اربعین 
حس��ینی )ع( بیان کرد: پلیس در ماموریت 
اربعین حس��ینی )ع( نیز ب��ه خوبی ظاهر و 
ب��رگ زرین دیگری ب��ر کارنامه افتخارات 
این نهاد انقالبی افزوده ش��د.وزیر کش��ور 

در ادام��ه با بیان اینک��ه نیروهای پلیس با 
قدرت، اقتدار، مجاهدانه و برخورد حکیمانه 
و مدبرانه در میدان و صحنه های عملیاتی 
ظاهر می شوند تاکید کرد: انتظامی کشور 
در مقابل��ه با فتنه و توطئه های دش��منان 
اقدامات ارزش��مندی را انجام داده اس��ت.
وحیدی با بیان اینکه دش��منان از پیشرفت 
های کشور نگران و عصبانی هستند، ادامه 
داد: جمهوری اسالمی ایران در عرصه های 
مختلف به دستاوردهای مطلوبی دست یافته 
و این پیش��رفت های روزافزون دشمنان و 
بدخواهان این نظام و مردم را عصبانی کرده 
است.وی در ادامه با بیان اینکه دشمن برای 

آس��یب به کش��ور به هر حربه و توطئه ای 
متوسل می شود، تاکید کرد: بخش زیادی 
از توطئه دش��من این مرز وبوم بر عملیات 
روانی متمرکز ش��ده و ش��اهد روایت های 
دش��من براساس دروغ و فریب و تمرکز بر 
جنگ و توطئه ترکیبی هستیم.وزیر کشور 
با اش��اره به تجربیات انتظامی در ماموریت 
های مختلف مطرح کرد: بحمداله انتظامی 
کشور در میدان مقابله با توطئه ها و جنگ 
ترکیبی دشمن مقتدرانه عمل کرده و باید در 
مقابل توطئه های نوین و تهدیدات دشمنان 
همچنان رویکرد مقتدرانه، هوش��مندانه و 

خردمندانه داشته باشیم.

 پلیس در مقابله با توطئه ها و جنگ ترکیبی دشمن مقتدرانه عمل کرد
وزیر کشور:

از رفتارهای خاص دوران نوجوانی تا نحوه ارتباط برقرار کردن با آنان
چگونه با نوجوان برخورد کنیم؟

گ�روهاجتماع�ی:دنی��ای نوجوانی دنیای درگیر ش��دن 
با هیجانات و اوج احس��اس و اس��تقالل طلبی اس��ت؛ 
ب��ه طوری که برخ��ورد والدین با فرزندان ش��ان در این 
س��نین باید پخته و ب��دور از احساس��ات زودگذر و جنبه 
تحکمی باشد.به گزارش »عصر ایرانیان« دوره  نوجوانی، 
دوره  بس��یار حساس و سرش��ار از تغییرات است که این 
تغییرات را می توان در دو دس��ته  کلی، فیزیکی و رفتاری 
گنجاند. استقالل طلبی، رفتارهای هیجانی، پرخاشگری، 
غرور زیاد، س��ربازدن از دس��توران والدین، ماجرا جویی، 
برخوردهای احساسی و ... از جمله ویژگی دوران پر فراز 
و نشیب نوجوانی است.دوره نوجوانی در بازه سنی ۱۰ تا 
۱۹ سالگی در نظر گرفته می شود؛ این در شرایطی است 
که اکنون روانشناس��ان س��نین ۱۰ تا ۲4 سالگی را دوره 
نوجوانی برمی ش��مارند. امروز روز نوجوان اس��ت؛ روزی 
برای توجه بیش��تر به این رده سنی با اهمیت.والدین در 
ارتب��اط با نوجوان خود نباید فقط به ویژگی های منفی و 
اش��تباهات او واکنش نشان دهند. نوجوانان ممکن است 
در این س��نین تصمیم هایی را بگیرن��د که بر طبق نظر 
والدین مناسب نباشد اما می توانند به شیوه موثرتری او را 
در تصمیم گیری راهنمایی کنند و همچنین تاکید بسیار 
بر شکس��ت های نوجوان و یا ویژگی ه��ای منفی او و یا 
اشتباهاتی که مرتکب شده، می تواند تاثیر بدی به نوجوان 
بگ��ذارد و اعتماد به نفس او کم ش��ده و ی��ا انگیزه خود 
را از دس��ت بدهد.این موضوع خود باعث به وجود آمدن 
حالت های عصبانیت و پرخاش��گری در نوجوانان خواهد 
شد و همچنین س��رزنش های مداوم می تواند صمیمیت 
نوجوان نس��بت به پدر و مادر خود را کاهش دهد و این 
عمل می توان��د رابطه نوجوان و وال��د را محدود کرده و 
مشکالتی را به وجود بیاورد. ارتباط والدین با نوجوانان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و آن چنان که در قسمت 
باال اشاره ش��د وجود صمیمیت در میان اعضای خانواده 
و داش��تن رابطه مطلوب میان فرزن��دان و پدر و مادری 
می تواند در رشد کودک و نوجوان بسیار ایده آل و مناسب 
باش��د. زمانی که نوجوان نتواند ارتباط مناسب را از جانب 
والدی��ن خود دریافت کند احتماال او به منزوی ش��دن و 
گوشه گیری تمایل پیدا کرده  و یا ممکن است که زمانی 
که نوجوان نتواند رابطه مطلوب را از س��مت والدین خود 
دریافت کند به سمت همساالن خود کشش بیشتری پیدا 
کند.در حالت کلی نوجوانان در این س��ن تمایل بیشتری 
به بر قراری ارتباط با همس��االن خود دارند و نباید از این 
موضوع اجتناب کرد، اما بر قراری ارتباط با دوستان سالم 
مهم اس��ت و موضوع برقراری ارتب��اط در حالتی توازن 
میان دوس��تان و خانواده بسیار قابل توجه است.سرزنش 
نکردن و تشویق کردن نوجوانان می تواند فرایندی موثر 
در ارتباط با نوجوان باش��د؛ زیرا ک��ه نوجوانان زمانی که 
تایید والدین خود را دریافت کنند حس بهتری را خواهند 
داش��ت و همچنین والدین نقش اساس��ی را در تشویق 

نوجوانان برای رس��یدن به اهداف خود دارند و به عبارتی 
این پدر و مادر اس��ت که می تواند نوج��وان را در جهت 
رس��یدن به اهدافش هدایت کند.والدین  می توانند نقش 
اساسی در کسب تجربه های جدید نوجوانان داشته باشند؛ 
زیرا که بر اس��اس مطالعاتی که در زمینه هوش هیجانی 
انجام شده است نوجوانان تمایل زیادی به ریسک کردن 
و تجربه ه��ای جدید دارند. تحس��ین ک��ردن نوجوان و 
افتخ��ار کردن به آنه��ا و ابراز آن  ب��ه صورت کالمی و 
غیر کالمی از س��وی والدین به فرزندان، می تواند حس 
بسیار خوبی را در نوجوانان ایجاد کند.یکی از مشکالتی 
که می توان به آن اشاره کرد که خود دردسرهای زیادی 
را به دنبال دارد و اس��ترس و اضط��راب زیادی را باعث 
می ش��ود،  توانایی گفتن »نه« در زمان الزم اشاره کرد. 
نوجوان برای جلوگیری از طرد شن از گروه های همسال 
خود ممکن است توانایی گفتن نه را نداشته باشد و از این 
رو ب��ه دام خطر بیافتد.زمانی که والدین توانایی گفتن نه 
را به فرزندان خود آموزش دهند می توانند از ایجاد شدن 
بس��یاری مش��کالت بکاهند. در حالت کلی نگه داشتن 
احترام، رفتار دور از خش��ونت و پرخاشگری و تاکید این 
موض��وع به نوجوان خود که آنها را دوس��ت دارید، مهم 
است؛ البته ارتباط والدین با یکدیگر نیز نقش مهمی ایفا 
می کند؛ زی��را که والدین الگوی مهم��ی برای نوجوانان 
هستند.همان طور که قبال هم گفتیم نوجوانی دوره  بسیار 
حساس��ی است؛ به همین دلیل به حمایت بیشتر والدین، 
به شدت نیازمند هستند. والدین باید سعی کنند به جای 
نصیحت کردن بیشتر به نوجوانان گوش کنند. هم چنین 
حس نگرانی خود را برای فرزندانشان توضیح دهند ولی 
ن��ه در قالب نصیحت؛ زیرا نصیح��ت کردن بیش از حد 
باعث دوری نوجوانان از محیط خانه و خانواده می شود که 

یکی از عالئم آن دیر آمدن نوجوانان به خانه است.والدین 
باید در روز زمانی را برای صحبت کردن با فرزندانش��ان 
اختص��اص دهند ولی باید دق��ت کنند که زمان صحبت 
کردن بس��یار مهم و تأثیرگذار است؛ مثال بعد از مدرسه 
زمان مناس��بی برای صحبت کردن با نوجوانان نیس��ت. 
نحوه  صحیح بیان مسائل بسیار مهم است؛ اینکه چگونه 
و با چه لحنی مس��ائل را برای نوجوانان خود بازگو کنید 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. والدین باید نوجوانان خود را 
درک کنن��د و بدانند که نمی توانن��د آنها را محدود کنند.
سرکشی یکی از ویژگی های دوره  نوجوانی است و والدین 
باید بدانند که فرزندانشان در دوره  نوجوانی به دلیل حس 
سرکشی که در درون خود دارند، از هرگونه قید و شرطی 
بیزار هستندبعضی از والدین به مسائل کوچک و بی ارزش 
بیش از حد گیر می دهند یا در مواقع مشکالت بزرگ که 
باید واکنشی نش��ان دهند، سکوت می کنند. والدین باید 
قب��ل از برخورد با نوجوان��ان و تصمیمات آنها ابتدا دقت 
کنند که آیا آن مس��ئله برای فرزندش��ان مشکل جدی 
به وجود می آورد یا خیر؛ س��پس ب��ا توجه به آن تصمیم 
بگیرند و اقدام کنند. اگر کاری که فرزندتان قرار اس��ت 
انج��ام ده��د او را در معرض خطر ق��رار نمی دهد، دیگر 
سخت گیری نکنید و اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد.
در برخورد با نوجوانان نه بیش از حد سخت گیری کنید و 
نه این که او را کامال آزاد بگذارید. سعی کنید بین آزادی 
و پیروی کردن از شما، تعادل ایجاد کنید؛ مثال برای آنها 
قوانین واضح و روش��نی را تعیین کنید.سرکشی یکی از 
ویژگی های دوره  نوجوانی اس��ت و والدین باید بدانند که 
فرزندانشان در دوره  نوجوانی به دلیل حس سرکشی که 
در درون خود دارند، از هرگونه قید و شرطی بیزار هستند. 
قید و شرط ها به نوجوانان حس کنترل شدن، قابل اعتماد 

نبودن و س��لب آزادی را می دهد. نوجوانان معموال وقتی 
در س��ن بلوغ قرار دارند سعی می کنند که به والدین خود 
نش��ان دهند که دیگر بزرگ ش��ده اند و مستقل هستند.
یکی از کارهایی که ب��رای ثابت کردن به والدین انجام 
می دهند، دیر آمدن به خانه است. نوجوانان سعی دارند که 
با این کار به والدین خود نشان دهند که مستقل شده اند و 
هم چنین دوست دارند که جامعه را تجربه کنند. معموال به 
این اتفاقات »توسعه  فردی« گفته می شود. از نشانه های 
توسعه  فردی می توان به کاهش رابطه  عاطفی بین والدین 
و نوجوانان، دیر آمدن نوجوانان به خانه، تالش نوجوانان 
برای ساختن یک شخصیت منحصر به فرد، تالش برای 
مس��تقل شدن و ... اشاره کرد.والدین باید قبول کنند که 
دور شدن فرزندانشان از آنها، وقت گذرانی با دوستانشان، 
دیر آمدن نوجوانان به خانه و ...، همگی رفتارهایی کامال 
طبیعی و مختص دوره  نوجوانی است. والدین هرگز نباید 
ب��ا این رفتاره��ا مقابله کنند و بجنگند، زیرا با شکس��ت 
مواجه می ش��وند و حتی ممکن اس��ت فرزندانشان را نیز 
از دست بدهند. متأس��فانه گاهی اوقات برخی والدین با 
رفتارهایی مانن��د همراهی نکردن با نوجوانان، دخالت ها 
و ی��ا گاهی ع��دم دخالت صحیح و به موقع، ش��رایط را 
برای خود و نوجوانش��ان سخت تر و دش��وارتر می کنند.

والدین دلیل رفتارهای خود را نگرانی و ترس برای آینده  
فرزندانش��ان می دانند، اما باید به این موضع توجه کنند 
که فرزندانشان تا چه حد این نگرانی ها را درک می کنند. 
والدین ب��رای اینکه بتوانند نوجوانان خود را کنترل کنند 
باید ابتدا بدانند که روی چه مسائلی کنترل دارند و روی 
چ��ه چیزهایی کنترل ندارند. والدینی که در کودکی هیچ 
قید و شرطی را برای فرزندانشان تعیین نکردند نمی توانند 
در دوران نوجوانی نیز برای آنها قید و شرط تعیین کنند و 
یا این کار برای آنها بسیار سخت خواهد شد.والدین باید 
قبول کنند که دور شدن فرزندانشان از آنها، وقت گذرانی 
با دوستانش��ان، دیر آمدن نوجوانان به خانه و ...، همگی 
رفتارهای��ی کام��ال طبیع��ی و مخت��ص دوره  نوجوانی 
اس��توالدین باید از کودکی به فرزندان خود حس تجربه 
کردن را آموزش دهند. به عنوان مثال؛ هرگز در کودکی 
به فرزندتان نگویید که چای داغ اس��ت دست نزن؛ بلکه 
به او اجازه دهید استکان چای را لمس کند و حس داغی 
را تجربه کند. اگر فرزندان در کودکی لحظه های آموزنده 
درس��تی داشته باشند بهتر می توانند محیط پیرامون خود 
را درک کنند. یکی از دالیل دیر آمدن نوجوانان به خانه، 
نداشتن حریم خصوصی اس��ت.والدین باید به این نکته 
توجه کنند که فرزندانش��ان بزرگ شده اند و نیازمند یک 
فضا و حریم خصوصی هستند. تجربه  نوجوانان در زندگی 
نس��بت والدین بسیار کمتر اس��ت؛ در نتیجه والدین باید 
مراقب باشند که رفتار نامناسب و واکنش تندی به رفتار 
نوجوانان نشان ندهند و کاری نکنند که نوجوانان تصور 

کنند والدین می خواهند در کار آنها دخالت کنند.

رئی��س اداره حقوقی پلیس راهور فراج��ا از رنگبندی 
گواهینامه های رانندگی در س��ه رن��گ و رده خبر داد.

به گزارش »عصر ایرانیان« محس��ن صوفی، یکی از 
برنامه های در دس��تور کار پلیس راه��ور را رنگبندی 
گواهینامه های رانندگی عنوان کرد و گفت: در صورت 
تصویب و اجرایی ش��دن این پیش��نهاد پلیس راهور، 
گواهینامه های راهنمایی و رانندگی در سه رنگ و رده 
رنگ بندی می شود و به تناسب عدم تخلف رانندگان 
رنگ گواهینامه ارتقاء می یاب��د.وی ادامه داد: با انجام 
رنگ بندگی گواهینامه ها و تشویق رانندگان برای ارتقاء 
به رده و رنگ باالتر، رانندگان به سمت رعایت مقررات 
راهنمایی و رانندگی و عدم تخلف ترغیب می ش��وند.

صوفی همچنین با بیان اینکه پلیس راهور نقش تصویب 
کننده در جریمه های راهنمایی و رانندگی ندارد و تنها 
نقش پیش��نهاد دهنده دارد، افزود: بر اس��اس ماده ۲۱ 
و۲۲ قانون رس��یدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی 
میزان جریمه ها به تصویب هیات دولت می رسد و هر 
سه س��ال یکبار امکان تعدیل جریمه های راهنمایی و 
رانندگی وجود دارد که در هفت سال گذشته به دالیل 
متعدد اعم از مس��ائل اقتص��ادی جامعه نرخ جریمه ها 
تغییری نکرده است.وی خاطرنشان کرد: پلیس راهور 
بنا به وظیفه پیش��نهاد دهندگی خ��ود، افزایش میزان 
جرایم را با تمرکز به تخلف های حادثه س��از پیشنهاد 
داده است که باید در هیات وزیران مصوب شود.رئیس 

اداره حقوقی پلیس راهور فراجا همچنین در تش��ریح 
برنامه های پلیس راهور به منظور اس��تفاده از ظرفیت 
مردمی در راس��تای برقراری نظم و امنیت با اشاره به 
طرح همیاران پلیس گفت: طرح همیاران پلیس یکی 
از اقدامات ش��اخص، موفق و اثر گذار پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی ب��ود و با کمک آموزش و پ��رورش انجام 
ش��د و اجرای این طرح نش��ان داد که تذکر توس��ط 
کودکان خانواده در کاه��ش تخلفات رانندگی والدین 
نقش دارد.وی تاکید کرد: پلیس راهور به جهت اینکه 
نیمی از جمعیت کشور بانوان هستند و نقش آموزشی 
و فرهنگی بسیارخوبی را می توانند در مسائل ترافیکی، 
فرهنگ ترافیک و اصالح رفتارهای ترافیکی ایفا کنند 

از دو س��ال قبل طرح »بانوان فرهنگ یار ترافیک« را 
ب��ا آموزش جامعه هدف در مرحله اول، بانوان ش��اغل 
در سازمان ها، ادارات، نهادها و موسسات، سازمان ها و 
نهادها آغاز کرده است.رئیس اداره حقوقی پلیس راهور 
فراجا با تاکید ب��ر اینکه نظم عمومی مالزمه جدی با 
اجرای قانون دارد و اجرای قانون با رویکردهای صرفا 
تنبیهی و سلبی انجام نمی شود افزود: برای پایدار بودن 
اقدامات در این مهم باید از رویکردهای پیش��گیری و 
اقناعی اس��تفاده کرد که در این راس��تا در بخش های 
فرماندهی فراجا دو طیف اقدامات پیش��گیرانه اعم از 
پیش��گیری وضع��ی و پیش��گیری اجتماعی مالحظه 

می شود.

گواهینامه های رانندگی در سه رنگ، رتبه بندی می شوند

احداث 6 میدان میوه و تره بار با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در پایتخت
مدیرعامل س��ازمان س��رمایه گذاری و مش��ارکت های 
مردمی شهرداری تهران از احداث ۶ میدان میوه و تره بار 
با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در پایتخت 
خبر داد.به گزارش  »عصر ایرانیان«، مهدی ش��ریفیان 
در دی��دار با مدیرعامل س��ازمان مدیریت میادین میوه و 
تره بار ش��هرداری تهران گف��ت: یکی از موضوعاتی که 
همواره برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی جذابیت 
داش��ته و عالقمندی آن ها را برای مش��ارکت در پروژه 
های ش��هرداری تهران سوق داده است، سرمایه گذاری 
در بخ��ش های خدمات��ی به ویژه اح��داث و راه اندازی 
میادین میوه و تره بار اس��ت.وی افزود: بنا به پیش��نهاد 
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، 

هم اکنون۶ نقطه پایتخت برای طراحی، احداث، تجهیز 
و راه اندازی میادین میوه و تره بار شناس��ایی شده است 
و به زودی فراخوان انجام امور مربوط به جذب س��رمایه 
گذار آغاز می شود.ش��ریفیان افزود: در مرحله نخس��ت 
و با مش��ارکت س��ازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، 
عملیات احداث این ۶ می��دان میوه و تره بار در ۶ نقطه 
پایتخ��ت پس از اعالم فراخوان عمومی و با اس��تفاده از 
ظرفی��ت های بخش خصوصی در دس��تور کار قرار می 
گیرد.وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی فرصت 
های سرمایه گذاری در تیرماه امسال خاطر نشان کرد: با 
برگزاری این همایش بین المللی و معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری پایتخت، اقدامات خوب��ی در این مدت 

کوتاه در جذب و عقد تفاهم نامه با سرمایه گذاران بخش 
خصوصی صورت گرفت��ه و همچنان ادامه دارد.در ادامه 
این نشست؛ ایوف فصاحت مدیرعامل سازمان مدیریت 
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به ظرفیت 
های پایتخت برای توس��عه میادین میوه و تره بار افزود: 
با توجه به بررسی های صورت گرفته، حدود ۱۰۰ نقطه 
ش��هر تهران برای احداث و راه اندازی میادن میوه و تره 
بار شناس��ایی شده اس��ت.وی افزود: در مرحله نخست۶ 
نقط��ه در مناطق 4، ۲۰ و ۲۲ جهت احداث میادین میوه 
و تره بار در دس��تور کار این س��ازمان قرار گرفته و تعداد 
قاب��ل توجهی از س��رمایه گذاران برای س��اخت آن ها 
اعالم آمادگی کرده اند.فصاحت خاطر نش��ان کرد: ما به 

دنبال تقویت س��رمایه گذاری و زیرساخت های سازمان 
میادین میوه و تره بار با مشارکت سرمایه گذاران هستیم 
و معتقدیم سازمان س��رمایه گذاری می تواند در معرفی 

جذابیت های این سازمان نقش کلیدی داشته باشد.
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اقتصاد خرد

320 مصوبه و بخشنامه فسادزا ابطال 
شدند

وزیر صنعت از ابطال 3۲۰ مصوبه، بخشنامه 
و دس��تورالعمل بعضاً متناق��ض حوزه معدن 
خب��ر داد و گف��ت: برخی از ای��ن مصوبات و 
بخشنامه ها می توانس��تند منشا رانت و فساد 
باشند.به گزارش باشگاه خبرنگاران،سید رضا 
فاطم��ی امین امروز از ابط��ال 3۲۰ مصوبه، 
بخش��نامه و دس��تورالعمل بعض��اً متناقض 
ح��وزه معدن خبر داد و گف��ت: برخی از این 
مصوبات و بخش��نامه ها می توانس��تند منشا 
رانت و فس��اد باش��ند.وی اف��زود: همه این 
مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها اکنون 
به یک دس��تورالعمل ۸۰ صفح��ه ای تبدیل 
ش��ده اس��ت.وزیر صنعت با اش��اره به طرح 
تحول زمین شناس��ی استان خراسان جنوبی، 
گفت: مرحله شناس��ایی و پی جویی معدنی، 
مرحله بس��یار پرمخاطره ای است که بخش 
خصوصی توان ورود و س��رمایه گذاری در آن 
را ندارد.فاطمی امین بیان داش��ت: به همین 
دلیل حاکمیت به این موضوع وارد می ش��ود 
و عالوه بر آن زمان��ی که این محدوده ها به 
مزایده گذاش��ته می ش��ود، اگر ندانیم چه در 
اختیار داریم قیمت هایی که ارائه می شوند نیز 
واقعی نیستند.وزیر صمت ادامه داد: در طرح 
تحول زمین شناس��ی که از اس��تان خراسان 
جنوبی آغاز ش��ده، ذخایر بس��یار ارزشمندی 
از س��نگ آهن، مس، کروم و ... کش��ف شده 
و به وی��ژه در زمینه س��نگ آهن دغدغه های 
موج��ود ب��ر کمبود آن ه��ا رفع خواهد ش��د؛ 
در حال��ی که پیش از این عنوان می ش��د در 
خوش بینانه ترین حالت فقط برای ۱۵ س��ال 

دیگر سنگ آهن در کشور موجود است.

توزیع مرغ منجمد با قیمت 45 هزار 
تومان

شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع روزانه هزار 
تن مرغ منجمد در بازار به قیمت هر کیلوگرم 
4۵ ه��زار تومان خبر داد. ب��ه گزارش صدا و 
سیما، محمد جعفری، معاون بازرگانی داخلی 
شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه توزیع 
مرغ گرم طبق روال ادامه دارد، اظهار داشت: 
توزیع م��رغ منجمد نیز به میزان هزار تن در 
روز انجام می شود و در صورت نیاز، این رقم 
افزای��ش می یابد.جعفری قیمت مرغ منجمد 
را ه��ر کیلوگرم 4۵ هزار توم��ان عنوان کرد 
و گفت: در صورتی که بازار کش��ش بیشتری 
داش��ته باشد، امکان توزیع بیش��تر نیز وجود 
دارد.معاون ش��رکت پشتیبانی امور دام افزود: 
مرغ منجمد از طریق مباشری و روش سنتی 
قبلی، همچنین از طریق س��امانه ستکاوا به 

خرده فروشان عرضه می شود.

باند رفت منطقه دوم آزادراه تهران- 
شمال به پیشرفت 88 درصدی رسید

مع��اون وزی��ر راه از پیش��رفت ۸۸ درصدی 
عملیات راهس��ازی در بان��د رفت منطقه دوم 
آزادراه تهران- شمال خبر داد و ابراز امیدواری 
ک��رد این منطقه از آزادراه تهران- ش��مال تا 
پایان سال افتتاح شود.به گزارش عصرایرانیان 
از وزارت راه و شهرس��ازی خیراهلل خادمی از 
بازدید از روند اجرایی منطقه دو آزادراه تهران 
- ش��مال خبر داد و اظهار کرد: خوش��بختانه 
روند اجرایی پروژه بس��یار خ��وب و فعال بود.
وی این پروژه را یکی از فعال ترین پروژه های 
فعلی کش��ور خواند و عن��وان کرد: منطقه دو 
آزادراه تهران - ش��مال یکی از چهار منطقه 
این آزادراه بوده که ب��ه طول ۲۲ کیلومتر در 
ادامه منطقه یک در حال اجرا است و در حال 
حاضر پیش��رفت فیزیکی بخ��ش اول آن که 
برای بهره برداری پیش بینی شده، ۸۸.۵ درصد 
اس��ت که با برنامه ریزی باند غربی منطقه دو 
و تونل ش��رقی را زیر ترافیک خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کش��ور از فعالی��ت دو هزار و ۹۵۰ 
نفر نیروی انس��انی در این پ��روژه خبر داد و 
اظهار کرد: همچنین یک هزار و 4۶۰ دستگاه 
ماش��ین آالت مختلف مرتبط با راهسازی در 
طول ۲۲ کیلومتر از منطقه دو آزادراه تهران- 
شمال در تمامی ابنیه و پل های سرتاسر مسیر 
عملیات در حال فعالیت هستند.خادمی با بیان 
اینک��ه در باند غربی و تونل ش��رقی عملیات 
پایانی در حال بهره برداری اس��ت، اظهار کرد: 
تا کنون برای منطقه دو قریب به ش��ش هزار 
میلیارد تومان هزینه شده است که ۵۰ درصد را 
دولت و ۵۰ درصد را بنیاد مستضعفان به عنوان 
سرمایه گذار تامین کرد. وی با ابراز امیدواری از 
اتمام عملیات تا پایان س��ال تصریح کرد: این 
منطقه یکی از سخت ترین مناطق راهسازی 
را دارد، به گون��ه ای که می توان گفت یکی از 

سخت ترین عملیات راهسازی کشور است.

اخبار

2500 هکتار زمین مازاد 3 وزارتخانه 
در اختیار وزارت راه قرار گرفت

س��ازمان ملی زمین و مس��کن اعالم کرد: 
۲۵۱۷ هکت��ار زمی��ن م��ازاد وزارتخانه های 
کشاورزی، علو و نفت مطابق قانون جهش 
تولید در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی قرار 
گرفت.به گزارش تسنیم، سازمان ملی زمین 
و مس��کن اعالم کرد:  وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی، علوم تحقیقات و فناوری و نفت 
در صدر دس��تگاه هایی هس��تند که اس��ناد 
زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن 
در طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت 
راه و شهرس��ازی قرار داده اند.بر این اساس 
۱۸۰۰ هکتار از این زمین ها متعلق به وزارت 
جهاد و کش��اورزی، ۵۵4 هکت��ار متعلق به 
زمین های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
۱۶3 هکتار مربوط به زمین های شرکت های 
زیرمجموع��ه وزارت نفت می ش��ود. وزارت 
آم��وزش و پرورش با ۱43 هکتار، ش��رکت 
ذوب آهن با ۶۸ هکتار و وزارت کش��ور با ۶۷ 
هکتار زمین هم در فهرست نهادهایی هستند 
که اسناد زمین های مازاد خود را برای ساخت 
مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
داده اند. این اراضی در ۲۶ استان کشور واقع 
شده که بیشترین میزان انتقال اسناد اراضی 
متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کش��اورزی 
اس��تان ایالم بوده است. البرز و اصفهان هم 
به ترتیب رتبه دوم و س��وم در انتقال اس��ناد 
مالکیت زمین های مازاد دستگاه های دولتی 
به وزارت راه و شهرسازی را در اختیار دارند.
پیش از این س��ازمان ملی زمین و مس��کن 
اعالم کرده ب��ود از آنجا که این زمین ها در 
محدوده شهرها قرار دارند هزینه آماده سازی 
و ایج��اد زیرس��اخت های الزم در آنها برای 
ساخت مس��کن دولتی به مراتب پایین تر از 
زمین هایی خواه��د بود که خارج از محدوده 

شهر تامین شوند.

راه آهن زاهدان- چابهار به پیشرفت 
فیزیکی 6۱ درصدی رسیده است

معاون س��اخت و توس��عه راه آهن ش��رکت 
س��اخت و توس��عه زیربناه��ای حمل ونقل 
ب��ا اعالم اینکه س��اخت راه آه��ن زاهدان- 
چابهار به پیش��رفت فیزیک��ی ۶۱ درصدی 
رس��یده اس��ت، گفت: از اعتبار 3۰۰ میلیون 
یوروی��ی مص��وب برای تکمی��ل این طرح، 
۲۵۰ میلی��ون یورو تخصیص یافته اس��ت.
به گ��زارش ایرن��ا، عباس خطیب��ی معاون 
س��اخت و توس��عه راه آهن شرکت ساخت و 
توس��عه زیربناهای حمل ونقل درباره آخرین 
وضعیت پیش��رفت راه آهن چابهار - زاهدان 
اظه��ار کرد: این پ��روژه ۶۲۸ کیلومتر طول 
دارد که با احتساب خطوط ایستگاهی آن به 
۷3۰ کیلومتر می رس��د و اکنون به پیشرفت 
فیزیکی ۶۱ درصدی رسیده است.وی افزود: 
ف��از اول پ��روژه راه آهن چابه��ار - زاهدان 
یعن��ی حدفاصل زاهدان تا خ��اش به طول 
۱۵4 کیلومت��ر تمام ش��ده و دیگر عملیات 
اجرایی در این قطعه انجام نمی شود.خطیبی 
ادامه داد: در حال حاضر مش��غول تشریفات 
تبدی��ل موقت در این بخش هس��تیم و فاز 
اول به زودی افتتاح می ش��ود.به گفته وی در 
بخش روسازی هم عالوه بر اینکه از سمت 
زاهدان به خاش ریل گذاری ش��ده است، از 
سمت چابهار هم عملیات ریل گذاری آغاز اما 
به دلیل محدودیت منابع، فعالیت ها به قطعه 

زاهدان - خاش متمرکز شده است.

آغاز گام دوم نهضت مسکن در 
شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در هفته 
جاری مرحله دوم طرح نهضت ملی مسکن 
در ش��هرهای جدید را ب��ا ظرفیت ۱۰۰ هزار 
واحد آغاز می کنیم که سیاست جدید، ساخت 
مسکن با تراکم پایین خواهد بود.به گزارش 
ایس��نا،علیرضا جعفری اظهار کرد: به دنبال 
اجرای ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مس��کن 
در ش��هرهای جدید که در خردادماه ش��روع 
ش��د، چهارش��نبه هفته جاری عملیات ۱۰۰ 
هزار واحد گام دوم نهضت ملی مس��کن در 
ش��هرهای جدید را با دستور رستم قاسمی � 
وزیر راه و شهرسازی آغاز می کنیم.وی افزود: 
با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مس��کن، 
متقاضی محور اس��ت در این مرحله پروژه ها 
را در ش��هرهایی که متقاضیان واجد شرایط 
ثب��ت نام ک��رده و به مرحله افتتاح حس��اب 
رسیده اند کلنگ زنی می کنیم.معاون وزیر راه 
و شهرسازی تصریح کرد: در خصوص ۱۰۰ 
هزار واحد مرحله ی اول در بحث آماده سازی 
زمین به پیشرفت بیش از ۶۰ درصد رسیده ایم 
و در حوزه س��اخت مسکن هم به باالی ۱۰ 
درص��د پیش��رفت فیزیکی دس��ت یافته ایم.
جعفری با اشاره به سیاست جدید وزارت راه و 
شهرسازی به منظور احداث مسکن با تراکم 
پایین گفت: با توجه به این موضوع امیدواریم 
دوره س��اخت را کاهش دهیم که در کاهش 
هزینه تمام شده مسکن تاثیرگذار خواهد بود. 
همچنین هرچه سریعتر واحدها به متقاضیان 

تحویل داده می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس گفت: برخی فعالین 
حوزه تولید خودرو مقایس��ه ای بین افزایش 
ن��رخ گن��دم و قیمت خ��ودرو و قطعات آن 
انج��ام داده اند، این قیاس صحیح نیس��ت.
ب��ه گزارش خان��ه ملت، پرویز اوس��طی در 
خصوص اظهارات انجام شده طی روزهای 
اخیر در زمینه مقایس��ه افزایش قیمت گندم 
با خودرو و قطعات آن توسط رییس انجمن 

صنایع همگن قطعه سازی، اظهار کرد: برخی 
فعالی��ن حوزه تولید خودرو مقایس��ه ای بین 
افزایش نرخ گندم و قیمت خودرو و قطعات 
آن انجام داده اند، این قیاس صحیح نیست.
نماینده مردم ق��روه و دهگالن در مجلس 
شورای اس��المی با اش��اره به اینکه قیمت 
محصوالت غذایی و کشاورزی در بازارهای 
جهانی به دلیل خشکسالی  و برخی مناقشات 
منطقه ای افزایش زیادی داش��ته و ارز بسیار 

زیادی از کش��ور برای تامی��ن آنها از جمله 
گندم خارج می ش��د، ادامه داد:  تامین گندم 
از بازارهای جهانی هزینه بسیار زیادی برای 
کشور به همراه داشت در حالی که کشاورزان 
داخلی ظرفیت افزایش تولید این محصول 
استراتژیک توسط کش��اورزان داخلی وجود 
داشت.وی با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهایی 
که برای افزایش تولید گندم در داخل کشور 
وجود داشت تعیین نرخ منطقی این محصول 

بود، عنوان کرد:  افزایش قیمت اعمال شده 
برای این محصول استراتژیک افزایش انگیزه 
برای کش��اورزان را به همراه داشت.اوسطی 
ادامه داد: نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در زمینه 
اصالح نرخ خرید تضمینی گندم، خرید بیش 
از ۷ میلیون تن از این محصول استراتژیک 
در س��ال زراعی ۱4۰۰-۱4۰۱ توسط دولت 
بود.وی با بیان اینک��ه خودرو تولید داخل را 
باتوجه به کیفیت آن نمی   توان با محصوالت 

مش��ابه در بازارهای جهانی مقایس��ه کرد، 
تصریح کرد: در زمینه افزایش کیفیت و تولید 
خودروهای داخلی باید حداقل استانداردهای 
جهانی اعمال ش��ود و کیفیت خودرو و لوازم 

یدکی خودرو تولید داخل باید ارتقا یابد.

مقایسه افزایش قیمت  گندم با خودرو منطقی نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛

نهضت ملی مسکن  همچنان در پیچ و خم مشکالت 
صندوق ملی مسکن فاقد نقدینگی الزم است؛

در حالی مجلس به فکر تش��کیل س��تاد ملی رفع موانع 
مسکن ملی افتاده که صندوق ملی مسکن همچنان ُپر 
از خالی اس��ت و بانک مسکن تنها بانک همراه با بخش 
مس��کن از واریز ۲3۰۰ میلیارد توم��ان به این صندوق 
طفره می رود. به گزارش بازار، در حالی که از تش��کیل 
صندوق ملی مس��کن برای پش��تیبانی از ساخت ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی حدود دو سال)۲۰ بهمن ۹۹( 
م��ی گذرد اما این صندوق همچنان ُپر از خالی اس��ت و 
بانک ها و سازمان ها به نوعی به این صندوق کم محلی 
می کنند.مجلس و دولت طرح جهش تولید مس��کن را 
در حالی چند ماهی اس��ت کلید زده اند که بر اساس آن 
دول��ت را مکلف می کرد س��االنه تا ی��ک میلیون واحد 
مس��کونی احداث کند. قانونگذار در این طرح، تاس��یس 
صندوق ملی مس��کن را هم پیش بینی کرد؛ اما هدف از 
تاسیس صندوق چه بود؟قرار بر این شد تا منابع حاصل 
از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط 
برگش��تی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال به 
این صندوق واریز شود تا منابع این صندوق صرفا برای 
س��اخت و تولید مسکن صرف شود.این صندوق قرار بود 
ت��ا بهانه را از دول��ت بگیرد و به نوع��ی تامین کننده و 
پشتیبانی کننده برای س��اخت مسکن باشد. بر همگان 
مش��خص است که سالهاس��ت کش��ور از کمبود تولید 
مسکن رنج می برد و عقب ماندگی عرضه از تقاضا می 
تواند خود را در س��ال های آتی با جهش قیمت مسکن 
نشان دهد.طرح جهش تولید مسکن که قرار بود ساالنه 
یک میلیون واحد مس��کونی احداث کن��د این روزها به 
نوعی با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. 
یکی از مش��کالت عدم عودت زمین از سوی وزارتخانه 
ه��ا و دیگری عدم تامی��ن منابع مال��ی و تزریق آن به 
صندوق ملی مس��کن اس��ت.قانونگذار در زمان تاسیس 
خود تاکید کرده است که برای فعال کردن صندوق ملی 
مس��کن می توان از دریافت مالیات و عوارض مس��کن 
مس��تقیم کمک گرفت تا منابع مزبور وارد این صندوق 
ش��ود. معموال بانک ها بی��ن ۱۵ درصد یعنی ۱۶۰ هزار 
میلی��ارد تومان تغیی��رات مانده دارند که م��ی تواند وارد 

صندوق ش��ود تا اعتبارات ساالنه هم در بخش مسکن 
وارد صندوق برای ساخت و ساز شود تا بهانه را از دولت 
بگیرد. اما گویا بانک ها از این تکلیف قانونی نیز سر باز 
می زنند.یکی از بانک هایی که همواره در بخش مسکن 
پیشقراول بوده است بانک مسکن است اما این بانک نیز 
در واریز و کمک به صندوق ملی مسکن طفره می رود.

عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در 
۱۲ مرداد ماه امس��ال گفته بود که به زودی ۲ هزار 3۰۰ 
میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری 
مس��اکن مهر به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد 
که اولین واریزی به این صندوق خواهد بود. اما با وجود 
گذش��ت چند ماه از اعالم آن نش��ان می دهد که بانک 
مسکن هنوز هیچ اقدامی برای واریز این مبلغ به صندوق 
ملی مس��کن نکرده است.در نشست مشترک کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی با وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان برنامه بودجه که مقرر شد تا ۲ هزار 3۰۰ 
میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری 

مساکن مهر به صندوق ملی مسکن تزریق شود تا اولین 
واری��زی به این صندوق تعلق بگی��رد. از طرفی مالیات 
های حوزه زمین و مسکن نیز پس از اخذ به این صندوق 
واریز ش��ود ام��ا این عدم واریزی ها حت��ی کار پرداخت 
تسهیالت مس��کن روستایی را هم س��خت و به نوعی 
قفل کرده اس��ت.قانونگذار تاکید کرده است تا منابع این 
صن��دوق صرف تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه 
ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین 
و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات 
روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی شود.احمد دنیامالی 
عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی مسکن با اشاره به 
مشکالت صندوق ملی مسکن می گوید: با توجه به همه 
منابعی که در این بخش پیش بینی شده و آن چیزی که 
در اختیار داریم ش��اید ما در حد 3۰ هزار میلیارد در این 
صندوق منابع نداشته باشیم.وی تاکید کرد: در حالی که 
در س��ال اول اجرای طرح نهضت ملی مس��کن بایستی 
۵۷ هزار میلیارد یارانه بدهیم و این مس��ئله در س��الهای 

س��وم و چهارم به عدد ۱3۰ الی ۱4۰ هزار میلیارد تومان 
می رس��د بنابراین ما در این بخش تامین منابع مسکن 
نگرانی های��ی داریم که باید به نحوی جبران ش��ود.در 
بودجه ۱4۰۱ و در راس��تای اجرایی ش��دن قانون دائمی 
جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن 
در س��ال و ایجاد صندوق ملی مس��کن در وزارت راه و 
شهرسازی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون مبلغ 
3۰۰ ه��زار میلیارد ریال به ای��ن صندوق اختصاص می 
یابد تا در راس��تای این قانون هزینه ش��ود. اما آنطور که 
آمارها نش��ان می دهد این صندوق واریزی و موجودی 
بسیار اندکی دارد.احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم نیشابور 
و فیروزه نیز معتقد اس��ت که همانطور که کارگروه رفع 
موانع تولید در س��طح ملی و اس��تانی و کارگروه شورای 
عالی اش��تغال وجود دارد مناس��ب است تا برای موضوع 
مسکن نیز ستاد ملی رفع موانع مسکن ملی داشته باشیم 
که متش��کل از همه دس��تگاه ها از جمله وزارت کشور، 
وزارت نیرو، وزارت جهادکش��اورزی، منابع طبیعی، قوه 
قضاییه، س��ازمان بازرسی کل کش��ور و ... باشد و مورد 
به مورد برای اس��تان هایی که از برنامه عقب هس��تند 
موضوع را پیگیری و تصمیمی گیری کند. با تشکیل این 
ستاد اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت می گیرد.
به هر س��وی به نظر می رس��د این قصه س��ر دراز دارد 
و کوتاه��ی برخی بانک ها مثل بانک مس��کن در واریز 
بازپرداخت اقس��اط مس��کن مهر، خودداری بانک ها در 
قالب بودجه س��نواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام 
نشده و همچنین عدم واریز درآمدهای مالیاتی مربوط به 
پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت 
و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن و عدم عودت 
زمین های مازاد از سوی برخی وزارتخانه ها مثل وزارت 
نف��ت، جهاد کش��اورزی و عل��وم و تحقیق��ات روزهای 
ناخوشایندی را برای بخش مسکن و طرح نهضت ملی 
مسکن رقم خواهد زد. و حتی تشکیل ستاد اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن نیز بر دادن سرعت به طرح نهضت 

ملی مسکن بی اثر خواهد بود.

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو گف��ت: مطابق با 
آیین نامه ماشین های شاسی بلند، بنز، تویوتا را نخواهیم 
داشت و ۷ شرکتی که می خواهند اقدام به واردات کنند 
هم اکن��ون خ��ودرو چینی را مونتاژ می کنن��د و بعید به 
نظر می رس��د که بتوانند CKD خودروهای برندهای 
اول جهان را بتوانن��د وارد کنند.به گزارش ایلنا، مهدی 
دادفربا بیان اینکه وزارت صمت نام ۷ شرکت واردکننده 
خودرو را رس��انه ای کرده اس��ت، اظهار کرد: در ارزیابی 
مرحله نخست ۷ شرکت توانستند شرایط واردات خودرو 
را کس��ب کنند این ش��رکت ها عبارتند از سایپا، پارس 
خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین المللی کرمان خودرو، 

خودروس��ازی فردا، آریان موتور پویا، مکث موتور است 
که 3 شرکت زیرمجموعه سایپا محسوب می شود.وی با 
انتقاد از چرایی منتشر نشدن اصالحات آیین نامه واردات 
خودرو، گفت: آیین نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد که 
بای��د در مورد آنها تجدید نظ��ر صورت بگیرد به عنوان 
مثال آیا اصالح��ات آیین نامه همان اصالحات مد نظر 
مجلس است؟ وضعیت تعرفه، عوارض و اسقاط خودرو 
در این آیین نامه به چه صورت اس��ت؟ آیا وضعیت سود 
واردکنندگان مشخص است؟ چراکه مطابق با آیین نامه 
مقرر ش��ده است بعد از فروش خودرو یک سود عادالنه 
برای واردکننده در نظر گرفته ش��ود.دادفر با بیان اینکه 

وزارت صمت عالقه مند واردات خودرو اس��ت، تصریح 
کرد: شرکت های واردکننده می خواهند خودروهای زیر 
۱۰ هزار یورو را به صورت CKD وارد کنند و همزمان 
اجازه ثبت س��فارش س��ی وی یو را داده اند ذیل بحث 
سرمایه گذاری فناورانه و انتقال تکنولوژی این مجوز را 
دریافت کرده اند.وی با بیان اینکه این دس��تورالعمل به 
خودروهای چینی منتهی خواهد ش��د، گفت: مطابق با 
آیین نامه ماشین های شاسی بلند، بنز، تویوتا را نخواهیم 
داشت و ۷ شرکتی که می خواهند اقدام به واردات کنند 
هم اکن��ون خ��ودرو چینی را مونتاژ می کنن��د و بعید به 
نظر می رس��د که بتوانند CKD خودروهای برندهای 

اول جهان را بتوانند وارد کنند.دادفر با اش��اره به ضعف 
کش��ور در بخش مونتاژ و تکنولوژی، ادامه داد: س��راتو 
تولید س��اپیا با س��راتو وارداتی زمین تا آسمان از لحاظ 
کیفیت و امکانات فاصله داشت و خال ما در حوزه مونتاژ 
نیز قابل توجه اس��ت.وی با بیان اینکه قیمت خودرو در 
شعار مسئوالن رو به کاهش است، گفت: نمی دانم با چه 
منطقی نمی خواهند متوجه افزایش قیمت خودرو در بازار 
باشند. تخصیص ارز برای واردات از سوی بانک مرکزی 
نیز موضوع دیگری است و وزارت صمت می تواند سلب 
مس��ئولیت کند و بگویید ما کار خود را انجام داده ایم و 

تخصیص ارز دیگر در حیطه وظایف ما نیست.

دستورالعمل واردات برای خودروهای چینی نوشته شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

۱5 هزار ماشین آالت معدنی فرسوده داریم
معاون وزیر صمت:

مع��اون وزیر صمت گفت: ۱۵ هزار دس��تگاه 
ماشین آالت معدنی فرس��وده در کشور داریم 
که برنامه ریزی شده ساالنه ۲ هزار تا ۲۵۰۰ 
دس��تگاه نوسازی ش��ود.به گزارش مهر، رضا 
محتشمی پور امروز در نشست خبری در مورد 
تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: 
در این حوزه دو موضوع مدنظر اس��ت و اینکه 
آیا واقعاً این نیاز س��وخت تأمین شده یا خیر و 
همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت 
دارد.معاون مع��ادن وزیر صمت با بیان اینکه 
سال گذش��ته کل نیاز سوخت واحدها تأمین 
شد، افزود: امسال هم برخی از مطالبات شرکت 
پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که 
نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این 
موارد بود. قول هایی هم گرفتیم که این موارد 
رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت های 
سیمانی فراهم کنند.وی ادامه داد: پیشنهاداتی 
ه��م دادیم از جمله اینکه حمل مازوت را خود 
ش��رکت پاالیش پخش انجام دهد زیرا وقتی 
شرکت های سیمانی وارد حوزه حمل می شوند 

قیمت ها باال می رود.
خامفروشینداریم ���

وی همچنین در مورد خام فروشی مواد معدنی، 
اظهار کرد: طبق آمار ساالنه ۶۱۷ میلیون تن 
تولید نواد معدنی در کشور داریم که باالترین 
ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده 

است.معاون وزیر صمت افزود: بنابراین سهم 
خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد 
معدن��ی خامی هم که صادر می ش��ود موادی 
است که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که 
از جمله آنها می توان به سنگ هماتیت کم عیار 
اش��اره کرد.وی با اشاره به پروانه های معدنی 
غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه های معدنی 
غیرفع��ال زیادی وجود داش��ت که همچنان 
مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی 
قرار گرفته اند.معاون وزیر صمت در خصوص 
دریاف��ت حقوق معدنی نیز گفت: بر اس��اس 
سامانه کاداس��تر از ابتدای امسال تاکنون 3۰ 
هزار میلیارد تومان محاسبه نامه برای حقوق 
معادن صادر ش��ده و ۱4 ه��زار میلیارد تومان 
آن وصول ش��ده است.محتش��می پور اضافه 
کرد: پیش بینی می ش��ود که تا پایان امسال 
جمع حقوق دولتی اعم از حقوق دولتی امسال 
و تعهدات گذش��ته به 34 هزار میلیارد تومان 
برسد.محتش��می پور در مورد راه اندازی معادن 
راکد، اظهار کرد: معادن راکد و دالیل غیرفعال 
شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه بندی شد 
که بخش��ی از آنها در مزایده بیش از پنج هزار 
معدن در سطح کش��ور وارد شده و به مزایده 
گذاشته ش��ده اس��ت.وی افزود: از بین حدود 
هفت هزار معدن غیرفعال موجود در کش��ور، 
نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده 

جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی 
را پیش از پایان امس��ال برگزار کنیم.به گفته 
معاون معادن وزیر صمت، به دلیل کند شدن 
فعالیت س��اخت و ساز در کشور، معادن شن و 
ماس��ه بیش��ترین تعداد معادن راکد را به خود 
اختصاص داده اند و از بین معادن غیرفعال یاد 
شده یک هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح 
ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ های 
تزئینی است.وی در مورد پرونده های حقوقی 
معادن هم با بیان اینکه بررس��ی پرونده ها در 
دس��تور کار بود، به پرون��ده معدن ققنوس در 
استان خراس��ان رضوی اش��اره کرد و گفت: 
آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت 
مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت 
حق��وق دولتی، پروانه مع��دن ققنوس تمدید 
نش��د و با رأی قضائی توق��ف فعالیت در این 
معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه 
امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده 
و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام 
ش��د که در نتیجه اکنون در فهرس��ت معادن 
به مزایده رفته است.محتشمی پور در ادامه در 
مورد واردات ماشین آالت معدنی، گفت: اکنون 
بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آالت فرسوده 
معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود 
دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به 
دلیل تداوم تحریم ها نوسازی این ناوگان و این 

تعداد ماش��ین آالت در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیس��ت، برنامه ریزی ش��ده که سالیانه بین ۲ 
هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه از آنها نوسازی 
مطابق  خاطرنش��ان کرد:  شوند.محتشمی پور 
مصوبه س��ال ۹۹ که واردات ماشین آالت در 
آن س��ال تقریباً ممنوع ب��ود، فقط ۱۲4 فقره 
مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به 
افزایش قیمت ماشین آالت معدنی و همچنین 
گرانی نرخ خدمات آنها در کش��ور منجر شد، 
به طوری که اوایل امس��ال به طور متوس��ط 
ماشین آالت موجود با قیمتی ۷۰ درصد باالتر 
از نرخ دبی رسیده بودند.وی ادامه داد: در سال 
۱4۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد 
که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است.
محتش��می پور افزود: در س��ال جاری ۲ هزار 
فق��ره مجوز صادر ش��د و در کنار آن حمایت 
از تولید داخل ماش��ین آالت نیز مورد حمایت 
قرار گرفت و عالوه بر آن، تولید مش��ترک با 
تولیدکنن��دگان توانمند خارج��ی نیز پیگیری 
ش��د.به گفته وی، اکنون قیم��ت، اجاره بها و 
هزینه تعمیرات ماش��ین آالت معدنی کنترل 
شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش 
کرده است؛ به طوری که مطابق بررسی ها خانه 
معدن ایران قیمت ماشین آالت از بهار امسال 
تاکنون با ۲۰ درصد افت همراه ش��ده اس��ت.
محتشمی پور همچنین از نقشه برداری هوایی 

در آین��ده ای نزدیک خب��ر داد و گفت: با این 
کار، پایش میزان برداشت از معادن و بررسی 
احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در 
معادن امکانپذیر می شود و از جنبه های ایمنی 
و زیست محیطی معادن نیز حائز اهمیت است 
که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت افزود: س��اماندهی باربری 
مع��ادن، رصد میزان برداش��ت ها و همچنین 
مش��خص کردن بارگیری های غیرمجاز که 
به جاده ها آس��یب می زند از دیگر برنامه های 
یک س��ال آینده است.وی به بخشنامه معدن 
نیز اشاره کرد گفت: اکنون پیشنهادات مربوطه 
در س��طح کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
جمع بن��دی ش��ده و احتمااًل تا یک��ی دو ماه 
آین��ده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد 
شد. همچنین به موازات این موضوع، اصالح 
دستورالعمل های وزارت صمت در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت.معاون مع��ادن وزیر صمت 
همچنین تصریح کرد: نس��خه دوم ویرایش 
جدید بخشنامه معادن که شامل اصالح برخی 
موارد و اشکاالت موجود در بخشنامه اولیه که 
در تیرماه ابالغ ش��ده بود، تا ابتدای زمس��تان 
امسال آماده شود که به این ترتیب معدن کاران 
و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل 
ب��رای تصمیم گیری مواجه خواهند بود که به 

شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
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بانک و بيمه

فعالیت های فناورانه و نوآورانه بیمه 
می شوند

معاون طرح و توس��عه بیم��ه مرکزی در اولین 
نشست بحث و بررسی در خصوص راهکارهای 
اجرایی تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۷ آئین نامه 
حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از 
طراحی بیمه نامه برای فعالیت های پژوهشی، 
فناورانه و نوآورانه و ریس��ک تجاری س��ازی 
محصوالت دانش بنیان خب��ر داد. دکتر علی 
بنیادی نائینی در این نشست که با حضور دکتر 
دلیری، دستیار معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، 
تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و 
نفت در بیمه مرکزی برگزار ش��د، گفت: بیمه 
همواره حامی و پشتیبان فعالیت های اقتصادی 
بوده و در تالش است همگام با تکامل و ورود 
مشاغل جدید به بازارهای اقتصادی، با ارائه بیمه 
نامه های جدید چتر حمایتی خود را گسترش 
دهد. وی افزود: پیرو بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در خصوص حمایت و تقویت شرکت 
های دانش بنیان، بیمه مرکزی به عنوان متولی 
صنعت بیمه و در راستای ایفای نقش حمایتی 
خود، تدوین آیین نامه های مربوط به تاسیس 
ش��رکت های فناورانه بیم��ه ای را در اولویت 
کارهای خود قرار داده است. دکتر بنیادی نائینی، 
همچنین از اقدامات صنعت بیمه برای طراحی 
پوش��ش های بیمه ای فعالیت های فناورانه و 
نوآورانه، پوشش ریسک تحقیق و توسعه و ورود 
بنگاه ها به حوزه های جدید و همچنین طراحی 
س��ازوکار بیمه های نوین برای ریس��ک های 
تجاری س��ازی محص��والت دانش بنیان خبر 
داد. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در این 
نشست به ارائه گزارشی از روند تشکیل مرکز 
نوآوری در بیمه مرکزی پرداخت و گفت: بیمه 
مرکزی به عنوان تسهیل گر فرآیند تبدیل ایده 
به محصول، در تالش اس��ت ایده های جدید 
بیمه ای ش��رکت های دانش بنیان که قابلیت 
تبدیل به طرح های جدید بیمه ای دارند را به 

شرکت های بیمه معرفی کند.

پرداخت 5۹4 میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج در مهرماه

بانک سامان در طول مهر ماه سال ۱4۰۱ بیش 
از ۵۹4 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت 
کرده است. به گزارش سامان رسانه، بر اساس 
اعالم بانک س��امان، طی مهر ماه سال جاری 
بانک س��امان 4۵۷ فقره تسهیالت ازدواج به 
مبل��غ ۵۹43۰۰ میلیون ری��ال پرداخت کرده 
است. بر همین اساس، با احتساب پرداختی های 
مهر ماه، بانک سامان از ابتدای سال ۱4۰۱ تا 
پایان  مهرماه همین سال ۲۵۰4 فقره تسهیالت 
ازدواج به مبلغ ۲۶۶۶3۰۰ میلیون ریال پرداخت 
کرده است. همچنین بر اساس همین گزارش، 
از ابتدای س��ال جاری تا پایان مهرماه، ۲۹۹۱ 
نف��ر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک س��امان 
هس��تند که از این تع��داد ۲۰۷۲ نفر در انتظار 
تعیین ش��عبه، ۱۶۵ نف��ر در انتظار پذیرش در 
شعبه، ۵۸۹ نفر در انتظار تکمیل مدارک و ۱۶۵ 

نفر در انتظار اخذ وام هستند.

 چند نکته کلیدی 
درباره معامالت با چک

بانک ملی ایران با هدف پیش��گیری از وقوع 
هرگون��ه کالهبرداری و سوءاس��تفاده از رویه 
ه��ای قان��ون جدید چ��ک، نکات��ی را برای 
معامالت با چک های صیادی به اس��تحضار 
مشتریان گرانقدر می رساند.  مشتریان گرانقدر 
باید در زمان انجام معامالت خود حتما از ثبت 
چک های صیادی توسط صادرکننده در سامانه 
صیاد اطمینان حاصل کرده و درصورت عدم 
ثبت ی��ا هرگونه مغایرت میان اطالعات ثبت 
شده در این سامانه با اطالعات مندرج در برگه 
چک، از پذیرش آن خودداری کنند. دسترسی 
به سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک، موبایل 
بانک، برنامه های موبایلی، ش��عب بانک ها، 
خودپردازها و یا س��امانه های پیامکی امکان 
پذیر اس��ت. بر اساس قانون جدید، در صورت 
برگشت چک، صاحب حس��اب و امضاکننده 
چک برگش��تی از بس��یاری از خدمات بانکی 
از جمله امکان افتتاح هرگونه حس��اب، صدور 
کارت بانکی جدید، ارایه هرگونه تس��هیالت 
بانک��ی، ضمانتنامه و اعتبار اس��نادی ارزی یا 
ریالی محروم می ش��ود. همچنین موجودی 
تمام حس��اب ها و کارت های بانکی شخص 
به میزان مبلغ کسری چک مسدود می شود. 
ضمن اینکه، پس از برگش��ت خوردن اولین 
چ��ک نیز امکان ثبت چک جدید در س��امانه 

صیاد وجود نخواهد داشت.

اخبار

مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در بازدید 
از دو ش��رکت خودروساز در استان کرمان 
بر اس��تفاده از ظرفیت ها و امکانات شعب 
داخلی و خارجی و ابزارهای تامین زنجیره 

مال��ی برای حمایت از تولید و اش��تغال در 
صنعت خودرو تاکید کرد.

به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات 
ایران، س��یدضیاء ایمانی در س��فر به شهر 
ب��م، از بخش های مختل��ف دو مجموعه 
خودروسازی »کرمان خودرو« و »مدیران 
خودرو« بازدید و در دیدار با مدیران این دو 
مجموعه گفت: بانک صادرات ایران سابقه 
همکاری مطلوبی با صنعت خودرو کشور 

داش��ته و برای توسعه و تداوم این راهبرد، 
با اس��تفاده از ابزارهای نوی��ن مالی برگ 
دیگری از این همکاری را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینک��ه بانک صادرات ایران با 
استفاده از توانمندی های خود، آماده فراهم 
کردن زنجی��ره تامین مال��ی این صنعت 
به بهترین شکل اس��ت، خاطرنشان کرد: 
بانک صادرات ای��ران در تمامی بخش ها 
آماده ارائ��ه خدمات مالی و پاس��خگویی 

ب��ه نیازهای تس��هیالتی و اعتباری برای 
خری��داران محصوالت به صورت لیزینگ 
یا فروش اقساطی است و عالوه بر این در 
سایر س��رفصل  ها از جمله صدور اعتبارات 
اس��نادی و ضمانت نامه و همچنین اوراق 
گام ب��ه عنوان یکی از مهمترین ابزارهای 
تامین مالی در ش��بکه بانکی این آمادگی 

برای ارائه خدمات وجود دارد.
مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در بازدید 

از مجموع��ه »مدیران خودرو« تاکید کرد: 
انتظار می رود با توجه به س��ابقه همکاری 
بانک صادرات ای��ران با مجموعه مدیران 
خ��ودرو، همکاری دوجانبه در این زمینه با 

قدرت بیشتری تداوم یابد.
وی در ای��ن دی��دار اف��زود: برنامه ری��زی 
ب��رای تداوم همکاری ها در این صنعت در 
برنامه های بانک صادرات ایران در س��ال 

جاری در دستور کار است.

بازدید از دو شرکت خودروساز در کرمان

سرپرست بانک توسعه تعاون:

سرپرس��ت بانک توسعه تعاون از تس��هیالت یارانه دار 
ش��بکه بانکی به عنوان ظرفیتی بزرگ برای توس��عه 
بخش تعاون یاد کرد محمد ش��یخ حس��ینی سرپرست 
بانک توس��عه تعاون اظهار داشت: شبکه بانکی در هر 
ش��رایطی خدمات تخصص��ی و عموم��ی را به جامعه 
ارائ��ه داده و به رغم برخی دیدگاه ه��ا، بانک ها از نقاط 
قوت اقتصاد کش��ور محسوب می شوند. وی افزود: نیاز 
بنگاه های تولیدی به نقدینگی و منابع مالی چندین برابر 
ش��ده و بانک ها در چنین شرایطی وظیفه دشوار تامین 
منابع مالی تولید را عهده دار هستند. شیخ حسینی تاکید 
ک��رد: نظام بانکی به ویژه بانک ه��ای دولتی، عهده دار 
پرداخت تسهیالت تکلیفی از جمله تکالیف بودجه ای و 
مکلف به پرداخت تسهیالت سود ترجیحی هستند که 
شایسته است سهم تعاونگران از این تسهیالت افزایش 
یابد. وی در ادامه تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد تامین 
مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است و شایسته است 
سهم بازار سرمایه نیز در تامین مالی بخش های اقتصاد 
افزایش یابد تا توازن بهتری در این زمینه ش��کل گیرد. 
شیخ حسینی یادآور شد: در دولت سیزدهم باور زیادی بر 
اثرگذاری شبکه بانکی وجود دارد و بانک ها در پشتیبانی 

و پیش��برد طرح های تولی��دی، پروژه ه��ای عمرانی و 
مصوبات س��فرهای استانی رییس جمهور نقش مهمی 
را ایفا می نمایند. سرپرس��ت بانک توسعه تعاون گفت: 
رویکرد بانک در دوره کنونی افزایش سهم بخش تعاون 
از تسهیالت یارانه دار و نرخ ترجیحی است و تعاونگران 

نیز با ارتباط تنگاتنگ با بانک توس��عه تعاون و س��ایر 
بانک ها در ش��بکه بانکی، سهم بیشتری از تسهیالت 
مذکور دریافت نمایند. وی ادامه داد: تعاونگران با آماده 
داشتن طرح های تولیدی و ارائه مدارک به کارگروه های 
اس��تانی و ملی مربوط به تسهیالت بند الف تبصره ۱۸ 

قانون بودجه در بخش ه��ای صنعت، معدن و تجارت، 
کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و اش��تغال پایدار روستایی و عشایری، مقدمات را برای 
معرفی ط��رح و بهره مندی از تس��هیالت مهیا نمایند. 
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: در تالش هستیم 
با برگزاری جلسات میان اعضای کمیسیون و مسئولین 
مرتبط در بانک  مرکزی و معاونت تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی؛ ش��رایط بهتری برای تعاونی های 
اعتب��ار به ویژه تعاونی های اعتب��ار مربوط به ادارات و 
س��ازمان ها فراهم گردد و در صورت لزوم بازنگری در 
فرآیندها در دستور کار قرار گیرد. شیخ حسینی انتشار 
اوراق گام را خدمت��ی نوین ب��رای فعالین اقتصادی و 
تعاونگ��ران دانس��ت و گفت: بانک توس��عه تعاون نیز 
س��همیه ای معادل 3۵ هزار میلیارد ریال انتش��ار اوراق 
را در اختی��ار دارد ک��ه 3۰ هزار میلی��ارد ریال کماکان 
پابرجاس��ت و تعاونگران می توانند تامی��ن مالی برای 
برخی معامالت از جمله تهیه مواد اولیه را با تش��کیل 
پرونده و درخواس��ت صدور اوراق گام در شبکه بانکی 
صورت دهند و فروشنده مواد اولیه نیز با ارائه این اوراق 

در فرابورس می تواند به نقدینگی دست پیدا کند.

تسهیالت یارانه دار شبکه بانکی ظرفیتی بزرگ برای بخش تعاون است

افتتاح مدرسه “امید تجارت “در روستای ارکان بجنورد
بانک تج��ارت با ه��دف محرومیت زدایی و 
کمک به بهره مندی اقش��ار مختلف جامعه 
از فرص��ت تحصیل و پیش��رفت، مدرس��ه 
»امی��د تج��ارت« را در روس��تای ارکان از 
توابع شهرس��تان بجنورد افتتاح کرد. عضو 
هیئ��ت مدیره بانک تجارت در این مراس��م 
با اش��اره به اینکه دانش آم��وزان، امید مردم 

ای��ران برای س��اختن فردایی بهتر هس��تند 
گف��ت: تمام مس��ئوالن و همه ما از پش��ت 
همین صندلی های مدارس ش��روع کرده ایم 
و هر اندازه فضای مدرس��ه و آموزش با صفا 
و صمیمیت و با پش��توانه دانش��ی و تربیتی 
بهتری عجین شود، مس��ئولین آینده کشور 
ما داناتر و دانش��مندتر تربیت شده و موجب 

رشد و اعتالی کشور می شوند. حسن کیایی 
ب��ا تاکید ب��ر اهمیت ایفای مس��ئولیت های 
اجتماع��ی بان��ک، تصریح کرد: ن��گاه ما در 
بانک تجارت نگاهی بلندمدت بوده و تالش 
داریم دانش آموزان که آینده س��ازان کش��ور 
هستند در یک محیط خوب و شایسته تربیت 
شده و توسعه امکانات آموزشی و پرورشی در 

مناطق محروم و کم برخودار کشور در اولویت 
قرار گی��رد.  وی با تاکید بر اینکه امیدواریم 
مجموعه ای که امروز تحت عنوان مدرس��ه 
امید تجارت افتتاح می شود، در آینده مدیران، 
کارآفرینان و آینده س��ازان موفقی را تحویل 
جامعه ده��د، افزود: بانک تج��ارت آمادگی 
دارد س��اخت آموزشگاه شش کالسه در این 

اس��تان را در برنامه های آتی خود قرار دهد.  
محمد وحیدی نماینده شهرستان بجنورد در 
مجلس ش��ورای اسالمی هم در این مراسم 
با تقدیر از عملکرد بانک تجارت گفت: همه 
سازمان ها در جهت رفع محرومیت زدایی از 
چهره استان باید گام بردارند و در این زمینه 

از هیچ تالشی دریغ نکنند.

 فلسفه ثواب ویژه زیارت سیدالکریم
حجت االسالم سیدقاس��م رزاقی موسوی گفت: یکی از 
دالیل هجرت س��یدالکریم به شهرری نیاز جامعه شیعه 
ب��رای هدایت و رهبری بوده اس��ت که ای��ن موضوع با 
حضور حضرت عبدالعظیم )ع( در این شهر محقق می شد. 
چهارم ربیع الثانی مصادف اس��ت با سالروز میالد حضرت 
عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی )سالم اهلل علیه( سیدالکریم 
و از نوادگان امام حسن مجتبی )علیه السالم( که با چهار 
واسطه به ایشان می رسد. طبق نقل تاریخ نویسان حضرت 
عبدالعظیم عالم، زاهد، عابد و از بزرگان محدثین و مورد 
اعتماد شیعه در زمان خود به شمار می رود. ستایش هایی 
که ائّمه معصومین )علیهم الّسالم( از وی به عمل آورده اند، 
نشان دهنده شخصّیت علمی و مورد اعتماد بودن اوست. 
بر اساس آنچه در تاریخ تولد و وفات حضرت عبدالعظیم 
)علیه الس��الم( نقل شده، ایش��ان دوران حیات پنج امام 
از امام��ان اهل بی��ت )علیهم الس��الم( یعنی ام��ام کاظم 
)علیه السالم( تا امام عسکری )علیه السالم( را درک کرده 
و آنچه قطعی و مس��لّم است، ایش��ان محضر امام جواد 
)علیه السالم( و امام هادی )علیه السالم( را درک نموده و 
از آنها احادیث فراوانی نقل کرده است و با حضور در ری 
زمین نقش پررنگی در گسترش مکتب اهل بیت )ع( ایفا 
نمود. مهم ترین نش��انه عظمت معنوی و مقامات باطنی 
حضرت عبدالعظیم )علیه الس��الم( برابری فضیلت زیارت 
مزار ایش��ان، با فضیلت زیارت سّیدالشهداء )علیه السالم( 
است. به همین مناسبت قصد داریم به بررسی جایگاه این 
بزرگمرد خاندان اهل بیت )ع( در ترویج مذهب شیعه در 
ایران اسالمی بپردازیم. در همین راستا با حجت االسالم 
سیدقاس��م رزاقی موسوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اس��المی قم، به گفت و گو نشستیم که 
در ادامه حاصل آن را می خوانید: حجت االس��الم رزاقی 
موس��وی عنوان کرد: حضرت »عبدالعظیم حسنی )ع(« 
از ن��وادگان »امام حس��ن )ع(« هس��تند. محدث نوری 
درب��اره فضائل نهفته در وجود ایش��ان می گوید: حضرت 
»عبدالعظیم حس��نی )ع(« مردی پارسا، امانت دار، صادق 
در گفت��ار، عالم به امور دینی، معتقد به توحید و عدل بود 
و احادیث فراوانی می دانس��تند در عین حال تقوا پیشگی 
و درستکاری ایشان باعث بلندی جایگاه و مقام حضرت 
ن��زد »ائمه اطهار )ع(« بود و به خاطر کرامت طبع، عزت 
نفس و خدمت به محرومان ایش��ان را به »سید الکریم« 

ملقب کردند.
حض�رتعبدالعظی�م)ع(ازبرترینوکالیاهلبیت ���

)ع(بودن�د
وی پیرامون س��یره اخالقی حضرت »عبدالعظیم حسنی 
)ع(« اظه��ار کرد: حض��رت »عبدالعظیم حس��نی )ع(« 
یکی از بهتری��ن یاران، ولی زمان خ��ود و از وکال بودند 
و همکاری بس��یاری با »ائمه معصومین )ع(« داشتند، از 

آنجا که »ام��ام ص��ادق )ع(« در دوران امامت خود یک 
س��ازمان ایجاد کردند تا بدین وسیله بتوانند با شیعیان در 
سراسر س��رزمین های اس��المی ارتباط برقرار کنند، این 
س��ازمان »وکال« نام داشت و همانند شریان های خونی 
عمل می کرد، نظرات و افکار شیعه را به صورت مخفیانه 

گسترش می داد.
حضرتعبدالعظیم)ع(؛محدثبرجس�تهش�یعه ���

این پژوهش��گر تاریخ تش��یع گفت: حضرت »عبدالعظیم 
حس��نی )ع(« در بین علما به عنوان محدث مطرح هستند 
ایش��ان فن جمع آوری احادیث و طبقه بن��دی روایات را 
می دانستند و در این زمینه بسیار توانمند بودند لذا حضرت 
عبدالعظیم از محدثین محسوب می شوند. وی خاطر نشان 
ک��رد: حضرت »عبدالعظیم حس��نی )ع(« یک��ی از یاران 
بزرگ اسالم به ش��مار می روند، شیخ صدوق در کتابی با 
عن��وان »جامع اخبار عبدالعظیم« مجموع��ه ای از روایات 
را گردآوری کرده اس��ت که ش��امل احادیثی بی واسطه از 
»ائمه معصومین )ع(« اس��ت، این کتاب شامل دو روایت 
از »ام��ام رضا )ع(« و ۲۶ روای��ت از »امام جواد )ع(« و ۹ 
روایت از »امام هادی )ع(« اس��ت و روایات با واس��طه آن 
نیز هم به ۶۵ حدیث می رس��د. رزاقی موس��وی افزود: در 
روایات آمده است یکی از یاران »امام هادی )ع(« به ایشان 
مراجعه کرد تا بعضی مسائل حالل و حرام را بپرسد، پس 
از اتم��ام کار »امام ه��ادی )ع(« فرمودند: چنانچه در امور 
دینی مس��ئله ای بر تو دشوار شد، از عبدالعظیم بن عبداهلل 
حسنی س��وال کن و سالم مرا به او برسان این امر نشان 
می دهد که حضرت »عبدالعظیم حس��نی )ع(« عالوه بر 
تس��لط بر علم، امین »ائمه معصومین )ع(« نیز محسوب 
می شدند. وی در ادامه گفت: حضرت »عبدالعظیم حسنی 
)ع(« در میان فرزندان »ائم��ه معصومین )ع(« از جایگاه 
ویژه ای برخوردار بودند و از برترین ها محسوب می شدند، 
ش��یخ صدوق در مورد حضرت »عبدالعظیم حسنی )ع(« 
چنین گفته اس��ت: ایش��ان شخصی خداپرس��ت، پارسا و 
پس��ندیده خدا و »رس��ول خدا )ص(« و مردم بوده است. 
رزاقی موسوی تصریح کرد: سابقه مبارزاتی خاندان حضرت 
»عبدالعظیم حسنی )ع(« از یک سو و شخصیت علمی و 
جهادی و ارتباط بسیار نزدیک ایشان با »اهل بیت )ع(« از 

سوی دیگر، موجب شد تا ایشان در سال های پایانی زندگی 
خود تحت تعقیب حکومت وقت قرار گیرد، از این رو برای 
ادامه فعالیت ها ایشان باید به ری سفر کردند، البته برخی 
معتقدند که حضرت »عبدالعظیم حس��نی )ع(« به دستور 
»ام��ام هادی )ع(« زندگی مخف��ی را انتخاب کردند و در 
قالب یک مسافری ناش��ناس به ری رفتند، پس از آن در 
خانه یکی از پیروان »اهل بیت )ع(« سکونت کرده و روزها 
روزه بودند و شب ها به عبادت می پرداختند و گاه به صورت 
مخفیانه از خانه ای که در آن ساکن بودند خارج می شدند 
و به زیارت قبری که هم اکنون در مقابل مزار ایش��ان قرار 
دارد، می رفتن��د و می فرمودند: این قب��ر مردی از فرزندان 
»موسی بن جعفر )ع(« اس��ت. این کارشناس سیره اهل 
بیت )ع( گفت: پیرامون جایگاه علمی »حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع(« گفت: »س��یدالکریم )ع(« در زمان سه امام 
بزرگ��وار زندگ��ی و از محضر آنان اس��تفاده کردند، »امام 
رض��ا )ع(«، »امام جواد )ع(« و »ام��ام هادی )ع(«، آن ها 
معصومینی بودند که »حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(« در 
محضر آنان ش��اگردی کردند و توانستند از نظر علمی به 
جایگاه ارزشمندی دست یابند، همین امر سبب شد تا بعد 
از مدت��ی به عنوان نماینده و یا وکی��ل »امام هادی )ع(« 
به س��مت س��رزمین ری حرکت کنند. رزاقی موسوی در 
همین راستا ادامه داد: »حضرت عبدالعظیم )ع(« توانستند 
در بین اصحاب امامیه به عنوان وکیل و کسی که مسئول 
مقدورات »امام هادی )ع(« است جایگاه مناسبی را برای 
خود فراهم کنند، ایشان به عنوان مرجع تقلید و نایب »امام 
هادی )ع(« در منطقه ش��ناخته ش��ده بودند. وی با اشاره 
به منزلت و شخصیت »حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(« 
ابراز کرد: »حضرت عبدالعظیم حس��نی )ع(« یکی از نادر 
افرادی بودند که در زمان خود به نهاد امامت و »اهل بیت 
)ع(« ارادت ویژه نشان دادند، ایشان حتی در بین مردم نیز 
محبوبیت پیدا کرده و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند. 
رزاقی موسوی ادامه داد: به جایگاه و عملکرد سازمان وکال 
در زمان زندگی »حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(« اشاره و 
تأکید کرد: »امام ص��ادق )ع(« در دوران امامت خود یک 
س��ازمان ایجاد کردند تا بدین وسیله بتوانند با شیعیان در 
سراسر س��رزمین های اس��المی ارتباط برقرار کنند، این 
سازمان »وکال« نام داش��ت و همانند شریان های خونی 
عمل می کرد، نظرات و افکار ش��یعه را به صورت مخفیانه 
گسترش می داد. وی دالیل انتخاب »حضرت عبد العظیم 
حسنی )ع(« برای وکالت در شهر ری از جانب »امام هادی 
)ع(« را مورد بررس��ی ق��رار داد و اظهار کرد: »امام هادی 
)ع(« در نظر داش��تند تا فردی را برای وکالت در شهر ری 
انتخاب کنند که به عنوان وکیل از جایگاه علمی و قدرت 
اختفا بسیار باالیی برخوردار باشد، لذا »حضرت عبدالعظیم 

حسنی )ع(« را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند. 

گسترش چتر حمایتی و هدایت تشیع در ایران از اهداف حضرت عبدالعظیم بود؛
فرهنگی
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بين الملل

»السودانی« و ماموریت دشوار
کابینه جدید عراق که چند روزی بیشتر از عمر آن نمی گذرد، برای اینکه بتواند اعتماد عراقیها را به خود جلب 
کند باید با چالش��های س��ختی دست و پنجه نرم کند. با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در سال ۲۰۰3 ، 
رژیم بعث این کش��ور فروپاش��ید. براساس قانون اساسی دایمی جدید عراق، این کشور دارای نظام جمهوری 
دموکراتیک فدرال است و نظام حکومتی آن پارلمانی است.حکومت در عراق از نوع پارلمانی است که در آن 
قوه مجریه در اختیار نخس��ت وزیر عراق بوده که توس��ط نمایندگان ائتالف اکثریت مجلس نمایندگان عراق 
برای یک دوره 4 س��اله انتخاب می ش��ود.برای تشکیل دولت، نخست وزیر و کابینه اش می بایست بتواند رای 
حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب بکند. نخست وزیر عراق فرمانده کل نیروهای مسلح است. عمر 
هر دولت در عراق 4 سال می باشد. اعضای پارلمان به واسطه انتخابات به صورت مستقیم از سوی مردم تعیین 
می ش��وند و پارلمان نیز ش��ورای ریاست جمهوری، متشکل از رئیس جمهور و دو معاونش را انتخاب می کند. 
رئیس جمهور نیز نخس��ت وزیر را مسئول تش��کیل کابینه می کند. به دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت 
نمایندگان تمام گروه ها در پارلمان، پست های سیاسی حکومت و هیات دولت بین احزاب و گروه های مختلف 
طبق میزان نمایندگان آنها تقس��یم می ش��ود. در حال حاضر نخست وزیر شیعه ، رئیس جمهور کرد و رئیس 
مجلس در عراق سنی مذهب است.معموال روند سیاسی عراق همواره با التهابات فراوان روبرو است. از زمانی 
که عراقیها تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان در دهم اکتبر سال ۲۰۲۱ گرفتند بیش از یکسال 
سپری شد تا گروههای سیاسی عراق توانستند رئیس جمهور و به دنبال آن نخست وزیر را انتخاب کنند. از 
زمانی که عبداللطیف رشید رئیس جمهور شد و به دنبال آن محمد شیاع السودانی را مامور تشکیل کابینه کرد، 
السودانی به سرعت رایزنی های خود را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرد.گروههای سیاسی متوجه خطرناک 
بودن اوضاع بودند از این رو نامزدهای خود را معرفی کردند و به دنبال آن جلسه پارلمان برگزار شد و به کابینه 
السودانی رای دادند.دولت السودانی، نهمین دولت عراق از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰3 محسوب 
می شود و دولت جدید در حالی رونمایی شد که بیش از یکسال از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دهم 
اکتبر سال گذشته میالدی سپری شد. دولت جدید روز پنجشنبه با اکثریت آرای نمایندگان رای اعتماد گرفت و 
در جلسه پارلمان بیش از ۲۵۰ نماینده از مجموع 3۲۹ نماینده حضور داشتند.۲۱ وزیر از ۲3 وزیر کابینه تشکیل 
شده توسط السودانی در حالی رای اعتماد گرفتند که به وزیر مسکن و عمران و وزیر محیط زیست به علت 
اختالف بین احزاب ُکرد رای اعتماد داده نش��د. در کابینه دولت جدید عراق نام 3 زن به چش��م می خورد که 
وزارت دارایی، مهاجرت و امور مهاجران و ارتباطات را برعهده گرفتند.طیف سامی، از نیروهای وابسته به محمد 
شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، وزیر دارایی عراق، ایوان فائق جابرو، از نیروهای وابسته به ریان الکلدانی از 
جنبش بابلیون، وزیر مهاجرت و امور مهاجران و هیام عبود از نیروهای وابسته به فالح الفیاض، رئیس الحشد 
الشعبی، وزیر ارتباطات عراق شد. طیف سامی السعیدی، وزیر دارایی عراق است که بسیاری از محافل سیاسی 
در عراق احترام بسیاری برای او قائل هستند.چندی قبل وزارت خارجه آمریکا، جایزه »زن شجاع« را به خاطر 
»مبارزه با فس��اد مالی« به وی داد. وی پیش از این به عنوان معاون وزیر دارایی عراق فعالیت کرده و نقش 
بسزایی در مبارزه با ظلم و فساد در حوزه مالی عراق داشته است. طیف سامی متولد ۱۹۶3 و ۵۹ ساله است 
که مدرک لیسانس مدیریت و اقتصاد را از دانشگاه بغداد گرفته است. دومین زن وزیر کابینه دولت جدید عراق 
ایوان فائق جابرو اس��ت که از ش��خصیت های برجسته در عراق به شمار می رود. وی از مسیحیان کلدانی و 
فعال اجتماعی است و از زنان عراقی در محافل بین المللی دفاع کرده است.ایوان فائق جابرو متولد ۱۹۸۱ و 
4۱ ساله در بصره است که لیسانس خود را در رشته میکروبیولوژی از دانشگاه بصره گرفته است. وی دارای 
مدرک دیپلم فلسفه از انستیتو بابل و دیپلم روانشناسی از لبنان نیز است. ایوان فائق جابرو در دولت مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق نیز به عنوان وزیر مهاجرت و امور مهاجران عراق فعالیت می کرد. سومین 
زن وزیر کابینه دولت جدید عراق نیز هیام عبود الیاس��ری اس��ت که به عنوان معاون وزیر ارتباطات فعالیت 
داش��ته اس��ت. وی در زمینه های مختلف فعالیت داشته و یکی از شخصیت های مهم حکومت عراق است. 
وی متولد ۱۹۶۷ و ۵۵ س��اله از بغداد اس��ت که مدرک فوق دکترای خود در مهندسی ارتباطات را از استرالیا و 
دکترای مهندس��ی ارتباطات را از بغداد گرفته اس��ت. همه گروه های سیاسی بر سر برنامه پیشنهادی محمد 
شیاع السودانی، نخست وزیر منتخب، توافق کردند. اصالح قانون انتخابات ظرف 3 ماه و برگزاری انتخابات 
زودهنگام ظرف یک س��ال در س��رفصل برنامه دولت مدنظر السودانی نخست وزیر مکلّف عراق آمده است. 
برنامه وزارتخانه بر چند نکته اصلی از جمله موارد ذیل تاکید کرد: مقابله با فقر و بیکاری، مبارزه با فساد مالی 
و اداری، رسیدگی به بحران برق، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، مبارزه با بیکاری، ایجاد فرصت های شغلی، 
فعال کردن نقش متولیان سرمایه گذاری، ارتقای صنعت، تسریع در بازسازی مناطق آزاد شده، تکمیل پرونده 

آوارگان، بهبود خدمات بهداشتی برای شهروندان، بهبود بخش ساخت و ساز و خدمات شهری.

بزرگترین هواپیمای جهان یک وسیله نقلیه 
مافوق صوت را به آسمان برد

سازنده بزرگترین هواپیمای جهان، برای نخستین 
ب��ار یک نمونه اولیه وس��یله هوایی مافوق صوت 
»تالون« را به آس��مان برد. به گزارش اس��پیس، 
اس��تراتوالنچ، هواپیمای عظی��م Roc که طول 
بال آن به اندازه یک زمین فوتبال اس��ت، وسیله 
»تال��ون-A« را به آس��مان صح��رای مجاوه در 
کالیفرنیا برد. »تالون-A« یک وسیله نقلیه مافوق 
صوت کاماًل قابل اس��تفاده مجدد است که توسط 
استراتوالنچ ساخته شده است. این وسیله نقلیه که 
 Hyper-A قباًل به عنوان وسیله نقلیه آزمایشی
شناخته می ش��د، برای دسترسی بیشتر به تست 
های مافوق صوت، ارائه یک بستر آزمایشی قابل 
اعتم��اد ب��رای تحقیقات و آزمای��ش های مافوق 
ص��وت و پش��تیبانی از ماموریت ه��ای عملیاتی 
طراحی ش��ده اس��ت. بران��دون وود نائب رئیس 
بخش برنامه ها و عملیات های اس��تراتوالنچ در 
یک تله کنفرانس خبری گفت: این نخستین پرواز 
آزمایشی یکپارچه سیس��تم پرتاب تالون است. ما 
نسبت به این عملیات پیشرفت می کنیم و به طور 
حتم پروازهای بیش��تری برای بستر مافوق صوت 
مان انجام می دهیم. هواپیمای Roc استراتوالنچ 
همراه نمونه اولیه وس��یله پرت��اب تالون ۸ متری 
از مق��ری در صحرای مجاوه به ه��وا پرواز کرد. 
طی این عملیات تالون به بخش مرکزی هواپیما 

متصل شد. 

تشييع پيکر طلبه شهيد آرمان علی وردی عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم صحیفه )205(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو أَنِلْنِي ُحْس��َن النََّظِر ِفیما َش��َکْوُت، و 
مرا در موردی که از آن ش��کایت دارم، به تأمل و تدبّر 
نیک برس��ان. در این فراز کم��ال توجه و عنایت را از 
خداوند طلب می کند حس��ن نظر در اینجا یعنی طلب 

اعتنا و توجه بیش��تر، چرا که انسان زمین خورده ی از 
همه جا رانده نیازمند به توجه بیش��تر است یعنی با ما 
به از این باش که با خلق جهانی، یعنی اعالم نیاز  وناز 
کردن برای خداوند مهربان، این انس��ان زمین خورده 
ی از همه جا رانده ش��ده فهمیده که باید در خانه خدا 

بیاید و امده و فهمیده که مس��کین محض است پس 
طبیعی اس��ت که از خداوند کمال توجه را گذایی کند 
و چه حال زیبا و غیرقابل وصفی است. شکایت بردن 
به خداوند که منتهی کل شکوی است حتما اثر بخش 

و  پرثمر است. 
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به دنبال مهاجرت گس��ترده کارب��ران فضای مجازی به 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی تعداد کاربران 
)نصب فعال( این س��امانه ها ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافته 
اس��ت.به گزارش شبکه اطالع رس��انی راه دانا؛ به دنبال 
مهاجرت گسترده کاربران فضای مجازی به پیام رسان ها 
و شبکه های اجتماعی داخلی تعداد کاربران )نصب فعال( 
این س��امانه ها ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافته اس��ت.در این 
میان بهره برداری فعال از سوپر اپلیکیشن روبیکا به پنجاه 

میلیون رسید. بر اساس همین گزارش تعداد کاربران ایتا 
به ۱۲ میلیون، س��روش ۷ میلیون و بله ۸ میلیون رسیده 
است.با این سیل مهاجرت که مجموع تعداد کاربران فعال 
روزانه پیام رسان ها و شبکه های داخلی را از هفت و نیم 
میلیون نفر در روز به حدود 3۰ میلیون نفر در روز رسانده 
است، باید دید آیا شبکه جهانی اینترنت که مدعی آزادی 
جریان اطالعات است این رویکرد و مردم ایران را تحمل 
می کند یا اینکه آزادی بیان و گردش اطالعات فقط یک 

شعار است و ما شاهد کارشکنی و سانسور و اختناق  شبکه 
جهانی اینترنت در ای��ن روند خواهیم بود.همین گزارش 
حاکیست بخش اعظم کسب و کارهای مجازی به شبکه 
های داخلی منتقل شده اند و بعضی از این کسب و کارها 
در همین مدت کوتاه تا دویست هزار تعقیب کننده رسیده 
اند. این پیش��رفت های بزرگ در ش��بکه ملی اطالعات 
نشانه ای آش��کار از قدرت دانشمندان فناوری اطالعات 

در سطح کشور است.

تعداد کاربران فعال روبیکا از مرز 50 میلیون نفر گذشت
با وجود کارشکنی گوگل؛

این روزها برخالف آنکه خیلی ها فکر می کنند خیابان های 
ایران میدان جنگ است و مردم درگیر یک جنگ خیابانی 
هس��تند، این جنگ رسانه ای اس��ت که بین حق و باطل 
راه افتاده اس��ت. به گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، جنگی 
ک��ه سالهاس��ت راه افت��اده و حاال به اوج خود رس��یده با 
اینکه برخی نهادهای امنیتی از س��وابق و زیرس��اخت ها 
و برنامه ریزی ه��ا و خرید و ف��روش اکانت ها و ربات ها و 
یکپارچه ش��دن جریان نفاق و برانداز و سلطنت طلب ها و 
... مس��تندات ارائه می کنند کاری نداریم! اما اتفاقات 4۰ 
روز اخیر به خوبی نشان می دهد طرفین درگیر یک جریان 
رسانه ای هستند با این تفاوت که طرف مقابل تجهیز شده 
و با لشکرکش��ی عظیمی پا به این میدان گذاش��ته و این 
ط��رف در چند روز ابتدایی جنگ غافلگیر ش��ده و حاال با 
روحیه جهادی و انس��جام بهتر س��عی در روشنگری و رو 
کردن دست رس��انه های دروغ گوی طرف مقابل را دارد. 
تنها چند ش��اهد مثال به عنوان مشت نمونه خروار برای 
درک بهتر این جنگ رسانه ای کفایت می کند. پس از آنکه 
طی روزهای نخستین اینستاگرام و واتس اپ محفلی شدند 

برای آموزش به اغتشاشگران و بستری برای تجمع های 
خیابانی و ... از س��وی نهادهای نظراتی و امنیتی محدود 
ش��دند؛ اقدامی قابل درک برای روزهای آشوب. اما طرف 
مقابل به جای به تصویر کش��یدن بغضش از محدودیت 
اینس��تا و واتس اپ با پروپاگاندای رسانه ای اعداد دروغین 
۸ ت��ا ۱۲ میلیون کس��ب و کار فعال در فضای مجازی را 
از طری��ق بوقچی های داخلی در بوق و کرنا کرد! اعدادی 
که هیچ وقت درست نبود و در خوش بینانه ترین حالت و 
با لحاظ کردن کس��ب و کارهای غیرمشروع و متخلف از 
۵۰۰ هزار تجاوز نمی کرد. پس دقت کنید، اینستا و واتس 
اپ فیلتر شدند و طرف مقابل با راه اندازی یک دروغ بزرگ 
خود را نگران جامعه ایران نش��ان داد! مهندس��ی جنگ 
رسانه ای از سوی غرب به خوبی اجرا می شود و با تحریک 
کردن احساسات مردم در شرایط سخت اقتصادی و القای 
اینکه با فیلتر شدن اینستاگرام، کسب و کار چندین میلیون 
نفر به مخاطره می افتد، به مقابله با این محدودسازی رفت. 
در طرف مقابل جمهوری اس��المی ایران سعی می کند با 
طرحی که از سوی مس��ئوالن دولتی مبنی بر حمایت از 

کسب و کارهای مجازی مطرح می شود، این نقشه غرب 
را نق��ش برآب کند. خود را به جای فرماندهان س��ایبری 
غرب قرار دهید و ببینید از یک سو بنگاه های شایعه پراکن 
محدود ش��ده اند و ترفند کس��ب و کارها هم به بن بست 
رسیده و از سوی دیگر اقبال به پلتفرمهای ایرانی زیاد شده؛ 
حاال بهترین موقعیت است تا روی یک نقطه ضعف دیگر 
ایرانیان دس��ت بگذارند و آن هم ماجرای س��وخته »تیک 
سوم« است. ایرانی ها که همیشه روی سرق اطالعات شان 
حس��اس بوده اند، این بار با یک پیام هشدارآمیز از سوی 
سپر امنیتی گوگل مواجه می شوند که براساس آن پلتفرم 
روبیکا یک بدافزار جاسوسی شناخته شده است! این اتفاق 
در حالی است که روبیکا طی چند وقت اخیر هیچ آپدیت 
جدیدی ارائه نکرده و براس��اس سطح دسترسی های ارائه 
شده، سطح دسترسی هایش به مراتب کمتر از پلتفرم هایی 
چون اینستاگرام و توئیتر و تیک تاک و فیس بوک است! 
حاال روبیکا از گوگل خواس��ته تا برای ادعایش، سند ارائه 
کند؛ درخواس��تی که قطعا هیچ گاه از سوی گوگل پاسخ 

داده نخواهد شد.

رئیس دیوان محاس��بات در تشریح عملکرد برنامه ششم 
توسعه در بخش سالمت، گفت: اهداف، شاخص و سنجه 
ه��ای کمی و کیفی مدنظر در برنامه هفتم باید به صورت 
صریح و در چارچوب اهداف قابل دس��ترس تدوین شود. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان 
محاسبات با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ش��ورای اس��المی، عملکرد تبصره »افزایش یک درصد 
مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 
۱4۰۱ ال��ی ۵ آبان ماه ۱4۰۱« و همچنین عملکرد برنامه 
ششم توس��عه در بخش سالمت و خانواده را تشریح کرد. 
در گزارش دیوان محاسبات کشور عنوان شده است که بر 

اساس قانون بودجه، در هر سال یک درصد به عنوان مالیات 
سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه 
می شود که باید به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد 
ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت 
و پایین تر و جامعه عشایری اختصاص یابد و پس از تحقق 
هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی 
و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق 
توسعه نیافته و… اقدام شود. در این بند قانونی تاکید شده 
است که هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و 
مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های 
مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و 

مانن��د آن و هزینه های اداری نظیر اقالم مصرفی اداری و 
تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع اس��ت. 
بررس��ی های دیوان محاسبات کش��ور حاکی است که در 
مجموع بیش از ۱3 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از محل این ماده قانونی پرداخت 
شده اس��ت. بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور اهداف 
اصلی این پرداخت ها به ش��رح ذیل بوده است:- سازمان 
بیمه س��المت: بابت اجرای تفاهم نامه پزشک خانواده و 
نظام ارجاع روستاییان و عش��ایر و شهرهای زیر ۲۰.۰۰۰ 
نف��ر- هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: 

بابت پرداخت بدهی های خرید واکسن کرونا.

از کسب وکار مجازی تا سرقت اطالعات؛

بذرپاش در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بازی غربی ها با روان ایرانی ها

تدوین احکام کارآمدتر و کمی در نظام سالمت کشور ضروری است


