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بانک مرک��زی طبق قوانین باید حس��اب های بانکی 
تمامی ش��رکت ها، نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های 
وابسته به دولت را به حساب واحد خزانه منتقل کرده و 

مانع از اتالف منابع عمومی شود...

  انتقال حساب شرکت های دولتی
 به خزانه در محاق

 بانک مرکزی حساب های بانکی 
متولی تمرکز حساب های دولتی است

اگرچه فقط ۹درصد متقاضیان واجد ش��رایط نهضت 
ملی مس��کن در چرخه دریافت خانه ق��رار دارند، آمار 

ثبت نامی ها جمعیت ۵.۵ میلیون نفری..

 تقاضای پنهان در بازار مسکن
 در حال شکل گیری است

  نقش مرد شماره یک اسرائیل 
در کانادا برای تخریب چهره ایران

ضعف مالی پاشنه آشيل بخش مسکن؛ 

چه کسانی »حامد اسماعيليون« را هدايت می کنند؟

موارد ابتال به آنفلوانزا 
۴۰ درصد افزایش یافت

 زبان ترازویي است که ناداني ان را سبک کند و خرد ان را سنگین نماید. امام علي)ع(
سرمقاله

یادداشت

تحریم دارویی نقض حقوق 
اولیه بشر است

شهریارحیدری ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
خودداری آمریکایی ها از 
اجرای قرار موقت دیوان 
دادگس��تری  بین المللی 
و اعم��ال تحری��م های 
مس��تمر علیه کش��ورمان نقص حقوق 
بش��ر است، واش��نگتن به طرق مختلف 
ایران را تحریم کرده و در این راس��تا از 
ظرفیت های بین المللی اس��تفاده کرده 
اس��ت. آمریکایی ها ابتدا ایران هراس��ی 
کرده و س��پس اعمال تحریم می کنند، 
این در حالی اس��ت که در مقابل رس��انه 
ها و افکار عمومی دنیا خودشان را مدافع 
حقوق بش��ر معرفی می کنن��د. به عنوان 
مثال دسترسی به دارو از موضوعات اولیه 
حقوق بشر محسوب می شود اما آمریکا 

در سال های گذشته خصوصا در...
ادامهدرصفحه���2

آژانس بین المللی بلندگوی 
استکبار علیه ایران شده است

محمدصالحجوکار ���
رئیسکمیس�یونام�ورداخلیکش�ورو

شوراهادرمجلس
اظهارات ضدایرانی مدیر 
بین المللی  آژان��س  کل 
ص��ورت  ب��ه  ان��رژی 
مستمر صورت می گیرد، 
متاس��فانه غربی ها درصدد جاسوسی در 
حوزه فعالیت های هس��ته ای کشورمان 
هس��تند لذا تمام موضع گیری ها بهانه 
ای اس��ت تا نسبت به توانمندی هایمان 
کاری  باشند.سیاس��ی  داش��ته  اش��راف 
گروسی مشهود اس��ت،در واقع تا زمانی 
که مذاکرات انجام می شود و آمریکایی 
ها س��کوت می کنن��د، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی هم سکوت می کند اما 
بالفاصله بعد از اینکه کاخ س��فید بحث 
مذاکرات را به بن بس��ت می کش��انند، 

گروسی ماموریتش شروع می شود و...
ادامهدرصفحه���2
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رئیس جمهور طرح اصالح الگوی کشت و نیز کشاورزی 
ق��راردادی را دو طرح مهم دولت ب��رای ارتقای جایگاه 
کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز حمایت از اقتصاد روستاها 
با به صرفه شدن کشاورزی عنوان کرد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، س��ید ابراهیم رئیس��ی صبح امروز دوشنبه در 
دیدار اعضای کمیسیون »کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیس��ت« مجلس شورای اس��المی، با اشاره به 
اهمیت و جایگاه کش��اورزی در توسعه و پیشرفت کشور 
و نیز تأمین استقالل و امنیت غذایی، امکانات موجود در 
کشور از جمله اراضی حاصلخیز گسترده و حتی آب مورد 
نیاز بخش کش��اورزی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با 
وجود کاهش نزوالت آسمانی، با مدیریت صحیح منابع 
موجود می توان به توسعه بیشتر بخش کشاورزی دست 
یاف��ت. رئیس جمهور اصالح الگوی کش��ت را از جمله 
برنامه های دولت برای بهره برداری بهتر از منابع موجود 
دانست و بر همکاری دولت و مجلس برای اجرای کامل 
این طرح تاکید کرد. رئیس جمهور توجه به اقتصاد روستا 
و به صرفه ش��دن آن را برای توسعه روستایی و افزایش 

تولید محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی ضروری 
دانس��ت و افزود: دولت مردمی ب��رای تحقق این مهم، 
اج��رای طرح کش��اورزی قراردادی را آغاز کرده اس��ت 
ک��ه می تواند با ارتقای ش��اخص های پیش بینی پذیری 
و اطمینان بخش��ی برای کش��اورزان، ب��ه رونق اقتصاد 
کشاورزی بینجامد. رئیس��ی بر اهمیت سرمایه گذاری و 
نظارت بر بخش های مختلف از تولید، تأمین تا توزیع و 
مصرف محصوالت کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: 
پرداخت خس��ارت به کش��اورزان در برابر خسارت های 
ناش��ی از بالیای طبیع��ی، ارتقای عملک��رد بیمه های 
محص��والت کش��اورزی، الیروبی و ارتق��ای بهره وری 
قنوات، احداث س��دها و آب بندها و ارائه تس��هیالت به 
کش��اورزان برای تأمین تجهی��زات، از اقدامات حمایتی 
مهمی اس��ت که دولت مردمی به اجرای آنها توجه ویژه 
دارد. آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینکه بن��ا به آمارها بیش 
از ۱۲ ه��زار عضو هیئت علمی در دانش��گاه ها و مراکز 
علمی و پژوهش��ی کش��اورزی داریم که سرمایه بزرگی 
برای کشور و کشاورزی کشور هستند، خاطرنشان کرد: 

ارتقای بهره وری در کش��ور حلقه مفقوده بوده، لذا دولت 
مردمی با جدیت به دنبال برقراری پیوند و همکاری مؤثر 
علم پایه میان بخش های مختلف تولیدی با بخش های 
مرتبط دانشگاهی است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
دولت در تدوین بودجه س��ال ۱۴۰۲ و نیز برنامه ۵ ساله 
هفتم، به ارتقای جایگاه کشاورزی به عنوان یک اولویت 
نگاه می کند، به نماین��دگان مجلس نیز توصیه کرد که 
همین نگاه را در بررس��ی و تصویب این دو الیحه دنبال 
کنند. رئیس��ی افزایش صادرات محصوالت کشاورزی با 
تس��هیل ش��رایط و نیز کمک به بازاریابی، تالش برای 
رفع مش��کالت در زمینه تأمین نهاده های دامی به ویژه 
برای دامداران کوچک و عش��ایر، امهال و ایجاد شرایط 
پذیرش درخواست استمهال تسهیالت کشاورزی برای 
کشاورزان آس��یب دیده از بالیای طبیعی، کمک به رفع 
مشکالت و رونق یافتن شیالت و آبزی پروری و احیای 
بخش حمایت از کشت پنبه و دانه های روغنی را از دیگر 
برنامه ه��ای دولت ب��رای ایجاد رون��ق و ارتقای جایگاه 

کشاورزی در اقتصاد کشور عنوان کرد.

یک روز مانده به انتخابات پارلمانی اس��رائیل بس��یاری از 
ساکنان سرزمین های اش��غالی با حمله به نتانیاهو، وی را 
یک دروغگوی حقیر خوانده اند. نتانیاهو نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی ادعا کرده که در انتخابات پارلمانی پیش رو 
پیروز میدان است. اما نظرات رأی دهندگان صهیونیست در 
رابطه با نتانیاهو چیز دیگری است! نتانیاهو در توئیتی نوشته 
است: »رای به آیلت شاکد )کاندیدی حزب خانه یهود( برابر 
است با رأی به پا گذاشتن روی حق. این انتخابات حساس تر 
از همیشه است، نباید حتی یک رأی را به جناح چپ داد و آن 

را به هدر داد! ما فقط به حزب لیکود رأی می دهیم که جلوی 
دولت چپ گرای الپید را بگیرد.« یکی از ساکنان سرزمین های 
اشغالی در واکنش به این توئیت نتانیاهو نوشته است: »کسی 
که حق را از بین می برد شما هستید. شما ۲۰۰ برابر بیشتر 
از الپی��د حمایت خود را از راه حل دو دولتی اعالم کرده اید. 
شما ۱۰۰۰ فلسطینی را در ماجرای گیلعاد شالیط آزاد کردید 
با وجود اینکه نوشتید صحبت با فلسطینی ها ممنوع است. 
رکود در ساخت و ساز شهرک ها در دولت شما کاماًل مشهود 
بود. شما هیچ تغییری در سیستم قضائی ایجاد نکردید. شما 

راست گرا نیستید شما یک دروغگوی حقیر هستید.« نتانیاهو 
در توییتی دیگر ادعای تشکیل یک دولت راست گرای قوی 
را کرده است. او نوشته اس��ت: »درصد رأی دادن در راست 
گراها کمتر از درصد رأی دادن در چپ گراهاست. طرفداران 
لیکود بیدار شوید و بروید رأی بدهید! اگر نروید و رأی ندهید 
ما دوباره الپید و اخوان المسلمین را خواهیم داشت. ما دوباره 
شاهد افزایش قیمت های افسارگسیخته خواهیم بود، کشور 
)رژیم جعلی اس��رائیل( ما فلسطینی خواهد شد و تروریسم 

رواج بیشتری خواهد داشت. 

اصالح الگوی کشت طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی است

نتانیاهو یک دروغگوی حقیر است

رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس:

کاربران صهیونیست در توییتر:

نماینده آمریکا در امور ایران امروز اعالم کرد: همه قبول 
دارند که راه حل بلندمدت با تهران دیپلماتیک اس��ت. به 
گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، »رابرت مالی« نماینده 
آمریکا در امور ایران امروز دوشنبه در سخنانی اعالم کرد: 
همه قبول دارند که راه حل بلندمدت با تهران دیپلماتیک 
اس��ت. نماینده آمریکا در امور ایران در این باره ادامه داد: 
برخالف آنچه دولت قبلی آمریکا شاهد بود، در مورد تهران 
با اروپایی ها موافقیم. ما در حال تالش برای بازگرداندن 
س��ریع ۳ آمریکایی بازداشت شده در ایران هستیم و این 
یک اولویت برای دولت »بایدن« اس��ت. وی بی اشاره به 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از سوی 
دولت پیشین این کشور در خروح یکجانبه از توافق هسته 
ای س��ال ۲۰۱۵ با ایران با طرح ادعائی مضحک مدعی 

شد: ما به دنبال توافق هسته ای با ایران بودیم که ما را از 
مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده آن بازدارد! پیگیری 
آمریکا برای توافق هس��ته ای با ای��ران مانع از رویارویی 
با فعالیت های بی ثبات کننده این کش��ور نیست!»رابرت 
مالی« بر خالف قوانین بین المللی در خصوص لزوم عدم 
مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، با اتخاذ موضعی 
مداخله جویانه در قبال اغتشاش��ات پراکنده در ایران ادعا 
کرد: ما از حقوق اولی��ه معترضان حمایت می  کنیم! این 
ایرانیان هستند که درباره جنبش مردمی تصمیم گیری می  
کنند و نه آمریکا! در شرایطی که گفتگوهای هسته ای با 
ایران به دلیل کارش��کنی های طرف های غربی به ویژه 
واشنگتن متوقف شده است، نماینده آمریکا در امور ایران 
بامداد شنبه هفته جاری با انتشار پستی در حساب توئیتری 

خود به طرح ادعاهای مداخله گرایانه علیه تحوالت داخلی 
ایران پرداخت. راب��رت مالی در ادعای ضدایرانی خود که 
مرتبط با گفتگو با خبرگزاری فرانس��ه بود، گفت: پیام ما 
به ایران س��اده است: کش��تار مردم خود را متوقف کرده 
و از انتقال هواپیماهای بدون سرنش��ین به روس��یه برای 
کشتن اوکراینی ها خودداری کنید! اظهارات نماینده ویژه 
آمریکا علیه ایران در حالی است که همواره گزارش هایی 
از برخوردهای وحش��یانه پلیس آمریکا با مردم و زندانیان 
در این کش��ور منتشر می ش��ود. اخیراً خبرگزاری فرانسه 
در گزارش��ی در مورد وضعیت زندانیان مسلمان در ایالت 
آالس��کا اعالم کرده بود که مسئوالن زندان اغلب آنها را 
گرسنه نگه می دارند و در ماه رمضان نیز به آنها غذاهایی 

می دهند که از گوشت خوک تهیه می شود.

رابرت مالی: راه حل بلندمدت با ایران دیپلماتیک است

معاون اول رئیس جمه��ور گفت: امروز به نقطه ای از 
بازدارندگی رسیده ایم که دیگر نمی توانند کشور ما را 
تهدید نظامی کنند و امروز گزینه نظامی نه روی میز 
دشمن است و نه زیرمیز. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
محمد مخبر در نهمین همایش ملی پدافند غیرعامل با 
بیان اینکه هیچ دستگاه، نهاد و مجموعه ای نیست که 
در قبال پدافند غیرعامل مسئولیت و وظایفی نداشته 
باشد، اظهار داشت: از یک بخش خصوصی کوچک تا 
دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه همگی نسبت به 
پدافند غیرعامل مسئولیت دارند چرا که امروز تهدیدات 
متن��وع ش��ده و هر چقدر ک��ه تکنول��وژی و فناوری 
پیش��رفت می کند، تهدیدات نیز متنوع تر و پیچیده تر 
می ش��وند که این امر اقتضا می کند س��ازمان پدافند 
غیرعامل به روز رس��انی خ��ود را به صورت لحظه ای 
انجام دهد. وی افزود: امروز کش��ورها به سمت دولت 
الکترونیک و هوشمندسازی خدمات حرکت می کنند 
که فرصت بزرگی در راس��تای شفاف سازی، مقابله با 
فساد، افزایش خدمت رسانی و باال رفتن رضایتمندی 
مردم است اما در مقابل، این موضوع تهدیداتی را نیز 
هم��راه خود دارد چرا که ممکن اس��ت در یک لحظه 
سامانه های خدمات رس��ان دچار اختالل شده و روند 

خدمت رسانی متوقف شود. معاون اول رئیس جمهور 
با بیان اینکه برخی تهدیدات که مردم محور هستند از 
حساسیت بسیار باالیی برخوردارند، تصریح کرد: وقتی 
تهدیدات به سمت مردم می رود اهمیت آن بسیار باال 
است و اولویت فوق العاده ای در حوزه پدافند غیرعامل 
پیدا می کند که ضرورت دارد برای پیشگیری و مقابله 
با این گونه تهدیدات برنامه ریزی جدی صورت گیرد. 
مخب��ر با بیان اینک��ه برخی تهدی��دات اقتصادمحور 
هستند، افزود: با درایت رهبر معظم انقالب چندسالی 
است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده 
و اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مصادیق بارز پدافند 
غیرعامل در دس��تور کار نظام قرار دارد. وی ادامه داد: 
امنیت در حوزه هایی چون غذا و تأمین دارو و درمان از 
دیگر محورهای مورد تأکید در اقتصاد مقاومتی است 
وباید نسبت به این نکته اهتمام داشته باشیم که نباید 
اداره و تأمین نیازهای کشور به ارز بیگانه وابسته باشد 
از همین روی همواره بر قطع وابستگی بودجه کشور 
به نفت و ارز خارج��ی تأکید داریم. معاون اول رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه باید آسیب پذیری اقتصاد خود 
از ناحیه دش��من را به حداقل ممکن برس��انیم، گفت: 
اگر نتوانیم اقتصاد کش��ور را به استحکام قابل قبولی 

برسانیم تهدیدات و مسائلی که از سوی دشمن برای 
ما ایجاد می شود می تواند مشکالتی برای ما به وجود 
آورد. مخبر گفت: در سال های گذشته آمریکا همواره 
مل��ت ایران را با گزینه نظامی تهدید می کرد اما امروز 
به نقطه ای از بازدارندگی رسیده ایم که دیگر نمی توانند 
کش��ور ما را تهدید نظامی کنند و امروز گزینه نظامی 
نه روی میز دش��من است و نه زیر میز. وی ادامه داد: 
متأس��فانه هنوز در بخش هایی از مس��ائل اقتصادی 
مش��کالتی داریم و به نقطه بازدارندگی دس��ت پیدا 
نکرده ایم که الزم است با تقویت بنیه اقتصادی کشور، 
زمینه بروز آسیب در اقتصاد را مسدود کنیم. معاون اول 
رئیس جمهور با یادآوری ش��رایط اقتصادی در زمان 
آغاز به کار دولت سیزدهم گفت: در ابتدای این دولت، 
تصویر اقتصاد کش��ور تهدید بود و در آن زمان ذخایر 
کاالهای اساسی بسیار پایین بود و امکان فروش نفت 
و دستیابی به درآمدها میسر نبود به طوری که فروش 
نف��ت حتی کفاف مخارج جاریه را ه��م نمی داد اما با 
تالش ها و همت دولت سیزدهم هم به فروش نفت و 
هم جابجایی پول و هم تولید و واردات واکسن دست 
یافتیم و خوش��بختانه میزان ذخایر در برخی از کاالها 

نظیر گندم و ذرت به ۱۵۰ درصد رسیده است. 

امروز گزینه نظامی نه روی میز دشمن است و نه زیرمیز
مخبر در همایش ملی پدافند غیرعامل:
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ايران و جهان

تحریم دارویی نقض حقوق اولیه بشر 
است
ادامهازصفحهیک ���

...دوران کرون��ا تحریم ه��ای داوریی اعمال 
کرد که نش��ان می دهد سیاس��تمداران کاخ 
س��فید ابتدایی ترین مولفه های حقوق بشر 
را رعایت نمی کنند. امروزه برخی داروها نیاز 
بیماران خاص کش��ورمان اس��ت اما به گونه 
ای از س��وی واش��نگتن سیاست گذاری شده 
که موجب آس��یب جدی این بیماران ش��ود. 
وزارتخان��ه های ام��ور خارجه و بهداش��ت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی باید تالش کنند 
در مجامع بین المللی این اقدام آمریکایی ها 
را محکوم کنند، متاسفانه خودداری آمریکایی 
ها از اج��رای قرار موقت دی��وان بین المللی 
دادگس��تری و عدم واکن��ش این نهاد ضعف 
بزرگی محس��وب ش��ده و نش��ان می دهد 
نهاده��ای بین المللی از نظ��ر مالی به آمریکا 

وابسته هستند.

آژانس بین المللی بلندگوی استکبار 
علیه ایران شده است

ادامهازصفحهیک ���
...به بلندگوی اس��تکبار جهان��ی تبدیل می 
شود.در شرایط فعلی آمریکایی ها به صورت 
پنهانی و با  واس��طه پیام ارسال می کنند اما 
موضع را علنی نمی کنند؛ این مهم در حالی 
است که حرفش��ان امروز از سوی  مدیر کل 
آژان��س بین المللی انرژی بیان می ش��ود که 
نش��ان دهنده وابستگی گروس��ی به قدرت 
های بزرگ مانند آمریکا و دیگر کش��ورهای 
غربی اس��ت.بدون ش��ک اظهارات مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی در خصوص فعالیت 
های هسته ای کشورمان هیچ سندیتی ندارد 
زیرا ایران در چارچ��وب مقررات فعالیت می 
کند.مس��ئوالن نهاد بین المللی مانند آژانس 
بین المللی انرژی باید دست از نفاق و دورویی 

بردارند.

۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم تروریستی 
شاهچراغ دستگیر شدند

وزارت اطالعات در بیانیه ای اعالم کرد: ۶ نفر 
از عوامل پش��تیبانی تیم جنایتکار تروریستی 
حرم مطهر شاهچراغ )ع( شناسایی و بازداشت 
ش��دند. به گزارش »عصر ایرانی��ان«، وزارت 
اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد که ۶ نفر 
از عوامل پش��تیبانی تیم جنایتکار تروریستی 
حرم مطهر شاهچراغ )ع( شناسایی و بازداشت 
ش��دند. متن اطالعیه رواب��ط عمومی وزارت 
اطالعات به شرح زیر است: به استحضار ملت 
شریف ایران می رساند؛ با الطاف الهی و عنایات 
اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم الس��الم( 
و ادعیه ی مردم مؤمن، ب��ه ویژه خانواده های 
دلس��وخته ش��هدای فاجعه ی تروریستی حرم 
حضرت احمدبن موس��ی )علیهم السالم(، در 
عملیاتی پیچیده و با همکاری مردم هوش��یار 
و با بصیرت ایران اسالمی، عنصر دوم عملیاتی 
و ۶ نف��ر از عوامل پش��تیبانی تی��م جنایتکار 
تروریستی آن حرم مطهر شناسایی و بازداشت 
شدند. اطالعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت 

سرافراز ایران اسالمی خواهد رسید.

روسیه پادزهر تحریم های غرب را 
یافته است

وزی��ر دارایی روس��یه اعالم کرد این کش��ور 
توانسته راهکار مقابله با تحریم های غرب را 
پیدا کند. به گزارش تاس، »آنتون سیلوانوف« 
وزیر دارایی روس��یه مجموعه اقداماتی را که 
وزارت دارایی روسیه برای پاسخ به فشار تحریم 
های غرب بر روسیه انجام داده است، را مورد 
ستایش قرار داد و گفت: روسیه توانسته است 
در برابر تحریم های اقتصادی غرب پادزهری 
پی��دا کند. وزیر دارایی روس��یه در ادامه تاکید 
کرد که دستاورد مش��ترک، به ویژه دروزارت 
دارایی روس��یه این است که طیف وسیعی از 
اقدامات به منظور پاسخ گویی به این وضعیت 
دش��وار در پیش گرفته شد. س��یلوانوف ادامه 
داد: ما از پیش یک برنامه تقریبی از اقدامات، 
ی��ک برنامه تصمیم گیری در مورد چگونگی 
ساختن اقتصاد و امور مالی خود را داشته ایم. 
بنا به تاکید س��یلوانوف، روسیه توانسته است 
با تحریم ها مقابله کند. وزیر دارایی روس��یه 
افزود: ما پیش از این یاد گرفته ایم که چگونه 
ب��ه محدودیت هایی که باید ب��ا آن ها زندگی 
کنیم، پاس��خ دهیم و پادزه��ری در برابر این 

تحریم ها یافته ایم.

تحریم های جدید کانادا علیه ایران
کان��ادا از تحریم ۴ فرد و ۲ نه��اد ایرانی به 
بهانه نقض حقوق بش��ر خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، دولت کانادا در ادامه 
مواض��ع خصمانه خ��ود علیه ته��ران امروز 
اع��الم ک��رد که تحری��م های��ی را علیه ۴ 
ف��رد و ۲ نهاد ایرانی اعمال کرده اس��ت. در 
بیانی��ه صادره از س��وی وزارت خارجه کانادا 
در این خصوص آمده اس��ت که محدودیت 
های اعمالی ام��روز چهارمین ُدور از تحریم 
های این کشور علیه تهران به شمار می آید. 
بر اس��اس بیانیه وزارت خارجه کانادا، مرکز 
آموزشی جامعة المصطفی العالمیه و نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران ۲ نهادی 
هستند که تحریم شده اند. همچنین، حسین 
رحیمی، احمد فاضلیان، اس��داهلل جعفری و 
سید مرتضی موس��وی افراد تحریم شده به 
ش��مار می روند. پیشتر نیز این کشور اعالم 
کرد که ۱۰ ش��خص و نهاد ایرانی را تحریم 
کرده اس��ت. وزارت خارجه کانادا با انتش��ار 
بیانی��ه ای در این ارتباط گفته بود: ۶ فرد و ۴ 
نهاد جمهوری اسالمی ایران به دلیل نقض 
حقوق بشر در فهرس��ت تحریم قرار گرفته 
اند. اس��امی نهادها و افرادی که در فهرست 
تحریم های کانادا ق��رار گرفته بودند به این 
ش��رح اعالم ش��ده بود: خبرگزاری فارس، 
ش��ورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، حشمت اهلل 
فالحت پیشه، محمد کرمی، صغری خدادای، 
عزت اهلل ضرغامی، سید مجید میراحمدی و 
عباس علی کدخدای��ی. وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران نی��ز چندی پیش 
اعالم کرد وف��ق مصوبات مراج��ع ذیربط، 
در چارچ��وب قواع��د حقوق��ی مرتب��ط و 
س��ازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان 
عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اش��خاص 
بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در 
حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، 
ترویج و تحریک به تروریس��م، خش��ونت و 
نف��رت پراکنی و نقض حقوق بش��ر تحریم 

می کند.

انتخابات به رژیم صهیونیستی 
مشروعیت نمی بخشد

سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی »حماس« 
با تاکی��د بر اینکه رژیم صهیونیس��تی دچار 
فروپاشی از داخل شده است، افزود: انتخابات 
ب��ه این رژیم مش��روعیت نمی بخش��د. به 
گزارش العهد، عبداللطیف القانوع سخنگوی 
جنبش مقاومت اسالمی »حماس« با تاکید 
بر اینکه رژیم صهیونیس��تی دچار فروپاشی 
داخلی ش��ده اس��ت، افزود: انتخابات به این 
رژیم مش��روعیت نمی بخش��د. وی با بیان 
اینک��ه همه احزاب سیاس��ی دش��من ملت 
فلسطین هستند، افزود: انتخابات نمی تواند 
به رژیم صهیونیس��تی مشروعیت ببخشد و 
ای��ن رژیم، با هم��ه مولفه ه��ای اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی اش، به عنوان یک اشغالگر 
در س��رزمین فلس��طین باقی خواه��د ماند. 
س��خنگوی جنبش حماس بر حق مش��روع 
ملت فلس��طین ب��رای مقابله ب��ا طرح های 
افراطی مس��ئوالن صهیونیس��ت و کش��تار 
فلس��طینیان تاکید کرد. انتخاب��ات پارلمانی 
رژیم صهیونیستی در حالی برگزار خواهد شد 
که نظرسنجی ها حاکی از پیروزی شکننده 
اردوگاه راس��تگرایان )اردوگاه لیک��ود و هم 
پیمانانش( در برابر اردوگاه رقیب به رهبری 
یائیر الپید نخس��ت وزیر، بن��ی گانس وزیر 

جنگ کنونی این رژیم در آن است.

نیروی دریایی سپاه یک نفتکش 
خارجی را در خلیج فارس توقیف کرد

فرمان��ده منطقه یک��م نیروی دریایی س��پاه 
پاسداران گفت: بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت 
قاچاق از نوع گازوئیل در خلیج فارس کشف و 
توقیف شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار 
عباس غالم شاهی فرمانده منطقه یکم نیروی 
دریایی س��پاه، اظهار داشت: کشف و توقیف 
ش��ناور حامل قاچاق سوخت در این مرحله با 
رصد و اش��راف اطالعاتی هوشمندانه توسط 
رزمن��دگان منطقه یکم نیروی دریایی س��پاه 
پاس��داران در موقعیت آبراه تنگه هرمز از یک 
نفتکش متعلق به یک کش��ور خارجی انجام 
شد. وی با اش��اره به اینکه نفتکش مذکور با 
هماهنگی مقام قضائی توقیف ش��ده اس��ت، 
گف��ت: در این رابط��ه ۲۱ نفر خدمه نفتکش 
متخلف دستگیر و به مقام قضائی ارجاع شدند. 
سردار غالم شاهی افزود: این نفتکش، سر شبکه 
یک باند قاچاق سازمان یافته است که سوخت 
را از شناورهای سبک دریافت می کرد. فرمانده 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: 
این نفتکش متخلف تحت نظر رصد اطالعاتی 
هوشمندانه قرار داشت و بعد از تحویل کامل 
سوخت قاچاق از ش��ناورها، توسط دالوران از 
جان گذشته منطقه یکم نیروی دریایی سپاه 
توقیف گردید. دریادار دوم غالم ش��اهی افزود: 
حجم س��وخت قاچاق در این نفتکش معادل 
حدود ۱۱۰ ش��ناور س��بک و پنج هزار و ۵۰۰ 

وانت نیسان تخمین زده می شود. 

اخبار

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
معرفی آرمان علی وردی شناساندن آرمان 
انقالب اس��المی اس��ت. آرمان علی وردی 
همان جوان آرمان انقالب اس��المی است. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، سعید جلیلی 
در دیدار با خانواده شهید آرمان علی وردی، 
بی��ان کرد: آرمان انقالب اس��المی رویش 
جوانان��ی چون ش��هید علی وردی اس��ت. 
حمل��ه به آرم��ان عزیز با وحش��یانه ترین 
شکل، نشان سرخوردگی دشمن از بالندگی 

آرمان انقالب اسالمی است. وی ادامه داد: 
بروز آرمان های انقالب اسالمی در جوانان 
دهه هش��تادی چنان خشمی را در دشمن 
برانگیخته اس��ت که تمام خش��م و کینه 
خود را در انتقام از آرمان بروز دادند. هدف 
قراردادن شهید علی وردی نشانه شکست 
خ��وردن از آرمان ه��ای انقالب اس��المی 
و وجود آرمان های دهه هش��تادی نش��انه 
حیات و تداوم انقالب اس��المی است. این 
شهادت نمادی از مظلومیت و در عین حال 

س��ربلندی انقالب اسالمی اس��ت. جلیلی 
خاطرنشان کرد: دولت های استکباری که 
تمام قدرت آن ها در س��الح جنگی، فشار 
اقتصادی و ابزار رس��انه ای اس��ت در برابر 
ملتی ایس��تاده اند که قدرت آن ها جوانانی 
چون آرمان است که با تمام وجود دربرابر 
تمام دنیای آن ها ایستاده اند. دشمن بیش 
از چهل س��ال ب��رای آرمان زدایی تالش 
کرد، ام��روز با جوانانی روبروس��ت که نه 
تنها اس��م آن ه��ا بلکه تمام وج��ود آن ها 

مملو از آرمان های انقالب اس��المی است. 
وی تاکید ک��رد: معرفی آرمان علی وردی 
شناس��اندن آرمان انقالب اس��المی است. 
آرم��ان عل��ی وردی همان ج��وان آرمان 
انقالب اسالمی است، جوان دهه هشتادی 
که قدرت ایمان را به دست خود دشمن در 
یازده ثانیه به رخ تمام جهانیان می کش��د، 
همچن��ان که ش��هید حججی به دس��ت 
خود دش��من در چندثانیه اقتدار و عظمت 
جوان دهه هفتادی را به رخ جهان کش��ید. 

جوانی که در هجوم س��نگین لشگرهای 
س��ایبری و تیپ های ماهواره ای مرعوب 
نمی ش��ود، مقهور نمی ش��ود و با قدرت و 
ش��کوه می ایس��تد. اگر ش��هدای حرم در 
حلب و شام دربرابر مزدوران آمریکا و رژیم 
صهیونیست می ایستادند و »کلنا عباسک« 
می گفتن��د، آرمان در کوچ��ه خیابان های 
ته��ران دربرابر آن ها مردان��ه فریاد »واهلل 
إن قطعت�م یمین�ی * إنی أحامی أبدا عن 

دینی« را در عمل نشان داد.

بروز آرمان های انقالب  در دهه هشتادی ها دشمن را خشمگین کرده است
سعید جلیلی:

 نقش مرد شماره یک اسرائیل در کانادا برای تخریب چهره ایران
چه کسانی »حامد اسماعیلیون« را هدایت می کنند؟

این روزها فعالیت های حامد اسماعلیون شدت 
گرفته و پس از فوت مهسا امینی ارتباطش با 
گروهک منافقین عیان شده است، ارتباطی که 
برای امروز و دیروز نیس��ت و نشان از دوستی 
تنگاتنگ اسماعیلیون با گروهک منافقین دارد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«؛ حامد اسماعیلیون 
پیش از ماج��رای پرواز ۷۵۲ ک��ه منجر به از 
دس��ت دادن همسر و فرزندش شد، به عنوان 
یک نویس��نده در ایران شناخته شده بود. وی 
بعد از خاک سپاری همسر و فرزندش در ایران 
و خروجش از کشور شروع به انتشار متن های 
تند علیه جمهوری اسالمی کرد و مصاحبه های 
تندی را نیز با رس��انه های معاند فارسی زبان از 
جمله ایران اینترنش��نال انجام داد، که بسیاری 
این رفت��ارش را حاصل داغ فرزند و همس��ر 
دانس��تند و با آن همدلی کردند، اما این روزها 
فعالیت های حامد اسماعیلیون شدت گرفته و 
پس از فوت مهسا امینی ارتباطش با گروهک 
منافقین بشکل قابل توجهی عیان شد. اخیرا 
اس��نادی از قضا توسط گروه های خارج نشین 
منتشر شد که ارتباط اسماعیلیون با گروهک 
تروریستی منافقین را نشان می دهد. این اسناد 
نش��ان می دهد ارتباط حامد اسماعیلیون با دار 
و دس��ته رجوی گویا خیلی دور از این س��الها 
کلید خ��ورده و برای امروز و دیروز نیس��ت و 
اتفاقا همین اس��ناد نشان از دوستی تنگاتنگ 
اسماعیلیون با گروهک منافقین است. در تاریخ 

۲۳ مهرم��اه ۱۴۰۱، کارزاری اینترنتی، خطاب 
به سران کشورهای گروه ۷ ایجاد شد که این 
کارزار با اشاره به اعتراضات یک  ماهه در ایران، 
از وزرای خارج��ه  بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، 
آلمان، فرانسه و ایتالیا خواسته تا در اعتراض به 
رفتار ایران نسبت به معترضان، سفرای ایران و 
نمایندگان آن در سازمان های بین المللی واقع در 
این کشورها را اخراج کند و همچنین خواسته 
دیگر ای��ن کارزار، درخواس��ت از تهران برای 
آزادی زندانیان سیاسی است. باید دانست این 
پتیشن در ظاهر به اسم حامد اسماعیلیون است، 
اما ش��روع کننده آن فردی  اس��ت به نام کاوه 
شهروز که وکالت حامد اسماعیلیون را برعهده 

دارد و ب��ه گفته برخی به س��ازمان مجاهدین 
خلق نیز نزدیک است. حال اینکه گفته می شود 
کاوه ش��هروز به گروهک تروریستی منافقین 
نزدیک اس��ت از کج��ا می اید هم نیز س��اده 
است. وی وکیل مشترک حامد اسماعیلیون و 
مریم رجوی است. در واقع حامد اسماعیلیون 
در صفحه مجازی خ��ود از کارزار این کمپین 
»اخراج دیپلمات های ایرانی و آزادی زندانیان 
سیاس��ی در ایران« حمای��ت همه جانبه کرده 
اس��ت، کارزاری که سعی بر مشروعیت زدایی 
از سیاس��ت خارجی ایران دارد. کمپینی که به 
معنای بستن »درهای دیپلماسی« و بازکردن 
»درهای جنگ« اس��ت. در واقع این نش��ان 

از ای��ن دارد ک��ه مواضع روزه��ای اخیر حامد 
اسماعیلیون تحت تاثیر فعالیت »کاوه شهروز« 
است. کاوه ش��هروز یک وکیل مقیم کانادا و 
مدیر برنامه های حامد اس��ماعیلیون است که 
ظاهرا کامال اسماعیلیون را مدیریت می کند. 
یکی از رادیکال ترین ایران ستیزان که مقاالت 
متعددی در تش��ویق جهان به تحریم و فشار 
بر ایران دارد. او دانش آموخته دانشگاه تورنتو 
و ش��اگرد » اروین کاتلر« است که رابطه آنها 
)کاوه ش��هروز و اروین کاتلر( فراتر از اس��تاد و 
شاگرد است و عمال مراد و مرید هستند. کاوه 
شهروز در سال ۲۰۱۴ می گوید »من الگوهای 
خیلی کمی دارم، اروین کاتلر اولین الگوی من 

است!«. یا وقتی عکس مشترکی با کاتلر منتشر 
می کند، در وصف او می گوید »مربی، متحد و 
اگر جرات کنم دوست!«. اروین کاتلر دادستان 
و وزیر دادگس��تری سابق کانادا است، یکی از 
قدرتمندترین افراد البی اس��رائیل در جهان! و 
مرد شماره یک اسرائیل در کانادا. وی از حامیان 
اصل��ی حمله نظامی به ایران و از همه مهمتر 
آغاز کننده کمپین خروج س��ازمان مجاهدین 
خلق از لیست تروریستی آمریکا، سخنران ثابت 
نشست های منافقین از پاریس و کانادا تا آلبانی 
و البته وکیل گروهک منافقین! اصال پیچیده 
نیس��ت که وکیل و مدیر برنام��ه های حامد 
اسماعیلیون نوچه وکیل صهیونیست سازمان 
منافقین و از نزدیکان مریم رجوی اس��ت. در 
واقع باید دانس��ت او همانند دیگر اپوزیسیون 
خارج کش��ور، شغل دشمنی با ملت و دولت را 
برای خود دست و پا کرده است و این پتیشنی 
که مردم به اس��م حامد اسماعیلیون داغدار و 
به امید »فردای آزاد« امضا می کنند کلمه به 
کلمه توسط کسانی نوشته شده است که سال 
ها در کنار رجوی به دنبال بمباران ایران بوده 
ان��د و دیگر آن مرد ترحم برانگیزی که روزی 
بظاهر پرچمدار »دادخواهی« بود مرده است و 
ما امروز با یک خون خواه روبرو هس��تیم که 
با خون همس��ر و فرزندش و از راه دشمنی با 
مردم ایران کاسبی می  کند و به دنبال کسب 

قدرت است.

 اگر کره جنوبی مدیریت بلد بود در یک جشن این همه کشته نمی داد 
سخنگوی وزارت خارجه:

س��خنگوی وزارت خارجه گفت: کره جنوبی نمی تواند در 
خصوص اغتشاش��ات به ای��ران درس مدیریت بدهد؛ اگر 
مدیریت بلد بودند یک جش��ن در س��ئول این همه کشته 
نم��ی داد. به »عص��ر ایرانیان«، ناصر کنعانی س��خنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در نشس��ت 
هفتگی با خبرنگاران به تش��ریح آخرین تحوالت در حوزه 
سیاست خارجی پرداخت.وی در ابتدای این نشست خبری 
با اشاره به جنایت تروریس��تی تلخ رخ داده در حرم مطهر 
ش��اهچراغ گفت: از جانب خودم و همه خدمتگزاران ملت 
ش��ریف ایران در دستگاه دیپلماس��ی بار دیگر این حمله 
تروریس��تی و جنایتکارانه را محکوم می کنم. س��خنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: این حادثه تلخ و ش��هادت جمعی 
از فرزن��دان ایران زمین را به محضر مقام معظم رهبری و 
آحاد ملت ش��ریف ایران و خانواده های داغدار این عزیزان 
تس��لیت می گویم و از خدا ب��رای خانواده های داغدار صبر 
و اجر و برای عزیزان از دس��ت رفته عل��و درجات و برای 
مجروحان شفای عاجل مسئلت می کنم. قلب ایرانیان این 
روزها با خانواده ش��هدا و آرتین است. کودک معصومی که 
در اوج معصومیت با چش��مان معص��وم و کودکانه در این 
جنایت مرگبار ش��اهد از دس��ت دادن پدر، مادر و برادر ۱۱ 
ساله اش بوده است. وی ادامه داد: آنهایی که خود را مدعی 
باغ نشینی و دیگران را جنگل نشین می دانند زبان به کام 
گرفته و حمایت از حقوق زن، حقوق بش��ر و کودک را به 
فراموشی سپرده اند و با واژه های دوگانه مطالبی را اظهار و 
از کنار آن به سادگی عبور می کنند و نقش خود را در دامن 
زدن به خشونت و اغتشاش و تحریک و ایجاد زمینه برای 
اینگونه اقدامات تروریستی و تلخ به فراموشی می سپرند و 
مس��ئولیت خود را در این زمینه نادیده می گیرند.کنعانی به 
روح مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی درود و سالم فرستاد و 
گفت: اگر نقش برجسته ایران و این سردار نامدار در مبارزه 
با تروریسم داعشی نبود کشورهای مدعی حقوق بشر تا این 
زمان درگیر جنایات ناشی از این جریان تروریستی بودند و 
نقش برجسته ایران و نقش این سردار بزرگ ایرانی در دور 
کردن این تهدید بزرگ از روی سر جامعه ایرانی در تاریخ 
ثبت خواهد ش��د و آزادگان جهانی حتما نقش ایران و این 

سردار ایرانی را به یاد خواهند سپرد.
اظهاراتمداخلهجویانهوتوأمبانفاقودروغگویی ���

س��خنگوی دستگاه دیپلماسی در پاس��خ به سؤالی درباره 
مداخالت کش��ورهای غرب��ی در اوضاع داخل��ی ایران و 
بیانی��ه ۱۲ وزیر خارجه غربی و کانادا بیان کرد: متاس��فانه 
در ط��ول تحوالت اخیر در ایران ش��اهد اظهارات مداخله 
جویانه و اقدامات غیرس��ازنده و غیرمس��ئوالنه بودیم که 
عمال درخواس��ت های مسالمت جویانه بخش��ی از اقشار 
جامعه فهیم ایرانی را با اقدامات نسنجیده و تحریک آمیز 
خود به اغتش��اش و آشوب کشاندند و شرایط نامناسبی را 
ایجاد کردند که حتی زمینه برای شنیدن صدای افرادی که 
دارای دیدگا ه های مسالمت آمیز بودند تغییر دادند و زمینه را 
برای نقش آفرینی خشونت طلبان فراهم کردند. مبنای این 
مداخالت را حمایت از حقوق زن و حقوق اقلیت ها قرار دادند.

وی گفت: در ایران اقلیت ها موضوعیت ندارد و اقوام ایرانی 
حضور دارند که همه بخشی از جامعه بزرگ ایران تاریخی 
و تمدنی هستند. اجزای اصیل جامعه بزرگ ایرانی هستند. 
از حق��وق زنان و دفاع از این حقوق صحبت می کنند. این 
گونه اظهارات مداخله جویانه و توام با نفاق و دروغگویی و 
دورویی است.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: آنهایی که 
از حقوق زنان صحبت می کنند چرا در ارتباط با تحریم های 
یکجانبه دولت آمریکا و همراهی اطاعت پذیر اروپا از این 
تحریم ها توجه نکردند که تحریم های بدون تبعیض علیه 
فرد فرد مردم ایران ش��امل زنان، دختران و کودکان ایرانی 
شده   اس��ت. در کجای این تحریم های بی سابقه آمریکا 
مقامات اروپایی در کجا اشاره کردند که در این تحریم های 
بدون تبعیض زنان و کودکان ایرانی هم در معرض همین 

تحریم ها هستند.
کنعان��ی افزود: ادعاه��ای امروز آنها توأم با نفاق اس��ت و 
اظه��ارات آنها درباره زنان و اق��وام ایرانی غیرواقع بینانه و 
منطبق با حقایق ایران نیست. حقوق زنان و بانوان در ایران 
نه فقط برخاسته از قوانین بلکه منبعث از تاریخ و فرهنگ 
ایرانی اس��ت. در فرهنگ ایرانی و اس��المی زنان جایگاه 
متمایز و برجسته دارند این جایگاه لزوما برخاسته از قوانین 

نیست و برخاسته از فرهنگ و تاریخ ایران است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: کشورهای غربی در ایام 
اخی��ر آنچه انجام دادند نه تنها تامین کننده حقوق قانونی 
زنان نش��د حتی حق حیات را از ش��هروندان ایرانی سلب 
کرد که نتیجه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ دیدیم 
که با ایجاد آش��وب و بلوا زمینه ای را فراهم کردند که یک 
عنصر داعشی در یک مکان امن جان ده ها نفر از فرزندان 
ایرانی از جمله زنان و کودکان را قربانی اهداف ش��وم خود 
کند. مواضع مداخله جویانه این کش��ورها تحریک آمیز و 
غیرمس��ئوالنه بوده و این اقدامات در ایجاد فضای آشوب 

نقش داشت.
توصیهبهدولتآلمان ���

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات مقامات آلمان 
در ارتباط برای تحریم س��پاه گفت: در صورت مبادرت به 
چنین اقدامی در ادامه اقدامات غیرسازنده و غیرمسئوالنه 
این کشورها در ارتباط با ایران و ناشی از ادامه رویکرد غلط 
اینها در ارتباط با دولت و ملت ایران اس��ت. سپاه پاسداران 
نهاد نظامی رسمی جمهوری اسالمی ایران است و چنین 
اقدامی کامال غیرقانونی اس��ت.وی اف��زود: امیدواریم هم 
دول��ت آلمان و هم دیگر دولت ها در این زمینه احیانا قصد 
اقدامی دارند به نتیجه اقدامات غیرسازنده خود توجه کنند و 
به صورت خاص منافع دوجانبه خودشان را قربانی مصالح 

سیاسی زوگذر و تصمیمات احساسی نکنند.
عملکرددولتاسترالیادرقبالپناهجویان ���

وی درباره ممانعت اس��ترالیا از بازدید کمیته پیشگیری از 
شکنجه س��ازمان ملل از بازداش��تگاه های پناهجویان نیز 
اظهار داشت: این را در اخبار دیدیم. متاسفانه دولت استرالیا 
که همواره جزو کشورهای مدعی حقوق بشر است و همواره 
نسبت به اتفاقات سایر کشورها از جایگاه یک کشور مدعی 

و مداخله جو اظهارنظر می کند سال هاس��ت که نسبت به 
حقوق پناهجویان در این کش��ور بی تفاوت اس��ت و آن را 
نقض می کند. در ارتباط با وضعیت بومیان نیز این وضعیت 
وجود دارد و در یک دهه گذشته گزارش های رسمی درباره 
نقض حقوق بشر در ارتباط با پناهجویان در این کشور است.
کنعانی اظهار داشت: این نشان می دهد شعارها با عمل ها 
همخوانی ندارد و این را در بین کش��ورهای مدعی حقوق 
بش��ر می بینیم که از حقوق بشر برای تحمیل دیدگاه های 

سیاسی خود استفاده می کنند.
نشستغیررسمیدرشورایامنیتدربارهایران ���

وی درباره برگزاری نشست ش��ورای امنیت درباره اوضاع 
داخلی ایران و واکنش ایران نیز بیان کرد: نشست موسوم 
به آریافرموالس��ت که یک نشست غیررسمی در شورای 
امنیت اس��ت و جلسه آن هم به درخواست آمریکا و آلبانی 
در سالنی غیر از سالن اصلی شورای امنیت برگزار می شود 
و هدف اصلی آن هم اعمال فشار سیاسی بر ایران است و 
در ادامه فعالیت های مداخله جویانه دولت آمریکا در ارتباط با 

تحوالت داخلی ایران است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: متاسفانه امپراتوری 
رس��انه ای دولت آمریکا در خدمت چنین هدفی همچنان 
به کار گرفته می ش��ود و با تحری��م و وارونه نمایی حقایق 
ایران تالش می کنند فضای سیاسی را برای شکل گیری 
این نشست فراهم کنند و نکته جالب هم این است که از 
یکس��ری افراد معلوم الحال با هویت ایرانی می خواهند در 
این نشست دعوت کنند تا علیه ایران صحبت کنند. افرادی 
که به رغم هویت و تابعیت ایرانی خود در سالیان طوالنی 
گذشته و در ش��رایطی که مردم ایران و هموطنان آنها در 
سخت ترین شرایط تحریم ها تحت تحریم های غیرقانونی و 
یکجانبه آمریکا بودند و حتی تامین واکسن در زمان کرونا 
مهیا نبود و حتی امکان تامین پانس��مان ها برای کودکان 
پروانه ای ایران فراهم نب��ود و این افراد معلوم الحال هیچ 
صدایی در هیچ تریبونی نداشتند االن قرار است دعوت شده 

و علیه ایران از آن تریبون صحبت کنند.
وی گف��ت: رویکرد ض��د ایرانی جاوید رحم��ان به عنوان 
گزارش��گر ویژه حقوق بش��ر ایران در این زمینه بی تاثیر 

نیست.
ایرانصادرکنندهسالحبههیچطرفیازجملهروسیه ���

برایاستفادهدرجنگاوکرایننیست
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه آیا در ماه های اخیر ایران تجهیزات نظامی شامل پهپاد 
به روسیه داشته اس��ت گفت: ایران صادر کننده سالح به 
هیچ طرفی از جمله روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین 
نیس��ت. ایران مخالف جنگ در اوکراین، سوریه، یمن و ... 
اس��ت و معتقد به ضرورت استفاده از راهکارهای سیاسی 

برای حل و فصل اختالفات است.
وی ادامه داد: همه تالش های دیپلماتیک ایران از ابتدای 
شکل گیری این بحران تا االن بر خالف کشورهای مدعی 
که علیه ایران فرافکنی می کنند و میلیاردها دالر تجهیزات 
به یک طرف جنگ صادر می کنند ایران از ابتدا رویکردش 

تالش برای پایان دادن به جنگ و اس��تفاده از مکانیس��م 
سیاسی برای پایان این اختالف بود و این سیاست را ادامه 

خواهد داد.
مواضعکشورهاازدیدایرانپنهاننمیماند ���

وی در پاسخ به س��ؤالی گفت: ایران در ارتباط با تحوالت 
اخیر در ایران مواضع و رویکرد و عملکرد تک تک کشورها 
را با دقت بررسی کرده و مورد توجه قرار داده و در ارتباط با 
کشورهایی که نیاز بود به صورت آنی و فوری واکنش نشان 
دهد دستگاه دیپلماسی این اقدام را انجام داده و همچنان 
ای��ن رویکردها را رصد می کند. مواضع دیگر کش��ورها از 
دید ملت ایران پنهان نمی ماند و ایران در مناس��بات خود 
به نوع عملکرد و مواضع این کش��ورها توجه خواهد کرد و 
آن را مبنای تصمیم گیری قرار خواهد داد و در مورد دولت 

عربستان این روند وجود دارد.
سخنگویوزارتخارجهافزود:کشورهایمنطقهمنافع ���

دوجانبهرامدنظرقراردهند.
وی درب��اره واکنش ایران به حادثه هالووین و دخالت های 
اخیر کره جنوبی در امور داخلی ایران گفت: ما یک واکنش 
انسانی نشان دادیم ما مسائل سیاسی را با مسائل انسانی در 
هم نمی آمیزیم. کشوری که در طول سالیان گذشته رابطه 
بسیار خوبی داش��تیم ولی متاسفانه در نتیجه تاثیرپذیری 
از اعمال فش��ار خارجی و مشخصا آمریکا در بلوکه کردن 
دارایی های ناش��ی از صادرات ایران بس��یار غیرمسئوالنه 
عمل کرده اس��ت و در ارتباط با تحوالت داخلی ما موضع 
غیرسازنده و غیرمسئوالنه داشته است. این کشور در اجرای 
یک جشن و برنامه مفرح با سوء تدبیری که به خرج دادند 
جان قریب به ۲۰۰ نفر قربانی س��وء تدبیر و سوء مدیریت 
شدند و ده ها نفر هم مصدوم شدند. این کشور نمی تواند در 
ارتباط با مدیریت یک اغتشاشی که یک طرف آن دولت های 
خارجی هستند به ایران درس اخالق و مدیریت بدهد. اگر 
مدیری��ت بلد بودند باید این جش��ن را مدیریت می کردند. 
متاس��فانه در این حادثه پنج شهروند ایرانی جان خود را از 
دس��ت دادند. رویکرد ما انساندوستانه بود و تسلیت گفتیم 
و اظهار همدردی کردیم. وی گفت: به خانواده های داغدار 
پنج شهروند ایرانی تس��لیت و برای آنها صبر و شکیبایی 
آرزو می کنم. از اولین ساعاتی که خبر را شنیدیم به وظایف 
کنسولی خود عمل کردیم و آخرین وضعیت را نیز پیگیری 
خواهیم کرد.  سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی 
بیان کرد: اینکه مناسبات دوجانبه و گفت وگوهای دوجانبه 
قربانی مسائل سیاسی و رویکردهای سیاسی و تصمیمات 
احساس��ی شود. اینکه ما با نیوزیلند گفت وگوهای دوجانبه 
داشته باش��یم جزو اولویت های ماست. با همه کشورهای 
عالقه مند به داشتن رابطه سازنده مبتنی بر احترام متقابل 
گفت وگو و همکاری کنیم به این موضوع عالقه مند هستیم 
ولی رفتارهای شتاب زده و احساسی و ناشی از تصمیمات 
متاث��ر از جریان س��ازی های خارجی را غیرمس��ئوالنه و 
غیرس��ازنده می دانیم و امیدواریم دولت نیوزیلند به مصالح 
دوجانبه و روابط دو کش��ور نگاه کند و رویکرد س��ازنده ای 

را اتخاذ کند.
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اقتصاد کالن

درگیری 3۰ درصد از مردم اروپا با 
تنش آبی 

بنابر گزارش ها ۴ کشور مهم اروپایی با تنش 
آبی فزاینده و روند کاهش��ی منابع آبی مواجه 
هس��تند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
وزارت نیرو، تغییر اقلیم و پیامدهای ناش��ی از 
آن در کنار برخی س��وءمدیریت ها تنش آبی 
فراگیری را در سرتاسر کره زمین ایجاد کرده 
اس��ت و در حال حاضر بسیاری از کشورهای 
جهان ب��ا این بح��ران درگیر هس��تند. مثل 
بسیاری از کش��ورهای اروپایی که بررسی ها 
نش��ان می دهد ب��ا بحران��ی ب��زرگ و البته 
فزاین��ده در حوزه آب و مس��ائل مرتبط با آن 
روبه رو شده اند.به تازگی آژانس محیط زیست 
اروپا )EEA( گزارش��ی پیرامون تنش آبی و 
خشکسالی در قاره اروپا منتشر کرده است که 
نش��ان می دهد به صورت ساالنه حدود ۳۰ از 
مردم اروپا درگیر تنش آبی هستند و به واسطه 
استمرار خشکسالی ها انتظار می رود در آینده 
این رقم افزایش یابد.مس��تند به این گزارش، 
دیگر خشکسالی و کمبود آب یک پدیده نادر 
و یا کوچک در اروپا نیست و این قاره به لحاظ 
تأمین منابع آب کافی برای ش��رب، صنعت، 
محیط زیس��ت و کشاورزی در شرایط بحرانی 
قرارگرفته است.وضعیتی که سبب شده تا ۲۰ 
درصد از مس��احت اروپ��ا و ۳۰ درصد از مردم 
این کش��ور تحت تأثیر تنش آبی قرار گیرند 
و این مش��کل نیازمند توجه کاف��ی مدیران 
ارشد کشورها است.آژانس محیط زیست اروپا 
ضمن تأکید بر جدی بودن بحران آب و تنش 
آبی در اروپا همچنین پیش بینی کرده است که 
به واسطه پدیده تغییر اقلیم این خشکسالی ها 

در آینده افزایش خواهد یافت.

بحران دیزلی در آمریکا
قیمت گازوئیل برای تحویل در ماه نوامبر در 
آمریکا ۳۳ درصد افزایش یافته و پیش بینی 
می شود باز هم باالتر رود.  به گزارش خبرنگار 
اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از 
CNBC، شاهد ش��کل گیری یک طوفان 
بزرگ د                                           ر بازار گازوئیل آمریکا هستیم؛ چراکه 
پایین بودن حجم ذخایر دیزل د                                           ر این کشور ا              ز 
یک سو و از سوی دیگر کاهش شدید سطح 
آب د                                           ر رودخانه می سی سی پی که روند حمل 
و نقل د                                           ر آمریکا را                            به س��مت خطوط ریلی و 
جاده ای س��وق داده، در حال باال بردن قیمت 
این سوخت است.اعتصاب احتمالی کارمندان 
خطوط ریلی د                                           ر آمریکا نیز باعث خواهد ش��د 
تا افزایش بیشتر قیمت گازوئیل د                                           ر این کشور 
را ش��اهد باش��یم. قیمت گازوئیل د                                           ر آمریکا 
ب��رای تحویل د                                           ر ماه نوامبر ۳۳ درصد رش��د 
ک��رده و هم اکنون ب��ه ۵.۳ دالر د                                           ر هر گالن 
رسیده اس��ت.اندی لیپو، مدیر عامل شرکت 
لیپو اویل، می گوید: انتظ��ار می رود گازوئیل 
ط��ی چند هفته آینده ۱۵ تا ۲۰ س��نت دیگر 
گران تر شود. سطح ذخایر گازوئیل د                                           ر آمریکا 
د                                           ر ش��رایط کنونی به پایین ترین میزان خود 
د                                           ر ۷۳ سال گذشته رس��یده و د                                           ر ایالت هایی 
نظیر نیویورک و نیوانگلند ش��اهد بیش��ترین 
کاهش حجم ذخایر گازوئیل هس��تیم.مایک 
استینهوک، دبیر ائتالف حمل سویا، می گوید: 
این مس��ئله نه تنها روند صادرات دانه س��ویا 
و غالت توس��ط کشاورزان را                            مختل می کند، 
بلکه دسترسی آنها به سوخت و کود مورد نیاز 

را                            هم محدود می کند.

قیمت گاز در اروپا ۶ برابر آمریکا شد
ش��رکت BASF بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده 
محصوالت شیمیایی در جهان اعالم کرد باال 
رفتن قیمت گاز باعث شده درآمد این شرکت 
به میزان قابل توجهی کاهش یابد. به گزارش 
خبرنگار اقتص��اد بین الملل خبرگزاری فارس 
به نقل از راش��اتودی، ش��رکت BASF که 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت شیمیایی د                                           ر 
جهان است، اعالم کرد، کاهش شدید درآمد 
این ش��رکت د                                           ر سه ماهه سوم سال جاری به 
خاطر باال رفتن قیمت گاز د                                           ر اروپا بوده است.
این ش��رکت اعالم کرده که به دنبال اجرای 
سیاست های بلندمدت برای کاهش هزینه ها 
د                                           ر کارخانه های خود د                                           ر اروپاست. این شرکت 
چند ملیتی که محصوالت مختلف شیمیایی 
ا              ز کود گرفته تا چسب را                            تولید می کند،  اعالم 
کرده که د                                           ر واکنش به کاهش رشد اقتصادی، 
باال رفت��ن هزینه انرژی و قوانین بیش ا              ز حد 
به سمت اجرای طرح صرفه جویی د                                           ر هزینه ها 
 BASF می رود.مارتین برودرمولر، مدیرعامل
طی بیانیه ای گفته که ش��رایط چالش برانگیز 
کنون��ی د                                           ر اروپا، رقابت پذی��ری محصوالت 
اروپایی د                                           ر فضای بین الملل را                            به خطر انداخته 
و ما را                            مجبور کرده تا هرچه س��ریع تر ساختار 

هزینه های خود را                            متناسب سازی کنیم.

ضرب االجل 3 ماهه توییتر به 
دارندگان تیک آبی

توییت��ر قص��د دارد قیمت اش��تراک ماهانه 
س��رویس توییتر بلو )Twitter Blue( را 
از ۴.۹۹ دالر ب��ه ۱۹.۹۹ دالر افزایش دهد و 
قابلیتهای جدیدی ش��امل احراز هویت پولی 
عرضه کند. به گزارش ایسنا، وب سایت ورج 
به نق��ل از منابع آگاه گزارش کرد تحت این 
برنام��ه، کاربران احراز هویت ش��ده ۹۰ روز 
فرص��ت دارند ثبت ن��ام کنن��د، در غیر این 
صورت تیک آبی خود را از دست خواهند داد. 
به اف��رادی که در این پ��روژه کار می کنند، 
گفته ش��ده اس��ت اگر به مهلت هفتم نوامبر 
برای انج��ام این پروژه عم��ل نکنند، اخراج 
خواهند ش��د.پس از این گزارش، جیس��ون 
کالکانیس س��رمایه گذار، در یک نظرسنجی 
از کاربران توییتر پرس��ید برای دریافت تیک 
آب��ی چقدر هزینه خواهند ک��رد؟ گزینه های 
این نظرسنجی از »پرداخت نخواهم کرد« تا 
»۱۵ دالر در م��اه« بود. پس از این که ۷۸.۷ 
درصد کاربران اعالم کردن��د پولی پرداخت 
نخواهن��د کرد، ایالن ماس��ک گف��ت: این 
نظرس��نجی جالب بود.ایالن ماسک از زمان 
خرید توییتر، برنامه های گس��ترده ای برای 
این پلتفرم ش��بکه اجتماعی داشته است که 
شامل کاهش شمار کارکنان و اصالح نظارت 
بر محتواس��ت.روزنامه واش��نگتن پست روز 
دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت: توییتر در 
دور نخست اخراج ها، یک چهارم از کارمندان 
این شرکت را مرخص می کند. الکس اسپیرو، 
نماینده حقوقی ایالن ماس��ک، مذاکرات در 
خصوص کاهش ش��مار کارمندان توییتر را 

هدایت می کند.

پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک 
مرکزی منتشر شد

پیش نویس س��ند ریال دیجیت��ال به منظور 
تنوی��ر افکار عمومی و تبیین سیاس��ت های 
بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال منتشر 
شد. به گزارش ایسنا، »پیش نویس سند ریال 
دیجیتال« از س��وی بان��ک مرکزی به طور 
رسمی منتش��ر ش��د و جهت دریافت نقطه 
نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس 
قرار گرفت.الزم به ذکر اس��ت، اولین انتشار 
رسمی ریال دیجیتال توسط هیات نظارت بر 
اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار در ش��هریور امس��ال 
صورت گرفت.پس از انتشار اولیه به صورت 
محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق 
دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده 
مورد بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفته 
و در حال حاضر نیز روند بررسی های تکمیلی 
جه��ت ش��روع دوره آزمایش��ی ادام��ه دارد. 
همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده 
به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، 
دوره اجرای پیش آزمایش��ی خاتمه یافته و با 
آغاز مرحله اجرای آزمایش��ی، دامنه استفاده، 
تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این 
طرح نیز گسترش می یابد.براین اساس، ورود 
کلیه بانک ه��ای عامل به این پروژه تا پایان 
دوره آزمایش��ی از دیگر اه��داف برنامه ریزی 
ش��ده در اجرای آن اس��ت. بان��ک مرکزی 
درنظر دارد همزمان با اجرای دوره های پیش 
آزمایش��ی و آزمایش��ی، ضمن اخذ نظرات و 
پیش��نهادات کارشناس��ان و خبرگان پولی و 
بانکی، امکان دسترسی عموم مردم به ریال 

دیجیتال را به صورت تدریجی فراهم کند.

بخش آب کشور به 2 آزمایشگاه مهم و 
کاربردی تجهیز شد 

محمدرض��ا کاویان پور گف��ت: راه اندازی دو 
آزمایشگاه مهم و کاربردی بخش آب کشور 
در این موسس��ه افق های ت��ازه ای در زمینه 
تحقیقات و آزمایش ه��ای منابع آبی باز می 
کند.به گزارش مهر، »محمدرضا کاویان پور« 
روز دوشنبه در مراسم افتتاح این دو آزمایشگاه 
افزود: مؤسس��ه تحقیق��ات آب وزارت نیرو ۲ 
پژوهش��گاه مهم منابع آب و هیدرولیک با ۳ 
مرکز فعال در بخش تحقیقات و پژوهش های 
آب��ی دارد.وی ادام��ه داد: مرک��ز مطالعات و 
تحقیقات دریای خزر یکی از این مراکز فعال 
است که پژوهش های مهمی درباره دریای خزر 
انجام داده که با توجه به نوس��ان های اخیری 
که این دریا دارد پژوهش های مرکز مطالعات 
و تحقیقات دریای خزر از اهمیت بیشتری در 
این زمینه برخوردار شده است.رئیس مؤسسه 
تحقیقات آب مرکز مطالعات و تحقیقات آب 
و فاض��الب را یکی دیگ��ر از مراکز مهم این 
مؤسس��ه برش��مرد که کارهای زیادی درباره 
تحقیقات در بخش آب و فاضالب در دستور 
کار دارد.این مقام مس��ئول مرکز تحقیقات و 
مطالعات س��ازندهای سخت را یکی دیگر از 
مراکز فعال این مؤسس��ه دانست.کاویان پور 
ادامه داد: عالوه بر اینها مؤسسه تحقیقات آب 
آزمایش��گاه های تخصصی در بخش آب دارد 
که آزمایش های زی��ادی در این زمینه انجام 
داده و می دهد که این آزمایش��گاه ها یکی از 
مهم تری��ن ارکان آب و فاضالب کش��ورمان 

به حساب می آیند.

اخبار

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برای موفقیت 
در بورس باید علل بی اعتمادی را ریشه یابی کرده و 
س��پس زمینه بی اعتمادی را رفع و مطابق با واقعیت 
های اقتصادی، برنامه ریزی کنیم. غالمرضا منتظری 
در گفت و گو با خانه ملت درباره وضعیت بازار سرمایه 
گفت: مهمترین نکته در هر مسیری جلب اعتماد است 
و اگر پله اول را بنا بر اعتماد گذاشتیم پله بعدی موفقت 

خواه��د بود. لذا برای موفقیت در بورس ابتدا باید علل 
بی اعتمادی موجود را ریشه یابی و آسیب شناسی کرده 
و مشکالت را احصا کنیم و سپس در گام بعدی زمینه 
بی اعتم��ادی را رفع و مطابق با واقعیت برنامه ریزی 
کنی��م.وی با بیان اینکه ب��رای تصمیم گری بهتر در 
مدیریت بازار سرمایه ابتدا باید مسیر گذشته را آسیب 
شناسی کنیم، عنوان کرد: نشست صمیمی باید میان 

کارشناسان تجربی و علمی، بخش خصوصی و دولتی 
جهت پیوند علم و تجربه پیرامون بازار سرمایه برگزار 
کرده تا به مدل رش��د در بورس دس��ت پیدا کنیم. تا 
زمانی که مدل مناسبی نداشته باشیم و شاخص تعریف 
نکنیم، ارزیابی مفهمی پیدا نمی کند.عضو کمیس��یون 
فرهنگ��ی مجلس اضافه کرد: پس از دس��ت یابی به 
مدل رشد بورس باید تحقق برنامه را به صورت کوتاه 

مدت و میان مدت م��ورد ارزیابی قرار دهیم و منتظر 
نباش��یم اعتراضات اجتماعی ش��روع شود و سپس به 
مسائل ورود کنیم لذا باید با مدل جدید و اعتماد آفرین 
کار را پیش ببریم. در حال حاضر مش��تاقان به بورس 
فراوان هس��تند اما متاس��فانه به دلیل اتفاقات گذشته 
اعتمادشان از دس��ت رفته است. بازگشت این اعتماد 

تدریجی بوده و یک باره اتفاق نمی افتد.

احیای بورس نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت علم و تجربه
منتظری مطرح کرد:

آشتی  سهامداران با بورس 
در پی ابالغ بس��ته حمایتی ۱۰ بندی بورس، 
وضعیت در تاالر شیشه ای متعادل و رو به رشد 
شده است و به نوعی شاهد متوقف شدن روند 
خروج پول از بازار س��رمایه و همچنین آشتی 
سهامداران با بورس هستیم. به گزارش تسنیم، 
در حالی از ابتدای هفته جاری با ابالغ بس��ته 
حمایتی ۱۰ بندی ب��ورس، وضعیت در تاالر 
شیشه ای متعادل و رو به رشد شده است که در 
جریان معامالت امروز بازار سرمایه، نمادهای 
معامالتی متوسط و کوچک نیز روند مثبتی را 
در پیش گرفتند و به نوعی شاهد متوقف شدن 
رون��د خروج پول از بازار س��رمایه و همچنین 
آشتی سهامداران با بورس و برتری خریداران 

ب��ر عرضه کنندگان هس��تیم.بر اس��اس این 
گزارش، در سه روز معامالتی گذشته شاخص 
ب��ورس در مجموع ۲۷ ه��زار واحد افزایش را 
به ثبت رس��انده و جای خود را در میانه ارتفاع 
۱.۲ میلیون واحد مستحکم کرده است.این در 
شرایطی است که به باور کارشناسان نخستین 
مقاومت پیش روی ش��اخص کل بورس، در 
نقطه یک میلیون و ۳۱۲ هزار واحد است و با 
تثبیت جایگاه نماگر بازار سرمایه در این ارتفاع 
می ت��وان گفت بورس وارد یک روند صعودی 
شده است.افزون بر این شاخص کل هم وزن 
ه��م پس از چند هفته، طی ای��ن چند روز در 
حال تجربه روند صعودی اس��ت که به شرط 

ادامه دار بودن این روند می توان وضعیت کلی 
بازار س��رمایه را نیز صعودی دید.ش��ایان ذکر 
اس��ت از ابتدای هفته جاری بس��ته ۱۰ بندی 
حمایت از بازار س��رمایه در حالی اجرایی شده 
که واکنش های مثبتی را در بین سرمایه گذاران 
و کارشناس��ان بویژه در زمینه بیمه س��هام در 
پی داشته اس��ت؛ تا جایی که محسن زنگنه 
نماینده م��ردم تربت حیدری��ه در مجلس در 
خصوص انتشار اوراق تبعی به منظور بیمه سبد 
س��هامداران حقیقی گفته یکی از ایراداتی که 
همیشه به بورس شده این است که بورس از 
همه ابزارهای در اختیار خود استفاده نمی کند. 
یک��ی از این ابزاره��ا اوراق تبعی اس��ت که 

ریسک س��رمایه گذار را کاهش می دهد.جبار 
کوچکی نژاد عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس هم درباره انتشار اوراق 
تبعی به منظور بیمه سبد سهامداران حقیقی 
گفته اس��ت استفاده از ابزارهای سهام و اوراق 
می تواند در شرایط فعلی بازار سرمایه، کمک 
کننده باش��د و و در کنار رونق بازار، اطمینان 
خاطر زیادی را ب��ه بورس برگرداند.همچنین 
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس با بیان اینکه بس��ته حمایتی از منظر 
اینکه س��رمایه های خرد را بیمه کرده و مورد 
حمایت خود قرار می دهد بسیار ارزشمند است، 
اذعان داش��ته اس��ت، از طرفی سود تضمینی 

۲۰ درصد را به عنوان س��ود پایه سهامداران 
خرد در بس��ته حمایتی ق��رار دارد که دولت را 
مکلف کرده برای رونق بازار سرمایه از افزایش 
ظرفیت واحده��ای اقتصادی خ��ود در حوزه 
بورس اس��تفاده کند. ضمن این که این بسته 
سیاستی دولت جهت گیری برای هدایت خرده 
سرمایه ها،حفظ آنها و سهامداران کوچک در 
بازار س��رمایه است که امیدواریم با ایجاد یک 
صندوق حمایتی از س��هامداران فعالی که در 
طول ۱۰ سال گذش��ته همواره تالش کردند 
با وارد کردن خرده سرمایه های خود به رونق 
بازار سرمایه کمک کنند آنها هم مورد هدف 

قرار گیرند.

 انتقال حساب شرکت های دولتی به خزانه در محاق
بانک مرکزی حساب های بانکی متولی تمرکز حساب های دولتی است

گروهاقتصادی-میث�مترکیان:بانک مرکزی 
طبق قوانین باید حس��اب های بانکی تمامی 
شرکت ها، نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های 
وابس��ته به دولت را به حس��اب واحد خزانه 
منتقل کرده و مان��ع از اتالف منابع عمومی 
ش��ود.به گ��زارش مهر، بر اس��اس اصل ۵۳ 
قانون اساسی، کلیه دریافتی های دولت باید 
در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و 
همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به 
موجب قانون انجام گیرد.بنابراین دستگاه ها، 
نهاده��ا و س��ازمان هایی ک��ه ذی��ل دولت 
تعریف ش��ده اند و بودجه می گیرند، باید تمام 
حس��اب های درآم��دی و پرداختی خود را در 
بانک مرکزی متمرکز کنند. البته در سال های 
اخیر، تنها به این اصل ۵۳ قانونی اکتفا نشده 
و برای بازگشت به ریل قانون اساسی، قوانین 
متعدد دیگری نیز وضع شده است.طبق بند 
»ب« ماده )۱۷( برنامه شش��م توس��عه، بند 
»ال��ف« م��اده )۲۰( قان��ون اح��کام دائمی 
توس��عه، بند »الف« تبصره )۷( قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند »و« تبصره )۱۹( 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه ها، 
دانشگاه های دولتی، مؤسسات و شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی )بخش 
اعتبارات دولتی( مکلف شدند تا حساب های 
بانکی خود اعم از ریال��ی و ارزی را صرفاً از 
طریق خزان��ه داری کل کش��ور و نزد بانک 
مرکزی افتتاح نموده و حس��اب های فرعی 
خود را مس��دود نمایند؛ به طوری که هرگونه 
نگهداری حساب توس��ط این دستگاه ها در 
بانک ه��ای دولتی و غیردولتی و مؤسس��ات 

اعتباری غیر بانکی، ممنوع است.
نتایجتمرکزحسابهایدولتیدرحساب ���

واحدخزانهچیست؟
در صورت��ی که تمامی ش��رکت های دولتی، 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها حساب های 
خ��ود را از بانک ه��ای دولت��ی و غیردولتی 
خ��ارج ک��رده و در بانک مرک��زی متمرکز 
کنن��د، بس��یاری از از رانت ه��ا، زد و بندها، 
بی انضباطی های مال��ی و بودجه ای کاهش 
یافت��ه و همچنی��ن از ناترازی ه��ای بانکی 
جلوگیری خواهد کرد؛ از طرف دیگر موجب 
کنترل رشد بی رویه نقدینگی و تورم خواهد 
ش��د.با این وجود، تنها برخی از سازمان های 
دولتی که این قانون را اجرایی کرده اند، نتایج 
مثبتی را از کنترل فس��اد و هدر رفت بودجه 

دولت گزارش می کنند.

سرعتدرعملیاتمالیوشفافیت؛نتایج ���
اتصالبهحسابواحد

ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصاد شهری 
س��ابق ش��هرداری تهران در رابطه با اجرای 
حس��اب واحد خزانه در ش��هرداری تهران در 
گفتگو با مهر بیان کرد: مهمترین نتیجه این 
اقدام ش��فافیت مالی است؛ یعنی اینکه همه 
رقم ها در هم��ه حس��اب های درآمدی قبل 
از اینکه هزینه ش��ود مش��خص خواهد بود. 
نتیجه دیگ��ر این اقدام س��رعت در عملیات 
مالی است. برخالف تصورات موجود که اگر 
پولی به حساب خزانه واریز شود، بازگشت آن 
به کندی صورت می گی��رد، این اقدام باعث 
تسریع این فرایند خواهد شد.وی افزود: با آغاز 

پرداخت ها از حس��اب واحد خزانه، مشخص 
شد که عددها ی قابل توجهی توسط برخی 
سازمان ها و شرکت ها به اسم حقوق در یافت 
و در جا یی د یگر هز ینه ش��ده است که با ا 
ین اقدام جلو ی آنها گرفته ش��د.با این وجود 
اما گزارش تفریغ بودجه س��ال ۱۴۰۰ دیوان 
محاس��بات کش��ور نش��ان می دهد که ۳۵۹ 
دس��تگاه اجرایی از اجرای ای��ن قانون مهم 
خودداری نموده اند که ۲۰۳ مورد از آنها )بیش 
از ۵۶( متعلق به دانشگاه های دولتی اعم از 
وزارت علوم و وزارت بهداش��ت و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهش��ی است که بیشترین 
سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص داده اند. 
این دستگاه ها بر اس��اس قانون بودجه سال 

۱۴۰۰ بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه 
عمومی دریافت نموده اند. همچنین حدود ۵۰ 
ش��رکت دولتی از جمله ش��رکت پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی نیز حاضر به اجرای 

کامل قانون نشده اند.
بانک�ی حس�ابهای مرک�زی بان�ک ���
دس�تگاههایمتخل�فراب�هحس�ابخزانه

منتقلکند
در جز )۵( بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه 
۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شده بود تا پایان 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود 
کردن حساب های شرکت های تابعه وزارت 
نفت ن��زد بانک های تجاری مربوط به منابع 
ناش��ی از فروش داخلی ف��رآورده آنها اقدام 
کند. وجوه این حس��اب ها، به حس��اب های 
خزانه داری کل کش��ور ن��زد بانک مرکزی 
منتقل خواهد ش��د.اکنون با وجود گذش��ت 
بیش از ۵ ماه از مهلت زمانی مقرر در قانون، 
همچنان این حساب ها مسدود نشده و وجوه 
آنها به حساب های این دستگاه ها نزد بانک 
مرکزی منتقل نش��ده اس��ت. با این وجود، 
هیأت وزی��ران با صدور مصوب��ه ای و ابالغ 
آن در ۱۶ مهرم��اه ۱۴۰۱ حداکثر یک ماه به 
بانک مرکزی مهل��ت داده اند که این انتقال 
وج��وه به بانک مرکزی را انجام دهند.اکنون 
بای��د بانک مرک��زی جهت اج��رای قانون، 
مستقیماً حساب های دستگاه های دولتی در 
س��ایر بانک ها را مس��دود و به خزانه کشور 
منتقل کند تا عالوه بر کنترل و ش��فافیت بر 
هزینه کردهای دولت، اثر مثبت قابل توجهی 
نیز ب��ر کنترل خلق نقدینگی و تورم بگذارد؛ 
اقدامی که از مهمترین وظایف بانک مرکزی 

است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره 
ب��ه فرصت تبدیل ایران به ه��اب گازی منطقه گفت: 
سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از 
این کشور و سپس صادرات گاز خودمان به کشورهای 
همس��ایه اس��ت. به گزارش فارس، مه��دی صفری، 
معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران 
در برنامه ثریا در ش��بکه یک با اشاره به ظرفیت های 
همکاری ایران و روسیه عنوان کرد: حدود ۶.۵ میلیارد 
دالر از تفاهم نامه با ش��رکت گازپروم روسیه تبدیل به 
قرارداد شده است. انشااهلل که مابقی تفاهم نامه ها که به 
ارزش ۴۰ میلیارد دالر است در یک ماه آینده به قرارداد 
تبدیل می شود و مذاکرات آن در حال انجام است.وی 
اظهار داش��ت: در س��فر قبلی وزیر نفت به روسیه در 
کمیسیون مشترک درباره سوآپ نفت و فرآورده نفتی 
روسیه بحث ش��د و طی چند روز آینده درباره اعداد و 
ارقام آن توافق می ش��ود.صفری افزود: قرارداد سوآپ 
گاز روسیه هم در حال نهایی شدن است و تنها مشکل 

این قرارداد که به تعویق افتاد کش��ور واسطی بود که 
قرار بود گاز روسیه از آنجا به ایران سوآپ شود.

مذاک�راتای�رانوروس�یهبرایاح�داثخطلوله ���
انتقالگازدرپاکستان

معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: 
درباره احداث خط لوله فش��ار قوی هم توجه داش��ته 
باشید که ایران خط لوله را به کشوری واگذار نمی کند 
بلکه قرار اس��ت روس ها در این پروژه سرمایه گذاری 
کنند. قرار اس��ت شرکت های روس��ی در داخل خاک 
پاکستان قرارداد خطوط لوله انتقال گاز را احداث کنند 
تا بدین صورت گاز از ایران به این کش��ور صادر شود.
وی ادامه داد: به زودی یک شرکت مشترک بین ایران 
و روسیه برای احداث خط لوله انتقال گاز به کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس و دریای عمان ایجاد می شود که 
سهم دو کش��ور ۵۰ درصد است و روس ها تکنولوژی 
خ��اص احداث خط لوله دریایی را در این پروژه احداث 

می کنند.

سیاس�تایرانخریدگازروس�یهوص�ادراتگاز ���
خودمانبهکشورهایهمسایهاست

صف��ری گفت: س��واپ گاز روس��یه عالوه ب��ر منافع 
اقتصادی و کاهش هزینه ترانزیت گاز از جنوب ایران 
به ش��مال برای تامین س��وخت اس��تان های شمالی، 
موجب افزایش همبس��تگی سیاس��ی بین کشورهای 
ایران، روسیه و کش��ورهای واسط شامل ترکمنستان 
و آذربایجان می ش��ود که رویکرد بسیار هوشمندانه ای 
است و منجر به ثبات سیاسی و امنیتی و صلح ملت ها 
می شود.معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
گفت: سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید 
گاز از این کش��ور و س��پس ص��ادرات گاز خودمان به 
کشورهای همسایه است البته باید یک شرایط متغیر را 
نیز در نظر گرفت که ممکن است ما را به سمت سوآپ 
گاز یا مصرف گاز روسیه در داخل نیروگاه ها سوق بدهد 
ولی تمام تالش ما این است که گاز خریداری شده از 

روسیه به کشورهای منطقه بازصادرات شود.

میلیونتننفتروسیهدر توافقسوآپساالنه���10
حالنهاییشدناست

وی تاکید کرد: یک نکته را باید توجه داش��ت که اگر ما 
گاز روسیه را خریداری نکرده و یا سوآپ نکنیم، روس ها 
با کشورهای دیگر این همکاری را شکل می دهند. اخیرا 
هم بحث تجارت گاز روسیه با ترکیه مطرح شده است، در 
نتیجه ما باید از فرصت ها به س��رعت بهره برداری کنیم.

صفری گفت: به نظر بنده وزارت نفت ایران در راس��تای 
حفظ منافع ملی در جهت درستی برای تعامل نفتی و گازی 
با روسیه حرکت کرده است و واقعا وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز در بخش تجارت گاز فعاالنه عمل کرده اند. جناب 
رئیس جمهور هم به صورت هفتگی موضوع تجارت گاز با 
روسیه را در جلسات هیئت دولت از وزارت نفت و وزارت 
امور خارجه پیگیری می کنند.معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت ام��ور خارجه گفت: تمرکز مذاکرات س��وآپ نفت 
روس��یه بر روی عدد سوآپ ساالنه ۱۰ میلیون تن نفت 

است و در آستانه نهایی شدن توافقات است.

جزئیات تازه توافق نفتی و گازی ایران و روسیه
6.5 میلیارد دالر قرارداد با روس ها امضا شد

ثبت بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی ایران به ارزش ۱۰۸هزار میلیارد تومان 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: با فروش بلوک 
۱۲درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
به ارزش کل ۱۰۸ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین 
معامله تاریخ خصوصی س��ازی ایران به ثبت رس��ید. به 
گزارش تس��نیم، حس��ین قربان زاده ابراز کرد: رقابت بر 
س��ر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون س��همی شرکت 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس که ۱۲ درصد سهام این 
ش��رکت را شامل می شود، در حالی از روز شنبه )۷ آبان( 
آغاز ش��د که پس از س��ه روز رقابت نفس گیر، سرانجام 

دوشنبه این رقابت پایان یافت، تا بزرگترین معامله تاریخ 
خصوصی سازی در کش��ور به ثبت برسد.رئیس سازمان 
خصوصی سازی تصریح کرد: در حالی رقابت بر سر این 
بل��وک ۱۲درصدی با عدد ۱۳۹۷ تومان برای هر س��هم 
این شرکت در روز شنبه آغاز شد که در نهایت لحظاتی 
پیش، با قطعی ش��دن این معامله به قیمت ۱۸۵۱ تومان 
برای هر سهم، در یک رقابت نفس گیر بلوک »فارس« 
ب��ا ثبت افزایش ۳۲درصدی نس��بت به قیم��ت پایه، به 
فروش رسید.رقابت برای تصاحب این بلوک در روز شنبه 

به قیمت پایه هر س��هم ۱۳۹۷ توم��ان و ارزش کل پایه 
۸۲ هزار میلیارد تومان در حالی میان دو ش��رکت اهداف 
وابسته به صندوق بازنشس��تگی نفت و پاالیشگاه نفت 
تهران آغاز ش��د که در پایان نخس��تین روز این رقابت، 
هر سهم »فارس« به عدد ۱۵۵۶ تومان رسید.همچنین 
روز یکش��نبه و در پای��ان دومین روز رقابت بر س��ر این 
بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون س��همی این شرکت، 
این عدد به ۱۶۴۷ تومان رس��ید؛ ت��ا بدین ترتیب امروز 
)دوشنبه( و سومین روز از این مزایده، رقابت بر سر بلوک 

ش��رکت پتروش��یمی خلیج فارس ادامه داشته باشد و در 
نهایت ای��ن معامله پس از س��ه روز رقابت نفس گیر در 
عدد ۱۸۵۱ تومان برای هر س��هم این ش��رکت و ارزش 
کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به پایان برسد.گفتنی 
است، در شرایطی معامله سهام شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس امروز )دوش��نبه( به قیمت پیشنهادی ۱۸۵۱ 
تومان قطعیت یاف��ت که معامله این بلوک ۱۲درصدی، 
افزایش دو و نیم برابری را نیز نس��بت به قیمت تابلوی 

»فارس« به ثبت رساند.
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شهرستان

اقدامات پیشگیرانه در پدافند غیرعامل 
از بحران جلوگیری می کند

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت: اقدامات و برنامه ریزی 
های پیش��گیرانه در بخش پدافند غیرعامل 
منج��ر به کمتر ش��دن مخاط��رات در زمان 

بحران می شود.
فریبرز کرمی گف��ت: اقدامات و برنامه ریزی 
های پیش��گیرانه در حوزه راهداری و حمل و 
نقل جاده ای برای پدافند غیرعامل منجر به 
کمتر ش��دن مخاط��رات در زمان بحران می 

شود.
وی گفت: طی سال های اخیر در حوزه پدافند 
غیرعام��ل در ای��ن اداره کل اقدامات زیادی 
همچون؛ انجام مانور های آمادگی ماش��ین 
آالت راه��داری در بح��ران، مان��ور آمادگی 
عملیات راهداری زمس��تانی، آمادگی ناوگان 
در پایانه های مس��افری، هماهنگی و صدور 
دس��تورالعمل های الزم برای ناوگان حمل و 
نقل عمومی و پایانه های مرزی انجام ش��ده 
اس��ت. کرمی افزود: کالس های آموزش��ی 
برای آشنایی مدیران و کارشناسان این اداره 
کل، رانن��دگان ن��اوگان حمل و نقل عمومی 
بار و مسافر از نقش اهمیت پدافند غیرعامل 

برگزار شده است.
وی در تش��ریح برنامه های هفته پدافند غیر 
عامل در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان کرمانش��اه گفت: رزمایش آمادگی 
اضطراری در سطح ادارات تابعه و پایانه های  
مرزی، مانور امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه 
کشوری و حوادث جاده ای، اهداءکاله ایمنی 
به راکبین موتورس��یکلت، ایمن سازی ادوات 
کش��اورزی، برنامه ریزی برای آماده س��ازی 
راهدارخان��ه ها برای اس��کان مس��افران در 
صورت نیاز، شناسایی نقاط ضعف و قوت در 
زمینه پدافند غیرعامل از برنامه های این اداره 

کل در هفته جاری است.
کرمی در ادامه افزود: جهت آشنایی هموطنان 
با موضوع پدافند غیرعامل در حوزه راهداری 
و حمل و نقل جاده ای؛ کلیپ های آموزشی، 
تبلیغ��ات محیط��ی بن��ر جه��ت نمایش در 
م��دارس، ن��اوگان حم��ل و نق��ل عمومی و 
ادارات شهرس��تان ها آماده و اطالع رس��انی 

شده است.
 وی در پایان گفت: نقش راهداری در پدافند 
غیرعامل در بروز حوادث طبیعی مانند: سیل 
و زلزل��ه، بارش برف و عدم انس��داد جاده ها 
در تصادفات جاده ای، ایمن س��ازی، تداوم و 
ارتقاء خدمات در جه��ت تقویت و نگهداری 

زیرساخت های مهم، حائز اهمیت است.

افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی 
در کوره بلند های ذوب آهن اصفهان

 ش��هرام گلی معاون تولی��د بخش کوره بلند 
ذوب آهن اصفه��ان در خصوص این رکورد 
و فعالیت ه��ای صورت گرفته جهت کاهش 
مص��رف انرژی گف��ت: در ش��ش ماهه اول 
س��ال جاری مجموع کک مصرف ش��ده در 
ک��وره بلند ۷۷۲ هزار و هفت��اد و دو تن بوده 
که در مجموع در س��ه کوره بلند کارخانه به 
ازای هر یک تن چدن ۵۱۷ کیلو کک درشت 
دانه وریز دانه که از این مقدار ۵۰۴ کیلو گرم 
به ازای یک تن چدن کک درش��ت دانه دانه 
و۱۳کیلوگرم به ازای یک تن چدن کک ریز 
دانه مصرف ش��ده اس��ت. وی بیان کرد : در 
بخش مواد آهن دار س��ه کوره بلند کارخانه 
نیز کل گندله مصرف شده ۶۲۸ هزار و ۶۴۹ 
تن،آگلوم��ره یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۲۲ 
تن، سنگ آهن درشت دانه ۳۵۲ هزار و ۷۸۸ 
تن و س��نگ آهن منگنز دار نیز به میزان ۳۸ 
هزار و ۹۶۷ تن س��نگ کوارتزیت ۶۰۶۹ تن 
وس��نگ منگنز درش��ت دانه ۹۲۵۱ تن برای 

تحقق تولید شش ماهه مصرف شده است.
مع��اون تولید بخ��ش کوره بلن��د ذوب آهن 
اصفهان اضافه کرد : در کارگاه جنبی سرباره 
ب��رای تحقق این می��زان از تولید نیز فعالیت 
خوبی وجود داش��ت به گون��ه ای که میزان 
س��رباره تولید شده در۶ ماه به۵۶۴۳۲۲ تن و 
۳۷۸ کیل��و به ازای یک تن چدن رس��ید که 
کاهش ۴.۵ درصدی رانش��ان می دهد و در 
کارگاه چدن ریزی بخش کوره بلند ۱۱۰ هزار 
و ششصد پانزده تن در این شش ماهه شمش 

چدن تولید شده است .
وی در پاسخ به این سوال که مصرف انرژی 
در س��ه کوره بلند نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل چگونه بوده اس��ت نیز گفت: امس��ال 
۱۲.۲۲ گی��گاژول ب��ه ازای ی��ک تن چدن 
مصرف انرژی داش��تیم که نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش ۱.۱۳ درصدی را 

نشان می دهد.

تولید روزانه ۱۶میلیون لیتر بنزین 
یورو ۴درپاالیشگاه نفت شازند 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
)ره( ش��ازند گف��ت: روزان��ه ۱۶ میلیون لیتر 
بنزین یورو ۴ در این واحد پاالیشگاهی تولید 

می شود.
»مجید رجبی«افزود: روزانه ۲۵۰ هزار بشکه 
نفت خام در شرکت پاالیش نفت امام خمیني 
)ره( شازند پاالیش و تبدیل به فرآورده های 

مختلف نفتی می شود.
وی ادام��ه داد: عالوه بر تولی��د بنزین یورو 
۴، روزان��ه ۱۲ میلیون لیت��ر گازوئیل نیز در 
پاالیش��گاه شازند تولید می شود و به تبع آن 
نفت سفید، ال پی جی)گاز مایع( و نفت کوره 
در نیز پاالیشگاه تولید و در اختیار دولت قرار 

می گیرد.
مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش نف��ت امام 
خمینی)ره( ش��ازند اظهار داش��ت: پروپیلن 
و ای ت��ی آر از دیگ��ر فرآورده ه��ای وی��ژه 
پاالیش��گاه ش��ازند اس��ت که به ترتیب در 
اختیار پتروش��یمی خمین و ناوگان ش��رکت 
ملی نفتکش و  شرکت کشتیرانی جمهوری 

اسالمی قرار می گیرد.
رجبی بیان ک��رد: میزان ظرفی��ت تولید در 
پاالیش��گاه ام��ام خمینی )ره( ش��ازند ثابت 
است و کیفیت محصوالت یورو ۴ بر اساس 
اس��تاندارد اس��ت و بنزی��ن و گازوئیل تولید 
پاالیشگاه ش��ازند در کالنش��هرها از جمله 
تهران، اراک و مش��هد توزیع می ش��ود که 

آالیندگی بسیار ناچیزی دارند.
وی اضافه کرد: امس��ال تعمیرات اساس��ی 
در چهار واحد پاالیش��ی تقطیر، ال پی جی، 
تصفیه نفت س��فید و واحد س��ی س��ی آر یا 
بنزین س��از از نهم مهرماه آغاز تا سوم آبان 
ماه انجام و به اتمام رسید و اکنون واحدهای 

عملیاتی در مرحله راه اندازی هستند.  
وی عنوان کرد: تعمیرات اساس��ی ش��رکت 
نفت پاالیش��گاه امام خمینی)ره( ش��ازند با 
به��ره گی��ری از ظرفیت یک ه��زار و ۶۰۰ 
نفر ب��ه صورت ش��بانه روزی  انجام و بدون 
حادثه به پایان رسید و اکنون واحدها در حال 

راه اندازی و تولید فرآورده هستند.

مزیت نسبی بزرگ ترین بانک 
قرض الحسنه کشور افزایش یافت 

بانک قرض الحس��نه مهر ایران به کارکنان 
سازمان های دولتی وام می دهد 

 پروین حسینی _ سازمان ها و دستگاه های 
دولتی می توانن��د در صورت پرداخت حقوق 
کارکنان خود از طریق بانک قرض الحس��نه 
مهر ای��ران، به آن ها امتی��از وام تخصیص 
دهندبه گ��زارش تایماز نی��وز،  با عنایت به 
مج��وز خزانه داری کل کش��ور )با ش��ماره 
۵۵۱۳۶۵۶۰ ب��ه تاری��خ ۱۱/ ۰۷/ ۱۴۰۱( به 
شرکت ها و سازمان های دولتی برای پرداخت 
حقوق پرس��نل خ��ود از طری��ق بانک های 
قرض الحسنه، بانک قرض الحسنه طرحی با 

عنوان »مهریار« را ارائه کرده است.
در طرح مهریار، اعتباری معادل ماهانه ۳ تا ۵ 
درص��د مجموع حقوق واریزی به صورت وام 
قرض الحسنه ۴ درصد با اقساط ۱۸ ماهه به 
کارکنان آن س��ازمان تعل��ق خواهد گرفت. 
افزون بر این، همه پرسنل به صورت رایگان 

بیمه عمر خواهند شد.
همچنین کارکنان آن س��ازمان می توانند از 
س��ایر مزایای این طرح نظیر طرح اندوخته 
اجتماع��ی، کاالکارت )بدون نی��از به ایجاد 
معدل حس��اب( و پرداخت اقساطی بیمه ها 
نیز بهره مند ش��وند.) رواب��ط عمومی بانک 

قرض الحسنه مهر ایران(

پرنده نگری 3۰۰۰ نفری در سفر به 
زیستگاه زاغ بور

یازدهمین جش��نواره گردش��گری س��فر به 
زیس��تگاه زاغ ب��ور در ذخی��ره  گاه بیوس��فر 
توران برگزار ش��د مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان سمنان  از برگزاری یازدهمین 
جشنواره گردشگری سفر به زیستگاه زاغ بور 
در محل ذخیره گاه بیوسفر توران با استقبال 
بیش از س��ه هزار نفر از دوس��تداران محیط 

زیست و حیات وحش خبر داد.
بهرامعلی ظاهری  گفت: رویداد گردشگری 
سفر به زیستگاه زاغ بور پنج شنبه و جمعه ۵ 
و ۶ آبان ماه امسال همزمان با فصل طالیی 
پاییز و زمان مناس��ب پرنده نگری در محل 

ذخیره گاه زیست کره  توران برگزار شد.
وی اف��زود: برگزاری کالس های تخصصی 
آموزشی پرنده شناسی، جانورشناسی و خزنده 
شناسی و شناس��ایی پستانداران و خزندگان 
، غرف��ه کارو ب��ازی  ب��ا ک��ودک ، برپایی 
نمایش��گاه ها و غرفه های عرضه و نمایش 
محصوالت س��نتی و صنایع دستی منطقه ، 
پخش فیلم از زاغ بور و حیات وحش منطقه 
توران ،  اجرای موسیقی و آیین های سنتی 
منطقه ، بازدید از روس��تای پله کانی و بافت 
زیبای روس��تای هدف گردشگری قلعه باال، 
بازدید عالقمندان به حیات وحش از س��ایت 
مرکز تحقیقات یوزپلنگ آس��یایی  از دیگر 

برنامه های این جشنواره بود.

اخبار

 مدیرعامل ش��رکت توزی��ع نیروی برق ای��الم گفت: اس��تمرار فعالیت 
خدمات رسانی بس��یاری از مراکز حیاتی و حساس منوط به تداوم کارکرد 
صنع��ت برق اس��ت. ؛ ولی اهلل ناصری در حاش��یه همای��ش پیاده روی 
خانوادگی کارکنان صنعت برق استان به مناسبت نکو داشت هفته پدافند 
غیر عامل اظهار داش��ت: استمرار فعالیت خدمات رسانی بسیاری از مراکز 
حیاتی و حساس منوط به تداوم کارکرد صنعت برق است تا جایی که برق 

را بعنوان شریان حیاتی  یک کشور می شناسیم که نبض آن با برق می 
زند. وی افزود: با توجه به اهمیت باالی صنعت برق در دنیای امروز بشر، 
لذا برای تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل شرایط مدیریت بحرانی نیاز 
به وجود پدافند غیرعامل است. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت: 
برای ترویج موضوع پدافند غیرعامل در بین کارکنان شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان اقدامات فرهنگی، برگزاری مانورهای عملیاتی ودور میزی و 

تس��ت و کنترل مولد های برق اضطراری در دستور کار است. ناصری در 
پایان خاطر نشان کرد: اقداماتی چون، مانور های لحظه صفر، تامین سریع 
برق مراکز حس��اس که بر اثر تهدیدات دشمن دچار خاموشی شدند مانور 
های دورمیزی سایبری؛ حضور در برنامه صدا و سیما و اقدامات فرهنگی 
مانند برگزاری مسابقات، گلگشت و … از موارد برنامه های گرامیداشت 

هفته پدافند غیرعامل در شرکت می باشد.

استمرار فعالیت خدمات رسانی منوط به تداوم کارکرد صنعت برق است
مدیرعامل شرکت برق ایالم؛

اجازه نمی دهیم عده ای برنامه های رشد و ترقی کشور را به هر بهانه ای تحت الشعاع قرار دهند
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی- مدیرکل آموزش و 
پرورش خراس��ان رضوی در جلس��ه روشنگری پیرامون 
مس��ائل روز و جهاد تبیین با حضور ابراهیم متقی رئیس 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جمعی از 
معاونین، روسای ادارات و مدیران مدارس متوسطه اول و 
دوم نواحی و مناطق آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
گفت: نباید اجازه دهیم عده ای برنامه های آموزش��ی و 
پرورشی و رشد و ترقی یک مملکت را تحت الشعاع قرار 

دهند و به آن به هر بهانه ای خدشه وارد کنند.
سید امیرشوشتری افزود: سعی ما بر شروع مهری بسیار 
مهرانگیز بوده و هس��ت و بر آنیم تا مقام ش��امخ معلم و 
مدیران را به نحو احسن تکریم کنیم و در این راه از همه 

شما یاری می طلبیم.
وی ادام��ه داد : نبای��د اجازه دهیم ع��ده ای برنامه های 
آموزشی و پرورشی و رشد و ترقی یک مملکت را تحت 
الش��عاع قرار دهند و به آن به هر بهانه ای خدش��ه وارد 

کنند.
شوشتری اظهار داشت : با همکاری صدا و سیمای استان 
درصدد معرفی اس��تعدادهای دان��ش آموزان و همکاران 

نمونه هستیم تا از ظرفیت آن ها رونمایی کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: 

انش��اهلل بتوانیم با هش��یاری و آگاهی بخش��ی به دانش 
آموزان در راس��تای جهاد تبیین، س��الی پر از شکوفایی 

داشته باشیم.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز 
در این جلسه گفت: ۱۳ آبان نماد مبارزه با آمریکا و نماد 

مقابله با یک نوع سلطه گریست.
ابراهیم متقی، ادامه داد: ما با انقالب هویت پیدا کردیم، 
بعد از آن با جنگ ساخته شدیم و هویت دفاع مقدس را 
پیدا کردیم، اما با وجود فضای مجازی نس��لی متمایز با 

نسل ما شکل گرفت.
وی افزود: امروزه اکثریت خانواده ها ۲ فرزند دارند، و در 
حوزه خصوصی مربوط به خودشان زندگی می کنند؛ این 
نسل به جای ارتباط با ساختار سیاسی و خانواده و معلم، 

در فضای مجازی زندگی می کند و ارتباط می گیرد.
متقی تاکی��د کرد : فضای مجازی ی��ک فضای دوگانه 
اس��ت، یعنی هم می تواند ابزاری باشد برای یادگیری و 

آموزش و هم می تواند فضایی باشد علیه ما.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جلسه روشنگری پیرامون مسائل روز و جهاد تبیین:

2۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت تبصره ۱۸ به ایالم اختصاص یافت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایالم:

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایالم گفت: 
به تازگ��ی ۲ ه��زار و ۱۰۰ میلی��ارد تومان 
تس��هیالت تبصره ۱۸ به ای��الم اختصاص 
یافته اس��ت. س��عید رش��نوادی در دیدار با 
فرمانده انتظامی ایالم اظهار کرد: از زحمات 
دستگاه انتظامی استان ایالم برای برقراری 

امنیت تقدیر و تشکر می کنم.
وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا مثل پلیس 
ای��ران نجی��ب و مهربان نیس��ت، امنیت و 
آرامش امروز کش��ور ما مرهون تالش های 

شبانه روزی نیروی انتظامی است.
مدیرکل امور اقتص��اد و دارایی ایالم افزود: 
دش��منان از جوانان ما سوء استفاده می کند، 

امروزه پلیس چش��م و امید م��ردم و دولت 
برای برقراری امنیت است، عملکرد پلیس در 

جامعه در کشور و استان قابل تقدیر است.
رشنوادی با اشاره به اینکه دشمنان شدیدترین 
تحریم ها را علیه کشور برقرار کرده اند، افزود: 
کش��ور ما امروز آباد اس��ت و خوش��بختانه 
همیش��ه از گذرگاه های س��خت عبور کرده 
اس��ت. وی تصریح کرد: دستگاه های تابعه 
وزارت اقتصاد در اس��تان تمامی تالش های 
خود را برای حل مش��کالت معیشتی مردم 
به کار برده است و تدابیر دولت، در آینده ای 
نزدیک جواب می دهد. مدیرکل امور اقتصاد 
و دارایی ایالم افزود: تس��هیالتی در تبصره 

۱۸ و ۱۶ در استان پرداخت شده که در طول 
انقالب اسالمی بی نظیر بوده است.

وی گف��ت: ۸۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت 
ازدواج و فرزندآوری در استان پرداخت شده 

است که در نوع خود بی نظیر است.
رشنوادی بیان کرد: در تبصره ۱۸ دنبال فعال 
کردن واحدهای تولیدی غیرفعال در استان 
هستیم و به تازگی نیز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد 

تومان برای استان تصویب شده است.
فرمانده انتظامی ایالم نیز با اشاره به حوادث 
اخیر کشور، گفت: دستگاه های فرهنگی در 

استان پای کار باشند.
س��ردار دالور القاص��ی مهر اف��زود: مدیران 

جهادی پای کار باشند و به صورت جهادی 
مشکالت مردم را حل کنند.

وی با اش��اره به اینکه دس��تگاه انتظامی به 
ص��ورت تمام ق��د از امور اقتص��اد و دارایی 
استان حمایت می کند، افزود: در این وضعیت 
باید همه دستگاه ها به خصوص دستگاه های 
اقتصادی برای حل مشکالت مردم، پای کار 

باشند.
فرمان��ده انتظام��ی ایالم با اش��اره به اینکه 
دش��منان در حوادث اخیر مثل شاهچراغ به 
دنبال ناامنی در کش��ور هس��تند، افزود: باید 
بیش از گذش��ته مواظب جوانان باشیم، زیرا 

دشمنان جوانان را اغفال می کنند.

وی گفت: دش��منان جوانان را به بهانه پول 
فریب دادند و از طریق قدرت رسانه به دنبال 

ناامنی در کشور هستند.
در این نشست، از طرف سردار القاصی مهر، 

لوح تقدیری به سعید رشنوادی اهدا شد.

ب��ه گزارش روابط عموم��ی اتاق بازرگانی 
اصفهان مسعود گلش��یرازی در این دیدار 
ضمن تبیین مزیت های اقتصادی اس��تان 
و پایین بودن هزینه درمان در کش��ورمان 

نس��بت به س��ایر کش��ورها، بر ضرورت 
توس��عه تعام��الت اصفه��ان و عمان در 
زمین��ه گردش��گری س��المت تاکید کرد.  
وی اصفهان را مهد فوالد و آهن کش��ور 
معرفی و تصریح کرد: کارخانه های بزرگ 
و کوچک و متوس��ط زیادی در این استان 
مشغول فعالیت هستند و دارای جایگاه دوم 
در اقتصاد کشور می باشد. گلشیرازی عمان 
را دروازه ورود کاالهای ایرانی به کشورهای 
آفریقایی دانس��ت و با اشاره به مهیا بودن 
زمینه تعامالت شرکت های ایرانی در زمان 
حاضر با روس��یه بر امکان تعامل عمان با 

فعاالن اقتصادی ایرانی مس��تقر در روسیه 
نی��ز تاکی��د ک��رد.  وی راه ان��دازی پرواز 
اصفه��ان و عمان در هفته ه��ای آینده را 
فرصت خوبی برای گسترش تعامالت دو 
کشور دانست.  ظاهر الکعبی، رئیس اتاق 
بازرگانی البریمی عم��ان نیز در ادامه این 
نشست ابراز امیدواری کرد میان شهرهای 
مختلف عمان و اس��تان صنعتی اصفهان 

تعامالت تجاری خوبی انجام شود. 
وی همچنین ضمن اع��الم آمادگی ورود 
س��رمایه گذاران ایرانی ب��ه البریمی برای 
سرمایه گذاری، از امکان اعطای تسهیالت 

ویژه ب��ه این افراد خب��ر داد و تاکید کرد: 
بسیاری از کاالهای ایرانی در کشور عمان 

ازبازار خوبی برخوردار هستند. 
ظاهر الکعبی در ادامه گفت: علی رغم سیاه 
نمایی شبکه های اجتماعی نسبت به ایران، 
در عمان تمایل به توسعه روابط تجاری با 
این کش��ور به خصوص با اصفهان وجود 
دارد.  رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و 
ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این 
دیدار ضمن تش��ریح پتانسیل های استان 
اصفهان از اع��الم آمادگی پارلمان بخش 
خصوص��ی اصفه��ان برای اع��زام هیئت 

تج��اری اصفهان در حوزه های مختلف به 
عم��ان، ایجاد زمینه بازدید میدانی فعاالن 
اقتصادی و تجار عمان��ی از ظرفیت های 
طرفین و برگزاری جلس��ات B۲B میان 
اعض��ای اتاق ه��ای بازرگان��ی اصفهان و 
البریمی و توسعه تعامالت دو اتاق خبر داد.  
احمد پزنده سرمایه گذاری مشترک را  از 
دیگر موضوعات قابل تعامل میان فعاالن 
بخ��ش خصوصی دو کش��ور معرفی کرد 
و افزود: س��یاه نمایی ه��ای صورت گرفته 
نس��بت به ایران، ناش��ی از پیشرفت های 

روزافزون این کشور است.

دیدار رئیس اتاق بازرگانی البریمی عمان طی سفر به اصفهان با رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان

تشریح پروژه های گازرسانی به روستاهای جاده چالوس
توسط غفاریان صورت گرفت؛

راضی��ه دارابی: نماینده مردم کرج در مجلس 
ش��ورای اسالمی که به همراهی مدیر عامل 
ش��رکت گاز اس��تان الب��رز در پ��روژه های 
گازرسانی به روستاهای محور کرج به چالوس 
حض��ور پیدا کرده بود با تش��ریح جزئیات در 
جری��ان چند و چون این پروژه ها قرار گرفت 
علی رضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس 
شورای اس��المی با حضور در محور کرج به 
چالوس پروژه های گازرس��انی به روستاهای 
این مح��ور را رصد ک��رد و در جریان چند و 
چون این پروژه ه��ا قرار گرفت.دراین بازدید 
سیدرضاغفاریان مدیرعامل شرکت گازاستان 
البرز جزییات روند اجرا و پیشرفت پروژه ها در 
این منطقه را ازنزدیک برای عباسی نماینده 

مردم ش��ریف ک��رج تش��ریح کرد.علی رضا 
عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اسالمی در دیدار مردمی که پس از پایان این 
برنامه با حضور در مس��جد روستای مورود و 
اقامه نماز مغرب و عشا صورت گرفت، اظهار 
کرد: مردم با تمام وجود پای نظام ایستاده اند، 
اما عقد اخوت با مسئوالن نبسته اند و هر کجا 
که اش��تباهی صورت گرفت باید به سرعت 
اصالح شود،اگر جوانان گالیه ای دارند، قطعا 
این گالیه از نظام نیس��ت بلکه ممکن است 
از عملکرد مس��ئوالن باش��د که باید اصالح 
ش��ود.وی ادامه داد: اگر دس��تاوردهای نظام 
را ب��رای جوانان تش��ریح کنند، قطعا ذهنیت 
آنان نسبت به وضع موجود اصالح می شود، 

آنان چون نسبت به وضعیت مملکت قبل از 
انقالب اطالعاتی ندارد با تبلیغاتی که توسط 
ش��بکه های اجتماعی معاند می شود نسبت 
به عملکرد مسئوالن بدبین می شوند.نماینده 
مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای 
اسالمی با تشریح ویژگی های رهبری مطرح 
ک��رد: رهبر انقالب اس��المی با ش��خصیت 
فراگیری که دارد یک تنه چشم انداز نظامی، 
فرهنگی، اجتماعی و .... کش��ور را طراحی و 
هدایت می کند.عباس��ی بیان کرد: به عنوان 
دلسوزان نظام و رهبری نباید فقط به دلسوزی 
کردن اکتفا کنیم بلکه باید کس��انی را که در 
ذهن و فکرش��ان نسبت به نظام شبهه دارند 
شناسایی کنیم و برای تنویر فکر و ذهن شان 

جهاد تبیین را س��رلوحه کار خود قرار دهیم.
وی برخی نقده��ا را غیرمنصفانه عنوان کرد 
و ادامه داد: وقتی که ش��اخص ها از س��مت 
رهبر مشخص می شود، اما بر خالف شاخص 
ها فردی که فاقد آن اس��ت از صندوق خارج 
می شود نباید توقع داشت.نماینده مردم کرج 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به پروژه 
گازرسانی به آسارا و روستاهای طالقان اظهار 
ک��رد: در این بازدید از مش��اهده پروژه های 
شرکت گاز استان البرز که در حال گازرسانی 
به روستاهای محور کرج به چالوس بودند لذت 
ب��ردم و تالش هایی که می ش��ود و جوانان 
این خطه شاهد این فعالیت ها هستند، قطعا 
نگرش مثبتی نس��بت به عملکرد مسئوالن 

و در مرحله باالتر نس��بت ب��ه نظام پیدا می 
کنند.عباس��ی خاطر نش��ان کرد: مسئوالن 
ش��رکت گاز استان البرز با تالش مضاعف و 
با سرعت بیشتری پروژه ها را به پیش ببرند 
تا مردم آس��ایش و رفاه را لمس کنند و بنده 
از مس��ئوالنی که در این راستا فعالیت دارند 
قدردانی می کنم.این بازدید با همراهی عباس 
ابراهیمی مدیر منابع انسانی،کریم خانی ناظر 
ارش��د اجرای طرح ها و علی اصغر محسنی 

رئیس روابط  عمومی صورت گرفت.

لزوم تبیین مسئله فرزندآوری به عنوان یک ارزش اجتماعی
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از اساتید حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد؛

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت 
آس��تان ق��دس رضوی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
جمعیت جوان، فعال و پویا سرمایه اجتماعی 
هر کشوری است، گفت: در مقوله فرزندآوری 
فرهنگ حاکم بر جامعه باید تغییر کند و معنا 
و مفه��وم فرزند و فرزن��دآوری باید به یک 

ارزش در جامعه تبدیل شود.
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمس��لمین 
دیدار اس��اتید دوره آموزش��ی ای��ران جوان 
»تربیت تس��هیل گر جوانی جمعیت« که به 
همت بنیاد کرامت آس��تان قدس رضوی در 

مش��هد برگزار گردید، جامعه با زاد و ولد کم 
را جامعه ای در مس��یر ابتر ش��دن خواند و با 
اشاره به س��وره کوثر، اظهار کرد: این سوره 
مبارک��ه در پاس��خ به دش��منان پیامبر)ص( 
که آن حضرت را ابتر )بدون نس��ل( خطاب 
می کردند، نازل شده است؛ ابتر بودن پیامبر 
اک��رم)ص( برای پروردگار متعال قابل قبول 
نبود لذا ب��ه آن حضرت کوثر عنایت فرمود؛ 
ابتر بودن جامعه اس��المی نیز برای خداوند 

قابل قبول نیست و آن را نمی پسندند.
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم 

انق��الب در خصوص اهمیت جوانی جمعیت 
و حمایت از خان��واده، ابراز کرد: مقام معظم 
رهبری سال هاس��ت که بر مس��ئله اهمیت 
افزایش جمعیت تأکید دارند و بارها به انحای 
گوناگون نس��بت به ضرورت حف��ظ جوانی 
جمعیت هشدار داده اند؛ اما متأسفانه آن گونه 
که باید به این مس��ئله مهم پرداخته نشده و 
مورد کم کاری ها و بی توجهی هایی از سوی 

مسئوالن ادوار مختلف قرارگرفته است.
تولیت آس��تان ق��دس رضوی با اش��اره به 
کم رنگ واقع شدن اهمیت موضوع »جوانی 

نسل« در آثار تلویزیونی و سینمایی؛ تصریح 
کرد: اگرچه مس��ئوالن و مدیران رسانه ای و 
هنری غالباً به اهمیت موضوع جوانی نس��ل 
دق��ت دارند، اما متأس��فانه گاه��ی انگیزه و 
دغدغه این موضوع در میان س��ازندگان آثار 

تلویزیونی و سینمایی کم است.
حجت االسالم والمس��لمین م��روی با تأکید 
ب��ر اینکه فرزن��دآوری یک��ی از ارزش های 
جدایی ناپذیر خانواده اس��ت، اب��راز کرد: باید 
برای نس��ل جوان این معنا روش��ن شود که 
فرزندآوری تنها در س��ختی ها و مش��کالت 

آن خالصه نمی شود؛ بلکه بسیاری از روابط 
خانوادگی بر اساس مقوله فرزند و فرزندآوری 
شکل و معنا می یابد و فرزند موجب شیرینی 

و نشاط بیشتر زندگی است.
وی افزود: باید به نس��ل ج��وان این معنا را 
منتقل کرد که فرزند یکی از پایه های اصلی 
و اساس��ی زندگی است؛ برخی جوانان تصور 
می کنن��د لذت ب��ردن از چند س��ال ابتدایی 
زندگ��ی در این اس��ت که فرزندی نداش��ته 
باش��ند، که بای��د این نگاه ناصحی��ح با کار 

فرهنگی اصالح شود.
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جامعه

کوهنوردان گرفتار در اشترانکوه نجات 
یافتند

رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احم��ر از نجات دو کوهنورد گرفتار ش��ده در 
قله اش��ترانکوه خبر داد.مهدی ولی پور گفت: 
بع��د از ظه��ر روز جمعه دو کوهن��ورد اراکی 
برای صع��ود به قله اش��ترانکوه از راه پرفراز 
و نش��یب و خطرناکی کوهپیمایی را ش��روع 
کردند. این در حالی است که به دلیل شرایط 
جوی نامناس��ب و همراه نداش��تن امکانات 
کوهپیمایی در مس��یری منتهی به قله کول 
جنو گرفتار ش��دند و ادامه کوهپیمایی برای 
آن ه��ا امکان پذیر نب��ود، بنابراین با ش��ماره 
۱۱۲ تماس گرفتند.وی ادام��ه داد: از پایگاه 
شهرس��تان ازنا که نزدیکترین پایگاه به این 
قله بود، دو تیم امدادونجات ش��امل سه نفر 
به محل امدادرسانی اعزام شدند که با وجود 
مس��یر نامناسب و ش��رایط جوی بد، ساعت 
۲۲ به مح��ل حادثه رس��یدند.ولی پور افزود: 
به دلیل ش��رایط جوی نامناسب امکان اعزام 
بالگ��رد به محل حادثه وجود نداش��ت.  پس 
از امدادرس��انی به ه��ر دو کوهنورد، آن ها در 
ساعت سه بامداد به محلی امن منتقل شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد: 
با توجه به شرایط جوی در پاییز و زمستان به 
کوهنوردان توصیه می شود که قبل از صعود 
به قله، تجهیزات فنی و نیز ش��رایط جوی را 

بررسی کنند تا حادثه ای رخ ندهد.

هشدار شهرداری درباره وقوع سیل 
در تهران

ش��هرداری منطقه ۵ ته��ران در اطالعیه ای 
ضمن هشدار در مورد احتمال وقوع سیالب، 
از ش��هروندان خواست از تردد در مکان های 
پرخطر خودداری کنند.دراین اطالعیه  با اشاره 
به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی 
بر احتمال وقوع س��یل در مسیل رودخانه ها 
اظهارداش��ت: در منطق��ه۵، رود دره، کانال و 
مس��یل هایی از جمله روددره فرحزاد، کانال 
ش��هید باکری،کانال میان رود، رود کن، دره 
زر نو و همچنین امامزاده داود واقع ش��ده اند 
که مردم باید از تردد در حاشیه این مکان ها 
خ��ودداری کنند.در ادامه این اطالعیه با بیان 
اینکه شهرداری منطقه ۵ پیش از وقوع سیل 
امامزاده داود نیز هشدارهای الزم را داده بود 
آمده اس��ت: اگر به هشدارهای صادر شده از 
سوی شهرداری منطقه ۵ و هواشناسی توجه 
می شد خس��ارت وارده و قربانیان این اتفاق 
تل��خ قطعا کمتر بود اما متاس��فانه این اتفاق 
رخ نداد.ش��هرداری منطقه ۵ نسبت به وقوع 
سیالب به شهروندان هش��دار داد و از مردم 
خواست از استقرار در بستر و حاشیه رودخانه 
ها و مس��یل ه��ا و نیز تردد از بس��تر دره ها 
جدا خودداری و از هرنوع اس��تقرار جلوگیری 

بعمل آید.

فرودگاه مهرآباد به بیرون از تهران 
منتقل می شود؟

ش��هردار منطق��ه ۹ ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه 
آلودگی ه��ای صوتی، محیطی و مش��کالتی 
که مجموعه فرودگاه مهرآباد برای س��اکنین 
غربی تهران ایجاد کرده است، گفت: فرودگاه 
مهرآباد حتما باید به حاشیه شهر منتقل شود.
سید محمدرحیم مرتضوی، با اشاره به اینکه 
ف��رودگاه مهرآباد بیش از نیمی از مس��احت 
منطقه ۹ را اش��غال کرده است،گفت: آلودگی 
های صوتی و محیطی و مش��کالتی که این 
مجموعه به خصوص برای س��اکنین غربی 
تهران ایجاد کرده از معضالتی است که پیگیر 
رفع آن هس��تیم.وی افزود: عالوه بر آن پی 
گیر احقاق حقوق شهروندان و اخذ مطالبات 
شهرداری از مجموعه فرودگاهی در راستای 
ارائه خدمات به مردم هستیم.شهردار منطقه 
۹ تهران با بیان اینکه وجود و فعالیت فرودگاه 
مهرآباد برای ش��هروندان غربی پایتخت آزار 
دهنده است، گفت: در چشم انداز آینده شهر 
تهران تالش می شود فرودگاه دیگر در مرکز 

شهر جایی نداشته باشد.
مرتضوی  تاکید کرد: یکی از مطالبات جدی 
ش��هروندان انتقال فرودگاه مهرآباد است که 
این اقدام بسیار س��خت و دشواری است اما 
با توجه به رش��د و پیشرفت ش��هری، وجود 
فرودگاه مهرآباد در ش��هر بواسطه مخاطراتی 
که می تواند در دراز مدت برای مردم داش��ته 
باش��د، توجیهی ندارد و حتما باید به حاش��یه 
شهر منتقل ش��ود.مرتضوی عنوان کرد: این 
مطالبه به حق ش��هروندان از سوی مجموعه 
ش��هری در حال پیگیری است و اگر فرودگاه 
مهرآباد به بیرون ش��هر منتقل ش��ود فضای 
مناسبی برای توسعه شهری در قسمت غربی 

شهر تهران مهیا خواهد شد.

زوجین نابارور روی کمک کمیته 
امداد حساب باز کنند

معاون حمایت و س��المت خان��واده کمیته 
امداد ام��ام خمین��ی)ره( گف��ت: حمایت از 
زوجین نابارور یکی از محورهایی اس��ت که 
در دستور کار ما قرار دارد.حسین خدرویسی 
درب��اره حمایت این نه��اد مردمی از بیماران 
خ��اص، اظهار کرد: بیم��اران خاص و صب 
العالج تحت پوش��ش خدمات ما قرار دارند 
و براس��اس آخری��ن آمارها، ۸۳ه��زار بیمار 
خ��اص و صب العالج از ای��ن خدمات بهره 
مند می شوند.خدرویس��ی افزود: بیش از ۱۴ 
ه��زار نفر از بیماران بیم��اران خاص و صب 
العالج، بیماران س��رطانی هستند که کمیته 
ام��داد خمینی)ره( بس��ته های ویژه حمایتی 
ب��ه ویژه در درمان برای آن ها در نظر گرفته 
است.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد امام خمین��ی)ره( در بخش دیگری از 
ای��ن گفت وگو، به حمایت ه��ای این نهاد از 
زوجین نابارور اش��اره کرد و گفت: براساس 
برنامه های ابالغی و سیاس��ت گذاری شده 
حمایت از خان��واده ها و زوجین نابارور یکی 
از محورهایی است که در دستور کار ما قرار 
دارد، براین اس��اس ما با پرداخت کمک های 
بالعوض و تسهیالت قرض الحسنه از این 
دس��ته از اف��راد در صورت اس��تحاق و نیاز 
تش��خیص داده ش��ده حمایت می کنیم.وی 
تأکید کرد: حمایت از خانواده های نیازمند به 
خدمات ناباوری ج��زء برنامه های ما بوده و 
در حال حاضر جزء فعالیت های جاری کمیته 

امداد به شمار می رود.

فاصله زمانی تزریق واکسن آنفلوآنزا 
و کرونا چقدر است؟

رئیس جامعه پزش��کان داخلی ایران گفت: 
تزریق واکس��ن آنفلوآنزا در زن��ان باردار با 
فاصله زمانی یک ماه و سالمندان و بیماران 
کلیوی، دیابتی، سرطانی، پیوندی، دیابت و 
دارای نقص سیس��تم ایمنی بدن حدود سه 
هفته بع��د از تزریق انواع دزهای واکس��ن 
کرونا ضروری است.ایرج خسرونیا افزود: با 
توجه به همه گیری شیوع آنفلوآنزا، ضرورت 
تزریق واکس��ن آنفلوآنزا ب��رای گروههای 
خاص جامعه  ضروری اس��ت و کودکان ۲ 
تا ۱۵ سال نیز مجاز به دریافت این واکسن 
هستند. وی اظهار داشت: اکنون در شرایط 
همه گیری بیماری آنفلوآنزا هستیم امسال 
با توج��ه به اینکه رعایت اصول بهداش��ت 
فردی و اجتماعی به دنبال ش��یوع کرونا از 
جمله استفاده از ماسک، دوری از تجمعات 
و ع��دم رعای��ت فاصل��ه فیزیکی بس��یار 
کاهش  یافت��ه، موج ابتال به آن را در همه 
گروههای س��نی بویژه دانش آموزان شاهد 
هستیم.خسرونیا ادامه داد: آنفلوآنزا عفونت 
ویروس��ی است که هر س��اله با آغاز فصل 
سرما در کشور شایع می شود، امسال زودتر 
از گذشته شیوع پیدا کرده و همه گیری آن 
مشهودتر اس��ت. اندازه  شدید این بیماری  
به ویژه در بالغین ایجاد شده، در سالمندان 
و کودکان و افراد دارای بیماری زمینه قلبی 
و تنفس��ی تهدید کننده است و اگر کنترل 
نشده و تحت نظر گرفته نشود، ممکن است 
منجر به مرگ شود.به گفته این متخصص 
داخلی، تزریق واکس��ن آنفلوآن��زا در افراد 
واجد ش��رایط از ابتال به آنفلوآنزا جلوگیری 
نم��ی کند، بلکه ش��دت عالی��م بیماری را 
کاهش می دهد و س��ریعتر ف��رد مبتال رو 
به بهبودی می رود.وی با بیان اینکه عالئم 
آنفلوآن��زا می تواند خفیف یا ش��دید باش��د، 
تصری��ح کرد: تب و لرز، س��ردرد، دردهای 
عضالنی از جمله کمردرد، خستگی، سرفه 
که ممکن است با خلط همراه باشد، گلودرد 
و کوفتگی از عالیم ش��ایع بیماری هستند، 
این عالئم معمواًل دو روز پس از مواجهه با 
ویروس بروز می کنند و  کمتر از یک هفته 

باقی می مانند.

فروشنده کالهبردار ارز دیجیتال 
دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم 
س��ایبری که با ترفند فروش ارز دیجیتال از 
تعدادی از شهروندان کالهبرداری کرده بود، 
خبر داد.داود معظمی گ��ودرزی اظهار کرد: 
با مراجعه یکی از ش��هروندان به این پلیس 
مبن��ی بر کالهبرداری با عن��وان فروش ارز 
دیجیتال پر س��ود و گران قیمت، موضوع در 
دستور کار پلیس فتای پایتخت قرار گرفت.
وی افزود: ش��اکی در اظه��ارات خود عنوان 
ک��رد چند وق��ت پیش در ش��بکه اجتماعی 
اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه 
ارزهای دیجیتال فعالیت می کند و سودهای 
کالنی در ازای س��رمایه گذاری در این زمینه 
پرداخت می کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی 
با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم 
معادل مبل��غ دو میلیارد ری��ال ارز دیجیتال 
از وی خری��داری ک��ردم و بعد از واریز وجه، 
دیگر پاس��خی از او دریافت نکردم و متوجه 

کالهبرداری شدم.

اخبار

گ�روهاجتماعی:رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
با اش��اره به فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتش��ر 
ش��ده و اینگونه القا می کند که پلیس در حال تخریب 
و شکس��تن موتورس��یکلت های م��ردم اس��ت، گفت: 
پس از بررسی مشخص ش��د که محتوای این فیلم از 

اس��اس کذب بوده و صحنه سازی صورت گرفته است.
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان« به نقل مرکز رس��انه قوه 
قضائیه، حجت االسالم پورخاقان رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مس��لح با اشاره به فیلمی که اخیرا در فضای 
مجازی منتشر شده و اینگونه القا می کند که پلیس در 
حال تخریب و شکستن موتورسیکلت های مردم است، 
گفت: پس از بررسی کامل فیلم و انجام تحقیقات الزم 
در موقعیت وقوع آن، مش��خص ش��د که محتوای این 
فیلم از اساس کذب بوده و صحنه سازی صورت گرفته 

اس��ت.وی گفت: نوار س��فیدرنگی که در کاله افراد به 
ظاهر پلیس داخل فیلم دیده می ش��ود اساس��ا در کاله  
نیروهای یگان امداد و ی��گان ویژه پلیس وجود ندارد؛ 
ضمن آنکه بعض��ی از باتوم هایی ک��ه در این فیلم در 
دست افراد به ظاهر پلیس قرار دارد، متفاوت از باتوم های 
نیروی انتظامی اس��ت و افراد نمایش داده شده در فیلم 
از ماموران نیروی انتظامی نیستند.رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مسلح که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
س��خن می گف��ت، در بخش دیگ��ری از صحبت های 

خود، با اش��اره به  بازدید ش��هریورماه خود از پارکینگ 
خودروهای توقیفی مواد مخدر در مهریز اس��تان یزد و 
دس��تورات  رئیس قوه قضائی��ه پیرامون تعیین تکلیف 
هرچه س��ریع تر این خودروها، گفت: در نتیجه اقداماتی 
که طی مدت اخیر و بعد از سفر هیئت عالی قضایی به 
استان یزد صورت گرفت، تمام خودروهای توقیفی مواد 
مخدر که برای آنها حکم صادر شده بود و در پارکینگ 
شهرس��تان مهریز نگهداری می شدند، در دو مرحله به 

مزایده گذاشته شدند.

فیلم تخریب اموال مردم توسط پلیس صحنه سازی بود
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

پایان دادن به اغتشاشات، توقع به حق مردم است
رئیس قوه قضاییه:

گ��روه اجتماعی: رئی��س قوه قضاییه با اش��اره به انتظار 
مردم از دس��تگاه های انتظامی، امنیت��ی و قضایی برای 
پایان دادن به اغتشاش��ات گفت: دستگیری و برخورد با 
عامالن و مسببان قضایای اخیر به ویژه حادثه تروریستی 
شاهچراغ)ع(، انتظار و توقع به حق مردم است. به گزارش 
»عصر ایرانیان« حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محس��نی اژه ای، در جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه با 
اشاره به درپیش بودن سالروز والدت باسعادت امام حسن 
عسکری)ع( و تبریک این روز خجسته همچنین تسلیت 
حادثه تروریستی و جنایت رخ داده در حرم مطهر حضرت 
احمد بنموس��ی علیهماالسالم )شاهچراغ( که به شهادت 
و مجروح ش��دن تع��دادی مرد و زن و ک��ودک بی گناه 
انجامید، اظهار کرد: حادثه اس��فناک تروریستی در حرم 
ش��اهچراغ)ع( دارای نکاتی عبرت آموز برای دوستان و 
دش��منان ایران اسالمی اس��ت.رئیس قوه قضاییه ادامه 
داد: این واقعه نش��ان داد که تروریست ها و آدمکش های 
دس��ت پرورده آمریکا و صهیونیست ها و انگلیس و دیگر 
س��لطه گران چه جنایت��کاران خبی��ث و رذل و درنده ای 
هستند و مرتکب اعمالی می شوند که جانوران وحوش نیز 
از آن پرهیز دارند؛ همگان مشاهده کردند که این سّفاکان 
حت��ی به کودک معصومی که در آغ��وش مادر خود پناه 
گرفته نیز رحم نمی کنند.رئیس دستگاه قضا یکی دیگر از 
عبرت های حادثه تروریستی شاهچراغ )ع( را برمال شدن 
دروغی به نام اطالع رسانی آزاد و مستقِل مدعیان غربی 
دانس��ت و گفت: رسانه های وابسته به غرب حتی حاضر 
نشدند جنایت رخ داده در حرم شاهچراغ را پوشش دهند؛ 
حال آنکه همین رسانه ها در مواردی که منافع نظام سلطه 
اقتضا می کند از کاه کوه می سازند اما در قبال یک جنایت 
تروریس��تی مشابه حادثه دلخراش ش��یراز، دستگاه های 
دروغ پرداز وابسته به نظام سلطه، قلب واقعیت می کنند و 
برخالف ادعاهای مزورانه شان حتی اجازه نمی دهند مردم 
دنیا سّفاکی تروریست های دست پرورده آمریکا و اذنابش 
را مشاهده کنند.استانداردهای دوگانه و تبعیض روا داشته 
شده از ناحیه مدعیان دروغین حقوق بشر در قبال تضییع 
حقوق انس��ان ها و جنایت علیه مردم در نقاط مختلف«؛ 
دیگر عبرت حادثه تروریستی شاهچراغ)ع( بود که رئیس 
عدلیه به آن اشاره کرد و در همین راستا گفت: در مواردی 
که منطبق با منافع نظام س��لطه نباشد، هر مقدار هم که 
به یک فرد یا کش��ور ظلم ش��ود، سلطه گران خم به اَبرو 
نمی آورند؛ در همین جنایت رخ داده در حرم شاهچراغ)ع( 
ش��اهد بودیم که هم هتک حرمت ی��ک مکان مقدس 
صورت گرفت و هم مردم و کودکان مظلوم و بی دفاعی 
به خاک و خون کش��یده شدند اما مدعیان حقوق بشر نه 
تنه��ا محکوم نکردند بلکه به نوع��ی از طریق بوق های 
تبلیغاتی  خود درصدد قلب واقعیت این حادثه جگرس��وز 

برآمدند.رئی��س قوه قضاییه افزود: نکته ای که برای همه 
دوس��تداران انس��انیت و کرامت و حقوق انسانی عبرت 
آموز اس��ت این است که کس��انی که در پشت قضایای 
اغتشاشات در ایران هستند و به دروغ، ادعای حمایت از 
مردم ایران را دارند همان هایی هستند که تروریست ها و 
آدمکش ها را تجهیز و مسلح می کنند و به آنها آموزش و 
مأموریت می دهند تا به س��مت مردم ایران گلوله شلیک 
کنند و به مقدسات این مردم اهانت روا دارند.محسنی اژه 
ای ادامه داد: این تروریس��ت ها و آدمکش ها که مردم و 
غیرنظامیان و زواِر یک مکان مقدس را به خاک و خون 
می کش��ند، کجا و از ناحیه چه کس��انی تعلیم می بینند و 
مس��لح و تجهیز می شوند؟ از ناحیه چه کسانی برای آنها 
مدارک جعلی تهیه می ش��ود؟ با چه انگی��زه ای آنها زوار 
ح��رم را هدف قرار می دهند؟ آی��ا این قبیل موارد بیانگر 
زبونی و خواری و حقارت دشمِن سفاک و کینه توز ایران 
اسالمی نیست؟رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمنی 
که بیش از ۴۰ س��ال در پیش��برد هر توطئه ای شکست 
خورد و امروز به این نقطه رس��یده اس��ت که مردم ایران 
اس��المی را در یک حرم مطهر به رگبار ببندد؛ هر مقدار 
هم که رس��انه های وابسته به نظام سلطه در بی توجهی 
به جنایاتی مانند حادثه ش��اهچراغ کوشا باشند اما به هر 
ترتیب مردم دنی��ا و آزادگان و حق طلبان در اقصی نقاط 
گیت��ی خواهند فهمید که نمون��ه و مصداق مقابله جویی 
سلطه گران با نظام اسالمی، سالح گرفتن به سمت مردم 
ایران و به رگبار بس��تن آنها اس��ت.   محسنی اژه ای به 
بصیرت و همدلی و حمّیت و غیرت اسالمی مردم ایران 
و ش��کوهی که آنها با راهپیمایی های خود در واکنش به 

حادثه تروریس��تی ش��اهچراغ)ع( در نقاط مختلف کشور 
آفریدند، اش��اره کرد و گفت: دشمنان ما در زمره ُحمقا و 
جاهالن هستند اما به هر ترتیب وقتی جوشش و یک دلی 
و اظهار نفرت و انزجار مردم ما را از مس��ببان و عامالن 
حادثه تروریستی ش��اهچراغ دیدند باید پی ببرند که هر 
مقدار تالش برای اغتشاش آفرینی و آشوب افکنی کنند، 
تنفر و بیزاری مردم ما از ش��یطان بزرگ آمریکا و اذناب 
او باالخص روباه پیر انگلیس خبیث بیشتر می شود.رئیس 
ق��وه قضاییه با اش��اره به انتظار و توقع ب��ه حق مردم از 
دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی برای پایان دادن 
به اغتشاشات و دستگیری و برخورد با عامالن و مسببان 
قضایای اخیر به ویژه حادثه تروریس��تی ش��اهچراغ)ع(، 
اظهار داش��ت: انتظار و توقع به حق مردم آن اس��ت که 
عوامل و مسببان قضایای اخیر شناسایی و دستگیر شوند 
و به مجازات مستحق ش��ان برسند.محسنی اژه ای افزود: 
نظام و دستگاه های مسئول نیز در طول این مدت نهایت 
خویشتنداری را به خرج دادند تا صفوف کاماًل از هم جدا 
و متمایز ش��ود؛ یک س��ری از افراد به هر دلیلی ناراضی 
هستند و حتی ممکن اس��ت معترض نیز باشند؛ اما این 
افراد به هیچ وجه نمی خواهند با نظام مقابله کنند و امنیت 
م��ردم را به خطر بیندازند؛ بنابراین آنها باید صف خود را 
ج��دا کنند؛ نظام نیز فرصت کامل ب��ه آنها داده تا صف 
خ��ود را جدا کنند. حتی در میان اغتشاش��گران هم باید 
روش��ن شود که کدامیک قصد مقابله با نظام و براندازی 
را داش��تند؛ همکاران ما در دس��تگاه قضایی همه تالش 
خ��ود را انج��ام دادند که این صف��وف را جدا کنند و این 
ام��ر محقق ش��د.   وی ادامه داد: قطعاً آن کس��انی که 

قصد مقابله با نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه 
هستند، منطبق با موازین قانونی به مجازات شان خواهند 
رس��ید؛ از همین تریب��ون باید از مراج��ع قضایی برخی 
استان ها به ویژه تهران که پرونده های عناصر اغتشاشات 
را جدا کرده و دادگاه های رسیدگی به آنها را آغاز کرده اند، 
قدردان��ی کنم. بدون تردید قضات ما بر اس��اس موازین 
قانونی و با دقت و سرعت به پرونده های اغتشاشات اخیر 
رسیدگی خواهند کرد و احکام جنایتکاران طبق قانون و 
آنچه استحقاق آن را دارند صادر خواهد شد و در صورت 
قطعیت، اجرایی می ش��ود.  رئیس عدلیه موضوع تبیین 
ابعاد مختلف و پش��ت پرده قضایای اخیر را امری بس��یار 
ضروری دانس��ت و بر همین اس��اس به مرکز رسانه قوه 
قضاییه دستور داد با همکاری صداوسیما و سایر رسانه ها 
نسبت به روشنگری ابعاد و زوایای قضایای اخیر اهتمام 
داشته باشد تا دست دشمن بیش از پیش رو شود و برای 
کس��ی حجتی باقی نماند و چنانچه کس��ی به همراهی 
اغتشاش��ات ادامه دهد مشخص می شود در صف دشمن 
است.   محسنی اژه ای با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان، 
روز دانش آموز و س��الروز تس��خیر النه جاسوسی، اظهار 
داش��ت: حقیقتاً دانش آموزان ما سرمایه های اصلی حال 
و آینده کشور هس��تند و ضروری است همه بخش های 
مسئول و دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه در وزارت 
آموزش و پرورش هر چه بیش��تر در جهت فراهم آوردن 
مقدمات و بسترهای رشد و تعالی این سرمایه های کشور 
در ابعاد مختلف کوشا باشند.رئیس دستگاه قضا، تسخیر 
النه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا را یکی از تفّضالت 
الهی دانست که بر دل ها و قلوب جوانان دانشجوی ایران 
اسالمی در مقطع ابتدای پیروزی انقالب ایجاد شد و در 
همین راس��تا گفت: اگر نبود بازس��ازی و انتشار اسناد به 
دس��ت آمده از آن النه جاسوس��ی و مصاحبه های برخی 
حاضران در آن، چه کس��ی می توانست به این روشنی از 
توطئه های پیچیده آمریکا علیه مردم ایران اسالمی آگاه 
ش��ود و اینچنین زمینه رس��وایی آمریکایی ها فراهم آید.
رئیس عدلیه با اشاره به دالیل عصبانیت سردمداران رژیم 
آمریکا از اس��الم و روحانیت، اظهار داش��ت: شاخ غولی 
استکباری به نام آمریکا و اذناب ریز و درشت آن از جمله 
صهیونیست ها و انگلیسی ها توسط یک روحانی بزرگ و 
ش��جاع و دلداه به خدا همچون حضرت امام خمینی)ره( 
در دنیا شکس��ته ش��د و دس��ت و پاهای آنها از کشور ما 
قطع ش��د و تهی و توخالی ب��ودن آنها نیز برای همگان 
در اقصی نقاط گیتی آش��کار گش��ت؛ بر همین مبناست 
که سلطه گران شبانه روز مش��غول توطئه و فساد و فتنه 
علیه ایران اسالمی هستند؛ آنها یک روز با تالش جهت 
راه انداختن جن��گ داخلی و خارجی و روز دیگر با فتنه و 

تحریم و عملیات ترکیبی به سراغ مردم ایران می آیند.

سرپرس��ت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موارد ابتال 
به آنفلوآنزا اکنون به ۴۰ درصد افزایش یافته است و 
وارد روند همه گیری بیماری شده ایم.شهنام عرشی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: تعداد موارد ابتال به آنفلوآنزا 
در پنج هفته گذشته کمتر از یک درصد بود که اکنون 
روند افزایش��ی دارد و ۵۰ درصد سرماخوردگی های 
ش��دید، ابتال به آنفلوآنزا تشخیص داده می شود.وی 
اظهار داشت: هر سال حدود هزار تا ۲ هزار موارد ابتال 
به آنفلوآنزا را حتی در فصول گرم سال نمونه برداری 
می کنیم البته افرادی که عالیم سرماخوردگی دارند، 
اما امس��ال روند ابتالی افراد به آنفلوآنزا زودتر شیوع 
یافته به همین دلیل مش��اهده می شود که مراجعات 
مردم ب��ه مراکز درمانی افزایش یافته است.عرش��ی 

تاکید کرد: عالیم بیماریهای ویروسی مانند آنفلوآنزا، 
سرماخوردگی و کرونا مش��ترک است، اما تب باال و 
ناگهانی، درد ش��دید عضالنی ب��دن و گلودرد عالیم 
ابتال به آنفلوآنزا اس��ت که فرد مبتال باید بین ۵ تا ۷ 
روز استراحت کامل داشته باشد تا دور نقاهت را طی 
کند.به گفته این مقام مس��وول در وزارت بهداش��ت، 
سرماخوردگی شدید در افرادی که واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق نکرده اند، بیشتر دیده  می شود و تجویز آنتی 
بیوتیک و مص��رف آن تاثیری در بهب��ودی بیماری 
ندارد مگر اینک��ه عفونت های باکتریایی در ریه فرد 
مبتال وارد ش��ود آن وقت باید با دستور پزشک آنتی 
بیوتیک اس��تفاده شود.عرشی تاکید کرد: همه گیری 
ابتال به آنفلوآنزا فعال در کش��ور ادامه دار اس��ت و از 
بیماران س��رطانی، دیالیزی، پیون��دی، دیابتی، قلبی، 

سالمندان، کودکان و بیماران دارای نقص ایمنی بدن 
م��ی خواهیم که واکس��ن آنفلوآن��زا را تزریق کنند و 
سایر افراد نیز در مکانهای شلوغ حتما ماسک بزنند و 
فاصل��ه فیزیکی را رعایت کنند.وی به والدین توصیه 
کرد اگر دانش آموزی دچار عالیم سرماخوردگی بود، 
به مدرس��ه نرود و با مصرف مایع��ات دوران نقاهت 
را بگذراند.هفته گذش��ته مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
در اطالعی��ه ای از مردم خواس��ت بر کاهش ابتال به 
آنفلوآنزا حتما ماس��ک بزنند.این مرکز با اشاره به این 
که در راس��تای مراقبت و کنت��رل بیماری آنفلوانزا و 
س��ایر بیماری های واگیر ش��دید تنفس��ی و کاهش 
حساسیت عمومی نس��بت به رعایت اصول بهداشت 
فردی و عمومی، ایجاد آمادگی های الزم با ش��روع 

فصل سرما الزامی اس��ت، ۶ کار اساسی در کنترل و 
پیش��گیری از انتقال و انتش��ار بیماری های تنفسی، 
را به این ش��رح اعالم کرد: پوش��اندن دهان و بینی 
در هنگام سرفه و یا عطس��ه کردن)ترجیحًا استفاده 
از ماس��ک یکبار مصرف(، شستشوی مداوم و مکرر 
دس��ت ها )ترجیح��ًا ب��ا آب و صابون و ب��ه طریقه 
صحیح(، نوش��یدن آب و مایعات کافی و اس��تراحت 
کردن، اس��تفاده از داروهای ضد ویروسی در صورتی 
که سیس��تم ایمنی آس��یب پذیری داش��ته باش��ید و 
بن��ا به تش��خیص و تجویز پزش��ک، عدم اس��تفاده 
خودسرانه داروهای آنتی بیوتیک؛ این داروها بر روی 
س��رماخوردگی و آنفلوانزا و بیماری های ویروس��ی 
تاثیری ندارند، پرهیز و عدم حضور در اماکن عمومی 

و تجمعات.

موارد ابتال به آنفلوانزا ۴۰ درصد افزایش یافت

جزئیات پرداخت وام چهار میلیاردی و ۱5۰ میلیونی به سربازان نظام وظیفه
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
ستاد کل نیروهای مس��لح جزئیات اعطای وام های ۱۵۰ 
میلیونی و چهار میلیارد تومانی به سربازان ماهر را تشریح 
کرد.سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
وضعیت اعطای وام اشتغال به سربازان ماهر اظهار کرد: در 
راستای خوشایند سازی خدمت سربازی و با پیگیری های 
انجام شده از سوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان تصمیم 
بر آن ش��د تا وام های اشتغال ۱۵۰ میلیون تومانی و چهار 
میلیارد تومانی به س��ربازان ماهر دارای ش��رایط پرداخت 
ش��ود.وی با بیان اینکه ش��رط الزم برای تمامی سربازان 
متقاضی وام این اس��ت که حتما کارت پایان خدمت خود 
را در س��ال ۹۷ یا س��ال های پس از آن تا چند ماه آینده 
دریافت کرده باشند، گفت: افراد دارای کارت پایان خدمت 
با شرایط مذکور اگر چنانچه یکی از سه شرطی که در ادامه 
گفته می شود را نیز دارا باشند می توانند برای درخواست این 
وام اقدام کنند.وی درباره این س��ه شرط نیز گفت: یکی از 

شروط داشتن گواهینامه مهارتی است و تفاوتی ندارد که 
س��رباز این گواهی را قبل از خدمت، حین خدمت یا پس 
از خدمت دریافت کرده باش��د. شرط دیگر داشتن مدرک 
کارشناس��ی یا باالتر از آن بوده و ش��رط س��وم نیز فارغ 
التحصیلی از هنرس��تان، دانشسرا یا آموزشگاه های علمی 
و کاربردی اس��ت.وی بار دیگر تاکی��د کرد که اگر فردی 
کارت پایان خدمت به تاریخ سال ۹۷ یا پس از آن تا چند 
ماه آینده را داش��ته باشد و یکی از سه شرط مذکور را نیز 
دارا باشد می تواند برای دریافت وام اقدام کند.کمالی با بیان 
اینکه مبلغ این وام ۱۵۰ میلیون تومان برای خود اشتغالی و 
چهار میلیارد تومان برای کارآفرینی است، گفت: بازپرداخت 
این وام پنج تا هفت سال بوده و یک سال نیز تنفس دارد. 
س��ود این وام نیز چهار درصد است.مش��اور عالی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای 
مس��لح درباره نحوه درخواس��ت برای ای��ن وام نیز گفت: 
متقاضیان دارای ش��رایط باید به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه 

ک��رده و با پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان درخواس��ت خود 
برای دریافت وام را ثبت کنند. در آنجا می بایست فرمی را 
تکمیل کرده و در بخشی از آن نیز طرح خود برای اشتغال 
یا به اصط��الح پروپزال طرح خود را وارد کنند. با تکمیل 
این فرم، پلیس+۱۰ فرم ها را به وظیفه عمومی هر استان 
به عنوان دبیر کارگروه اش��تغال هر استان ارجاع می دهد.
وی ادامه داد: با ارجاع فرم ها به کارگروه اشتغال که در آن 
معاون اقتصادی استاندار، فرمانداران و ... نیز حضور دارند 
درباره طرح ها تصمیم گیری ش��ده و در صورت موافقت 
پرونده به بانک معرفی و از متقاضی نیز خواس��ته می شود 
به بانک رفته و فرآیند دریافت وام را طی کند.وی با بیان 
اینکه هر مرحله از طریق ارسال پیامک به متقاضی اطالع 
داده می شود، گفت: ۱۸ بانک عامل برای اعطای این وام 
تعیین شده است.وی درباره اینکه آیا ضامنی برای دریافت 
این وام نیاز است یا خیر؟ گفت: یک کارمند دولت یا جواز 
کسب به عنوان ضامن از سوی متقاضی خواسته می شود. 

برخی به اش��تباه تصور کرده اند که متقاضی خودش باید 
جواز کس��ب داشته باشد. در حالیکه جواز کسب به عنوان 
مدارک ضامن مورد نیاز اس��ت و می توان به جای آن یک 
کارمند دولت را به عنوان ضامن معرفی کرد.سردار کمالی 
درباره اینکه نحوه اختص��اص وام چهار میلیارد تومانی و 
۱۵۰ میلیارد تومانی به چه صورت اس��ت؟ گفت: با توجه 
به پروپزال و طرح ارائه ش��ده درباره مبلغ وام در کارگروه 

اشتغال تصمیم گیری می شود.
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اقتصاد خرد

افزایش 27 درصدی تولید فوالد ایران 
در شهریور

انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود 
اعالم کرد، تولید فوالد ایران در شهریور امسال 
۲۷ درصد افزایش یافت اما تولید فوالد در ۲۷ 
کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل بحران انرژی 
۱۷ درص��د کاهش یافت.به گ��زارش فارس، 
ف��ارس ، انجمن جهانی ف��والد در جدیدترین 
گزارش خ��ود اعالم کرد، تولید ف��والد ایران 
در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ )شهریور ۱۴۰۱( نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال ۲۰۲۱ با افزایش ۲۶.۷ 
درصدی به ۲.۷ میلیون تن رس��یده اس��ت.در 
حالی که تمامی ۱۰ کشور نخست تولیدکننده 
فوالد در جهان در ماه سپتامبر با کاهش تولید 
مواجه ش��ده اند، ایران، هن��د و چین افزایش 
تولید داشتند که ایران بیشترین افزایش تولید 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین بر 
اس��اس این گزارش، تولید ف��والد ایران در ۹ 
ماه نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش ۹.۸ درصدی داشته و به ۲۲.۲ 
میلیون تن رسیده است.بر اساس این گزارش، 
ایران در فوریه ۲۰۲۱ )بهمن ۱۳۹۹(، در میان 
ب��زرگ  ترین تولیدکنندگان ف��والد جهان در 
جای��گاه دهم قرار گرفت که از آن ماه تاکنون 

این جایگاه را حفظ کرده است.

روند افزایشی قیمت گوشت قرمز از 
هفته گذشته

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی می گوید از 
اواس��ط هفته گذشته گوشت گوسفندی گران 
ش��ده، زیرا قیمت دام زنده نیز باال رفته است.

به گزارش ایس��نا،علی اصغر ملکی در تشریح 
آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: 
قیمت گوش��ت از اواس��ط هفته گذشته روند 
افزایشی داشته، زیرا دام زنده در شهرستان ها 
نیز گران شده است. طبیعتا هر مقدار که قیمت 
دام زن��ده افزایش یابد گوش��ت هم به تبع آن 
گران می ش��ود.وی در پاسخ به اینکه برخی از 
دامداران می گویند افزایش قیمت گوشت قرمز 
و دام زنده تناس��بی با یکدیگ��ر ندارند و چون 
دام زنده از اسفند سال گذشته افزایش چندانی 
نداشته گوشت قرمز هم نباید در این حد گران 
ش��ود، گفت: دام زنده س��بک در شهرس��تان 
کیلویی ۸۰ هزار تومان ش��ده  و چنین چیزی 
که می گویند درس��ت نیس��ت.رئیس اتحادیه 
گوشت گوس��فندی اضافه کرد: امروز گوشت 
قرمز در میدان بهمن برای مغازه داران کیلویی 
۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان هزینه در پی داش��ته 
و مغازه داره��ا نیز می توانند این گوش��ت را با 
اعمال سود متعارف ۱۰ تا ۱۲ درصدی خود، به 
فروش برسانند.وی با اشاره به اینکه تقاضای 
خرید گوشت نیز خوب نیست، گفت:صادرات 
می توان��د یکی از عوامل افزای��ش قیمت دام 
زنده باشد، زیرا به انتهای سال رسیده ایم و هر 
چه دام داش��تیم، ذبح شده و دامداران به خاطر 
گرانی علوفه نیز دام را نگه نداشته اند.ملکی در 
پایان گفت:گوشت نس��بت به سایر کاالهای 

دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته است. 

قیمت هر متر خانه در تهران به ۴3 
میلیون و 72۴ هزار تومان رسید

طبق اعالم بانک مرکزی، در مهر ماه امسال 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال 
قبل ب��ه ترتی��ب ۱.۲ و ۳۸.۲ درصد افزایش 
یافته اس��ت.گزارش تحوالت بازار مسکن در 
شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر 
شده، بیانگر این اس��ت که در مهر ماه تعداد 
معامالت انجام ش��ده ۵.۴ هزار فقره بود که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل 
به ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش را نشان 
می ده��د و بررس��ی توزیع تع��داد واحدهای 
مس��کونی معامله ش��ده در ش��هر تهران به 
تفکی��ک عم��ر بنا حاک��ی از آن اس��ت که 
واحدهای تا پنج س��ال ساخت با سهم ۲۸.۶ 
درصد بیش��ترین س��هم را به خود اختصاص 
داده اند. این در حالی است که در میان مناطق 
۲۲ گانه ش��هر تهران بیشترین قیمت هر متر 
خانه ۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در منطقه 
یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از 
آنها با افزایش ۲۶.۸ درصدی در منطقه یک و 
۴۰.۷ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند. از 
سوی دیگر در مهر ماه امسال توزیع فراوانی 
تع��داد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده بر 
اس��اس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص 
سهم ۱۴.۶ درصد بیشترین سهم از معامالت 

انجام شده را داشته اند

اخبار

سازمان های متولی ترخیص کاال از 
بنادر را شتاب دهند

مدی��رکل ام��ور بن��دری س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی با بی��ان اینکه بیش از ۸ میلیون 
و  اساس��ی  ت��ن کااله��ای  و ۲۰۰ ه��زار 
نهادهای دامی در بنادر، اسکله ها و شناورها 
وجود دارد،گفت: ظرفی��ت انبار در بندر امام 
خمینی)ره( پر ش��ده اس��ت و طی مکاتبات 
مختلف به سازمان های متولی اعالم کردیم 
ت��ا روند ترخی��ص کاالهای خود را ش��تاب 
دهند.به گ��زارش عصرایرانیان از س��ازمان 
بن��ادر و دریانوری عادل دریس در خصوص 
تاخیر در ترخیص کاالهای اساس��ی از بندر 
امام خمینی)ره( اظه��ار کرد:  در حال حاضر 
موجودی کاالهای اساسی و نهاده های دامی 
در بنادر کش��ور قریب به پنج میلیون و صد 
هزار تن اس��ت که ۳۵ درصد رشد را نسبت 
به س��ال گذشته نشان می دهد. وی از وجود 
بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزارتن کاالی 
اساس��ی و نهاده های دامی در بنادر، اسکله 
و لنگرگاه ها و انتظار کش��تی ها برای تخلیه 
ب��ار خب��ر داد و عنوان کرد: ای��ن میزان نیز 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته از رشد 
۳۰ درص��دی حکایت دارد. مدی��رکل امور 
بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره 
به برگزاری جلس��ات متع��دد برای ترخیص 
ای��ن کااله��ا اظهار ک��رد: این رون��د را در 
سنوات گذشته نیز شاهد بودیم؛ چراکه عمده 
کاالهای اساس��ی توس��ط دو شرکت بزرگ 
دولتی، بازرگانی دولتی و پش��تیبانی امور دام 
وارد می شود و قریب به ۵۵ درصد از کاالها 
متعلق به این دو شرکت بوده و مابقی مربوط 
ب��ه بخش خصوص��ی اس��ت.دریس افزود: 
طبیعت��ا این ها عالوه بر نق��ش تامین کاال، 
نقش تنظی��م کاال را نیز دارند؛ ل��ذا در این 
مدت جلسات متعددی با شرکت ها خصوصا 
در بن��در امام خمینی)ره(  برگزار ش��د؛ چراکه 
قری��ب به ۸۰ درصد از آماری که ارائه ش��د، 
در بن��در امام )ره( قرار دارد.وی با بیان اینکه 
تقریبا ظرفی��ت انبار در بندر امام خمینی)ره( 
پر ش��ده است، تاکید کرد:  اعالم کرده ایم در 
اسرع وقت نسبت به ترخیص کاالی اساسی 
از انبارهای بندر اقدام کنند.دریس افزود: در 
این راستا طی هفته گذشته مجددا بارگیری 
از بندر آغاز ش��د،  اما اگر این روند با سرعت 
بیش��تری ادامه نیابد،  با مش��کالت بسیاری 

مواجه خواهیم شد.

افزایش جریمه تاخیر پروازها در 
آیین نامه جدید حقوق مسافر

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی خبرداد: 
سازمان هواپیمایی در آیین نامه جدید حقوق 
مس��افر با رویکرد جلب اعتماد از دست رفته 
مردم، جریمه ۳۰ درصدی تاخیر را به عددی 
افزایش داده اس��ت که اگر ایرالینی امکان 
پرواز به موقع را نداشته باشد به جای اعالم 
تاخیری کال پرواز را کنس��ل کند.به گزارش 
ایرنا، حس��ن خوش��خو اظهار کرد: سازمان 
هواپیمای��ی بع��د از گفت وگ��و ب��ا مجموع 
ذی نفعان خ��ود از جمله ایرالین ها و بخش 
فرودگاه��ی به این نتیجه رس��ید که نه تنها 
دس��تورالعمل فعلی حقوق مسافر در شان و 
شئونات مسافران بخش هوایی نیست، بلکه 
حقوقی از مس��افر را ه��م در بر نمی گیرد.به 
گفته خوشخو یک نظاماتی در حوزه حمل و 
نقل بین المللی در حوزه حقوق مسافر وجود 
دارد که در دس��تورالعمل فعلی حقوق مسافر 
رعایت نش��ده است.وی به ایرنا می گوید: ما 
به این نتیجه رسیدیم که حتما و قطعا حقوق 
مسافر باید بازنگری شود تا جایی که عالوه 
بر رس��یدن به این هدف که بتوانیم مطابق 
استاندارد دنیا خدمات به مسافرا ارایه دهیم، 
بخشی از اعتماد از دست رفته مردم را جبران 
کنیم.معاون هوانوردی س��ازمان هواپیمایی 
معتقد است: با این رویکرد جدید که سازمان 
هواپیمایی در ماه های گذش��ته دنبال کرده 
اس��ت اعتماد عمومی اذهان در اولویت قرار 
دارد و با همی��ن رویکرد اعتمادآفرینی آیین 
نامه جدید حقوق مس��افر تدوین شده است 
تا جایی که حتی در نگاه اول به نفع مس��افر 

است.

تهاتر نهاده با خرید تضمینی دام
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عش��ایر دامداران 
متح��رک گفت: ب��ا توجه به سیاس��ت های 
حمایتی دولت، قیمت هر کیلو دام با افزایش 
۶ تا ۷ درصدی به ۷۵ هزار تومان رس��ید.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران،فضل خرم گفت: 
قیم��ت کنونی ب��ازار نهاده دامی نس��بت به 
سامانه بازارگاه باالتر است که بدلیل استفاده 
علوفه دس��تی در آب��ان، قیمت به س��امانه 
ب��ازارگاه یا حت��ی باالتر می رس��د.به گفته 
وی، آزادسازی نرخ ارز موجب شده ظرفیت 
کارخان��ه های خ��وراک برای مش��ارکت با 
تولیدکنندگان دامی بیشتر شود.خرم می گوید: 
با توجه به آنکه قیمت تمام شده دام باالتر از 
نرخ فروش بر بازار است، لذا دولت بخشنامه 
خری��د تضمینی و مجوز ص��ادرات دام را در 

جهت حمایت از دامداران صادر کرده است.

ریی��س کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: درص��ورت بروز 
اشکال در زنجیره ترخیص- ذخیره- توزیع 
ش��اهد اثراتی چون افزایش قیمت مرغ و 
تخم مرغ خواهیم بود و بر همین اس��اس 
به دس��تگاه های اجرایی اع��الم کرده ایم 
اگر دس��تگاهی در زمینه ترخیص و توزیع 
کااله��ای اساس��ی کم کاری کن��د آن را 
مصداق ترک فع��ل مدنظر قرار می دهیم.

ب��ه گزارش ایرن��ا، محمدجواد عس��کری 
اظهار ک��رد: در حال حاضر حدود ۵ و نیم 
میلیون تن کاالی اساسی در بنادر ذخیره 
ش��ده یا در کشتی و بر روی دریا قرار دارد 
ک��ه هزینه دموراژ آن را پرداخت می کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم 
افزود: کشور شرایط خاصی دارد و کاالهای 
اساسی باید در دسترس مردم قرار گیرد تا 
بتوانند بدون دغدغه و متناسب با نیاز خود 

مصرف کنند.عسکری با بیان اینکه بیش 
از ۳۰ کش��تی حامل کاالهای اساسی در 
بندرگاه ها متوقف شده و از محل بیت المال 
هزینه دموراژ دریافت می کنند، عنوان کرد: 
تعداد زیادی از کشتی های حامل کاالهای 
اساسی در دریای عمان و اقیانوس هند در 
حال طی مس��یر به س��مت بنادر کشور ما 
هستند که باید هرچه سریع تر تدابیر الزم 
را اتخاذ کنیم تا ش��اهد توقف آنها نباشیم.

وی یادآور ش��د: بالغ بر ۲۰ کشتی در حال 
بارگیری کاالهای اساسی به سمت ایران 
هستند که باید اقدامات الزم برای توزیع و 
تخلیه کاالهای اساسی ازجمله گندم، جو، 
ذرت، سویا، ش��کر و روغن در نظر گرفته 
ش��ود.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه کاالهای 
اساس��ی باید به موقع ترخی��ص، ذخیره و 
توزیع ش��وند تا به موقع در اختیار مصرف 

کنندگان قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: بر 
همین اساس به دستگاه های اجرایی اعالم 
کرده ایم اگر دستگاهی در زمینه ترخیص و 
توزیع کاالهای اساسی کم کاری کند آن را 

مصداق ترک فعل مدنظر قرار می دهیم.

کم کاری در ترخیص و توزیع کاالهای اساسی مصداق ترک فعل است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

جزئیات ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت مطرح کرد؛

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت 
صمت گفت: واردکنندگان خودرو باید برای 
ارائه خدمات پس از ف��روش تضامین مالی 
و تعهدی ارائه دهن��د و وزارت صمت نیز از 
طریق سامانه گارانتی بر فرایندها نظارت می 
کند.به گزارش مهر،حمید محله ای در مورد 
ارائه خدمات پس از ف��روش به خودروهای 
وارداتی، اظهار کرد: موضوع خدمات پس از 
فروش در خودرو مانند بس��یاری از کاالهای 
دیگر ک��ه ویژگی »بادوام« را دارند، بس��یار 
اهمی��ت دارد. ب��ر همین اس��اس نیز طبق 

تاکی��د دفتر خدمات فنی مهندس��ی وزارت 
صمت مقرر ش��د همه واردکنندگان خودرو، 
خدمات پس از ف��روش ارائه کنند که برای 
انجام ای��ن کار باید تضامین مالی و تعهدی 
ارائ��ه دهند.مدی��رکل دفتر خدم��ات فنی، 
مهندس��ی و نگهداری وزارت صمت افزود: 
فراینده��ای ارائه تضامین مال��ی و تعهدی 
برای خدم��ات پس از ف��روش خودروهای 
وارداتی هم از طریق س��امانه جامع گارانتی 
و هم از طریق تأیید س��ازمان ملی استاندارد 
صورت می گیرد؛ به این معنا که سازمان ملی 

اس��تاندارد باید تأیید کند که شرکت ایکس 
می توان��د خدمات پس از ف��روش ارائه کند. 
خود ش��رکت هم باید زیرساخت هایی برای 
ارائه خدمات پ��س از فروش فراهم کند که 
هم این زیرساخت ها موجود و هم متناسب با 
حجم واردات باشد.وی ادامه داد: بنابراین هر 
خودرویی که قرار باش��د به کشور وارد شود، 
خدم��ات پس از فروش به ای��ن خودرو ارائه 
خواهد شد.محله ای اظهار کرد: فرایند کار از 
هفته گذشته آغاز شده و هر شرکت یا فردی 
که تقاضای واردات داشته باشد با مراجعه به 

دفتر خدمات فنی مهندس��ی درخواست خود 
را ثب��ت می کند.وی تصریح کرد: ش��رکت 
خدمات پس از ف��روش صرفاً نباید از طرف 
خ��ود واردکننده احداث ش��ود بلک��ه یا خود 
واردکننده، این ش��رکت را اح��داث می کند 
و یا اینکه با ش��خص یا ش��رکتی که توان 
انجام این کار را دارد، قرارداد الزام آور منعقد 
می کند؛ بنابراین باید این خدمات ارائه شود و 
اجباری است و صرفاً نباید خودرو وارد کشور 
ش��ود.مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی 
و نگهداری وزارت صم��ت در مورد نظارت 

وزارت صمت ب��ر نحوه ارائه خدمات پس از 
فروش، گفت: وزارت صمت از طریق سامانه 
جامع گارانت��ی نظارت می کند؛ هر خودروی 
وارداتی شناس��ه رهگیری منحصر به فردی 
خواهد داش��ت و برای هر شناسه رهگیری 
یک شناسنامه گارانتی صادر خواهد شد.وی 
افزود: در این شناسنامه های گارانتی تعهداتی 
که باید به خریدار ارائه شود، ذکر خواهد شد 
و ه��ر خدمتی که ارائه ش��ود از جمله انجام 
س��رویس دوره ای، تعوی��ض قطعه و… در 

سامانه باید درج شود. 

تقاضای پنهان در بازار مسکن در حال شکل گیری است
ضعف مالی پاشنه آشیل بخش مسکن؛ 

اگرچه فقط ۹درصد متقاضیان واجد ش��رایط نهضت ملی مس��کن در چرخه 
دریافت خانه قرار دارند، آمار ثبت نامی ها جمعیت ۵.۵ میلیون نفری تقاضای 
مطلق در بازار مس��کن را نش��ان می دهد که وزارت راه و شهرس��ازی برنامه 
مش��خصی برای پاسخگویی به نیاز مس��کن این جمعیت ارایه نکرده است.
به گزارش ایس��نا، طرح نهضت ملی مس��کن اگرچه پتانسیل مدنظر طراحان 
خود را هنوز محقق نکرده، اما ظرفیت تقاضای پنهان مس��کن در کش��ور را 
به سیاست گذار و قانون گذار نشان داده است. طبق آمار ۵.۵ میلیون نفر برای 
واحدهای این پروژه ثبت نام کردند که می تواند به نوعی تقاضای مطلق در بازار 
مسکن محسوب شود؛ هرچند وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص های 
پنج گانه ۳.۶ میلیون نفر را واجد شرایط تشخیص داد.از ۳.۶ میلیون نفری که 
مشمول دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن هستند تا کنون فقط ۳۳۳ هزار 
نفر معادل ۹ درصد افراد واجد ش��رایط آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز 
کرده اند که متقاضیان موثر محسوب می شوند. این تعداد نیز بر اساس شواهد 
و قرائن در فراخوان های دوم و س��وم با ریزش مواجه شده اند.بزرگترین طرح 
وزارت راه و شهرس��ازی با هدف س��اخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
در ش��رایطی قرار دارد که طرف تقاضا ت��وان چندانی برای تامین آورده ندارد 
و بانک ها نیز که مکلف به تامین تس��هیالت ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی به 
ازای هر واحد هستند در ۱۴ ماه گذشته به نوعی از این پروژه جاخالی داده اند.

آن طور که از صحبت های مس��ئوالن برمی آید در بیش از یک سال گذشته 
که از تصویب قانون و تکلیف وزارت راه و شهرس��ازی برای س��اخت مسکن 
می گذرد، بجز آورده متقاضی��ان، مدل جایگزین برای تامین آورده پیش بینی 
نشده و به پیشنهادات انبوه سازان برای تامین منابع نیز پاسخ مثبتی داده نشده 
اس��ت.در صورتی که عدد ۵.۵ میلیون نفر متقاضی نهضت ملی مسکن را به 
عنوان تقاضای پنهان در بازار مس��کن لح��اظ کنیم تا کنون فقط ۶ درصد از 

این جمعیت وارد فرآیند دریافت مس��کن شده اند. در شرایطی که وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرده ۴۳۰ هزار واحد را به مرحله ساخت رسانده است ۳۳۳ 
هزار نفر مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده را واریز کرده اند. در واقع دولت با مازاد 
حدود ۱۰۰ هزار واحدی مس��کن مواجه اس��ت که ط��رف تقاضا توانی برای 
خرید آن ندارد. طی بیش از یک س��ال گذش��ته تعلل وزارت راه و شهرسازی 
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انگیزه تقاضای موثر و مطلق را به تدریج 
کمرنگ کرده اس��ت.از س��وی دیگر آمار پروانه های ساختمانی از کاهش ۱۳ 
درصدی س��اخت و ساز در کل کشور حکایت دارد. بهار امسال برای ۹۰ هزار 
و ۲۹۰ واحد مس��کونی شهری در کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. با 
این پیش فرض ممکن اس��ت تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۱ در کشور به 
حدود ۳۶۰ هزار واحد برس��د که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش 
خواهد یافت.فرشید پورحاجت عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با انتقاد از 

عملکرد مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در حمایت از بخش خصوصی اظهار 
کرد: در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه 
نهضت ملی مس��کن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه های ساخت مرتبا 
افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می شد با حدود متری ۵ میلیون 
توم��ان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه ها به حدود متری ۹ میلیون 
تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت 
و بلوک های س��قفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مس��کن ۱۰۰ 
هزار تومان افزایش یافت.وی تاکید کرد: آقایان در وزارت راه و شهرس��ازی، 
اصل را رها کرده و فرع را چس��بیده اند. وزارتخانه به جای تسهیل گری، نقش 
پیمانکاری به خود گرفته است. باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی به 
طرح جهش تولید مسکن مهیا می کردند اما این اقدام را صورت ندادند و حتی 
اعتنایی به هزینه های باالی تولید مس��کن نکردند. ش��رایط به گونه ای است 
که سازندگان در داالن های پرپیچ و خم اداری رها شده اند.عضو هیات مدیره 
کانون انبوه س��ازان با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در 
تهران گفت: بخش خصوصی بدون اغراق، توانایی س��اخت سالیانه ۸۰۰ هزار 
واحد مس��کونی را دارد اما اقدامات وزارت راه و شهرسازی شامل مداخالت و 
عدم مداخالت، دس��ت و پای فعاالن صنعت ساختمان را بسته است. ما حتی 
در حوزه ی صدور پروانه ی صالحیتی که می بایست از وزارت راه و شهرسازی 
اخذ کنیم دچار مش��کل هس��تیم.پورحاجت بیان کرد: امروز روش��ن شده که 
اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن از مشکالتی همچون نبود تسهیالت 
بانکی، پایین بودن توان متقاضیان و نبود زمین قابل ساخت رنج می برد. از آن 
طرف سازندگان بخش خصوصی با مشکالت عدیده ای شامل تورم نهاده های 
س��اختمانی، طوالنی بودن فرآیند صدور پروانه، خدمات مهندس��ی معیوب و 

هزینه های دستمزد، بیمه و غیره مواجهند.

نای��ب رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و س��رمایه اتاق 
بازرگانی ته��ران گفت: با افزایش عطش نقدینگی در 
هر س��ال بخشی از تس��هیالت بانک ها باز نمی گردند 
ک��ه بتوان��د چرخش را ایجاد کند و مس��یر یک طرفه 
ش��ده است تولیدکنندگان نیز در نوسان های اقتصادی 
دچار مشکل شده اند و نمی توانند بدهی های بانکی خود 
را پرداخ��ت کنند.به گزارش ایلنا،عباس آرگون تورم را 
یکی از دالی��ل عمده نیاز تولیدکنن��دگان به افزایش 
نقدینگی دانس��ت و گفت: س��طح فعالیت بنگاه ها هر 
س��ال باید مطابق با مکانیزم مش��خصی افزایش پیدا 
کند این در حالیس��ت که ما در کش��ور تورم ۴۵ تا ۵۰ 
درصدی را تجربه می کنیم و همین تورم باعث ش��ده 
اس��ت که بنگاه ه��ای اقتصادی به ناچار هر ۲ س��ال 
یکبار منابع مالی مورد نیازش��ان فعالیت شان را حداقل 
۲ برابر افزایش بدهند تا بتوانند س��طح فعالیت موجود 
را حف��ظ کنند.ای��ن فعال اقتصادی ب��ا ذکر یک مثال 

توضی��ح داد: اگر یک واحد تولیدی در س��ال جاری با 
۱۰۰واح��د پول ۱۰۰  واح��د کاال خریداری می کرد با 
افزای��ش تورم دیگر نمی توان ب��ا ۱۰۰ واحد پول ۱۰۰ 
واح��د کاال تهیه و تولید کن��د در نتیجه حجم تولید را 
کاه��ش می دهد. وی تحریم ه��ا را عامل دیگر حجم 
تولید بنگاه های اقتصادی معرفی کرد و افزود:  پیش از 
اعمال تحریم ها امکان اس��تفاده از  ال سی در تجارت 
خارجی برای تجار وجود داشت و آنها می توانستند کاال 
را وارد و وقت��ی ب��ه کاال می رس��یدند آن وقت پول را 
می پرداختند این در حالیس��ت که در ش��رایط تحریم 
که باید به صورت تراس��تی با دنیا کار کنیم و نخست 
باید تمام پول پرداخت ش��ود، از ای��ن رو نیاز به تامین 
مالی دوچندان می ش��ود. وقتی تجار ایرانی نمی توانند 
از ترم های تجاری اس��تفاده کنید مجبورند منابع مالی 
خود را افزایش دهد.نایب رئیس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تورم مدیریت 

و کنترل شود نیاز به افزایش منابع مالی در بنگاه های 
تولیدی، خدماتی و تجاری کاهش پیدا می کند.آرگون 
با اش��اره به توس��عه ابزارهای اعتباری از سوی وزارت 
صمت، خاطرنشان کرد: اوراق گام، استفاده از ال  سی 
داخلی می تواند فرآیند تس��هیل مالی را تامین کند؛ اما 
اگر مشکل اصلی که همان تورم است حل نشود عطش 
و نیاز به نقدینگی هر سال افزایش پیدا می کند و بدون 
تردی��د ابزارهای اعتباری در می��ان مدت کارآیی خود 
را از دس��ت می دهند.وی در پاس��خ به این پرسش که 
بانک ها یکی از اصلی ترین تامین کنندگان منابع مالی 
بنگا ه های اقتصادی محس��وب می ش��وند آیا عملکرد 
بانک ه��ا در زمینه تامین مالی بنگاه ه��ا را قابل قبول 
می دانید؟ گفت: نباید فراموش شود که بانک ها نیز یک 
بنگاه محسوب می شوند به نظر می رسد بانک ها برای 
تامین مالی درازمدت گزینه مناس��بی نباش��ند و برای 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط کارکرد بهتری 

می توانند از خود نشان بدهند و بنگاه های بزرگ برای 
تامین مالی می توانند متوسل به بازار سرمایه شوند .به 
گفته آرگون؛ با افزایش عطش نقدینگی در هر س��ال 
بخش��ی از  تسهیالت بانک ها باز نمی گردند که بتواند 
چرخش را ایجاد کند و مس��یر یک طرفه ش��ده است. 
تولیدکنندگان نیز در نوسان های اقتصادی دچار مشکل 
شده اند و نمی توانند بدهی های بانکی خود را پرداخت 
کنند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه امکان پیش بینی 
اقتصاد برای فعاالن اقتصادی در ش��رایط فعلی دشوار 
ش��ده اس��ت، گفت: پیش بینی اقتصادی زمانی میسر 
است که نرخ ارز قابل پیش بینی باشد، همچنین نیاز به 
نقدینگی مشخص و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه 
با چالش مواجه نباشند؛ امیدواریم اقتصاد ایران به ثبات 
برسد و  قوانین و مقررات و شرایط اقتصادی به سمتی 
برود که افراد بتواند رقبت بیشتری برای سرمایه گذاری 

از خود نشان بدهند.

بنگاه ها توان پرداخت بدهی های بانکی را ندارند
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:

اجرای 3 میلیون هکتار بیابان زدایی در سال ۱۴۰2
وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید مقیاس 
آبخی��زداری را تغییر دهیم گفت: طبق برنامه 
در س��ال ۱۴۰۲ باید ۳ میلیون هکتار عملیات 
بیابان زدایی انجام شود.به گزارش عصرایرانیان 
از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد 
« در سومین نشس��ت کارگروه ملی مقابله با 
بیابان زایی اظهار کرد: ساالنه باید  ۱۰ میلیون 
هکتار آبخی��زداری و ۳ میلیون هکتار تثبیت 
بیابان انجام دهیم ک��ه این اقدامات به اعتبار 
نی��از دارد، بنابراین باید این ام��ور را به مردم 
واگ��ذار کنیم.وزی��ر جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه بروزرسانی پروژه خوزستان و تعمیم آن 
برای سایر کانون های بحران مورد تایید همه 
است اظهارداشت: پروژه خوزستان یک طرح 
موفق اجرایی بوده و وزارت جهاد کش��اورزی 
در اج��رای این ط��رح از هیچ کمکی فروگذار 
نخواهد کرد.وی با اشاره به این که محدودیت 

منابع و اعتبارات وجود دارد، تصریح کرد: باید 
با اولویت بندی طرح ها را اجرا کنیم و در بودجه 
۱۴۰۲ اعتب��اری را ب��رای مقابله با بیابان زایی 
در نظر بگیریم تا عالوه بر طرح خوزس��تان، 
کانون های شش گانه را هم پیش ببرد.ساداتی 
نژاد با اشاره به سه طرح در راستای بیایان زدایی 
گفت: یکی از این طرح ها توس��عه آبخیزداری 
است، در آبخیزداری هم با این منوال ۹۰ سال 
تا تثبیت حوضه های آبخیز زمان الزم داریم و 
باید برای حل این مشکل راه حلی بیابیم.وی 
ادامه داد: م��ا باید مقیاس آبخیزداری را تغییر 
دهیم و در سال ۱۰ میلیون هکتار آبخیزداری 
و ۳ میلی��ون هکتار تثبیت بیابان انجام دهیم 
ک��ه این اقدامات به اعتبار نی��از دارد و در این 
خصوص محدودیت داریم ل��ذا باید این امور 
را ب��ه مردم واگذار کنیم.مق��ام عالی وزارت با 
بیان این که راهی به جز مشارکت مردمی در 

پروژه ها نداریم، تاکید کرد: مردم باید از اراضی 
بهره ب��رداری کنند و نظارت ب��ر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی باشد لذا 
تا جلسه آینده باید طرح و الزامات مردمی سازی 
در مهار بیابان و آبخیزداری تدوین شود.ساداتی 
نژاد با اشاره به ردیف بودجه فروش اموال مازاد 
وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای تامین اعتبار 
طرح ه��ای بیابان زدایی و آبخیزداری گفت: از 
آنجایی که اعتبارات دولت محدود اس��ت، اگر 
به ما اجازه انجام ۱۰ میلیون هکتار آبخیزداری 
از مح��ل فروش اموال م��ازاد و یا تهاتر اموال 
داده ش��ود، می توانیم این طرح را پیش ببریم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اختصاص 
۲۵۰ میلیون دالر اعتبار از صندوق توسعه ملی 
به اذن مقام معظ��م رهبری باعث تحرک در 
آبخیزداری شده بود که به دلیل تحریم دو سال 
است که متوقف ش��ده، تصریح کرد: یکی از 

راه های دیگر برای ج��ذب اعتبار فروش و یا 
تهاتر اموال مازاد اس��ت و اگر سازمان برنامه 
و بودج��ه و بخش ه��ای تخصصی مجلس 
ش��ورای اسالمی این اقدام را در بودجه ۱۴۰۲ 
لح��اظ کنن��د، می توانیم در س��ال جدید ۱۰ 
میلیون هکت��ار آبخیزداری و ۳ میلیون هکتار 
بیابان زدایی را انجام دهیم.ساداتی نژاد با اشاره 
به دستور رئیس جمهور مبنی بر تولید علوفه در 
مراتع رها ش��ده، اظهارداشت: مراتع ظرفیت 
تولید علوفه را دارد و با این اقدام علوفه از مزارع 
خارج می ش��ود و می توانیم م��زارع را به تولید 

محصوالت اساسی اختصاص دهیم.
سال کاشتیکمیلیارداصلهنهالدر���۴

وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان این که برای 
کاش��ت یک میلی��ارد اصله نهال ب��ه تغییر 
مقی��اس نی��از داریم، گفت: ما در کش��ور ۴۰ 
میلی��ون اصله نه��ال می توانی��م تولید کنیم 

و بای��د مقیاس تولید را تغیی��ر دهیم، دنیا به 
سمت این تغییر مقیاس و افزایش تولید رفته 
و ای��ن اقدام هم با کمک م��ردم قابل انجام 
اس��ت بنابراین با این اقدامات ظرف ۴ س��ال 
می توانیم به کاش��ت یک میلیارد اصله نهال 
برسیم.وی بر ورود شرکت های دانش بنیان در 
مقابله با بیابان زایی و آبخیزداری تاکید کرد و 
افزود: امس��ال سال دانش بنیان است و باید با 
استفاده از شرکت های دانش بنیان بهره وری را 
افزایش دهیم. دانشگاهیان سرمایه های کشور 
هستند و علم پش��تیبان اجرای طرح های ما 
است.س��اداتی نژاد اظهارداشت: وزارت جهاد 
کش��اورزی منابع اختصاصی برای س��ازمان 
مناب��ع طبیعی در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته 
اس��ت و امیدواریم این ردی��ف بودجه حذف 
نش��ود تا بتوانی��م طرح های آبخی��زداری و 

بیابان زدایی را پیش ببریم.
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بانک و بيمه

کاراته کای بیمه تعاون، مرد طالیی شد
کارات��ه کای بیم��ه تع��اون در رقاب��ت های 
قهرمانی ترکیه موفق به کسب مدال طال شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از 
ایس��نا، دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی 
جهان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر 
۲۱ س��ال با قهرمانی کاراته کای بیمه تعاون 
به پایان رسید. بر اساس این گزارش، علیرضا 
حیدری، نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم، در دیدار 
فینال برابر عمر فاروک از ترکیه و دارنده مدال 
نقره لیگ جهانی کاراته وان کوجالی، یک طال 
و ی��ک برنز قهرمانی اروپا در رده جوانان، یک 
طال لیگ جهانی کاراته جوانان، طال قهرمانی 
جه��ان و طال قهرمان��ی اروپا در رده س��نی 
نوجوانان، رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ این 
حریف را شکست دهد و قهرمان جهان شود. 
حیدری در این مسابقات حریف ارمنستانی خود 
را ۲ بر صفر؛ حریف اسپانیایی خود را با قانون 
سنشو و با نتیجه ۱ بر ۱ و حریف اسلواکی خود 
را نیز با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد و با پیروزی 
در مقاب��ل حریف اردنی خود، توانس��ت بلیت 
حضور در فینال را به دست آورد. گفتنی است 
که نماینده بیمه تعاون، تنها کاراته کای ایرانی 
بود که موفق به کس��ب مدال در رقابت های 
جهانی ترکیه شد. شایان ذکر است در شهریور 
۱۴۰۱، بهمن عس��گری، کارات��ه کای بیمه 
تعاون موفق به دریافت مدال نقره مس��ابقات 
کاراته وان باکو شده و در مهر ۱۴۰۱ نیز مهدی 
خدابخشی و مرتضی نعمتی موفق به اخذ مدال 
های طال و برنز لیگ جهانی کاراته وان سری 
آ که در ترکیه برگزار شد، شدند؛ همچنین در 
حال حاض��ر نیز بیمه تع��اون در رقابت های 
س��وپرلیگ کاراته حضور دارد. قابل ذکر است 
که در شهریور ۱۳۹۶ و با حضور افرادی چون 
محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته، شهرام 
هروی س��رمربی تیم ملی کاراته مردان ایران، 
اعضای کادر فنی و قهرمان��ان و مدال آوران 
جهانی و آس��یایی کاراته ایران، تیم ورزش��ی 

کاراته شرکت بیمه تعاون معارفه شد.

 شهربازی زیگولند 
سیرجان راه اندازی شد

شهربازی مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان 
با مس��احت ۸۰۰ مترمربع و با سرمایه گذاری 
بیش از ۵۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار 
گرفت. به گ��زارش روابط عمومی گروه مالی 
گردشگری، در شهربازی مرکز خرید زیگورات 
سنتر س��یرجان بیش از ۲۵ نوع دستگاه بازی 
جانمایی شده و تمام تجهیزات به استانداردهای 
روز دنیا مجهز ش��ده اس��ت. برای راه اندازی 
این ش��هربازی، تمام مجوزهای الزم از جمله 
استاندارد، آتش نشانی، مجوز ارت و استحکام 
بنا دریافت و به منظ��ور جلوگیری از هرگونه 
اتفاق احتمالی، نصب تجهیزات ایمنی محافظ 
جان در تابلو اصلی برق برای هر یک از دستگاه 
ها انجام ش��ده اس��ت. برای نصب تابلوهای 
برق، روشنایی، آماده سازی و همچنین تجهیز 
دستگاه های مربوطه این شهربازی حدود سه 
ماه زمان صرف ش��ده و همکاری ش��هرداری 
سیرجان برای صدور مجوز آتش نشانی از جمله 

مهم ترین اقدامات بوده است.

پرداخت 5 هزار و ۹75 میلیارد تومان 
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده 

سرپرست بانک مس��کن از انعقاد قرارداد ۵ هزار 
و ۹۷۵ میلیاردتومان تسهیالت نوسازی در بافت 
فرسوده خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم 
تاکنون ۴ هزار و ۷۷ میلیارد تومان تس��هیالت 
نوس��ازی به ۱۴ هزار و ۹۶۸ واحد توس��ط بانک 
مسکن پرداخت ش��د. علی عسکری سرپرست 
بانک مسکن جزئیاتی از ارایه تسهیالت نوسازی 
در بافت فرسوده شهرها را توسط بانک مسکن 
اعالم کرد. سرپرس��ت بانک مسکن با اشاره به 
اینکه از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده 
از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع ۳۸ هزار و ۹۲۵ 
واحد برای دریافت تسهیالت نوسازی به بانک 
مسکن معرفی ش��د از انعقاد قرارداد بانک با ۳۸ 
هزار و ۳۵۴ واحد از ابتدای اجرای طرح تاکنون به 
میزان ۵ هزار و ۹۷۵ میلیاردتومان قرارداد خبر داد. 
عسکری در خصوص میزان افراد معرفی شده و 
میزان تسهیالت پرداخت شده در دولت سیزدهم 
توسط بانک مسکن توضیح داد: از ابتدای دولت 
سیزدهم تاکنون ۱۴ هزار و ۹۶۸ واحد متقاضی 
دریافت تس��هیالت نوس��ازی در بافت فرسوده 
به بانک معرفی ش��د که بانک با تمامی واحدها 
ب��ه تعداد ۱۴ ه��زار و ۹۶۸ واحد ب��رای پرداخت 

تسهیالت قرارداد منعقد کرده است.

اخبار

در دی��دار مدیر بنیاد تعاون زندانیان و مدیر 

ش��عب بانک قرض الحس��نه مر ایران در 
استان مازندران، بر گسترش روابط دوجانبه 
تأکید شد. به گزارش کیوسک خبر به نقل 
از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، »اس��حاق طاهری خنک��دار« مدیر 
شعب بانک در اس��تان مازندران با »سعید 

طالبی قادیکالیی« سرپرس��ت بنیاد تعاون 
زندانی��ان مازندران دی��دار و گفت وگو کرد. 
در ای��ن دیدار طاهری خنکدار ضمن اعالم 
آمادگی بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران 
جهت ارائه خدمات بیشتر به کارکنان بنیاد، 
زندانیان و خانواده های آن ها در سطح استان 

مازندران در قالب ط��رح همیاران مهر، در 
رابطه با دیگر طرح های بانک نیز توضیحاتی 
را ارائه ک��رد. در ادامه این دیدار مدیر بنیاد 
تعاون زندانیان اس��تان مازندران با تش��کر 
از حمایت های بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران در جهت خدمات رسانی به زندانیان و 

خانواده های آن ها در راستای حرفه آموزی، 
ابراز امیدواری کرد با رویکرد پرمهر و سراسر 
حمایتی مجموعه مدیریت و کارکنان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران نسبت به سازمان 
و زندانیان، بتوان همکاری ها و تعامالت بین 

دو مجموعه را گسترش داد.

خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران به اقشار آسیب پذیر 

با کمک بانک شهرانجام خواهد شد؛ 

   مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امید ب��ا تاکید بر 
اینک��ه خدمات این صن��دوق قطعا ب��ا حمایت بانک 
ش��هر آسان تر به دس��ت همگان خواهد رسید، گفت: 
افزای��ش فعالیت های صن��دوق کارآفرین��ی امید در 
مناط��ق محروم و روس��تایی را با حمای��ت این بانک 
به ص��ورت ویژه دنبال خواهیم کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک شهر، دکتر نعمت اهلل رضایی در مراسم 
انعقاد تفاهمنامه همکاری های مشترک میان صندوق 
کارآفرینی امید و بانک ش��هر؛ ای��ن مهم را رویدادی 
ارزش��مند برای دوطرف توصیف کرد. رضایی با اشاره 
به اقدام��ات و فعالیت ه��ای اثرگذار بانک ش��هر در 
حمایت از افزایش تولیدات داخلی و اش��تغال، تصریح 
کرد: طی ماه ه��ای اخیر با بانک های متعددی برای 
آغاز تعامالت و همکاری های مش��ترک وارد گفتگو 
ش��دیم؛ ام��ا اعتقاد داریم که بانک ش��هر ب��ه عنوان 
بانک��ی محبوب و پایبند به قوانین و مقررات می تواند 
همراه��ی قابل اعتم��ادی برای پیش��برد برنامه های 
صدوق باشد. وی با تاکید بر اینکه صندوق کارآفرینی 
امید عالوه براعطای تس��هیالت؛ در توس��عه، تولید و 
اشتغال روستاهای کشور نیز فعالیت چشمگیری دارد، 

افزود: صندوق اولویت فعالیت های خود را بر حمایت 
از طرح های خرد و کوچک و متوسط و معیشت محور 
گذاشته اس��ت. همچنین باید اعالم کنم که منابع ما 
عموما به اقش��ار کم برخوردار جامع��ه اختصاص پیدا 
م��ی کند. مدیرعامل صن��دوق کارآفرینی امید با بیان 

اینک��ه بی��ش از ۳۲ هزار ط��رح را در مناطق مختلف 
کش��ور با ارائه تس��هیالت حمایت ک��رده ایم، گفت: 
طی ۶ ماهه ابتدایی س��ال نزدیک ب��ه ۵ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت ک��رده ایم که ۹۲ 
درصد آن در حوزه اشتغال بوده است. رضایی با اشاره 

ب��ه فعالیت بیش از ۴۲۰ دفتر صندوق در شهرس��تان 
های مختلف، خاطرنشان کرد: برای گسترش خدمات 
این دفاتر به خصوص در ح��وزه فناوری اطالعات بر 
روی حمایت های بانک ش��هر حس��اب وی��ژه ای باز 
کرده ایم. مدیرعامل بانک ش��هر نیز در این مراس��م 
تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم بانک ش��هر در سال 
جاری اصلی بانک، هدایت نقدینگی به سمت تولید و 
حمایت از واحدهای تولیدی در اس��تان های مختلف 
بوده اس��ت. دکتر س��یدمحمدمهدی احمدی با اشاره 
به حمایت های همه جانبه بانک ش��هر از ش��هرداری 
ها و نقش این بانک در توس��عه و آبادانی ش��هرهای 
کشور، گفت: این تفاهم نامه ضمن گسترش همکاری 
ه��ای دوجانبه؛ هم افزایی می��ان دو طرف برای بهره 
مندی مناطق محروم از خدمات برتر بانکی را افزایش 
م��ی دهد. دکتر احمدی با بی��ان اینکه امروز در بانک 
شهر شاهد چابکی و انعطاف پذیری باال برای پیشبرد 
امور و اهداف سازمانی هستیم، عنوان کرد: این بانک 
در اجرای تفاهم نامه های مش��ترک با س��ازمان ها و 
نهادهای مختلف همواره کوش��یده اس��ت، تا تعهدات 

خود را به صورت صد در صدی ایفا کند

افزایش فعالیت های صندوق کارآفرینی امید در مناطق محروم و روستایی 

افتتاح مدرسه بانک سامان در روستای قوشجان آباد استان گلستان
آیین افتتاح مدرس��ه ۶ کالسه بانک سامان با حضور مدیران ارشد این بانک، 
مسئوالن محلی شهرس��تان آق قال و اهالی این روستا برگزار شد. به گزارش 
سامان رسانه، بانک سامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با تخصیص 
اعتبار از محل بودجه فعالیت های خیریه خود، اقدام به ساخت و تکمیل مدرسه 
۶ کالسه در روستای قوش��جان آباد از توابع شهرستان آق قال استان گلستان 
کرد. در مراس��م افتتاح این مدرسه ۶ کالس��ه که به نام »سامان« نام گذاری 
ش��ده، جمعی از مسئوالن محلی، مدیران ارشد بانک سامان و اهالی روستای 
قوشجان آباد حضور داشتند. در این مراسم سلیمان هاشمی فرماندار شهرستان 
آق ق��ال ضمن تقدیر از اقدام بانک س��امان برای احداث این واحد آموزش��ی، 
خواس��تار تداوم اقدامات خیریه بانک در مناطق محروم شهرستان آق قال شد. 

همچنین رضا ش��یرین گوهریان معاون اعتباری بانک سامان طی سخنانی با 
ابراز خرسندی از افتتاح مدرسه سامان گزارشی از اقدامات خیریه این بانک در 
جهت توسعه فضاهای آموزشی در سراسر کشور داد. وی به پیشتاز بودن این 
بانک در پیش��برد امور عام المنفعه اش��اره کرد و ادامه داد: بانک سامان توسعه 
فضاهای آموزش��ی در مناطق محروم را س��رلوحه اقدامات خود قرار داده و بر 
همین اس��اس تاکنون ۸ مدرسه در مناطق محروم کشور توسط بانک سامان 
احداث شده است. وی س��پس ادامه داد: احداث مدرسه »سامان« شهرستان 
قوش��جان آباد نیز باهدف ارج نهادن به س��رمایه های ملی این منطقه صورت 
گرفته اس��ت.  الزم به ذکر اس��ت، این مدرسه شش کالسه مشتمل بر ۷۴۵ 
متر ساختمان آموزشی و ۱۵۰۰ متر محوطه، با سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد ریالی 

بانک سامان احداث شده که تفاهم نامه ساخت این مدرسه پس از وقوع سیل 
در اس��تان گلستان و بررسی های دقیق میدانی، با س��ازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کش��ور امضا ش��د. با ساخت این مدرس��ه شش کالسه در 
شهرستان آق قال، بانک سامان تاکنون هشت مدرسه با باالترین استانداردهای 
ساختمانی و تجهیزات، در سراسر ایران ساخته و هزاران دانش آموز را در سراسر 
کشور راهی فضاهای آموزشی کرده است. الزم به ذکر است که بانک سامان 
سال هاس��ت در حوزه مسئولیت اجتماعی با احداث چندین مدرسه در مناطق 
محروم، تجهیز بیمارستان ها، کمک به بیماران نیازمند، حمایت از دانش آموزان 
مس��تعد نیازمند و کمک در تأمین آب شرب از طریق دفتر یونسکو، اقدامات 

قابل توجهی انجام داده است.

خبر

خاطرات بادیگارد مسعود رجوی 
منتشر می شود

کتاب خاطرات مسعود خدابنده، عضو جداشده 
س��ازمان مجاهدین خلق و سرتیم حفاظت از 
مس��عود رجوی با تدوین محمد جعفربگلو به 
زودی توس��ط انتشارات شهید کاظمی منتشر 
می ش��ود. به گزارش »عصر ایرانیان«، کتاب 
خاط��رات مس��عود خدابنده، عضو جداش��ده 
س��ازمان مجاهدین خلق و سرتیم حفاظت از 
مس��عود رجوی به زودی از س��وی انتشارات 
ش��هید کاظمی روانه بازار نش��ر می شود. این 
کتاب را محمد جعفربگلو تدوین کرده اس��ت. 
مسعود خدابنده که از پیش از پیروزی انقالب 
س��مپات مجاهدین خلق بود، تا س��ال ۱۳۷۵ 
که از سازمان برید، تمام رده های سازمانی را 
طی کرد و به نزدیکترین عنصر به مس��عود و 
مریم رجوی تبدیل ش��د. او به خاطر دو دهه 
حضور در جمع مجاهدی��ن خلق، خاطرات و 
ناگفته ه��ای بس��یاری درباره منافقی��ن دارد. 
خدابنده کس��ی اس��ت که در تابستان ۱۳۶۰، 
بعد از انفجار ۷ تیر و ۸ ش��هریور، محمدرضا 
)عاملی��ن  کش��میری  مس��عود  و  کاله��ی 
بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری و 
دفتر نخست وزیری( را از ایران به عراق منتقل 
کرد. وی همچنین عضو ش��ورای مرکزی و 
فرمانده ارت��ش آزادی بخش ب��ود. اطالعات 
مس��عود خدابنده از پیش��ینه س��ازمان، روابط 
تش��کیالتی، طرح های عملیات��ی گوناگون، 
کمپ اش��رف، منابع مالی سازمان مجاهدین 
خلق و پشت پرده روابط مسعود رجوی با افراد 
و گروه های مختلف، خواندنی و جالب اس��ت. 
روایت او می تواند گره های بسیاری را در رابطه 
با تاریخچه سازمان مجاهدین خلق بگشاید. 

باید الگوی مناسبی برای زنان در 
داخل و بین الملل داشته باشیم

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
باید بتوانیم الگوی مناسبی برای زنان در سطح 
داخلی و نیز معرفی آن در سطح بین المللی داشته 
باش��یم. به گزارش »عصر ایرانیان«، نشس��ت 
تبیین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با 
محوریت بررسی و تبیین بند ۱۵ این سیاست ها 
با موضوع تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد 
و شکوفایی بانوان با حضور انسیه خزعلی معاون 
رئی��س جمهور در امور زن��ان و خانواده، فاطمه 
قاسمپور نماینده مجلس شورای اسالمی، لیال 
سادات زعفران چی معاون بررسی های راهبردی 
معاون��ت امور زنان ریاس��ت جمه��وری، الله 
فرهنگ متین فعال حوزه زن و خانواده، فرشته 
روح افزا کارش��ناس حوزه خانواده، در مؤسسه 
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شد. 
در شروع این نشس��ت محمد شهریاری مدیر 
مطالعات فرهنگی اجتماعی مؤسسه پژوهشی 
فرهنگی انقالب اس��المی اظهار کرد: جلسات 
مختلفی پیش از ابالغ سیاست های کلی برنامه 
هفتم توسعه در این مؤسسه برگزار شده و یکی 
از اهداف نشست ها این بوده است که مطالبات 
و منوی��ات رهبر معظم انقالب را در محورهای 
اصلی سیاست های کلی استخراج کنیم و پس از 
ابالغ سیاست ها در مرحله تدوین الیحه، قانون 
و برنامه آن در دولت و مجلس شورای اسالمی 
مباح��ث را دنبال و پیگی��ری کنیم که منویات 
ایش��ان محقق شده و دنبال ش��ود. وی با بیان 
اینکه هدف از برگزاری این نشست ها، تبیین و 
پیگیری تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم 
توسعه است، افزود: ما در این جلسات به منظور 
تضمین تحقق سیاس��ت های کلی و تضمین 
جاری ش��دن این سیاس��ت ها در همه سطوح 
برنامه ریزی کشور، گفتمان سازی و هنجار شدن 
سیاست های کلی را دنبال می کنیم و این جلسات 
با حضور متولیان حوزه اجرایی سیاست های کلی، 
متولیان حوزه تقنین و نیز صاحب نظران برگزار 
می گردد. در ادامه این نشس��ت انسیه خزعلی 
معاون زنان ریاست جمهوری با اشاره به اهتمام 
ویژه رهبر معظم انقالب به برنامه هفتم توسعه 
گفت: ما در معاونت زنان ریاس��ت جمهوری از 
روزهای ابتدایی ابالغ سیاس��ت های کلی مقام 
معظم رهبری پیگیر بحث برنامه هفتم توسعه 
هس��تیم و در این راستا نشست های مختلفی 
برگزار کرده و رایزنی هایی با مجمع تشخیص 

مصلحت نظام داشتیم.

خبر

درباره امواج انسانی ایران و بدل صدام گزافه گویی شده است
با تصرف فاو توس��ط ایران، ارتباط عراق با خلیج فارس 
قطع شد. به همین دلیل دولت بعثی عراق تصمیم گرفت 
فاو را ظرف ۴۸ ساعت از تصرف ایران خارج کند. ارتشبد 
نزار الخزرجی فرمانده س��پاه اول و رئیس ستاد مشترک 
ارتش عراق در زمان جنگ با ایران است که مدتی پس 
از پای��ان جنگ از عراق فرار کرد و در دانمارک س��اکن 
شد. او با غس��ان شربل روزنامه نگار عرب مصاحبه هایی 
انج��ام داد که س��ال ۲۰۰۲ در روزنامه الحیات منتش��ر 
شدند و ترجمه فارسی ش��ان هم به قلم فاطمه تشکری 
جهرمی توسط انتش��ارات شهید کاظمی به چاپ رسیده 
است. خزرجی متولد هفدهم نوامبر سال ۱۹۳۸ )۱۳۱۷( 
در موصل اس��ت که تحصیالت علوم نظامی خود را در 
دانشگاه سنت هرست انگلستان به پایان رساند. او سال 
۱۹۸۷ )۱۳۶۶( ب��ه فرماندهی س��پاه اول ارتش عراق، و 
اول مارس ۱۹۸۸ )اسفند ۶۶( هم با حکم صدام به عنوان 
رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور منصوب شد و تعداد 
افراد تحت امرش به یک میلیون نفر رسید. غسان شربل 
می گوید به لطف پیش��نهاد خزرجی مبنی بر تغییر راهبرد 
نبرد بود که جنگ با ایران به پایان رس��ید. پس از جنگ 
کوی��ت ک��ه دو س��ال بع��د در ۱۹۹۰ )۱۳۶۹( رخ داد و 
اع��الم مخالفت خزرجی با آن، ص��دام او را برکنار کرده 
و به س��مت تشریفاتی مش��اور نظامی خود منصوب کرد 
که عماًل در مدت تصدی این پست در خانه خود محصور 
بود. س��ال ۱۹۹۶ بود که خزرجی به طور پنهانی به اردن 
رفت و س��پس خود را به دانمارک رساند و از آن زمان تا 
امروز در شهر سوگو ساکن است. او عالی رتبه ترین مقام 
نظامی بود که از عراق گریخت و البته پس از س��کونت 
در دانم��ارک هم به ط��ور کامل روی آرام��ش را ندید و 
به دلیل ارتکاب جنایت های جنگی در کردس��تان به ویژه 
در بمباران ش��یمیایی حلبچه و عملی��ات انفال، علیه ش 
ش��کایت هایی مطرح ش��د. خزرجی پ��س از انتصاب به 
ریاست ستاد مشترک ارتش عراق گفت پس از بازسازی 
ارتش طبق اس��تراتژی جدید، به یک س��ال نیاز دارد تا 
جن��گ را با پیروزی خاتمه ده��د. تمام عملیات هایی که 
در آن نیروهای ایران از خاک عراق بیرون رانده ش��دند، 
در زمان ریاس��ت او بر ستاد مشترک ارتش انجام شدند. 
او در مصاحبه با غسان ش��ربل گفته خروج پیروزمندانه 
عراق از جنگ با ایران تغییر بس��یار مهمی در شخصیت 
صدام حس��ین ایجاد کرد. فک��ر و ذکرش هم تصویری 
ب��ود که از خود در تاریخ باقی خواهد گذاش��ت. خزرجی 
همچنین با اش��اره به توطئه هایی که پس از جنگ برای 
ترور صدام شکل گرفتند، گفته افسران قبیله جبور قصد 
داش��تند در رژه نظامی ۶ ژانویه ۹۰ )۱۶ دی ۶۸( با الهام 
از ترور انور سادات، با استفاده از تانک صدام را ترور کنند 
اما این نقش��ه اندکی پیش از شروع افشا شد و طراحان 

و عامالن��ش به اعدام محکوم ش��دند. در مطلبی که در 
ادام��ه می آید، نگاهی به مهم ترین موضوعاتی داریم که 
خزرجی در چندمصاحبه خود با غسان شربل مطرح کرده 

است.
برایش�روعجنگکالس�یکباایرانحداقلدوسال ���

زماننیازبود
نزار خزرج��ی درباره تقابل ایران و ع��راق گفته از زمان 
به وجود آمدن کشور عراق، درگیری های زیادی بین ایران 
و این کشور وجود داشته و زمان شاه هم همین طور بوده 
اس��ت. پس از انقالب اس��المی ایران و شروع گسترش 
امتداد شیعی آن، با توجه به آن که درصد جمعیت شیعیان 
عراق باال بود، روبط بین دو کش��ور دوباره متش��نج شد. 
این نظام��ی س��ابق درباره چرایی ش��روع جنگ عراق با 
ایران، حدس می زند صدام حس��ین به این اعتقاد رسیده 
بود که ایران پس از س��قوط ش��اه از نظر نظامی ضعیف 
ش��ده و ارتش اش پس از اعدام ع��ده ای از فرماندهانش 
فرو پاش��یده باش��د. به همین دلیل س��عی کرد با رؤیای 
ص��دور انقالب ایران مقابله کند. خزرجی می گوید صدام 
فک��ر می کرد اگر انقالب ایران را بزند و آن را مهار کند، 
حمای��ت جهانی به ویژه جهان غرب را به دس��ت آورده 
و نه تنه��ا از عراق بلک��ه از کل منطقه خلیج فارس دفاع 
می کند. همچنین تصویر آرمان��ی صالح الدین ایوبی در 
ذهنش بود و عقده جمال عبدالناصر ش��دن هم داش��ت. 
خررجی سه ماه پیش از شروع جنگ به بغداد احضار شد 
تا با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش عراق دیدار 
و درباره آموزش مجدد واحدهای س��پاه اول گفتگو کند. 
چیزی که از او خواسته شد، آموزش مجدد واحدها برای 
آمادگی ش��رکت در یک جنگ کالسیک بود. به گفته او 
عراق در آن زمان آمادگی یک جنگ کالسیک را نداشت 
و برای آموزش مجدد واحدها حداقل ۲ س��ال زمان نیاز 
بود. اما وزیر دفاع این خواسته را رد کرد و گفت خزرجی 
فقط دو ماه فرصت دارد. خزرجی روایت می کند: »واضح 
بود قرار اس��ت با یکی از کشورهای همسایه وارد جنگ 

کالس��یک ش��ویم و احتمال درگیری با ایران بیش��تر از 
ترکیه بود.« او می گوید آن روز ترسید ارتش عراق به دلیل 
عدم آمادگی فرو بپاش��د. همچنی��ن در مصاحبه خود با 
غس��ان ش��ربل گفته او و دیگر فرماندهان که فراخوانده 
ش��ده بودند، نس��بت به دالیل ش��روع جنگ قانع نشده 
بودند اما به عنوان فرماندهان نظامی، چاره ای جز اطاعت 
دس��تور مافوق نداشته اند. یکی از عقاید نزار خزرجی که 
در کتاب »جنگ جنگ تا نابودی« مطرح شده این است 
ک��ه جنگ تحمیلی عراق بعثی به ایران، مواجهه بین دو 
انسان سرسخت بود؛ یکی )امام( خمینی )ره( در ایران و 

دیگری صدام حسین در عراق.
اثرمنفیطوالنیشدنجنگبرروحیهارتشعراق ���

به گفته نزار خزرجی، عراق در حالی وارد جنگ شد که ۴۳ 
میلیارد دالر ذخیره مالی و ارزی داش��ت و با ۷۰ میلیارد 
دالر بده��ی از آن بیرون آمد که نیمی از آن ها بدهی به 
کشورهای عربی بود. این فرمانده سابق ارتش بعثی عراق 
معتقد اس��ت عراق پیروز از جنگ با ایران خارج ش��د اما 
با احساس��ات جریحه دار ش��ده! در طول جنگ هم همه 
مظاهر توسعه این کشور متوقف شد و بسیاری از بخش ها 
به عقب برگش��تند. به گفته خزرجی، صدام انتظار داشت 
دیگر کش��ورها نه تنها طلب هایی را که از عراق داشتند، 
لغ��و کنند بلکه کمک های مال��ی و اقتصادی هم بکنند. 
عراق در این جنگ بیش از ۳۵۰ میلیارد دالر هزینه کرده 
بود که ۴۰ میلیارد دالر آن را کش��ورهای عربی پرداخته 
بودند. پس از پایان جنگ، صدام از اقدام کویت و امارات 
در افزایش تولید نفت شان خیلی تعجب کرد. بعد هم این 
بحث راه افتاد ک��ه کویت با بهره گیری از طبیعت زمین 
در منطقه الرمیله، اقدام به استخراج نفت از بخش عراقی 
چاه های نفتی مشترک الرمیله کرده است. به همین دلیل 
صدام بسیار عصبانی ش��د و ادعا کرد کویت نفت عراق 
را می دزدد. اما درباره چگونگی فرماندهی و شیوه هدایت 
جنگ توس��ط ص��دام، خزرجی می گوی��د از زمان روی 
کار آمدن��ش، نیروی هوایی عراق به طور مس��تقیم با او 

مرتبط شد؛ همین طور نیروی دریایی، سازمان اطالعات 
ارتش، هیئت عقیدتی سیاس��ی، گارد ریاست جمهوری و 
صنای��ع نظامی هم تحت نظر مس��تقیم او قرار گرفتند. 
به این ترتیب رئیس ستاد مشترک ارتش فقط فرماندهی 
س��پاه های نیروی زمینی ارتش عراق را به عهده داشت. 
صدام عادت داش��ت با جمع آوری و ترکیب همه طرح و 
نقشه های فرماندهان، نقشه جامع خود را طرح ریزی کند. 
وظیفه افسران و فرماندهی چون خزرجی هم آزادسازی 
زمی��ن و تهی��ه طرح ب��رای حرکت نیروه��ای عراقی و 
عقب ران��دن نیروهای زمینی ایران��ی از منطقه نبرد بوده 
است. خزرجی معتقد است به دلیل همین شیوه فرماندهی 
بود که تلفات و خس��ارات انس��انی و مادی سنگینی در 
جن��گ به ع��راق وارد ش��د. او می گوید هم��راه با دیگر 
فرماندهان، اخب��ار حمالت موش��کی و هوایی عراق را 
از رادیو می ش��نیده و از پیش اطالعی از آن ها نداش��ته 
اس��ت. به گفته خزرجی تلف��ات ارتش عراق در جنگ با 
ایران، حدود ۱۲۵ هزار ش��هید )کشته( و ۸۰ هزار اسیر و 
مفقود بوده و اگر جنگ به همان شیوه ادامه پیدا می کرد، 
ع��راق دیگر قادر به ادامه نبود چ��ون درآمدهایش تمام 
ش��ده و بدهی های سنگینی به دوشش افتاده بود. تلفات 
انس��انی اش هم نس��بت به جمعیت باال ب��ود. به عالوه، 
خطوط نفتی اش هم بسته شده بود. در حالی که در جبهه 
مقابل، ایرانی ها از لحاظ جمعیت بیش��تر بودند و راه های 
مواصالتی و صادرات نفت شان باز بود. خزرجی می گوید 
ایران در آن برهه تنها به وس��یله یگان های کم ش��ماری 
از نیروهای س��پاه پاسداران می جنگید. خزرجی می گوید 
طوالنی شدن جنگ با ایران، شکست ها و تلفات، همگی 
بر روحیه ارتش اثر منفی گذاش��تند. پس از پایان جنگ، 
افس��رهای عراقی سربلند به شهرهای خود برگشتند اما 
این احساس سربلندی شان باعث نگرانی حاکمیت صدام 
شد. به همین دلیل عملیات اعدام، تصفیه و اخراج شان را 

آغاز کرد.

تصرف فاو خنجری سهمگین در پهلوی عراق بود؛
فرهنگی
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دانشنامه

در پشت پرده انتخابات صهیونیست ها چه حقایقی مخفی شده است؟
در آستانه برگزاری بیست و پنجمین دوره انتخابات کنست در روز سه شنبه هفته جاری دهم آبان ماه، در گزارشی 
به واکاوی مسائلی پرداخته ایم که رژیم صهیونیستی سعی می کند آنها را پشت این رخداد مخفی کند. انتخابات 
در همه جای دنیا بر اساس اصولی مشخص برگزار می شود، در یک انتخابات باید شرایط پیش از انتخابات، حین 
انتخابات و پس از آن ش��رایطی س��الم و شفاف باشد. از سوی دیگر، انتخابات در معنای صحیح آن باید نشأت 
گرفته از یک نظام دموکراتیک با اصول پذیرفته شده و مشخص آن باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود 
این است که آیا انتخابات کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی دارای مشخصات یک انتخابات آزاد است؟ 
آیا این انتخابات به معنای یک پویش سالم و شفاف در راستای رقابت سیاسی میان احزاب و جریان های مختلف 
برای تحقق هدفی مشخص است؟ آیا برگزاری انتخابات در سرزمینی که مبتنی به اذعان قطعنامه های سازمان 
ملل مبتنی بر اش��غالگری تأسیس شده و به صورت سازمان یافته حقوق ملت فلسطین را نقض کرده، اهداف 
خاص جانبی ندارد؟ در این گزارش در نظر داریم مسائلی را مطرح کنیم که نشان می دهد انتخابات در اراضی 
اشغالی نه یک پویش سالم و شفاف سیاسی بلکه یک رخداد با اهداف خاص جهت سرپوش نهادن بر واقعیت 
تلخ موجود در رژیم صهیونیستی است. در سال های اخیر رخدادهایی در پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( رخ 
داده که به خوبی واقعیت عریان این رژیم را به تصویر کشیده است. اتفاقاتی که صهیونیست ها سعی بر سانسور 
آن دارند تا از چشم رسانه ها و افکار عمومی بین المللی پنهان بماند اما هر از گاهی بخشی از آن درز شده و در 
معرض دید همگان قرار می گیرد. چند سال پیش برخی از اعضای کنست و رؤسای فراکسیون های صهیونیستی 
در جلسه پارلمان خطاب به نمایندگان عرب فریاد زدند: »شما اینجا هستید، چون »بن گوریون« )موسس رژیم 
جعلی( کارتان را تمام نکرده اس��ت!«. به اعتقاد ش��ما چه معنایی از این عبارات فهمیده می شود؟ منظور آنها از 
طرح این تهدید این اس��ت که دیوید بن گوریون و باندهای مس��لح صهیونیستی در زمان اشغال فلسطین باید 
همه فلسطینی ها را قتل عام کرده و یا اخراج می کردند تا حتی یک فلسطینی در این سرزمین باقی نماند. در 
واقع صهیونیست ها از بخش حاکمیتی گرفته تا اقشار ُخرد آن، از لحاظ موجودیتی با فلسطینی ها مساله دارند و 
وجود آنها را مانع موجودیت خود می دانند؛ آیا با چنین تفکراتی رژیم صهیونیستی می تواند از یک انتخابات آزاد 
دم بزند؟ نکته بسیار مهم و البته قابل توجه این است که مقامات سیاسی و احزاب صهیونیستی هیچ گونه ابایی 
از طرح شعارهای تند نژادپرستانه و تبعیض آمیز در فضای علنی و حتی برنامه های تبلیغات انتخاباتی خود ندارند. 
چه آنکه آنها با ش��ناخت دقیق از جامعه صهیونیس��تی می دانند که چه شعارهایی باعث جمع آوری رأی بیشتر 
شده و موجبات پیروزی آنها در انتخابات را فراهم می سازد. از طرفی، دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی نیز هیچ 
گونه واکنش و اقدامی در برخورد با این سیاست های نژادپرستانه نمی کند تا از رهاورد این رخدادها متوجه شویم 
که ما با یک رژیم آپارتایدی تمام عیار روبرو هستیم. در روزهای اخیر بنابر اعالم منابع رسمی و حقوق بشری 
در فلسطین، بیش از ۱۰۰ مورد حمله از سوی شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی ها و ممتلکات آنها در 
قدس و کرانه باختری انجام شده است اما با وجود اینکه تصاویر این حمالت از سوی رسانه های فلسطینی و 
دوربین های شهری به ثبت رسیده، پلیس رژیم صهیونیستی هیچ گونه تحرکی در راستای توقف این تجاوزات 
انجام نداده است. سوال این است آیا رژیمی که به طور سازمان یافته حقوق ساکنان اصلی سرزمین فلسطین 
را نقض می کند، می تواند مدعی برگزاری انتخابات آن هم در ش��رایط س��الم و شفاف باشد؟ مساله قابل توجه 
اینکه حتی تجاوزات و جنایات روزمره ش��هرک نش��ینان اشغالگر و نظامیان صهیونیست از سوی مؤسسات به 
اصطالح حقوق بشری رژیم صهیونیستی نظیر بتسلیم، مورد اشاره و اطالع رسانی قرار می گیرد. اعراب حاضر 
در اراضی ۱۹۴۸ که در انتخابات کنس��ت در دوره های گذش��ته مشارکت داشته اند، با اتخاذ مواضعی خواستار 
تحریم این دوره از انتخابات به دلیل سیاس��ت های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی شده اند. سران صهیونیست 
در دهه های اخیر تالش کرده اند از حضور برخی نمایندگان عرب در کنس��ت، سو استفاده کرده و این رژیم را 
در منظر نگاه بین المللی، یک نظام مبتنی بر اصول دموکراتیک و آزادی نمایش دهند. در همین رابطه، »ناصر 
لحام« تحلیلگر فلسطینی تصریح می کند: شهروندان فلسطینی هیچ اهتمامی به نتایج انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی ندارند، فلسطینی ها در سال های اخیر متوجه این واقعیت شده اند که نمایندگان متوحش کنست 
رژیم صهیونیستی هیچ بویی از انسانیت نبرده اند و به همین دلیل از آنها قطع امید کرده اند. بر مبنای آخرین 
نظرسنجی ها از عرب های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ مشخص شد که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات 
کنست رژیم صهیونیستی در انتخابات فعلی به ثبت خواهد رسید. براین اساس، میزان مشارکت عرب ها در این 
انتخابات در بهترین حالت زیر ۴۰ درصد است که بیانگر پایین ترین سطح مشارکت آنها در این انتخابات در چند 
دهه اخیر است. در زمان تشکیل فراکسیون پارلمانی کادیما از سوی آریل شارون در سال ۲۰۰۳، لیمور لفنانت 
که آن زمان وزیر آموزش رژیم صهیونیس��تی بود در برابر اعضای کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( صراحتًا 

بیان داشت: در اسرائیل سه حکومت به طور همزمان زمام امور را بدست دارند.

تیک آبی توئیتر پولی می شود
ایالن ماسک مدیر ارشد اجرایی توئیتر در پیامی در 
این شبکه اجتماعی اعالم کرد فرایند تایید کاربران 
و طرح تیک آبی را تغییر می دهد و هزینه اش��تراک 
در ط��رح عضوی��ت تیک آبی ماهانه ۵ ت��ا ۲۰ دالر 
خواهدبود. به گزارش رویترز، این درحالی است که او 
چند روز قبل یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی 
جهان را خریده اس��ت. در توئیت ماسک آمده است: 
کل فرایند تایید هویت در حال تغییر اس��ت. البته او 
به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است. 
نشریه »پلتفرمر« به نقل از دو منبع آگاه اعالم کرد، 
توئیتر تصمیم دارد از کاربرانی دارای تیک آبی، هزینه 
دریافت کن��د. در صورت اجرایی ش��دن این پروژه، 
کاربران بای��د برای عضویت در »توئیتر بلو« ماهانه 
۴.۹۹ دالر آبونمان پرداخت کنند یا تیک آبی شان را 
از دست می دهند. مدیر ارشد اجرایی تسال هنوز در 
این باره تصمیم نهایی را نگرفته و ممکن است پروژه 
اجرایی نش��ود اما طبق گزارش این نشریه، احتمال 
زیادی دارد این امر به بخشی از فرایند »توئیتر بلو« 
تبدیل شود. نشریه ورج نیز در گزارشی جداگانه اعالم 
کرد توئیتر هزینه اشتراک برای »توئیتر بلو« را ماهانه 

۴.۹۹ تا ۱۹.۹۹ دالر تعیین خواهد کرد.

تشييع پيکر آيت اهلل حسين مفيد عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )2۰۶(

حجت االسالم والمس��لمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
ْنِع ِفیَما َسَألُْت، و به  الرحمن الرحیم َو أَِذْقنِی َحاَلَوَة الُصّ

درخواس��ت من شیرینی اجابت بچشان. دلیل شیرینی 
هر ش��ی چیزی است و دلیل ش��یرینی دعا اجابت آن 
اس��ت. ما در دعاهایم��ان و زیاراتمان، گاهی بعضی از 
امور را به ما یاد دادند که از خدا بخواهیم. بعضی از آنها 
دارای یک ش��یرینی خاصی است، حالوتی دارد که در 
ادعیه آمده است. در مناجات خمس عشر داریم »اِل�هی 
َمْن َذاالَّذی ذاَق َحالَوَة َمَحَبّتَِک َفراَم ِمْنَک بََداًل،« خدایا 
کیست که ش��یرینی محبت تو را چشیده باشدو دنبال 
بدلش رفته باش��د، دنبال عش��ق به غیر تو رفته باشد. 
معلوم است که این محبت، ش��یرینی دارد، لذت دارد. 

یا دارد »َحالَوَة ِذکِرک َحالَوَة َرحَمتِک َحالَوَة ُمناجاتِک 
َحالَوَة َمغِفَرتِک« این ش��یرینی دارد، ذکر خدا، رحمت 
خدا، مغف��رت خدا، مناجات خدا، محب��ت خدا، در این 
دعای هفتم صحیفه ه��م تقاضا می کنم از خدا، خدایا 
ْنِع ِفیَما َسَألُْت « خدایا  به ما بچشان »َو أَِذْقنِی َحاَلَوَة الصُّ
به من بچش��ان ش��یرینی اجابت دعا را. البته بعضی از 
اولیا نظرشان این اس��ت که همان دعاهای مستجاب 
نشده مراتبی از استجابت دعاست که درک آن از عهده 
عوام خارج اس��ت، به قول جن��اب حافظ: هزار صف ز 
دعاهای مستجاب زده. ما خیلی از دعاهایمان به حسب 

ظاهر، خیال می کنیم مس��تجاب نشده است و متوجه 
اش نمی ش��ویم. خیلی از آنه��ا را در عالم آخرت به ما 
خواهن��د داد. خیلی از آنه��ا را بدلش را به ما می دهند، 
چون ب��ه صالح و مصلحت ما نیس��ت. اما آن دعایی 
را که انجام می دهیم، همان درخواستی که ما داشتیم، 
عین همان اجابت می شود و ازلسان امام معصوم تأیید 
شده است که این ش��یرینی دارد. اتفاقاً خیلی ها دنبال 
چشیدن این شیرینی هس��تند که آنچه که در طلبش 
هستند، بخواهند، خدا هم به آنها بدهد وآنها هم بفهمند 

که این را خدا داده است و این شیرینی اش را بچشند.
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کارش��کنی های رژیم صهیونیس��تی برای از بین بردن وحدت عربی ناکام ماند و 
الجزایر امروز میزبان نشس��ت اتحادیه عرب برای بررس��ی مسئله فلسطین است. 
برخالف فش��ار ها و کارش��کنی های فراوان برای جلوگی��ری از میزبانی الجزایر از 
نشست سران عرب و تالش الجزایر برای برداشتن موانع و بهانه ها از جانب برخی 
رژیم های عربی و رژیم صهیونیستی، این امیدواری وجود دارد که بیشتر کشور های 
عربی با مش��ارکت در این نشس��ت صفح��ه جدیدی را در روابط خ��ود آغاز کنند. 
»عبدالباری عطوان« سردبیر روزنامه اینترنتی رای الیوم در یادداشتی نوشت: ورود 
ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مغرب به پایتخت الجزایر و شرکت وی در نشست 
تدارکاتی وزرای خارجه برای نشست سران کشور های عربی که امروز )دوشنبه( کار 
خود را آغاز می کند، اولین غافلگیری این اجالس بود. این نشس��ت برای اولین بار 
پس از سه سال برگزار نشدن به دلیل همه گیری کرونا، فرسایش اقدامات مشترک 
عربی، افزایش اختالفات و تسلط رژیم های عربی سازشکار با رژیم صهیونیستی بر 
کشور های عربی، برگزار خواهد شد. عطوان نوشت: ما نمی دانیم که آیا ورود آقای 
بوریطه به الجزایر و اجازه دادن مقامات الجزایری در به زمین نشس��تن هواپیمای 
وی، مقدمه ای برای حضور محمد ششم، پادشاه مغرب در این اجالس است یا خیر. 
همچنین نمی دانیم که آیا ورود بوریطه به الجزایر با هدف هموار کردن مسیر برای 
برقراری مجدد روابط بین دو کشور بر اساس قواعد جدید و از بین بردن همه علل 
قطع روابط خواهد بود یا اینکه ورود وی به الجزایر تنها به این سفر منتهی خواهد 
شد، زیرا تا این لحظه مشارکت بسیاری از سران کشور های عربی از جمله پادشاه 

مغرب، قطعی نشده است.
انصرافولیعهدسعودیبرایشرکتدرنشستاتحادیهعربازترسآمریکابود ���

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اولین کسی بود که با عبدالمجید تبون، رئیس 
جمهور الجزایر تماس تلفنی برقرار و ده روز قبل از برگزاری این نشست معذوریت 
خود را درباره حضور در آن اعالم کرد. وی علت مش��ارکت نکردن خود را کسالت 
جس��مانی اعالم کرد، اما بسیاری می گویند ش��رکت نکردن وی به دالیل امنیتی 
است، البته نه به این علت که الجزایر نمی تواند امنیت او را در سرزمین خود تامین 
کند - چراکه الجزایر به دس��تگاه های امنیتی قوی و حرفه ای خود مشهور است - 
بلکه این معذوریت به علت خطراتی اس��ت که چه بس��ا پرواز او را تهدید می کند، 
زیرا هواپیمای وی باید بیش از پنج ساعت از آسمان بسیاری از کشور ها و آسمان 
دریای مدیترانه عبور کند. درس��ت است که شاهزاده بن سلمان به ترکیه، یونان و 
فرانسه و پیش از آن به همه پایتخت های کشور های عربی خلیج فارس سفر کرد، 

اما این سفر ها قبل از تشدید اختالفات بین عربستان و آمریکا بر سر تصمیم »اوپک 
پالس« برای کاهش تولید نفت با میانگین روزانه دو میلیون بشکه نفت، انجام شده 
بود. این تصمیم موجب خشم آمریکا شد و واشنگتن تهدید کرد انتقام می گیرد. این 
در حالی است که به هیچ وجه نمی توان به واشنگتن اعتماد کند، چراکه آمریکا به 
علت تاریخ و س��ابقه خونین و مملو از ترورها، سرنگونی و تغییر حکومت ها چه در 

خاورمیانه و چه در آمریکای جنوبی و نمونه های دیگر، اصال قابل اعتماد نیست.
پافشاریالجزایربرحمایتازآرمانفلسطین ���

س��ردبیر رای الیوم نوشت: دولت الجزایر با فش��ار ها و موانع زیادی روبرو شد تا از 
میزبانی این اجالس، ایجاد وحدت بین عرب ها و بسیج آن ها برای دفاع از مسئله 
اصلی کش��ور های عربی یعنی آرمان فلسطین منصرف شود، اما الجزایر نپذیرفت 
و مقاومت کرد. الجزایر پافش��اری کرد تا با برگزاری آن، اهداف خود در این زمینه 
را عمل��ی کند و برای رفع این موانع قدم های زیادی برداش��ت ک��ه در موارد زیر 
خالصه می ش��ود: نخست آنکه: الجزایر همه اختالفات و تلخی ها را تحمل کرد و 
اولین و بزرگترین بهانه شرکت نکردن مقامات عربی را از بین برد که البته با اقدام 
قابل تحسین مقامات س��وریه صورت گرفت، چراکه مسئوالن سوری برای اینکه 
همتایان الجزایری خود تحت فشار نباشند و در تنگنا قرار نگیرند، اعالم کردند در 
این نشس��ت شرکت نخواهند کرد. س��وریه با این اقدام راه را به روی کشور هایی 
بس��ت که گفتند در صورت موفق شدن س��وریه به باز پس گیری کرسی خود در 
اتحادیه عرب، این نشست را تحریم خواهند کرد. جای تاسف است که آن ها همان 
کش��ور هایی هس��تند که صد ها میلیارد برای نابودی سوریه، تکه تکه کردن آن و 
سرنگونی نظام این کشور، هزینه کردند.، اما شکست خوردند. مسئله دوم: مقامات 
الجزایر دعوتنامه رس��می به مغرب برای ش��رکت در این اجالس ارسال کردند و 
دعوتنامه را به وزیر دادگس��تری این کشور تحویل دادند تا به رباط ببرد. الجزایر با 
این دعوت رس��می، دومین بهانه را که لزوم لغو هرگونه ممنوعیت برای مشارکت 
کش��ور های عربی بود، از بین برد؛ چرا که این نشست برای همه کشور های عربی 
است و نباید هیچ کشوری در این میان استثنا شود. سوم اینکه: مقامات الجزایری 
تاکید کردند جبهه »پولیساریو« به علت عضویت نداشتن در اتحادیه عرب در این 
اجالس شرکت نخواهد کرد و سومین بهانه را که ارتش های سایبری رسمی عربی 
با جوسازی برای برهم زدن اوضاع به کار گرفته بودند، از بین بردند. نکته چهارم: 
الجزایر تالش رژیم صهیونیس��تی برای برهم زدن روابط بین این کش��ور و مصر، 
از طری��ق اعالم اخبار س��می مبنی بر نارضایتی مصر از اق��دام الجزایر در میزبانی 

کنفرانس آشتی ملی فلسطین را نقش بر آب کرد. زیرا برخی ادعا ها مطرح شد که 
مقامات مصر شرط شرکت در این اجالس را اقدام الجزایر به اتخاذ مواضع آشکار 
علیه ترکیه و دخالت های آن در امور داخلی جهان عرب، اعال کردند که سخنگوی 
رسمی الجزایر با تکذیب این خبر تاکید کرد مصر هیچگاه چنین شرطی را مطرح 

نکرده است.
توطئهرژیمصهیونیستیبرایازبینبردنوحدتکشورهایعربی ���

در ادامه یادداشت عطوان آمده است: ما از چنین توطئه هایی با هدف منع برگزاری 
نشست سران عرب در الجزایر که البته شکست خورد، تعجب نمی کنیم، همانطور 
که تعجب نمی کنیم بسیاری از طرف هایی که نمی توانند وحدت کشور های عربی را 
ببینند و در راس آن ها رژیم اشغالگر اسرائیل قرار دارد، پشت پرده چنین توطئه هایی 
هستند، زیرا الجزایر در حمایت از مردم فلسطین و کمک به آن ها برای بازگرداندن 
حقوق مشروع شان از جمله حق تعیین سرنوشت، مواضع محکم و استواری اتخاذ 
کرده اس��ت. الجزایر در پایتخت خود میزبان گروه های فلسطینی بود و موفق شد 
آن ها را به یکدیگر نزدیک و آشتی ملی را محقق کند و با صدور »بیانیه الجزایر« 
کمیت��ه ای برای پیگیری اج��رای کلیه مصوبات این بیانیه توافقی تش��کیل دهد. 
الجزایر همچنین دیوار مس��تحکم در مقابل تالش های اسرائیل برای نفوذ به قاره 
آفریقا و پیوس��تن به اتحادیه آفریقا به عنوان یک عضو ناظر ایجاد کرد. البته این 
اقدام الجزایر به لطف همکاری دوس��تان ش��ریف آفریقایی خ��ود از جمله برادران 
آفریقای جنوبی بود که به موفقیت های بزرگی در این زمینه دست یافت. در پایان، 
ما امیدواریم بیشتر سران عرب، اگر نگوییم همه، در این اجالس که آرمان فلسطین 
در اولویت برنامه های آن است، شرکت کنند. همچنین امیدواریم اقدامات مشترک 
کش��ور های عربی به بهترین ش��کل خود بازگردد. از جمله این اقدامات، بازگشت 
سوریه به جایگاهی که شایسته آن است؛ به ویژه آنکه همه جهان در آستانه جنگ 
هسته ای جهانی قرار دارد و شاهد مرحله بی سابقه ای از چند قطبی شدن و ایجاد 
بلوک های سیاسی، اقتصادی و نظامی است. الجزایر تالش های زیادی کرده و در 
این راه تالش های زیادی به خاطر هویت عربی و فلس��طین انجام داده است. این 
کش��ور مشکالت زیادی را متحمل شده و شایسته موفقیت در تالش های خودش 
اس��ت. ما دست کم به این مس��ائل امیدواریم. کشور های عربی در سال های اخیر 
اشتباهات زیادی مرتکب شدند و زمان اصالح و بازگشت به اصول ثابت عربی فرا 
رسیده است تا صفحه جدیدی را ورق بزنیم و تنها کاری که باید انجام دهیم این 

است که به آینده امیدوار باشیم.

شکست توطئه تل آویو در مقابل حمایت الجزایر از آرمان فلسطین
تداوم اضمحالل صهیونیست ها؛

جمعی از اصناف و بازاریان تهران با حضور و تجمع در مس��جد امام خمینی بازار تهران، اقدام 
تروریستی در حرم مقدس حضرت شاهچراغ علیه السالم را محکوم کردند. جمعی از صاحبان و 
کارکنان اصناف، کسبه و بازاریان تهران صبح دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ با حضور و تجمع در مسجد 
امام خمینی )ره( بازار تهران اقدام تروریس��تی در حرم ش��اه چراغ را محکوم کردند. بازاریان و 
کس��به تهرانی در این تجمع یاد ش��هدای اقدام تروریستی در حرم شاه چراغ را گرامی داشتند. 
تجمع کنندگان همچنین با س��ردادن شعارهایی اغتشاش��ات اخیر در کشور را محکوم کرده و 
خواهان برخورد قاطع با آش��وبگران ش��دند. در این مراسم جمعی از پرسنل نیر وی انتظامی نیز 
حضور داشتند. در این  مراسم سرهنگ پاسدار غالمرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف کشور و 

احمد کریمی رئیس انجمن اسالمی بازار حضور دارند.
بازارتهرانبازارگرمدفاعازحقایقاست ���

حشمت اهلل قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در مراسم گرامیداشت شهدای حرم 
ش��اهچراغ که صبح امروز در بازار تهران و با حضور اصناف و بازاریان برگزار ش��د، گفت: این 
مراسم با عظمت با اتحاد اصناف تهران یک حسنه ماندگار و با کرامت از سوی کسانی است که 
در پیدایی نهضت مقدس و همراهی با روحانیت شیعه و مرجعیت شیعه پیوسته است. وی افزود: 
بازار تهران فقط بازار کاس��بی نیست، بازار گرم دفاع از حقایق است و بازار گرم پیوند روحانیت 
و مرجعیت و ارزش��ها و آرمانهای نظام اسالمی است و دشمن هم برای تزلزل در بازار سرمایه 
گذاری عظیمی کرده اس��ت که به حول قوه الهی مانند همیش��ه شکست خواهد خورد. قنبری 
تصریح کرد: جنایتی که در حرم ش��اهچراغ به وقوع پیوست یک فاجعه غیرانسانی و ددمنشانه 
از سوی جبهه ائتالف نظام سلطه، ارتجاع منطقه، فریب خوردگان متحجر و زمینه سازان منافق 
بود. قنبری در ادامه با اش��اره به حادثه حرم ش��اهچراغ و خشونت آشوبگران و اغتشاشگران در 
ضرب و ش��تم نیروهای انتظامی و بسیج گفت: عدم استفاده از سالح توسط نیروهای انتظامی 
و نیروهای امنیتی نش��ان از رأفت و عطوفت نظام اس��المی دارد. وی در ادامه با اشاره به نقش 
رسانه های خارجی فارسی زبان در مدیریت حوادث اخیر در کشور گفت: رسانه ها با کلید واژه 
حجاب اجباری به سراغ دانشگاه ها و مدارس رفتند تا بتوانند اغتشاشات را مهندسی کنند. این 
استاد دانشگاه ادامه داد: با اظهارات برخی از خواص خون های انسان های بی گناهی ریخته شد؛ 

اما مردم ما برای اظهارات آنها ارزش قائل نیستند.
نائبرئیساتاقاصنافتهراندراجتماعبازاریان:هرگونهاغتشاش�یدرکشوررامحکوم ���

میکنیم
اس��ماعیل کاظمی نائب رئیس اتاق اصناف تهران در حاش��یه مراس��م گرامیداشت شهدای حرم 
ش��اهچراغ که صبح امروز در بازار تهران و با حضور اصناف و بازاریان برگزار ش��د، گفت: مراسم 
امروز، مراسم تکریم مقام شامخ شهدایی است که در مسیر انقالب اسالمی و در مقابله با دشمنان 
انقالب به ش��هادت رسیدند. وی تصریح کرد: این مراس��م از ابتدای انقالب و حتی قبل از آن با 
عنوان بزرگداش��ت و ترمیم و تکمیل هوشیاری و آگاهی هرچه بیشتر برگزار شده است. کاظمی 
تاکید کرد: هر گونه اغتشاشی در کشور و به طور مشخص اغتشاشات اخیر که بنگاه های کوچک را 
هدف گرفته را محکوم می کنیم و با تمام قدرت در مقابل این مسائل می ایستیم و هرگونه اقدامی 
که بخواهد مسائل صنفی و کسبی اصناف را تحت الشعاع قرار دهد را نیز محکوم می کنیم. بازار و 

کسبه هم در خدمت مردم عزیز هستند و خدمات خودشان را به مردم ارائه می دهند.
گرامیداش�تش�هدایامنیتوشاهچراغچهارشنبهتوس�طبازاریانسراسرکشوربرگزار ���

میشود
اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای که در این مراسم قرائت شد، تاکید کرد: اقدام تروریسی هفته 
اخیر در حرم مطهر ش��اهچراغ )ع(، بدون ش��ک با هدف ایجاد شکاف و تفرقه در آحاد ملت و 
تهدید امنیت و آرامش مردم اس��ت و عمق کینه ورزی و خصومت دش��منان را با ملت و مکتب 
اسالم ناب، باورهای حقیقی و ریشه دار مردم عزیزمان به اثبات می رساند. در ادامه این اطالعیه 
تاکید ش��د: بدین مناسبت و برای گرامیداشت شب هفت ش��هدای معزز شاهچراغ، و شهدای 
اصناف ش��هید طیب رضایی و ش��هید حاج اس��ماعیل رضایی روز چهارش��نبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ 
مراسمی با همکاری بسیج اصناف کشور و حضور حداکثری بازاریان در مساجد، تکایا و اماکن 

متبرکه بازار سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 بازار تهران؛ بازار دفاع از حقایق
بازاریان تهران اغتشاشات و اقدام تروریستی شیراز را محکوم کردند؛

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از دالیل اصلی ناآرامی های اخیر جلوگیری 
از رشد و پیشرفت کشور است و دولت و جوانان حرکت پرشتاب در مسیر دستیابی 
به فناوری های پیش��رفته را ادامه خواهند داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، س��ید 
محمد حسینی معاون پارلمان رئیس جمهور پس از افتتاح چهارمین نمایشگاه بین 
المللی لیزر و فوتونیک ایران و بازدید از آخرین دستاوردهای شرکت ها و دانشمندان 
کشورمان، این نمایشگاه را نماد رشد فناوری و پیشرفت در دانش روز دنیا توصیف 
کرد و اظهار داشت: امروز دولت و مردم در کنار هم مصمم هستند قله های توسعه و 
تعالی در عرصه های مختلف علمی را فتح و به درجه باالی آبادانی و رفاه دست یابند. 
وی در حاش��یه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران با تجلیل از دستاوردهای و 
تالش و دستاوردهای خیره کننده جوانان کشور در حوزه لیزر و فوتونیک گفت: ملت 
ایران در طول تاریخ در عرصه های علمی پیشتاز و پیشگام بوده و یافته های ارزشمند 
علمی دانش��مندان خود از جمله رازی، بیرونی و ابن س��ینا را در خدمت بدون تنگ 
نظری و زیاده خواهی هایی که س��لطه گران دارند آن را در اختیار رفاه و پیش��رفت 

همه ملت ها قرار داده اس��ت. معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پس از 
پیروزی انقالب اسالمی مجدداً روحیه خودباوری و ما می توانیم در بین دانشگاهیان 
و جوانان ایران زمین احیا ش��د و به رغم همه تحریم ها و محدودیت های س��لطه 
گران، امروز در برخی رش��ته ها از مرزهای دانش عبور کرده ایم. حسینی دستاوردها 
و پیش��رفت های کشورمان در علوم مختلف از جمله سلول های بنیادی، دانش نانو، 
دانش هسته ای و طرحی پهپادها را نمونه هایی از دانش ایرانی توصیف کرد و گفت: 
در مسیر دستیابی به این علوم تحریم نه تنها مانع اراده »ما می توانیم« نشده است، 
بلکه انگیزه جوانان را بیش��تر کرده اس��ت. وی تأکیدات و تشویق های مقام معظم 
رهب��ری برای برنامه ریزی و حرکت در مرزهای دانش روز دنیا را در موفقیت های 
کش��ورمان حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: از محورهای بیانیه گام دوم انقالب 
توجه به علم و فناوری برای رسیدن به تمدن اسالمی است و دولت مردمی خود را 
مل��زم می داند زمینه ها و ظرفیت های تحقق تأکیدات رهبر فرزانه انقالب را محقق 
کند. حسینی با اشاره به مزیت ها و اهمیت فناوری لیزر و فوتونیک خاطرنشان کرد: 

امروزه پیش��رفت بس��یاری از صنایع و فناوری هایی مانند صنایع فضایی، پزشکی، 
مخابرات و صنایع هوایی، کش��تی سازی مدیون دس��تاوردهای لیزر می باشد و در 
کش��ورمان استفاده از لیزر در بخش صنعت رو به فزونی است لذا حمایت و توسعه 
این علم اجتناب ناپذیر اس��ت. معاون پارلمانی رئیس جمهور کاربرد لیزر در بخش 
پزشکی و درمان بیماری ها، کشاورزی، مخابرات، نظامی و کاربردهای آزمایشگاهی 
و تحقیقاتی گفت: لیزر در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان 
از قابلیت ها و اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. حس��ینی تعام��ل و همکاری نزدیک 
دانشگاه و صنعت را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه دانش لیزر یکی از 
۱۰ فناوری مهم و اساسی دنیا محسوب می شود. این نمایشگاه باید بتواند دانشگاه 
و صنع��ت را ب��ه هم مرتبط کند تا این دو در کنار هم نیازهای جامعه را شناس��ایی 
و برط��رف کنند. باید توجه داش��ت ک��ه در حوزه دانش و فن��اوری، تولید علم گام 
نخست است، گام دوم باید برنامه ریزی و سیاست گذاری برای خلق ثروت از طریق 

تجاری سازی پژوهش ها باشد.

دلیل اصلی ناآرامی های اخیر جلوگیری از رشد و پیشرفت کشور است


