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نرخ سود سپرده های بانکی

تخطی برخی بانک ها در پرداخت سود ۲۰ تا ۲۳ درصدی؛

 ایران از ظرفیت های خود برای
 تقویت امنیت در قفقاز استفاده می کند
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سالیان است که خبرنگاران خودفروخته با استخدام در 
رسانه های ضدانقالب نقش پادویی را برعهده گرفته و 
در راس��تای خیانت به کشور و نظام در این شبکه های 

معاند مشغول به کار هستند...

  وطن فروشی به خاطر
 یک مشت دالر

 خبرنگارنماهايی که جاسوس
 از آب در آمدند؛

س��ریال ادامه دار تحریم های کانادا به بهانه ناآرامی ها 
در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر تمامی ندارد 

و این کشور روز گذشته چهارمین مجموعه...

 چرا کانادا در مورد گورهای 
دسته جمعی شفاف سازی نمی کند؟

  توافق روسیه و ایران برای امضای
 توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اورآسیا

تحريم پشت تحريم؛ حربه نخ نما شده 
دشمنان عليه ايران؛

معاون نخست وزير روسيه خبر داد؛

وزیرسابقرژیمصهیونیستی:

کابینه آینده، اسرائیل 
را منفجر خواهد کرد

هیچ صدقه اي نزد خداوند محبوبتر از حق گویي نیست. پیامبر اکرم)ص(
سرمقاله

یادداشت

مذاکره بیشتر با نسل نو 
ضروری است

عباسمقتدایی ���
نای�برئی�سکمیس�یونامنی�تملیو

سیاستخارجیمجلس
اتفاقات اخی��ر در برخی 
از دانش��گاه های کشور 
باید  که  است  مسئله ای 
مورد بحث قرار گیرد، به 
این نکته مهم باید توجه کنیم  که تعداد 
نفراتی که فضا را به سمت اغتشاش می 
برند، زیاد نیستند. مثال در دانشگاه تهران 
که 10 ها ه��زار نفر در آن تحصیل می 
کنند یا دانشگاه های مراکز استان ها که 
عمدتا چندین هزار نفر در آن دانشگاه ها 
در حال تحصیل هس��تند، افراد معدودی 
مجموعه ای از اقدامات را انجام میدهند. 
هم��ه این افراد در ی��ک رده قرار ندارند 
بلکه کسانی هستند که حرف هایی برای 
گفتن دارند، کس��انی می خواهند فضای 

هیجانی را تجربه کنند یا با توجه به...
ادامهدرصفحهآخر ���

فرار مالیاتی پزشکان زیر 
ذره بین کمیسیون اصل نود

علیخضریان ���
سخنگویکمیسیوناصلنودمجلس

بازدی��د نظارتی اعضای 
کمیس��یون اصل نود از 
س��ازمان ام��ور مالیاتی 
گرفت،  صورت  کش��ور 
به منظ��ور ارائه گ��زارش آن س��ازمان 
درخص��وص بررس��ی آخری��ن وضعیت 
مالیات س��تانی، اجرای قان��ون مؤدیان و 
س��امانه پایانه های فروش��گاهی، مبارزه 
با ف��رار مالیاتی و هوشمندس��ازی نظام 
مالیاتی جلس��ه مش��ترکی ب��ا رئیس و 
مس��ئولین س��ازمان امور مالیاتی در این 
سازمان برگزار ش��د. در این جلسه دکتر 
منظور گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده 
در این س��ازمان در جهت تحقق عدالت 
مالیات��ی و همچنی��ن اج��رای قانون و 
استقرار سامانه پایانه های فروشگاهی به 

اعضای کمیسیون ارائه کرد...
ادامهدرصفحهآخر ���
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رئی��س جمهور گفت: جمهوری اس��المی ایران همواره 
آمادگی دارد از ظرفیت ه��ای متنوع و کارآمد خود برای 
برقراری و تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز استفاده 
کند. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��الم سید 
ابراهیم رئیس��ی پیش از ظهر امروز سه ش��نبه به اتفاق 
نخست وزیر ارمنس��تان نشست هیئت های عالی رتبه دو 
کش��ور را برگزار کردند. رئیس جمهور در این نشست با 
ابراز رضایت از روند رو به رش��د روابط دو کشور گفت: با 
توجه به ظرفیت ه��ای متنوع و متعدد موجود در ایران و 
ارمنس��تان ضروری اس��ت که همه تالش خود را برای 
ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری های فیمابین به 

کار بگیریم. رئیسی همکاری در حوزه انرژی را از زمینه ها 
و ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح روابط دو کشور 
دانست و افزود: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در 
دیگر زمینه های اقتص��ادی و تجاری از جمله در عرصه 
افزایش صدور خدمات فنی و مهندس��ی هم همکاری ها 
را گسترش دهد. رئیس جمهور برگزاری منظم جلسات 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور را 
در فعال تر ش��دن عرصه تعامالت اقتصادی و تجاری دو 
کشور مؤثر توصیف و بر تالش برای تحقق هدف گذاری 
انجام ش��ده برای رساندن س��قف تبادالت دو کشور به 
۳ میلی��ارد دالر تاکید کرد. رئیس��ی در بخش دیگری از 

سخنانش با تاکید بر اینکه منطقه قفقاز بخشی از تمدن، 
تاریخ و فرهنگ ایران است، حفظ صلح، ثبات و آرامش 
در این منطقه را برای جمهوری اسالمی مهم دانست و 
خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره آمادگی 
دارد از ظرفیت ه��ای متنوع و کارآمد خود برای برقراری 
و تقوی��ت صلح و امنیت در منطقه قفقاز اس��تفاده کند. 
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز که به دعوت 
رسمی جمهوری اسالمی ایران و در قالب سفری رسمی 
به ایران آمده بود گزارشی از نشست سه جانبه کشورش 
ب��ا آذربایجان و روس��یه در س��وچی و همچنین آخرین 

تحوالت مربوط به قفقاز ارائه کرد. 

یک مقام آمریکایی می گوید حمله هکرهای وابسته به 
روسیه به وزارت خزانه داری این کشور، موجب اختالل 
در کار این وزارت خانه ش��د. به گزارش شبکه الجزیره، 
یک مقام دول��ت آمریکا، هکرهای روس��ی را به حمله 
س��ایبری علیه وزارت خزانه داری این کشور متهم کرد. 
خبرگزاری رویترز امروز سه شنبه به استناد گفته های یک 

مقام وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد که هکرهای 
وابسته به روسیه ماه گذشته این وزارتخانه را هدف حمله 
سایبری قرار دادند و موجب اختالل در فعالیت های این 
وزارت خانه ش��دند. این مقام وزارت خزانه داری آمریکا 
ای��ن ادعا را بدون ادله جهت پش��تیبانی آن مطرح کرد. 
حمالت سایبری نقطه اصلی تنش بین ایاالت متحده و 

متحدانش با روسیه بوده است، زیرا غرب، روسیه را به راه 
اندازی یک پیکار جهانی جاسوسی سایبری متهم کرده 
و مسکو نیز اتهامات مشابهی را بر علیه واشنگتن و هم 
پیمانان اروپایی آن مطرح کرده است. روسیه می گوید که 
در حمالت سایبری شرکت نمی کند و چنین ادعاهایی را 

اظهارات مخرب می داند.

ایران از ظرفیت های خود برای تقویت امنیت در قفقاز استفاده می کند

هکرهای روسی وزارت خزانه داری را هدف قرار دادند

رئیس جمهور:

وزیر امور خارجه پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره به 
اقبال شهرک نشینان به احزاب افراطی تاکید کرد کابینه 
آینده، این رژیم را نابود خواهد کرد. همزمان با ش��روع 
انتخابات کنست )پارلمان( رژیم صهیونیستی ترس از 
روی کار آمدن کابینه ای افراطی با ایدئولوژی خطرناک 
مس��یحایی در این رژیم افزایش یافته است. براساس 
گ��زارش یدیعوت آحارانوت »زیپی لیون��ی« وزیر امور 
خارجه پیشین رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: 
این )کابینه ای با ایدئولوژی خطرناک مسیحایی( یک 
پیشگویی با عصبانیت یا مواضعی ساختگی و یا اینکه 
بخش��ی از یک کمپین منفی مبتنی بر تصویرسازی و 

دروغ نیست؛ اما این مثل نوشته ای روی دیوار است و ما 
قباًل در بس��یاری از مبارزات انتخاباتی آن را دیده ایم. او 
اضافه کرد: علی رغم نگرانی هایی که این دور انتخاباتی 
را به عنوان یک انتخابات مرگبار نش��ان می دهد، باید 
بگویم که س��ناریوی احزاب شریک با ایدئولوژی های 
خطرن��اک و رهبران بی قید و بن��د چنین وضعیتی را 
به همراه خواهد داش��ت. این مقام پیشین صهیونیست 
در ادامه گفت: »روز بعد از انتخابات اس��رائیل، ممکن 
اس��ت در کشوری بیدار ش��ویم که در آن سیستم های 
اجرای قانون و قضایی تضعیف شده و نوعی حکمرانی 
سرکش حاکم شده است. ممکن است وزرایی را ببینیم 

که روی بش��که ها م��واد منفجره نشس��ته اند و به نام 
ایدئولوژی مذهبی مسیحایی وضعیت را منفجر خواهند 
کرد«. صهیونیست ها امروز سه شنبه برای انتخاب 1۲0 
نماینده در کنِِست به پای صندوق رای رفتند. پیش بینی 
کارشناسان این است که میزان مشارکت صهیونیست ها 
در این انتخابات به نس��بت گذش��ته کمتر باش��د زیرا 
ناکارآم��دی کابینه های مختلف موجب نارضایتی آنان 
ش��ده است. همچنین هشدار های فلس��طینیان درباره 
اجرای عملیات در روز انتخابات کنست رژیم اشغالگر، 
مقامات تل آویو را به وحشت انداخته و آن ها را وادار به 

تشدید تدابیر امنیتی کرده است.

کابینه آینده، اسرائیل را منفجر خواهد کرد
وزیر سابق رژیم صهیونیستی:
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ايران و جهان

گزارش حادثه تروریستی شیراز بررسی 
شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در جلسه این کمیسیون، گزارش 
حادثه تروریستی در شیراز بررسی و مشخص 
شد کاستی هایی در تامین امنیت حرم شاهچراغ 
وجود داشته است. ابوالفضل عمویی در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« در خصوص نشست کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی، گف��ت: در ابتدای نشس��ت ابراهیم 
عزی��زی، نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
که پس از حادثه تروریستی داعش در حمله به 
زائران شاه چراغ در شیراز حضور داشته، گزارشی 
را از ابعاد مختلف این اقدام تروریستی ارائه کرد. 
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: این 
اقدام تروریس��تی توسط داعش طراحی و اجرا 
شد و افراد مختلف دخیل در آن توسط نیروهای 
امنیتی شناسایی ش��دند. بنا بر این گزارش، در 
تأمین امنیت این مکان مذهبی کاس��تی هایی 
وجود داشته لذا اعضای کمیسیون بر رفع این 
کاس��تی ها تاکید کردند. این موض��وع زوایای 
مختلفی هم دارد که حتماً از جانب دستگاه های 
امنیتی اطالع رسانی خواهد شد. وی با اشاره به 
حضور سردار محمدتقی اصانلو در ادامه جلسه 
کمیسیون، تصریح کرد: فرمانده قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا هم با حضور در کمیسیون، گزارشی 
از فعالیت ه��ای این ق��رارگاه در تأمین امنیت 
مرزهای ش��مال غرب ارائ��ه کرد و همین طور 
اطالعاتی از حمله به مراکز وابسته به گروه های 
ضدانقالب و تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق 
کش��ور ارائه کرد. عمویی گفت: قرارگاه حمزه 
سیدالش��هدا بر ه��زار و ۲00 کیلومتر مرزهای 
ش��مال غرب کشور اشراف دارد و در سال های 
اخیر اقدامات موفقی در تأمین امنیت این منطقه 
کشور داش��ته اس��ت. نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: گروه های 
تجزیه طلب قصد سو استفاده از فضای به وجود 
آمده برای ایجاد ناامنی در این مناطق داش��تند 
که نهایتاً با واکنش کشورمان مواجه شدند، لذا 
مقرهای م��رزی این گروهک های ضدانقالب 
و مرکزی��ت احزاب پ��ژاک، کومله و دموکرات 
نزدیک مرزهای ایران توس��ط سپاه پاسداران 

مورد حمله و ضربه قرار گرفت.

دشمنان برای جبران شکست های خود 
در پی توطئه علیه سپاه هستند

مس��ئول مرکز مطالعات اطالع��ات و امنیت 
دانشگاه امام  حس��ین )ع( با اشاره به شکست 
تالش های دشمنان در اغتشاشات اخیر گفت: 
آن ها برای ترمیم این شکس��ت در پی درج نام 
س��پاه در لیست تروریستی هستند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، س��ردار حس��ن رستگارپناه 
مس��ئول مرکز مطالعات اطالع��ات و امنیت 
دانش��گاه ام��ام حس��ین )ع( در گفت وگوی��ی 
رادیویی درب��اره چرایی ت��الش اتحادیه اروپا 
برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی اظهار داشت: آن ها از اقتدار و توانایی 
س��پاه در کش��ور و خارج به شدت می ترسند و 
درپی فضا س��ازی برای شکس��تن این اقتدار 
هستند؛ سپاه پاس��داران در طول دفاع مقدس، 
توسط دش��منان انقالب آن گونه مورد برخورد 
قرار گرفت، ولی جانانه و توس��ط جوانان غیور 
و غیرت مند ایرانی جنگید و درخش��ید و امروز 
به ظرفیت و توانایی رسیده است که دشمن را 
ش��ناخته و اهداف او را م��ورد ارزیابی قرار داده 

است.

وزارت امور خارجه پیگیر امور قربانیان 
حادثه سئول است

مدیر کل ش��ورای عالی امور ایرانیان خارج از 
کشور وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه غمبار 
جان باختن پنج تن از هم وطنان ایرانی در حادثه 
س��ئول از پیگیری وزارت ام��ور خارجه در این 
خصوص خبر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
رضا عامری مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کش��ور وزارت امور خارجه با اش��اره به 
حادث��ه غمبار جان باختن پنج تن از هم وطنان 
ایرانی در حادثه سئول که در آن جمع زیادی از 
اتباع کره و خارجیان مقیم آن کشور از جمله ۵ 
شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند، با ابراز 
تأسف عمیق و عرض تسلیت به خانواده های 
داغ��دار این عزیزان و بازمان��دگان آنان اظهار 
داش��ت: وزارت امور خارجه از طریق س��فارت 
کشورمان در س��ئول و سفارت کره جنوبی در 
تهران از ابتدای وقوع حادثه، پیگیری جدی و 
مؤثر موضوع را در اولویت فعالیت های خود قرار 
داده و در مذاکره با مقامات محلی، تمامی ابعاد 
حقوقی و قضائی از جمله انتقال هرچه سریع تر 
اجس��اد را پیگیری کرده و اقدام��ات الزم را تا 

حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

روسیه خواستار توضیح لندن درباره 
پیام مرموز »لیز تراس« شد

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه خواستار 
توضیح لندن درباره پیام مرموز »لیز تراس« 
ب��ه وزیر خارجه آمریکا در زمان انفجار خط 
لوله نورد استریم شد. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، »ماریا 
زاخارووا« س��خنگوی وزارت خارجه روسیه 
امروز س��ه شنبه خواس��تار ارائه توضیحاتی 
از س��وی دولت انگلیس درباره پیام ارسالی 
»لیز تراس« نخست وزیر سابق این کشور 
ب��ه وزیر خارجه آمریکا در زمان انفجار خط 
لوله نورد استریم شد. به گزارش این رسانه، 
لحظات��ی بعد از حمالت ب��ه خط لوله نورد 
اس��تریم در دریای بالتی��ک، »لیز تراس« 
نخست  وزیر پیشین انگلیس از تلفن همراه 
خ��ود پیامی با ای��ن محتوا ب��رای »آنتونی 
بلینک��ن« وزیر خارجه آمریکا ارس��ال کرد: 
»کار انجام ش��د«. انتشار این پیام مرموز از 
سوی نخست  وزیر پیشین انگلیس به وزیر 
خارجه آمریکا به واکنش امروز س��خنگوی 
وزارت خارجه روس��یه همراه ش��د. »ماریا 
زاخارووا« در این باره گفت: صادقانه بگویم 
برایم مهم نیس��ت که چه کس��ی و چگونه 
این اطالعات را دریافت کرده است. من به 
پاسخ لندن به این سوال عالقه مند هستم. 
آیا لیز تراس نخست وزیر بریتانیا بالفاصله 
پ��س از انفجار خط لوله گاز نورد اس��تریم 
پیامی به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایاالت 
متحده ارسال کرد که عبارت »انجام شد« 
نوشته شده بود؟« در همین ارتباط، وزارت 
دفاع روسیه چندی پیش در بیانیه ای اعالم 
کرد که پرس��نل نیروی دریایی انگلیس در 
تخری��ب خطوط لوله نورد اس��تریم دخالت 

داشته  اند.

اسرائیل به زودی پاسخ حمالت به 
سوریه را دریافت می کند

وزیر خارجه س��وریه علت پاس��خ ندادن به 
حمالت هوایی رژیم صهیونیستی را نگرانی 
از آسیب رسیدن به هواپیماهای غیرنظامی 
عنوان کرد و به تل آویو هشدار داد که دیر یا 
زود پاسخ حمالتش را دریافت خواهد کرد. 
به گ��زارش پایگاه خبری عربی ۲1، فیصل 
المق��داد وزیر امور خارجه س��وریه، پاس��خ 
ندادن به حمالت مکرر رژیم صهیونیس��تی 
به خاک سوریه را نگرانی از آسیب رسیدن 
ب��ه هواپیماهای غیرنظامی عنوان کرد و به 
ت��ل آویو در خصوص این حمالت هش��دار 
داد. فیص��ل المق��داد در گفتگو ب��ا روزنامه 
عمان��ی »اثیر« افزود: »اس��رائیل« از تردد 
هواپیمای غیرنظامی س��و استفاده می کند 
و از زی��ر ی��ا ب��االی آنها اقدام به ش��لیک 
موش��ک می کند. در این صورت، زمانی که 
موش��ک های سوریه به قصد تالفی شلیک 
شود، ممکن اس��ت هواپیمای غیرنظامی را 
م��ورد اصابت قرار دهد و م��ا مقصر قلمداد 
می شویم، پس این کار را انجام نمی دهیم. 
وی اف��زود: مواضع ما در قبال این حمالت 
روش��ن اس��ت. ما تأکید می کنیم و هشدار 
می دهی��م که اس��رائیل دیر یا زود پاس��خ 

حمالت خود را دریافت خواهد کرد.

هراس تل آویو از انتخاب »داسیلوا« 
و مواضع حمایتی او از فلسطین

رسانه های رژیم صهیونیستی اذعان کردند 
که تل آویو پس از پیروزی »لوال داسیلوا« 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری برزیل یک 
متحد را در این کش��ور از دست داده است. 
به گزارش پایگاه خبری عربی ۲1، روزنامه 
اذعان  صهیونیس��تی »جروزال��م پس��ت« 
ک��رد که تل آوی��و پس از پی��روزی »لوال 
داس��یلوا« در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
برزیل ک��ه یکی از برجس��ته ترین رهبران 
حامی فلسطین در آمریکای التین به شمار 
می رود، یک متحد خود را در این کش��ور از 
دس��ت داد. این اب��راز نگرانی روزنامه رژیم 
صهیونیس��تی از پی��روزی رئی��س جمهور 
جدید برزیل در حالی است که داسیلوا سال 
۲010 از کران��ه باختری اش��غالی بازدید و 
با مقامات تش��کیالت خودگردان فلسطین 
و در رأس آنه��ا محم��ود عباس دیدار کرد. 
وی در س��فر به کرانه باختری همچنین از 
مقبره یاس��ر عرفات رئیس فقید تشکیالت 
خودگردان فلس��طین دیدن کرد و تاج گلی 
بر آن گذاش��ت، اما از گذاش��تن تاج گل بر 
مزار »تئودور هرتزل« بنیانگذار صهیونیسم 
سیاسی در همان زیارت خودداری کرد. این 
امر باعث ش��د که »آویگدور لیبرمن« وزیر 
خارجه وقت رژیم صهیونیستی از مالقات با 
داسیلوا خودداری کند. رئیس جمهور برزیل 
در جریان بازدید از کرانه باختری اشغالی از 
رؤیای خود برای دیدن »فلس��طین مستقل 
و آزاد« صحبت کرد و فلسطین را به عنوان 
یک کش��ور مس��تقل در مرزه��ای 1۹۶۷ 
ب��ا آرژانتین، بولیوی و اکوادور به رس��میت 
ش��ناخت. متعاقبًا، اکثر کشورهای آمریکای 
جنوبی در س��ه ماه اول سال ۲011 از این 

روش پیروی کردند.

اخبار

الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه 
روز سه ش��نبه گفت که کش��ورش و ایران 
برای امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک توافق کرده 
است. به گزارش اسپوتنیک؛ نوواک پس از 
برگزاری نشست کمیسیون بین دولتی روسیه 
و ای��ران در باره هم��کاری های بازرگانی و 
اقتصادی، در کنفرانس مطبوعاتی افزود: ما 

برای برداش��تن موانع مرزی با کش��ورهای 
ثال��ث، گفتگو و برای برط��رف کردن همه 
موانع کنونی در راه گسترش روابط بازرگانی 
دوجانبه و دس��تیابی به توافقنامه ای در باره 
ایجاد منطق��ه آزاد بازرگانی می��ان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در آینده نزدیک، 
توافق ک��رده ایم. به گفته ن��وواک گردش 
بازرگانی میان روسیه و ایران در هشت ماه 

گذشته س��ال جاری با ۳۶.۴ درصد افزایش 
به ۳ میلیارد و ۳00 میلیون دالر رس��یده و 
با توجه به افزایش این رقم با س��رعت بی 
سابقه، بر این باور است که به زودی به چهار 
میلیارد دالر برسد. نوواک افزون بر این گفت 
که روسیه و ایران فرصت هایی برای اجرای 
طرح های مشترک در حوزه ساخت خودرو، 
هواپیما و کشتی می بینند و پیش از این نیز 

طرح ها و توافقنامه های مش��ترکی میان 
ش��رکت های روسیه وایرانی برای تاسیس 
ش��رکت های س��رمایه گذاری مشترک و 
عرضه تجهیزات مرتبط وجود داشته است. 
به گفته نوواک وزیر پیش��ین انرژی روسیه؛ 
۲ کشور که در گذشته معامله سوآپ منابع 
ان��رژی به ویژه فرآورده ه��ای نفتی را آغاز 
کرده اند، در باره افزایش مبادله کاالها با این 

روش به توافق دس��ت یافته اند. نوواک در 
ماه اکتبر گفته بود که روسیه و ایران در باره 
تعیین جزئیات اجرای عرضه نفت و گاز به 
روش سواپ فعالیت می کنند و پیش بینی 
کرد که توافقنامه در این باره تا پایان ۲0۲۲ 
امضا شود که در مرحله اول مبادله ساالنه تا 
پنج میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب 

گاز را پوشش خواهد داد.

 توافق روسیه و ایران برای امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اورآسیا
معاون نخست وزیر روسیه خبر داد؛

 وطن فروشی به خاطر یک مشت دالر
خبرنگارنماهایی که جاسوس از آب در آمدند؛

سالیان اس��ت که خبرنگاران خودفروخته با استخدام در 
رس��انه های ضدانقالب نقش پادوی��ی را برعهده گرفته 
و در راس��تای خیانت به کش��ور و نظام در این ش��بکه 
های معاند مش��غول به کار هس��تند. جمهوری اسالمی 
ایران طی سالیان گذشته همواره آماج حمالت و جنگ 
رسانه ای از جانب معاندان و ضد انقالب بوده که البته در 
این مس��یر قطعا به کمک برخی در داخل ایران حمایت 
شده تا با جمع آوری اطالعات به منافع ملی ایران ضربه 
زنند. بیش از یک ماه از برخی ناآرامی های کش��ور که 
با مرگ مهس��ا امینی آغاز شد، می گذرد. ناآرامی هایی 
که تبدیل به جنگ رسانه ای شده و اتفاقات تلخی را در 
این روزها رقم زده است. در این بین بسیاری از رسانه ها 
در داخل دقیقًا همان خط و مشی ای را دنبال کردند که 
رسانه های ضدانقالب به دنبال آن هستند و به گونه ای 
تولی��د محت��وا کردند که ب��ا تحریک مردم به آش��وب، 
اغتشاش��ات را ادامه دار کنند. براین اساس هفته گذشته 
وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات سپاه پاسداران در 
بیانیه مش��ترکی که درباره اتفاقات اخیر کش��ور منتشر 
کردن��د، به مداخالت رژیم آمریکا در اغتشاش��ات اخیر 
و نام اختصاری دو خبرنگار که در رس��انه های کش��ور 
مش��غول به کار هستند، اشاره کرده که به عنوان عامل 
تربی��ت ش��ده و نفوذی غرب در این اغتشاش��ات نقش 
داشته اند و نقش منابع اولیه خبرسازی برای رسانه  های 
بیگانه را ایفا کرده اند. این امر نشان دهنده آن است که 
روند پرتره سازی از خبرنگاران مستعد در راستای خیانت 
به کش��ور و نظام، از جمله اقداماتی است که همواره در 
دس��تور کار دش��منان نظام قرار دارد تا روزنامه نگاران 
خائن را برای ضربه زدن به منافع کشور، بیشتر تشویق 
کنند. خبرنگاران خودفروخته ای که برای پیوس��تن به 
رسانه های معاند دوره کارآموزی خود را طی کرده و پس 
از مدتی جذب و مستخدم رسانه های ضدانقالب می شوند 
تا با گزارش ه��ای میدانی و تأمین خوراک خبری برای 
رسانه های ضدانقالب نقش پادویی برای آنها را برعهده 
بگیرند. مهم ترین توهمی که رس��انه های خارجی برای 
این دس��ته از روزنامه نگاران ایجاد می کنند، این اس��ت 
که هر چه قدر در داخل کش��ور مواض��ع تندتری علیه 
نظام اتخاذ کنند و گزارش های جنجالی تری بنویس��ند، 
جایگاهی ارزش��مندتر در نزد رسانه های غربی می یابند 
و به محض خروج از ایران درهای ش��غل خوب، شهرت 

و حقوق و مزایای قابل توجه ای به روی آنان گش��وده 
می شود، غافل از این که سرمایه گذاری خارجی ها روی 
یک چهره رس��انه ای، اهداف خاصی دارد. در سال های 
گذش��ته نیز سابقه داشته تعدادی از فعاالن رسانه ای در 
پوش��ش خبرنگار در ایران با خیانت به مردم کشورشان 
به اس��تخدام بی بی سی فارسی و ... درآمدند و در نقش 
پادوهای ملکه انگلیس، در این شبکه ضدایرانی مشغول 
به کار ش��ده ان��د و هم اکنون نیز در ح��ال همکاری با 
سیس��تم های خبری و اطالعاتی غرب هستند. در وهله 
اول می توان به مس��یح علی نژاد اشاره کرد. وی با نام 
اصلی معصومه علی ن��ژاد قمی در خانواده ای مذهبی و 
پدر و مادری کش��اورز به دنیا آمد. خبرنگاری را از سال 
1۳۷۸ با روزنامه  »همبس��تگی« آغ��از کرد و بعد از آن 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری »ایلنا« در مجلس شش��م 
بود که به دلیل بی احترامی به قوانین و س��رقت اس��ناد 
اداری محرمان��ه، از مجلس هفتم اخراج ش��د و همین 
امر علی نژاد را طعمه خوبی برای س��رویس جاسوس��ی 
انگلیس قرار داد تا از وی یک جاس��وس تربیت کنند و 
از هم��ان زمان بود که وی ب��ه دام MI۶ افتاد. از علی 
نژاد در روزنامه های »شرق«، »بهار«، »وقایع اتفاقیه«، 
»هم میهن« نیز نوش��ته هایی منتشر شده است. وی در 

آخر به روزنامه »اعتماد ملی« ارگان رسمی حزب یکی 
از س��ران فتنه پیوست و در سیاه نمایی از اوضاع کشور 
و اهان��ت به م��ردم و رئیس جمهور قانونی کش��ور کم 
نگذاش��ت تا جایی که وعده جایگاه ارزش��مند، فرصت 
های شغلی، تحصیلی، حقوق و مزایای قابل توجه، قلم 
این خبرن��گار را به ابزاری علیه مناف��ع نظام و انقالب 
تبدیل کرد. رکس��انا صابری یکی دیگ��ر از افرادی بود 
که به بهانه روزنامه نگارانی از س��ال ۸۳ به ایران آمد و 
برای س��ال ها به عنوان روزنامه نگار برای شبکه خبری 
آمریکای��ی )FSN( و بی بی س��ی و به عن��وان روزنامه 
نگار مس��تقل فعالیت کرد. صابری به عنوان »مترجم« 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام کار می کرده و در 
پ��ی جمع آوری »اس��ناد محرمانه« درب��اره حمله عراق 
ب��ه آمریکا بود که در س��ال ۸۷ به اتهام جاسوس��ی به 
نفع ایاالت متحده دستگیر ش��د. رکسانا صابری بعد از 
آزادی در سال ۸۸ همچنان فعالیت خود علیه جمهوری 
اس��المی ای��ران را ادامه می دهد و به عن��وان نمونه در 
کنس��رتی که در آس��تانه انتخابات س��ال ۹۲ در برلین 
توسط سازمان  اطالعاتی آلمان برای »حمایت از سران 
فتنه و اغتشاش��ات« برگزار شد، به عنوان مجری ایفای 
نق��ش کرده بود. فریب��ا داوودی  مهاجر خبرنگار اصالح 

طل��ب فراری و مادر زن علی افش��اری عضو ش��ورای 
عالی مرک��زی دفتر تحکیم وحدت ه��م که به آمریکا 
پناهنده شده، از سازمان دهندگان فعالیت های افراطی 
فمینیس��تی زنان در جدیدترین خوش خدمتی اقدام به 
برپایی کارگاه های آموزشی )بخوانید براندازی نرم( برای 
اقشار مختلف در ایران نموده است. فریبا داوودی مهاجر 
در بسیاری از سایت های ضد انقالب مانند روز، گویانیوز 
و گذار وابس��ته به سازمان س��یا مطلب نوشته است و با 
بس��یاری از موسسات و بنیادهای آمریکایی ارتباط دارد 
و با گرفتن ژست های حقوق بشری و حمایت از حقوق 
زنان برای خود منبع درآمدی بدست آورده است. مرجان 
شیخ االسالمی آل آقا هم مدیرمسئول خبرگزاری میراث 
فرهنگ��ی و همزمان به عنوان دبیر س��رویس پارلمانی 
روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود. وی پیش تر با 
همکاری برخی از خبرنگاران اصالح طلب این خبرگزاری 
را راه ان��دازی کرد و از زم��ان اصالحات تا دوران دولت 
دهم با دولت های مختلف همکاری کرد. او در انتخابات 
مجلس شش��م به عنوان عضو جبهه مش��ارکت و عضو 
تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمس��ئولی »س��عید 
حجاریان« کاندیدا ش��د. شیخ االسالمی اکنون یکی از 
متهمین اصلی پرونده ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی و 
متهم به مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور و 
تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دالر است 
و س��ال ۹۶ از کشور متواری شده و مانند برخی دیگر از 
اختاللگران اقتصادی به کانادا فراری شده است. نفیسه 
کوهنورد هم از خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی بوده 
و در حال حاضر در بخش فارسی بی بی سی مشغول به 
کار است و در اربیل عراق زندگی می کند. کوهنورد در 
روزنامه های شرق، همشهری، ایران و شبکه سی ان ان 
ترک در تهران س��ابقه خبرنگاری داشته است. بررسی 
س��وابق افراد یاد شده و سایر عناصری که به اسم فعال 
رس��انه ای اقدام به جاسوس��ی و خ��وش خدمتی برای 
دشمن کرده اند نشان می دهد که دستگاه های امنیتی 
و اطالعات��ی باید بیش از پیش نس��بت ب��ه این موارد 
حساس باشند و اجازه ندهند برخی خبرنگارنما با اهداف 
خاص اقدام به تخریب چهره کش��ور و منافع ملی کنند. 
طعا افکار عمومی انتظار دارند دس��تگاه های مسئول با 
جدیت پرونده های اینچنینی را دنبال و به نتیجه برسانند 

تا منبعد شاهد این موضوعات در کشور نباشیم.

نماینده دائم ایران نزد س��ازمان مل��ل متحد گفت: در 
ش��رایطی که ده ها سال زنان ایرانی از تحریم های غیر 
انسانی آمریکا صدمه دیده اند، این کشور صالحیت برای 
برگزاری جلس��ه در مورد ش��رایط داخلی ایران را ندارد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، امیر سعید ایروانی سفیر و 
نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران نزد سازمان ملل 
متح��د در نیوی��ورک تاکید کرد: در ش��رایطی که ده ها 
س��ال زنان ایران��ی از تحریم های غیر انس��انی آمریکا 
صدمه دیده اند، این کش��ور صالحیت حقوقی، اخالقی 
و سیاس��ی برای برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی 
ایران را ندارد. وی طی نامه ای به کلیه سفرا و نمایندگان 
دائم کشور های عضو و ناظر سازمان ملل متحد با ارائه 
گزارش مختص��ری از روند تحوالت ج��اری در ایران، 
اهداف آمریکا از برگزاری نشست ضد ایرانی علیه ایران 
در سازمان ملل متحد را تشریح کرد. سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در این نامه با اشاره به درخواست 
برگزاری نشست غیر رسمی )آریا فرموال( از سوی آمریکا 
تحت عنوان »اعتراضات جاری در ایران«، گفت: آمریکا 

با براه انداختن جنگ روانی و عملیات فریب ادعا دارد که 
این جلسه هدفش حمایت از حقوق زنان ایران است. اما 
این امر کاماًل ناشی از نفاق امریکا بوده و سوء استفاده از 
مفهوم ارزشمند حقوق بشر محسوب می شود. ایروانی با 
اشاره به ده ها سال دشمنی آمریکا نسبت به مردم ایران 
افزود: برخالف اتهامات بی اس��اس آمریکا علیه ایران، 
دولت جمهوری اس��المی ایران همواره متعهد به ارتقاء 
و حمایت از حقوق بشر و اجرای تعهدات حقوق بشری 
در چارچوب حقوق بین الملل اس��ت. وی تصریح کرد: 
حق آزادی بیان و تجمع مس��المت آمیز توس��ط قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده 
و دولت جمهوری اسالمی ایران همواره بر بهره مندی 
از این حق توسط مردم تاکید کرده و نمونه بارز این امر 
برگزاری تجمعات مسالمت امیز در سراسر ایران است. 
نماینده دائم ایران نزد س��ازمان ملل متحد خاطر نشان 
کرد: از سوی دیگر هردولتی از جمله دولت ایران مسئول 
حمای��ت از مردم خود در مقابل اقدامات خش��ونت آمیز 
نظیر خرابکاری )وندالیسم( و تخریب اموال خصوصی و 

عمومی مانند آتش زدن آمبوالنس ها، وسائل حمل و نقل 
عموم��ی، بانک ها و مراکز خدمات عمومی وفراتر از آن 
اقدامات تروریستی نظیر حادثه اخیر که به شهید شدن 
1۵ نفر و زخمی شدن ۳0 نفر از شهروندان ازجمله زنان 
و کودکان توس��ط عناصر داعش در یک مکان مذهبی 
در شیراز انجامید، می باشد. ایروانی تصریح کرد: مکانیزم 
هائی برای رصد، ارتقاء و حفظ ش��رایط حقوق بش��ر در 
کشور ها در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل وجود 
دارد که یکی از این مکانیزم ها، بررسی دوره ای جهانی 
یا UPR اس��ت که مکانیزمی جهانی و شفاف برپایه 
همکاری، دیالوگ و رفتار برابر همه دولت هایی که مورد 
بررس��ی قرار می دهد، ایجاد می کن��د و ایران هم بطور 
مداوم همکاری های داوطلبانه و سازنده ای در چارچوب 
UPR و ارتقاء ارائه گزارش دوره ای داش��ته است. وی 
اضافه کرد: پرداختن به مس��ائل داخلی دولت ها توسط 
ش��ورای امنیت سازمان ملل از طریق ایجاد یک ارتباط 
س��اختگی بین این موارد و صلح و امنیت بین المللی نه 
فقط غیر سازنده می باشد، بلکه مکانیزم های موثر موجود 

را تضعیف کرده و برخالف اصول و اهداف سازمان ملل 
مندرج در منشور ملل متحد در مورد اصل عدم مداخله در 
امور داخلی دولت ها است. نماینده دائم ایران نزد سازمان 
ملل متحد افزود: براین اساس تالش ها برای برگزاری 
جلس��ه فوق الذکر توس��ط آمریکا، نقض آشکار منشور 
ملل متحد و حقوق بین المللی بوده و رویه خطرناکی را 
ایجاد می کند که دولت های عضو نباید آن را قبول کنند. 
ایروانی خاطرنشان کرد: آمریکا نگرانی واقعی و صادقانه 
در مورد شرایط حقوق بشر در ایران و یا هرکجای دیگر 
ندارد. آمریکا ادعا می کند که از زنان ایرانی دفاع می کند، 
زنانی که بطور جدی از ده ها س��ال تحریم غیر انسانی 
آمریکا صدمه دیده اند. جنگ واقعی اکنون در مورد غذا 
و دارو است و این امر حتی از استاندارد دوگانه فراتر بوده 
و ضمن اینکه یک رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به 
حقوق بش��ر می باشد، جنایت جنگی محسوب می شود. 
وی در پایان از اعضای س��ازمان ملل متحد خواست، تا 
از ه��ر اقدامی که به برگزاری این جلس��ه و ایجاد رویه 

خطرناک، کمک نماید، خودداری شود.

آمریکاصالحیتبرگزاریجلسهدرموردشرایطداخلیایرانراندارد
نمایندهدائمایراننزدسازمانمللمتحد:

 چرا کانادا در مورد گورهای دسته جمعی شفاف سازی نمی کند؟
تحریم پشت تحریم؛ حربه نخ نما شده دشمنان علیه ایران؛

س��ریال ادامه دار تحریم های کانادا به بهانه 
ناآرامی ه��ا در ایران و نقض سیس��تماتیک 
حقوق بش��ر تمامی ندارد و این کش��ور روز 
گذشته چهارمین مجموعه تحریم  علیه ایران 
را تصویب کرد.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ش��بکه اطالع رسانی راه دانا؛ وزارت خارجه 
کانادا در ادامه حمایت  از برخی اغتشاش��ات 
اخی��ر در ای��ران روز گذش��ته تحریم ه��ای 
جدیدی را تصویب کرد که در این لیس��ت 
نام ۴ ف��رد از جمله حس��ین رحیمی، احمد 
فاضلیان، اس��داهلل جعفری و س��ید مرتضی 
موسوی و دو نهاد نیروی انتظامی جمهوری 
اس��المی ای��ران و مرکز آموزش��ی جامعة 
المصطفی العالمیه دیده می شود. شاید بتوان 
گفت که پس از آمریکا هیچ کشور دیگری 
مانن��د کانادا ن��گاه ضد ایرانی ب��ا محوریت 

ادعای حقوق بش��ر نداشته است؛ این کشور 
در این یک ماه اخیر تحریم های بسیاری را 
علیه مقامات و نهادهای ایران اعمال کرده 
است و این چهارمین مجموعه تحریم های 
کان��ادا علیه ای��ران در یک ماه گذش��ته و 
مشخصًا از زمان شروع اعتراضات در کشور 
است. پیش از این دولت کانادا در روز چهارم 
مهرماه اعالم کرد ده ها فرد و نهاد ایرانی از 
جمله پلیس امنیت اخالقی را در فهرس��ت 
تحریم ها قرار داده است. »جاستین ترودو«، 
نخست  وزیر کانادا در آن روز طی اظهاراتی 
مداخله جویانه گفت: »خطاب به زنان ایرانی 
که در حال اعتراض هس��تید و کس��انی که 
از ش��ما پش��تیبانی می کنن��د می گویم که 
ما در کنار ش��ما هس��تیم.« در روز 1۵ مهر 
هم این کش��ور اعالم ک��رده بود ۵0 درصد 

از اعضای ارش��د، درج��ه داران عالی رتبه و 
افس��ران س��پاه پاسداران که ش��امل حدود 
10 هزار نفر می ش��ود، اجازه س��فر به کانادا 
را نخواهند داش��ت. پ��س از این تحریم ها، 
مج��دداً این کش��ور در ۲1 مهر دس��ت به 
تحریم ایران زد. محمدج��واد ظریف، وزیر 
س��ابق ام��ور خارجه ای��ران و 1۶ نفر دیگر 
را ک��ه عمدتاً از مقام های س��ابق جمهوری 
اسالمی هس��تند، در ارتباط با ادعای کانادا 
مبنی بر »نقض سیس��تماتیک حقوق بشر« 
و همین طور »اقداماتی که امنیت منطقه را 
به خطر می اندازد« تحریم کرد. روز گذشته 
نیز مالنی جولی وزیر خارجه کانادا در بیانیه 
جدید خود با اعمال تحریم های جدید علیه 
ای��ران گفت: کانادا به حمایت از مردم ایران 
و خواس��ته دلیرانه آنها ب��رای آینده ای بهتر 

ادام��ه می دهد. در همی��ن خصوص عباس 
زاده مش��کینی عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
چندی پیش در گفتگو با خبرنگار سیاس��ی 
ش��بکه اطالع رس��انی راه دان��ا؛ گفته بود: 
غربی ها به ویژه آمریکا ۴0 س��ال است که 
به بهانه های مختلف کش��ور را تحت فشار 
قرار داده اند و با تمرکز روی مس��ائل داخلی 
ایران ب��ی رحمانه تری��ن تحریم ها را علیه 
جمهوری اسالمی ایران اعمال کردند که به 
حقوق مردم آس��یب زده است. ناصر کنعانی 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه جمهوری 
اس��المی ای��ران نی��ز در واکنش ب��ه این 
تحریم ها در صفحه اینس��تاگرامش نوشته 
ب��ود: جنون تحریم دولت آمریکا ویروس��ی 
ش��ده و به س��رعت به دوس��تانش منتقل 

می شود! توسل به زور و تحریم برای شنیده 
نش��دن صدای دیگران، توسط کشوری که 
ادعاهای حقوق بشری اش گوش دنیا را کر 
کرده، چندان ش��گفت آور نیست. کانادا به 
رفتارهای آپارتایدی ع��ادت دارد! گورهای 
دس��ته جمعی کودکان بومی این سرزمین، 
س��ند آن است! آمریکا و کشورهای اروپایی 
دست   بردار نیس��تند و قصد دارند از طریق 
تحری��ک افکار عموم��ی و ایج��اد ناآرامی 
و آش��وب در ای��ران یک اهرم فش��ار برای 
خودش��ان دس��ت و پا کنند تا بتوانند از این 
طری��ق در مذاکرات وین دس��ت برتر را در 
اختیار داش��ته باش��ند. در واقع اغتشاش��ات 
اخیر ابزار دس��ت جریان ه��ای ضد انقالب 
برای گل آلود کردن جریان مذاکرات و صید 

تحریم از آن است. 
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اقتصاد کالن

 احتمال رکود اقتصادی 
اروپا افزایش یافت

کریس��تین الگارد، رئی��س بان��ک مرکزی 
اروپ��ا )ECB( اعالم ک��رد که احتمال رکود 
اقتصادی افزایش یافته است. به گزارش ایسنا 
ب��ه نقل از بیزنس، الگارد تاکید کرد که تورم 
در سراس��ر منطقه یورو بیش از حد باالست. 
وی هش��دار داد که هرچه مدت طوالنی تری 
تورم ب��اال بماند، خطر بزرگ ت��ر خواهد بود.
الگارد گف��ت: بان��ک مرکزی اروپ��ا باید به 
افزایش نرخ بهره ب��رای مبارزه با تورم ادامه 
دهد، حتی اگر احتمال رکود اقتصادی منطقه 
یورو افزایش یافته باشد.تورم در ماه اکتبر به 
10.۷ درصد افزایش یافت و انتظار می رود تا 
س��ال ۲0۲۴ باالی هدف دو درصدی بانک 
مرکزی اروپا باقی بماند.رئیس بانک مرکزی 
اروپا همچنین اظهار کرد که این بانک هنوز 
از نظر نرخ ها به مقصد نرس��یده است و نرخ 
پایانی آن باید تضمین کند که تورم به هدف 
دو درصد بازگردد. وظیفه ما ثبات قیمت است 
و بای��د با اس��تفاده از تم��ام ابزارهای موجود 
تحقق یابد. ما مصمم هستیم هر کاری را که 
الزم است برای بازگرداندن تورم به هدف دو 

درصدی خود انجام دهیم.

افزایش اشتغال همگام با جهش تولید
وزارت اقتص��اد اعالم کرد:ن��رخ بیکاری در 
تابس��تان امسال نس��بت به فصل مشابه در 
س��ه سال گذشته به کمترین حد خود رسیده 
که این دس��تاورد در سایه اتخاذ سیاست های 
اقتص��ادی دول��ت و افزایش رون��ق صورت 
گرفته است.به گزارش مهر به نقل از وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی، افزایش اش��تغال و 
کاه��ش بیکاری ج��زو اولویت ه��ای مهم و 
نخست دولت محسوب می شود که در مسیر 
تحقق آن، گام هایی برداش��ته شده است. بر 
اساس اعالم مرکز آمار، نرخ بیکاری در فصل 
تابستان به عدد کم سابقه ۸.۹ درصد کاهش 
پی��دا کرده، این در حالی اس��ت که برخی در 
ابت��دا کاه��ش نرخ مش��ارکت اقتص��ادی از 
۴1.1 درص��د به ۴1 درص��د را دلیل کاهش 
نرخ بی��کاری تصور می کردند اما بر اس��اس 
گزارش این مرکز، تعداد افراد فعال اقتصادی 
که تشکیل دهنده جمعیت مشارکت کننده در 
اقتصاد هستند در تابستان امسال با ۲11 هزار 
نفر افزایش به شش میلیون و 11۲ هزار نفر 
رس��یده است.از طرف دیگر تعداد افراد دارای 
شغل در کش��ور با ۳۷۳ هزار نفر رشد به ۲۳ 
میلیون و ۷۷۸ هزار نفر افزایش یافته اس��ت.
تعداد جمعیت بیکار 1۵ س��ال و بیشتر و فارغ 
التحصی��ل آم��وزش عالی از ی��ک میلیون و 
دوازده هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته 
است و این افزایش رشد اشتغال در شرایطی 
رخ داد که به دلیل خشکسالی تعداد شاغالن 
در بخش کشاورزی بیش از ۳00 هزار نفر در 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 
کمتر شده است. همچنین تعداد افراد شاغل 
در بخ��ش صنعت 1۲۲ هزار نفر و ش��اغالن 
در بخش خدمات ۵۴۶ هزار نفر بیش��تر شده 
است، بنابراین کاهش نرخ بیکاری در تابستان 
امسال دالیل اقتصادی داشته و بیانگر حرکت 

اقتصادی ایران به سمت رونق نسبی است.

مانده تسهیالت بانک ها به ۱۲.۱ درصد 
رسید

بانک مرک��زی اعالم کرد مانده تس��هیالت 
اعطایی بانک ها از ۲۳.۷ در ۶ ماه نخست سال 
گذش��ته به 1۲.1درصد در نیمه نخست سال 
1۴01 کاهش یافته اس��ت.به گزارش مهر به 
نق��ل از وزارت اقتصاد کنترل ترازنامه بانک ها 
یک��ی از ابزارهای بانک مرک��زی برای مهار 
نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی 
از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را 
در دس��تور کار خود قرار داد.بعد از اجرای این 
سیاس��ت، شدت رشد ترازنامه بانک ها کاهش 
قابل توجهی داش��ته اس��ت و دیگ��ر بانک ها 
نمی توانند بدون قید و حدود س��مت راس��ت 
دارایی خود را که ش��امل تسهیالت اعطایی، 
س��رمایه گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و 
مواردی از این دست می شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخش��نامه ابالغی در س��ال 
گذش��ته، رش��د ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد 
و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین 
کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی 
ابالغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه 
بانک ها بین 1.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه 
خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض الحسنه 
هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند رشد ترازنامه 
داش��ته باش��ند.ضوابط جدید از مردادماه سال 
گذشته ابالغ شد و تا مرداد امسال ادامه داشت 

و پس از آن با تغییرات تکمیلی مواجه شد.

ایران در جایگاه نخست شدت مصرف 
انرژی قرار دارد 

س��خنگوی صنعت ب��رق گفت: بر اس��اس 
اطالع��ات آژانس بین المللی ان��رژی، ایران 
در رتبه اول ش��دت مصرف ان��رژی جهان 
ق��رار دارد. ب��ه گ��زارش تس��نیم، مصطفی 
رجب��ی مش��هدی، س��خنگوی صنعت برق 
گف��ت: مهمترین دلی��ل افزای��ش مصرف 
انرژی در ایران مرب��وط به پایین بودن نرخ 
انرژی سوخت اس��ت که مجلس در بخش 
اص��الح یارانه های ان��رژی مصوبات مهمی 
در بودج��ه س��ال های 1۴00 و 1۴01 برای 
رفع ای��ن موضوع تصویب کرده اس��ت.وی 
اف��زود: در ای��ران بیش از دو برابر متوس��ط 
جهانی ب��رای کاال و خدمات انرژی مصرف 
می کنی��م و روند مصرف س��االنه به خالف 
روند ش��دت مصرف در سایر کشورهای دنیا 
که کاهشی هستند، صعودی است. امیدواریم 
با اقدامی که مجل��س محترم تحت عنوان 
معاونت راهبردی پیش گرفته اس��ت، بتوان 
روی مدیریت سمت تقاضا و مصرف تمرکز 
بیشتری داش��ته باشیم.س��خنگوی صنعت 
برق در خص��وص وضعیت تأمی��ن برق در 
زمستان گفت: مردم همیشه همکاری خوبی 
با صنعت برق داش��ته اند و تابس��تان امسال 
به واقع نتیج��ه همکاری م��ردم را دیدیم و 
امیدواریم در زمس��تان نیز با مصرف درست 
ب��رق و گاز به این هم��کاری ادامه دهند تا 
بتوانیم تأمین برق پایدار را داشته باشیم؛ چرا 
که قطعی برق در زمس��تان به خاطر وابسته 
بودن بیشتر وسایل گرمایشی به برق، بسیار 

دشوارتر است.

شاخص بورس ۱۰ هزار واحد رشد کرد
ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز 
ب��ازار س��رمایه ب��ا رش��د 10ه��زار واحدی 
روبرو ش��د. به گ��زارش تس��نیم، در جریان 
دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه بیش از 
۵میلی��ارد و ۲۸۳میلیون س��هم و حق تقدم 
به ارزشی بالغ بر ۲هزار و ۶۷۴میلیارد تومان 
در بیش از ۲۴۷هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و ش��اخص بورس با رش��د 10هزار و 
۶۲۸واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸0هزار 
و ۴۶1واحد قرار گرفت.بیش��ترین اثر مثبت 
بر دماسنج بازار س��هام در روز جاری به نام 
نماده��ای معامالت��ی ش��رکت های صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس، ف��والد مبارکه 
اصفهان و گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری 
امید ش��د و در مقابل ش��رکت های صنعت 
غذایی کورش، توس��عه مع��ادن و فلزات و 
تامین س��رمایه لوتوس پارسیان با افت خود 
مانع افزایش بیش��تر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران ه��م با معامله ۲میلی��ارد و ۴1میلیون 
ورقه به ارزش ۲هزار و ۶01میلیارد تومان در 
1۷۶هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( 
۵1واحد رش��د ک��رد و در ارتف��اع 1۷هزار و 
۳۸۴واح��د قرار گرفت.در این بازار هم امروز 
بیش��ترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به 
نام نمادهای معامالتی پتروشیمی تندگویان، 
پلیمر آریا ساسول و پتروشیمی زاگرس شد و 
در مقابل شرکت های بیمه پاسارگاد، صنایع 
ش��یمیایی کیمیاگران امروز و پاالیش نفت 
الوان بیش��ترین اثر منفی را بر این شاخص 

به نام خود ثبت کردند.

اقتصاد انگلیس در آستانه رکود
تولید بریتانیا با سریع ترین نرخ از اواسط سال 
۲0۲0 کاه��ش می یابد. به گزارش ایس��نا، 
یک نظرسنجی سه شنبه نشان داد که تولید 
بریتانیا در ماه گذشته بیشترین انقباض خود 
را از زم��ان اولین محدودیت کووید- 1۹ در 
ماه مه ۲0۲0 تجربه کرد و خوش بینی ها به 
سرعت کاهش یافت.شاخص نهایی مدیران 
خرید برای ماه اکتبر از ۴۸.۴ در ماه سپتامبر 
ب��ه ۴۶.۲ کاهش یاف��ت. در حالی که رقم 
اکتبر از ۴۵.۸ اولیه بازنگری شد اما همچنان 
پایین ترین رقم در ۲۹ ماه گذش��ته است.به 
طور کلی، ش��اخص نهایی مدیران خرید با 
سایر شاخص های پیشرو اقتصاد بریتانیا که 
حاکی از بدتر شدن رکود در حال وقوع است، 
همخوانی دارد، چی��زی که احتمااًل مقامات 
بانک مرکزی انگلیس را نگران می کند که 
به نظر می رس��د در روز پنجش��نبه نرخ های 
به��ره را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد بریتانیا در 
آستانه رکود اس��ت زیرا خانوارها و مشاغل 
ب��ا افزای��ش هزینه ه��ای ان��رژی، جهش 
هزینه ه��ای اس��تقراض و بازاره��ای مالی 
بی ثب��ات مقابل��ه می کنن��د. تولیدکنندگان 
در س��ایر اقتصادهای ب��زرگ اروپایی نیز با 
مش��کل مواج��ه هس��تند.اس اندپی گلوبال 
گف��ت: به دلیل ضعف تقاضا، ترس از رکود، 
فش��ارهای تورمی و افزایش عدم اطمینان، 
خوش بینی کس��ب وکار به پایین ترین حد در 
دو سال و نیم گذشته کاهش یافت. شاخص 
نهایی مدیران خرید نشان داد که اشتغال در 
بخ��ش تولید برای اولین بار از نوامبر ۲0۲0 

کاهش یافت.

اخبار

وزیر نفت بر ضرورت دس��تیابی به س��طح 
مطل��وب روابط تجاری ایران و روس��یه با 
توس��عه همکاری ها در حوزه های مختلف 
تأکی��د ک��رد و گف��ت: روابط دو کش��ور 
هم اکن��ون در دوران طالیی ق��رار داد.به 
گ��زارش خبرگزای مهر به نق��ل از وزارت 
نف��ت، جواد اوجی سه ش��نبه، دهم آبان ماه 
در نشس��ت عمومی کمیس��یون مشترک 
اقتصادی ایران و روسیه با قدردانی از دولت 

روسیه، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
و رئیس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی 
روسیه و برگزارکنندگان این نشست گفت: 
خوشبختانه روابط جمهوری اسالمی ایران 
و فدراسیون روسیه در حال گسترش است 
و در دوران طالی��ی رواب��ط دو ملت و دو 
کشور بزرگ ایران و روسیه قرار داریم.وی 
با بیان اینکه اراده دو دولت بر توسعه روابط 
اس��ت و دولت س��یزدهم اراده جدی برای 

استفاده از همه ظرفیت ها به منظور دستیابی 
به رابطه ای سازنده و رو به رشد دارد، افزود: 
بر همین اساس دو رئیس جمهوری در سال 
۲0۲۲ پن��ج دور دیدار کردند و مس��ئولیت 
کمیسیون مشترک همکاری در جمهوری 
اسالمی به وزارت نفت واگذار شد.وزیر نفت 
تصریح کرد: وزارت نفت در طول کمتر از 
یک سال که مس��ئولیت این کمیسیون را 
به عهده داش��ت، همه تالش خود را برای 

تنظیم روابط و برگزاری موفق شانزدهمین 
کمیسیون مشترک دو کشور به کار گرفت 
و خرس��ندیم که امروز نشست کارشناسی 
کمیس��یون برگزار ش��د.اوجی به دیدار با 
نمایندگان کمیس��یون مشترک اقتصادی 
ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: در دیدار 
با آقای نواک و برخی مس��ئوالن روس��یه 
خوشبختانه تصمیم ها و موارد مهمی اتخاذ 
ش��د که امروز با امضای اس��ناد، در مسیر 

اجرایی شدن این تصمیم ها اقدام می کنیم.
وی از اهمیت دس��تیابی به سطح مطلوب 
تجاری س��خن گف��ت و اف��زود: بی تردید 
باید بر توس��عه همکاری های خود به ویژه 
در حوزه های زیرس��اختی از جمله کریدور 
ش��مال - جنوب، نفت و انرژی، ترانزیت، 
همکاری ه��ای پولی و بانک��ی و گمرکی 
استمرار بورزیم تا بتوانیم به سطح مطلوبی 

از تجارت بین دو کشور دست یابیم.

روابط ایران و روسیه در دوران طالیی قرار دارد
وزیر نفت؛

کاهش رشد خلق پول در نیمه نخست ۱۴۰۱ 
رش��د مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها از 
۲۳.۷ درصد در ۶ ماه نخس��ت سال گذشته 
به 1۲.1درصد در نیمه نخس��ت سال 1۴01 
کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، کنترل 
ترازنام��ه بانک ه��ا یک��ی از ابزارهای بانک 
مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین 
راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته 
اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار 

داد.بعد از اجرای این سیاس��ت، ش��دت رشد 
ترازنامه بانک ها کاهش قابل توجهی داشته 
است و دیگر بانک ها نمی توانند بدون قید و 
حدود س��مت راست دارایی خود را که شامل 
تسهیالت اعطایی، سرمایه گذاری در سهام، 
خری��د دارایی ثابت و مواردی از این دس��ت 
می ش��ود را افزای��ش دهند.بانک مرکزی در 
بخشنامه ابالغی در سال گذشته، رشد ترازنامه 

را در ه��ر م��اه ۲ درصد و ب��رای بانک های 
تخصص��ی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از 
اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابالغ شد که 
بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین 
1.۳۳ درص��د تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد 
بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض الحسنه هم 
ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند رش��د ترازنامه 
داشته باش��ند.ضوابط جدید از مردادماه سال 

گذش��ته ابالغ ش��د و تا مرداد امس��ال ادامه 
داش��ت و پ��س از آن ب��ا تغیی��رات تکمیلی 
مواجه ش��د؛ این تغییرات شامل تغییر میزان 
رش��د ترازنام��ه بانک ها بود ب��ه طوری که 
بانک ها براس��اس ۷ مولفه نظارتی ش��امل 
»امتیاز رتبه بندی بانک /مؤسسه اعتباری بر 
اس��اس روش CAMELS؛ نسبت کفایت 
س��رمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت 

اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری 
ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه 
با پولشویی؛ قضاوت حرفه ای وضعیت بانک /
مؤسس��ه اعتباری از نظر گروه بازرس��ی در 
چارچوب ضوابط و مق��ررات مربوط )رعایت 
نرخ س��ود س��پرده ها و تس��هیالت، کالن، 
مرتبط، س��رمایه گذاری ها و شفافیت(« می 

شود.«

افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده های بانکی
تخطی برخی بانک ها در پرداخت سود ۲۰ تا ۲۳ درصدی؛

درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره 
بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی باید 1۸درصد 
باشد که در برخی بانک های دولتی این نرخ به ۲0درصد 
و بانک ه��ای خصوصی برای س��پرده های میلیاردی به 
۲۳درصد هم رس��یده اس��ت. به گزارش تسنیم،  افزایش 
نرخ سود س��پرده های بانکی در شعب بانک های دولتی 
و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می شود که بانک 
مرکزی بارها تأکید کرده است که بانک ها نباید از مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار تخطی کنند.ام��ا هم اکنون نرخ 
س��ود س��پرده در اکثر بانک های دولتی ۲0 درصد و در 
بانک ه��ای خصوص��ی با توجه به مبلغ س��پرده از ۲0 تا 
۲۳ درصد محاس��به و پرداخت می شود.بانک های دولتی 
شرط پرداخت سود ۲0درصدی به سپرده ها را ماندگاری 
س��ه ماهه اعالم  می کنند البته در تعدادی از بانک ها نیز 
کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود ۲0درصدی 
اس��ت.یکی از بانک های دولتی، ب��رای مبالغ باالی ۵0 
میلیون تومان سود ۲0درصدی تعیین کرده است و تأکید 
دارد که نباید در س��ه ماهه اول س��پرده گذاری از حساب 
برداشت شود.این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری 
این امکان را می دهد که با عدم برداش��ت از حساب طی 
یک ماه، س��ود 1۹درصدی را به ص��ورت ماهانه دریافت 
کند. مسئول ش��عبه می گوید اما اگر مشتری در ماه اول 
هم قصد برداش��ت از حساب داشته باشد می تواند سپرده 
1۸درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز 
و برداش��ت وجوه وجود دارد.رایط اکثر بانک های دولتی 
برای س��پرده گذاری و دریافت س��ود ۲0درصدی تقریبًا 
مش��ابه هم اس��ت و تفاوت های جزئی در نوع حس��اب 
و... وج��ود دارد.در بانک های خصوصی نیز تقریباً همین 
ش��رایط حاکم اس��ت با این تفاوت که معمواًل برخی از 
خصوصی ه��ا طرح های خاصی دارند ک��ه طبق آن نرخ 
سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می کند.در برخی 
بانک های خصوصی نرخ س��ود س��پرده ۲0 تا ۲1 درصد 
متغیر اس��ت؛ اما اکثر بانک ها برای س��پرده های 100 تا 
۲00 میلیون تومانی س��ود ۲0درصدی پرداخت می کنند. 
یکی از بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های باالی 
100 میلی��ون تومان را ۲0.۵ درصد اعالم می کند. بانک 
دیگری برای س��پرده های میلی��اردی نرخ های باالتری 
در نظر دارد.مس��ئول یکی از شعب بانک های خصوصی 
می گوی��د: در ارقام باالی یک میلی��ارد باید مجوز جدید 

برای س��ود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم.او تأکید 
دارد: معم��واًل رقم را به اداره اعالم می کنیم و براس��اس 
رقم س��پرده، سود سپرده به مش��تری پیشنهاد می شود.
نرخ های س��ود باالی ۲0درص��دی درحالی همچنان در 
بانک های دولتی و خصوصی پرداخت می شود که بانک 
مرکزی تأکید دارد بانک ها باید به مصوبه سودی شورای 
پول و اعتبار پایبند باش��ند؛ طبق مصوبه ۲۴ تیرماه سال 
1۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب 
سپرده های س��رمایه گذاری تعیین ش��د؛باوجود تأکید و 
اخط��ار چندباره بانک مرکزی ب��ه بانک ها برای رعایت 
نرخ های س��ود، اما مش��اهدات میدانی از ش��عب بانکی 
بیانگ��ر بی اعتنای��ی بانک ها به تذک��رات بانک مرکزی 
اس��ت؛ از ماه های گذش��ته بانک ها استارت افزایش نرخ 
سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گوناگون 
درحال رقابت با یکدیگر هس��تند.در این ایام، بانک ها با 
روش هایی گوناگون تالش داشته اند سپرده های مردم را 
ب��ا نرخ های باالت��ر از 1۸ درصد و حتی ۲۳ درصد جذب 
کنند، این موض��وع البته از دید نظارت��ی بانک مرکزی 
نیز پنهان نمانده اس��ت تا جایی ک��ه تازه ترین اظهارات 
معاون نظارت بانک مرکزی نش��ان می دهد شش بانک 
در زمینه عدم رعایت نرخ س��ود علی الحس��اب س��پرده 

س��رمایه گذاری مدت دار تخلف کرده و نرخ های سود را 
افزای��ش داده اند.او تأکی��د دارد: ادامه روند نقض ضوابط 
ابالغی در خصوص نرخ های س��ود علی الحساب یادشده 
ب��دون توجه به پیامد های آن توس��ط برخ��ی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در 
شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذی نفعان 
و همچنین تهدید ثبات، سالمت و استحکام مالی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری شده است.رئیس شورای هماهنگی 
بانک ه��ا طی ماه های گذش��ته در گفت وگ��و با خبرنگار 
تس��نیم از بررسی پیشنهاد بانکها برای افزایش نرخ سود 
در ش��ورای پ��ول و اعتبار خبر داد و تأکی��د کرده بود که 
این پیش��نهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.در عین حال 
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی نیز در گفت وگوی 
دیگری با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه فعاًل تصمیمی 
برای تغییر نرخ س��ود سپرده ها گرفته نشده است، گفت: 
بانک هایی که نرخ سود باال پرداخت می کنند، هزینه های 
خود را باال می برند.وی درباره پرداخت نرخ س��ود بیش از 
۲0درصدی در برخی از بانک ها گفت: اگر نرخ سود سپرده 
افزایش پیدا کند، هزینه بانک ها باال می رود.وی در پاسخ 
به این سؤال که »آیا بانک مرکزی با بانک های متخلف 
در حوزه نرخ س��ود برخورد می کند؟« گفت: قواعد ابالغ 

ش��ده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و 
اعتبار به تصویب رسیده است و بانک ها باید به آن عمل 
کنند.به گزارش تسنیم، طبق اعالم معاون نظارتی بانک 
مرکزی در بخش��نامه ای که هشتم شهریورماه امسال از 
سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی ابالغ ش��د، آمده است که حسب بازرسی های 
انجام شده و همچنین گزارش های واصله،  برخی از بانکها 
و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی همچنان با توس��ل به 
روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابالغی 
تخطی می کنند؛ لذا به این دس��ته از مؤسس��ات و بانکها 
تذکر داده شد.ابوذر سروش افزود: ادامه روند نقض ضوابط 
ابالغی در خصوص نرخ های س��ود علی الحساب یادشده 
ب��دون توجه به پیامدهای آن توس��ط برخ��ی از بانکها و 
مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در 
شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی نفعان و 
همچنین تهدید ثبات،  سالمت و استحکام مالی بانکها و 
مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.وی گفت:  در این 
بخش��نامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف 
تأکید ش��د و مجدداً به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض 
نرخ های س��ود موصوف برای رعایت مقررات یادش��ده؛ 
یادآوری ش��د که مس��ئولیت حس��ن اج��رای ضوابط و 
دستورالعمل های ابالغی به عهده هیئت مدیره و مدیران 
عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و 
تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، 
نظارت الزم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت 
انتظامی بانکها برخورد قاط��ع خواهد کرد.معاون نظارت 
بان��ک مرکزی اضافه کرد: در پی ابالغ این بخش��نامه با 
اعضای هیئت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای 
برگزار ش��د و مهلتی دوهفته ای تا پایان شهریورماه برای 
اصالح امور به این بانکها داده شد.وی گفت:  هم اکنون با 
اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها 
نشان می دهد که دست کم شش بانک و مؤسسه اعتباری 
غیربانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده 
یکی از آنها نهایی ش��ده و هم اکنون در حال ارس��ال به 
هیئت انتظامی بانکهاست.ابوذر سروش خاطرنشان کرد: 
 معرف��ی هیئت مدیره بانکها به هیئت انتظامی پیامدهای 
خاص��ی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیئت 
انتظامی از تذکر تا سلب صالحیت حرفه ای اعضای هیئت 

مدیره را شامل می شود.

یک کارشناس انرژی با اش��اره به اینکه سبد مصرف 
انرژی ایران متنوع نیس��ت گفت: طبق آمار ارائه شده 
از س��وی مسئولین در فصول سرد س��ال، روزانه ۲۵0 
ال��ی ۳00 میلیون متر مکعب کمب��ود گاز وجود دارد.

یک کارشناس انرژی در گفت وگو با مهر گفت: طبق 
آمار ارائه شده از سوی مسئولین در فصول سرد سال، 
روزان��ه ۲۵0 الی ۳00 میلیون مت��ر مکعب کمبود گاز 
وجود دارد؛ در واقع حدود ۸00 میلیون متر مکعب گاز 
تصفیه شده که پروژه ی پاالیشگاهی است، ولی حدود 
۷00 میلی��ون متر مکعب در بخ��ش خانگی مصرف 
می ش��ود و عماًل گازی برای نیروگاه ها، پتروشیمی ها 

و… باق��ی نمی مان��د و به این ترتیب ش��اهد کاهش 
تولید برق در فصل زمس��تان می شویم.صالح رحیمی 
در ادامه افزود: مش��کالت ذکر شده به دلیل مبنا قرار 
گرفتن گاز در س��بد انرژی کش��ور و عدم تنوع کافی 
در این س��بد اس��ت، که سیاس��تی نادرست محسوب 
می شود، البته وجود این سیاست طی سال های گذشته 
به دلی��ل بزرگ ب��ودن میادین گازی و ق��رار گرفتن 
ایران در رتبه ی دوم ذخایر اثبات ش��ده در دنیا بود.وی 
همچنین متذکر شد: با توجه به این نکته که توسعه ی 
میادین گازی همگام با مصرف آن پیش نرفت و شاهد 
مصرف شتابان گاز بودیم، در حال حاضر با ناترازی گاز 

مواجه شده ایم.رحیمی در خصوص مصرف در کشور 
عنوان ک��رد: مصرف گاز در ایران نس��بت به مصرف 
متوسط جهانی بسیار بیش��تر است، مصرف مبتنی بر 
گاز درفصول س��رد و پیک مصرف و توسعه ی صنایع 
و نیروگاه های برق نیز بر همین مبنا سبب آسیب پذیر 
ش��دن کشور در بخش گاز ش��ده است.این کارشناس 
در ادام��ه افزود: همچنین باید گفت مصرف باالی گاز 
خانگی لزوماً به دلیل بد مصرفی مردم نیست بلکه باید 
این نکته را در نظر گرفت که گاز به طور مستقیم و از 
طریق لوله کش��ی به مصرف کننده ی نهایی می رسد 
و این موضوع خود تلفاتی دارد، از طرفی عدم رشد در 

بهره وری نس��بت به میزان مصرف، سبب افزایش آن 
شده، در واقع عدم ساختمان سازی متناسب با برچسب 
و استاندارد نبودن وس��ایل گرمایشی سبب هدر رفت 
انرژی می شود.رحیمی در خصوص تعرفه ی پلکانی نیز 
بیان کرد: در ش��رایط اقتص��ادی فعلی، طرح تعرفه ی 
پلکانی باعث می ش��ود عموم مردم از جنبه ی افزایش 
قیم��ت انرژی تحت فش��ار قرار نگیرند و مش��ترکین 
پرمصرف که عموماً از اقش��ار مرفه و مالک خانه های 
ویالیی یا وس��ایل تفریحی پرمصرف مانند اس��تخر، 
جک��وزی و.... هس��تند بهای گاز مصرف��ی خود را به 

قیمت واقعی بپردازند.

تعرفهایشدنهزینهگازقیمتآنراواقعیمیکند
یککارشناسانرژی:

روایت وزیر اقتصاد از اعمال سلیقه وزارت بهداشت در تأیید صالحیت های پزشکی و دارویی 
وزی��ر اقتصاد با اش��اره به ش��کایت ها درباره 
برخی تصمیمات س��لیقه ای وزارت بهداشت 
درخصوص تأیید صالحیت های پزش��کی و 
دارویی متقاضیان شروع کسب و کار، از الزام 
این وزارتخانه به انتشار شفاف دالیل تایید یا 
ردصالحیت افراد خبر داد. به گزارش تسنیم، 
احس��ان خان��دوزی که در ش��صت و نهمین 
جلس��ه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای 
کسب و کار س��خن می گفت، اعالم کرد: بر 
اس��اس گزارش ارائه شده توسط همکاران ما 
در »درگاه ملی مجوزهای کشور«، از مجموع 
۴0۵ ه��زار درخواس��ت مجوز کتبی ش��روع 
کس��ب و کار ثبت ش��ده در این درگاه، 11۷ 

هزار درخواس��ت نهایی ش��ده و مجوز خود را 
به ش��کل برخط دریافت کرده اند.وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه متأس��فانه تعداد مجوزهای »در 
دست اقدام« و »صادر نشده« کسب و کار در 
هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است، عنوان 
کرد: بنا بر آسیب شناسی به عمل آمده توسط 
هیئت مقررات زدایی، ۳ وزارتخانه تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی، تقریبا 
در طول یک ماه اخیر، هیچ مجوز کس��ب و 
کاری را تأیید و صادر نکرده اند و همین موجب 
ش��ده ش��کل گیری صف طوالنی متقاضیان 
ش��ده اس��ت که در این باره، تذکر داده شد و 

امیدواریم با همکاری این سه وزارتخانه، شاهد 
جبران عقب افتادگی ها باشیم.وی با بیان اینکه 
س��امانه های ۳ وزارتخانه یاد ش��ده و به طور 
مش��خص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان پر مراجعه ترین س��امانه از س��وی 
متقاضیان کس��ب و کارهای خانگی، در این 
مدت مشکالت فنی پیدا کرده بودند، تصریح 
کرد: وزارتخانه های مذکور مکلف شدند، ظرف 
هفته های آینده و در کوتاه ترین زمان ممکن 
نس��بت به رفع نقص فنی خود اقدام کنند تا 
کس��ب و کار مردم به تأخیر نیافتد.خاندوزی 
ادامه داد: یک خبر خوب دیگر برای متقاضیان 
این است که، در مورد 1۸ مجوز حوزه قضایی، 

برای اولین بار در هیئ��ت مقررازدایی، هم در 
خصوص مرکز وکال و کارشناس��ان رس��می 
دادگستری، هم در خصوص خود مجوز های 
صادره از س��وی قوه قضاییه و هم مجوزهای 
ناظر به سازمان ثبت اسناد کشور تصمیم گیری 
شد.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به شکایت های بسیار زیاد مطرح 
شده در خصوص برخی اعمال سلیقه ها توسط 
کمیسیون های ماده ۲0 وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی برای تأیید صالحیت های 
پزشکی و دارویی متقاضیان، گفت: در جلسه 
امش��ب هیئت مقررات زدایی مقرر ش��د تمام 
مصوبات و آرای کمیس��یون مزبور به شکل 

کامال شفاف، بعد از برگزاری کمیسیون منتشر 
شود تا همه صاحبنظران و اهالی حوزه بهداشت 
و درمان ببینند، اگر در جایی مجوزی صادر یا 
با آن مخالفت ش��ده، چق��در تصمیم دقیق و 
کارشناسانه ای گرفته شده است.خاندوزی در 
ادامه عنوان داش��ت: بر اس��اس بررسی های 
به عم��ل آمده توس��ط هم��کاران در هیئت 
مقررات زدای��ی و بهبود فضای کس��ب و کار، 
از میان ۲۳00 شرط دست و پا گیر شناسایی 
شده توسط هیئت، تنها دو درصد دارای ریشه 
قانونی و مصوبه مجلس هس��تند و همچنین 
فقط ۶ درصد آنها توسط دولت تصویب شده و 

در اصطالح »مقرره« محسوب می شوند.
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شهرستان

تامین آب مشهد از محل سد دوستی به 
کمتر از ۳۰ درصد رسید

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضالب مشهد گفت: تامین 
آب مش��هد از محل سد دوس��تی در گذشته 
بیش از ۵0 درصد بود که این میزان با توجه 
به کاه��ش بارندگی ها، اکنون به کمتر از ۳0 

درصد رسیده است. 
حس��ین اس��ماعیلیان در این باره افزود: هم 
این��ک حدود 1۹ درصد از حجم ذخیره س��د 

دوستی آب دارد. 
وی خاط��ر نش��ان کرد: در ش��رایط کم آبی 
قرار داریم و حجم برداش��ت از سدها و بویژه 
س��د دوستی را به حداقل رسانده ایم تا از این 
ظرفیت بتوان در شرایط پیک و حادتر استفاده 

کرد. 
اس��ماعیلیان ادامه داد: مناب��ع آب موجود به 
روش ه��ای مختل��ف مدیریت می ش��ود تا 
ذخایر آبی طوری حفظ ش��وند که تا چند ماه 

آینده قابل استفاده باشند. 
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد 
اضافه کرد: در ۲ س��ال آبی گذش��ته مشهد 
و استان در وضعیت خشکس��الی شدید قرار 
داش��ت، در س��ال آب��ی ۹۹-1۴00 میانگین 
بارندگی نسبت به دوره دراز مدت ۶0 درصد 
کاهش داش��ت و بدترین خشکسالی  در ۵0 

سال گذشته را تجربه کردیم. 
اسماعیلیان افزود: سال آبی 1۴00-1۴01 نیز 
میزان بارندگی نسبت به بلندمدت ۲۳ درصد 
کاهش داشته است، این در شرایطی است که 
در مشهد بخش قابل توجهی از منابع آبی از 
طریق منابع سطحی تامین می شود و کاهش 

بارندگی ها تاثیر سریعی در آورد سدها دارد. 

بیش از ۴۲ هزار متقاضی نهضت ملی 
مسکن در اصفهان تایید نهایی شدند

مدی��رکل بنی��اد مس��کن انقالب اس��المی 
اصفه��ان گفت: در مجموع 1۳۴ هزار و 10۷ 
متقاضی طرح نهضت ملی مس��کن در 101 
شهراین اس��تان ثبت نام کردند که ۸۷ هزار 
و ۷۶۹ نفر حائز ش��رایط اولیه شدند و از این 
تع��داد تاکنون ۴۲ هزار و 10۸ متقاضی تایید 

نهایی شده اند.
غالمحس��ین خانی افزود: قائم مقامی طرح 
اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در شهرهای 
زی��ر 100 هزار نفر و پنج ش��هر باالی 100 
هزار نفر جمعیت استان به عهده بنیاد مسکن 
استان اصفهان است.   وی ادامه داد: ثبت نام و 
تشکیل پرونده متقاضیان انجام شده و اجرای 
پروژه های آن نیز به صورت بنیاد س��اخت یا 
گروه س��اخت به متقاضیان واگذار می شود. 
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان اظهار داشت: تفاهم نامه طرح اقدام 
ملی مس��کن در این استان با پیش بینی 11 
هزار و ۲۳0 واحد مسکونی منعقد شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۶ هزار و 1۶۷ واحد 
مسکونی در ۲1 شهر از جمله پنج شهر باالی 
100 هزار نفر جمعیت ش��اهین شهر، خمینی 
شهر، ش��هرضا، کاشان و نجف آباد در دست 

ساخت است.

اعطای برچسب انرژی به ساختمان 
های ستاد شرکت برق منطقه ای سمنان 
   در پی انجام بازرسی و ممیزی فنی انرژی، 
توسط کارشناسان شرکت بهینه سازان صنعت 
تاسیسات، بر چسب انرژی ساختمان مطابق 
با اس��تاندارد ملی ایران به شماره 1۴۲۵۴، به 
س��اختمانهای ستاد ش��رکت برق منطقه ای 

سمنان اعطا گردید.
مهن��دس جواد رخش��ی ، کارش��ناس انرژی 
ش��رکت برق منطقه ای سمنان با اعالم این 
خبر گفت: در راستای پیاده سازی برنامه های 
مدیریت مص��رف و مدیریت س��بز، ممیزی 
انرژی ساختمانهای س��تاد شرکت در خرداد 
ماه س��ال جاری توس��ط کارشناسان شرکت 

بهینه سازان صنعت تاسیسات انجام شد،
 وی اجرای راهکارهای موثر در دس��تیابی به 
صرفه جویی در مصرف انرژی، تعیین مقادیر 
مصرف و ش��اخص های انرژی و شناس��ایی 
فرصت های بهبود و بهینه س��ازی و کاهش 
مصرف انرژی را از اهداف انجام این ممیزی 
برش��مرد. مهندس رخشی ، دریافت برچسب 
انرژی را  گامی موثر به س��مت بهینه سازی 
مصرف ان��رژی دانس��ت و اف��زود : مطابق 
 ۶0 آمارهای موجود در ح��ال حاضر حدود
از س��اختمانهای دولت��ی در کش��ور که مورد 
ممیزی انرژی ق��رار می گیرند موفق به اخذ 
برچسب انرژی، مطابق با استاندارد ملی ایران 
نمی شوند    محمد مهدی وحدتی مدیر دفتر 

روابط عمومی

اولین جلسه کمیته مسئولیت های 
اجتماعی شرکت نفت و گاز اروندان 

برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز 
اروندان؛ مورخ ، اولین جلسه کمیته مسئولیت 
های اجتماعی ش��رکت نف��ت و گاز اروندان 
که ب��ا حضور اعضاء برگ��زار و در خصوص 
راهبردهای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و انجام خدمات عام المنفعه به جوامع محلی 
مناطق همجوار تاسیسات نفتی این شرکت 

بحث و گفتگو شد.
در این نشس��ت که به ریاست آقای عیسی 
نویری برگزار ش��د، چالش ها و مش��کالت 
مردم فهیم ساکن در حوزه جغرافیای شرکت 
نف��ت و گاز ارون��دان عن��وان و مورد بحث، 

گفتگو و چاره جویی قرار گرفت.
توج��ه به ظرفی��ت های مردم و شناس��ایی 
مهمترین نیازهای آنه��ا و تالش برای رفع 
و پیگی��ری مش��کالت و تصمی��م گیری و 
انتق��ال به مدیر محترم نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفتخیز جنوب جهت حل آنها 
از م��وارد مورد اش��اره و تاکید بود. همچنین 
نقش تصمیمات و اقدامات س��ال های اخیر 
در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی و عمل 
ب��ه وظای��ف که بعض��اً با کاس��تی و نقص 
روبرو ش��ده است، یکی دیگر از مواردی بود 
که کلیه اعضاء نس��بت به بررسی و مستند 
سازی آنها هم نظر بودند. استفاده از ظرفیت 
های اس��تاندار ویژه، تشکل های مردم نهاد 
و مس��تقل و فعال در منطقه برای شناسایی 
آسیب ها و مش��کالت حوزه های عمرانی، 
فرهنگی، آموزشی، ورزشی و معیشتی یکی 

دیگر از تصمیمات این جلسه بوده است.

۲۵ درصد ثبت نام کنندگان سامانه 
»جست و جوی شغلی« در کرمانشاه 

سر کار رفتند
  به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه، حدود ۲۵ درصد افرادی که 
امسال در سامانه جست و جوی شغلی ثبت 
نام کرده اند، در واحدهای تولیدی و اقتصادی 

استان مشغول به کار شدند.
مختار احمدی با اش��اره ب��ه اینکه از ابتدای 
امس��ال ۹۵۶ نفر در س��امانه جست و جوی 
شغلی در کرمانشاه ثبت نام کردند، افزود: از 
این تعداد ۲۴۵ نفر یعنی نزدیک به ۲۵درصد 
متقاضیان در واحدهای تولیدی و اقتصادی 

استان مشغول به کار شدند.
وی با بیان اینکه سامانه جست و جوی شغل 
اول امس��ال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی راه اندازی ش��د، خاطرنش��ان کرد:  
بخش استانی این س��امانه نیز در کرمانشاه 
فع��ال اس��ت و متقاضی��ان کار در اس��تان 
می توانند درخواس��ت خود را در این سامانه 

ثبت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
کرمانش��اه هدف از راه اندازی این سامانه را 
ایجاد تعامل و ارتباط بین متقاضیان شغل و 
کارفرمایان دانس��ت و عنوان کرد: قرار است 
کارفرمایان برای جذب نیروی کار مورد نیاز 
خود از افرادی که در این س��امانه درخواست 

داده اند، استفاده کنند.
احم��دی ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم بکارگیری 
متقاضیان ش��غل ثبت نامی در این س��امانه 
از س��وی کارفرمایان، اظهار کرد: مقرر شده 
دس��تگاه های مختلف تسهیالت کارآفرینی 
را با اولوی��ت کارفرمایانی پرداخت کنند که 
درخواس��ت نیروی کار مورد نی��از خود را در 

این سامانه ثبت کرده اند.

اعطاي لوح استاني سطح یک در 
رعایت حقوق ارباب رجوع به شرکت 

توزیع برق استان سمنان
لوح اس��تاني س��طح یک در رعایت حقوق 
ارباب رجوع از س��وي استانداري سمنان به 

شرکت توزیع برق استان اعطا شد.
گفتني است: براساس ارزیابي صورت گرفته 
عملکرد سال 1۴00 که با حضور نمایندگان 
استانداري و انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان صورت پذیرفت، شرکت توزیع برق 
استان به عنوان دستگاه برتر معرفي و مفتخر 

به اخذ لوح سپاس از مقام عالي استان شد.
یادآور مي ش��ود: ارزیابي انجام شده در پنج 
شاخص ش��امل اطالع رساني، ارائه خدمات 
به مراجعه کنندگان، نظرسنجي از مراجعین، 
رس��یدگي به شکایات مش��تریان و آموزش، 
فرهنگ س��ازي و برنامه ریزي در راس��تاي 
تکریم ارباب رجوع در سازمان و در مجموع 

۳۵ زیرشاخص به انجام رسیده است.
در بخشي از متن لوح تقدیر سید محمدرضا 
هاش��می، اس��تاندار س��منان خط��اب ب��ه 
سیدمحمد حس��ینی نژاد، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان آمده است: » براساس آیین 
نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و دریافت کنندگان خدمت با توجه به ارزیابی 
عملکرد سال 1۴00 آن دستگاه توسط کمیته 
تخصصی، با اخذ امتیاز ۹۷ شایسته دریافت: 
»لوح اس��تاني س��طح یک در رعایت حقوق 

ارباب رجوع در استان سمنان شده اید. 

اخبار

 مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش گاز ایالم 
گف��ت: مصرف ان��رژی در نیمه نخس��ت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بی��ش از ۷ درصد کاهش داش��ته اس��ت. 
روح اله نوریان اظهار داش��ت: رفع مشکل 
کمپرس��ورهای اکسپورت،استفاده از فلش 

گ��س واحدهای آمین در زباله س��وزهای 
واحد آمین، افزایش تولید و فروش منظم 
محصوالت و بهسازی تاسیسات مکانیکی 
و برقی پاالیشگاه در راستای صرفه جوئی 
ان��رژی موجب کاهش ش��اخص مصرف 
ان��رژی در ۶ ماهه نخس��ت س��ال جاری 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شده 
اس��ت. وی افزود: در نیمه نخست امسال 
محصوالت ش��رکت شامل گاز تزریقی به 
شبکه سراسری، LPG، گوگرد و اتان به 
ترتیب ب��ا 1۲۴ ،۸ و 1۳ درصد افزایش 
همراه ب��وده در حالی که در همین مدت، 

مصرف سوخت ش��رکت ۴ درصد کاهش 
یافته است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ای��الم تصریح کرد: ب��ا مجموعه اقدامات 
ص��ورت گرفته عالوه بر انطباق این واحد 
تولیدی با اس��تاندارد مل��ی معیار مصرف 
انرژی )ISIRI 1۴1۵۶(، بهبود ش��اخص 

های حوزه ی ان��رژی و کربن نیز حاصل 
ش��ده به گونه ای که ب��ه صورت میانگین 
شاخص مصرف انرژی ۷ درصد و گازهای 
ارس��الی به فلر ۴۷ درصد در نیمه نخست 
امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته 

است.

 مصرف انرژی در پاالیشگاه گاز ایالم ۷ درصد کاهش یافت
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم؛

اشتغالزایی ،کسب و کار خانگی و ایجاد شغل پرسود و کم هزینه در شهرستان 
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-معاون رئیس سازمان 
و مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان مشهد از اشتغالزایی 
،کس��ب و کار خانگی و ایجاد ش��غل پرسود و کم هزینه 
در شهرستان مش��هد خبر داد .  معاون رئیس سازمان و 
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان مشهد گفت :  مشاغل 
خانگی به آن دسته از کسب وکارهایی گفته می شود که 
توسط اعضای خانواده در فضای مسکونی و بدون ایجاد 
مزاحمت برای همسایه ها انجام می گیرد. این فعالیت ها 
باید در قالب یک طرح منسجم آغاز و به تولید کاال برای 
ب��ازار یا ارائ��ه خدماتی به خ��ارج از محیط منزل منتهی 
ش��ود.  محمد میری دیس��فانی افزود : قانون ساماندهی 
و حمایت از مش��اغل خانگی در سال 1۳۸۹ و طرح ملی 
توسعه مش��اغل خانگی در سال 1۳۹۶به تصویب رسید. 
این پروژه را معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی طراحی کرده و اجرای آن را 

با همکاری جهاد کشاورزی آغاز شده است.
 ی ادامه داد: در این طرح، جهاد کشاورزی به عنوان یک 
نهاد توسعه ای و تسهیل گر معرفی شده است که وظیفه 
توانمندسازی مش��اغل خانگی را با آموزش و مشاوره بر 

عهده دارد. پایدار سازی و توسعه مشاغل خانگی و اتصال 
آن ها به بازار نیز از دیگر مسئولیت  های این نهاد است.

میری یاد آور شد: طرح ملی توانمند سازی اقتصادی زنان 
سرپرس��ت خانوار و خانواده های زندانی��ان از مهم ترین 

پروژه  های پیاده  سازی  ش��ده در سال های اخیر است. در 
سال 1۴01 وام مش��اغل خانگی برای متقاضیان دارای 
مجوز در دو مرحله ۳۲ مورد شامل ۳0 مورد مستقل و دو 
مورد پشتیبان جمعا مبلغ ۳ میلیارد و ۵۶0 میلیون تومان 

پ��س از طرح و تصویب در کمیته فنی مش��اغل خانگی 
معرفی به بانک ش��دند. حدود ۷0 مورد پرونده متقاضیان 
در ح��ال بررس��ی و تکمیل مدارک ب��رای صدور مجوز 
خانگی اس��ت.  وی  با اشاره به اینکه فرد بعد از دریافت 
مجوزه��ای الزم می تواند اقدام به گرفتن وام کند، ادامه 
می دهد: جهادکش��اورزی دو نوع تس��هیالت برای افراد 
درنظر گرفته است؛ اول آن هایی که قصد دارند شروع به 
کار کنند و گروه دوم آن هایی که ش��روع به کار کرده اند 
که این نوع تسهیالت، »س��رمایه در گردش« نام دارد. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهدافزود : سرمایه در 
گردش، مخصوص صاحبان کس��ب وکارهایی است که 
کارش��ان را ش��روع کرده اند، اما برای خرید تجهیزات و 

وسایل موردنیاز شغلشان، نیاز به تسهیالت دارند.
می��ری تصری��ح ک��رد  : افرادی ک��ه ب��رای راه اندازی 
کسب وکارهای خانگی اقدام می کنند، می توانند تا سقف 
100میلیون تومان تس��هیالت دریاف��ت کنند؛ البته این 
من��وط به بازدید اولیه از ش��روع به کار متقاضی نماینده 
جهادکش��اورزی اس��ت و در هر موردی الزم به بررسی 

است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد خبر داد :

تکمیل پروژه های ابالغی از محل طرح USO در اولویت برنامه های حوزه ارتباطات ایالم است
سرپرست اداره کل ارتباطات وفناوری اطالعات ایالم؛

سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات وفن��اوری 
اطالع��ات ایالم گفت: تکمی��ل پروژه های 
ابالغ��ی از محل ط��رح USO در اولویت 

برنامه های حوزه ارتباطات استان است.
علی کریمی درجلسه شورای راهبری حوزه 
ارتباطات این اس��تان تکمیل پ��روژه های 
ابالغی از محل طرح USO را خواستار شد 
و اظهار داشت: در سال جدید در قالب طرح 
USO ۳۳ روستا به اپراتور همراه اول ابالغ 
شده است که ۲۳ روستا مربوط به همراه اول 

بوده و تا کنون ۹ سایت ارتقاء داشته است.
وی افزود: از محل طرح USO 10 س��ایت 
به ش��رکت ایرانسل ابالغ ش��ده است که تا 

کنون ۸ سایت آن اجرا گردیده است.
سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات اس��تان ا تک PC بودن اس��تان 
را یک��ی از چالش های موج��ود عنوان کرد 
و گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت استارت 
PC۲ اس��تان را در دس��تور کار قرار دهد و 
هم چنین تکمیل رینگ ارتباطی شهرستان 

های اس��تان را با توجه به اینکه هیچ رینگ 
ارتباطی و جود ندارد را خواس��تار ش��د. وی 
پیگیری تس��هیالت تبصره 1۸ توسط پست 
بانک استان را خواس��تار شد و بیان داشت: 
از ابتدای س��ال تا کنون ۵۸ میلیارد ریال از 
محل این تس��هیالت به متقاضیان پرداخت 
 FTTH شده است کریمی به اجرای پروژه
در ۲۷ شهرستان اشاره کرد و گفت: شرکت 
های وب تاکنون در ۲۶ شهر استان عملیات 
حفاری را به پایان رس��انده و عملیات کابل 

کش��ی را آغاز کرده است و 1 شهر باقیمانده 
تا پایان هفته آینده عملیات حفاری به پایان 
خواهد رس��ید. وی عنوان کرد: شهرس��تان 
امکانات شرکت ارتباطات زیر ساخت و جود 
ندارد پیگیر تعامل با شرکت مخابرات استان 
باشد. خاکسار مدیر ارشد پروژه FTTH در 
کشور به همکاری مقامات استانی در اجرای 
این پروژه اش��اره کرد و گفت: اس��تان ایالم 
با همکاری و هماهنگی بین دس��تگاههای 
اجرایی مرتبط با پروژه، بهمن ماه و همزمان 

با ده��ه فجر فیبرنوری منازل اس��تان مورد 
بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: سال گذشته به دلیل خرید تجهیزات 
داخلی با کیفیت برای پاالیشگاه اصفهان، 
از خ��روج ۷0 میلی��ون دالر ارز از کش��ور 
جلوگیری ش��د. به گزارش روابط عمومی 

و بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
دکتر محس��ن قدیری با اشاره به استفاده 
از ظرفی��ت تولید داخل ب��رای تامین نیاز 
تجهیزات ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
اظهار داش��ت: باید توجه داش��ت که ۲۵ 
درصد از س��وخت مورد نیاز کشور در این 
شرکت تولید می شود و هر گونه اخالل در 
سیستم تولید به کشور آسیب می زند. وی با 
بیان اینکه طی چند سال اخیر همواره همه 
بخش ها و به وی��ژه صنایع به دلیل وجود 

تحریمها با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم  کردهاند، تصریح کرد: از این رو برای 
تامین تجهیزات وارداتی مشکالت زیادی 
ایجاد ش��د به گونه ای که در این ش��رایط 
برخ��ی از س��ازندگان خارج��ی تجهیزات 
نفتی به عمد پس��وردهایی ک��ه نیاز بود تا 
این تجهیزات ران ش��ود و وارد س��رویس 
قرار گیرد را الک گرفته بودند. مدیرعامل 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان افزود: اما 
امروز به برکت تحریم ها و با همت جوانان 

نخب��ه ایرانی بخش عم��ده ای از قطعات 
مورد نیاز خطوط تولید از شرکتهای داخلی 
به ویژه ش��رکت های دان��ش بنیان تامین 
میش��ود ومی توان گفت ام��روز ۹0 درصد 
تجهیزات پاالیشگاه اصفهان ساخت داخل 
است. وی با بیان اینکه قطعه کمپرسورها، 
پروان��ه پمپ ه��ا، کاتالیس��ت ها و حت��ی 
کمپرس��ورهای »اینتگرال گییر« امروز به 
صورت کامل در کشور تولید می شود، ابراز 
داشت: ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به 

۶0 هزار قطعه ای نی��از دارد که عمده آن 
در داخل کشور تولید میشود. دکتر قدیری 
با تاکید بر اینکه سال گذشته ۶00 میلیارد 
تومان قطعات مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان 
از شرکت های داخلی خریداری شده است، 
گف��ت: چنانچه قرار ب��ود این قطعات را از 
خ��ارج وارد کنیم نیاز به حدود یک هزار و 
۵00 میلیارد تومان اعتبار داشتیم و با این 
اقدام از خروج حدود ۷0 میلیون دالر ارز از 

کشور جلوگیری شد.

جلوگیری از خروج ۷۰ میلیون دالر از کشور با خرید تجهیزات داخلی در سال گذشته
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد؛

ساخت ۸ مدرسه در پارس آباد در حال اجراست
مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل:

تجهی��ز  و  توس��عه  نوس��ازی،  مدی��رکل 
مدارس اس��تان اردبیل گفت: هشت پروژه 
مدرسه س��ازی در شهرس��تان پارس آباد در 

حال اجرا است.
حس��ن محمدی ادی��ب در آیین کلنگ زنی 
مدرسه ۹ کالسه خیری الزهرا در پارس آباد 
اظهار کرد: برای س��اخت ای��ن تعداد واحد 
آموزش��ی در قالب ۳1 کالس درس، تالش 
مؤثری در حال انجام اس��ت تا به س��رعت 
شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها 

باشیم.
وی تصری��ح کرد: در شهرس��تان پارس آباد 

هش��ت پ��روژه دیگ��ر آموزش��ی، تربیتی و 
ورزش��ی ش��امل ۶ نمازخان��ه، یک س��الن 
ورزش��ی و یک باب اس��تخر دانش آموزی 
در حال اجرا اس��ت که مراح��ل نهایی اجرا 

را سپری می کند.
مدیرکل نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اردبیل محدودیت اعتبارات دولتی را 
در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی یادآور 
ش��د و گفت: در س��اخت و توسعه فضاهای 
آموزش��ی ۸0 درصد تأمین اعتبار به صورت 
ملی و ۲0 درصد نیز به صورت استانی انجام 
می شود که ما در شهرستان پارس آباد چهار 

برابر اعتبار مصوب شهرس��تان منابع مورد 
نیاز مدرسه سازی را تأمین کردیم.

محم��دی ادیب افزود: آمادگی داریم در این 
شهرستان که توس��عه فضاهای آموزشی از 
الزامات و ضرورت ها است تا پنج برابر منابع 
استانی اعتبار اختصاص دهیم تا کمبودها در 

این زمینه جبران شود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود 
خاطرنش��ان ک��رد: در س��طح شهرس��تان 
پارس آب��اد ۲۵۶ مدرس��ه داری��م که هزینه 
نگهداری، تعمیر و مرمت آنها بسیار باالست 
و م��ا نمی توانیم ریالی از اعتبارات ملی را به 

این حوزه اختصاص دهیم.
محم��دی ادی��ب از اختص��اص ۲0 میلیارد 
تومان اعتبار برای ادامه س��اخت پروژه های 
مدرسه سازی در پارس آباد خبر داد و اضافه 
ک��رد: پنج مدرس��ه کانکس��ی ب��االی 10 
دانش آموز این شهرس��تان ت��ا آخر آبان ماه 
با انتخاب پیمان��کار در اولویت احداث قرار 
می گی��رد که م��ا قول می دهیم ت��ا مهرماه 
س��ال آینده ای��ن واحدهای آموزش��ی را به 

بهره برداری برسانیم.
وی بی��ان ک��رد: اعتبار مورد نی��از از طریق 
سازمان نوسازی تأمین شده و عمده مشکل 

ما در داخل شهر و موضوع مدارس دوشیفته 
است.

مدیرکل نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اس��تان اردبیل ادامه داد: تا ۲ ماه با انتخاب 
پیمانکار س��اخت مدرس��ه 1۲ کالس��ه در 
پارس آباد ش��روع می ش��ود تا شاهد تحقق 
وعده رئیس س��ازمان نوسازی در سفر سال 

گذشته به پارس آباد باشیم.

 ۲ هزار و ۵۵۶ واحد مسکن برای محرومان استان بوشهر در دست ساخت است

مراسم تشییع شهدای حادثه ترور یستی شاهچراغ)ع(در بهبهان

معاون بنیاد مسکن استان بوشهر:

مع��اون بازس��ازی اداره کل بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی استان بوشهر گفت: در زمان 
حاضر ۲هزار و ۵۵۶ واحد مسکونی از محل 
تفاهم نامه ه��ای مختلف با ای��ن بنیاد برای 

محرومان این استان در دست ساخت است
. ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل بنیاد 
مس��کن استان بوشهر؛ س��االر عبداللهی در 
بازدی��د از رون��د اجرای پروژه های مس��کن 
محروم��ان در دس��ت اجرای بنیاد مس��کن 

افزود: بر این اس��اس از مح��ل تفاهم نامه 
بنیاد مسکن با سازمان برنامه و بودجه سهم 
استان بوشهر یکهزار و ۵0۵ واحد مسکونی 
است. معاون بازسازی اداره کل بنیاد مسکن 
اس��تان بوشهر بیان کرد: تاکنون ۴۵ میلیارد 
تومان اعتب��ار بالعوض برای س��اخت این 
واحدهای مسکونی پرداخت شده و پیشرفت 
فیزیکی آنها ۹۷ درصد اس��ت. عبداللهی با 
اش��اره به تفاهم نامه مشترک بنیاد مسکن 

ب��ا بنیاد مس��تضعفان در زمین��ه احداث ۲0 
هزار واحد مس��کونی برای قشرهای محروم 
در کشور گفت: سهم اس��تان بوشهر از این 
تفاهم نامه ۴۵0 واحد مس��کونی اس��ت که 
تاکنون ۵۳۳ پرونده در این زمینه تش��کیل 
شده است. وی یادآور شد: از این شمار ۲10 
پرونده ب��ه بانک ها معرف��ی و 1۷0 پرونده 
نیز انعقاد قرار شده اس��ت. عبداللهی گفت: 
تاکنون برای سرعت بخشی در روند احداث 

این واحدهای مسکونی هفت میلیارد تومان 
اعتبار بالعوض پرداخت ش��ده اس��ت. وی 
همچنین با اش��اره به تفاهم نامه احداث ۴0 
هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته 
امداد کشور اضافه کرد: سهم استان بوشهر 
از محل این تفاهم نامه ۲00 واحد مسکونی 
اس��ت که تاکنون 1۶۷ پرونده تشکیل، ۸0 
پرون��ده به بانک ه��ا معرف��ی و ۷0 پرونده 
انعقاد قرارداد شده است. عبداللهی پیشرفت 

فیزیکی واحدهای مسکونی در دست احداث 
از مح��ل این تفاهم نامه را ۲۹ درصد عنوان 
ک��رد. وی همچنین در ب��اره تفاهم نامه 10 
هزار واحدی بنیاد مسکن، بنیاد مستعضفان 
و کمیته امداد گفت: س��هم استان بوشهر از 
این تفاهم نامه ۴01 واحد اس��ت که تاکنون 
۳۶۴ فقره پرونده تشکیل شده و از این شمار 
1۸۹ پرونده به بانک ها معرفی و 1۶۵ پرونده 

نیز انعقاد قرارداد شده است.

دایی زاده خبرنگار بهبهان : مراسم با شکوه پیکر مطهر دو شهید حادثه تروریستی 
شهیدان هوشنگ خوب و امید خوب شاهچراغ) ع( شیراز در تاریخ ۹ آبان با حضور 
پرشور مردم قدرشناس وسایر مسئوالن شهر دارلمومنین بهبهان از امامزاده فضل 

)ع( به سمت امامزاده حیدر )ع(  تشییع شد.   پیکر مطهر این شهیدان در حالی 
که درمیان حزن و اندوه برروی دستان مردم شهرستان بهبهان تشییع می شد 
که با س��ردادن شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا،مرگ بر اسرائیل و مرگ بر 

آشوب گر خواستار برخورد قاطع از سوی دستگاههای امنیتی ،انتظامی و قضائی 
با اغتشاش گران شدند. پیکر این شهیدان واال مقام برای تشییع و خاکسپاری به 

استان کهگیلویه و بویراحمد و زادگاهش شهرستان بهمئی انتقال یافت.
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جامعه

تصادف زنجیره ای مرگبار در اتوبان 
امام علی )ع(

س��خنگوی سازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هر تهران از م��رگ یک تن در پی 
وقوع تصادف زنجیره ای در بزرگراه امام علی 
)ع( خبرداد.س��ید جالل ملکی درباره جزئیات 
وقوع این حادثه اظهارکرد: در ساعت ۲۳:0۵ 
ش��ب س��ه ش��نبه  یک مورد حادثه تصادف 
زنجیره ای در مس��یر جنوب به شمال بزرگراه 
امام علی )ع( حوالی مش��یریه به سامانه 1۲۵ 
س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهر 
تهران اطالع داده ش��د که بالفاصله پس از 
اعالم این حادثه دو ایس��تگاه آتش نشانی از 
دو مسیر متفاوت به محل اعزام شدند.ملکی 
با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل 
ادام��ه داد: آتش نش��انان با حض��ور در محل 
مش��اهده کردند که هشت دستگاه خودرو از 
جمله یک دستگاه سواری پژو پارس، سواری 
پراید، س��واری پژو ۴0۵، موتورس��یکلت و ... 
به هنگام حرکت در مسیر با یکدیگر برخورد 
کرده ان��د.وی ادام��ه داد: بررس��ی های اولیه 
حاک��ی از آن بود که ابتدا موتورس��یکلت به 
زمین برخورد ک��رده و برخی از خودروها نیز 
ب��ا هم برخورد کردند و تع��دادی برای اینکه 
به خودروها نزنند به س��مت نیوجرس��ی های 
اطراف رفته بودند.س��خنگوی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اظهارکرد: 
آتش نشانان بالفاصله ایمن سازی های الزم را 
آغاز کرده و راکب موتورسیکلت را به عوامل 
اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند 
که بررسی عالئم حیاتی وی نشان داد که او 
جان خود را از دست داده است. همچنین یک 
زن از سرنش��ینان یکی از خودروها نیز دچار 

مصدومیت شده بود.

کارکردن کودکان زیر۶ سال جرم 
است؛ اگر دیدید با ۱۲۳ تماس بگیرید

سرپرس��ت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کش��ور سرانه نگهداری و 
توانمندس��ازی هر ک��ودک کار و خیابانی در 
مراکز بهزیستی را ساالنه 1۵ میلیون تومان 
اع��الم کرد.محمدرضا حیدرهای��ی در مورد 
س��اماندهی کودکان کار می گوی��د: در حال 
حاضر ۵00 کودک بدسرپرست و بی سرپرست 
کار و خیابان��ی در ۲0 مرک��ز نگه��داری از 
کودکان بهزیستی در سراسر کشور نگهداری 
می شوند.به گفته حیدرهایی، تا کنون ۷000 
کودک کار و خیابانی در کش��ور شناس��ایی و 
از این مراکز خدم��ت دریافت کرده اند، ادامه 
می دهد: بر اس��اس برآوردها 1۴ هزار کودک 
کار و خیابانی در کش��ور وجود دارد.سرپرست 
دفتر امور آس��یب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی می افزاید: با توجه به اینکه بر اساس 
قانون، کار کردن کودکان 0 تا ۶ جرم است، 
هموطنان در صورت مشاهده کودکان صفر تا 
۶ ساله در حال تکدی گری، کار، کار خیابانی 
و... با مراک��ز اورژانس اجتماعی 1۲۳ تماس 
بگیرند تا همکاران اورژانس بر اساس وظیفه 
مراجعه و کودک را از ش��رایط مخاطره آمیز 
دور کنند. همچنین اگر کودکان کار بیش��تر 
از ۶ س��ال را نیز مشاهده کردند می توانند آن 
را گزارش کنن��د و همکاران وی را به مراکز 

روزانه حمایت از کودکان ارجاع می دهند.

 بازداشت گوشی قاپ های 
خشن در تهران

رییس پلیس آگاهی پایتخت از انهدام دو باند 
بزرگ س��رقت که اقدام به سرقت از منزل و 
گوشی قاپی کرده بودند، خبرداد.سرهنگ علی 
ولی پور گودرزی با اشاره به شناسایی و انهدام 
دو باند بزرگ س��رقت در ته��ران اظهارکرد: 
اولین باندی که توس��ط پایگاه یازدهم کشف 
ش��ده باند سرقت خشن و قاپ زنی است که 
از چهار سارق تشکیل شده است. اعضای این 
باند اقدام به قاپیدن گوشی های تلفن همراه 
مردم کرده بودند که شناس��ایی و دس��تگیر 
ش��دند. این سارقان در صورت مقاومت مردم 
با چاقو آنها را تهدید کرده و گوش��ی و سایر 
وس��ایل همراه آن را نیز به سرقت می بردند.
وی با بیان اینکه این باند، جزو باندهای خشن 
بود که منهدم ش��د، ادامه داد: 10 مالخر هم 
که در چرخه مالخری حضور داشتند و عالوه 
بر همکاری با این س��ارقان با سارقان دیگر 
نیز همکاری می کردند و اموال مسروقه را به 
کشورهای همسایه می فرستادند، شناسایی و 
دستگیر  شدند.رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
گفت: در بازرس��ی از مخفیگاه این مالخران 
1۸0 دس��تگاه گوشی کش��ف و ضبط شد و 
سارقان نیز به ۵0 فقره سرقت اعتراف کردند. 
همچنی��ن تعداد زی��ادی از ش��اکیان پرونده 

شناسایی شدند.

آنفلوآنزای پرندگان هنوز در ایران 
گزارش نشده است

ش��هنام عرش��ی،رئیس مرک��ز مدیری��ت 
درب��اره  بهداش��ت   وزارت  بیماری ه��ای 
اینکه »س��ازمان مدیریت بح��ران برنامه 
مقابل��ه با آنفلوآنزای حاد پرن��دگان را اجرا 
می کند،آیا تایی��د می کنید که این ویروس 
به ایران آمده است؟«،گفت:  موضوع برنامه 
سازمان مدیریت بحران شاید به خاطر این 
بوده که آمادگی هایی داش��ته باشیم و همه 
س��اله این برنام��ه را داری��م.وی ادامه داد:  
فعال آنفلوآنزای پرندگان در کش��ور نداریم 
و اگر موردی باشد گزارش می کنیم.رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
درباره »شیوع آنفلوآنزای فصلی در کشور«، 
خاطرنشان کرد:  سه چهار هفته ای زودتر از 
سالهای قبل وارد موج آنفلوآنزا شدیم و در 
آنفلوآنزای فصلی  افزایش است.طبق  حال 
که هر س��ال بوده، امسال فقط یک ماهی 
زودتر ش��روع ش��ده و در نیمکره ش��مالی 
نی��ز یکس��ری کش��ورها از جمل��ه آمریکا 
موارد زودتر ش��روع شده است.عرشی ابراز 
ک��رد:  آنفلوآنزا در اطفال و کودکان ش��یوع 
بیشتری دارد؛ چون دو سال سرماخوردگی 
نگرفتن��د و در دوران کرونا نیز آنفلوآنزا در 
حداقل بود؛ در نتیجه انتظار می رفت زودتر 
ش��روع شده و شیوع بیشتر باشد، اما نوع و 
سوش آن همان س��الهای قبل بوده است.

وی در خصوص »تامین واکسن آنفلوآنزا«، 
متذکر شد:  تاکنون مشکل خاصی نداشتیم 
و امیدواری��م همی��ن واکس��ن موج��ود در 

داروخانه ها کافی باشد. 

فروش ضایعات شهرداری تهران از 
طریق بورس کاال

لطف اهلل فروزنده در جلسه شورای مدیران 
حوزه معاونت مالی گفت: شهرداری تهران 
در نظ��ر دارد برای اولین بار ضایعات آهنی 
خود را با همکاری ش��رکت سرمایه گذاری 
ش��هر در بورس کاال به فروش برس��اند و 
ب��ا توجه به انجام مقدم��ات الزم به زودی 
ضایع��ات از طریق بورس ب��ا قیمت واقعی 
و شفاف به فروش می رسد.فروزنده با بیان 
اینکه ضایعات شهرداری تهران در مجموع 
رقم قابل توجهی اس��ت، اظهارکرد: عرضه 
ضایع��ات در بورس کاال را از ضایعات آهن 
شروع کرده ایم و در نظر داریم تا به فروش 
س��ایر ضایعات تسری بخشیم و هر چیزی 
را ک��ه قابلی��ت عرضه در ب��ورس کاال را 
داشته باشد، در راستای شفافیت در بورس 
عرضه می کنیم.معاون ش��هردار تهران در 
ادامه با اش��اره به برنامه های معاونت مالی 
و اقتصاد ش��هری در س��ال ج��اری گفت: 
طراح��ی اوراق گام، تهی��ه و ارائه لیس��ت 
ام��الک مناطق، پیگی��ری و ارائه گزارش 
در خصوص مطالبات ش��هرداری تهران از 
دول��ت، تهاتر امالک با مناطق و... از جمله 
برنامه های عملیاتی معاونت مالی و اقتصاد 
شهری در سال جاری است.معاون مالی و 
اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه در 
انتقال نمایشگاه ها به شهرآفتاب  خصوص 
افزود:  شهرداری تهران توسعه شهرآفتاب 
را در دس��تور کار ق��رار داده اس��ت و م��ا 
معتقدیم با توجه به مصوبه شورای اسالمی 
ش��هر تهران بهترین مرکز برای برگزاری 
نمایش��گاه ها مجموعه ش��هرآفتاب است. 
معاون مالی و اقتصاد ش��هری ش��هرداری 
تهران گفت: شهرآفتاب عالوه بر برگزاری 
نمایش��گاه، ظرفیت های دیگری  از جمله 
در حوزه های گمرک نیز دارد که می توان 
بیش از پیش از این مهم در راستای پیشبرد 

اهداف مدیریت شهری بهره برد.

مدیرکل مدیریت بحران استان 
تهران:زمستان امسال قطعی گاز 

نخواهیم داشت
مدی��رکل مدیری��ت بحران اس��تان تهران 
گفت: با توجه به اقدامات توسعه ای شرکت 
گاز ع��الوه بر پایداری ش��بکه در اس��تان 
تهران زمستان امسال قطعی گاز نخواهیم 
داشت.حامد یزدی مهر اظهار داشت: انتظار 
اداره کل مدیریت بحران اس��تان تهران از 
ش��رکت گاز به عنوان یکی از دستگاه های 
مه��م در زمین��ه تهیه س��وخت و خدمات 
رس��ان، همواره تاب آور کردن شبکه های 
گاز رس��انی بوده اس��ت.مدیرکل مدیریت 
بحران اس��تان تهران ادام��ه داد: هرچقدر 
در زمینه تاب آور کردن ش��ریانهای حیاتی 
تالش کنیم قطعا در زمان وقوع مخاطرات 
طبیع��ی دغدغه ها کم تر و  کار در مرحله 
پاس��خ به بحرانهای طبیع��ی راحت تر می 
ش��ود.وی به مق��اوم س��ازی علمک های 
گازرسانی در ش��هر تهران نیز اشاره کرد و 
بیان داشت: در این راستا اقدامات مناسبی 
انج��ام ش��ده اس��ت.یزدی مهر گف��ت: با 
اقدامات انجام ش��ده امسال و به خصوص 
در فصل س��رما از یک شبکه گازی پایدار 
برخوردار خواهیم بود و قطعی گاز نخواهیم 

داشت.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس قوه قضاییه گفت: با 
عدال��ت اجتماعی مورد انتظار فاصله داریم 
و بای��د توجه کنیم که هر مقدار در ارتقای 
عدال��ت اجتماع��ی تأخیر ش��ود به همان 
نسبت در آینده با مشکل مواجه می شویم.
به گزارش »عصر ایرانیان« از مرکز رسانه 
قوه قضاییه، حجت االس��الم والمس��لمین 
غالمحس��ین محس��نی اژه ای در نشست 
با اعضای کمیس��یون امور داخلی کشور و 

شوراهای مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به آثار و فوایدی که این قبیل نشست ها و 
جلس��ات دارند، اظهارداشت: اگر نتوانیم در 
نشس��ت ها و جلسات هم اندیشی، یکدیگر 
را نقد کنیم و به طرح مشکالت بپردازیم، 
پس کجا باید این کار را انجام دهیم؟ حتمًا 
ما در قوه قضاییه از ضعف ها و کمبودهایی 
رنج می بریم و چه کس��انی بهتر از ش��ما 
نمایندگان مردم که در جریان این کمبودها 

و گرفتاری ها قرار گیرید و برای رفع آنها به 
ما کمک کنید.رئیس دستگاه قضا به تبیین 
و تشریح برخی از مسائل مهم و اولویت دار 
کش��ور پرداخ��ت و در این اثن��اء به مقوله 
اعتماد مردم به نظام و مس��ئوالن اش��اره 
کرد و گفت: باید بررسی کنیم که تاکنون 
چه مسائلی به اعتماد مردم نسبت به نظام 
و س��رمایه اجتماعی ما خدشه وارد کرده و 
درصدد جبران برآییم و از سایر مسائلی که 

می تواند به این اعتماد عمومی و س��رمایه 
اجتماعی لطم��ه وارد آورد پرهیز و اجتناب 
کنیم.رئی��س عدلیه، امید مردم و باالخص 
جوانان به آینده را یکی از موضوعات مهم 
دانست و افزود: جوان هموطن ما می خواهد 
بداند چشم انداز آینده اش چیست؟ بنابراین 
ما نیز باید بررسی کنیم که چه مواردی به 
تقویت امید جوانان نسبت به آینده کمک 
می کند و آنها را در دس��تور کار قرار دهیم.

رئیس قوه قضایی��ه با بیان اینکه تحقق و 
تقویت عدالت اجتماع��ی از جمله مواردی 
اس��ت که ب��ه افزایش اعتم��اد عمومی و 
امی��د به آینده می انجام��د، تصریح کرد: با 
آن عدالت اجتماعی مورد انتظار که معتقد 
به آن هس��تیم، فاصله داری��م و باید توجه 
کنیم که ه��ر مقدار در ارتقاء مقوله عدالت 
اجتماع��ی تأخیر به عم��ل آوریم به همان 
نسبت در آینده با مشکل مواجه می شویم.

 با عدالت اجتماعی مورد انتظار فاصله داریم
رئیس قوه قضاییه:

مرکز دفن زباله پایتخت دیگر شرایط پذیرش زباله را ندارد!
آیا آرادکوه حذف می شود؛

گروهاجتماعی:مجتم��ع پردازش و بازیافت 
زباله »آرادکوه«! هم��ه زباله های تهران را 
در خود جای داده اس��ت؛ اما شاید ۶۶ سال 
پیش نمی دانس��تند حجم زی��ادی از زباله و 
پس��ماند را بنا است در مساحتی یک هزار و 
۴00 هکتاری در ابتدای جاده قدیم تهران- 
قم جای دهد.به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
مجتم��ع پردازش و بازیافت زباله »آرادکوه« 
جایی که حاال انواع گازها را تولید می کند و 
اکوسیستم منطقه را تغییر داده است. بو تعفن 
زباله تا کیلومترها می آید و شیرابه های تولید 
شده هم به خاک نفوذ می کند و آب و خاک 
با هم را آلوده کرده اس��ت. این مرکز اهالی 
کهریزک را ب��ی تاب کرده و نمی دانند چرا 
مشکالت تهران به محل زندگیشان سرازیر 
شده است. نمی دانند چرا حق تنفس از آن ها 
گرفته ش��ده است و بوی بد ناشی از آرادکوه 
به ویژه در ایام س��رد سال و زمان هایی که 
باد بیش��تری می وزد، زندگی در هوای پاک 
را از آنان س��لب کرده است.بوی بد گازهای 
ناش��ی از پس��ماند زباله در مجتمع آرادکوه 
تنفس مردم ش��هرهای باقرشهر، کهریزک، 
جنوب ش��هرری و مس��یر و اطراف فرودگاه 
امام خمینی)ره( را مختل کرده است اما همه 
مشکالت بوی بد و شیرابه نیست. حیوانات و 
حشرات موذی هم مهمان این مرکز هستند 
حت��ی در بارندگی هم امان ندارند. ش��یرابه 
ها س��طح جاده را لغزنده می کند. بس��یاری 
از متخصص��ان انتق��ال آرادکوه ب��ه مکان 
دیگری را راه حل می دانند. داس��تان تعیین 
محل جدی��د دفن زباله برای پس��ماندهای 
پایتخت موضوع جدیدی نیس��ت و حداقل 
در یک دهه گذش��ته محل منازعه مدیران 
استان تهران، محیط زیس��ت، شهرداری و 
مس��ئوالن حوزه ری بوده است ولی باز هم 
توافق بر سر آن وجود ندارد و هزینه سنگین 
انتقال و ایجاد مش��کالت محیط زیستی در 
م��کان دیگر چالش های ج��دی این انتقال 
اس��ت. با این حساب ش��هرداری تهران راه 
سوم را برای حل معضل مرکز دفن پسماند 
تهران در پیش گرفته است. نخستین مرکز 
مدیریت یکپارچه پسماند شهری  ۵۵ غرفه 
دریافت پسماند خشک! اما این مرکز چگونه 
می تواند جایگزین آرادکوه ش��ود؟مدیرکل 
محیط زیس��ت و توس��عه پایدار شهرداری 
تهران در خصوص انتق��ال مرکز دفن زباله 
آرادک��وه در گفتگو با خبرن��گار ایرنا گفت: 
مرکز دفن آرادکوه نیم قرن فعالیت می کند 

و مش��کالت محیط زیستی به عنوان مرکز 
دفن قدیمی دارد هر چند برنامه هایی برای 
بهینه سازی وضعیت در بخش های مختلف 
مرکز داریم. شینا انصاری با بیان اینکه مردم 
ته��ران روزانه بیش از ۵ هزار تن زباله تولید 
می کنند ک��ه به این مرکز وارد می ش��ود، 
افزود: س��ند جامع مدیریت پسماند را داریم 
که سند راه ما اس��ت. اینکه آرادکوه منتقل 
شود یا نه به این راحتی نمی توان اظهار نظر 
کرد.وی افزود: بررس��ی های کارشناسی و 
محل جایگزین باید مشخص شود همچنین 
مراکز دفن پسماند باید ارزیابی اثرات محیط 
زیس��تی داشته باش��ند و همه جنبه ها دیده 
شود. به گفته انصاری مرکز فعلی فعال است 
و باید مش��کالت محل دفن زباله مدیریت 
ش��ود و کاهش پیدا کن��د. مدیرکل محیط 
زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه 
داد: افزایش هوادهی، سوله های کمپوست 
و تصفیه ش��یرابه از آن دسته فعالیت هایی 
اس��ت ک��ه باید در ای��ن مرکز انجام ش��ود 
همچنی��ن میزان پس��ماندی ک��ه روزانه به 
س��مت آرادکوه م��ی بریم را بای��د کاهش 
بدهی��م. انص��اری بیان کرد: قبال ایس��تگاه 
های میانی داشتیم و بنا داریم با فناوری روز 
ارتقا و بهینه س��ازی داشته باشیم و پسماند 
بیش��تری در تهران دریاف��ت کنیم تا از نظر 
اقتصادی مقرون به صرفه باش��د . به عالوه 
اینکه باید مشکالت و تبعات انتقال زباله به 
آراد کوه از نظر بعد مسافت را کاهش دهیم. 
وی با اشاره به مراکز مدیریت یکپارچه زباله 

های شهری گفت: در این مراکز می توانیم 
پسماندهای خانگی تهران را مدیریت کنیم 
ت��ا به تدریج زباله ورودی به آرادکوه کاهش 
پیدا کن��د. اگر بتوانیم پس��ماندها را کاهش 
دهیم اتفاق خوبی اس��ت. به هر حال مرکز 
آرادکوه قدمت دارد و آلودگی ایجاد ش��ده و 
ب��از ما جایی نبریم و فض��ای دیگر را آلوده 
کنیم. مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 
ش��هرداری تهران  با بی��ان اینکه باید برای 
تمام مراکز مدیریت یکپارچه پیوست محیط 
زیس��ت داشته باش��یم، افزود: در این مراکز 
فواصل از مراکز سکونتگاهی، میزان پسماند 
ورودی، انتش��ار بو، میزان شیرابه و...در نظر 
گرفته می ش��ود و جوانب را می س��نجیم. 
راهکاره��او تمهی��دات را در نظر می گیریم 
که آلودگی محیط زیستی کنترل و مدیریت 
ش��ود. معاونت محیط زیست انس��انی اداره 
کل حفاظت محیط زیس��ت استان تهران با 
اش��اره به آخرین وضعیت پسماند تهران نیز 
به خبرنگار ایرنا گفت: حدود ۵0 درصد زباله 
های تهران ش��امل پسماند خشک است که 
تفکیک می شود و این زباله ها ممکن است 
در مرکز دفن زباله آرادکوه باش��د و یا توسط 
زباله گردها به صورت غیر اصولی از طریق 
سطل های زباله جمع آوری شود و به مراکز 
غی��ر مجاز در جن��وب و جنوب غرب تهران 
منتقل شود. زهره عبادتی در خصوص انتقال 
آرادکوه گفت: مصوباتی در کارگروه پسماند 
استان و در سطح س��ازمان حفاظت محیط 
زیست داش��تیم که باید برنامه برای انتقال 

ارائه ش��ود. علت این اس��ت که این مراکز 
عمری دارند که بعد از مدتی شرایط پذیرش 
دفن زبال��ه را ندارند. وی تصریح کرد: قطعا 
باید انتقال مدنظر باش��د، به این معنا نیست 
ک��ه فرآیند دفن صورت گی��رد می توانند از 
روش ها و تکنولوژی های دیگر برای بحث 
مدیری��ت زباله در جاهای مختلف اس��تفاده 
کنند.  معاونت محیط زیس��ت انسانی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان تهران در 
خصوص چرایی عدم استفاده از زباله سوز بیان 
کرد: بیشتر مواردی که از سمت شهرداری ها 
در رابطه با عدم استفاده از زباله سوز مطرح 
می شود بحث تحریم ها و عدم اجازه ورود 
تکنولوِژی از س��ایر کشورها به ایران است و 
بحث منابع اعتباری قابل توجه هم از دیگر 
موارد استمدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
با بیان اینکه مجموع��ه پردازش زباله های 
ش��هری حدود چهار ماه است که فعالیتش 
را شروع کرده است، گفت: مدل واگذاری به 
گونه ای است که منافع سرمایه گذار در زباله 
گردی نباشد. شاید مدل های قبلی اینگونه 
بود که پیمانکار به س��مت زباله گردی برود. 
محمد مهدی عزیزی افزود: سرمایه گذار با 
همکاری دس��تگاه قضا و فراجا تمام تالش 
خود را می کند قس��متی ک��ه در حوزه زباله 
گردی اس��ت جمع آوری کند. وی در پاسخ 
به این س��وال که آیا کارش��کنی در رابطه با 
آغاز اقدام به جمع آوری زباله گردی ش��ده 
اس��ت یا نه، تاکید کرد: بله اقداماتی صورت 
گرفته که نمی توان جزئیات بیش��تری بیان 

کرد. مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند 
اظهار کرد: روش س��نتی در گذش��ته حاکم 
بود بدین ترتیب بار زباله س��طح شهر بدون 
تفکی��ک وارد مخ��ازن می ش��د و به روش 
سنتی به کهریزک منتقل می شد و تفکیک 
درآنجا صورت می گرفت با این روش برخی 
اقالم مانند کاغذ و... از بین می رفت. انتظار 
ما این اس��ت که ۵ درصد به اقالم بازیافتی 
ما با افتتاح مراکز مدیریت یکپارچه پسماند 
ش��هری اضافه ش��ود و بازیافت حداکثری 
داشته باش��یم.  موضوع دیگر این است که 
پس��ماند را می توان ب��ه صورت تمییز جمع 
آوری کرد. وی در خصوص ورود دس��تگاه 
زباله س��وزی به ایران اظهار کرد: اقدامات را 
انجام می دهیم و در مرحله پیش نویس قرار 
داد هستیم. احتماال در مجموعه آبعلی فاینال 
سازی ش��ود. رییس دانشکده محیط زیست 
دانش��گاه تهران با اشاره به وضعیت آرادکوه 
ب��ه خبرنگار ایرنا بیان کرد: س��ایت آرادکوه 
باید حذف ش��ود. آثار مخرب محیط زیستی 
آرادکوه وحش��تناک است. انتشار متان وجود 
دارد همچنین شیرآبه ها سبب آلودگی خاک 
می شودعلیرضا نورپور با بیان اینکه توسعه 
مدیریت یکپارچه پس��ماند شهری می توان 
مس��یر انتقال زباله را هم کاهش داد، گفت: 
می توان با توسعه مدیریت یکپارچه پسماند، 
آرادک��وه را حذف کرد، ای��ن اقدام همچنین 
می توان��د دارای ابعاد اقتصادی باش��د ولی 
االن ش��روع کار اس��ت و ش��هرداری باید 
هزینه کند و بعدا به فکر درآمدزایی باش��د. 
بسیاری از متخصصان به انتقال مرکز دفن 
زباله آرادکوه رای می دهند و برخی دیگر از 
حذف آن س��خن به میان م��ی آورند. اما در 
یک موضوع وحدت روی��ه وجود دارد و آن 
عدم فعالیت این مرکز  در آینده است. به نظر 
می رس��د چنانچه شهرداری تهران با لحاظ 
پیوس��ت های الزم مجموعه ه��ای مراکز 
مدیریت یکپارچه پسماند شهری دیگری را 
احداث کند می تواند ضمن کاهش بار زباله 
به آرادکوه و افزایش میزان بازیافت، معضل 
مسافت حمل زباله را کاهش داده و به مرور 
میزان زباله ورودی به آرادکوه را کم می کند 
و ب��ا ای��ن راه حل کم کم به س��مت حذف 
این مجموعه پیش می رود. گرچه این اقدام 
با س��رعت صورت نمی گیرد اما با  سرمایه 
گذاری اولی��ه حتی می تواند در آینده عایده 
های اقتصادی از زباله داش��ته باشد و دست 

زباله دزدی شهری را نیز کوتاه کند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: استفاده از پارکینگ 
امیرکبیر در مرحله آزمایش��ی ق��رار دارد، اما این فضا 
آماده اس��تفاده مردم اس��ت.به گزارش فارس، مهدی 
چمران در حاشیه صحن شورای شهر تهران در جمع 
خبرنگاران درب��اره پارکینگ امیرکبیر اظهارداش��ت: 
این پارکینگ در منطقه حساس��ی است که می تواند 
خودروه��ای زیادی را پذیرش کن��د و باید به صورت 
عملیاتی آغ��از به کار کند. مردم بای��د این پارکینگ 
را بشناس��ند تا از این فضا اس��تفاده کنن��د. پارکینگ 
آماده استفاده مردم است.رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران با اعالم اینکه ادامه بزرگراه یادگار امام )ره( نیز 

آغاز ش��ده و اقدامات در حال انجام است، یادآور شد: 
امیدواری��م به نتایج خوبی در این طرح برس��ند. بنده 
بس��یار امیدوارم و در آینده نیز بازدید خواهیم کرد که 
ببینیم پروژه در چه شرایطی قرار دارد. نیروها مشغول 
به کار هس��تند و هم در داخل پ��ادگان جی و هم در 
بزرگراه ش��هید بروج��ردی اقدامات ادام��ه دارد. امید 
می رود بر اس��اس زمان بندی در دو س��ال آینده این 
پروژه بزرگ به نتیجه برس��د.وی در رابطه با فعالیت 
پارکینگ امیرکبیر خاطرنشان کرد: ممکن است پروژه 
مشکالتی داشته باشد چون در مرحله آزمایشی است 
و باید اش��کاالت برطرف شود، اما همانطور که گفته 

شد ش��رایط خاصی در این منطقه وجود دارد و نیمی 
از تونل امیرکبیر در این محدوده مسدود است.چمران 
در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص برخورد با ساخت 
و س��ازهای غیرمجاز در ایام اخی��ر تصریح کرد: پس 
از تذکرات مطرح ش��ده، ش��اهد کاهش ساخت و ساز 
غیر مج��از بودی��م. در منطقه پنج و محل��ه مرادآباد 
عملیات تخریب ص��ورت گرفت. امیدواریم برخورد با 
این س��اخت و س��از در منطقه 1۸ و 1۹ با ش��دت و 
جدیت دنبال ش��ود.همچنین در صحن امروز شورای 
شهر ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا 
در خصوص نمای ساختمان های بلندمرتبه گفت: در 

تهران دو یا س��ه پروژه باالی ۲0 طبقه، نمای شیشه 
ای و یا س��کوریتی دارند. بیمارس��تان امام نیز توسعه 
بخش غرب را با نمای شیشه ای انجام داده است. در 
دوره چهارم مصوبه ای در ش��ورا داشتیم و با توجه به 
ش��رایط ناایمن در تهران به ویژه وقوع زلزله، حوادث 
در این ساختمان ها غیر قابل جبران خواهد بود و اگر 
این میزان شیش��ه در معابر پخش ش��ود می تواند به 
اندازه یک زلزله تبعات داشته باشد.وی تأکید کرد: باید 
ببینیم که این ساختمان ها از شهرداری مجوز دارند یا 
خیر؟ درخواست ما این است که کمیسیون شهرسازی 

این موضوع را به عنوان یک هشدار بررسی کند.

پارکینگبزرگامیرکبیرآمادهاستفادهمردماست
رئیسشورایشهرتهران:

ساخت وسازهای غیرمجاز منطقه خالزیر تخریب می شود
معاون دادستان کل کشور:

مع��اون حقوق عام��ه دادس��تان کل کش��ور از تخریب 
ساخت وس��ازهای غیرمجاز منطقه خالزیر تهران خبر داد 
و گفت که ش��هرداری مکلف اس��ت با هم��کاری مراجع 
قضایی و انتظامی و دیگر دس��تگاه های مس��ئول نسبت 
به رفع تجاوز و تخریب س��اخت و س��ازهای غیرقانونی و 
ناایمن اقدام کند.به گزارش روابط عمومی دادس��تانی کل 
کشور، غالمعباس ترکی در پی دریافت گزارش هایی مبنی 
بر ساخت و سازهای غیر مجاز، ناایمن و بی رویه و تجاوز 
به حریم منابع طبیعی و اراضی ملی در محدوده شهرداری 
منطقه 1۹ تهران به ویژه محدوده خالزیر به صورت سرزده 
و ف��وق العاده از منطقه مزبور بازدید و در جریان س��اخت 
وسازهای غیرقانونی و تخلفات و تعدی های این محدوده 
قرار گرفت.وی پس از مشاهدات میدانی اظهار کرد: حسب 

گزارش ش��هرداری منطقه 1۹ و فرمانده��ی یگان ویژه 
حفاظت شهرداری مبنی بر ساخت و سازهای غیر قانونی 
و ناایمن و ایجاد واحدهای مس��کونی و تجاری متعدد در 
اراضی ملی به تعداد زیاد در منطقه خالزیر، سرزده در این 
محدوده حضور یافته و نس��بت به س��اخت وسازهایی که 
همه بدون مجوز و بدون رعایت الزامات قانونی س��اخته 
شده بود بررسی و تحقیقات میدانی انجام شد.ترکی گفت: 
حسب مشاهدات، اطمینان حاصل شد که عده ای سودجو 
و منفعت طلب که هیچ مالکیتی بر زمین ها ندارند، بدون 
کس��ب حتی مجوز اولیه به صورت گس��ترده در روزهای 
تعطیل و ش��بانه در حال س��اخت و س��ازهای غیرقانونی 
در اراضی منطقه یادش��ده هس��تند و واحدهای تجاری و 
مسکونی در سطح وسیع می س��ازند.معاون دادستان کل 

کش��ور افزود: پس از مشاهدات میدانی، بالفاصله برخورد 
قاطع و جدی در دس��تور کار دستگاه قضایی قرار گرفت 
و حسب دستور دادستان کل کشور مبنی  بر احقاق حقوق 
عامه و برخورد با متصرفان، رفع تصرف از اراضی ملی به 
زودی انجام خواهد ش��د.وی اضافه کرد: در این راستا به 
صورت عاجل هماهنگی های الزم با دستگاه های اجرایی 
و انتظام��ی انجام و دس��تورهای قضای��ی الزم نیز صادر 
شده اس��ت و به زودی شاهد تخریب همه این تصرفات 
غیرقانونی و اعاده به وضع سابق خواهیم بود.ترکی تصریح 
کرد: دس��تگاه قضایی در احقاق حقوق عامه و صیانت از 
ح��ق مردم با هیچ فردی مماش��ات نمی کند و به صورت 
قاطعانه نسبت به اجرای قانون اهتمام دارد.وی تاکید کرد: 
جلوگیری فوری از ساخت و ساز ناایمن و غیرمجاز و رفع 

تجاوز از اراضی ملی محدوده خالزیر تهران ضروری است 
و حتما اقدامات الزم انجام می ش��ود.معاون دادستان کل 
کشور گفت: مدیریت شهری و دستگاه های مسئول اجازه 
ندهند عده ای س��ودجو با ساخت و س��ازهای غیرقانونی 

گسترده و شبانه به حقوق عامه تجاوز کنند.
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اقتصاد خرد

صدور ۹۵ هزار سند برای خانه های 
روستایی استان تهران

طبق اعالم مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران 
در سال جاری 1۳00 واحد و از ابتدای اجرای 
طرح س��نددار کردن تاکن��ون ۹۵ هزار واحد 
مس��کونی در شهرهای کوچک و روستاهای 

استان سند دریافت کرده اند.به گزارش 
و  راه  وزارت  از  نق��ل  ب��ه  عصرایرانی��ان 
شهرسازی، غالمرضا صالحی مدیرکل بنیاد 
مس��کن اس��تان تهران اظهار کرد: از ابتدای 
اج��رای این برنامه تاکنون در اس��تان تهران 
۹۵ هزار جلد س��ند صادر ش��ده است. برنامه 
س��ال جاری برای صدور س��ند ۳۵00 واحد 
است که تاکنون 1۳00 جلد سند برای برنامه 
سال جاری محقق شده است.وی افزود: بنیاد 
مسکن امسال ۴0 میلیارد تومان قیر رایگان 
در روس��تاهای اس��تان تهران برای بهسازی 
محیط هزینه کرده اس��ت. همچنین امسال 
برای محرومیت زدای��ی 100 میلیارد تومان 
در نظر گرفته ش��ده و اعتبارات اس��تانی نیز 
۴۵ میلیاردتومان است. وی اعتبارات مصوب 
استان تهران را برای بهسازی و مقاوم سازی 
محی��ط روس��تایی در مجموع ح��دود ۲00 

میلیاردتومان عنوان کرد.

خرید بیش از ۱۱۵ هزار تُن برگ سبز 
چای از باغات شمال کشور

رئیس س��ازمان چای کشور با اشاره به خرید 
بی��ش از 11۵ ه��زار ُتن برگ س��بز چای از 
چایکاران ش��مال گفت: تاکن��ون ۸۲ درصد 
معادل ۷۶۹ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت 
شده است.به گزارش مهر، حبیب جهانساز با 
اشاره به پایان فرصت تعیین شده برای خرید 
تضمینی برگ س��بز چای از چایکاران اظهار 
کرد: در این مدت 11۵ هزار و ۷۳1 تن برگ 
س��بز چای خریداری شده اس��ت.وی با بیان 
اینکه ارزش اقتص��ادی برگ های خریداری 
شده بیش از ۹۴۵ میلیارد تومان است، افزود: 
تاکنون ۸۲ درصد معادل ۷۶۹ میلیارد تومان 
از مطالب��ات چایکاران به حس��اب آنها واریز 
شده است.رئیس سازمان چای کشور با اشاره 
به اینکه ۵0 درصد برگ های خریداری شده 
از نوع درجه یک هس��تند، گفت: این میزان 
مع��ادل ۵۸ هزار و ۷۲0 تن برگ س��بز چای 
اس��ت.وی همچنین به فعالیت بیش از 1۶0 
کارخانه چای اشاره و اضافه کرد: در این مدت 
۲۶ هزار و ۳۹ تن چای خشک نیز تولید شده 

است.

جوجه ریزی آبان به ۱۲۴ میلیون 
قطعه می رسد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: 
برآورد ها حاکی از آن اس��ت که در آبان 1۲۴ 
میلیون قطعه جوجه ری��زی صورت گیرد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، حبیب اسداله نژاد 
گفت: بنابر آمار در مهر بیش از 11۲ میلیون 
قطعه جوجه ریزی ش��د که ب��ا این وجود در 
بحث تامین و تولید مرغ مش��کلی نداریم.به 
گفت��ه وی، برآوردها حاکی از آن اس��ت که 
در آب��ان 1۲۴ میلی��ون قطع��ه جوجه ریزی 
صورت گی��رد که با کاهش س��رانه مصرف 
این  میزان مرغ مازاد بر نیاز کش��ور است که 
توسط پش��تیبانی امور دام باید از سطح بازار 
جمع آوری شود.اس��داله نژاد می گوید: دولت 
برای اعمال سیاس��ت تنظیم بازار در مواقعی 
که احساس کند قیمت ها غیرواقعی است یا 
کمبودی در بازار وج��ود دارد، اقدام  به توزیع 
م��رغ منجم��د می کند که بناب��ر آخرین آمار 
روزانه ۵00 تن مرغ در س��طح کشور عرضه 
می شود.مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
گفت: اصالح ۵ درصدی نرخ مرغ کارشناسی 
نیست و نسبت به این نرخ انتقاداتی داریم چرا 
ک��ه بر مبنای مولفه های تولید، مرغداران در 
فروش هر کیلو مرغ ۵ تا ۶ هزار تومان زیان 

می کنند.

صدوربیش از ۲۰۰۰ مجوز مشاغل 
خانگی صورت گرفته است

معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان 
صمت تهران گفت: در ش��ش ماهه اول سال 
تعداد ۲۳۲۹ مجوزمش��اغل خانگی دراستان 
صادر ش��ده اس��ت که ۹۶۸ مجوز مربوط به 
ح��وزه تخصصی ف��رش اس��ت.به گزارش 
عصرایرانیان از سازمان صمت استان تهران 
در ش��ش ماهه اول سال اس��تان تهران بازه 
زمانی تعداد ۶۵۳ نفر جهت دریافت تسهیالت 
به بانک های عامل معرفی شده اند که ۳۳۲ 
م��ورد آن مربوط به ح��وزه تخصصی فرش 
اس��ت.وی گفت: ط��ی این م��دت ۲1۴ نفر 
دراس��تان تهران موفق به دریافت تسهیالت 

شده اند.

اخبار

درج نکردن قیمت و گران فروشی؛ ۷۱ 
درصد تخلفات صنفی

در نیمه نخست امس��ال ۳۷ درصد تخلفات 
صنفی مربوط به درج نکردن قیمت و نصب 
نکردن نرخ نامه، ۳۴ درصد گران فروش��ی، ۹ 
درصد عدم صدور صورت حس��اب، هش��ت 
درص��د کم فروش��ی، هفت درص��د رعایت 
نکردن دس��تورالعمل های بهداش��تی و پنج 
درصد مربوط به تقلب بوده است.به گزارش 
ایس��نا، بر اساس اطالعات منتش��ر شده از 
معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران 
در نیمه نخست امسال 1.۵ میلیون بازرسی 
از واحده��ای صنف��ی از س��وی واحدهای 
بازرسی و نظارت اصناف سراسر کشور انجام 
شده است.بر اس��اس این گزارش از ابتدای 
فروردین تا پایان شهریور سال 1۴01 میزان 
تخلف��ات بیش از ۶۳۷ میلی��ارد تومان بوده 
که نسبت به تخلفات کش��ف شده در سال 
گذش��ته ۴۲۲ درصد افزای��ش یافته و بیش 
از پنج برابر ش��ده اس��ت.   البت��ه علت این 
افزایش، تش��دید نظارت ب��ر انبارها و مراکز 
عمده نگه��داری کاالها بوده اس��ت.گفتنی 
است ۳۷ درصد این تخلفات مربوط به درج 
نکردن قیم��ت و نصب نکردن نرخ نامه، ۳۴ 
درصد گران فروش��ی، ۹ درص��د عدم صدور 
صورت حس��اب، هش��ت درصد کم فروشی، 
هفت درصد رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداش��تی و پنج درصد مربوط به تقلب بوده 
است.طبق گزارش معاونت بازرسی و نظارت 
اتاق اصناف ایران، تمام پرونده های تشکیل 
ش��ده به تعزیرات حکومتی یا س��ازمان ها و 
ادارات صمت ارجاع ش��ده که به دلیل عدم 
ارتباط سیس��تمی بی��ن زنجی��ره نهادهای 
نظارتی، اطالعاتی از نتایج حاصله پرونده ها 
در اختی��ار ات��اق اصناف ایران ق��رار نگرفته 

است.

برخورد با بهره برداران متخلف در 
معادن

گف��ت:  ایمی��درو  عام��ل  هیئ��ت  رئی��س 
واگذاری هایی که در قالب راهبری یا سرمایه 
گذاری در معادن انجام ش��ده است،به نوعی 
اجرای قانون و تکلیف بوده و با کس��انی که 
براس��اس مفاد قرارداد عمل نکنند، برخورد 
می ش��ود.به گزارش صدا و سیما، وجیه اهلل 
جعفری گفت: شرط حضور بخش خصوصی 
متقاض��ی در معادن��ی که ذخایر آن کش��ف 
می شد؛ س��رمایه گذاری در فرآوری آن بود 
و نهایت��اً ایج��اد زنجیره های بع��دی بود و 
افرادی که ش��رکت می کردند این کار جزو 
تکلیف و تعهدش��ان ب��ود.وی با اش��اره به 
نظارت ه��ا در این بخش گفت: در واحدهای 
موجود به ص��ورت راهبری با کلیه تعهدات، 
نظ��ارت و مدیریت اجرایی توس��ط ایمیدرو 
و ش��رکت های تابعه انجام می شود.جعفری 
ادامه داد: این موضوع موجب ش��د که امروز 
در مجموعه ایمیدرو توانستیم ۹ میلیارد دالر 
را از طریق استفاده از توان بخش خصوصی 
برای اجرای طرح های جدید استفاده کنیم که 
ح��دوداً بیش از ۴ میلیارد دالر آن هم اکنون 
عملیاتی ش��ده و بخش عمده ای از اشتغال 
را فراهم کرده اس��ت.وی گف��ت: در بعضی 
از موارد هم واحدهایی داش��تیم که بازدهی 
خوبی نداشتند و یا شرایط ضعیفی به لحاظ 
تولید و حتی درآمدی داش��تند، امروز شرایط 
تولیدی ش��أن باال رفته و اشتغال بیشتری را 
ایجاد کردند به طور مثال در نخلک روز اولی 
که واگذار ش��ده حدود 1۴0 ت��ا 1۵0 نفر در 
آنجا مش��غول شدند و امروز نزدیک به ۵00 
نفر و تولید حدود ش��ش برابر ش��ده اس��ت.
جعف��ری افزود: این ت��وان بخش خصوصی 
بوده و حمایت هایی که انجام ش��ده موجب 
ش��ده که انگیزه پیدا کنند و امروز این اتفاق 

در آن منطقه بیفتد. 

استاندارد تایید نکند شماره گذاری 
خودرو انجام نمی شود

معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران گفت :تا سازمان ملی 
اس��تاندارد تاییدی��ه نده��د ش��ماره گذاری 
خودرو اتفاق نمی افتد.به گزارش صداوسیما، 
محمدرضا درگاهی اظهار کرد: خودروس��از 
متعهد هس��ت در چارچوب اس��تانداردی که 
داری��م روزهای آتی ابالغ��ش می کنیم باید 
پایبند باش��د و رعایت کند و حقوق مصرف 
کننده کاماًل در آنجا دیده شده است و نکته 
مهم این اس��ت که مثاًل در حوزه کیفیت به 
عنوان ناظر هستیم وظیفه کیفیت خودرو به 
عه��ده وزارت صمت اس��ت آن ها باید روی 
حوزه خودرو، کیفی��ت و روی ایمنی و روی 
این موضوعات دقت الزم را داش��ته باشند.
معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان 
ملی استاندارد گفت: هر چند این موضوعات 
را در ح��ال رعای��ت بوده اما س��ازمان ملی 
اس��تاندارد به عنوان نماینده مردم و نماینده 
عالی دول��ت بر این موضوع نظ��ارت کرده 
و ب��رای اج��رای آن نیز با هیچ خودروس��از 
و فردی تعارف نداش��ته و تا س��ازمان ملی 
استاندارد تاییدیه ندهد شماره گذاری خودرو 

اتفاق نمی افتد. 

وزیر جهاد کش��اورزی گفت: در راس��تای 
حمایت از تولیدات بخش کش��اورزی 1۵ 
هزار میلیارد تومان به کشاورزی قراردادی 
اختصاص یافته اس��ت. به گزارش فارس، 
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی 
ب��ا تاکید بر حمایت از تولید و کش��اورزی 
از  حمای��ت  راس��تای  در  ک��رد:  اظه��ار 
کش��اورزان، بحث کشاورزی قراردادی در 
داخل کش��ور آغاز شده اس��ت.وزیر جهاد 

کشاورزی افزود: مهم ترین ابزار حمایت از 
کشاورزان و تولید در دنیا کشت قراردادی 
اس��ت و این در حالی اس��ت که فقط یک 
درص��د از محصوالت تولی��دی در بخش 
کشاورزی در کشورمان از این روش تولید 
می ش��د، اما به صورت متوسط در دنیا ۴0 
درصد از محصوالت کش��اورزی از طریق 
کشت قراردادی و تامین مالی از این روش 
تولید می ش��ود.وی بیان ک��رد: با اقدامات 

و بررس��ی هایی که سال گذشته در دولت 
انجام شد،  امسال تقریبا در بخش غالت، 
کش��اورزی قراردادی را آغ��از کرده ایم و 
حدود 1۵ هزار میلیارد تومان نیز برای آن 
در نظر گرفته ایم.س��اداتی نژاد گفت: بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار نیز کمک 
کردند و شیوه نامه ای که در این زمینه الزم 
بود تهیه و ابالغ ش��د و لذا بانک مرکزی 
بر اس��اس این ش��یوه نامه از شرکت های 

پش��تیبان در بحث کش��اورزی قراردادی 
حمای��ت می کند.وزیر جهاد کش��اورزی با 
اشاره به تعدد تش��کل ها اظهار کرد: تعدد 
تشکل ها گاهی موجب سردرگمی می شود. 
این در حالی اس��ت که در ح��وزه تولید و 
مص��رف تش��کل های کش��اورزی نقش 
مهم��ی را ایفا می کنند، ام��ا به دلیل تعدد 
آنها گاهی در کارها اختالل ایجاد می شود 
و باع��ث بهم ریختگی می ش��ود.وی ادامه 

داد: لذا با توجه به قانون تمرکز درخواست 
من این است که به جای تعدد تشکل ها در 
یک حوزه یک تشکل قدرتمند ایجاد شود 
تا بتوان مباحث مشخص به آن حوزه را از 

طریق آن دنبال کرد.

حمایت از تولید با اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزی قراردادی
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛

حوزه باغی به الگوی کشت اضافه می  شود
معاون وزیر جهادکشاورزی:

رئیس س��ازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
کش��اورزی، از اجرای الگوی کشت در سال 
آینده برای حوزه باغی خب��ر داد.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، 
سید مجتبی خیام نکویی در خصوص تدوین 
برنامه الگوی کشت محصوالت کشاورزی، 
گفت: هدف اصلی در تدوین الگوی کش��ت 

دس��تیابی ب��ه امنیت غذایی پای��دار و اقتدار 
غذایی اس��ت که پیاده س��ازی نظام نوآوری 
مهمتری��ن راه��کار تحقق امنی��ت غذایی 
پایدار به ش��مار م��ی رود.وی ادام��ه داد: در 
الگوی کش��ت تدوین و اجرای نظام کشت 
محص��والت کش��اورزی )زراع��ی و باغی( 
مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه 

از آب، خاک و گیاه متناس��ب با ظرفیت ها و 
مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل 
علمی، فنی و مدیریتی و مالحظات زیس��ت 
محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت 
غذای��ی پای��دار و اقتدار غذایی لحاظ ش��ده 
است.خیام نکویی با اشاره به اینکه در الگوی 
کشت محصوالت کشاورزی مدل سازی چند 

هدفه برای این منظور طراحی ش��ده است، 
تصریح کرد: سرانه و الگوی مصرف، ضریب 
خوداتکائ��ی محص��والت، تخصیص آب و 
زمین، اش��تغال، درآمد نا خال��ص، صادرات 
و واردات، راهبرد ه��ای مل��ی و منطقه ای، 
قطب ه��ای تولی��د و ش��اخص های امنیت 
غذای��ی در مدل س��ازی چند هدف��ه برای 

الگوی کشت محصوالت کشاورزی در نظر 
گرفته شده است.وی به مهمترین رویکرد ها 
و ویژگی های ناظر بر تدوین الگوی کش��ت 
اش��اره کرد و اف��زود: کاه��ش آب مصرفی 
خال��ص و ناخالص، حف��ظ و ارتقای تولید با 
الگوی مصرف فعلی و صرفه جوئی ارزی از 

این ویژگی ها هستند.

فروش خودرو به نمایندگی ها باز می گردد
با حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو؛

در حال حاضر فقط چند محصول از یک شرکت خودروسازی 
به صورت قرعه کشی عرضه می شود که پیگیری ها نشان 
م��ی دهد با حذف کامل قرعه کش��ی، عرض��ه خودرو در 
س��ایت های فروش و از طریق نمایندگی ها انجام خواهد 
شد.به گزارش مهر، یکی از مشکالت حوزه خودرو مربوط 
به نحوه عرضه این محصول می شود؛ از حدود ۳ سال پیش 
که بازار خودرو بیش از پیش دچار آش��فتگی و گرانی شده 
ب��ود دولت تصمیم گرفت با ش��یوه ای تحت عنوان قرعه 
کش��ی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کشی 
می��ان آنها، هرج و مرج را در ب��ازار خودرو کاهش دهد.اما 
این شیوه خالف آنچه که مسئوالن تصور می کردند عمل 
کرد؛ یعنی با جوالن دالالن عالوه بر مشکالت عدیده ای 
که در خصوص خری��د و فروش کد ملی برای ثبت نام در 
قرعه کشی ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار 
روز به روز بیشتر شد و مصرف کنندگان واقعی از بازار خارج 
ش��دند، تا جایی که امروز خودرو کام��اًل از یک محصول 

مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه ای شده است.
وعدهوزیرصمتبرایحذفقرعهکشی ���

از زمان خلق شیوه قرعه کشی، مسئوالن متعددی زبان به 
انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد 
ش��د اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد 
که همین موضوع به افرایش نارضایتی ها و بهم ریختگی 
بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از 
همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعالم نارضایتی از 
وضعیت صنعت خودرو اعالم کرد که برنامه های مشخصی 
برای بهب��ود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف ش��یوه 
قرعه کش��ی از س��ال 1۴01 دارد.آن طور که فاطمی امین 
تاکید کرده بود قرعه کش��ی از طری��ق افزایش تیراژ تولید 
ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروس��ازان و البته 
دس��تور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می رسید 
که حذف قرعه کش��ی از همین س��ال جاری کلید خواهد 
خورد و مصرف کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به 
گذر از هفت خوان رس��تم نخواهند داشت.در همین رابطه 
اردیبهشت ماه س��ال جاری، وزارت صمت اعالم کرد که 
محصوالت همه خودروس��ازان اعم از دولتی و خصوصی 

باید از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه کنند 
تا گام نخس��ت برای حذف قرعه کشی برداشته شود.پس 
از برگزاری ۳ دور قرعه کش��ی، اعالم شد که محصوالت 
شرکت سایپا از این فرایند خارج شده و محصوالت بعضی 
از ش��رکت های بخش خصوصی نیز از طریق بورس کاال 
عرضه می ش��ود. بنابراین فقط چند محصول از ش��رکت 
ای��ران خودرو باقی ماند که مقرر ش��د این محصوالت نیز 
از طریق س��ایت خود شرکت در قالب قرعه کشی عرضه 
ش��وند.در اینجا مساله مهمی در مورد نحوه فروش خودرو 
پس از حذف قرعه کشی آن هم بعد از حدود ۳ سال، وجود 
دارد. اینکه سیاست عرضه خودرو بعد از دوران قرعه کشی 

چگونه خواهد بود.
ساماندهیعرضهدرکنارافزایشتیراژ ���

در این رابطه عبداهلل توکلی الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع 
خودرو وزارت صمت با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور 
در دوره گذار است، به مهر گفت: مدتی بود که تولیداتمان 
در حوزه خودروس��ازی آسیب دیده بود، به شکلی که ۸00 
هزار دس��تگاه خودرو تولید می ش��د و ۳00 هزار دس��تگاه 
در پارکینگ می ماند.وی اف��زود: از آن طرف نیز تقاضای 
انباش��ته زیادی داش��تیم و به دلیل عرضه کم خودرو، این 
محصول تبدیل به یک کاالی س��رمایه ای شد که هجوم 

دالالن به بازار خودرو را به دنبال داشت.توکلی الهیجانی 
تصریح کرد: بنابراین در کنار تقویت تولید باید نس��بت به 
عرضه خودرو نیز سیاس��ت دقیق��ی را اتخاذ و این حوزه را 
شفاف می کردیم.وی با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، گفت:سال گذش��ته خودروسازان بنا به 
ماهیت ش��کننده تولیدی که داشتند، عرضه را به صورت 
قطره چکانی انجام می دادند به عنوان مثال شرکت ایران 
خودرو به ازای عرضه ۲0 هزار دس��تگاه خودرو یک قرعه 
کشی برگزار می کرد که با هجوم زیاد سوداگران برای ثبت 
نام نیز مواجه می ش��د که با کارت های ملی مختلفی اقدام 
به ثبت نام می کردند و در انتها می دیدیم که ۶ میلیون نفر 
برای ۲0 هزار دستگاه خودرو ثبت نام کرده اند.مدیرکل دفتر 
صنایع خودرو وزارت صمت اضافه کرد: عماًل شانس برنده 
ش��دن برای مصرف کننده به میزان بسیار پایینی، کاهش 
می یافت. بنابراین اگر فقط تیراژ تولید را افزایش می دادیم 
قاعدتاً فرایند قرعه کشی هیچ وقت حذف نمی شد، پس در 
کنار تمرکز بر تولید، باید عرضه را هم سامان می دادیم.وی 
ادامه داد: در همین راستا تصمیم بر این شد که قرعه کشی 
خودرو در قالب س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو تجمیع 
شود تا هم شفافیت افزایش یابد و هم از این طریق حذف 
قرعه کش��ی رقم خورد؛ بر همین اساس در دور اول قرعه 

کش��ی 1۷0 هزار دس��تگاه خودرو عرضه شد و با توجه به 
اینکه تمام خودروسازان حضور داشتند هر فرد می توانست 
ب��رای خرید یک محصول ثبت نام کن��د. بنابراین حضور 

سوداگران کمتر شد.
دالیلحذفسامانهیکپارچهتخصیصخودرو ���

توکل��ی الهیجانی به لغو برگزاری قرعه کش��ی از طریق 
س��امانه یکپارچه اشاره کرد و افزود: پس از برگزاری ۳ دور 
قرعه کشی در این سامانه، محصوالت سایپا از قرعه کشی 
خارج شدند. بنابراین فلسفه اصلی کار از بین رفت و نیازی 
نبود که دیگر س��امانه یکپارچه را داشته باشیم؛ فقط ایران 
خودرو باقی ماند که مقرر ش��د قرعه کشی محصوالت را 
از طریق سایت خود انجام دهد.مدیرکل دفتر صنایع خودرو 
وزارت صم��ت در مورد خودروس��ازان خصوصی حاضر در 
س��امانه یکپارچه هم گفت: در مورد این خودروس��ازان دو 
بحث داریم؛ یکی اینکه در یک فضای کنترل شده از منظر 
فروش تعهدات ایجاد شود و دوم اینکه در بخش خصوصی 
خودروهایی داش��تیم که قرعه کشی می شدند اما سازوکار 
شفافی نداشتند.وی تصریح کرد: درباره خودروسازان بخش 
خصوصی ۲ اتفاق افتاد؛ نخس��ت ع��الوه بر اینکه عرضه 
افزایش یافت و بعد اینکه با کمک مکانیزم بورس، قسمتی 
از مشکالت حل شد.توکلی الهیجانی با بیان اینکه در حال 
حاضر بازار خودروی کش��ور چندان متالطم نیست، گفت: 
در چند س��ال گذشته بیش از تولید، خودرو عرضه فروخته 

می شد اما امسال این موضوع را نداشتیم.
نحوهفروشخودرودرپساقرعهکشی ���

وی در مورد اینکه بعد از حذف کامل قرعه کش��ی، عرضه 
خودرو به چه صورتی خواهد بود، تصریح کرد: بعد از اینکه 
قرعه کش��ی کامل حذف شد، عرضه خودرو مانند گذشته 
و از طریق خود خودروس��ازان انجام می شود.مدیرکل دفتر 
صنایع خ��ودرو وزارت صمت گف��ت: در واقع وقتی دیگر 
نقطه تمرکز نباشد و دیگر صف تشکیل نشود قاعدتاً مانند 
همه جای دنیا، خودروس��از در سایت های فروش از طریق 
نمایندگی های خود اقدام به فروش خودرو خواهد کرد.وی 
اضافه کرد: البته خودروسازان می توانند با استفاده از سازوکار 

بورس نسبت به فروش خودرو نیز اقدام کنند.

وزیر راه و شهرس��ازی از صدور خدمات فنی-مهندسی 
ایران به ارمنستان خبر داد و بر آمادگی کامل شرکت های 
ایرانی برای توسعه حمل و نقل دو کشور و ایجاد کریدور 
جدید ترانزیت ارمنستان به خلیج فارس از مرز »نوردوز« 
آذربایجان ش��رقی تاکید کرد.به گ��زارش عصرایرانیان 
از وزارت راه و شهرس��ازی، »رس��تم قاس��می« و »گنل 
سانوس��یان«، وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های 
جمهوری ارمنستان در خصوص توسعه همکاری های دو 
کش��ور دیدار و گفت وگو کردند. رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی در این جلسه در خصوص این دیدار و جزئیات 
توافقات دو کش��ور اظهار کرد: در دیدار با وزیر ارمنستان 
پروژه های ساخت و ساز در ارمنستان مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در کش��ور ارمنس��تان 

پروژه های متعددی وجود دارد که شامل راه، تونل و ساخت 
وساز در حوزه مسکن است، مقرر شد تا تیمی از سازندگان 
حرفه ای ایران بعد از س��فر وزیر ارمنستان به ایران به آن 
کشور سفر کنند و در این خصوص تبادل نظر انجام شود.
وی از دیگر موضوعات مورد بحث با وزیر ارمنس��تان را 
س��اخت و ساز در حوزه س��اختمان عنوان کرد و افزود: با 
توجه به اینکه ایران تجربه مناسبی را در حوزه ساخت و 
ساز مسکن تحت عنوان نهضت ملی مسکن دارد مقرر 
شد تا شرکت های ایرانی ساخت و ساز ساختمانی در کشور 
ارمنس��تان فعال شود.قاسمی گفت: ایجاد کریدور جدید 
ش��مال به جنوب از طریق ارمنستان از دیگر موضوعات 
مورد گفت وگو بود. مقرر شد تا با اقداماتی که ارمنستان در 
خاک خود انجام می دهد و کارهایی که توسط شرکت های 

ساخت وساز ایرانی در تبریز و ورزقان در بخشی از کریدور 
شمال-جنوب در خاک ایران انجام می شود عمال کریدور 
جدید از شمال-جنوب توسعه می یابد و به کریدور شمال 
جنوب ایران افزوده می شود که این توسعه بسیار برای دو 
کشور حائز اهمیت است.وی توضیح داد: هم اکنون حجم 
مبادالت ایران با ارمنس��تان حجم زیادی نیست اما مقرر 
ش��ده تا با صادرات خدمات مهندسی حجم مبادالت دو 
کشور ارتقا یابد.قاسمی در بخشی از سخنان خود گفت: 
در منطقه ش��مال ایران بیش از ۲00 میلیون تن بار جابه 
جا می شود که همین جابه جایی می تواند فرصت مناسبی 
برای توس��عه تبادالت دو کش��ور محسوب شود.قاسمی 
از آمادگی کامل جمهوری اس��المی ایران برای معرفی 
ش��رکت های ایرانی در زمینه ساخت و ساز به ارمنستان 

خبر داد و گفت: با ایجاد کریدور جدید ش��مال-جنوب از 
مس��یر ایران و ارمنستان از مرز نوردوز به ورزقان و تبریز 
ظرفیت جابه جایی کاال و ترانزیت ارتقا می یابد. این مسیر 
می تواند حجم قابل توجهی از ترانزیت کریدور ش��مال-
جنوب را برعهده بگیرد. از ویژگی های این مسیر کاهش 
طول و زمان سفر است که می تواند قابل توجه باشد.وی 
از صدور خدمات فنی مهندسی از ایران به ارمنستان خبر 
داد و با تاکید به اینکه ایران چهارمین تولیدکننده سیمان 
در دنیاس��ت و در زمینه تولید فوالد نیز موثر عمل کرده 
است، گفت:ش��رکت های ایرانی توانمند در زمینه تولید 
س��یمان، فوالد و مصالح س��اختمانی به کشور ارمنستان 
معرفی می ش��ود و این آمادگی وجود دارد تا در این زمینه 

نیز با کشور ارمنستان فعالیت جدی داشته باشیم.

ایجادکریدورجدیدترانزیتارمنستانبهخلیجفارسازآذربایجانشرقی
وزیرراهوشهرسازی:

ماشین آالت تولید داخل با تسهیالت 
رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی:

1۲ درص��د در اختی��ار معادن ق��رار می گیرد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، رئی��س صن��دوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: این 
صندوق با ارائه یک فراخوان، ماش��ین آالتی 
که طب��ق ادع��ای تولیدکنن��دگان در داخل 
تولید می ش��ود را به معدنکاران پیشنهاد داده 
و متقاضیان با ثبت نام نسبت به انعقاد قرارداد 
با سازندگان داخلی با تسهیالت 1۲ درصدی 
معرفی می شوند.به گزارش ایرنا، مساله کمبود 
ماش��ین آالت معدنی س��نگین و عدم وجود 
ای��ن خط تولید در داخل کش��ور، انجمن ها و 
تشکالت حوزه معدن و ماشین آالت معدنی 
را بر آن داش��ت تا برای جب��ران این کمبود 
تمهیداتی اندیشیده بیندیش��ند.در این راستا 

صندوق بیمه معادن طرحی را پیش��نهاد داد 
که بر اس��اس آن، دس��تگاه های تولید داخل 
با تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار خواهد 
گرفت.فری��د دهقانی رئیس صن��دوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی  درخصوص 
پیشنهادی که در جلسه هم اندیشی معدنی ها 
برای تامین ماش��ین آالت معدنی ارائه شد به 
ایرنا گفت: پیشنهاد مطرح شده مربوط به آن 
دسته از ماش��ین آالتی بود که در حال حاضر 
خط تولید آنها در کش��ور وجود ندارد؛ این در 
حالی اس��ت که بیش از ۸۵ درصد از تولیدات 
مواد معدنی توسط دستگاه هایی انجام می شود 
که در داخل کش��ور تولید نشده و ادعایی نیز 
مبنی بر تولید این دس��ته از ماش��ین آالت در 

آینده ای نزدیک وجود ندارد.دهقانی، این دسته 
از ماشین آالت معدنی را به عنوان نهاده تولید 
در بخ��ش معدن تلقی ک��رد و افزود: اهمیت 
این ماش��ین آالت به گونه ای است که باید با 
سیاست گذاری هایی جدی در کمترین زمان 
ممکن، باالترین کیفیت و پایین ترین قیمت 
در دس��ترس تولی��د کنندگان و مع��ادن قرار 
بگیرد.وی بیان داشت: براساس این پیشنهاد 
در صورتی که واردات ماش��ین آالت نو و زیر 
پنج سال ساختی که سابقه تولید داخل ندارند 
آزاد ش��ود، صندوق بیمه مع��ادن با ارائه یک 
فراخوان و تس��هیالت ۸0 درصدی، ماشین 
آالتی که طبق ادعای تولیدکنندگان در داخل 
تولید می شود را به معدنکاران پیشنهاد داده و 

متقاضیان با ثبت نام نس��بت به انعقاد قرارداد 
با س��ازندگان داخلی معرفی می شوند.رئیس 
صندوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت های 
معدنی ادامه داد: این فراخوان آماده شده و در 
روز دهم یا یازدهم آبان ماه بر روی سایت قرار 
خواهد گرفت و همه متقاضیان بخش معدن 
که خواس��تار این دس��ته از ماش��ین آالت با 
تسهیالت ترجیحی حداکثر 1۲ درصد هستند، 
می توانند ثبت نام کنند.وی مدعی شد: در حال 
حاضر هپکو برای تولید ۶00 دستگاه ماشین 
آالت معدن��ی از تاریخ��ی که فراخ��وان زده 
می شود به مدت یک سال اعالم آمادگی کرده 
اس��ت و متقاضیان می توانند نسبت به خرید 
این ماشین آالت با پیش پرداخت ۲0 درصد 

و تسهیالت 1۲ درصد اقدام کنند.دهقانی در 
پایان تاکید کرد: پس از قرار گرفتن فراخوان 
بر روی س��ایت و ثبت نام متقاضیان، میزان 
استقبال از این دسته از ماشین آالت مشخص 
خواهد ش��د و اگر میزان تقاضا بیش از ۶00 
دس��تگاه بود از دیگر تولیدکنندگان تقاضای 
تولید و تامین نیاز متقاضیان را خواهیم داشت، 
اما اگر استقبال کمتر از این میزان بود می توان 
گفت این دسته از ماش��ین آالت برای آن ها 
مزیت نداشته است.وی اظهار داشت: در واقع 
باید تولیدات داخلی به گونه ای باشد که حداکثر 
ارزش افزوده را در داخل کش��ور ایجاد کند و 
امیدواریم این طرح منجر به افزایش تولیدات 

داخلی در بخش ماشین آالت معدنی شود.
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بانک و بيمه

 آغاز ثبت نام طرح
 آرامش ۱۴۰۱ بیمه کوثر

ثبت  نام طرح آرامش 1۴01 ویژه بازنشس��تگان 
و مس��تمری  بگیران تحت پوشش س��ابا برای 
بهره مندی از خدمات بیمه نامه درمان تکمیلی 
ش��رکت بیم��ه کوث��ر آغاز ش��د. به گ��زارش 
روابط عمومی و اعالم مدی��ر بیمه های درمان 
بیمه کوثر، متقاضیان واجد ش��رایط از 10 آبان 
ت��ا 10 آذر فرص��ت دارن��د از طری��ق تارنمای 
ش��رکت به نشانی kins.ir یا مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک ساتا در طرح آرامش 1۴01 
ثبت نام کنند. حسین عبدالوند افزود: افرادی که 
حضوری به دفاتر ساتا مراجعه می کنند باید اصل 
شناسنامه و کارت ملی سرپرست، آخرین برگه 
حقوقی سرپرس��ت و اصل و تصویر شناسنامه 
وکارت ملی افراد تحت تکفل و غیر تحت تکفل 

را همراه داشته باشند.

 ارتقای سطح دانش 
فنی و کاربردی در صنعت بیمه

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران 
ایران، تفاهم نامه ای به منظور ارتقای س��طح 
دانش فنی و کاربردی در صنعت بیمه کش��ور 
و اس��تفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های 
علمی، اقتصادی، اجرایی و توس��عه همکاری 
های همه جانبه فی مابین سندیکای بیمه گران 
ای��ران و انجمن مالی ای��ران امضا گردید. این 
تفاهم نامه با موضوع ارائه خدمات آموزش��ی و 
علمی و اجرای پروژه های پژوهشی و کاربردی 
در صنع��ت بیمه با عنایت ب��ه توانمندی های 
دوطرف با اهداف برگ��زاری دوره ها، همایش 
ها و کارگاه های آموزشی به صورت ملی و بین 
المللی ، انجام پروژه های پژوهشی و کاربردی 
در صنعت بیمه، برگزاری نشست های علمی و 
پژوهشی، همکاری در حوزه نشر، استفاده بهینه 
از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات آموزش��ی، 
علمی و پژوهش��ی، تبادل دان��ش و برقراری 
ارتباطات و تجارب علمی و س��ایر موضوعات 

مطرح شده در طول توافق منعقد گردید.

ارائه خدمات مناسب اولویت بانک 
ایران زمین است

مدیریت امور شعب اس��تان های مازندران، 
گلس��تان و س��منان یکی از مدیریت های 
فعال در ش��مال کشور است. این مدیریت با 
تعداد ۲۹ شعبه در منطقه کلیه خدمات بانکی 
و س��رویس های بانک��داری دیجیتال را به 
همشهریان ارائه می دهد. سید مهدی سلیم 
بهرامی مدیر شعب اس��تان های مازندران، 
گلس��تان و س��منان اولوی��ت بان��ک ایران 
زمی��ن را ارائه خدمات مناس��ب و با کیفیت 
به مش��تریان می داند و معتقد است روسای 
شعب باید به عنوان ناظر در اجرای دقیق این 
موضوع توس��ط کارکنان قدم بردارند. سلیم 
بهرامی در جمع روس��ا و معاونین شعب خود 
آموزش هم��کاران در حوزه بانکداری مدرن 
را ضروری دانس��ت و گفت: در دنیای امروز 
تکنول��وژی و فناوری حرف اول را می زند و 
ما نیز از این موضوع مستثنی نیستیم و باید 
با ارائه خدم��ات دیجیتال با کیفیت رضایت 

مشتریان را جلب کنیم.

رونمایی از نسل جدید سیستم نوبت 
دهی هوشمند توسط بانک ملی ایران

بان��ک ملی ایران از نس��ل جدید سیس��تم 
نوبت دهی هوش��مند در نظام بانکی کشور 
با مش��خصه بکارگی��ری فن��اوری اینترنت 
اشیاء رونمایی کرد. س��امانه هوشمند نوبت 
دهی پ��ارس تکنولوژی س��داد از ش��رکت 
ه��ای زیرمجموع��ه بان��ک ملی ای��ران با 
هدف بهینه س��ازی و مدیریت توان خدمت 
رس��انی سازمان به همه مشتریان و افزایش 
بهره وری درون س��ازمانی ایجاد شده است 
و بکارگی��ری فناوری اینترنت اش��یاء، ارایه 
خدمات هوش��مند نوبت دهی، ارایه خدمات 
بانکی به صورت غیرحضوری، ارایه گزارش 
ه��ای مدیریتی برخط و منعطف و اس��تفاده 
از نس��ل جدید سیستم نظرس��نجی از مهم 
ترین مش��خصات این محصول منحصر به 
فرد بانک ملی ایران است. دریافت نوبت به 
صورت غیرحضوری با استفاده از پیام رسان 
بله، نصب پنل نظرسنجی برای مشتریان و 
جمع آوری اطالعات و نظرات و جستجوی 
خل��وت ترین صف در نزدیکترین ش��عبه با 
توجه به خدمت درخواستی و مکان مشتری 
از دیگر مش��خصه های سیستم نوبت دهی 

هوشمند بانک ملی ایران است.

اخبار

 مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در اس��تان فارس با بیان اینکه شعب این 
بانک در اس��تان فارس در راستای توسعه 

نق��ش حمایتی خ��ود در حوزه س��المت 
نیز وارد ش��ده اند، گف��ت: طرح هایی برای 
حمای��ت از بیم��اران خ��اص ک��ه دارای 
مش��کالت مالی هس��تند ایجاد شده و در 
این راس��تا با متولیان امر سالمت جلسات 

متعددی برگزار کردیم.
»به��زاد ش��مس الدینی« با بی��ان اینکه 
مدیریت ش��عب بانک قرض الحسنه مهر 

ای��ران در اس��تان ف��ارس در زمینه منابع 
رتبه شش��م کش��ور را به خود اختصاص 
داده، گفت: در ۶ماهه نخست سال جاری 
منابع بانک در اس��تان فارس رشد حدوداً 
۵۶ درصدی داشته که ارزش آن 1۶هزار و 

۲1۵ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: طی ۶ ماه اول س��ال جاری در 
شعب اس��تان فارس تعداد ۳۶هزار و ۵۵1 

فق��ره وام به ارزش 1۶هزار و ۸۲۶ میلیارد 
ریال پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان فارس خاطرنشان ساخت: در سال 
جاری از سوی ش��عب استان فارس ۴1۶ 
فقره وام ازدواج به ارزش ۵۶۴هزار و ۷۳۲ 
میلیارد ریال، ۳۳0 فقره وام فرزندآوری به 
ارزش ۲۵ه��زار و ۷۲۳ میلیارد ریال، ۳۸۷ 

فقره وام کمیته ام��داد به ارزش ۳0۹هزار 
میلیارد ریال و ۹۸ فقره وام بهزیس��تی به 
ارزش ۵۲۳هزار میلیارد ریال به متقاضیان 

پرداخت شده است.
شمس الدینی اظهار داشت: در سال جاری 
در بخ��ش تس��هیالت ب��دون ضامن نیز 
1۷۲۳ فق��ره وام ب��ه ارزش ۲1۶ میلیارد 

ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

پرداخت هزینه های درمان بیماران نیازمند 

مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون: 

معاون تع��اون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعامل 
بانک توسعه تعاون با تعاونگران را مناسب دانست.

مهدی مس��کنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در جلس��ه ای با موضوع تعاونی های اعتبار در 
محل اندیشکده تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون 
به ویژه طی دوره های اخیر تعامل مناسبی با تعاونگران 
داش��ته اس��ت و این باتک در حل مشکالت تعاونی ها 
پیش��گام بوده اس��ت. وی افزود: برنامه این است مساله 
س��اماندهی تعاونی های اعتبار به نحو مناسبی صورت 
پذیرد و بانک توسعه تعاون نیز به عنوان نهاد توسعه ای و 
مالی بخش تعاون در فرآیند حمایت، ساماندهی و نظارت 
ب��ر تعاونی های اعتبار می تواند نق��ش موثری بر عهده 
گیرد. مسکنی خاطر نشان کرد: بسیاری از تشکل های 
تعاون��ی از جمله تعاونی های اعتب��ار بر مبنای مقبولیت 
در میان اقش��ار مردم مشغول فعالیت هستند و تجمیع 
س��رمایه های خرد بر مبنا و مکانیزم تعاون می تواند در 
طرح های مهم ملی از جمله طرح های ملی مسکن نقش 
تسهیلگرایانه ایفا نماید. محمد شیخ حسینی سرپرست 

بانک توسعه تعاون گفت: تعاونی های اعتبار در گروه های 
شغلی، مجامع محلی و اجتماعی در سراسر کشور حضور 
دارند و بسیاری از این تعاونی ها از جمله مشتریان بانک 
توس��عه تعاون محسوب می شوند و تالش شده است تا 

بهترین خدمات و پش��تیانی فناوری و ارائه خدمات وب 
س��رویس به این تعاونی ها ارائه گردد. وی افزود: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به عنوان دو 
ناظر اصلی بر فعالیت تعاونی های اعتبار مطرح هس��تند 

و پیشنهادهایی برای تس��هیل و پیشبرد این تعاونی ها 
مطرح گردیده است و حاضرین این جلسه و نیز اعضای 
کارگروه تخصصی بازار سرمایه، بانک و بیمه اتاق تعاون 
ایران بسته پیشنهادی در خصوص چارچوب ها، الزامات و 
روند فعالیت و نحوه نظارت بر تعاونی های اعتبار مطرح 
نموده اند و نقش شورای پول و اعتبار در اخذ تصمیمات 
و مصوبات برای نحوه فعالیت تعاونی های اعتبار تعیین 
کننده اس��ت. در این جلسه هاش��می مدیر کل توسعه 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد محمدی 
سرپرست مدیریت امور اعتباری، یونس کالنتری رئیس 
اداره کل امور مش��تریان و توسعه بازار، حمید بختیاری 
معاون طراحی و توسعه محصول اداره کل هوش کسب 
و کار و توس��عه محصول بانک توسعه تعاون، علی اکبر 
مظهری نماینده معاونت نظارت بانک مرکزی، مدیران 
عام��ل و نمایندگان تعاونی های اعتب��ار برخی ادارات و 
سازمان های دولتی و خصوصی، راییجی رییس اندیشکده 
تعاون و تعدادی از صاحب نظران حوزه تعاون مطالبی را 

در خصوص تعاونی های اعتبار ارائه دادند.

تعامل بانک توسعه تعاون با تعاونگران مناسب بوده است

“کارآفرین” حامی شرکت های دانش بنیان
حمایت از ش��رکت ه��ای دانش بنیان یکی 
از برنام��ه ه��ای اصلی بان��ک کارآفرین در 
س��ال های اخیر ب��وده و در این راس��تا نیز 
تفاه��م نامه های متعددی با دانش��گاه ها و 
ش��رکت های دانش بنیان امضا کرده است؛ 
به گونه ای ک��ه رییس صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی، بانک کارآفرین را بانک پیشرو 
در حمایت و تامین مالی شرکت های دانش 
بنیان نامیده است. این بانک در راستای یکی 
از اه��داف و برنامه های س��االنه خود، طی 

دو سال گذشته حمایت از شرکت های دانش 
بنیان را به صورت جدی در دس��تور کار خود 
قرار داده است. اعتقاد بانک کارآفرین بر این 
است که شرکت های دانش بنیان می توانند 
عقب ماندگی های گذشته در بخش فناوری 
را از میان بردارند؛ بنابراین با رویکرد حمایت 
از کارآفرینی و اشتغال زایی تفاهم نامه های 
متعددی را منعقد کرده است. به اعتقاد دکتر 
احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین، 
انعقاد قراردادهای متقابل همکاری و حمایت 

از ش��رکت های دانش بنیان موجب گذر از 
عقب ماندگی های کش��ور در حوزه نوآوری 
خواهد ش��د و بدون ش��ک مس��یر آینده و 
پیش روی کش��ور در دس��تان دانش بنیان 
هاس��ت. اعتقادی که در پیام س��االنه مقام 
معظم رهبری نیز به آن توجه خاص ش��ده 
و ب��ر اهمیت بیش از پی��ش حوزه فناوری و 
ش��رکت های دانش بنیان تاکید ش��ده است. 
مدیرعامل بانک کارآفرین حتی در برشمردن 
اهداف و اس��تراتژی های سال 1۴01 بانک 

نیز با اشاره به راهبرد اصلی بانک کارآفرین 
مبنی بر حمایت از حوزه های س��المت، غذا 
و ش��رکت های دانش بنیان بارها تاکید کرد 
که باید مبنای فعالیت ما نه حمایت شعاری 
که حمایت واقعی از ایده ها و ش��رکت هایی 
باش��د که می توانند کش��ور را در دنیا سرآمد 
کنند.به همین منظور برای تحقق اهدافمان 
در کنار صندوق نوآوری و ش��کوفایی به این 
مسیر ادامه خواهیم داد. به گونه ای که بنا به 
گفته علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و 

شکوفایی برای رفع بسیاری از مسائل کشور 
باید به سراغ توسعه اقتصاد دانش بنیان برویم 
و در این باره بانک ها می توانند نقش مهمی 
در هدایت جریان نقدینگی به س��مت تامین 
مالی نوآوری ایفا کنند. موضوعی که از دید 
فعاالن حوزه دانش بنی��ان نیز دور نمانده و 
چابکی و س��رعت در هم��کاری های بانک 
کارآفرین با این ش��رکت ها موجب ش��ده تا 
س��طح تعامل بانک و این شرکت ها افزایش 

یابد.

هر ۱۰ سال یکبار فرهنگ ها تغییر می کند
ظهیری گفت: متولیان فرهنگی باید در راستای مفهوم فراگیر 
زیس��ت عفیفانه کار کنند و با بیان آث��ار و فوائد آن بگویند 
این راه حفظ نس��ل طاهر از آمیختگی نسلی است. سیمای 
حقیقی حجاب حضور در لباسی است که زن با مدد آن بتواند 
بدون آسیب های روحی و روانی به انجام وظایف خود هّمت 
گمارد. از آنجا که اس��الم دینی اجتماعی است، از این رو بر 
هر فردی این مسئولیت نهاده شده تا با رعایت حجاب، مانع 
از برانگیخته ش��دن شهوت جنسی در جامعه شود و جامعه 
از فساد محفوظ بماند. حجاب به عنوان یکی از اصلی ترین 
شعائر دینی اثرات مثبت فراوانی بر زندگی اجتماعی از جمله: 
اس��تواری اجتماع، سالمت نسل، فراهم نشدن زمینه گناه، 
کاهش فساد و آرامش اجتماعی و… می گذارد. و پیامدهای 
فراوان��ی را بر جامعه از جمله: به ه��در نرفتن نیروی کار و 
فعالّیت در جامعه، گس��ترش پیدا نکردن تهمت و سوءظن 
در جامعه، کاهش فساد اخالقی، کم شدن آمار طالق و… 
دارد. بر همین اساس برای واکاوی مسئله حجاب در سالمت 
بهداش��ت روان جامعه ب��ا دکتر معصومه ظهی��ری معاون 
فرهنگی تبلیغ��ی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

کشور به گفتگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:
فلسفهرعایتحجابچیست؟ ���

حجاب و عفاف از سه منظر فردی، شرعی و اجتماعی قابل 
بحث و بررسی است؛ هر کدام از این موارد با زیست عفیفانه 
باید به صورت جداگانه مورد بررس��ی قرار گیرد. در بحث 
ش��رعی، حجاب یک امر الهی است که توسط پیامبر اکرم 
)ص( به جامعه بش��ری ابالغ ش��د. یعنی در خصوص امر 
حجاب آیه نازل و ذیل آیه روایاتی نیز بیان شد و همچنین 
ع��الوه بر آن عملکرد و س��یره اولیای الهی نیز مبین این 
مهم بوده اس��ت. بنابرای��ن در گزاره های تاریخی مبنی بر 
اینکه حجاب یک امر واجب ش��رعی است مستمر به آن 
تاکید شده است. بحث فردی حجاب این است که حجاب 
ی��ک امر انتخابی بوده و افراد آن را انتخاب می کنند. برای 
مثال نماز بر عموم مسلمانان واجب است اما در عین حال 

بر هر فرد مس��لمانی واجب بوده و اینگونه نیست که اگر 
کس��ی نماز اقامه کند این فریضه از دیگری س��اقط شود. 
پس حجاب یک امر فردی بوده و هر انس��انی باید زیست 
عفیفانه و مراتب حد شرعی و فردی آن را رعایت کند. بر 
اساس مطالب گفته ش��ده هر امری که فردی شد نیاز به 
آم��وزش دارد و می طلبد قانون این امر ف��ردی را به افراد 
جامعه یادآور شود، همچنین باید فضا به گونه ای مهیا باشد 
که افراد بتوانند مدل زیس��ت عفیفانه را رعایت کنند برای 
مث��ال در ادارات فضا باید به گونه ای مهیا باش��د که افراد 
جامعه به رغم اینکه به حجاب باور و اعتقاد دارند بتوانند آن 

را در محیط کار عملیاتی کنند.
ب�اتوجهبهاجتماعیبودنامرحجاببفرمائیدرعایت ���
آنچهآثاروپیامدیدرسالمماندنروحوروانجامعهایفا

میکند؟
عرص��ه اجتماعی حجاب نیز دو جنبه دارد نخس��ت بحث 
آثار عفاف و حجاب در تعامالت اجتماعی است. پوشش و 
حجاب یک امر اجتماعی است و فرد باید این باور را داشته 
باش��د که در جامعه باید با حجاب حاضر شود اما در بحث 
ف��ردی چه فرد بپذیرد و چه نپذی��رد که حجاب را رعایت 
کند و نکند این مس��اله بین خودش و خداست برای مثال 
اگر فردی در محیط تعامالت فردی حجاب را رعایت نکند 
عقاب و پاداش و آثار آن برای فرد اس��ت اما زمانی که این 
فرد در جامعه حاضر می شود دیگر نمی توان گفت آیا او به 
این باور رسیده است که حدود پوشش را رعایت کند یا خیر؟ 
چرا که اینجا حجاب جنبه اجتماعی پیدا می کند. بخش دوم 
امر اجتماعی حجاب این است که حجاب در جامعه چه آثار 
و فوائدی دارد در مطالب قبلی گفته ش��د باید زمینه فراهم 
باشد اینجا نیز این مهم تصدیق می کند و باید زمینه آنکه 
بخشی به الزامات قانونی و بخشی هم به تسهیالت قانونی 
مربوط می شود، فراهم شود. برای مثال امکانات جامعه باید 
به گونه ای فراهم باشد که افراد به اختالط، بدپوشی، آزار و 
اذیت مبتال نشوند. زیرا اسالم می گوید چادرهای سراسری 

یا جلباب خود را جلو بکشید تا هم دیده نشوید و هم مورد 
آزار و اذیت قرار نگیری��د. زمینه اجرای این مهم را قانون، 
قان��ون گ��ذار و حاکمیت می توانند فراه��م کنند تا جامعه 
جامعه ای کم تنش، بی اضطراب و دارای امنیت روانی باشد. 
البته بح��ث اجتماعی حجاب وجوه مختلفی دارد یکی آن 
است که همه متولیان امر فرهنگی و حکمرانی باید جامعه 
را آرام نگاه دارند برای مثال با ش��روع ماه مبارک رمضان 
در جامعه اسالمی سعی می ش��ود تحریک ذائقه مردم به 
غذا کم شود بر همین اساس رستوران ها در ساعات روز به 
پخت غذا اقدام نمی کنند یا بوی کباب از کوی و برزن بلند 
نمی شود حتی ساعات کاری تغییر پیدا می کند تا استراحت 
مردم روزه دارد تسهیل پیدا کند. این همان فضای عمومی 
جامعه اس��ت. بنابراین در فضای عمومی فرهنگی جامعه 
اس��المی تحریک افراد بر اساس فطرت طبیعی دو جنس 

باید به حداقل برسد.
وظیفهمتولیانفرهنگیدراینزمینهچیست؟ ���

متولیان فرهنگی موظف هستند تنش را در جامعه کاهش 
دهند تا افراد جامعه دچار مشکالت روحی نشوند و امنیت 
روانی در جامعه حاکم باش��د ب��ه گونه ای که رفت و آمدها 
راحت انجام ش��ود و تن��ش و نزاعی رخ ندهد از جمله این 

تحریک ها تحریک های غریزی و جنسی در جامعه است 
که باید به حداقل برس��د تا آرامش روحی و روانی جامعه با 
قرار گرفتن دو جنس مخالف در کنار هم تضمین شود. نکته 
دیگر تعامل بین انتخاب افراد با تعامالت اجتماعی اس��ت 
حریم خصوصی هر فرد ازدواج اس��ت مرد و زن می توانند 
قانونی و شرعی در کنار هم زندگی کنند و نمی توان گفت 
اگر انسان به نیاز غریزی جنسی رسید می تواند با هرکسی 
و یا هر جایی غریزه جنس��ی خود را ارضاع کند این امر نه 
تنها در اس��الم بلکه در همه ادیان به آن تاکید شده است. 
برای همین الزم است افراد جامعه به حریم خانواده ها احترام 
بگذارند و هیچ زنی حق ندارد به مرد دیگری و هیچ مردی 
حق ندارد به زن دیگری چشم طمع داشته باشد اگر کسی 
ای��ن حدود را رعایت نکند حقوق خانوادگی ش��هروندی را 
رعایت نکرده و به حقوق خانوادگی شهروندی افراد دست 
درازی کرده اس��ت. خانواده حریم ش��خصی و خصوصی 
افراد جامعه است و کسی حق ندارد با تحریکات اجتماعی 
خودش را عرضه کند زمانی که افراد خود را به صورت آزاد 
در عرصه اجتماع عرضه می کنند در اصل حقوق شهروندی 
را رعایت نکرده و به دیگری این پیام را می دهند که آنها هم 
می توانند انتخاب آزاد داشته باشند و با هر فرد و نوع پوشش 

و آرایش��ی که لذت می برند می توانند ارتباط داشته باشند. 
محدود کردن و سوق دادن لذت های غریزی به خصوص 
لذت های جنسی قانون مند است و متولیان فرهنگی از آن 
به عنوان تربیت جنسی یاد می کنند؛ یعنی اینکه انسان بداند 
خود کنترلی و خود مراقبتی داشته باشد و در مسیر خودش 
از آن استفاده کند ولی در جامعه ای که برهنگی و عریانی 
و عرض��ه آزاد وجود دارد این تجاوز ب��ه حقوق خانوادگی 
دیگران محس��وب می ش��ود در چنین جامعه ای شهروند 
احس��اس می کند آن فضای خصوصی خ��ودش را ندارد، 
اینکه می گویند عادت می شود دروغ است، آمارهای جهانی 
در خصوص تجاوز به عنف و متوسط ارتباط یک مرد با زنان 
در جامعه غربی را ۵0 نفر اعالم می کند. این ارتباط ممکن 
است به ارتباط جنسی خاص منجر و یا نه ممکن است در 
حد لذت بردن از یک رابطه عادی باشد. بر این اساس این 
عادی س��ازی به معنای آنکه جنس مخالف نسبت به هم 
تحریک نمی شوند نه ممکن و نه خوب است. ممکن نیست 
چون آمار نش��ان می دهد کسانی که در ساحل با یکدیگر 
برهنه می ش��وند و یکدیگر را مشاهده می کنند شاید با 10 
نفر اول تحریک نش��ود اما امکان دارد یازدهمین فرد، او را 
تحریک کند از این رو غریزه یک امر فطری و طبیعی در 
وجود انسان اس��ت و با شعار عادی سازی نمی توان گفت 
این امر فطری عادی می ش��ود. اما اگر گفته ش��ود ما یک 
جامعه را به قدری به آستانه ارضاء می رسانیم که افراد نسبت 
به یکدیگر بی تفاوت ش��وند این امر انحراف جنسی ایجاد 
می کند چیزی که غرب به آن مبتال شده است. مقصود از 
انحراف جنسی آن است که افراد مبتال تمایل به هم جنس، 
حی��وان و … پیدا و بیمار گونه امیال جنس��ی خود را ابراز 
می کنند چون آنان به ارضای بی رویه حداکثری رسیده اند. 
رقبت به جنس مخالف آن هم در یک فضای متعادل یک 
امر عادی اس��ت و یکی از آثار حجاب آن اس��ت که رقبت 
این دو جنس در مجرای طبیعی سوق پیدا کند و تاکید دارد 
که این رقبت باید باشد و این دو یکدیگر را دوست داشته 

و نسبت به هم عالقه داشته باشند مراد از این عالقه یعنی 
اینکه زن نسبت به قدرت و مدیریت مرد عالقمند شود و 
مرد نس��بت به جمال، کمال و … زن عالقه پیدا کند. با 
توجه به مطالب بیان شده نتیجه می گیریم که جامعه نباید 
حاالت فطری و طبیعی غریزی را از دست بدهد و در عین 
حال نباید به انحراف کشیده شود بنابراین اشباع بی رویه در 

این زمینه سبب انحراف جنسی جامعه می شود.
کارکردفرهنگیمتولیانفرهنگیرادراینزمینهچگونه ���

ارزیابیمیکنید؟
بسیاری از مباحث فرهنگی نیاز به چند مرحله اقدام عملی 
دارد نخس��ت مفهوم سازی است روی یک مفهوم جامعه 
باید به صورت فراگیر کار شود تا روی آن باور عمومی ایجاد 
شود به گونه ای که همه نسبت به آن فضای ذهنی مشترک 
داشته باشند. بنابراین مفهوم حیا و عفاف و پاکدامنی باید از 
سنین کودکی به هر دو جنس آموزش داده شود و این امر 
باید به تدریج صورت بپذیرد. اقدام دوم فرهنگ سازی است 
یعنی یک فرهنگ مش��ترکی که همه به آن باور برسند. 
از این رو متولیان فرهنگی باید در راس��تای مفهوم فراگیر 
زیس��ت عفیفانه کار کنند و آثار و فواید آن را بیان کنند و 
بگویند اگر افراد جامعه زیس��ت عفیفانه داشته باشند نسل 
آنان از آمیختی نس��لی در امان می مانند چرا که در آرامش 
و طهارت نس��لی جامعه ش��اهد همجنس گرایی، ارتباط 
نامشروع، خانه بدون ازدواج و …نخواهد بود. هر 10 سال 
یکبار فرهنگ ها تغییر می کند برای همین الزم است در این 
زمینه موج آفرینی مثبت در جامعه صورت بپذیرد متأسفانه 
امروز این فرهنگ موج آفرینی مثبت ضعیف است در حالی 
که اگر قوی صورت می گرفت جامعه در مسیر رشد و تکامل 
و هم بستگی فرهنگی قرار داشت و شاهد یک وحدت روبه 
فرهنگی در جامعه بودیم در این صورت سالمت و صیانت 
فرهنگی در جامعه تضمین می شود هم اکنون ما صیانت 
فرهنگ��ی نداریم که هر کس��ی می تواند از دیوار فرهنگی 

کشور باال برود تا فرهنگ ما را تغییر دهد.

عوامل تغییر ذائقه نسل جدید نسبت به حجاب؛
فرهنگی
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بين الملل

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، سناریوها و آرای سرنوشت ساز عرب تبارها
بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از صبح امروز در شرایطی آغاز شده که برآوردهای حاصل 
از آخرین نظرسنجی ها از نقش سرنوشت ساز عرب تباران ساکن در فلسطین اشغالی در تعیین نتیجه نهایی این 
انتخابات حکایت دارد. امروز 1 نوامبر ۲0۲۲، ساکنین سرزمین های اشغالی برای پنجمین بار در ۴ سال گذشته 
امروز پای صندوق های رای می روند تا تک اسم حزب انتخابی شان را به صندوق بیاندازند تا سهم هر فهرست 
انتخاباتی از کرسی های کنست مشخص شود. این بی ثباتی عجیب سیاسی و نتیجه بخش نبودن انتخابات های 
پیش��ین، به مولفه نخست تاثیرگذار بر سیاست داخلی رژیم صهیونیس��تی تبدیل شده است. اما این تکرارهای 
انتخاباتی که نشان دهنده بی ثباتی سیاسی رژیم صهیونیستی است از کجا شروع شد؟ ۹ آوریل ۲01۹، ۷ سپتامبر 
۲01۹ و ۲ مارس ۲0۲0، ۲۳ مارس ۲0۲1، چهار انتخابات پیاپی ای بود که برگزار شد تا اینکه باالخره مخالفان 
نتانیاهو، یا به تعبیر دقیق تری احزابی که حاضر به ائتالف با نتانیاهو نبودند، علی رغم در اختیار داشتن اکثریت 
)بیش از ۶0 کرسی از 1۲0( توانستند ائتالفی برای شکل گیری کابینه تشکیل دهند. ذکر این نکته هم مهم است 
که در تمام این مدت و تکرارهای انتخاباتی، نتانیاهو نخست وزیر باقی می ماند و این یک برد حداقلی بود. نفتالی 
بنت و الپید با تشکیل ائتالفی عجیب از مخالفان نتانیاهو )از اعراب تا راست تندرو( باالخره توانستند تکرارهای 
انتخاباتی را متوقف کنند و در مارس ۲0۲1 کابینه تشکیل دهند و نتانیاهو را بعد از حدود 1۲ سال نخست وزیری 
پیاپی از قدرت برکنار کنند. اما کابینه ائتالفی الپید و نفتالی بنت، همانطوری که پیش بینی می شد چندان طوالنی 
نشد و کمتر از 1۳ ماه عمر کرد و به دلیل اختالفات داخلی مجبور به انحالل شد تا دوباره برای تعیین اعضای 
پارلمان و کابینه جدید، انتخابات برگزار شود. با انحالل کابینه الپید و نفتالی بنت که با کناره گیری بنت از سیاست 
و جایگزین شدن الپید به جای او در کرسی نخست وزیری همراه شد، رقابت احزاب و لیست های انتخاباتی بار 
دیگر در ۳ ماه اخیر در جریان بود. همانگونه که می دانید، کابینه از ائتالف اکثریت احزاب پارلمان تشکیل می شود. 
لذا عالوه بر احزاب، آنچه مهم است، مجموع کرسی های یک بلوک یا جریان است که بتواند با ائتالف و توافق 
بر سر تقسیم وزارت خانه ها، کابینه را تشکیل دهند. با توجه به 1۲0 کرسی بودن پارلمان، کابینه از آن ائتالفی 
است که بتواند اکثریت )حداقل ۶1 کرسی( را در اختیار داشته باشد. اگر چنین اتفاقی از سوی هیچ جریانی رخ 
ندهد، نخست وزیر پیشین به صورت موقت تا انتخابات بعدی )بین ۴ تا ۶ ماه بعد( در صدر دولت باقی خواهد ماند. 
درست مانند اتفاقی که برای نتانیاهو رخ داد. علی رغم فروپاشی ائتالف کابینه نتانیاهو در دسامبر ۲01۸، با اینکه 
لیکود و نتانیاهو موفق به ائتالف سازی اکثریت نبود اما به لطف ناتوانی رقبا در ائتالف سازی، ۴ انتخابات یعنی تا 
مارس ۲0۲1 بر کرسی نخست وزیری باقی ماند. لذا در این انتخابات آنچه مهم است، توانایی لیکود و نتانیاهو و 
اصطالحا راست گرایان اسرائیل بر شکل دادن ائتالف اکثریت است، در غیر این صورت الپید نخست وزیر باقی 
خواهد ماند، یا با شکل دادن کابینه جدید یا در حالت حرکت به سوی انتخابات پپاپی ششم. لذا آنچه مهم است 
جمع کرسی های طرفین انتخابات که اصطالحا راست و چپ می گویند، است. براساس نظرسنجی های منتشر 
شده از شبکه های 1۲ و 1۳ و کان رژیم صهیونیستی احتماال موافقان نتانیاهو ۶0 کرسی، مخالفان نتانیاهو با 
رهبری الپید ۵۶ کرسی و ۴ کرسی هم به حزب متحد عربی خواهد رسید که فعال قصد ائتالف با هیچ طرفی 
را ندارند. لیکود به رهبری بنیامین  نتانیاهو ۳1 کرسی، صهیونیسم مذهبی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصالئل 
اصموطریچ 1۴ کرس��ی، ش��اص به رهبری آریه درعی ۸ کرسی و یهودیت متحد توراه به رهبری مشه گفنی ۷ 
کرسی در جبهه مقابل ائتالف الپید یا جریان ضد نتانیاهو و همراه کابینه کنونی عبارت اند از: یش عتید به رهبری 
یائیر  الپید ۲۴ کرسی، اردوگاه دولت به رهبری بنی  گانتس 11 کرسی، اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور  لیبرمن 
۶ کرس��ی، کارگر به رهبری مرآو میخائیلی ۶ کرس��ی، مرتص به رهبری زاهاواه گال-اون ۵ کرسی و رعم به 
رهبری منصور عباس ۴ کرسی. در این میان جریان عربی موسوم به »فهرست مشترک عربی« به رهبری ایمن 
عوده و احمد طیبی ۴ کرسی دارد که پیش بینی می شود وارد هیچ ائتالفی نشود. اما آنچه در سناریوهای روی 
کاغذ ممکن است رخ دهد، بیش از تعداد انگشتان یک دست است. برخی از آنها مانند ائتالف نتانیاهو و گانتس یا 
ائتالف الپید با حزب متحد عربی یا برخی خروجی های لیکود است. )اینجا بیشتر بخوانید( اما واقعیت آن است که 
سناریوهایی روی کاغذ در شرایط کنونی کمی دور از انتظار تحقق در واقعیت اند. لذا برای اینکه پیش بینی کنیم 
انتخابات چه خواهد شد، به این سوال پاسخ دهیم که آیا نتانیاهو می تواند ائتالف تشکیل دهد یا خیر؟ پاسخ به 
این سوال ما را به ۲ سناریو محتمل و نزدیک تر به واقعیت می رساند: نخست بازگشت نتانیاهو به قدرت یا تحقق 
سناریو دوم یعنی حرکت به سوی انتخابات ششم. پس از آنکه جریان های اعراب اسرائیلی در انتخابات پیشین در 
لیستی واحد توانستند کرسی کسب کنند و با رای مثبت اما عدم حضور در کابینه نفتالی بنت و الپید، بن بست 
سیاسی را پایان دادند، شکاف و اختالف در احزاب عربی آغاز شد. نارضایتی بدنه عربی باالخص پس از نبرد سیف 

القدس )شمشیر قدس( ۲0۲1 موجب شد احزاب این بار با ۳ فهرست جداگانه در انتخابات شرکت کنند.

 سهم گیاهان دارویی
 از تولید ناخالص داخلی

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: بررس��ی ها نش��ان 
می دهد گیاهان دارویی تا دو درصد تولید ناخالص 
داخلی کشور را از آن خود کند. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، جواد س��اداتی نژاد ام��روز در افتتاحیه 
شش��مین نمایشگاه و جش��نواره گیاهان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب س��نتی که در مصلی 
تهران برگزار شد، عنوان کرد: جهاد کشاورزی در 
معاونت باغبانی به ح��وزه گیاهان دارویی دفتری 
را اختص��اص داده و در این حوزه فعالیت می کند. 
وی ب��ا بیان اینکه طب س��نتی و گیاهان دارویی 
یک رش��ته بین حوزه ای است، گفت: وزارت جهاد 
کش��اورزی، بهداش��ت، صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت عل��وم، معاونت علمی و فن��اوری در حوزه 
گیاهان دارویی می توانن��د نقش مؤثری ایفا کنند 
که ب��ه صورت کل��ی نقش هماهنگ��ی بین این 
وزارتخانه ها معاونت علمی است تا اتفاقات خوبی 
در ای��ن ح��وزه رخ دهد. وی با بی��ان اینکه حوزه 
گیاهان دارویی از ظرفیت باالیی در حوزه اشتغال 
در دنی��ا برخوردار اس��ت، گفت: بی��ش از دو هزار 
گونه گیاهی دارویی مناس��ب در کش��ور داریم که 
نتوانسته ایم روی بعضی از آنها کاری انجام دهیم 

اما همچنان این ظرفیت وجود دارد. 

مراسم گراميداشت شهيد آرمان علی وردی عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )۲۰۷(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َو َهْب لِي ِم��ْن لَُدنَْک َرْحَمًة َو َفَرجًا 
َهنِیئًا، و از جانب خودت، رحمت و گشایشی گوارا به 
من ببخش؛ هرچه لدنی باش��د سراس��ر نور و خیر و 
برکت اس��ت؛ همچنان که علم لدنی داریم و خداوند 
به بندگان صالح و برگزی��ده عنایت می کند رحمت 
لدنی و فرج لدنی هم داریم و باید از خداوند خواست 
در اینج��ا هم می گویم خدایا از جانت خودت به من 

هبه کن، هدیه کن، یعنی من دستم خالیست، عملی 
ن��دارم، دلیلی نیس��ت جز رحمت تو، خدایا از س��وی 
خودت، از س��مت رحمت خودت، به من بچشان یک 
رحمتی را، یک گشایش��ی را. در قرآن عزیز، این نوع 
تقاضا، تقاضای راس��خان در علم است که این چنین 
بلند از خدای متعال درخواست می کنند. »َربَّنا ال ُتِزغ 
 » ُقلوبَن��ا بَعَد إِذ َهَدیَتنا َوَهب لَن��ا ِمن لَُدنَک َرحَمًة
راس��خان در علم چون علمش��ان لدنی است، اینجا 

هم که درخواس��ت می کنند رحمت را هم لدنی می 
خواهند از خدا. انس��ان هم خوب اس��ت وقتی با خدا 
حرف میزند، از خدا چیزهای بزرگ بخواهد. رحمت، 
خوب اس��ت، لد نیش خوب اس��ت. علم خوب است، 
لدنیش خوب اس��ت. فرج خوب است، لدنیش خوب 
است. گش��ایش گوارا یعنی فرج و گشایشی که غیر 
قابل برگش��ت باش��د ب��دون من��ت و آرامش بخش 

باشد.
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سخنگوی دولت گفت: اجتماع پرشور مردم در اعتراض به اغتشاشات 
و آشوب افکنی ها و تشییع شهدا، نشان می دهد مردم مخالف تجزیه 
طلبی هس��تند. به گزارش »عصر ایرانی��ان«، علی بهادری جهرمی 
س��خنگوی دولت پیش از ظهر امروز )س��ه شنبه( در نشست خبری 
با اصحاب رسانه ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه 
تروریس��تی شهر شیراز و سایر درگذشتگان در این ایام که به واسطه 
آشوب ها جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: ان شاءاهلل با برگشت 
آرامش به کش��ور دیگر ش��اهد چنین حوادثی نباشیم. اجتماع پرشور 
مردم در اعتراض به اغتشاش��ات و آش��وب افکنی ها و تشییع شهدا 
نشان می دهد مردم مخالف تجزیه طلبی هستند و دست رد زدند به 
تالش های دشمن در همه زمینه ها. مردم نشان دادند اجازه موفقیت به 
این جریان های تجزیه طلبانه و فتنه انگیزانه نمی دهند. وی همچنین با 
تبریک نزدیک شدن به ایام مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز 
عنوان کرد: با توجه به اینکه شعار امسال حمایت از تولید و اشتغال بوده 
و شعار دولت سیزدهم نیز حمایت از کسب و کار بوده است، موفقیت 
در ح��وزه تولید می تواند در نهایت منجر به افزایش رفاه مردم ش��ود. 
توجه به شاخص های تولیدی بسیار اهمیت دارد. تولید ناخالص داخلی 
ما در سه ماهه اول رشد 1/۳ دهم درصدی را نشان می دهد و از همین 
میزان رش��د ما در بخش صنعت 1/۵ دهم درصدی را نشان می دهد. 
س��خنگوی دولت بیان کرد: ما باید سیر رشد را با وضعیت رکود رشد 
در دوره گذشته مقایسه کنیم. در حوزه تجهیزات پزشکی در یک ماهه 
گذشته در تولید ۵00 محصول تجهیزات پزشکی ۲۵ درصد افزایش و 
صدور پروانه تولید داشتیم. در حوزه صنعت فوالد در پنج ماهه نخست 
با رش��د ۹/۹ دهم درصدی مواجه شدیم. محصوالت فوالدی هم در 
این بازه زمانی ۸ درصد رشد داشتند. در حوزه خودرو سازی تولید خودرو 
رش��د کامل داشته است و تقریباً خودرویی در انبارهای خودرو سازها 
وجود ندارد و تقریباً تولید به مرز 100 درصد رس��یده اس��ت. بهادری 
جهرمی خاطرنشان کرد: در صنعت کاغذ که دولت حرکت به سمت 
خودکفای��ی داده بود، برخی از کارخانه های کاغذس��ازی ما مجدد به 
چرخه کار برگشته و در پنج ماهه ابتدایی ۸/۶ دهم درصد رشد داشتیم . 
با توجه به سیاس��ت های اصالحی دولت، برنج در سال زراعی اخیر با 
افزایش ۲۵ درصدی و گندم افزایش ۳۷ درصدی داشته است. افزایش 
۶0 درصدی خرید تضمینی گندم نیز داشتیم. وی افزود: در حوزه برق، 
افزایش ۶ هزار مگاوات ظرفیت تولید در یک سال اخیر بی سابقه بوده 
است. همزمان اصالح الگو و قاچاق نیز صورت گرفته است. سخنگوی 
دول��ت در رابطه با انتصاب مع��اون اجرایی رئیس جمهور گفت: یک 

جوان دیگر به ترکیب هیئت دولت اضافه شد و آقای محسن منصوری 
استاندار تهران و دارای سابقه کار مدیریتی موفق با حکم رئیس جمهور 
به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب ش��دند. ایشان پیش از 
این در اس��تان تهران بودند و مس��یر خوبی که آقای مرتضوی ایجاد 
کردند با سرعت بیشتری توسط ایشان ادامه پیدا خواهد کرد. بهادری 
جهرم��ی در رابط��ه با موج مهاجرت و مدیری��ت دولت در این زمینه 
تصریح کرد: در پنج س��ال گذشته کشور فقط بیش از ۲ هزار و ۷00 
نخبه که از کشور خارج شده بودند به کشور بازگشتند و با سیاست های 
اتخاذ ش��ده موجی از بازگشت نخبگان هم شاهد بودیم. برای نمونه 
س��ید فرید معصومی یکی از این نخبگان بودند که در خارج از کشور 
تحصیل کردند و به کشور بازگشتند و در حادثه تروریستی شاهچراغ به 
شهادت رسیدند. وی اضافه کرد: این جوان ها که بازگشت داشتند باید 
الگوی جوانان باش��ند. برای تقویت حمایت از نخبگان و به کارگیری 
آن ها دولت مصوبات و اقدامات گس��ترده ای داش��ته است و بیش از 
10 هزار نفر از نخبگان علمی در حال همکاری با شرکت های دانش 
بنیان هس��تند تا منجر به نوآوری ها برای حل مشکالت کشور شود. 
شاهد افزایش چشمگیر در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز هستیم. 
سخنگوی دولت بیان کرد: تفاهم نامه ای برای بورسیه کردن نخبگان 
المپیادی منجر ش��د ۴۳ نفر از رتبه های برتر بتوانند در دانشگاه های 
علوم پایه ثبت نام و تحصیل کنند. همچنین مقرر شد دارندگان مدرک 
دکتری در حوزه مختلف کشور فعالیت کنند و حمایت مالی و علمی 
شوند. ۶ آیین نامه از قانون تولید جهش دانش بنیان نیز تصویب شده 
و به اجرا در آمده است. ان شاءاهلل با تدابیر اتخاذ شده مسیر مهاجرت 
نخبگان معکوس خواهد شد. بهادری جهرمی در رابطه با برنامه دولت 
برای حفظ امنیت کشور ادامه داد: یکی از راهبردهای دایمی دشمنان 
کش��ور به ویژه وقتی ناامید از پیشرفت های کشور می شوند حمایت 
از تروریس��ت ها و گروه های تکفیری بوده اس��ت. مسیر اخیر کشور، 
مسیر درمان مشکالت بوده است. وی افزود: وقتی دشمنان همیشه 
به اقدامات آشوب افکنانه و تروریستی و شبه تروریستی روی می آورند. 
مردم ایران نش��ان دادند با این اقدامات متحدتری و یکپارچه تر و در 
مس��یر حقانیت مصمم تر می شوند. بارها اعالم کردیم با این اقدامات 
خرابکارانه هیچ گونه مماشاتی نکرده و با همه مسببان و بانیان برخورد 

قاطع صورت خواهد گرفت. سخنگوی دولت در خصوص وعده اخیر 
وزیر اقتصاد برای حمایت از کسب و کار دیجیتال نیز گفت: کارگروه 
اقتصاد دیجیتال که پیش از این برای حمایت از کسب و کارهای فعال 
در فضای مجازی ایجاد ش��ده بود قباًل هم مصوباتی داش��ته و پیرو 
حوادث اخیر نیز مصوباتی داش��ته که اجازه دهید خودشان جزییات را 
اطالع رس��انی کنند. مصوبه نهایی و احتمااًل در مرحله ابالغ هستند. 
بهادری جهرمی در رابطه با آلودگی کالن شهرها و برنامه جامع دولت 
در ای��ن زمینه تصریح کرد: بیش از ۶0 حک��م در قانون هوای پاک 
برای حل بحران آلودگی هوا اجرا ش��ده و دولت در راس��تای سرعت 
بخشیدن به اجرای قوانین روی زمین مانده در این زمینه اهتمام داشت. 
۳ بخشنامه هم از سوی وزارت کشور صادر شده است و برنامه هایی 
مانند لزوم استاندارد سوخت در کشور و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر 
و از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده نیز از سوی دولت و وزارت 

صنعت و سایر نهادها صورت گرفته است.
اتوبوسدرآشوبهایاخیرآسیبدیدندودیگرقابلاستفاده ���۵۰

نیستند
وی اضافه کرد: در آشوب های اخیر بیش از ۵0 اتوبوس آسیب دیدند و 
دیگر قابل استفاده نیستند. در جلوگیری از انتشار گازهای آلوده قرارداد 
جم��ع آوری گازهای فلر در حال بهره برداری اس��ت و تمام اقدامات 
دولت به گونه ای اس��ت کهان ش��اءاهلل منجر به کاهش ش��یب این 
مشکالت شود. سخنگوی دولت در رابطه با علت کمبود دارو و تدبیر 
دولت برای کنترل این موضوع گفت: متاسفانه در ادوار مختلف شاهد 
س��ؤال مدیریت بودیم و در ایام اخیر هم کوتاهی هایی صورت گرفته 
بود و گزارشی از مجموعه های سیاست گذار و برنامه ریز دریافت شد و 
برخی مدعی بودند به دلیل آنفوالنزای زودرس و ترویج بیماری های از 
این دست این کمبود صورت گرفت و با دستور رئیس جمهور محموله 
جدید وارد کشور و در بازار توزیع شد و شرکت های تولید کننده نیز به 
صورت سه شیفته شروع به تولید داروها کردند. همچنین دستور داده 
شد گزارشی ارائه شود و جزییات امور در مجموعه های سیاست گذار و 
تولیدی مورد بررسی قرار گیرد تا تعارض منافع یا کوتاهی ها شناسایی 
شود. بهادری جهرمی در رابطه با اقدامات دولت در خصوص اقدامات 
مداخله جویانه برخی کش��ورها نیز گفت: سفرای کشورهای مداخله 

کننده احضار شدند و از طرف دیگر برای برخی اظهار نظرهای خالف 
قانون اقدامات حقوقی و قانونی صورت گرفته است. لیست تحریمی 
هم از سوی وزارت خارجه اعالم شده است و دولت تمام این موارد را از 
مراجع ذی صالح پیگیری خواهند کرد. وی در رابطه با اقدام وی برای 
سخن گفتن با دانش��جویان و مردم و برنامه دولت و وزرا برای ادامه 
این مسیر گفت: آغاز گر حضور در دانشگاه ها شخص رئیس جمهور 
بودند و ۶ مرتبه در دانشگاه های کشور حضور پیدا کردند و عالوه بر 
این جلسات متعددی با اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان را 
میزبانی کردند. همیش��ه هم به حضور همه سطوح برای بازنگری و 
شنیدن صدای اعتراض ها تاکید داشتند. سخنگوی دولت افزود: معاون 
اول در خوابگاه دانش��گاه ش��ریف حضور پیدا کردند. دولت با جدیت 
همین مس��یر را ادامه خواهد داد. استقبال خوبی از دانشگاه ها صورت 
گرفته و از مسئولین و شخصیت های مختلف دعوت شده است. برخی 
از نمایندگان مجلس نیز اعالم آمادگی کردند تا در دانش��گاه حضور 
پیدا کنند. بهادری جهرمی اضافه کرد: دانش��گاه به دلیل اینکه محل 
اصلی تولید قدرت کش��ور است دشمن روی آن تمرکز می کنند و به 
همین دلیل دولت ب��رای حضور در آن برنامه ریزی و تالش می کند. 
خانه های گفتگوی آزاد در دانش��گاه ها یک به یک فعال خواهد شد و 
محلی برای برگزاری این جلسات در سراسر کشور خواهد بود. وی در 
رابطه با دلیل تأخیر دولت برای تدوین الیحه بودجه و الیحه برنامه 
توسعه گفت: الیحه برنامه باید بر اساس سیاست های کلی تدوین و 
ابالغ شود و بالفاصله بعد از اعالم سیاست ها تدوین آن صورت گرفته 
و تاخیری وجود نداشته است. البته الیحه بودجه و الیحه توسعه هر 
دو به صورت همزمان در حال تنظیم هستند و پس از نهایی شدن هر 
کدام در ظرف قانونی آذر ماه ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت ضمن 
تشکر از نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: ان شاءاهلل حمایت اخیر مجلس منجر شود وزیر مربوطه 
با همت بیش��تر در راستای سرعت بخشیدن به اقدامات گام بردارند. 
بهادری جهرمی در رابطه با راهکارهای دولت برای مدیریت بازار ارز 
گفت: دولت اقدامات گس��ترده ای در این راستا انجام داده و در نتیجه 
ثبات نسبی در بازار ارز واقع شده است. نرخ دالر در کشورهای مختلف 
متفاوت شده و ارزیابی نرخ ارز در کشور باید با درنظر گرفتن این مورد 
باش��د. عرضه ارز در بازار نیما بیش از تقاضا ب��وده و ۲۵ میلیارد دالر 
عرضه ارز نیمایی صورت گرفته و نمادها روبل و ریال و متناسب سازی 
سند ارزی اتخاذ شده و همه آنها با جدیت ادامه دارد و خوشبختانه در 

وضعیت منابع ارزی قابل قبولی قرار داریم.

مردم مخالف تجزیه طلبی هستند
سخنگوی دولت:

ادامهازصفحهیک ���
...فضای بیرون از دانشگاه التهاب آفرینی کنند و در مجموع حق و نا حق در 
این مجموعه ها بهم آمیخته شده و شاید زمان ببرد که بشود تفکیک ها را با 
وضوح بیشتری در جلوی چشم همگان قرار داد. اکنون بدنه عمومی دانشگاه 
و دانشگاهیان مخالف التهاب آفرینی است، دانشگاه ها به دنبال فضای آرام 
برای تحصیل هستند. افرادی که حرف حق برای گفتن دارند، می دانند که از 
طریق کرسی های آزاد اندیشی و فضایی که در درون بخش های فرهنگی، 
آموزش��ی، تربیتی و حتی حزبی و جریانی در داخل دانش��گاه وجود دارد می 
توانند به طور ش��فاف، واضح و با کم��ال آزادی دیدگاه خود را مطرح کنند. 
دانشگاه های ایران مملو از آزادی و تحرک برای علم آموزی است جریانات 
اخیر که رخ داده نباید این فضا را مش��وش کند و وجوه بیرونی دانش��گاه در 
نزد افکار عمومی مخدوش شود، دانشگاه و دانشگاهیان افسران جنگ نرم 
هس��تند. دانشگاه های ایران محیطی مناسب برای تربیت نسل آینده است 
و آینده کش��ور در گرو همین آموزش ها و تربیت ها اس��ت. فضا و محیط 
دانشگاه توسط خود دانشگاه و دانشگاهیان مورد حفاظت و مراقبت است. به 
همین جهت در روزهای اخیر دانشجویان با دقت و با هوشیاری موضوعات 
و تحرکات و حتی شعارها رامورد بررسی قرار می دهند. نهضت عظیم نقش 
آفرینی اساتید دانشگاه ها در کشور تداوم خواهد داشت، اساتید دانشگاه های 
کشور در سال های گذش��ته توانسته اند باالترین سطوح علمی و آموزشی 
و پژوهش��ی را رقم بزنند اکنون هم اساتید دانشگاه ها که بنده یکی از آنها 
هس��تم بر این باورند که باید با نسل نو بیش��تر مذاکره کنیم و داشته های 
خ��ودی را برای آنها تش��ریح کنیم، نیازهای آینده کش��ور را تبیین کنیم و 
تحرکات و برنامه ریزی های دش��منان این س��رزمین را برای آنان تشریح 
کنیم. مطمئنا در روزهای آینده اساتید دانشگاه های کشور و دانشجویان اهل 
علم و تحصیل به بساطی که دشمنان برای ایجاد اغتشاش فراهم کرده اند 
خاتمه می دهند و این موضوع کامال مسلم است که دشمن در سطح جامعه 
شکست خورد، آرامش به جامعه بازگشته است آنها تالش می کنند از برخی 
نواقص کشور استفاده کنند و جریان نا امنی را تداوم بخشند، اما دانشگاه ها 
آرام است فضای مطالبه گری در دانشگاه ها روندی برای پیشرفت است و 

نبایدهیج کس فضای علم و تربیت را به فضای اغتشاش آلوده کند.

 فرار مالیاتی پزشکان
 زیر ذره بین کمیسیون اصل نود

ادامهازصفحهیک ���
...در این جلس��ه مقرر ش��د با توجه به بدون نتیجه ماندن مکاتبات سازمان 
امور مالیاتی با دولت و س��ازمان محیط زیس��ت در جهت تعیین معیارهای 
آالیندگی واحدهای صنعتی در جهت وصول عوارض سبز کمیسیون موضوع 
را ت��ا حصول نتیجه پیگیری کند. همچنین موضوع فرار مالیاتی پزش��کان 
و اخذ گزارش��ی در این حوزه نیز از س��وی کمیس��یون پیگیری ش��ود تا از 
طریق سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت اقدامات الزم انجام شود و در 
نهایت در خصوص فرار مالیاتی شرکت های سوری و کاغذی به  کمیسیون 
گزارش ارائه ش��ود.اقدامات نظارتی کمیسیون از سازمان امور مالیاتی ادامه 
دارد، پرونده نظارت از این س��ازمان در جهت اجرای قانون و تحقق عدالت 
مالیاتی و وصول درآمدهای قانونی و توجه به  سیاست های کلی برنامه هفتم 

در کمیسیون باز است.

مذاکرهبیشتربانسلنو
ضروریاست

آمری��کا در آخرین تیرهای ترکش برای تنفس مصنوعی به اغتشاش��ات در ایران و پس از 
اظهارات مداخله جویانه مقامات این کش��ور و اعمال تحریم ه��ا، به همراه آلبانی در تدارک 
نشستی غیررسمی در شورای امنیت به بهانه حمایت از زنان ایرانی است. از روزهای نخست 
اغتشاشات اخیر در داخل ایران به بهانه فوت مهسا امینی، آمریکا با تمام توان وارد میدان شد 
از اظهارنظرات مداخله جویانه مقامات این کشور تا حمایت علنی از اغتشاشگران و تهدید به 
تحریم و در نهایت اعمال تحریم های متعدد علیه مقامات و نهادهای ایرانی آن هم به بهانه 
حمایت از زن و حقوق بش��ر. این کش��ور این روزها هم به همراه آلبانی در تدارک برگزاری 
نشست غیررسمی در شورای امنیت است، نشستی که بنا بر اعالم رویترز »سرکوب مستمر 
زنان و دختر و اعضای گروه های قومیتی و مذهبی در ایران را برجسته خواهد کرد.« تالشی 
که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به آن واکنش نشان داد و ادعاهای آمریکا در حمایت 
از زن��ان ایرانی را فریبنده و فاقد حس��ن نیت خواند و اعالم کرد: براس��اس گزارش جامعه 

اطالعاتی ایران، آمریکا متهم ردیف اول اغتشاش��ات اس��ت. از سوی دیگر »ناصر کنعانی« 
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز دوشنبه نهم آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران 
در این باره گفت: این نشس��ت موس��وم به آریافرموال اس��ت که یک نشست غیررسمی در 
شورای امنیت است 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 جمهوری اسالمی 
ایران است و در ادامه فعالیت های مداخله جویانه مشخصاً دولت آمریکا در ارتباط با تحوالت 
داخلی ایران است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: متاسفانه امپراتوری رسانه ای دولت 
آمریکا در خدمت چنین هدفی همچنان به کار گرفته می ش��ود و با تحریف و وارونه نمایی 
حقایق مرتبط با ایران تالش می کنند فضای سیاسی را برای شکل گیری این نشست ها و 
رویکردهای سیاسی علیه ایران فراهم کنند و نکته جالب هم این است که از یکسری 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 خودشان در سالیان طوالنی گذشته و در شرایطی که 
مردم ایران و هموطنان آن ها و زنان و کودکان ایرانی در سخت ترین شرایط تحریم ها تحت 
تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا بودند و حتی تأمین واکسن برای شهروندان ایرانی 
در زمان شیوع کرونا به دلیل تحریم های یکجانبه دولت آمریکا مهیا نبود و حتی امکان تأمین 
پانس��مان ها برای کودکان پروانه ای ایران به دلیل تحریم های آمریکا فراهم نبود، این افراد 
معلوم الحال به ظاهر ایرانی هیچ صدای و موضعی در هیچ تریبونی نداشتند، االن قرار است از 
سوی دولت آمریکا به آن تریبون دعوت شده و علیه ایران از آن تریبون صحبت کنند. عالوه 
بر این نیز »امیرسعید ایروانی« سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به اعضای 
دائم و ناظر س��ازمان ملل، اعالم کرد که آمریکا صالحیت حقوقی، اخالقی و سیاسی برای 
برگزاری نشس��ت درباره شرایط داخلی ایران را ندارد و افزود: آمریکا با به راه انداختن جنگ 

روانی و عملیات فریب ادعا دارد که این جلسه هدفش حمایت از حقوق زنان ایران است. 

آخرین تیرهای ترکش آمریکا برای تنفس مصنوعی به اغتشاشات در ایران


