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 پیش بینی صادرات 121میلیارد دالری
 ایران در سال 2022

صندوق بین المللی پول از 10 شاخص کالن اقتصاد ایران گزارش داد

 اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود 
نه صرفا اغتشاش خیابانی
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سهم معامالت آپارتمان های لوکس و نیمه لوکس در 
مقایس��ه با هفت سال پیش که هنوز گرانی های بعد از 
س��ال ۱۳۹۶ در بازار مسکن ایجاد نشده بود، ۳ درصد 
افزایش یافته است.آمار و ارقام از همسو شدن تقاضای 
خرید نسبت به رشد قیمت ها در بازار مسکن شهر تهران 

حکایت دارد. مهرماه ۱۳۹۴ متوسط  قیمت هر...

 آپارتمان های الکچری
 همچنان مشتری دارند

علی رغم افزایش قيمت ها؛

 نخستین جام فصل استقالل
 با گلزنی بازیکن مازاد

همینصفحه

صفحه6

رفتار مداخله آمیز و حمایت آش��کار برخی دولت های 
غربی و آمریکا از برخی اغتشاش��ات اخیر ایران، اثبات 
کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در انجام هرگونه 
اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار 

نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد...

طراحی نقشه های مختلف توسط آمریکا 
و غرب برای ایجاد ناامنی در ایران

از آشوب تا سناریوهای کشته سازی؛

رئیسجمهور:
مسیر پیشرفت، عدالت و 
مقاومت را با قوت ادامه 

می دهیم

سالروز میالد امام حسن عسکری)ع( مبارک باد
سرمقاله

یادداشت

نقض حقوق بیماران ایرانی 
توسط آمریکایی ها

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

سیاستخارجیمجلس
اجرای  از  آمریکایی ه��ا 
دی��وان  موق��ت  ق��رار 
دادگس��تری  بین المللی 
و اعم��ال تحریم ه��ای 
مستمر علیه کشورمان خودداری کردند، 
کاخ سفید به ش��یوه ای خارج از موازین 
شناخته ش��ده بین المللی همانگونه که 
در تحریم ها موضوعات حقوق بش��ری 
و حقوق انس��ان ها را نادیده گرفته است، 
صرفاً بر اس��اس منافع سیاسی اقدامات 
تحریمی خ��ودش را پایه ریزی می کند. 
به عبارت��ی آمریکایی ه��ا در زمینه های 
مختلف این رویکرد خصمانه علیه ایران 
را محقق کرده و اکنون به عنوان کشور 
ناقض مقررات بی��ن المللی می توانیم از 

آنها شکایت کنیم؛ وزارت امور خارجه...
ادامهدرصفحه���2

1۳ آبان نماد استکبار ستیزی 
برای آزادی خواهان دنیا

یعقوبرضازاده ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
ب��دون ش��ک در ی��وم 
اهلل ۱۳ آب��ان هژمون��ی 
طاغوت در دنیا شکست، 
ک��ه ای��ن امر یک��ی از 
ویژگی های این مناس��بت در کشورمان 
است.حماس��ه س��یزدهم آب��ان موجب 
تقویت روحیه استبکارس��تیزی در میان 
ملت ایران شد، در واقع این اقدام موجب 
ش��د یکی از مراکز توطئه و جاسوسی در 
ایران و حتی منطقه از بین برود تا زمینه 
نفوذ بیگانگان بسته ش��ود.آمریکایی ها 
با گذش��ت بیش از چهار دهه از انقالب 
اس��المی هنوز هم درصدد آس��یب زدن 
به مردم ایران هس��تند، ش��اید آن روزها 
آمریکایی با آوردن ناوهای خود به خلیج 

فارس در پی تهدید کردن...
ادامهدرصفحه���2

نشریه آمریکایی »نشنال اینترست« در گزارشی با اشاره 
به قدرت حزب اهلل لبنان در فضای مجازی تاکید کرد که 
این جنبش در هنر راهبردهای نفوذ چندوجهی تبدیل به 
یک قدرت پیشگام شده است. نشریه آمریکایی »نشنال 
اینترست« امروز چهارش��نبه )۲ نوامبر( در مطلبی تاکید 
کرده که جنبش »حزب اهلل لبنان که جنگ های نامنظم را 
با روش های روان شناختی پیشرفته ترکیب می کند، در هنر 
راهبردهای نفوذ چندوجهی تبدیل به یک قدرت پیشگام« 
ش��ده اس��ت. طبق گزارش وبگاه ش��بکه »المیادین«، 
نش��ریه آمریکایی در این باره می نویسد: این قدرت نفوذ 
چندوجه��ی حزب اهلل را قادر می س��ازد تا منافع راهبردی 
را پیش برده و در عین حال از نبرد مس��تقیم با دشمنان 
نظامی خود نیز اجتناب کند. حزب اهلل موفق ش��د در هنر 
دیپلماسی عمومی نوعی انگیزه تسلط بر مردم عرب علیه 

واشنگتن ایجاد کند. این نشریه به نقل از »رون شلیفر« از 
دانشگاه آریل افزود: »روابط اسرائیل و حزب اهلل در سال 
۲۰۰۶ نمونه آش��کار جنگ روانی نامتقارن بود؛ که نشان 
می دهد چگونه یک حریف ضعیف تر می تواند زمین بازی 
را مس��اوی کند و ابتکار عمل را در مقابل حریف س��نتی 
خود به دست بگیرد«. نشنال اینترست در ادامه نوشت: از 
دیدگاه چشم انداز سیاسی اسرائیلی ها، ایران و متحدانش 
کس��انی هس��تند که تا حد زیادی در جنگ تصویر پیروز 
ش��ده اند؛ و این موضوع با تمرکز بر تکنیک های ارتباطی 
و روش های انتش��ار پیام اتفاق افت��اد و در نتیجه برتری 
قابل توجهی را به نس��بت حریف خود تضمین کرد. این 
نشریه آمریکایی گزارش داد که »شبکه تلویزیونی المنار 
)وابس��ته به حزب اهلل( ثابت کرده اس��ت که یک سالح 
اقناع جمعی تعیین کننده است«. نشریه آمریکایی نشنال 

اینترست خاطرنش��ان کرد که نفوذ حزب اهلل در اینترنت 
»به حدی از نبوغ رس��یده اس��ت که باعث می شود این 
جنبش در فضای مجازی وزن داشته باشد«. پیش از این 
رس��انه های رژیم موقت صهیونیستی اذعان کرده بودند 
ک��ه جنبش حزب اهلل در جریان مذاکرات غیر مس��تقیم 
ترسیم مرزها با این رژیم موفق شده است دستاوردهای 
مهمی به دست آورد. شبکه خبری المیادین به نقل از این 
رس��انه ها گزارش داده بود توافق مرزهای دریایی لبنان و 
فلسطین اشغالی، باعث تقویت جایگاه حزب اهلل در داخل 
لبنان خواهد شد. این رسانه ها همچنین اذعان کرده بودند: 
حزب اهلل بار دیگر ثابت کرد که می تواند با کمک قدرت 
نظامی خود، اهداف سیاسی و راهبردی خود را در منطقه و 
لبنان محقق کند و دیگر نمی توان این جنبش را تضعیف 

کرد یا در هم شکست.

 حزب اهلل در راهبردهای نفوذ چندوجهی تبدیل به یک قدرت شده است
نشنال اینترست:

سخنگوی کرملین به داستان س��رایی روزنامه آمریکایی 
مبنی بر این که عربس��تان سعودی اطالعاتی را با آمریکا 
به اشتراک گذاشته که حاکی از حمله قریب الوقوع ایران 
به اهدافی در داخل عربس��تان اس��ت، واکنش نشان داد. 
»دیمیتری پسکوف« س��خنگوی کاخ ریاست جمهوری 
روسیه در واکنش به داستان سرایی روزنامه آمریکایی مبنی 
بر این که عربستان سعودی اطالعاتی را با آمریکا به اشتراک 
گذاشته که حاکی از حمله قریب الوقوع ایران به اهدافی در 
داخل عربستان اس��ت، گفت نمی داند این گمانه زنی ها از 
کجا نشأت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
پس��کوف چهارش��نبه )دوم نوامب��ر( گفت: مس��کو هیچ 
اطالعاتی درباره حمله احتمالی ایران به عربستان سعودی 
و س��ایر کش��ورها ندارد. وی اظهار داشت: ما اصال چنین 
اطالعاتی نداریم، و نمی دانیم این گمانه زنی ها از کجا آمده 

است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال سه شنبه در 
مقاله ای مدعی ش��د که عربستان سعودی اطالعاتی را با 
آمریکا به اشتراک گذاشته که حاکی از حمله قریب الوقوع 
ایران به اهدافی در داخل عربس��تان س��عودی اس��ت. بر 
اس��اس این ادعای جدید، ارتش آمریکا و دیگر نیروها در 
منطقه غرب آس��یا، سطح آماده باش را افزایش داده اند. در 
همین زمینه »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
عصر سه شنبه در کنفرانس خبری خود در پاسخ به سوالی 
در این باره که آیا به شهروندان آمریکایی درباره این تهدید 
قریب الوقوع در عربستان سعودی اطالع داده شده، گفت: 
»من از هیچگونه هش��دار کنسولی اطالعی ندارم«. یک 
سخنگوی کاخ سفید اما سه شنبه )اول نوامبر( مدعی شد 
واش��نگتن نگران تهدیدات ایران علیه عربستان سعودی 
اس��ت و در صورت لزوم در پاس��خگویی درنگ نخواهد 

کرد. این سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مدعی 
شد: ما نگران این تهدید تصویر شده )توسط وال استریت 
ژورنال( هستیم و از طریق کانال های نظامی و اطالعاتی 
با سعودی ها در تماس دائمی باقی می مانیم. برای اقدام در 
دفاع از منافع خود و شرکایمان در منطقه تردید نخواهیم 
کرد. مقاله ادعایی این روزنامه آمریکایی در زمانی مطرح 
ش��ده که روابط ریاض و واشنگتن طی هفته های گذشته 
ب��ه دلیل تصمیم اوپک پالس ب��رای کاهش دو میلیون 
بش��که ای تولید نفت به تیرگی گراییده است. اوایل اکتبر 
بود که س��ازمان اوپک پالس اعالم کرد تولید نفت خود 
را کاه��ش می دهد. در پی اع��الم این تصمیم، جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی ان ان گفت 
این اقدام پیامدهایی برای روابط واشنگتن و ریاض خواهد 

داشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران مسیر 
پیش��رفت، عدالت و مقاومت را با ق��وت ادامه خواهد داد، 
گفت: تالش ب��رای بی ثبات ک��ردن ای��ران، جلوه هایی 
از عصبانیت و اس��تیصال دش��من از تحقق اهدافش در 
ایران و منطقه اس��ت. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور کش��ورمان ظهر امروز چهارشنبه در دیدار فیصل 
مق��داد وزیر امور خارجه س��وریه با تأکید بر لزوم پیگیری 
مجدانه و اجرای کامل توافقات دو کشور، گفت: سوریه با 
پشت سر گذاشتن چند سال بحران و درگیری و شکست 
دشمنان خود، امروز در جایگاهی قرار دارد که با تمرکز بر 
همکاری های اقتص��ادی، روابط راهبردی خود با ایران را 

وارد عرصه های جدید کن��د. رئیس جمهور با بیان اینکه 
همان کسانی که سوریه را درگیر بحران کردند، در تالش 
هس��تند تا علیه جمهوری اسالمی ایران نیز فتنه انگیزی 
کنند، افزود: دش��منان وقتی مش��اهده کردن��د که کودتا، 
جنگ تحمیلی و س��ال ها سیاست تهدید و ترور و تحریم 
نتوانست مانع پیش��رفت ملت ایران شود، کاماًل عریان و 
آش��کار به میدان آمده و توطئه ایجاد اغتشاشات را علیه 
ملت ایران اجرا کردند. رئیس��ی ب��ا بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران مسیر پیشرفت، عدالت و مقاومت را با قوت 
ادامه خواهد داد، تصریح کرد: تالش برای بی ثبات کردن 
ایران، جلوه هایی از عصبانیت و استیصال دشمن از تحقق 

اهدافش در ایران و منطقه است. این توطئه آفرینی ها ملت 
بزرگ ایران را در مسیر اهداف بزرگش مردد نخواهد کرد. 
فیصل مقداد وزیر امور خارجه س��وریه نی��ز در این دیدار 
با محکوم کردن جنایت تروریس��تی در حرم ش��اهچراغ 
ش��یراز، تأکید کرد: روابط راهبردی ایران و سوریه با قوت 
به مس��یر خود ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه س��وریه 
گفت: بدیهی اس��ت که وقتی دشمنان ملت های منطقه 
در سوریه شکس��ت خوردند، قطعاً در برابر ملت قدرتمند 
ایران امکانی برای تحقق اهداف شان نخواهند داشت. وزیر 
خارجه سوریه همچنین بر تعهد و عالقه کشورش در زمینه 

گسترش همکاری های اقتصادی با ایران تأکید کرد.

رئیس جمهور:

واکنش روسیه به داستان سرایی ضد ایرانی وال استریت ژورنال

 مسیر پیشرفت، عدالت و مقاومت را با قوت ادامه می دهیم

روزنامه صبح ایران

w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

روابط عمومی شهرداری بنک

شهرداری بنک به عنوان دستگاه مناقصه گذار به آدرس استان بوشهر  – شهر بنک - شهرداری بنک در نظر دارد پروژه ی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد با کد پیگیری  ۲۰۰۱۰۰۳5۰۰۰۰۰۰۰۹ مراجعه نمایند.

الف - مشخصات پروژه :

یف
برآورد اولیه    میلیون )ریال(مبلغ ضمانتنامه )ریال(محل اعتبارمحل اجرانام پروژهشروع پروژهرد

مدت زمان 
اجرای کار 

شرح مختصر عملیات
فهرست بهاء  سال 

1401
رشته و رتبه 

مورد نیاز

11401
اجرای کف سازی پیاده رو 

خیابان شهید نادری 
شهر بنک

اعتبارات داخلی و تملک 
دارایی

6 ماه۳84/91۳/8747/698/277/49۳
اجرای 2750 متر مربع کف سازی با 

موزاییک واش بتن
ابنیه سال1401

ساختمان ابنیه
رتبه 5

ب- تاریخ آگهی نوبت اول ۱۲/ ۱۴۰۱/۰8تاریخ آگهی نوبت دوم ۱۴ /۰8 /۱۴۰۱          
پ- تاریخ انتشار اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت  ۲۲ /۰8 /۱۴۰۱               

ت- مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه تا تاریخ۰۲/ ۱۴۰۱/۰۹
ث- تاریخ و محل بازگشایی پاکات ساعت  ۹صبح شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰5 در محل شهرداری بنک

ج-مهلت اعتبار پیشنهادات  ۱۴۰۱/۱۰/۰5
چ-تحویل اسناد مناقصه : سامانه ستاد ) جهت خرید اسنادبه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس setadiran.ir مراجعه نمائید.(

ح-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی – وجه نقد )توضیح اینکه حساب شماره  ir ۴8۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۲۳۱۱۳5۰۰5 بانک صادرات به نام سپرده شهرداري بنک جهت واریز وجه نقد مي باشد (– ضمانتنامه صادره 
از انواع موسسات غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی – انواع اوراق مشارکت -ضمنًا هیچ نوع چکی اعم از شخصی ، بانکی و غیره بابت ضمانت شرکت در مناقصه قابل قبول نخواهد بود.)اصل ضمانت نامه به آدرس شهرداری بنک 

در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد(
خ- هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

د- گواهینامه صالحیت پیمانکاری – داشتن توان مالی و ارائه سوابق کاری قبلی در زمینه مورد نظر از موارد الزامی شرکتها و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه می باشد .
ذ- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

توضیح اینکه : نحوه پرداخت از منابع داخلی شهرداری بوده و در صورت تامین اعتبار بر اساس پیشرفت فیزیکی و تایید ناظر پرداخت می شود.و در صورت عدم تامین اعتبار پیمانکار موظف به اجرای پیمان و تحویل پروژه در مهلت مقرر بوده 
و صورت وضعیت پس از تامین اعتبار پرداخت می گردد .کسورات بیمه به عهده پیمانکار و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد.

ر- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد.متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن۴۰۰۲-۰77۳7۳۴۴۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای) نوبت اول(

دبیر ش��ورای نگهبان اظهار دلسوزی حاکمان آمریکا 
برای مردم ای��ران را بیش از هرچیز برمالکننده تزویر 
آن ها دانس��ت و گفت: آنها هیچ��گاه حاضر به جبران 
ظلم های خود نشده اند. به گزارش »عصر ایرانیان« به 
نقل پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت اهلل احمد 
جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز )چهارشنبه ۱۱ 
آبان ۱۴۰۱( با تبریک به مناسبت فرارسیدن والدت امام 
حسن عسگری گفت: یکی از مهم ترین برنامه های امام 
حسن عسکری )ع(، آماده سازی جامعه شیعی برای ورود 
به عصر غیبت بود. وی با بیان اینکه اقداماتی که ایشان 
برای دوره غیبت صغری انجام دادند، سرنوشت ساز بوده 
است، افزود: انتخاب نمایندگان یا نواب اربعه برای ارتباط 
سری با امام غایب، معرفی منابع علمی مطمئن و آشنا 
ساختن جامعه اسالمی با کتاب های حدیثی که درباره 
مهدویت نوش��ته شده بود، تربیت ش��اگردان و ارسال 
نامه برای بزرگان ش��یعه، از جمله اقدامات آن حضرت 
برای آشنایی شیعیان با موضوع مهدویت و زمینه سازی 
برای عصر غیبت بود. آیت اهلل جنتی یکی از مهم ترین 
اقداماتی که امام حسن عسکری )ع( برای تحقق جامعه 
مهدوی و پذیرش امام غایب در دوره های بعدی انجام 

دادند را تشکیل یک شبکه ارتباطی قوی به نام شبکه 
وکال��ت عنوان کرد و گفت: این ش��بکه از دوره امامان 
پیشین شکل گرفته بود و در دوره های بعدی قوی تر شد 
تا به ایش��ان رسید. وی ادامه داد: امام )ع( در شهرهای 
مختلف وکالیی داشتند که به صورت سری با یکدیگر 
ارتباط داش��تند و دستورهای ایشان را برای آماده سازی 
مردم در پذیرش عصر غیب��ت اجرایی می کردند. دبیر 
شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۱۳ 
آبان س��الروز اتفاقاتی اس��ت که این روز را به یک روز 
بس��یار مهم در تاریخ کش��ور تبدیل کرده است، گفت: 
اتفاقاتی مانند تبعید حضرت امام خمینی )ره( در س��ال 
۱۳۴۳، قتل عام دانش آموزان توسط عمال رژیم پهلوی 
در سال ۱۳57 و دسیسه هایی که زمینه ساز تسخیر النه 
جاسوس��ی توسط دانشجویان پیرو خط امام )ره( در ۱۳ 
آبان سال ۱۳58 شد از جمله روزهای مهم تاریخ است. 
وی با اش��اره به اینکه اگر ای��ن اتفاقات به خوبی برای 
جوانان تبیین شود ماهیت استکباری حکومت آمریکا را 
بهتر خواهند شناخت، تصریح کرد: تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر 
ایران، سرش��ار از جنایت دولتمردان آمریکا و طرفداران 
آن ها در حق مردم این س��رزمین است. آیت اهلل جنتی 

اظهار دلسوزی حاکمان آمریکا برای مردم ایران را بیش 
از هرچیز برمالکننده تزویر آن ها دانس��ت و گفت: آنها 
هیچگاه حاضر نشده اند قدمی برای جبران ظلم هایی که 
به ملت ایران رواداشته اند، بردارند. وی با تاکید بر اینکه 
مردم مسلمان ایران بر مبنای آموزه های دینی در مقابل 
استکبارگران ایستاده اند و قطعاً این ایستادگی به پیروزی 
ایران اس��المی خواهد انجامید، تصریح کرد: دشمنان 
ایران اس��المی چاره ای جز این ندارند که با واقعیتی به 
ن��ام ایران مقتدر و با عزت کنار بیاین��د و به آن احترام 
بگذارند. دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: دشمنان 
ایران اسالمی از آگاهی جوانان و نوجوانان ما می ترسند 
ب��ه خاطر همین برای فریب آنها س��رمایه گذاری های 
هنگف��ت می کنند. آیت اهلل جنت��ی در خاتمه به حادثه 
اخیر تروریس��تی شیراز اش��اره کرد و گفت: این حادثه 
بس��یار دلخراش بود و شیطنت، رذالت، فساد و شرارت 
عامالن آن را دوباره نمایان کرد. البته تروریست ها دنبال 
اهداف دیگری در داخل کش��ور بودند که با هوشیاری 
دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و انتظامی، خنثی شد و 
الحمد اهلل امروز امنیت در کش��ور به حد کافی تضمین 

شده است.

دلسوزی آمریکا برای مردم ایران متزورانه است
آیت اهلل جنتی:
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ایران و جهان

نقض حقوق بیماران ایرانی توسط 
آمریکایی ها

ادامهازصفحه���2
...کش��ورمان باید در این جهت اقدامات ویژه 
انجام دهد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
تحریم های یکجانبه ای که آمریکایی ها علیه 
کشورمان برقرار کرده اند چندی پیش اعالم 
کرد در نتیج��ه این تحریم ها حقوق کودکان 
و بیماران و برخی اقش��ار خاص نقض ش��ده 
اس��ت. در واقع علی رغم گزارش آلنا دوهان، 
گزارشگر ویژه به عنوان مقام رسمی سازمان 
ملل متحد مش��اهده می ش��ود آمریکایی ها 
و کش��ورهای اروپای��ی مج��دداً تحریم های 
ضدایرانی وضع می کنن��د. چنین رفتارهایی 
نشان می دهد استانداردهای دوگانه، متناقض 
و ریاکاری به عنوان بخشی از سیاست اعمالی 
کشورهای اروپایی و آمریکا علیه ایران است 
که همگی نقض کننده حقوق بش��ر اس��ت 
زی��را آنها نبای��د تحریمی وض��ع می کردند. 
آمریکایی ه��ا و برخ��ی کش��ورهای اروپایی 
کنوانس��یون های س��ال ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین 
در خصوص س��فارتخانه ها و کنس��ولگری ها 
را نیز نادیده گرفتند، در کش��ورهای اروپایی 
عماًل سفارتخانه های ایران یا نمایندگی های 
کش��ورمان مطابق قوانین بین المللی باید از 
امنیت کامل برخوردار باش��ند و شرایط الزم 
برای انجام فعالیت های اداری برایشان مهیا 
ش��ود ام��ا س��فارتخانه هایمان در عمل دچار 
ناامنی ناش��ی از کوتاهی کشورهای خارجی 
از جمله اروپایی شدند. همچنین در روزهای 
اخی��ر برخی از دفات��ر نمایندگی ایران از نظر 
انجام فعالیت های اداری دچار خدش��ه شدند 
ب��ه این جهت ک��ه برخی از اف��راد جلوی در 
س��فارتخانه های تجم��ع می کنند که موجب 

آسیب در ورود و خروج می شود.

1۳ آبان نماد استکبار ستیزی برای 
آزادی خواهان دنیا

ادامهازصفحه���2
...کشورمان بودند، اما اکنون تالش می کنند 
نقشه های شوم خود را به صورت نیابتی و با 
مشارکت گروه های تروریستی مانند داعش 
علی��ه ایران عملیاتی کنند.تقابل حق و باطل 
در یوم اهلل سیزدهم آبان موجب شد تا امروزه 
ش��اهد عزت مردم ای��ران در همه عرصه ها 
باش��یم، افزود: بدون شک وابستگی هیچگاه 
نمی تواند موجب رشد، توسعه و استقالل هر 
کشوری باشد.مردم ایران با ایستادگی در برابر 
دنیای استکبار توانستند به الگویی برای آزادی 
خواهان دنیا تبدیل شوند که این ویژگی یکی 

از دستاوردهای حماسه ۱۳ آبان است.

تحریم های یکجانبه، بزرگ ترین پروژه 
نقض نظام مند حقوق بشر

معاون سیاس��ی وزارت خارجه در نشس��ت با 
سفرای مقیم تهران با اشاره به اقدامات قهری 
یک جانبه از جمله تحریم های غیرقانونی ایاالت 
متحده آمری��کا گفت: تحریم ه��ای ظالمانه، 
بزرگ ترین پروژه نقض نظام مند حقوق بشر در 
جهان اس��ت که آمریکا مدیر پروژه و بسیاری 
از کش��ورهای غربی، کارگزاران و مجریان آن 
هس��تند. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی 
ایرنا، سفرا و روس��ای نمایندگی های سیاسی 
مقیم تهران، چهارش��نبه ۱۱ آبان، در نشستی 
در وزارت امور خارجه درباره حادثه تروریستی 
ش��اه چراغ در ش��یراز و روند تحوالت در چند 
هفته اخیر شرکت کردند. در این نشست که با 
حضور »علی باقری« معاون سیاسی و »رضا 
نجفی« معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
امور خارجه برگزار شد، معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه طی س��خنانی با اش��اره به حمله 
تروریست ها به ش��هروندان بی گناه ایرانی در 
حرم ش��اه چراغ گف��ت: »حمله تروریس��تِی 
شیراز، گواه دیگری بر حقانیت مسیر ما مبنی 
بر ایس��تادگی بی ام��ان در براب��ر افراط گرایی 
خش��ونت آمیز و تروریس��م داعش در منطقه 
اس��ت«. وی اف��زود: »این حمله تروریس��تی 
نش��ان داد که ما، منطقه و جهان، تا چه اندازه 
مدیون ش��هید سرافراز سردار سپهبد سلیمانی 
هس��تیم؛ ش��هیدی که ثابت کرد جدی ترین 
قدرت در برابر تروریسم داعش است«. باقری 
با اشاره به سابقه درخشان جمهوری اسالمی 
ایران در مبارزه با پدیده شوم تروریسم، اظهار 
داش��ت: »حمله تروریستی شیراز که جاِن ۱5 
انس��ان بی گن��اه از جمله ک��ودکان و زنان را 
گرفت، جمهوری اس��المی ایران را در مبارزه 

با تروریسم ثابت قدم تر خواهد کرد«. 

آمریکا برای مذاکره با کره شمالی 
چراغ سبز نشان داد

هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی 
آمری��کا اعالم کرد این کش��ور خود را متعهد 
ب��ه دفاع از هم پیمانان خود در قبال تهدیدات 
کره شمالی می داند. به گزارش شبکه الجزیره، 
پرتاب های موشکی امروز کره شمالی، دولت 
آمریکا را به واکنش واداش��ت. »جان کربی« 
هماهن��گ کنن��ده ارتباطات ش��ورای امنیت 
مل��ی آمریکا در این خص��وص اعالم کرد: ما 
پرتاب موش��ک های بالس��تیک کره شمالی 
را محکوم می کنیم. ای��ن مقام امنیتی دولت 
آمریکا مدعی شد که کره شمالی تعداد زیادی 
گلوله توپخانه ای را برای بکارگیری در جنگ 
اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است. کربی 
در ادامه گفت کره شمالی سعی می کند مقصد 
ای��ن محموله ها را پنهان کند و طوری وانمود 
کن��د که مقصد آنها کش��ورهای خاورمیانه یا 
شمال آفریقا است. این مقام آمریکایی با این 
حال تاکید کرد: بررس��ی ای��ن موضوع که آیا 
روسیه واقعاً مهمات توپخانه ای از کره شمالی 
دریافت کرده است یا خیر، ادامه دارد. کربی در 
ادام��ه به تعهد آمریکا به دفاع از کره جنوبی و 
ژاپن در برابر هر گونه تهدیدی اش��اره کرد و 
افزود: همچنان به هماهنگی با متحدان خود و 
دفاع از منافع خود در منطقه در برابر تهدیدات 
کره شمالی ادامه خواهیم داد. هماهنگ کننده 
ارتباطات ش��ورای امنیت ملی آمریکا سپس 
برای مذاکره با کره شمالی چراغ سبز نشان داد 
و گفت که آمریکا آماده است بدون قید و شرط 
با کره شمالی پای میز مذاکره بنشیند و درباره 

خلع سالح اتمی شبه جزیره کره گفتگو کند.

ورود پهپاد از خاک کوزوو به حریم 
هوایی صربستان

در پ��ی اعالم ورود چن��د فروند پهپاد از خاک 
کوزوو به حریم هوایی صربس��تان از س��وی 
بلگراد، پریشتینا با صدور بیانیه ای این موضوع 
را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
در بحبوحه افزایش تنش ها میان دو کش��ور، 
صربستان امروز چهارشنبه اعالم کرد که چند 
پهپاد از مرز کوزوو وارد حریم هوایی این کشور 
شده است. بر اس��اس اعالم این خبرگزاری، 
وزارت دفاع صربس��تان در بیانی��ه ای در این 
خص��وص اعالم ک��رد که در ۳ روز گذش��ته 
چندین فروند پهپاد از س��وی کوزوو وارد این 
کشور شده است. به گزارش این رسانه، دولت 
کوزوو ب��ا رد این ادعا تأکید کرد که از اراضی 
این کش��ور پهپادی وارد صربس��تان نش��ده 
اس��ت. در همین ارتباط، »میلوش ووچویچ« 
)Milos Vucevic( وزیر دفاع صربستان 
در سخنانی ورود غیرقانونی چند پهباد جنگی 
از کش��ور کوزوو به حریم هوایی این کشور را 
رسانه ای کرد. تنش ها بین کوزوو و صربستان 
بر س��ر قانون تصویب ش��ده توسط پریشتینا 
در ارتباط با تغییر پ��الک خودروهای قدیمی 
افزایش یافته است. دبیرکل ناتو چندی پیش 
در این خص��وص، کوزوو و صربس��تان را به 
خویشتنداری و جلوگیری از تنش های جدید 
دعوت کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در 
گفتگو با خبرنگاران پس از دیدار با الکس��اندر 
ووچیچ رئیس جمهور صربستان در بروکسل 
گف��ت: تمام طرف ه��ا را به خویش��تنداری و 
اجتناب از خش��ونت دعوت می کن��م. ناتو از 
نزدیک بر اوضاع نظارت دارد. نیروهای صلح 
بان ما همچنان بر اجرای مأموریت س��ازمان 
ملل تمرک��ز دارند و آماده مداخل��ه در اوضاع 
در صورت به خطر افتادن ثبات در این منطقه 

هستند.

همایش آل خلیفه در سایه سرکوب ملت 
بحرین برگزار می شود

رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد که ملت این 
کشور تحت ظلم و ستم همه جانبه قرار دارد 
و همایش آل خلیفه با عنوان »همزیستی« در 
سایه س��رکوب ملت و عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی برگزار می شود. به گزارش 
العهد، آیت اهلل عیس��ی قاس��م رهبر شیعیان 
بحرین تاکید کرد که ملت بحرین تحت ظلم و 
ستم همه جانبه قرار دارد و همایش آل خلیفه 
با عنوان »همزیستی« در سایه سرکوب ملت و 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار 
می شود. رهبر شیعیان بحرین، در بیانیه ای از 
چهره های برجس��ته دینی و مذهبی خواست 
در صورت ش��رکت در این همایش، شجاعانه 
نظرات خود را اعالم کنند. وی افزود: امیدواریم 
که چهره های دینی که برای ش��رکت در این 
همایش دعوت ش��ده اند، در مرحله بررس��ی 
نظ��رات و اعالم نتایج آن، نظر صریح خود را 
که حامی دین و حقوق بش��ر باشد و انسانیت 
و کرامت انس��ان را محترم بش��مارد و مقدمه 
ی��ک صلح واقعی که به ظل��م ظالمین پایان 
ده��د را اعالم کنند. آیت اهلل قاس��م تصریح 
کرد: چهره ها و علمای برجسته اسالمی و غیر 
اسالمی به این همایش دعوت شده اند تا ارزش 
و اهمیت آن را در افکار امت اسالمی باال ببرند؛ 
زیرا راضی کردن ملت های اس��المی با نتایج 
این همایش از مهم ترین اهداف برگزاری آن 

است.

اخبار

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در حوادث اخیر آمریکا و شبکه جاسوسی 
و عوامل خرابکار آنها برنامه پیچیده و ویژه ای طراحی کرده بودند اما این بار هم 
همچون گذشته در مورد ملت آگاه ایران اشتباه می کردند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور 
خود در جلسه علنی امروز قوه مقننه، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر النه جاسوسی و ضمن تبریک روز دانش آموز 
گفت: به ارواح پاک شهدای دانش آموز درود می فرستیم. ایاالت متحده آمریکا 
به عنوان تجسم استکبار جهانی در چند دهه گذشته بارها علیه اراده ملت ها وارد 
عمل شده است و از هیچ اقدامی از قبیل کودتا، تحمیل جنگ داخلی، تسلیح 

گروه های تروریستی افراط گرا، اشغال و تدارک انقالب های فرمایشی و طراحی 
شده پرهیز نمی کند. وی با بیان اینکه آمریکا به طور ساختاری در جهان مانع 
از تحقق اراده ملت ها می شود، افزود: ملت ایران ۴ دهه پیش از این، با انقالب 
مردمی و پس از آن، با اشغال پایگاه جاسوس  پروری سفارت آمریکا، تصمیم 
گرفت تا اراده خود را بر اراده مس��تکبر تحمیل کند. وی ادامه داد: ملت ایران 
تصمیم گرفت که دیگر ش��خص اول کشور گوش به فرمان فالن دیپلمات 
درجه دومی آمریکا نباشد و اراده  هیچ مستکبری نتواند خاک و استانی از ایران 
را از کشور جدا کند. ایرانیان ۱۳ آبان ماه 58 با اشغال سفارت آمریکا به جهان 
ثابت کردند که دوران کودتا کردن در این خاک به پایان رسیده و قدرت استکبار 

در برابر اراده ملت ها همچون پر کاهی در مقابل طوفان است. قالیباف یادآور 
شد: آمریکا با اعمال تحریم علیه ملت ایران، پشتیبانی از صدام در دوران دفاع 
مقدس، تشکیل شبکه های جاسوس��ی و خرابکاری و ترور در ایران، حمایت 
از گروه های تروریس��تی با هدف بر هم زدن امنیت کشور، متحد کردن توان 
رسانه ای برای تولید اخبار دروغ علیه ایران، کارشکنی در پیشرفت های علمی 
کشور به ویژه در حوزه هسته ای، حمایت از رژیم قاتل صهیونیستی و حمایت 
از آش��وب و ناامنی در کشور و بسیاری اقدامات دیگر، تالش کرد تا به مردم 
جهان هشدار دهد که اگر شما هم مسیر استقالل را در پیش بگیرید باید منتظر 

جنگ، تحریم و تهدید باشید.

 در حوادث اخیر آمریکا و عوامل خرابکار آنها برنامه ویژه ای طراحی کرده بودند
رئیس مجلس:

اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود نه صرفا اغتشاش خیابانی
رهبر انقالب مطرح کردند؛

رهبر انقالب فرمودند: ما هرگز شهادت شهیدسلیمانی را 
فراموش نخواهیم ک��رد، این را بدانند، حرفی زده ایم در 
ای��ن مورد، پای آن حرف ایس��تاده ایم. در وقت خودش، 
س��ر جای خودش ان ش��اءاهللهّ انجام خواهد گرفت. رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در آستانه 
۱۳ آب��ان روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهان��ی در دیدار 
پرش��ور صدها تن از دانش آموزان، ۱۳ آبان را تجس��م 
ش��رارت های آمریکا و آس��یب پذیری و ام��کان مغلوب 
ش��دن آن خواندن��د و ب��ا اش��اره ب��ه دروغ وقیحانه و 
بی شرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسوزی برای ملت ایران 
گفتند: در جنگ ترکیبی چن��د هفته اخیر، آمریکا، رژیم 
صهیونیس��تی بعضی از قدرت های موذی اروپا و برخی 
گروهک ه��ا، همه امکانات خود را ب��رای ضربه زدن به 
مل��ت ایران به میدان آوردند اما ملت به دهن بدخواهان 
زد و آنها را ناکام گذاشت. رهبر انقالب سیزدهم آبان را 
روزی تاریخی و تجربه آموز خواندند و گفتند: آمریکایی ها 
و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدالنه 
و وحدت بخش آن، خشمگین و اعصابشان ُخرد می شود 
چرا که این روز هم تجس��م شرارت های آمریکا است و 
هم تجس��م و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن 
آمریکا. ایشان در مروری بر حوادث تاریخی ۱۳ آبان به 
سخنرانی افشاگرانه و تبعید امام خمینی در ۱۳ آبان ۴۳ 
اش��اره کردند و افزودند: امام قان��ون »مصونیت چند ده 
هزار آمریکایی مس��تقر در ایران از تبعات قضایی جرم و 
جنایت« را که به دس��تور محمدرضا پهلوی در مجلِس 
آن روز تصویب شد، تحمل نکرد و به همین علت تبعید 
ش��د. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به 
کشتار تعدادی از دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران 
در ۱۳ آب��ان ۱۳57 و هج��وم دانش��جویان به س��فارت 
آمری��کا در ۱۳ آب��ان 58 گفتن��د: در آن هجوم اس��ناد 
فراوان��ی از خیانت ها، دخالت ها و غ��ارت منابع ایران به 
دست دولت آمریکا در رژیم ستم شاهی و نیز توطئه های 
مختلف آنها علیه انقالب اس��المی به دس��ت آمد که با 
وجود تأکید بر گنجانده شدن مضامین آنها در کتاب های 
درسی، متأسفانه این کار انجام نشده است. رهبر انقالب 
اص��رار آمریکایی ها بر »آغاز چال��ش میان ملت ایران و 
آمریکا به واس��طه هجوم به النه جاسوس��ی« را دروغی 
ب��زرگ برش��مردند و افزودند: این چال��ش در ۲8 مرداد 
۱۳۳۲ و هنگامی آغاز شد که آمریکا به کمک انگلیس، 
حکومت ملی مصدق را با کودتایی ننگین سرنگون کرد. 
ایش��ان دکتر مصدق را فردی خوش بین و دارای اعتماد 
به آمریکا خواندند و گفتند: او نه حجت االس��الم بود نه 
ادعای اس��الم خواهی داش��ت فقط جرمش این بود که 
می گف��ت نف��ت ایران باید دس��ت ملت ایران باش��د نه 
انگلیسی ها، اما آمریکایی ها به خاطر منافعشان حتی این 
ف��رد را هم تحم��ل نکردند و بر خ��الف انتظاِر مصدق 
برای کمک آمریکا، از پش��ت به او خنجر زدند و با خرج 
ک��ردن پول و کمک برخ��ی خائنی��ن و اراذل و اوباش 
س��رنگونش کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای س��خنان 
این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری 
از مل��ت ایران، اوج بی ش��رمی و ری��اکاری خواندند و با 
طرح یک پرس��ش خطاب به آنها گفتند: آیا کاری علیه 
ملت ایران هس��ت که شما در این ۴ دهه توانایی انجام 
آن را داش��ته اید ام��ا انجام نداده باش��ید؟ اگر هم کاری 
مث��ل جن��گ مس��تقیم نظام��ی انج��ام نداده ای��د، یا 
نمی توانس��تید و ی��ا از جوانان ایرانی ترس��یده اید. رهبر 
انق��الب در مرور جنای��ات و توطئه ه��ای آمریکا بعد از 
پیروزی انق��الب، به حمای��ت واش��نگتن از گروه های 
تجزیه طلب در اوایل انقالب، کودتای پایگاه شهید نوژه 
همدان،  حمایت از تروریس��م کور منافقین که منجر به 
هزاران ش��هید در گوش��ه و کنار کش��ور ش��د، حمایت 
همه جانب��ه از صدام وحش��ی در جن��گ تحمیلی، حمله 
موش��کی و س��رنگونی هواپیمای مس��افربری ایران در 
آسمان خلیج فارس و شهادت حدود ۳۰۰ نفر، بی حیایی 
در تجلیل از ژنراِل فرمان��ده ناوی که به این هواپیمای 
مسافربری ش��لیک کرد، تحریم ملت ایران از سال اول 
پیروزی انقالب، اعمال شدید ترین تحریم های تاریخ در 
س��الهای اخیر و حمایت از آشوب و فتنه در ایران اشاره 
کردن��د و گفتند: در س��ال 88 و در حالی که اوباما قبلش 
برای ما نامه دوستی نوشته بود، آمریکایی ها به صراحت 
از فتنه اعالم حمایت کردند تا شاید بتوانند از این طریق 
جمه��وری اس��المی را از بین ببرند. حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای به ش��هادت رس��اندن س��ردار و قهرمان ملی 
ایرانیان و قهرمان منطقه حاج قاس��م سلیمانی و افتخار 
کردن به این جنای��ت را از دیگر توطئه ها و پلیدی های 
آمریکا برشمردند و خطاب به آنها گفتند: شما از قاتالن 
دانش��مندان هس��ته ای ما یعنی صهیونیس��ت ها اعالم 
حمایت کردید و با حب��س میلیاردها دالر از اموال ملت 
ای��ران در آمری��کا و دیگر کش��ورها، ملت ای��ران را از 
اس��تفاده از دارایی ه��ای خود برای کاهش مش��کالت 
محروم کرده اید. ایش��ان افزودند: در بیشتر حوادث ضد 
ایرانی نیز ردپای ش��ما معلوم اس��ت آن وقت با وقاحت 

تمام، دروغ محض می گویید و ادعا می کنید دلسوز ملت 
ایران هس��تیم؟ البته به کوری چش��م ش��ما ملت ایران 
بس��یاری از این دشمنی ها را خنثی کرده است. حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: البته برخی حوادث را ما هرگز 
فراموش نکرده و نمی کنیم و درباره ش��هادت سلیمانی 
پای حرفی که زده ایم ایس��تاده ایم و در وقت خودش به 
آن عمل خواهد ش��د. رهبر انقالب اس��المی، آمریکای 
امروز را همان آمریکای دی��روز و آمریکای ۲8 مرداد و 
آمری��کای حامی صدام دانس��تند و گفتند: البته ش��یوه 
اعمال دشمنی آنها با گذشته دارای تفاوت هایی است و 
پیچیده تر شده است ولی ما به جوانان و دست اندرکاران 
خ��ود اعتماد داری��م و می دانی��م که می توانن��د بر این 
ش��یوه های پیچیده فائق بیایند و باید کاماًل هوشیار بود. 
ایش��ان یکی دیگر از تف��اوت های آمری��کای دیروز و 
آمریکای ام��روز را، اتفاق نظر بس��یاری از تحلیل گران 
سیاس��ی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و 
افزودن��د: نش��انه های این اف��ول آش��کار را می توان در 
مش��کالت بی س��ابقه داخل��ی آمری��کا در زمینه های 
اقتص��ادی و اجتماع��ی و اخالق��ی تا اختالف��ات و دو 
دس��تگی های خونین داخلِی آمریکا مشاهده کرد. رهبر 
انقالب اسالمی یکی دیگر از نشانه های افول آمریکا را 
خطای محاس��باتی آمریکا در مس��ائل دنیا برشمردند و 
گفتن��د: یک نمونه از این خطای محاس��باتی، حمله ۲۰ 
سال قبل آمریکا به افغانس��تان برای ریشه کنی طالبان 
است که با جنایات و کشتار فراوانی همراه بود اما بعد از 
۲۰ س��ال به دلیل بدفهمی مس��ائل، مجبور به خروج از 
افغانس��تان شدند و این کش��ور را تقدیم طالبان کردند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای حمله به ع��راق و ناکامی در 
رس��یدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از خطای 
محاس��باتی آمریکایی ها خواندند و افزودند: آمریکایی ها 
از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابس��تگان 
ب��ه خ��ود بودن��د و ش��رایط کنون��ی ع��راق و حضور 
سیاس��تمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه 
مورد نظ��ر آنها نبود اما در اینجا هم شکس��ت خوردند. 
ایش��ان شکست آمریکا در سوریه و در لبنان به ویژه در 
قضیه اخیر تعیین خطوط گازی را نمونه های دیگری از 
ناکام��ی  ب��ه دلیل خط��ای محاس��باتی برش��مردند و 
خاطرنش��ان کردند: یکی دیگر از نش��انه های انحطاط 
آمری��کا، رأی مردم به افرادی همچ��ون رئیس جمهور 
فعل��ی و رئی��س جمه��ور قبل��ی اس��ت. در دوره قبل 
رئیس جمهوری همچون ترامپ انتخاب  شد که همه او 
را دیوانه می دانستند و در دوره فعلی نیز رئیس جمهوری 
بر س��ر کار می آید که همه، وضعیت او را می دانند. رهبر 
انقالب اس��المی این موارد را دلیل انحطاط یک تمدن 
دانستند و با تأکید بر اینکه بسیاری از قدرتهای غربی از 
این جهات شبیه آمریکا هستند گفتند: انحطاط اخالقی 
و پستی و جنایت از این باالتر که غربی ها در رسانه های 
خود آم��وزش تخریب و اغتش��اش و آموزش س��اخت 
بطری ه��ای آت��ش زا و بمب دس��تی می دهند؟ حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به نقش آش��کار آمریکا در 
اغتشاش��ات چند هفته اخیر در کشور، افزودند: اطالعیه 
مش��ترک وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات س��پاه 
درباره اغتش��اش ها حاوی اطالعات و کش��فیات مهمی 
بود و نش��ان می دهد دش��من برای تهران و ش��هرهای 
بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده بود و طراحی داشت. 
ایشان حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را 
ظاه��ر قضی��ه دانس��تند و خاطرنش��ان کردن��د: این ها 
بچه های خودمان هستند و ما با اینها بحثی نداریم چون 
ب��ه دلیل برخ��ی هیجان ه��ا و احساس��ات و برخی بی 
دقتی ها در مس��ائل وارد میدان ش��دند، اما مهم صحنه 
گردانان اصلی هس��تند که با نقشه و برنامه وارد شدند. 
رهبر انقالب اس��المی، مس��ئولین بخشهای مختلف به 
ویژه مس��ئولین سیاس��ی و اقتصادی و آحاد مردم و به 
خصوص جوانان را به توجه ویژه و هوش��یاری در قبال 

صحنه گردان��ان اصلی و طراحی ه��ا و برنامه های آنها 
فراخواندند و گفتند: البته دستگاههای اطالعاتی به این 
موضوع توجه دارند و هوشیار هستند. طرح و برنامه هم 
این اس��ت که ش��اید بتوانند کاری کنن��د تا عقیده ملت 
ایران همانند عقیده سران انگلیس و آمریکا شود و ملت 
را هم��راه خود کنند اما ملت ایران واقعاً بر دهان آنها زد 
و از ای��ن پس هم خواهد زد.حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنش��ان کردند: کس��انی هم بودند که با طراحی و 
نقشه وارد میدان شدند و با دستگاههای خارجی مرتبط 
بودند و مرتکب جنایت ش��دند این موضوع بسیار مهمی 
اس��ت که بای��د به آن توجه ویژه ش��ود. ایش��ان قضیه 
ش��اهچراغ و کش��تار مردم و کودکان را جنایتی بزرگ 
خواندند و گفتند: پس��ربچه های دانش آموزی که در این 
حادثه به ش��هادت رسیدند چه گناهی کرده بودند؟ پسر 
بچه ای ک��ه در این جنایت،  پدر و مادر و برادر خود را از 
دست داد و دچار چنین غم بزرگی شد، چه گناهی کرده 
اس��ت؟ آن طلبه جوان و متدین و ح��زب اللهی، آرمان 
عزیز که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر 
او را در خیابان ره��ا کردند، چه گناهی کرده بود؟ رهبر 
انقالب اس��المی افزودند: افرادی ک��ه این جنایت ها را 
انجام می دهند چه کس��انی هستند و از کجا دستور می 
گیرند؟ البته این ها قطعاً بچه ها و جوان های ما نیس��تند، 
باید عامالن این جنایت ها شناس��ایی شوند و هر کسی 
که ثابت ش��ود در این جنایت ها همکاری داش��ته است، 
ب��دون تردید مج��ازات خواهد ش��د. حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال 
این جنایات،  خاطرنش��ان کردند: چرا این مدعیان حادثه 
شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خالف واقع و 
دروغ را هزاران بار در س��کوهای خود در اینترنت تکرار 
می کنند، اما نام »آرش��ام« را ممن��وع می کنند؟ آیا این 
مدعیان واقعاً طرفدار حقوق بش��ر هستند؟ رهبر انقالب 
اسالمی در ادامه نوجوانان و جوانان را خطاب قرار دادند 
و گفتن��د: نوجوان و ج��وان امروز بر خ��الف نوجوان و 
جوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقل و خردمند و صاحب 
فک��ر و تحلیل اس��ت و این به برکت انقالب اس��المی 
به وجود آمده اس��ت زی��را قبل از انق��الب جوانان آنقدر 
س��رگرم مسائل بیهوده و ش��هوت رانی بودند که امکان 
توجه به مسائل اصلی کشور وجود نداشت. ایشان تأکید 
کردن��د: این حقیقت یعنی ذهن فع��ال نوجوان و جوان 
امروزی و صاحب تحلیل و فکر بودِن او را دش��من هم 
متوجه اس��ت و برای مقابله با آن از طریق تولید و تکرار 
حجم عظیم محتوای دروغ در شبکه های مجازی اقدام 
م��ی کند. رهب��ر انقالب اس��المی با اش��اره ب��ه انبوه 
محتواه��ای دروغ، تهمت و س��خنان انحرافی که برای 
ذهن فعال جوانان تهیه می ش��ود،  گفتند: تأکید مکرر و 
چندین باره بر جهاد تبیین به همین علت است و قبل از 
اینکه دش��من محت��وای دروغ و انحرافی تولید کند باید 
محتواه��ای حقیق��ی و صحی��ح در داخل تولید ش��ود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: به مسئولین رسانه ها 
و ام��ور ارتباطات می گویم که در زمین��ه تولید محتوا و 
جهاد تبیین و برنامه ریزی برای آن احس��اس مسئولیت 
کنید و درک کنید که چرا دشمن بر روی برخی کلمات 
و اس��امی حساس اس��ت و جلوی آنها را می گیرد. رهبر 
انق��الب، جوان��ان را به احس��اس مس��ئولیت در مقابل 
بمباران پرحج��م و پرتکرار ذهن جوان ایرانی با مطالب 
دروغ، فراخواندند و گفتند: در مقابل این برنامه ی دشمن 
احساس مس��ئولیت کنید و برای تش��خیص حقیقت و 
ح��رف درس��ت از دروغ ت��الش کنید. ایش��ان افزودند: 
اف��رادی را هم ک��ه معاند نیس��تند اما بر اث��ر غفلت یا 
بدفهمی و شنیدن مطالب نادرست در رسانه ها با دشمن 
هم صدای��ی می کنند، بدون دعوا کردن، و با نوش��تن و 
پیام دادن و اس��تدالل، مراقبت و ارش��اد کنید. ایش��ان 
اتفاق��ات چند هفته اخیر را »جنگی ترکیبی« و نه صرفًا 
اغتشاشات خیابانی دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن 

یعنی آمریکا، رژیم صهیونیس��تی، بعض��ی از قدرتهای 
م��وذی و خبی��ث اروپایی و برخ��ی از گروهکها با همه 
امکانات به میدان آمدند و با اس��تفاده از دس��تگاههای 
اطالعات��ی، رس��انه ای و ظرفی��ت فضای مج��ازی، و 
بهره گی��ری از تجربیات گذش��ته در ای��ران و بعضی از 
کش��ورهای دیگر ت��الش کردند به مل��ت ضربه بزنند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: البته ملت به معنی 
واقعی در ده��ان بدخواهان زد و آنها را ناکام کرد. رهبر 
انقالب با اش��اره به نش��انه های تغییر در نظم جهانی و 
روند حاکم ش��دن نظم��ی جدید در دنی��ا، جوانان را به 
ش��ناخت نقش و جایگاه ایران و ایرانیان در نظم جهانی 
آین��ده جدید توصیه کردند و گفتن��د: ابعاد نظم جدید و 
چگونگی آن دقیقاً معلوم نیس��ت اما خطوط اساسی آن 
قابل ترس��یم اس��ت. ایش��ان اولین خط اساسی از نظم 
جدید را »انزوای آمریکا« دانس��تند و افزودند: برخالف 
گذش��ته که آمریکایی ها خود را تنها قدرت مس��لط دنیا 
می خواندند، در نظم جدید، آمریکا جایگاه مهمی ندارد و 
منزوی اس��ت و ناچار خواهد ش��د دس��ت و پایش را از 
نق��اط مختلف جه��ان جمع کند. ایش��ان در واکنش به 
شعار مرگ بر آمریکای دانش آموزان، خاطرنشان کردند: 
بعضی ه��ا می گوین��د این ش��عار را نگویید زی��را باعث 
برانگیختن دش��منی آمریکایی ها می ش��ود، در حالی که 
آمریکایی ها دش��منی با ملت ای��ران را در روز ۲8 مرداد 
۱۳۳۲ و در حال��ی آغاز کردند که آن زمان هیچ کس در 
ای��ران مرگ بر آمریکا نمی گفت، البته پس از آن ضربه، 
دانش��جویان در ۱۶ آذر همان س��ال در دانشگاه تهران 
مرگ بر آمریکا گفتند و این ش��عار، یادگار ۱۶ آذر است. 
خطوط اساس��ی دوم و س��وم از نظم جدی��د جهانی که 
رهبر انقالب به آنها اشاره کردند »انتقال قدرت سیاسی، 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی و علم��ی از غ��رب به آس��یا« و 
»گس��ترش منطق و جبهه مقاومت« بود. ایشان مبتکر 
گس��ترش فکر و جبهه مقاوم��ت در مقاب��ل زورگویِی 
قدرتهای سلطه گر را جمهوری اسالمی ایران خواندند و 
گفتند: اولین کسی که گفت »نه شرقی، نه غربی« امام 
بزرگ��وار ما ب��ود و این روحیه و ح��رف محکم امروز به 
ق��دری رواج یافته که در منطقه م��ا خیلی ها با اعتقاد و 
عمل به منطق مقاومت، از آن نتیجه می گیرند، همچون 
نتیج��ه و بهره اخیری که لبنانی ها به برکت حزب اهلل در 
قضیه خطوط گازی گرفتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
طرح این سؤال که »در دنیای جدید ایران چه کاره و در 
چه جایگاهی اس��ت؟« جوانان را به فک��ر کردن درباره 
ای��ن س��ؤال و آماده س��ازی خود ب��رای دنی��ای جدید 
فراخواندند و گفتند: ای��ران عزیز به علت برخورداری از 
خصوصی��ات برجس��ته ای همچون »نیروی انس��انی با 
هوش و با اس��تعداد«، »منابع طبیعی متنوع و فراوان«، 
»موقعیت جغرافیایی حساس و ممتاز« و از همه مهمتر 
»منط��ق واالی حکومتی و تمدن��ی« می تواند جایگاه 
برجس��ته ای در نظم جدید داش��ته باش��د. رهبر انقالب 
استفاده از مزیت جغرافیایی بی نظیر ایران و تبدیل شدن 
به معبر ترانزیتی بس��یار پیش��رفته و خوب را در گروی 
گس��ترش خط��وط ریلی دانس��تند و افزودن��د: با وجود 
تأکیدهای مکرر در ای��ن زمینه، در دولتهای مختلف به 
ج��ز در مقطع بع��د از رحلت امام بزرگ��وار که کارهایی 
انجام ش��د، کوتاهی شده است، البته در این دولت قصد 
دارند کارهایی انجام بدهند. ایشان امتیاز مهم جمهوری 
اس��المی و منط��ق حکومتی و تمدن��ی آن را جمع بین 
حض��ور و آراء مردم با معارف الهی خواندند و گفتند: این 
کار، آس��ان نیست اما جمهوری اسالمی موفق به انجام 
آن ش��د البت��ه نقص هایی وج��ود دارد ک��ه از آنها آگاه 
هس��تیم اما این ح��رف و منطق، در دنیا جدید اس��ت. 
ایش��ان با اش��اره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان 
ده��ه ۶۰ و 7۰ مقابل چش��م همگان اس��ت، گفتند: در 
آینده برکات شما دهه هشتادی ها و متولدان دهه ۹۰ را 
نیز هم��ه خواهند دی��د. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
بخش پایانی سخنانش��ان در جمع پرش��ور صدها دانش 
آموز در نکته مهمی گفتند: همه مس��ئوالن و آحاد مردم 
باید مراقب باشیم که پیامی که با هر حرکت و هرکار و 
س��خن خود به خارج از کشور می فرستیم چیست. رهبر 
انقالب تأکید کردند: ملت و جوانان و مس��ئوالن کشور 
بای��د »ق��درت مقاوم��ت و عزم راس��خ خ��ود را برای 
ایس��تادگی در مقاب��ل زورگوی��ان« به هم��ه دنیا و به 
خص��وص دش��منان منتق��ل کنن��د. ایش��ان افزودند: 
دولتم��ردان هم در این زمینه وظایف س��نگینی دارند و 
باید کوتاهی های گذش��ته تکرار نش��ود و دستگاههای 
مختلف از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، 
بهداشت، ارشاد، وزارتخانه های اقتصادی، معاونت علمی 
ریاس��ت جمهوری به وظایف خود با جدیت عمل کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اطمینان داشته باشیم 
اگر هر کس��ی در هر جا که مش��غول کار یا مس��ئولیت 
اس��ت، وظایفش را بشناس��د و به آن عم��ل کند، تمام 
مش��کالت حل می شود و کشور و ملت به آرزوی نهایی 

خود خواهند رسید.
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اقتصاد کالن

بسته حمایت از بورس برای رونق 
سرمایه گذاری اجرا شد 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در 
مورد بس��ته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه 
اظهار داش��ت: ای��ن اقدام در رونق س��رمایه 
گذاری و پش��تیبانی از طرح ه��ای زیر بنایی 
موثر اس��ت . فرهاد طهماس��بی در گفت وگو 
با ف��ارس، در مورد بس��ته ۱۰ بندی حمایت 
فوری از بازار سرمایه و بیمه شدن سبد سهام 
س��هامداران گفت: س��از و کار خوبی در این 
زمینه دیده ش��ده اس��ت که می تواند با بیمه 
شدن س��هامداران اعتماد مردم سرمایه گذار 
و مش��تریان بازار س��رمایه را جلب کند.عضو 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس اظهار 
داش��ت: این اقدام در رونق سرمایه گذاری و 
پشتیبانی از طرح های زیر بنایی موثر است و 
می تواند با جمع آوری سرمایه های سرگردان، 
از وقوع ت��ورم کاذب در بازار جلوگیری کند.
نماینده مردم اس��تهبان بیان داش��ت: با یک 
برنامه منس��جم در حمایت از بازار س��رمایه، 
می توان با جمع آوری سرمایه های خرد مردم، 
تولید و صنعت در کشور را رونق دهیم.وی با 
اشاره به این بسته حمایتی گفت: بیمه کردن 
سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا 
س��قف ۱۰۰ میلیون تومان ب��رای هر نفر از 
طریق انتش��ار عموم��ی اوراق تبعی و خرید 
توس��ط س��رمایه گذاران از دیگر موارد مهم 
این اقدام اس��ت که می تواند به بازار سرمایه 

کمک کند. 

اوضاع تورم آلمان بدتر از همیشه
ارزیابی های اولیه حاکی از آن اس��ت که نرخ 
ت��ورم در آلمان برای دومین ماه پیاپی در ماه 
اکتبر دو رقمی خواهد بود.به گزارش مهر به 
نقل از راشاتودی، ارزیابی های اولیه از سوی 
دفتر آمار فدرال آلمان، دس��تاتیس، حاکی از 
آن اس��ت که نرخ تورم در آلمان در ماه اکتبر 
ب��رای دومین ماه پیاپ��ی دو رقمی بوده و به 
۱۰.۴ درصد خواهد رس��ید.آلمان بزرگ ترین 
اقتصاد اتحادیه اروپاست و در ماه سپتامبر بود 
که نرخ تورم این کش��ور دو رقمی ش��د. نرخ 
ت��ورم در حوزه ان��رژی در آلمان در ماه اکتبر 
س��ال جاری نسبت به اکتبر سال گذشته ۴۳ 
درصد بوده اس��ت. قیمت مواد غذایی در این 
کش��ور هم بیش��تر از نرخ متوسط رشد کرده 
و در ای��ن مدت بی��ش از ۲۰ درصد باال رفته 
اس��ت.قرار اس��ت آمارهای نهایی نسبت به 
افزای��ش قیمت ها و تورم در آلمان در روز ۱۱ 
نوامبر از سوی دستاتیس منتشر شود.به طور 
کلی قیمت مصرف کننده بس��یاری از کاالها 
در سراسر اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشته به گونه ای که در 
ماه س��پتامبر نرخ ت��ورم کل اتحادیه اروپا به 
۱۱ درصد رس��یده اس��ت. دلیل رشد تورم در 
اتحادیه اروپا، باال رفت��ن قیمت مواد غذایی 
و حامل ه��ای انرژی طی ماه های گذش��ته و 
به خاطر بحران پیش آمده ناش��ی از درگیری 

نظامی روسیه با اوکراین بوده است.

بازار بیت کوین سرد شد
ک��ی یانگ جو، یکی از بنیانگذاران ش��رکت 
تجزی��ه و تحلی��ل ارزهای دیجیت��ال ، ادعا 
می کن��د که حجم معامالت نقدی بیت کوین 
به معامالت مش��تقه به باالترین سطح در دو 
سال گذشته رس��یده که بیانگر سردی بیش 
از حد بازار اس��ت. به گزارش ایس��نا به نقل 
از ت��ودی، معامالت آت��ی بیت کوین در حال 
حاضر بیشتر توسط نهنگ ها معامله می شود 
که نش��ان می دهد بزرگترین ارز دیجیتال در 
حال حاضر در میانه چرخه انباش��ت دیگری 
قرار دارد.در حال حاضر س��رمایه گذاران خرد 
عمدتاً بازار آتی را پس از س��قوط قیمت اخیر 
ره��ا کرده ان��د. همانطور که جو اش��اره کرد، 
وقت��ی بازار ارزه��ای دیجیتال بی��ش از حد 
گرم می ش��ود، مردم تمای��ل دارند معامالت 
آتی را با نفوذ باالتر معامله کنند.ماه گذشته، 
بهره باز معامالت آتی بیت کوین توانست به 
اوج جدیدی برس��د حتی زمانی که نوسانات 
همچنان پایین بودن��د. در واقع، اکنون برای 
اولی��ن ب��ار از س��ال ۲۰۲۰، بزرگتری��ن ارز 
دیجیتال جهان نس��بت به ش��اخص س��هام 
اس اند پی 5۰۰ نوس��انات کمتری دارد. این 
واقعیت که حج��م معامالت به ط��ور مداوم 
باالس��ت، این چرخ��ه نزولی را از زمس��تان 
کریپت��و ۲۰۱8 متمایز می کن��د.در اواخر ماه 
اکتبر، تحلیلگری اظهار کرد که بازار ارزهای 
دیجیتال احتمااًل به دلیل افزایش عالقه بهره 
باز معامالت آتی، شاهد نوسانات »انفجاری« 
خواهد بود اما بیت کوین توانس��ت ماه قبل را 
پس از دو ش��مع قرمز متوالی با رنگ سبز به 

پایان برساند.

واریز سود 500 هزار تومانی سهام 
عدالت تا 2 ماه دیگر 

وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخش��ی از 
سود س��هام عدالت تا پایان پاییز سال جاری 
خب��ر داد. به گزارش تس��نیم، سیداحس��ان 
خاندوزی با اش��اره به جلس��ه دیروز شورای 
عالی بورس اظهار کرد: در این جلسه مصوب 
شد سود سهام عدالت شرکت های بورسی که 
مهلت آن ها برای واریز سود به پایان رسیده و 
سود سهام عدالت آن ها قابل وصول است، تا 
پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام دار 
عدالت واریز ش��ود.وزیر امور اقتصاد و دارایی 
درمورد میزان س��ود توضیح داد: میزان سود 
حدود 5۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام 
عدالت است.وی همچنین درمورد میزان باقی 
مانده س��ود س��هام عدالت گفت: مبلغ باقی 
مانده سود س��هام عدالت از شرکت هایی که 
هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای 
سال ۱۴۰۲ انجام می شود و اخبار آن متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

افزایش 279۳ واحدی شاخص بورس 
تهران 

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پای��ان معامالت دیروز با افزایش ۲7۹۳ واحد 
همراه ش��د. به گزارش ف��ارس،  بورس اوراق 
به��ادار تهران دی��روز در یک روند نوس��انی 
قرار گرفت، به گونه ای که ابتدا رشد، س��پس 
کاهش و در نهایت ره به ش��د کرد و شاخص 
کل در پایان معامالت با افزایش ۲7۹۳ واحد 
نسبت به روز قبل، به رقم یک میلیون و ۲8۳ 
هزار و ۲5۰ واحد رس��ید.همچنین ش��اخص 
کل با معی��ار هموزن با افزای��ش 588 واحد 
به رقم ۳۶5 هزار و ۶۴۹ واحد رس��ید. ارزش 
ب��ازار در بورس تهران ب��ه بیش از ۴ میلیون 
و 7۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.معامله گران 
امروز بیش از 5.۳ میلیارد س��هام حق تقدم و 
اوراق مالی در قال��ب ۲۴۱ هزار فقره معامله 
و ب��ه ارزش ۲5۳۹ میلیارد تومان داد و س��تد 
کردند.همه ش��اخص های بورس امروز سبز 
بودند، به گونه ای که شاخص کل و شاخص 
قیم��ت با معیار وزنی � ارزش��ی ۰.۲۲ درصد 
رش��د کردند، اما این دو ش��اخص ب��ا معیار 
هموزن ۰.۱۶ درصد افزایش یافتند.ش��اخص 
آزاد ش��ناور ۰.۱۱ درصد رش��د کرد، شاخص 
بازار اول بورس ۰.۳7 درصد افزایش یافت و 
شاخص بازار دوم بورس ۰.۴ درصد رشد کرد.

امروز نمادهای سرمایه گذاری امید،  ملی مس، 
خلیج فارس،  پتروش��یمی  شازند،  پتروشیمی 
سرمایه گذاری توسعه ملی، پتروشیمی پردیس 
و شرکت کال سیمین بیشترین اثر افزایش در 
شاخص بورس را داشته اند. در فرابورس ایران 
هم شاخص کل امروز با ۰.۶۴ درصد افزایش 
به رقم ۱7 هزار و ۳85 واحد رسید. ارزش بازار 
اول و دوم فراب��ورس ایران به رقم ۹۴۶ هزار 
میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس 
هم ۳۲۱ هزار میلیارد تومان شد. معامله گران 
امروز بیش از ۲.۲ میلیارد س��هام حق تقدم و 
اوراق مالی در قال��ب ۲۲۲ هزار فقره معامله 
و به ارزش ۱۲ هزار و 8۱۶ میلیارد تومان داد 

و ستد کردند.

ایران ظرفیت صادرات 1500 مگاوات 
برق دارد

مدیرعامل توانیر با اش��اره به ناترازی برق در 
ش��رایط فعلی گف��ت: زمان هایی که مصرف 
داخلی باال باشد میزان صادرات برق به حداقل 
خود می رس��د اما تعه��دات بین المللی خود را 
رعایت خواهیم کرد.به گزارش مهر، صادرات 
و واردات ان��رژی یکی از موارد چالش برانگیز 
است که همواره س��واالتی را به دنبال داشته 
است. چندی پیش وزیر نیرو در رابطه با سفر 
اخیر خود به ترکیه به مهر گفته بود: در س��فر 
ترکیه دو مساله در دستور کار قرار داشت یکی 
مذاک��ره با وزارت انرژی ترکیه برای مبادالت 
ب��رق که اخیراً در مرز ترکیه سیس��تم بک تو 
بک )مبادله( نصب شده است و از طریق این 
سیستم امکان مبادله برق را فراهم شده است.
اما این مبادله برق به کجا رسید؟ آرش کردی 
مدی��ر عامل ش��رکت توانیر از پیش��رفت ۶۰ 
درصدی این ط��رح می گوید و در توضیح آن 
به مهر گفت: در حال حاضر به ترکیه صادرات 
ب��رق نداریم و در مرحله تس��ت و راه اندازی 
پست بک تو بک وان هستیم و تاکنون نیز ۶۰ 
تا 7۰ درصد مرحله آزمایشی را طی کرده است. 
همچنین در صورتی که به بهره برداری برسد 
می توانیم صادرات را آغاز کنیم.وی ادامه داد: 
صادرات برق ما به کشورهای عراق، افغانستان 
و پاکس��تان صورت می گیرد و از کشورهای 
ترکمنستان، ارمنس��تان و آذربایجان واردات 
برق صورت می گیرد.مدیرعامل شرکت توانیر 
اضافه کرد: ظرفیت صادرات ایران نزدیک به 
۱5۰۰-۱۶۰۰ مگاوات است و ظرفیت واردات 
نزدیک به 5۰۰ مگاوات است.کردی با اشاره 
به ناترازی برق در برخ��ی ایام و صادرات آن 
توضی��ح داد: در زمان هایی که مصرف داخلی 
باال باشد برای صادرات بین المللی یک کف 
و سقف برای صادرات وجود دارد که آن را در 

نظر می گیریم.

اخبار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در تشریح جزییات 
»طرح حمایت از کس��ب وکارهای اقتص��اد دیجیتال 
کش��ور« ابراز امیدواری کرد که با اج��رای این طرح 
مسیر توس��عه اقتصاد دیجیال کشور هموار می شود. 
به گزارش تسنیم، »عیسی زارع پور«، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، شب گذشته در برنامه تلویزیونی 
ویژه خبری حاضر ش��د تا به تش��ریح جزییات »طرح 
حمایت از کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور« که 
در همان روز رونمایی شده بود بپردازد.روز گذشته وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات و »احس��ان خاندوزی«، 
وزی��ر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کس��ب و 
کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب 
و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده 
بود، را رونمایی کردند.زارع پور در ابتدای این برنامه در 
تشریح علت تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال پرداخت 
گف��ت: از ابتدای دولت س��یزدهم یک��ی از مهمترین 
موضوعات��ی به دس��تور ریاس��ت محت��رم جمهوری 

پیگیری شد، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال بود.وی 
افزود: اقتصاد دیجیتال ظرفیت بسیار باالیی دارد و با 
توجه به این ظرفیت با دستور رئیس جمهور کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور یازده وزیر و مقام دولتی 
و با اختیارات ویژه تش��کیل شد تا موانع موجود از سر 
راه کس��ب وکارهای این حوزه را کن��ار بزنند. یکی از 
مهمتری��ن مصوباتی که این کارگروه تاکنون داش��ته 
اس��ت همین »طرح حمایت از کسب وکارهای اقتصاد 
دیجیتال کش��ور« اس��ت که امروز با رونمایی از آیین 

نام��ه آن حمایت خ��ود را از کس��ب و کارهای حوزه 
اقتصاد دیجیت��ال آغاز کردی��م و امیدواریم با اجرای 
آن مسیر توس��عه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود. 
زارع پور افزود: از دیگر امکانات پیش بینی ش��ده بحث 
پرداخت اعتباری و برداش��ت مستقیم از حساب است. 
همچنی��ن بانک مرکزی دنبال راه اندازی »رمز ریال« 
اس��ت که در صورت راه اندازی، بانک مرکزی مکلف 
ش��ده تا امکان بهره من��دی از آن را برای پلتفرم های 

مشمول فراهم کند.

مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار می شود 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

سرعت توسعه صنعت پتروشیمی ایران دو برابر میانگین جهانی است 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
گف��ت: ظرفی��ت تولید صنعت پتروش��یمی 
در دنیا هر ۲۰ س��ال ۲ برابر می ش��ود، ولی 
سرعت توس��عه صنعت پتروشیمی در ایران 
دو براب��ر میانگین جهانی اس��ت. به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی 
شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 

پتروش��یمی امروز در آیین نکوداشت پدافند 
غیرعامل صنعت نفت عن��وان کرد: صنعت 
پتروشیمی تا پیش از انقالب اسالمی، فقط 
ش��امل ۶ واحد به ظرفی��ت ۳ میلیون تن و 
تولید عملیات��ی ۱.5 میلی��ون تن محصول 
پتروش��یمی در س��ال بود، اما امروز ظرفیت 
فعلی کش��ور به ۹۰ میلیون تن رسیده است.

وی ادامه داد: در دنیا هر ۲۰ س��ال، ظرفیت 
تولید صنعت پتروش��یمی ۲ برابر می ش��ود، 
ولی س��رعت توس��عه صنعت پتروشیمی در 
ای��ران دو براب��ر میانگین جهانی اس��ت. در 
ای��ران در ۱۰ س��ال آینده ظرفی��ت تولید از 
۹۰ میلیون تن ب��ه ۲۰۰ میلیون تن خواهد 
رس��ید. در واقع ما هر ۱۰ س��ال توانسته ایم 

ظرفیت تولید صنعت پتروش��یمی خود را دو 
برابر کنیم.شاهمیرزایی گفت: در حال حاضر 
5۴5 گرید از انواع محصوالت پتروش��یمی 
در کش��ور تولید می شود. ارزش تولیدات این 
صنعت ۲۳ میلیارد دالر است که ۱5 میلیارد 
دالر آن صادر می ش��ود و از این مقدار سال 
گذش��ته ۱۲.7 میلیارد دالر ص��ادر و ارز آن 

در س��امانه نیما عرضه ش��د و مابقی صرف 
هزینه ه��ای واردات تجهی��زات در صنع��ت 
پتروشیمی شد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی گفت: تا پایان دولت سیزدهم، 
هم��ه کاتالیس��ت های صنعت پتروش��یمی 
بومی س��ازی خواهد ش��د و اخیرا سند جامع 

کاتالیست نیز آماده و رونمایی شده است.

پیش بینی صادرات 121میلیارددالری ایران در سال 2022
صندوق بین المللی پول از 10 شاخص کالن اقتصاد ایران گزارش داد

گروهاقتصادی-میثمترکی�ان:صندوق بین المللی پول با 
بررسی ۱۰ ش��اخص کالن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، 
از رش��د ۳درصدی بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران، 
افزایش تولید و صادرات نفت، کاهش نرخ تورم و افزایش 
س��ه برابری تراز حس��اب های جاری ایران در این س��ال 
خبر داد. به گزارش تس��نیم، صن��دوق بین المللی پول در 
گزارشی موسوم به »چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه 
و آسیای مرکزی« به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۲ کشور 
منطقه در س��ال ۲۰۲۲ میالدی پرداخته است.بر اساس 
این گزارش، متوسط رشد اقتصادی ۳۲ کشور خاورمیانه و 
آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲ برابر با 5 درصد خواهد بود 
و ایران نیز رش��د ۳درصدی را در این سال تجربه خواهد 
کرد.متوسط رش��د اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز 
۴.۹ درصد برآورد شده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ 

رشد ۴.7درصدی را تجربه کرده بود.
درصدیبخ�شغیرنفت�یاقتصادای�راندر رش�د���3

2022
بخش غیرنفتی ایران با رش��د ۳درصدی در سال ۲۰۲۲ 
مواجه می شود. این رقم برای سال قبل ۴.۳ درصد اعالم 
شده اس��ت. انتظار می رود متوسط رشد بخش غیرنفتی 
کش��ورهای نفتی منطقه از 5.5 درصد در سال ۲۰۲۱ به 
۳.۶ درصد در س��ال جاری می��الدی کاهش یابد.بخش 
نفت��ی ایران نیز که در س��ال ۲۰۲۱ و پ��س از روی کار 
آمدن دولت س��یزدهم رش��د قابل توجه ۱۰.5درصدی را 
تجربه کرده بود در سال جاری میالدی نیز ۳ درصد رشد 
می کند. رش��د بخش نفتی منطقه نیز برای امس��ال ۶.۹ 

درصد پیش بینی شده است.
هزاربشکهایتولیدروزانهنفتایراندر افزایش���560

دولتسیزدهم
صندوق بین المللی پول انتظ��ار دارد تولید نفت ایران در 
س��ال جاری میالدی ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به 
۲.58 میلیون بش��که در روز برسد، این در حالی است که 
در سال ۲۰۲۱ نیز که دولت سیزدهم روی کار آمد تولید 
نفت ایران بر اس��اس آمار صن��دوق بین المللی پول ۴۶۰ 

هزار بشکه در روز افزایش یافته و از ۲.۰۲ میلیون بشکه 
در روز به ۲.۴8 میلیون بشکه در روز رسیده بود.تولید گاز 
ایران نیز طی سال های اخیر و با وجود تحریم های آمریکا 
روند صعودی خود را ادامه داده است. ایران در سال ۲۰۲۱ 
معادل ۴.۳۳ میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده بود 
و انتظار می رود این رقم در سال جاری نیز به معادل ۴.۴۶ 

میلیون بشکه در روز نفت افزایش یابد.
صن�دوقبینالمللیپول:صادراتنف�تایرانبازهم ���

افزایشمییابد
بر اس��اس آمار صندوق بین المللی پول در س��ال ۲۰۲۱ 
صادرات نفت ایران ۳5۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت 
و به 75۰ هزار بش��که در روز رسید. امسال نیز این نهاد 
بین المللی انتظار می رود ص��ادرات نفت ایران ۱۰۰ هزار 
بش��که در روز افزایش یابد و به 85۰ هزار بش��که در روز 
برسد.بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری 
میالدی پس از چند سال صعود پی درپی، نزولی می شود 

و به ۴۰ درصد کاهش می یابد. نرخ تورم ایران در س��ال 
۲۰۲۱ بالغ بر ۴۰.۱ درصد اعالم ش��ده بود. متوسط نرخ 
تورم کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۳.8 درصد 
پیش بینی شده است. سودان با نرخ تورم ۱5۴.۹درصدی، 
باالترین نرخ تورم میان کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ 

را خواهد داشت.
کش�ورازنظربدهی رتب�ه8ای�راندرردهبن�دی���32

کمتردولت
صن��دوق بین المللی پول در بخش دیگ��ری از گزارش 
خود از کاهش بدهی دولت ایران طی س��ال های ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲ خبر داده است. در حالی که میزان بدهی دولت 
ایران در س��ال ۲۰۲۰ معادل ۴۴.۱ درصد تولید ناخالص 
داخلی گزارش شده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۲.۴ 
درصد کاهش یافت و انتظار می رود در س��ال ۲۰۲۲ نیز 
بدهی دول��ت ایران معادل ۳۴.۲ درص��د تولید ناخالص 
داخلی کش��ور کاهش یابد.متوس��ط بدهی کش��ورهای 

منطقه در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۳.۴ درصد تولید ناخالص 
داخلی این منطقه بوده اس��ت. ایران در مقایس��ه با ۳۲ 
کش��ور منطقه در رتبه 8 از نظر میزان بدهی دولت قرار 
داش��ته اس��ت. فقط دولت های آذربایجان، قزاقس��تان، 
کویت، عربستان، ترکمنستان، امارات و ازبکستان بدهی 
کمتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۲ دارند. دولت های 
سودان و بحرین بدهکارترین دولت های منطقه در سال 
۲۰۲۲ ش��ناخته ش��ده اند. میزان بدهی دولت سودان به 
تولید ناخالص داخلی این کش��ور در سال جاری میالدی 
۱8۹.5 درص��د و این رقم برای بحری��ن ۱۱۹.5 درصد 

اعالم شده است.
میلیارددالریایراندرس�ال پیشبینیصادرات���121

2022
بر اس��اس آمار صندوق بین المللی پ��ول صادرات کاال و 
خدمات ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۳۲میلیارد دالری 
نس��بت به سال قبل از آن مواجه ش��ده و به 8۶ میلیارد 
دالر رس��یده است. انتظار می رود در سال جاری میالدی 
نیز صادرات ایران ۳5 میلیارد دالر افزایش یابد و به ۱۲۱ 
میلیارد دالر برسد.به همین ترتیب، واردات کاال و خدمات 
ایران که در س��ال ۲۰۲۱ ب��ه 75.5 میلیارد دالر افزایش 
یافته بود در س��ال ۲۰۲۲ نیز به ۹۰.۳ میلیارد دالر خواهد 
رس��ید. در س��ال ۲۰۲۰ کل واردات کاال و خدمات ایران 

5۴.8 میلیارد دالر گزارش شده بود.
برابریترازحسابهایجاریایران افزایشحدود���3

درسالجاری
این گزارش از افزایش حدود ۳برابری تراز حس��اب های 
ج��اری ای��ران در س��ال ۲۰۲۲ خب��ر داده اس��ت. ت��راز 
حس��اب های جاری ایران در س��ال ۲۰۲۱ که سال آغاز 
فعالیت دولت س��یزدهم بوده است پس از دو سال منفی 
بودن، مثبت ش��د و به ۱۱.۱ میلیارد دالر رس��ید. در سال 
۲۰۱۹ تراز حس��اب های جاری ای��ران منفی ۱.7 میلیارد 
دالر و در سال ۲۰۲۰ منفی ۰.7 میلیارد دالر گزارش شده 
بود.انتظار می رود تراز حس��اب های جاری ایران در سال 

۲۰۲۲ به ۳۲ میلیارد دالر برسد.

العربی الجدید نزدیک به قطر نوشت، عربستان برای 
توس��عه روابط با چین فراتر از دروازه اقتصاد و روابط 
تجاری ش��تاب گرفته است. به گزارش فارس، پایگاه 
خبری العربی الجدید در یادداشتی به قام بشیر البکر از 
لندن و با عنوان »عربستان سعودی و چین: مشارکتی 
ک��ه فرات��ر از اقتصاد اس��ت و آمریکا را خش��مگین 
می کند«، نوش��ت: روابط عربستان و چین با سرعت 
بسیار باالیی فراتر از همکاری مبادله ای، تجاری و در 
جهت ایجاد مشارکتی فراتر از اقتصاد پیش می رود.در 
این یادداشت آمده است: فیصل بن فرحان، وزیر امور 
خارجه عربستان سعودی چند روز پیش اعالم کرد که 
عربس��تان در رتبه بندی سرمایه گذاری خارجی چین 
در ثلث اول سال ۲۰۲۲ رتبه اول را کسب کرده است.

بن فرحان در نشس��ت کمیته  امور سیاسی و خارجی 

کمیته مش��ترک چین و عربس��تان با بیان اینکه شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین به زودی به عربستان 
سعودی س��فر می کند، توضیح داد که در جریان این 
سفر، س��ه نشست چین- سعودی، چین و کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج ف��ارس و چین- عرب��ی برگزار 
خواهد ش��د. رئیس جمهور چین طب��ق گزارش های 
رس��انه ای قرار بود اواخر ماه اوت گذش��ته به ریاض 
برود، اما این س��فر به درخواست پکن به دلیل مشغله 
کاری آن ب��رای ت��دارک برگزاری بیس��تمین کنگره 
حزب کمونیس��ت چین که ۱۶ اکتبر گذش��ته برگزار 
شد، به تعویق افتاد.شی ترجیح داده بود که این دیدار 
پس از اینکه او برای س��ومین دوره به عنوان دبیرکل 
حزب کمونیس��ت برگزیده ش��د، انجام شود که این 
موضوع به س��فر وی به ریاض برای ش��رکت در سه 

اجالس همزمان اهمیت بیش��تری می دهد.از  زمانی 
که خبر سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی 
منتش��ر ش��د، در چندین شهر این کش��ور که وی به 
آنجا سفر خواهد کرد، یعنی ریاض، جده و شهر آینده 
نگر نئوم، هماهنگی ها در حال انجام اس��ت.بر اساس 
این یادداش��ت، مقامات س��عودی در تالش هستند تا 
اطمین��ان حاصل کنند که این س��فر از نظر ظاهری 
و پروتکلی کمتر از س��فری که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور سابق آمریکا در ماه مه ۲۰۱7 از ریاض انجام 
داد، نباش��د و در عین حال تف��اوت در مهمان نوازی 
بین استقبال از جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایاالت 
متحده با همتای چینی اش را نشان دهد.در ادامه آمده 
است: برخالف سفر ترامپ، سفر بایدن، سردی روابط 
بین ریاض و واشنگتن را آشکار ساخت، زیرا عربستان 

سعودی از او به شیوه ای غیرعادی سرد استقبال کرد 
که در طی پنج دهه میزبانی س��عودی ها از روس��ای 
جمهور آمریکا بی س��ابقه بود.به عقیده نویسنده، این 
سردی نوعی واکنش سعودی ها به اظهارات و مواضع 
بای��دن قبل و بع��د از ورودش به کاخ س��فید بود که  
گفته بود عربس��تان را به یک کشور منحوس تبدیل 
خواهد کرد  و همچنین با انتشار گزارشی اطالعاتی، 
ولی عهد س��عودی را متهم ب��ه دخالت در قتل جمال 
خاشقچی، نویسنده سعودی در کنسولگری کشورش 
در اس��تانبول ترکیه در س��ال ۲۰۱8 کرد یا  گزارشی 
از حمالت ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱ فاش کرد که حاکی از 
دخالت احتمالی عربس��تان س��عودی بود و  همچنین 
از ارائ��ه موش��ک های دقیق به عربس��تان س��عودی  

خودداری کرد.

خیز عربستان برای توسعه روابط با چین از دروازه اقتصاد 
؟؟؟

شروط دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی
عضو اتاق ته��ران گفت: اگر سیاس��ت گذار 
دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی را برای 
برنام��ه هفتم هدف گذاری کرده و خواس��تار 
تحقق آن اس��ت باید دس��ت ب��ه اصالحات 
اساس��ی در بخش ه��ای تج��اری، ارزی و 
زیس��ت محیطی بزند.مهراد عب��اد در گفت 
و گ��و با مهر اظهار کرد: نویس��ندگان برنامه 
هفتم توس��عه باید نس��بت به آسیب شناسی 
نقاط ضعف برنامه های قبل و بررس��ی دقیق 
و واقع گرایانه شرایط حاضر از نظر اقتصادی، 
سیاسی، جغرافیایی، اقلیمی و… توجه داشته 
باش��ند.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران افزود: در واقع باید اهدافی را در برنامه 
بگنجانند که پوش��ش دهنده این نقاط ضعف 
بوده و از س��وی دیگر با تمرکز بر نقاط قوت، 
توس��عه هدفمند و پایدار را تحقق ببخش��د.

وی ادام��ه داد: کاهش فس��اد اداری، اصالح 
سیاس��ت های پولی و ارزی و توس��عه روابط 
بین الملل نیز از موضوعات مهمی اس��ت که 
بای��د مورد توجه قرار گیرد؛ البته که نس��خه 
پیشرفت هر کشوری باید متناسب با شرایط 
همان کشور نوشته شود، اما توجه به اصالحات 
اقتصادی دیگر کشورها راه گشای ماست. زیرا 
اقتصاد یک علم اس��ت که سایر کشورهای 
در حال توس��عه به خوبی از آن بهره می برند.
عباد با تاکید بر ضرورت اصالح سیاست های 
ارزی و حذف قیمت گذاری دستوری، افزود: به 
عنوان نمونه علم اقتصاد به صراحت سرکوب 
نرخ ارز را نهی کرده و ایجاد تورم فزاینده را به 
عنوان آثار بلندمدت این سیاست بر می شمارد. 
سیاست گذاران بی اعتنا به این رهیافت علمی، 
سالیان سال اس��ت که با این روش، نرخ ارز 

را پایین نگه داش��ته و باعث ایجاد تورم های 
مزم��ن و دورقم��ی ش��ده اند. از این دس��ت 
سیاس��ت های اقتصادی که اقتص��اد ما را به 
قهقرا برده بسیار است.عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران اضافه ک��رد: از این رو، 
اگر سیاست گذار دستیابی به رشد 8 درصدی 
اقتصادی را ب��رای برنامه هفتم هدف گذاری 
کرده و خواس��تار تحقق آن است باید دست 
به اصالحات اساس��ی در بخش های تجاری، 
ارزی و زیس��ت محیطی بزن��د.وی ادامه داد: 
همچنین قیمت گذاری دس��توری هیچ گاه به 
هدف اصابت نکرده است؛ به بیان دیگر، توهم 
کنترل بازار از بیرون، تصور اشتباهی است که 
باعث عدم توسعه کشور شده است. به ترتیبی 
که نرخ گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن 
اقتضائات عل��م اقتصاد باعث ایجاد التهاب و 

بی ثباتی و عدم النفع تولیدکننده و مصرف کننده 
شده اس��ت.عباد گفت: در عین حال، اعمال 
این سیاست در مورد نرخ ارز و نزدیک کردن 
آن ب��ه نرخ واقعی و ن��ه تک نرخی کردن آن 
در برهه ه��ای مختلف باعث ایجاد تورم های 
جهشی شده است. اصالح سیاست های ارزی 
و تک نرخی کردن واقعی نرخ ارز برای توسعه 
کش��ور، توصیه اکثر اقتصاددانان اس��ت.وی 
تصریح کرد: از س��ویی دیگر یکی از الزامات 
توس��عه آن است که فعاالن اقتصادی بتوانند 
کااله��ای خود را ب��ه کش��ورهای مختلف 
ص��ادر و کاالها و مواد اولی��ه مورد نیاز تولید 
را با کمترین هزین��ه و باالترین کیفیت وارد 
کنند. افزون بر این، با تقویت روابط بین الملل، 
جذب س��رمایه گذاری خارجی نی��ز افزایش 
پیدا می کند. از ای��ن رو، برای نیل به اهداف 

توسعه برچیده شدن تحریم ها، توسعه روابط 
بین الملل و پیوس��تن به شبکه های تجاری و 
بانک��ی بین الملل ضروری به نظر می رس��د.
عباد اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی 
طی سالیان گذشته برای مقابله با تحریم های 
خارجی، آئین نامه ها، بخشنامه و قوانینی وضع 
کرده اند که بسیاری از این موارد باعث ایجاد 
اختالل در کسب وکار بخش خصوصی شده و 
از طرف دیگر با عدم اجرای قوانینی که به نفع 
بخش خصوصی است، فعالیت های این بخش 
را ب��ا اختالل مواجه کرده اند؛ آنچه که بخش 
خصوصی، تحریم های داخلی می خواند. این 
در حالیست که توسعه کشور بدون همراهی 
بخش خصوصی امکان پذیر نیست و تسهیل 
فرآیند کس��ب وکار بخش خصوصی مسلمًا 

اهداف توسعه ای را محقق می کند.
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شهرستان

توزیع برق مشهد، دستگاه برتر بیست و 
پنجمین جشنواره شهید رجایی معرفی 

و تجلیل شد
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-در جلسه 
ش��ورای اداری استان خراس��ان رضوی که 
با حضور اس��تاندار و جمع��ی از مدیران کل 
ادارات و دس��تگاه های دولتی استان برگزار 
شد، آیین تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر 
خراس��ان رضوی در قالب بیست و پنجمین 
جشنواره شهید رجایی نیز برگزار و از شرکت 
توزیع نیروی برق شهرس��تان مشهد تجلیل 

به عمل آمد.
در این جلس��ه، توزیع برق مش��هد به دلیل 
کس��ب رتبه دوم در مجموع ش��اخص های 
عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد س��ال 
۱۴۰۰ دستگاه های اجرایی استان، موفق به 
کس��ب تندیس جشنواره شهید رجایی شد و 
لوح تقدیر جشنواره نیز به مهندس رمضانی 

مدیرعامل توزیع برق مشهد اهدا شد.
رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزی 
اس��تان و دبیر جشنواره شهید رجایی به ارائه 
گزارش��ی از ارزیابی عملکرد دس��تگاه های 
اجرایی اس��تان و نحوه انتخاب دستگاه های 

برتر پرداخت.
توزی��ع برق مش��هد در میان دس��تگاه های 
اجرایی ارزیابی ش��ونده در گروه زیربنایی و 

توسعه زیرساخت قرار گرفت.
فرایند ارزیابی عملکرد تعداد 58 دس��تگاه از 
دس��تگاه های اجرایی استان با همکاری ۲5 
نفر ارزیاب و پس از 5 هزار نفر ساعت انجام 

شده است.

 97 درصد روستا های ایالم از نعمت 
گاز برخوردار هستند

   مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: 
بیش از ۹7 درصد جمعیت روستایی در سطح 

استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
محمود کشاورز اظهار داشت: در حال حاضر 
بی��ش از ۹7 درص��د جمعیت روس��تایی در 
سطح اس��تان از نعمت گاز برخوردار هستند 
که تا پایان س��ال آینده ای��ن عدد به ۹۹ در 
صد می رس��د. وی با اش��اره ب��ه اینکه یکی 
از مصوبات س��فر رییس جمهور به اس��تان 
در س��ال گذش��ته اجرای طرح گازرسانی به 
روس��تا ها بود افزود: از ۲۰ روس��تای مصوب 
سفر ریس جمهور ۱۴ روستا گازرسانی شده 

و ۶ روستای دیگر نیز در حال اجرا است.
مدیر عامل شرکت گاز ایالم گفت: بر اساس 
برنامه ریزی ها کار گازرس��انی به ۶ روستای 
شهرستان هلیالن تا س��ه ماه دیگر تکمیل 

می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری 
سمنان در مانور قطع برق ادارات:

اس��تمرار کارکردها و تامین برق مراکز مهم 
یکی از رسالت های پدافند غیرعامل است

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان 
در حاش��یه یازدهمی��ن رزمای��ش قطع برق 
ادارات و آم��اده ب��ه کاری مولده��ای ب��رق 
اضطراری، بر تجهیز ادارات به دیزل ژنراتور 

تاکید کرد.
ایرج کارخائی با حضور در مرکز دیسپاچینگ 
ش��رکت توزیع برق اس��تان از نزدیک روند 
اج��رای مانور قطع ب��رق ادارات را مالحظه 
نموده و گفت: همه س��اله به همت ش��رکت 
توزیع برق، این رزمایش به نحوی شایس��ته 

اجرایی می شود که بسیار ارزشمند است.
وی با اش��اره به این که یکی از رسالت های 
پدافند غیرعامل، استمرار کارکردها و تامین 
برق مراکز مهم برای ارائه خدمات به هنگام 
اس��ت اف��زود: مراکز و دس��تگاه های مهم، 
حس��اس و ضروری می بایست به گونه ای 
برنام��ه ریزی کنند که با قطع برق در مواقع 
بحران��ی، در خدمات دهی آنان وقفه و خللی 
وارد نشده و خدمات خود را استمرار بخشند.

وی ی��ادآور ش��د: یک��ی از وابس��تگی های 
دستگاه های اجرایی و مراکز مهم به انرژی 
برق اس��ت و داش��تن مولد اضطراری باعث 
ت��داوم خدمات دهی آنه��ا گردیده و چنانچه 
خدش��ه ای در برق رس��انی ایجاد شود، باید 

موقعیت خود را تثبیت کنند.
کارخائی اظهار کرد: با اجرای این رزمایش و 
قطع برق بدون اطالع قبلی، وضعیت آمادگی 
دس��تگاه ها برای به م��دار آوردن مولد برق 
اضطراری مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته 
و بررسی این نوع شرایط، کار ارزشمندی در 
حوزه پدافند غیرعامل اس��ت که می تواند به 
پایداری زیرس��اختها و ادامه خدمت رس��انی 
زیرس��اختهای بس��یار مهم کم��ک نموده و 

باعث آرامش و امنیت کافی می شود.

افزایش پایداری شبکه برق اهواز 
با وارد مدار شدن پست برق 400 

کیلوولت فوالد خوزستان
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه پست ۴۰۰ کیلوولت آرنا فوالد 
خوزستان در مراحل تست و راه اندازی است، 
گفت: با وارد مدار ش��دن این پس��ت شبکه 
۲۳۰ کیلوول��ت اهواز از پرباری خارج خواهد 

شد و برق شهر پایدار تر می شود.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان، محمود دش��ت بزرگ 
اظهار کرد: پست برق ۴۰۰ به ۲۳۰ کیلوولت 
آرنا فوالد خوزستان با ظرفیت ۴ ترانس ۳۱5 
مگاولت آمپ��ری در مراحل پایانی تس��ت و 

بهره برداری است.
وی ب��ا بیان اینکه این پس��ت و خط انتقال 
آن ت��ا قبل از پایان س��ال ج��اری وارد مدار 
خواهد ش��د، افزود: با بهره برداری از پس��ت 
فوالد، تامین برق دو مشترک صنعتی فوالد 
خوزس��تان و فوالد اکس��ین از بخش ۲۳۰ 
کیلوول��ت به بخ��ش ۴۰۰ کیلوولت منتقل 
خواهد ش��د و این اقدام باعث می ش��ود که 
نیروگاه رامین و شبکه ۲۳۰ کیلوولت اهواز از 
حالت پرباری خارج ش��ود و تنها برق شهر و 

حومه را تامین کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: ش��رکت فوالد خوزس��تان به 
عنوان بزرگترین مشترک صنعتی شبکه برق 
این ش��رکت با دیماند ۶5۰ مگاولت آمپر، با 
احداث این پس��ت از بخ��ش ۲۳۰ کیلوولت 
به بخش ۴۰۰ کیلوولت منتقل خواهد ش��د 
و پرباری پس��ت برق اه��واز ۲ کاهش پیدا 

می کند.

ارتقاء ساختار اداری توزیع نیروی 
برق شهرستان الیگودرز

با پیگی��ری های نماینده مردم شهرس��تان 
الیگودرز در مجلس ش��ورای اس��المی و در 
راستای خدمت رسانی بهتر به مردم  فهیم و 
شهید پرور شهرستان الیگودرز در شهر های 
تابع چمن سلطان، ش��اپورآباد، تیتکان اداره 

برق ایجاد می شود
انیس روشن پور خبرنگار دنیای جوانان/آقای 
مهندس مهران امیری سرپرس��ت ش��رکت 
اظهار داش��ت:  به منظور تکریم شهروندان 
گرام��ی و باالب��ردن می��زان رضایتمن��دی 
مش��ترکین و با پیش��نهاد نماین��ده محترم 
مجلس شورای اس��المی جناب آقای دکتر 
خدابخش��ی و موافقت رئی��س هیئت مدیره 
محت��رم و مدیر عامل ش��رکت توانیر جناب 
آقای مهن��دس آرش کردی در ش��هرهای 
تیتکان، شاپورآباد و چمن سلطان اداره برق 
هر کدام با س��ه ردیف سازمانی مستقل و با 

افزایش ۹ پست سازمانی ایجاد میشود
وی افزود: در راس��تای افزای��ش بهره وری 
و از محل جابجایی کارکن��ان مازاد در برق 
الیگ��ودرز و با تبدیل وضعیت نیروهای معزز 
ایثارگ��ر ش��اغل در برق الیگودرز مش��غول 
خدمت به مردم شریف در آن مناطق خواهند 
ش��د   در ادامه معاونت منابع انسانی شرکت 
توزیع نی��روی برق اس��تان لرس��تان آقای 
مهندس مجید فتحی بیرانوند گفت: ساختار 
سازمانی ادارات برق شهر شول آباد و بخش 
بشارت به منظور تقویت خدمت رسانی بهتر 
و سریعتر به مردم  با تقویت نیروی کارشناس 

شاغل در این مناطق محقق خواهد گردید.

شهردار بوشهر به میزبانی شهرداری 
منطقه دو پذیرای شهروندان شد 

 شهردار بوشهر به میزبانی شهرداری منطقه 
دو در ویژه برنامه مالق��ات مردمی پذیرای 

شماری از شهروندان شد.
 به گ��زارش واح��د خبر و رس��انه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری بندر 
بوش��هر، حس��ین حیدری در حاش��یه دیدار 
مردمی خود با ش��ماری از شهروندان اظهار 
کرد: مالقات مردمی فرصتی مغتنم است تا 
ش��هروندان در دی��داری رو در رو و خارج از 
بروکراسی اداری مسائل و مشکالت خود را 

به مدیریت شهری انتقال دهند.
وی بیان ک��رد: برنامه مالقات مردمی یکی 
از بسترهای مهم برای ش��نیدن انتقادات و 
پیشنهادات ش��هروندان است که به صورت 
مستمر و هفتگی نسبت به برگزاری آن اقدام 
می ش��ود. حیدری ادامه داد: مالقات مردمی 
همچنین یک ظرفیت ویژه برای استفاده از 
ایده های ش��هروندی است که در این راستا 
شهرداری بندر بوش��هر توانسته به خوبی از 
ظرفیت ایجاد شده استفاده کند. وی عنوان 
ک��رد: آس��فالت کوچه های خاکی، توس��عه 
فضای سبز، بازگش��ایی معابر جدید و ایجاد 
فضای تفریحی از مطالبات مهم شهروندان 
منطقه ۲ بندر بوش��هر اس��ت که شهرداری 
ب��رای تحقق آنه��ا برنامه ه��ای خاصی را 

تدارک دیده است.
حیدری ادامه داد: روند آس��فالت کوچه ها در 
منطقه دو سرعت خوبی به خود گرفته و در 
راس��تای بازگش��ایی معابر نیز چندین پروژه 

مهم در حال اجرا است.

اخبار

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی ایالم از 
پرداخت خسارت محصوالت کشاورزی تا 

پایان آبان ماه خبر داد.
آذرنوش عموزاده اظهار داشت: بیش از ۴۰ 

هزار هکتار از محصوالت زراعی کشاورزان 
تحت پوشش بیمه خسارت قرار دارند که 
با رایزین��ی صورت گرفته با صندوق بیمه 
کشاورزی کلیه مطالبات و خسارات ناشی 

از خشکسالی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: کشاورزان در فرصت باقیمانده 
نس��بت به بیمه محصوالت خود درس��ال 

زراعی جدید اقدام کنند.

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان 
ایالم گفت: خس��ارات ناشی از خشکسالی 
سال گذشته به کشاورزان تامین اعتبار و تا 

پایان آبان ماه پرداخت می شود.

خسارت محصوالت کشاورزی تا پایان آبان ماه پرداخت می شود
رییس سازمان جهادکشاورزی ایالم؛

اختصاص 40 درصد بودجه عمرانی شهرداری مشهد به حاشیه شهر 
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل س��ازمان 
بازآفرینی فضاهای ش��هری شهرداری مشهد گفت: ۴۰ 
درصد بودجه عمرانی ش��هرداری به حاش��یه شهر تعلق 

گرفته و ۴۱۰ پروژه زودبازده تعریف شده است.
علی رضازاده همدانی در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
اظهار کرد: سازمان بازآفرینی دارای پنج محور عملیاتی 
اس��ت که براس��اس مصوبات قانون گذار برعهده ما قرار 
گرفته و شامل س��کونت گاه غیر رسمی یا حاشیه شهر، 
بافت فرس��وده، بافت تاریخی، باف��ت ناهمگون و بافت 

الحاقی است.
وی اف��زود: درح��ال حاضر بیش از یک س��وم جمعیت 
ش��هری در سکونت گاه های غیررس��می با مساحت سه 
هزار و 8۹۴ هکتار سکونت دارند که موجب ایجاد آسیب 
و معضالت زیادی شده است، رویکرد این دوره مدیریت 
ش��هری، نگاه ویژه به حاشیه شهر است و بخش زیادی 
از هزینه ه��ا در این حوزه تعریف ش��ده که یکی از آن ها 

پروژه های زودبازده است.
مدیرعامل سازمان باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری 
مش��هد ضمن اش��اره به اینکه ۴۰ درصد بودجه عمرانی 
شهرداری به حاشیه شهر تعلق گرفته که کار ارزشمندی 
اس��ت، بیان کرد: در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ جلس��ات 
متع��ددی ب��ا ش��ورای اجتماع��ی مح��الت، معتمدین، 
روحانیون، مس��ئولین پهنه و دفاتر تسهیل گری برگزار و 
تمام نیاز محالت احصا و ۴۱۰ پروژه عملیاتی مشخص 

شد.
رضازاده همدانی خاطرنشان کرد: از تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ 

یک سال فرصت داشتیم تا پروژهای تعریف شده به ثمر 
بش��یند و با عنایت و دستورات ش��هردار فرآیندهای ۱۱ 
مرحله ای به چهار مرحله تقلیل یافته و روند کار سرعت 
گرفت و امروز در آستانه بهره برداری از پروژه  ها هستیم.

وی اضاف��ه ک��رد: به طور کل��ی حدود ۱۲5 جلس��ه با 
معتمدین قبل از مصوبه نهایی و 5۰ جلس��ه با ش��ورای 
نظارتی و ش��هرداران برگزار ش��د که منجر به تصویب 
۴۱۰ پروژه ش��ده اس��ت که ۱7۳ پروژه روبنایی و ۲۳7 
پروژه زیربنایی اس��ت و بیشترین اعتبارات به پروژه های 
زیربنایی اختصاص یافته اس��ت. رضازاده همدانی عنوان 
کرد: در س��ال ۱۴۰۰ ح��دود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع در 

کل ش��هر پیاده روسازی شده که ۱۲8 هزار متر مربع آن 
در حاش��یه شهر است. یکی از مشکالت اصلی در ایجاد 
معابر سواره رو قیر بود که با رایزنی ارگان های باال دستی 
و مس��ئولین برای اولین بار در مشهد و کشور، باالترین 
قی��ر رای��گان را از آن خود کردیم و دو ه��زار تن قیر را 
به ص��ورت رایگان دریافت کردیم و که برای آس��فالت 
۲8۰ هزار متر مربع از معابر کافی است،این میزان معادل 
آس��فالت مشهد تا چناران اس��ت. مدیرعامل سازمان باز 
آفرینی فضاهای ش��هری شهرداری مشهد در خصوص 
بافت های فرس��وده اظهار کرد: درحال حاضر چهار بافت 
مصوب شامل آبکوه، عامل، شهدا و وکیل آباد وجود دارد 

که ظرف سه سال آینده دو بافت شهدا و عامل به نتیجه 
نهایی و بقیه به وضع مطلوب می رسد.

رضازاده همدانی ضمن اش��اره به اینکه در طرح زودبازده 
ی��ک م��ردم آگاهی از افق مناطق نداش��تند به س��مت 
پروژه های خرد حرکت کردیم، گفت: در طرح زودبازده دو 
به سمت پرویه های کالن به تناسب افق مناطق حرکت 
خواهی��م کرد. بخش زیادی از زمان ما در زود بازده یک 
صرف تملک زمین ش��د که در زودبازده دو این مشکل 
برطرف می ش��ود. وی در خصوص اعتبارات پروژه های 
زودبازده ادام��ه داد: 8۰۰ میلیارد برای ۱۱ منطقه هدف 
پیش بینی شده و سهم هر محله ۱۰ میلیارد تومان است 
و براساس آخرین اطالعات، پروژه ها ۴8 درصد پیشرفت 
فیریکی و ۳7 درصد پیش��رفت ریالی دارند که این شیب 
در حال س��رعت گرفتن اس��ت و 57 درصد از ۴۰ درصد 

بودجه شهرداری تاکنون تامین اعتبار شده است.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضا های شهری شهرداری 
مش��هد درخصوص پیگی��ری اجرای پروژه کش��ف رود، 
گفت: این پروژه، جزو کالن پروژه های ملی اس��ت و در 
سطح کشوری در حال بررسی است، کشف رود مدیریت 
جداگان��ه ای دارد که باید اقدام��ات از طریق آنها اجرایی 

شود.
رضازاده همدانی به تغییر کاربری ملک های بزرگ مقیاس 
اش��اره و عنوان کرد: ش��هرداری نمی تواند کار سازمان 
می��راث فرهنگی را انجام دهد ام��ا با تغییر کاربری های 
متفاوت می توانیم برای مالکین و س��رمایه گذاران ایجاد 

انگیزه کرده و مشارکت آنان را افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خبر داد :

برگزاری دو رویداد نمایشگاهی صنایع غذایی و تبلیغات در اصفهان
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نمایشگاه 
بین الملل��ی اصفه��ان از تاری��خ ۱۴ ت��ا ۱7 
آبان ماه نمایشگاه اصفهان میزبان دو رویداد 

نمایشگاهی و تخصصی است.
نوزدهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی صنایع 
غذایی، ماش��ین آالت و تجهیزات وابس��ته 
با مشارکت 7۶ ش��رکت فعال در این حوزه 
برگزار خواهد ش��د. همچنین در دوازدهمین 
نمایش��گاه تخصصی بازاریاب��ی و تبلیغات، 
چاپ، بس��ته بندی و صنایع وابسته با حضور 
۳۱ ش��رکت مرتبط با کانون ه��ای آگهی و 
تبلیغات، بازاریابی، چاپ و بسته بندی حضور 

خواهند داشت.
این نمایش��گاه در مجموع با مشارکت ۱۰7 
ش��رکت فع��ال و باتجرب��ه در زمینه غذای 
آم��اده، لبنیات، نوش��یدنی، م��واد پروتیینی، 
بیس��کویت، کیک و کلوچه، ماش��ین آالت 
غذایی، تجهیزات برودتی، بسته بندی، چاپ، 
ماشین آالت کارتن سازی، هدایای تبلیغاتی 
و ش��رکت های ارایه دهنده مشاوره در حوزه 
تبلیغات از استان های اصفهان، تهران، البرز، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، 
ف��ارس، کرمان، هم��دان و ی��زد از روز ۱۴ 
آبان ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد 

ک��رد.  کنار هم قرار گرفت��ن این دو عنوان 
نمایشگاه تخصصی باعث خواهد شد بازدید 
کنندگان و متخصصان به صورت همزمان با 
توانایی شرکت های مختلف در حوزه صنایع 
غذای��ی و تبلیغات آش��نایی حاصل کنند. از 
مهمترین و ش��اخص ترین برندهایی که در 
ای��ن دو رویداد نمایش��گاهی حض��ور دارند 
می توان به شرکت نامی نو، آرشه کار، چیکا، 
تانیس، عدیلی، چاپ نگارستان، خوشگوار و 

اصفهان شکالت نام برد.
یک��ی از مهمتری��ن تف��اوت ای��ن دوره از 
نمایش��گاه در مقایسه با س��ال های گذشته 

برنامه ری��زی ب��رای برگ��زاری دوره ه��ای 
آموزش��ی درخصوص حضور در نمایش��گاه، 
توس��عه کسب و کار، آش��نایی با روش های 
نوین بازاریابی و مدیریت است. تفاوت دیگر 
با دوره های س��ابق می  توان به تخصصی تر 
برگزار شدن این دو عنوان نمایشگاهی، عدم 
ف��روش محصوالت و عرض��ه آن و حضور 
برندهای مطرح در صنعت غذایی و تبلیغات 

را اشاره کرد.
نوزدهمی��ن نمایش��گاه تخصص��ی صنایع 
غذایی، ماش��ین آالت و تجهیزات وابسته و 
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بازاریابی و 

تبلیغات، چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته از 
روز ۱۴ آبان ماه به مدت چهار روز در ساعات 
بازدی��د ۱۱ ت��ا ۱۹ میزب��ان عالقه مندان به 

رویدادهای نمایشگاهی خواهد بود.

 مدی��ر پ��روژه های حفاری ش��رکت ملی 
حفاری ایران در طرح توس��عه ۲8 مخزن 
در مناطق نفت خیز جنوب از اتمام عملیات 
حف��ر و تکمیل 7 حلقه چاه نفت در اجرای 
این طرح خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی حفاری ایران، رضا مهدی پور 
در تش��ریح اقدامات به عمل آمده از سوی 

این ش��رکت در همکاری با ش��رکت های 
بخ��ش خصوص��ی در ارتب��اط ب��ا اجرای 
ای��ن طرح ها گف��ت: با ت��الش کارکنان 
س��ختکوش ش��رکت هم اکن��ون حفاری 
و تکمیل 8 حلقه چاه دیگر نیز در دس��ت 
اجرا اس��ت و تا پیش از پایان سال جاری، 
خاتمه خواهد یافت.  وی با بیان اینکه حفر 
تعدادی چاه دیگر در مراحل اجرایی اس��ت 
، افزود: ۱۲ دکل حفاری خش��کی سنگین 
ناوگان این ش��رکت در ۲۰ ماه گذشته در 
قالب طرح های حفاری غیرکلید در دس��ت 
در میدان  ه��ای نفتی اه��واز، مارون، اللی، 

سیاهمکان، سوالبدر و بینک استقرار و در 
چرخه عملیات حفاری می باشند.  مهدی 
پ��ور اظهار ک��رد: همچنین ش��رکت ملی 
حفاری ایران به موازات اجرای طرح توسعه 
۲8 مخزن در مناط��ق نفت خیز جنوب در 
انجام طرح های توس��عه ای شرکت ملی 
نفت ایران با شرکت  های بخش خصوصی 
ش��امل ش��رکت خدمات مهندسی پژواک 
انرژی در میدان   نفتی سپهر و جفیر در غرب 
کارون در گستره فعالیت شرکت مهندسی 
و توس��عه نفت با بکارگیری دستگاه های 
حف��اری ۲7، ۹۴، 57 و ش��رکت کاری��ان 

کی��ش در می��دان   آبان و پای��دار غرب در 
استان ایالم با شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران با بکارگیری دستگاه حفاری 8۴ فتح، 
مش��ارکت دارد.  مدیر پروژه های حفاری 
ش��رکت ملی حفاری ایران در طرح توسعه 
۲8 مخزن گفت: در میدان نفتی س��پهر و 
جفیر، در ۱۶ ماه گذش��ته حفر و تکمیل ۳ 
حلقه چاه به اتمام رسید و در ادامه حفر یک 
حلقه چاه بوس��یله دکل ۹۴ در دست اقدام 
است ضمن اینکه دس��تگاه های 57 و ۲7 
فتح از پ��روژه مذکور ترخیص گردید. وی 
توضیح داد : ش��رکت  های طرف قرارداد با 

شرکت ملی حفاری ایران در اجرای پروژه 
های طرح توسعه ۲8 مخزن شامل شرکت 
 OEID( توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
(، شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی، 
ش��رکت توس��عه پتروایران و زیرمجموعه 
های قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا )ص( 
از جمله شرکت پتروگوهر فراساحل کیش 
، شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا و موسسه 
دریا س��احل هس��تند و هم اکنون دستگاه 
های حفاری مستقر در میادین پیش گفته 
مشتمل بر ۳۲، ۳۴، ۳8، ۴۰، ۹۳، 5۶، ۶8، 

8۱، ۹۱ ، ۳۳، ۶5، ۳5 فتح می باشند.

عملیات حفاری 7 حلقه چاه تکمیل نهایی شد 
در اجرای طرح توسعه 28 مخزن در مناطق نفتخیز جنوب کشور 

آبخیزداری، امنیت جانی و مالی آبخیز نشینان
مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

ابوطالب قزلس��فلو مدی��ر کل دفتر کنترل 
س��یالب و آبخوان��داری س��ازمان مناب��ع 
طبیع��ی و آبخیزداری کش��ور در س��فر به 
اس��تان س��منان بهم��راه محمد راس��تین 
معاون آبخی��زداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اس��تان سمنان و امیر حسین 
ش��اه حس��ینی رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخی��زداری شهرس��تان ضم��ن بازدید از 
پروژه های آبخیزداری درحوزه های آبخیز 
چن��داب، به��ورد و کروس ش��هرایوانکی 
شهرس��تان گرمس��ار، با اعضای ش��ورای 
اس��المی و جمعی از روس��تائیان دیدار و 

گفتگو کردند.
جعفرمرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری استان س��منان در حاشیه ی 
ای��ن بازدیدها با تاکید ب��ر ضرورت جامع 

نگ��ری در قالب حوزه ه��ای آبخیز گفت: 
فعالی��ت ه��ای بیولوژی��ک، بیومکانی��ک 
و مکانیک��ی در کن��ار اقدام��ات مدیریتی 
وحفاظت��ی درس��طح ح��وزه ه��ای آبخیز 
مکمل یکدیگرند و باید بصورت توامان بر 
اساس کتابچه های مطالعات طرح مصوب 
اجرایی گردن��د تا اه��داف مدیریت حوزه 

های آبخیز محقق شود. 
جعفرمرادی حقیقی با تشریح ابعاد مدیریت 
جامع حوزه های آبخیز تصریح کرد: حفظ 
مناب��ع طبیعی و احیای ح��وزه های آبخیز 
درش��رایط کنونی بیش از گذش��ته نیازمند 
اعمال رویکرد جامع نگر بر مبنای استعداد 

سرزمین است. 
محمد راس��تین معاون آبخی��زداری اداره 
کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان 

س��منان گفت: اجرای طرح های مکانیکی 
و بیولوژیکی آبخیزداری عالوه بر حفاظت 
آب و خاک باعث افزایش سطح سفره های 
آب  زیرزمینی، تغذیه آبخوان ها و افزایش 
دبی چشمه ها گردیده و با افزایش پوشش 
گیاهی سطح حوزه آبخیز نقش بسزایی در 

کاهش فرسایش خاک خواهد داشت.
ایش��ان افزود: سازه های احداثی در مواقع 
بحرانی و بارندگی های ش��دید و رگباری 
از ایجاد س��یل و آس��یب به تأسیس��ات و 
زیرساخت های روستائی و راه اصلی تهران 

و مشهد جلوگیری خواهند نمود.
وی با اشاره به سیل های سنوات گذشته و 
آس��یب های جانی و مالی به مردم عنوان 
کرد در صورت تامین اعتبار در صدد اجرای 
طرح های آبخیزداری در تمامی حوزه  های 

سطح استان می باشیم.
 ابوطالب قزلس��فلو مدیر کل دفتر کنترل 
س��یالب و آبخوان��داری س��ازمان مناب��ع 
طبیع��ی و آبخیزداری کش��ور در حاش��یه  
ی ای��ن بازدیدها ضمن اع��الم رضایت و 
خرس��ندی از کیفیت اجرای پ��روژه های 
صورت گرفته،گفت: با مش��ارکت مردم و 
شوراهای اسالمی و دهیاری روستاها می 
توانی��م طرح های آبخی��زداری را در حوزه 

های آبخیز اجرا کنیم. 
ابوطالب قزلس��فلو مدی��ر کل دفتر کنترل 
س��یالب و آبخوان��داری س��ازمان مناب��ع 
طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه تاکید 
ک��رد: اجرای پروژه ه��ای آبخیزداری می 
توان��د نقش مهمی در تقویت س��فره های 
آب زیرزمینی، رش��د میزان آبدهی چشمه 

ها و قنوات، جلوگیری از پر ش��دن مخازن 
سدهای کش��ور از رس��وبات و کم کردن 

خسارات سیل به همراه داشته باشد.
ایشان با اش��اره به فواید اجرای طرح های 
آبخی��زداری افزود: تمام��ی تالش خود را 
جه��ت تامین اعتبار و اج��رای طرح های 
آبخیزداری در حوزه های مورد درخواست 
مردم و روس��تاییان اس��تان س��منان بکار 

خواهد گرفت.
در پایان تعدادی از روس��تائیان و اعضای 
ش��ورای اسالمی شهرس��تانهای گرمسار، 
مهدیش��هر،دامغان وش��اهرود ب��ه بی��ان 
معضالت و مشکالت موجود پرداختند و از 
پیگیری و حمایت های مدیر کل و تالش 
مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

سمنان قدردانی نمودند.

 تقدیر رییس شورای اسالمی شهر از شهردار چهارباغ بابت عیادت از همکار بیمار
دیدار شهردار چهارباغ و مسوولین شهرداری با رییس و اعضای شورای اسالمی شهر

 مهندس سید جعفر موسوی شهردار چهارباغ 
به همراه معاونین و مس��وولین شهرداری در 
چهارمی��ن روز کاری خود ب��ا حضور در دفتر 

شورای اس��المی ش��هر با رییس و اعضای 
پارلمان ش��هری چهارب��اغ دیدار ک��رد.   در 
ای��ن دیدار مهندس س��پیده کتاب��دار رییس 

ش��ورای اسالمی ش��هر ضمن تقدیر از اقدام 
انساندوس��تانه ش��هردار چهارب��اغ در عیادت 
از آق��ای برهان ش��هبازی همکار زحمتکش 

ش��هرداری، خواس��تار تداوم و ارتقای سطح 
خدمات به مردم شریف چهارباغ و نواحی شد  
در ادامه شهردار چهارباغ نیز با تشکر از اعتماد 

شورای اسالمی شهر،بر ضرورت ارایه خدمات 
صادقانه و بی منت به شهروندان توسط تمامی 

واحدهای مدیریت شهری تاکید کرد.
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جامعه

آخرین مهلت ثبت مدارک معلمان در 
سامانه رتبه بندی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آم��وزش و پرورش ب��ا تأکید بر اینکه 
مهلت مدیران مدارس برای بررسی مستندات 
و مدارک معلمان تا آخر این هفته است، گفت: 
معلمان مشمول رتبه بندی برای ثبت مدارک 
و تأیی��د نهای��ی آنه��ا فرص��ت دارند.صادق 
س��تاری فرد سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی 
و توس��عه مناب��ع وزارت آم��وزش و پرورش 
در گفت وگ��و با ف��ارس، در خصوص آخرین 
وضعی��ت رتبه بندی معلمان اظهار کرد: طبق 
برنامه ریزی، فرآیند رتبه بندی معلمان در حال 
انجام است و در حال حاضر مدیران مدارس 
در حال بررس��ی مستندات و مدارک معلمان 
در س��امانه رتبه بن��دی هس��تند.وی با تأکید 
ب��ر اینکه بع��د از تأیید نهای��ی معلم مدارک 
و مس��تندات وی بررس��ی می ش��ود، افزود: 
معلمان مش��مول رتبه بندی فقط امروز برای 
ثبت مس��تندات و مدارک خود و تأیید نهایی 
آن فرصت دارند.س��تاری فرد تصریح کرد: با 
توجه به اینکه فرآیند رتبه بندی معلمان باید 
طبق برنامه پیش بینی ش��ده انجام ش��ود و 
تأخیر در هر بخ��ش موجب تأخیر در اجرای 
کامل رتبه بندی می شود، نمی توانیم بیش از 
این برای تأیید مدارک و مس��تندات معلمان 

مشمول منتظر بمانیم.

انجام کارشناسی قضائی برای ریزش 
مجدد متروپل

رئی��س کل دادگس��تری خوزس��تان گفت: 
موض��وع ریزش مج��دد س��اختمان در حال 
تخریب متروپل آبادان که هفته گذشته باعث 
مرگ یکی از شهروندان این شهرستان شد، 
به کارشناسان ارجاع شده است.علی دهقانی 
اظهار کرد: بالفاصله پس از این حادثه پرونده 
در دادس��را تش��کیل و دادس��تان عمومی و 
انقالب آبادان دستورات الزم را برای تسریع 
در رسیدگی صادر کرد.وی با بیان اینکه طبق 
قرارداد صورت گرفته، قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا )ص( مس��ئولیت تخریب این سازه را 
ب��ه عه��ده دارد، افزود: بر اس��اس تحقیقات 
اولیه و با وجود نصب عالئم هش��دار دهنده 
از س��وی این ق��رارگاه اما خانم��ی به هویت 
»سحر. ک« سرنش��ین خودروی تیبا از این 
مح��ل عبور و ب��ه علت اصاب��ت قطعاتی از 
سنگ ناشی از ریزش سازه، فوت کرده است.
دهقانی گفت: با تش��کیل پرونده اولیه توسط 
بازپرس کشیک، مراتب به منظور اظهارنظر 
کارشناسی به س��ازمان نظام مهندسی، اداره 
کل فن��ی و شهرس��ازی و اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آبادان و به کارش��ناس حوادث 
اعالم و ارجاع ش��د تا با قی��د فوریت نظرات 

کارشناسی خود را اعالم کنند.

وجود یک زباله سوز 200 تنی 
پاسخگوی نیاز پایتخت نیست

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: 
۶ هزار تن زباله هر ۲۴ ساعت در تهران تولید 
می شود و وجود فقط یک زباله سوز ۲۰۰ تنی 
پاس��خگوی نیاز پایتخت نیس��ت.غالمعباس 
ترک��ی در جریان بازدید از زباله س��وز تهران، 
اظهارداش��ت: به لحاظ آس��یب شناسی وضع 
موج��ود می ت��وان گفت عالوه بر اش��کاالت 
قانونی و س��اختاری، هماهنگی و انجام الزم 
بین دستگاه های مسئول در این زمینه وجود 
ندارد، س��از و کارهای حقوقی و مالی شفاف 
نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی 
فراهم نیس��ت و در مواردی تع��ارض منافع، 
مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصالح چرخه 
حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.معاون 
دادستان کل کشور گفت: با توجه به تراکم و 
رسوب زباله ها در مجتمع آرادکوه، این میزان 
زباله رسوبی منجر به تولید گاز متان می شود 
و در صورت مدیریت نادرست عالوه بر داشتن 
برخی عوارض یکی از منابع بوی بد تهران به 
ش��مار می آید. بنابراین، تسریع در هوادهی و 
دفع زباله های رس��وبی برای کاهش بوی بد 
الزم است.وی تصریح کرد: زباله ها در صورت 
س��رمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش 
خصوصی می تواند منبع ارزشمندی برای تولید 
ثروت و نیز تولید انرژی های تجدیدپذیر باشد.
ترک��ی افزود: در این زمینه توجه به اقتصادی 
کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره 
ارزش کاال در فرایند بازیافت و دفع پسماندها 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت.وی ادامه داد: در 
برخی نقاط کشور پس��ماندها به نحو اصولی 
و علمی دفن نمی شوند و شیرابه های حاصل 
به آب های سطحی و زیرسطحی و منابع آب 
شرب نفوذ می کنند که ممکن است منجر به 

آلودگی و بیماری شود.

خسارت ۳0 میلیاردی ناآرامی ها به 
تجهیزات شهری تهران

س��خنگوی ش��هرداری تهران ب��ا تاکید بر 
اینک��ه در پی ناآرامی های اخیر تهران بیش 
از ۳۰ میلی��ارد تومان به تجهیزات ش��هری 
خس��ارت وارد شده اس��ت، گفت: البته هنوز 
میزان خس��ارات ثانویه احصا نش��ده است.
مطهر محمدخانی در گفت وگو با ایسنا،  در 
مورد خسارت های وارده به شهرداری تهران 
در اتفاق��ات اخیر تهران، گف��ت: در جریان 
ناآرامی های اخیر تهران به شهرداری تهران 
خسارت های زیادی وارد شده، به گونه ای که 
بیش از ۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده 
است و این عدد غیر از هزینه های ثانویه ای 
اس��ت که در جریان ناآرامی ها به شهرداری 
وارد شده است. چرا که بسیاری از سازه های 
تبلیغاتی آسیب دیده و بسیاری از شرکت های 
خصوصی طرف قرارداد با ش��هرداری از این 
ناآرامی ها خسارت هایی دیدند و حتی قرارداد 
برخی از آنها متوقف ش��ده اس��ت که تعیین 
این خسارت ها زمانبر است.وی با بیان اینکه 
ما در ایس��تگاه های بی آر تی خسارت های 
زیادی دیدیم و حدود 5۰ اتوبوس نیز آسیب 
دیده است،  افزود: البته عکسی منتشر شد که 
هم��ه اتوبوس ها نس��وخته و ما هم نگفتیم 
همه سوختند؛ بلکه تعدادی از این اتوبوس ها 
به آتش کش��یده شده و س��وخته شدند و به 

برخی نیز آسیب وارد شده است.

وزارت بهداشت به دنبال تبدیل 
وضعیت نیروهای شاغل در دوران 

کرونا است
مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع وزارت 
بهداشت با اشاره به طی شدن مراحل نهایی 
طرح س��اماندهی نیروهای دولت در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: وزارت بهداشت با 
جدیهّ��ت به دنبال تبدی��ل وضعیت نیروهای 
شاغل در دوران کرونا به  خصوص نیروهای 
طرحی، در قالب طرح س��اماندهی کارکنان 
دولت اس��ت.بهروز رحیمی در جمع معاونان 
توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم 
پزش��کی حاضر در دوره پودمان��ی معاونت 
توس��عه مدیری��ت و مناب��ع دانش��گاه علوم 
پزش��کی کش��ور به تأثیره��ای مثبت این 
دوره ه��ا در ارتق��ای س��طح مدیریت دانش 
معاونان توس��عه و تحول محاس��بات ذهنی 
مدیران اشاره کرد و افزود: مهمترین مهارت 
مدیریت، آرام ماندن در سختی ها و تهدیدها 
اس��ت.وی با تأکید بر اهمیت س��رمایه های 
انس��انی وزارت بهداش��ت از معاونان توسعه 
خواس��ت که ن��گاه وی��ژه ای ب��ه رفاهیات 
کارکنان داشته باشند.معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداش��ت، نیروهای شرکتی 
و 8۹ روزه را نی��ز بخش��ی از س��رمایه های 
انسانی ارزش��مند وزارت بهداشت دانست و 
با بیان اینکه این نیروها نباید تعدیل ش��وند 
به حفظ و مان��دگاری آنان تأکید کرد.وی با 
اش��اره به جانفشانی های نیروهای شاغل در 
دوران کرونا به برنامه  های وزارت بهداشت 
برای جبران زحمات آنان اشاره کرد و گفت: 
تغییرات و اصالحات در فرآیندهای مختلف 
مدیریتی، ضروری است و در مدیریت نباید 
بند عادت ها ش��د بلکه باید ب��ا آغوش باز از 

تغییرات استقبال کرد.

آماده باش هالل احمر برای بارش ها و 
تغییرات جوی احتمالی در 11 استان

رئیس س��ازمان امداد و نجات کشور با اشاره 
به صدور هش��دار س��طح نارنجی س��ازمان 
هواشناس��ی کش��ور از آماده باش نیروهای 
امدادگ��ر جمعیت هالل احمر در ۱۱ اس��تان 
کش��ور خبر داد.مهدی ولی پور با اش��اره به 
صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشور 
در ۱۱ اس��تان کشور، گفت: وزش باد، بارش 
رگبار و بارش ش��دید ب��اران و برف در نقاط 
کوهستانی از ظهر روز چهارشنبه، در جنوب 
شرق استان لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمح��ال و بختیاری، خوزس��تان، غرب 
و جنوب اصفهان ش��روع می ش��ود بنابراین 
نیروهای امدادی کش��ور برای ارائه خدمات 
احتمالی در شرایط آماده باش قرار گرفتند.وی 
ادامه داد که در دو روز آینده نیز شرایط جوی 
در برخی از استان های جنوب، مرکز و شرق 
کشور ناپایدار است.ولی پور افزود: پنجشنبه ۱۲ 
آبان، شرایط جوی در استان های چهارمحال 
و بختی��اری، کهگیلویه و بویراحمد، ش��رق 
خوزس��تان، جنوب اصفهان، بوشهر، فارس، 
یزد، ش��مال و غرب کرمان، خراسان رضوی 
و در روز جمع��ه نیز، جنوب ف��ارس، جنوب 
بوش��هر، غرب هرمزگان، خراس��ان رضوی 
ناپایدار خواهد بود.بهتر اس��ت رانندگان قبل 
از ش��روع سفر جاده ای خود تجهیزات ایمنی 
به همراه داش��ته باش��ند و قبل از حرکت به 
س��مت جاده و یا کوهس��تان ش��رایط جوی 
را بررس��ی کنند.گفتنی اس��ت طبق هشدار 
س��ازمان هواشناس��ی، به دلیل شدت بارش 
باران و وزش باد، احتمال آبگرفتگی و طغیان 
رودخانه وج��ود دارد بنابراین هم وطنان بهتر 
است هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.  

اخبار

گروهاجتماعی:معاون اول قوه قضاییه گفت: 
بیش از ۹۰ درصد کسانی که در حوادث اخیر 
دس��تگیر ش��ده بودند بعد از ۲۴ ساعت آزاد 
ش��دند.به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت 
االسالم و المسلمین محمد مصدق در حاشیه 

همایش بس��یجیان قوه قضایی��ه و وزارت 
دادگس��تری در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این س��وال که در اغتشاشات اخیر چند نفر 
دستگیر شدند ابراز بی اطالعی کرد و افزود: 
جلسات محاکمه کسانی که به صورت مسلح 
در ناآرامی های اخیر دستگیر شدند، به صورت 
علنی منتشر و اطالع رسانی می شود.مصدق 
درباره حادثه تروریستی شاهچراغ گفت: برای 
عملیات این حادث��ه دو نفر باهم آمده بودند 

که یک نفر وارد حرم ش��ده بود و نفر  دیگر 
جدا شده بود که شاید همه کاره نفر دوم بود 
که دستگیر شد. بعد از دستگیری نفر دوم با 
اطالعاتی که داد،   5 تا ۶ نفر در این مورد که 
مطلع بودند، دستگیر شدند و تحقیقات ادامه 
دارد.مع��اون اول قوه قضاییه با با بیان اینکه 
یکی از پرس��ش های مردم از ما این اس��ت 
که با مفسدان و اختالسگران چه کرده ایم؟ 
گف��ت: بس��یاری از مطالب را نم��ی توانیم 

بگوییم، گاهی اوقات فردی را دس��تگیر می 
کنیم و در همان روز نخست با یک مصاحبه 
فردی که مسئولیتی هم ندارد، حکم اعدام او 
در اذهان عمومی صادر می شود اما با بررسی 
پرون��ده میبینیم که هیچ مس��تنداتی وجود 
ندارد و فرض کنید پ��س از مدتی مجازات 
۱۰ سال زندان برای این فرد صادر می شود 
و  مردم با این حکم قانع نمی شوند بنابراین 
با انتش��ار خبر نادرست مردم دچار تشکیک 

می ش��وند.وی درباره سامانه هوشمند ارجاع 
کارشناسی گفت: دیروز جلسه ای با متولیان 
این حوزه داش��تیم و براساس اطالعاتی که 
از  دادگس��تری ها داش��تیم و  اقداماتی  که  
انجام دادیم به صورت نمونه در ۲ استان آن 
را پی��اده و اجرایی کردیم و تصمیم داریم در 
کل دادگستری ها آن را انجام دهیم و  دیگر با 
این سامانه یک پرونده که بدون ارجاع مانده 

باشد، نداریم.

بیش از 90 درصد بازداشتی های حوادث اخیر آزاد شده اند
معاون اول قوه قضاییه:

هیچ توجهی به »سالمت روان« در وزارت بهداشت نمی شود 
رئیس س��ازمان نظام روانشناس��ی و مشاوره 
کشور گفت: سازمان تالش های زیادی کرده 
تا مردم از طریق بیمه پایه و تکمیلی از خدمات 
روانشناسی استفاده کنند که خوشبختانه رئیس 
جمهور دستور دادند این موضوع اجرایی شود. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان« محمد حاتمی با 
انتق��اد از نبود س��اختارهای الزم برای ارتقای 
س��المت روان جامع��ه در قالب سیاس��ت ها، 

قوانی��ن و برنامه ریزی ها انتق��اد و اظهارکرد: 
مس��ئله س��المت جس��م در وزارت بهداشت 
بسیار مورد توجه است بطوریکه ما از این نظر 
در منطقه سرآمد هس��تیم اما بحث سالمت 
روان در وزارت بهداش��ت مغفول است و این 
درحالیست که اهمیت سالمت روان از سالمت 
جسم هم باالتر است.وی با تصریح بر اینکه 
نظام س��المت، محور درمان محور اس��ت نه 

پیش��گیری محور گفت: ما در حوزه آموزش، 
غربالگ��ری و آم��وزش مهارت ه��ا برنامه ای 
نداریم.حاتم��ی همچنی��ن با انتق��اد از اینکه 
بودجه پیش��گیری در بودجه سالمت وزارت 
بهداش��ت کمتر از یک درصد است افزود: ما 
از نظر ش��اخص های عدالت س��المت روان 
باید به استانداردهای نسبی در تربیت نیروی 
انسانی برسیم.رئیس سازمان نظام روانشناسی 

و مشاوره کشور با بیان اینکه شهرهای کوچک 
و اقش��ار کم درآم��د از خدمات روانشناس��ی 
و مش��اوره محروم هس��تند گفت: س��ازمان 
تالش های زیادی کرده تا مردم از طریق بیمه 
پایه و تکمیلی از خدمات روانشناسی استفاده 
کنند که خوش��بختانه رئیس جمهور دس��تور 
دادند این موضوع اجرایی شود و منتظریم این 
قضیه اتفاق بیفتد و آحاد مردم بتوانند از خدمات 

استفاده کنند.حاتمی همچنین از حذف بخش 
مصاحبه از دستور کار سازمان نظام روانشناسی 
خبرداد و افزود: تصمیم بر این شده که آزمون 
صالحیت حرفه ای را جایگزین مصاحبه برای 
ورودی های جدید در کمیسیون های تخصصی 
کنیم ضمن اینکه محتوای آزمون هم نظری 
نیس��ت و بلک��ه مراجع��ه محور و ب��ر محور 

اطالعات عملی داوطلبان است.

آیا دادگاهی کردن اغتشاشگران از بار خسارت روحی و جانی هموطنان می کاهد؟
صدور هزار کیفرخواست برای اغتشاشگران اخیر؛

گ�روهاجتماع�ی:ح��دود 5۰ روز از اغتشاش��ات می گ��ذرد. ناآرامی هایی که 
هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل کرده است. در این میان، عده ای از سر 
هیجان وارد معرکه شده و افرادی هم با پشتیبانی دشمنان قسم خورده ملت 
ای��ران آرامش و امنیت را برهم زده اند که از نظر دس��تگاه قضا هر فردی به 
فراخ��ور عمل خود باید پای میز محاکمه بیاید.  به گزارش »عصر ایرانیان« 
ماجرا از فوت یک خانم در مقر انتظامی آغاز شد. پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ 
بود که در پی انتش��ار اخباری درباره بدحالی زنی جوان پس از انتقال به یک 
مقر انتظامی، مرکز اطالع رسانی پلیس تهران توضیحاتی ارائه و اعالم کرد: 
خانمی که برای توضیح و آموزش به یکی از بخش های پلیس فاتب هدایت 
ش��ده بود در جمع س��ایر افراد هدایت ش��ده به دلیل عارضه قلبی بالفاصله 
ب��ا همکاری پلیس و اورژانس به بیمارس��تان انتقال و تح��ت درمان و مداوا 
قرار دارد. این فرد جمعه ۲5 ش��هریور فوت کرد.فوت »مهسا امینی« بازتاب 
گسترده ای داش��ت و هرچند بالفاصله پرونده قضایی رسیدگی به این اتفاق 
در دستگاه قضایی تشکیل و سازمان پزشکی قانونی مسئول بررسی علت و 
جزئیات وقوع ماجرا ش��د اما اعتراضات و تجمعات خیابانی را رقم زد.از زمان 
مرگ مهسا امینی )۲5ش��هریور( تا زمان اعالم رسمی علت فوت )۱5 مهر( 
توس��ط پزش��کی قانونی، اظهار نظرها و گمانه زنی های رسمی و غیر رسمی 
بس��یاری مطرح شد اما براس��اس قانون، نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب 
اس��ت و بعد از انتش��ار گزارش نهایی پزشکی قانونی، رئیس قوه قضاییه ۱8 
مهر در جلسه شورای عالی مسئوالن قضایی گفت: وقتی یک دستگاه رسمی 
و مسئول )پزشکی قانونی( با اعمال نهایت دقت و بررسی همه جانبه و علمی 
و تخصص��ی، نتای��ج ناظر بر علت فوت آن مرحومه را به صورت ش��فاف در 
اختیار مردم می گذارد، دیگر این بهانه از همه سلب شده است و دیگر کسی 
که بخواهد هم راس��تا با دش��من تحرکاتی داشته باش��د نمی تواند ادعا کند 
که موضوع را نمی دانس��ته و چنین فردی هیچ حجت��ی نزد خداوند، مردم و 
وجدان خود ندارد.   حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای با 
تمیز و تفکیک قائل ش��دن میان دو مقوله اعتراض و اغتشاش، افزود: قطعًا 
یک کنش اعتراضی ش��امل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم 
و کشته س��ازی نمی ش��ود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چارچوب خاص و 
مش��خص خود را دارد.رهبر معظم انقالب نیز ۱۱ مهر در مراس��م مش��ترک 
دانش آموختگی دانش��جویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح با موضع 
گیری صریح نس��بت به حوادث اخیر با بیان اینکه »درگذش��ت دختر جوان 
دل ما را هم س��وزاند« فرمودند: من به صراحت می گویم این اغتش��اش ها و 
ناامنی ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیس��تی بود و حقوق 
بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند.رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: این کسانی که در خیابان ها فساد و تخریب می کنند، 
هم��ه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی هس��تند که بر اثر هیجان 
ناش��ی از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیاب��ان می آیند. چنین افرادی را 
می توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند.در پی رهنمودهای رهبر 

معظم انقالب، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۱۲ مهر بر لزوم تمایز 
میان سطوح مختلف قاصران و مقصران اصلی اغتشاشات اخیر کشور تاکید 
کرد و گفت که دستگاه قضایی طبقه بندی متمایزی براساس دسته بندی های 
مختلف آشوب طلبان و اغتشاشگران وقایع اخیر و نوع برخورد قانونی با آنان 
تدارک دیده و بر این اساس طبقه بندی مزبور برحسب نوع جرایم ارتکابی و 
انگیزه های مرتکبان است.وی افزود: دستگاه قضایی، میان برخی افراد که در 
اثر هیجانات و التهابات رسانه ای وارد صحنه شده و ممکن است که در گوشه 
و کنار اقدامی انجام داده باش��ند با میدان داران و صحنه گردانان که بر طبق 
اس��ناد به دست آمده، وابسته به برخی س��رویس های بیگانه هستند، تفاوت 
قائل است.س��خنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: واضح است که نوک پیکان 
مقابله قاطع و عبرت آموز قوه قضاییه با س��رپنجه های دشمن در داخل و آن 
دسته از افرادی است که با دستور بیگانه و سرویس های جاسوسی آنها وارد 
صحنه شده و عرصه را برای امنیت مردم مورد مخاطره قرار داده اند؛ بنابراین 
در مورد این دس��ته از وابستگان به دش��من، اقدامات قانونی به طور قاطعانه 
و متضمن بازدارندگی الزم اعمال می ش��ود.در همین راستا ۱۹ مهر ستایشی 
در نشس��ت خبری اعالم کرد که تاکنون ۱7۰۰ نفر بی قید رهاس��ازی شدند 
و این افراد در مرحله تحقیقات اولیه آزاد ش��دند. دوم آبان رئیس قوه قضاییه 
در نشس��ت شورای عالی مس��ئوالن قضایی از اقدامات مسئوالن قضایی در 
مراجع و مراکز مختلف که برای رسیدگی به اتفاقات اخیر باوجود حجم باالی 
کار روزمره، تالش ش��بانه روزی صرف کردند، تقدی��ر به عمل آورد و اظهار 
داشت: در قضایای اخیر تالش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با 
لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند.سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست 
خبری که س��وم آبان برگزار شد، گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه دادسراها 
با س��رعت و دقت الزم امور را انجام دادند و بخش��ی از پرونده ها منتهی به 
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده است و حسب مورد به دادگاه ارجاع 
می شود.ستایش��ی از برگزاری محکمات در استان های تهران، البرز، اصفهان 
و کردستان خبر داد و افزود: در جرایم خفیف نیز افراد بالقید آزاد نمی شوند 
و درباره آنها قرار تامین الزم صادر می شود و در اثنایی که قرار صادر شده و 

پرونده مهیای صدور کیفرخواس��ت می شود و نظر دادسرا به دادگاه منعکس 
می ش��ود، شرایط آنها از س��وی ضابطان عام و خاص مورد بررسی قرار می 
گیرد و اگر این افراد از کرده خود پش��یمان باشند به آنها ارفاق می شود.پس 
از آن اخباری از برگزاری دادگاه ها در گوش��ه و کنار کش��ور و در استان های 
مختلف منتش��ر شد.نخستین جلسه دادگاه اغتشاش��گران در محاکم استان 
تهران هم هفتم آبان به ریاس��ت قاضی صلواتی در شعبه ۱5 دادگاه عمومی 
و انقالب تهران برگزار شد. براساس کیفرخواست صادره، محمد قبادلو فرزند 
محمدعلی به افساد فی االرض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری 
نیروی انتظامی با اصابت خودروی س��واری پیکان سفید رنگ که اقدام وی 
منجر به ش��هادت استوار وحید کرم پور حس��نوند و مجروح شدن پنج مامور 
پلیس ش��ده است، س��امان صیدی فرزند تیمور به محاربه از طریق کشیدن 
کل��ت کمری و ش��لیک ۳ تیر، اجتم��اع و تبانی به قصد ارت��کاب جرم علیه 
امنیت کشور، محمد بروغنی فرزند حسین به محاربه از طریق کشیدن سالح 
سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن 
فرمان��داری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح ش��دن وی، 
ابوالفضل مهری حس��ین حاجی لو فرزند ولی به مقابله با حکومت اس��المی 
از طریق ایجاد حریق در وس��یله مورد اس��تفاده عمومی به منظور اخالل در 
نظم و امنیت کشور، محسن رضازاده قراقلو فرزند حسن به محاربه از طریق 
مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخالل در 
نظم و امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی 
کشور، ساخت اقالم انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد ضد امنیتی 
و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی، سعید شیرازی فرزند علیرضا به افساد 
فی االرض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم  علیه 
امنیت کشور و اخالل شدید در نظم متهم هستند.محاکمه اغتشاشگری که 
بخش��داری قرچک را آتش زد هم هشتم آبان در شعبه ۲8 دادگاه عمومی و 
انقالب تهران به ریاس��ت قاضی عموزاد برگزار ش��د. براساس کیفرخواست 
ص��ادره در این پرونده، متهم اصل��ی پرونده  مرتکب احتراق عمدی ابنیه به 
قص��د مقابله با حکومت اس��المی با مجازات محارب��ه، اجتماع و تبانی علیه 
امنیت داخلی کشور، اخالل در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و 
هیاهو، شرکت در تجمعات غیرقانونی شده است.رئیس قوه قضاییه نهم آبان 
در نشست ش��ورای عالی مسئوالن قضایی ضمن قدردانی از مراجع قضایی 
برخی استان ها به ویژه تهران که پرونده های عناصر اغتشاشات را جدا کرده و 
دادگاه های رسیدگی به آنها را آغاز کرده اند، گفت: قطعاً آن کسانی که قصد 
مقابله با نظام و براندازی را دارند و وابسته به بیگانه هستند، منطبق با موازین 
قانونی به مجازات شان خواهند رسید.رئیس عدلیه موضوع تبیین ابعاد مختلف 
و پش��ت پرده قضایای اخیر را امری بسیار ضروری دانست و بر همین اساس 
به مرکز رسانه قوه قضاییه دستور داد با همکاری صداوسیما و سایر رسانه ها 
نسبت به روشنگری ابعاد و زوایای قضایای اخیر اهتمام داشته باشد تا دست 

دشمن بیش از پیش رو شود و برای کسی حجتی باقی نماند.

رئیس س��ازمان وظیفه عمومی فراج��ا، توضیحاتی را 
درب��اره امکان تعویض کارت ه��ای قدیمی معافیت و 
پایان خدمت سربازی ارائه کرد.به گزارش ایسنا، از سال 
۱۳۹۰ بود که طرح تجمیع و یکسان سازی کارت های 
س��ربازی به مرحله اجرا درآمده و پس از آن بنا شد تا 
تمام��ی کارت ها اعم از معافیت و پایان خدمت با یک 
شکل و از سوی س��ازمان وظیفه عمومی صادر شود، 
کارت هایی که به کارت های هوشمند سربازی معروف 
اس��ت و برای تمام افرادی که از سال ۱۳۹۰ و پس از 
آن خدمت خود را به پایان رسانده یا از انجام آن معاف 
شده باشند، صادر شده است. در ادامه، طرح تعویض و 
یکسان س��ازی کارت های قدیمی نیز به اجرا درآمده و 

س��ازمان وظیفه عمومی با اعالم از درجه اعتبار ساقط 
ش��دن تمامی کارت های کاغذی یا غیرهوشمندی که 
حدفاصل س��ال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ صادر شده است، 
از افرادی که دارای چنین کارت هایی بودند خواست تا 
با توجه به گروه بندی که در آن زمان اعالم شده بود، با 
مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور نسبت به 
تعویض کارت های قدیمی خود اقدام کنند.  برابر آنچه 
که س��ازمان وظیفه عمومی اعالم ک��رده بود کاهش 
ضریب جعل، تجمیع اطالعات سربازان، یکسان سازی 
ش��کل کارت ها و تس��هیل در ارائه خدمات به افراد از 
جمل��ه دالیل این اقدام بود.این موضوع حتی منجر به 
اعزام برخی از افراد به س��ربازی هم ش��د و آنطور که 

سردار کمالی، مسئول وقت سربازان ستاد کل نیروهای 
مسلح به ایس��نا گفته بود »با اعالم فراخوان تعویض 
کارت ها، عده ای از افراد که کارت های جعلی دریافت 
کرده  بودند، کارت های قبل��ی را دور انداخته و خود را 
برای اع��زام به خدمت آماده کردن��د. برخی دیگر نیز 
با تصور اینکه سیس��تم متوجه جعلی بودن کارتش��ان 
نمی شود، برای هوشمندسازی مراجعه کرده بودند که 
شناسایی و به خدمت سربازی اعزام شدند.«چند سال 
پس از اج��رای طرح و در حالی ک��ه میلیون ها کارت 
کاغذی پای��ان خدمت و معافیت به کارت هوش��مند 
تبدیل ش��ده بود، سازمان وظیفه عمومی در اسفند ماه 
س��ال ۹8 در اطالعیه ای از »اتمام زمان طرح تعویض 

کارت پایان خدمت و معافیت قدیمی به هوش��مند تا 
پایان همان سال خبر داد.« موضوعی که برای برخی 
از دارن��دگان ای��ن کارت ها که موفق ب��ه تعویض آن 
نشده بودند، نگرانی هایی را ایجاد کرده است.در همین 
راس��تا نیز، ایس��نا آخرین وضعیت تعویض کارت های 
قدیم��ی معافیت و پایان خدمت را از رئیس س��ازمان 
وظیفه عمومی فراجا پیگیری کرده اس��ت. سردار تقی 
مهری در گفت وگو با ایس��نا، در این باره گفت: از سال 
۱۳۹۰ که قانون مش��خص کرد که کارت ها تجمیع و 
هوش��مند ش��ود ما فرآیند تعویض را آغاز کردیم و بنا 
ش��د تا افرادی که دارای کارت های قدیمی نسبت به 

تعویض آن اقدام کنند.

آیا امکان تعویض کارت های قدیمی سربازی همچنان وجود دارد؟

توزیع آنتی بیوتیک هنوز کافی نیست
نایب رییس انجمن داروسازان ایران:

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت 
توزیع آنتی بیوتیک ها در کش��ور، گف��ت: اکنون هر روز 
توزیع آنتی بیوتیک در اس��تان ها وجود دارد، اما به اندازه 
نی��از داروخانه ها نیس��ت و کماکان اگر ب��ه داروخانه ها 
مراجعه شود، متاس��فانه در مقاطعی آنتی بیوتیک ندارند.

س��ید علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
توزیع آنتی بیوتیک ها در داروخانه ها،  گفت: در حال حاضر 
کمبود آنتی بیوتیک را عمدتا از طریق تولید داخلی دارند 
جب��ران می کنند. اکنون هر روز توزی��ع آنتی بیوتیک در 
اس��تان ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه ها نیست 
و کماکان اگر به داروخانه های مراجعه ش��ود، متاس��فانه 
آنتی بیوتی��ک ندارن��د. آنتی بیوتیک ه��ای توزیعی خیلی 
سریع تمام می شود و داروخانه ها مابقی روز را به مشکل 

برخورد می کنند.  وی افزود: آنتی بیوتیک ها وارداتی هم 
سهم زیادی ندارند. علی رغم اینکه گفته می شود که 5۰ 
تن آنتی بیوتیک وارد ش��ده، اما وقتی لیس��ت این هفت 
هشت قلم آنتی بیوتیک را که از هند وارد شده، می بینید، 
از ه��ر کدام ۶۰ هزار الی ۱۰۰ هزار شیش��ه ش��ربت یا 
سوسپانس��یون بیش��تر نیس��ت. ما ۱۴ هزار داروخانه در 
کش��ور داریم که اگ��ر بخواهیم ای��ن آنتی بیوتیک های 
وارداتی را بین داروخانه ها توزیع کنیم، از هر کدام کمتر 
از ۱۰ شیش��ه به هر داروخانه می رسد که شاید نیاز یک 
یا دو روز داروخانه ها را بیش��تر برطرف نمی کند. بنابراین 
کل محمول��ه ای که وارد ش��ده، در کمت��ر از یک هفته 
مصرف ش��ده و تمام می ش��ود. بنابراین این واردات اثر 
زی��ادی نمی گذارد.فاطمی ادامه داد: مهمتر از همه آنچه 

که می تواند مشکل ما را حل کند، تولید آنتی بیوتیک های 
ایرانی اس��ت که از اواخر مهر ماه و حدود سه هفته است 
که قیمت جدید به کارخانه های آنتی بیوتیک سازی داده 
شده و دارند به صورت فشرده آنتی بیوتیک تولید می کنند، 
اما از آنجایی که ذخایر داروخانه ها و شرکت های پخش 
صفر ش��ده،  تا این تولیدات به تدری��ج بخواهد وارد بازار 
شده و توزیع ش��ود و جبران کسری هایی را که از مرداد 
ماه وجود داش��ته کند، مقداری طول می کش��د. بنابراین 
باید مقداری صبور باش��یم. با این حال واردات اثر زیادی 
نداش��ت. زیرا همانطور که گفتم از هر قلم آنتی بیوتیکی 
که وارد ش��ده، ۱۰ شیش��ه به داروخانه ها می رسد.نایب 
رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات 
داروخانه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در 

حال حاضر دارند کار را س��اده جلوه می دهند که فقط دو 
ماه از مطالبات مانده اس��ت، اما بای��د توجه کرد که این 
دو ماه نس��بت به سال قبل عمال چهار تا پنج ماه است. 
زیرا با اجرای طرح داروی��اری برخی داروها ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داش��ته اند و عمال نقدینگی مورد مطالبه 
ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده است. تا هفته 
قبل س��ه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل 

شش ماه سال قبل می شود.
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اقتصاد خرد

تولید روزانه قارچ به 550 تن رسید
دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از 
تولید روزانه 5۰۰ تا 55۰ تن قارچ در کش��ور 
خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، باغبانی 
گفت: طبق روال همه س��اله در ۶ ماهه دوم 
سال با خنک ش��دن هوا و تغییر ذائقه مردم، 
سرانه مصرف قارچ افزایش می یابد.به گفته 
وی، گرچه نوسانات قیمت سایر محصوالت 
پروتئین��ی بر قارچ اثر گذار اس��ت، اما اثر آن 
محسوس نیس��ت.باغبانی قیمت کنونی هر 
کیلو قارچ سر مزرعه را ۳5 تا ۴5 هزار تومان 
و خرده فروش��ی 55 تا ۶۰ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: فروش ق��ارچ باالتر از 7۰ هزار 
تومان غیرمنطقی و گرانفروش��ی است.دبیر 
انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
می گوید: در ش��رایط کنون��ی روزانه 5۰۰ تا 
55۰ تن قارچ در کش��ور تولید می ش��ود که 
براین اس��اس واحدهای تولی��دی باالی 8۰ 
درصد ظرفیت اسمی پروانه ها در حال تولید 
هس��تند.برآوردها حاک��ی از آن بود که تولید 
قارچ تا پایان س��ال به ۲۲۰ تا ۲5۰ هزار تن 
برس��د که با اصالح نظام یارانه و آزادس��ازی 
قیمت، واحد تولیدی نم��ی توانند با ظرفیت 
کامل کار کنند که براین اساس تولید به این 

رقم  نمی رسد.

پرداخت 82 درصد از مطالبات 
چایکاران شمال

رئیس س��ازمان چای کش��ور گفت: تاکنون 
8۲ درص��د مع��ادل 7۶۹ میلی��ارد تومان از 
مطالبات چایکاران شمال پرداخت شده است.
به گزارش صدا و سیما؛ رئیس سازمان چای 
کش��ور با اش��اره به خرید بیش از ۱۱5 هزار 
ُتن برگ سبز چای از چایکاران شمال گفت: 
تاکنون 8۲ درصد معادل 7۶۹ میلیارد تومان از 
مطالبات پرداخت شده است.حبیب جهانساز با 
اشاره به پایان فرصت تعیین شده برای خرید 
تضمینی برگ س��بز چای از چایکاران اظهار 
کرد: در این مدت ۱۱5 هزار و 7۳۱ تن برگ 
س��بز چای خریداری شده اس��ت.وی با بیان 
اینکه ارزش اقتص��ادی برگ های خریداری 
شده بیش از ۹۴5 میلیارد تومان است، افزود: 
تاکنون 8۲ درصد معادل 7۶۹ میلیارد تومان 
از مطالبات چایکاران به حس��اب آن ها واریز 
شده است.رئیس سازمان چای کشور با اشاره 
به اینکه 5۰ درصد برگ های خریداری شده 
از نوع درجه یک هس��تند، گفت: این میزان 
مع��ادل 58 هزار و 7۲۰ تن برگ س��بز چای 
اس��ت.وی همچنین به فعالیت بیش از ۱۶۰ 
کارخانه چای اشاره و اضافه کرد: در این مدت 
۲۶ هزار و ۳۹ تن چای خشک نیز تولید شده 

است.

وزارت صمت جزییات بسته 2000 
میلیارد تومانی را توضیح دهد

شورای رقابت طی نامه ای خواستار اطالعات 
دقیق ت��ر وزارت صم��ت در خص��وص طرح 
تخصیص بسته ۲۰۰۰ میلیارد تومانی حمایت 
از کس��ب و کارهای متضرر از قطع دسترسی 
به فضای مجازی شد.به گزارش عصرایرانیان، 
شورای رقابت طی نامه ای خواستار اطالعات 
دقیق ت��ر وزارت صم��ت در خص��وص طرح 
تخصی��ص بس��ته دو ه��زار میلی��ارد تومانی 
حمایت از کس��ب و کاره��ای متضرر از قطع 
دسترس��ی به فضای مجازی به دلیل ش��بهه 
ارتکاب روی��ه ضدرقابتی و ضرورت تبعیت از 
مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در فصل 
نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی شد.در پی اعالم مدیر کل دفتر 
خدم��ات کس��ب و کار وزارت صمت و برخی 
اطالعات کس��ب ش��ده مبنی ب��ر تصمیمات 
حمایتی این وزارتخانه برای کس��ب وکارهای 
متضرر شده از قطعی اینترنت، شورای رقابت 
بر رعایت ضواب��ط رقابتی در اجرای این اقدام 
حمایتی تأکید کرد.ای��ن حمایت که در قالب 
بس��ته تبلیغاتی انجام خواهد ش��د، مشمولین 
متعددی دارد؛ از یک س��و کس��ب و کارهای 
کوچک، متوسط و بزرگ متعددی وجود دارند 
که هری��ک به نوعی از قطعی دسترس��ی به 
فضای مجازی متضرر شده اند و از سوی دیگر 
عالوه بر سازمان صدا و سیما، بسترهای متعدد 
دیگری ب��رای انجام تبلیغات فعال هس��تند؛ 
از همین رو احتم��ال ارتکاب برخی رویه های 
ضدرقابتی در اجرای تبعیض آمیز این حمایت 
وجود داش��ته و ض��رورت دارد ضوابط رقابتی 
مطرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست های 
کل��ی اصل ۴۴ به ویژه موض��وع ماده 5۲ این 
قان��ون رعایت گ��ردد و هرگونه کمک دولتی 
به کس��ب و کارها از طریق فرآیندی شفاف و 
مبتنی بر ضوابط و معیارهای متعارف، متوازن و 

رقابتی به مشمولین بسته حمایتی تعلق گیرد.

اخبار

 عملیات کانتینری در بنادر 9 درصد 
افزایش یافت

س��ازمان بنادر و دریانوردی با اعالم افزایش 
۹ درص��دی عملی��ات کانتین��ری در بنادر، 
اعالم کرد: می��زان تخلیه و بارگیری کاال در 
بنادر مالکیتی و حاکمیتی س��ازمان بنادر تا 
پایان مهرماه امس��ال، معادل ۱۲۴ میلیون و 
7۰۳ ه��زار و ۹8۳ تن ب��وده که در قیاس با 
مدت مشابه سال گذش��ته، رشد 7 درصدی 
را نش��ان می دهد.ب��ه گزارش ایرن��ا، میزان 
تخلی��ه کاالهای نفتی تا پای��ان مهر ۱۴۰۱ 
در بنادر مالکیتی و حاکمیتی س��ازمان بنادر 
و دریانوردی معادل ۱۶ میلیون و ۶۱ هزار و 
55۱ تن، میزان تخلیه کاالهای غیرنفتی ۳۰ 
میلیون و ۳87 هزار و ۹۹ تن و مجموع تخلیه 
کاالهای نفتی و غیرنفتی معادل ۴۶ میلیون 
و ۴۴8 هزار و ۶5۰ تن بوده که حاکی از رشد 
۱۰ درصدی در بخش تخلیه کاالهای نفتی، 
رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه کاالهای 
غیرنفت��ی و رش��د ۱۰ درص��دی در بخش 
تخلی��ه کااله��ای نفتی و غیرنفتی نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته است.میزان 
بارگی��ری کاالهای نفت��ی در بنادر مالکیتی 
و حاکمیتی س��ازمان بنادر و دریانوردی طی 
7ماهه نخست سال جاری معادل ۴5 میلیون 
و ۹57 ه��زار و ۱۱۴ ت��ن، می��زان بارگیری 
کاالهای غیرنفت��ی ۳۲ میلیون و ۲۹8 هزار 
و ۲۱۹ تن و مجموع بارگیری کاالهای نفتی 
و غیرنفتی معادل 78 میلیون و ۲55 هزار و 
۳۳۳ تن بوده اس��ت که در مجموع حاکی از 
رش��د ۶ درصدی بارگیری کاالهای نفتی و 
غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
است.جمع تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی 
تا پایان مهر ۱۴۰۱، معادل ۶۲ میلیون و ۱8 
ه��زار و ۶۶5 تن و جمع تخلی��ه و بارگیری 
کاالهای غیرنفت��ی ۶۲ میلیون و ۶85 هزار 

و ۳۱8 تن بوده است.

بانک ها به تعهدات خود در اجرای 
نهضت ملی مسکن عمل نکردند

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بانک مرکزی 
تکالی��ف بانک ه��ا در قانون جه��ش تولید 
مس��کن را ابالغ کرده اما بانک ها به دالیل 
متعددی به تعهدات خ��ود عمل نکردند. به 
گ��زارش عصرایرانیان به نق��ل از وزارت راه 
و شهرسازی، رس��تم قاسمی درباره تکالیف 
بانک ه��ا در خصوص پرداخت تس��هیالت 
ب��رای ط��رح نهض��ت ملی مس��کن گفت: 
بانک مرک��زی وظایف بانک ها بر اس��اس 
قان��ون جه��ش تولید مس��کن را ب��ه آن ها 
ابالغ ک��رده ولی بانک ها به دالیل متعددی 
به تعهدات خود عم��ل نکرده اند.وی درباره 
میزان پیش��رفت و توسعه طرح نهضت ملی 
مسکن با بیان اینکه رئیس جمهور هر هفته  
ای��ن موض��وع را پیگیری می کنن��د، افرود: 
روش هایی را به منظور س��رعت بخش��ی و 
توس��عه طرح نهضت ملی مسکن در پیش 
گرفتیم که شامل واگذاری زمن برای ساخت 
خانه ه��ای یک طبقه در ش��هرهای دارای 
زمین می ش��ود.وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد:  در ش��هرهای دارای اراض��ی کافی، به 
مردم زمین واگذار می شود و وام برای ساخت 
مسکن توس��ط خود متقاضیان نیز پرداخت 
خواهد ش��د و م��ردم می توانند به س��اخت 
مس��کن تدریجی هم اقدام کنند.وی خاطر 
نشان کرد:  آیین نامه قانون جوانی جمعیت و 
اهدای زمین به خانواده های دارای سه فرزند 
و بیشتر ابالغ ش��ده و مردم می توانند برای 

دریافت آن مراجعه کنند.

دولت موانع واردات خودرو را بر 
طرف می کند

وزی��ر صنعت،مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر 
اینکه از هفته گذش��ته ثبت س��فارش برای 
واردات خودرو آغاز ش��ده است، گفت: بخش 
خصوصی باید تالش کند ت��ا زودتر واردات 
انجام شود، دولت هم اگر در این مسیر مانعی 
ایجاد شود، حل خواهد کرد.به گزارش ایرنا، 
فاطم��ی در مورد زم��ان واردات خودروهای 
خارجی به کش��ور گفت: دولت اقدامات الزم 
را برای این کار انجام داده اس��ت، آیین نامه 
مورد نیاز نیز تدوین ش��ده، شرایط برای ثبت 
سفارش نیز فراهم شده است.وی یادآور شد: 
حدود چهار سال بود که این ساز و کار )برای 
واردات خودرو( تعطیل ش��ده بود.وی با بیان 
اینکه قانون مجلس برای ساماندهی صنعت 
خودرو قید و شرط خوبی برای واردات خودرو 
گذاش��ته اس��ت، اظهار داش��ت: طبق قانون 
ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو باید 
به انتقال فناوری پیوند بخورد ، این اقدام ساز و 
کار خاص خود را دارد، نوبت فعاالن اقتصادی 
اس��ت که ای��ن کار را پیگیری کنن��د تعداد 
زیادی درخواس��ت داده اند، پرونده تعدادی از 
درخواس��ت کنندگان کامل شده است.وی با 
تاکید بر اینکه از هفته گذش��ته ثبت سفارش 
برای واردات خودرو آغاز شد،ادامه داد: بخش 
خصوصی باید تالش کند ت��ا زودتر واردات 
انجام شود، دولت هم اگر در این مسیر مانعی 

ایجاد شود، حل خواهد کرد.

نماین��ده مردم نیش��ابور در مجلس با بیان 
اینکه با خام فروش��ی سهم کش��ور از منابع 
غنی فلزی و غیرفلزی به فروش سنگ خام 
محدود می شود، گفت: هرچند در سال های 
اخیر اتفاق��ات خوبی در برخ��ی معادن رخ 
داده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

به گزارش خانه ملت،احس��ان ارکانی درباره 
ضرورت توجه به ظرفیت معادن، اظهار کرد: 
رهبر معظم انقالب همواره بر اهمیت باالی 

معادن و پرهیز از خام فروش��ی تاکید کردند.
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه با خام فروشی 
سهم کشور از منابع غنی فلزی و غیرفلزی 
به فروش سنگ خام محدود می شود، افزود: 
هرچند در سال های اخیر اتفاقات خوبی در 
برخی معادن رخ داده و تالش شده با تکمیل 
زنجیره ارزش یعنی بهره برداری، استخراج، 
فرآوری و تولید محص��ول نهایی در داخل 

کش��ور یا حتی در مناطقی که معادن در آن 
اس��تقرار دارند، از این منابع استفاده شود اما 
هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید به 
سمتی برویم که خام فروشی در محصوالت 
معدنی به صفر برس��د و تمام س��نگ های 
خام ب��ه محصول نهایی تبدیل ش��ود.وی 
تصریح ک��رد: تکمیل زنجیره ارزش معادن 
در مناطقی که معدن در آن مستقر هستند، 
یکی از ضرورت ها اس��ت، در هر منطقه ای 

که زنجیره ارزش محصول معدنی تکمیل 
شده، توسعه و رونق اقتصادی وجود دارد اما 
در مناطقی که زنجیره ارزش تکمیل نشده، 
مردم منطقه بهره ای از رونق اقتصادی معدن 
نمی برند.وی ادامه داد: با وجود اینکه پروانه 
اکتشاف و بهره برداری بسیاری از معادن به 
نام ش��خص یا مجموعه ای صادر شده بود 
اما این معادن س��ال ها ب��دون فعالیت باقی 
ماندند و اقدامی نیز برای تعیین تکلیف انجام 

آن ه��ا انجام نگرفته بود که طی دو س��ال 
اخیر بسیاری از این معادن غیرفعال مجدد 
به صورت ش��فاف به اف��رادی که باالترین 
پیش��نهاد را برای بهره برداری از آن ها ارائه 

کردند، واگذار شد.

خام فروشی مواد معدنی چوب حراج به ثروت ملی است
نماینده مردم نیشابور در مجلس:

آپارتمان های الکچری همچنان مشتری دارند
علی رغم افزایش قیمت ها؛

س��هم معامالت آپارتمان های لوک��س و نیمه لوکس در 
مقایس��ه با هفت س��ال پیش که هنوز گرانی های بعد از 
س��ال ۱۳۹۶ در بازار مسکن ایجاد نش��ده بود، ۳ درصد 
افزای��ش یافته اس��ت.به گزارش ایس��نا، آم��ار و ارقام از 
همسو شدن تقاضای خرید نس��بت به رشد قیمت ها در 
بازار مس��کن ش��هر تهران حکای��ت دارد. مهرماه ۱۳۹۴ 
متوس��ط  قیمت هر متر مس��کن در تهران ۳.۹ میلیون 
تومان بود که مهرماه ۱۴۰۱ طبق گزارش بانک مرکزی 
ب��ه ۴۳.7 میلیون تومان و بر اس��اس اعالم مرکز آمار به 
۴۶.۴ میلیون تومان رسیده اما تغییر معناداری در کاهش 
یا افزایش درصد تقاض��ا برای واحدهای لوکس و بزرگ 
متراژ ایجاد نشده است. این واحدها چه به منظور سکونت، 
چه به منظور سرمایه گذاری خریداری شوند هنوز جایگاه 
خود را در بازار مسکن دارند.اگر شاخص بانک مرکزی را 
م��الک قرار دهیم قیمت خانه در پایتخت در مقایس��ه با 
هفت س��ال قبل تقریبا ۱۱ برابر شده است. یعنی اگر آن 
زم��ان آپارتمان حدود یک میلیارد تومانی، لوکس و نیمه 
لوکس محسوب می شد حاال این عنوان به آپارتمان های 
باالی ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.مهرماه امسال سهم 
آپارتمان ه��ای با قیمت باالی ۱۰ میلی��ارد تومان از کل 
معامالت تهران 7.5 درصد بود؛ در حالی که هفت س��ال 
قبل واحدهای لوکس که قیمت آنها باالی ۹8۰ میلیون 
تومان بود س��هم ۴.۴ درصدی از معامالت مسکن شهر 

تهران داشتند.
نکته دیگ��ر این که تغییر قابل توجهی درخصوص تقاضا 
بر اس��اس مت��راژ دیده نمی ش��ود. مهرماه س��ال جاری 
آپارتمان های باالی ۱5۰ متر مربع سهم ۶.7 درصدی از 
قراردادهای خرید و فروش را داشتند و مهرماه ۱۳۹۴ نیز 
واحدهای ۱5۰ متر دقیقا همین میزان یعنی ۶.7 درصد از 
کل معام��الت را به خود اختصاص دادند. در واقع اگرچه 
قیمت مس��کن رش��د ۱۱ برابری را تجربه کرده، تقاضا 
ب��رای واحدهای بزرگ متراژ بدون تغییر مانده اس��ت.از 
آذرماه ۱۳۹۶ با رش��د قیمت ارز به تدریج بازار مس��کن 
رون��د صعودی به خود گرفت. ش��اید انتظار این بوده که 
با جهش قیمت مس��کن، کفه ترازوی تعداد معامالت به 

سمت واحدهای کوچک و متوسط سنگینی کند اما تغییر 
معناداری در این خصوص رخ نداده و وضعیت رکود دامن 
کل بازار را گرفته اس��ت. مهرماه امسال خانه های کمتر 
از 8۰ مت��ر مربع 5۶.8 درصد از معامالت مس��کن را در 
پایتخت به خود اختصاص  دادند. مهرماه ۱۳۹۴ این گروه 
متراژی 57.۲ درصد از قراردادها را در بر گرفتند.دو نمایه 
مذکور نشان دهنده آن است که به نسبت رشد ارزش بازار 
مسکن، طرف تقاضای موثر عمدتا از نوع سرمایه گذاری، 
خ��ود را با فرآیند بازار همس��و کرده اس��ت. اگرچه تعداد 
معام��الت در مقایس��ه با هفت س��ال قب��ل کاهش 5۳ 
درص��دی یافته و از ۱۱.5 هزار واحد در مهرماه ۱۳۹۴ به 
5.۴ هزار واحد در مهرماه ۱۴۰۰ رس��یده است اما تجربه 
نش��ان می دهد در زمان هایی که انتظارات تورمی بر بازار 
غلب��ه می کند صرف نظر از وجود ی��ا عدم وجود تقاضای 
مصرفی در بازار ملک، قیمت ها افزایش می یابد.مناطق ۱ 
تا ۳ را می توان کانون آپارتمان های بزرگ متراژ و لوکس 
در تهران دانست. در حال حاضر سه منطقه  مذکور حدود 

۱8 درصد معامالت شهر تهران را در برمی گیرند. مهرماه 
۱۳۹۴ نیز تقریبا ۱5 درصد از معامالت به این سه منطقه 
اختصاص داش��ت. از آن زمان تا کنون متوس��ط قیمت 
در منطقه یک ۱۱ برابر ش��ده و از متوس��ط 7.۹ میلیون 
تومان در ه��ر متر مربع به 88.۳ میلیون تومان رس��یده 
اس��ت. میانگین قیم��ت در ارزان تری��ن منطقه ی تهران 
یعن��ی منطقه ۱8 نیز از مت��ری ۲ میلیون تومان به ۲۱.۳ 
میلیون تومان رسیده و ۱۰.۶ برابر شده است.حجم باالی 
س��رمایه گذاری در بخش امالک لوکس مناطق شمالی 
پایتخت طی س��ال های گذشته منجر به عرضه بیش از 
تقاضا ش��د. هم اکنون شانس فروش واحدهای بین ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ متر در مقایس��ه ب��ا آپارتمان های کوچکتر تقریبا 
یک به س��ه اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد حدود ۶5 
درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران 
را خانه های ب��ا متراژ بیش از ۱۰۰ متر تش��کیل داده اند 
در حالی که س��هم این گروه متراژی از معامالت قطعی 
مهرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۶ درصد بود. مهرماه امسال رتبه اول 

از نظ��ر تعداد معامالت قطعی به خانه های 5۰ تا ۶۰ متر 
با ۱5.۲ درصد و جای��گاه دوم به آپارتمان های ۶۰ تا 7۰ 
متر با ۱۴.7 درصد تعلق داشت. اما این  بدان معنا نیست 
که آپارتمان های بزرگ متراژ اصال مشتری ندارند.در نگاه 
کلی می توان گفت عمق رکود مسکن در شمال پایتخت، 
عمیق تر از جنوب است. اما این نکته را نباید فراموش کرد 
که جنس معامالت در شمال عمدتا از نوع سرمایه گذاری 
و در جن��وب، بیش��تر  از نوع مصرفی اس��ت. با توجه به 
کاهش توان متقاضیان مصرفی و عرضه بیش از تقاضا در 
بخش امالک لوکس، طبیعی است که مدت زمان فروش 
این نوع واحدها بیش از آپارتمان های کوچک و متوس��ط 
باشد.از سوی دیگر نگاهی به آمار بازار مسکن شهر تهران 
در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ روند کاهشی معامالت 
از خرداد به بعد را نشان می دهد؛ فروردین ۳۴۲7 معامله، 
اردیبهشت  ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله، خرداد ۱۳ هزار و 87۴ 
معامل��ه، تیرماه ۱۰ ه��زار و ۲۹۴ معامله، مردادماه 78۲5 
معامله، شهریورماه ۶۰۳۳ معامله و مهرماه 5۴۱۶ معامله. 
همان طور که آمار توضیح می دهد بجز فروردین ماه نیمه 
تعطیل که خرید و فروش چندانی در بازار مس��کن انجام 
نمی شود، بازار ملک در مهرماه، رکودی ترین مقطع خود 
را س��پری کرده است.در خصوص قیمت نیز آمار گویای 
آن اس��ت که رش��د ماهیانه قیمت در فروردین ماه ۲.۴- 
درصد، اردیبهشت ۶.۱ درصد، خرداد 8.۴ درصد، تیر 5.8 
درص��د، مرداد ۲.5 درصد، ش��هریور ۱.۱ درصد و مهرماه 
۱.۲ درصد بوده است.طی هفت ماه گذشته قیمت مسکن 
شهر تهران ۲7.7 درصد افزایش یافت و از میانگین متری 
۳۴.۲ میلی��ون تومان در فروردین به ۴۳.7 میلیون تومان 
در مهرماه رسید که ۱۴.5 درصد آن در دو ماه اردیبهشت 
و خرداد رخ داد. این در حالی است که هفت ماهه ابتدای 
سال گذشته رشد قیمت مسکن در پایتخت 8 درصد بود. 
در س��ال جاری به نظر می رس��د پس از شوک حاصل از 
اصالح نظام یارانه ها و افزایش تقاضای س��رمایه گذاری 
در مس��کن با توج��ه به انتظارات تورمی و ریس��ک های 
غیراقتص��ادی در ماه های ابتدای س��ال جاری، به تدریج 

بازار مسکن به آرامش رسیده است.

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 
حال حاضر طرح کاالبرگ در مرحله ای است که مقرر 
ش��ده از پایلوت های ش��هری خارج و در سطح کشور 
اجرا شود، گفت: زمانی که حدود نصف فروشگاه های 
مربوطه به پایانه های فروش مخصوص مجهز شوند، 
دیگر مش��کلی برای اجرای طرح نیس��ت و برای بقیه 
فروشگاه ها هم راه هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد 
صندوق فروش��گاهی و با تغییر همین دس��تگاه های 
پز موج��ود بتوانند کاالهای مش��مول را ثبت کنند.به 
گزارش ایسناعلیرضا شاه میرزایی با بیان اینکه متولی 
اصلی کاالب��رگ وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��ت، اظهار کرد: وزارت صمت دستگاه همراه است 
و در تکمی��ل زنجی��ره تامین کاال و نصب س��امانه ها 

در فروش��گاه ها همکاری می کند که در پایلوت ها هم 
همکاری انجام شده است. این طرح تاکنون به صورت 
پایلوت در چهار شهرستان گرمس��ار، آبیک، دماوند و 
فیروزکوه اجرا شده است.وی با بیان اینکه ممکن است 
نمایندگان نظر ش��خصی خ��ود را در خصوص حذف 
کاالبرگ مطرح کرده باش��ند، تصریح کرد: چیزی به 
عنوان نظر جمع بندی ش��ده برای منتفی شدن طرح 
کاالبرگ مطرح نش��ده اس��ت. طرح کاالبرگ قانون 
اس��ت و بر اس��اس مصوبه مجلس باید اجرا ش��ود.به 
گفت��ه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای این 
این طرح پیچیده و حس��اس است و باید پایلوت های 
متع��دد اجرا ش��ود. در حال حاضر ط��رح در مرحله ای 
اس��ت که مقرر شده از پایلوت های شهری خارج و در 

سطح کشور هم پایلوت هایی اجرا شود و در نهایت اگر 
مشکل خاصی نبود، اجرا شود.

هزارفروش�گاهبهپایانهف�روشجدیدمجهز ���50
شدند

شاه میرزایی درباره مشکالت پایانه های فروش نیز گفت: 
هنوز فروشگاه های زیادی به پایانه فروش مجهز نشده 
اس��ت. زمانی که از بین ۴۰۰ هزار فروش��گاه در حوزه 
کاالبرگ، بی��ش از ۲۰۰ هزار فروش��گاه به پایانه های 
فروش مخصوص مجهز ش��وند، دیگر مش��کلی برای 
اج��رای ط��رح نیس��ت. اما در ح��ال حاضر ش��اید 5۰ 
هزار فروش��گاه به این پایانه ها مجهز ش��ده باشند.وی 
افزود:برای بقیه فروشگاه ها راه هایی پیش بینی شده که 
بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با همین دستگاه های 

پز موجود با تکمیل مختصر و کارهای نرم افزاری بتوانند 
چند کاالی اساس��ی مش��مول طرح را ثبت کنند و نیاز 
نباش��د یک پایانه فروش کامل نصب کنند.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه طرح کاالبرگ 
تا چه زمانی اجرا می شود؟ اظهار کرد: وزارت رفاه اعالم 
کرده که هر زمان تصمیم گیری نهایی شود آمادگی اجرا 
و نصب س��امانه در فروش��گاه ها را ظرف یک تا دو ماه 
دارد. البته این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام 
می شود و در حال حاضر بیش از ۱۰ شرکت خصوصی 
همکاری می کنند و همه هم اعالم آمادگی کردند.   اما 
این موضوع به دس��تگاه های مختلف مربوط می شود؛ 
مثال بخش��ی از کاالها مربوط به وزارت جهاد و بخش 

تامین منابع مربوط به سازمان برنامه و بودجه است.

جدیدترین وضعیت کاالبرگ الکترونیک
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

احیای 770 واحد راکد تولیدی از ابتدای امسال تاکنون
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

معاون وزیر صمت گفت: امس��ال بیش از ۲ 
هزار واحد عارضه یابی ش��دند که مشکالت 
۱۳۲۰ واح��د حل ش��ده اس��ت و 77۰ واحد 
امسال احیا شدند.به گزارش عصرایرانیان،علی 
رسولیان اظهار کرد: در 8۴۹ شهرک و ناحیه 
صنعتی فعال، 5۰ هزار واحد تولیدی در حوزه 
های کش��اورزی، تولی��دات صنعتی، صنفی، 
کس��ب و کار پروانه بهره برداری دارند که به 
طور مستقیم یک میلیون نفر مشغول به کار 
هس��تند.وی، اضافه کرد: ۴۳ درصد اشتغال 
صنعت��ی و بی��ش از ۱5 درص��د تولید حوزه 
صنعت مربوط به شهرک ها و نواحی صنعتی 
هس��تند که صنایع غذایی، فلزی و شیمیایی 
سهم بیش��تری را دارند.وی درمورد ارز آوری 
در حوزه صادرات گفت: بر اساس آماری که 
در اظهار نام��ه بنگاه های تولیدی وجود دارد 
نزدیک به ۱.7 میلیارد دالر صادرات داش��ته 
ای��م، البته به دلیل اینکه عم��ده صادرات در 
مقصد اظهار می شود آمار دقیقی از بنگاه های 
کوچک و خرد و متوس��ط در دس��ت نیست، 
گمرک نی��ز به صورت کل��ی اعالم می کند 
با این وجود رش��د خوبی نس��بت به س��ال 
گذاش��ته داشته ایم.رسولیان با بیان اینکه در 
حوزه صادرات از بنگاه های تولیدی حمایت 

می کنیم، بیان کرد: س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی ای��ران برای حضور 
بنگاه ها در نمایش��گاه ه��ای خارجی یارانه 
در نظر می گیرد و تا ۶۰ درصد هزینه حضور 
در نمایش��گاه ها را پرداخت می کند، شرکت 
نمایشگاه های  نیز  اس��تان ها  ش��هرک های 
داخلی برگزار می کند، در خصوص برندسازی، 
بازاریابی، ثبت شرکت در کشورهای خارجی، 
ایج��اد مرکز تجاری و تب��ادل فناوری نیز از 
بنگاه ها حمایت می کنیم.معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت ادام��ه داد: هدف گذاری ما 
در ۶ ماهه دوم س��ال این است که با تامین 
مالی توسط اس��تان ها که جز اعتبارات ملی 
محسوب می شود ۹۰ خوشه را اجرایی کنیم، 
سال گذش��ته ۴۱ درصد برنامه ها عملی شد 
و تعداد پروژه های توس��عه خوش��ه ای ۲8۳ 
درصد رشد داش��ته است که نسبت به زمان 
مش��ابه ۱۰ برابر ش��ده است.رس��ولیان، در 
خصوص احیای واحد های راکد نیز، توضیح 
داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ از ۴7 هزار واحد راکد 
۱8.5 درصد تعطیل بودند یعنی نزدیک به ۹ 
هزار واحدتعطیل بودند، بعداز آن ۱۴ درصد از 
5۰ هزار واحد معادل 7 هزار واحد که در سال 
های مختلف تعطیل ش��دند شناس��ایی شد، 

س��ال گذشته نیز پایش مجددی انجام شد و 
۱۲ هزار و ۶7 واحد تعطیل در داخل شهرک 
ها و واحد های با پروانه بهره برداری در خارج 

از شهرکها شناسایی شد.
واحدراکدتولیدیازابتدای احی�ای���770

امسالتاکنون
وی، ادام��ه داد: یکه��زار مش��اور به صورت 
حضوری و مجازی در کلینیک های کس��ب 
و کار مش��غول به کار هس��تند که بیشتر در 
بخش خصوصی هستند و عارضه یابی اولیه 
را در ۶۰ حوزه انجام میدهند، س��تاد تسهیل 
نیز حمایت می کند و در صورت مشکل تامین 
مالی به بنگاه های توانمند معرفی می شوند، 
بیش از ۲ هزار واحد عارضه یابی ش��دند که 
مش��کالت ۱۳۲۰ واحد حل شده است، 77۰ 
واحد امسال احیا ش��دند که نزدیک به ۲8۰ 
واحد توس��ط بخش خصوصی احیا ش��دند.
رسولیان پیرامون افزایش ظرفیت تولید واحد 
های زیر 5۰ درصد نیز افزود: ۱۶ هزار و 8۰۰ 
واحد زیر ظرفیت 5۰ درصد شناسایی شدند، 
۳ هزار و ۳۰۰ واحد برای امسال هدف گذاری 
شد کهاز ابتدای سال تاکنون 77۰ واحد احیا 
شد و امیدواریم تا پایان سال واحد های تعیین 
شده احیا شوند، از مشارکت بنگاه ها و فعالین 

اقتصادی بخش خصوصی برای احیا واحدها 
استقبال میکنیم، زیر ساخت های اولیه با نرخ 
بالغ بر ۱8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
ظرفیتی اس��ت که در واحد های تعطیل در 
ش��هرک ها وج��ود دارد.رس��ولیان، پیرامون 
تامین آب صنعت نیز بیان کرد: دبی آب چاه 
ها و آب س��طحی کاهش پیدا کرده اس��ت، 
در این راس��تا مطالعات جامعی در استان ها و 
شهرستان و محدوده های صنعتی انجام داده 
ایم، راهکار اول ما استفاده از پساب ها است 
که هزینه ها را افزایش می دهد، اما به دلیل 
نیاز ۴۰ میلیون متر مکعب پس��اب خریداری 
کردی��م، بخش��ی از آب مورد نی��از با صرفه 
جویی در حوزه کشاورزی، چاه ها و آب های 
سطحی تامین می شود زیرا از تصفیه پساب ها 
برای صنعت غذایی نمی توان اس��تفاده کرد، 
از ای��ن رو ۲ برابر س��ال ۹۹ یعنی 8۰۰ لیتر 
بر ثانیه آب تامی��ن کرده ایم.وی، اظهار کرد: 
راه کار دوم تصفی��ه آب صنایع اس��ت که با 
اعتبار تعیین ش��ده توسط دولت ۲۶7 تصفیه 
احداث کرده ایم، بازچرخانی آب برای فضای 
سبز شهرک ها و بازچرخانی برای خود صنایع 
هزینه باالیی دارد، اما به طور جدی پیگیری 
می شود زیرا هم صرفه جویی در مصرف آب 

و هم حفظ محیط زیس��ت مهم است.وی با 
تاکید بر توازن منطقه ای برای سرمایه گذاری 
در مناطق محروم گفت: مشوق های مناطق 
محروم با دیگر مناطق متفاوت است، در این 
مناطق زیرس��اخت ها به طور ویژه پیگیری 
میشوند، برای تشویق سرمایه گذار در مناطق 
محروم ت��ا 5۰ درصد هزینه زمین را کاهش 
داده ایم و اقساط طوالنی مدتی در نظر گرفته 
ایم، برای رعایت توازن منطقه ای بسته های 
سرمایه گذاری برای ایمیدرو و ایدرو و مشوق 
ه��ای واگذاری در نظر گرفته ایم، از س��وی 
دیگ��ر تامین مال��ی برای زیر س��اخت های 
مناط��ق مح��روم و هزینه ارائ��ه خدمات در 
مناطق مح��روم متفاوت است.رس��ولیان در 
خصوص ش��فاف س��ازی در واگذاری زمین 
ها، افزود: در س��ال های گذشته در واگذاری 
زمین ها شفاف س��ازی صورت نمی گرفت و 
از ابتدای امس��ال واگذاری زمین در س��امانه 
الکترونیک��ی صورت می گیرد، س��رمایه گذار 
زمین م��ورد نظر و نحوه و تعداد اقس��اط را 
در س��امانه می بیند و بعد انتخاب میکند، در 
مناطق��ی که تقاضا محور اس��ت و متقاضی 
زمین زیاد اس��ت واگذاری به صورت مزایده 

و ارزیابی کیفی صورت می گیرد.



اخبار
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بانک و بيمه

5 آبان آخرین مهلت ارسال مقاله به 
دبیرخانه همایش  بیمه و توسعه

   مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه بیست و نهمین 
همایش ملی و دهمی��ن همایش بین المللی 
بیمه و توس��عه تا ۱5 آبان ۱۴۰۱ تمدید شد. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل 
پژوهشکده بیمه، بیست و نهمین همایش ملی 
و دهمین همایش بین المللی بیمه و توس��عه 
با موضوع »توسعه دانش بنیان صنعت بیمه« 
۱۳ آذرماه س��ال جاری همزم��ان با روز ملی 
بیمه در مرکز همایش های برج میالد تهران 
ب��ه صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد 

شد. 

امضا تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی   
سندیکا بیمه گران ایران و انجمن مالی ایران 
تفاهم نامه همکاری آموزش��ی، پژوهش��ی و 

توسعه ای امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران 
ایران، تفاهم نامه ای به منظور ارتقای سطح 
دانش فنی و کاربردی در صنعت بیمه کشور 
و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های 
علمی، اقتصادی، اجرایی و توس��عه همکاری 
های همه جانبه فی مابین س��ندیکای بیمه 
گران ایران و انجمن مالی ایران امضا گردید.
این تفاه��م نامه ب��ا موضوع ارائ��ه خدمات 
آموزش��ی و علم��ی و اج��رای پ��روژه های 
پژوهشی و کاربردی در صنعت بیمه با عنایت 
به توانمندی های دوطرف با اهداف برگزاری 
دوره ها، همایش ها و کارگاه های آموزش��ی 
ب��ه صورت ملی و بین الملل��ی ، انجام پروژه 
های پژوهش��ی و کاربردی در صنعت بیمه، 
برگزاری نشس��ت های علمی و پژوهش��ی، 
هم��کاری در حوزه نش��ر، اس��تفاده بهینه از 
ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات آموزش��ی، 
علمی و پژوهش��ی، تب��ادل دانش و برقراری 
ارتباطات و تجارب علمی و سایر موضوعات 

مطرح شده در طول توافق منعقد گردید.

اعالم اسامی بدهکاران بدحساب 
بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران اسامی بدهکاران 
بی��ش از یک هزار میلیارد ریال خود تا پایان 

شهریور ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه 
صادرات ایران، حسب مقررات جاری کشور 
و همچنی��ن تاکید وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی مبنی ب��ر اعالم اس��امی بدهکاران 
بدحساب بانکی، فهرست به روز رسانی شده 
بدهکاران بدحساب بانک توسعه صادرات در 
وب س��ایت این بانک درج شد.برای دریافت 
این فهرس��ت باید به بخ��ش درباره بانک / 
فهرس��ت اس��امی بدهکاران عمده مراجعه 

کرد.

فعالیت در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، انجام کار خیر است

معاون اجرایی فرمانده سپاه شهدا آذربایجان 
غربی از عملکرد بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران تقدیر کرد و گف��ت: فعالیت در بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران به مثابه انجام کار 
خیر اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، سرهنگ »مهدی 
رض��وی« معاون اجرایی س��ردار فرماندهی 
س��پاه شهدا اس��تان آذربایجان غربی ضمن 
حضور در بانک قرض الحس��نه مهر ایران با 

مدیر شعب استان دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار با ارزش��مند خواندن کمک 
ب��ه نیازمن��دان جامع��ه از طری��ق پرداخت 
وام های قرض الحسنه، خدمت در این بانک 

را به مثابه انجام کار خیر دانست.
معاون اجرایی فرمانده س��پاه ش��هدا استان 
آذربایجان غربی در دیدار با مدیر شعب بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در استان با اشاره 
به اهمیت و جایگاه قرض الحس��نه در آیات 
و روای��ات، از بانک به جهت حرکت در این 

مسیر قدردانی کرد.
بان��ک  ش��عب  مدی��ر  تدی��ن«  »ش��هاب 
قرض الحسنه مهر ایران در استان نیز با اشاره 
به رویکرد بان��ک در ارائه خدمات بانکداری 
اسالمی، ضمن اش��اره به اقدامات بانک در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی همچون تهیه 
و اهدای تجهیزات پزشکی، خواستار حمایت 
و مش��ارکت سپاه ش��هدا در ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه و انتقال حساب های این نهاد 

نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شد.

اخبار

مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت از پرداخ��ت 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان، از کار 
افتادگان و وظیفه بگی��ران بانک خبر داد. 

دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل 
بانک تجارت با اشاره به همراهی و پشتیبانی 
دولت محترم جمهوری اسالمی و صندوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها درخصوص 
حمایت حداکثری از بازنشستگان بانک ها 
گفت: با توج��ه به مصوب��ه هیئت امنای 
صندوق بازنشس��تگی کارکن��ان بانک ها 
و موافقت ش��ورای هماهنگی بانک ها در 

خصوص تغییر تاریخ اجرای متناسب سازی 
حق��وق بازنشس��تگان، از کار افتادگان و 
وظیفه بگیران بانک های مشترک صندوق 
با قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ 
یکم فروردین ۱۳۹8 به تاریخ یکم بهمن 
۱۳۹5 ، بان��ک تج��ارت اطالعات اولیه را 
جم��ع آوری و پ��س از کدگ��ذاری مطابق 
دس��تورالعمل ابالغی از س��وی صندوق و 

تعیین بار مالی در اختیار صندوق قرار داده 
اس��ت و پس از تایید جداول و محاسبات 
عملیات��ی ای��ن بان��ک توس��ط صندوق 
بازنشس��تگی کارکنان بانک ه��ا، پرداخت 
ماب��ه التفاوت به مش��مولین انجام ش��د. 
دکت��ر اخالقی با بی��ان اینکه تالش برای 
بهبود شرایط معیشتی همکاران بازنشسته 
هم��واره از دغدغه های هیات مدیره بانک 

تجارت بوده است افزود: بر اساس مصوبه 
مذک��ور، و تصویب هی��ات مدیره محترم 
بانک تجارت، بازنشس��تگان واجد شرایط 
شناسایی ش��ده و پرداخت  متناسب سازی 
ایشان واریز ش��د. وی ابراز امیدواری کرد 
در آینده نیز بان��ک تجارت بتواند بیش از 
گذشته حمایت های خود را از بازنشستگان 

فرهیخته بانک تداوم و توسعه بخشد

پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان

بانک ملی برگزار کرد :

محمد ش��یریجیان عضو هی��ات عامل و 
مع��اون برنامه ریزی و تح��ول بانک ملی 
ایران در همایش “س��واد رسانه ای، جنگ 
شناختی و پدافند اقتصادی” الزامات پدافند 
غیر عامل در صنعت بانکداری را تش��ریح 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
در این همایش که حس��ن کاظمی معاون 
منابع انس��انی، نصرت اله ش��هبازی عضو 
هیات عام��ل و معاون پش��تیبانی، محمد 
نج��ف زاده معاون امور ش��عب و بازاریابی 
منطقه دو، اکبر شبانی رئیس مرکز حراست 
و روسای ادارت کل حضور داشتند، گفت: 
تحقق اعتماد که مهم ترین شعار و سرمایه 
بانک ملی ایران اس��ت با اج��رای الزامات 

پدافند غیر عامل حاصل می شود.
وی اف��زود: مهم ترین کس��ب و کار یک 
بانک، ارائه خدمات اعتباری اس��ت از این 
رو اقدامات پدافندی باید به گونه ای باشد 
که به خدم��ات اعتباری حداکثر بازدهی را 

داش��ته باش��د. عضو هیات عامل و معاون 
برنامه ریزی و تحول بیان کرد: موضوعات 
نظارت��ی می تواند این اث��ر پدافندی را در 
خدمات اعتباری افزایش دهد؛ برای رسیدن 

به چنین نتیجه ای خدمات اعتباری باید در 
سه مرحله تخصیص و تامین مالی، در حین 

تامین مالی و پس از آن پایش شوند.
شیریجیان همچنین بر استفاده از ظرفیت 

های بالکچی��ن در نظام بانکی بین الملل 
و پیم��ان های چند جانبه ب��رای مراودات 
بر اس��اس ارزهای محلی، تاکید کرد. دکتر 
وحید ش��قاقی ش��هری اقتصاددان و استاد 

دانش��گاه خوارزم��ی نیز در ای��ن همایش، 
گف��ت: برای اج��رای درس��ت قوانین باید 
تبیین درس��تی از مفاهیم آن وجود داشته 
باشد. مشکل قوانینی مانند بانکداری بدون 
ربا این اس��ت که تعریف ربا شفاف و گویا 

نیست.
وی با اش��اره به معضل خلق پول در نظام 
بانکی، افزود: تا زمانی که ساختارها اصالح 
نشود، مسیر غلط در بانک ها نیز ادامه پیدا 
می کند. دکتر سید احمد موسوی صمدی 
استاد دانش��گاه امام صادق )ع( نیز در این 
همایش با تش��ریح وج��وه مختلف جنگ 
شناختی به بررسی تاثیر فضای مجازی بر 

اغتشاش های اخیر پرداخت.
در پایان این مراسم نیز دکتر آسیه حسینی 
نیکو روانشناس و نویسنده نیز در این مراسم 
به تش��ریح انواع رابط��ه والدین با فرزندان 
پرداخت و ضرورت رویکرد مناسب نسبت 
به استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه ها 

را تشریح کرد.

همایش “سواد رسانه ای، جنگ شناختی و پدافند اقتصادی” در بانک ملی ایران 

معرفی برندگان حساب های قرض الحسنه بانک گردشگری 
مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
بانک گردش��گری” مهرری��زان”، با حضور 
اعضای هیات مدیره بانک، نمایندگان بانک 
مرکزی و دادس��تانی کل کشور برگزار شد و 
بیش از ۱۴ هزار نفر از برندگان این حساب ها 

شناخته شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
در این مراس��م مدیرعامل بانک گردشگری 
در س��خنانی با اشاره به سنت قرض الحسنه 

در قرآن گفت: قرض الحسنه، آثار و برکات 
فراوانی دارد و این مهم در نیت خیر مشتریان 

حساب های قرض الحسنه وجود دارد.
محمدرض��ا فهمی، تروی��ج فرهنگ قرض 
الحس��نه را ض��روری خوان��د و اف��زود: در 
ح��ال حاض��ر از مح��ل منابع س��پرده های 
قرض الحسنه، تس��هیالت قرض الحسنه در 
زمینه های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن 

و بیماری های خاص پرداخت می شود.

وی ادامه داد: بسیاری از خیرین و یا صاحبان 
برخی شرکت ها برای بهره مندی کارکنان 
خود از تسهیالت قرض الحسنه، منابع خود 
را در اختی��ار بانک ها قرار می دهند تا بانک 
نیز به افراد معرفی ش��ده از س��وی شرکت ، 

تسهیالت قرض الحسنه بپردازد.
این گزارش حاکیست: مهلت افتتاح حساب 
و محاس��به امتیازات برای شرکت در قرعه 

کشی و اعطای جوایز تا 8 آبان ۱۴۰۱ بود.

موجودی حساب های قرض الحسنه  حداقل 
برای شرکت در قرعه کشی مبلغ یک میلیون 
ریال ب��ود و به ازای هر ی��ک میلیون ریال 
موجودی روزانه در سپرده های قرض الحسنه 

برابر یک شانس قرعه کشی محسوب شد.
در این مراس��م ۱۰ س��که تمام بهار آزادی 
برای ۱۰ نفر، ۲۰ نیم سکه بهار آزادی برای 
۲۰ نفر، ۴۰ ربع س��که بهار آزادی برای ۴۰ 
نفر، ۲۰۰ جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی، ۲۰ 

کمک هزینه 5۰ میلیون ریالی برای سفر به 
عتبات عالیات، 5۰ کمک هزینه ۱۰۰ میلیون 
ریالی برای خری��د کاالهای بادوام داخلی و 
هزاران جایزه نقدی و غیرنقدی دیگر قرعه 

کشی شد.
در مجموع ح��دود ۴۲ میلی��ارد ریال جایزه 
نق��دی و غیرنقدی به بی��ش از ۱۴ هزار نفر 
از دارندگان حساب های قرض الحسنه بانک 

گردشگری تعلق گرفت.

خبر

»دنیای پنهان نفت« منتشر شد
کت��اب »دنی��ای پنه��ان نفت« نوش��ته ِکن 
سیلورستین با ترجمه پیروز اشرف توسط نشر 
نو منتش��ر و راهی بازار نش��ر شد. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، کتاب »دنیای پنهان نفت« 
نوش��ته ِکن سیلورس��تین به تازگی با ترجمه 
پیروز اشرف توسط نشر نو منتشر و راهی بازار 
نشر ش��ده است. نسخه اصلی این کتاب سال 
۲۰۱۴ توس��ط انتشارات ورس��و در نیویورک 
چاپ ش��ده اس��ت. ِکن سیلورستین نویسنده 
این کتاب متولد س��ال ۱۹58 در آمریکاس��ت 
و سابقه گزارش��گری تحقیقی ارشد موسسه 
فرس��ت لوک مدیا و پژوهشگری مرکز علم 
اخالق ادموند جی س��فرا در دانشگاه هاروارد 
را دارد. او همچنی��ن از هم��کاران بنیادهای 
جامعه باز بوده و در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ 
س��ردبیری مجله هارپرز در واش��نگتن را به 
عهده داشته اس��ت. او نوشته ها و کتاب های 
مختلفی دارد و کت��اب »دنیای پنهان نفت« 
اش، گزارش��ی از یافته های اوست که در آن 
سعی کرده از آنچه در پشت پرده صنعت نفت 
و گاز جه��ان جری��ان دارد، پرده برداری کند. 
این مولف می گوید بیشتر مردم، نفت را چیزی 
تص��ور می کنند که از داخل زمین اس��تخراج 
می شود یا برای تولید بنزین ماشین شان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. ام��ا بین این دو نقطه 
و فراتر از آن ها، گس��تره وسیعی از بازیگران 
س��همی از سودهای به دس��ت آمده را نصیب 
خود می کنند؛ از واس��طه ای که معامله میان 
ش��رکت های انرژی و مقام��ات دولتی را در 
کش��ورهایی ک��ه روی ذخایر نفت��ی جهان 
نشسته اند جوش می دهد تا افراد دانشگاهی، 
البی کننده ها و کارگزاران و کارچاق کن هایی 
که درآمدشان ناشی از ترویج اقتصاد سوخت 
فسیلی است. سیلورستین می گوید نفت مایه 
حیات تمدن مدرن است. از همین رو ، صنعتی 
که فراهم آورنده آن است موضوع مطالعات و 
کتاب های بی شمار بوده اس��ت. با این همه، 
تاکنون به افراد کمتر شناخته ای که دست در 
دست دولت ها و شرکت های چند ملیتی بقای 
این صنعت را تضمین می کنند، چندان توجهی 
نش��ده اس��ت: یعنی دالالن، کارچاق کن ها، 
البیگران، گنگسترها و دیکتاتورها. کمابیش 
تم��ام مراح��ل ف��رآوری نفت، از کش��ف تا 
مص��رف، از طری��ق روابط مخفی و فس��اد و 
خشونت تسهیل می ش��ود، هرچند که عموم 

مردم چندان چیزی از این همه ندانند.

در فضای رسانه  می توان با صداقت 
حقایق را با مردم در میان بگذاریم

حجت االس��الم باباخانی گف��ت: وقتی با تعدد 
روای��ات از جری��ان فتنه و اغتشاش��ات اخیر و 
پیچیده بودن دشمنی دشمنان روبرو می شویم 
اهمیت جهاد تبیین دو چندان می ش��ود. حجت 
االسالم مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و 
تشکل های دینی در گفتگو با »عصر ایرانیان« با 
توجه به جریانات اخیر اهمیت جهاد تبیین را دو 
چندان بیان و اظهار داشت: وقتی با تعدد روایات 
از جریان فتنه و اغتشاشات اخیر و پیچیده بودن 
دشمنی دشمنان روبرو می شویم اهمیت جهاد 
تبیین دو چندان می ش��ود. وی ب��ا بیان اینکه 
انقالب اس��المی جریان س��ومی در جریان دو 
قطبی دنیا بود، تصریح کرد: انقالب اس��المی 
نظام بین الملل را بر اساس یک ضابطه انسانی 
و اس��المی تعریف می کند ل��ذا قدرت های دنیا 
سعی می کنند با جمهوری اسالمی ایران مقابله 
کنند زیرا انقالب اسالمی یک جریان فرهنگی 
اس��ت برای همین آنها بر اساس یک حرکت و 
جریان س��ازی فرهنگی آن را دنبال می کنند از 
این رو مهمترین مسأله ای که اینجا وجود دارد 
این است که دشمن می خواهد روایت خود را بر 
مردم، نخبگان و چهره های ما تحمیل کند؛ اینجا 
نقش جهاد تبیین روشن می شود. باباخانی ادامه 
داد: مهمترین چیزی که در عرصه جهاد تبیین 
وجود دارد اینکه کس��انی که دارای مرجعیت و 
دارای مقبولیت فکری هس��تند از جمله اساتید 
حوزه و دانشگاه و کسانی که مردم آنها را قبول 
دارن��د کالم آنان را می پذیرن��د نقش این افراد 
سخت تر و پیچیده ترمی شود و چنانچه از همین 
افراد اشتباهی سر بزند هزینه بیشتر برای مردم 
به همراه خواهد داشت. برای همین الزم است 
به خصوص مجموعه دانشگاهی که برای مردم 
یک مرجعیتی دارند نس��بت به اتفاقاتی که رخ 
می دهد آگاهی داشته باشند و مبانی درست برای 
آن تعریف کنند، آنان باید قادر به تشخیص نقشه 
دشمن باشند. رئیس سازمان هیأت و تشکل های 
دینی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه در 
فضای مجازی که دشمن در آن سرمایه گذاری 
کرده چگونه می توان این تهدید این فضا را به 
فرصت تبدیل کرد، گفت: فضای مجازی دنیای 
خودش را دارد و یک ابزار اس��ت اگر انس��ان از 
ابزار درست استفاده نکند این ابزار علیه خودش 
می شود هر چه قدر ابزار پیچیده تر باشد و برای 
بشر فرصت قلمداد شود می تواند به تهدید هم 

تبدیل شود.

خبر

معرفی پرفروش ترین نویسنده های نمایشگاه مجازی کتاب
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران می گوید مجموع 
ش��مارگان چاپ کتاب در کش��ور ۳ درصد رشد داشته  
است. تعداد عناوین هم ۹ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش داش��ته است. تقریبًا یک س��ال از سکانداری 
علی رمضانی به عنوان مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
ایران گذش��ته اس��ت، دوره ای که با س��ی و س��ومین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب ته��ران تالقی پیدا کرد. 
طبیعتًا در س��ال گذش��ته خانه و کتاب و ادبیات ایران 
با فراز و فرودهای بس��یار زیادی همراه بوده اس��ت و 
حاال تقریبًا در آس��تانه یک س��الگی انتصاب رمضانی 
و ب��ا توجه ب��ه نزدیکی هفته کت��اب گفتگویی را با او 
در خبرگ��زاری مهر انجام داده ایم که در آن عالوه بر 
اقدام��ات و تغییرات خانه کتاب و ادبیات ایران در یک 
سال گذشته، به برنامه های هفته کتاب، دلیل انصراف 
ای��ران از نمایش��گاه بی��ن المللی کت��اب فرانکفورت، 
نمایشگاه های اس��تانی کتاب، تغییرات صنعت نشر در 
شش ماهه نسخت سال جاری نسبت به سال گذشته، 
میزان فروش گروه های موضوعی در س��ی و س��ومین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب و در پای��ان قیمت کاغذ 
و نحوه حمایت از ناش��ران پاسخ داده شد.همچنین در 
دو گ��زارش به صورت مجزا با عناوین »هفته کتاب با 
شعار »ما همانیم که می خوانیم« آغاز می شود« و »چرا 
ایران از نمایش��گاه فرانکفورت امس��ال انصراف داد؟« 

بخشی از این گفتگو را منتشر کردیم.
اگ�رمواف�قباش�یددرابن�داگزارش�یازتغییرات ���
مؤسس�هخانهکتابوادبیاتایراندریکسالگذشته

داشتهباشید.
س��ال گذشته بود که من به خانه کتاب و ادبیات ایران 
آمدم و به عنوان مدیرعامل منصوب ش��دم. در همان 
س��ال ۱۴۰۰ و در ابتدای کار باید نس��بت به بعضی از 
رویکردهایی که داش��تیم تغیی��ر ایجاد می کردیم تا در 
عرصه کت��اب و کتابخوانی فعال باش��یم. از مجموعه 
ظرفیتی ک��ه در خانه و ادبیات دیدم متوجه ش��دم که 
اگ��ر اتفاقی بخواهد اتفاقی در صنعت نش��ر و در حوزه 
کتاب و کتابخوان��ی رخ دهد خانه کتاب و ادبیات یک 
نقش مهم در آن دارد.به نظر من صنعت نشر پنج حلقه 
دارد: این حلقه از نویسنده و محتوا شروع می شود و به 
ناشر، کتاب و گروه های ترویجی کتابفروش همچنین 
خواننده و میزان اثری پذیری ختم می ش��ود؛ همه این 
حلقه ها با خانه کتاب و ادبیات سر و کار دارند. نویسنده 
و اهالی قلم در مجموعه نمایشگاه ها، سرای اهل قلم، 
آموزش، معاونت ش��عر و ادبیات داس��تانی، جشنواره ها 
و جوایز با این مؤسس��ه کار دارند؛ ناش��ران با شابک، 
بانک اطالعات، نمایش��گاه ها و طرح ه��ا ارتباط دارند. 

دس��ته چهارم نیز که کتابفروشی ها هستند با مسائلی 
که روز به روز به وج��ود می آیند مانند تعرفه هایی که 
در دولت تصویب می ش��ود با خان��ه کتاب و ادبیات در 
ارتباط هستند. همچنین مخاطب نهایی هم در گرفتن 
یارانه و ذائقه سازی با خانه کتاب کار دارد.تصورم این 
بود که مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقطه مهمی 
در عرصه کتاب و کتابخوانی است و با استراتژی فعال 
کردن و نقش آفرینی جدی این مؤسسه وارد این فضا 
ش��دیم؛ مثاًل در رس��یدگی به اهل قلم از سال گذشته 
ت��ا کنون ۲۰ درصد به اهل قلم اضافه ش��ده اس��ت و 
ای��ن محصول خدمات خوبی اس��ت که هم��کاران ما 
از رس��یدگی به درخواس��ت افراد، معرف��ی به بانک ها، 
صندوق هنر اس��ت، در حال حاضر به جمعیت شعرا و 
نویس��ندگان ۲۰ درصد اضافه شده است و قریب به ۴ 
ه��زار و ۶۰۰ نفر اهل قل��م جدید در مجموعه ما احراز 
ش��ده اند.در خصوص ناش��ران نیز در مساله شابک و 
اع��الم وصول آنه��ا کارهای خوبی ص��ورت گرفت و 
بانک اطالعاتی ما به روز اس��ت. تالش کردیم آمار را 
به صورت منظم منتش��ر کنیم و تحلیل داشته باشیم. 
برای مثال در سال ۱۴۰۰ که آئینه نشر منتشر شد یک 
شمارنده را در س��ایت خانه کتاب قرار دادیم که تعداد 
اعضای اهل قم، پس��ت کتاب، ناشران عضو شابک از 
جمله خدماتی است که داده می شود، مثاًل یک میلیون 
و هفتص��د هزارمین عنوان کتاب در کش��ور در بانک 
ما ثبت ش��د و االن اگر س��ایت کتاب را باز کنید روی 
ی��ک میلیون و هفتصد و ده هزار عنوان قرار دارد و در 
این زمینه تالش کردیم رویکرد مثبتی داش��ته باشیم.
خانه کتاب و ادبیات در س��ال جاری در جشنواره فیلم 
کوتاه تهران در بخش فیلم های اقتباس��ی و آثاری که 
در خصوص کتاب و کتابخوانی ساخته شود جوایزی را 

اختصاص داده اس��ت همچنین با جشنواره فیلم فجر و 
عمار نیز ارتباط داش��تیم تا آثاری ک��ه در مورد کتاب، 
کتابخوانی، نویسنده و یا سایر ارکان این صنعت است 
را شناس��ایی کنی��م. نکته مهمی ک��ه در خانه کتاب و 
ادبیات ایران تغییر پیدا کرده اس��ت و باید به آن اشاره 
کرد این اس��ت که تا پیش از این ما جستجوگر بودیم 
اما در حال حاضر بنا بر ش��اخص های مختلف انتخاب 

گر هستیم.
ش�اخصهاییکهازآنهایادکردیدکهبرایانتخاب ���
گ�ریخانهکت�ابوادبی�اتازآنهابهرهمندهس�تیدرا

توضیحدهید.
در س��ی و سومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
یکی از مش��کالتی که جریان داشت یارانه ای بود که 
پرداخت می کردی��م و مطمئن نبودیم که صرف کتاب 
و کتابخوان��ی می ش��ود در حال��ی که ما بای��د بتوانیم 
گزاره های پژوهش��ی داشته باش��یم مثاًل اگر در کشور 
پنج هزار ناش��ر فعال داریم آیا مطلوب اس��ت یا نه؟ یا 
وقتی صد و یازده هزار عنوان کتاب داش��تیم که حدود 
8۰ هزار مورد آن چاپ اول اس��ت مطلوب اس��ت یا نه 
و این مسئله حاصل چه سیاستی است؟ اینکه با وجود 
تمام مشکالت مجموع شمارگان در حال افزایش است 
نشان دهنده چیست؟ در شرایطی که عنوان و مجموع 
شمارگان و تعداد ناشران زمانی افزایش دارد که تعداد 
کتابفروشان هم در کشور رو به افزایش باشد.در همین 
عرصه تالش شد که مشکالت با جمع های تخصصی 
حوزه کتاب مطرح ش��ود و بدانیم زمانی که اخبار حوزه 
کتاب که به جامعه منتقل می شود چه تصویری از این 
صنعت می س��ازد چراکه این صنعت پر افتخار ترین و 
بزرگترین صنعت فرهنگی کش��ور اس��ت و این ادعا را 

مستند به چهار شاخص حجم اقتصادی می کنم:

۱( پش��ت جلد این صنعت که در س��ال گذشته ۶ هزار 
و 5۰۰ میلی��ارد و امس��ال به 8 هزار میلیارد رس��ید.۲( 
حجم تولید است۳( تعداد فعاالن این صنعت۴( شاخص 
حجم اثرگذاری5( مسئله نویسنده که باید ذائقه سازی 
و تروی��ج در آن باید تغییر پیدا می ک��رد و معطوف به 
مخاطب نهایی بود که برای آن در نمایش��گاه فیزیکی 
کت��اب یاران��ه مج��ازی در نظر گرفتیم ممکن اس��ت 
بسیاری نس��بت به این مسئله انتقاد کنند اما در کشور 
کس��ی که در دورترین نقطه کشور بود حسرت این را 
نداش��ت که در نمایشگاه حضور ندارد و از یارانه ای که 
دولت در نظر گرفته اس��ت محروم است و همه اقشار 
جامعه بدون صرف هزینه از این یارانه استفاده کردند.
درخص�وصمی�زانف�روشکتابه�ایتألیف�یو ���
ترجمهایهمچنینمیزانفروشدرگروههایموضوعی
مختلفدرسیوسومیننمایشگاهبینالمللیکتاباگر

آماریداریدبفرمائید؟
در س��ی و سومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
مجم��وع فروش مجازی به ۱۰۳ میلیارد تومان رس��ید 
و ۱7۶ ه��زار نف��ر خری��داران آن بودن��د و از س��هم 
ف��روش کتاب ها 58 درصد به کتاب های تألیف ش��ده 
و ۴۰ درصد به کتاب های ترجمه شده اختصاص دارد.
می��زان ف��روش در گروه های موضوعی اس��ت که به 
ترتیب نسخه فروخته شده ش��امل: کودک و نوجوان، 
ادبیات، علوم اجتماعی، دین، کمک درس��ی، آموزشی، 
روانشناسی، تاریخ و جغرافیا، علوم پزشکی، مهندسی، 
هنر، فلس��فه و منطق، علوم، زبان، کتاب های التین و 
عرب، خان��واده و زندگی خانوادگ��ی، دانش عمومی و 
ورزش بوده است.همچنین پنج نویسنده پرفروش سی 
و س��ومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در بخش 
مجازی مرحوم علی صفایی حائری، محس��ن عباسی 
ولدی، حس��ین فتاحی، محم��د میرکیانی و مهدی آذر 

یزدی هستند.
پیوس��تن به کپی رایت مسئله س��اده ای نیست چراکه 
بحث دقیقی اس��ت. نمی توان گف��ت صرفًا این راهکار 
اس��ت و مش��کالت دیگری پیدا نکنیم اما در مجموع 
نیاز به تأمل و پژوهش دارد اما من به عنوان مس��ئول 
فکر نمی کنم بتوان به راحتی تجویز کرد که با پیوستن 
به کپی رایت مش��کل نشر حل ش��ود. یکی از مسائل 
مهم��ی که باید به آن توجه کرد این اس��ت که در این 
صنعت اگر بخشی رشد داشته باشد بخش دیگری افت 
نخواهد داشت و این مسئله را باید عمومی کرد در این 
صنعت اگر تبلیغات و فروش کتاب در کش��ور باال برود 
می تواند در نمایش��گاه ها و کتابفروش��ی ها نیز فروش 

باالیی داشته باشد. 

مجموع شمارگان کتاب سه درصد رشد داشته است؛

فرهنگی



روزنامه صبح ایران

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

مدیرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دانشنامه

بازار داغ زندان و جریمه نقدی برای ناشران »فیک نیوز«
فضای مجازی فرصتی برای دسترس��ی به انبوه اطالعات در حوزه های مختلف فراهم کرده و به کاربر امکان 
می دهد با یک دس��تگاه س��اده به داده های مورد نیازش درباره موضوعات مختلف دست یابد. اما بحث راستی 
آزمایی و مورد اتکا بودن این اطالعات خود داستان دیگری است. با گسترش دسترسی به اینترنت برای جمعیت 
بیش��تری روی زمین، اندک اندک گس��تره اخبار جعلی نیز بیشتر شده است. اکنون فرایند انتشار این اطالعات 
جعلی و دروغین به مرحله ای رسیده که پیامدهای تأثیرگذاری در جوامع مختلف دارد. به عنوان مثال اخبار جعلی 
در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ میالدی تأثیرگذار بود. از سوی دیگر این معضل در 
کشوری مانند هند که اتکای بیشتر مردم به شبکه های اجتماعی است نیز بسیار دردسرساز شده است. بررسی ها 
نشان می دهد پلتفرم هایی مانند فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و تیک تاک نقشی حیاتی در انتشار اطالعات جعلی 
و همچنین فرایند ترویج عقاید میان مردم دارند و همین موضوع در برهه های حس��اس کشورها بیشتر ظهور 
و بروز پیدا می کند. یکی از نمونه های اخیر تبعات ش��یوع اخبار جعلی در انتخابات فیلیپین خود را نش��ان داد. 
انتخابات ریاس��ت جمهور فلیپین در می ۲۰۲۲ به دلیل ش��یوع کووید ۱۹ به کمپین های آنالین منتقل شد. در 
نتیجه شخصیت های سیاسی به یکی از اهداف اصلی اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی تبدیل شدند و آزادی 
پست هرگونه محتوایی به گسترش این روند منجر شد. در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری که در 
۱۹ مارس ۲۰۲۲ میالدی برگزار شد تمام کاندیداها متفق القول بودند که منتشرکنندگان اخبار جعلی باید برای 
پست محتوای جعلی یا گمراه کننده در پلتفرم های اجتماعی مسئول شناخته شوند. این درحالی بود که پیش 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین، متا پلتفرمز ۴۰۰ حساب کاربری، صفحه و گروه را برای مقابله 
با نفرت پراکنی و انتش��ار اخبار جعلی مس��دود کرد. یکی دیگر از نمونه های پیامد انتشار اخبار جعلی مربوط به 
ژاپن است. پس از ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین این کشور، انتشار خبری جعلی که در آن هیدئو کوجیما 
س��ازنده انواع بازی های ویدئویی با ترور شینزو آبه نخس��ت وزیر سابق ژاپن مرتبط دانسته شد، در این کشور 
جنجال هایی به راه انداخت. استودیوی بازی سازی متعلق به هیدئو کوجیما پس از انتشار پست های جعلی در 
شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری که در آنها به استناد خبری جعلی، کوجیما را قاتل شینزو آبه نخست 
وزیر سابق ژاپن معرفی کرده بودند، اعالم کرد: »به شدت انتشار اخبار جعلی و شایعاتی که اطالعات نادرست 
را منتقل می کنند را محکوم می کنیم و در برخی موارد اقدامات قانونی را در نظر خواهیم گرفت«. تجربه تأثیر 
اخبار و پس��تهای جعلی در سرنوشت کش��ورها به ویژه ها در برهه های حساس سیاسی و اجتماعی سبب شده 
کش��ورهای مختلف با وضع قوانینی انتشار آن را کنترل کنند. فشار بر شرکت های بزرگ فناوری برای کنترل 
اخبار جعلی نیز در همین راستا است. آنچه در گزارش پیش رو می خوانید بخشی از تالش کشورهای مختلف 
برای مقابله با اخبار جعلی و گمراه کننده است. استرالیا هرچند در حوزه قانونگذاری برای اخبار جعلی به سرعت 
کشورهای اروپایی عمل نکرده اما اقدامات اخیر این کشور نشان می دهد دولتمردان متوجه اهمیت این موضوع 
شده اند و سعی دارند با ابزارهای موجود با آن مقابله کنند. در همین راستا در سال جاری میالدی )۲۰۲۲( نهاد 
»گروه صنعت دیجیتال« )DIGI( در استرالیا اعالم کرد کمیته ای ویژه برای داوری درباره شکایات مربوط به 
اخبار جعلی تشکیل می دهد. پیش از آن دولت این کشور تهدید کرد قوانین سختگیرانه تری درباره پست های 
جعلی و افتراآمیز در فضای آنالین اجرا و همچنین اقداماتی را اتخاذ می کند تا مسئولیت شبکه های اجتماعی 
در قبال محتوا بیش��تر شود. »گروه صنعت دیجیتال« )DIGI( نماینده واحدهای فیس بوک، گوگل و توئیتر 
در استرالیا است. این نهاد اعالم کرده است کمیته جدیدالتاسیس آن برای نظارت بر اخبار جعلی نشان می دهد 
صنعت فناوری آماده است در مقابل پست های آسیب زا خود را قانونمند و مقرراتی را اجرا کند. سونیتا بوز مدیر 
عامل DIGI در بیانیه ای اعالم کرد: شرکت های فناوری درباره یک نظام نامه اخالقی علیه اخبار جعلی توافق 
کرده اند. ما می خواهیم با کمک نظارت جمعی از کارشناسان خارجی و اعتماد مردم این روند را تقویت کنیم. 
کمیته ۳ نفره مس��تقل از طریق یک وب س��ایت ش��کایات مربوط به نقض نظام نامه اخالقی را حل و فصل 
می کند. البته این کمیته ش��کایات مربوط به پست های افراد را بررسی نمی کند. منشور اخالقی صنعت شامل 
موارد مختلفی است. مانند اقدام علیه اخبار جعلی که سالمت عمومی را تهدید می کند. همچنین DIGI اعالم 
کرد در صورتیکه شرکتی نظام نامه اخالقی را نقض کند، بیانیه ای رسمی صادر می کند. پل فلچر وزیر ارتباطات 
استرالیا و از جمله قانونگذاران حامی وضع قوانین سختگیرانه تر بر پلتفرم های میزبان اخبار جعلی، از این اقدام 
استقبال کرد. اما گروه های حمایت از مصرف کننده همچنان معتقدند چنین اقدامی کافی نیست. در همسایگی 
ایران و در ترکیه نیز به تازگی قوانینی برای مقابله با اخبار جعلی وضع شده که جنجال های زیادی درپی داشته 
است. طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری باید اطالعات کاربرانی که اخبار 

جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.

تیک تاک در یک قدمی فیلتر در آمریکا
به گفته یکی از اعضای کمیسیون فدرال ارتباطات 
آمریکا »شورای سرمایه گذاری خارجی در ایاالت 
متح��ده آمریکا« )CFIUS( بای��د اقدامی جهت 
ممنوعی��ت تی��ک تاک انج��ام دهد. ب��ه گزارش 
آکس��یوس، CFIUS در حقیقت یک کمیته بین 
سازمانی اس��ت که معامالت شرکت های خارجی 
را از لحاظ امنیت ملی بررس��ی می کند. »برندان 
کار«، عضو کمیس��یون فدرال ارتباطات آمریکا در 
این باره گفت: تصور م��ی کنم در خصوص تیک 
تاک تنها راه پیش رو ممنوعیت پلتفرم است. این 
شدیدترین لحنی است که کار تاکنون برای انجام 
اقدام��ی علیه تیک تاک به کار گرفته اس��ت. این 
درحالی اس��ت که تیک تاک بیش از ۲۰۰ میلیون 
بار در آمریکا دانلود ش��ده و به یک پلتفرم محبوب 
در سراسر جهان تبدیل شده است. البته باید اشاره 
کرد کمیس��یون فدرال ارتباط��ات آمریکا به طور 
مس��تقیم نمی تواند برای تی��ک تاک قانون وضع 
کند. ام��ا پیش از این و پس از اب��راز نگرانی کار، 
درباره شرکت های مخابراتی چینی اقداماتی انجام 
داده بود. در حال حاضر تیک تاک مشغول مذاکره 
شورای س��رمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده 
آمریکا )CFIUS( است. هدف از مذاکرات تیک 
تاک با CFIUS نیز مشخص شدن آن است که 
آی��ا می توان پلتفرم اش��تراک گ��ذاری ویدئو را از 
شرکت مادر چینی ByteDance جدا و به یک 
شرکت آمریکایی واگذار گرد تا در خاک این کشور 

فعال بماند یا خیر.

عمارت هشت بهشت اصفهان عکس: تسنيمفناوري

حکایت

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )208(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو اْجَعْل لِي ِمْن ِعْنِدَک َمْخَرجًا َوِحیهًّا. 
و ب��رای من از نزد خود، راه نجاتی س��ریع قرار ده. 
ممکن است ما برای خروج از مشکالت راههای را 

پی��دا کنیم ولکن هیچکدام ضمان��ت ندارند و البته 
راههای عقل بش��ری نیازمند مقدماتی اس��ت و آن 
س��رعت الزمه را ندارد ولکن آن راهی که از جانب 
خدا باش��د می تواند بدون مقدمه باش��د و حتما در 

س��ریعترین ممکن صورت می گی��رد. راه خروج از 
مش��کالت را هم خداوند به پرهیزکاران نشان می 
دهد چنانچه در آیه ش��ریفه آمده اس��ت: و من یتق 

اهلل یجعل له مخرجا.
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تیم فوتبال اس��تقالل با پیروزی مقابل نساجی، قهرمان 
سوپرجام فوتبال ایران شد. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
دیدار س��وپرجام فوتبال ایران بین تیم های اس��تقالل و 
نس��اجی مازندران به عنوان قهرمان��ان لیگ برتر و جام 
حذفی در فصل گذشته، از ساعت ۱۶ امروز )چهارشنبه( 
در ورزشگاه شهید باهنر کرمان آغاز شد که این بازی با 
پیروزی یک بر صفر ش��اگردان س��اپینتو خاتمه یافت تا 
استقاللی ها نخستین س��وپرجام خود را در فوتبال ایران 

باالی س��ر ببرند. ارسالن مطهری مهاجم تیم استقالل 
ک��ه در ابتدای فصل از س��وی کادر فن��ی این تیم کنار 
گذاش��ته شده بود و در آستانه جدایی از جمع آبی پوشان 
بود، در دقیقه 5۱ تک گل این بازی را برای آبی پوش��ان 
به ثمر رس��اند. ترکیب اس��تقالل: سیدحسین حسینی، 
عارف غالمی، رافائل سیلوا، جعفر سلمانی )78 - صالح 
حردان��ی(، کوین یام��گا، روزبه چش��می، آرش رضاوند 
)۳+۹۰ - حس��ین مرادمند(، مه��دی مهدی پور )78 - 

سعید مهری(، مهدی قایدی )8۹ - رضا میرزایی(، محمد 
محبی و ارسالن مطهری )78 - پیمان بابایی(. ترکیب 
نس��اجی: علیرضا حقیقی، امیرمهدی جانملکی، علیرضا 
ابراهیم��ی، ایوب کالنتری )5۳ - متین کریم زاده(، علی 
ش��جاعی، حامد ش��یری )8۶ - احمد موس��وی(، صابر 
حردانی )8۶ - حس��ین زامهران(، مه��رداد عبدی، رضا 
جعف��ری )7۰ - آداما نیان(، محمد ش��ریفی )8۶ - اکبر 

صادقی( و عبدالکریم اسالمی.

نخستین جام فصل استقالل با گلزنی بازیکن مازاد

رفت��ار مداخله آمیز و حمایت آش��کار برخی دولت های 
غرب��ی و آمری��کا از برخ��ی اغتشاش��ات اخی��ر ایران، 
اثب��ات کرد که آنها هر زمان فرصت��ی ببینند، در انجام 
هرگونه اقدام مس��تقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت 
و اس��تقرار نظام و کش��ورمان تردی��د نخواهند کرد. به 
گزارش خبرنگار سیاسی ش��بکه اطالع رسانی راه دانا، 
با ش��روع برخی اغتشاش��ات اخیر در داخل ایران که به 
بهانه فوت مهس��ا امینی آغاز شد، مسئوالن کاخ سفید 
و برخی از کش��ور های غربی که سالهاست تحت لوای 
دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در همه امور کشورهای 
غیرهمس��و با خ��ود مداخله می کنند، این ب��ار نیز وارد 
میدان ش��ده و با حمایت از این آشوب و طراحی سناریو 
کشته سازی و سواس��تفاده از احساسات جوانان بر این 
اغتشاشات دامن زدند تا شاید بتواند از این طریق راهی 
برای رس��یدن به مقاصد خ��ود بیابند. رفتار مداخله آمیز 
و حمایت آش��کار برخی دولت های غرب��ی و آمریکا از 
اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم این رفتارها، اثبات کرد 
که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در انجام هر گونه اقدام 
مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام 

و کشورمان تردید نخواهند کرد. البته در طول سالهای 
بعد از انقالب اسالمی نیز بارها و بارها شاهد اهداف پلید 
آمریکا در قبال ایران بوده ایم و آن چه که مشخص بوده 
آمریکا و کش��ورهای غربی از هر فرصتی برای دخالت 
در امور ایران استفاده کرده اند. ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارج��ه در همین رابطه با بیان اینکه رفتار 
کش��ورهای غربی، رفتار دوگانه ای اس��ت، گفته است: 
خش��ونت اگر بد است همان کشورهایی که توصیه های 
اخالقی به دیگران می کنند ابتدا الزم اس��ت خودش��ان 
ملتزم به عدم خش��ونت باشند. در این خصوص عباس 
زاده مش��کینی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی نیز چندی پیش در 
گفتگو با خبرنگار سیاس��ی شبکه اطالع رسانی راه دانا 
اظهار داشت: غربی ها به ویژه آمریکا ۴۰ سال است که 
به بهانه های مختلف کشور را تحت فشار قرار داده اند 
و با تمرکز روی مس��ایل داخلی ایران بی رحمانه ترین 
تحریم ها را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کردند 
که به حقوق مردم آسیب زده است و باید پاسخ محکمی 
به آنها بدهیم. الزم به ذکر است؛ سردار سالمی فرمانده 

سپاه پاسداران نیز چندی پیش به بدخواهان ملت ایران 
هشدار داده و تاکید کرد: از دخالت در امور داخلی کشور 
دس��ت بردارند. وی در این باره افزود: به آل س��عود می 
گویم به قصرهای شیش��ه ای پناه ببرید. این هشدار ما 
اس��ت. بیت شما عنکبوتی است. شما به اسرائیلی تکیه 
کرده اید که در حال فروپاش��ی است و این عاقبت کار 
ش��ما اس��ت. امریکایی ها و انگلیس��ی ها هم بدانند و 
دست از اینکار خود بردارند. شما نتوانسته اید تحریم را 
اعمال کنید، کشتی ها را زدید، ما هم زدیم، هر حرکتی 
علیه ملت ایران انجام دهید، چند برابر ضربه می بینید. 
گفتنی اس��ت؛ آمریکایی ها در حالی ب��ه بهانه دفاع از 
حقوق ایرانیان به ویژه زنان در امور داخلی ایران دخالت 
می کنند که س��الیان درازی اس��ت چش��مان خود را بر 
روی موارد متعدد جنایت و نقض حقوق بش��ر متحدان 
و همپیمانان خود بسته اند. همچنین الزم به ذکر است 
که بسیاری از مردم آمریکا و برخی از کشور های غربی 
خودشان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند 
که بیشتر آنها نشأت گرفته از سوء مدیریت ها و دخالت 

در امور سایر کشورها است.

س��وئیس هم راس��تا با ادعاهای اروپا درب��اره پهپادهای 
ایرانی، یک ش��رکت و س��ه مقام ایرانی را تحریم کرد. 
س��وئیس با ادعای ارس��ال پهپادهای ایران به روس��یه، 
تحریم هایی را علیه یک شرکت و سه مقام ایرانی اعالم 
کرد. به گزارش پایگاه خبری س��وئیس اینفو، س��وئیس 
مدعی ش��د تحریم های جدید اتحادیه اروپا را علیه یک 
شرکت ایرانی و سه عضو ارشد ارتش به دلیل حمایت از 
جنگ روسیه علیه اوکراین تصویب کرده است. بر اساس 
 )SECO( بیانیه دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس
این تحریم ها علیه ش��رکت صنایع هوایی ش��اهد و سه 
افس��ر ارش��د نظامی ایران قرار بود اواخر روز سه شنبه با 
تصمی��م وزارت اقتصاد اجرایی ش��ود. بنابر این گزارش، 
صنایع هوایی شاهد، شرکتی وابسته به نیروی هوافضای 

س��پاه پاسداران انقالب اسالمی است که وظیفه طراحی 
و توسعه پهپاد های ایرانی شاهد را بر عهده دارد. در این 
بیانیه ادعا ش��ده است که که این  پهپادها به روسیه داده 
ش��ده و در جنگ علیه اوکراین استفاده می شود. افرادی 
که هدف تحریم ها قرار گرفته اند، سرلشکر محمدحسین 
باقری، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ایران و همچنین 
سرلش��کر سید حجت اهلل قریشی و سردار سرتیپ سعید 
آقاجانی هستند. این افراد در فهرست ممنوعیت مسافرت، 
تجارت و توقیف دارایی ها قرار گرفته اند. س��وئیس عضو 
اتحادیه اروپا نیست، اما موافقت کرده که از تحریم های 
این بلوک ۲7 کش��وری تبعیت کن��د. ادعاهای مقامات 
غربی درباره ارس��ال پهپادهای ایرانی به روسیه در حالی 
مطرح می ش��ود که تهران و مسکو بارها این سخنان را 

رد کرده اند. واس��یلی نبنزیا، نماینده روس��یه در سازمان 
ملل ادعاهای مطرح شده از سوی کشورهای غربی مبنی 
بر اس��تفاده مسکو از پهپادهای تهاجمی ایران در جنگ 
اوکراین را رد کرد. نبنزیا در نشس��ت شورای امنیت که 
س��ه روز پیش برگزار شد، گفت: ما بارها اعالم کرده ایم 
که از پهپادهای ایرانی در اوکراین اس��تفاده نمی کنیم. 
این ادعاها در راس��تای اعمال فش��ار بر ش��ورای امنیت 
مطرح می ش��ود و ما به طور قاطعانه آن را رد می کنیم. 
پیشتر، سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه بر پایه 
ادعا های اثبات نشده درباره استفاده روسیه از پهپاد های 
ایران در اوکراین نامه ای به س��ازمان ملل ارس��ال کرده 
و خواس��تار تحقیقات درباره ارتباط این موضوع با نقض 

قطعنامه شورای امنیت شدند.

از آشوب تا سناریوهای کشته سازی؛
طراحی نقشه های مختلف توسط آمریکا و غرب برای ایجاد ناامنی در ایران

سوئیس تحریم هایی علیه ایران اعمال کرد


