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یک ملت، یک حماسه
ملت ایران با حضور باشکوه در راهپیمایی 13 آبان بار دیگر دشمنان را ناکام کرد؛

 آمریکایی ها از گسترش انقالب اسالمی 
نگران شده اند
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از اقدامات مهم دولت س��یزدهم برای توس��عه تجارت 
خارجی حضور در بازارهای بک��ر و نوظهور، رفع موانع 
پولی، بانکی و لجس��تیکی و توس��عه روابط تجاری با 
کشورهای همس��ایه و همسو اس��ت. یکی از راه های 
اساسی برون رفت از وابستگی به نفت، توسعه تجارت...

   تراز تجاری کشور  در
 1402 مثبت می شود؟

با راهبرد تجارت خارجی دولت سيزدهم؛

خ��ط انتق��ال گاز ایرانش��هر ب��ه چابهار ب��ه زودی به 
بهره برداری می رسد و شهرستان های چابهار و کنارک 
از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد؛ همچنین روز گذشته 
طرح های گازرسانی به شهرهای خاش، اسماعیل آباد و 

۱۲۰ روستا هم افتتاح شد و...

هفته ُپر گاز سیستان وبلوچستان

 ایران 43 سال است
 آزاد شده و به اسارت در نمی آید

 گاز به خاش رسيد؛ چابهار و کنارک 
در آينده نزديک 

رئيس جمهور:

سرلشکر سالمی:

 انتقام گرفته 
خواهد شد

اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

در انتشار اسناد النه جاسوسی 
در کتب درسی غفلت کردیم

علیرضا سلیمی  ���
عضو هیئت رئیسه مجلس

معظ��م  مق��ام  بیان��ات 
دقیق  تحلیل��ی  رهبری 
از وضعی��ت ایران جهان 
و منطق��ه و همچنی��ن 
نقشی که آمریکایی ها در طول پنجاه سال 
گذش��ته در ایجاد ناآرامی و خون ریزی و 
قتل و غارت و تخریب کشورهای منطقه 
به خصوص ایران داشتند، بود. نکته اساسی 
و مهم این بود که مشکل ایران و آمریکا 
از چه زمانی آغاز شد؟ حضرت آقا به خوبی 
اش��اره کردن��د که از زمانی آغاز ش��د که 
آمریکایی ها خواستند در امور ایران دخالت 
کنند. از زمانی که خواست مردم را در ایران 
نادیده گرفتند و با کودتا علیه دولت ملی 
وقت مهره ی سرسپرده خود را در کشور ما 
به کار گماردند و او را به عنوان سگ دست 

آموز خود در منطقه قلمداد کردند...
ادامه در صفحه آخر ���

تحریم های ضدایرانی کانادا 
رفتاری مداخله جویانه

محمود عباس زاده مشکینی  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
تحریم 4 ف��رد و ۲ نهاد 
ایران��ی از س��وی کانادا 
غیرقانون��ی  رفت��اری 
است، متاسفانه غربی ها 
کش��ورمان را تحریم دارویی کردند که 
این رفتار آنها بر خالف حقوق اولیه بشر 
است. استانداردهای دوگانه غربی ها طنز 
تلخی اس��ت، در واقع این روزها ش��اهد 
رفتارهای غیرمس��ئوالنه، مداخله جویانه 
و غیر س��ازنده از سوی کشورهایی مانند 
کانادا هس��تیم. غربی ها تالش کردند با 
سوء استفاده از شرایط داخلی کشورمان 
زمین��ه تنش آفرینی و آش��وب را فراهم 
کنن��د، این مه��م در حالی اس��ت که با 
شکست این نقشه، اقدام به گرفتن ژست 

انسان دوستانه کرده و...
ادامه در صفحه ���2

 گلرخی - شهردار  شهر جدید هشتگرد

شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز های صادره از شورای اسالمی و تائیدیه فرمانداری در خصوص اجاره واحد های تجاری به شرح جدول ذیل 
را با برگزاری تجدید  مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط تقاضا مي گردد در صورت عدم عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، نسبت 

به ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )بصورت برخط( برای کلیه صاحبان امضاء مجازی و مهر سازمانی اقدام الزم  صورت پذیرد. 
1( مهلت فروش اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۱7 لغایت ساعت ۱4:3۰ روز دوشنبه ۱4۰۱/۰8/۲3 ۰۱ 

2( مهلت بارگذاری پیش�نهادات در س�امانه تدارکات : از روز سه شنبه ۱4۰۱/۰8/۱7 لغایت س��اعت ۱4:3۰ روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/3 )با احتساب ایام تعطیل(
)اصل س��پرده تضمین ش��رکت در مزایده ضمانت نامه بانکی/ فیش واریزی( پاکت “الف” در پاکت دربسته ، الک و مهرشده( تا پایان وقت اداری ساعت ۱3:3۰ مورخ 

۱4۰۱/۰9/3روز پنجشنبه به دبیرخانه محرمانه حراست تحویل نمایند(. 
3( زمان گشایش پیشنهادات : ردیف ۱تا3: روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/5 – ردیف 4تا6 روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/7 رأس ساعت ۱4:3۰

4( درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6( هزینه درج آگهي در هر نوبت چاپ به عهده برنده مزایده مي باشد.
7( سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است. 

8( در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.
 9( کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده از دریافت و تحویل اس��ناد مزایده تا بازگش��ایی پاکته��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مبلغ پایه ماهیانه نوع مزایده موضوعردیف

)ریال(
مدت اجاره

5درصد سپرده شرکت مبلغ پایه کل )ریال() سال (
شماره سامانه در مزایده ) ریال(

168/750/00024/050/000/000202/500/0005001005750000036تجدید سوله ورزشی فاز 7- شهید سلطانپور 1
100/000/00022/400/000/000120/000/0005001005750000037عمومیتجاری 4 باران – مرغ فروشی 2
90/000/00022/160/000/000108/000/0005001005750000038عمومیتجاری طبقه همکف ساختمان خدمات شهر 3
202/500/00024/860/000/000243/000/0005001005750000039عمومیسالن ضلع شرقی استخر گلستان 4
120/000/00022/880/000/000144/000/0005001005750000040عمومیبلوک 4 بدنه شهری 5
120/000/00022/880/000/000144/000/0005001005750000041 عمومیبلوک 2 بدنه شهری – شیرینی فروشی 6

نوبت اول چاپ آگهی :  1401/08/14
نوبت دوم چاپ آگهی :   1401/08/21                                                                      

آگهي مزایده
نوبت اول

ابوالفضل محمدزاده شهردار احمد اباد مستوفی

ش��هرداری احمد آباد مس��توفی در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و آئین نامه قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱3۰89۰ مورخ 83/۱۱/۱7 نسبت 
به برگزاری مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید.

سپرده شرکت در مناقصه )ریال( عنوان ردیف
1/200/000/000 مناقصه اجاره اتوبوس شهری از مبداء روستای رضی آباد-حسن آباد- شهر احمد آباد مستوفی به مقصد میدان آزادی تهران و بلعکس 1

در خصوص مناقصه اجاره اتوبوس از کلیه شرکت های خدمات مسافربری مجاز دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از چاپ نوبت دوم جهت 
دریافت اسناد مناقصه به نشانی احمد آباد مستوفی، نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم و خیابان ولیعصر  )عج( ،پ 8۰، ساختمان مرکزی شهرداری، مسئول امور قرارداد ها و 

پیمانها )آقای میرخضری( مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-567۱8۲9۰  داخلی ۲۱3
توضیحات:۱- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. ۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.3- برنده اول و دوم هر گاه حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.4- سایر موارد در اسناد مناقصه/مزایده قید گردیده است.5- بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه، 

الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت اول 1401/08/07
نوبت دوم1401/08/14

خبر نویدبخش مدیرعامل فوالد مبارکه؛

مدیرعامل فوالد مبارکه ب��ا اعالم این خبر در 
گفتگو با خبرنگار فوالد عنوان کرد: بدون شک 
یک��ی از امیدبخش ترین خبرهایی که می تواند 
برای قش��ر ج��وان تحصیل ک��رده، نویدبخش 
آین��ده ای روش��ن باش��د اش��تغال در یکی از 

بزرگ ترین شرکت های صنعتی ایران است.
فوالد مبارکه به عن��وان بزرگ ترین تولیدکننده 
ف��والد در ش��مال آفریق��ا و غرب آس��یا، یک 
مجموعۀ صنعتی مقتدر و پیشرو در ایران عزیز 
اس��المی به ش��مار می آید که هم��واره بخش 
بزرگ��ی از موفقیت های��ش را مرهون کارکنان 

متخصص و متعهد خود است.
طیب نیا افزود: با آغاز به کار دولت س��یزدهم و 
مدیریت جدید فوالد مبارکه، یکی از شعارهای 
اصلی ما ارتقای »نیروی انسانی« به »سرمایه  
انس��انی« معرفی شد؛ موضوعی که حامل پیام 
مهمی از س��وی این قطب صنعتی و اقتصادی 

کشور برای جامعه بود.
وی خاطرنش��ان کرد: فوالد مبارکه بر اس��اس 
روال برنامه ریزی شده خود، هر سه سال یک بار 
اقدام به ج��ذب جوانان تحصیل کرده و جویای 
شغل می نمود، اما امسال با اعالم شعار »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم 
رهبری، تصمیم گرفتیم با لبیک به این رویکرد 
معظم له و عنایت به ظرفیت های تعریف ش��ده، 
فراخوان استخدام گس��ترده فوالد مبارکه یک 

سال زودتر از موعد مقرر صورت گیرد.
محمدیاس��ر طیب نی��ا در ادامه، ب��ا اعالم خبر 
فراخوان عمومی استخدام فوالد مبارکه در هفته 
پیِش رو عنوان کرد: ف��والد مبارکه همواره در 
اجتماعی،  عرصه های گوناگوِن مسئولیت های 
نقش��ی درخشان ایفا کرده اس��ت. یکی از این 
عرصه ها، در کنار امر مقدس تولید و خودکفایی 
کشور، ایجاد فرصت های برابر و عادالنه برای 
اش��تغال نس��ل جدید در جبه��ه صنعتی فوالد 
مبارکه بوده اس��ت. قطعاً یکی از موقعیت هایی 
که همواره موجب مس��رت و امیدواری نس��ل 
جوان می  شود خبر ایجاد ظرفیت های اشتغال 
بوده و ثمره ارزش��مند آن رهایی از آسیب های 

اجتماعی و بیکاری است.
طیب نیا همچنین اف��زود: یکی از دالیل تأکید 
ما بر تس��ریع انجام پروژه های توس��عه، عالوه 
بر گس��ترش تولید، توجه ب��ه موضوع افزایش 

ظرفیت های اشتغال بوده است.

وی در ادام��ه گفت: آزمون اس��تخدامی پیش 
رو با جذب ۱۱۰۰ نف��ر در رده های اپراتوری و 
کارشناس��ی، یکی از کم نظیرترین آزمون های 
اس��تخدام در تاری��خ ف��والد مبارک��ه و بخش 
خصوصی کش��ور از حیث تعداد نفرات موردنیاز 
خواهد ب��ود، به طوری که می توان این آزمون را 
بزرگ ترین آزمون اس��تخدام بخش خصوصی 

کشور دانست.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اذعان به این موضوع 
که خبر فراهم شدن زمینه اشتغال قطعاً امید را 
به جامعه تزری��ق خواهد ک��رد، تصریح نمود: 
فوالد مبارکه همواره کوش��یده بدنۀ س��رمایه 
انسانی خود را از جوانان متخصص و متعهدی 
تش��کیل دهد که کار را جوهره ش��رافت خود 
می دانند و اش��تغال در این ش��رکت را نه صرفًا 
محلی برای تأمین معیشت، بلکه بستری برای 
خدمت به کشور و شکوفایی استعدادهای خود 
قلمداد می کنند؛ البته متقاباًل مدیریت سازمان 
نیز متعهد اس��ت زمینه بروز استعداد و خالقیت 
جوانانی که دل در گروی خدمت به ایران عزیز 

دارند را فراهم سازد.
طیب نیا با اش��اره به برگزاری آزمون استخدام 
بر اساس اس��تانداردها توسط دانشگاه صنعتی 
اصفهان به منظور حفظ س��المت فرایند جذب، 
اف��زود: در آزمون مذکور، تمام تالش همکاران 
ما در بخش های مختلف بر حفظ سالمت این 
فرایند متمرکز اس��ت تا با رعایت عدالت، همه 
واجدین ش��رایط بتوانند در این آزمون شرکت 

کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان، ضمن دعوت 
از جوان��ان برای حض��ور در این رقاب��ت، ابراز 
امیدواری کرد در این دوره نیز همانند سال های 
گذشته، فرایند استخدام محملی برای افزایش 

امید و انگیزه در جامعه باشد.
گفتن��ی اس��ت جزئی��ات فراخ��وان عموم��ی 
اس��تخدام ف��والد مبارکه در هفت��ه پیش رو از 
طریق وب س��ایت این ش��رکت و روزنامه های 

کثیراالنتشار اطالع رسانی خواهد شد.

 فوالد مبارکه آزمون بزرگ استخدامی در صنعت کشور را
 با ظرفیت اشتغال1100 نفر برگزار می کند

با تعریف ده ها پروژۀ توسعۀ کّمی و کیفی در گروه بزرگ فوالد مبارکه، 
ظرفیت اشتغال پایدار 1100 نفر از جوانان کشور فراهم شد
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ايران و جهان

تحریم های ضدایرانی کانادا رفتاری 
مداخله جویانه

ادامه از صفحه یک ���
...با اعمال تحریم خود را مدافع مردم معرفی 
می کنند. تحریم های اعمال ش��ده از س��وی 
کان��ادا طی چند ماه گذش��ته بر خالف قوائد 
بین المللی و دیپلماتیک است، متاسفانه باید 
اذعان کرد کانادا با سیاس��ت های واش��نگتن 
همسو اس��ت و این تحریم ها نیز در راستای 
اقدامات آمریکایی ها محسوب می شود. بدون 
ش��ک اعمال چنین تحریم هایی نمی تواند به 

نظام اسالمی و ملت ایران آسیب بزند.

دشمن درصدد ضربه زدن، انشقاق و 
تجزیه ایران است

فرمانده کل ارتش گفت: دشمن با ترفندهای 
مختلف درصدد ضربه زدن، انش��قاق و تجزیه 
ایران عزیز است. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
امیر سرلش��کر موس��وی در جمع فرماندهان 
و کارکن��ان یگان های رزمی نی��روی زمینی 
ارت��ش در نوار مرزی زاب��ل گفت: امروز نقش 
یگان ه��ای نیروی زمینی ارتش در حفاظت از 
مرزهای ایران اسالمی بسیار حائز اهمیت است 
و حضور مقتدرانه ای��ن یگان ها در نوار مرزی 
شرق کشور بسیار بازدارنده بوده است و در حال 
حاضر ش��اهد ثبات و امنی��ت در این منطقه و 
مرزهای کشورمان هستیم. فرمانده کل ارتش 
در بازدید از وضعیت آمادگی رزمی یگان های 
رزم��ی نیروی زمین��ی ارتش در ن��وار مرزی 
زاب��ل و ارزیابی توان عملیاتی این یگان ها در 
صیانت از مرزهای شرقی کشور افزود: تشکیل 
یگان پهپادی در نیروی زمینی در کنار تعهد، 
تخص��ص و آماده بکاری کارکن��ان این نیرو، 
ضمن رصد و مراقبت از مرزها، آمادگی مقابله 
با هرگونه تهدید را ارتقا داده اس��ت. سرلشکر 
موس��وی با تش��کر از همرزم��ان و تقدیر از 
خانواده هایی ک��ه همواره پش��تیبان و حامی 
مردان و فرزندان خ��ود در ارتش برای اجرای 
بی دغدغه مأموریت بوده اند، گفت: دش��من با 
ترفندهای مختلف درصدد ضربه زدن، انشقاق 
و تجزیه ایران عزیز است و ما مکلف هستیم تا 
ضمن هوشیاری در مقابله با جنگ نرم دشمن 
از مأموری��ت مهم دیگر خود که همانا صیانت 
از مرزهای کشور اس��ت غافل نشویم. وی با 
اش��اره به حوادث اخیر، افزود: استکبار جهانی 
و در صدر آن آمریکا، انقالب اس��المی ایران 
را بزرگ تری��ن مانع رس��یدن ب��ه اهداف خود 
در منطقه می دانند و با اس��تفاده از جنگ های 

ترکیبی به دنبال مقاصد خود هستند.

بیانیه ضد ایرانی و روسی گروه هفت
سران گروه هفت، بی توجه به جنگ افروزی 
ه��ای خ��ود در اوکراین، بار دیگر از روس��یه 
خواستند تا جنگ در اوکراین را متوقف کند. به 
گزارش شبکه الجزیره، سران کشورهای عضو 
گروه 7 طی بیانیه ای موضع گیری های پیشین 
خود علیه ایران و روسیه را تکرار کردند. سران 
گ��روه هف��ت در دومی��ن روز نشس��ت خود 
در آلم��ان طی بیانی��ه ای اع��الم کردند: بار 
دیگر از روس��یه می خواهیم ک��ه فوراً جنگ 
خ��ود علیه اوکراین را متوق��ف کند. در بیانیه 
س��ران گروه هفت ادعا می شود: ما ادعاهای 
نادرس��ت روسیه مبنی بر اینکه اوکراین قصد 
بکارگی��ری یک بم��ب کثی��ف رادیواکتیو را 
دارد، را رد می کنی��م. در ای��ن بیانیه س��ران 
گروه هفت، مصادره مس��تمر و نظامی کردن 
ایس��تگاه زاپروژیا و ربودن کارکنان اوکراینی 
از سوی روسیه را محکوم کردند. سران گروه 
هفت علیرغم فرافکنی های رسانه ای خود در 
خصوص بکارگیری سالح هسته ای در جنگ 
اوکراین، مدعی ش��دند که هرگونه استفاده از 
سالح های شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته ای 
از س��وی روسیه تبعات جدی را در پی خواهد 
داشت. در بخشی از بیانیه گروه هفت به طرح 
ادعاهای واهی علیه جمهوری اسالمی ایران 
پرداخته می ش��ود، از جمله در ای��ن بیانیه در 
رابطه با ادعاهای بی اس��اس س��اخت سالح 
اتمی از س��وی تهران آمده است: ما عزم خود 
را برای عدم اجازه ساختن سالح هسته ای به 
ای��ران تکرار می کنیم. س��ران گروه هفت در 
موض��ع گیری ضد ایرانی خ��ود اعالم کردند 
که از مقام��ات ایرانی می خواهیم به تعهدات 
خ��ود تحت قوانین بین المللی احترام بگذارند. 
در حالیکه مذاکرات مرب��وط به احیای برجام 
با تعلل و بهانه تراش��ی از سوی طرف غربی 
مسکوت مانده، در این بیانیه ادعا می شود که 
جمهوری اس��المی ای��ران علیرغم مذاکرات 
فش��رده برای بازگش��ت به توافق هسته ای، 

تصمیمات الزم را اتخاذ نکرده است.

باید با همه مظاهر دخالت های آمریکا 
مبارزه کنیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ۱3 آبان 
امسال نیز فرصت دیگری است تا استقالل 
خود را به جهانیان نش��ان دهی��م و با همه 
مظاهر دخالت های آمریکا مبارزه کنیم. اقبال 
شاکری در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره 
اهمیت گرامیداش��ت ۱3 آبان، اظهار داشت: 
اتفاقات اخیر در کشورمان نشان داد که هنوز 
النه های جاسوسی آمریکا برقرار است. وی 
متذکر شد: اگرچه ما النه جاسوسی را سفارت 
سابق آمریکا می دانیم، اما فتنه های مختلف 
در کش��ورمان نش��ان می دهد که النه های 
جاسوس��ی آمریکا هنوز فعال است. نماینده 
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصریح کرد: تس��خیر النه جاسوسی آمریکا 
اقدام درس��تی بود و ما بای��د دیگر النه های 
جاسوسی کوچک و خرد آمریکا در کشورمان 
را هم نابود کنیم. ش��اکری ادامه داد: برخی 
از افراد در داخل کش��ورمان نفوذی و عوامل 
آمریکا هستند و دست به اقدامات خرابکارانه 
و تروریس��تی می زنند که باید ب��ا این افراد 
برخورد قاطع شود. وی اظهار داشت: کاماًل 
مشخص اس��ت که برخی از افراد نفوذی از 
آمریکا خط می گیرند و نهادهای نظارتی هم 
بارها در این باره گزارش��هایی را ارائه دادند. 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ش��ورای 
اس��المی بیان کرد: آمریکا به صورت علنی 
در ام��ور جمهوری اس��المی ای��ران دخالت 
می کند. ۱3 آبان امسال نیز فرصت دیگری 
است تا اس��تقالل خود را به جهانیان نشان 
دهیم و با همه مظاه��ر دخالت های آمریکا 

مبارزه کنیم.

بیش از نیمی از آلمانی ها خواستار 
توقف کمک نظامی به کی یف هستند

یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که 
بیش از نیمی از آلمانی ها خواس��تار افزایش 
اقدامات دیپلماتیک دولت این کش��ور برای 
پای��ان جنگ اوکراین بوده و ب��ر این باورند 
ک��ه برلین دیگر نباید به کی یف کمک کند. 
به گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، یافته های 
نظرس��نجی ش��بکه رادیو-تلویزیون دولتی 
آلمان )ARD( حاکی از آن است که حدود 
55 درص��د از مردم این کش��ور معتقدند که 
دولت این کش��ور برای دس��تیابی به توافق 
صلح بین کی یف و مس��کو، به اندازه کافی 
از راه حل ه��ای دیپلماتی��ک و دیپلماس��ی-

عاقالنه بهره نمی ب��رد و بیش از 7۰ درصد 
ش��رکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که 
برلین دیگر نبای��د به اوکراین کمک نظامی 
کند. در این نظرس��نجی، ش��مار افرادی که 
ب��ا این نظر موافقند، نس��بت به م��اه ژوئن 
رشد ۱4 درصدی داش��ته است. در بحبوحه 
درخواس��ت های تازه اوکراین از آلمان برای 
تأمین و ارس��ال تسلیحات بیشتر به کی یف، 
این نظرسنجی این سؤال را مطرح کرده که 
آیا مردم آلمان با این درخواس��ت موافقند یا 
خیر. نتایج نظرس��نجی نش��ان می دهد که 
4۱ درصد از شرکت کنندگان، میزان کنونی 
تسلیحات ارسالی به اوکراین را کافی دانسته 
و 3۰ درص��د دیگ��ر نیز معتقدن��د که برلین 
همی��ن حاال هم بی��ش از حد ب��ه اوکراین 
کمک کرده اس��ت. به طور کلی، 47 درصد 
آلمانی ه��ا، اوکراین را ش��ریکی قابل اعتماد 
می دانند؛ رقمی که در مقایسه با نظرسنجی 

ماه مارس، ۱6 درصد کاهش داشته است. 

سازمان ملل تحریم های آمریکا علیه 
کوبا را محکوم کرد

مجمع عمومی س��ازمان ملل ب��ا رأی قاطع 
تحریم های ضد بش��ری آمریکا علیه کوبا را 
محکوم کرد. ب��ه گزارش پایگاه آکس��یوس، 
س��ازمان مل��ل تحریم ه��ای چن��د دهه ای 
آمریکا علی��ه کوبا را قاطعان��ه محکوم کرد. 
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد با ۱85 
رأی مواف��ق در مقابل تنه��ا ۲ رأی مخالف 
تحریم های بیش از س��ه دهه ای آمریکا علیه 
کوب��ا را محکوم کرد. ای��االت متحده و رژیم 
صهیونیس��تی به این قطعنام��ه رأی مخالف 
دادند و کش��ورهای برزیل و اوکراین نیز رأی 
ممتنع به این قطعنامه دادند. به نوشته پایگاه 
آکسیوس، اگرچه قطعنامه های سازمان ملل 
الزام آور نیستند و از نظر قانونی قابلیت اجرایی 
ندارند، اما از آن جاییکه انزوای موضع ایاالت 
متحده و انبوه افکار جهانی علیه آن را منعکس 
می کنند، دارای تبعات سیاس��ی علیه آمریکا 
هستند. »برونو رودریگز پاریال« وزیر خارجه 
کوبا، پیش از این رأی گیری، در سخنانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحریم را 
جن��گ اقتصادی آمریکا با هدف از بین بردن 
درآمد مالی این کش��ور، از بین بردن توانایی 
دولت برای پاس��خگویی به نیازهای مردم و 
فروپاشی اقتصاد آن دانست. وزیر خارجه کوبا 
اعالم کرد که از س��ال ۲۰۱9، ایاالت متحده 
تحریم های خود علیه این کشور را به ابعادی 
شدیدتر، بی رحمانه تر و غیرانسانی تر تشدید 
کرده است، تا تعمداً بیشترین آسیب ممکن را 

متوجه خانواده های کوبایی کند.

اخبار

فرمانده کل س��پاه گفت: دش��منان می دانند که ما حتم��اً نتیجه اقدامات 
مداخله جویانه و شرارت افروز آن ها را پاسخ خواهیم داد اما االن نمی توانیم 
بگویی��م کجا و چگونه این اقدام را انج��ام خواهیم داد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشیه راهپیمایی 
روز ۱3 آبان تهران و در جمع خبرنگاران با اش��اره به حضور گسترده مردم 
در راهپیمایی ۱3 آبان و روز استکبار ستیزی، اظهار داشت: آنچه امروز همه 
دنیا مش��اهده می کنند، حضور گس��ترده و پرشور ملت شریف ایران است 
که امیدواریم رسانه های خارجی آنقدر منصف و جوانمرد باشند که بتوانند 
این همه شکوه و حقیقت حضور گسترده مردم کشورمان را بازتاب دهند. 

وی ادامه داد: اگر نگاه کنید این جمعیت همه جوان هس��تند و این نش��ان 
می دهد که جوانان ایران اسالمی همچنان پای انقالب خودشان ایستاده 
اند و در مقابل جبهه اس��تکبار مصمم و قوی هستند. فرمانده کل سپاه با 
اشاره به حضور خود در راهپیمایی امروز و مطالبات مردم برای پاسخ دادن 
به جنایات تروریست ها در به شهادت رساندن تعدادی از هموطنانمان در 
حرم ش��اهچراغ و دیگر مناطق کشور، گفت: در طول این مسیری که در 
راهپیمایی می آمدم، مردم فقط ندای انتقام سر می دادند. هم دشمنان و هم 
ما به خوبی می دانیم که این انتقام گرفته خواهد شد. مردم ما عزیز هستند 
و انقالبش��ان باشکوه است. ما قله های بزرگی را فتح کرده ایم و در حال 

پیشرفت و درخشش هستیم و اتفاقاتی که اخیراً شاهد بودید، نمی تواند هیچ 
تاثیری در روند انقالب ما داشته باشد. سرلشکر سالمی تاکید کرد: مردم ما 
در صحنه هستند و هیچ خطری انقالب ما را تهدید نمی کند زیرا دشمنان 
کشورمان از نتیجه اقدامات خود علیه این مردم مایوس شدند. دشمنانی که 
می گفتند تمرکز ما بر برجام نیست، بر مسائل داخلی ایران تمرکز کرده اند. 
وی افزود: امروز همین دشمنان به نیروهای خود آماده باش دادند و نگران 
هس��تند که جمهوری اسالمی اقدامی علیه آنها نش��ان ندهد و بر همین 
اساس اکنون از بیم اقدام ایران علیه آنها در الک دفاعی فرو رفتند. در واقع 

این موضوع نشان دهنده واقعیت ما است.

انتقام گرفته خواهد شد
سرلشکر سالمی:

یک ملت، یک حماسه
ملت ایران با حضور باشکوه در راهپیمایی 13 آبان بار دیگر دشمنان را ناکام کرد؛

راهپیمای��ی ی��وم اهلل ۱3 آبان و گرامیداش��ت روز ملی 
استکبارستیزی از ساعت 9 صبح امروز جمعه در مقابل 
النه جاسوس��ی س��ابق آمریکا در تهران و همزمان در 

9۰۰ شهر کشور آغاز شد.
س��یزدهم آبانماه روزی سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی 
کشور است که با گذشت سال ها از این حرکت تاریخی، 
همچن��ان مانا و تبلوری از بصیرت دانش آموزان تاریخ 
س��از برای استکبارستیزی و دفاع از کیان و ارزش های 
انقالب اسالمی است.روزی که در تقویم سیاسی کشور 
یادآور حماس��ه دانشجویان و دانش آموزانی است که با 
ش��جاعتی مثال زدنی این روز را برای همیشه در تاریخ 
معاصر کش��ور به نام استکبارستیزی ثبت کردند.اواسط 
خزان 57 بود که برخالف دیگر فصل ها، دانشجویان و 
دانش آموزان این مرز و بوم همدل با دیگر اقشار با مشت 
های گره کرده و ش��عارهای آزادی خواهانه در دانشگاه 
ته��ران تجمع و جنایت های رژی��م طاغوتی پهلوی را 
محکوم می کردند.این دانش آموزان با بصیرت، از مدت 
ه��ا قبل قید کالس های درس، می��ز و نیمکت را زده 
و همه پای درس انقالب امام راحل)ره( نشس��ته بودند 
تا نقش��ی موثر در پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی 
داش��ته باشند.تجمعات و ش��عارهای استکبارستیزی تا 
ظهر همان روز ادامه داشت اما از آنجایی رژیم طاغوتی 
تاب تحمل موفقیت دانش آموزان و دانش��جویان را در 
آزمون تاریخ س��از انقالب را نداش��ت، این قشرآگاهی 
بخش را به گلوله بست.گرچه گلوله های مزدوران شاه، 
فضای اطراف دانش��گاه را سرد و تاریک کرد و بیش از 
6۰ تن از دانش آموزان و دانشجویان را به خاک و خون 
کش��ید اما این فضا با نمایان شده چهره واقعی استکبار 
ب��ر بصیرت دانش آموزان انقالبی افزود و نوید روزهای 

بهاری را برای پیروزی انقالب داد.علی رغم اینکه این 
مراس��م به صورت رسمی از ساعت 9:3۰ آغاز می شود 
اما دانش آموزان، دانش��جویان و اقشار مختلف مختلف 
مردم به صورت گس��ترده در مس��یر راهپیمایی حضور 
یافتند.این مراس��م با حضور دانش آموزان، دانشجویان 
و اقش��ار مختلف مردم از ساعت 9 صبح امروز - جمعه 
- در مقابل النه جاسوس��ی س��ابق آمریکا در تهران و 
همزمان در 9۰۰ ش��هر کشور آغاز شد. مردم تهران که 
در مقابل النه جاسوس��ی س��ابق آمریکا جمع شده اند، 
با س��ر دادن ش��عارهایی همچون » مرگ بر آمریکا«، 
» مرگ بر اس��راییل«، » مرگ ب��ر منافق«، »هیهات 

من الذله« و... و. انزجار خود را از سیاست های خصمانه 
دش��منان نش��ان دادند.در بخش��ی از این مراسم بیانیه 
جمعی از پرس��نل یگان ویژه نیروی انتظامی از س��وی 
یکی از ماموران این نیرو قرائت ش��د. در این مراس��م 
پالکاردهای��ی نیز در در محکومیت اقدامات س��لبریتی 
هایی که ب��ا دروغ پردازی های خود موجب تحریک و 
فریب جوانان برای حضور در اغتشاش��ات می شوند، در 
دستان مردم اس��ت.مردم همچنین با در دست داشتن 
دس��ت نوش��ته هایی ضمن محکوم کردن اغتشاشات 
اخیر، خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران و همچینن 
محاکمه عناصر آشوبگر هستند. در کنار دهه هشتادی ها 

و دهه نودی ها، ورزش��کاران رشته های مختلف نیز در 
این تجمع حضور پررنگی دارند.بس��یاری از راهپیمایان 
با در دس��ت داشتن دست نوش��ته هایی حمایت خود از 
نیروه��ای حاف��ظ امنی��ت را اعالم ک��رده و همچنین 
خواس��تار برخورد جدی با اغتشاش��گران ش��دند. مردم 
تهران در مراس��م امروز تصاویری از س��ردار سلیمانی، 
ش��هید علی وردی و دیگر شهدای اغتشاشات اخیر را با 
خود همراه داشتند. سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران 
صبح امروز در مراس��م ۱3 آبان ته��ران در مقابل النه 
جاسوس��ی حضور پیدا کرد. در حاش��یه راهپیمایی ۱3 
آب��ان دهه نودی ها با حافظ��ان امنیت عکس یادگاری 
انداختند. میثم مطیعی صبح روز جمعه۱3 آبان در تجمع 
م��ردم در مقابل النه س��ابق جاسوس��ی آمریکا حضور 
پی��دا کرد. برخی م��ردم نیز با همراه داش��تن آدمک ها 
و عروس��ک هایی از حاکمان و دولتمردان کش��ورهای 
س��لطه گر و همچنین دست نش��انده های آن��ان، انزجار 
خود را از این افراد نش��ان دادن��د. محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، 
س��ردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی، نوری وزیر 
آموزش و پروش، قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید، 
وحید جالل زاده رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس، 
حجت االسالم گواهی رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل 
نیروهای مس��لح و جمعی دیگر از مسئوالن در مراسم 
۱3 آبان در تهران حضور داش��تند. گفتنی اس��ت، بیش 
از 35۰۰ خبرنگار، تصویربردار و عکاس  خبری مراس��م 
۱3 آبان در سراس��ر کش��ور را پوشش خبری می دهند.
در ته��ران نیز ۱۱۰ خبرن��گار و عکاس خارجی و بیش 
از 5۰۰ ع��کاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی در حال 

پوشش مراسم در مقابل النه جاسوسی هستند.

س��عید جلیلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
س��خنران این مراس��م در حرم مطهر رضوی است؛ او 
س��خنان خود را اینطور آغاز می کند: یک سوال بسیار 
متداول��ی که در دنیا مطرح اس��ت این اس��ت که چرا 
موضوع ایران در کانون توجهات رس��انه ای و سیاسی 
جهان قرار گرفته است؟ در دنیا حدود ۲۰۰ کشور است 
چرا بیش از 4۰ س��ال است که نام ایران بیش ازهمه 
کش��ورها مطرح می ش��ود؟ مگر در ای��ران چه اتفاقی 
افت��اده که اینطور کانون توجهات دنیا ش��ده اس��ت؟ 
برای پاس��خ و تحلیل درس��ت درباره این سوال شاید 
مرور مناس��بت های امروز راهگش��ا باشد.عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ادام��ه می دهد: نزدیک 6۰ 
س��ال قبل در ایران، دولت به مجلس الیحه می داد و 
مجلس تصویب می کرد که اگر یک شهروند معمولی 
آمریکایی به ایران بیاید و یک شهروند یا حتی باالترین 
مقام این کش��ور را بکش��د قانون ایران حق ندارد او را 
محاکمه کند! آمریکا که آن زمان برای کشورهای دنیا 
خط و نش��ان می کشید، ۱۱ سال قبل از این قانون، در 
این کش��ور کودتا کرد و دولت دست نشانده خودش را 

س��ر کار آورد تا زمینه حضورش پررنگ تر شود.سعید 
جلیلی می گوید: آمریکا احس��اس می کرد فعال ما یشا 
است اما در آن شرایط فریاد حضرت روح اهلل بلند شد و 
در چنین روزی حضرت امام را تبعید کردند تا بیشتر به 
فعالیتهای استکباری خود برسند اما این فریاد خاموش 
نشد و امام بزرگوار ما بذری کاشت و ۱4 سال بعد این 
بذر رویی��د و ملتی دعوت امام که دعوت خدا و پیامبر 
بود را اجابت کرد و زنده ش��د.او یادآور می ش��ود: ملت 
این انتخاب را انجام داد و در همین روز ۱3 آبان دانش 
آموزان به صحنه آمدند و دعوت را لبیک گفتند اما به 
خاک و خون کشیده شدند؛ دشمن تمام توان خودش 
را ب��ه کار گرفت تمام قدرت های اروپایی و ش��وروی 
آن زمان هر چه در توان داش��تند به کار گرفتند تا شاه 
بماند اما ملت ایران خواست شاه برود و او رفت و نظام 
اسالمی برپا شد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ادامه به جنایات دش��من در س��ال های اول انقالب 
می پردازد و می گوید: بعد از پیروزی انقالب در س��ال 
57، ب��از تمام تالش ها و حرکت ها انجام ش��د تا این 
نهال پا نگیرد از همان روزهای اول انقالب تا دو سال 

تمام حرکتهای تجزیه طلبانه و ترورها آغاز ش��د و ۱7 
هزار نفر از بزرگان و مردم ترور ش��دند تا این انقالب 
پا نگیرد.ما با جلیلی به سال های اول انقالب رفته ایم، 
حاال روایت جنگ 8 ساله آغاز می شود، همانکه یادگاری 
همین قاب عکسهای شهداست بر دستان لرزان پدرها 
و مادرهایش��ان که امروز پا به پای م��ا به راهپیمایی 
آمده ان��د، او روایتش را اینطور ادامه می دهد: بعد از آن 
به موازات آن حرکت های جنایتکارانه، دشمنان 8 سال 
سخت ترین جنگ را به این ملت تحمیل کردند، جنگ 
ما با عروس��کی ب��ه نام صدام نبود، هم��ه دنیا با تمام 
توان و پش��تیبانی خود در آن جنگ حضور داشتند اما 
موفق نش��دند.عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
می گوی��د: آمریکا وقتی دید این ملت با س��خت ترین 
و طوالنی ترین عملیات نظامی مغلوب نش��ده، بدترین 
فش��ارهای اقتصادی را به ایران اعمال کرد به طوری 
که در سال 97 از لفظ فشار حداکثری استفاده کرد و نه 
تنها خودش با ایران معامله اقتصادی نکرد بلکه حتی 
یک تراکنش بانکی بین یک شهروند کشور دیگری با 
ایران را هم تحمل نکردند.جلیلی در ادامه از شکس��ت 

مفتضحانه آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران می گوید: 
بهمن س��ال قبل خودشان اعالم کردند که در راهبرد 
فشار حداکثری به ایران شکست فاحش خوردیم؛ این 
اعتراف مقامات رسمی آمریکا بود. اما چرا آمریکا موفق 
نشد؟ بایدن چند س��ال قبل در مالقات با خاخام های 
یهود اعالم کرد آنچه در توان داش��تیم علیه ایران به 
کار گرفتی��م اما موفق نش��دیم؛ دلیلش این بود که در 
ای��ران ملتی قیام کرد که ایران را ظرف ایمان و آرمان 
خودش کرد؛ پیروزی ملت م��ا به اتکای قدرت نرم و 
ایمانش بود. مزیت نس��بی ملت ایران در همین قدرت 
نرم اس��ت.مردم تکبیر می گوین��د و او ادامه می دهد: 
دشمن هنوز بعد چهار دهه نتوانسته مولفه های اصلی 
قدرت ملت ایران را بشناسد؛ آمریکا در منطقه ما هر جا 
حمله کرد شکس��ت خورد، این اعتراف خودشان است 
که در عراق 7 هزار میلیارد دالر هزینه کردند و چیزی 
به دس��ت می آورند، رژیم صهیونسیتی که تا چند سال 
قبل هر روز یک تج��اوز در خاک لبنان انجام می داد، 
ام��روز می خواهد به یکی از منابع انرژی لبنان در دریا 

تعرض کند ناتوان است.

 آمریکایی ها از گسترش انقالب اسالمی نگران شده اند
سعید جلیلی:

ایران 43 سال است آزاد شده و به اسارت در نمی آید
رئیس جمهور:

رئیس جمهور در مراس��م ۱3 آبان خطاب به 
بایدن گفت: ایران 43 س��ال قبل آزاد شد و 
مصمم است به اسارت شما درنیاید. ما هرگز 
گاو ش��یرده نخواهیم شد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، آیت اهلل رئیسی رئیس جمهوری در 
مراس��م روز ۱3 آبان ۱4۰۱ که روبروی النه 
جاسوسی )سفارت س��ابق آمریکا در تهران( 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: فرع��ون هم به 
ش��خص و هم به روحیه ای که می گویند که 
انسان از یک سیئه اخالقی برخوردار شود که 
فقط خود را ببیند و به خود بیاندیش��د، ولو به 
اینکه منافع انسان های بسیاری در خطر قرار 
بگیرد و انسان های بسیاری از بین بروند. ائمه 
اطهار و قرآن کریم هش��دار دادند که مراقب 
باش��ید دچار خ��ود بزرگ بینی نش��وید. این 
خطر موجب س��قوط فرد و جامعه می شود و 
امروز نماد اس��تکبار، نظام سلطه ی حاکم بر 
آمریکاس��ت. رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
ام��ام خمینی )ره(، آمریکا را ش��یطان بزرگ 
نامید، گف��ت: آمریکا برای اینک��ه به منافع 
خودش برسد، حاضر است بسیاری از مردم را 
از بین ببرد و منافع آن ها را به خطر بیاندازد. 
رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: ملت بزرگ ایران 
با انقالب ش��کوهمندش مبارزه با استکبار و 

استبداد را در دس��تور کارش قرار داد. در ۲۲ 
بهمن 57 به حرکت رژیم استبدادگر پهلوی 
پایان داد. حرکت بصیر دانش��جویان در آبان 
58 جریان مبارزه با استکبار )استعمار خارجی( 
کامل کرد. وی روز مبارزه با استکبار جهانی 
را نماد اقتدار و مظلومیت مردم ایران دانست 
و عن��وان کرد: در ای��ن روز باید ابعاد حرکت 
فرعونی و استکباری مستکبرین تبیین شود. 
توطئه ها و فتنه های مس��تکبرین باید روشن 
ش��ود؛ می خواهند بین ملت ه��ا تفرقه اکنی 
کنند تا به س��لطه خودش��ان ادام��ه بدهند. 
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات تروریستی 
و جنایت��ی آمریکا گفت: آمری��کا در بیش از 
3۰۰ جن��گ در عالم حضور داش��ته اس��ت. 
آمریکا در 6۲ کش��ور کودتا انجام داد. آمریکا 
در پرتلفات ترین جنگ ها افغانستان، عراق و 
ویتنام نقش اول را داشته است. دخالت های 
نظامی این کشور در کشورها به نام مبارزه با 
تروریس��م و آزاد کردن ملت ها. بنیان گذاری 
گروه ه��ای تکفیری و حام��ی آن ها در عالم 
و کش��ورهای منطقه بوده اس��ت. حمایت از 
جریان های تجزیه طلب و تروریس��ت. به راه 
انداختن نظام های تحریمی علیه کشورهای 
مستقل به ویژه در ایران اسالمی. وی روحیه 

آمریکا را اس��تکباری و س��لطه گری خواند و 
گفت: آمریکا می خواهد کش��ورها گاو شیرده 
برای او باش��ند. در میان همه این جنایت ها 
خودشان را به عنوان طرفدار آزادی و حقوق 
انس��ان معرفی می کنند؛ کجای عالم از شما 
می پذیرد که خودتان بنیان گذار داعش بودید 
و در عال��م جنای��ت می کن��د. نتیجه حضور 
دو ده��ه آمریکا در افغانس��تان جز جنایت و 
خون ریزی چه بود؟ اقدامات آمریکا پیش روی 
همه است. رئیسی با بیان اینکه چند ساعت 
قبل مطلع شدم رئیس جمهور آمریکا جمله ای 
بر زبان رانده، ش��اید از حواس پرتی که دارد 
باش��د و ایشان گفته اس��ت که ما بنا به آزاد 
ک��ردن ای��ران داریم، گفت: ایران 43 س��ال 
قبل آزاد ش��د و مصمم است به اسارت شما 
درنیاید. ما هرگز گاو ش��یرده نخواهیم ش��د. 
ملت ایران باره��ا مواضع خود را اعالم کرده 
است؛ امروز دهه هشتادی ها و دهه  نودی ها 
هم همین ن��گاه را دارند. رئیس جمهور ادامه 
داد: به برخی اف��راد گول خورده و خائن نگاه 
نکنید. ملت ب��زرگ ایران س��خنش همین 
اس��ت و بارها اعالم کرده اس��ت. جمهوری 
اسالمی ایران علی رغم همه تحریم ها مسیر 
پیش��رفت را طی می کند. کش��وری که شما 

س��یم خاردار به رزمندگانش نمی دادید، یکی 
از تولیدکنندگان در صنایع هسته ای و دفاعی 
اس��ت. وی در ادامه با اشاره به دیدار خود با 
دبیرکل سازمان ملل و عذرخواهی وی مبنی 
بر عدم رفع تحریم ها گفت: به دبیرکل گفتم 
که امروز 6 واکس��ن در ایران تولید می شود 
و ب��ه صادرکننده واکس��ن تبدیل ش��ده ایم. 
رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: در صنعت 
فضایی، در صنایع مختلف و س��ایبر جوانان 
ایرانی حرف برتر در منطق��ه و جهان دارند. 
وی خطاب به آمریکا تاکید کرد: با تهدیدهای 
شما متوقف نخواهیم شد. حرکت قطار ملت 
ایران متوقف نمی ش��ود. ش��ما به دنبال ُکند 
کردن حرکت پرش��تاب این قطار هس��تید؛ 
ام��ا زهی خیال باط��ل. ام��روز آمریکایی ها 
می بینند که کشور پیشرفت می کند. ما تولید 
و صادرات داریم. می خواستند صادرات نفت را 
به صفر برسانند. می خواستند تولید را در کشور 
به صفر برسانند. می خواستند ایران را منزوی 
کنند. اما همه می دانند ک��ه حضور ایران در 
منطقه تعیین کننده اس��ت. هی��چ معادله ای 
در منطق��ه بدون حضور ای��ران رقم نخواهد 
خ��ورد. آمریکایی ها این را خ��وب می دانند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها 

داعش را ایجاد کردند، به جان مردم مسلمان 
انداختند، قتل، کش��تار و خون ری��زی به راه 
انداختند، اما ایران اسالمی برای حفظ منطقه 
از حضور دست نشاندگان آمریکا حرکت کرد 
و حاج قاسم سلیمانی نماد مبارزه با تروریست 
در عالم ش��د. وی خطاب به مردم، جوانان و 
دانش��جویان گفت: دشمن وحدت و انسجام 
ملی ما را هدف قرار داده است. دشمن علم و 
دانش را هدف قرار داده اس��ت. آن ها جایگاه 
برت��ر علمی ایران و فناورانه کش��ور را هدف 
قرار داده اند. رئیسی بیان داشت: آمریکایی ها 
تصور کردند می توانند مانند آنچه در س��وریه 
و لیبی اجرا کردند، اینجا هم اجرا کنند. شما 
می  خواهید چند بار ایران را تجربه کنید؟ چرا 
از تجربه ه��ا درس نمی گیری��د؟ ملت بزرگ 
ایران در برابر ش��ما سر فرو نخواهد آورد. به 
آنچه به اسم آزادی فکر می کنید، چه بر سر 
ملت های افغانس��تان و عراق درآوردید؟ وی 
در ادام��ه با اش��اره به دیدار خ��ود با دبیرکل 
س��ازمان مل��ل و عذرخواه��ی وی مبنی بر 
عدم رفع تحریم ه��ا در مورد کرونا گفت: به 
دبیرکل گفتم که امروز 6 واکس��ن در ایران 
تولید می ش��ود و از واردکننده به صادرکننده 

واکسن در جهان تبدیل شده ایم.
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اقتصاد کالن

قیمت بنزین افزایش نمی یابد
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
افزایش قیمت سوخت را تکذیب و اعالم کرد 
که این مس��اله به هیچ عنوان در دس��تور کار 
نیست و همچنین تصمیمی بر تغییر در سهمیه 
و سهمیه بندی اتخاذ نش��ده است.به گزارش 
مهر، عل��ی اکبر نژادعلی در یک گفت و گوی 
تلویزیونی ضمن تکذیب افزایش قیمت سوخت 
گفت: افزایش قیمت سوخت به هیچ عنوان در 
دستور کار ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 
نیست و خبر منتشر ش��ده اصاًل واقعیت ندارد 
و تصمیمی بر تغییر در سهمیه و سهمیه بندی 

اتخاذ نشده است.

مجوزدهی بی حساب و کتاب برای 
واحدهای تولیدی اتانول دردسرساز شد

رئیس انجمن تولیدکنن��دگان اتانول گفت: با 
وج��ود کنترل همه گیری کرونا، ش��اهد ابطال 
مجوزهای وزارت صمت و همچنین تش��دید 
نیس��تیم.به  بهداش��ت  وزارت  نظارت ه��ای 
گزارش مهر، ش��یوع ویروس کرونا در ۲ سال 
اخیر موجب افزای��ش قابل توجه مصرف مواد 
ضدعفونی در کش��ور ش��د. در س��ایه افزایش 
تقاض��ا و ع��دم نظارت، ش��اهد احت��کار مواد 
ضدعفونی کنن��ده  در بازار بودیم و در نهایت به 
جهت تأمین نیاز بازار، مجوزهای متعددی برای 
تولید ضدعفونی کننده ها صادر شد.افزایش تولید 
مواد ضدعفونی کننده سبب شد تا در مدت زمان 
کوتاهی، میزان عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و 
در بازار شاهد کمبود این مواد نباشیم؛ هرچند در 
ابتدای شیوع کووید۱9، ضدعفونی کردن تمامی 
محیط ها )حتی هوای آزاد( نیز س��بب افزایش 
مصرف ضدعفونی کننده ها ش��ده بود.با کنترل 
کرون��ا و افزایش ظرفی��ت واحدهای تولیدی، 
میزان عرضه م��واد ضدعفونی کننده از تقاضا 
پیش��ی گرفته و با تداوم این شرایط، عماًل این 
واحدها مجبورند، ظرفیت تولید خود را کاهش 
دهند؛ البته این روزها همزمان با کاهش شیوع 
کرونا در کشور، شایعات نگران کننده ای پیرامون 
انحراف محصول واحدهای تولیدی از ش��بکه 
توزیع و یا حتی مش��ارکت برخی از واحدهای 
متخل��ف در تولید مش��روبات الکلی به گوش 
می رس��د!این موض��وع از آن حیث قابل توجه 
است که طبق اظهارات نوشین محمدحسینی، 
مدیرکل نظارت و پایش فرآورده های سالمت 
محور س��ازمان غذا و دارو، ساالنه 7 تا 9 هزار 
نفر از ایرانیان بر اثر بروز انواع مسمومیت ها جان 
باخته اند که در این بین، مس��مومیت الکلی در 
کنار برخی موارد دیگر بیشترین تلفات را داشته 
اس��ت. بر اس��اس آمارهای اعالمی از س��وی 
پزش��کی قانونی، مس��مومیت الکلی در ایران 
هرس��اله به صورت میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
قربانی می گیرد؛ البته برخی داده ها اثبات می کند 
که بعد از شیوع کرونا، میزان مسمومیت الکلی 
افزایش یافته اس��ت، چنانکه در بازه اسفند 98 
ت��ا ۱9 فروردین 99 بی��ش از 3 هزار نفر دچار 
مسمومیت الکلی شده و از این میان 7۲8 نفر 

نیز جان خود را از دست دادند.

درس های اشتباهی زاکربرگ از گوگل
کارشناس��ان فناوری می گویند اقدام متا برای 
ورود ب��ه فضای مت��اورس، راه��ی برای پس 
گرفت��ن کنترل اطالعات مصرف کننده از اپل 
بوده اس��ت. به گزارش ایسنا، کارشناسان می 
گویند متا می خواهد کنترل اطالعات مصرف 
کننده را از اپل پس بگیرد. تالش چند میلیارد 
دالری متا برای ساخت متاورس و تصمیم سال 
گذشته این شرکت برای تغییر برندش از »فیس 
بوک« به »متا«، راهی برای پس گرفتن کنترل 
اطالعات مصرف کننده از دس��تگاه های اپل 
بوده اس��ت. تالش متا، مشابه تصمیمی است 
که گوگل در ساخت اندروید گرفت اما به نظر 
می رسد پروژه زاکربرگ فاقد یک عنصر اساسی 
اس��ت که باعث موفقیت اندروید شد.اپل سال 
میالدی گذشته سیاست حریم خصوصی خود را 
تغییر داد و دنبال کردن کاربران و درآمدزایی از 
تبلیغات را برای فیس بوک دشوارتر کرد. مارک 
زگوتوویچ، تحلیلگر متا در بنچمارک می گوید« 
اپل در واقع درآم��د فیس بوک را کاهش داده 
اس��ت زیرا از نظر دسترس��ی این ش��رکت به 
اطالعات کاربران اپلیکیش��ن، منبع اطالعات 
عظیمی را حذف کرده است. این تغییر هزینه 
س��نگینی برای متا داشته اس��ت. به گفته الرا 
مارتین، تحلیلگر فناوری شرکت نیدهام، بیش 
از 95 درصد از درآمد متا، از دستگاه های موبایل 
است. مدیر ارشد عملیاتی متا به سرمایه گذاران 
گفته است سیاس��ت جدید اپل، به ۱۰ میلیارد 
دالر درآمد کمتر در سال ۲۰۲۲ منجر می شود. 
هدف متا، گرفتن موقعیت محوری اس��ت که 
تلفن هوشمند اپل در زندگی مصرف کنندگان 

پیدا کرده است.

آغاز جست و جوی اوکراین برای 
جایگزین های استارلینک

یکی از معاونهای نخست وزیر اوکراین اعالم کرد 
این کش��ور به ایالن ماسک برای فراهم کردن 
دسترسی به اینترنت از طریق سیستم ماهواره 
ای استارلینک اطمینان دارد اما فراهم کنندگان 
خدم��ات اینترنتی دیگری را هم جس��ت و جو 
می کند. به گزارش ایسنا، میخائیلو فدروف در 
نشست وب لیسبو که بزرگترین کنفرانس فناوری 
اروپاست، اعالم کرد اوکراین درباره استارلینک، 
مستقیما با ایالن ماسک مذاکره کرده و مطمئن 
است که وی این سرویس را در اوکراین تعطیل 
نخواهد کرد.شرکت اسپیس ایکس ایالن ماسک، 
از زم��ان آغاز حمله نظامی روس��یه به اوکراین 
در فوریه، اس��تارلینک را در اوکراین فعال کرد و 
هزاران پایانه اینترنتی را برای این کشور فراهم 
کرد و اجازه داد نظامیان و ش��هروندان اوکراینی 
در مناطقی که خارج از پوشش سیستم مخابراتی 
داخلی است، به اینترنت دسترسی داشته باشند.
ایالن ماسک ماه گذشته در توییتی اعالم کرد 
اسپیس ایکس نمی تواند هزینه فراهم کردن این 
سرویس در اوکراین را برای همیشه تقبل کند اما 
دو روز بعد از این اظهارات عقب نشینی و اعالم 
کرد به فراهم ک��ردن خدمات اینترنت ماهواره 
ای اس��تارلینک ادامه می دهد.همزمان، بعضی 
از اوکراینی ها نس��بت به قطعی این س��رویس 
اینترنتی نزدیک خطوط مقدم جنگ ش��کایت 
کردند. ماسک هم با دادن پیشنهاد صلحی که 
تحت آن، اوکراین بعضی از مناطق این کشور را 
به روسیه واگذار می کند، باعث عصبانیت مقامات 

اوکراینی شد.

درخواست بیمه بیکاری 30 درصد 
کم شد 

مع��اون روابط کار درباره بیم��ه بیکاری گفت: 
میزان درخواست بیمه بیکاری نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل نزدیک به 3۰ درصد کاهش 
داشته اس��ت. به گزارش تسنیم، یکی از نشانه 
های درخواس��ت بیمه بیکاری این اس��ت که 
بی��کاران برای مدتی که جویای کار هس��تند؛ 
مق��رری بیکاری دریافت م��ی کنند. به عبارت 
دیگر کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
به معنی رونق کس��ب وکارها و برگشت به کار 
افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال 
است.مهدی شکوری،مدیرکل امور بیمه شدگان 
سازمان تأمین  اجتماعی درباره آخرین وضعیت 
مقرری بگیران بیمه بیکاری گفت: در سال 98، 
۲۲6هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری داشتیم که در 
سال 99به ۲۰۰هزار و در سال ۱4۰۰به ۱85هزار 
و امروز به ۱7۰هزار نفر رس��یده و روند کاهشی 
دارد.وی افزود: شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری 
رو به کاهش اس��ت. در سال گذشته که هنوز با 
شیوع کرونا روبه رو بودیم، در یک مقطع زمانی 
۲۲۰هزار مقرری بگیر داشتیم که خوشبختانه با 
رونق کس��ب وکارها و برگشت به کار افراد، آمار 
مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت و افراد 
جویای کار دوباره به حوزه های کاری برگشتند. 
مطابق آمار ارائه ش��ده از س��وی وزارت کار نیز 
تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری تا پایان 
خرداد ۱4۰۱ برابر۱6۲ هزار و 49۱ نفر بوده است.

به گزارش تسنیم, مطابق آخرین آمار از معاونت 
روابط کار, کاهش 3۰ درصدی درخواست بیمه 
بیکاری نسبت به سال گذشته نیز نشان دهنده 

بهبود وضعیت کسب و کار است.

حذف صرافان حضور دالالن را رقم 
می زند 

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجل��س بر ض��رورت بررس��ی هم��ه جوانب 
تصمیمات اقتصادی تاکید کرد و گفت: موضوع 
افزایش س��رمایه صرافی ها اگر منجر به حذف 
صرافان و حضور گسترده دالالن در بازار شود، 
باید از دستور کار خارج شود. به گزارش تسنیم، 
رحیم زارع با اش��اره به دستورالعمل اخیر بانک 
مرک��زی مبنی بر افزایش س��رمایه صرافی ها، 
گفت: موضوع افزایش سرمایه صرافان آن هم 
به صورت ریالی، در شرایطی که بانک مرکزی 
ش��رایط کار ک��ردن صرافی ه��ا مخصوصا در 
شهرس��تان های کم برخوردارتر را بسیار سخت 
کرده اس��ت، نتیجه ای جز حذف شبکه صرافی 
رسمی و رش��د قارچ گونه دالالن ارزی نخواهد 
داش��ت.نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید در خصوص 
تصمیمات اقتصادی آینده نگری صورت بگیرد، 
افزود: زمانی که عملیات حواله صرافی به واسطه 
کارکرد غلط سامانه نیما منحصر به چند صرافی 
خاص شده و ش��بکه صرافی صرفا فروش ارز 
توافق��ی آن هم به صورت ان��دک را دارد، با چه 
توجیهی باید افزایش سرمایه در شهرستان ها از 
۲ به 6 و بعد از س��ال به ۱3 میلیارد تومان و در 
تهران و کالن شهرها از 4 میلیارد تومان به ۱۲ 
میلیارد تومان و بعد از سال به ۲5 میلیارد تومان 
افزایش یابد؟این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
با بیان اینکه باید از ظرفیت صرافی ها در شرایط 
تحریم به نفع وضعیت اقتصادی کشور استفاده 
ش��ود، تصریح کرد: س��وال اینجاست در حالی 
که کش��ور با مشکل تحریم مواجه است و این 
صرافان هستند که ریسک نقل و انتقال وجوه در 

شبکه غیر رسمی را به عهده گرفته اند.

اخبار

رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت: زیان وارده به 
خودروسازان که حدود ۱5۰ هزار میلیارد تومان است، با 
احتساب سود از دست رفته، این زیان بین ۲3۰ تا ۲4۰ 
هزار میلیارد تومان می شود.به گزارش مهر به نقل از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، حس��ین قربان زاده در 
دومین نشس��ت هم اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و 
فع��االن صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی 
درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: 
جلس��اتی بین وزارت صم��ت و وزارت امور اقتصادی 

و دارای��ی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلس��ه 
بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری س��هام دولت 
در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا 
برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در 
نشس��ت نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه عالمه 
برگزار ش��د، نظرات حاض��ران معطوف به بهره وری و 
کارایی صنعت خ��ودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه 
باشد، بوده اس��ت.وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری 
این جلس��ات به یک پیش نویس رس��یدیم که برای 

جمع بندی نهایی باید کارشناسان نظر می دادند.قربان 
زاده ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل نظر رس��ید و 
این نقشه که ایس��تگاه هایی داشته باشد و اینکه این 
ایس��تگاه ها در چه زمان هایی باشد، با نظر کارشناسان 
تأمین ش��ود. همچنین نقد جدی به خودس��هامداری 
خودروسازان مطرح ش��ده است و اگر دولت حاکمیت 
ش��رکتی را بپذیرد و رای دول��ت در اقلیت و به اندازه 
س��هامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا 
ش��ود، موضوع واگذاری به راحتی محقق خواهد شد؛ 

البته در مورد ش��رکت سایپا قفل س��هامداری باید به 
ش��کل دیگری ب��از ش��ود.وی اضافه کرد: س��ازمان 
خصوصی س��ازی باالخره پس از تغیی��ر و تحوالتی 
که در حوزه عملکرد داش��ته است، بر موضوع خودرو 
متمرکز ش��ده و این موضوع پیشانی کار این سازمان 
در زم��ان حاضر تلقی می ش��ود چراکه مزایده بس��یار 
ب��زرگ و خوبی برگزار کردی��م و موضوع واگذاری دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل نیز حل شد و اکنون باید 

موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.

 واگذاری سرخابی ها حل شد
رئیس سازمان خصوصی سازی:

سواپ گازی ایران و روسیه یک قرارداد برد برد است
یک کارشناس انرژی:

یک کار ش��ناس انرژی با اش��اره به اینکه گاز 
ابزار چانه زنی های سیاسی است گفت: سواپ 
گازی ایران و روسیه یک قرارداد برد برد است.

ب��ه گزارش مهر س��ال ها قبل ق��رار بود ایران 
گاز خ��ود را از طری��ق خط لول��ه ای به هند و 
پاکس��تان صادر کند اما بیش از سه دهه از ان 
زمان گذش��ت و این گاز هرگز در این خط لوله 
به این دو کشور نرسید و این رویا در حد همان 

رویا باقی ماند. خط لوله صلح قراربود عالوه بر 
درآمد برای کشور بار تحریم ها را نیز بکاهد و در 
عین حال ضامن امنیت ایران در مرزهای شرقی 
باش��د اما به گفته شمس اردکانی، نماینده ویژه 
رییس جمهوری وقتی یعنی مقام معظم رهبری 
»بروک��رات ها« هرگز اجازه ای��ن کار را نداند.

اکنون با گذش��ت سی س��ال از آن زمان دولت 
سیزدهم در راستای رسیدن به رویایی که سال 

ها قبل محقق نشد قرارداد گازی را برای سوآپ 
گاز روسیه به کشورهای همجوار در غرب، شرق 
و شمال امضا کرد تا شاید این گاز صلح و امنیت 
را به منطقه جنگ زده و تشنه سرمایه و امنیت 
بازگرداند.انرژی همواره یک ابزار برای چانه زنی 
های سیاسی بوده و هس��ت. به گفته آگاهان، 
اقتصاد می تواند تعیین کننده بسیاری از تصمیم 
گیری ها در عرصه سیاسی و روابط بین الملل 

باشد.محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران 
در اوپک می گوید: به طور کلی قرارداد س��وآپ 
با روس��یه در مجموع مثبت است. در واقع این 
قرارداد یک بازی برد- برد است، چرا که روسیه 
در حال از دست دادن بازار گاز خود در اروپاست 
از این جهت به دنبال بازارها و مش��تری های 
جدید برای گاز است. یقیناً این شرایط می تواند 
برای ایران ی��ک فرصت طالیی برای ورود به 

این بازارها باش��د.این کارشناس انرژی در ادامه 
در گف��ت و گو با مهر افزود: قرارداد گازی ایران 
و روسیه در عین حال برای روسیه نیز برد است 
چرا که بازارهای جدی��دی را در اطراف ایران و 
خود روسیه فراهم می کند و ما نیز از این قرارداد 
می توانیم نیاز و کمبود داخل را در فصول سرد 
سال جبران و درآمدی نیز از میزان گازی که به 
کشورهای دیگر صادر می کنیم برخوردارشویم. 

هفته پُر گاز سیستان وبلوچستان
گاز به خاش رسید؛ چابهار و کنارک در آینده نزدیک 

خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به زودی به بهره برداری 
می رس��د و شهرستان های چابهار و کنارک از گاز طبیعی 
بهره مند خواهند ش��د؛ همچنین روز گذش��ته طرح های 
گازرسانی به شهرهای خاش، اسماعیل آباد و ۱۲۰ روستا 
هم افتتاح ش��د و گاز به ش��هر خاش رس��ید. به گزارش 
تسنیم، عملیات اجرایی گازرسانی به شهرهای میرجاوه، 
ریگ ملک، ده رئیس، نوک آباد و الدیز عصر روز پنجشنبه 
) ۱۲ آبان ماه( با حضور مجید چگنی، مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی گاز ای��ران، جمعی از مدیران ارش��د این ش��رکت، 
مسئوالن اس��تانی و نمایندگان سیستان و بلوچستان در 
مجلس در شهر خاش آغاز ش��د.طرح های گازرسانی به 
ش��هرهای خاش، اس��ماعیل آباد و ۱۲۰ روستا هم افتتاح 
ش��د که مسئولیت آنها بر عهده شرکت گاز استان فارس 
به عنوان اس��تان معین بود؛ افتتاح خط لوله گاز ایرانشهر 
- پالیزان نیز که توس��ط ش��رکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران اجرایی ش��ده اس��ت، دیگر پروژه گشایش یافته در 
جریان این سفر بود.عملیات اجرایی خط انتقال گاز پالیزان 
- پس��کوه - س��وران - زابل به طول ۱53 کیلومتر که 
یک ایس��تگاه کنترل فش��ار گاز در ابتدای خط که فشار 
۱3۰5 را به ۱۰5۰sp تبدیل می کند و از س��وی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران اجرایی خواهد شد، صبح روز 
پنجشنبه ) ۱۲ آبان ماه( با حضور مجید چگنی، مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران، جمعی از مدیران ارشد این شرکت، 
مسئوالن اس��تانی و نمایندگان سیستان و بلوچستان در 

مجلس در شهر سراوان آغاز شد.
آینده نویدبخش توسعه گازرسانی در استان سیستان  ���

و بلوچستان
مجید چگنی، مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران اظهار 
داش��ت: با توجه به عقب ماندگی این استان در حوزه های 
مختل��ف زیرس��اختی و خدماتی ازجمل��ه؛ گاز و تالش 
ش��بانه روزی دولت س��یزدهم در جبران این مهم، ما نیز 
در حوزه مس��ئولیت خود یعنی گازرس��انی ب��ه این دیار 
ش��هیدپرور، این مهم را با تمهیدات انجام شده با قوت و 
قدرت انجام خواهیم داد که البته در این راس��تا، اقدامات 
خوبی نیز صورت گرفته اس��ت. وی در ادامه، با اشاره به 
سخنان رییس جمهوری در خصوص نگاه ویژه به سیستان 
و بلوچستان، بیان کرد: طرح های مختلفی در سطح استان 
در حال انجام است که چند ماه آینده، شاهد افتتاح آن ها 
خواهیم بود.چگنی در ادامه، افزود: بر این اساس، در حال 
حاضر، 5 ش��رکت گاز استانی به عنوان استان های معین 
مشغول توس��عه گازرسانی در سطح اس��تان سیستان و 
بلوچستان هس��تند تا گرما و امید را هرچه سریع تر برای 

مردم به ارمغان بیاورند.

استفاده از تمام ظرفیت ها برای گازرسانی به سیستان  ���
و بلوچستان

مع��اون وزیر نفت در امور گاز همچنی��ن صبح امروز در 
مراس��م آغاز عملی��ات اجرایی خط انتق��ال گاز پالیزان- 
سوران- سراوان، با بیان این که اگر احساس کنیم ظرفیت 
و توان بیشتری در استفاده از دیگر شرکت های گاز استانی 
وجود دارد، حتماً این ظرفیت ها را به کار خواهیم گرفت، 
گفت: ما به مردم سراوان قول می دهیم با تمام توان، کار 
گازرسانی به س��راوان را به پایان برسانیم، ضمن آن که 
انجام این مهم را وظیفه ش��رعی و انسانی خود می دانیم. 
وی با اش��اره به این که قطعاً حض��ور گاز در هر منطقه، 
موجب رشد، شکوفایی و اشتغال زایی در آن منطقه می شود، 
تصریح کرد: دارا بودن بیش از 3۰ میلیون مشترک گاز در 
کش��ور و عنوان یکی از بزرگ ترین شبکه های گازرسانی 
دنیا، وظیفه ما را در راستای خدمت رسانی به مردم در این 
حوزه سنگین تر می کند و بر همین مبناست که به فضل 
خدا در تالش هس��تیم مابقی شهرها و روستاهای باالی 
۲۰ خانوار را هرچه سریع تر از نعمت گاز بهره مند سازیم.

به گفته چگنی، در حال حاضر، ضریب نفوذ گاز در کشور 
در جمعیت شهری 98 درصد و در جمعیت روستایی بیش 
از 9۱ درصد است که با گازدار شدن شهرها و روستاهای 
باقی مان��ده، این ضریب در مجموع، به بیش از 99 درصد 
خواهد رسید.معاون وزیر نفت در امور گاز خاطرنشان کرد: 
با تالش ش��بانه روزی، خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار 
به زودی به بهره برداری می رسد و شهرستان های چابهار و 

کنارک از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
تمامی ظرفیت  کش�ور برای گازرس�انی به سیستان و  ���

بلوچستان بسیج شده است
حس��ین مدرس خیابانی، اس��تاندار سیستان و بلوچستان 
نیز با بیان این مطلب، اظهار داش��ت: حضور پیمانکاران 
قدرتمن��د، نوید کاهش ط��ول عمر پروژه ها در اس��تان 
سیستان و بلوچس��تان را می دهد. وی با تأکید بر این که 
اقدام به موقع و همراهی مردم در س��رعت طرح ها تأثیر 
فراوانی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه همکاری مردم این 
اس��تان بی نظیر اس��ت و مردم این خطه حتی زمین های 
خود را می بخش��ند تا پروژه اجرا شود.استاندار سیستان و 
بلوچس��تان ادامه داد: باید قدر امنیتی که به برکت خون 
شهدا حاصل شده، دانست؛ چراکه حیف است روند توسعه 
اس��تان سیستان و بلوچستان تحت الش��عاع اتفاقات اخیر 
قرار گیرد.اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان اظهار داشت: 
در سند توس��عه کشور به 6 مزیت تحولی اشاره شده که 
نخس��تین آن، پهناور بودن سرزمین است و از این حیث 
می ت��وان گفت که سیس��تان و بلوچس��تان پهناورترین 
اس��تان کشور اس��ت. وی یکی دیگر از مزیت های مورد 
اش��اره در سند تحول و توسعه را ظرفیت جوانی و نیروی 
انس��انی عنوان کرد و افزود: جوانی جمعیت یکی دیگر از 
مالک های قدرت است که 64,6 درصد جمعیت سیستان 
و بلوچس��تان زیر سن 3۰ سال هستند و از این منظر، ما 
به عنوان جوان ترین استان کشور، ظرفیت بی بدیلی را در 

بین استان ها دارا هستیم.

قطار توسعه گازرسانی به خاش رسید ���
در این هفته، به همت دولت س��یزدهم، گازرسانی به 75 
هزار نفر از ساکنان شهر خاش سیستان و بلوچستان کلید 
خورد.صاحب گل صالحی، فرمان��دار خاش نیز عصر روز 
پنج ش��نبه در مراس��م افتتاح پروژه گازرسانی به خاش با 
بیان این مطلب، اظهار داش��ت: از امروز گازرسانی به ۲4 
هزار خانوار با جمعیت 75 هزار نفر در خاش آغاز ش��ده و 
عالوه بر این، کارخانه س��یمان خاش نیز از گاز بهره مند و 
از تردد ماهیانه بیش از ۲5۰ کامیون حامل س��وخت مورد 
نیاز کارخانه جلوگیری و موجب کاهش ترافیک می شود.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار خط انتقال گاز از ایرانش��هر 
تا خاش بط��ول ۱46 کیلومتر مبلغ 7۰۰ میلیارد تومان و 
اعتبار ش��بکه تعذیه و توزیع گاز در شهر هم 8۰ میلیارد 
تومان بوده است.فرماندار خاش گفت: با افتتاح گاز در این 
ش��هر، ماهانه ۱۲ میلیون لیتر نفت کوره کارخانه سیمان 
خ��اش و 4 میلی��ون و 5۰۰ هزار لیتر س��وخت نفت گاز 
مصرفی ۱۱6 واحد خبازی، 4۰ واحد مرغداری و گلخانه 

صرفه جویی می شود.
بیش از ���50 درصد از طرح های قابل افتتاح صنعت گاز 

در سال جاری، در سیستان و بلوچستان است
رضا نوش��ادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران، با بیان این مطلب، اظهار داشت: این شرکت افتخار 
دارد با اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز »ایرانشهر - چابهار 
- کنارک« در چهار گستره به طول ۲9۰ کیلومتر، افزون 
بر گاز شهرس��تان های چابهار و کنارک، نیروگاه های این 
دو ش��هر، شهرها و روستاهای واقع در مسیر و همچنین، 
گاز مورد نیاز صنایع پتروش��یمی و شهر صنعتی واقع در 
مکران را تأمین کند. وی ادامه داد: گس��تره اول این خط 
به طول 73 کیلومتر از پالیزان به پس��کوه، گستره دوم از 
پسکوه به س��وران به طول 4۲ کیلومتر و گستره سوم از 
س��وران به زابلی به طول 38 کیلومتر است.نوش��ادی در 
ادامه، افزود: در ابتدای این خط، یک ایستگاه کنترل فشار 
احداث خواهد شد که فشار گاز را کاهش می دهد؛ ضمن 
این که 9 ایستگاه ش��یر بین راهی )LBV( نیز در اقطار 
مختلف بر روی خط پالیزان- پس��کوه- س��وران- زابلی 
نصب و در ادامه، 6 ایس��تگاه النچر و رسیور نیز بر روی 
خط مذکور احداث خواهد شد.مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران با بیان این که خط لوله زاهدان - زابل 
نیز در ش��هریورماه امسال به طول ۲۱9 کیلومتر و در دو 
گس��تره ۲4 و 36 اینچ به بهره برداری رسید، افزود: شهر 
زابل، نیروگاه در حال احداث زاهدان، کارخانه سیمان زابل، 
ش��هر صنعتی رامشار و شهرهای واقع در مسیر از طریق 

این پروژه راهبردی از گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی از ت��ردد ۱۰ میلیون 
موتورس��یکلت فاقد بیمه نامه ش��خص ثالث در کشور 
خبر داد و گفت: با بخش��ودگی ۱۰۰ درصد جرایم بیمه 
امیدواریم شرایط برای دریافت بیمه نامه تسهیل شود.به 
گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در یک گفت وگوی 
تلویزیونی اظهار کرد: نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت 
فعال داریم که کمتر از ۲ میلیون موتورسیکلت  بیمه نامه 
ش��خص ثالث دارند و ب��ا توجه به ال��زام قانونی برای 

برخورداری از بیمه، در ش��رایط بروز حادثه فقدان بیمه 
موجب خس��ارات زیادی به موتورس��واران می شود.وی 
ادام��ه داد: یکی از موانعی که موتورس��واران برای بیمه 
اقدام نمی کنند این است که با وجود فقدان بیمه نامه باید 
یک س��ال جریمه بپردازند و حاال در قالب این ابالغیه 
این موانع برداشته شده اس��ت و هر فردی که اقدام به 
بیمه ش��خص ثالث برای موتورسیکلت خود کند ۱۰۰ 
در صد جریمه او بخشیده می شود.وزیر اقتصاد با اشاره 

به تأکید رئیس جمهور مبنی بر تس��هیل در انجام این 
کار اظهار امیدواری کرد که ابالغیه اخیر موجب ش��ود 
تا افراد برای موتورس��یکلت و ماش��ین آالت کشاورزی 
اق��دام به دریافت بیمه نامه ش��خص ثالث کنند، گرچه 
ممکن اس��ت بخش��ودگی جرای��م از درآمدهای دولت 
هم کم کند.خاندوزی گفت: بخش��ودگی اعالم ش��ده 
ویژه موتورس��یکلت ها و وس��ایل نقلیه کشاورزی فاقد 
بیمه نام��ه به مدت ۲9 روز از ۱5 آب��ان تا پایان روز ۱3 

آذر اعمال می ش��ود.وی یادآور شد: با دستور رئیس کل 
بیمه مرکزی برای تخفیف در نرخ بیمه نامه شخص ثالث 
موتورسیکلت ها هم قرار است دستورالعمل جدیدی صادر 
شود که امیدواریم مجموعاً موجب شود تا موتورسواران 
با اطمینان بیشتری از وس��یله نقلیه خود استفاده کنند 
به خصوص برای کسانی که با موتورسیکلت خود امرار 
معاش و کسب درآمد می کنند با اطمینان خاطر بیشتری 

بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

بخشودگی جرایم بیمه نامه شخص  ثالث موتورسیکلت ها تا ۱۳ آذر
وزیر اقتصاد خبر داد؛

نیم میلیارد دالر، واردات گوشی های آیفون در 7 ماهه امسال!
بررسی اظهارات کارشناس ارشد سامانه همتا نشان می دهد که تنها در 6 ماهه 
انتهایی سال گذشته، ارزش گوشی های آیفون وارداتی به کشور، حدود ۱ میلیارد 
دالر بوده است. انتشار گزارشی در رسانه ها در خصوص میزان ارزبری گوشی های 
آیفون در ش��ش ماهه انتهایی سال گذشته و سپس تکذیب برخی از مسئوالن 
ابهاماتی در این زمینه بوجود آورده اس��ت.در این گزارش به طور خالصه اشاره 
ش��ده است »با توجه به اینکه واردات گوشی های آیفون ۱3، فقط در نیمه دوم 
سال گذشته به تنهایی حدود 9۰۰ میلیون دالر ارز از منابع ارزی کشور را به خود 
اختصاص داده است، پیش بینی می شود با رجیستر شدن گوشی های آیفون ۱4 
موجود در بازار، بابت واردات این گوشی ها، شاهد هدر رفت حداقل یک میلیارد 
دالر دیگر از منابع ارزی تا انتهای امس��ال باشیم.«اما مسئوالن امر در واکنش 
به این گزارش اظهار داشتند: »میزان تأمین ارز در 7 ماهه ابتدایی امسال برای 

گوش��ی های آیفون حدود ۲6۰ میلیون دالر بوده است. این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته )7 ماهه ابتدایی سال ۱4۰۰( رقم ۲5۰ میلیون دالر کاهش 
داشته است.«اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت وگو با مهر در 
خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون میزان واردات گوشی تلفن همراه آیفون 
در س��ال گذشته گفت: هر چند پیش بینی صورت گرفته در مورد میزان ارزبری 
آیفون ۱4 )حدود ۱ میلیارد دالر براساس ارزبری مدل آیفون ۱3 در سال گذشته(، 
ب��ه لحاظ آماری از دق��ت کافی برخوردار بوده اما بنا به دالیلی که در ادامه ذکر 

می شود، این آمار توسط سخنگوی بانک مرکزی تأیید نشده است.
میزان واردات یک کاال لزوماً برابر با آمارهای رسمی نیست! ���

کارش��ناس ارشد سامانه همتا تش��ریح کرد: در وهله نخست باید به این مسئله 
اشاره کرد که میزان کاالی وارد شده به کشور لزوماً برابر با میزان واردات رسمی 

نیس��ت؛ چراکه بخشی از نیاز بازار ممکن اس��ت از طریق رویه های غیررسمی 
همچون قاچاق، تأمین ش��ود؛ از همین رو، هر چند امکان قاچاق تلفن همراه با 
اجرای طرح رجیستری تقریباً از بین رفته است، اما واردات غیررسمی این کاال 
به کشور از طریق رویه مسافری انجام می شود.سلطانی ادامه داد: از آنجا که آمار 
میزان واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری در اختیار بانک مرکزی 
نیس��ت، آمارهای اعالمی از س��وی این بانک )میزان تخصیص ارز به واردات 
گوشی( برابر با کل واردات صورت گرفته نیست.وی افزود: نکته دوم این است 
که به طور طبیعی میان موعد تأمین ارز برای واردات یک کاال تا هنگام ترخیص 
و ورود قطعی کاال به کشور، یک فاصله زمانی منطقی وجود دارد و همین عامل 
ممکن است موجب شکل گیری اختالفات آماری میان گزارشات گمرک و بانک 

مرکزی در مقاطع زمانی مختلف شود
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شهرستان

بانک توسعه تعاون 228 میلیارد رال  
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 

بوشهر پرداخت کرد.
شعب بانک توسعه تعاون در استان بوشهر در 
مقطع پایانی سال ۱4۰۰ و شش ماهه ابتدایی 
س��الجاری مبلغ ۲۲8 میلیارد رال  تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج ب��ه زوج های جوان 
پرداخت کرده است . به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون استان بوشهر، در راستای 
تحکیم بنیان خانواده وکمک به تش��کیل آن 
ازسوی ش��عب بانک توسعه تعاون در استان 
بوشهر ۱93 فقره درمقطع پایانی سال ۱4۰۰ 
به مبلغ ۱65 میلی��ارد رال  و 46 فقره نیز در 
شش ماهه ابتدایی س��ال جاری به مبلغ 63 
میلیارد رالت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به زوجین پرداخت کرده اس��ت. تس��هیالت 
ق��رض الحس��نه ازدواج به کلی��ه زوج هایی 
که تاری��خ عقد آنها از ۰۱/۰۱/۱397 اس��ت 
و تاکنون تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
دریافت نکرده ان��د ، پرداخت می و برای هر 
یک از زوج ها یک میلیارد و دویست میلیون 
رال��س و با دوره باز پرداخت ۱۰ س��اله اعطا 
می شود. تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
سال ۱4۰۱ برای زوج های زیر بیست و پنج 
سال و زوجه های زیر بیست و یک سال یک 
میلیارد و پانصد میلیون رال  تعیین شده است. 
با توجه به مفاد ماده 5۰ قانون جامع خدمات 
رس��انی به ایثارگران،افراد من��درج درقانون 
مذکور مشمول اخذ تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به میزان دو برابرافرادعادی می شوند.

برگزاری نشست بصیرتی در شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان

به مناسبت فرا رسیدن ۱3 آبان، روز ملی مبارزه 
با اس��تکبار جهانی و روز دانش آموز، نشست 
بصیرتی در ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
سمنان برگزار شد. اس��تاد حوزه علمیه و امام 
جماعت ش��رکت توزیع ب��رق در این برنامه با 
عن��وان این که به قول ام��ام خمینی )ره( روز 
س��یزده آبان به خودی خود با روزهای قبل و 
و بعد تفاوتی ندارد، اما یک نماد اس��ت گفت: 
نمادی که پشت سر خود و در دل خود، معانی 
فراوانی در آن نهفته دارد. حجت االسالم رضا 
طاهریان با بیان این که توطئه دش��من یک 
واقعیت است که نباید آن را توهم فرض کرد 
افزود: بس��یاری از فتنه هائ��ی که امروز علیه 
جمهوری اسالمی ایران در جریان است، پروژه 
هایی است که در زمان امام راحل آزمایش شد 
و شکست خورد و هم اینک نیز دوباره اجرا می 
شود و بازخوانی اسناد النه جاسوسی به شناخت 
این توطئه کمک کرده و ثابت می کند اتفاقاتی 
که صورت می پذیرد، توهم توطئه نیست بلکه 
واقعا توطئه اس��ت . استاد حوزه علمیه با اشاره 
به ماجرای تسخیر النه جاسوسی آمریکا و این 
که امام )ره( آن را انقالب دوم اعالم کرد یادآور 
شد: انقالب اس��المی و آرمانهای آن اساساً با 
آمریکا به عنوان مظهر استکبار، تعارض اساسی 
دارد و تحریم های مختلف و تش��کیل گروه 
های مخرب بر علیه کشور ما در این 43 سال 
و نقش با واسطه یا مستقیم در اغتشاشات اخیر 
هم، در راس��تای براندازی جمهوری اسالمی 
اس��ت که با عنایت خدا، رهبری داهیانه مقام 
معظ��م رهبری و حض��ور به موقع م��ردم در 
صحنه، این فتنه ه��ا خنثی و این نظام الهی، 
اس��توار و مس��تحکم در تداوم نهضت جهانی 

حضرت مهدی»عج« حرکت می نماید.

نقد و بررسی کتاب تاریخ کرمانشاهان 
از باستان تا معاصر

روز گذش��ته در س��اعت ۱۰:3۰ الی ۱۲:3۰ در 
سالن جلس��ات شماره یک دانش��کده ادبیات 
در دانش��گاه رازی کرمانشاه جمعی از اساتید ، 
فرهیختگان و نویس��ندگان با حضور اصحاب 
رسانه به نقد و بررسی کتاب تاریخ کرمانشاهان 
از باس��تان تا معاصر نوشته آقای محسن درکه 
پرداختند .  آقای دکتر مهدی عزتی عضو هیئت 
علمی گروه تاریخ بعنوان دبیر نشس��ت با بیان 
اینکه چاپ این کتاب یک قدم روبه جلو برای 
استان و دانش��کده ادبیات که بعنوان دانشکده 
ای نوپا در دانشگاه رازی می باشد شناخته می 
شود تجلیل بعمل آورده و از زحمات آقای درکه 
بعنوان مولف کت��اب و همچنین حاضرین که 
در جلسه ش��رکت مرده بودند تشکر نمود . در 
ادامه جناب دکتر حسین علی بیگی و دکتر پوریا 
اسماعیلی مدرسین گروه تاریخ دانشگاه رازی 
انتقادهایی از کتاب چاپ شده به آقای درکه وارد 
کردند و خواستار بازنگری در نسخه چاپ شده 
بودند ، همچنین سایر منتقدین و افراد موافق 
نیز به بحث و تبادل نظر در مورد کتاب مربوطه 

پرداختند .

بهره مندی از تجربیات بازنشستگان در 
فعالیت های فرهنگی بنیاد

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفت: بازنشستگان س��رمایه های اجتماعی 
بنیاد هستند، که میتوان از تجربه این عزیزان 
در فعالیت های فرهنگ��ی، اردویی و هنری 

بهره برد.
حجت االسالم مهدی حسن زاده در دیدار با 
ابوالقاس��م یوسف آبادی رئیس هیئت مدیره 
کانون بازنشس��تگان بنیاد خراس��ان رضوی 
افزود: بازنشس��تگان یکی از س��رمایه های 
اجتماعی بنیاد هستند، که عمر با عزت خود 
را در خدم��ت به خانواده ش��هدا و ایثارگران 
صرف کردند و باید این عزیزان در برنامه های 

مختلف تکریم و تجلیل شوند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی افزود: دیدار با بازنشس��تگان، دعوت 
از این عزیزان جهت ش��رکت در برنامه های 
فرهنگی و مذهبی و پیگیری مشکالت آنان 

باید در راس امور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بازنشس��تگان تجربیات بسیار 
زی��ادی در حوزه ه��ای مختل��ف دارند، که 
می توانن��د در فعالیت ه��ای مختل��ف بنیاد 
را ی��اری کنن��د، همچنی��ن بنی��اد می تواند 
فعالیت ه��ای برون س��پاری خ��ود را به این 

عزیزان واگذار کند.
حجت االسالم حسن زاده تاکید کرد: در حال 
حاضر بیش از 3۰۰ هزار نفر تحت پوش��ش 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
هس��تند و این اداره در مجموع استان 5۰۰ 
کارمند دارد و بازنشستگان می توانند کمک 

بزرگی به این نهاد مقدس کنند.
همچنین بوس��ف آبادی در این دیدار گفت: 
در حال حاضر 6۲5 نفر بازنشس��ته اداره کل 
و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
خراسان رضوی هستند، که این افراد تمایل 
دارند، به ص��ورت داوطلبانه در فعالیت های 

مختلف با بنیاد همکاری کنند.
گفتنی اس��ت؛ س��ند هویت انقالب��ی مردم 
خراس��ان رضوی، پرونده ۱7 ه��زار و 357 
ش��هید، 5۱ هزار و 4۰۰ جانباز و سه هزار و 
396 آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

رسانه ها با دشمنان همسو نشوند
فرمان��ده س��پاه امیرالمومنی��ن )ع( اس��تان 
ایالم در نشس��ت هم اندیشی و بصیرتی با 
خبرنگاران  گفت: س��عی و تالش دش��من، 
نفوذ به دستاوردها و الیه های امنیتی کشور 
اس��ت و در این میان، رس��انه های متعهد و 
انقالبی یک ظرفیت مهم روش��نگرانه برای 

دفاع از انقالب هستند.
سردار جمال شاکرمی اظهار داشت: دشمنان 
خارجی و داخلی، همه داشته های خود را به 
میدان آورده اند و لیدرهای این اغتشاش��ات 
حاصل اتاق های فکر، اندیشکده ها، آموزش 
ها و خط دهی توسط آمریکا و رژیم اشغالگر 
قدس است. وی افزود: رسانه ها نباید زمینه 
ساز خوراک خبری دشمنان شوند و با انتشار 
مطالب بدون سند و عجوالنه، باعث تهییج و 
تشویش افکار عمومی شوند و بایستی تحلیل 
مطالب را منطقی انجام دهند. فرمانده سپاه 
امیرالمومنین )ع( اس��تان ایالم یادآور ش��د: 
رس��انه ها خواسته یا ناخواس��ته با دشمنان 
همسو نش��وند و در نگارش و انعکاس اخبار 
و مطالب خود واقعیت ها را بنویس��ند. سردار 
شاکرمی با اش��اره به اغتشاشات اخیر تأکید 
کرد: دش��من با القای توهم توطئه، در صدد 
پیشبرد اهداف خود است و جوانان و نوجوانان 
ناآگاهانه با تبلیغات مسموم و القائات فریبنده 
دشمن وارد این هنجارشکنی ها شده اند در 
حالی که نگاه به اعتراضات صنفی تا زمانی 
ک��ه از خ��ط قرمزهای نظام ع��دول و عبور 

نشود، امنیتی نیست.

30میلیارد تومان تسهیالت مشاغل 
خانگی در استان کرمانشاه پرداخت شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمانشاه گفت: 3۰ میلیارد تومان تسهیالت 
مش��اغل خانگی با پیش بینی بیش از هزار 
فرص��ت ش��غلی از ابتدای س��ال تاکنون در 

کرمانشاه پرداخت شد.
مختار احمدی با بیان اینکه در نیمه دوم سال 
۱4۰۰ با تخصیص ده برابری نسبت به سال 
99 مبلغ 76 میلیارد تومان تسهیالت مشاغل 
خانگی برای استان کرمانشاه تخصیص داده 
ش��د، که خوشبختانه ۱۰۰ درصد آن با پیش 
بینی 3 هزار فرصت شغلی جذب با عاملیت 
بانک توس��عه تعاون و بان��ک رفاه کارگران 
جذب ش��د. وی اف��زود: برای س��ال ۱4۰۱ 
نی��ز مبلغ ۱۰3 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان 
تخصیص داده شد که تاکنون نزدیک به 3۰ 
میلیارد تومان با پی��ش بینی ۱۰۰۰ فرصت 
ش��غلی جذب ش��ده و در ارزیابی انجام شده 
توس��ط س��تاد مرکزی س��اماندهی مشاغل 
خانگی، بیش��ترین میزان جذب و اش��تغال 
ایجادی بعد اس��تان های اصفه��ان، تهران 

خوشبختانه کرمانشاه می باشد.

اخبار

مدیرکل اطالعات ایالم با اشاره به اینکه 
رس��انه ها تحریم های دش��منان را تحلیل 
کنند، گفت: دشمن از گرانی می گوید ولی 

از تحریم های ظالمانه حرف نمی زند.
مدی��رکل اطالع��ات ایالم  در نشس��ت 
بصیرتی با اصحاب رس��انه ای��الم اظهار 

کرد: قیاس رسانه های کشور و رسانه های 
خارجی در بخش های مختلف قابل مقایسه 
نیست. وی تصریح کرد: آنها دارای بودجه 
کالن هس��تند، همه آنها یک خط را تبلیغ 
می کنند.همه خط دهی رسانه های غربی، 
دشمنی علیه کشور در بخش های مختلف 

است. مدیرکل اطالعات ایالم اضافه کرد: 
دشمن می خواهد کشور را از همه امکانات 

با تحریم هوشمند، محروم کند.
وی افزود: رسانه ها تحریم های دشمنان را 
تحلیل کنند، دشمن از گرانی می گوید ولی 
از تحریم های ظالمانه حرف نمی زند که بر 

علیه مردم کشور اتخاذ کرده اند.
وی عنوان کرد: یک مورد برخورد خش��ن 
ب��ا اعتراض��ات صنف��ی مث��ل معلمان و 

بازنشستگان در استان انجام نشده است.
وی تصری��ح کرد: پلیس ب��ا صعه صدر با 
افراد معت��رض برخورد کرده اس��ت، ولی 

عده ای با اغتشاشات و ناهنجاری با پلیس 
برخورد کردند.

مدی��رکل اطالعات ای��الم اظه��ار کرد: 
غربی ها زن��ان را برای اب��زار می خواهند، 
دش��من هر بار دنبال بهانه برای اغتشاش 

است.

رسانه ها تحریم های دشمنان را تحلیل کنند
مدیرکل اطالعات ایالم:

مراسم آغازتولید انبوه هایما 8S ایران خودرو خراسان برگزارشد
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مراسم آئینی آغاز تولید 
انبوه هایما 8S ش��رکت ایران خودروی خراسان در هتل 
همای  مشهد با حضور مسئوالن کشوری واستان برگزار 

شد.
مدی��ر عامل گ��روه صنعتی ایران خودرو دراین مراس��م 
باتبری��ک میالد با س��عادت امام حس��ن عس��کری )ع(
گفت:امروز تولید انبوه سومین محصول خانواده هایما در 
ایران خودروی خراسان را داریم و ان شاهلل در بهمن ماه 
نیز شاهد تولید هایما 7x هستیم وبه جرات میتوان گفت 
خانواده هایما یک��ی از خودروهای موفق در بازار خودرو 
می باشند .  مهدی خطیبی افزود:با دستور وزارت صمت  
محصوالت  هایما در چرخه قرعه کش��ی قرار ندارند و با 
تسهیالت بانکی به بازار عرضه خواهند شد تا مشتریان 

بتوانند دستیابی راحتری به این محصول داشته باشند.
وی با بیان اینکه در گروه صنعتی ایران خودرو به دنبال 
امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال قبل شاهد افزایش کیفی را در بهترین ش��رایط  داشته باشند اظهار داشت: این هس��تیم تا تمام محصوالت ش��اخص های کمی و 

تولید ۱۰8 هزار دس��تگاه محصول و۱۰۰هزار دس��تگاه 
خ��ودرو تحویلی در ایران خودرو به مردم بودیم و برنامه 
داریم که تا پایان سال 5 هزار دستگاه از خودروی هایما 

در ایران خودروخراسان به تولید برسد. 
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو خراسان دراین مراسم 
با اش��اره به اینکه ۲5 درصد محصوالت ایران خودرو در 
خراسان تولید می ش��ود گفت : در ایران خودرو خراسان 
برای  5هزار نفر اش��تغالزایی مستقیم در 3شیفت کاری 
ایج��اد کرده ایم و با توجه به حمایت های جذب ش��ده 
۲۰ درصد قطعات مصرفی درخود مجموعه ایران خودرو  

خراسان  تامین می شود.
بی��ژن زاهدی فر افزود:  پروژه هایما s8 از نیمه دی ماه 
سال گذشته به طور رسمی شروع ودر ۲5مهر ماه امسال 
تولید آزمایشی آن آغاز شده وامروز شاهد تولید انبوه آن 
هس��تیم که دربهمن ماه ان ش��ااهلل به مشتریان عرضه 

خواهد شد.

همزمان با والدت امام حسن عسکری )ع(:

بستر نوسازی یک هزار هکتار بافت فرسوده شهری کرج فراهم شد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج

راضی��ه دارابی: رییس کمیس��یون برنامه و 
بودجه ش��ورای ش��هر کرج اع��الم کرد: با 
تصویب یک آیین نامه در شورای اسالمی 
این کالنش��هر، بس��تر نوس��ازی یک هزار 
هکتار بافت فرس��وده و ناکارآمد کالنشهر 

کرج فراهم ش��ده اس��ت.
مریم قهرمانی ص��ارم در هفتاد و هفتمین 
جلسه رسمی ش��ورای شهر کرج به الیحه 
کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه درخصوص 
الیحه تش��ویقی برای نوس��ازی بافت های 
فرسوده اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای 

ش��ورای کرج آئین نامه تشویقی و تخفیف 
ص��دور پروانه س��اختمانی تا س��قف ۱۰۰ 
درص��د در بافت های فرس��وده و ناکارآمد 
ش��هری را ب��رای  مدت ۲ س��ال تصویب 
کردند.رییس کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
ش��ورای شهر کرج افزود: الیحه شهرداری 
درخصوص آئین نامه تش��ویقی نوسازی و 
بهس��ازی در بافت های فرسوده شهر کرج 
پس از کمیسیون برنامه و بودجه در صحن 
علنی ش��ورای شهر بررسی و با قید فوریت 
تصویب ش��د.قهرمانی تصریح کرد: بهبود 

ش��رایط موج��ود در بافت های فرس��وده و 
ناکارآمد شهر کرج و حل معضالت نا ایمن 
بودن ساختمان ها نیازمند برنامه ای جامع و 
شفاف به منظور بهسازی و نوسازی امالک 
موجود در آن محدوده است، درهمین راستا 
و مطابق تاکیدات استاندار البرز و مصوبات 
اولین جلس��ه قرارگاه نهضت ملی مس��کن 
اس��تان البرز و صورتجلس��ه کارگروه امور 
رفاهی و مس��کن ذیل ق��رارگاه اجتماعی 
اس��تان و به منظور تشویق در امر نوسازی، 
تامین س��رانه خدماتی مرتبط با شهرداری، 

بازگش��ایی معابر، تجمیع امالک خرد، اخذ 
س��ند و امثال آن در بافت های فرس��وده و 
همچنی��ن برون رف��ت از معضالت موجود 
در این مناطق الیحه فوق به شورای شهر 
ارسال شد.وی بیان داشت: در راستای این 
الیحه به ش��هرداری کرج اجازه داده ش��د 
برابر الیحه پیش��نهادی نس��بت به اعمال 
آئین نامه تش��ویقی و تخفیف صدور پروانه 
س��اختمانی تا س��قف ۱۰۰ درصد در بافت 
فرس��وده و ناکارآمد شهری، اقدام و معادل 
تخفیف های اعمال شده را به عنوان سهم 

دول��ت برابر ترتیب��ات ذکر ش��ده در ماده 
قانون��ی در بازه زمانی ۲ س��ال قید و اجرا 

ش��ود.

آذر یعقوبی��ان :  مع��اون سیاس��ی امنیتی 
استانداری ایالم با اش��اره به اینکه رسانه 

ها با چش��مان باز، تهدیدها و آسیب های 
جنگ ترکیبی دشمن را برای جامعه تبیین 
کنند، گفت: اکنون زمان اتحاد همه مردم 
و مس��ئوالن در دف��اع از تمامیت ارضی، 
یکپارچگ��ی، حمای��ت از امنیت کش��ور و 
آرامش مردم است.  محمدسبحان حسنی 
در نشس��ت ه��م اندیش��ی و بصیرتی با 
خبرنگاران رسانه های دیداری و شنیداری 
اس��تان با موضوع اغتشاشات اخیر کشور، 
اظهار داشت: آنچه امروز در ایران اسالمی 
به عنوان کشوری مقتدر در جهان، هزینه 

می شود، هزینه استقالل طلبی ما در برابر 
اس��تکبار جهانی اس��ت. وی افزود: اکنون 
دش��من با تمام امکانات و نیروی خود به 
میدان آمده است تا ایران را به زانو درآورد 
اما با اتحاد و انس��جام مردم و جداس��ازی 
صف خود از اغتشاش��گران، این بار نیز به 
خواسته های ش��وم خود نرسیدند. معاون 
سیاسی امنیتی استانداری ایالم یادآور شد: 
ایج��اد اعتراضات صنفی برای رس��یدگی 
به مطالبات و خواس��ته های صنفی هیچ 
مش��کلی ندارد اگر این چند صدایی ها بر 

اساس چارچوب قانون و با آرامش و بدون 
جنجال های هنجارشکنانه باشد، به طور 
قطع مسئوالن نیز پاس��خگوی مطالبات 
بح��ق مردم  بوده و هس��تند، اما اعتراض 
با اغتشاش تفاوت بس��یاری دارد. حسنی 
خاطرنش��ان ساخت: در طول یکسال اخیر 
اعتراض��ات صنفی متعددی به نارس��ایی 
های اداری در س��طح کشور داشته ایم اما 
به آشوب کشیده نشده است اما در مسأله 
اخی��ر، دش��من اصل نظ��ام و یکپارچگی 
جغرافیایی و قومیتی کش��ور ما را نش��انه 

گرفت��ه اس��ت. وی به نقش رس��انه های 
بیگانه در اغتشاش��ات اخیر اشاره و اضافه 
کرد: رس��انه های ما نیز باید با استدالل و 
منطق با استناد به اسناد و مدارک، حوادث 
و دس��ت های پش��ت پرده را ظریف و به 

درستی تحلیل کنند.
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری ایالم 
تصریح کرد: در اغتشاش��ات اخیر دشمن 
موضوع امنیت ملی را نش��انه گرفته است 
در حالی ک��ه بحث امنی��ت و منافع ملی 

محل مماشات و معامله نیست.

رسانه ها تهدیدها و آسیب های جنگ ترکیبی را تبیین کنند/اتحاد و انسجام در برابر دشمنان 
معاون سیاسی امنیتی استانداری ایالم تأکید کرد:

فعالیت های پدافند غیر عامل در شرکت پاالیش نفت اصفهان
رئیس اداره ایمنی شرکت پاالیش نفت اصفهان

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت 
پاالی��ش نفت اصفهان، رحمان طهماس��بی 
رئی��س اداره ایمن��ی ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان ب��ا بیان اینک��ه با توجه به اس��ناد 
باالدستی، سیاس��ت های کلی ابالغی نظام، 
دس��تورالعملها، روش اجرایی و ب��ا توجه به 
الزاماتی که در شرکت تعریف شده، یکسری 
اقدامات در راس��تای تحقق اهداف و الزامات 
پدافن��د غیرعامل انجام ش��ده اس��ت، اظهار 
داشت: یکی از موارد آن تشکیل کمیته پدافند 
غیرعامل است که در آن افراد با تخصص ها 
مختلف عضو هس��تند و عم��ده فعالیت های 
آن بر اس��اس دس��تورات ابالغی در دس��تور 
کار ق��رار می گیرد. وی گف��ت: به طور کلی 

اه��داف و الزامات حوزه پدافن��د غیرعامل و 
مدیریت شرایط اضطراری پنج قسمت است 
که اس��تمرار تولی��د، کاهش آس��یب پذیری، 
تداوم فعالیت های ض��روری، ارتقاء پایداری 
ملی و تسهیل در مدیریت شرایط اضطرای/ 
بحران را ش��امل میش��ود. رئیس اداره ایمنی 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه 
این شرکت در کنار پیگیری مصوبات کمیته 
پدافند غیرعامل، اقداماتی را نیز از قبل انجام 
داده و پی��رو همان اقدامات، موارد تکمیلی و 
حتی جدید را نیز پیگیری مینماید، اضافه کرد: 
همواره در این ش��رکت س��عی برآن شده که 
فعالیت ها، علمی و پژوهش محور باشد، از این 
رو از قبل مطالعات مفهومی پدافند غیر عامل 

پاالیشگاه انجام و توسط سازمان مربوطه تایید 
شده که بر اس��اس آن مشاور انتخاب، شرح 
کار مشخص ش��د و پس از بررسی، چندین 
مس��تند در یکی از سطوح حفاظت برای این 
شرکت تعریف شد. وی ادامه داد: چهار سطح 
حفاظت در کمیته پدافند غیرعامل بررسی و 
یکی از س��طوح آن پذیرفته شد و در نهایت 
راهکارهایی که توسط مشاور ارائه و تائید شد، 
در برنامه های آتی در کنار اقداماتی که در حال 
اجرا بود در دستور کار اقدامات پدافند غیرعامل 
پاالیشگاه اصفهان قرار گرفت. طهماسبی با 
بیان اینکه اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه 
س��ازه، معماری، فرایند، مکانیک سایبری و 
… می باش��د، ابراز داش��ت: همچنین برای 

تعیین برنامه جلساتی با موضوعات مطالعات 
مفهوم��ی، راهکارها، تائیدی��ه کمیته پدافند 
غیرعام��ل و … برگ��زار ش��د و در نتیجه با 
هماهنگی س��ازمان پدافند غیرعامل کشور، 
س��تاد پاالیش و پخش، ۲ شرکت مورد تائید 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و خود کمیته 
پدافند غیرعامل پاالیشگاه، راهکارها بررسی 
و اولویت بن��دی گردید و متعاقبا برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشخص 
و در حال انجام می باش��د وی با بیان اینکه 
کمیته پدافند غیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان تهدیدات را شناس��ایی، ش��رایط را 
بررسی و برای آن برنامه ریزی میکند، اضافه 
کرد: باید توجه داشت مطابق استاندارد و برای 

تسهیل در شرایط اضطراری، در بخش سازه 
مقاوم س��ازی و در واحده��ای به��ره برداری 
اجرای طرح پوشش ضد حریق پیگیری شده 
است. رئیس اداره ایمنی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با بیان اینکه این ش��رکت به عنوان 
ارشد منطقه نفتی شمال غرب اصفهان است، 
ادام��ه داد: طرح ارتقای س��طح حفاظتی این 
منطقه در دس��تور کارب��وده و با رعایت تمام 
جوانب و به ش��دت در ح��ال پیگیری و اجرا 

می باشد.

احداث »باغ ایران زاد« در اصفهان برای نخستین بار در کشور

نواخته شدن زنِگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مدرسه شاهد امام رضا )ع( شهر هشتگرد 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیرعام��ل س��ازمان پارک ه��ا و فض��ای 
س��بز ش��هرداری اصفهان گفت: اولین باغ 
»ایران زاد« در کش��ور ب��ا هدف نگهداری و 
حمایت از گونه ه��ای خاص گیاهی تا پایان 
سال ۱4۰۲ در اصفهان راه اندازی می شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، مجید عرف��ان منش با اعالم این 
خب��ر گف��ت: تفاهم نام��ه ای بین س��ازمان 

پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری اصفهان 
با مرک��ز تحقیقات آم��وزش و ترویج جهاد 
کش��اورزی منعقد و مقرر شده است که طی 
یک همکاری دوجانب��ه، »باغ ایران زاد« در 
زمینی به وسعت 5 هکتار در اصفهان احداث 
ش��ود. او با بیان اینکه »ای��ران زاد« یک باغ 
اکولوژیکی ش��امل گونه های گیاهی مرتعی 
و بوم زاد ایران اس��ت، اف��زود: از مجموع 8 

هزار و 3۰۰ گونه گیاهی موجود در ایران که 
به شکل خودرو در نواحی مختلف و شرایط 
آب و هوای��ی گوناگون می رویند، حداقل ۲ 
هزار گونه به عن��وان گونه های بومی ایران 
شناخته می شوند که به آنها اندمیک یا بوم زاد 
گفته می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای س��بز شهرداری اصفهان توضیح داد: 
تنوع زیس��تی موجود بین گونه های گیاهی 

اندمیک ش��امل انواع درختان و درختچه ها 
)مانند انار- پس��ته ارس و بلوط(، گونه های 
علف��ی دائمی و دارویی )مری��م گلی، بابونه، 
آویشن( و گونه های یک ساله مرتعی است. 
او با بیان اینکه با توجه به شرایط اکولوژیکی 
و توپوگرافی در اس��تان اصفهان، باغ »ایران 
زاد« به مکانی برای آموزش و معرفی حداقل 
۲۰۰ گونه اندمیک در استان تبدیل می شود، 

افزود: مراحل اولیه این پروژه ش��امل نقشه 
ب��رداری و جانمایی ها، امکان س��نجی وضع 
موجود و تطاب��ق نیازها با ملزومات پروژه ها 

در حال بررسی و پیگیری است.
عرفان منش خاطرنشان کرد: این باغ برای 
اولی��ن ب��ار در ایران و برای س��ومین بار در 
کل جهان تا پایان س��ال ۱4۰۲ در اصفهان 

احداث می شود.

 همزمان با سراس��ر کش��ور ، زنگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور 
دکتر البرزی فرماندار شهرستان ساوجبالغ،حجت االسالم والمسلمین مختاری 
ام��ام جمعه مرک��ز شهرستان،س��رهنگ جانمحمدلو فرماندهی س��پاه ناحیه 

س��اوجبالغ،مدیر اداره آموزش و پرورش و جمعی از مدیران ش��هری در جمع 
دانش آموزان مدرسه شاهد امام رضا علیه السالم شهر هشتگرد به صدا درآمد. 
در این مراس��م برنامه ها و س��رودهای متنوعی اجرا گردید و امام جمعه مرکز 

شهرس��تان بمناسبت گرامیداشت ۱3 آبان مطالبی را بیان کردند. در پایان این 
مراسم،برندگان مسابقه ۱3 آبان در مدرسه شاهد، توسط مدیران ارشد شهرستان 

تجلیل شدند و از پرسنل بسیج دانش آموزی تقدیر بعمل آمد.



اخبار
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جامعه

دستگیری سارقان حرفه ای و کشف 
محموله قاچاق میلیاردی در پایتخت

رییس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
دو س��ارق حرف��ه ای خودرو، کش��ف۱۰ فقره 
س��رقت محتویات خودرو و کش��ف محموله 
قاچ��اق ۲5 میلیاردی طی روزه��ای اخیر در 
پایتخت خبر داد.سرهنگ جلیل موقوفه ای با 
اشاره به مهمترین پرونده های پلیس پیشگیری 
در روزهای اخیر گف��ت:  در روزهای اخیر تیم 
عملی��ات کالنت��ری ۱69 مش��یریه در حال 
گش��ت زنی، به راننده و سرنشین یک دستگاه 
خودروی مزدا س��فید رنگ مش��کوک و پس 
از استعالم متوجه مسروقه بودن خودرو شدند.
وی ادامه داد: راننده و سرنشین خودروی مزدا 
هنگام رؤیت مأموران به صورت پیاده از محل 
فرار کردند و ماموران به سرعت وارد عمل شده 
و طرح مهار را اجرا و در یک عملیات پلیس��ی 
یکی از متهمان را دس��تگیر کردند.موقوفه ای 
با اش��اره به اینکه متهم دیگ��ر از صحنه فرار 
ک��رد، گفت: متهم 35 س��اله پس از انتقال به 
کالنتری در تحقیقات ابتدایی به سرقت خودرو 
در شرق تهران با همدستی متهم دیگر اعتراف 
ک��رد. همچنین مالباخته پرونده شناس��ایی و 
به کالنتری فراخوانده ش��د.وی تصریح کرد: 
تحقیقات بیش��تر برای کشف جرایم احتمالی 
متهم و دس��تگیری متهم مت��واری در جریان 
است.جلیل موقوفه ای همچنین در تشریح خبر 
کش��ف محموله کاالی قاچاق ۲5 میلیاردی 
گف��ت: طی روزهای اخی��ر ماموران کالنتری 
غیاثی حین گشت زنی انتظامی به دو دستگاه 
خودروی سواری و وانت که در حال بارگیری 
لوازمی بودند مش��کوک شدند و برای بررسی 

بیشتر به خودروها مراجعه کردند.

سردار رحیمی: نیروی انتظامی با 
اخاللگران امنیت مماشات نمی کند

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی با 
دشمنان و اخاللگران امنیت مماشات نخواهد 
ک��رد و م��ا از زمانی که لب��اس نظامی بر تن 
کردیم، خود را برای ش��هادت آم��اده کردیم.
س��ردار حس��ین رحیمی روز جمعه در حاشیه 
راهپیمایی یوم اهلل ۱3 آبان، با اش��اره به حضور 
میلیونی مردم در راهپیمایی ۱3 آبان با محکوم 
کردن اقدامات مداخله جویانه آمریکا در حوادث 
اخیر کشور گفت: مردم ایران در همه صحنه ها 
نشان دادند که طرفدار نظام و انقالب هستند 
و با حضورشان در دفاع مقدس تاکنون نشان 
دادند که گوش به فرمان هیچ بیگانه ای نیستند.
وی حضور مردم در مراس��م مبارزه با استکبار 
جهانی را تهدیدی برای آمریکا خواند و گفت: 
آن ه��ا می دانند که ملت هوش��یار ایران تحت 
تاثیر فضای دروغین رس��انه ای دشمنان ملت 
قرار نخواهند گرفت.س��ردار رحیمی با تسلیت 
به خانواده های ش��هدای مداف��ع امنیت تاکید 
کرد: نیروی انتظامی با دش��منان و اخاللگران 
مماش��ات نخواهد کرد؛ ما از زمانی که لباس 
نظامی بر تن کردیم خود را برای دفاع از امنیت 

و آرمان های نظام و شهادت آماده کردیم.
وجود 119 ساختمان بسیار پرخطر در 

تهران
مدیرعام��ل س��ازمان آتش نش��انی تهران با 
اش��اره به شناسایی ۱۲9 س��اختمان ناایمن 
بسیار پرخطر و پرخطر در پایتخت گفت: ۱۰ 
س��اختمان از این تعداد در فرایند ایمن سازی 
ق��رار گرفته اند .قدرت اهلل محمدی با تاکید بر 
اینکه ۱۱9 س��اختمان بس��یار پرخطر تهران 
در صورت عدم ایمن س��ازی پلمب می شوند، 
گفت: از این تعداد ساختمان، برخی دولتی و 
برخی خصوصی هستند.محمدی افزود: برای 
تمام این ساختمان ها، برنامه ریزی و تذاکراتی 
نیز طی هفته های اخیر ارس��ال شده است و 
با همکاری دس��تگاه قضاء تالشمان را برای 
ایمن سازی این س��اختمان ها انجام خواهیم 
داد و در نهای��ت چنانک��ه این اتف��اق نیفتد 
براساس دس��تورالعمل قضایی عمل خواهیم 
کرد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با 
اش��اره به قطع انشعاب ساختمان های ناایمن 
تصریح کرد: در صورتی که این ساختمان ها تا 
پایان سال در فرایند ایمن سازی قرار نگیرند از 
تمام ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد و سال 
۱4۰۲ این ساختمان پلمب می شوند.محمدی 
همچنین به 4 دس��ته بندی س��اختمان های 
ناایمن در ش��هر تهران اشاره کرد و گفت: بر 
اس��اس ضوابط و دستورالعمل ها ساختمان ها 
به بس��یار پرخطر، پرخط��ر، میان خطر و کم 
خطر دس��ته بندی ش��ده اند که در دوس��ته 
بس��یار پرخطر و پرخطر، حساس��یت سازمان 
آتش نشانی بیشتر بوده و بر ایمن سازی آن ها 
تأکی��د دارد که البته تا ب��ه امروز نیز 33 هزار 

ساختمان در شهر پایش شده اند.

افزایش 30 درصدی خدمات رفاهی و 
بهداشتی به عشایر استان تهران

مدیر امور عش��ایر استان تهران از افزایش 3۰ 
درصدی سطح خدمات رفاهی و بهداشتی به 
عشایر استان تهران خبر داد.فرشید ذبیحی در 
گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند افزایش سطح 
خدمت رسانی به عشایر استان تهران در حوزه 
رفاهی و بهداش��تی گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات ویژه در حوزه عش��ایری توسعه راه ها 
و تأمین آب ش��رب بهداشتی به عشایر است 
که سه طرح مهم تأمین آب شرب بهداشتی در 
مناطق عشایری شهرستان های ورامین، ری و 
تهران انجام شد.وی افزود: با افتتاح این طرح 
ها حدود یک هزار خانوار عشایری از خدمات 
آب ش��رب بهداشتی بهره مند شدند و به این 
ترتیب در تالش هستیم با حمایت دولت سطح 
خدمات رفاهی و بهداش��تی را در میان جامعه 
تولید کننده عش��ایر افزای��ش دهیم.به گفته 
ذبیح��ی، بی تردید زندگی عش��ایر همواره با 
سختی های فراوان مواجه است؛ لذا کم کردن 
مشکالت زندگی این جامعه تولیدکننده یکی 
از مهمتری��ن اهداف دولت اس��ت. بر همین 
اس��اس ایجاد مناس��بت ترین امکانات برای 
این جامعه تولیدکننده در دستور کار قرار دارد.
مدیر امور عشایر استان تهران با تاکید بر اینکه 
با افتتاح طرح های رفاهی و بهداش��تی اخیر، 
ش��اهد افزایش 3۰ درص��دی خدمات رفاهی 
و بهداش��تی در جامعه عشایری استان تهران 
بودیم، افزود: به حمداهلل هر ساله میزان تولید 

این جامعه تولیدکننده رو به افزایش است. 

کاهش دما سراسر کشور را در بر 
می گیرد

اداره کل هواشناس��ی استان تهران از کاهش 
دم��ا طی هفته آتی و وق��وع رگبار پراکنده در 
ارتفاعات استان تهران خبر داد.بر اساس آخرین 
نقشه های هواشناس��ی، تصاویر ماهواره ای و 
خروجی مدل های پیش یابی عددی، وضعیت 
جوی اس��تان تهران آس��مانی صاف، تا کمی 
اب��ری گاهی هم��راه با وزش ب��اد پیش بینی 
می ش��ود. از بعدازظهر امروز شنبه تا یکشنبه 
)۱4 تا ۱5 آبان ماه( همچنین طی روز سه شنبه 
)۱7 آب��ان م��اه( با گذر موجی نس��بتا ضعیف 
افزایش ابرناکی و در ارتفاعات اس��تان گاهی 
رگب��ار پراکنده و وزش باد مورد انتظار اس��ت.
از بعدازظهر یکشنبه تا دوش��نبه در پاره ای از 
نقاط به ویژه بخش های جنوبی و غربی وزش 
باد ش��دید گاهی با خیزش موقتی گردوخاک 
پیش بینی  می ش��ود.بر اساس اعالم اداره کل 
هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه و 
فیروزکوه آلودگی- امین آباد با کمینه دمای ۲- 
درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران 
در ۲4 ساعت گذشته گزارش شده است.بنابر 
این گزارش، آس��مان تهران ۱4 آبان ماه کمی 
اب��ری در بعدازظهر افزای��ش ابر و وزش باد با 
حداقل ۱۰ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد 
را در روز یکشنبه )۱5 آبان ماه( صاف تا قسمتی 
ابری و در بعدازظهر وزش باد شدید با حداقل 
دمای 9 و حداکثر دمای ۲۰ درجه س��انتیگراد 

پیش بینی می شود.

تراکم استثنایی قوچ و میش در کشور
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: خوشبختانه اصل حفاظت 
که نگهداش��ت ذخایر ژنی پ��ارک های ملی 
سرخه حصار و خجیر بوده محقق شده است 
ولی مش��کالت خاصی که در حوزه تعارضات 
نی��ز وجود دارد باید به ش��کل وی��ژه ای مورد 
توجه، بررسی و دستورکار پیگیری قرار گیرد.
حس��ن اکبری، با اشاره به اینکه علیرغم همه 
تنگناهایی که به علت برخی تعارضات وجود 
دارد، وضعی��ت حیات وح��ش در این منطقه 
مناسب اس��ت، اظهارکرد: تراکم قوچ و میش 
واقعا در کشور استثنایی است و بخش عمده ای 
از ذخایر ژنی این گونه ارزش��مند را ما باید در 
استان تهران و در این منطقه شاهد باشیم.وی 
با بیان اینکه وضعیت آب منطقه به علت وجود 
چشمه ها خوشبختانه در حال حاضر مطلوب 
اس��ت، افزود: به لحاظ رویشی هم منطقه از 
ظرفیت باالیی برخوردار اس��ت اما متاس��فانه 
خشکس��الی امسال بر پوشش گیاهی مناطق 
تاثیر گذار بوده است و اندک نگرانی برای تغذیه 
حیات وحش درزمس��تان پیش رو وجود دارد.
اکب��ری ادامه داد: با توجه به اینکه این منطقه 
قدمت زیادی دارد و از با س��ابقه ترین مناطق 
حفاظت شده کشور است، پاسگاه های محیط 
بانی منطقه نیازمند توجه بیشتری هستند که 
این موضوع در دستورکار پیگیری ستاد سازمان 
و استان تهران به منظور برخورداری از شرایط 
مناسب قرار دارد.معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
در بخش دیگری از س��خنان خود در حاشیه 
این بازدید، تاکید ک��رد: ما باید بتوانیم ظرف 
دو س��ال آینده کل شبکه بی سیم را در حوزه 
محیط زیست و مناطق فعال کنیم و این هم 
یکی ازضروریات تمام مناطق تحت مدیریت 
بخصوص دراستان تهران است چرا که عمدتًا 
این مناطق کوهستانی بوده و بعضاً با مشکالتی 

مواجه هستند . 

اخبار

گروه اجتماعی: وزی��ر آموزش وپرورش از 
توجه جدی دولت س��یزدهم ب��ه عدالت 
در پرداخت ها خب��ر داد.به گزارش »عصر 
ایرانیان« یوس��ف نوری در جلسه شورای 
اداری شهرس��تان ابه��ر ضمن تس��لیت 

ش��هادت جمعی از هموطن��ان در حادثه 
تروریس��تی ش��یراز ب��ه وی��ژه ش��هدای 
دانش آموز و گرامی داش��ت روز دانش آموز 
و ی��وم اهلل ۱3 آب��ان، گف��ت: ب��ه فرموده 
مقام معظم رهبری اس��تان زنجان حقیقتا 
پایتخت شور و ش��عور حسینی و عاشقان 
راس��تین مکت��ب اباعبداهلل الحس��ین )ع( 
اس��ت.وی با اش��اره ب��ه کمب��ود نیروی 
انس��انی در بدن��ه آموزش وپ��رورش ب��ه 

علت جذب ناکافی دانش��جو در دانش��گاه 
فرهنگی��ان در س��نوات گذش��ته، اظهار 
ک��رد: با برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
در س��ال های آتی این مش��کل برطرف 
و گام های مثبتی در این زمینه برداش��ته 
خواهد شد.وزیر آموزش وپرورش با اشاره 
ب��ه صنعتی ب��ودن و وجود ش��رکت های 
متعدد در شهرس��تان ابه��ر، اضافه کرد: 
مس��ئولیت اجتماعی از مس��ائل اخالقی 

کس��ب و کار است که به نقش شرکت ها 
در ح��وزه اجتم��اع می پردازد؛ مس��ئولیت 
اجتماع��ی ش��رکت ها مجموع��ه وظایف 
و تعهداتی اس��ت که ش��رکت باید برای 
حفظ، مراقبت و کمک ب��ه جامعه ای که 
در آن فعالی��ت می کند، انج��ام دهد.وی 
افزود: در این میان مدرسه س��ازی یکی از 
جنبه هایی اس��ت که بسیاری از شرکت ها 
برای مسئولیت اجتماعی انتخاب می کنند، 

مسیری که در نهایت به رشد دانش آموزان 
کش��ور و در درازم��دت توس��عه و آبادانی 
ایران ختم خواهد ش��د.نوری عنوان کرد: 
در کن��ار جلوه های زیبایی ک��ه خیران از 
س��اخت مدارس در مناطق مختلف کشور 
رقم می زنند باید ب��ه این واقعیت اعتراف 
کرد که این تالش ها پاس��خگوی میزان 
نیازهای کش��ور و تعداد ب��االی مدارس 

فرسوده نیست.

کمبود نیرو در آموزش وپرورش به دلیل جذب ناکافی دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
وزیر آموزش وپرورش خبر داد؛

متهم اغتشاشگر در دادگاه: جوگیر شدم و چاقو کشیدم!
ادامه رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران اخیر؛

گروه اجتماعی: دادگاه رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان 
اغتشاشات اخیر روز پنجشنبه ۱۲ آبان به ریاست قاضی 
افش��اری برگزار ش��د و در این جلس��ه به پرونده ماهان 
صدرات مدنی که در اغتشاش��ات ش��هر تهران شرکت 

کرده بود، رسیدگی شد.
به گزارش »عصر ایرانیان« از مرکزرس��انه قوه قضاییه، 
براس��اس کیفرخواست صادر ش��ده در این جلسه دادگاه 
ماهان صدرات مدنی فرزند کاظم فاقد س��ابقه کیفری و 
س��اکن تهران جزو افرادی بوده که در تاریخ بیستم مهر 
۱4۰۱ در اغتشاشات شهر تهران شرکت کرده و مرتکب 
جرایمی شده است.وی متهم  به محاربه از طریق کشیدن 
سالح س��رد )چاقو( به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و 
ترس در محیط ش��ده اس��ت، اجتم��اع و تبانی به قصد 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت 
و تخریب گوشی ش��اکی خصوصی و ایراد جرح عمدی 
با چاقو نس��بت به شاکی است.براس��اس فیلم و تصاویر 
دوبین های مداربسته، متهم در محل اغتشاشات اقدام به 
آتش زدن موتور س��یکلت و  مسدود کردن خیابان کرده  
و متهم ماهان صدرات مدنی با شاکی خصوصی درگیر و 
او را با چاقو مجروح کرده است.یکی از شکات در جریان 
ای��ن دادگاه گفت: بنده کارمند یک ش��رکت خصوصی 
هس��تم و هر روز صبح سرکار رفته و راس ساعت چهار 
بعدازظهر از ش��رکت خارج می ش��وم.وی ادامه داد: بنده 
به همراه دوس��تم در عصر روز ۲۰ مهرماه، سوار بر یک 
موتورس��یکلت در حال تردد از خیابان ولیعصر -چهار راه 
مدرس به سمت میدان راه آهن- بودیم که متوجه شدیم 
چندین موتورس��وار به صورت گروهی در خیابان رعب و 
وحشت ایجاد می کنند.وی افزود: این موتورسواران که به 
صورت گروهی حرک��ت می کردند، با توقف در برخی از 
میادین و  سردادن شعار علیه نظام، قصد داشتند مردم را 
به تجمع، تشویق و دعوت کنند و با رجزخوانی و تهدید 
مردم از آنها می خواس��تند که حلقه اعتراضات را ش��کل 
دهند.شاکی این پرونده گفت: این موتورسواران در ادامه 
اقدام به تعقیب موتورسیکلت ما کرده و با لگدپراکنی به 
سمت موتور در حرکت -گویی که در اجرای این عملیات 
حرفه ای هستند- موتورسیکلت ما را در نزدیکی مهدیه 
تهران واژگون ک��رده و در ادامه متهم- ماهان صدرات 
مرنی-  با در دست داشتن یک فقره چاقوی سالخی، از 
پشت، دوس��تم -راکب موتور-  را از ناحیه بازوی دست 
چپ مورد حمله قرار داد.وی تاکید کرد:  این فرد و سایر 
موتورسواران به همین اقدام اکتفا نکرده و تالش کردند 
ش��لنگ بنزین موتور ما را قطع کنن��د اما به دلیل اینکه 
محل شلنگ بنزین را پیدا نکردند، چاقوی همراه خود را 
در باک بنزین موتورس��یکلت فرو کرده و نهایتا با روشن 
کردن فندک، اقدام به آتش زدن موتورسیکلت ما در مال 

عام کردند.شاکی نخس��ت این پرونده تاکید کرد: طبق 
اقرار متهم، این افراد ما را به عنوان مامور لباس شخصی 
شناسایی کرده بودند و این در حالی است که ما اصال در 
مسیر حرکت به خانه بودیم و هیچ توقفی نداشتیم. با این 
حال وقتی این فرد ما را مورد حمله قرار داد فریاد می زد 
که آهای مردم من لباس ش��خصی را زدم!ش��اکی این 
پرونده تاکید کرد: در زمان طرح شکایت از بنده پرسیدند 
که آیا چهره این فرد ضارب را دیده ام یا نه که من گفتم 
چهره این ضارب را به خاطر دارم و ضمنا به یاد دارم که 
روی دو دست این فرد خالکوبی شده بود.قاضی افشاری 
در ادامه از متهم خواس��ت که دستان خود را در معرض 
دید دادگاه قرار دهد و در ادامه از شاکی پرسید، خالکوبی 
که مش��اهده کردید در همین محل بود؟ که ش��اکی به 
قاضی افش��اری جواب مثبت داد.قاضی افشاری در ادامه 
از شاکی پرسید آیا شما در آن روز در مأموریت بسیج و یا 
در مأموریت مبارزه با ناآرامی ها بودید؟ که شاکی به این 
سوال جواب منفی داد.قاضی افشاری در ادامه پرسید آیا 
شما این فرد را پیش از این درگیری دیده بودید؟ آیا این 
فرد با شما خصومتی ش��خصی داشته است؟ که شاکی 
باز هم به این پاس��خ جواب منفی داد.در ادامه این جلسه 
قاضی افشاری از شاکی دیگر پرونده خواست توضیحات 
خود را به محضر دادگاه ارائه کند.شاکی دیگر گفت: من 
در ای��ن حادثه راکب موتور ب��ودم پس از اینکه موتور به 
وسیله لگدپراکنی این موتورسواران واژگون شد، متهم به 
س��مت من حمله کرد و بنده را مورد مشت زدن و الفاظ 
رکیک قرار داد و در ادامه با چاقو، بازوی دست چپ بنده 
را مجروح کرد.قاضی افشاری از شاکی پرسید آیا ضارب 

شما این آقا ) اشاره به متهم( بود؟ که شاکی به این سوال 
پاسخ مثبت داد.س��پس قاضی افشاری از شاکی پرسید: 
نکته ای که برای این دادگاه اهمیت دارد این اس��ت که 
شما بعد از اینکه ضربه اول را متحمل شدید دیگر با این 
فرد چهره به چهره بودید که شاکی پاسخ داد: بله. ما تنها 
با این متهم حاضر در جلس��ه دادگاه درگیر شدیم.سپس 
قاضی افشاری رئیس شعبه ۲6 دادگاه عمومی و انقالب 
اسالمی از متهم ماهان صدرات فرزند کاظم خواست تا با 
حضور در جایگاه از خود دفاع کند.متهم ابتدائا گفت: من 
از طریق اس��توری  که دوستم به من نشان داد تشویق 
ش��دم که در خیابان قلمستان حاضر شوم . ما چند موتور 
بودیم و بعد از حضور در این محل ، دوست موتور سوارم 
جلوی موتور این آقایان – اشاره به ۲شاکی- درگیر شدم  
و دو مشت به صورت این آقا – شاکی راکب موتور- زدم 
و چاقویی دستم نبود.وی ادامه داد: سپس یک ضربه به 
باک بنزین  موتور این آقا- شاکی- وارد کردم و در ادامه 
دوس��تم به من فندکی داد و نهایتا موت��ور را آتش زدم.
قاضی افشاری از متهم پرسید با چه وسیله ای به موتور 
ضربه وارد کردی؟ که متهم در جواب گفت: با مشت این 
ضربه را وارد کردم و همه این حوادث زیر یک دقیقه رخ 
داد و قدرت تصمیم گیری نداشتم.قاضی افشاری در ادامه 
پرس��ید، آیا ش��ما در گیری فیزکی با این آقایان را قبول 
داری��د؟ متهم در ادامه گفت: بل��ه. اما من آنها را با چاقو 
نزدم.قاضی افشاری در ادامه گفت: شما آتش زدن موتور 
این آقایان را قبول دارید که متهم به این سوال هم پاسخ 
مثبت داد.قاضی افشاری از متهم پرسید دلیل آتش زدن 
موتور این آقایان چه بوده است؟ متهم گفت: من جوگیر 

ش��ده بودم.قاضی افش��اری در ادامه گفت: شما قبل از 
درگیری با این افراد مردم را تحریک به اغتشاش کردید. 
آی��ا این اقدامات را انج��ام داده ای یا خیر؟ متهم گفت: 
خیر. من هیچ کس را تحریک نکردم.قاضی افشاری در 
ادامه گفت: اما درتلفن همراه شما پست هایی مربوط به 
تحریک مردم به اغتشاشات وجود دارد. متهم پاسخ داد: 
این پس��ت ها مربوط به من نیس��ت. من فقط یک فیلم 
از اغتشاشات را برای دوستم ارسال کردم.قاضی افشاری 
در ادامه پرسید چه چیزی باعث باشد مسیر افرادی که نه 
نیروی نظامی و انتظامی هستند و نه آنها را می شناختی 
را ببن��دی و به آنها صدمه بزنی؟ متهم در پاس��خ گفت: 
من جوگیر شدم و البته دوستم فریاد می زد که این افراد 
بسیجی هستند.قاضی افش��اری بیان کرد: آیا این دفاع 
ش��ما قابل قبول اس��ت که می گویید نفهمیدم و موتور 
این افراد را آتش زدم و ادامه داد: این افرادی که شما به 
آنها صدمه زدید، هیچ لباس نظامی نداشته و حتی سعی 
می کنند وارد میدان اعتراضات ش��ما نشوند اما شما این 
افراد را دنبال کردید که این اتفاقات رخ دهد، چرا؟متهم 
در ادامه گفت: قرار نبود ما کسی را بزنیم و آتش سوزی 
ایجاد کنیم قرارمان این بود که با بچه ها برویم و ش��عار 
بدهیم.قاضی افش��اری در ادامه گفت: پس ش��ما از قبل 
می دانستید برای اخالل در نظم اجتماعی اقدام خواهید 
کرد. متهم گفت: بله.رئیس ش��عبه ۲6 دادگاه عمومی و 
انق��الب تهران در ادامه روند برگ��زاری دادگاه با دعوت 
از وکیل متهم خواس��ت دفاعیات خود را بیان کند.وکیل 
متهم با حضور در جایگاه ضمن دفاع از موکل خود گفت: 
درباره اتهامات کتک کاری و آتش زدن موتور س��یکلت 
تصمیم گیری را ب��ه دادگاه واگذار می کنم.وی ادامه داد: 
درباره اتهام محاربه از طریق کشیدن سالح سرد، تصاویر 
را دیدم، متهم موضوع کش��یدن سالح سرد را انکار می 
کند.قاض��ی افش��اری از وکیل مدافع پرس��ید، پس چه 
کس��ی  به شاکی ضربه زده است؟ وکیل متهم گفت: در 
شلوغی شکل گرفته ممکن بوده یک نفر از پشت به این 
فرد حمله کرده باش��د.در ادامه به دستور قاضی، فیلمی 
از صحن��ه درگی��ری رخ داده ک��ه از طریق یک دوربین 
مداربسته ضبط شده بود در دادگاه به نمایش گذاشته شد 
و متهم پس از دی��دن تصاویر مجددا ادعا کرد که چاقو 
در دست ندارد.سپس یکی از شکات پرونده گفت که  در 
فیلم مش��خص است که متهم باک موتور من را با چاقو 
س��وراخ می کند و شواهد آن موجود است، این در حالی 
اس��ت متهم می گوید چاقو در دست نداشته است.متهم 
پاسخ داد: من با دست بر روی باک بنزین موتور واژگون 
شده می کوبم و در دستم چاقو نیست. من فقط در گیری 
و آتش زدن موتور س��یکلت را قبول دارم.قاضی افشاری 

در ادامه ختم جلسه دادگاه را اعالم کرد.

رئیس کل دادگس��تری استان البرز در رابطه با حوادث و 
اغتشاشات امروز در این استان توضیحاتی را ارائه کرد.به 
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی 
رئیس کل دادگس��تری استان البرز در رابطه با حوادث و 
اغتشاشات امروز در این استان اظهار کرد: امروز با فراخوانی 
که از قبل داده شده بود عده ای در اطراف بهشت سکینه 
کرج تجمع کردند و با ریختن سنگ و نخاله ساختمانی 
اقدام به بستن اتوبان و تهدید راننده های عبوری کردند.

وی افزود: اغتشاشگران با تهدید راننده های عبوری، آنها را 
مجبور به توقف می کردند و در صورت عدم توقف خودرو 
با سنگ، چوب و سالح سرد به خودروها آسیب می زدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: اغتشاشگران 
در مسیر آزاد راه کرج به قزوین نسبت به تخریب کیوسک 
و خودروهای پلیس اقدام کردند .فاضلی هریکندی گفت: 
همچنین در کمال ش��هر عده ای اغتشاش��گر نسبت به 
تخری��ب اموال عمومی و حمله به مردم اقدام کردند.وی 

افزود: اغتشاشگران در کمال شهر به یک نیروی بسیجی 
با سالح س��رد و قمه حمله کردند که متاسفانه این فرد 
به شهادت رس��ید. همچنین اغتشاشگران به یک طلبه 
با س��الح سرد و تفنگ س��اچمه زنی حمله کردند که در 
حال حاضر حال این طلبه خوب اس��ت و برای درمان به 
بیمارستان منتقل شده است.رئیس دادگستری استان البرز 
گفت: دستورات الزم برای شناسایی افرادی که اقدام به 
شهادت نیروی بسیجی در کمال شهر کرده اند و همچنین 

شناسایی افرادی که نسبت به ضرب و جرح طلبه آسیب 
دیده اقدام کرده اند صادر ش��ده است.وی افزود: چند نفر 
از ماموران فراجا در اغتشاش��ات امروز مصدوم شدند که 
اقدامات درمانی در خصوص آنها در حال انجام اس��ت و 
خوش��بختانه حال این ماموران خوب اس��ت.رئیس کل 
دادگستری استان البرز گفت: در جریان اغتشاشات امروز 
تعدادی از مخالن امنیت بازداش��ت شده اند که اقدامات 

قضایی نسبت به آنها در حال انجام است.

اغتشاشگران کنار اتوبان کرج - قزوین سنگ و نخاله ریخته بودند
رئیس کل دادگستری استان البرز:

13 آبان؛ نماد بیداری، آگاهی و ظلم ستیزی دانش آموزان
۱3 آب��ان، به عنوان نمادی از بیداری و آگاهی نوجوانان، 
برای آنها یادآور افتخارات، دالوری ها و ایثار دانش آموزان 
در برابر اس��تکبار جهان��ی در برهه ه��ای مختلف تاریخ 
اس��ت.به گزارش ایرن��ا، دانش آموزان هم��واره در ادوار و 
عرصه های مختلف با آگاهی و روحیه استکبارستیزی خود 
نقش آفرینی های بس��یاری داشته اند که ۱3 آبان سال57  
نمونه ب��ارزی از این فعالیت های ش��جاعانه نوجوانان در 
پیروزی انقالب اسالمی اس��ت.دانش آموزان در این روز 
ب��رای اعتراض به حکومت پهلوی در محوطه دانش��گاه 
تهران جمع ش��دند و »اهلل و اکبر« سردادند که در نتیجه 
با سرکوب نیروها، بسیاری از آنها کشته و مجروح شدند، 
دردناکی این حادثه به گونه ای است که سربرنی، استاد و 
پژوهشگر دانشگاه سواس لندن، این حادثه را حمام خون 
توصیف می کند.در ادامه به س��راغ برخی از دانش آموزان 
رفتی��م؛ امیرمحمد دانش آموز کالس دهم��ی درباره روز 
دانش آموز به ایرنا گفت: خوش��حالم که دانش آموزان به 
رسمیت شناخته ش��ده اند، من در این روز با دالوری های 
دانش آموزان در گذشته آشنا شده ام و در بسیاری از موارد 
تصمیم گرفتم تالش کنم تا در آینده کشوری آباد داشته 

باشم.وی ادامه داد: دانش آموزان فداکار بسیاری مانند علی 
لندی را داشته ایم که برای هموطنان خود از جانشان هم 
گذشته اند، من علی لندی و دانش آموزان نخبه را الگو قرار 
می ده��م و  با عزمی جدی برای آینده کش��ورم تالش 
می کنم.مریم دانش آموز هنرستانی کالس یازدهم به ایرنا 
گف��ت: من میخواهم تا جایی ک��ه می توانم به تحصیل 
و کس��ب مهارت ادامه دهم تا در آینده ش��اهد افتخارات 
بسیاری برای کشورم باشم. نمی توانم نسبت به موفقیت 
و استقالل ایران بی تفاوت باشم، بنابراین تالش می کنم.

وی عنوان کرد: من و بس��یاری از دوستانم با الگوپذیری 
از دانش آموزان فداکار، ظلم و استکبار ستیزی را سرلوحه 
ق��رار داده ای��م و در راه حق گام برم��ی داریم.همچنین 
حض��ور دانش آموزان در موضوعات سیاس��ی و اجتماعی 
جامعه هم نش��انی از کنشگری، مطالبه گری و همچنین 
روحیه اس��تکبار ستیزی آنهاست، دانش آموزانی که درک 
مناس��بی از موقعیت اجتماعی و سیاس��ی خود، جامعه و 
مواجهه خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی دارند.
حس��ین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن  اسالمی دانش 
آموزان به مناسبت روز دانش آموز و هفته نوجوان اظهار 

کرد: اگر میدان را برای دانش آموزان باز کنیم، بی ش��ک 
کنش گ��ری موثری از دانش آموزان دیده می ش��ود.وی 
افزود: دانش آموزان در بزنگاه و موانعی که کش��ور دچار 
گره شده اس��ت، گره گشایی های بس��یاری کرده اند، در 
س��ال های گذشته این سوال مطرح بود که دانش آموزان 
چگونه می توانند وارد عرصه ها شوند، اما آنها نشان دادند 
که میزان و نقش کنش��گری دانش آم��وزان بر خیلی ها 
پررنگ شد.تاریخی ادامه داد: تجارب کشورها و تمدن ها 
نش��ان داده که دانش آموزان روحیه ذاتی استکبارستیزی 
دارند و تحمل هیچگونه تکبر، غرور و خودخواهی را ندارد 
و در مقابل هر گونه استکبار ستیزی مقاومت می کنند.وی 
خاطر نشان کرد: بخش جدی این موضوع استکبارستیزی 
دانش آموزان به فطرت پاک نوجوانان و بخشی دیگر به 
روحیه سلحشوری ایرانی برمی گردد. در مواقع مختلف با 
روحیه خوب، کنش های خوبی را رقم زده اند.عباس مهاجر 
مس��ئول فرهنگی هن��ری، اردوها و فضاهای پرورش��ی 
وزارت آم��وزش و پرورش  در گفت و گ��و با ایرنا اظهار 
کرد:یکی از کارهای بلندمدت ما، پررنگ ش��دن جریان 
گفت و گو در میان دانش آموزان اس��ت، دانش آموزان در 

وهل��ه اول  در میان همس��االن با یکدیگر صحبت کنند 
و ب��رای این اقدام فضای گفت و گو را فراهم اس��ت.وی 
افزود: س��پس دانش آموزان با مسووالن  درباره خواسته و 
نیازهای خود صحبت کنند، بنابراین جریان گفت و گو در 
سراسر کشور باز خواهد شد.مهاجر یادآورشد: در کنشگری 
ی��ا فعالیت های اجتماع��ی برنامه هایی مانند ش��وراهای 
دانش آم��وزی، کارگاه های گروهی و انواع تش��کل ها را 
داریم اما احساس می ش��ود باید قشر بیشتری را پوشش 
دهیم.وی افزود:  انجمن های تخصصی اجتماعی که در 
مدارس در فضاهای پرورش��ی تشکیل می دهیم تا فضا 

برای کنشگری دانش آموزان فراهم شود.    
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اقتصاد خرد

تولید پنبه به 90 هزار تن  می رسد
مدیرعامل صندوق پنبه گفت: امسال برآورد 
می شود که تولید پنبه حداقل به 9۰ هزار تن 
برسد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران، محمد 
حس��ین کاویانی گفت: برداش��ت پنبه استان 
گلس��تان از اوایل شهریور آغاز شد و تاکنون 
بیش از 6۰ درصد پنبه این اس��تان برداشت 
شده اس��ت. همچنین در سایر استان ها هم 
برداش��ت در حال انجام اس��ت.به گفته وی، 
سال گذشته قیمت جهانی پنبه در پی جنگ 
روسیه و اوکراین به 3 دالر و 8۱ سنت رسید 
که این قیمت در ۱۰ س��ال گذشته بی سابقه 
بود و همین امر منجر به افزایش قیمت پنبه 
محلوج در ایران هم شد به طوریکه قیمت هر 
کیلو پنبه داخلی ب��ه ۱۱5 هزار تومان و پنبه 
خارجی ۱۲۰ هزار تومان رس��ید.کاویانی می 
گوید: ب��ا توجه به کاهش 4۰ تا 45 درصدی 
قیم��ت جهان��ی پنب��ه، واردات ن��خ افزایش 
یافت به طوریکه در س��ه ماه ابتدای سال ۲ 
برابر سال گذش��ته نخ وارد کردند.مدیرعامل 
صندوق پنب��ه گفت: با کاهش قیمت جهانی 
پنبه از اواخر اردیبهشت صنعت نساجی ناچار 
ب��ه دپو محصول در انبارها ب��ه امید افزایش 
قیمت هس��تند که همین امر موجب شده تا 
در صنایع نساجی هزار تن و هزار و 5۰۰ تن 
نخ در انبار باش��د که تولیدکنندگان به منظور 
سرمایه در گردش مجبور به عرضه محصول 
با زیان هستند. به گفته او، علی رغم افزایش 
هزینه های تولید همچون ت��ورم، بذر، کود، 
س��م و ... هر کیلو وش با نرخ ۲5 تا 3۰ هزار 
تومان از کش��اورزان خریداری می ش��ود که 
در نهایت مش��کالت بازرگانی موجب ش��ده 
تا کش��ت پنبه در س��ال آینده به نصف رقم 
فعلی برسد. به همین خاطر ارگان دولتی برای 
تنظیم بازار مقداری از پنبه کش��اورزان را باید 
ب��ا نرخ مصوب خریداری کند چرا که صنعت 
نس��اجی توان خرید کل محصول کش��اورز 

ندارد.

70 هزار راس دام سبک صادر شد
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: علی رغم 
آنکه ص��ادرات دام کمابی��ش در حال انجام 
است، اما میزان آن در برابر صادرات رقم قابل 
توجهی نیست.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
افشین صدردادرس گفت: بنابر آخرین آمار 6۰ 
تا 7۰ هزار راس دام صادر شده که در مقایسه 
با مازاد رقم  قابل توجهی نیست.به گفته وی، 
با توجه به رون��د کند صادرات، قیمت دام در 
بازار داخل افزایش��ی نخواهد داش��ت. اما در 
خصوص نرخ گوشت نمی توان اظهار نظری 
داشت چرا که بازار گوشت دست فعاالن بازار 
است.صدردادرس می گوید: در شرایط کنونی 
قیمت دام و گوشت تناسبی به یکدیگر ندارد و 
گرانی گوشت را نباید گردن دام زنده انداخت 
چراکه قیمت دام زنده افزایش نداشته است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: طی ماه 
های اخیر خرید تضمین��ی از دامداران اتفاق 
نیفت��اده و آنچه اتفاق می افتد خرید حمایتی 
است، خرید تضمینی مستلزم مراحل قانونی و 
تصویب قیمت در شورای قیمت گذاری است. 
درحالیکه قیمت خرید حمایتی بر مبنای جهاد 
استان ها انجام  می شود و آن هم به سبب پر 
بودن س��ردخانه ها و تهاتر با نهاده به کندی 

پیش می رود.

صدور بیش از 303 میلیون کد 
رهگیری برای لوازم یدکی خودروها

معاون صنای��ع عمومی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: تاکنون بیش از 3۰3 میلیون 
کد رهگی��ری ب��رای لوازم یدک��ی خودروها 
صادر شده اس��ت و نشان می دهد که بخش 
زی��ادی از کااله��ا و اقالم این ح��وزه به این 
طرح پیوسته اند.به گزارش ایرنا،محمدمهدی 
برادران اظهار کرد:  با اجرای طرح شناس��ه دار 
ک��ردن کاالها، ن��ه تنها اعتراضی از س��وی 
اصناف شاهد نبودیم بلکه تولید داخلی با این 
طرح تقویت ش��د.وی گفت: این طرح موجب 
مشخص شدن تفاوت بین کاالهای اصلی و 
تقلبی در بازار شده است، کاالهایی که پیش از 
این با نام و نشان تجاری معتبر اما تقلبی عرضه 
می شد و نگرانی های زیادی را بین آحاد مردم 
به ویژه در قطع��ات و لوازم یدکی خودروها به 
وجود آورده بود.وی خاطرنشان کرد: با حمایت 
وزارت صم��ت از تولید قطعات یدکی خودرو، 
هم تولید افزایش یافته و هم جامعه ای با بیش 
از نیم میلیون نفر اشتغال از مواهب آن منتفع 
شده اند.معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داش��ت: تاکنون بیش 
از 3۰3 میلیون کد رهگیری صادر شده است 
و نشان می دهد که بخش زیادی از کاالها و 

اقالم به این طرح پیوسته اند.

اخبار

روغن و برنج در صدر گرانی ها
وزارت صمت جدیدترین آمار تغییر قیمت ها 
را منتش��ر کرد که در آن قیم��ت ۲9 کاال، از 
جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد، 
۲8 کاال بی��ن 5۰ تا ۱۰۰ درص��د و 3۰ کاال 
زیر 5۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش 
عصرایرانی��ان ب��ه نق��ل از وزارت صمت، از 
بین 88 کاالیی که تغیی��رات قیمت آن ها از 
تیرماه س��ال گذش��ته تا مدت مشابه امسال 
منتش��ر ش��ده، قیمت ۲9 کاال بیش از ۱۰۰ 
درص��د افزایش یافته و قیم��ت آن ها بین دو 
تا نزدیک به پنج برابر ش��ده است. بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به انواع روغن بوده، به 
طوری که روغن مایع س��رخ کردنی معمولی 
8۱۰ گرمی اس��ت که قیمت آن در مدت یاد 
ش��ده 377.5 درصد، روغن مایع آفتابگردان 
معمولی 8۱۰ گرم��ی 37۱.8 درصد و روغن 
نیمه جامد معمولی 4.5 کیلویی 3۲۰.۲ درصد 
افزایش یافته و بیش از چهار برابر شده است.
بعد از این گروه، انواع برنج بیشترین افزایش 
قیمت را داشته، به طوری که برنج داخلی طارم 
اعلی ۲۰6.9 درصد، برنج هاش��می ۲۰۰.5 و 
برنج خزر ۱94.۲ درصد افزایش داشته است. 
همچنین در تیر امسال برنج پاکستانی باسماتی 
6۱.۲ درصد، برنج هندی 59.4 درصد و برنج 
تایلندی ۱۲.۱ درصد افزایش داش��ته اس��ت.
همچنین در این م��دت ذرت خارجی ۲۰3.9 
درصد نس��بت به تیر سال قبل افزایش یافته 
و از 4,۰۰۰ توم��ان به ۱۲ هزار و 3۰۰ تومان 
رس��یده اس��ت. جو خارجی با ۱6۱.5 درصد، 
ذرت داخلی با ۱48.4، کنجاله س��ویا وارداتی 
با ۱۱7.7، جو داخلی وبا ۱۰8.8 و۱۰9.7 دیگر 
کاالهای مشابه با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ 
درصدی هس��تند.این کاالها نی��ز به عنوان 
خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوش��ت، 
تخ��م مرغ و لبنیات تاثیرگذارن��د. از بین این 
اقالم قیمت گوش��ت مرغ ت��ازه، تخم مرغ و 
مرغ زنده درب مرغ��داری به ترتیب ۱۱7.7، 
۱۱۰ و ۱۰5.7 درصد افزایش داش��ته و بیش 
از دو برابر ش��ده اس��ت.در این میان برخی از 
کاالهای دیگری ک��ه قیمت آن ها طی یک 
سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع 
ماکارونی، لبنیات، سیب زمینی، روغن موتور، 
الستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی و سیمان 
سفید است؛ به طوری که در تیر امسال قیمت 
انواع ماکارونی ۱57.5 تا ۱78.8 درصد، ش��یر 
خام ۱47، انواع ماست ۱۲5.۲ تا ۱48.۱، کره 
۱۰6.4 و س��یب زمینی ۱64 درصد نسبت به 

تیر سال قبل افزایش یافته است.

 70 قلم لوازم خانگی
 نشان استاندارد ندارند

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ضمن اشاره 
به تدوین اس��تانداردهای جدید در حوزه لوازم 
خانگی گفت: حدود 7۰ قلم لوازم خانگی که 
تعدادی از آنها قاچاق هستند نشان استاندارد 
ندارند.به گزارش مهر،مهدی اس��الم پناه در 
مورد بررسی کیفیت محصوالت لوازم خانگی، 
اظهار کرد: لوازم خانگی که مشمول استاندارد 
اجباری بش��وند و یا به طور کلی اس��تاندارد 
داش��ته باش��ند کامل مورد ارزیاب��ی کیفی و 
اس��تاندارد قرار می گیرند.رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران افزود: بسیاری از لوازم خانگی 
که تعدادشان به حدود 7۰ قلم می رسد پروانه 
و نش��ان استاندارد ندارند. البته تعدادی از آنها 
قاچاق اس��ت؛ به عنوان مثال در خیابان امین 
حضور، لوازم خانگ��ی های زیادی وجود دارد 
که قاچاق بوده و نش��ان استاندارد هم ندارند.
وی ادام��ه داد: بر تولیدات داخلی که نش��ان 

استاندارد دارند نظارت کامل می کنیم. 

از فضای مجازی طال نخرید
رئی��س اتحادیه طال و جواه��ر تهران گفت: 
هموطنان تا فراهم ش��دن بسترهای الزم و 
تدوی��ن قوانین خرید و فروش طال در فضای 
مجازی از معامالت برخط مصنوعات طال و 
جواهر اجتناب کنند. به گزارش صداو س��یما، 
نادر بذرافش��ان با اش��اره به معامالت طال در 
فض��ای مجازی اظهار ک��رد: فضای مجازی 
بس��تری خوب و کاربردی برای همه صنوف 
اس��ت و هیچ ک��س ب��ا انجام معام��الت در 
آن مخالف نیس��ت.وی با بی��ان اینکه تعداد 
محدودی از فروش��ندگان، مجوز فروش طال 
در فضای مجازی را دارا هستند، افزود: بیشتر 
فروش��ندگان طال و جواهر فع��ال در فضای 
مجازی، مجوز رسمی از اتحادیه طال و جواهر 
تهران را ندارند.بذرافشان بیان کرد: با توجه به 
رایزنی های صورت گرفته با وزارت صمت، اتاق 
اصناف ایران و تهران مقرر شد فروشندگانی 
که می خواهند در رسته خرید و فروش طال در 
فضای مجازی فعالیت کنند حتما دارای مجوز 
رسمی از اتحادیه طال و جواهر تهران باشند.
وی با بیان اینکه فقط 3۰ درصد فروشندگان 
فعال در فضای مجازی دارای مجوز رس��می 
از اتحادیه طال و جواهر تهران هستند، گفت: 
متأس��فانه بیشتر فروش��ندگان طال و جواهر 
فعال در فضای مجازی غیرصنفی هس��تند و 
در صورت صنفی بودن مج��وزی از اتحادیه 

طال و جواهر تهران ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی گفت: در حال حاض��ر بازرگانی 
ما چ��ه در ح��وزه داخلی و چ��ه در حوزه 
خارجی به محاق رفته و مش��کل دارد.به 
گزارش بازار،غالمرضا مرحبا با بیان اینکه 
بس��یاری از انتظارات نمایندگان در وزارت 
صمت برآورده نشده است، گفت: استیضاح 
وزیر صمت در مجلس مورد بررس��ی قرار 
گرفت و نماین��دگان نهایتا با آن مخالفت 

کردن��د و بنده هم ب��ا آن مخالف بودم. با 
این ح��ال بنده معتقدم این اس��تیضاح در 
زمان مناسبی مطرح نشد.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه اس��تیضاح 
حق مجلس است، بیان کرد: استیضاح ابزار 
نظارتی مجلس قلمداد می شود و مجلس 
هر زمان که بخواهد می تواند از این ابزار 
نظارتی خود استفاده کند. بنابراین بنده هم 
ب��ه عنوان یک نماینده مجلس همراه این 

مس��یر هستم.عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س بیان کرد: ما بای��د از روش های 
دیگری در زمینه اصالحات امور اس��تفاده 
کنیم. به عنوان مث��ال موضوع خودرو به 
یک دیو هفت سری برای اقتصاد و صنعت 
تبدیل شده است و باید این صنعت را مهار 
کنیم.مرحب��ا در زمین��ه تفکی��ک وزارت 
صم��ت بیان کرد: قرار ب��ود دولت در این 
بخش الیحه ای ب��ه مجلس ارائه دهد و 

البته بنده ش��خصا موافق تفکیک وزرات 
صمت هستم.وی با بیان اینکه باید وزارت 
بازرگانی ایجاد شود، تصریح کرد: در حال 
حاضر بازرگانی ما چه در حوزه داخلی و چه 
در حوزه خارجی به محاق رفته و مش��کل 
دارد.ای��ن نماینده مجل��س ادامه داد: بنده 
فکر می کنم ما باید هر چه س��ریعتر این 
تفکیک را مدنظر داش��ته باشیم و وزارت 

بازرگانی سرکار بیاید. 

وی ب��ا بی��ان اینکه باید دول��ت در زمینه 
تفکی��ک وزارت صمت الیحه بدهد، بیان 
کرد: دولت تاکید داش��ت که در این زمینه 
ب��ه مجلس الیحه ارائه م��ی دهد که این 

مهم صورت نگرفت.

بخش بازرگانی در حوزه داخلی و خارجی به محاق رفته است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

صنعت خودروسازی به پایداری تولید رسید
وزیر صمت:

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تولید با کیفیت خودرو تاکید کرد و گفت: صنعت 
خودرو ایران به لحاظ تولید در یک سال گذشته به پایداری رسیده که این موضوع 
بسیار اهمیت دارد.به گزارش عصرایرانیان از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین 
در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه قطعات و لوازم مجموعه های خودرویی 
با اش��اره به بحث کیفیت خودروهای تولید داخل، اظهار کرد: تغییر و تحول در 
کیفیت به تدریج آشکار می شود و در این خصوص بحث تولید نیز مدنظر است 
که این مسئله در تولید شفاف تر و قابل کنترل است.وی افزود: خوشبختانه صنعت 
خودرو ایران به لحاظ تولید در یک سال گذشته به پایداری رسیده که این موضوع 

بس��یار اهمیت دارد و ما باید تالش کنیم تا بتوانیم برنامه ای را که برای تولید 
تنظی��م کرده ایم تا به پایداری برس��د را ادامه دهیم و به جلو ببریم.وزیر صمت 
گفت: کیفیت محصوالت نیز به رضایت مشتری بر می گردد که در این خصوص 
پروژه های زیادی آغاز شده و ما انتظار از قطعه سازان انتظار بیشتری داریم چرا 
که حداقل تا 7۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه بر می گردد.فاطمی امین با اشاره 
به ناتمام بودن و در نیمه های راه قرار گرفتن پروژه ها ابراز امیدواری کرد که تا 
پایان امسال خبرهای خوبی در خصوص افزایش کیفیت خودروها بشنویم و در 
ادامه گفت: یک شاخصی وجود دارد که در ۱۰۰ روز اول که خودرو تحویل داده 

می شود نشان می دهد که چند خودرو بر می گردد و قطعه عوض می شود که این 
آمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.وی با تاکید بر توجه به مسئله 
کیفیت گفت: این موضوع باید مورد توجه همه تولیدکنندگان در همه صنایع به 
وی��ژه صنعت خودرو قرار گیرد چرا که این صنعت با ایمنی، جان و عموم مردم 
ارتباط دارد.وزیر صمت همچنین در خصوص تالش ها برای ارائه اس��تانداردها 
گفت: اس��تاندارد دو مرحله دارد. مرحله نخست آنکه استاندارد تدوین شود و در 
واحدهایی که تحت پوشش هستند اجرا شود و دیگر آنکه در بازار عرضه، قطعه 

استاندارد قابل تشخیص باشد.

  تراز تجاری کشور  در 1402 مثبت می شود؟
با راهبرد تجارت خارجی دولت سیزدهم؛

از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای توسعه تجارت خارجی 
حضور در بازارهای بکر و نوظهور، رفع موانع پولی، بانکی 
و لجستیکی و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه 
و همس��و است.به گزارش فارس، یکی از راه های اساسی 
برون رفت از وابس��تگی به نفت، توس��عه تجارت خارجی 
کشور است در این راستا دولت سیزدهم نیز از زمان آغاز به 
کار با تاکید بر توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسو 
و همسایه اقداماتی را انجام داده است و تالش می کند تا 
با برقراری ارتباط با این کش��ورها تجارت خارجی کشور 
توسعه یابد. براین اساس مبادالت تجاری کشور در 7 ماه 
اول سال جاری با 8۱ میلیون و 3۰ هزار تن به ارزش 6۰ 
میلیارد و ۱33 میلیون دالر رس��ید که این میزان تجارت 
خارجی به لحاظ ارزش��ی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حدود ۱۰ درصد افزایش افزایش یافته است.  
ت�راز تج�اری کش�ور در پای�ان س�ال ���1402 مثب�ت 

می شود
در این باره س��یدرضا فاطمی امی��ن وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در بیس��ت و ششمین سالروز صادرات اعالم کرد؛ 
با روند فعلی تجارت خارجی، تراز تجاری کش��ور در پایان 
سال آینده مثبت می ش��ود، بنابراین با اعالم این موضوع 
این سوال مطرح است که این مهم چگونه و براساس چه 

زیرساخت ها و ظرفیت هایی حاصل خواهد شد؟ 
���300 اقدام زیرساختی برای توسعه تجارت خارجی

علیرض��ا پیمان پ��اک رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران درباره وضعیت توس��عه تجارت کش��ور و اقدامات و 
راه کارهای قابل پیگیری در دولت س��یزدهم برای جهش 
و تح��ول در ح��وزه صادراتی، می گوید: ای��ن اقدامات در 
دو بخش انجام می ش��ود که یکی از مهمترین بخش ها، 
مانع زدای��ی بوده اس��ت ، بنابراین در رابطه ب��ا مانع زدایی، 
تصمیمات و سیاست هایی که مانع جدی بر سر راه توسعه 
تجارت و صادرات بود را برطرف کردیم و درباره مشکالتی 

که بازگش��ت ارز ایجاد کرده بود با روش های مختلف از 
جمله واردات در مقابل صادرات در همه گروه های کاالیی 
به چند گروه محدود، تس��ریع در اع��اده و کاهش قوانین 

متزاحم توانستیم راه را برای تجار باز کنیم. 
برنامه ریزی برای حضور در بازارهای بکر و نوظهور ���

وی با اش��اره ب��ه برنامه برای حض��ور در بازارهای بکر و 
نوظهور مانند آفریقا، اوراس��یا و جنوب ش��رق آسیا، افزود: 
از ابتدای سال 4۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران آمده اند 
ک��ه این قبیل اقدامات و گفت وگو بین طرف های تجاری 
می تواند زمینه توس��عه همکاری ه��ا را فراهم کند.رئیس 
سازمان توسعه تجارت با اشاره به اقداماتی که در حوزه رفع 
موانع پولی و بانکی و لجستیکی انجام شده، بیان داشت: 
با توافقنامه های تجاری مانند اوراسیا که مغفول مانده بود 

و در دولت س��یزدهم پیگیری و به نتیجه رس��یده است، 
می توان بازارهای جدی��د را با قابلیت رقابت برای کاالی 
ایرانی ایجاد کرد. توافقات تجاری با اندونزی، پاکس��تان، 
ترکیه و س��ایر کش��ورهای دیگر نیز در حال انجام و احیا 
است.پیمان پاک با بیان اینکه 3۰۰ اقدام زیرساختی توسط 
س��ازمان توس��عه تجارت، وزارت صمت و وزارت خارجه 
انجام و پیگیری ش��ده اس��ت، گفت: این اقدامات موجب 
ش��ده تا صادرات کشور در س��ال ۱4۰۰ نسبت به ۱399 

میزان 4۰ درصد رشد داشته باشد.
رشد ���200 درصدی صادرات به آفریقا

امید قالیباف س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز در رابطه با اقدامات دولت برای توس��عه خارجی کشور 
گفت: سیاست دولت سیزدهم تجارت با کشورهای منطقه، 

همسایه و کشورهای عضو پیمان های همکاری شانگهای 
و اتحادی��ه اقتصادی اروپا بوده اس��ت و براس��اس همین 
برنامه  نیز در حال حرکت هس��تیم. با توجه به رشدی که 
در تجارت خارجی کش��ور داشته ایم می توان گفت که از 
سیاست دولت سیزدهم در خصوص تجارت خارجی جواب 
گرفته ای��م. وی افزود: البته درخص��وص تجارت خارجی 
فق��ط به همین حوزه ه��ای تجاری اکتف��ا نکرده ایم و در 
حال ارتباط با کشورهای آفریقایی و سایر بازارها  هستیم 
به طوری صادرات ما به آفریقا ۲۰۰ درصد رش��د داش��ته 
اس��ت و در همین راس��تا 5 رایزن بازرگانی به کشورهای 
آفریقایی فرس��تاده شده و دو مرکز تجاری و دو نمایشگاه 
بین المللی نیز تا پایان سال در دو کشور آفریقایی خواهیم 
داشت. قالیباف بیان داشت: عضویت کامل ایران در پیمان 
همکاری های شانگهای فرصت استفاده از بازارهای عضو 
این پیمان را به ما می دهد ضمن اینکه در تعامالت تجاری 
ما بازارمان را نیز در اختیار این کش��ورها قرار می دهیم؛ در 

مجموع  نگاه ما توسعه بازارهای تجاری است. 
مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای توسعه تجارت  ���

خارجی کشور
بر اس��اس این گزارش از مهمترین اقداماتی که در دولت 
سیزدهم در راستای توسعه تجارت کشور انجام شده است 
می توان به توس��عه روابط تجاری با کشورهای همسو و 
همسایه در منطقه اشاره کرد به طوری که از بهار امسال 
به طور میانگین هر هفته یک هیات تجاری اقتصادی به 
کش��ورهای هدف اعزام و یا از دیگر کشورها به جمهوی 
اسالمی ایران سفر کرده اند. همچنین نهایی شدن موافقت 
نامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا دستاورد مهم دولت 
سیزدهم اس��ت.یکی دیگر از اقدامات بس��یاری مهم در 
دولت سیزدهم نهایی ش��دن موافقت نامه تجارت آزاد با 
کش��ورهای اوراس��یا و انعقاد 8 موافقتنامه و تفاهم نامه با 

کشورهایی همسایه و منطقه بوده است.

میتسوبیشی لنسر، هیوندای النترا، دنا پالس اتوماتیک 
و ب ام و 53۰ چهار خودرویی هستند که در بازار آزاد از 
۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان طی هفته جاری رشد قیمت 
را به واسطه انتشار خبر واردات خودرو تجربه کردند.به 
گزارش بازار،اعالم شرکت های مسئول در امر واردات 
خودرو، ش��وک جدید قیمتی ب��ه محصوالت داخلی و 
واردات��ی در بازار وارد کرده اس��ت. التهاب بازار خودرو 
در کش��ور ناشی از سیاس��ت های صنعتی و اقتصادی 
اشتباهی است که رابطه عرضه و تقاضا را با امر قیمت 
گذاری دس��توری زیر س��وال ب��رد. در دولت دوازدهم 
شاهد ایجاد دیوار مقاومت برای واردات خودرو بودیم، 
اما در دولت سیزدهم هرچند با کم و کاستی های شیوه 
واردات خودرو، دیوار مقاومت فرو ریخته است. وزارت 
صمت هفته گذش��ته برندها و شرکت های واردکننده 
خودرو را معرفی کرد، از زمان معرفی برندهای خودروی 
قیمت محصوالت مونتاژی، وارداتی و تولیدی در بازار 

روند افزایشی را دنبال می کند. اگر ۱۰۰ هزار دستگاه 
خ��ودرو وارداتی به بازار داخل برس��د، تاثیر چندانی در 
کاهش قیمت نداش��ته، ولی می تواند موجب کاهش 
تقاضا کاذب از بازار ش��ود، در ادامه به بررس��ی قیمت 

خودروها در بازار خواهیم پرداخت:
میتسوبیشی 10 میلیون تومان گران شد���

میتسوبیش��ی یک��ی از برندهای ژاپنی خ��وش نام در 
بازارهای جهانی اس��ت، براساس اعالم وزارت صمت 
این برند توس��ط ش��رکت آرین موتور نماینده اس��بق 
محصوالت این خودروساز ژاپنی مجدد به بازار کشور 
ما باز خواهد گشت. اعالم خبر ورود مجدد میتسوبیشی 
به بازار، منجربه گرانی مجدد محصوالت این خودروساز 
ژاپنی در بازار شده است. میتسوبیشی لنسر با پیشرانه 
۱.8 لیتری مجهز به دنده اتوماتیک در ابتدا هفته جاری 
قیم��ت یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان داش��ت. اما 
امروز قیمت این خودرو به یک میلیارد و 4۱۰ میلیون 

تومان رس��یده اس��ت. افزایش بها ۱۰ میلیون تومانی 
نشان از رشد مجدد قیمت این خودرو در بازار دارد.

النترا چرا گران شد؟ ���
محصوالت موج��ود از هیوندای در بازار کش��ور، طی 
روزهای اخیر با افزایش بها حداکثری مواجه شده اند. 
رفتار بازار این مورد را القا می کند که س��ودجویان به 
دنبال نهایت اس��تفاده از فرصت ع��دم واردات خودرو 
به بازار کش��ور هستند که بتوانند سود قابل توجهی را 
کس��ب کنند. زیرا وزارت صمت اع��الم کرده بود که 
هیوندای جز برندهای اس��ت که در زمان آغاز واردات 
می تواند مجدد به کش��ور ما بازگ��ردد. هیوندای النترا 
مدل ۲۰۱8 در ابت��دا هفته جاری با بها یک میلیارد و 
93۰ میلی��ون تومان معامله می ش��د، اما امروز قیمت 
این خودرو به یک میلیارد و 95۰ میلیون تومان رسیده 
است. رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو نشان 
م��ی دهد که در روزهای آینده موج جدید گرانی برای 

کره ای ها در بازار خودرو آغاز می شود.
ب ام و ���100 میلیون گران شد

باتوجه ب��ه اینکه واردات خودروه��ای لوکس و گران 
قیمت احتماال به بازار کش��ور ممن��وع خواهد بود، اما 
محصوالت لوکس و گران قیمت موجود در بازار کشور 
طی روزهای گذش��ته متاثر از خب��ر واردات خودرو، با 
رش��د قیمت قابل توجهی همراه ش��دند. ب ام و 53۰ 
مدل ۲۰۱8 یکی از همین خودروها اس��ت که از ابتدا 
هفته جاری تاکنون با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت 
مواجه ش��ده اس��ت. این خودرو در ابت��دا هفته جاری 
قیمت 7 میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان داشت که امروز 
به بها 7 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان رس��یده اس��ت. 
پارامترهای بازار نش��ان از افزای��ش قیمت این خودرو 
دارند، اما رکود فعلی بازار نش��ان از آن دارد که معامله 
این خودروها در بازار کشور نسبت به ماه های گذشته 

به کمترین میزان خود رسیده است.

واردات خودرو بازار را کنترل می کند؟
موج گرانی ۱0 تا ۱00 میلیون تومانی در بازار خودرو؛

برای بستن پرونده مسکن مهر 23 هزار میلیارد تومان می خواهیم
معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار داشت: 
برای بس��تن پرونده مسکن مهر و اتمام این 
پروژه در شهرهای جدید به ۲3 هزار میلیارد 
توم��ان نی��از داریم.به گ��زارش ایلنا،علیرضا 
جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید درباره آخرین وضعیت پروژه مس��کن 
مهر باقی مانده اظهار داش��ت: در شهرهای 
جدید پروژه های مس��کن مه��ر و اقدام ملی 
مس��کن عقب  ماندگی قابل توجهی داشتند 
به طوریکه که در برخ��ی از پروژه های ملی 
مس��کن شاهد پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ 
درص��د بودیم. وی ادام��ه داد: عالوه بر این، 
پروژه مس��کن مهر با مش��کالتی در حوزه 

زیرس��اخت ها و تاسیس��ات مواجه بودند که 
باید این مشکالت زیرساختی رفع می شدند 
و امکان تحویل واحد با مشکالت زیرساختی 
و تاسیساتی وجود نداش��ت. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی با بیان اینکه امروز با مدیریت 
تامی��ن منابع در ش��هرهای جدی��د به دنبال 
کسری اعتبارات از محل تهاتر هستیم، گفت: 
برای بس��تن پرونده مسکن مهر و اتمام این 
پروژه در شهرهای جدید به ۲3 هزار میلیارد 
تومان نیاز داریم. مدیرعامل ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدید افزود: در دولت س��یزدهم 
طرح اقدام ملی به پروژه نهضت ملی مسکن 
متصل ش��د و در پروژه نهضت ملی مسکن 

در کنار بحث س��اخت مسکن، به دنبال این 
هس��تیم که در زمان تحویل واحد، احداث و 
تحویل زیرساخت ها و رسانه های خدماتی را 
در دس��تور کار داشته باشیم تا متقاضیان هم 
از زیس��ت شخصی و هم زیست اجتماعی با 
کیفیت خوبی برخوردار باشند. جعفری درباره 
میزان مس��کن مهر باقیمانده در ش��هرهای 
جدید اظهار داش��ت: 6۰ هزار واحد مس��کن 
مهر در ش��هرهای جدید باقی مانده بود که 
در طول یکس��ال گذش��ته ۱۰ هزار واحد آن 
را تحویل دادیم و 5۰ هزار واحد مسکن مهر 
باق��ی مانده اما موضوع مهم این اس��ت که 
برخی از واحد های تحویل ش��ده با نواقصی 

مواجه اند که باید این نواقص را برطرف کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه از 5۰ هزار واحد مس��کن 
مهر باقی مانده 4۰ هزار واحد مربوط به شهر 
جدید پردیس بوده  است، گفت: تالش بر این 
است که تا پایان سال ۲۰ هزار واحد مسکن 
مه��ر باقی مانده از پردیس را تا پایان س��ال 
تحویل دهیم و از این رو به اعتبارات از محل 
صندوق ملی مسکن نیازمندیم . معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی افزود: البته ساخت حدود 3 
هزار مسکن مهر در پردیس در سال 98 آغاز 
شده که این تعداد واحد از عقب ماندگی قابل 
توجهی مواجه هستند.جعفری درباره اجرای 
گام دوم نهضت ملی مس��کن در شهرهای 

جدید گفت: گام اول را با س��اخت ۱۰۰ هزار 
واحد مس��کونی آغاز کرده ای��م که در بحث 
آماده س��ازی زمین به پیش��رفت بیش از 6۰ 
درصد و در بخش ساخت مسکن هم در گام 
اول به پیشرفت فیزیکی بیش از  ۱۰ درصد 
رس��یده ایم و روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه هم 
علمیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد در قالب گام 
دوم را آغاز کردیم. باید توجه داشت که پروژه 
نهضت ملی مس��کن پروژه متقاضی محور 
است و براساس شرایط متقاضی و اینکه چه 
تعداد به مرحله افتتاح حس��اب برای دریافت 
تسهیالت رس��یده اند، واحدها به مرحله اجرا 

می رسند.
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بانک و بيمه

پیام تبریک به مناسبت نوزدهمین 
سالروز تاسیس بیمه ملت

    سرپرست مدیریت عامل شرکت بیمه ملت، 
در پیامی فرارسیدن نوزدهمین سالروز تاسیس 
ش��رکت را تبریک گفت. به گزارش کیوسک 
خبر به نقل از پایگاه اطالع رسانی شرکت بیمه 
ملت، متن کامل پیام علیرضا یزدان دوست به 
این شرح است: همکاران ارجمند، شبکه محترم 
فروش و س��هامداران گرامی ام��روز دوازدهم 
آبان م��اه، نوزدهمین س��الروز تاس��یس بیمه 
ملت، از ش��رکت های معتبر و شناخته شده در 
صنعت بیمه اس��ت که با استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی های همکاران پرتالش و ش��بکه 
فروش پرتوان، همواره در جهت توسعه و رونق 
اقتصادی کشور گام برمی دارد. اکنون خدمات با 
کیفیت شرکت بیمه ملت بر همه بیمه شدگان 
و به خصوص بازنشس��تگان گرامی کشوری 
آشکار اس��ت و اهدافی که سهامداران محترم 
و هیئت مدیره ش��رکت برای موفقیت های روز 
افزون در نظر دارند، عالوه بر حفظ توانمندی-
 های موجود، بر تقویت آن ها و کسب توانایی  های 
بیش��تر در ابعاد مختلف تکیه دارد که این مهم 
با راهکارهای هیئت مدیره هماهنگ و آگاه به 
علم اقتصاد و دانش بیمه، میس��ر خواهد شد.  
شرکت نام آش��نای بیمه ملت به فضل الهی، 
قدم های بزرگی در مسیر پیشبرد امور برداشته 
و به دس��تاوردهای ارزشمندی رسیده که از آن 
جمله می توان کسب سطح یک توانگری مالی، 
شفاف تر شدن صورت های مالی، به روز شدن 
پرداخت خسارت ها و تکریم بیمه گزاران عزیز 
اشاره کرد. بر خود الزم می دانم ضمن تبریک و 
گرامیداشت سالروز تاسیس بیمه ملت از اعضای 
محترم هیئت مدیره و س��هامداران، کارکنان 
خدوم و زحمتکش، ش��بکه ف��روش توانمند و 
مشتریان وفادار که همراه خانواده بزرگ بیمه 
ملت هستند، تش��کر کرده و امیدوارم بار دیگر 
هم��ه ذینفعان خود را ب��ا رکوردهایی جدید در 
حوزه بیمه گری شگفت زده کنیم و نوید بخش 

روزهای خوش در ادامه مسیر باشیم.

استقبال از طرح پرداخت حقوق بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

مدی��ر کل ام��ور اداری و مال��ی اس��تانداری 
مرکزی، ضمن برش��مردن مزای��ای طرح های 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در شبکه بانکی 
کش��ور، طرح پرداخت حقوق را نقطه عطفی در 
ارائه خدمات بانکی دانس��ت. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران »عظیم 
حس��ین آبادی« مدیر ش��عب بانک در اس��تان 
مرکزی با »س��ید مجتبی آل یاس��ین« معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی، برای 
گس��ترش همکاری ها دیدار کرد. در این دیدار 
»حسین آبادی« به تشریح فعالیت های بانک و 
توضیح طرح های اعتباری جدید بانک پرداخت 
که طرح مهریار )تمرکز حقوق و دستمزد پرسنل( 
مورد توجه حاضرین در جلس��ه قرار گرفت. در 
ادامه این جلس��ه »محس��ن اکبری« مدیر کل 
امور اداری و مالی اس��تانداری، ضمن برشمردن 
مزایای طرح های بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در ش��بکه بانکی کشور، طرح پرداخت حقوق را 

نقطه عطفی در ارائه خدمات بانکی دانست.

پنجاه و دومین شماره نشریه ارتباط 
ایران زمین منتشر شد

بانک ایران زمین در مقام بانکی پیشرو در حوزه 
عمل به مسئولیت های اجتماعی سازمانی، بیش 
ازپیش بر این امر تأکید می کند که در ش��رایط 
کنونی کش��ور، اجرای مطلوب این مهم، بسیار 
ضروری و حیاتی اس��ت و این نهاد مالی آن را 
فرصتی مغتنم در مس��یر بهبود ش��رایط اقشار 
آس��یب پذیر می داند.در این ش��ماره از نشریه 
می خوانیم:* سخن سردبیر: عمل به مسؤولیت 
اجتماعی از سوی بانک ها می تواند تعیین کننده 
باش��د* دیدار مدیران ارش��د بانک با کارکنان 
ش��عب استان های خراس��ان رضوی و شمالی 
* مدیر امور توس��عه سرمایه انسانی: اعتماد به 
نیروی جوان، اولویت بانک در حوزه منابع انسانی 
است* مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست: 
تالش ما ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات 
به مش��تریان اس��ت * مصاحبه ب��ا همکاران 
موفق در ش��عب س��تارخان تهران و هرس��ین 
کرمانشاهگزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، 
گفتگ��و و مصاحبه با مدیران موف��ق، فناوری، 
بانک های جهانی، دانس��تنی، ایران شناس��ی، 
فرایند، سالمت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی 
با نحوه کاشت و پرورش گیاهان از دیگر قسمت 

های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

اخبار

مراس��م معارف��ه و تودی��ع س��ید مجتبی 
قدس��ی سرپرس��ت جدید اداره کل روابط 
عمومی و مهدی س��وهانیان رئیس اسبق 

ای��ن اداره کل، با حضور مدیر عامل بانک 
ملی ایران،اعضای هی��ات مدیره و هیات 
عامل، برگزار شد. دکتر محمد رضا فرزین 
در این مراس��م ضمن تقدی��ر از عملکرد 
عمومی،پل  سوهانیان،گفت:روابط  مهدی 
ارتباطی بانک با مش��تریان است بنابراین 
تقوی��ت عملکرد رواب��ط عمومی منجر به 

بهبود رابطه بانک با مش��تریان می شود. 
وی افزود:روابط عمومی به دلیل ارتباط با 
رس��انه ها،نقش موثری در ساختن تصویر 
و درک عموم جامع��ه از بانک ملی ایران 
دارد. مدی��ر عامل بان��ک ملی ایران تاکید 
کرد:پرداختن به ایده های نو و جذاب برای 
مخاطبان،بی��ان برنامه ها و عملکرد بانک 

به بهترین نح��و و انعکاس مطلوب آن به 
جامعه،از اهمیت بسزایی برخوردار است.

س��ید مجتبی قدسی سرپرست جدید اداره 
کل رواب��ط عموم��ی نیز در این مراس��م 
گفت:یک��ی از امتیازات بان��ک ملی ایران 
برخ��وداری از نیروی انس��انی با تجربه و 
متعهد به بانک است؛با چنین پشتوانه ای 

می توان کارهای بزرگی را به ثمر رساند.
وی افزود:بانک ملی ایران نقش پیشرویی 
در نظ��ام بانکی دارد،از ای��ن رو اداره کل 
روابط عمومی این بانک باید بتواند بهترین 
عملکرد را در ارتباط موثر با افکار عمومی 
و ارائه درس��ت و امانتداران��ه اخبار به آنها 

داشته باشد

معارفه سرپرست جدید روابط عمومی بانک ملی

در نشستی با حضور مدیرعامل  بانک انجام شد؛ 

    در نشس��تی با حضور مدیرعامل، رییس و اعضای هیئت مدیره و جمعی 
از معاون��ان و مدیران بان��ک، از عوامل اجرایی بانک در نمایش��گاه کیش 
اینوکس ۲۰۲۲ قدردانی ش��د.به گزارش روابط عموم��ی بانک دی؛ در این 
نشست علیرضا قیطاس��ی، مدیرعامل، ضمن ابراز خرسندی از کسب رتبه 
برتر نمایش��گاه گفت: هدف ابتدایی از حضور در این نمایش��گاه، ارائه یک 
تصویر منس��جم و حرفه ای از برند بانک و گ��روه مالی دی و تالش برای 
کس��ب رتبه برتر این رویداد بود که با رفتار حرفه ای همکاران در مدیریت 
غرفه محقق ش��د. وی ادامه داد: اما مهمترین هدف بانک و گروه مالی در 
این رویداد نتیجه گرایی و تأثیر آن در منابع مالی بانک اس��ت که با همت 
جمعی و رویک��رد حرفه ای همکاران و پیگیری های به عمل آمده ش��اهد 
اثربخشی اقدامات صورت گرفته در این نمایشگاه و جذب مشتریان شرکتی 
بزرگ هستیم. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شعب بتوانند با استفاده از 
دستاوردهای این نمایشگاه در مذاکره با مشتریان کالن بیش از پیش تالش 
کنند. در ادامه این نشست سیدمحمود احمدی، رییس هیئت مدیره، ضمن 
قدردانی از عوامل اجرایی نمایشگاه، نهادسازی و تشکیل تیم های کاری را 
دو رکن اصلی در مدیریت موفق در یک سازمان عنوان کرد و افزود: در دوره 

مدیریت فعلی بانک تالش برای نهادس��ازی و به کارگیری نیروها در قالب 
کار تیمی بیش از پیش دنبال ش��ده اس��ت که یکی از نمودهای آن حضور 
حرفه ای، هدفمند و منسجم در رویداد کیش اینوکس بود. وی تصریح کرد: 
امیدوارم با بلوغ ایجاد شده در بانک شاهد استمرار موفقیت ها در مسیر تحقق 
اهداف باشیم. فریدون رشیدی، عضو هیئت مدیره، نیز در این نشست ضمن 
قدردان��ی از حمایت و اعتماد مدیرعامل و س��ایر اعضای هیئت مدیره برای 

حضور بانک در این نمایش��گاه گفت: حضور در رویداد کیش اینوکس یک 
زمینه و ابزاری برای ارائه قابلیت های بانک و گروه مالی دی و جلب توجه 
مش��تریان بود اما حفظ تصویر ارائه شده از برند در ذهن مشتریان شرکتی 
و بهره برداری از دس��تاوردهای این نمایشگاه بسیار حیاتی و ارزشمند است. 
امیرعباس هاشمی نژاد، نایب رییس هیئت مدیره، نیز در ادامه این نشست با 
تش��ریح اقدامات انجام شده برای حضور در این نمایشگاه گفت: حضور در 
این نمایش��گاه تجربه ارزش��مندی برای بانک بود که نشان داد با همدلی، 
حمایت و انس��جام می توان گوی سبقت را از رقبای نظام بانکی ربود. وی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار هدف بانک در این نمایشگاه شرکتهای 
سرمایه گذاری، تأمین مالی و کارگزاری ها بودند، امروز نگاه استراتژیک ویژه 
به این دسته از مشتریان از ضرورت های بانک و گروه مالی دی است. وی 
در پایان خاطر نش��ان کرد: امیدوارم با حمایت هیئت مدیره بتوانیم ش��اهد 
استمرار دستاوردهای نمایشگاه و جذب مشتریان شرکتی بزرگ باشیم. در 
ادامه این نشست بهروز گلناریان، مدیر اجرایی غرفه بانک دی در نمایشگاه 
و فرشید عبادی، مدیر روابط عمومی، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده 

پیش، حین و پس از برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ پرداختند.

قدردانی هیئت مدیره از عوامل اجرایی بانک دی در نمایشگاه کیش اینوکس 

هدایت تعاونگران و کارآفرینان برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی 
 سرپرس��ت بانک توس��عه تع��اون هدایت 
تعاونگ��ران و کارآفرین��ان ب��رای دریافت 
تس��هیالت اش��تغال زایی را حائ��ز اهمیت 

دانست.
محم��د ش��یخ حس��ینی سرپرس��ت بانک 
توسعه تعاون در نشس��ت سراسری زیست 
بوم ملی اش��تغال در مش��هد مقدس اظهار 
داش��ت: اطالع رس��انی و هدایت تعاونگران 
و کارآفرینان برای بهره مندی از تسهیالت 

اشتغال زایی بسیار مهم است.
وی افزود: در شرایطی که تمایل به دریافت 
تس��هیالت در همه بخش ه��ای اقتصادی 

افزای��ش یافته اس��ت، اولویت دهی ش��بکه 
بانکی به واحدهای تولیدی و تعاونی اهمیت 

ویژه ای یافته است.
شیخ حسینی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون 
در پرداخ��ت تس��هیالت موض��وع بند الف 
تبصره ۱8، بی��ش از 9۰ درصد پرونده های 
معرف��ی ش��دگان از س��وی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و بی��ش از 8۰ درص��د 
معرفی شدگان از س��وی وزارت کشاورزی 
را پرداخت نموده است و در معرفی شدگان 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 
7۰ درصد پرداخت ش��ده است و هدف مهم 

ما پرداخت صددرصدی پرونده های ارجاعی 
از سوی این وزارتخانه است.

سرپرس��ت بانک توسعه تعاون تصریح کرد: 
این بانک توس��عه ای باالترین سطح تعامل 
را ب��ا معاونت ه��ای س��تادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اعمال داش��ته اس��ت و 
مهمترین دستاورد این همکاری می تواند در 
پیشبرد اهداف دولت و وزارتخانه در موضوع 

مهم اشتغال باشد.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: بنا به تجارب 
اثبات ش��ده است موضوع اش��تغال صرفاً با 
اعط��ای تس��هیالت محق��ق نمی گ��ردد و 

شرایط مساعد و زیرساخت های متعدد برای 
افزایش آمار کمی و کیفی اشتغال در سطح 

کشور مورد نیاز است.
وی یادآور ش��د: سهم تعاونگران از مجموع 
تس��هیالت اش��تغال زایی ش��بکه بانکی به 
نس��بت پایین است و بس��یار مهم است که 
س��هم بخش تعاون از تسهیالت مناسبی از 
جمله بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه و دور 
جدید تسهیالت اش��تغال پایدار روستایی و 

عشایری افزایش یابد.
سرپرست بانک توس��عه تعاون گفت: سهم 
ب��ازار پول و ب��ازار س��رمایه در تامین مالی 

بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی نیاز اس��ت 
به تعادل برس��د و با کم ش��دن بار سنگین 
شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، بانک ها 
با برنامه ریزی بهتر و تمرکز بیش��تر به ارائه 

خدمات بهینه می پردازند.
ش��یخ حس��ینی ادامه داد: تکالی��ف ابالغی 
به بانک ها به ویژه بانک توس��عه تعاون در 
برخی م��وارد بین 5 ت��ا ۱۰ درصد افزایش 
یافته اس��ت و در س��ال جاری این بانک در 
ارائ��ه تس��هیالت خرید تضمین��ی گندم به 
می��زان ۱7 هزار میلی��ارد ریال نقش آفرینی 

نموده است.

اخبار

رویکردها به شخصیت و شعر حافظ در 
سده  اخیر نقد و بررسی می شود

نشس��ت هفتگی شهرکتاب سه شنبه ۱7 آبان 
به سخنرانی محسن معینی در موضوع نقد و 
بررس��ی رویکردها به شخصیت و شعر حافظ 
در س��ده  اخیر اختص��اص دارد. ب��ه گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، در صد س��ال اخیر یگانه 
شاعر ایران که دیوانش بیش از دیگر شاعران 
تصحیح و چاپ ش��ده و درباره اش بیش��ترین 
پژوهش ها انجام ش��ده ش��مس الدین محمد 
حافظ ش��یرازی اس��ت. با این همه هر چه به 
تعداد این پژوهش ها افزوده ش��ده، این شاعر 
پرده نشین، کمتر رخ از نقاب خویش برداشته 
و درعین حال محبوبیت او بیشتر شده و البته 
هرکس خویش را در آیینه او دیده اس��ت و از 
ظن خود یار او شده است. از ۱3۰۰ خورشیدی 
به این سو پژوهش های بسیاری درباره دیوان 
و ش��خصیت این ش��اعر ملی ایران شده و از 
نظرگاه ه��ا و رویکرده��ای مختلف ب��ه او و 
شعرش توجه شده است. عمده ترین رویکردها 
ب��ه حاف��ظ و ش��عر او عبارت ان��د از: رویکرد 

متن شناختی، معناشناختی و ادبی، دینی.

مردم به بقاع متبرکه اعتماد و یقین دارند
رییس س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور 
گفت: امام��زادگان و بق��اع متبرکه به قطب 
بزرگ فرهنگی کشور تبدیل شده اند و مردم 
به بقاع متبرکه اعتماد و یقین دارند. به گزارش 
ایرانیان«، حجت االسالم سیدمهدی  »عصر 
خاموشی در هشتمین مرحله رزمایش کشوری 
یار دوازدهم که به میزبانی اس��تان تهران در 
محل امامزادگان جعفر و حمیده خاتون )ع( باغ 
فیض تهران برگزار ش��د اظهار داشت: اکنون 
در هشت هزار نقطه کشور امامزاده داریم که 
این امامزادگان تبدیل به قطب فرهنگی کشور 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه انسان برای 
رسیدن کمال نیازمند دو بال عبودیت حق و 
کمک به دیگران است و این دو بال انسان را 
بهشتی می کند اضافه کرد: وظیفه ما انسان ها 
این است که برای همنوع دردمند و اهل خیر، 
هم به صورت علنی و هم به صورت مخفیانه 
کمک یار باش��یم. رییس س��ازمان اوقاف و 
امور خیریه کش��ور گفت: بیش از 8۰ درصد 
کمک های انجام شده در جهت دستگیری از 

نیازمندان توسط مردم صورت گرفته است.

خدا چه کسانی را به صورت خوک و میمون مسخ کرد؟اخبار
صحیفه سجادیه کتابی حاوی 54 دعا از امام سجاد )ع( است. این کتاب پس 
از قرآن و نهج البالغه مهم ترین میراث مکتوب شیعه به حساب می آید و به 
نام های خواهر قرآن و »انجیل اهل بیت« نیز مش��هور است. صحیفه مانند 
قرآن و نهج البالغه از نظر فصاحت و بالغت مورد توجه قرار گرفته است. امام 
س��جاد )ع( بسیاری از معارف دینی را در دعاهای خود بیان می کند. صحیفه 
س��جادیه تنها ش��امل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه وی نیست، 
بلکه مجموعه ای مش��تمل بر بسیاری از علوم و معارف اسالمی است که در 
آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و پاره ای از قوانین طبیعی و 
احکام ش��رعی در قالب دعا بیان شده است. در بخش ارتباط با خداوند طبق 
مقتضای زمان های مختلف و احوال گوناگون دعاهایی بیان شده است، برخی 
دعاهای آن به صورت س��االنه، همچون دع��ای عرفه و وداع ماه رمضان، و 
برخ��ی ماهانه، مانند دعای دیدن ه��الل، و برخی هفتگی و برخی برای هر 
ش��بانه روز قرار داده ش��ده اس��ت. دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه از 
دعاهای مأثور از امام س��جاد )ع( که آن را می خواند. امام س��جاد )ع( در این 
دعا وظایف مؤمن واقعی را بیان می کند و از خدا درخواس��ت دارد که از ش��ّر 
شیطان در امان باشد. حضرت زین العابدین در ابتدای این دعا، خدا را به دلیل 
دادن مقام ش��کر به بندگان س��پاس گزار است و از خدا درخواست پاک شدن 
گناهان و رس��یدن ب��ه مقام صالحان را دارد. آنچه پی��ش رو دارید گزیده ای 
از س��خنان آیت اهلّل مصباح یزدی در دفتر مقام معظم رهبری اس��ت که در 
سال 87 ایراد شده است. قسمت بیست و هفتم آن را با هم می خوانیم: امام 
س��جاد )ع( پس از درخواس��ت توفیق عبادت و اطاعت، از خداوند می خواهند 

تا آن چه ما در این ماه خواس��تیم در س��ایر ماه ها نیز برای ما مقدر فرموده و 
توفیق دهد که همه نعمت های این ماه را در ماه های دیگر نیز داشته باشیم. 
سپس می خواهد در این ماه به ما توفیق دهد تا از صالحین، و بندگان خوبی 
باشیم که در آیات کریمه قرآن مورد ستایش قرار گرفته اند. در ادامه سه آیه 
ُهوِر َو الَأْیَّاِم َکَذلَِک  از قرآن را ذکر می فرمایند. »اللَُّهمَّ َو اْجَعلَْنا ِفی َس��ائِِر الشُّ
ْرتََنا«؛ خدایا س��ایر ماه ه��ا و روزها و تا زمانی که به ما عمر می دهی را  َما َعمَّ
آنچن��ان قرار بده تا همچون ماه مبارک رمضان موفق به عبادت تو باش��یم. 
الِِحیَن«؛ و ما را از بندگان صالح قرار بده. بندگان  »َو اْجَعلَْن��ا ِمْن ِعَباِدَک الصَّ
صالحی که ویژگی هایی که در آیات سوره مؤمنون آمده را دارا هستند: »الَِّذیَن 

َیِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفیها خالُِدوَن«؛ این فراز از دعا، آیه یازده س��وره مؤمنون 
اس��ت، »َقْد أَْفلََح الُْمؤِمُنوَن * الَِّذیَن ُهْم ِفی َصالتِِهْم خاِش��ُعوَن« و سپس به 
چندی��ن ویژگی دیگ��ر همچون زکات و رعایت عفت دام��ن و عفت زبان و 
رعایت اوقات نماز اشاره نموده و در ادامه می فرماید: »أُولئَِک ُهُم الْواِرُثوَن * 
الَِّذیَن َیِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفیها خالُِدوَن«. پس از آن به آیه 6۰ و 6۱ از سوره 
مؤمنون اش��اره کرده و در بیان وصف بندگان شایسته خدا، می گوید »الَِّذیَن 
ُهْم ِمْن َخْش��َیِۀ َربِِّهْم ُمْشِفُقوَن« 3؛ و پس از آن می فرماید: »َو الَِّذیَن ُیؤُتوَن 
م��ا آتَْوا َو ُقُلوبُُهْم َوِجلٌَۀ أَنَُّهْم إِلی َربِِّهْم راِجُعونَُأولئَِک ُیس��اِرُعوَن ِفی الَْخْیراِت 
َو ُهْم لَها س��ابُِقوَن«. در بعضی روایات جنت ف��ردوس از عالی ترین درجات 
بهش��ت نام برده ش��ده اس��ت. این آیات تصریح می کند که جنت فردوس، 
ارث صالحان و کس��انی است که در کار خیر سبقت می گیرند و از »عباد اهلّل 
الصالحین«؛ باشند. عاقبت و سرانجام چنین کسانی این است که به فردوس 
وارد ش��وند و در آن جا »خالد«؛ و جاودانه خواهند بود. در این عالم صالحان 
چه ویژگی هایی دارند؟ مهم ترین ویژگی آنان این اس��ت که »َو الَِّذیَن ُیؤُتوَن 
ما آتَْوا َو ُقُلوبُُهْم َوِجلٌَۀ أَنَُّهْم إِلی َربِِّهْم راِجُعوَن«؛ درباره تفس��یر این آیه گفته 
ش��ده که منظور از »ایتاء«؛ در آیه »ُیؤُتوَن ما آتَْوا«؛ آن اس��ت که مؤمنان و 
صالحان کاری را انجام داده یا چیزی را در راه خدا می دهند. یک وجه تفسیر 
این آیه این اس��ت که منظور از آیه »ایتاء زکات«؛ و »ایتاء صدقات«؛ است؛ 
یعنی صالحان اموالی را در راه خدا می دهند، »َو ُقُلوبُُهْم َوِجلٌَۀ أَنَُّهْم إِلی َربِِّهْم 
راِجُعوَن«؛ در عین حال نگران این هستند که بازگشت آنها به سوی خداست 

و سرانجام آنان چه خواهد شد. 

فرهنگی

آگهی فقدان سند مالکیت خانم محبوبه عبدالرحیمی به استناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی 
دفترخانه ش��ماره ۲3 س��منان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت سه دانگ از پالک ۲/۱۰۱6 واقعدر بخش ۱ 
س��منان به ش��ماره دفتر امالک الکترونیکی ۱396۲۰3۲۲9۰۲۱۰۱۱8۰6 به شماره چاپی ۱88898 سری ب سال 
96 به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد 
مالکیت مذکور نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور 
و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
اقدام خواهد شد )ضمنا پالک فوق طبق شماره سند ۱۲4۱3۲ مورخ ۱39۲/۰9/۲8 در رهن بانک مسکن می باشد( 

روانبخبش قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
شناسه ۱4۰5473

) اگه��ی قان��ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می ( به دس��تور م��واد او 3 قانون 
تعیی��ن تکلی��ف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب  ۱39۰/9/۲۰ و برابر رای ش��ماره 
و۱4۰۱6۰3۱۰۰۱3۰۰9645مورخ ۱4۰۱/6/۱5 هیات  قانون تعیین تکلیف  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی  چمس��تان  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم احمد محمودی      فرزند اس��معیل    
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲8۱/3۰  مترمربع  به شماره پالک ۱۱99فرعی از 
33 اصلی واقع در قریه کرد آباد بخش ۱۱خریداری شده از خانم طاهره زلفی    مالک رسمی محرز گردیده است 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در 
ش��هرها منتش��ر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت. اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض به گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف ۱4۰4389
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱4۰۱/8/۱4 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱4۰۱/8/۲8

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان عین اله  تیموری

آ گهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می آگهی  موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی: برابر رای شماره ۱4۰۱6۰3۱۰۰۰6۰۰7۱۰9 مورخ ۱4۰۱/6/۲۲ هیات  اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضی بنام ارس��الن خواجه حس��ینی    در ششدانگ زمین با بنای احداثی بمساحت ۲6۰ مترمربع 
به پالک ۱57فرعی از از ۱5 - اصلی واقع درزرین کال علیا مازندران بخش 5 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز در روزنامه سراس��ری ومحلی آگهی می گردد در صورتی 
که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/7/3۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/8/۱4 م الف ۱3939۰8
علی سعادتی سرپرست ثبت و اسناد و امالک شهرستان نور

اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی قائم ش��هر نظر به 
دستور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱39۰/9/۲۰ ،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالک 
متقاضیان واقع در قریه چهر مزرعه  پالک 67 اصلی  بخش ۱6 833فرعی بنام اقای مسعود فالح صنمی   نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بناشده است به مساحت ۱87/88 متر مربع خریداری مع الواسطه از 
اقای بهزاد امین زاده   مالک رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی 
اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م الف ۱39758۱
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱4۰۱/7/3۰ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/8/۱4

یونس قصابی  اداره ثبت اسنادوامالک قائمشهر
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

زباله دان تاریخ صهیونیسم، مفسدی بدتر از »نتانیاهو« ندارد
شهرک نش��ینان صهیونیس��ت بار دیگر »بنیامین نتانیاهو« را به قدرت بازگردانند و تصور می کنند که تنها او 
می تواند در رژیم مفسد تل آویو، به ترس ها و ناامنی های آنها پاسخ دهد؛ در حالی که او روی همین نگرانی ها 
موج سواری می کند. وبگاه شبکه »المیادین« در گزارشی به تحلیل نتایج انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی 
پرداخته و دالیل گرایش شهرک نشینان به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر پیشین کابینه تل آویو را بررسی کرده 
است. نویسنده این گزارش تحلیلی بعد از اشاره به فسادهای گسترده نتانیاهو و دروغ های رسانه اش، گریزی به 
مسئله »کاریزمای رهبری« او داشته و تاکید می کند که نخست وزیر تل آویو با موج سواری بر تهدیدات و ناامنی 
اشغالگران صهیونیست، سعی دارد تا خودش را در قدرت نگه دارد. در ادامه مشروح این گزارش را می خوانیم: 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق و شاید بعدی رژیم صهیونیستی، پس از ترک پست نخست وزیری، زمینی 
سوخته را پشت سر خود جا گذاشت. اظهارات و رفتارهای او باعث وخامت تنش ها در گفتمان عمومی در بین 
اسرائیلی ها و افزایش تحریک و تفرقه در میان بخش های بزرگ شهرک نشینان شد؛ او حتی تالش کرد کسانی 
را که با او موافق نبودند، از جمله رسانه ها و روزنامه نگاران بدنام کند. او همچنین سعی کرد همه کسانی را که 
با او مخالف بودند ساکت کرده و از آن ها مشروعیت زدایی کند؛ نتانیاهو جمع اشغالگران را بین »ما« و »آنها« 
)یعنی همه کسانی که با او مخالف بودند( تقسیم کرد. او در این بین حتی نزدیکان و دوستان خود را نیز موزد 
حمله قرار می داد. نتانیاهو بودجه عمومی تل آویو را تابعی از نیازهای شخصی خود قرار داد و به مقاماتی که برای 
محافظت از »منافع عمومی« منصوب کرده بود، به دلیل جرات انتقاد از او و حمایت از تحقیقات علیه او حمله 
کرد. او ده ها وعده و قول به دوستان و رقبای خود داد و هرگز به هیچ یک از آن ها عمل نکرد؛ به همیت خاطر 
جای تعجب نیست که اکثر سیاسیون اسرائیلی دیگر هرگز به وعده های او ایمان نمی آورند. او حتی زمانی که 
در مقام رهبری معارضان حضور داشت به این رفتار ادامه داد؛ گروهی از اعضای کنست و اعضای حزب لیکود 
به تش��ویق او ادامه دادند و طرفداران و حامیان مس��یر او را دنبال کردند تا گفتمان و نظام سیاس��ی تل آویو را 
بیشتر آلوده کنند. به گفته برخی از مخالفان، »نتانیاهو قواعد فاسدی را وارد سیاست اسرائیل کرده است که نظام 
سیاس��ی تل آویو برای رهایی از آن ها باید س��خت تالش کند«. نتانیاهو مالحظات شخصی خود را مطرح کرد 
و در طول س��ال های نخست وزیری اش ثابت کرد که »برای همه محدودیت هایی اعمال می کند« و نیازهای 
رژیم را به نفع خود حذف می کند. نتانیاهو برای اینکه بتواند در قدرت بماند در عرض 3 سال »اسرائیل« را به 
برگزاری 5 دوره انتخاباتی کشاند و در تمام مدت به گفتمان تنش زای خود دامن زده و وضعیت رژیم را آلوده تر 
کرده است. او دوست و پسرخوانده اش »نفتالی بنت« نخست وزیر قبلی تل آویو را متهم کرد که به »پارانوئید« 
میل نامحدود به قدرت مبتالس��ت و »آمادگی دارد تا کش��ور را بفروشد«. قبل از تشکیل کابینه کنونی، لیکود 
و اعضای لیکود در حالت خش��م علیه بنت به کارزار رقابت رفتند و فعاالن جناح راس��ت بر اعضای راستگرای 
کنست فشار آوردند. آن ها تظاهراتی را در مقابل خانه های بنت، آیلت شاکد، نیر اورباخ و عیدت سیلمان ترتیب 
دادند تا آن ها را مجبور به پیوستن به کابینه جدید کنند. در همین حین، حمالت نتانیاهو علیه رسانه ها گسترش 
یافت و او به حمالتش علیه منتقدان ادامه داد؛ به استثنای رسانه های راست گرا که اغلب با او شوخی می کردند 
و بیش��تر با او مصاحبه می کردند. او در طول این س��ال ها سعی در دخالت و نفوذ در رسانه های مختلف داشت. 
امروز پس از نتایج بیست و پنجمین دور انتخابات کنست اشغالگران، بنیامین نتانیاهو پس از ۱۲ سال متوالی به 
عنوان نخست وزیر باز خواهد گشت. حاال این سوال مطرح است که پدیده »بی بییسم« یا »بی بی یازم« )نسبت 
به بی بی نتانیاهو( چگونه در گفتمان عمومی اسرائیلی ها، در میان وزرا و اعضای کنست در حزب لیکود و جناح 
راست، رشد کرد و ریشه دواند؟ یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید: سطل زباله تاریخ پر از آدم های 
بی بدیل اس��ت. با این وجود، روزنامه های عبری زبان و رسانه های آن بارها این پیام را منتشر کرده اند که: »در 
این زمان خاص« هیچ جایگزینی برای بنیامین نتانیاهو وجود ندارد، پس راز »کاریزمای« بی بی در رویارویی با 
مخالفانش چیست؟ و او )به جای دیگران( چه چیزی می تواند به اسرائیلی ها ارائه دهد؟ اخیراً خواندن روزنامه یا 
تماشای تلویزیون بدون شنیدن نظر برخی از مفسرانی که می کوشند افکار عمومی اسرائیل را متقاعد کنند که 
»در حال حاضر هیچ جایگزینی برای نتانیاهو وجود ندارد« دشوار شده است. از سوی دیگر »هیچ کس در بین 
اپوزیسیون به او به عنوان یک رهبر نگاه نمی کند«. برخی از اسرائیلی ها استدالل می کنند که ایدئولوژی چپ 
میانه برای اکثریت اسرائیلی ها غیرقابل قبول است؛ در حالی که برخی دیگر به »کاریزمای« نتانیاهو به عنوان 
نخست  وزیر اشاره می کنند، برخالف پوچ بودن یائیر الپید و نرمی بنی گانتز. »ماکس وبر« جامعه شناس آلمانی، 
»کاریزما« را به معنای امروزی این گونه تعریف می کند: »رهبر کاریزماتیک فردی اس��ت که ش��نوندگانش به 
دلیل فضیلت خاصی که فکر می کنند دارد، برایشان مورد احترام است. قداست الهی یا توانایی رهبری فوق العاده 
که توضیح آن با کلمات دشوار است؛ اما در عمل کاریزما یک صفت »متقابل« است، یعنی تعاملی است بین 

رهبر و مخاطبانش. 

مهار نوعی پروتئین باعث افزایش ظرفیت 
رشد سلول ها می شود

سلول های بنیادی جنینی انسان، با توجه به این مهم 
که توان تمایز به انواع س��لول های بدن انسان را دارند، 
ابزار مناسبی برای مطالعه مراحل ابتدائی تکوین جنین 
انسان و تمایز سلول های آن محسوب می شوند. عالوه 
بر این می ت��وان از توانایی این س��لول ها برای درمان 
طیف وس��یعی از بیماریها با روش سلول درمانی سود 
جس��ت. اما برای دستیابی به این امکان، درک درستی 
از چگونگی عملکرد این سلول ها و شناخت مسیرهای 
پیام رسان درگیر در پرتوانی و تمایز آنان ضروی است. 
 p38 از این رو با هدف شناخت اثر مهار پروتئین کیناز
در تمای��ز س��لول های بنیادی پرتوان جنینی انس��ان، 
محققان کشور طی پژوهشی به مهار پروتئین مذکور در 
سلول های بنیادی پرتوان جنینی در غیاب فاکتور رشد 
فیبروبالستی پرداختند. نتایج این پژوهش که در نشریه 
 Biochemical and Biophysical بین المللی
Research Communications انتشار یافته 
اس��ت، نش��ان داد، مهار پروتئین کیناز p38 منجر به 
افزایش ظرفیت رشد سلول ها می شود. همچنین بررسی 
بیان ژن ها نش��ان داد که مه��ار پروتئین مذکور باعث 
 ,OCT4( افزای��ش بیان ژن های مربوط ب��ه پرتوانی
 ,KLF5  ,KLF۲  ,NANOG, DPPA3
TBX3( می شود. عالوه بر این نشان داده شد پس از 
مهار پروتئین کیناز p38 تمایز خود به خودی سلول های 
پرتوان جنینی انسان منجر به تولید سلول های اندودرمی 

)داخلی ترین الیه جنین انسان( خواهد شد.

راهپيمايی 13 آبان در تهران عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )209(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم 
لْنِي بِااِلْهتَِماِم َعْن  اهلل الرحمن الرحیم َو اَل تَْش��غَ
تََعاُه��ِد ُفُروِضَک، َو اْس��تِْعَماِل ُس��نَّتَِک. و مرا به 
خاطر غمگینی و حزن و اندوه، از رعایت واجباتت 
و به کار گرفتن مس��تحباتت ب��از مدار. کمال در 

انج��ام واجبات و اهتمام به مس��تحبات اس��ت. 
مش��کالت مهمترین مانع برای ترک واجبات و 
مستحبات است. مشکالت و غم ها هم می تواند 
یک تهدید باش��د و تبدیل به محل تخم گذاری 
ش��یاطین باش��د جهت دوری ما از اصل خویش 

و جدا ش��دن از خدا به واس��طه ت��رک واجبات و 
مس��تحبات و هم می تواند فرصتی باش��د جهت 
دعا و تضرع برای رس��یدن به خدا. پس میل به 
ترک واجبات و مس��تحبات یک زنگ خطر جدی 

محسوب می گردد.
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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  ۲۰۰۱۰۰35۰۰۰۰۰۰۰9 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 ماه384/913/8747/698/277/493
اجرای 2750 متر مربع کف سازی با 

موزاییک واش بتن
ابنیه سال1401

ساختمان ابنیه
رتبه 5

ب- تاریخ آگهی نوبت اول ۱۲/ ۱4۰۱/۰8تاریخ آگهی نوبت دوم ۱4 /۰8 /۱4۰۱          
پ- تاریخ انتشار اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت  ۲۲ /۰8 /۱4۰۱               

ت- مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه تا تاریخ۰۲/ ۱4۰۱/۰9
ث- تاریخ و محل بازگشایی پاکات ساعت  9صبح شنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/۰5 در محل شهرداری بنک

ج-مهلت اعتبار پیشنهادات  ۱4۰۱/۱۰/۰5
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 48۰۱9۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۲3۱۱35۰۰5 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 -ضمناً 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 تلفن4۰۰۲-۰7737344۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای) نوبت دوم(

رس��انه های عربی ضمن پوشش راهپیمایی های باشکوه 
م��ردم ای��ران در ی��وم اهلل ۱3 آب��ان، گ��زارش دادند که 
ایرانی ها با استکبارستیزی و فریاد مرگ بر آمریکای خود، 
تالش های خصمانه واشنگتن و متحدانش را به شکست 
کشاندند. رس��انه های عربی )جمعه، 4 نوامبر( مصادف با 
یوم اهلل ۱3 آبان، روز دانش آموز در ایران، راهپیمایی های 
باش��کوه و گس��ترده مردم ایران در بزرگداشت »روز ملی 
مبارزه با اس��تکبار جهانی« را پوشش داده و اعالم کردند 
که اتحاد ایرانی ها در استکبارستیزی و محکومیت اقدامات 
خصمانه آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان شان، 
تالش های واش��نگتن را به شکست کشاندند. خبرگزاری 
رس��می دولت سوریه »س��انا«، در پوش��ش خبری خود 
نوشت: امروز به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
در تهران و تمامی ش��هرهای ایران تجمعات گسترده ای 
با حضور دانش��جویان و اقشار مختلف مردم ایران برگزار 
شد. ش��رکت کنندگان در این راهپیمایی ها با محکومیت 
نقشه های اس��تکبار جهانی، بر وفاداری و حمایت خود از 
رهبری ایران و پایبندی آنان به اصول ش��هادت و جایگاه 
ش��هدا تاکی��د کردند. وبگاه ش��بکه خبری »المس��یره« 
یمن نیز درباره بزرگداش��ت ی��وم اهلل ۱3 آبان گزارش داد: 
»راهپیمایی های مردمی صبح جمعه به مناسبت روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با دخالت های بیگانگان با 
حضور گسترده دانشجویان و اقشار مختلف مردم در سراسر 
ایران برگزار شد. راهپیمایی های ضد استکباری همزمان در 

بیش از 9۰۰ شهر و منطقه ایران با حضور گسترده اقشار 
مختلف مردم ایران در محکومیت استکبار جهانی و نفی 
دخالت های خارجی و هرج و مرج در کشور برگزار شد. در 
بیانیه پایانی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار در ایران 
آمده بود که ملت ایران از نقشه های دستگاه های جاسوسی 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مطلع است«. روزنامه 
منطق��ه ای »رای الی��وم« چاپ لندن نیز ضمن پوش��ش 
س��خنرانی »سید ابراهیم رئیس��ی« رئیس جمهور ایران 
در مراس��م روز ۱3 آبان نوشت: »راهپیمایی های گسترده 
مردمی در مناطق مختلف ایران به مناس��بت گرامیداشت 
روز مبارزه با استکبار جهانی، صبح امروز جمعه برگزار شد. 
ایرانیان از مناطق مختلف ایران برای گرامیداشت تسخیر 
سفارت آمریکا در تهران در سال ۱979 به خیابان ها آمدند. 
روز گذشته پنجشنبه هم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
مناسبت »روز مبارزه با استکبار جهانی« بیانیه ای صادر و 
در آن تاکید کرد که »ایران قدرتمند« در این راهپیمایی ها 
»شکست جنگ مصنوعی دشمنان« را نشان خواهد داد«. 
وبگاه شبکه »الجزیره« نیز در گزارشی با عنوان »چهل و 
سومین سالروز تسخیر سفارت آمریکا در تهران« نوشت: 
در چهل و س��ومین س��الگرد هجوم به سفارت آمریکا در 
تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن، جمع کثیری از مردم 
ایران، صبح جمعه یاد این مناسبت را که »روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی« نامیده می شود، گرامی داشتند. یک روز 
قبل هم حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن استقبال از جمعی 

از دانش آم��وزان، حوادث اخیر ایران را »جنگ هیبریدی« 
دانس��تند که در آن دش��منان از تم��ام ظرفیت های خود 
استفاده می کنند. ایشان تاکید کردند: تهران برخی حوادث 
را فراموش نخواهد کرد و به وعده خود برای پاسخگویی 
به ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق 
نیروی قدس سپاه پاسداران در زمان مناسب پاسخ خواهد 
داد. وبگاه شبکه خبری »المیادین« از لبنان نیز با پوشش 
زنده راهپیمایی باش��کوه مردم تهران، در گزارشش اعالم 
ک��رد: خبرنگار المیادین در ای��ران از آغاز راهپیمایی های 
گسترده در مناطق مختلف ایران و در صبح امروز جمعه به 
مناسبت »روز مبارزه با استکبار جهانی« خبر داد. ایرانیان 
از مناطق مختلف ایران )تهران، مش��هد، اراک، لرستان، 
دهران، ش��یراز، کرمانش��اه...( برای گرامیداش��ت تسخیر 
سفارت آمریکا در تهران در سال ۱979 به خیابان ها آمدند. 
تظاهرکنندگان بنرهایی در محکومیت »استکبار جهانی«، 
»فتنه« و آش��وب هایی که در برخی مناطق ایران در حال 
وقوع اس��ت، را برافراشتند. ش��بکه لبنانی »المنار« نیز در 
گزارش های متعددی تحت عنوان »راهپیمایی های عظیم 
در سراسر جمهوری اسالمی ایران به مناسبت روز جهانی 
مبارزه با استکبار« نوشت: راهپیمایی های عظیمی امروز 
جمعه در تهران و شهرهای مختلف ایران به مناسبت روز 
مبارزه با اس��تکبار جهانی، س��الروز اشغال النه جاسوسی 
آمریکا، با حضور گسترده دانشجویان و اقشار مختلف مردم 

برگزار شد.

 فریاد مرگ برآمریکای ایرانی ها، تالش های واشنگتن را به شکست کشاند
رسانه های عربی:

ادامه از صفحه یک ���
... البته از آن زمان تاکنون، آمریکایی ها پیوسته به شرارت 
در کش��ور ما اق��دام کردند. نقش آمریکایی ها در کش��تار 
دانش��جویان در ۱6 آذر 3۲، در قضیه جنگ تحمیلی که 
وزی��ر خارجه آمریکا جداگانه با صدام دی��دار کرد و چراغ 
سبز جنگ را به او نشان داد و از همان زمان صدام جرأت 
کرد که علیه ایران دس��ت به اق��دام بزنند و آمریکایی ها 
بودند که جنگ هشت ساله علیه ایران را مدیریت کردند، 
همچنین در قضیه کودتای نوژه، اس��ناد آن موجود است 
ک��ه آمریکایی ها طراح و پیگیر این کودتا بودند که موفق 
نشدند. حمایت از گروه های ضدانقالب و تجزیه طلب مانند 
کومل��ه و دمکرات و غیره که ب��ه  صراحت در بیانیه اخیر 
وزارت اطالعات و اطالعات س��پاه مطرح شد که چگونه 
این گروهک ها توس��ط آمریکا حمایت آموزشی و مالی و 
غیره دیده اند و هزاران جنایت دیگری که آمریکایی ها در 
این س��ال ها علیه کشور ما انجام داده اند.  نقش آمریکا در 
ح��وادث اخیر غیر قابل انکار اس��ت، همین مقوله اخیر و 
حادثه دردناکی که در ش��اه چراغ به وجود آمد، خب شاهد 
بودیم، داعش را که خود شخص وزیر خارجه وقت آمریکا 
اظهار کرد که ما آن را درس��ت کردیم و در نتیجه داعش 

همان مولود آمریکا بود که حادثه و جنایت تلخ ش��اه چراغ 
را رق��م زد. از طرف دیگ��ر آمریکایی ها به صراحت اعالم 
کرده اند که از اغتشاشات اخیر در کشور ما حمایت می کنند. 
پس بنابراین در جان باختن ک��ودکان و دانش آموزان ما، 
همین طور ش��هادت طلبه ای که مظلومانه جان باخت نیز 
دخیل هس��تند. مگر شهید س��لیمانی را که یک مهمان 
در کش��ور دیگری بود چه کسی شهید کرد؟ کدام قاعده 
دیپلماتی��ک در کجای جهان اج��ازه می دهد که میهمان 
یک کشور دیگر را در خاک آن کشور ترور کنند؟ و جالب 
این که سریع هم به این مسئله اعتراف می کنند که در این 
جنایت نقش داش��ته اند. پس باید توجه داش��ت که خوی 
آمریکایی ها درندگی و خون ریزی، قتل و غارت و آش��وب 
و تحریم اس��ت. رهبرانقالب مبنی بر اهمیت ورود اسناد 
النه جاسوس��ی در کتاب های درس��ی،  از النه جاسوسی 
اس��ناد بسیار مهمی در دس��ترس است که نشان می دهد 
آمریکایی ها چگونه در امور داخلی کشور ما دخالت کرده و 
ثروت های ما را غارت کرده و جاس��وس هایی را در کشور 
ما پ��رورش دادند. همچنین نح��وه ارتباط گیری آن ها با 
نفوذی ها و عوامل ترورهایی که ردپای خونین آمریکایی ها 
در آن دیده می ش��ود، در این اسناد ذکر شده است. به نظر 

می رس��د که ما در این زمینه غفل��ت کرده ایم و به دلیل 
این که این اسناد را در کتاب های درسی نیاورده ایم، امروز 
آمریکایی ها گاهی اوقات توانس��ته اند تا خود را به عنوان 
منجی کش��ور ما در ذهن برخی از نوجوانان نشان دهند. 
در این حوزه از مس��ئله جهاد تبیین، علی رغم تأکیدهای 
چندباره رهبری غفلت شده اس��ت. عدم انتشار اسناد النه 
جاسوسی در کتاب های درسی، باعث شده تا جوان امروز 
ما با عمق ش��رارت های تاریخی آمریکا آش��نایی نداشته 
باشد و بدون شک این نقیصه در نظام آموزشی ما هر چه 
سریع تر باید برطرف شود و این بخش مهم از تاریخ کشور 
ما که کاماًل مستند نیز هست و به دست خود آمریکایی ها 
تولید شده است باید در کتاب های درسی وارد شود تا نسل 
جدید با این اقدامات و خوی و ذات درنده آمریکا آشنا شود. 
مجلس یک ش��أن نظارتی دارد. بنده زمانی در کمیسیون 
آموزش بودم و به دولتی های آن وقت، در همین مس��ئله 
چندین بار تذکر و پیشنهاد داده ام اما متاسفانه در آن زمان 
کوتاهی ش��د که امی��دوارم هرچه س��ریع تر دولت فعلی 
دس��ت به اقدام الزم در ای��ن زمینه بزند و اجازه ندهد که 
آمریکایی ها پشت خنده های مستانه شان کینه های عمیق 

نهفته و چهره نفرت آمیز واقعی خود را پنهان کنند.

در انتشار اسناد النه جاسوسی در کتب درسی غفلت کردیم

نماین��ده مالیر در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
از ق��وه قضاییه قاطعانه درخواس��ت داری��م در مقابل 
اتفاقات کشور دیگر مماش��ات نکند. حجت االسالم 
احد آزادیخواه در گفت وگو با خبرنگار مهر با اش��اره به 
ویژگی های دانش آموز تراز انقالب اظهار کرد: دانش 
آموزان با دشمن شناسی افتخار این مملکت هستند و 
امروز با این اقدام در سراس��ر کشور حضور پیدا کردند 
و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتید. وی بیان 
کرد: دانش آموزان با بس��تن سربند و به دست گرفتن 
پرچم جمهوری اسالمی نسبت به آن هایی که پی به 
عظمت این اسالم نبرده اند و مزدورانی که دالر و یورو 
می گیرند و افراد حداقلی که حقوق می گیرند و مزدور 
دش��من شده اند مردانه وارد میدان شدید و می خواهید 
ثاب��ت کنید که دنیا بداند ای��ن درخت تنومند انقالب 
دیری است که گاهی بادی می آید و بر این بید تنومند 
می وزد تا مردم احساس خنکی کنند اما احساس سرما 
نمی کنن��د. نماین��ده مردم مالیر در مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود: امروز گرمای حض��ور دانش آموزان 
ما سراسر کش��ور ایران همیشه مقتدر اسالمی نشان 
می دهد که تحلیل گران شبکه های فارسی زبان معاند 
برخی از س��لبریتی نماهایی که ادع��ای دفاع از ملت 
دارید این م��ردم و دانش آموزان با بریده ش��دن گلو 

افسر نیروی انتظامی هرگز موافق نیستند. وی با بیان 
اینکه 43 سال است که خودشان و پدران و اجدادشان 
و آن هایی که امام امت فرمود س��ربازان ما در گهواره 
هس��تند بزرگ شده اند و درخت انقالب را کاشتند و از 
این نهال حراس��ت کردند امروز یک بوستان تحویل 
دنی��ا داده اند گفت: آن ها نمی گذارن��د در این اتفاقات 
به اس��م ملت مردم ایران رقم بخورد این چسب برای 
مردم ایران نچسب است. آزادیخواه با بیان اینکه این 
مردم با مزاحمت در خیابان برای نوامیس با آش��وب و 
آتش کشیدن آمبوالنسی که باید بیمار را به بیمارستان 
برساند هر گز موافق نیستند متذکر شد: دانش آموزان 
عزیز یادمان نرود دلس��وز شما پدران، مادران، معلمان 
شما، ش��هید حججی ها، شهید س��لیمانی ها و شهید 
همدانی ها هستند چرا که برای اینکه شما آسیب نبینید 
در راه راه دین قطعه قطعه شدند و خم به ابرو نیاوردند. 
وی با تأکید بر اینکه دلسوز شما آن سلبریتی ها نیستند 
که تا اتفاقی می افتد فرار می کند و می رود به س��مت 
جای��ی که خوش بگذراند و بخاطر جیبش برای مردم 
ای��ران ُکری بخوانند گفت: امروز دنیا باید بداند دانش 
آموز و دانش��جو امروز دوس��ت را از دشمن تشخیص 
می دهد و شما نخواهید دانش آموز ما به اشتباه بیفتد 
و نخواهید توانس��ت این اتفاق را ایجاد کنید. نماینده 

مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
آیات قرآن مبن��ی، ادامه داد: یادتان ن��رود زمانی که 
هنوز ارتش و سپاه پس از انقالب به این حد از قدرت 
نرسیده بودند دشمنان آشوب ایجاد کردند و با شهادت 
شهیدان رجایی و باهنر و بهشتی ترورهای کور را راه 
انداختند اما ش��ما مقاوم بودید. وی اضافه کرد: امروز 
که دنیا از ما حس��اب می برد منافقین و تجزیه طلبان 
خوب بفهمند جبهه ای که حاج قاس��م درس��ت کرده 
اس��ت مقدمات ظهور امام زمان )عج( اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه با ظهور امام زمان ش��رق و غرب به هم 
دوخته می شود و اراده الهی این است که مستضعفان 
حاکم زمین شوند گفت: روزی تئوری آمریکایی ها این 
بود که مانند امروز دش��منان می خواستند جنگ را به 
خیابان ه��ا بیاورند اما مردم با بصیرت مواجه ش��دند و 
ب��ه لطف امام زمان عج به زودی تفاله های آنها را هم 
جم��ع خواهیم کرد. آزادیخواه با بیان اینکه دش��منان 
روزی برای ش��ما نقشه ها و توطئه هایی در خاورمیانه 
داشتند اما همه بدانید آن خاور میانه فرضی آمریکا به 
جبهه مقاومت تبدیل شده است افزود: سردار سلیمانی 
جوانان را از افغانس��تان، پاکستان، لبنان، عراق و … 
جمع کرد و فاطمیون، حیدریون و زینبیون را تشکیل 

داد و به لطف خدا داعش را برچید. 

قوه قضاییه در مقابل اغتشاشات مماشات نکند


