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روزنامه صبح ايران
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صفحه6

  احتمال صفرشدن تعرفه گمرکی
 میان ایران و ۵ کشور

جزئیات صدور مجوز واردات کاالهای ممنوعه از اوراسیا؛

 پرتاب زیرمداری ماهواره بر 
»قائم 100« با موفقیت انجام شد

ورزش��ي فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
سال چهاردهم   يک شنبه 15 آبان 1401  11 ربيع الثانی 1444 
6 نوامب��ر 2022     ش��ماره 3690   8 صفح��ه    3000 توم��ان
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صفحه7

گروه سیاس��ی: دشمنان باید بدانند با یک ایران قوی، 
مستقل و در حال پیشرفت، رو به رو هستند، کشوری 
که با تمام فش��ارها، تحریم ها، ایجاد تنش و آش��وب 
داخلی و مش��کات توانس��ته عم��ا در مقابل همه 

دشمنان بایستد و توسعه یابد. ایران بعد از انقاب...

 چرا دشمن نمی خواهد
 »ایران« قوی باشد؟

وقتی همه توطئه ها عليه جمهوری اسالمی 
نقش بر آب می شود؛

 انیمیشن ها سینما را نجات می دهند؟
»لوپتو« در مسير »پسر دلفينی«؛

صفحه2

صفحه2

شبکه تلویزیونی ۱۲ رژیم صهیونیستی براساس نتایج 
یک نظرس��نجی از آینده تیره و تار این رژیم خبر داد 
که در آن، شناخت نسل کنونی صهیونیستها از گذشته 
و تمای��ل آنها برای خدمت در ارتش این رژیم کاهش 

یافته و نبود رژیم اسرائیل در ۲۵ سال دیگر به...

آینده تیره و تار اسرائیل

 اعتراف صريح شبکه تلويزيونی
 12 رژيم صهيونيستی؛

عضوکمیسیوناصلنودمجلس:

قوه قضائیه بدون 
مسامحه با اغتشاشگران 

برخورد کند

دین دار ترین شما خوش اخالق ترین شماست. پیامبر اکرم)ص(
سرمقاله

یادداشت

مجازات آشوبگران مطالبه 
مردم است
حسینعلیحاجیدلیگانی ���
عضوهیأترئیسهمجلس

باش��کوه  برگ��زاری 
آبان  روز ۱۳  راهپیمایی 
در ش��هرهای مختل��ف 
کش��ور اتم��ام حجت با 
دشمنان انقاب بود، این حضور گسترده 
م��ردم در راهپیمای��ی مراس��م ۱۳ آبان 
حجت را بر مس��ئولین تمام کرده که در 
برخورد، محاکمه و مجازات اغتشاشگران 
بیش از این مماش��ات نکنن��د. هرچقدر 
قاطعان��ه و س��ریع تر با مس��ببین اصلی 
اغتشاش��ات برخورد شود و مجازات آنها 
سریع تر انجام شود و اطاع رسانی الزم 
هم صورت گیرد قطعاً در پیش��گیری از 
جری شدن اغتشاشگران نتیجه بهتری 
حاصل می شود. اینکه هرگونه مماشات 
و کوت��اه آم��دن با اخالگ��ران اصلی و 

مسببین اغتشاشات اخیر به ضرر...
ادامهدرصفحه���2

پرونده ابربدهکاران مالیاتی 
روی میز کمیسیون اصل ۹0

حجتاالسالمنصراهللپژمانفر ���
رئیسکمیسیوناصل۹۰

فهرس��ت  اع��ام 
بانکی در  ابربده��کاران 
بودجه  بررسی  و  تدوین 
س��ال آین��ده پیگی��ری 
می شود، کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع 
ابربدهکاران مالیاتی که هر کدام بیش از 
۱۰۰ میلیارد ری��ال بدهی مالیاتی دارند، 
ورود کرده است. در نشستی که اعضای 
این کمیس��یون با س��ازمان امور مالیاتی 
برگزار کرد قرار شد فهرست ۱۰ نفرهای 
از ابربدهکاران مالیاتی از اشخاص حقیقی 
که بدهی های آن ها صد ها میلیارد ریال 
اس��ت به این کمیسیون اعام تا به این 
تخلفات رسیدگی ش��ود. اولویت کنونی 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شفاف سازی 
و مبارزه با فساد است، در خصوص ارائه 

فهرست بدهکاران بانکی، تاکنون...
ادامهدرصفحه���2

نوبتدوم

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان ایام  
موضوع مناقصه: پروژه بهسازی و تعمیرخطوط شبکه و تغذیه شهرستانهای سیروان ، چرداول و ایوان

مبلغ کل برآورد: ۲8،۲4۰،۵47،۹67ریال
مبلغ تضمین :  ۱،4۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

الزم به توضیح است که دوره برآورداجرا  بر اساس سه ماهه چهارم سال ۱4۰۰ ومطابق سه ماهه دوم فهرست بهای  
نفت و گاز و راه و باند سال ۱4۰۱ می باشد.

 و برآورد کاال بر اساس سه ماهه دوم ۱4۰۱ می باشد.
   IR8۹۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰۲۹۹۵۳۱8۲6۹7 نوع تضمین : ضمانت نامه بانکي  شرکت در مناقصه یا فیش واریزي  به شماره شبا
نزد بانک مرکزی بنام رد وجوه سپرده بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در 

جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامات دولتی شماره ۱۲۳4۰۲/ ت ۵۰6۵۹ ه مورخه۹4/۹/۲۲ قید گردیده اند.
مدت زمان اجراي پروژه :  ۳6۰ روز تقویمی

محل تامین اعتبار : از محل عوارض گازبها می باشد  و  به این پیمان پیش پراخت تعلق می گیرد.
آخرین مهلت فروش اسناد : ۱4۰۱/۰8/۲4    تاپایان وقت اداری 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات قیمت: ۱4۰۱/۰۹/۰8 تا ساعت 8:4۵ دقیقه صبح
زمان گشایش پاکات مناقصه : ۱4۰۱/۰۹/۰8 ساعت ۹ صبح

محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایام
*ازدس�تورالعملارزیابیمالیوفرایندقیمتمتناس�بدرمناقصاتصنعتنفتبهش�ماره7۹6-2۰/2تاریخ

13۹۹/12/11استفادهمیگردد.
شرایط متقاضیان :

۱- داشتن شخصیت حقوقي 
۲- کپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

۳- ارائه گواهینامه صاحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 8۵ و ۹۱ قانون 
کار جمهوری اسامی ایران مصوب 8۹/۳/۵ وزیر کار و امور اجتماعی . 

4-داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروي متخصص 

۵- داش��تن گواهي صاحیت پیمانکاري از س��ازمان برنامه و بودجه در رش��ته راه و ترابری  با رتبه وظرفیت معتبر  و 
مدت اعتبار کافی.

6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 
7- عطف بند ۲ بخش��نامه ش��ماره ۱4۰۱/۱67۱۰8 تاریخ ۱4۰۱/۰4/۱۱ الزم است مناقصه گران پایه پنج که تجربه 

کاری ندارند مطابق گزارش شناخت پیوست، اسناد ارزیابی خود را تکمیل و ارائه نمایند.
8-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

۹- فروش اس��ناد به واجدین ش��رایط ، تکمیل و ش��رکت در فرآیند مناقصه از طریق س��امانه س��تاد دولت به آدرس 
setadiran.ir سامانه ستاد صورت می پذیرد . 

محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایام 
۱۰-هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
۱۱- عقد قرارداد با برنده مناقصه در صورتیکه مبلغ پیشنهادی بیش از ده برابر نصاب معامات متوسط باشد. منوط به 

ارائه صورت های مالی حساب رسی شده باشد.
محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت گاز استان ایام 

هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
هزینه و ارائه رس��ید تایید ش��ده کارمزد س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( قبل از عقد قرارداد به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
هزینه چاپ و تکثیراس��ناد مناقصه و کتابچه های پیمان به مبلغ 4،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عهده برنده مناقصه می باش��د و 
می بایست به حساب شماره  4۰۰۱۰۲۹۹۰4۰۵۰۵۳۱  و با شماره شبا IR  ۳۹۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰۲۹۹۰4۰۵۰۵۳۱ بانک 

مرکزی بنام شرکت گاز استان ایام و با شناسه واریز ۳6۱۰۲۹۹67۲۹۲7۹۰8۱877۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰
آدرس: ایام – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیرکاري نبش خیابان استاد شهریار 

WWW.ilam-nigc. و  http://iets.mporg.irوWWW.Shana.ir ش��رکت گاز استان ایام س��ایت
ir شماره تلفن ۰84۳-۵۹۲44۲7۱

- کد فراخوان جهت آگهی مذکور     ۵۳،۱۲۵،6۲8  می باشد .

آگهي تجدید دوم مناقصه عمومي یک مرحله ای 
شماره گ1401/14/3۵

شناسه اگهی 1401286 روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه ساخت و نصب ۳۵۰ مورد انشعاب گاز در شهرستان شاهرود و روستاهای توابع را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.
شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

ساخت و نصب 3۵0 مورد انشعاب گاز در شهرستان شاهرود و روستاهای توابع، 120 انشعاب فوالدی و 230 انشعاب پلی اتیلن بر اساس جداول صورت مقادیر کار و سایر شرایط مربوطه.نوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.       

مبلغ  784.۵00.000   ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
از ساعت ۹ مورخ 14 /1401/08  لغایت ساعت 12 مورخ 1۹ /1401/08  - از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  به نشاني www.setadiran.irزمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
حداکثر تا ساعت 12 مورخ  2۹ /1401/08  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

جلسه گشایش پاکات )الف،ب،ج(  مورخ 1401/08/2۹ ساعت 14:00 می باشد. لذا دعوت بعمل مي آید در صورت تمایل به حضور در جلسه . نماینده تام االختیار خود را کتبًا معرفي نمایید .زمان  و محل گشایش پاکات )الف،ب2،ج(  
334۵3844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.
  پیام ایمنی : در صورت برخورد وسایل نقلیه با علمک و رگوالتور گاز، سریعًا با شماره 1۹4 تماس حاصل نماییم

 آگهي تجدید مناقصه عمومي به صورت
 یک مرحله اي 1401-10-02 

نوبتدوم
کد سامانه ستاد :  200100104۵000022
کد پایگاه ملي مناقصات: ۵3.130.70۹

شناسه اگهی 1404220

مزایده شماره 1401/۵
شرکت مخابرات ایران – منطقه گلستان در نظر دارد ۲۰ عدد کولر پنجره ای اسقاط در انبار طهماسبی و انبار بندرگز خودراازطریق 
)مزایده( به فروش برس��اند، لذا متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت اطاعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت شرکت 

مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir  و یا سایت مخابرات منطقه گلستان به آدرسwww.go.tci.ir مراجعه نمایند. 
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خورستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بهبهان مریم شانکیان

تاسیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشی دوچرخه سواری شهرستان بهبهان در تاریخ 1401/06/07 به شماره ثبت 224 به 
شناسه ملی 140114۵7۹۹7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل  گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

نامهیئتورزشیدوچرخهسواریشهرستانبهبهانموسسهغیرتجاری
موضوعفعالیت

 - تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق بکار 
گیری مربیان و کشف ، جذب و پرورش استعدادها

 - برگزاری کاس های آموزی ، توجیهی و تکمیلی در رده های سنی مختلف با اخذ مجوز 
از فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان.

 - برگزاری مس��ابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم 
فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

 - انتخاب ، معرفی و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزش��ی 
استان به مسابقات

 - اجرای مقررات و آئین نامه های اباغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر 
نحوه فعالیتهای هیئت های شهرستان ها ، شهرها و بخش های مستقل تابعه

 - اعزام داوران و مربیان استان به کاس های ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی 
اداره کل تربیت بدنی استان

 - کوش��ش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیش��برد رش��ته یا رشته های 
ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته با رشته های ورزشی 
تحت پوشش استان فعالیت دارند.

 - تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزش��ی س��الیانه با توجه به تقویم ورزش��ی فدراس��یون با 
همکاری هیئت های شهرس��تانها ، شهرها و بخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره 

کل تربیت بدنی استان
 - تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون

 - کمک مالی ، فنی ، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیبت های شهرستانها و بخش های تابعه 
با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

 - تهیه و ارس��ال گزارش کلیه فعالیتهای در سطح استان به فدراسیون مربوطه و اداره کل 
تربیت بدنی اس��تان، به موجب مجوز از اداره کل . برابر با ش��ماره مجوز ۱7/۳8۳ در تاریخ 
۱4۰۱/۰4/۱۵ در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. به موجب مجوز از اداره کل ، برابر با 
شماره مجوز ۲۰۹/7۵46 در تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۰۱ در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید

 مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی اس��تان خوزس��تان ، شهرس��تان بهبهان ، بخش مرکزی ، شهر بهبهان، محله 
ذوالفقاری ، بلوار شهید آباد ، بلوار نیاکان ، پاک ۰، طبقه همکف کدپستی 6۳6۱6۳۹7۵4

مدیران

 خانم عاتکه آل عامر به ش��ماره ملی ۰۹464۲۵46۹ به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 4 سال

 خانم سپیده علینقی زاده به شماره ملی ۱8۵۰۳۰۲47۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 4 سال

آقای مهدی رجبی به ش��ماره ملی ۱86۱۳48۳۲۳ به س��مت دبیر هیئ��ت مدیره به مدت 
4 سال 

آقای محمد قره غانی به شماره ملی ۱86۱68۱۰7۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
4 سال

 آقای نوراله زرین درخت به شماره ملی 4۲۵۰۰۳۵۹8۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 4 سال

 آق��ای رضا نوبخت به ش��ماره ملی ۵۲۹۹877۰۹۹ به س��مت خزانه دار به مدت 4 س��ال 
دارندگان حق امضا

 امضاهای مجاز هیئت اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه دار 
و امض��ای رییس هیئت و در غیاب رییس هیئت، نایب رییس و در غیاب نایب رییس، دبیر 
هیئت، قابل اقدام است و کلیه مکاتبات عادی اداری )غیر تعهدآور( با امضای رییس هیئت و 

در غیاب وی، نایب رییس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد .

۱۹۸۸ م الف

یک س��ازمان دولتی در اس��تان کرمانشاه در نظر دارد اموال مش��روحه ذیل خود را از طریق مزایده عمومی 
بفروش برس��اند متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در زمان و محل 
اعامی مراجعه و یا جهت کس��ب اطاعات بیش��تر با ش��ماره تلفن ۹- ۳8۳74۹78 – ۰8۳ تماس حاصل 

نمایند. 
۱- تعداد ۱ دستگاه خودرو سبک و ۱۳ دستگاه موتور سیکلت 

۲- تعداد یکباب ملک مسکونی
 ۳- زمان بازدید بمدت ۳ روز اداری از روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲۱ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲۳ از 

ساعت 8:۰۰ الی ۱۵:۰۰ 
4- محل بازدید خودروها: کرمانشاه، دیزل آباد، خیابان زندان، روبروی شیشه اتومبیل رضا 

۵- محل بازدید ملک ۳ طبقه مسکونی و تجاری: کرمانشاه، بلوار کیهانشهر، شهرک کهریز بر خیابان به پاک 
۱8۵7 فرعی از 47 اصلی 

6- زمان و محل تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲۳ 
7- زمان اعام انصراف روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲4 

8- زمان بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲۵ 
۹- اعام برندگان مزایده: روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲6 

کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، مالیات، نقل و انتقاالت سند و سایر بدهی ها و ... از 
جمیع جهات بر عهده برنده مزایده می باشد. 

جهت ش��رکت در مزایده به ازای هر یک از اموال ۱۰ درصد قیمت پایه چک تضمین ش��ده از بانک به صورت 
جداگانه اخذ و ضمیمه فرم شرکت در مزایده شود. 

 ضمن��ا بازدی��د کنن��دگان محت��رم جه��ت اط��اع از زم��ان مزای��ده اس��تان ه��ا م��ی توانن��د ب��ه وب گاه
 www.dchq.ir بخش استانها و www.mokhader-es.ir مراجعه نمایند. 

پیشبینیصادرات1.3میلیارددالریبهاتحادیهاوراسیاتاپایانسال



سرمقاله

يادداشت

اخبار

يک  شنبه 15 آبان 1401  11 ربيع الثانی 1444
6 نوامبر  2022   شماره 3690

2
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

ايران و جهان

مجازات آشوبگران مطالبه مردم است
ادامهازصفحهیک ���

...امنیت ملی ایران اس��ت، قوه قضاییه باید با 
کمک دس��تگاه های مذکور به وظیفه خطیر 
خود عمل کند و عاملین اصلی این اغتشاشات 
را به مجازات برساند. در قوه قضاییه قضات، 
مس��لط، انقابی و ش��جاع کم نداریم، گفت: 
بنابراین انتظار است تا انتقام خون مظلومین 
اغتشاش��ات به خص��وص ش��هدای نیروی 
انتظامی، پاسداران، بسیجیان و مردم عادی از 
قاتلین و مسببین اصلی گرفته شود. همچنین 
از مسئولین کشور انتظار داریم تا کشورهایی 
که مستقیم و غیر مستقیم در این اغتشاشات 
نقش داشتند و حتی عده ای را برای آتش زدن 
اموال عمومی و حمله به پلیس آموزش دادند 
و ب��رای ایجاد اختال و درگیری در کش��ور 
مهمات و پول ارس��ال کردند را بر س��ر جای 

خود بنشانند.

پرونده ابربدهکاران مالیاتی روی میز 
کمیسیون اصل ۹0

ادامهازصفحهیک ���
...یک بانک از ارس��ال این فهرس��ت امتناع 
کرده که مسؤوالن آن برای ارائه توضیحات 
به کمیس��یون اصل ۹۰ فراخوانده ش��ده اند. 
بانک مل��ی بر اس��اس پیگیری های صورت 
گرفته در نهایت فهرس��تی از بدهکاران خود 
را ارائ��ه داد، اما بخش��ی از اطاعات الزم در 
این فهرست کامل نیست و کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس پیگیر تکمیل آن اس��ت. موضوع 
اعام فهرست ابر بدهکاران بانکی در تدوین 
و بررس��ی بودجه ۱4۰۲ نیز پیگیری خواهد 

شد.

نقشه آمریکایی ها با بصیرت ملت و 
هدایت رهبری شکست خورد

وزی��ر امور خارجه گفت: آنچه را که ملت ما در 
اتفاقات اخیر کشور ش��اهد بودند، همه ی پلن 
بی آمریکایی ها بود و الحمداهلل در این مس��یر 
با بصی��رت ملت و هدایت مقام معظم رهبری 
شکست خوردند. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
حس��ین امیرعبداللهی��ان وزی��ر ام��ور خارجه 
کشورمان در حاشیه برگزاری نشست دوستان 
منشور سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت: 
بر ما پوشیده نیست که کاخ سفید در 4۳ گذشته 
هم��واره برای تغییر نظام جمهوری اس��امی 
ایران تاش کرده است. وی افزود: در مذاکرات 
هسته ای نیز این موضوع به صراحت به طرف 
آمریکایی گفته شده که رفتار شما، صادقانه و 
مبتنی بر حل مش��کل نیست و همواره اهداف 
پنهان��ی برای پیگیری منافع خ��ود در منطقه 
دنبال می کنی��د. وزیر امور خارجه کش��ورمان 
گف��ت: آن ها این نیت را داش��تند و از مدت ها 
پیش گفته بودند آمریکا پلن بی را دنبال می کند. 
آنچ��ه را که ملت ما در اتفاقات هفته های اخیر 
کشور شاهد بودند، همه ی پلن بی آمریکایی ها 
بود و الحمداهلل در این مس��یر با بصیرت ملت 
و هدایت مقام معظم رهبری شکست خوردند. 
وی در ارزیابی همکاری ایران و روس��یه گفت: 
هدف اصلی نشست دوستان منشور که امروز با 
حض��ور حدود ۱8 تن از معاونین وزرای خارجه 
کشورهای عضو این نشست در تهران برگزار 
می شود، مقابله با یکجانبه گرایی و تحریم های 
ناعادالنه ی برخی کنشگران غربی و ارسال پیام 

قوی به جامعه جهانی است. 

شناسایی و مسدودسازی 2300 حساب 
بانکی فعاالن غیرمجاز ارزی

مرکز روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت 
اطاعات از شناسایی و مسدودسازی ۲۳۰۰ 
حساب بانکی فعاالن غیرمجاز ارزی خبر داد. 
به گ��زارش »عصر ایرانیان« به نقل از مرکز 
روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت اطاعات، 
همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی 
شبکه های داللی در افزایش کاذب تقاضا در 
بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند 
روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف با اقدامات اطاعاتی 
خود ضمن شناس��ایی فعاالن غیرمجاز بازار 
ارز، حس��اب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این 
اف��راد را مس��دود و پیگی��ری قضایی اعمال 
مجرمان��ه آنها را در دس��تور کار قرار داده اند. 
بررسی ها نش��ان می دهد، این افراد برخاف 
مقررات و ضوابط اعام��ی، اقدام به خرید و 
فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررس��می و یا 
معامات فردایی نموده و از این طریق موجب 

اخال در نظام ارزی کشور شده اند. 

ناتو تهدید روسیه در استفاده از سالح 
اتمی را جدی می گیرد

دبیرکل سازمان پیمان آتانتیک شمالی در 
س��خنانی اعام کرد: ناتو تهدید روس��یه در 
استفاده از ساح هسته ای را جدی می گیرد. 
به گزارش اسپوتنیک، »ینس استولتنبرگ« 
دبیرکل س��ازمان پیمان آتانتیک ش��مالی 
)ناتو( امروز ش��نبه در س��خنانی اعام کرد: 
تهدید روس��یه برای اس��تفاده از تسلیحات 
هس��ته ای جدی اس��ت. دبیرکل س��ازمان 
پیم��ان آتانتیک ش��مالی در این خصوص 
ادامه داد: خطر اس��تفاده روسیه از تسلیحات 
هسته ای در اوکراین زیاد نیست، اما ائتاف 
آن را بسیار جدی می گیرد زیرا این احتمال 
بسیار زیاد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری 
آناتول��ی، »ینس اس��تولتنبرگ« در این باره 
افزود: مسکو باید درک کند که جنگ هسته 
ای هیچ برنده  ای ندارد. پوتین این جنگ را 
آغ��از کرد، این انتخاب او ب��ود، اگر بخواهد 
م��ی  تواند فردا به آن پای��ان دهد! در همین 
ارتباط، آندره کلین سفیر روسیه در انگلیس 
اخیراً در سخنانی بر پایبندی مسکو به عدم 
بکارگیری س��اح هس��ته ای تاکید کرد. بر 
اس��اس این گزارش، س��فیر روسیه در لندن 
طی گفتگو با ش��بکه اس��کای نی��وز گفت: 
پیروزی در جنگ هسته ای ممکن نیست و 
نباید چنین جنگی ابداً روی دهد. ما به شدت 
به این اصل پایبند هس��تیم. جهان تضمین 
های��ی را در اختیار دارد که روس��یه به هیچ 
وجه از س��اح های هس��ته ای تاکتیکی در 
بحران اوکراین استفاده نخواهد کرد. این در 
حالی است که آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه 
در آمریکا می گوید که با توجه به تنش  های 
موجود، آمریکا باید تمام تسلیحات هسته ای 
که در خارج از این کش��ور مستقر کرده را به 

قلمرو خود برگرداند.

نظامیان صهیونیست از ترس عملیات  
شب ها نمی خوابند

وبگاه وای نت گزارش داد که نیروهای ارتش 
رژیم صهیونیستی مستقر در کرانه باختری، 
شب ها از ترس عملیات گروه های مقاومت 
فلسطین خواب به چش��م ندارد. به گزارش 
وبگاه شهاب نیوز، وبگاه عبری وای نت امروز 
ش��نبه گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیستی مستقر در کرانه باختری، شب ها 
از ترس عملیات گروه های مقاومت فلسطین 
خواب به چش��م ندارد. نظامیان صهیونیست 
در ای��ن باره گفته اند ک��ه از ترس حمات 
احتمالی، اصًا نمی توانن��د خوب بخوابند و 
آنها در برابر فلسطینی ها از تجهیزات دفاعی 
الزم برخوردار نیستند. نظامیان صهیونیست 
به ویژه یگان های ذخیره که اخیراً برای حفظ 
امنیت کرانه باختری فراخوانده ش��ده اند، با 
انتقاد از عدم تجهیز یگان های گش��ت زنی 
به خودروهای زرهی و مس��تحکم، از ترس 
و اضطراب شدید خود خبر داده اند. برخی از 
نظامیان صهیونیست در این باره گفته اند که 
تجهیزات نظامی و خودروهای آنها حتی در 
برابر پرتاب سنگ آسیب پذیر است و توانایی 
دفاع از آنها را ندارد. گفتنی است در ماه های 
اخیر عملیات های مقاومتی فلس��طینی ها در 
کرانه باختری رشد چشمگیری داشته است 
و رژیم صهیونیستی در راستای مقابله با این 
رخداده��ا مجبور به فراخوان نظامیان ذخیره 

خودش شده است.

موافقت آمریکا با استقرار 
بمب افکن های راهبردی در شرق آسیا

برای اولین بار در پنج س��ال گذشته، آمریکا 
 ۱B-B قرار اس��ت بمب افکن های راهبردی
خود را در ش��رق آسیا مستقر کند. به گزارش 
رویت��رز، همزمان با ب��اال گرفتن تنش ها در 
شرق آس��یا، نیروی هوایی آمریکا قصد دارد 
بم��ب افکن ه��ای راهب��ردی ۱B-B را در 
تمرینات نظامی مش��ترک ب��ا کره جنوبی در 
منطقه مستقر کند. به گفته خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی، از سال ۲۰۱7 تا کنون، این اولین 
باری اس��ت ک��ه بمب افکن ه��ای راهبردی 
۱B-B در رزمایش های آمریکا و کره جنوبی 
مستقر شده اند. کره جنوبی از آمریکا خواسته 
اس��ت تا اس��تقرار »دارایی ه��ای راهبردی« 
خ��ود را در منطقه افزایش دهد که ش��امل 
ناوهای هواپیمابر، زیردریایی های هس��ته ای 
و بمب افکن های دوربرد مانند ۱B-B است. 
لی جونگ سوپ، وزیر دفاع کره جنوبی پس 
از گفتگو با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در 
واشنگتن اعام کرد که آمریکا با این موضوع 
موافقت کرده است. تنش ها بین کره شمالی 
و همس��ایه جنوبی آن در هفته های اخیر به 
شدت افزایش یافته است. سئول و واشنگتن 
از روز دوش��نبه مانورهای هوایی موس��وم به 
»طوفان هوش��یار« را برگ��زار کرده اند که تا 
امروز ادامه داشته است. دیروز، پیونگ یانگ 
حدود ۱8۰ هواپیمای نظامی را بین س��اعت 
۱۱ صبح تا ۳ عصر به پرواز درآورد. در پاسخ، 
ارتش کره جنوبی ه��م 8۰ هواپیمای نظامی 
خود شامل جنگنده های اف -۳۵ را به پرواز 

درآورد. 

اخبار

عضو کمیس��یون اصل نود مجلس گفت: 
درخواس��ت ما از قوه قضائیه این است که 
بدون مس��امحه با اغتشاشگران و رهبران 
آن ه��ا برخورد قانون��ی الزم را انجام دهد. 
حس��ن ش��جاعی نماینده م��ردم ابهر در 
مجلس شورای اسامی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« با اشاره به اغتشاشات اخیر، گفت: 
نکته  اولی که در اغتشاشات اخیر باید به آن 
توجه شود، جدا شدن صف اغتشاشگران و 
معترضین است، چرا که به  هر حال، شرایط 
اقتصادی نامناسب باعث نارضایتی بخشی 

از مردم جامعه ش��ده  اس��ت. وی افزود: در 
گذش��ته نیز اعتراض��ات اقش��ار مختلف 
مردم نس��بت  به برخی م��وارد به  صورت 
مسالمت آمیز برگزار ش��ده  است، بنابراین 
می خواه��م بگویم که باید حق اعتراض را 
به رسمیت شناخت و زیرساخت های آن را 
نیز فراهم کرد. ش��جاعی تصریح کرد: در 
کنار این، مردم عزیز ما با اغتشاش و برهم 
زدن امنی��ت مخالفند؛  چرا ک��ه دود برهم 
خوردن امنیت به چش��م م��ردم عزیزمان 
خواهد رفت که طبعاً قابل تحمل نیس��ت. 

وی تأکید کرد: مسلماً باید با اغتشاشگران 
برخورد قانونی صورت گیرد و درخواست ما 
از قوه قضائیه این است که بدون مسامحه 
با اغتشاش��گران و رهب��ران آن ها برخورد 
قانونی الزم را انجام دهد. عضو کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینک��ه هیچ کس در برخ��ورد قانونی با 
اغتشاش��گران و رهبران آن ها تردید ندارد، 
تأکی��د کرد: تس��امحی که در گذش��ته در 
برخورد با اغتشاشگران و رهبران آن ها به 
خرج دادیم، باعث ش��ده که امروز جسارت 

این اغتشاش��گران از رهبرانشان نیز بیشتر 
ش��ود، لذا قوه قضائیه باید با اغتشاشگران 
و رهب��ران آن ه��ا در هر لباس��ی، برخورد 
کند. وی با اش��اره به خساراتی که توسط 
اغتشاش��گران به اموال عمومی وارد آمده 
است، اظهار کرد: طبعاً خساراتی که توسط 
اغتشاش��گران به اموال عمومی مردم وارد 
می ش��ود، توسط خوِد این افراد باید جبران 
شود. نماینده مردم ابهر در مجلس در پایان 
خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که 
اگر برخورد مناس��ب با ای��ن افراد صورت 

نگیرد، به طور قطع در آینده اغتشاشگران 
به خود این جرأت را می دهند تا به نحوی 
ش��دیدتر به اموال مردم آسیب و خسارت 

وارد کنند.

قوه قضائیه بدون مسامحه با اغتشاشگران برخورد کند
عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت در شورای نگهبان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛

سخنگوی ش��ورای نگهبان از تایید مصوبه 
مجلس درباره الیحه متناسب سازی حقوق 
کارکن��ان دولت و بازنشس��تگان کش��وری 
و لش��کری در ش��ورای نگهبان خبر داد. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، ه��ادی طحان 
نظی��ف در نشس��ت خب��ری امروز ب��ا بیان 
بررس��ی ۹ طرح و الیحه و ۳ اساس��نامه از 
دولت و ۲7 استعام از دیوان عدالت اداری 
در این مدت گفت: مصوبه مجلس ش��ورای 
اسامی درباره الیحه متناسب سازی حقوق 
کارکنان دولت و بازنشس��تگان کش��وری و 
لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار 
گرفت و مصوبه خاف موازین شرع و قانون 
اساسی شناخته نشد. وی با اشاره به الیحه 
موافقتنامه بین جمهوری اس��امی ایران و 
قزاقس��تان اف��زود: این الیح��ه نیز خاف 
موازین ش��رع و قانون اساسی شناخته نشد. 
طحان نظی��ف اظهار کرد: طرح ش��فافیت 
ق��وای س��ه گانه و دس��تگاه های اجرایی و 
س��ایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف 
ش��ده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی 
ایرادهای هیات عال��ی نظارت در خصوص 
این طرح در تمام��ی مورد کماکان بر قوت 
خودش باقی، و به مجلس ارسال شده است. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: باید 
تعامل بیش��تری بین مجلس و هیات عالی 
نظارت ص��ورت بگیرد ت��ا ایرادهای هیات 

عالی نظ��ارت در همین مرحله حل ش��ود. 
در غی��ر این صورت هم بن بس��تی در نظام 
حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این 
مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می رود. وی تشریح کرد: در این مدت 
یعن��ی کمتر از یک ماه ۲7 اس��تعام دیوان 
عدالت اداری توسط فقهای محترم شورای 
نگهبان بررسی شد. طحان نظیف در پاسخ 
به س��والی درباره اینکه آیا شورای نگهبان 
اقدامی برای تفسیر اصل ۲7 قانون اساسی 
در م��ورد آزادی تجمع��ات خواهد داش��ت؟ 
گفت: به نظر می رس��د ابهام��ی در این باره 
وجود ندارد ولی اگر ابهامی باشد، راه تفسیر 
باز اس��ت و اگر چنین درخواستی به شورای 
نگهبان ارسال ش��ود، این مسئله را بررسی 
می کند. وی تشریح کرد: طرح نحوه تشکیل 
و فعالیت تش��کل های صنفی دیگر مصوبه 
مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادهای 
آن مرتفع شده ولی هنوز ماده ۱۵ این طرح 
ابهاماتی دارد که در صورت اصاح از سوی 
مجل��س طبعا به قانون تبدیل خواهد ش��د. 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه 
صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای 
اجرای قانون جهش تولید مسکن است، بعد 
از تصویب در هیات وزیران به ش��ورا ارسال 
ش��د که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات 
بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت 

و آمد ب��ود و در نهایت با اصاحات صورت 
گرفته اساسنامه خاف موازین شرع و قانون 
اساسی شناخته نشد. طحان نظیف در پاسخ 
به س��والی درباره تاثیر نب��ود همه نگاه های 
سیاس��ی در مجلس بر عدم ش��کل گیری 
فضای گفت وگو در کشور، تصریح کرد: هر 
فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای 
خودش باش��د؛ در کش��ور م��ا در دوره های 
مختلف از گروه ه��ا و جناح های مختلف در 
مجلس و دولت به قدرت رسیده اند و پس از 
آن قدرت را از هم تحویل گرفته اند و اینکه 
گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته 
ش��ده درست نیس��ت. س��خنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد 
دو تابعیت��ی بودن فرزندان برخی نمایندگان 
مجلس و تاثیر این مسئله بر تایید صاحیت 
این افراد در انتخاب��ات دوره بعدی مجلس 
اظه��ار کرد: هنوز یک س��ال ب��ه انتخابات 
مجلس زمان داریم ام��ا به هر حال مبنای 
ما قانون اس��ت و باید دید تا آن زمان قانون 
انتخابات به چه صورتی اصاح خواهد شد. 
وی در مورد اظهار نظر برخی از نمایندگان 
مجلس در جریان اغتشاش��ات، اظهار کرد: 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد 
که بر عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره 
نمایندگی نظارت کند. ش��ورای نگهبان در 
جریان بررسی اظهارات اخیر نمایندگان در 

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیس��ت و 
به ما هم گزارشی ارائه نشده است. شورای 
نگهبان ناظر انتخابات اس��ت و اگر در زمان 
انتخاب��ات موضوعی وجود داش��ته باش��د، 
آن را بررس��ی می کند. س��خنگوی شورای 
نگهب��ان درب��اره آخرین وضعی��ت اصاح 
قان��ون انتخاب��ات گفت: هفته گذش��ته در 
مجلس حضور داش��تم و ای��ن موضوع را از 
نمایندگان پیگیری کردم که گفتند بررسی 
اصاح قانون انتخابات در کمیس��یون امور 
داخلی کشور و شورا ها به اتمام رسیده است 
و در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای 
اسامی است. سخنگوی شورای نگهبان در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه »جنابعالی 
در همایش مدیران و روس��ای دفاتر استانی 
در مشهد مقدس گفتید که »وجهه فقهی و 
حقوقی شورای نگهبان باید بیشتر شناسانده 
شود« و اکثریت کارشناسان هم معتقدند که 
نهاد ش��ورای نگهبان به شکلی است که به 
مسائل از وجهه فقهی و حقوقی ورود می کند 
و دیدگاه های سیاس��ی در آن نقش چندانی 
ندارن��د. لطفاً بفرمایید ط��ی مدت فعالیتتان 
به عنوان س��خنگوی ش��ورای نگهبان چه 
فعالیت هایی برای تبیین این مس��ئله انجام 
دادی��د؟«، گفت: طبیعت��اً ارزیابی و قضاوت 
این مس��ئله با شما و س��ایر اصحاب رسانه 
اس��ت، ولی ما در این مدت سعی کردیم که 

بیش��تر راجع به مصوبات حرف بزنیم و این 
موضوعات را نش��ان دهی��م، ولی این قطعا 
کاف��ی نیس��ت. وی افزود: م��ن از اصحاب 
رسانه هم خواس��تم که در این حوزه بیشتر 
از ما بخواهند؛ ما س��عی کردیم که جلسات 
منظمی را با اصحاب رس��انه داشته باشیم و 
نشس��ت های خبری را منظم برگزار کنیم و 
راجع به مصوبات توضیحات بیشتری را داشته 
باشیم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 
حتی گزارش هایی که بنده در ش��بکه های 
مجازی اجتماعی به مردم ارائه می کنم، در 
همین راستا است که آخرین اش همین چند 
روز قبل منتشر شد و عدد این گزارش ها به 
8۹ رس��ید؛ در این گزارش ها سعی می شود 
که وجوه فقهی و حقوقی ش��ورای نگهبان 
و دقت های��ی فقهی و حقوق��ی که فق ها و 
حقوقدانان در پاسداش��ت حقوق مردم دارند 
را بیشتر نش��ان دهیم. طحان نظیف اظهار 
کرد: رونمایی از س��امانه ارتباطات ش��ورای 
نگهبان که اخیرا در راس��تای ارتباط بیشتر 
م��ردم و نخبگان با ش��ورای نگهبان انجام 
ش��د، در همین راستا است. ما در این زمینه 
به کمک اصحاب رس��انه نیاز داریم و دست 
یاری به س��وی آن ها دراز می کنیم، زیرا ما 
در شورای نگهبان رسانه اختصاصی نداریم 
و از طریق اصحاب رس��انه موارد را به سمع 

و نظر مردم می رسانیم.

چرا دشمن نمی خواهد »ایران« قوی باشد؟
وقتی همه توطئه ها علیه جمهوری اسالمی نقش بر آب می شود؛

گروهسیاس�ی:دش��منان باید بدانند با ی��ک ایران قوی، 
مستقل و در حال پیشرفت، رو به رو هستند، کشوری که 
با تمام فشارها، تحریم ها، ایجاد تنش و آشوب داخلی و 
مشکات توانسته عما در مقابل همه دشمنان بایستد و 
توسعه یابد. ایران بعد از انقاب اسامی به خاطر استقالی 
که داش��ته و ت��اش هایی که کرده به پیش��رفت های 
بسیاری دست یافته و با وجود مشکات توانسته در حوزه 
های مختلف علمی و اقتصادی رش��د کند. در این میان 
دشمنان با یک ایران قوی، مستقل و در حال پیشرفت، رو 
به رو هستند، کشوری که با تمام فشارها، تحریم ها، ایجاد 
تنش و آشوب داخلی و مشکات توانسته عما در مقابل 
همه دشمنان بایستد و توسعه یابد و همچنین در معادالت 
منطق��ه ای نیز تاثیرگذار باش��د. اما قطعا مجموعه هایی 
که در جهان و منطقه یکه تازی می کردند، برایشان قابل 
پذیرش نب��وده و نمی توانند این موضوع را تحمل کنند. 
در واقع این پیشرفت ها خاری در چشمشان شده است و 
هراس آنها از روند پیشرفت و ترقی ایران در راه استقال 
و آزادگی  اس��ت. از این رو به هر طریقی به دنبال منزوی 
کردن کشور هستند و با هجمه های مختلف در صددند که 
مانعی برای رشد و اعتای کشورمان باشند. در واقع بعد 
از آغاز اغتشاش��ات اخیر که در برخی نقاط کشور صورت 
گرفت بهانه را به دست آوردند تا سکانس دیگری از فشار 

علیه جمهوری اسامی ایران را کلید بزند. می توان گفت، 
آمریکایی ها در تاشند تا با دخالت در امور داخلی ایران و 
به  کارگیری ظرفیت های رسانه ای و روانی خود، تهییج و 
تحریک افکار عمومی و اعمال تحریم های جدید اهداف 

خود را محقق س��ازند. در این باره محسن رضایی معاون 
اقتصادی رئیس جمهور معتقد است: جنگ های تحمیلی 
به ایران اس��امی همچنان ادامه دارد و استکبار جهانی 
نگران پیش��رفت های به وجود آم��ده در حوزه علمی و 

اقتصادی اس��ت. در همین خصوص نیز حجت االسام 
و المسلمین ضیاء الدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی 
سیاس��ی وزارت دفاع با بیان اینکه آمریکا از پیش��رفت و 
اقتدار ملت ایران عصبانی است، اظهار داشت: زمانی که 
آنها پیش��رفته ترین هواپیمای نظامی را به آسمان ایران 
فرس��تادند رزمندگان ما آن را س��رنگون کردند. به گفته 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع؛ امروز آمریکا 
از طریق رسانه های معاند، افکار عمومی ما را هدف قرار 
داده ک��ه باید مراقب باش��یم. جوانان ما بای��د بدانند که 
آمریکا دشمن اصلی ملت ایران بوده و به تعبیر امام راحل 
ماهیت آمریکا گرگ اس��ت و گرگ هیچ وقت نمی تواند 
با ما دوست باش��د. الزم به ذکر است؛ دشمنان 4۳ سال 
اس��ت که به دنبال تجزیه و تکه  تکه کردن خاک ایران 
هس��تند و در این سال ها همه نوع ترفندها اعم از جنگ 
تحمیلی، تحریم ها، شورش ها، ترورها و امثال اینها علیه 
نظام را به کار گرفته اند تا با جداس��ازی و تفکیک اجازه 
ندهند قدرت بزرِگ تاثیرگذاری در منطقه شکل بگیرد اما 
دشمنان باید بپذیرند جمهوری اسامی شکست  ناپذیر و 
نفوذ ناپذیر اس��ت و هرگز اج��ازه نخواهد داد آنها در این 
مسیر پیروز شوند و با افزایش وحدت و انسجام در کشور 
س��عی بر کاهش میزان اختاف��ات دارد تا با طی کردن 

راه های بزرگ به صبح و فتح مبین نزدیک شود.

شبکه تلویزیونی ۱۲ رژیم صهیونیستی براساس نتایج 
یک نظرس��نجی از آینده تیره و تار این رژیم خبر داد 
که در آن، شناخت نسل کنونی صهیونیستها از گذشته 
و تمای��ل آنها برای خدمت در ارتش این رژیم کاهش 
یافته و نبود رژیم اس��رائیل در ۲۵ س��ال دیگر به باور 
یک سوم شهرک نشینان تبدیل شده است. به گزارش 
روز شنبه ایرنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
با اعام اینکه طبق نتایج نظرسنجی ائتاف موسوم به 
»جنبش های جوانان« رژیم صهیونیس��تی، یک سوم 

جوانان صهیونیس��ت نمی خواهند ب��ه خدمت وظیفه 
بروند، به مقامات این رژیم هشدار دارد که »این داده ها 
خطرن��اک و دلخراش هس��تند«.«آمنون آبرومویت« 
کارش��ناس مس��ائل سیاسی در ش��بکه ۱۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی گفت: »همه بحث های سیاسی در 
اسرائیل )فلسطین اش��غالی( یک الگوی عملی گمراه 
کننده اس��ت. »وی افزود: »یک سوم جوانان اسرائیلی 
نمی دانند چه کس��ی اس��حاق رابین را ُکشت. بدتر از 
این، یک سوم جوانان اسرائیلی نمی خواهند به خدمت 

وظیفه بروند. بدتر از همه اینها هم این اس��ت که یک 
سوم شهرک نش��ینان باور ندارند که اسرائیل ۲۵ سال 
دیگر وجود داش��ته باشد.«پیش��تر نیز »ایهود باراک« 
نخس��ت وزیر اس��بق رژیم صهیونیستی در مطلبی که 
در روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« نوشت 
ب��ود، ابراز نگرانی کرد که رژیم اش��غالگر دچار نفرین 
دهه هش��تم ش��ود و عم��ر آن پیش از هش��تاد پایان 
یابد. پیش از این نیز »اس��حاق بریک« رئیس س��ابق 
کمیته ش��کایات ارت��ش رژیم صهیونیس��تی و ژنرال 

بازنشس��ته ارتش این رژیم تاکید کرده بود که با توجه 
به توانمندی روزاف��زون گروه های مقاومت، این رژیم 
مسیر زوال و نابودی را طی می کند.بحران های داخلی 
رژیم صهیونیس��تی در کنار افزایش قدرت روز افزون 
نیروهای مقاومت و تغییر تدریجی موازنه قوا در سطح 
بین الملل به زیان تل آویو و نیز مخالفت افکار عمومی 
جهان با سیاست های صهیونیست ها از جمله مواردی 
اس��ت که به عقیده برخی کارشناسان این رژیم را در 

مسیر افول و نابودی قرار داده است.

آینده تیره و تار اسرائیل
اعتراف صریح شبکه تلویزیونی ۱۲ رژیم صهیونیستی؛

پرتاب زیرمداری ماهواره بر »قائم 100« با موفقیت انجام شد
نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقاب 
اس��امی از پرتاب موفقی��ت آمیز زیرمداری 
ماهواره بر »قائم ۱۰۰« خبر داد. روز )شنبه( با 
حضور سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی 
زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقاب اسامی و جمعی از مقامات و مسئولین 
نیروهای مس��لح آزمایش پروازی زیر مداری 
موتور مرحله اول رافع در ماهواره بر سوخت 
جامد قائم ۱۰۰ با موفقی��ت انجام پذیرفت. 

بنا بر این گزارش، ماهواره بر س��وخت جامد 
قائم ۱۰۰، ماهواره ای است که با سه مرحله 
سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره های با 
وزن 8۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری 
از س��طح زمین قرار ده��د. در آزمایش امروز 
موت��ور مرحله اول ماه��واره بر قائم ۱۰۰ که 
همان موتور سوخت جامد رافع است و در دی 
ماه ۱4۰۰ آزمایش زمینی خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشته بوده، مورد آزمایش پروازی 

زیر مداری قرار گرفت. با عبور از این مرحله 
ب��ه فضل الهی در آین��ده ای نزدیک ماهواره 
ناهید س��ازمان هوافض��ای وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات توس��ط س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امی با بهره برداری از ماهواره بر 
سه مرحله ای قائم ۱۰۰ در مدار قرار می گیرد. 
س��ردار امیرعلی حاج��ی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
حاش��یه آیین آزمایش این دستاورد بزرگ در 

پایگاه فضایی پرتاب ماهواره این نیرو برگزار 
شد، گفت: کشورهای مستکبر به سرکردگی 
رژی��م پلی��د و تروریس��تی آمریکا با بس��یج 
تمام��ی ِعده و ُعده خود در مقابل پیش��رفت 
ملت عظیم الش��أن ایران صف آرایی کرده اند 
و تحم��ل موفقیت های غرورانگیز جمهوری 
اسامی ایران را ندارند. وی تاکید کرد: همت 
و تاش های مجاهدانه جوانان دانشمند ایران 
اس��امی که تحت هدایت ه��ای فرماندهی 

مق��ام معظم رهب��ری و فرمانده��ی کل قوا 
)مدظله العالی( این دستاوردهای بزرگ را در 
سایه سنگین ترین تحریم های تاریخ بشریت 
برای کش��ور عزیزمان ارمغان آورده اس��ت، 
راهبرد ایران ق��وی را پیش روی خود دارد و 
بدون هیچ تردیدی قدرت و س��رعت حرکت 
پیش رونده خود برای فتح قله های بلند دانش 
و رسیدن به فناوری های نوین و برتر را ادامه 

خواهیم داد.
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اقتصاد کالن

صادرات نفت روسیه به هند به ۹46 
هزار بشکه رسید

بر اساس آمار منتشرشده صادرات نفت روسیه 
به هند در ماه اکتبر نس��بت به ماه قبل از آن 
8 درصد رش��د کرده و به ۹46 هزار بش��که 
در روز رس��یده اس��ت.به گزارش مهر به نقل 
از اکونومی��ک تایمز، روس��یه در م��اه اکتبر 
توانس��ته با پشت سر گذاش��تن عربستان و 
عراق به بزرگ ترین صادرکننده نفت به هند 
تبدیل شود.بر اساس آمار منتشرشده از سوی 
مؤسسه ُورتکس��ا، که محموله های انرژی را 
رهگی��ری می کند، صادرات نفت روس��یه به 
هند در ماه اکتبر نس��بت به م��اه قبل از آن 
8 درصد رش��د کرده و به ۹46 هزار بشکه در 
روز رسیده است.هند ۲۲ درصد نفت وارداتی 
خود در ماه اکتبر را از روس��یه، ۲۰.۵ درصد را 
از عراق و ۱6 درصد را هم از عربس��تان وارد 
کرده اس��ت.اتحادیه اروپا در سال جاری چند 
بسته تحریم اقتصادی را علیه مسکو اعمال 
کرده که از ماه دیگر تحریم نفت حمل ش��ده 
از دری��ا یا ب��ه اصطاح »نف��ت دریایی« به 
آن اضافه خواهد ش��د و درواقع واردات نفت 
روس��یه به اروپا تقریباً متوقف می شود.روسیه 
در ماه اکتبر ۳4 درصد نفت بیشتری را نسبت 
به اتحادیه اروپا به هند فروخته اس��ت.در ماه 
گذش��ته چی��ن بزرگ تری��ن واردکننده نفت 
دریای روسیه بود و روزانه یک میلیون بشکه 
از این کش��ور خرید کرده اس��ت. اوایل سال 
ج��اری بود که هند پ��س از اعمال تحریم ها 
علیه مس��کو از س��وی کش��ورهای غربی و 
تخفیف خوردن نفت روس��یه، واردات از این 

کشور را افزایش داد.

نقدینگی به ۵401 هزار میلیارد تومان 
رسید

براساس اعام بانک مرکزی حجم نقدینگی 
در پای��ان مرداد ماه س��ال ۱4۰۱ به رقم پنج 
هزار و 4۰۱ هزار میلیارد تومان رس��ید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳7.8 درصد 
رشد داش��ت.به گزارش مهر براساس اعام 
بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد 
ماه سال ۱4۰۱ به رقم پنج هزار و 4۰۱ هزار 
میلی��ارد تومان )۵4۰۱ ه��زار میلیارد تومان( 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
۳7.8 درصد رشد داشته است.حجم نقدینگی 
در پایان اس��فندماه س��ال ۱4۰۰ برابر چهار 
ه��زار و 8۳۲ هزار میلی��ارد تومان و در پایان 
اردیبهشت ماه ۱4۰۰ نیز سه هزار و ۹۲4 هزار 
میلیارد تومان بود.نرخ رش��د نقدینگی در ۱۲ 
ماه منتهی به مرداد ماه ۱4۰۱ نسبت به سال 
قبل از آن ۳7.8 درصد و در مرداد ماه ۱4۰۱ 
نسبت به اس��فند ۱4۰۰ نیز ۰.4 درصد رشد 

داشت.

تهیه ماده واحده برای تصحیح سازوکار 
قیمت گذاری دستوری 

وزیر اقتصاد از تهیه ماده واحده پیش��نهادی 
برای تصحیح سازوکار قیمت گذاری دستوری 
خب��ر داد.به گزارش مهر به نقل از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، »احسان خاندوزی« با 
بیان اینکه طبق قوانین متعدد دولت مکلف به 
جبران زیان افرادی است که از قیمت گذاری 
غیرکارشناس��ی آسیب دیده اند، اظهار داشت: 
وزارت اقتصاد و س��تاد اقتصادی دولت همه 
تاش خود را برای اصاح رویه های اش��تباه 
به کار گرفته اند که از جمله آن ها می توان به 
موضوع قیمت گذاری دستوری که سال ها در 
کش��ور رایج بوده، اشاره کرد.وی توضیح داد: 
در ماه های گذش��ته ش��اهد لغو قیمت گذاری 
دستوری در برخی از محصوالت و ورود آنها 
به سازوکار شفاف بورس کاال بودیم که این 
امر نشان دهنده عزم جدی دولت برای حذف 
شیوه اشتباه قیمت گذاری است.خاندوزی بیان 
داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاش 
است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد 
به کار گرفته ش��ود و در خصوص اقامی که 
همچنان به طور غیرکارشناس��ی نرخ گذاری 
می ش��وند، بنا داریم تا ب��ا مجموعه ابزارهای 
در اختیار خود این مساله را ساماندهی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اکنون 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در حال تهیه 
ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار 
قیمت گذاری دستوری است که در هفته های 
آین��ده آن را اطاع رس��انی خواهیم کرد.وی 
خاطرنش��ان کرد: ازاین رو دول��ت حمایت از 
هم��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان که از 
محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی 
دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود 
می داند و در تاش��یم تا با اس��تفاده از سایر 
ابزاره��ای اقتصادی، این موض��وع را حل و 

مدیریت کنیم.

درخواست ترینیداد از آمریکا برای 
مجوز واردات گاز از ونزوئال 

دول��ت ترینی��داد و توباگ��و از دولت آمریکا 
خواس��ته تا اجازه دهد از ونزوئ��ا گاز وارد 
کند. ب��ه گزارش فارس به نق��ل از رویترز، 
چه��ار منب��ع آگاه اعام کردن��د که دولت 
کش��ور ترینیداد و توباگو در دریای کارائیب 
از مقام��ات آمریکایی خواس��ته اند تا مجوز 
واردات گاز از ونزوئ��ا را ص��ادر کند.ای��ن 
کش��ور به دنبال این اس��ت که تاسیس��ات 
ف��رآوری LNG خود را که مدت هاس��ت 
تعطیل شده با گاز ونزوئا مجدداً راه اندازی 
کند.بر اساس تحریم های آمریکا دولت ها و 
ش��رکت هایی که می خواهند با شرکت نفت 
دولتی PDVSA ونزوئا مراوده داش��ته 
باش��ند بای��د از وزارت خزان��ه داری مج��وز 
دریافت کنند.درخواس��ت قبل��ی ترینیداد از 
آمریکا برای صدور مجوز بدون پاسخ مانده، 
اما تمایل کاخ سفید برای کاهش تحریم ها 
علیه ونزوئا ممکن اس��ت ب��ه ایجاد یک 
فرصت جدید ب��رای ترینیداد منجر ش��ود.

در صورت صدور مج��وز، ترینیداد گاز خود 
را از می��دان دراگان ونزوئا دریافت خواهد 
کرد که حجم ذخایر این میدان ۱۱8 میلیارد 
مترمکعب برآورد می ش��ود. روند توسعه این 
میدان حدود یک دهه پیش آغاز ش��د اما به 
دلیل کم بودن ش��رکا و سرمایه و همچنین 
تحریم های آمریکا متوقف شد.با واردات گاز 
 LNG از ونزوئ��ا و راه اندازی تاسیس��ات
ترینی��داد روزانه ۱4 میلی��ون مترمکعب به 
ظرفیت گازی ترینیداد اضافه خواهد شد.این 
تاسیس��ات البته زیر مجموعه ش��رکت های 
مختلف از جمله ش��ل، بریتی��ش پترلیوم و 
ش��رکت ملی گاز ترینیداد و توباگو اس��ت.
وزارت خزان��ه داری آمریکا هنوز نس��بت به 

این خبر واکنشی نشان نداده است.

بدهی خارجی ایران 1۹ درصد کم 
شد

بدهی خارجی ایران در پایان مرداد امس��ال، 
 به هفت میلیارد و ۱6۳ میلیون دالر رسیده 
که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۱8.۹ 
درصد کم ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، 
گ��زارش جدی��د بان��ک مرک��زی از گزیده 
آماره��ای اقتصادی نش��ان می دهد میزان 
بدهی های کوتاه مدت کش��ور یک میلیارد 
و ۹۲4 میلیون دالر و بدهی های بلند مدت 
ای��ران نیز پنج میلی��ارد و ۲۳۹ میلیون دالر 
است.از س��وی دیگر، معادل یورویی بدهی 
خارج��ی ایران، هفت میلیارد و ۱۳۱ میلیون 
یورو اس��ت که پنج میلی��ارد و ۲۱6 میلیون 
یورو از این می��زان، حجم بدهی های میان 
مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۹۱۵ 
میلیون یورو حج��م بدهی های کوتاه مدت 
اس��ت.این در حالی اس��ت که میزان بدهی 
خارجی کش��ور در پایان مرداد ماه سال قبل 
معادل هش��ت میلی��ارد و 84۰ میلیون دالر 
بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کش��ور 
دو میلیارد و 48۰ میلیون دالر و بدهی های 
بلند م��دت ایران نیز ش��ش میلیارد و ۳6۰ 
میلیون دالر اعام ش��ده است.  همچنین، 
رقم بدهی های خارجی ایران در پایان سال 
گذشته، معادل هشت میلیارد و 67۵ میلیون 
دالر بوده اس��ت.بنابراین، میزان بدهی های 
خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال جاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان 
سال  گذشته به ترتیب ۱8.۹ و ۱7.4 درصد با 
کاهش مواجه شده است.   گفتنی است که 
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده 
در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیات 
دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و 
نهادهای بی��ن المللی همچنین تامین مالی 
پروژه ه��ای از طریق فاینانس، پیش فروش 
نف��ت و اوراق قرض��ه بین الملل��ی را در بر 

می گیرد.

تالش دولت برای جلب اعتماد 
سهام داران خرد بازار 

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
گفت: تصمیم ش��ورای عال��ی بورس برای 
بیمه پرتفوی س��هامداران به رونق و توسعه 
اقتصادی کش��ورکمک می کند. سید محمد 
رضا میر تاج الدینی در گفت وگو با فارس،  در 
مورد بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه 
و بیمه سهامداران  افزود: این اقدام شورای 
عال��ی بورس در جهت اعتماد س��ازی برای 
س��هام داران ُخرد و ورود با اطمینان بیش��تر 
به بازار سرمایه است.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس ابراز داش��ت: بدون ش��ک 
بیمه شدن سهام س��رمایه گذاران عاوه بر 
جمع آوری نقدینگی و استفاده در حوزه تولید 
به رونق تولید کمک می کند و اقدام مطلوبی 
برای توس��عه اقتصادی کشور است.نماینده 
تبری��ز در پایان تاکید کرد: یکی از مطالبات 
مجلس و مردم، حمایت دولت از سهامداران 
به ویژه س��هامداران خ��رد و بیمه پرتفوی 
س��رمایه گذاران اس��ت تا آنها در نوسانات 
بازار آسیب نبینند؛ این بسته حمایتی کمک 

بزرگی به بازار است.

اخبار

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
دولت��ی مان��دن اقتص��اد و حکم فرمای��ی 
دولت بر بس��ترهای تولید کش��ور، مانعی 
جدی برای توس��عه در کش��ور اس��ت.به 
گزارش مهر به نق��ل از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سید صولت مرتضوی در 
نشست با اعضای هیأت مدیره کانون عالی 
کارفرمایی جمهوری اس��امی ایران، عدم 
توس��عه در حوزه اشتغال و اقتصاد را ناشی 

از سیاس��ت اقتصاد دولتی عن��وان و بیان 
کرد: دولتی مان��دن اقتصاد و حکم فرمایی 
دولت بر بس��ترهای تولید کش��ور، مانعی 
جدی برای توس��عه در کشور است. دولت 
باید با تصمیم گیری درس��ت و با شناسایی 
بخش خصوصی توانمند، متعهد و دلس��وز 
به پیشرفت های اقتصادی بیشتری دست 
یابد.وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی به 
ظرفیت های مغفول کش��ور در حوزه تولید 

و اشتغال اش��اره کرد و افزود: باید همگی 
با حذف قوانین زائ��د و حمایت از مدیران 
خاق، زمینه ارتقای ش��اخص ها را در این 
حوزه ها ایجاد کنیم.مرتضوی توجه به اصل 
سه جانبه گرایی را از محورها و راهبردهای 
خ��ود عنوان کرد و گف��ت: بدون همراهی 
ب��ا تش��کل های کارگ��ری و کارفرمای��ی 
نمی توانیم به ش��ناخت دقیق از مشکات 
و ارائه راهکارهای اساس��ی دس��ت یابیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست و 
تعامل مستمر را از ارکان دستیابی به توسعه 
نام برد و اظهار کرد: همراهی کانون عالی 
کارفرمایی در برنامه ها و سیاست گذاری های 
وزارت کار باید مستمر، ویژه و اثرگذار باشد.
در ابتدای این نشست اعضای کانون عالی 
کارفرمایی با طرح دغدغه ها و مش��کات 
صنفی خود، خواس��تار پیگیری ویژه وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص 

ش��دند.مباحث حوزه مالی��ات، بیمه، توجه 
ویژه ب��ه جای��گاه تش��کل ها، تجدیدنظر 
در قوانی��ن بیمه تأمی��ن اجتماعی و بیمه 
بیکاری، توانمندسازی نیروی انسانی بخش 
خصوصی، اصاح آئین نامه های مانع آفرین 
و ناهماهنگی برخی دستگاه های دولتی در 
ح��وزه اش��تغال آفرینی از مهم ترین موارد 
مطرح ش��ده در دیدار با وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی بود.

اقتصاد دولتی؛ مانع توسعه حوزه اشتغال و اقتصاد است
وزیر کار:

 ضرورت اعمال مالیات بر سود  خرید و فروش ارز 
ورود بازارساز و عرضه  سنگین دالر به بازار 

گ�روهاقتصادی-میثمترکی�ان:از صبح دیروز و با اجرای 
عرضه ارز از طریق س��امانه برخط بازار متش��کل ارزی، 
همچنی��ن ورود مقتدرانه بازارس��از به ب��ازار، تقاضاهای 
کاذب ارز بس��یار کاهش یافت ام��ا به هر حال ضرورت 
دارد به دلیل فاصله قیمتی ارز توافقی و ارز غیررس��می، 
موض��وع مالیات بر س��ود  خرید و فروش ارز اجرا ش��ود. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با هدف 
تس��هیل ارائه خدمات ب��ه متقاضی��ان ارز، جلوگیری از 
اتاف وقت متقاضیان خرید ارز و در راس��تای جلوگیری 
از ایجاد تقاضای کاذب و واسطه گری های ارزی، سامانه 
برخط بازار متش��کل ارزی با از دی��روز آغاز به کار کرد.

در این راس��تا از دیروز  ۱4/۰8/۱4۰۱ صرافی های عضو 
بازار متش��کل معامات ارزی، بای��د متقاضیانی را که از 
طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معامات ارزی به 
نشانی my.ice.ir معرفی شده اند در اولویت فروش ارز 
قرار داده و  متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باش��ند.
بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، همه صرافی های 
عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر 
مراجعان حضوری را جهت خرید ارز، به س��امانه مذکور 
راهنمایی کنند. س��امانه برخط بازار متشکل ارز ایران به 
منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه 
جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان 
خری��د ارز پ��س از ورود به س��امانه، اطاعات هویتی و 
درخواس��ت خرید خود را ثبت م��ی کند. در صورت احراز 
صاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، 
س��امانه فهرس��تی از نزدیکترین ش��رکت های صرافی 
را نمای��ش داده و پ��س از انتخاب یک صرافی توس��ط 
متقاضی، اطاعات درخواس��ت ب��رای صرافی منتخب 
ارسال می شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی 
اطاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی 
ارس��ال می ش��ود.در این صورت، متقاضی می تواند با به 
همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی 
مراجع��ه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.براس��اس 
اطاعیه بازار متش��کل ارزی در حال حاضر فقط امکان 
درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم 
شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی 
و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر 
مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.این سامانه 
روزهای ش��نبه تا چهارشنبه از ساعت  8:۰۰ تا ۱6:۳۰ و 
روزهای پنجشنبه از ساعت 8:۰۰۰ تا ۱6:۰۰ پاسخگوی 

متقاضیان خواهد بود.
س�ودجوییدالالنارزیازفاصل�هقیمتیارزتوافقی ���

وارزغیررسمی
به گزارش فارس،  اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب 
شده است عده ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد سهمیه 
۲۰۰۰ دالر ساالنه ارز آنها را با نرخ توافقی خریداری کنند 
و با فروش در بازار آزاد )غیر رسمی( سود کانی به جیب 
بزنند.بسیاری از سودجویان و دالالن ارزی روزانه چندین 

کارت ملی را اجاره می کردند و با حضور صاحبانش��ان و 
پرداخ��ت مبلغی ناچیز به آنها، س��همیه ارز این افراد که 
عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند را خریداری کنند و 
سودهای بادآورده و کانی به جیب بزنند.البته این شیوه 
عملکرد دالالن مخاطراتی هم برای صاحبان کارت ملی 
داش��ت، از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی 
دالل ها معرفی می شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، 
ش��ماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار 
دالالن ارزی قرار می دهند که ممکن اس��ت در روزهای 
بعد سوء استفاده های گس��ترده ای از این اطاعات افراد 
از س��وی دالالن ارزی انجام شود.این درحالی است که 
به گفته برخی از مقامات، کس��انی که اقدام به خرید ارز 
مسافرتی می کنند به واسطه ثبت یک مسافرت خارجی 
و خرید ۲ هزار دالر جزو دهک های پردرآمد محس��وب 

می شدند و ممکن است یارانه آنها در آینده قطع شود.
اعمالمالیاتبرسودحاصلازخریدوفروشارزبه ���

عنوانمالیاتبرعایدیسرمایهانجامشود
البته پیش بینی می ش��ود با اجرای ف��روش ارز از طریق 
س��امانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای کاذب خرید 
ارز حذف شود اما به هر حال ضرورت دارد دولت و بانک 
مرک��زی برای حل این معضل چاره ای بیندیش��د که در 
این ب��اره می توان به اعم��ال مالیات بر س��ود حاصل از 
خری��د و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی س��رمایه 
اختص��اص یابد )به عنوان مالیات س��وداگری یا  مالیات 

درآمدهای اتفاقی(.
احتمالحذفیارانهکمکمعیش�تیخری�دارانارزبا ���

کارتملی
پیش از این یک کارشناس اقتصادی به فارس گفته بود: 
 ماهیت کاالیی ارز باید تعریف شود، لزوما هر شهروندی 
مصرف کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت 
ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می آورد تا افرادی 

متولد شوند که سپر انسانی اخالگران بازار ارز هستند.به 
گفته میثم مهرپور،  مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای 
هر کد ملی در نهایت سبب می شود تا اسکناس به دست 
متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخال در بازار مهیا 
شود و میلیاردها دالر از منابع ارزی کشور در این سال ها 
به این ش��یوه هدر رفته اس��ت. وی  در تشریح مخاطرات 
موجود برای افرادی که برای خرید ارز به نرخ توافقی به 
دالل ها اعتماد می کنند، اما خود متقاضی واقعی نرخ ارز 
نیستند، بیان کرد : ممکن است بسیاری از افرادی که کد 
ملی خود را در اختیار اخاگ��ران بازار ارز قرار می دهند، 
برای س��ود اندک این کار را انجام داده و ممکن اس��ت، 
اساسا تمکن مالی خرید ۲۰۰۰ دالر به مبلغ بیش از 6۰ 
میلیون تومان را نداشته باش��ند.وی تاکید کرد: سیستم 
سیاستگذار نمی تواند تشخیص دهد که خریدار ارز با کد 
ملی مش��خص، تمکن مالی خرید را داش��ته یا نه اما با 
توج��ه به اینکه این فرد ای��ن ارز را با قیمت بیش از 6۰ 
میلیون تومان خریداری ک��رده و برای مصارفی تعریف 
ش��ده نظیر مس��افرت خارجی اس��تفاده می کند، طبیعتا 
تمک��ن مالی الزم را داش��ته و دولت این اج��ازه را دارد 
سیاست های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب 
کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند.این کارشناس 
اقتص��ادی گفت: این حرف یعنی کس��ی که با کد ملی 
اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست های 

حمایتی دولت نیست.
ورودبازارس�ازوعرض�هس�نگینارزازصبحدیروز/ ���

پیشبینیتوقفروندصعودیقیمتارز
در این باره، دیروز یک منبع آگاه در گفت  وگو با خبرنگار 
اقتص��ادی خبرگزاری فارس با اش��اره ب��ه اثرات مثبت 
عرضه ارز از طریق س��امانه برخط بازار متشکل ارزی از 
صبح دیروز، اظهار داشت: همزمان از صبح دیروز عرضه 
س��نگین ارز در بازار توافقی ص��ورت گرفت و معامله در 

ب��ازار توافقی  به صورت اردره��ای ۱۰۰ تا بیش از ۵۰۰ 
هزار دالری  آغاز ش��ده است و بازارساز مقتدرانه به بازار 
وارد شده است. وی ادامه داد: در این راستا بانک مرکزی 
همراه با بازارس��از بر موضوع خرید و فروش ارز نظارت 
دارد و خری��د ارز با قیمت توافقی و فروش با همین نرخ، 
به سهولت و روان انجام می شود.وی افزود: همزمان در 
بازار سرمایه نیز شاهد رشد شاخص بورس با بیش از 44 
هزار واحد رشد )در زمان تنظیم این گزارش هستیم( که 
نشان بی توجهی سرمایه گذاران به بازار ارز دارد.به گفته 
این منبع آگاه، در حال حاضر با ورود بازارساز، عرضه ارز 
بیش از تقاضا شده است و کارشناسان بر این باور هستند 
که با ورود بازارس��از ب��ه بازار، به تدری��ج روند صعودی 
افزای��ش قیم��ت ارز متوقف می ش��ود. )در زمان تنظیم 
این گزارش نرخ توافقی ارز در صرافی ها ۳4۱۰۰ تومان 
اس��ت. بنابرای��ن گزارش پیش از ای��ن رئیس کل بانک 
مرکز ی نیز به موضوع عرضه ارز در س��امانه برخط بازار 
متش��کل ارزی اشاره کرده بود.به گفته علی صالح آبادی  
در س��امانه نیما عرضه به مراتب بیش��تر از تقاضا است، 
برای نمونه از ابتدای سال تا ۱۲ آبان حدود ۲6.۵ میلیارد 
دالر در سامانه نیما معامله انجام شد، که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 67 درصد در سامانه یادشده در عرضه ها 
و معامله ها رش��د داشتیم. رئیس کل بانک مرکزی گفته 
بود: کل تامی��ن ارز برای واردات کش��ور در همین بازه 
زمانی یادش��ده ۳8.۵ میلیارد دالر بوده اس��ت که نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل ۲۲ درصد رشد دارد. در حوزه 
اسکناس ۱.۵ میلیارد دالر حجم معامات اسکناس بوده 
است که نس��بت به دوره مشابه سال گذشته 4۰ درصد 
رش��د معامات اسکناس داشتیم. بنابراین از نظر عرضه 
وضعیت مطلوبی داریم.صالح آبادی با بیان اینکه استقبال 
صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی مطلوب است،  گفت: 
هیچ مش��کلی در تامین اس��کناس و حواله ارزی وجود 

ندارد.
���وص�ولوجوهارزیبلوکهش�دهایراندرکش�ورهای

دیگرباهمکاریعمان
به گزارش فارس از س��وی دیگر در س��فر رئیس بانک 
مرکزی عم��ان به ایران، موض��وع برگرداندن پول های 
بلوکه ش��ده ای��ران در کره جنوبی مط��رح و در این باره 
مذاکراتی بین طرفین انجام شد. پیش از این عنوان شده 
بود که احتم��ااًل 7 میلیارد دالر ایران به حس��اب بانک 
مرک��زی ایران ن��زد بانک مرکزی عم��ان واریز خواهد 
ش��د. رئیس کل بانک مرکزی ایران با اش��اره به سابقه 
همکاری بانکی ایران و عمان نیز گفته بود: آخرین نمونه 
این همکاری ها سال گذشته بود که بیش از ۵۰۰ میلیون 
دالر از وجوه جمهوری اس��امی ای��ران که بیش از ۵۰ 
سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، 
ب��ا همکاری بانک مرکزی عمان وصول ش��د و اینگونه 
همکاری ه��ا ادام��ه دارد.طبق اعام رئی��س کل بانک 
مرکزی ایران به محض دریافت این پول، اطاع رسانی 

در این باره انجام خواهد شد.

طب��ق جدیدترین بررس��ی آماری وزارت نیرو، س��هم 
حدود ۹۰ درصدی )8۹.7 درصد( بخش کشاورزی در 
مصرف آب کش��ور همچنان برقرار است، سهم بخش 
ش��رب حدود 8.۲ درصد و س��هم بخش صنعت حدود 
۲.۱ درصد است. به گزارش تسنیم، بررسی جدیدترین 
آم��ار از مصرف آب و توزیع منابع آب کش��ور نش��ان 
می دهد که مصرف ساالنه آب در ایران به ۹8 میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است که از این میزان، 
حدود 88 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود 
8 میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود ۲ میلیارد 

مترمکعب در بخش صنعت مصرف می شود.

درصدآبکشوردربخشکشاورزی مصرف���۹۰
س��هم ح��دود ۹۰ درص��دی )8۹.7 درص��د( بخ��ش 
کشاورزی در مصرف آب کشور همچنان برقرار است، 
س��هم بخش ش��رب حدود 8.۲ درصد و سهم بخش 
صنعت حدود ۲.۱ درصد اس��ت.از مجموع توزیع ۹8.۱ 
میلیارد مترمکعبی آب در طول یکس��ال، حدود 44.۳ 
میلیارد مترمکع��ب از منابع س��طحی و ۵۳.۹ میلیارد 
مترمکع��ب از منابع زیرزمینی ش��امل چاه ها و قنوات، 
برداشت می شود.در واقع سهم منابع سطحی در تأمین 
آب کش��ور به 4۵ درصد و س��هم منابع زیرزمینی در 
تأمین آب کش��ور به ۵۵ درصد رس��یده است.مصرف 

۹8.۱ میلیارد مترمکعبی آب در ایران در شرایطی است 
که مجموع منابع آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱4 میلیارد 
مترمکعب رسیده و این آمار نشان می دهد که در ایران، 
86 درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می کنیم.
بحرانش�دیدآبیبهخاطرمص�رفحجمباالییاز ���

منابعتجدیدشونده
کمیسیون توس��عه پایدار سازمان ملل، میزان برداشت 
از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص 
اندازه گیری بحران آب معرفی کرده اس��ت. طبق این 
ش��اخص اگر کشوری سالیانه بیش از 4۰ درصد منابع 
آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران 

ش��دید آب قرار خواهد داش��ت.همچنین، بر اس��اس 
گزارش فائو، در صورتی که میزان استفاده از منابع آبی 
تجدید پذیر زیر ۲۰ درصد باشد از لحاظ اکولوژیکی و 
اس��ترس بر منابع آبی مشکی پیش نخواهد آمد. ولی 
زمانیکه این مقدار به باالی 6۰ درصد رس��ید، کش��ور 
مورد نظر با کمبود فیزیکی آب مواجه می ش��ود و در 
صورت��ی که مقدار مصرف آب از منابع تجدید پذیر به 
بیش از 7۵ درصد برس��د به مرز کمبود ش��دید منابع 
فیزیکی آب خواهد رس��ید و ایران با مصرف حدود 86 
درصدی منابع آب تجدیدشونده در مرحله کمبود شدید 

منابع فیزیکی آب و بحران شدید آبی است.

ایران در مرحله بحران شدید آبی
سهم هر بخش از مصرف آب چقدر است؟ 

تضمین اصل پول چه نقشی در رشد بورس ایفا خواهد کرد؟
تضمی��ن اصل پ��ول تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان می تواند س��رمایه های 
خرد را به خدمت رش��د بازار س��رمایه بیاورد.به گزارش مهر، بس��یاری از 
پرتفوه��ای حقیقی موجود در بازار س��رمایه پرتفوهای خرد با مبالغی زیر 
۱۰۰ میلیون تومان هستند، این عده از سهامداران در بازار سرمایه منتظر 
ش��رایطی هس��تند که بتوانند بدون دغدغه در بازار سرمایه گذاری کنند، 
یکی از موارد مثبتی که س��ازمان بورس در هفته گذش��ته و در بسته ۱۰ 
بندی اعمال کرده، بیمه س��هام پرتفوهای تا س��قف ۱۰۰ میلیون تومان 
اس��ت.بر اساس این طرح بیمه پرتفوی اش��خاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان برای هر نفر )که حدود ۹6 درصد از تعداد کدهای حقیقی 
فعال حاضر در بازار را تش��کیل می دهند( از طریق انتش��ار عمومی اوراق 
تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می گیرد؛ سر رسید اعمال این 
اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد باالتر از ارزش ترکیب 
س��بد افراد در آخرین روز معاماتی چهار ش��نبه، 4 آبان ۱4۰۱ می باشد؛ 

و بر اس��اس ترتیباتی که سازمان بورس اعام می نماید اعمال و اجرایی 
خواهد ش��د.یکی دیگر از نکات مثبت نیز این اس��ت که منابع الزم برای 
ایف��ای تعهدات در سررس��ید اوراق مذکور، از محل بودجه س��ال ۱4۰۲ 

تأمین شده و این ریسک تأمین منابع را به شدت کاهش خواهد داد.
تضمینپولچهنقشیدررشدبازارایفاخواهدکرد؟ ���

یکی از مزایای س��رمایه گذاری پول در بانک تضمین پول تا میزان ۱۰۰ 
میلیون تومان اس��ت، این تضمین باعث شده بسیاری از افراد که دارای 
پس اندازهای معین و تا س��قف ۱۰۰ میلیون تومان و یا بیش��تر هس��تند 
پول های خود را به بانک آورده و ماه به ماه نیز س��ود کس��ب کنند، حال 
بازار س��رمایه با رفتن به س��مت تضمین اصل پول تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان می توان پذیرای س��رمایه های خردی باشد که نگران ریسک های 
ش��دید بازار سرمایه هستند در این ش��رایط فرد می تواند حتی با سرمایه 
گذاری در یک نماد بنیادی یا یک صندوق س��هامی سود بسیار بیشتری 

را از بانک کس��ب کند، حتی اگر فرد نتواند در یک نماد بنیادی س��رمایه 
گ��ذاری کند باز هم اصل پول خود را تضمین ش��ده و با س��ود دریافت 

می کند و این فعالیت را برای افراد با سواد کم بورسی نیز مهیا می کند.
تفاوتسرمایهگذاریدربانکوبورسچیست؟ ���

اگر مسئوالن اقتصادی کشور ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش 
دهند، س��رمایه گذاری در بورس بس��یار بهتر از سرمایه گذاری در بانک 
بوده و می تواند منابع الزم را برای ش��رکت های تولید را برای س��رمایه 
گذاری فعال کرده و در یک جمله، سرمایه را به خدمت تولید بیاورد، بازار 
بورس تنها بازار مجاز برای س��فته بازی در دنیا است و در ایران نیز این 
بازار می تواند به یک بازار قانونی س��فته بازی تبدیل شده و محلی باشد 
برای پول های داغ که هم س��ود را برای س��هامداران به ارمغان بیاورد و 
هم نقدینگی شرکت ها را برای افزایش سرمایه، افزایش تولید به خدمت 

بگیرد.
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شهرستان

دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی با مردم روستاهای شازند

 مهن��دس حش��مت اله عباس��ی مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضاب اس��تان مرکزی به 
همراه محمود احم��دی بیغش نماینده مردم 
شازند در مجلس شورای اسامی ، با حضور 
در روستاهای  این شهرستان ، ضمن بررسی 
میدانی وضعیت تامین آب روستاها ، با مردم 

، دیدار نمودند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و 
فاض��اب اس��تان مرک��زی ،مدیرعامل این 
ش��رکت ، طی جلسه ای با مردم روستای ده 
سلمان شهرستان شازند ماقات نمود و مقرر 
شد برای رفع کدورت مقطعی آب این روستا 

بررسی های الزم ، صورت گیرد.
در ادام��ه مهندس عباس��ی از رون��د اجرایی 
مجتمع آبرسانی کمال صالح شهرستان شازند 

بازدید نمود.

اهداء لوح و تندیس رتبه برتر جشنواره 
شهید رجایی به مدیرعامل شرکت آب 

و فاضالب استان مرکزی
در جلس��ه شورای اداری اس��تان و در حضور 
اس��تاندار مرک��زی ، از رتب��ه ه��ای برتر در 

جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و 
فاضاب اس��تان مرک��زی ، در این جلس��ه 
ب��ا اهداء لوح تقدیر و تندی��س رتبه برتر ، به 
مهندس حش��مت اهلل عباسی مدیرعامل این 
ش��رکت ، از زحمات وی و همکاران ایش��ان 
تجلیل ش��د. گفتنی اس��ت بر اس��اس اعام 
نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در 
سال ۱4۰۰ توسط سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی ، شرکت آب و فاضاب استان مرکزی 
توانس��ت در بین ۵4 دس��تگاه ، رتبه سوم را 
در مجموع امتیازات شاخص های عمومی و 
اختصاصی و همچنین در بین ۱۲ دس��تگاه ، 
رتبه اول در گروه زیربنایی و زیرس��اخت را از 

آن خود نماید.

دشمنان در صدد اجرای پروژه سوریه 
سازی در ایران بودند

مس��ئول نمایندگی ولی فقیه س��پاه اس��تان 
س��منان در جمع پایوران سپاه ناحیه دامغان 
گفت : دشمنان با اس��تفاده از جنگ ترکیبی 
تمام ت��وان خود را به صحنه آوردند و بدنبال 

اجرای پروژه سوریه سازی در ایران بودند.
حجت االسام سید محسن حسینی دیباجی 
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان 
س��منان در نشست بصیرتی در جمع پایوران 
سپاه ناحیه دامغان گفت: هنوز بعضی از افراد 
وجود دشمن را در قضایای اخیر باور ندارند ، 
در صورتی که دشمن در تاش است تا طرح 
س��وریه س��ازی را در ایران اجرا کند و  نظام 
سلطه با استفاده از جنگ ترکیبی همه قوای 
خود را به صحنه آورد تا حرکت پیشرونده این 
نظام و انقاب را متوقف کند اما دست یاری 
خداوند متعال پشت س��ر این مردم ، نظام و 
انقاب است. حجت االسام حسینی دیباجی 
با اشاره به وقایع اخیر کشور به تحلیل عوامل 
پشت پرده در بروز اغتشاشات و نا آرامی های 
اخیر پرداخت و خاطر نش��ان کرد: سه دسته 
از افراد در اغتشاش��ات اخیر حضور داش��تند، 
دسته اول گروهک ها و معاندین بودند مانند 
منافقین، کوموله، پژاک و سایر گروهک های 
تروریستی که به عنوان دشمنان قسم خورده 
نظام مقدس جمهوری اس��امی ب��ا ترور و 
ایجاد نا امنی به دنبال آسیب رساندن به جان 

و اموال مردم بودند .
وی افزود :  دس��ته دوم از اغتش��اش گران ، 
اراذل و اوب��اش داخلی بودند که با پول اجیر 
ش��دند و با ایجاد ش��رارت و آشوب به افراد و 
اموال عمومی صدمه رسانده و در بیشتر موارد 
بس��یاری از این افراد دارای اعتیاد و س��وابق 

کیفری در محاکم قضایی بودند .
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان 
سمنان دسته سوم را فریب خوردگان داخلی 
عن��وان کرد و گفت: تاثیر مخرب اخبار دروغ 
و القای ش��بهات توسط امپراتوری رسانه ای 
نظام سلطه موجب شد تا برخی از افراد نا آگاه 
اغوا و در باتاق رسانه ای شبکه های معاند 

و فضای مجازی گرفتار شوند.
حجت االسام حس��ینی دیباجی با تاکید بر 
اهمیت بصیرت و ضرورت جهاد تبیین گفت: 
مق��ام معظم رهب��ری برای مقابل��ه با جنگ 
همه جانبه دش��من از جهاد تبیین نام بردند و 
امروز تکلیف ما این اس��ت تا با تبیین درست 
مسائل ، ناآگاهان را از گمراهی نجات داده و 
اطاعات درست و واقعیات را در اختیار جامعه 

و افکار عمومی  قرار بدهیم. 

نیروگاه های خورشیدی جهت محرومیت 
زدایی در ایالم احداث می شود

   مدیرعامل شرکت توزیع برق ایام گفت: 
نیروگاه های خورشیدی مقیاس کوچک در 
جهت محرومی��ت زدایی و درآمد زایی برای 
جامع��ه هدف تحت پوش��ش کمیت��ه امداد 
حضرت امام)ره( احداث می ش��ود. ولی اهلل 
ناصری روز پنج ش��نبه در دی��دار با فرماندار 
آبدان��ان اظهار داش��ت: در راس��تای تمرکز 
زدای��ی و عدال��ت ورزی در تخصیص منابع 
و توس��عه متوازن در سراسر استان از تیرماه 
امس��ال قریب به ۲۰ بار با مدیران سیاس��ی 
و حاکمیت��ی در امور ۱۵ گان��ه صنعت برق 
دیدار و گفتگو شده است. وی افزود: در این 
راس��تا امروز با حضور در آبدانان مشکات و 
معضات صنعت برق بررسی و برنامه های 
توس��عه محور در راس��تای احداث، توسعه و 
اصاح و بهینه ش��بکه و تاسیس��ات توزیع 

تشریح می شود.

آیین تقدیر از پیمانکاران برتر شرکت 
توزیع برق اصفهان با حضور سرپرست 

شرکت ،معاونین و مدیران  شرکت 
توزیع برق اصفهان برگزار شد 

مهن��دس مجتبی غی��ور مدیر ام��ور برون 
س��پاری گفت : یکی از مه��م ترین عوامل 
اجرا در صنعت برق  پیمانکاران  پروژه است 
که توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد چرا 
که بدون ش��ناخت عوامل اج��را و وظایف و 
تعهدات هریک، مدیریت پروژه های اجرایی 
برق رسانی ، بهینه سازی و .... به طور قطع 

با  مشکات عدیده ای روبرو  خواهد شد. 
وی گف��ت : پ��س همراهی و ت��اش این 
مجموعه با س��ازمانها می تواند تعالی و ارتقا 
س��ازمانی را افزایش دهد و در همین راس��تا 
هر س��ال پیمانکاران برتر بر اساس میانگین 
نم��رات ارزیابی های عملک��رد که در طول 
س��ال انجام شده اس��ت در 6 حوزه انتخاب 
می شوند و  همزمان با مراسم روز کارگر از 
آنها تقدیر به عمل می آمد امابا توجه به عدم 
برگزاری مراس��م روز کارگر به علت ش��یوع 
کرونا این کار با تاخیر انجام ش��د  وی خاطر 
نش��ان کرد : پیمانکاران در حوزه توس��عه و 
نوسازی مهندسی ، عملیات فوریت های برق 
، تعمیرات ، حوادث و س��رویس و نگهداری 
شبکه های برق ، معاونت خدمات مشترکین 
، مشاورین و خدمات فنی ، خدمات پشتیبانی 

عمومی مورد تقدیر قرار گرفتند .

44 درصد تعهد اشتغال کمیته امداد 
در اردبیل تحقق یافته است

  مدیرکل کمیته امداد اس��تان اردبیل گفت: 
در هفت ماهه امس��ال 44 درصد برنامه های 
اشتغال کمیته امداد استان اردبیل تحقق یافته 
است. علیرضا حس��ین نژاد در جلسه اشتغال 
کمیته ام��داد در اردبیل اظهار کرد: امس��ال 
کمیت��ه امداد اس��تان اردبیل متعهد ش��ده تا 
فرصت اشتغال برای هشت هزار و 6۰۰ نفر را 
فراهم کند که گام های اساسی در این حوزه 
برداشته شده اس��ت. وی تصریح کرد: برای 
ایجاد اش��تغال در بخش ه��ای مختلف، قرار 
اس��ت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیات و منابع 
بانکی پرداخت ش��ود که بخشی از این منابع 
از محل تبصره ۱6، ۱8 و منابع داخلی کمیته 
امداد تاکنون پرداخت ش��ده است. مدیرکل 
کمیته امداد اس��تان اردبیل با بیان اینکه در 
هفت ماهه امس��ال 44 درصد برنامه اشتغال 
کمیته امداد استان اردبیل تحقق یافته است، 
گفت: در این مدت برای س��ه ه��زار و 8۰۰ 
نفر فرصت ش��غلی ایجاد شده و ۱۹۰ میلیارد 
تومان تس��هیات به متقاضی��ان کارآفرینی 
پرداخت ش��ده است. حس��ین نژاد حمایت از 
کارآفرینان را با پرداخت تس��هیات و کمک 
به پرداخت حق بیمه مددجویان یادآور شد و 
افزود: به ازای هر اشتغال و جذب نیروی کار، 
تا س��قف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیات کم 
بهره چهار درص��د در اختیار کارآفرینان قرار 
می گیرد. وی در بخش دیگری از س��خنان 
خود خاطرنش��ان کرد: در هفت ماهه امسال 
هفت میلیارد تومان تس��هیات از این محل 
پرداخت شده تا ۱۹ نفر از کارآفرینان بتوانند 
برای ۵۲ نفر نیروی کار فرصت اشتغال ایجاد 
کنن��د. حس��ین نژاد اضافه ک��رد: اصلی ترین 
رویکرد کمیته امداد در کنار تأمین س��رپناه، 
ایجاد اش��تغال و تأمین درآمد پایدار است که 
در این راستا برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها 
به ش��کل مطلوب و مناس��ب در حال انجام 
اس��ت. وی بی��ان کرد: کمیته ام��داد تاش 
می کن��د تا با ایجاد اش��تغال پایدار به تقویت 
نظام خانواده در جمعیت تحت پوش��ش این 
نه��اد انقاب��ی کمک کند که قطع��اً در این 
زمینه تا آخر سال تعهدات اشتغال در ان نهاد 
تحققی صد درص��دی پیدا می کند. مدیرکل 
کمیته امداد اس��تان اردبیل ادام��ه داد: برای 
نیمه دوم سال پرداخت تسهیات با سرعت 
بیشتری و از طریق بانک های عامل در حال 
انجام است و امیدواریم با کمک و مساعدت 
بانک های عام��ل، پرداختی های خوبی را در 

این حوزه شاهد باشیم.

اخبار

رئی��س پلیس راه اس��تان ای��ام از نصب 
حفاظ ایمنی بر روی وسایل نقلیه کامیون 

و کامیونت خبرداد. 
س��رهنگ ابوالفضل کهزادی با اعام این 
خب��ر، گفت: در اجرای مصوبات نشس��ت 
۱۲4 کمیس��یون ایمنی راههای کش��ور و 

در راستای پیش��گیری از سوانح ترافیکی 
ناش��ی از برخورد سواری ها و قرار گرفتن 
آنه��ا در زی��ر کامی��ون و کامیونت های 
فاقد حف��اظ در تصادفات رانندگی، تمامی 
کامیون و کامیونت ها ملزم به نصب حفاظ 
ایمنی)جلو-عقب-جانب��ی( تا پایان آذرماه 

می باشند.
وی تصری��ح کرد: در ص��ورت عدم نصب 
حفاظ توسط رانندگان وسایل نقلیه یادشده 
و ت��ردد آنها در محورهای برون ش��هری 
ضمن اعمال قانون رانندگان آنها از ادامه 
تردد ش��ان توس��ط پلیس راه استان جلو 

گیری بعمل می آید.
رئیس پلیس راه اس��تان ایام خاطرنشان 
ساخت: در مرحله اول این طرح کامیون و 
کامیونهای باالی پنج سال ساخت بعنوان 
گ��روه هدف تعیی��ن گردی��ده و رانندگان 
وس��ایل نقلیه ملزم به اجرای این مصوبه 

در راس��تای مهار و پیشگیری از تصادفات 
می باشند.

نصب حفاظ ایمنی بر روی کامیون و کامیونت ها الزامی است
رئیس پلیس راه استان ایالم:

رویکرد جهادی شرکت گاز خراسان رضوی در حوزه پدافند غیرعامل
مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-مدی��رکل پدافند 
غیرعامل اس��تانداری خراسان رضوی از اقدامات شرکت 
گاز اس��تان در ح��وزه پدافندغیرعامل ب��ا عنوان رویکرد 
جهادی نام برد و گفت: نگاه پدافندی باید در ذات پروژه 

ها دیده شود.
هاشم جنگی در نشست تجلیل از فعاالن پدافندغیرعامل 
ش��رکت گاز خراس��ان رضوی با قدردان��ی از اقدامات و 
فعالیت انجام ش��ده این شرکت اظهار کرد: در حوزه گاز 
استان فعالیت های جهادی با محوریت پدافندغیرعامل 

انجام شده است.
وی با اش��اره به بهره من��دی بیش از ۹۹ درصد جمعیت 
واجدشرایط خراسان رضوی و گردش ساالنه ۲۵ میلیون 
زائ��ر و مجاور در مش��هد مق��دس افزود: اج��رای مانور 
مشترک ش��رکت های تابعه صنعت گاز و دیگر دستگاه 
های اجرای با هدف هم افزایی و تعامل از نیازهای اصلی 

پدافندی است که باید اجرا شود.
وی ادامه داد: موضوع حفاظت از تاسیس��ات و تجهیزات 
گازرسانی از مسائل بسیار مهم صنعت گاز است. واقعیت 
این اس��ت هر کجا الزامات پدافن��دی را رعایت کردیم 
موفق بودیم. نگاه پدافن��دی باید در ذات پروژه ها دیده 

ش��ود. حس��ن افتخاری هم در بخش��ی از این مراسم، 
پدافندغیرعامل را یکی از دغدغه های جدی مقام معظم 
رهبری عنوان کرد و گفت: ش��رکت گاز خراسان رضوی 
با دو میلیون  و 6۰۰ هزار مش��ترک پس از استان تهران 
در رتبه دوم تعداد مشترک گاز کشور قرار دارد.مدیرعامل 

ش��رکت گاز خراسان رضوی افزود: در حال حاضر ۹۹.۹ 
درص��د جمعی��ت ش��هری و بی��ش از ۹6 درصدخانوار 
واجدش��رایط روستایی اس��تان گازدار است و این رقم با 
اتمام طرح های در حال اجرا به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. 
وی با بیان این مطلب که خراس��ان رضوی چرخه کامل 

تولید، انتقال و توزیع گاز را دارد گفت: در نیمه دوم سال 
ب��ا توجه به کاهش دما و افزایش میزان مصرف ش��اهد 
ناترازی گاز طبیعی هس��تیم. موضوع بهینه سازی اگر تا 
دیروز یک انتخاب بود هم اکنون یک الزام است که باید با 
جدیت پیگیری و دنبال شود. به گفته افتخاری، دیپلماسی 
موفق انرژی دولت سیزدهم، پروژه ذخیره سازی گاز در 
ش��وریجه، اجرای خط انتق��ال محمدیه-پارچین و بهره 
ب��رداری از خط انتقال ۳۰ این��چ دیزباد-تربت حیدریه از 
پروژه هایی اس��ت که با هدف تقویت ش��بکه گازرسانی 
اس��تان اجرا شده اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با اش��اره به برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده 
های نفتی گفت: مطابق دستورالعمل های اباغی مراکز 
حس��اس همانند نیروگاهها، کارخانجات سیمان و مراکز 
مهم از قبیل بیمارستان ها و نانوایی ها باید آمادگی الزم 
و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از سوخت ذخیره مایع 
را داشته باش��ند تا چنانچه به هر دلیلی الزم شد فرآیند 

کاری و فعالیت جاری آنان بدون وقفه ادامه یابد.
در پایان این مراس��م با اهدا لوح تقدیر و هدیه یادبود از 
فعاالن حوزه پدافندغیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 

تجلیل شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی

نوسازی اتوماسیون خط تولید ورق گالوانیزه فوالد مبارکه توسط شرکت ایریسا 
مدیرعامل شرکت ایریسا در نمایشگاه فوالد 1401 خبر داد:

مدیرعامل ایریس��ا از نوس��ازی اتوماس��یون 
خ��ط تولی��د ورق گالوانی��زه ف��والد مبارکه 
توسط این ش��رکت خبر داد و گفت: اجرای 
طرح هایی نظیر لجستیک هوشمند، رباتیک 
هوشمند یا ربات مارکینگ و هوش مصنوعی 
را ب��رای ف��والد مبارکه در دس��تور کار قرار 
داده ای��م و پروژه های��ی را هم با اس��تفاده از 
تکنولوژی های نوظه��ور برای فوالد مبارکه 
اجرایی خواهیم ک��رد. اکبر گلبو، مدیرعامل 
شرکت ایریسا)ش��رکت بین المللی مهندسی 
سیس��تم ها و اتوماسیون( در حاشیه بیست و 
چهارمین نمایش��گاه بین المللی فوالد اظهار 

کرد: سمپوزیوم فوالد فرصت بسیار مناسبی 
است تا همه فعاالن در تولید فوالد و زنجیره 
خدمات دهندگان در این صنعت گرد هم آیند 
و خدم��ات و تجربیات خ��ود را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارند که البته شرکت ایریسا نیز در 
این زمینه همواره حضور پررنگ داشته است. 
وی با بیان این که همه شرکت های فوالدی 
مشتری شرکت ایریسا هس��تند، افزود: این 
ش��رکت امروز ۳۰ س��اله ش��ده و در زمینه 
اتوماسیون صنعتی،  سیستم های اطاعاتی، 
شبکه و زیرساخت و کسب و کارهای دیجیتال 
خدم��ات خ��ود را ارائه می ده��د. مدیرعامل 

ایریس��ا با بیان این که این شرکت در حوزه 
سیس��تم های اطاعاتی با همه شرکت های 
فوالدی در ارتباط اس��ت و همه فعالیت های 
اطاعاتی شرکت های فوالدی توسط ایریسا 
پشتیبانی می شود، خاطرنشان کرد: ایریسا در 
زمینه اتوماسیون صنعتی نیز پروژه های بسیار 
بزرگی را اجرا کرده است. وی اذعان داشت: 
ایریس��ا توانس��ته سیس��تم های اتوماسیون 
ش��رکت های بزرگ را نوس��ازی، بازسازی و 
بهسازی کند و جدیدترین پروژه در این حوزه 
نوسازی اتوماسیون خط تولید ورق گالوانیزه 
ش��رکت فوالد مبارکه بوده ک��ه با موفقیت 

انجام و پس از اجرای آن بهره وری این واحد 
به ش��دت افزایش یافت.گلبو با بیان این که 
شرکت ایریسا در زمینه زیرساخت نیز خدمات 
زی��ادی را به مش��تریان خ��ود ارائه می دهد، 
تصریح کرد: توسعه دیتاسنتر و توسعه شبکه 
مبتن��ی بر SDM برای مش��تریان از دیگر 
اقدامات ایریس��ا در حوزه فن��اوری ارتباطات 
و اطاعات اس��ت.وی در پای��ان با بیان این 
که در حوزه تحول دیجیتال نیز طرح بزرگی 
در ف��والد مبارکه در حال اجراس��ت، گفت: 
اجرای طرح هایی نظیر لجس��تیک هوشمند، 
رباتیک هوش��مند یا ربات مارکینگ و هوش 

مصنوعی را برای فوالد مبارکه در دستور کار 
ق��رار داده ایم و پروژه هایی را هم با اس��تفاده 
از تکنولوژی های نوظهور برای فوالد مبارکه 

اجرایی خواهیم کرد.

بزرگتری��ن عملیات متمرکز برداش��ت در 
بخش کش��اورزی کشور با شروع برداشت 
محصول نیشکر از سطح 68 هزار هکتار از 
اراضی طرح های توسعه نیشکر خوزستان 
آغ��از ش��د. ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی 

ش��رکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی، 
دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل ش��رکت 
توسعه نیش��کر و صنایع جانبی در مراسم 
ش��کرانه برداش��ت نیش��کر که در کشت 
و صنع��ت دعب��ل خزاعی برگزار ش��د، از 
پیش بین��ی تولید بی��ش از ۵۰۰ هزار تن 
شکر در واحدهای هشتگانه توسعه نیشکر 
خبر داد. عملیات مکانیزه برداشت نیشکر 
در واحدهای نیش��کری هر ساله از اواخر 
مهرماه آغاز و تا اواسط فروردین ماه سال 

بعد ادامه خواهد داشت. سرعت و دقت در 
برداشت نیشکر و استحصال شکر ناصری 
از همه نیشکری ها درخواست کرد سرعت 
و دق��ت در عملیات برداش��ت نیش��کر و 
اس��تحصال ش��کر را مدنظر قرار دهند تا 
زحمات  همه پرس��نل به ثمر نشیند و کام 
مردم ش��یرین شود. وی در ادامه از تجهیز 
و بازسازی ناوگان برداشت نیشکر خبرداد 
و گفت، برداش��ت س��بز با ب��ه کارگیری 
دروگره��ای نیش��کر و س��ایر تجهیزات 

کش��اورزی در دس��تور کار اس��ت و طبق 
تفاهم نامه با سازمان محیط زیست هر ساله 
برداشت سبز به ویژه در واحدهای نزدیک 
ب��ه مناطق مس��کونی افزای��ش می یابد. 
طرح ه��ای دانش بنی��ان ب��رای افزای��ش 
برداش��ت س��بز مدیرعامل شرکت توسعه 
نیش��کر تاکید کرد: طرح های دانش بنیان 
برای اس��تفاده از سرش��اخه های نیش��کر 
حاصل از برداشت سبز در دست اجراست 
که ب��ا عملیاتی ش��دن آن، تولید خوراک 

دام نی��ز افزایش می یابد. ناص��ری افزود: 
در بحث تجهیز و نوس��ازی ماش��ین آالت 
کشاورزی و فرآوری محصوالت نیشکری 
در عملیات برداشت، با دانشگاه های معتبر 
قراردادهایی بسته ش��ده است. از مجموع 
بالغ بر ۱4 میلیون تن محصوالت زراعی و 
باغی استان خوزستان که باعث شده این 
اس��تان در صدر تولید کنندگان کشاورزی 
کشور قرار گیرد، بیش از هفت میلیون تن 

آن نیشکر است.

تولید شکر از مرز ۵00 هزار تن فراتر می رود
آغاز برداشت نیشکر در واحدهای هشتگانه نیشکر؛

حمایت 18 میلیاردی از نیازمندان در طرح قرار دوازدهم خراسان رضوی
از محل نذورات مردمی و عواید موقوفات استان صورت پذیرفت:

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 
ب��ا اجرای طرح ق��رار دوازدهم در اس��تان 
خراس��ان رضوی، حمایت ۱8 میلیارد ریالی 
از نیازمندان در قالب بس��ته های معیشتی، 
لوازم گرمایش��ی، لباس گرم، کمک هزینه 
جهیزی��ه از محل ن��ذورات مردمی و عواید 

موقوفات صورت پذیرفت. 

حجت االسام و المسلمین محمد احمدزاده 
در هش��تمین دوره قرار دوازدهم در آستان 
مقدس ام��ام زاده غیاث الدی��ن محمد)ع( 
مش��هد گفت: به همت خیری��ن و از محل 
نذروات و عوای��د موقوفات در ۲۳ بقعه ۱۳ 
شهرس��تان، ۱۱۰8 بسته معیش��تی تهیه و 

میان نیازمندان توزیع می شود.
وی ادام��ه داد: با همت موسس��ات خیریه 

و کمک های خیرین ۱64 س��ری جهیزیه 
و کمک هزینه جهیزی��ه تهیه و توزیع می 
ش��ود، همچنین ۱8 بس��ته مکمل بس��ته 
غذای��ی ویژه زنان ب��اردار جمعا به ارزش ۹ 
میلیون تومان و همچنین خدمات رایگان و 
تخفیفی به نام ام��ام زمان )عج( انجام می 

شود .
 مدی��ر کل اوقاف و امور خیریه خراس��ان 

رضوی  افزود: مجموعه اقداماتی که انجام 
می ش��ود ۱7 میلیارد و نهصد و نود میلیون 
ریال برآورد ش��ده است.  این قرار دوزادهم  
به برکت وقف  و موقوفات  متبرکه ش��روع 
شده است ، به همت خادمین بقاع متبرکه ، 

تولیت ها، خیرین   استمرار دارد .
احمدزاده یادآور شد: اتفاق خوبی در خراسان 
رضوی شاهد آن هس��تیم ستاد هماهنگی 

ایجاد شده و کارهای خوبی با حمایت اداره 
کل اوقاف و ام��ور خیریه و ظرفیتی که در 

اختیار است در حال انجام است.
وی خاطر نش��ان کرد: در ای��ن روزها کار 
مهمی که م��ی توان در مقاب��ل بدخواهی 
دش��منان انج��ام داد  خدمت ب��ی منت و 
خدم��ت کریمانه ب��ه زائری��ن و مجاورین 

آستان های مقدس است.

به معارفه های چراغ خاموش پایان دهید

احداث پارک های ویژه بانوان در مناطق پنجگانه - لزوم تحول در حوزه فضای سبز شهر

رئیس جامعه خبرنگاران شهرستان مهدیشهر 
گفت: مهدی ش��هر عزیز شهر مردم میهمان 
نواز و عش��ایر غیور و والیتمدار است و تودیع 
چراغ خاموش مدیران در شان مردم این خطه 
نیس��ت و باید به این س��نت نامیمون پایان 
داد.رضا تبیانیان با اش��اره به برگزاری مراسم 
معارفه شهردار کنونی مهدیشهر بدون حضور 

شهردار قبلی و همچنین شروع به کار فرماندار 
کنونی بدون تودیع فرماندار قبلی اظهار کرد: 
مسئولین استان باید به این مهم توجه داشته 
باشند که در دین و آئین ما همواره به قدردانی 
از زحمات مردم پس از انجام کار اشاره و تاکید 
شده و این اصا پسندیده نیست که مسئولین 
شهرس��تان بدون قدردانی تودیع شوند.وی با 

گای��ه مندی از تغییر پ��ی در پی فرمانداران 
این شهرستان تصریح کرد: متاسفانه در این 
سالها فرمانداران مهدیشهر خیلی سریع تغییر 
یافتن��د و یکی از دالیل عق��ب ماندگی این 
شهرستان نو پا می تواند همین موضوع باشد.
تبیانیان عنوان کرد: گایه مردم مهدیش��هر 
این است که در موضوع تغییر فرماندار اصا 

نظر مردم مهم نیست و بر خاف سیاستهای 
رئیس جمهور مردمی، با فشار نماینده مجلس، 
فرماندار تغییر می کند و جای بس��ی شگفتی 
اس��ت که این اقدام در آستانه انتخابات انجام 
می شود.عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان 
کش��ور بیان کرد: با گذشت بیش از یکسال 
از استقرار دولت مردمی، متاسفانه هنوز شاهد 

حضور مدی��ران باقیمانده دول��ت قبل که از 
مس��ببین وضع موجود هم هس��تند، در بدنه 
دولت هستیم و این در حالیست که نیروهای 
انقابی و فرزندان ش��اهد و ایثارگری که به 
عنوان مدیر در دولت مردمی معرفی شده اند، 
از جانب خودی و بیگانه مورد تاخت و تاز قرار 

می گیرند.

س��ید امیر حس��ین علوی ش��هردار رش��ت 
ضم��ن تاکید بر لزوم تحول در حوزه فضای 
س��بز ش��هر، گفت: مناطق پنجگانه احداث 
پارک های وی��ژه بان��وان را در اولویت قرار 
دهند. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت - سید امیر 
حسین علوی ش��هردار رشت، در جلسه ای 

که با حضور مدیران مناطق و دیگر مدیران 
شهری در سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
برگزار ش��د، اظهار داشت: وضعیت کیفی و 
کمی فضای س��بز شهر رش��ت، زیبنده این 
شهر نیست و الزم است با تغییر روشها و با 
رویک��رد تحول در جهت بهبود این وضعیت 

گامهای اساسی برداشته شود.

ش��هردار رش��ت ایج��اد پارک ه��ای وی��ژه 
بانوان در س��طح مناطق پنجگانه با اولویت 
محله های کمتر برخ��وردار را ضروری ذکر 
کرد و یادآور ش��د: انتظ��ار داریم که مدیران 
مناطق و سازمان سیما، منظر هر چه سریعتر 
نسبت به انجام مطالعات، جانمایی و احداث 
این پارکها اقدام نمایند. س��ید امیر حس��ین 

علوی در مورد فضای س��بز سطح شهر هم 
تاکیداتی نسبت به مدیران مناطق و سازمان 
سیما و منظر داشت و تصریح کرد: در کاشت 
گلها و گیاهان باید از گونه های باکیفیت تر با 
ماندگاری باال اس��تفاده گردد تا چهره شهر 
عوض گردد و با این کار ش��هر بانشاط شود 
و ش��هروندان نیز از اقدام��ات انجام گرفته 

رضایت داشته باش��ند.وی در این جلسه در 
خصوص حاشیه رودخانه های سطح شهر که 
در تصرف دستگاه های دولتی و شبه دولتی 
قرار دارند هم دس��توراتی صادر و تاکید کرد 
ب��ا انجام مطالعات الزم ب��رای ایجاد پارک، 
پیش بینی اعتبارات آن در بودجه سال آینده 

لحاظ گردد.
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عوامل شهادت نیروی بسیجی در کمال 
شهر کرج دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری استان البرز از دستگیری 
تعدادی از عوامل ش��هادت بسیجی در کمال 
ش��هر کرج خبر داد.به گزارش به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی، 
رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: 
تعدادی از اراذل و اوباش که با استفاده از چاقو، 
قم��ه، پنجه بوکس و س��نگ در به ش��هادت 
رساندن بسیجی سید روح اهلل عجمیان در روز 
پنجشنبه ۱۲ آبان ماه در کمال شهر کرج نقش 
داشتند با دستورات قاطع قضایی، توسط اداره 
کل اطاعات استان البرز شناسایی و بازداشت 
ش��دند.وی افزود: تحقیق��ات تکمیلی در این 
خصوص در حال انجام است و جزییات بیشتر 
پرون��ده به زودی اعام می ش��ود.رئیس کل 
دادگستری استان البرز تصریح کرد: رئیس قوه 
قضاییه بافاصله بعد از حوادث روز پنجشنبه، 
طی تماس تلفنی دستور اکیدی برای شناسایی 
و بازداش��ت عواملی که در ش��هادت بسیجی 
شهید عجمیان نقش داشتند صادر کرد که در 
راستای اجرای این دستور اقدامات الزم انجام 
شده و دستگاه قضایی با رعایت مقررات قانونی 
نسبت به شناس��ایی و مجازات تمامی عوامل 

اقدام خواهد کرد.

جذب نیروی امریه در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اقدام به 
جذب کارکن��ان وظیفه در حوزه های مختلف 
اجتماع��ی و اقتص��ادی در مراکز اس��تان ها ، 
مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته کش��ور 
می کند.به گزارش فارس، با توجه به ظرفیت 
ایج��اد ش��ده در اص��ل ۱47 قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ایران، وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی در نظ��ر دارد از توان علمی 
و تخصصی فارغ التحصیان دانش��گاهی در 
قالب جذب نیروهای امریه )کارکنان وظیفه( 
جهت ارائه خدم��ات در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان ها 
و مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته کشور 
اقدام کند.در این راس��تا اداره  کل توسعه منابع 
انس��انی این وزارتخانه با همکاری ادارات کل 
اجرای��ی در اس��تان ها در س��ال ۱4۰۱ اقدام 
ب��ه ج��ذب و به کارگی��ری تع��دادی نیروی 
متخصص، نخبه و متعهد با مدرک تحصیلی 
دکتری، فوق لیسانس و لیسانس جهت اعزام  
۰۱/۱۱/۱4۰۱ ک��رده اس��ت.متقاضیان امریه 
س��ربازی می توانند تا تاریخ ۰۵/۰۹/۱4۰۱ با 
مراجعه به س��امانه تعاون  یار این وزارتخانه به 
taavonyar.mcls.gov. آدرس اینترنتی
ir از ش��رایط پذیرش و ج��ذب در ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها اطاع و 

ثبت نام کنند.

۵ پروژه جمع آوری و هدایت آب های 
سطحی در تهران به بهره برداری رسید

همزمان با یازدهمین ش��نبه امید و افتخار ۵ 
پروژه  جمع آوری و هدایت آب های سطحی 
ب��ا حضور علیرض��ا زاکانی ش��هردار تهران، 
مهدی چمران رئیس ش��ورای اسامی شهر 
تهران، زهره الهیان و سمیه رفیعی نمایندگان 
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی، 
پرویز س��روری نایب رئیس شورای اسامی 
ش��هر ته��ران، محمدحس��ین نام��ی رییس 
س��ازمان مدیریت بحران کشور، محمدرضا 
بختیاری مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب 
اس��تان ته��ران، س��یدمحمد آقامیری عضو 
شورای اسامی شهر تهران، عباس شعبانی 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، سید 
مهدی پورهاشمی مدیرعامل شرکت خاکریز 
آب، علی نصیری رییس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، احسان متولیان 
دبیرکل مجمع شهرداران کانشهرهای ایران 
و مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ بهره برداری 
شد.پروژه افزایش ظرفیت و ساماندهی کانال 
س��یل برگردان غرب در محدوده پل آریافر و 
رس��وبگیر محدوده تقاطع بزرگراه جال آل 
احم��د، افزایش ظرفیت و س��اماندهی کانال 
سیل برگردان غرب در محدوده بازارچه نصر، 
اجرای دال بتنی درجا روی کانال ضلع شرق 
خیابان فدائیان اسام، مرمت کانال قلقلی و 
پروژه جمع آوری و هدایت آبهای س��طحی 
مح��دوده بزرگراه مخصوص کرج )حدفاصل 
بزرگ��راه آزادگان تا رودخانه ک��ن( امروز به 
طور رس��می وارد مدار بهره برداری شدند.در 
ابتدای آیین افتتاح رس��می پروژه  های جمع 
آوری و هدایت آب های س��طحی، زاکانی به 
همراه اعضای ش��ورای اسامی شهر تهران 
از کانال سیل برگردان غرب در محدوده پل 

آریافر بازدید کرد.

ارایه مجوز به عطاری ها با وزارت 
بهداشت باشد

مدیرکل دفت��ر طب ایران��ی و مکمل وزارت 
بهداش��ت با بیان اینکه وزارت صمت، مجوز 
فعالیت عطاری ه��ا را ص��ادر می کند، گفت: 
این درحالیس��ت که عطاری ها کاما در حوزه 
س��امت فعالیت دارند؛ این موضوع در دستور 
کار م��ا ق��رار دارد تا ارائه مج��وز و نظارت بر 
عطاری ها، بر عهده وزارت بهداش��ت باش��د.
نفیس��ه حس��ینی یکتا اظهار داش��ت: عرضه 
ناکافی متخصصان طب ایرانی موجب ش��ده 
که برخی افراد در راس��تای س��ودجویی، نیاز 
مردم به خدمات تخصصی طب ایرانی را پاسخ 
م��ی دهند البته یکی از موضوعات مهم برای 
وزارت بهداشت، تسهیل ایجاد دانشکده های 
طب ایرانی در کشور است.وی افزود: معاونت 
آموزشی وزارت بهداشت، مصوبه ای داشته که 
دانشکده های طب ایرانی بتوانند به راحتی در 
دانش��گاه های علوم پزش��کی ایجاد شوند که 
امیدواریم تا پایان امس��ال، تعدادی دانشکده 
طب ایرانی در دانش��گاه ها راه اندازی ش��وند.
حس��ینی یکتا افزودک در حال حاضر هش��ت 
دانش��کده و ۱۳ گروه آموزش��ی طب ایرانی و 
مکمل در دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت 
دارن��د و 4۰۰ نفر در مقطع دکترای تخصصی 
طب ایرانی تربیت شده اند و 4۰۰ نفر نیز در حال 
تحصیل در این رشته هستند که پاسخگوی 
نیاز مردم نیست.مدیرکل طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداش��ت با بیان اینکه وزارت صمت، 
مجوز فعالیت عطاری ها را می دهد، ادامه داد: 
عطاری ها کاما در حوزه سامت فعالیت دارند 
که یکی از موضوعاتی است که در دستور کار 
ما قرار دارد تا ارائه مجوز و نظارت بر عطاری 
ها، بر عهده وزارت بهداشت باشد.حسینی یکتا 
خاطرنش��ان کرد: علمی ش��دن عطاری ها به 
صورت آزمایشی در تهران با مشارکت صنف 
عطاری ها آغاز شده است. در حال حاضر ارائه 
و تمدی��د مجوز عطاری ها در تهران منوط به 

گذراندن یک دوره آموزشی و علمی است.

استفاده از ماسک به کمتر از 20 درصد 
کاهش یافت

مرکز س��امت محیط و کار وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی اع��ام ک��رد: 
استفاده از ماس��ک توسط خدمت دهندگان و 
خدمت گیرندگان در اماکن عمومی استان های 
کشور از 4 تا ۱۱ آبان به ۱۹.۹۹ درصد کاهش 
یافت.بیشترین میزان اس��تفاده از ماسک در 
فرودگاه ه��ا ب��ا 76.47 درصد و دانش��گاه ها 
4۳.۵۲ درص��د و کمترین میزان اس��تفاده از 
ماس��ک در اماکن تفریحی و مراکز ورزش��ی 
با ۱7.8۲ درصد و ۱6.۰7 درصد بوده اس��ت.

بیشترین میزان رعایت شیوه نامه  فاصله گذاری 
نی��ز در فرودگاه ها ب��ا 7۳.۵۳ درصد و ادارات 
و س��ازمان ها 6۳.۲۲ درصد و کمترین میزان 
فاصله گذاری ها در پایانه های مسافربری درون 
شهری و سالن های س��ینما و تئاتر با ۲۳.۰8 
و ۱۵.۳۵ درص��د بوده است.بیش��ترین میزان 
رعایت تهویه مناس��ب در اماکن عمومی در 
اس��تادیوم ها و فرودگاه ها ب��ا ۹6.۹7 درصد و 
۹4.۱۲ درصد و کمترین میزان رعایت تهویه 
مناس��ب نیز در مراکز ورزشی و رستوران ها با 
4۳.67 و 4۲.48 درصد گزارش ش��ده است.
این گزارش حاکیست در بازدیدهای بازرسان 
بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع، عرضه 
و فروش مواد غذایی در بازه زمانی یادش��ده، 
۳۰ ه��زار ۵7۵ مرکز اخط��ار دریافت کرده یا 
به مراجع قضایی معرفی ش��دند و 46۳ مرکز 

نیز پلمب شد.

یک میلیون و 310 هزار نفر خون اهدا 
کردند

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از ابتدای 
امس��ال تا پایان مهرماه ی��ک میلیون و 6۲۵ 
هزار نفر از هموطن��ان به مراکز اهدای خون 
سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد، 
یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر موفق به اهدای 
خون ش��دند.به گزارش ایرنا از سازمان انتقال 
خ��ون ایران، عباس صداقت با ابراز مس��رت 
از احساس مس��ؤولیت هموطنان نوع دوست 
و اهداکنندگان همیشه همراه سازمان انتقال 
خون ای��ران، افزود: در 7 ماهه س��الجاری 4 
میلیون واحد محصوالت و فرآورده های خون 
مورد نیاز مراکز درمانی کشور فرآوری و تأمین 
شد که بدین ترتیب، شبکه ملی خون رسانی 
کشور در این ش��اخص رشد ۱۱.76 درصدی 
را، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کسب 
کرده است.  وی ادامه داد: استان های خراسان 
شمالی، کردس��تان، کهکیلویه و بویراحمد و 
همدان به ترتیب با بیش از ۳7 درصد، نزدیک 
به ۳۱ درصد، نزدیک به ۲6 درصد و بیش از 
۲۵ درصد بیشترین رشد شاخص اهدای خون 
را نسبت به سایر استان های کشور در 7 ماهه 
سالجاری نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته، به خود اختصاص داده اند.  سخنگوی 
س��ازمان انتقال خون اعام کرد: در اس��تان 
تهران نیز شاهد رش��د ۲۲ درصدی شاخص 
اهدای خون در 7 ماه اول سالجاری نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته بودیم. 

اخبار

گ�روهاجتماعی:ش��هردار تهران با اش��اره 
به اغتشاش��ات اخیر در کشور، گفت: فتنه 
بزرگی در کش��ور روی داده که دست های 
پیدا و پنه��ان در این فتنه خواس��ته های 
حداکث��ری، میان��ی و حداقل��ی را دنب��ال 
می کند. خواس��ته حداکث��ری آنها تجزیه 
ایران عزیز است و می دانند که بزرگترین 

مانع آن انقاب اس��امی و اتحادی است 
که میان هموطنان مان به واس��طه اسام 
وج��ود دارد. به گ��زارش »عصر ایرانیان« 
علیرضا زاکان��ی در آئین  بهره ب��رداری از 
پنج پروژه توس��عه و نگهداش��ت ش��بکه 
اصلی مدیریت آب های س��طحی پایتخت 
در جریان یازدهمین ش��نبه افتخار و امید، 
گفت: در ش��ورا و شهرداری تهران تاش 
ای��ن بوده که خواس��ت دش��من را زیر پا 
لگدمال کنیم و افق روشنی را پیش روی 
خود قرار دهیم. در همین راس��تا هنوز این 

فتنه آغاز نش��ده بود که ما شنبه های امید 
و افتخار را ش��روع کردیم و آن را مستمر 
ادامه خواهیم داد. امروز در این فتنه بزرگ 
و پیچیده به روش��نی خواس��ت دش��من 
مشخص شده به شکلی که رئیس جمهور 
آمریکا در روزهای گذش��ته قول آزادی به 
اغتشاش��گران داده اس��ت.وی تاکید کرد: 
جنس آلزایمری که رئیس جمهور آمریکا 
دارد دس��تاوردی برای ما داشته به شکلی 
که پس ذهن خواس��ته خودشان را اعام 
کرده اند. در ش��رایطی که ای��ن فرد برای 

س��رپا بودن نیازمند عصای زیربغل است، 
ظرف روزهای گذش��ته تیر مش��قی را در 
تاریکی ش��ب ش��لیک کرده است.زاکانی 
افزود: وقتی در این اغتشاشات جایی آتش 
زده می شود و فتنه گران در صحنه هستند 
ما باید در آنجا حاضر ش��ویم و نس��بت به 
خاموش کردن آتش و رفع سد معبر اقدام 
کنیم. وظیفه داریم در صحنه حاضر شویم 
و پاکبانان ما نسبت به برگرداندن شهر به 
حالت عادی اقدام می کنند. در این ایام هر 
شب این خدمت را مستمر ارائه کردیم. از 

این آشوب ها ناراحتیم ولی نمی گذاریم شهر 
را آشوب زده در ذهن مردم جا بیندازند.وی 
تاکی��د کرد: ب��ه پاکبانان و آتش نش��انان 
ما حمل��ه می کنند؛ ل��ذا نیازمند تمهیدات 
ویژه ای هس��تیم، ولی این آشوب ها مانع 
کند ش��دن پیشرفت شهر نیس��ت و برابر 
تدبیر در مس��یر خود حرکت خواهیم کرد 
و برای توسعه افتتاح ها را پیگیری خواهیم 
کرد. هر چه فشار را بیشتر می کنند توسعه 
خدمت به مردم توسط ما افزایش می یابد و 

امیدواریم این مسیر را جدی دنبال کنیم.

نمی گذاریم شهر را آشوب زده در ذهن مردم جا بیندازند
شهردار تهران:

وقتی به جای ترمیم گوش، ابرو خراب می شود!
سالمت مردم زیر تیغ پزشک نماها؛

گ�روهاجتماعی:تبلیغات گسترده در امور پزشکی توسط 
پزشک نماها، یا افراد بدون صاحیت علمی و تخصص 
کافی این روزها به اوج رس��یده، آنها مردم را به س��مت 
مراک��ز غیرمجاز درمانی ترغیب م��ی کنند که در حوزه 
پزش��کی چالش برانگیز اس��ت و سامت مردم به خطر 
می افتد.به گزارش »عصر ایرانیان« تبلیغات زیبایی در 
فضای مجازی، جراید و تابلوهای تبلیغاتی، می  تواند هر 
انس��انی را نسبت به انجام امور زیبایی ترغیب کرده که 
در ای��ن بین با توجه به برخ��ی تبلیغات کاذب، مردم به 
س��مت مراکز غیرمجاز ترغیب می  ش��وند و این اتفاق، 
چالشی برای حوزه پزشکی به شمار می  رود.برخی افراد 
مختلف بدون داش��تن تخص��ص و صاحیت حرفه  ای 
مربوطه، با انتشار تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی، 
اقدام به ارایه خدمات زیبایی می کنند که با توجه به نبود 
آگاه��ی و دانش تخصصی، س��امتی افراد جامعه را در 
معرض خطر ق��رار می  دهند و عوارض جبران ناپذیری 
ایجاد می  کند.گزارش��های انجمن جراحان پاستیک و 
زیبایی ایران نش��ان می دهد در حال حاضر ۳۰۰ جراح 
فوق تخصص پاس��تیک و زیبایی در کشور وجود دارد، 
ولی بر اس��اس برخی منابع ۳6۰۰ نفر در ش��هر تهران 
و 8 هزار نفر در کل ایران مش��غول جراحی پاس��تیک 
هستند که بسیاری از آنها آموزش الزم را در این زمینه 
ندیده و حتی پزش��ک هم نیس��تند.به گفته محمد رضا 
خردمند مع��اون انتظامی س��ازمان نظام پزش��کی، در 
کانش��هرها از جمل��ه تهران با توجه به گس��تردگی و 
تراک��م جمعیت برخی از افراد بدون صاحیت حرفه ای 
پزش��کی بصورت پزشک نما فعالیت می کنند و در این 
موارد رو به افزایش اس��ت.وی افزود:این پزشک نماها 
محل��ی را به عن��وان مطب طراح��ی و چیدمان کرده و 
از تابلوی تقلبی اس��تفاده می کنند و با تبلیغات زیاد در 
فضای مجازی بیماران زیادی را جذب کرده و سامت 
جسمی و روانی آنها را به خطر می اندازند.خردمند تاکید 
کرد: موارد زیادی از پزش��ک نماها به معاونت انتظامی 
س��ازمان گزارش شده و ش��کایاتی در این زمینه داشته 
ایم، با توجه به اینکه امکان نظارت بر فعالیت پزش��ک 
نماها کم است از مردم می خواهیم آگاهی و دانش خود 
را درباره مراجعه به پزش��ک افزایش دهند و فریب این 
گونه افراد را نخورند.در همین رابطه قاس��م رحمت پور 
عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به این که 
برخی ها بدون داش��تن دانش، بین��ش، مهارت کافی و 
بدون رعایت نظامات دولتی، سامت جسمانی و روحی 
افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب 
حیات آنان می ش��وند، گفت:  خواست همه لزوم اجرای 

قاطع  قانونی مناس��ب و دارای جریمه س��نگین، ضبط 
اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال 
پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات 
قانونی در مورد این دس��ته از مجرمین و عدم استفاده از 
مقررات تخفیف، تبدی��ل و تعلیق مجازاتها در مورد آن 
ها با توجه به آثار مخّرب این جرایم و ارتباط مس��تقیم 
آن ها با سامت عمومی محسوس است.وی با اشاره به 
این که بدون ش��ک امور پزشکی و دارویی از مهمترین 
نیاز های یک جامعه انسانی است، افزود: در زمان های 
گذش��ته افراد صرفًا بر اس��اس ذوق و عاقه و استعداد 
ش��خصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی 
می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی 
و یا تخصص نداش��ت.رحمت پور ادام��ه داد: امروزه با 
پیشرفت جوامع  و تحول علم و زندگی افراد، همچنین 
با گس��ترش روزافزون علوم مختل��ف و ایجاد مراکزی 
همچون مدارس و دانش��گاهها، اش��تغال به این فنون 
نه تنه��ا نیازمند تحصیات آکادمیک و احراز صاحیت 
علمی ش��ده، بلکه بعد از پای��ان تحصیات نیز مقررات 
خاص��ی تدوین و تصویب می ش��ود ت��ا از دخالت افراد 

بدون دانش در این خصوص پیشگیری شود.
عضو ش��ورای عالی نظام پزش��کی با بی��ان این که در 
تمامی مش��اغل همواره افرادی هس��تند که با توجه به 
ناراضی بودن از س��طح دانش و تحصیات یا وضعیت 
ش��غلی و مادی خود، مس��یر کار در رشته و تحصیات 
خ��ود را تغییر و اقدام به دخالت غیرقانونی در حیطه ای 

دیگر برای کس��ب منفعت مالی یا جایگاه اجتماعی می 
کنند، تصریح کرد: در حیطه پزشکی سال های متمادی 
است که این دخالت ها وجود دارد و شواهد حاکی از آن 
اس��ت که بر میزان دخالت ها به طور چشمگیر و نگران 
کننده ای افزوده شده است.رحمت پورتاکید کرد: امروزه 
قانونگذاران نه تنها اخاق پزش��کی را مورد تاکید قرار 
داده، بلکه به منظور حفظ جان و سامت جسم و روان 
مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ 
حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در 
جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع کردند، در 
واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری 
دانس��ته اند اما  با افزای��ش جمعیت و گرایش روزافزون 
مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشکی 
بویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون 
داشتن دانش الزم اقدام به ارائه این خدمات می نمایند 
که مردم و ش��هروندان اولین آس��یب دیدگان این گونه 
سودجویی ها و اقدامات خاف قانون هستند.وی ادامه 
داد: اصاح خسارت های ایجاد شده بر اثر این اقدامات 
غیرقانونی عمدتا بر عهده پزش��کان و کادر درمان است 
و هزینه ه��ای مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. 
همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیب دیده را 
رهسپار دادگاه ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه 
کش��ور وارد کرده، از سویی هزینه هایی برای کشور در 
اثر ایجاد درمان های القایی، س��ردرگم ش��دن بیماران، 
نارضایت��ی و غی��ره ایجاد می کند.عضو ش��ورای عالی 

نظام پزش��کی با بیان ای��ن که نقش حاکمیت در تبیین 
راهکارهای مناس��ب و تنظیم قوانین بازدارنده به منظور 
برخورد با این گونه تخلفات از جمله موارد اساسی  است، 
خاطرنش��ان کرد: اولین قانونی که در ایران اش��تغال به 
امور پزش��کی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم 
انگاری کرده  قانون طبابت مصوب۱۲۹۰ شمسی است 
که بر اس��اس ماده  ۱ این قانون: هی��چ کس در ایران 
حق اش��تغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی 
را ن��دارد، مگر آن که از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته 
و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.این عضو شورای 
عالی  نظام پزشکی تاکید کرد: بر اساس قانون با توجه 
ب��ه عدم بازدارندگ��ی واضح آن نه تنها س��بب افزایش 
مداخات و ترغیب بیش��تر افراد ب��رای چنین اقدامات 
مجرمانه ای می ش��ود بلکه در بین بیماران آسیب دیده 
و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده، به گونه ای 
که مردم همواره ش��اهد آن هستند که آسیب زنندگان 
به س��امت آن ها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری 
را در اختیار گرفته و اقدام به  دخالت درامور پزش��کی و 
درمان��ی کرده  و مرتکب جرم می ش��وند و با پرداخت 
هزین��ه موضوع را پای��ان داده و در جایی دیگر اقدامات 
خود را ادامه می دهند.وی تصریح کرد: عما دس��تگاه 
قضایی کشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته 
با این افراد خاطی نیس��ت و  برای اش��تغال به این امور 
ممکن است مرتکب جرم در راستای نیل به مقصود خود 
اقدام��ات مجرمانه دیگری را نی��ز انجام دهد؛ به عنوان 
مث��ال، اقدام به جعل پروانه  رس��می  ی��ا کرایه پروانه 
دیگری )در اختیار گرفتن پروانه دیگری( و اس��تفاده از 
آن  یا جعل عنوان کند.رحمت پور اظهار داشت: خواست 
همه لزوم اجرای قاطع  قانونی مناس��ب و دارای جریمه 
سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع 
دول��ت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و 
قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و 
عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها 
در مورد آن ها با توجه به آثار مخّرب این جرایم و ارتباط 
مس��تقیم آن ها با س��امت عمومی محسوس است تا 
بدین وسیله از سوءاستفاده  برخی از افراد سودجو که با 
جعل عناوین پزش��کی و دارویی سامت مردم را تهدید 
م��ی کنند و از س��ود جویی برخی ها که بدون داش��تن 
دانش، بین��ش، مهارت کافی و ب��دون رعایت نظامات 
دولتی، س��امت جس��مانی و روحی افراد را به مخاطره 
افکنده و در مواردی هم س��بب س��لب حیات آنان می 
شوند، جلوگیری کرده و موجبات تامین آرامش و امنیت 

روانی جامعه ی پزشکی کشور نیز فراهم شود.

وزیر بهداشت گفت: خطر افزایش شیوع کرونا در جام 
جهانی بس��یار زیاد است به همین علت کسانی که به 
تماش��ای جام جهانی می روند باید آزمایش پی سی آر 
داش��ته باش��ند و توصیه می کنیم ُدز یادآور واکسن را 
تزریق کنند و در برگش��ت هم کنترل پی سی آر انجام 
شود تا آلودگی به کشور بازنگردد.به گزارش ایسنا، بهرام 
عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
حاشیه جلسه ش��ورای عالی س��امت و امنیت غذایی 
با اش��اره به تشکیل جلسه س��تاد کرونا، اظهار داشت: 
خوشبختانه دو ماه است که آمار مرگ و میر کرونایی به 
زیر ۱۰ نفر رسیده است و در بعضی از روزها آمار صفر 

را تجربه می کنیم در حالی که در بعضی از کش��ورهای 
پیش��رفته دنیا مثل آمریکا آمار ب��االی ۲۰۰ و در اروپا 
آمار باالی ۱۰۰ نفر فوتی را شاهد هستیم.دبیر شورای 
عالی س��امت با بیان اینکه موج کرونا در کشورهای 
ش��رق آس��یا، مثل ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش 
است، گفت: از مردم می خواهیم که حتما واکسیناسیون 
را انجام دهند.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه واکسیناس��یون نوبت ی��ادآور برای یکبار 
در س��ال ۱4۰۱ برای همه الزم است، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه اکنون مدارس و دانش��گاه ها بازگشایی 
و تجمعات بیش��تر شده اس��ت، ماسک هم بسیار مهم 

اس��ت؛ به طور مثال در ارتباطات دو نفره بهتر اس��ت 
هر دو نفر ماس��ک بزنند، اما اگر یک طرف هم ماسک 
بزند خوب اس��ت و مانع از انتقال آلودگی می شود.عین 
اللهی با اش��اره به در پیش بودن مسابقات جام جهانی 
فوتب��ال ۲۰۲۲ قطر گفت: باالخره مردم کش��ورهای 
مختل��ف به قطر می روند و خطر افزایش ش��یوع کرونا 
در جام جهانی بس��یار زیاد اس��ت؛ به همین دلیل قرار 
شد کسانی که به جام جهانی می روند آزمایش پی سی 
آر داش��ته باش��ند و توصیه می کنیم که یک ُدز یادآور 
تزریق کنند و در برگش��ت هم باید کنترل پی س��ی آر 
انجام بگیرد، باید مراقب باشیم که خدای ناکرده آلودگی 

به کش��ور برنگردد.وی ادامه داد: بیماری آنفلوانزا یک 
هفته ای است که فروکش کرده است و این خبر خوبی 
برای مردم اس��ت.دبیر شورای عالی سامت در بخش 
دیگری از س��خنان خود گفت: ما به دنبال این هستیم 
که بتوانیم مراکز درمان سرطان را افزایش دهیم و این 
مژده را به مردم بدهیم که اکنون صد مرکز پیش��رفته 
درمان سرطان در کشور وجود دارد.عین اللهی تصریح 
کرد: امیدواریم بتوانیم در زمینه پیش��گیری از سرطان 
در جلس��ات بعدی شورای عالی س��امت کار کنیم و 
به س��ازمان هایی که باید رعای��ت کنند و مانع از ایجاد 

سرطان شوند تذکر الزم به آن ها داده شود.

حضور در جام جهانی با ارائه تست پی سی آر و تزریق ُدز یادآور واکسن
وزیر بهداشت اعالم کرد

دریافت گرین کارت و 3 میلیارد تومان پول برای زنده نگه داشتن آشوب های خیابانی
رئی��س پلی��س اطاعات فات��ب از دس��تگیری یکی از 
لیدرهای اصلی اغتش��اش در بلوار کش��اورز و کش��ف 
مقادی��ر زیادی مواد آتش زا خب��ر داد.به گزارش فارس، 
رییس پلیس اطاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
از دستگیری یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در 
بلوار کش��اورز خبر داد و گفت: از مته��م مقادیر زیادی 
مواد آتشزا و س��می دست ساز کشف شد.سرهنگ پیام 
کاویانی در تش��ریح جزئیات این خبر اظهار داش��ت:روز 
گذش��ته مام��وران پای��گاه س��وم این پلی��س از برخی 
تحرکات و حضور تعدادی از اغتش��اش گران در حوالی 
بلوار کشاورز که قصد ایجاد تنش و آشوب در منطقه را 
داش��تند، مطلع و بافاصله به جهت اهمیت موضوع به 
محل اعامی اعزام شدند.وی افزود:اغتشاش گران که 
جمعی در حدود۳۰نفر بودن��د با دیدن ماموران از محل 
تجمع متواری شدند که در این میان احدی از آنها که از 
عناصر اصلی و لیدر آش��وب گران بود شناسایی و شبانه 
در ی��ک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در ش��رق 

تهران دس��تگیر و به پایگاه سوم پلیس اطاعات انتقال 
داده شد.سرهنگ کاویانی در ادامه با بیان اینکه از متهم 
مقادیر قابل توجهی از مواد آتش��زا و ش��یمیایی و سمی 
دس��ت س��از جهت مقابله با ماموران و نیروهای امنیتی 
به همراه تعداد زیادی از میخ های سه پر فوالدی برای 
پنچر کردن و متوقف س��اختن وسایل نقلیه موتوری و 
همچنین تعدادی فیس صورت جهت شناسایی نشدن از 
طریق دوربین های مداربسته شهری کشف شد،تصریح 
کرد:متهم ب��ه بزه ارتکابی اعتراف ک��رد و در اظهارات 
اولیه خود هدف و انگیزه اش را از این اقدامات مجرمانه 
طمع مالی با فریب وعده های توخالی توسط معاندین و 
تحت تاثیر جو رسانه ای قرار گرفتنش از سوی دشمنان 
قلم��داد نمود.این مقام خاطرنش��ان کرد:متهم به همراه 
تعداد دیگری از فریب خوردگان داخلی از مدت ها قبل 
ب��ا عضویت در یکی از گروه های تلگرامی وابس��ته به 
جریان نفاق و دشمنان قسم خورده انقاب قصد داشته 
در قبال وعده دریافت گرین کارت و مبالغ هنگفتی که 

در حدود۳۰میلیارد ریال وعده داده شده بود همچنان به 
شعله ور ساختن و زنده نگه داشتن آشوب های خیابانی در 
سطح مناطق پایتخت با انجام تحرکات ایضایی و مقابله 
ای و تخری��ب اموال عمومی و خصوص��ی ادامه دهند.
وی در ادام��ه با بیان اینکه طب��ق اظهارات متهم،وعده 
های داده ش��ده به این افراد آش��وب گ��ر فریب خورده 
به مرور زمان از آغاز اغتشاش��ات تا لحظه دس��تگیری 
اش توسط ماموران پلیس بدلیل بدعهدی و بهانه های 
مختلف اربابان وطن فروش و دش��منان این مرز و بوم 
یکی یکی رنگ باخته و هیچگاه عملی نش��د ،از معرفی 
متهم به دادسرا خبر داد و گفت:تاش برای دستگیری 
س��ایر وابس��تگان به این جریان و عامان اغتشاش در 
دس��تور کار ماموران پلیس اطاعات تهران بزرگ قرار 
دارد.رئ��س پلیس اطاعات فرمانده��ی انتظامی تهران 
ب��زرگ در پایان ضمن اش��اره به ای��ن مطلب که اجازه 
جوالن به آشوب گران و مخان نظم و امنیت نخواهیم 
داد از م��ردم عزیز و همیش��ه در صحنه ته��ران که با 

حضور گرمش��ان در راهپیمایی یوم اهلل ۱۳آبان امس��ال 
نیز دوش��ادوش مردم انقابی و بابصیرتمان در سراس��ر 
کش��ور یکبار دیگر مش��ت محکمی بر دهان استکبار و 
یاوه گویان و دشمنان این خاک مقدس زدند،خواست تا 
در این راه خطیر بار دیگر همیار پلیس بوده و گزارشات 
امنیت��ی و انتظامی خود در خص��وص تحرکات عامان 
اغتشاش و ناامنی را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰با پلیس 

در میان بگذارند.



اخبار
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اقتصاد خرد

بارگذاری 6 هزار تن مرغ منجمد در 
سامانه ستکاوا در استان تهران

وزیر جهاد کش��اورزی گفت: تاکنون 6 هزار 
تن مرغ منجمد در س��امانه ستکاوا در استان 
تهران بارگذاری ش��ده است و در کنار خرید 
نقدی در س��امانه خرید توافقی نیز به زودی 
انجام خواهد ش��د. به گزارش صدا و س��یما 
، س��ید جواد س��اداتی نژاد درجلس��ه قرارگاه 
امنیت غذای��ی گه با حض��ور معاونین وزیر، 
روس��ای سازمان ها و مس��ووالن ذی ربط در 
وزارت جهاد کش��اورزی برگزار ش��د ضمن 
تاکید بر اهمیت ثبت س��فارش مرغ منجمد 
در سامانه ستکاوا. افزود: فروش مرغ منجمد 
خارج از سامانه س��تکاوا ممنوع است تا مرغ 
به صورت بهداش��تی و بدون دخالت واسطه 
به دس��ت مصرف کننده برسد.س��اداتی نژاد 
همچنین بر استفاده از ظرفیت صنایع تبدیلی 
و زنجیره ه��ای تولی��د در توزیع م��رغ تاکید 
کرد.وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد: مرغ 
خریداری ش��ده توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام کش��ور به صورت قطعه بن��دی ذخیره و 
عرضه خواهد ش��د.به گفته ساداتی نژاد مرغ 
قطعه بندی ش��ده باید در بس��ته بندی های ۲ 
کیلوگرم��ی در بازار عرضه ش��ود تا مصرف 
کننده توان خرید مرغ را داش��ته باش��د.وزیر 
جه��اد کش��اورزی در این جلس��ه همچنین 
تصریح کرد: در راس��تای حمایت از باغداران 
زیت��ون و انار، خرید توافق��ی دو محصول در 
دس��تور کار س��ازمان تعاونی روستایی کشور 

قرار گرفته است.

درختان خرما شناسنامه دار می شوند
مدی��رکل دفتر ام��ور میوه های گرمس��یری 
و نیمه گرمس��یری وزارت جهاد کش��اورزی 
گف��ت: ایران با تولید س��االنه یک میلیون و 
4۰۰ هزار تن خرما رتبه دوم تا س��وم جهان 
را در س��ال های پیاپی به خود اختصاص داده 
است. به گزارش عصرایرانیان از وزارت جهاد 
کش��اورزی، زهرا جلیلی مقدم در اظهار کرد: 
در س��ال گذشته حدود ۳4۰ هزار تن خرما از 
ایران صادر شده است.وی با اشاره به این که 
بیشترین سهم بازار صادرات خرمای ایران به 
کشور هند اختصاص دارد، تصریح کرد: بعد از 
هند، پاکستان عمده واردکننده خرمای ایران 
است.مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمس��یری وزارت جهاد کشاورزی به 
موضوع شناس��نامه دار نخیات نیز پرداخت 
و اظهار ک��رد: محوریت این ام��ر با معاونت 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف 
کش��ور اس��ت اما در این زمینه تش��کل ها و 
انجمن های قوی به همراه تولیدکنندگان نیز 
می توانند منشأ اثر باشند.جلیلی مقدم با تاکید 
بر ضرورت توج��ه به تولید نهال خرما، آینده 
کشور را به نوعی وابسته به خرما توصیف کرد 
و افزود: از آنجا که به لحاظ میزان تولید، تنوع 
و تکث��ر ارقام در ش��رایط مطلوبی قرار داریم 
و کش��ور ما نمی تواند وارد کننده  نهال خرما 
باش��د؛ بنابراین باید برای تولید ارقام دیگر در 

داخل کشور برنامه ریزی کنیم.

تخلیه و بارگیری 12۵ میلیون تن کاال 
در بنادر

میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر مالکیتی 
و حاکمیت��ی س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی 
ت��ا پایان مهرماه س��ال ج��اری، معادل ۱۲4 
میلی��ون و 7۰۳ ه��زار و ۹8۳ ت��ن بوده که 
در قیاس با مدت مش��ابه سال گذشته، رشد 
هفت درصدی را نش��ان می دهد. به گزارش 
ایلن��ا، میزان تخلیه کااله��ای نفتی تا پایان 
مه��ر ۱4۰۱ در بن��ادر مالکیت��ی و حاکمیتی 
سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۱6 میلیون 
و 6۱ هزار و ۵۵۱ تن، میزان تخلیه کاالهای 
غیرنفت��ی ۳۰ میلی��ون و ۳87 هزار و ۹۹ تن 
و مجموع تخلی��ه کاالهای نفتی و غیرنفتی 
مع��ادل 46 میلیون و 448 ه��زار و 6۵۰ تن 
بوده که حاکی از رشد ۱۰ درصدی در بخش 
تخلیه کاالهای نفتی، رش��د ۱۰ درصدی در 
بخش تخلیه کاالهای غیرنفتی و رش��د ۱۰ 
درصدی در بخش تخلی��ه کاالهای نفتی و 
غیرنفتی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
است.همچنین میزان بارگیری کاالهای نفتی 
در بن��ادر مالکیتی و حاکمیتی س��ازمان بنادر 
و دریانوردی طی هفت ماهه نخس��ت سال 
جاری معادل 4۵ میلیون و ۹۵7 هزار و ۱۱4 
تن، میزان بارگی��ری کاالهای غیرنفتی ۳۲ 
میلی��ون و ۲۹8 ه��زار و ۲۱۹ تن و مجموع 
بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی معادل 78 
میلی��ون و ۲۵۵ هزار و ۳۳۳ تن بوده اس��ت 
که در مجموع حاکی از رش��د شش درصدی 
بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته است.

اخبار

احیای 130 واحد تولیدی در تهران
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان تهران از احیاء بیش از ۱۳۰ 
واح��د تولی��دی و اقتصادی در ش��ش ماهه 
نخست امسال در تهران خبر داد.به گزارش 
ایس��نا،محمد رس��ول محمدیان اظهار کرد: 
طبق هدف گذاری ص��ورت گرفته تا پایان 
س��ال جاری تع��داد ۲۰۵ واحد راکد صنعتی 
در ته��ران باید به چرخه تولی��د بازگردد که 
ب��ا اقدامات صورت گرفته بیش از 6۰ درصد 
برنامه در نیم س��ال اول تحقق یافته است.
به گفته وی مهم ترین مش��کات واحدهای 
تولیدی و صنعتی مربوط به کمبود نقدینگی 
و سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه تولید 
و نوس��انات ارزی ب��وده که تاش ش��ده از 
محل تس��هیات اختصاص یافته مرتبط با 
رونق تولید به بانک های عامل تامین ش��ود.
محمدیان مش��کات داخلی واحده��ا را از 
دیگر دالیل تعطیل��ی واحدها عنوان کرد و 
گفت: در مواردی مش��کات درون بنگاهی 
و عدم تامین سرمایه در گردش واحد موجب 
بروز مشکات برای تولید کنندگان می شود.

وی افزود: در این موارد سازمان صمت آماده 
ارائ��ه خدم��ات الزم و ط��رح موضوعات در 
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان 
است.گفتنی است؛ امسال برای احیای ۱6۰۰ 
واح��د تولیدی راکد در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی کل کشور هدف گذاری و پیش بینی 
شده با احیای این تعداد واحد برای ۲8 هزار 
و 8۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق 
اعام سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران برای احیاء 4۰۰ واحد تولیدی 
راکد در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی 

نیز برنامه ریزی شده است.

کاهش 70 درصدی فروش پوشاک در 
پی اغتشاشات اخیر

عض��و هیات مدیره اتحادی��ه تولیدکنندگان 
پوشاک از کاهش 7۰ درصدی فروش پوشاک 
طی یک ماه اخیر در پی اغتشاشات خبر داد 
و گف��ت: هم اکنون ش��اهد تعدیل نیروهای 
کارخانه ه��ای نس��اجی پس از اغتشاش��ات 
هس��تیم.به گزارش ایرنا،مجید افتخاری در 
خصوص وضعیت بازار پوش��اک، اظهار کرد: 
فروش پوش��اک در فروش��گاه و پلتفرم های 
آنای��ن قطع ش��ده و از ای��ن طریق به مرز 
صفر درصد رسیده اس��ت.وی افزود: میزان 
فروش پوش��اک در فروشگاه های آفاین و 
خیابانی نیز با کاهش 7۰ درصدی روبرو بوده 
اس��ت، چون این فروشگاه های طی یک ماه 
اخیر به دلیل محدود ش��دن ساعت کاری و 
عدم خرید مصرف کنندگان مجبور بودند که 
مغازه های خ��ود را زودتر ببندند.عضو هیات 
مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک گفت: 
فروشندگان به همین دلیل چشم انداز خوبی 
از ب��ازار ندارند، به طوری که نمود این امر را 
می توان در عدم مشاهده کاالهای زمستانه 
در این فروشگاه ها رصد کرد.افتخاری تصریح 
ک��رد: اعتقاد دارم اگر دولت بس��ته حمایتی 
برای بخش پوشاک ارائه ندهد، این صنعت 
دچار مشکل خواهد شد به طوری که از هم 
اکنون ش��اهد تعدیل نیروهای کارخانه های 
نساجی پس از اغتشاشات هستیم.وی ادامه 
داد: بانک ها از ابتدای سال به دلیل در پیش 
گرفتن سیاس��ت های انقباضی از تخصیص 
اعتبار به واحدهای تولیدی ممانعت می کنند 
به همین دلیل انتظ��ار داریم دولت در حوزه 
مالیات و بیمه تامین اجتماعی تولیدکنندگان 
پوش��اک را حمایت کند.عض��و هیات مدیره 
اتحادی��ه تولیدکنندگان پوش��اک در بخش 
دیگری از سخنان خود با نقد عملکرد دولت 
دوازدهم در حمایت از اصناف در اوج بحران 
کرونا، اظهار کرد: دولت قبل به هیچ کدام از 
وعده های خود برای حمایت از تولیدکنندگان 

پوشاک عمل نکرد.

 اجرای 1۹۵ هزار واحد مسکونی 
نهضت ملی مسکن در روستا ها

معاون بنیاد مس��کن انقاب اسامی تعداد 
واحد های در دس��ت اجرا در آن بنیاد را ۱۹۵ 
هزار واحد اعام ک��رد و افزود: این تعداد تا 
بهمن امس��ال به ۲4۰ هزار واحد می رس��د.

به گزارش عصرایرانیان ب��ه نقل وزارت راه 
و شهرس��ازي ، معاون بنیاد مسکن انقاب 
اس��امی تعداد واحد های در دس��ت اجرا در 
آن بنی��اد را ۱۹۵ هزار واح��د اعام کرد. به 
گفت��ه جودی این تعداد تا بهمن امس��ال به 
۲4۰ هزار واحد می رسد.معاون بنیاد مسکن 
انقاب اسامی افزود: پرداخت وام روستایی 
تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای واحد هایی 
که کار بهسازی و نوسازی را شروع کرده اند، 
آغاز شده و هم اکنون حدود ۱۱۰ هزار واحد 
با بانک های عامل عقد قرارداد بس��ته و کار 
ساخت، بهس��ازی و نوسازی واحد های خود 
را با س��رعت بیشتری آغاز کرده اند.به گفته 
جودی عاوه بر ای��ن تعداد ۱8۰ هزار واحد 
نیز در صف انتظار برای دریافت تس��هیات 
روس��تایی هس��تند که ت��ا دو م��اه آینده به 

بانک ها معرفی خواهند شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
س��ازمان برنام��ه و بودجه بای��د در زمینه 
تامین ریالی ترخی��ص نهاده های وارداتی 
اق��دام کند زیرا در ح��ال حاضر باتوجه به 
مردمی سازی یارانه ها برای تامین ارز مورد 
نیاز مشکل زیادی نداریم.به گزارش خانه 
مل��ت، احد آزادی خواه اظهار کرد: یکی از 
مشکات فعلی در زمینه واردات نهاده های 
دامی حقوق گمرکی اس��ت.نماینده مردم 

مایر در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینکه ساالنه به واردات ۲۲ میلیون تن 
نهاده  دامی نیاز داریم، ادامه داد: حدود۱۰۰ 
ش��رکت واردکنن��ده نهاده ه��ای دامی در 
کشور وجود دارد که 4۰شرکت واردکننده 
نهاده دامی پی��ش از آزاد س��ازی یارانه ها 
فعالی��ت می کردند.وی با تاکی��د بر اینکه 
پس از آزادس��ازی یارانه ها ش��رکت های 
پش��تیبانی ام��ور دام و بازرگانی دولتی به 

ص��ورت جدی ت��ر فعالیت می کنن��د زیرا 
بخش خصوصی به دلیل نیاز به س��رمایه 
در گردش باال ت��وان فعالیت محدودتری 
دارند، عنوان کرد: ورادات نهاده های دامی 
با استفاده از کشتی 6۰ هزار تنی که تا قبل 
از آزادسازی یارانه ها بطور مثال به ۱۰ هزار 
میلیارد سرمایه نیاز داشت اکنون به بیش 
از 4۰ هزار میلیارد توم��ان نیاز دارد.عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 

محیط زیست مجلس با بیان اینکه شرکت 
پش��تیبانی امور دام برای تامین کاالهای 
راهب��ردی و پر کردن خاء ه��ای موجود 
واردات انج��ام می دهد، گفت: البته اتفاقی 
که افتاده این اس��ت کاالی��ی که در بنادر 
رس��وب ش��ده  به دلیل برخی از مناقشات 
در ح��ال انجام بی��ن آمریکا و روس��یه و 
احتم��االت افزایش ن��رخ نهاده های دامی 
یک مزیت محسوب می شود.آزادی خواه با 

اشاره به اینکه یکی از مواردی که در زمینه 
واردات نهاده ه��ای دامی باید عاج ش��ود 
حقوق گمرکی اس��ت، ادامه داد: س��ازمان 
برنامه و بودجه باید در زمینه تامین ریالی 

ترخیص نهاده های وارداتی اقدام کند.

سازمان برنامه در زمینه تامین ریالی ترخیص نهاده های وارداتی اقدام کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

ضرورت به روز  رسانی شرایط انعقاد قراردادهای تجارت بین المللی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛

رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران گفت: با توجه 
به س��رعت در تغییر و تح��والت در تجارت 
بین المللی و همچنین ش��رایط تحریمی که 
کشورمان در آن قراردارد، باید شرایط انعقاد 
قراردادهای تجارت بین المللی به روز رسانی 
شود. به گزارش فارس، غامحسین شافعی 
در »همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای 
تجاری در بازرگانی بین المللی« اظهار داشت: 

از آنج��ا که تغیی��ر و تح��والت در تجارت 
بین المللی بسیار سریع است اگر قراردادهای 
بین المللی به روز آوری نش��ود حتما در روند 
حرکت تجار و بازرگانان مشکاتی را ایجاد 
می کن��د. رئیس اتاق بازرگان��ی ایران اظهار 
داش��ت: ای��ران در منطق��ه ای ق��رار گرفته  
اس��ت که تجارت ما با بس��یاری از کشورها 
با ریسک پذیری باالیی مواجه است و حضور 

تجار غیرحرف��ه ای در منطقه، هم از ایران و 
هم از کشورهای منطقه کم نیست و حضور 
تجار غیرحرفه ای و عدم توجه به مفاد حقوقی 
و قانونی قراردادها لطمات و خسارات زیادی 
را بر تج��ارت دو طرف وارد می کند که این 
مس��اله در شرایط فعلی باید مورد توجه قرار 
گیرد. ش��افعی با بیان اینکه موضوع اهمیت 
قراردادهای بین المللی دقیقا با رشد و توسعه 

مناسب و در مس��یر سازنده روابط اقتصادی 
کشورها کاما تناسب دارد و کاما هم وزن 
است، بیان داش��ت: بنابراین اگر این مساله 
در ش��رایط جدیدی که این تحوالت، سریع 
اس��ت توجه نشود و ش��رایط جدید کشورها 
در انعق��اد قراردادهای بین المللی مورد توجه 
قرار نگیرد مس��لما تاثیرپذیری منفی آن در 

مناسبات بین المللی زیاد خواهد بود. 

رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران بیان داش��ت: 
نمی ت��وان قراردادهای بین المللی ۲۰س��ال 
پی��ش را هنوز به عنوان یک الگو در تجارت 
م��ورد توجه ق��رار دهیم بنابرای��ن توجه به 
قراردادها با توجه به شرایط جدید و توجه به 
آنها در مناس��بات اقتصادی باید بسیار جدی 

مورد توجه قرار گیرد.

 احتمال صفرشدن تعرفه گمرکی میان ایران و ۵ کشور
جزئیات صدور مجوز واردات کاالهای ممنوعه از اوراسیا؛

با توجه به اقداماتی که طی یک سال اخیر در حوزه عضویت 
و تقویت حضور ایران در پیمان های منطقه ای انجام شده 
است، شاهد رشد قابل توجه تجارت با کشورهای همسایه 
بودیم، در این بین مجوز ثبت س��فارش واردات کاالهای 
مصرفی از اتحادیه اوراسیا نیز صادر شده است.به گزارش 
تس��نیم، اتحادیه اوراس��یا یک اتحادیه گمرکی متشکل 
از کش��ورهای باروس، قزاقس��تان، روسیه، ارمنستان و 
قرقیزستان اس��ت. از کاالهایی که میان کشورهای این 
اتحادی��ه جابه جا می ش��وند هیچ حق گمرک��ی دریافت 
نمی شود و )به خاف مناطق تجارت آزاد( اعضای اتحادیه 
 اقتصادی اوراسیا یک تعرفه خارجی مشترک برای همه
کاالهایی که به اتحادیه وارد می شوند، در نظر می گیرند.از 
جمله مزیت های اتحادیه اوراسیا این است که به عنوان یک 
نهاد واحد در مذاکرات بین المللی نظیر مذاکره با سازمان 
تجارت جهانی وارد می شود و دیگر الزم نیست هر کشور 
به صورت جداگانه مذاکره کند.کشورهای عضو، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا تعرفه گمرکی تمامی کاالها را در سال 
۲۰۱۱ در تجارت با یکدیگر حذف کردند. در سال ۲۰۱۱ 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یک کمیسیون مشترک 
برای رش��د تبادالت اقتصادی تأسیس کردند. کمیسیون 
اقتصادی اوراسیا نقش یک س��ازمان تنظیم کننده برای 
اتحادیه گمرکی اوراس��یا بازی می کند. در سال ۲۰۲۱ 
نیز ایران به جمع اتحادیه اوراسیا پیوست.گفتنی است، از 
س��ال ۱۳۹7 و هم زمان با تشدید تحریم ها واردات برخی 
کاالها که مش��ابه تولید داخل داشتند ممنوع شد. با این 
سیاست گذاری که دولت انجام داد، شاهد صرفه جویی ۳ 
تا ۵ میلیارد دالری در ش��رایط دشوار ارزی کشور بودیم.
الزم به ذکر است که با توجه به سیاست های دولت طی 
سه سال اخیر شاهد ممنوعیت واردات کاالهای مصرفی 
به کش��ور بودیم. در دولت سیزدهم اما استراتژی افزایش 
تجارت با همس��ایگان در دس��تور کار ق��رار گرفت و به 
پیمان های منطقه توجه ویژه ای شد. یکی از اقدامات قابل 
توج��ه در این حوزه صدور اجازه ثبت س��فارش کاالهای 

ممنوعه از اتحادیه اوراسیا بود.
فراهمش�دنامکانثبتس�فارشکاالهایممنوعه ���

تولیداتحادیهاوراسیا
رحمت اهلل ُخرمالی، مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه 
سازمان توس��عه تجارت ایران در خصوص فراهم شدن 
امکان ثبت س��فارش واردات کااله��ای ممنوعه از مبدأ 
کشورهای اوراسیا گفت: واردات برخی از اقام که به سبب 
حمایت از تولید داخلی به کش��ور ممنوع بوده است، پیرو 
مصوباتی که از نهادهای باالدستی اخذ شده  است، امکان 
ثبت سفارش کاال واردات این دست از کاالها از کشورهای 
اوراس��یا فراهم شده اس��ت.وی تأکید کرد که کاالهایی 
ام��کان واردات به کش��ور را دارند که حتماً در همان پنج 
کشور اتحادیه اوراس��یا تولید شده باشند، به عبارت دیگر 
در گواهی مبدأ این کاالها باید حتماً س��اخت یکی از پنج 

کشور اتحادیه اوراسیا ذکر شده باشد.
میلی�ارددالریب�هاتحادیه پیشبین�یص�ادرات���1.3

اوراسیاتاپایانسال14۰1
مدیرکل آس��یای میانه، قفقاز و روس��یه سازمان توسعه 
تج��ارت ایران در خصوص ش��رایط تجارت ب��ا اتحادیه 

اوراس��یا پس از امضای قرارداد تج��ارت ترجیحی با این 
اتحادی��ه گف��ت: بر اس��اس امضای توافق نام��ه تجارت 
ترجیحی که از س��ال ۱۳۹8 با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
امضا شده اس��ت، در حوزه روسیه شاهد صادرات قطعی 
۳4۰ میلیون دالری در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال ۱4۰۱ 
هس��تیم که رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل دارد.وی افزود: صادرات به ارمنستان نیز حدود ۱8۰ 
میلیون دالر )رش��د ۱۵درصدی(، صادرات به قزاقستان و 
قرقیزس��تان به ترتیب 7۵ میلیون دالر و ۲۵ میلیون دالر 
و باروس نیز حدود ۱۰ میلیون دالر بوده است. مجموع 
صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراس��یا بیش از 6۲۰ 
میلیون دالر در 6ماهه ابتدایی س��ال بوده است.خرمالی 
ادامه داد: در این مدت ش��اهد رشد ۱۵درصدی میانگین 
صادرات به کشورها این حوزه بودیم. واردات ایران از این 
کش��ورها حدود یک میلیارد و ۹6۵ میلیون دالر با رش��د 
بیش از 4۰ درصد در مدت مشابه بوده است. با کمیسیون 
مشترکی که با کش��ورهای روسیه، باروس و ارمنستان 

برگزار ش��د، روند تجارت با اتحادیه اوراس��یا رو به رشد 
است. پیش بینی می کنیم که بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر صادرات کاالهای ایرانی به محدوده اوراسیا 

تا پایان سال رخ دهد.
احتمالصفرش�دنتعرفهگمرکیمی�انایرانوپنج ���

کشوراوراسیاتاانتهایسال
مدیرکل آس��یای میانه، قفقاز و روس��یه سازمان توسعه 
تجارت ایران با اش��اره به اینکه پنجمی��ن دور مذاکرات 
حضوری با اتحادیه اوراسیا در مهر ماه برگزار شد، گفت: 
قرار اس��ت که تا پایان س��ال ۲۰۲۲ مذاکرات مربوط به 
انعق��اد قرارداد تج��ارت آزاد جمهوری اس��امی ایران با 
اتحادیه اوراسیا انجام شود و طی این موافقت نامه و پس 
از تصویب آن در مراجع قانونی ایران و پنج کش��ور عضو 
اتحادیه اوراس��یا، به مرور زمان حدود ۹۰ درصد تعرفه ها 
صفر خواهد شد، با این اتفاق امیدوار هستیم اولین پیوند 
ای��ران با یک اتحادیه منطقه ای ص��ورت بگیرد و حجم 

مبادالت با رشد مواجه شود.
درصدیتجارتایرانبااوراس�یاطیسه رش�د���5۰

سال
وی در مورد اثرات اجرای توافق موقت با اتحادیه اوراسیا 
که از مهر ماه سال ۱۳۹8 اجرایی شد، گفت: در آن سال 
صادرات ما به این پنج کش��ور ح��دود 84۰ میلیون دالر 
بوده اس��ت، اما در مدت مشابه س��ال جاری، بیش از ۵۰ 
درصد رشد صادرات را شاهد هستیم. اثر این موافقت نامه 
را می ت��وان در حجم تجارت خارجی دید.بر اس��اس این 
گزارش، کشورهای همسایه بازارهای پرظرفیتی هستند 
که طی سال های اخیر توجه چندانی به آنها نشده است، 
درعین حال حجم واردات این همس��ایگان از ایران بسیار 
قابل توجه است. طی یک س��ال گذشته تمرکز ویژه ای 
روی ای��ن بازارها ش��کل گرفته اس��ت و ش��اهد حضور 
هیئت ه��ای تج��اری متع��ددی از ایران در کش��ورهای 
همسایه بودیم،ضمن اینکه نشست های مشترک تجاری 
متعددی نیز با هیئت های خارجی در ایران برگزار شد که 
این موارد می تواند به رش��د تجارت ایران و رش��د سهم 

کشور در بازارهای کشورهای همسایه کمک کند

نای��ب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودرو تهران 
گفت: کمب��ود عرضه خودرو را می توان به عنوان یک 
عامل مهم برای افزایش نرخ خودرو در نظر گرفت؛ اما 
ش��رایط بازار به سمتی هدایت شده است که نمی توان 
دلی��ل و منطق خاصی برای چرای��ی واقع پیش آمده 
در آن مطرح کرد.به گزارش ایلنا، اس��د کرمی با تایید 
افزایش نرخ خ��ودرو در ابتدای هفته جاری، گفت: در 
روزهای گذش��ته ش��اهد نوس��ان های نرخ ارز در بازار 
بودی��م و از آنجای��ی که ارز یک فاکت��ور مهم در نرخ 
خودرو محسوب می شود شاهد افزایش ۱ تا ۳ درصدی 
ن��رخ خ��ودرو در بازار هس��تیم.وی ادام��ه داد: خودرو 

ش��اهین 7 میلیون تومان، پراید ۱ تا ۲ میلیون تومان 
و پژو ۲۰6 حدود ۵ میلیون تومان گران ش��ده است.به 
گفته این فعال صنفی؛ کمبود عرضه خودرو را می توان 
به عنوان یک عامل مهم برای افزایش نرخ خودرو در 
نظر گرفت؛ اما شرایط بازار به سمتی هدایت شده است 
که نمی ت��وان دلیل و منطق خاصی برای چرایی واقع 
پی��ش آمده در آن مطرح کرد.وی با اش��اره به کاهش 
تقاضا ب��رای خرید خودرو از س��وی مصرف کنندگان، 
گفت: ای��ن روزها مردم نبض بازار را در دس��ت دارند 
و به این دانش رس��یده اند که در زم��ان اوج قیمت ها 
خرید را متوقف کنند چراکه این احتمال را می دهند که 

در روزهای آینده قیمت ها افت کند البته کاهش توان 
خرید مردم در افت تقاضا نیز تاثیر گذار اس��ت.کرمی 
در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کاه برداری در 
فروش ه��ای لیزینگی وجود دارد و مردم از این ش��یوه 
فروش خودرو اس��تقبال کرده ان��د؟ گفت: خودروهایی 
چینی مانند ام  وی ام فروش لیزینگی دارند. سودهای 
فروش لیزینگی سرس��ام آور است و ممکن است برای 
خودرو 4۰۰ میلیونی خریدار ۳۰۰ میلیون تومان سود به 
فروشنده پرداخت کند از این رو لیزینگ در بازار شکل 
خوبی ندارد.نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
ادامه داد: در هفته های گذشته سایپا در مدت کوتاهی 

فروش لیزینگی شاهین و کوئیک را آغاز کرد اما ۲ روز 
اس��ت که س��ایت فروش لیزینگی این خودروها بسته 
ش��ده اس��ت. به نظر می رسد مش��کاتی که سایپا با 
وزارت صمت دارد باعث شده است که فروش لیزینگی 
متوقف شود در حال حاضر تکلیف کارخانه ها مشخص 
نیس��ت و نمی دانند به چه ش��یوه باید عمل کنند.وی 
با بیان اینک��ه واردات خودرو در ب��ازار داخلی تاثیری 
نخواهد گذاش��ت، گفت: به نظر می رس��د اگر وارداتی 
انجام شود خودروهایی چینی و خودروهایی ۱ میلیارد 
تومانی وارد کشور شود که این خودروهای بدون تردید 

در بازار تاثیری نمی گذارد.

جزییات افزایش نرخ خودرو در روزهای اخیر
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران مطرح کرد؛

پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت از طریق تامین زنجیره مالی 
وزیر صمت مطرح کرد؛ 

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، تامین مالی 
زنجیره ای را از اقدامات خوب این وزارتخانه 
از دی ماه س��ال گذشته عنوان کرد و گفت: 
در ای��ن راس��تا تاکن��ون ۳۰ ه��زار میلیارد 
تومان پرداخت شده اس��ت.به گزارش ایرنا، 
س��یدرضا فاطمی امین، اظهار داشت: طبق 
مصوبه جدید مقرر شده است که ۲۰ درصد 
تس��هیات پرداختی از طریق تامین زنجیره 
مالی باشد.وی ادامه داد: پرداخت 7۰ درصد 
تس��هیات از طریق صورتحس��اب سامانه 
جامع تجارت از دیگر توفیقات این وزارتخانه 
است که در این شیوه پول مستقیم به حساب 
فروشنده واریز شده و این کار از نشت منابع 
جلوگیری و انقباض بانک ها را رفع می کند.

وزیر صمت اظهار داشت: در گام سوم دنبال 
برداشت شدن سقف تسهیات هستیم چرا 
که با واریز ش��دن پول به حس��اب فروشنده 
دیگر نگران سرمایه ثابت نبوده همچنین این 
اقدام بروکراسی های کنونی برای بررسی نیاز 
واحد به اعتبار را حذف می کند.فاطمی امین 
گفت: از دیگر اولویت ه��ای این وزارتخانه 
اصاح ناترازی ها اس��ت با این توضیح که 
هم اینک اول زنجی��ره تولید ۱۰۰ درصد و 
انتهای آن ۲ درصد سود می برد و سهم سود 

همه زنجیره متوازن توزیع نشده است.
وضعیتاقتصادکشورخوباست ���

وزیر صمت ب��ا تاکید بر اینکه کش��ورمان 
در بخش تولید، س��رمایه گذاری، صادرات، 

اشتغال و س��طح قیمت ها و دیگر شاخص 
های اقتصای کش��ورمان خوب و در سطح 
مناس��ب اس��ت گفت: وضعی��ت اقتصادی 
کش��ور رو به بهبود اس��ت به گونه ای که 
توفیق��ات روز اف��زون ای��ران اس��امی در 
بخ��ش های مختلف موج��ب حیرت دیگر 
کشورها ش��ده اس��ت.فاطمی امین اضافه 
کرد: در س��فرهای خارجی و دیدار با هیات 
ها، هم��واره آنه��ا از توفیق��ات روز افزون 
کش��ورمان با وجود تحریم ه��ای ظالمانه 
دشمنان سخن به میان آورده و آنها از این 
همه توس��عه و پیش��رفت اظهار تعجب می 
کنند.وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ادامه 
داد: مش��کات معیش��تی موجود در داخل 

کشور موجب دیده نشدن این همه توفیقات 
و کارهای بزرگ صورت گرفته ش��ده است 
که امید می رود با رفع این مشکات بتوان 
خدمات صورت گرفته را به خوبی منعکس 
کرد.فاطمی امین گف��ت: وضعیت تولید در 
مجموع خوب اس��ت و در بیشتر تولیدات از 
جمله لوازم خانگی، فوالد و خودرو ش��اهد 
رشد بوده هر چند در برخی بخش ها نظیر 
مصالح ساختمانی و روغن خوراکی کاهش 
هایی را ش��اهد هس��تیم.وی افزود: تمرکز 
وزارت صمت در نیمه دوم س��ال جاری بر 
روی تک تک واحدها معطوف شده چرا که 
هر یک از واح��د برای ما اهمیت دارد.وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: در این 

راستا سامانه پاسخگویی راه اندازی شده تا 
واحدها بدون واس��طه و مکاتبه اداری نیاز 
خود را از طریق این س��امانه اعام و سریع 
پاسخ بگیرد.فاطمی امین اظهار داشت: یکی 
از تکالیف و مس��ئولیت های اصلی وزارت 
صم��ت پیگیری هم��ه موضوعات حتی در 
حوزه بانکی، گم��رک و تامین اجتماعی در 
قالب پنجره واحد است.وی بیان کرد: یکی 
از درخواست های طرح شده در این نشست 
پرداخت به موقع مطالبات از س��وی دولت 
بود که در این باره ش��هریور امسال مصوب 
ش��د که نهادهای دولتی طل��ب واحدهای 
تولی��دی را به موقع پرداخ��ت کنند در غیر 
اینصورت بر اساس تورم جریمه می شوند.
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بانک و بيمه

همایش مدیران و روسای شرکت بیمه 
حافظ برگزار شد

همایش مدیران و روسای شرکت بیمه حافظ 
با حضور رئی��س هیات مدی��ره، مدیرعامل، 
مدیران ارش��د و مدیران ش��عب این شرکت 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
بیم��ه حاف��ظ، در این مراس��م دکتر محمود 
دودانگه ضمن خیرمقدم به مدیران و روسای 
شرکت، آمادگی خود را برای دریافت گزارش 

و برنامه های آتی مدیران اعام کرد.
در این مراس��م معاونت فنی ش��رکت ضمن 
اعام گزارش اولیه شرایط پرداخت خسارت 
خ��ودرو به ص��ورت آناین را اع��ام و روند 
انج��ام فعالیت ن��رم افزار مورد نظر توس��ط 

شرکت ایرانیان پوشش را تشریح کرد.
همچنین بخش بازاریابی و روابط عمومی با 
عنوان مارکام به دلیل هم راس��تایی فعالیت 
ها گزارشی از روند فعالیت های خود تاکنون 
ارائه و درخواس��ت های خود را در راس��تای 

همراهی شعب اعام کردند.

بخشودگی جرایم موتورسیکلت ها و 
وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه 

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با بخش��ودگی 
صددرصدی جرایم موتورسیکلت ها و وسایل 
نقلی��ه کش��اورزی فاقد بیمه ش��خص ثالث 

موافقت کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی صن��دوق تامین 
خس��ارت ه��ای بدن��ی ب��ه نق��ل از ش��ادا، 
سیداحس��ان خاندوزی با پیش��نهاد صندوق 
تامین خس��ارت های بدنی و بیمه مرکزی با 
اعمال بخش��ودگی جرایم موضوع بند » ب 
« م��اده ) ۲4 ( قان��ون بیمه ش��خص ثالث 
موافقت کرد. بر این اس��اس صد درصد مبلغ 
جریمه این وسایل که معادل حق بیمه مدتی 
اس��ت که آنها فاقد پوشش بیمه ای بوده اند، 
به ش��رط خرید بیمه نامه یکس��اله مشمول 

بخشودگی خواهد بود.

موسسه اعتباری ملل 208 نفر را به 
خانه بخت فرستاد

   موسس��ه اعتباری ملل در راستای حمایت 
از زوج ه��ای ج��وان در مهر ماه نس��بت به 
اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به ۲۰8 نفر 
اقدام نمود.به گزارش روابط عمومی موسسه 
اعتباری ملل: این موسسه به منظور تسهیل 
امر ازدواج و تشکیل خانواده تعداد ۲۰8 فقره 
وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 4۰۰/۲74 

میلیون ریال در مهرماه پرداخت نمود.
این گ��زارش می افزای��د: متقاضیان محترم 
م��ی توانند پس از ثبت نام در س��ایت بانک 
مرکزی جمهوری اس��امی ای��ران یکی از 
شعب موسسه اعتباری ملل را برای دریافت 

وام قرض الحسنه ازدواج انتخاب نمایند.
گفتنی است در حال حاضر تعداد 747 نفر در 
انتظار دریافت وام قرض الحسنه می باشند.

 اهدا  جوایز برندگان حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک 

اقتصادنوین 
مراس��م اهدای جوایز دهمین دوره جشنواره 
حس��اب های قرض الحس��نه پس ان��داز این 
بانک با حض��ور برندگان ممتاز و مدیرعامل 
بانک اقتصادنوین برگ��زار و جوایز برندگان 

اهدا شد.
در ابتدای مراسم، علیرضا بلگوری، مدیرعامل 
بانک اقتصادنوین ضمن قدردانی از استقبال 
کم نظی��ر مش��تریان از دهمی��ن جش��نواره 
حس��اب های قرض الحس��نه پس ان��داز این 
بانک گفت: یقینا هم وطنان مشارکت کننده 
در س��نت نیکوی قرض الحس��نه ب��ه دنبال 
مناف��ع مادی و جوایز جش��نواره نیس��تند و 
ه��دف اصلی آن ها کمک به اقش��ار نیازمند 
جامعه اس��ت که خوشبختانه استقبال از این 
جش��نواره مس��یر ما را در تحقق این هدف 
متعالی هموارتر می کند. او با تاکید بر اهمیت 
ایفای مسئولیت اجتماعی و همدلی و حمیت 
همه آحاد جامعه برای آبادانی کش��ور، افزود: 
بانک اقتصادنوین در راستای مسئولیت های 
حرفه ای خود در بانک��داری در جهت رونق 
تولید ، اش��تغال و شکوفایی اقتصادی نقش 
قابل توجهی در تامین ارز مورد نیاز حوزه های 
اس��تراتژیک مانند مواد غذای��ی، دارو و … 
داشته و توانسته سهم خود را در رفع نیازهای 
معیشتی هم وطنان در شرایط سخت تحریم 

ایفا کند.

اخبار

اس��تاندار  س��یدمحمدتقی ش��اهچراغی 
ق��م از بان��ک ملی ایران در این اس��تان 
تقدی��ر کرد.ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
بانک ملی ایران، در آئین افتتاح ش��بکه 
بهداش��ت شهرس��تان جعفرآباد اس��تان 
ق��م که باحضور رئیس اداره امور ش��عب 

اس��تان قم، اس��تاندار ، فرماندار، رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی قم ، امام جمعه 
جعفرآباد و دیگر مس��ئوالن برگزار ش��د؛ 
سیدمحمدتقی ش��اهچراغی استاندار قم 
از مش��ارکت بانک ملی ایران در توسعه 
و تجهیز مراکز درمانی این استان تقدیر 

کرد و از همه بانک های استان خواست 
ت��ا در ط��رح های توس��عه ای اس��تان 
مش��ارکت نمایند. در پایان دکتر مصری 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و فرماندار 
شهرس��تان جعفراباد نیز ب��ا اهدای لوح 
تقدیر به میرخلفی رئیس اداره امور شعب 

اس��تان از همکاری ، تعامل و مش��ارکت 
بان��ک ملی ای��ران در پ��روژه های عام 
المنفعه ، ساخت و تجهیز شبکه بهداشت 
شهرستان جعفر اباد و دیگر اموری که در 
قالب مسئولیت های اجتماعی انجام می 

شود، قدردانی کردند.

تقدیر استاندار قم از بانک ملی ایران

در سفر اعض به استان مازندران مطرح شد؛

اعض��ای هیأت مدیره بانک صنع��ت و معدن به اتفاق 
هیأت همراه به اس��تان مازندران س��فر کردند و ضمن 
حضور در مراس��م معارفه مدیر جدی��د و تکریم مدیر 
پیشین این استان از چندین طرح مهم صنعتی در این 

استان بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، حسین 
عس��کری عضو هیأت مدیره و قائ��م مقام مدیرعامل 
که به هم��راه امیرهوش��نگ عص��ار زاده عضو دیگر 
هی��ات مدیره این بانک و ولی الهی معاون اعتبارات و 
راهبری شعب، اسدی معاون نظارت، حقوقی و وصول 
مطالبات، گرجی سرپرست امور راهبری شعب و ترابی 
مدی��ر روابط عمومی و امور مش��تریان این بانک، روز 
چهارشنبه یازدهم آبانماه به استان مازندران سفر کرده 
ب��ود، در جمع کارکن��ان بانک در این اس��تان، عنوان 
داش��ت: علیرغم همه فراز و نشیب های که در مسیر 
فعالیت بانک ناشی از شرایط اقتصادی کشور بودیم اما 
خوشبختانه ثبات و رشد فعالیت بانک با کمک الهی و 
نیروی انس��انی توانمند و با دانش در این بانک شروع 
ش��ده و همچنان ادامه دارد و ب��ا یاری همه همکاران 
ظرفیت ها و بنیان خوبی در بانک در مس��یر خدمت به 

بخش صنعت و معدن کشور ایجاد شده است.
عسکری ادامه داد: مشکات موجود اعم از ساختاری و 
غیر ساختاری از جمله موضوع کفایت سرمایه با تاش 
هم��کاران و پیگیری از طریق دولت، مجلس و س��ایر 
مراجع قابل حل می باشد و این مهم در دستور کار این 
بانک قرار گرفته است. عسکری با تأکید بر اهمیت کار 
تیمی برای حل مشکات موجود و رشد و توسعه خدمات 
بانک در تمامی اس��تانها بیان داشت: تاشهای خوبی 
از س��وی همکاران برای رفع مش��کات بانک در این 
استان صورت گرفته که تا حدودی مؤثر بوده ولی نباید 
راضی به وضعیت موجود باشیم و همچنان با پیگیری 
و جدیت مسیر توسعه را در استان طی می کنیم. عضو 

هیأت مدیره بانک صنعت و معدن خاطر نش��ان کرد: 
این بانک، یک برند بس��یار خوشنام و شاخص در بین 
بانکها و صنعتگران می باشد و ما باید نه تنها به دنبال 
حفظ اعتبار بانک بلکه می بایس��ت درصدد ارتقای آن 
نیز باشیم. وی سپس با آرزوی موفقیت برای خرمیان 
در اس��تان اصفهان، محبی در استان گلستان و گنجی 
در استان مازندران از حضور عصار زاده به عنوان عضو 
هی��ات مدیره این بانک ابراز خوش��نودی کرد و اظهار 
داش��ت: استفاده از تجربیات گرانبهای مدیران ارشد به 
خصوص عضو جدید هیأت مدیره برای پیشبرد اهداف 

بانک بسیار راهگشا خواهد بود.
امیر هوش��نگ عصار زاده دیگر عضو هیت مدیره این 
بانک نیز ضمن ابراز خرسندی از بابت حضور در بانک 
صنعت و معدن و در اولین سفر خود به استان مازندران 
به همکاران توصیه کرد با تاش بیش��تر از پتانس��یل 
های موجود در این استان کشور استفاده کنند و افزود: 
باید قدردان تاشهای مدیران و کارشناسان با سابقه و 

با تجربه باش��یم. وی با تشکر از زحمات مدیر پیشین 
اس��تان و آرزوی موفقیت برای مدی��ر جدید آن تأکید 
کرد: جابه جایی مدیران دراس��تانها در راس��تای ارتقاء 
عملکرد می باشد و توجه مدیران ارشد بانک برای رفع 

کاستیهای موجود کامًا مشهود است.
عصار زاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت 
با ثبات بانک صنعت و معدن در مقایسه با سایر بانکها 
اش��اره نمود و گفت: این بان��ک از هویت تخصصی و 
شناخته شده ای در بین ذینفعان برخوردار بوده و بانک 
چابکی است که س��رانه عملکردی همکاران از سرانه 
عملکردی س��ایر بانکها بیشتر می باش��د. وی عنوان 
کرد: با بازنگری در برخی فرآیندها می توان در تحقق 
مشتری محوری تاش کرد و بایستی وظایف شعب و 
ستاد بانک تفکیک شود؛ در ستاد بایستی توجه بیشتر 
به سیاس��تگذاری و نظارت باشد و کارشناسی و انجام 
کارهای مش��تریان در شعب متمرکز شود، ضمن آنکه 
بین وظایف و اختیارات س��تاد و شعب نیز باید تناسب 

بیشتری وجود داشته باشد. عصار زاده با تأکید بر لزوم 
گسترش تفکر استراتژیک در بانک یادآور شد: بانکهای 
توس��عه ای صرفاً انتفاعی نیس��تند و هم زمان وظایف 
مرب��وط به اهداف توس��عه ای و ایجاد اش��تغال دارند، 
هرچن��د این اهداف توجیه کننده زی��ان ده بودن یک 
بانک نیست و توازن بین سودده بودن و انجام رسالت 
اصلی بانک تخصصی نیز اهمیت دارد. وی اضافه کرد: 
س��ود آوری و انجام عملیات و فعالیت های توسعه ای 
دو بال یک بانک تخصصی و توس��عه ای هستند و با 
توج��ه به اینکه بانک صنعت ومعدن یک بانک دولتی 
و توسعه ای می باش��د بنابراین انتظارات هم از سوی 
دولت وهم از سوی صنعتگران از بانک به مراتب بیشتر 
از س��ایر بانکها می باش��د. وی اعام داشت: حقوق و 
مزایا، امکانات و اقام رفاهی که باعث افزایش انگیزه 
همکاران می شود، نیازمند بهبود است ولی بیشتر مراجع 
تصمیم گیری در این زمینه بیرون از بانک می باش��ند 
هر چند که بایستی از تمام ظرفیتهای قانونی برای رفع 
مشکات معیشتی همکاران استفاده شود و این اهتمام 
در مدیران ارشد این بانک وجود دارد و اقداماتی در این 
خصوص نیز انجام ش��ده است. همچنین در این سفر، 
مراس��م معارفه علی فغان پور گنجی سرپرست جدید 
بانک صنعت و معدن استان مازندران و تقدیر از علیرضا 
خرمیان مدیریت پیشین آن برگزار شد و حاضران برای 
آن��ان آرزوی توفیق روزاف��زون نمودند. اعضای هیأت 
مدی��ره هیأت عام��ل و مدیران ارش��د بانک صنعت و 
معدن در این سفر از شرکت های سولیکو کاله، روماک 
گس��تر پارس و صنایع غذائ��ی پردیس بازدید کردند و 
مسایل مربوط به واحدهای تامین مالی شده توسط این 
بانک را به بحث و تبادل نظر گذاش��تند و در خصوص 
همکاری و تمرکز حساب این مشتریان و حمایت بیشتر 
و نحوه تس��هیات دهی و تأمی��ن نقدینگی مورد نیاز 

تولیدکنندگان این استان به گفتگو نشستند.

سود آوری و انجام فعالیت های تخصصی، دو بال یک بانک توسعه ای هستند

خبر

این روزها »ارزش« یعنی حال مردم 
را خوب کنیم

یک��ی از خوانندگان کش��ورمان در تش��ریح 
تازه تری��ن فعالیت ه��ای موس��یقایی خود با 
تاکی��د بر انتش��ار آثار امیدبخش در ش��رایط 
فعلی از تولید چند قطعه موس��یقایی متفاوت 
و انگیزش��ی طی روزهای پی��ش رو خبر داد. 
محسن توسلی خواننده موسیقی پاپ که طی 
س��ال های اخیر آثار متعددی را در حوزه های 
مختل��ف اجتماعی و دفاع مقدس تولید کرده 
در گفتگو با »عصر ایرانیان« ضمن تش��ریح 
تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی 
بیان کرد: اعتقاد دارم این روزها کار ارزش��ی 
یعنی تولید کارهایی که بتواند حال مردم را در 
این ش��رایط خوب کند. چرا که بر این باورم 
ما باید به سمت تولید آثاری برویم که بتواند 
ش��رایط مس��اعدتری را ایجاد کند. به همین 
جهت تصمیم داریم که طی هفته های پیش 
رو چند کار پرانرژی و انگیزشی را تولید کنیم 
تا بتواند به س��هم خود ش��رایط روحی مردم 
عزیز کش��ورم را بهبود ببخشد. وی که طی 
ماه های گذش��ته به عنوان مجری در یکی از 
برنامه های تلویزیونی نیز حضور فعالی داشته 
در پاسخ به به این پرسش که در شرایط فعلی 
چه کارهای��ی می تواند عنوان »ارزش��ی« را 
برای یک اثر هنری به یدک بکش��د، توضیح 
داد: کار ارزشی آن است که برای مردم باشد 
و بتواند ش��رایط مثبت تری را ایجاد کند. من 
فکر می کنم مردم عزیز کشورمان اکنون نیاز 
دارند تا با ش��نیدن موسیقی های مطلوب که 
روحش��ان را جا می دهد، ش��رایطی را پیش 
روی خ��ود ببینند که به واس��طه موس��یقی 
می توان��د آنه��ا را به آینده امی��دوار کند. این 
خواننده گفت: تمام آن هایی که با ایران عزیز 
ما دشمن هستند، نهایت تاش خود را انجام 
می دهن��د تا امید به آینده و انرژی مثبت را از 
نوجوانان و جوانان ما بگیرند. به همین خاطر 
دس��ت به انواع و اقس��ام کارهای رس��انه ای 
می زنن��د که کاهش انگیزه و امید میان آن ها 

روند سریع تری داشته باشد.

اتصال مجامع فرهنگی ایران و 
افغانستان برکات بسیاری دارد

مسعود امینی گفت: اتصال مجامع فرهنگی 
ایران و افغانس��تان برکات بسیاری به همراه 
دارد. امی��دوارم هفت��ه کتاب به کش��ورهای 
افغانس��تان و تاجیکس��تان ه��م تعمیم یابد. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، مس��عود امینی 
مدیر مؤسس��ه پژوهشی بایس��نغر در هرات 
در گفت وگویی به مناس��بت س��ی امین دوره 
هفته کتاب جمهوری اسامی ایران، با بیان 
اینکه اهمیت کتاب و کتابخوانی بر هیچکس 
پوش��یده نیس��ت و کتاب و مطالعه در تمام 
مقاطع زندگی انس��ان اهمیت داشته و دارد، 
گفت: انسان از همان روزهای نخستین تاریخ 
که با مقوله نوشتن و کتاب آشنا شد، همیشه 
محتاج به کتاب و آموختن بود. در عصر امروز 
ک��ه زندگی ها ب��ا تکنولوژی، ماش��ین آالت، 
تبلیغات و رسانه ها عجین شده و این مسائل 
ما را از خود بیگانه و دور کرده اس��ت، ش��اید 
کتاب و مطالعه بهترین فرصتی باشد تا ما به 
خود بازگردیم و خودشناس��ی را تقویت کنیم 
و از ای��ن لح��اظ بیش از هر زم��ان دیگری 
نیازمند مطالعه هس��تیم. وی افزود: در ایران 
هفته ای در ماه آبان با نام کتاب و کتابخوانی 
مزین ش��ده که امری مبارک و میمون است 
و کاش ای��ن هفته در کش��ورهای همجوار 
بویژه افغانستان هم تعمیم پیدا کند، چرا که 
بیشترین ضربه و آسیب طی چهار دهه جنگ، 
ناآرامی و بدبختی به کتاب، مطالعه، تحقیق 
و پژوهش وارد ش��ده اس��ت. ما در این مدت 
شخصیت های فاضل و بزرگان فرهنگ را از 
دست دادیم و عمده آنها به علت جنگ های 
طوالنی کشور خود را رها کردند. امینی ادامه 
داد: ام��روزه مردم افغانس��تان با مش��کات 
ابتدایی تری دست به گریبانند و از این جهت 
خیلی به سختی می توانند به مسائل متعالی تر 
بپردازند و بویژه زمانی برای کتاب تخصیص 
دهند که به قول موالن »آدمی اول حریص 
نان بود / زانک قوت و نان ستون جان بود«. 
ب��ا این اوصاف اما مردم افغانس��تان به علت 
پیش��ینه تاریخی خود عاقه من��د به کتاب، 
مطالعه و به طور کل عاقه مند به علم، دانش 
و تحقیق هستند و خواهند بود. مدیر مؤسسه 
پژوهشی بایسنغر در ادامه با اشاره به این نکته 
که برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی در ایران 
بر افغانس��تان هم تأثیر می گذارد، گفت: این 

تأثیر مسلم است. 

خبر

 انیمیشن ها سینما را نجات می دهند؟
انیمیش��ن »لوپتو« در حال حاض��ر در رتبه اول ف��روش روزانه و رتبه پنجم 
فروش هفتگی است و توانسته است پس از گذشت تنها سه روز از آغاز اکران 
با اس��تقبال بالغ بر ۱۰ هزار نفر در س��ینماها مواجه شود. انیمیشن سینمایی 
»پس��ر دلفینی« همچنان پدیده اکران س��ینماها کشور است، از همان زمانی 
که این فیلم در سینماهای روسیه به نمایش درآمد و توانست رقم قابل توجه 
یک میلیون و 7۳۰ هزار دالر فروش را به ثبت برس��اند؛ فروش��ی که دومین 
رتبه فروش در روسیه محسوب می شد، قابل پیش بینی بود که این فیلم توان 
باالیی برای جذب مخاطب دارد. با گذر از س��ینماهای روسیه، فیلم سرانجام 
در ایران به نمایش درآمد و تاکنون توانس��ته است فروشی بالغ بر ۱6 میلیارد 
تومان را رقم بزنم، با آنکه چیزی نزدیک به ۱۰ هفته از اکران »پسر دلفینی« 
می گذرد اما این فیلم هنوز در رتبه دوم فروش هفتگی در کشور و رتبه سوم 
فروش روزانه قرار دارد. همین اس��تقبال مخاطب��ان از این فیلم و البته چراغ 
س��بز سینماداران به س��ایر آثار حوزه کودک و نوجوان سبب شد تا سازندگان 
فیلم های کودک برای اکران تمایل پیدا کنند؛ شرایطی که می رفت تا تابستان 
و پاییز امسال را به یکی از مطلوب ترین فصل ها برای فیلمسازان کودک بعد از 
فراگیری کرونا تبدیل کند این سیر اما ناگهان متوقف شد؛ ناآرامی های کشور 
از یک س��و و وضعیت نامناسب روحی جامعه و البته عدم تمایل مخاطبان به 
تماشای فیلم ها در چنینی شرایطی از سوی دیگر، باعث شد تا فروش فیلم های 
س��ینمایی در همه گونه ها روندی نزول��ی را تجربه کند، این در حالی بود که 
پیش از وقوع حوادث اخیر صاحبان چند فیلم کودک سینمایی برای اکران بعد 
از »پسر دلفینی« اعام آمادگی کرده بودند. در حوزه فیلم های کودک اولین 
ترکش ناآرامی ها بر پیکر »بام باال« خورد؛ فیلمی که درست در روزهای اوج 
ای��ن حوادث به نمایش درآمد و با وجود یک ماه از اکرانش تنها 778 میلیون 
تومان فروخته اس��ت. به شرایط نامناسب اکران باید محدودیت های اینترنتی 

و نب��ود تبلیغات تلویزیونی را هم اضافه کرد موضوعی که فضا را بیش پیش 
برای س��ینماگران تنگ تر کرده است، به طوری که مجموع این شرایط حاال 
باعث ش��ده است بسیاری از صاحبان فیلم ها از اکران آثارشان پا پس بکشند 
و آن را به بعدی موکول کنند که دست کم روح جمعی جامعه پذیرای امری 
تفریحی مانند تماشای فیلم باشد. حاال اما انیمیشن سینمایی »لوپتو« به پرده 
سینماها آمده است، این فیلم در حال حاضر در رتبه اول فروش روزانه و رتبه 
پنجم فروش هفتگی است و توانسته است پس از گذشت تنها سه روز از آغاز 
اکران با استقبال بالغ بر ۱۰ هزار نفر در سینماها مواجه شود. انیمیشن سینمایی 
»لوپتو« به کارگردانی عباس عس��کری و تهیه کنندگی محمدحسین صادقی 
نخستین محصول سینمایی مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره که اکران 
خود را از چهارش��نبه ۱۱ آبان ماه در س��ینماهای سراسر کشور آغاز کرد، در 
سه روز نخست اکران خود با استقبال ده هزار مخاطب روبه رو شد و فروشی 

بیش از ۳۰۰ میلیون تومان داش��ت. اس��تقبال از فیلم کودک و به خصوص 
انیمیش��ن ها این روزها در حالی در س��ینمای ای��ران رخ می دهد که به نظر 
می رس��د مخاطبان عاقه مندند تا آثار جدید انیمیشن سازان داخلی را در کنار 
کودکان خود تجربه کنند. پس از استقبال از انیمیشن سینمایی »پسر دلفینی« 
در گیش��ه ش��هریور و مهرماه که با اس��تقبال خوب مخاطبان به فروش ۱6 
میلیاردی رسید، اکنون شروع اکران انیمیشن سینمایی »لوپتو« امیدواری ها به 
تداوم رونق گیش��ه کودک را در سینما باال برده است. فروش بیش از سیصد 
میلیونی در اکران افتتاحیه این انیمیش��ن در حالی است که سینماهای ایران، 
هفته هاس��ت در رکود حاصل از عدم نمایش فیلم ه��ای تازه و عدم تبلیغات 
مجازی، محیطی و تلویزیونی جدی رنج می برند، نشان از امیدواری به گیشه 
کودک و ظرفیت های باالی سینمای انیمیشن ما دارد که می تواند روح تازه ای 
در س��ینماها بدمد. انیمیش��ن »لوپتو« که پیش از این قرار بود در نوروز سال 
۱۳۹۹ اکران ش��ود، به دلیل شیوع بیماری کرونا با یک وقفه طوالنی روبه رو 
شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال، اکران آن توسط پخش بهمن 
سبز آغاز شده است. »لوپتو« که توسط گروهی از جوانان هنرمند کرمانی در 
استودیوی فراسوی ابعاد تولید شده است، با هدف شادی آفرینی برای کودکان 
و خانواده های ایرانی و با شعار »شادی ساختنی است« همزمان با فرارسیدن 
روز دانش آموز اکران خود را در س��ینماهای سراس��ر کشور آغاز کرد. »لوپتو« 
یک انیمیش��ن س��ینمایی موزیکال با فضایی شاد و مهیج است و در خاصه 
داس��تان آن آمده اس��ت: »پدر علی در کارگاه لوپتو با یاد دادن ساخت اسباب 
بازی به بیمارانش، آن ها را درمان می کند. کارگاه اس��باب بازی های خاقانه 
لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشناس 
تعطیل می ش��ود. علی تاش می کند پدرش را که ناامید ش��ده اس��ت از این 

مخمصه نجات دهد…«

»لوپتو« در مسیر »پسر دلفینی«؛
فرهنگی

 مشارکتی در تأمین هزینه »سووشون« نداشته ایم
مدیرعامل انجمن سینمای انقالب:

مدیرعامل انجمن س��ینمای انقاب و دفاع 
مق��دس ضمن توضیح اظهارات خود درباره 
حمایت از س��ریال »سووشون« تأکید کرد 
که این پروژه، یک پروژه خصوصی اس��ت. 
س��ید محمد حس��ینی مدیرعام��ل انجمن 
سینمای انقاب و دفاع مقدس در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« در توضیح خبر منتشرشده 
به نقل از خود درباره س��هم این انجمن در 

تولید س��ریال »سووش��ون« به کارگردانی 
نرگس آبیار که ب��ا تکذیبیه روابط عمومی 
ای��ن س��ریال مواجه ش��د، گف��ت: واقعیت 
ای��ن اس��ت که پ��روژه »سووش��ون« یک 
پروژه کامًا خصوصی اس��ت و ما به عنوان 
انجمن س��ینمای انقاب و دف��اع مقدس، 
مانن��د ه��ر پروژه ب��زرگ دیگ��ری، از این 
س��ریال هم حمایت کرده ای��م. وی ضمن 

اص��اح متن اظهارات منتشرش��ده به نقل 
از خود در رس��انه ها درباره »در دست تولید 
داشتن س��ریال سووشون« تأکید کرد: بنیاد 
فرهنگی روایت براساس وظیفه ذاتی خود، 
از همه آثار فاخر و ملی در حوزه س��ینمایی 
و سریال به صورت مستمر حمایت می کند. 
کمااینکه بخش هایی از س��ریال های بزرگ 
و فاخری همچون س��ریال حضرت موسی 

)ع( و حضرت س��لمان )ع( در شهرک دفاع 
مقدس و با حمایت لجس��تیکی ما در حال 
تولید اس��ت. حس��ینی ادامه داد: طبیعتًا در 
همین راستا، حمایت لجستیکی از اثر فاخر 
»سووشون« هم در قالب تأمین تجهیزات و 
بخش هایی از لوکیشن که در شهرک دفاع 
مقدس انجام می شود، داشته ایم. این اثر به 
تهیه کنندگی بخش خصوصی در حال تولید 

است و بنیاد فرهنگی روایت در هزینه مالی 
آن هیچ مش��ارکتی نداشته است و صرفًا از 
این پروژه حمایت لجس��تیکی داش��ته ایم. 
سریال »سووش��ون« به کارگردانی نرگس 
آبیار و تهیه کنندگی محمدحس��ین قاسمی 
این روزها مراحل تصویربرداری را پشت سر 
می گذارد و قرار است نسخه ای سینمایی از 

این پروژه نیز به تولید برسد.

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ایران۱6_ ۳8۹ ق ۲۳

به شماره موتور۱۲4K۰4۳8478وشماره شاسی NAAN۱CA۱EH۱۲8۱۳۹ مفقود واز درجه اعتبار ساقط 
می باشد. قم www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

تشدید بحران داخلی و تسریع فروپاشی خانه عنکبوت
»بسام ابوشریف« نویسنده و تحلیل گر فلسطینی در یادداشتی با پرداختن به موضوع انتخابات اخیر برگزاری 
ش��ده در فلس��طین اشغالی نوشت که پیروزی نتانیاهو در انتخابات موجب وضوح بیشتر شرایط حاکم خواهد 
ش��د و دیگر هیچ وضعیت خاکس��تری باقی نخواهد ماند. درست است که وی برای اثبات قدرت خود چه در 
مقابل جامعه صهیونیس��تی چه خارج از آن، حمام هایی از خون فلس��طینی ها به راه خواهد انداخت اما همین 
امر، موجب س��رنگونی و فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد شد. در آغاز این یادداشت که در روزنامه »رأی 
الیوم« منتش��ر ش��ده، آمده است: »حیرت و سردرگمی ناظران سیاسی از برگزاری انتخابات اسرائیل و اینکه 
چه کس��ی برنده این انتخابات خواهد شد، طولی نکش��ید. انتخابات به سرعت برگزار شد و نتایج به سرعت 
اعام ش��د و اردوگاه نتانیاهو پیروز ش��د. اما تمام ناظرانی که پیش از برگزاری این انتخابات در س��ردرگمی 
بودند و نمی دانس��تند که دقیقا امور به کجا خواهد رس��ید، هم اکنون پس از اعام نتایج انتخابات نیز دچار 
س��ردرگمی مشابهی ش��ده اند و نمی دانند که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت و نتانیاهو چگونه با پیامدهای 
تم��ام توطئه هایی که قبل از انتخابات صورت گرفت، بازی ب��ا ائتاف ها و ضربه به برخی ائتاف ها به نفع 
ائتاف های دیگر بدون این که مبتنی بر پایه هایی محکم باش��د، رفتار خواهد کرد و همه می پرس��ند که چه 
خواهد ش��د!«. نویس��نده در ادامه نوشت: »ش��کی نیست که ش��ماری اکنون در حیرتند که پس از پیروزی 
نتانیاهو چه خواهد ش��د. )زمانی که می گوییم نتانیاهو، منظور ائتافی اس��ت که وی با لیکود برای پیروزی 
در این انتخابات ایجاد کرد(«. نگارنده با اش��اره به این که س��ردرگمی پس از اعام نتایج انتخابات کمتر از 
سردرگمی پیش از این انتخابات نیست، تصریح کرد که ائتاف هایی که نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات 
ایجاد کرد، مبتنی بر بر پایه های محکمی نیست، بلکه شکننده است و ممکن است در هر لحظه در هنگام 
توزیع پست های وزارتی منفجر شود. به همین ترتیب، باید گفت که توطئه های نتانیاهو و دیگران علیه ورود 
نامزدهای عرب در چارچوب یک فهرست واحد مبتنی بر پایه های محکمی نبود و بر اساس منافع و موقت 
بود که به زودی پایان خواهد یافت. به اعتقاد این نویس��نده فلس��طینی، »نتانیاهو خود را در تقابل آن چه که 
بایدن در خصوص راه حل دولتی عنوان کرده، ژ می بیند. هرچند که این اعام ممکن اس��ت کاما صوری 
باشد و ضامن تشکیل یک کشور فلسطینی حقیقی دارای حاکمیت کامل به پایتختی قدس نیست زیرا بایدن 
در عین حال، قدس را به عنوان پایتخت اس��رائیل به رسمیت شناخته است. با این وجود نتانیاهو خط بایدن 
در خص��وص س��ازش و حل و فصل امور در خاورمیانه حتی صوری، را خط��ی قابل قبول نمی بیند. نتانیاهو 
پیشتر نیز معتقد بود که توافق اسلو پایان یافته است و زور حرف اول را در توافق می زند. لذا هر توافقی که 
اسرائیل با هر قدرت عربی منعقد کند و نیز عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای خلیج فارس و عربستان 
سعودی را نتیجه قدرت اسرائیل می دانست نه تغییر موضع سیاسی این رژیم ها و تمایل آنها و اسرائیل برای 
برقراری صلح. در همین راستا نیز گفته است: ما این توافق را با قدرت اسرائیل، تحمیل کردیم«. نویسنده در 
ادامه تصریح می کند که نتانیاهو این سخنان را با وجود آن که ایاالت متحده حتی در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ تاش می کرد که موضوع به توافقی بین دو طرف تبدیل ش��ود، و موضوع از جانب طرف قوی تر به 
طرف ضعیف تر تحمیل نش��ود، طرح می کرد. زمانی که خود نخس��ت وزیر بود نه فقط اکنون. وی در همان 
زمان نیز کرانه باختری را یهودا و سامره می دانست و شهرک سازی در کرانه باختری را حق صهیونیست ها 
می دانست زیرا این زمین را خداوند به قوم یهود اعطا کرده بود! به اعتقاد نویسنده، دلیل آن که دولت آمریکا 
در آن زمان نیز برخی امور را دست کم در ظاهر در مقابل نتانیاهو رعایت می کرد برای حساب و کتاب و منافع 
خود در منطقه بود زیرا نمی خواست که همپیمانان عربش در طرف مقابل، آبرویشان در مقابل ملت هایشان 
و منطقه برود. لذا آمریکا می خواهد که حداقل خرده های از این س��فره را به این عرب ها بدهد و تا حدودی 
از متحدان خود در طرف مقابل، یعنی طرف سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حفاظت کند. در ادامه 
این یادداش��ت آمده اس��ت: »از س��وی دیگر، نتانیاهو پیش از این و زمانی که در اپوزیسیون قرار داشت، از 
موضع اسرائیل در قبال جنگ روسیه و اوکراین به شدت انتقاد می کرد و خواستار موضع گیری شفاف در این 
زمین��ه بود و اس��رائیل را به عدم اتخاذ مواضع صری��ح در برابر این جنگ متهم می کرد. جنگی که به اعتقاد 
نتانیاهو از س��وی روسیه علیه اوکراین صورت گرفت و نه برعکس. این همان چیزی بود روابطی که پیشتر 
بین نتانیاهو و پوتین شکل گرفته بود، را کامًا نابود کرد زیرا پوتین این را خیانت به توافقات قبلی می داند«. 
در ادامه این یادداش��ت آمده: »پوتین همچنین می بیند که آنچه نتانیاهو در زمان حمله به سوریه انجام داد، 
نوعی نقض تعهدات اس��رائیل در قبال اوضاع در خاک س��وریه بود. روسیه حقیقت موضع نتانیاهو را دریافت 
و فهمید که وی روس��یه را فریب می داده و دروغ می گفته اس��ت. لفظی با خطوط قرمز موافقت می کرد اما 
عما به آن پایبند نمی ماند بلکه آن چه را که دولت ترامپ در انجام حمات خونین علیه سوریه به بهانه های 

مختلف می خواست، اجرا می کرد«. 

محقق ایرانی حفره امنیتی را در وای فای 
شناسایی کرد

گروهی از محققان دانش��گاه واترلو با همکاری 
عل��ی عاب��دی، اس��تادیار عل��وم کامپیوتر، یک 
دس��تگاه مجهز به پهپاد اب��داع کرده اند که می 
تواند با اس��تفاده از شبکه های وای-فای ورای 
 Wi-Peep دیوارها را ببیند. این دس��تگاه که
نام دارد م��ی تواند در نزدیکی یک س��اختمان 
پرواز کند و س��پس با اس��تفاده از ش��بکه های 
وای فای ساکنان، دستگاه های متصل را ظرف 
Wi-.چند ثانیه شناس��ایی و م��کان یابی کند
Peep از ی��ک حفره امنیتی اس��تفاده می کند 
 polite(»که محققان آن را »وای فای مودب
Wi-Fi( می نامند. حتی اگر یک پسورد شبکه، 
محافظت ش��ده باشد، دستگاه های هوشمند به 
طور خ��ودکار به تاش برای تم��اس از طریق 
هر دس��تگاهی در آن نزدیکی پاسخ می دهند. 
دستگاه مذکور هنگام پرواز با پهپاد چند پیام می 
فرستد و در مرحله بعد مدت زمان پاسخ هریک 
Wi- از دستگاه ها را می سنجد. به این ترتیب
Peep می تواند مکان دستگاه را تا فاصله یک 
متری شناس��ایی کند. عابدی درباره اهمیت این 
 Wi-Peep اکتش��اف می گوید: دستگاه های
شبیه نور در طیف قابل مش��اهده هستند. افراد 
با فناوری های مش��ابه می توانند نخست مکان 
موبایل یا ساعت های هوشمند نیروهای محافظ 
داخل بانک را شناسایی و سپس حرکات آنها را 

ردیابی کنند. 

عزاداری وفات حضرت معصومه )س( در قم ؟؟؟فناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )210(
حجت االس��ام والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َفَقْد ِضْقُت لَِما نََزَل بِ��ي َیا َربِّ َذْرعاً، 
پ��روردگارا! به س��بب بای��ی که بر من نازل ش��ده، 
درمان��ده ش��ده ام؛ بعضی از باها منش��ا م��ادی دارد 

مث��ل ندانم کاری هایی که میکنی��م و خود را گرفتار 
می کنیم بعضی باها منش��ا معنوی دارد مثل انجام 
دادن گناهانی که سبب نزول با می شود یعنی ترک 
فرائض و انجام محرمات. وقتی سخن از نزول باست 

یعنی منش��ا معنوی دارد در نتیجه اثر و فش��ار آن با 
بس��یار سخت و شکننده اس��ت وباعث درماندگی می 
ش��ود و این یعنی مقدمه انقطاع و انقطاع نزدیکترین 

مرحله به استجابت دعا و گشایش کارهاست.
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پاپ نه »مرد خدایی« اس��ت که دغدغه سیاس��ت نداش��ته باشد و 
نه آزادی خواه و طرفدار دموکراس��ی اس��ت تا از نشستن با حاکمان 
خودکامه ای چون پادش��اه بحرین ابا داشته باش��د. چه چیزی پاپ 
را به بحرین کش��انده است؟ پاپ فرانسیس که ماه ها است به دلیل 
عارضه ای در ناحیه زانو ویلچرنش��ین ش��ده و بسیاری از سفرهای 
مه��م و درانتظ��ار خود را در این مدت لغو کرده اس��ت، چرا این بار 
زحمت س��فری چه��اروزه را به خطه ای که تنها ده ه��ا هزار کارگر 
مسیحی دارد، به جان خریده است؟ چرا پاپ برخاف انتظارهای ما، 
مهمان دیکتاتوری می شود که بیشترین سرانه زندانی ها را در جهان 
عرب دارد؟ چرا پاپ چشم بر همه جنایت های این رژیم بسته و به 
دروغ این کشور را »الگویی از گشایش و هم زیستی بین گروه های 
مختلف اجتماعی« خوانده و از پادشاه برای »ترویج فرهنگ گفتگو 
و تساهل و گسترش اصول همزیستی و برادری« قدردانی کرد؟ چرا 
پاپ ارزش آزادی خواهی را بار دیگر به بهای نشس��تن با یک حاکم 

مستبد زیر پا گذاشت؟
پاپآزادیخواهنیست! ���

در س��ال ۲۰۱۳ میادی که فرانسیس جانشین بندیکت شانزدهم 
ش��د، تحلیلگران به سرعت او را به عنوان یکی از طرفداران الهیات 
رهایی بخش معرفی کردند. داس��تان اما به این سادگی نبود. جنبش 
الهیات آزادی بخش )Liberation Theology( در دهه ۱۹7۰ 
میادی در آمری��کای التین قدرت یافت. ای��ن جنبش الهیاتی بر 
حض��ور دی��ن در عرصه های اجتماعی و سیاس��ی تأکید داش��ت و 
مهمترین ریشه های ناکامی و بدبختی جوامع فقیر منطقه آمریکای 
التین را حکومت های خودکامه و نظامی وابس��ته به ابرقدرت های 
بزرگ و وظیفه کلیس��ا را حمایت از محروم��ان و مقابله با ظالمان 
می دانس��ت. این الهی��ات، برخاف الهیات رایج در مس��یحیت، بر 
مظالم دیکتاتورها سرپوش نمی گذاش��ت و راه رهایی و رسیدن به 
ملکوت آس��مان را »تازم عدالت و معنویت« می دانست. به دلیل 
این رویکرد استعمارس��تیزانه و آزادی خواهانه، االهیات آزادی بخش 
اغلب هم به طور رس��می، از درون کلیسای کاتولیک روم و هم به 
طور غیررس��می، به عنوان حامیان ساده لوح مارکسیسم و مدافعان 
فعالیت های اجتماعی چپ ها مورد انتقاد قرار گرفتند. واتیکان، تنها 
س��لطنت مطلقه باقی مانده در غرب است و هیچ گاه با دموکراسی و 
آزادی خواهی س��ر سازگاری نداشته و آن را تهدیدی برای حکومت 
اس��تبدادی خود بر ایالت های پاپی )بیشتر در میانه ایتالیا( و رهبری 
جهانی کلیسای کاتولیک دیده است. به همین دلیل، در دهه ۱۹۹۰، 
واتیکان، تحت رهبری پاپ ژان پل دوم، شروع به مهار نفوذ جنبش 
از طریق انتصاب اس��قف های محافظه کار در برزیل و س��ایر نقاط 
آمریکای التین کرد. فرانسیس با آنکه متولد ۱۹۳6 میادی است و 
فرصت این را داش��ت که بخشی از جنبش مذهبی خواهان عدالت 
اجتماعی باش��د، اما هیچ گاه او با م��وج فزاینده الهیات آزادی بخش 
 Theology( همراهی نکرد. پاپ فرانسیس بیشتر از »الهیات مردم
of the People(« اس��تقبال کرد، جنبشی که به موازات الهیات 
آزادی بخش شکل گرفت و رسیدگی به فقرا را در اولویت قرار می داد، 
جنبشی منحصر به آرژانتین که کمتر از تحلیل های جامعه شناختی 
و ادبیات مارکسیس��تی اس��تفاده می کرد. پاپ هرچند برخاس��ته از 
آمری��کای التین، مهد الهیات آزادی بخش، اس��ت، اما نمی توان از 
او چندان نش��انه ای از آزادی خواهی گرفت. به عکس، حتی برخی از 

ناظران نزدیک کلیس��ا، پاپ را به »اقتدارگرایی« متهم کرده و او را 
شخصیتی »خودکامه« می دانند که بی توجه به منتقدان، نظم دلخواه 
خود را بر کلیسا اعمال کرده است. فارن پالیسی در مقاله ای با عنوان 
»دیکتاتور واتیکان«، گوشه هایی از این واقعیت را به تصویر کشیده 
و نوشت: »مثال های فراوانی وجود دارد که فرانسیس به ظاهر ساده 
و شوخ - که بسیار مشتاق است خود را تنها به عنوان »اسقف رم« 
معرفی کند و با اسقف های برادرش احساس همبستگی قوی نشان 
دهد - همیشه ترجیح داده است که اقتدار خود را مانند چکش برای 
پیگیری برنامه هایش به کار گیرد.« با این همه، جای تعجب نیست 
که پاپ فرانسیس در مورد کلیدواژه هایی همچون »صلح« یا »فقر« 
صدها توییت زده باشد، اما جستجوی کلیدواژه »دموکراسی« حتی 
ی��ک نتیجه را هم در توییتر او به ما نش��ان نده��د  و بیش از آنکه 
از او ندایی برای آزادی ملت ها و دموکراس��ی خواهی برآید، تصاویر 
خوش وبش های پاپ در کنار صهیونیست هایی همچون شیمون پرز 
و بنیامین نتانیاهو یا دیکتاتورهایی همچون محمد بن زاید، حمد بن 

عیسی و عبدالفتاح السیسی منتشر شده است.
صلح،وحدتابراهیمیوپروژهعادیسازی ���

پاپ »مرد سیاست« است و به روشنی در برنامه ها و موضع گیری های 
خود و حتی به هنگام باال بردن دس��تانش برای دعا، اهدافی سیاسی 
را در اف��ق می بیند. یکی از مهم ترین بازیگری های سیاس��ی پاپ در 
میانه پروژه ای بوده اس��ت که از همان هنگامه های آغاز ریاست پاپ 
بر واتیکان کلید زده ش��د و برای منطقه خاورمیانه تدارک دیده شده 
بود. پس از زلزله بهار عربی و سرنگونی برخی دیکتاتورهای عرب و 
به چالش کش��یده ش��دن نظم چنددهه ای حاکم بر منطقه، پروژه ای 
از س��وی مجامع فکری و سیاس��ی غربی آغاز شد که خط پایانی بر 
»اسام سیاسی« و نقطه آغازی برای صلح و سازش جهان اسام با 
»رژیم صهیونیستی« بود. پروژه ای که با شعار »همزیستی« و »دیانت 
ابراهیمی«، نشست و برخاست با یهودیان صهیونیست را در کشورهای 
اس��امی عادی سازی کرد و با شعار »صلح«، بر ظلم صهیونیست ها 
بر فلسطینی ها و حاکمان خودکامه منطقه بر مردم مسلمان سرپوش 
می گذاش��ت. کلیدواژه »صلح« در کن��ار واژه هایی همچون »خدا«، 
»عیسی«، »زندگی« و »جهان«، از پرتکرارترین واژه ها در سخنان و 
نوشته های پاپ فرانسیس در این نزدیک به ده سال دوران ریاست او 
بر کلیسای کاتولیک بوده است. صلح محوری ترین ارزش در اندیشه 
و بی��ان پاپ اس��ت و او هر چند روز یکبار اظهار نظ��ری در این باره 
دارد یا در گردهمایی و نشس��ت و مراس��م دعایی برای صلح شرکت 
می کند. درست هم زمان با کاربست پرتکرار مفهوم »صلح« در ادبیات 
پاپ فرانسیس، در خاورمیانه نیز امارات جلودار این گفتمان می شود و 
برای آنکه بتواند خود را در جایگاه »قبله صلح و س��ازش« در جهان 
اسام بنشاند، دست به اقدامات گسترده ای می زند که تنها نمونه ای از 
آنها تأسیس دو نهاد دینی و علمایی »مجلس حکماء المسلمین« به 
ریاست احمد الطیب، شیخ االزهر، و »منتدی تعزیز السلم« به ریاست 
عبداهلل بن بیه در س��ال ۲۰۱4 م بوده اس��ت. برای ناظران به خوبی 
روشن است که گفتمان صلح چگونه به ابزاری در دستان امارات برای 
پیشبرد پروژه عادی س��ازی، مبارزه با اسام سیاسی و تثبیت جایگاه 
حاکمان خودکامه منطقه کمک کرده است، اما شاید الزم باشد برای 
فهم کارکرد »صلح« برای پاپ، نگاهی گذرا به برنامه خاورمیانه ای او 
داشته باشیم. انتخاب های پاپ فرانسیس در سفرهایی که به منطقه 

داشته است، به خوبی نشان می دهد که چگونه او اعتبار خود را برای 
پیشبرد پروژه عادی سازی و تثبیت نظم استبدادی برخی کشورهای 
عربی هزینه کرده اس��ت. اگر نخستین سفر خارجی پاپ به برزیل را 
که در واقع سفری برنامه ریزی شده برای سلف او، بندیکت شانزدهم، 
بود، کنار بگذاریم، نخستین مقصدی که پاپ فرانسیس برای سفرهای 
خارجی خود انتخاب کرد، سفر به »فلسطین اشغالی« و بازدید از بیت 
لحم و قدس اشغالی بود )۲4 تا ۲6 مه ۲۰۱4(. البته فرانسیس پیش 
از سفر به قدس اشغالی و دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیس��تی، در همان نخستین سال ریاست خود بر کلیسای 
کاتولیک، از سه مقام بلندپایه صهیونیست )شیمون پرز رئیس جمهور، 
زیو الکین معاون وزیر خارجه و نتانیاهو( در واتیکان پذیرایی کرده بود. 
دیگر انتخاب های پاپ برای سفر به کشورهای اسامی نیز تنها با قرار 
گرفتن در پازل معادالت پروژه »عادی س��ازی« معنادار می شود؛ پاپ 
فرانسیس به جز سفر به ترکیه )که از جمله سفرهای سنتی پاپ های 
کاتولیک برای بازدید از کلیسای قسطنطنیه است( و بنگادش )که در 
راستای فشار حقوق بشری غرب بر میانمار، متحد وفادار چین تحلیل 
شد(، پس از فلسطین اشغالی، از مصر، امارات، مراکش، عراق و اکنون 
بحرین بازدید کرده اس��ت. چرا سنت شکنی پاپ کنونی برای سفر به 
کشورهای اسامی، دقیقا به کشورهایی محدود شده است که همگی 
نقشی در پروژه عادی سازی و دیانت ابراهیمی برعهده داشته اند؟ پاپ 
در راه اندازی پروژه »دیانت ابراهیمی« نقش ویژه ای داش��ته و چه بسا 
نخس��تین ندا برای این پروژه که زمینه س��از پیمان های عادی سازی 
»ابراهیم« شد و موتور محرک »معامله قرن« بود، از پاپ فرانسیس 
به گوش رسید؛ او در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ و تنها نزدیک به ۱۰۰ روز پس 
از انتخابش به عنوان پاپ کلیس��ای کاتولیک )در ۱۳ مارس ۲۰۱۳(، 
در خطاب��ه ای که از »ندای ابراهیم« س��خن می گفت، »راه صلح در 
خاورمیانه را در حکمت های ابراهیم، پدر ایمانی مش��ترک یهودیان، 
مسیحیان و مسلمانان« دانست. شاید یکی از نمادین ترین و عیان ترین 
صحنه های��ی که هم افزایی گفتمان »صلح« و »وحدت ابراهیمی« و 
جاده س��ازی آنها برای »عادی س��ازی« با رژیم صهیونیستی« را به 
نمایش گذاش��ته، میزبانی همزمان پاپ از ش��یمون پ��رز، در آخرین 
روزهای ریاس��ت جمه��وری او و محمود عباس، رهبر تش��کیات 
خودگردان فلس��طین، در واتیکان بود. پاپ ژوئن ۲۰۱4 مراس��می را 
ب��ا عنوان »دعا برای صلح در خاورمیانه« در واتیکان با همراهی این 
دو شخصیت سیاسی برگزار کرد و درخت زیتونی را که نماد »صلح« 
برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها بود، در محوطه واتیکان کاشتند. پاپ 
در این دیدار در س��خنانی پرز و عباس را ب��رادران ایمانی یکدیگر و 
فرزندان ابراهیم )ع( خواند و چنین دس��ت به دعا برد: »پروردگارا، ای 
خدای ابراهیم، ای خدای پیامبران، ای خدای عشق، تو ما را آفریده ای 
و ما را به برادری و خواهری دعوت می کنی. هر روز به ما قدرت عطا 
کن تا ابزار صلح باشیم.« پاپ چندی بعد در سفر به فلسطین اشغالی 
و در دیدار با محمد احمد حسین، مفتی اعظم بیت المقدس، بار دیگر 
به موضوع وحدت س��ه دین اس��ام و مس��یحیت و یهودیت در پدر 
ایمانی خود، حضرت ابراهیم، پرداخت. محمد احمد حسین گرچه با این 
سخنان همراه شد، اما باید چند سالی می گذشت تا او به خود آمده و 
پیمانی که با نام حضرت ابراهیم )ع( زینت داد شده بود را »خنجری از 
پشت بر فلسطینیان و مسلمانان« بخواند و با استعفا از »منتدی تعزیز 

السلم« ریسمان امید به اماراتی ها را پاره کند.

پاپ فرانسیس و پروژه صلح و عادی سازی در خاورمیانه
رسانه های غربی هم راستا با سیاست های آمریکایی-صهیونیستی همواره سعی داشتند تا وضعیت واقعی زنان در جمهوری اسامی ایران را 
که رو به رشد بوده است، پنهان کنند؛ اما حاال آمارهای جهانی و مشارکت های داخلی حاکی از نقش آفرینی گسترده زنان ایرانی در مدیریت 
کشور است. وبگاه شبکه »المیادین« در گزارشی به جایگاه واقعی زنان ایرانی در عرصه های مختلف و براساس آمارهای جهانی پرداخته و 

دالیل عدم بازتاب تصویر حقیقی از ان در رسانه های جهانی را بررسی کرده است. در ادامه مشروح این گزارش را می خوانیم:
نقشیپررنگبرایدهههامشارکت ���

در ابتدا نمی توان این نکته را نادیده گرفت که مشارکت و فعالیت زنان ایرانی در عرصه های مختلف زندگی در این کشور از دهه ها قبل، به 
موضوعی حیاتی و ضروری تبدیل شده است. علی رغم تمامی تاش های رسانه های غربی برای تحریف واقعیت و جعل حقایق، نقش زنان 
ایرانی را از منظر اجتماعی و سیاسی نمی توان در کشوری که متهم به تبعیض جنسیتی است، پنهان کرد. ایران بر اساس سیاست مستقل 
خود هرگز از هدف قرار گرفته ش��دن دور نبوده و تش��دید فضای رسانه ای در خصوص درگذشت زن جوان »مهسا امینی« نمونه ای از این 
هجمه ها است. مسیر اطاع رسانی نادرست رسانه ای درباره خود این رویداد و بزرگنمایی های رسانه ای در خصوص واکنش  های خیابانی از 

این رویداد از چند جهت قابل تحلیل و بررسی است.
استانداردهایدوگانه؛تالشبرایوارونهنمایی ���

 تحوالت اخیر داخلی ایران، دخالت های ایاالت متحده آمریکا، »اس��رائیل« و عربس��تان س��عودی را در سازماندهی به اصطاح »انقاب 
رنگین« با سوء استفاده از درگذشت بانوی جوان ایرانی و مسئله حجاب آشکار کرد. اما این کشورها نتوانستند همدلی نخبگان ایرانی را با 
همه ابزارها و امکانات و جریان های در دست شان کسب کنند و یا آن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را قانع کرده و همراهی شان را 
جلب کنند. آمریکایی ها چندین بار این کار را انجام داده اند؛ که اولین آن ها حمایت از اعتراضات موسوم به »انقاب سبز« طی سال ۲۰۰۹ 
و در دوران رئیس جمهور سابق »باراک اوباما« نبود؛ آن هم به بهانه هایی مانند تقلب در انتخابات، سرقت آراء مردمی و نقض دموکراسی، 
که حقیقت آن به سرعت برای مردم آشکار شد. و آخرین تاش آمریکا برای دامن به اعتراضات نیز این »انقاب زنان و حجاب« به بهانه 
درگذشت شهروند ایرانی مرحومه امینی در مرکز پلیس نخواهد بود؛ ادعاهایی که پس از تکمیل تحقیقات و انتشار نتایج مستند آن از سوی 
دولت ایران، کذب بودنش ثابت شد. شایان ذکر است که پرونده مرحومه امینی یک »سکوی استثمار« و فتنه گری علیه حکومت ایران بود؛ 
چرا که در شبکه های مجازی شان کمپین های گسترده همبستگی با دولت مورد توجه قرار نگرفت، آن هم حمایت هایی که در مدت کوتاهی 
شبکه های اجتماعی را با نزدیک به دو میلیون توییت پر کرد. صرف نظر از اینکه چه دستگاه های رسانه ای و پلتفرم هایی برای حمله سایبری 
علیه ایران از س��وی کش��ورهای معاند تامین مالی می ش��وند، باید در این خصوص تاکید کرد که زنان ایرانی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون 

نقش های مهمی را ایفا کرده اند؛ نقش آفرینی که اوج آن پیروزی انقاب اسامی در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته بود.
مشارکتسیاسیدرصدرنقشآفرینیها ���

زنان ایرانی از سال ۱۳76 و در سطح معاونت رئیس جمهور، آن هم در دوران ریاست جمهوری »محمد خاتمی« مشارکت و فعالیت سیاسی 
خود را در سیستم سیاسی ایران آغاز کردند؛ زمانی که »معصومه ابتکار« به معاونت رئیس جمهور منصوب شد و هشت سال در آن جایگاه 
نقش آفرینی کرد. »ش��هین دخت ماوردی« یکی دیگر از مدیران زن ایرانی اس��ت که در دولت یازدهم ایران، معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری بود و در دولت دوازدهم نیز به ِسمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب گردید. در دستگاه دیپلماسی و 
مناصب دولتی تعدادی از زنان ایرانی وارد هیئت ها دیپلماتیک و دستگاه سیاست خارجی شدند. از جمله این زنان »مرضیه افخم« است که 
در سال ۲۰۱۵ به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب شد؛ اما این روند انتصابات تنها به او محدود نشد. زنان دیگری مانند »حمیرا 
ریجی« که به عنوان سفیر ایران در برونئی منصوب شد. بعد از این دو نیز تعداد بیشتری از زنان ایرانی وارد فعالیت های دیپلملتیک شدند و 
داستان این انتصاب ها ادامه داشت. در مورد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیز، »مرضیه وحید دستجردی« برای اولین بار در سال ۱۳88 
به عنوان وزیر بهداشت و درمان ایران منصوب شد. عاوه بر این، زنان ایرانی طی آن سال ها چندین پست مهم و کلیدی از جمله معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، ریاست بنیاد حفاظت از محیط 
زیست، و سمت استاندار را به خود اختصاص دادند و سال ها مشغولیت داشتند. زنان ایرانی سهم قابل توجهی در جایگاه های مدیریتی بخش 
دولتی دارند و ِسمت های شایان توجهی را به دست آورده اند؛ به طوری که میزان اشتغال آنان در مناصب مدیریتی از ۱۳.8 درصد در سال 

۲۰۱۵، حاال به ۱8.8 درصد در سال جاری رسیده و شاهد افزایش خوبی بوده است.
زنانایرانی؛رتبهاولدرعدالتآموزشی ���

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در زمینه »عدالت آموزشی« در بین دختران و پسران رتبه نخست جهان را کسب کرده است. 
فصل الخطاب قطعی در این زمینه برگرفته از درصدها و آمارهای برتری علمی دانشگاه ها و تعداد پژوهشگران زن در مراکز تحقیقاتی است؛ 
به طوری که تعداد زنان در دانشگاه ها به 7۵ درصد رسیده است. در حالی که 8۰۰۰ زن فضای تالیف، نویسندگی، روزنامه نگاری و به طور 
کلی فعاالن حوزه فرهنگ را به خود اختصاص می دهند. عاوه بر این، هم اکنون 7۱۲ ناشر و فعال کتاب از بین زنان ایرانی در این زمینه 
حضور دارند؛ در حالی که این میزان در دوران پیش از انقاب صر بوده است. زنان ایرانی حاال ۵۰ تا 6۰ درصد کارمندان کشور، ۲7 درصد 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ۳7 درصد از جمعیت پزشکی کشور را به خود اختصاص داده اند. این حضور سیاسی زنان ایرانی و ایفای 
نقش آن ها تا رشته های تخصصی نظیر ادبیات، علم، نوآوری فراتر رفته و آنان در عرصه های هنری نظیر موسیقی های عامه پسند در کنار 

مردان حضور دارند؛ حضوری که به تقویت نقششان هم منجر شده است.

 چرا رسانه های غربی جایگاه واقعی زنان ایرانی را پنهان می کنند؟
از مسئولیت ها تا پرچم داری ها؛


