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بازار ارز چند روزی است که متالطم است و دیگر ثبات 
گذشته را ندارد؛ صاحبنظران معتقدند آنچه هم اکنون 
رخ می دهد بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است که 
از اغتشاش��ات خیابانی به جنگ اقتصادی تبدیل شده 

است.بازار ارز چند روزی است که اوضاع...

جنگ اقتصادی؛ روی دیگر 
جنگ ترکیبی دشمن

 تدابير ويژه تيم اقتصادی دولت
 برای خنثی سازی نبرد اقتصادی

 ۳ تیم مرتبط با منافقین توسط
 اطالعات سپاه دستگیر شدند

صفحه6

صفحه3

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۳۴۰ 
هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی ش��ده  که 
فقط حدود ۱۹۲ هزار واحد آن به انعقاد قرارداد رسیده 

است و متقاضیان حدود ۱۵۰ هزار واحد...

طفره بانک ها از پرداخت 
تسهیالت به نهضت ملی مسکن

مانع سر راه ساخت 4 ميليون مسکن؛

خریدخودروبهصفررسید؛
 رکود کامل

 بازار خودرو
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یادداشت

سکوت مدعیان حقوق بشر در 
حادثه تروریستی شیراز

زهرهالهیان ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
نهاده��ای بی��ن المللی 
همچون دبیرکل سازمان 
ملل، کمیسر عالی حقوق 
بشر، رئیس شورای حقوق 
بش��ر، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان 
اروپا در خصوص اقدام تروریستی جریان 
تکفیری داعش در شاهچراغ شیراز کشتار 
بی رحمان��ه غیرنظامیان بی دفاع زنان و 
کودکان، آن هم در یک زیارتگاه مذهبی 
را محکوم کنند. این حمله تروریستی بار 
دیگر نش��ان داد که تروریس��م به عنوان 
یکی از ابزارهای اصلی برای بر هم زدن 
صلح و ثبات نه تنها در ایران، بلکه همه 
کشورهای منطقه را مورد هدف قرار داده 
است. وقوع چنین رویدادهای فجیعی در 

ایران و...
ادامهدرصفحه���2

نظام محاسباتی آمریکایی ها 
دچار اختالل است

روحاهللمتفکرآزاد ���
نمایندهمردمتبریزدرمجلس

تحری��م های جدید ضد 
ایرانی از س��وی ایاالت 
متحده به بهانه حمایت 
از اغتشاشات بهانه جدید 
ضدایرانی است، متاسفانه اغتشاشات اخیر 
برخی امیدها را در دل دشمنان ایجاد کرد 
تا آنها تصور کنند می توانند به کشورمان 
آسیب بزنند. شبیه چنین رفتاری در سال 
88 نیز رخ داده است، آمریکایی ها عمال 
به این نتیجه رس��یده بودند ایران هسته 
ای را بپذیرن��د اما بعد از اغتشاش��ات در 
آن س��ال، اوباما تحریم های فلج کننده 
را علی��ه ایران اعمال کرد. به عبارتی هر 
زمان که پالس��ی از داخل کش��ور توسط 
آش��وب گران، ضدانقالب ها، براندازها و 

غیره مبنی بر وجود زمینه برای...
ادامهدرصفحه���2

 مهدي كياني اميري شهردار بابل

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ شوراي اسالمي شهربابل نسبت به فروش عرصه و اعیان سه قطعه زمین به شماره پالك هاي ثبتي ۵۲/۲۵۳۵ بخش ۱۱ ثبت  بابل به مساحت 88۳/۰۳ متر مربع 
و ۵۲/۲۵۳۴ بخش ۱۱ ثبت بابل به مساحت 7۳/۹7 ۱ متر مربع و ۵۲/۳۱۵۴ بخش ۱۱ ثبت  بابل به مساحت ۳۱6/7 متر مربع واقع در امیرکال-مرزون آباد-مشهدي کال-کوچه ولیعصر ۱۲ متعلق به خود بر اساس قیمت پایه کارشناسي 

و از طریق مزایده عمومي اقدام نماید متعلق به خود بر اساس قیمت پایه کارشناسي و از طریق مزایده عمومي اقدام نماید:
آدرسمساحت)متر مربع(سپرده شرکت در مزایده)ریال(مبلغ پایه کارشناسي )ریال(موضوع مورد مزایده

امیرکال-مرزون آباد-مشهدي کال-کوچه ولیعصر 42/4۳6/۳50/0002/122/000/00088۳/0۳12فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتي 52/25۳5 بخش 11 ثبت بابل 
امیرکال-مرزون آباد-مشهدي کال-کوچه ولیعصر ۳۳/6۳8/650/0001/682/000/0007۳1/9712فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتي 52/25۳4 بخش 11 ثبت بابل
امیرکال-مرزون آباد-مشهدي کال-کوچه ولیعصر 19/285/000/000965/000/000۳16/712فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتي 52/۳154 بخش 11 ثبت بابل

آگهي مزایده عمومی - )نوبت چهارم( – چاپ اول

لذا  متقاضیان محترم می توانند از س��اعت 8 صبح روز دوش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰8/۱6 تا 
ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۵  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت 
و پس از بررس��ی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول 
فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ۰۱۰۵7۰7۰۳۹۰۰7  نزد بانک ملی واریز 
و به همراه برگه پیش��نهاد قیمت از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰8/۲۵ لغایت 

ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰6 به سامانه ستاد ارسال نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰6  می باشد. 
بازگش��ایی پاکات رس��یده در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۹  روز چهارش��نبه راس ساعت ۱۲ می 

باشد
متقاضی��ان از تاریخ چ��اپ آگهی می توانند همه روزه از مح��ل موصوف بازدید به عمل 

آورند.
س��پرده نفرات اول و دوم و س��وم مزایده ت��ا زمان واریز وجه موضوع م��ورد مزایده  نزد 

ش��هرداری خواهد ماند و پس از انجام تش��ریفات قانوني ، نس��بت به اس��ترداد آن اقدام 
خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۵۱۵6۲۲۵  -۰۱۱ می باشد.
http://www.babolcity.ir

wwwsetadiran ir
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نوبتدوم

Ghaemshahr ir

wwwsetadiran ir

wwwsetadiran ir

نوبتدوم

اداره کل مناب��ع طبیع��ي و آبخی��زداري گیالن بعنوان مزایده گزار در نظر دارد  مزایده فروش چوب  آالت به ش��رح. مندرج در جدول زیر را از طریق 
سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مزایده واگذار نماید . کلیه مراحل فرآیند مزایده ها   از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران 
و گشایش پیشنهادات  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.Setadiran و همچنین با ارائه اصل تضمین  به دبیرخانه  
مزایده گزار گزار انجام خواهد ش��د. به تضمینات واصله بدون بارگذاری در س��امانه فوق و همچنین به تضمیناتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل 

شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

یف
 مبلغ برآوردموضوع شماره مزایده رد

 ) ریال (
مبلغ  تضمین 
شرکت  در 

مزایده) ریال(

مهلت دریافت اسناد
از  سامانه »ستاد«

مهلت ارائه  پیشنها د
در  سامانه »ستاد«

بازگشایی  پیشنهادات
در  سامانه »ستاد«

تاریخساعتتاریخساعتتاریخساعت

فروش چوب آالت  بازداشتی شهرستان صومعه سرا 1100100۳9۳1000079
1.782.420.000178.242.00010:001401/08/1910:001401/08/2910:051401/08/29به استناد نامه شماره 1401/08/08-2994 

فروش چوب آالت اجازه قطع شماره 2100100۳9۳1000080-24088
1401/07/161.245.885000124.588.50010:001401/08/1910:001401/08/2910:051401/08/29

۱- کل هزینه های انتشارآگهی های اسناد مزایده و تجدید مزایده حاضر به نسبت به عهده برنده مزایدهای فوق خواهد بود.
۲- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

۳- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

     آگهی مزایده  عمومی
 یک مرحله ای  

فرمانده فضایی نیروی هوافضای س��پاه با اشاره به پرتاب 
ماهواره بر قائم ۱۰۰ گفت: قرار اس��ت بعد از ماهواره بر قائم 
۱۰۰، قائ��م ۱۰۵ و تا قائم ۱۲۰ ادامه پیدا کند.س��ردار علی 
جعفرآبادی، فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی در اظهاراتی درخصوص پرتاب ماهواره بر 
قائ��م ۱۰۰ گفت: پرتابی که دیروز انجام ش��د یک پرتاب 
زیرمداری بود، به این معنا که ماه��واره ای روی ماهواره بر 
وجود نداش��ت و ماهواره بر به مدار زمین نرفت و دوباره به 
سطح زمین بازگشت، این آزمون ها مخصوص ماهواره بر های 
جدید هستند که در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارند، لذا اول 
باید آن ها مورد آزمون قرار بگیرند و اطمینان حاصل شود که 
صالحی��ت الزم برای پرتاب ماهواره را دارند.وی در گفتگو 
با شبکه العالم افزود: جمهوری اسالمی ایران، اولین و تنها 
کشور اسالمی اس��ت که قدرت پرتاب ماهواره را دارد این 

توانمندی ۱۲ سال پیش با پرتاب ماهواره امید توسط وزارت 
دفاع ایران شروع شد و ادامه پیدا کرد، دو سال پیش هم سپاه 
پاس��داران با پرتاب ماهواره نور ۱ توسط ماهواره بر قاصد به 
باشگاه فضایی جهان پیوست.سردار جعفرآبادی درخصوص 
ویژگی های پرتابگر قاصد گفت: پرتابگر قاصد یک پرتابگر 
ترکیبی بود که مرحله اول آن با سوخت مایع و مراحل دوم 
و سوم آن با سوخت جامد بود، وزن قابل حمل قاصد محدود 
ب��ود و به همین دلیل موتور مرحل��ه اول آن با یک موتور 
سوخت جامد قدرتمند جایگزین شد و به نام ماهواره بر قائم 
۱۰۰ نامگذاری ش��د و یک ماهواره بر تماما س��وخت جامد 
ایرانی است.فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب تاکید ک��رد که نتایج اولین آزمایش ماهواره بر قائم 
۱۰۰ نش��ان می دهد که ماهواره ب��ا وزن 8۰ کیلوگرمی را 
قادر اس��ت در مدار زمین قرار دهد، توسعه نسل های بعدی 

ماهواره بر قائم همچنان ادامه خواهد داش��ت تا امکان قرار 
گیری وزن ۵۰۰ کیلوگرمی در مدار زمین فراهم شود.سردار 
جعفرآبادی تاکید کرد که امیدواریم به وضعیتی برسیم که در 
سال های آینده عالوه بر رفع نیاز های کشور به کشور های 
همسایه، مسلمان و دوست، خدمات پرتاب ماهواره را ارائه 
بدهیم.وی درخصوص کاربرد ه��ای ماهواره بر قائم گفت: 
خود ماهواره مخصوص حمل ماهواره طراحی ش��ده است، 
اما محموله آن می تواند کاربرد های مختلفی داش��ته باشد، 
از جمله ماهواره های حوزه های تجاری، دفاعی و اش��راف 
اطالعات.فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب درخصوص نگاه آمریکا و غرب به پیشرفت فضایی 
ای��ران گفت: مس��ئله فضایی یا دفاعی نیس��ت، آمریکا از 
پیشرفت کشور ایران نگران است و با فشار ها و تحریم های 

خود سعی می کنند ایران را محدود کنند.

توضیحات فرمانده فضایی هوافضای سپاه درخصوص ماهواره بر قائم 100
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ايران و جهان

سکوت مدعیان حقوق بشر در حادثه 
تروریستی شیراز

ادامهازصفحهیک ���
...سایر نقاط جهان، جامعه بین المللی را ملزم می 
کند تا با جدیت بخشیدن به اقدامات خود برای 
نابودی تروریسم و خش��ک کردن ریشه های 
انسانی و مالی و رسانه ای آن، تالش کند. حادثه 
تروریستی در شیراز و شهادت و مجروح شدن 
تعدادی از هموطنانم در کنار س��کوت مدعیان 
حقوق بشر و مبارزه با تروریسم بار دیگر نشان 
داد که تا چه اندازه جهان با استانداردهای دوگانه 
مواجه اس��ت. به جرات میتوان اذعان نمود که 
سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر 
پدیده شوم تروریسم و برخورد تبعیض آمیز با 
آن، یکی از دالیل اشاعه اقدامات تروریستی در 
سراسر جهان از جمله حادثه شاهچراغ در شیراز 
است. ازمجامع بین المللی و نهادهای اروپایی 
مدعی حمایت از حقوق بش��ر می خواهیم تا به 
مسئولیت خود مبنی بر محکومیت این جنایت 
هولناك که علیه افرادی صورت گرفته اس��ت 
که از ح��ق آزادی مذهب بهره م��ی برده اند، 
عمل نماید. عامالن، حامیان و تأمین کنندگان 
مالی گروهک تروریستی داعش به ویژه عاملین 
اقدام تروریس��تی اخیر باید به دس��ت عدالت 

سپرده شوند.

نظام محاسباتی آمریکایی ها دچار 
اختالل است

ادامهازصفحهیک ���
...تضعیف نظام آنه��ا را امیدوارتر می کند تا 
فشار بیرونی را افزایش دهند. نظام محاسباتی 
آمریکایی ها دچار اختالل ش��ده اس��ت، آنها 
تصور می کنند اعمال تحریم می تواند سبب 
تحقق اهدافشان شود در حالی که همه حربه 
های تحریمی را اس��تفاده کرده اند و تحریم 
افراد یا نهاد استراتژی جدیدی نیست و صرفا 
آثار روانی خواهد داش��ت. مردم ایران خیلی 
محکم پش��ت نظام اس��المی ایستاده اند که 
نش��ان دهنده فهم خوب مردمی از حکمرانی 
مسائل است، در این میان برای برون رفت از 
آسیب های احتمالی تحریم ها، باید به سمت 
اقتصاد درون زا و افزایش س��طح مناس��بات 

اقتصادی با همه کشورها حرکت کنیم.

افزایش برد عملیاتی سامانه باور ۳7۳ 
به ۳05 کیلومتر

وزیر دفاع گفت: س��امانه ارتق��ا یافته باور ۳7۳ 
در راس��تای مقابله با اهداف هوایی دورایس��تا، 
موشک های بالستیک و انواع هواپیماها موفق 
ش��د هدف مورد نظر را در برد ۳۰۵ کیلومتری 
م��ورد اصابت ق��رار دهد. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، امیر محمدرضا آش��تیانی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح یکشنبه ۱۵ 
 ۴B آبان ماه در مراسم رونمایی از موشک صیاد
که در ستاد وزارت دفاع برگزار شد، اظهارداشت: 
ام��روز توفیق داش��تیم یکی از دس��تاوردهای 
شگرف و بسیار بزرگ دفاعی و ملی را رونمایی 
کنی��م. وی افزود: وزارت دفاع مأموریت تأمین 
نیازمندی های تسلیحاتی و تجهیزاتی نیروهای 
مسلح را در مقابله با تهدیدات و دفاع از مرزها به 
ویژه مرزهای هوایی برعهده دارد. امیر آشتیانی 
ب��ا بیان اینکه تحقیقات درباره این س��امانه از 
س��ال های قبل آغاز ش��ده است، تصریح کرد: 
متخصصان ما در وزارت دفاع و صنعت دفاعی 
موفق شدند در تولید یکی از سامانه های برد بلند 
که به نام باور ۳7۳ نامگذاری شده، اقدامات خود 

را ساماندهی و دنبال کنند.

اعتماد مردم به حاکمیت برای حل 
مشکالت حائز اهمیت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز کشور 
آم��اده جهش ج��دی در همه ابعاد اس��ت و 
در مباح��ث امنیتی، دیپلماس��ی و سیاس��ی 
ب��ه نقطه ای از بازدارندگی رس��یدیم که هیچ 

کشوری جرأت رویارویی با ایران را ندارد.
به گزارش »عصر ایرانی��ان«، آئین تکریم و 
معارفه معاون س��ابق و جدید اجرایی رئیس 
جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با 
حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
برگزار ش��د. مخبر در این مراس��م که رئیس 
دفت��ر رئیس جمهور و ش��ماری از مقامات و 
معاونین نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند، 
اظهار داشت: امروز کشور آماده جهش جدی 
در هم��ه ابعاد اس��ت و در مباح��ث امنیتی، 
دیپلماسی و سیاسی به نقطه ای از بازدارندگی 
رسیده ایم که هیچ کشوری جرأت رویارویی با 

جمهوری اسالمی ایران را ندارد. 

پیشنهاد کمک 18 میلیارد یورویی 
اتحادیه اروپا به اوکراین

رئیس کمیسیون اروپا از ارائه طرح کمک به 
اوکراین برای سال ۲۰۲۳ به مبلغ ۱8 میلیارد 
ی��ورو در هفته آین��ده خبر داد. ب��ه گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، »اورزال ف��ون در الین« 
رئیس کمیس��یون اروپا امروز یکشنبه اعالم 
کرد که هفته آینده طرحی را برای کمک به 
اوکراین برای سال ۲۰۲۳ به مبلغ ۱8 میلیارد 
یورو ارائه خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا 
در ای��ن باره اعالم کرد که این پیش��نهاد را 
برای نشست روز چهارشنبه هفته آینده ارائه 
خواه��د کرد. این نشس��ت در روز ۱۴ نوامبر 
)۲۳ آب��ان( برگزار خواهد ش��د. پیش از این، 
یک رس��انه آمریکایی گزارش شده بود که 
رهبران اروپایی از خش��م شهروندان نسبت 
به مبالغ هنگفت مورد نیاز »برای بازس��ازی 
اوکراین« می ترسند. »اورزال فون در الین« 
س��ه ش��نبه ۲6 مهر ماه در پیامی توئیتری 
اعالم کرده بود که ۲ میلیارد یورو از بس��ته 
۹ میلیارد یورویی اعالم ش��ده برای اوکراین 
امروز ارس��ال ش��ده و مابقی تا پایان س��ال 
جاری میالدی پرداخت خواهد شد. اتحادیه 
اروپا بس��ته کم��ک مال��ی کالن ۹ میلیارد 
یورویی با ادعای کمک به اوکراین را در ۱8 
ماه می سال جاری رسانه ای کرد؛ این بسته 
در اجالس س��ران اتحادیه اروپا در ۲۳ تا ۲۴ 

ژوئن تصویب شده بود.

سالح مقاومت در برابر دشمن 
صهیونیستی بازدارندگی ایجاد کرد

رئیس شورای عالی سیاسی حزب اهلل لبنان 
گفت که سالح سرنوش��ت ساز مقاومت در 
برابر دش��من صهیونیستی بازدارندگی ایجاد 
کرده است. به گزارش المنار، »سید ابراهیم 
امین الس��ید« رئیس ش��ورای عالی سیاسی 
حزب اهلل لبنان گفت که س��الح سرنوش��ت 
س��از مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی 
بازدارندگی ایجاد می کند و او را مجبور می 
کند تا حقوق ما را به رس��میت بشناسد و با 
ایج��اد این بازدارندگی، مقاومت دیگر نیازی 
به جنگ برای رس��یدن ب��ه حقوق و اهداف 
ملت لبنان ندارد. وی افزود: کافی است این 
س��الح و موضع شجاعانه در تصمیم گیری 
های سیاسی همراه ما باشد، ما بدون استفاده 
از سالح به پیروزی خواهیم رسید. این مقام 
حزب اهلل تاکید کرد: در حال حاضر مقاومت 
سالح تاکتیکی و سرنوشت سازی در اختیار 
دارد که می تواند با زورگویان و مس��تکبران 
جه��ان مقابله کند و اهمیت این س��الح در 
حدی اس��ت که دش��من صهیونیستی دیگر 
به فکر جنگ علیه لبنان نیس��ت و ما بدون 
اینکه گلوله ای ش��لیک کنیم، پیروز شدیم. 
امین الس��ید ادامه داد: بس��یاری در گذشته 
تالش کردند و اکن��ون نیز تالش می کنند 
که مقاومت را خلع س��الح کنند و برای این 
منظور بلوك های سیاس��ی و حزب داخلی، 
منطق��ه ای و بین المللی ایج��اد کردند، در 
جنگ ۳۳ روزه فکر می کردند که این جنگ 
پایان مقاومت مس��لحانه و موجودیت حزب 

اهلل خواهد بود، اما شکست خوردند.

چرا مقامات ارشد آمریکایی پیروزی 
نتانیاهو را تبریک نگفتند؟

رس��انه های عب��ری در گ��زارش هایی به 
دالیل پشت پرده عدم تبریک مقامات ارشد 
آمریکایی از جمله جو بایدن به نتانیاهو در پی 
پیروزی وی در انتخاب��ات اخیر پرداخته اند. 
به گزارش وبگاه روس��یا الیوم، عدم تبریک 
مقامات ارش��د آمریکایی به بنیامین نتانیاهو 
در پ��ی پی��روزی وی در انتخابات کنس��ت 
)پارلمان رژیم صهیونیس��تی( خبر ساز شده 
اس��ت. روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم 
در این باره نوش��ت: تام نایدس سفیر آمریکا 
در اس��رائیل تنها کس��ی بوده که به صورت 
تلفنی پیروزی نتانیاهو در انتخابات را به وی 
تبریک گفته اس��ت. در ادامه این گزارش با 
پی��ش بینی اینکه جو بای��دن رئیس جمهور 
آمریکا تا پایان هفته جاری پیروزی نتانیاهو 
را به وی تبریک بگوید، آمده است: روز شنبه 
هماهنگی برای تماس تلفنی میان نتانیاهو و 
بایدن موفقیت آمیز نبود و این تماس انجام 
نشد، امروز یکشنبه نیز به دلیل تعطیالت آخر 
هفته در آمریکا این تماس انجام نمی شود اما 
به نظر می رس��د تا پایان هفت��ه دو طرف با 
هم تلفنی گفتگو کنند. یک مقام مسئول در 
دولت آمریکا در این باره گفته است که هنوز 
زمان مشخصی برای تماس تلفنی بایدن با 
نتانیاهو تعیین نش��ده است. وی در این باره 
افزود: بایدن مشغول انتخابات میان دوره ای 
کنگره که در روز س��ه شنبه برگزار می شود، 
است. در عین حال یک مقام آمریکایی دیگر 
تاکی��د کرد که مس��ائل مطرح ش��ده درباره 
دالیل عدم تم��اس تلفنی بایدن با نتانیاهو، 
فقط یک بهانه اس��ت و تأخیر در این مساله 
اتفاقی نبوده است. وی در توضیح این مساله 
اف��زود: نتانیاهو در انتخاب��ات ۲۰۲۰ آمریکا 
پس از پیروزی بایدن، چند روز صبر کرد و با 

تأخیر به وی تبریک گفت. 

اخبار

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که 
گردانندگان اصلی اغتشاشات، دنبال به نتیجه رسیدن مطالبات معترضین 
نیس��تند، بلکه آن ها با تبدیل اعتراض به اغتش��اش و تبدیل اغتشاش به 
جنایت، داعش س��ازی نوینی را در دستور کار خود قرار داده اند. محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه امروز )یکشنبه، پانزدهم 
آبان( مجلس در نطق پیش از دس��تور خود، گفت: حوادث و اتفاقات اخیر 
پیامی روش��ن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی 
اغتشاشات یعنی سیا، موس��اد و گروهک های پیرو آن ها، دنبال به نتیجه 
رس��یدن مطالبات معترضین نیس��تند، بلکه آن ها با تبدی��ل اعتراض به 

اغتش��اش و تبدیل اغتش��اش به جنایت، داعش سازی نوینی را در دستور 
کار خود قرار داده اند. وی افزود: دشمنان ایران با مرزبانی مدافعان حرم به 
فرماندهی ش��هید حاج قاسم سلیمانی نتوانستند از طریق مرز ها به کشور 
ما نفوذ کنند، اما آن ها امروز از داخل، داعش را بازتولید کرده اند و تأس��ف 
اصلی آنجا اس��ت که عده ای از چهره های فرهنگی، هنری، ورزش��ی و یا 
سیاس��ی از این داعِش نوین حمای��ت و امکان حیات آن را مهیا می کنند. 
رئی��س مجلس تصریح کرد: به این اف��راد توصیه می کنم به جای اینکه 
گوش خود را فقط به رس��انه های لندن نش��ین بدهند، کمی هم اخبار این 
جنایات را بش��نوند تا واقعیت را ببینند. قالیباف اضافه کرد: ببینند که این 

داعشی های نوین مانند داعشی های سوریه و عراق بدون هیچ دلیلی مردم 
بیگناه را ش��کنجه می کنند و به قتل می رس��اندند و مثل آن ها با افتخار، 
فیلم جنایتش��ان را منتش��ر و روی آن تبلیغات می کنند. وی افزود: این ها 
اگر بتوانند به هیچ کس رحم نمی کنند، همانطوری که در فضای مجازی 
چنان خفقانی ایجاد کردند که هرکس غیر از خواسته آن ها عمل می کرد، 
با بدترین اهانت ها مواجه می شد. رئیس مجلس تصریح کرد: آن ها با این 
بهانه که نیرو های امنیتی، معترضین را می کشند، سعی در توجیه جنایات 
خود دارند، این در حالی اس��ت ک��ه نیرو های حافظ امنیت فقط مجهز به 

سالح های ویژه مبارزه با اغتشاشات هستند. 

 گردانندگان اغتشاشات به دنبال داعش سازی نوین هستند
رئیس مجلس:

آمریکایی ها چگونه به استقبال انتخابات می روند؟
از آرای مرده ها تا تقلب فراگیر

تعیین کنن��ده  انتخاب��ات  آس��تانه  در  سیاس�ی: گ�روه
میان دوره ای کنگ��ره آمریکا، بحث های جنجالی زیادی 
در فضای مجازی در مورد انتخابات ش��دت گرفته است.
به گ��زارش نیویورك تایمز، انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا سه ش��نبه هفته جاری برگزار می شود و در آستانه 
این انتخابات، جنجال های رسانه ای درباره آن در فضای 
مجازی افزایش پیدا کرده و نیویورك تایمز در گزارش��ی 
به ۵ مس��ئله رایج دراین ب��اره پرداخته اس��ت.عمده این 
جنجال ها در فیس��بوك، توئیتر و س��ایر پلتفرم ها است، 
بر اس��اس داستان های مش��هور درباره انتخابات ریاست 
جمه��وری ۲۰۲۰ آمریکا ب��وده و از جمله آن می توان به 
خبرها درباره مداخله در انتخابات و رأی گیری، اخبار درباره 
آرا تقلبی، تخلفات ناظران صندوق های رأی و ش��ایعات 

درباره رأی گیری الکترونیکی )ایمیل( اشاره کرد.
دستگاههایاخذرأیتقلبیوساختگیهستند؟ ���

به ادعای مقامات انتخاباتی، گرچه دستگاه های اخذ رأی 
گاهی اوقات دچار مشکل و به اصطالح باگ می شوند اما 
این موارد بسیار نادر بوده و تجهیزات پیش از روز انتخابات، 
آزمایش می ش��وند.به عنوان مثال، در ماریکوپا کانتی، در 
ایالت آریزونا که میدان نبرد سیاسی و در جریان انتخابات 
۲۰۲۰ آمری��کا، کانون تئوری های توطئه بود، چهار ناظر 
مس��تقل، امنیت رایانه هایی که به اینترنت متصل نبود را 
بررسی کردند. با این حال، شایعات درباره این دستگاه ها 
در هفته ها اخیر افزایش یافته است.دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور س��ابق آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۲۰ اعالم 
کردند که دس��تگاه های جدول بن��دی، آرایی که به نام او 
بود را به نام رقیبش و برنده نهایی نهایی انتخابات یعنی 
جو بایدن تغییر داده اند. به گفته آنها، دستگاه ها به اینترنت 
متصل بوده و مقامات فاس��د را قادر ساخته تا تجهیزات 
را دس��تکاری کنن��د.در رابطه با انتخاب��ات میان دوره ای، 
دستگاه های اخذ رأی یکی از روایت ها و داستان های رایج 
توییتری محسوب می شوند به طوری که تنها در ماه اکتبر 
بیش از 8۹ هزار و 888 بار به اصطالح »ِمنشن« شده و 
این رقم در مقایسه با بازه ای مشابه در سال ۲۰۲۱، تقریبًا 
دوبرابر شده است.نماینده ایالت ویسکانسین، ماه گذشته 
اعالم کرد که دستگاه های اخذ رأی این ایالت به اینترنت 

متصل بودند. کارشناسان و ناظران انتخابات این ادعا را رد 
کرده اند اما ترامپ این شایعه را در شبکه اجتماعی خود » 
Truth Social« بازنشر داد و نوشت: انتخابات تقلبی، 
چه افتضاحی!این پست بیش از ۵ هزار بار بازنشر و بالغ بر 

۱۳ هزار بار پسندیده )الیک( شد.
تقلبانتخاباتی؟ ���

در ط��ول ی��ک ماه اخی��ر، بی��ش از ۳6۵ ه��زار و ۵۹۲ 
»ِمنش��ن« درب��اره »تقلب انتخاباتی« در توئیتر منتش��ر 
ش��ده که در مقایس��ه با اکتبر ۲۰۱8، رشد ۲۵ درصدی 
داش��ته اس��ت.ملودی ِجنینگز، حامی ترامپ و بنیانگذار 
گروه »CleanElectionsUS«، ماه گذشته شایعاتی 
درباره پر کردن غیرقانونی صندوق های رأی هشدار داد و 
افرادی که آنها را »قاچاقچی« خواند به قاچاق رأی متهم 
کرد.او و سایر طرفداران این نظریه بر این باور هستند که 
ای��ن قاچاقچیان، صندوق ها را با آرا غیرقانونی پر کرده و 
از داوطلبان خواس��ته اند تا از صندوق ها محافظت کنند. 
پست وی در فضای مجازی بیش از ۳ هزار بار بازنشر و 
بالغ بر 7 هزار و ۴۰۰ بار پسندیده شد.این خبرها تا جایی 

پیش رفت که در ماه جوالی یکی از شعبه های اخذ رأی 
در ماریکوپا کانتی، به رای دهندگان پیشنهاد داد که روی 

برگه رأی خود، »عالمت گذاری« کنند.
اس�تفادهازُمردهه�اومهاج�رانغیرقانون�یوفاق�د ���

روادید؟
ش��ایعات درب��اره رأی دادن با شناس��نامه و مدارك افراد 
درگذش��ته و مهاجران غیرقانونی، سراسر فضای مجازی 
را پ��ر کرده و این موضوع پس از انتخابات س��ال ۲۰۲۰ 
در ایاالت��ی همچون آریزونا، ویرجینیا، نِوادا، پنس��یلوانیا، 
میش��یگان و جورجیا رایج و این ش��ایعه مطرح شده بود 
که بخش کوچکی از آرا، به نام افراد فوت ش��ده اخذ شده 
است.َمت گائتس، نماینده جمهوری خواه فلوریدا، به تازگی 
گفته اس��ت که دموکرات ها مهاجران غیرقانونی را برای 
آنک��ه به آنها رأی دهند، به کش��ور راه داده اند.گائتس در 
توییتی نوش��ت: هر بیگانه غیرقانونی که در انتخابات ما 
رأی دهد، باید بازداش��ت و به کشورش بازگردانده شود.

ای��ن توییت بیش از 7 هزار بار بازنش��ر ش��د و حدود ۵۰ 
هزار الیک گرفت!

رأیگی�ریالکترونیک�ی؛قاب�لاعتم�ادی�اغیرقاب�ل ���
اعتماد؟

برخی نامزدها و رای دهندگان جمهوری خواه از ش��بکه های 
اجتماعی برای ابراز تردید درباره شمارش آرای الکترونیکی 
استفاده می کنند.»رأی دادن الکترونیکی«، یکی از موضوعاتی 
بوده که در ماه گذش��ته در توئیتر بیش از ۳۳8 هزار و ۵۲8 
بار »ِمنشن« شده است؛ این رقم در اکتبر ۲۰۲۱ و ۲۰۱8 به 
ترتیب ۱۳7 هزار و ۵۰7 و ۱۱۴ هزار و ۱۵۹ بار بود.برخی از 
کسانی که از تقلب در انتخابات سخن گفته اند ماه گذشته به 
داستانی درباره آتش گرفتن کامیون حامل آرا ایالت جورجیا، 
دامن زدند! تصاویر کامیون سوخته در فضای مجازی دست 
به دست ش��د و شایعه قوت گرفت!کاربران فضای مجازی 
برای هشدار درباره این نوع حوادث، هشتگ »بیرون بروید و 
حضوری رأی بدهید« را ایجاد و در فضای مجازی از جمله 
پیام رسان تلگرام منتشر کردند.به گفته »مؤسسه برنان ِسنتر«، 
س��ازمان غیرانتفاعی فعال در حوزه حق��وق رای دهندگان، 
رأی گیری الکترونیکی بیش از ۱۵۰ س��ال است که قدمت 

داشته! و تقلب در آن به شدت نادر است!
تأخیردرشمارشآرا،تخلفمحسوبمیشود؟ ���

نتایج رسمی بسیاری از رقابت های انتخاباتی روز سه شنبه، 
همان ش��ب اعالم نخواهد شد و ممکن است تا چند روز 
شمارش آرا طول بکشد. برخی کاربران با اشاره به تأخیر 
در ش��مارش مجدد آرا، این موضوع را محل ابهام درباره 
س��الم بودن انتخابات خوانده اند.سناتور تِد کروز، نماینده 
جمهوری خواه ایالت تگزاس، پنجش��نبه هفته گذشته در 
واکنش به اینکه مقامات ارشد انتخاباتی پنسیلیوانیا انتظار 
دارند که ش��مارش آرا چند روز طول بکشد، نوشت: »چرا 
فقط برای ش��هرهای آبی دموکرات ها، شمارش آرا چند 
روز طول می کش��د؟ و سایر نقاط کشور، همان شب کار 
ش��مارش را تمام می کنند.«توییت او بی��ش از ۵ هزار و 
۵۰۰ بار بازنش��ر داش��ت و حدود ۲۰ هزار الیک گرفت.
انتخابات میان دوره ای س��نا و مجلس نمایندگان آمریکا 
برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، 
۳۹ فرماندار و ش��ماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی 
در سراس��ر آمریکا، هشتم نوامبر )۱7 آبان ۱۴۰۱( برگزار 

خواهد شد.

اینکه ایران در یک موج جدید شروع به تحریم مقامات 
آمریکایی، اروپایی و کانادایی کرده است، شاید از نظر 
خیلی ه��ا عجیب و بی ثمر برس��د؛ چ��ون مقامات این 
کش��ورها اموالی در ایران ندارند ام��ا اگر این موضوع 
تا ای��ن حد بی اهمیت اس��ت، پس چ��را مقامات این 
کش��ورها عصبی شده و نسبت به تحریمشان واکنش 
نش��ان می دهند؟»تحریم« به عنوان س��از و کاری در 
روابط بین الملل برای الزام دولت ها به رعایت تعهدات 
بین المللی  شناخته می شود. تحریم که از منظر حقوق 
بین الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می شود، اشکال 
مختلف��ی دارد ک��ه یکی از وجوه پر س��ر و صدای آن 
تحریم اش��خاص حقیقی است. این در حالی است که 
طی س��ال های اخیر بارها و بارها شنیده ایم که ایاالت 
متح��ده آمریکا و ی��ا اتحادیه اروپا دس��ت به تحریم 
اشخاص و مقامات ایرانی زده اند. اولین بار در فروردین 
ماه ۱۳۹8 و یک س��ال پس از خروج یک جانبه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام بود که 
واشنگتن تحریم هایی را علیه س��پاه پاسداران اعمال 
ک��رد. دولت آمری��کا در اقدامی مغایر ب��ا هنجارهای 
بین المللی، نام »س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی« را 
در فهرس��ت گروه های تروریستی قرار داد. در واکنش 
به این اقدام، ش��ورای عالی امنیت ملی با محکومیت 
ش��دید اقدام غیرقانونی ایاالت متح��ده آمریکا در قرار 
دادن س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در فهرست 
»س��ازمان های تروریستی خارجی« در اقدامی متقابل 
اع��الم کرد: »رژیم ای��االت متحده آمری��کا را دولت 
حامی تروریس��م و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم 
به س��نتکام و تمامی نیروهای وابس��ته به آن را گروه 

تروریستی می دانیم.«
تقابلطنزوواقعیت ���

تحریم اش��خاص حقیقی در قلمرو یک کش��ور ابعاد 
مختلفی دارد و ش��اید بخش عیان تر آن بلوکه ش��دن 
اموال افراد و مسدود شدن حساب های بانکی در قلمرو 

کشور تحریم کننده باش��د. طبیعتاً اگر تنها بُعد تحریم 
اش��خاص حقیقی همین موضوع باش��د، تحریم های 
ای��ران علیه مقام��ات آمریکایی، اروپای��ی و کانادایی 
بی معناست؛ چرا که آنها در ایران چیزی برای از دست 
دادن ندارن��د اما در عین ح��ال هم مقامات اروپایی به 
تحریم های ایران واکنش نش��ان دادند. پس دلیل این 
واکنش چیس��ت؟ وقتی ایران ش��روع به تحریم علیه 
مقامات تحریم کرد، سیل عظیمی از توییت های طنز 
منتش��ر ش��د؛ با این محوریت که »وای! اینا همشون 
برای تعطیالت می خواس��تن بیان ای��ران؛ حاال چیکار 
کنن؟«، »حاال نیس��ت که همشون بلیت به دست تو 
صف پرواز به ایران بودن؟«، »حیف شد؛ حاال چجوری 
بیان قم س��وهان بخرن؟«، »آخ��ه ایران چی داره که 
بخواد تحریم کنه؟ همه دارن ایرانو تحریم می کنن!« 
و بس��یاری کامنت ها و توییت های دیگر از این دست 
که این ش��کل از تحریم را خال��ی از معنا می داند. این 
قصه دنیای مجازی ب��ود اما در واقعیت اتفاق دیگری 
افتاد. مثاًل اتحادیه اروپا اصاًل به این تحریم ها نخندید 
و پیتر اس��تانو در واکنش��ی گفت: »اتحادیه اروپا این 
تحریم ها را رد می کند چرا که آنها صرفاً با انگیزه های 
سیاسی وضع ش��ده اند. وقتی که بحث از تحریم های 
اتحادی��ه اروپا علیه ایران اس��ت ما این تحریم ها را بر 
مبنای دالیل واضح حقوقی و شواهد نقض حقوق بشر 
در ایران اعمال می کنیم«. یا مثاًل وزارت خارجه آلمان 
در بیانی��ه ای در واکنش به این تحریم  مدعی اس��ت: 
»جمهوری اسالمی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه 
اروپ��ا و دولت های متبوع اش��خاص و نهادهای فوق، 
حمایت، تس��هیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این 
اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین المللی اتحادیه 
اروپ��ا و دولت های عضو دانس��ته و آنان را مس��ئول و 
پاس��خگو می داند. بدیهی اس��ت این اقدام تحریمی، 
نافی پیگیری کیفری افراد به س��بب دست داشتن در 
اقدامات مجرمان��ه در محاکم قانونی دارای صالحیت 

نخواهد بود.«
تحریماشخاصحقیقیبهچهمعناست؟ ���

ام��ا واقعاً مقامات ایران با چه تفکری دس��ت به تحریم 
اشخاص حقیقی زدند و فایده این کار چیست؟ ابوالفضل 
عمویی )سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس( در این باره به ایسنا می گوید: »ریسک 
پذیری و اعتبار حرفه ای در بسیاری از کشورهای غربی 
اهمیت باالیی دارد و بس��یاری از شرکت ها و مؤسسات 
و حتی چهره های اقتصادی و سیاسی نیز از این مساله 
مستثنی نیستند. زمانی که تحریم سیاسی علیه یکی از 
این شرکت ها و مقامات مطرح می شود به اعتبار و چهره 
بین المللی این افراد و نهادها لطمه وارد کرده و ریسک 
همکاری با آنها را باال می برد. آنچه برای غربی ها مهم 
است،   نفس تحریم است؛ حتی اگر آن تحریم کننده ایران 
باشد؛ زیرا حوزه فعالیت و کاری اشخاص بر اثر تحریم 
سیاسی محدود می شود. از طرفی وقتی روال تحریم از 
سوی ایران آغاز شود، ممکن است کشورهای دیگر مثل 
چین و روسیه نیز اجازه تحریم آن شخص حقیقی را به 
خود بدهد و حوزه فعالیت او را محدود و محدودتر کند.« 
این در حالی اس��ت که حتی برخی خبرهای غیررسمی 
که در خصوص مذاکرات احیای برجام منتش��ر ش��د؛ از 
اهمیت تحریم های ایران برای طرف آمریکایی حکایت 
داشت. منابع خبری مدعی بودند یکی از مطالبات طرف 
آمریکایی حذف سنتکام از فهرست تروریستی ایران بوده 
و خروج 6۰ نفر از مقامات سابق و کنونی آمریکا از لیست 
تحریمی ایران را به عنوان مابه ازای خروج سپاه از لیست 

تحریمی آمریکا مطرح کرده بودند.
اتحادیهضدافتراچیستوچرامهماست؟ ���

سفید ماندن چهره های سیاسی در غرب تا حدی اهمیت 
دارد ک��ه در نیویورك یک اتحادیه ضد افترا تش��کیل 
ش��ده است. اتحادیه ضد افترا یک سازمان غیر دولتی 
بین المللی است که خود را مهمترین سازمان حمایت از 
حقوق بشر در آمریکا قلمداد می کند و مهم ترین وظیفه 

خود را »مقابله با یهودستیزی و حمایت از حقوق مدنی 
ش��هروندان و هر نوع نژادپرس��تی و مقابله با هر نوع 
نفرت پراکنی معرفی می کند. اتحادیه ضد افترا لیستی 
از ۱۰ سازمان مهم که در جهت تخریب روابط اسرائیل 
و آمری��کا حرکت می کنند تهی��ه می کند. این گروه ها 
شامل گروه هایی مانند حرکت توقف ارسال پول برای 
آپارتاید اسرائیل است. در واقع اتحادیه ضد افترا فقط از 
کشور اسرائیل طرفداری می کند و قطعنامه هایی مانند 
قطعنامه ۱۹7۵ س��ازمان ملل که در آن صهیونیس��م 
و نژادپرس��تی معادل قلمداد ش��ده بودن��د را محکوم 

می کند.
آی�اکش�ورهایهمس�ایهه�مغربیه�اراتحریم ���

میکنند؟
اگر دوس��ت دارید، بدانید که عالوه آیا عالوه بر ایران 
کشورهای دیگر هم اجازه تحریم قدرت های غربی را 
به خود می دهند یا خیر؟ باید گفت که جواب این سؤال 
»بله« است. مثاًل س��ه روز پس از نخستین تحریم ها 
علیه روسیه، در ۲۰ مارس ۲۰۱۴، وزارت خارجه روسیه 
فهرستی از تحریم های متقابل علیه برخی از شهروندان 
آمریکایی را منتش��ر کرد که شامل ۱۰ نام می شد، که 
از جمل��ه جان بونر رئیس مجلس نمایندگان، س��ناتور 
جان مک کین و دو مش��اور ب��اراك اوباما در آن بودند. 
روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: »برخورد با کشورمان به 
 گونه ای که واشنگتن قباًل می توانست متوجه شده باشد، 
نامناس��ب و معکوس است« و تأکید کرد که تحریم ها 
علیه روس��یه اث��ر بومرنگی خواهد داش��ت. همچنین، 
روسیه س��یزده مقام کانادایی، از جمله اعضای پارلمان 
کانادا را از ورود به کش��ور منع کرد. حتی کش��وری در 
سطح ترکیه هم تحریم اشخاص حقیقی را برای خود 
مجاز می داند. دی ماه سال گذشته بود که دولت ترکیه 
در اقدام��ی دارایی های 77۰ فرد و بنی��اد »نیاگارا« در 
آمریکا را به دلیل تأمین مالی تروریسم و ارتباط آنها با 
کودتای نافرجام سال ۲۰۱6 در این کشور مسدود کرد. 

چرا غربی ها به تحریم های ایرانی نمی خندند؟
بررسی واکنش مقامات اتحادیه اروپا به تحریم های ایرانی؛

۳ تیم مرتبط با منافقین توسط اطالعات سپاه دستگیر شدند
س��ازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اس��المی ۳ تیم تروریستی مرتبط با 
گروهک تروریستی منافقین را دستگیر کرد. به گزارش سپاه نیوز، با تالش و اشراف 
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه، ۳ تیم وابسته 
به گروهک نفاق که قصد اقدامات خرابکارانه و تروریستی در استان های خوزستان، 

فارس و اصفهان را داش��تند، دستگیر شدند. بنا بر اعالم سازمان اطالعات سپاه 
تیم های مذکور قصد داشتند ضمن جذب و شبکه سازی میان آشوبگران، اقداماتی 
نظیر حمله به مراکز دولتی، امنیتی و انتظامی، تخریب اموال عمومی و سوءقصد 
به جان شهروندان را پیاده سازی نمایند که به دلیل کنترل، اشراف و اقدام به موقع 

پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطالعات سپاه ناکام ماندند. سرپل های این 
گروهک در چند هفته اخیر محورهای متعددی را به عناصر عملیاتی خود ابالغ 
کرده اند که موارد گفته شده بخشی از این محورها است. به زودی اطالعات تکمیلی 

در این پرونده به اطالع مردم شریف ایران می رسد.
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اقتصاد کالن

انتشار اوراق قرض الحسنه برای 
نخستین بار در بورس

مج��وز عرضه اوراق قرض الحس��نه از بانک 
مرکزی اخذ ش��ده و با کمک سازمان بورس 
برای نخس��تین بار اوراق قرض الحس��نه در 
بازار س��رمایه منتشر خواهد ش��د.به گزارش 
مهر به نقل از وزارت اقتصاد، »س��ید س��عید 
شمس��ی نژاد« گفت: در س��ال ۹۹ سود بانک 
قرض الحسنه مهر 7۴۰ میلیارد تومان بود که 
این رقم در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۴۰ درصدی 
به رقم ۱,۴۰۰ میلیارد تومان رسید.وی افزود: 
همچنین در س��ال ۱۴۰۰، منابع بانک از رقم 
۴۹ هزار میلیارد تومان در س��ال ۹۹ با رش��د 
7۴ درصدی در س��ال ۱۴۰۰ به رقم 86 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت.مدیرعامل بانک 
قرض الحس��نه مهر با بیان اینکه در 6 ماهه 
ابتدایی ۱۴۰۱ تس��هیالت پرداختی نیز رشد 
داش��ته اس��ت، گفت: در این مدت ۴۲۳ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده که نسبت 
به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۲۰۴ هزار میلیارد 
ریال رشد داش��ته است، سقف تسهیالت نیز 
از ۵۰ میلیون تومان ب��ه ۲۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافت.شمس��ی نژاد خاطرنشان کرد: 
در 6 ماهه امس��ال یک میلی��ون و ۳۲۰ هزار 
فقره تس��هیالت پرداخت ش��ده که نسبت به 
س��ال گذش��ته که یک میلی��ون و ۱۰۰ هزار 
بوده ۲۰ درصد رش��د داشته است.مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر با اشاره به تسهیالت 
تکلیفی پرداخت شده از سوی این بانک بیان 
کرد: در نیمه نخس��ت س��ال برای ازدواج ۲۴ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت 
شد که نس��بت به سال گذشته ۱۲ هزار ۱۰۰ 
میلیارد ریال بوده رش��د ۱۰۰ درصدی داشته 
است، تسهیالت کمیته امداد نیز با رشد ۲۰۰ 
درص��دی از ۱,7۰۰ میلیارد ری��ال به ۵ هزار 
و ۲۵۰ میلیارد ریال رس��یده اس��ت همچنین 
پرداخت تس��هیالت به بهزیستی با رشد ۴8۰ 
درصدی به رقم ۱,۹۵۰ میلیارد ریال رس��ید، 
6,۴۰۰ میلی��ارد ری��ال نیز ب��رای فرزندآوری 

پرداخت شده است.

بحران در صنعت نفت آمریکا 
مدیرعامل یکی از ش��رکت های نفتی آمریکا 
اعالم کرد بحران در صنعت نفت این کش��ور 
بسیار جدی تر از پیش بینی های متداول است. 
ب��ه گزارش فارس به نقل از اپوك تایمز، عذرا 
یعقوب، مدیرعامل شرکت EOG ریسورسز، 
به کارشناسان گفت که مشکل در تولید نفت 
آمریکا، بسیار بدتر از چیزی است که پیش بینی 
می شود.وی تأکید کرد: نرخ افزایش تولید نفت 
در آمریکا در سال ۲۰۲۳ هم پایین خواهد بود 
و فق��ط برخی ش��رکت ها ظرفیت تولید نفت 
دارند؛ چراکه در سایه شیوع کرونا، شرکت های 
نفتی رویکردی به مرات��ب محتاطانه تر را در 
سرمایه گذاری های خود اتخاذ کرده اند.یعقوب 
افزود: من فکر می کنم که پس از پش��ت سر 
گذاشتن کرونا ما شاهد یک انفعال در صنعت 
نفت آمریکا هس��تیم. ش��رکت های کمی در 
این حوزه باقی مانده اند که ظرفیت، مقیاس، 
سرمایه و توانمندی ادامه کار در حوزه حفاری 
 EOG و تولی��د را دارند.مدیرعامل ش��رکت
ریسورسز، افزود: اکثر این شرکت ها هم البته 
در حوزه حفاری و سرمایه گذاری رویکردی به 
مراتب       منظم           تر و محدودتر نس��بت به قبل از 
کرونا اتخاذ کرده        اند.وی می گوید: این اوضاع 

به این زودی ها پایان نمی یابد.

پایان بررسی طرح قانون بانک مرکزی 
در مجلس

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی، کار 
تصوی��ب طرح قانون بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران را به پایان رساندند. به گزارش 
فارس، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی عصر امروز )یکشنبه ۱۵ آبان(، 
روند بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره 
تصوی��ب طرح قانون بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران را به پایان رساندند.طرح قانون 
بان��ک مرکزی ک��ه در 67 ماده تدوین ش��ده 
اس��ت، جایگزین مواد یک ت��ا ۲۹ و بندهای 
»ال��ف« و »ب« ماده )۳۰( و مواد )۳۹( و )۴۰( 
قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ 
می ش��ود. این طرح با هدف تقویت س��اختار 
تصمیم گی��ری و ارتقاء ق��درت نظارت بانک 
مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری تدوین 
ش��ده است. از دیگر اهداف این طرح، افزایش 
استقالل تصمیم گیری و سیاست گذاری بانک 
مرکزی و همچنین اصالح رابطه بانک مرکزی 
با بانک ها و دولت اس��ت. ط��رح قانون بانک 
مرک��زی اولین تالش قانون گذار برای اصالح 
اساسی قوانین بانکی کش��ور در طول ۴ دهه 

پس از پیروزی انقالب اسالمی است.

سایه بحران گاز همچنان روی سر 
ژرمن ها

مدیر ش��بکه توزیع گاز آلم��ان می گوید در 
صورتی که هوا در فصل زمستان سرد شود 
ذخایر گازی این کش��ور به س��رعت خالی 
خواهد ش��د.به گزارش مهر ب��ه نقل از در 
اش��پیگل، کلوس مولر، مدیر شبکه فدرال 
توزیع گاز آلمان، اعالم کرد که در صورتی 
که هوا در فصل زمس��تان سرد شود ذخایر 
گازی این کش��ور به س��رعت خالی خواهد 
شد.وی گفت فقط کافی است چند روز هوا 
یخبندان شود تا شاهد افزایش شدید مصرف 
گاز باشیم. از منظر س��ابقه ما می دانیم که 
هر وقت هوا یخبندان شود، ذخیره گاه های 
گازی در آلمان به س��رعت شروع به خالی 
ش��دن می کنند.این مقام آلمانی افزود: فقط 
به ش��رطی آلمان می تواند از زمستان بدون 
قطع��ی گاز عب��ور کند که هم ش��هروندان 
و ه��م صنایع به تالش ب��رای کاهش ۲۰ 
درصدی مص��رف گاز بپیوندند.مولر مدعی 
شد که ماه گذش��ته صنعت آلمان توانست 
مص��رف گاز خ��ود را ۲7.۴ درصد کاهش 
دهد و عملکرد خانوارهای و ش��رکت های 
خصوصی بهتر ب��وده و آنها مصرف خود را 
۴۲ درصد کاهش داده اند. البته این مس��ئله 
ب��ه خاطر گرم بودن هوا ممکن ش��ده و در 
صورتی که هوا سرد شود این شرایط تغییر 
خواهد کرد.در روزهای نخس��ت ماه نوامبر 
۹۹ درص��د ظرفی��ت ذخیره گاه های گازی 
آلمان پر بوده است که مولر می گوید برای 
۱۰ هفته کافی اس��ت.در حالی که تا پیش 
از درگیری نظامی روسیه با اوکراین، آلمان 
نیمی از گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد 
می ک��رد اما حاال این رقم ب��ه ادعای وزیر 
ام��ور خارجه این کش��ور به 6 ت��ا 8 درصد 

رسیده است.

پارامترها برای تعیین سقف قیمت 
روسیه تعیین شد

آمری��کا و متحدان��ش پارامترهایی را برای 
اعمال س��قف قیمتی ب��رای محموله های 
نفت خام روس��یه تعیی��ن کردند.به گزارش 
مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، 
آمری��کا و متحدان��ش تعیی��ن کرده اند که 
ه��ر محمول��ه دریایی نفت روس��یه زمانی 
که برای نخس��تین بار به ی��ک خریدار در 
خشکی فروخته شود، مشمول سقف قیمتی 
خواهد بود.مقام های آمریکا و کش��ورهای 
گروه هف��ت در هفته های اخی��ر مذاکراتی 
فش��رده را بر س��ر طرح بی س��ابقه اعمال 
س��قف قیمت برای محموله ه��ای دریایی 
روس��یه ک��ه قرار اس��ت از پنجم دس��امبر 
)۱۴ آذرماه( اجرایی ش��ود، داشته اند.در این 
گزارش به نقل از افراد مطلع آمده است که 
تجارت واس��طه ای نفت روسیه که در دریا 
انجام می شود همچنان باید مشمول سقف 
قیمتی قرار گیرد.این گزارش می افزاید: اگر 
محمول��ه فرآورده های نفت��ی مانند بنزین 
باش��د، می توان آن را دوب��اره در دریا بدون 
محدودیت س��قف معامل��ه کرد.خبرگزاری 
رویترز پنجشنبه هفته گذشته )۱۲ آبان ماه( 
گزارش داده بود که کشورهای عضو گروه 
هف��ت و اس��ترالیا توافق کرده ان��د به جای 
پذیرش قیمت ش��ناور، قیمت��ی ثابت را در 
زمان نهایی کردن سقف قیمتی برای نفت 

روسیه در اواخر این ماه تعیین کنند.

شرکت ملی گاز ایران وارد حوزه 
باالدستی می شود

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توسعه گاز 
ایران اعالم کرد که در پروژه توسعه مخزن 
ذخیره سازی شوریجه و با استقرار دکل در آن 
از سوی این مجموعه، شرکت ملی گاز ایران 
وارد حوزه باالدستی می شود.به گزارش مهر 
به نقل از وزارت نفت، »رضا نوش��ادی« در 
آئین بزرگداش��ت هفته پدافند غیرعامل که 
روز ش��نبه )۱۴ آبان ماه( برگزار شد، با بیان 
اینکه 8۵ درصد گردش مالی ش��رکت ملی 
گاز ایران در طرح های توس��عه ای ش��رکت 
مهندسی و توس��عه گاز ایران هزینه و همه 
دستاوردهای بزرگ شرکت ملی گاز در این 
مجموعه معماری می ش��ود، گفت: شرکت 
مهندس��ی و توسعه گاز ایران از دیرباز توجه 
ویژه ای به خنثی س��ازی تهدیدها داشته، از 
این رو با پیش بینی حجم باالی اس��تفاده از 
توربوکمپرسور در شبکه گاز کشور، با امضای 
دو قرارداد بزرگ با کشورهای اروپای غربی 
و ش��رقی، فن��اوری س��اخت ای��ن تجهیز 
راهب��ردی را به ایران منتق��ل کرد و اکنون 
کش��ور در این زمینه به درجه ای از پیشرفت 
رسیده که شرکت های پاالیشی و نفت و گاز 
پارس هم از ثمرات این دوراندیشی و تدبیر 
مدیریتی بهره مند می شوند.وی ادامه داد: در 
حوزه سیستم کنترل ایس��تگاه های تقویت 
فشار گاز نیز با توجه به احتمال وجود تهدید 
در تجهیزات وارداتی، با تالش متخصصان 
داخلی به زودی ایستگاه خورموج به سیستم 
کنت��رل تم��ام ایرانی مجهز خواهد ش��د تا 

واردات سیستم کنترل نیز پایان یابد.

اخبار

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس گفت: داشتن مجموعه ای 
فرادس��تی یا باالدس��تی برای گرفتن تصمیم واحد در حوزه بهینه س��ازی 
مصرف انرژی ضروری است چراکه مدیریت انرژی با حکمرانی واحد اتفاق 
خواهد افتاد. عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با خانه ملت  به عنوان 
طراح »طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی در کشور« گفت: وزارتخانه ها 
و دستگاه های متعددی در حوزه انرژی و بهینه سازی مصرف آن نقش دارند 
اما وزارتین نفت، نیرو، جهاد کش��اورزی، راه و شهرسازی و صمت بیش از 
دیگر وزارتخانه ها در حوزه مصرف انرژی نقش ایفا می کنند، حال س��وال 
این است چگونه یک شرکت کوچک باعنوان »شرکت بهینه سازی مصرف 

س��وخت« در زیرمجموعه وزارت نفت -که خود وزارت نفت نیز برای آن 
اهمیت و جایگاهی قائل نیس��ت- میخواهد تمام این وزارتخانه ها را برای 
اجرای قوانین مرتبط با بهینه س��ازی مصرف سوخت به خط کند؟! نماینده 
مردم سروس��تان و کوار و خرامه در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: ما 
اکنون به دنبال آوردن قانون جدید نیس��تیم بلکه با طرح یکپارچه س��ازی 
حکمرانی انرژی در کشور، اصالح ساختار را مدنظر داریم چراکه قانون های 
خوبی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد اما به دلیل نبود ساختار 
و مدیریت واحد، اجرایی نمی شوند.وی درباره ضرورت اجرای قوانین توسط 
دستگاه های دولتی، افزود: اگر قانونی اجرا نمی شود باید ابتدا ریشه آن عدم 

اجرا را پیدا کرد به عنوان مثال اجرایی نش��دن »قانون مالیات بر خانه های 
خالی« چند متولی دارد و نمی توان یک متولی مستقیم برای آن پیدا کرد و 
این ناهماهنگی سبب انجام نشدن کار است،وی توضیح داد: عمده مصرف 
س��وخت در حوزه حمل و نقل است به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی 
باید بابت هدررفت این میزان سوخت پاسخگو باشد و باید پرسید چرا این 
تعداد قابل مالحظه کامیون خالی در جاده ها داریم؟ یا چرا »سامانه هوشمند 
توزی��ع بار« نداریم تا کامیون ها خالی بازنگ��ردد، در حالی که ۳۰ درصد از 
کامیون ها جاده پیمایی می کنند و این مسئله یارانه بسیار سنگینی به دولت 

تحمیل می کند که ضرر آن قابل وصف نیست.

ضرورت ایجاد مجموعه ای فرادستی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی
رحیمی مظفری مطرح کرد؛

جنگ اقتصادی؛ روی دیگر جنگ ترکیبی دشمن
تدابیر ویژه تیم اقتصادی دولت برای خنثی سازی نبرد اقتصادی

بازار ارز چند روزی اس��ت که متالطم است و دیگر ثبات 
گذش��ته را ندارد؛ صاحبنظران معتقدن��د آنچه هم اکنون 
رخ می دهد بخش��ی از جنگ ترکیبی دشمن است که از 
اغتشاشات خیابانی به جنگ اقتصادی تبدیل شده است.به 
گزارش مهر بازار ارز چند روزی است که اوضاع متالطمی 
را پشت سر می گذارد؛ صاحبنظران معتقدند روندی که هم 
اکنون شاهدش هستیم بخشی از جنگ ترکیبی است که 
مق��ام معظم رهبری نیز اخیراً از ان پرده برداری کرده اند. 
به طوریکه با جمع شدن اغتشاشات خیابانی سر از بازار ارز 
دراورده است.جنگی ترکیبی که با پمپاژ دروغ از رسانه های 
معاند تا فضای مجازی تالش کرد تا ش��عله جنگ داخلی 
و تجزیه را دنبال کند حاال قصد دارد تا با پمپاژ شایعه در 
بازارهای مالی پازلی دیگر از این جنگ را اینبار در عرصه 
اقتصادی دنبال کند.بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی به عنوان میدان دار اصلی این هجمه اقتصادی 
بس��ته ای چند وجهی را ب��رای مقابله با این هجمه پیش 
بینی کردند و رویکردی مبتنی بر واقعیت های اقتصادی در 

مواجه با این جنگ اقتصادی اتخاذ کرده است.
پروازبورس ���

ابالغ این بس��ته حمایت بازار س��رمایه که با روند خروج 
سرمایه مواجه بود امر به ثمر نشست و بازار به ان واکنش 
مثبت نشان داد و ش��اخص بورس تا پایان معامالت روز 
ش��نبه چهاردهم ابان ماه توانست با ۴۴ هزار و 78۲ واحد 
افزای��ش تا رقم یک میلیون و ۳۲8 هزار واحد صعود کرد. 
ش��اخص کل با معیار هم وزن ه��م ۹۰۳۴ واحد افزایش 
یاف��ت و در رق��م ۳7۴ هزار و 78۴ واحد ایس��تاد. در این 
ب��ازار ۳۵6 ه��زار معامله به ارزش ۵۱ ه��زار و ۳۰ میلیارد 
ریال انجام شد روندی که رسانه ها از ان به عنوان« پرواز 

بورس » یاد کردند.
بس�تهویژهبانکمرکزیبرایس�اماندهیبازارطالو ���

ارز
گام بعدی تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی 
انجام شد؛ این بانک روز پنجشبه از بسته ای مشتمل بر سه 
رویکرد رونمایی کرد و با ابتکار بانک مرکزی از »سامانه 
برخط صرافی ها برای فروش ارز« از روز ش��نبه شروع به 
کار کرد.شامگاه روز جمعه فعاالن بازار ارز با یک بخشنامه 
از بانک مرکزی مواجه ش��دند بخشنامه ای که هدف آن 
تس��هیل برای تأمین ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی بود.بر 
اساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صرافی های عضو 
باز متش��کل ارزی موظف به عرضه ارز از طریق س��امانه 
برخط بازار متش��کل ارزی ش��دند.این بانک اعالم کرد: 
»به منظور تس��هیل فروش ارز به م��ردم و جلوگیری از 
اتالف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطالعیه های بازار 
متشکل معامالت ارزی، از روز شنبه مورخ ۱۴/۰8/۱۴۰۱ 
صرافی های عضو بازار متشکل معامالت ارزی، می بایست 
متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل 
معامالت ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده اند در 
اولوی��ت فروش ارز قرار داده و متعه��د به ارائه خدمت در 
زمان مقرر باش��ند.بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، 
تمامی صرافی های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین 
موظف کرد تا س��ایر مراجعین حض��وری را جهت خرید 
ارز، به س��امانه مذکور راهنمایی کنند.در همین راستا بازار 
متشکل ارزی نیز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: سامانه 
برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید 
ارز اش��خاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، 
طراحی شده اس��ت و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به 

س��امانه، اطالعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت 
می نماید.براین اس��اس، در صورت احراز صالحیت برای 
خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی 
از نزدیکترین شرکت های صرافی را نمایش داده و پس از 
انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطالعات درخواست 
برای صرافی منتخب ارسال می ش��ود و در صورت تأیید 
صرافی، پیامکی حاوی اطالعات صرافی و تاریخ و ساعت 
برای مراجعه متقاضی ارس��ال می ش��ود.در این صورت، 
متقاضی می تواند با به همراه داش��تن کارت ملی در زمان 
تعیین ش��ده به صرافی مراجع��ه و ارز مورد نی��از خود را 

خریداری کند.
ثب�تپنجهزاردرخواس�تارزدرس�امانهبرخطبازار ���

متشکل
به این ترتیب عرضه ارز برای متقاضیان سامان یافت هر 
چند که به گفته مسعود توکلی معاون بازار متشکل ارزی 
صرافی ها می توانند عالوه بر خدمت رسانی به بستر برخط 
س��امانه بازار متشکل ارزی می توانند به مراجعه کنندگان 
حضوری نیز خدمت رسانی کنند اما اولویت با کسانی است 
که در این سامانه ثبت نام کرده اند.به طوری که به گفته 
معاون بازار متش��کل ارزی از صبح روز ش��نبه تا ساعت 
۱۲:۳۰، حدود ۵ هزار درخواس��ت دریافت ارز در س��امانه 
برخط بازار متش��کل ارز ایران به ثبت رسیده است« این 

بازار همه روزه تا ساعت ۱8 فعال است.
ارائهگواهیسپردهسکه ���

اقدام بعدی بانک مرکزی ک��ه رئیس کل از آن رونمایی 
کرد طرح ویژه بانک مرکزی برای انتش��ار گواهی س��که 
به��ار آزادی » بود به گفته صال��ح آبادی رئیس کل بانک 
مرک��زی این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررس��ید 6 
ماهه، در بورس منتشر خواهد شد.قیمت تسویه اوراق سکه 
بهار آزادی، قیمت روز سکه و معامالت ثانویه آن در بورس 
امکان پذیر است. بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که 
می تواند به اش��خاص حقیقی به فروش برسد و به تعادل 
بازار کمک کند.به گفته نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران اعالم قیمت اوراق در بورس از یکس��و و 
کنترل نرخ ارز در بازار از سوی دیگر، قطعاً تأثیر مثبتی بر 
قیمت سکه در بازار خواهد داشت و پیش بینی می شود اگر 
با قیمتی پایین تر از قیمت سکه در بازار عرضه شود، قیمت 
سکه در بازار را هم کاهش خواهد داد و به ثبات آن منجر 
می ش��ود.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح کرد: 
چنانچه بتوانند با مناس��ب اعالم کردن قیمت اوراق سکه 

در بورس، روند عرضه را پیش ببرند و همچنین در بخش 
کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ ارز کنترل و 
مدیریت شود، روند ثبات و کاهش قیمت سکه در بازار در 

هفته های پیش رو پیش بینی می شود
ضربسکهباهمکاریبخشخصوصی ���

گام بعدی بانک مرکزی »تولید سکه از طالی آب شده«، 
آن ه��م ب��ا همکاری بخ��ش خصوص و نظ��ارت بانک 
مرکزی بود.رئیس کل بانک مرکزی می گوید: »باتوجه به 
حباب موجود و تقاضای فعاالن بخش خصوصی از بانک 
مرکزی، مقرر ش��د طالی آب شده ارائه و سپس به سکه 
تبدیل و در بازار عرضه ش��ود. این موضوع تحت نظارت 
بانک مرکزی خواهد بود و البته توس��ط بخش خصوصی 
می توان��د این کار انجام ش��ود.«به اعتق��اد صاحب نظران 
تصمیمات دوگانه سیاس��ت گذار پولی ازیک طرف عرضه 
س��که را افزایش می دهد و از س��وی دیگر با ارائه گواهی 
س��که، تقاضا برای س��که فیزیکی را می کاهد که هر دو 
ای��ن موارد به مدیریت تقاضا و فروکش کردن تب تقاضا 

کمک خواهد کرد.
حذفمالیاتبرسودسپردهاشخاصحقوقیازبودجه ���

۱۴۰۱
ع��الوه بر این رئیس کل بانک مرک��زی از برنامه دولت 
برای »حذف مالیات بر س��ود س��پرده اشخاص حقوقی 
از بودج��ه ۱۴۰۱« خبر داده که می توان��د انگیزه خروج 
پول ه��ای بزرگ از حس��اب های بانک��ی را خنثی کند.

تصمیمی که ماحصل جلس��ه معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، و رئیس 
کل بانک مرکزی بود، براس��اس این مصوبه مقرر ش��د 
ب��ا توجه به آث��ار این تصمیم در افزای��ش هزینه تجهیز 
منابع و سود سپرده ها در شبکه بانکی، الیحه پیشنهادی 
دول��ت مبنی بر اصالح این قانون با همکاری مجلس به 
طور ویژه پیگیری ش��ود.اخیراً الیحه ای از س��وی دولت 
به مجلس ارائه کرده که قرار اس��ت در صورت تصویب 
مجلس مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی لغو شود. 
ب��ه این ترتیب دولت قصد دارد از ظرفیت درآمد مالیاتی 
ناش��ی از سود سپرده اش��خاص حقوقی که بیش از ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود صرف نظر کند.طبق 
بن��د )ر( تبصره )6( قانون بودجه ۱۴۰۱، س��ود حاصل از 
سپرده های بانکی همه ی اشخاص حقوقی بجز صندوق 
توس��عه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی 
ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی 

ح��وادث طبیعی س��اختمان، صن��دوق بیمه محصوالت 
کش��اورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین 
خس��ارت های بدنی، از پرداخت مالیات معاف شده اند.در 
ع��وض، این بند قانون بودجه با اس��تناد به بند )۲( ماده 
۱۴۵ قانون مالیات های مس��تقیم، بیان می کند که تمام 
اشخاص حقوقی باید بخشی از سود سپرده های خود در 
بانک ها را به عن��وان مالیات به دولت بپردازند.این اقدام 
از یک س��و موجب خروج پول از حس��اب های بانکی و 
کاهش قدرت خلق پول بانک ها ش��ده و از سوی دیگر، 
موجب هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای دیگر 

همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
دیپلماسیاقتصادی ���

دیدار رؤسای بانک مرکزی ایران و عمان دیگر اقدام بانک 
مرکزی در روز پایانی هفته گذشته بود دیداری که هرچند 
دو رئیس کل در مصاحبه رسمی تنها به بیان کلیات اکتفا 
کردند اما فعالن بازار ارز آنچه که باید از هدف این دیدار را 
بدانند بخوبی درك کردند.روایت خبرگزاری فارس از این 
دیدار به این شرح بود: »سفر رئیس بانک مرکزی عمان به 
ایران، موضوع برگرداندن پول های بلوکه شده ایران در کره 
جنوبی مط��رح و در این باره مذاکراتی بین طرفین انجام 
ش��د.«پیش از این عنوان ش��ده بود که احتمااًل 7 میلیارد 
دالر ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی 
عمان واریز خواهد ش��د.رئیس کل بانک مرکزی ایران با 
اشاره به سابقه همکاری بانکی ایران و عمان نیز گفته بود: 
آخرین نمونه این همکاری ها سال گذشته بود که بیش از 
۵۰۰ میلی��ون دالر از وجوه جمهوری اس��المی ایران که 
بیش از ۵۰ سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول 
مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان وصول ش��د و 
اینگون��ه همکاری ها ادامه دارد.فارس همچنین به نقل از 
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: »به محض دریافت این 

پول، اطالع رسانی در این باره انجام خواهد شد.«
مسیرصحیحقطاراقتصادکشور ���

نگاهی به مجموعه اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
نشان می دهد که قطار اقتصاد کشور در شرایط تحریمی 
ریل گذاری درستی شده است قطاری که در حال حرکت 
است و دست اندازهای ایجاد شده ناشی از تحوالت سیاسی 
و فشارهای بین المللی ممکن است مسیر را ناهموار سازد 
اما حرکت پیشرفت کشور را متوقف نخواهد کرد و حرکت 
قطار اقتصاد در حین ریل گذاری جدید مسیری روبه جلو 
را طی می کند.نگاهی به امار و ارقام ارائه ش��ده از س��وی 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز مورد نیاز 
برای واردات کاالهای اساسی و نهاده های تولیدی نشان 
می دهد که از ابتدای س��ال تا روز چهارش��نبه ۱۱ آبان ماه 
حدود ۲6.۵ میلیارد دالر در سامانه نیما معامله انجام شده 
اس��ت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67 درصد در 
س��امانه یاد ش��ده در عرضه ها و معامالت رش��د داشتیم. 
همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی 
یاد شده معادل ۳8.۵ میلیارد دالر بوده است که نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.ضمن 
اینک��ه در حال حاضر، در س��امانه نیما عرضه ها به مراتب 
بیش از تقاضاست همچنین در معامالت اسکناس دالر نیز 
حجم معامالت از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱.۵ میلیارد 
دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ 
درصد رش��د کرده اس��ت؛ بنابراین از نظر عرضه وضعیت 
مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود 

ندارد.

رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی با بی��ان اینکه تحقق 
درآمده��ای مالیات��ی ب��ا اولویت  دهی مب��ارزه با فرار 
مالیاتی و شناس��ایی مودیان جدیدامکان پذیر اس��ت، 
گفت: اج��رای قانون پایانه های فروش��گاهی تجربه 
جدیدی است که در داخل کشور پایه ریزی شده است.
به گزارش تس��نیم، داود منظور، رئیس کل س��ازمان 
امور مالیاتی کش��ور با اش��اره به اج��رای قانون پایانه  
های فروش��گاهی و س��امانه مودیان افزود: بر اساس 
رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور توانسته ایم 
با استفاده از برخورد با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان 

جدید نس��بت به سال گذش��ته درآمد بیشتری از این 
محل وصول کنیم.منظور خاطرنشان کرد: در موضوع 
وصول مالیات قاعدتًا براساس چهارچوب های قانون 
بودجه، قان��ون مالیات های مس��تقیم وقانون مالیات 
برارزش افزوده عمل می کنیم و این بدان معناس��ت 
که در بحث وصول نم��ی توانیم فراتر از قانون عمل 
کنیم واین در حالی است که میزان وصول مالیات در 
قانون بودجه براساس ظرفیت های تولید ملی وارزش 
افزوده در اس��تانها متفاوت است.وی هم چنین افزود: 
استان اصفهان، دومین استان در وصول مالیات است 

که در ۱۵ س��ال گذشته این نس��بت حفظ شده است 
و ب��رای تحقق کامل قانون پایانه های فروش��گاهی 
و ب��ا توج��ه به گس��تردگی فعاالن اقتص��ادی جهت 
اجرای قانون مذکور الیحه ای را به دولت پیش��نهاد 
داده ای��م که به س��ازمان مالیاتی اجازه داده ش��ود تا 
اج��رای این قانون به صورت تدریجی تا پایان س��ال 
آینده انجام ش��ود و دولت انتظار دارد که بتوانیم سهم 
بیش��تری از بودجه را از محل مالی��ات وصول کنیم.
رییس س��ازمان امور مالیاتی در ادام��ه، اجرای قانون 
پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان را تجربه 

جدیدی دانس��ت که در داخل کش��ور پایه ریزی شده 
اس��ت و گفت: باید بتوانیم ارتباط نزدیک با مودیان را 
حفظ کنیم و در راس��تای تسهیل امور مودیان از هیچ 
کوشش��ی دریغ نکنیم، مراجعات مودیان به ادارات را 
کمتر و رضایت حداکثری آنان را جلب نماییم.منظور 
تاکی��د کرد: در بخش تولید بای��د در جهت رفع موانع 
تولید و مش��کالت مالیاتی تولیدکنندگان تالش کرد، 
زیرا مودیان مالیاتی، ولی نعمت کشور هستند و تکریم 
مودی��ان مالیاتی را به عنوان یکی از مهم ترین اصول 

سازمان مالیاتی مد نظر داریم.

تحقق درآمدهای مالیاتی با شناسایی مودیان جدید
جلوگیری از فرار مالیاتی اولویت است 

ساز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار 
را به برخی از افراد و دس��تگاه ها داد که نفت 
بفروش��ند، اما ایران باری این تجریه ناکام را 
به دوش کشیده است.حاال باید منتظر بابک 
زنجانی های دیگری باشیم؟به گزارش مهر، 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار 
را به برخی از افراد و دس��تگاه ها داد که نفت 
بفروشند، اما این موضوع برای اولین بار اتفاق 

نیفتاد و در دولت های گذشته ما شاهد چنین 
تجربه های نا کام��ی بوده ایم؛ انگار تاریخ در 
حال تکرار است.در الیحه بودجه سال جاری 
در تعریف چگونگی فروش نفت اینگونه آمده 
بود؛ »از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت 
به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی 
به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های 
اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط 

وزارت نفت و بر اس��اس قیمت روز صادراتی 
شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند 
)ب( تبص��ره )۱( این قانون اقدام نماید.« اما 
آیا چنین اقدامی آن هم در شرایط تحریمی 
ما فس��اد زا نیس��ت؟ چرا که بابک زنجانی 
مصداق روش��نی از چنین اقدامی است زیرا 
ک��ه منابع اعظم حاصل از فروش نفت ایران 
هیچ گاه به کش��ور باز نگش��ت و در عوض 

گفته ش��د معادل ریالی این منابع در کش��ور 
خرج شده اس��ت.البته پیشتر از قانونی شدن 
فروش نفت به اشخاص برخی از کارشناسان 
نس��بت به این موضوع هش��دار داده بودند، 
محمد حسین عادلی دبیر کل سابق جی ئی 
س��ی اف در رابطه با چنین اقدامی گفته بود: 
»ابتدا باید سازکارهای قابل قبول را در زمینه 
فروش نفت ب��ه کار ببندی��م. آنچه پیش تر 

اتف��اق افتاد، در واقع ف��روش نفت به برخی 
اشخاص بود. آن کار نه تنها موفق نبود، بلکه 
با فساد توأم ش��د. ما نهایتاً می خواهیم نفت 
را به مصرف کننده ها بفروش��یم و پول آن به 
جی��ب مردم برود. باید مکانیزمی را عملیاتی 
کنی��م که اطمینان ده��د از این طرف، نفت 
فروش می رود و از دیگر س��و درآمد آن عاید 

کشور می شود.
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شهرستان

امضای تفاهم نامه همکاری معدن 
کاری سبز و فوالد 

به گ��زارش خبرنگار روابط عمومی ش��رکت 
فوالد خوزستان، س��ازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( تفاهم 
نامه»دستیابی به دانش فنی تولید فوالد سبز« 
در کشور را با در نظر گرفتن پارامترهای فنی 
و اقتص��ادی فی ما بین ش��رکت های مهم 

فوالدی به امضا رساند. 
 این همکاری در زمینه پروژه امکان س��نجی 
تولی��د فوالد س��بز در قالب ی��ک تفاهم نامه 
بین ایمیدرو، ش��رکت های ملی فوالد ایران، 
بین المللی مهندسی ایران)ایریتک(، ایراسکو، 
ف��والد مبارکه و فوالد خوزس��تان، ش��رکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، ش��رکت معدنی و 
صنعتی گل گهر و سنگ آهن گهر زمین تهیه 
شده اس��ت که نقش هر یک از شرکت های 
یادشده را در این پروژه کالن ملی مشخص 

می کند.
  کارنامه درخشان شرکت فوالد خوزستان در 

حوزه محیط زیست
 توجه به محیط  زیس��ت یکی از مؤلفه های 
مهم تولید و توس��عه پایدار اس��ت و شرکت 
ف��والد خوزس��تان در جهت حف��ظ و بهبود 
محیط زیس��ت تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان 
برای اج��رای پ��روژه های محیط زیس��تی 

تخصیص داده است.
 ش��رکت فوالد خوزس��تان در س��ال گذشته 
پنج پروژه زیس��ت محیطی ب��ا هزینه بالغ بر 
۹۵۱ میلی��ارد ری��ال را تکمیل کرده اس��ت. 
محوطه سازی اس��کرین هفت، اجرای شبکه 
پاکس��ازی واحدهای گندله س��ازی ش��ماره 
ی��ک و دو، نصب غبارگی��ر ۰۴-۲۰ در واحد 
مواد رس��انی، تامی��ن دو دس��تگاه ماش��ین 
زنبیل ک��ش در بخش فوالدس��ازی و نصب 
سیس��تم مه پاش در خروجی مخزن روزانه  و 
تاوره��ای یک و دو واحد احیای ش��ماره دو، 
پنج پروژه ای بودند که با هدف کاهش انتشار 
غبار و حفظ محیط زیست در فوالد خوزستان 

به اجرا درآمدند. 
 ع��الوه ب��ر پروژه��ای اتمام یافته ش��رکت 
فوالدخوزس��تان در ح��ال حاض��ر ۲۴ پروژه 
زیست محیطی دیگر با هزینه بالغ بر ۱۲۳۰۰ 
میلی��ارد ریال در دس��ت اجرا می باش��ند که 
از ای��ن تعداد ۱۲ پروژه تا پایان س��ال جاری 

تکمیل می گردند.
 طرح توس��عه فضای س��بز ۲۴ هکتاری در 
محدوده ضلع ش��رقی منازل سازمانی نیز در 
دست اقدام بوده که تا پایان سال گذشته ۲۱ 
هکتار آن به همراه احداث شبکه آبیاری قطره 
ای تکمیل گردید. با منظور داشتن این پروژه، 
در حال حاضر مساحت کل فضای سبز فوالد 
خوزس��تان بالغ بر ۵۲۱ هکتار اس��ت که این 
میزان پنج برابر الزامات قانونی شرکت است.

گردهمایی شوراهای فرهنگ عمومی 
استان خوزستان برگزار شد

به مناسبت ۱۴ آبان ماه روز فرهنگ عمومی، 
گردهمای��ی ش��وراهای فرهن��گ عموم��ی 
خوزس��تان با حضور هیأت رییسه شوراهای 
فرهنگ عمومی شهرستان ها در دفتر نماینده 

ولی فقیه در استان برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی خوزس��تان، گردهمای��ی 
ش��وراهای فرهنگ عمومی استان خوزستان 
با حضور هیأت رییس��ه ش��وراهای فرهنگ 
عمومی شهرس��تان ها در دفتر نماینده ولی 

فقیه در خوزستان برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت حجت االسالم رضا 
کاله کج، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان 
ضمن تسلیت رحلت کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه )س( و گرامی داش��ت ۱۴ آبان روز 
فرهن��گ عمومی، بر نق��ش کلیدی مبحث 
فرهنگ تأکید نم��وده و نام گذاری روزی به 
نام فرهنگ عمومی و نشستی که به  همین 
مناس��بت با حضور هیأت رییس��ه شوراهای 
فرهنگ عمومی استان و شهرستان ها برگزار 
شده را فرصتی برای بازخوانی پرونده فرهنگ 
عمومی جامعه و رسالت مسوولین امر در این 

زمینه دانست. 
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
تشکیل شورای فرهنگ عمومی را از ابداعات 
جمه��وری  ریاس��ت  دوران  یادگاره��ای  و 
مقام معظم رهبری دانس��ت و افزود: ایشان 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی را با توجه به 
ماهیت قرارگاهی و وظایف سنگین آن برای 
اجتماعی کردن موضوع��ات فرهنگی کافی 
نمی دیدند لذا امر به ایجاد ش��ورای فرهنگ 

عمومی دادند.

5 هزار دانش آموز داراي معلولیت 
در استان خراسان رضوي تحت پوشش 

بهزیستي هستند
مش��هد مق��دس س��میرا رحمتی-مع��اون 
توانبخشي بهزیستي استان خراسان رضوي 
به مناس��بت روز دانش آم��وز در گفت وگو با 
رواب��ط عمومي گفت: ۲۰ ه��زار نفر از افراد 
داراي معلولی��ت تحت پوش��ش بهزیس��تي 
خراسان رضوي در س��ن 6 تا ۱8 سال قرار 
دارند ک��ه از این تع��داد ۵۰۵۵ نف��ر از آنها 

دانش آموز مي باشند. 
حمیدرض��ا علیزاده رضای��ي ضمن تاکید بر 
اینکه انتظ��ار مي رود نهاده��اي مختلف به 
مناس��بت روز دانش آموز نی��م نگاهي نیز به 
مس��ائل و مش��کالت دانش آم��وزان داراي 
معلولیت بیندازند، گفت: دانش آموزان داراي 
معلولیت با محرومیت ه��ا و محدودیت های 
متعددي مواجه هستند که تحصیل را براي 
آنها بس��یار دشوار مي سازد و در برخي موارد 

باعث بازماندگي آنها از تحصیل مي شود.
وي درخص��وص برخ��ي از مش��کالتی که 
ای��ن دانش آم��وزان ب��ا آن مواجه هس��تند، 
گفت: نگرش هاي منف��ي موجود در جامعه 
نس��بت به معلولین و حتي خانواده ها یکي از 
آزاردهنده ترین و بزرگ ترین مشکالت افراد 
داراي معلولیت است، بدین صورت که گاهي 
خانواده از کودك خود قطع امید مي کند مثال 
گمان مي کند که فرزند او که داراي معلولیت 
جسمي اس��ت هیچ آینده اي نخواهد داشت. 
گاهی نیز کودك در مدرسه مورد تمسخر و 
استهزاء همکالسي ها قرار مي گیرد و اعتماد 

به نفس خود را از دست مي دهد. 
معاون توانبخشي بهزیستي خراسان رضوي 
افزود: فقدان امکانات و عدم مناسب س��ازی 
محیط در برخی مدارس دس��ترس پذیري را 
براي افراد داراي معلولیت دش��وار مي سازد. 
مش��کالت ایاب و ذه��اب مخصوصا بدلیل 
محدود بودن مدارس اس��تثنایی یکي دیگر 
از مش��کالت ای��ن افراد اس��ت زی��را فقط 
مراکز شهرس��تان ها دارای مدارس استثنائی 
می باش��ند. این مش��کل برای دانش آموزان 
روستائی داراي معلولیت از مهم ترین دالیل 
بازماندگ��ی آنها از تحصیل اس��ت. علیزاده 
درخصوص خدمات بهزیستی به دانش آموزان 
دارای معلولیت گفت: پرداخت کمک هزینه 
تحصیلی، کمک هزینه ایاب و ذهاب در کنار 
پرداخت مستمری، لوازم توانبخشی، کمک 
هزینه های توانپزشکی و درمان از مجموعه 
خدمات قاب��ل ارائه به دانش آم��وزان دارای 
معلولیت تحت پوش��ش بهزیستی می باشد 
ک��ه با هدف کمک به اقتص��اد خانواده های 
نیازمند ارائه می گردد. با توجه به مش��کالت 
اقتص��ادی موج��ود و تورم حاک��م، خدمات 
ارائه شده توس��ط معاونت توانبخشی عموما 
تکافوی نیازهای معلولین نمی باشد لذا حوزه 
مش��ارکت های مردمی بهزیس��تی خراسان 
رضوی نیز با توزیع سالیانه بیش از سه هزار 
کوله پش��تی و بسته لوازم التحریر در مناطق 
محروم مکمل خدمات این حوزه می باشد.  

وی افزود: یکی از اقداماتی که به منظور بهبود 
شرایِط محیط تحصیل برای این دانش آموزان 
انجام می گی��رد، پیگیری و نظارت بررعایت 
استاندارهای مناسب سازی مدارس نوساز با 
هماهنگی س��ازمان نوس��ازی مدارس است 
که بازدیدهای دوره ای آن توس��ط بهزیستی 
انجام می گیرد. به همین منظور گزارشاتی در 
جلسات ستاد مناسب سازی استان که برخی 
از مدیران دس��تگاه های اجرائ��ی نیز در این 

جلسات حضور دارند، ارائه می گردد.

دیدار مدیر مخابرات استان گلستان با 
فرماندارشهرستان گالیکش 

مدی��ر مخابرات منطقه گلس��تان با فرماندار 
گالیک��ش دی��دار ک��رد . دکت��ر غالمعل��ی 
شهمرادی صبح امروز با آقای جوان فرماندار 

شهرستان گالیکش دیدار وگفتگو کرد .
در این دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان 
، هم��کاری و حمایت فرماندار شهرس��تان 
گالیکش  با مخابرات در زمینه های مختلف 
تقدیر و تش��کر کرد. وی در خصوص نحوه 
پیش��رفت پروژه س��ایت همراه اول درکریم 
آباد گفت : فوندانس��یون ودکل نصب ش��ده 
و ب��ه محض تأمی��ن تجهی��زات باقیمانده 
، س��ایت آماده به��ره برداری خواهد ش��د . 
دکت��ر غالمعل��ی ش��همرادی در خصوص 
توس��عه مخاب��رات در شهرس��تان گالیکش 
خواس��تار صدور مجوزهای الزم از س��وی 
دس��تگاههای اجرایی و همکاری بیشتر آنها 
با مخابرات ش��د و از فرماندار این شهرستان 
خواس��ت تا با تاکید به دستگاههای اجرایی 
در راستای توس��عه مخابرات کمک نمایند. 
در این دیدار آق��ای جوان ضمن قدردانی از 
تالشهای مخابرات در شهرستان گالیکش و 
اقدامات انجام شده در راستای ارتباط رسانی 
از پیگیری های انجام شده وتامین مطالبات 
مخابراتی مردم  در روس��تاهای سرچش��مه 
ومحمود آباد تش��کر و بر راه اندازی سریعتر 
سایت همراه اول کریم آباد و توسعه خیابان 

۳۰ متری وشهرك بسیجیان تاکید کرد .

اخبار

س��ید احمد موس��وی، مدیرعامل شرکت 
توزی��ع ب��رق اس��تان گلس��تان در پیامی 
فرارس��یدن یوم اهلل ۱۳ آب��ان »روز ملی 
مب��ارزه با اس��تکبار جهان��ی« را تبریک 

گفت.
موس��وی  در متن این پیام، سیزدهم آبان 
م��اه را ی��ادآور رویدادهای بس��یار مهم، 
تاریخی و سرنوشت ساز برای ملت ایران 

در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار خواند.

متن پیام به شرح زیر است:
۱۳ آبان، روزی است که حوادث بزرگ و 
سرنوشت سازی از تاریخ ملت ایران در آن 
به ثبت رس��یده؛ از تبعید امام خمینی)ره( 
به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، واقعه کشتار 
جمعی دانش آم��وزان تهرانی در ۱۳ آبان 
۱۳۵7 و تس��خیر النه جاسوس��ی در ۱۳ 
آب��ان ۱۳۵8 که امام خمین��ی)ره( از این 
اتفاقات به عنوان انق��الب دوم نام بردند؛ 

که به عنوان س��ه حادثه مه��م در تقویم 
تاریخ کشورمان نقش بسته است.

فداکاری ها و از خودگذشتگی  های جوانان 
و دانش آموزان، نه تنها در پیروزی انقالب 
اسالمی و شکل گیری آن نقش بسزایی 
داشته که در تثبیت و تداوم آن نیز دارای 
نقش محوری بوده است، این جوانان پس 
از انقالب  در ط��ول جنگ تحمیلی برای 
دفاع  از کیان اس��الم جنگیدند و هزاران 

ش��هید، مفقود االثر، جانب��از و آزاده را در 
این راه تقدیم دفاع از وطن کردند.

خان��واده والیی و ارزش مدار صنعت برق 
استان گلس��تان مثل همیشه دوشادوش  
مردم فهیم و قدرش��ناس ایران اس��المی 
در محکومیت توطئه های ش��وم استکبار 
جهانی در این راهپیمایی بزرگ ش��رکت 
نم��وده اس��ت و ب��رگ زرین��ی در تاریخ 
مجاه��دت های ملت غی��ور ایران اضافه 

نمود.
لذا بر خود الزم دانس��ته ای��ن روز بزرگ 
را که تبل��ور بینش، آگاهی و پیش��گامی 
دانش آموزان در عرصه  مبارزه با اس��تکبار 

و بیدارگری است، تبریک گویم

پیام مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان به مناسبت 1۳ آبان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان

زون تخصصی صنایع چاپ باعث رشد چشمگیر این صنعت در خراسان رضوی شد
مش��هد مق��دس س��میرا رحمتی-مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرکهای صنعت��ی خراس��ان رض��وی  گف��ت : زون 
تخصصی چاپ و نش��ر در شهرك صنعتی توس)مشهد( 
باعث رشد چشمگیر این صنعت  در استان خراسان رضوی 
در راستای حرکت بس��وی دانش بنیانی و ایجاد اشتغال 
پایدار این تولیدات ش��ده است. جعفر فرشچی طوسی در 
بیس��ت و دومین آئین بزرگداشت روز ملی چاپ استان و 
تجلیل از زحمتکشان این صنعت ، افزود : زون تخصصی 
چاپ و نش��ر در شهرك صنعتی توس )مشهد( در فضای 
کارگاهی  به وس��عت ۱8 هکتار  و ۱۳7 واحد به صاحبان 
صنعت چاپ واگذار شده است که از این میان ۵۰ درصد 
از آن��ان اکنون در این مجموعه مش��غول فعالیت بوده و 
مابقی در حال س��اخت و ساز هستند.  وی در ادامه اظهار 
داش��ت : استقرار و ساماندهی  و متمرکز بودن واحدهاي 
چاپ و صنایع وابسته با آن در این مکان مشخص باعث 
ش��ده اس��ت که از پراکندگی آنها جلوگیری بعمل آید و 
هم مشتریان داخل اس��تان و چه خارج استان بتوانند به 
راحتی با ایش��ان ارتباط برقرار نمایند  فرش��چی یکی از 
نق��اط عطف کارنام��ه صنعت چاپ اس��تان را ایجاد این 
زون تخصصی در ش��هرك صنعتی توس مشهد دانست 

و عن��وان کرد :  با یک برنام��ه ریزی و مدیریت صحیح 
سفارش��ات و کارهای مربوط به حوزه چاپ و نش��ر بین 
واحدهاي مس��تقر در ش��هرك بصورت عادالنه تقس��یم 
شود و ضمن استفاده از ظرفیت های همدیگر در تکمیل 
سفارش��ات داخلی و خارجی به همدیگر یاری برسانند و 

باعث افزایش صادرات تولیدات چاپی و صنایع مرتبط به 
کشورهای منطقه باش��ند. مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی خراس��ان رضوی با اش��اره به اینکه صنعت چاپ 
و نش��ر جزء صنایع مطرح در اس��تان خراسان رضوی و 
کشور میباشد ، خاطر نشان کرد : به حوزه چاپ و نشر و 

حوزه های مرتبط به آن اعم از بسته بندی و .... به عنوان 
صنعت نگاه کنیم قطعا همانند دیگر صنایع می تواند ضمن 
اینکه خدمات به داخل ارائه می کند با اخذ سفارش��ات از 
بازارهای بین المللی در رونق اقتصادی کشور سهیم باشد.   
وی با بیان اینکه اکنون زیرس��اخت امکانات مختلف در 
زون تخصصی چاپ ش��هرك توس فراهم ش��ده است، 
توضی��ح داد: این زیرس��اخت ها ش��امل آب ، برق ، گاز ، 
فاضالب ، راههای دسترسی و فیبر نوری وغیره را برای 
دسترس��ی بهتر و مناسب تر چاپخانه داران در این شهرك 
صنعتی تامین ش��ده است. فرشچی طوس��ی در انتهای 
ضمن قدردانی از زحمات پیشکسوتان عرصه چاپ و نشر 
؛ بیان نمود : رویدادهائی که در این حوزه برگزار می شود 
مانند همین نمایشگاه صنعت چاپ و صنایع وابسته ، باید 
متولیان و مسئوالن  استانی و کشوری را ترغیب نماید تا 
حمایت های معنوی و مادی از این صنعت مهم و اثر گذار 
فرهنگی را داش��ته باشند و با ایجاد یک فضای بزرگتر و 
طراحی مناسب با استانداردهای بین المللی جهت تجمیع  
کلیه واحدهاي حوزه صنعت چاپ و نشر و صنایع مرتبط 
و جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی  برنامه ریزی و 

اقدام الزم را به عمل آورند .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اعالم کرد :

تحریم و اغتشاش دو لبه یک قیچی هستند
امام جمعه تبریز؛

امام جمعه تبری��ز با بیان اینکه آمریکا برای 
نگه داش��تن شیرازه فش��ارهای همه جانبه 
خود، به اقدامات براندازانه هچنین اس��تمرار 
فش��ارهای تحریمی عمل می کن��د، گفت: 
همه این کارها به این خاطر است تا انقالب 
اسالمی را برای دست کشیدن از استراتژی 

منطقه ای خود  وادار کند.
به گ��زارش ملیحه عبدالعل��ی زاده خبرنگار 
م��ا از تبریز، حجت االس��الم والمس��لمین 
سیدمحمدعلی آل هاش��م، اظهار کرد: رهبر 
فرزان��ه انقالب در دیدار ب��ا دانش آموزان به 
یک نکته مهم اش��اره کردند و فرمودند که 
اتفاق��ات اخیر جنگ ترکیبی ب��ود نه صرفا 

اغتشاشات خیابانی. 
وی با بیان اینکه آمریکا برای نگه داش��تن 
ش��یرازه فش��ارهای هم��ه جانبه خ��ود هم 
ب��ه اقدام��ات براندازانه خود و هم اس��تمرار 
فشارهای تحریمی خود عمل می کند، گفت: 
همه این کارها به این خاطر است تا انقالب 
اسالمی را برای دست کشیدن  از استراتژی 

منطقه ای خود  وادار کند. 
امام جمعه تبریز ادامه داد: نگه داشتن چاقوی 
دو لبه که هم براندازی در دس��تور کار قرار 
گیرد و هم فشار و تحریم برای امتیازگیری 
در موضوع برجام از اهداف اصلی اس��تکبار 

جهانی است. 
وی خاطرنش��ان کرد: اسناد و مواردی  برای 
اختصاص بودجه ۵۳ میلی��ون دالری برای 
راه اندازی رسانه تصویری و شکل گیری یک 
جنگ ترکیبی در ایران توس��ط آمریکا افشا 

شده است.  
اغتشاشاتامکاناصالحوروزآمدسازی ���

رامیگیرد
خطیب جمعه تبریز با اشاره بر ایجاد ناآرامی 
و اغتش��اش توس��ط آمریکا در ایران گفت: 
سیستم سیاسی پویا امکان و ظرفیت گفتگو 
دارد و الزمه آن آرامش اس��ت و اغتشاشات 
امکان اصالح و روزآمدس��ازی را می گیرد و 
ناآرامی و اغتش��اش قتل��گاه حرکت به جلو 
است.  نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: 

البته اتفاقات مبارکی در برخی دانشگاه های 
استان شکل گرفته اس��ت و دانشجویان به 
ضرورت گفتگو رسیده اند که متاسفانه اگر ما 
سر وقت به تذکرات رهبری توجه می کردیم 

امروز این مشکالت را نداشتیم. 
وی ادامه داد: همه با خیانت های آمریکا آشنا 
هستید که چه حمایت هایی در اول انقالب از 

گروه های تجزیه طلب انجام داد. 
امام جمعه تبریز توضیح داد: در کودتای نوژه 
همدان حمایت از تروریست  کردند، ۱7 هزار 
ش��هید ترور داریم،  از صدام وحشی حمایت 
کردند، هواپیمای مان را ساقط کردند و ملت 
را تحری��م کردند و ش��دیدترین تحریم ها را 
انج��ام دادند از آش��وبگران حمایت کردند و  
سردار دل ها را به ش��هادت رسانده و به آن 
افتخ��ار کردند؛ میلیون ها دالر اموال ملت ما 

را حبس کردند. 
وی افزود: همه ما خیانت و  جنایت و خباثت 
آمریکا علیه خودمان را می دانیم و این مبارزه 
نه تنها از سال ۵8 بلکه از ۲8 مرداد سال ۳۲ 

است که دشمنی با ما کردند. 
نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد:  امروز 
مدیر و مس��وول خدمت صادقانه  و جهادی 
ب��رای مردم  را در پی��ش بگیرند و در حوزه 
مسووالن صرفا شعار کفایت نمی کند، شان 

مسوول حمایت است.
امام جمعه تبریز تاکید کرد: ای کس��انی که 
شعارهای انحرافی می دهید، بیایید مصال را 
ببینید، این راهپیمای��ی تبریزی ها را ببینید، 
حض��ور دانش آم��وزان را دیدی��د؟ خجالت 

کشیدید؟
وی گفت: آذربایجان همیشه عالج واقعه را 
قب��ل از وقوع انجام می دهد. تعداد کثیری از 
اقشار مردم را ببینید، همه در خدمت انقالب 
و نظام و با همان ش��عار همیش��گی خود » 
بیز اولماغا حاضیریخ، خامنه ای س��ربازییخ« 

پیش می رود. 
آل هاشم گفت: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار 
جهانی و بیانگر سه واقعه مهم است؛ در سال 
۱۳۴۳ رژیم طاغوت امام را بعد از سخنرانی 

مع��روف به ترکی��ه تبعید ک��رد و این نکته 
عطفی برای انقالب اس��المی شد زیرا امام 
بعد از ۱۴ سال تبعید مبانی والیت فقیه برای 
اولین بار در تاریخ فقه شیعی به صورت فقه 

عملی پایه گذار کردند. 
وی ادام��ه داد: در ۱۳ آب��ان ۱۳۵7 رژی��م 
ستمش��اهی، دانش آموزان را ب��ا گلوله مورد 
ه��دف قرار دادن��د و ۱۳ آب��ان ۵8 نیز نماد 
شکس��تن آمریکا بود زیرا دانش��جویان پیرو 
خط ام��ام در اقدامی خودج��وش و انقالبی 
النه جاسوسی و مرکز فتنه آفرینی آمریکا را 

تسخیر کردند و انقالب دوم شد.

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: سود هر سهم شرکت پاالیش نقت 
اصفهان در 6 ماه نخس��ت امسال نسبت 

به مدت مشابه س��ال گذشته ۳۵7 درصد 
افزایش یافت. به گ��زارش روابط عمومی 
و بین الملل شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
محسن قدیری با بیان اینکه سود هر سهم 
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان در 6 ماه 
نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته ۳۵7 درصد رشد داشته است، اظهار 
داشت: این افزایش سود به دلیل وجود چند 
عام��ل اتفاق افتاده اس��ت که اصلی ترین 
آنها شاخص کرك اس��پرد )شاخص مابه 
التف��اوت ن��رخ نف��ت خ��ام و فرآوردهها( 
اس��ت. وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه 

علیرغ��م  افزایش یکنواخت نرخ خوراك و 
فرآوردههای نفتی شرکت های پاالیشی و 
نفتی، پاالیشگاه اصفهان به واسطه تغییر 
نگ��رش هیئت مدی��ره و مدیرعامل فعلی 
در تصمیمات استراتژیک شرکت به ویژه 
افزای��ش امید در پرس��نل و افزایش حس 
تعلق خاطر در آنها و احساس امنیت شغلی 
بیشتر و تغییر در نمودار سازمانی در قالب 
ش��رکت پتروپاالیش و اعمال کنترل های 
داخلی و ایج��اد ادارات جدید به این مهم 
دست یافتهایم. مدیرعامل شرکت پاالیش 
نف��ت اصفه��ان با بی��ان اینکه ش��رکت 

پاالیش نفت اصفه��ان بیش از۲۵ درصد 
سوخت کل کش��ور را تامین  میکند، ادامه 
داد: تولیدی بنزین یورو در سال های اخیر 
از افتخارات این شرکت در زمینه کاهش 
آلودگ��ی ناش��ی از مصرف س��وخت های 
فس��یلی در کالنشهرهایی مانند اصفهان، 
تهران و اراك است. وی گفت: همچنین 
راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل از مهر ماه 
س��ال جاری و کاهش گوگرد به کمتر از 
۱۰ppm و تولی��د گازوئی��ل یورو عالوه 
بر س��ودآوری چش��مگیر در 6 م��اه دوم 
س��ال به کاهش آالیندگی های جوی نیز 

کمک قابل توجهی خواهد داشت. قدیری 
ب��ا بیان اینک��ه از دیگر عوام��ل افزایش 
سودآوری ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
فرآورده هایی اس��ت که این شرکت برای 
واحدهای همج��وار تأمین میکن��د، ابراز 
داشت: س��نجش دقیق تر خوراك تزریق 
ش��ده به واحدهایی مانند نفت سپاهان و 
نفت جی در این زمینه تاثیر بسزایی داشته 
اس��ت. وی تصریح کرد: سود حسابرسی 
نشده پاالیشگاه اصفهان به ۲۰6 همت 
رس��یده اس��ت که در نوع خ��ود بی نظیر 

است

سود هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان ۳57 درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان

101 درصد درآمدهای مالیاتی اردبیل محقق شده است
مدیرکل امور مالیاتی اردبیل:

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: 
از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۰۱ 
درصد درآمدهای مالیاتی اس��تان اردبیل 

تحقق یافته است.
پروین حس��ینی به گزارش پایگاه خبری 
تایماز نی��وز ابراهی��م قلیزاده در جلس��ه 
س��تاد درآمد اس��تان اردبی��ل اظهار کرد: 
سیاست س��ازمان امور مالیاتی جداسازی 
حس��اب های اشخاص به صورت جاری و 
تجاری اس��ت تا امکان دریافت مالیات به 

شکل عادالنه فراهم آید.
وی تصریح کرد: اکثر واحدهای تولیدی، 
صنف��ی و صنعت��ی در اس��تان اردبیل و 
مؤدی��ان ب��ا خوداظهاری مالیاتی س��عی 
می کنند تا به موقع و به میزان تعیین شده 
مالیات خود را پرداخت کنند که قطعًا این 

همکاری می تواند به نفع توس��عه کشور و 
استان اردبیل باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: 
تالش ما بر این اس��ت تا با اعتماد بیشتر 
به مؤدیان مالیاتی به ویژه اصناف در کنار 
برنامه های ترغیبی و تش��ویقی، آنها را به 
پرداخ��ت مالیات به ش��کل خوداظهاری 

سوق دهیم.
قلیزاده اف��زود: با اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی که مقدمات آن آغاز شده و به 
شکل رسمی از س��ال آینده شاهد اجرای 
آن خواهی��م ب��ود، اطالع��ات مالیاتی به 
شکل ش��فاف ارائه شده و حتی اشخاص 
حقیقی و حقوقی نی��ز به صورت مطلوب 
و مناس��ب ب��ه پرداخ��ت مالی��ات راغب 
خواهند ش��د.وی مشارکت پنج وزارتخانه 

را در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
در  مالی��ات  پرداخ��ت  شفاف س��ازی  و 
مس��یر اجرای عدالت نس��بی یادآور ش��د 
و خاطرنش��ان کرد: با اج��رای این قانون 
بخش عظیمی از نارسایی های گذشته در 

این حوزه رفع خواهد شد.
قلی��زاده در بخ��ش دیگری از س��خنان 
خود اضافه ک��رد: اصول درآم��د مالیاتی 
در هف��ت ماه��ه امس��ال در مقایس��ه با 
س��ال گذشته ۱۵۳ درصد افزایش یافته و 
نس��بت به سهیه تعیین شده در مقایسه با 
سال گذش��ته نیز ۱۰۱ درصد رشد نشان 

می دهد.
وی ب��ه هدف گذاری های انجام ش��ده در 
پایه های  شناس��ایی ظرفیت های جدی��د 
مالیاتی را در کشور یادآور شد و بیان کرد: 

قرار اس��ت با دریاف��ت مالیات از صاحبان 
خودروهای گران قیمت و خانه های خالی 
بخشی از اهداف پرداخت عادالنه مالیات 

تحقق پیدا کند.
قلیزاده در ادامه س��خنان خود اظهار کرد: 
همراه��ی خود م��ردم و صاحب��ان منابع 
درآمدی به وصول بهتر و عادالنه مالیات 
کمک خواهد کرد و هدف گذاری ما نیز بر 
این مبنا اس��ت تا به منابع درآمدی کشور 

از این محل کمک کنیم.
وی اس��تان اردبیل را استان کمتر توسعه 
یافته با شاخصه توسعه کشاورزی معرفی 
ک��رد و گفت: در مقایس��ه با اس��تان های 
صنعتی، درآمد مالیاتی ما پایین است چرا 
که در بخش کش��اورزی عمده فعالیت ها 
معاف از مالیات بوده و این موضوع باید در 

بودجه ساالنه و ابالغ سهمیه های مالیاتی 
استان ها در نظر گرفته شود.

مدی��رکل ام��ور مالیات��ی اس��تان اردبیل 
تصریح ک��رد: پیمانکارانی که در اس��تان 
فعالیت می کنند باید مالیات حقوق، درآمد 
و س��ایر مالیات های خود را در این استان 
پرداخت کنند و به هیچ وجه انتقال آن به 

سایر استان ها منطقی به نظر نمی رسد.
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جامعه

دستگیری 4 متهم دیگر پرونده شهادت 
»آرمان علی وردی«

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دس��تگیری 
چهار متهم دیگر پرونده شهادت »آرمان علی 
وردی« خبر داد.سردار حسین رحیمی افزود: 
عوامل اصلی این جنایت ۱۵ نفر بودند که تا 
کنون ۹ نفر از این افراد شناسایی و بازداشت 
شده اند.وی تاکید کرد: اقدامات پلیسی برای 
دستگیری همه متهمان این جنایت هولناك 
و ظالمانه تا بازداشت آخرین نفر ادامه خواهد 
داش��ت.به گزارش ایرنا، شهید مدافع امنیت 
آرمان علی وردی طلبه ۲۱ س��اله  چهارم آبان 
در ناآرامی ه��ای محله اکباتان مورد ضرب و 
ش��تم ش��دید قرار گرفت و به شهادت رسید.
سردار رحیمی پنجشنبه ۱۲ آبان نیز با اشاره 
به دس��تگیری عامالن ش��هادت ش��هادت 
»آرم��ان عل��ی وردی«، گف��ت: پ��س اقدام 
وحشیانه و جنایتکارانه ای که روی شهید علی 
وردی در اکبات��ان انجام ش��د تیم های ویژه 
پلیس آگاهی ۱۵ نفر از عناصر اصلی جنایت 
را شناسایی کردند و پنج نفر از عوامل اصلی 
توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند 
و کار را دنبال می کنیم تا سایر افراد مرتبط با 
این پرونده را نیز دستگیر کنیم.وی ادامه داد: 
همزمان دستگاه قضایی نیز در حال بازجویی 
از این افراد هس��تند ت��ا در کمترین زمان به 
س��زای اعمال خود برسند. این متهمان همه 
مرد هس��تند و این افراد اعترافاتی نیز داشته 

اند.

ترك فعل دستگاه ها در زمینه حمایت از 
تولید به مراجع قضایی اعالم می شود

قائم مقام س��ازمان بازرسی کل کشور گفت: 
اگر دس��تگاهی ب��ه وظایف خ��ود در زمینه 
حمایت از تولید و س��رمایه گذاری عمل نکرد 
یا مرتکب کوتاهی و ترك فعل شد به مراجع 
قضای��ی معرفی می ش��ود.احمد رحمانیان در 
آیین تکری��م و معارفه رئیس دفتر حمایت از 
س��رمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی 
کل کش��ور با اش��اره به رویکرد حمایتی قوه 
قضایی��ه از س��رمایه گذاری و تولی��د افزود: 
بخش��ی از کار سازمان بازرس��ی کل کشور 
در حوزه حمایت از س��رمایه گذاری و تولید به 
مقوله نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن 
جریان امور باز می گردد.وی به دفتر حمایت 
از سرمایه گذاری و تولید سازمان بازرسی کل 
کش��ور توصیه  کرد در وهله نخست باید یک 
آسیب شناسی جامع، کامل، حقوقی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در حوزه 
س��رمایه گذاری انجام ش��ود.رحمانیان اضافه 
کرد: باید بررس��ی کرد که چرا با وجود فراهم 
بودن بس��ترها و زمینه های سرمایه گذاری در 
کشور، دس��تگاه های مسئول موفق به جذب 

سرمایه گذار در حد مطلوب نشده اند.

بازداشت عامالن پرتاب کوکتل 
مولوتوف به مسجدی در لواسانات

مرک��ز اطالع رس��انی پلی��س پایتخ��ت در 
ک��رد:  »در ش��امگاه  اع��الم  اطالعی��ه ای 
سیزدهم آبان ماه افراد آشوبگر تحت تاثیر و 
حمایت ش��بکه معاندین در منطقه لواسانات  
اقدام به پرتاب س��ه عدد کوکتل مولوتف به 
داخل محوطه مس��جد کرده و قصد به آتش 
کش��یدن آن را داش��تند که با اقدام به موقع 
خادم مسجد و اهالی، آتش مهار و این اقدام 
خرابکارانه ناکام ماند.در پی این حادثه  تیمی 
متشکل از افس��ران زبده پلیس رسیدگی به 
این موضوع را بر عهده گرفتند و با اقدامات 
فنی پلیس��ی و  کار اطالعاتی، عامالن این 
اقدام که تحت تاثیر و حمایت معاندین اقدام 
به عملیات خرابکارانه کرده بودند، شناسایی 
ش��دند.«در ادامه این اطالعیه آمده است:»  
محل اختفای عامالن این حادثه شناس��ایی 
و س��حرگاه امروز در یک عملیات منس��جم 
و غافلگیران��ه ۱۱نفر  ش��امل چه��ار نفر از 
اتباع کشور همس��ایه و هفت نفر ایرانی که 
از اعضای این باند بودند در مخفیگاهش��ان 
دس��تگیر و ۱۹عدد کوکتل مولوتف آماده و 
تعدادی س��الح س��رد و چند عدد  ماسک و 
نقاب جهت پوش��اندن صورت از آنها کشف 
ش��د.«بنابراعالم مرکز اطالع رسانی پلیس 
پایتخت » این افراد با تش��کیل باند و تحت 
تاثیر  و حمایت ش��بکه های معاند اقدام به 
تخری��ب و آتش زدن اماک��ن عمومی کرده 
بودن��د که با اقدام به موقع پلیس دس��تگیر 
و در اج��رای اقدام��ات بع��دی خ��ود ناکام 
ماندند.«پلی��س همچنین اعالم کرده که در 
راستای انجام وظایف خود با مخالن نظم و 
امنیت شهروندان به طور جد برخورد خواهد 
کرد و اجازه نخواهد داد کسی آرامش جامعه 

را به مخاطره بیندازد.

چاشنی  که موجب افزایش قند خون 
می شود

چاشنی ها ممکن است بی ضرر به نظر برسند 
و ب��ه طعم بهتر غذا کمک کنند اما برخی از 
چاشنی ها ممکن اس��ت مواد مضری باشند 
که بی��ش از آنچه فکر می کنید به قند خون 
شما آسیب می زنند.محققان اظهار کردند که 
چاشنی های به ظاهر ساده و روزمره می توانند 
حاوی منابع پنهان قند باشند بنابراین، اولین 
توصیه این است که ابتدا به مواد تشکیل دهنده 
توجه کنید.نتایج بررسی ها نشان می دهد که 
چاش��نی ها به ج��ای ریختن ش��کر و نمک 
اضافی روی غ��ذا، راهی عالی برای افزایش 
طعم و م��زه غذا و مصرف بیش��تر غذاهای 
س��الم مانند سبزی ها به رژیم  غذایی هستند 
اما س��س های گوجه فرنگی)کچاپ( موجود 
در بازار حاوی ش��کر افزوده است و مصرف 
بیش از حد آنها منجر به مشکالت سالمتی 
متعددی از جمله چاقی، مقاومت به انسولین و 
حتی دیابت می شود.بنابراین، مراقب منابع قند 
باش��ید و هر وعده را بررسی کنید تا انتخاب 
بهتری در مورد اس��تفاده از آنها داشته باشید.
اگرچه عس��ل به تنهایی ممکن است فواید 
خاصی برای س��المتی داشته باشد اما عسل 
و خ��ردل همچنان حاوی مق��دار زیادی قند 
است.آگاه باشید که چاشنی غیرطبیعی عسل 

و خردل اثرات مثبتی مانند عسل ندارد.

کارانه ۳ ماهه پرستاران بصورت علی 
الحساب ۳ روز دیگر پرداخت می شود

معاون پرس��تاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی از پرداخت کارانه در قالب 
تعرفه گ��ذاری خدمات پرس��تاری در ۳ روز 
آینده خبر داد و گفت: ۱.۲ هزار میلیارد ریال 
برای پرداخت علی الحساب سه ماه پرستاران 
در قال��ب تعرف��ه گذاری خدمات پرس��تاری 
اختصاص یافته اس��ت.عباس عبادی  افزود: 
با پیگیری های انجام ش��ده اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ دستورالعمل نهایی قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری در هیات دولت تصویب، با 
ارزش سنجی نسبی خدمات پرستاری توسط 
بیمه، قیمت گذاری ها بر اساس بسته خدمتی 
تدوین و به دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
ابالغ ش��د.وی تصریح کرد: در مجموع پنج 
ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای اج��رای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه سال 
۱۴۰۱ تخصیص یافته و همه پرس��تاران در 
تمام مقاطع تحصیل��ی، در تمام بخش های 
پرس��تاری، با هر نوع وضعیت استخدامی در 
همه مراکز درمانی و بیمارس��تانی در بخش 
های دولتی و خصوصی مش��مول این قانون 

تعرفه گذاری هستند.
به گفت��ه وی، ای��ن مبلغ به عن��وان تعرفه 
خدمات پرس��تاری )کارانه( بر اساس مصوبه 
هیات وزیران که امس��ال تعیین ش��ده بطور 
مس��تقیم در اختیار س��ازمان بیمه س��المت 
قرار می گیرد و بر اس��اس دستورالعمل نحوه 
بازتوزی��ع قانون تعرف��ه گذاری پرس��تاری 
که با همکاری س��ازمان نظام پرس��تاری و 
معاونت ه��ای پرس��تاری، توس��عه و درمان 
وزارت بهداشت تدوین شده، کارانه پرستاران 

پرداخت می شود.  

چگونگی ثبت اعتراض به سوابق 
پرداخت حق بیمه

سرپرس��ت اداره کل مس��تمری های سازمان 
تأمین اجتماع��ی گف��ت: خدمت مس��تمری 
ازکارافتادگ��ی ب��ه بیمه ش��دگان اصلی که 
به موجب نظریه کمیس��یون های پزش��کی 
ازکارافتاده ش��ناخته می ش��وند، ارائه خواهد 
ش��د.به گ��زارش ایرنا، براس��اس بن��د »د« 
ماده ۳ قانون تامین اجتماعی پوش��ش بیمه 
»ازکارافتادگ��ی« یکی از تعه��دات اصلی و 
بلندم��دت این س��ازمان بیمه گر در کش��ور 
محس��وب می ش��ود.همچنین اگ��ر حادث��ه 
ناش��ی از کار، منجر به فوت بیمه شده شود، 
بازماندگان متوفی بدون توجه به مدت زمان 
پرداخت حق بیمه از جانب بیمه ش��ده، تحت 
پوشش س��ازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته 
و مس��تمری دریاف��ت می کنند.اقداماتی که 
با راه اندازی س��امانه خدم��ات غیرحضوری 
تامین اجتماعی، موجب تس��هیل دسترسی 
جامعه هدف به خدمات این سازمان شد و با 
یکپارچه سازی سامانه ها، مخاطبان را از اتالف 
وقت و انرژی و زمان برای آمدوشدهای اداری 
اداره کل مستمری های  رها کرد.سرپرس��ت 
س��ازمان تأمین اجتماع��ی  در گف��ت وگو با 
خبرنگار اجتماعی ایرن��ا در رابطه با جزئیات 
خدمات غیرحضوری مستمری ازکارافتادگی 
اظهار داشت: خدمت مستمری ازکارافتادگی 
به بیمه ش��دگان اصلی )که به موجب نظریه 
کمیسیون های پزش��کی ازکارافتاده شناخته 
می ش��وند( تعلق می گیرد.مجتبی طهماسبی 
آش��تیانی توضیح داد: این جمعیت به منظور 
بررسی امکان بهره مندی از تعهدات قانونی 
مربوط به ازکارافتادگی باید از سامانه خدمات 
غیرحض��وری به نش��انی es.tamin.ir از 
مسیر منوی مس��تمری بگیران - مستمری 

ازکارافتادگی استفاده کنند.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:وزیر آم��وزش و پرورش 
گفت: برای رس��یدن به اعتبار خیران الزم 
اس��ت که ۱۰ هزار میلیارد تومان امالك 
مازاد را بفروش��یم تا بتوانی��م به تعهدات 
خ��ود عم��ل کنیم.ب��ه گ��زارش »عصر 
ایرانیان« یوس��ف ن��وری در آیین معرفی 
سرپرس��ت جدید سازمان نوسازی، تجهیز 
و بازسازی مدارس کش��ور، اظهار داشت: 

اکن��ون اعتبارات در بس��ته خی��ران قرار 
گرفته اس��ت و امالك مازاد هم شناسایی 
شده اند و فهرس��ت امالك هم به تازگی 
دریافت ش��ده و قرار است که برای انجام 
تهات��ر نیز مصوبه مربوطه را دریافت کنند 
تا با ف��روش امالك، تعه��دات خود را به 
خیران انجام دهیم.وزیر آموزش و پرورش 
گفت: مدارس مبتنی بر زیست بوم ساخته 
نمی ش��وند در حالیکه فضا بر انسان تاثیر 
می گ��ذارد و نباید موضوع بومی س��ازی 
فراموش ش��ود؛ از این رو بهتر است یک 
متخصص برنامه درس��ی ب��ه همراه یک 

معمار برای س��اخت مدارس برنامه ریزی 
کنن��د.وی اف��زود: از خی��ران می خواهم 
اداره مدارس خیرس��از را به عهده بگیرند 
زیرا فردی که مدرس��ه را به بهترین وجه 
می س��ازد بهتر از بقیه ه��م می تواند اداره 
کند و این اقدام در راس��تای ش��عار دولت 
مبنی بر مردمی سازی است.یوسف نوری 
همچنی��ن در آیین انعق��اد تفاهم نامه بین 
آموزش و پرورش و مرکز حل اختالف قوه 
قضائیه اظهار کرد: نگاش��ت نهادی سند 
تحول بس��یار اهمیت دارد یعنی مشخص 
شدن نقش س��ایر نهادها در موضوع سند 

تح��ول بنیادین و مش��ترکاتی که در این 
زمینه داریم.وی اف��زود: دانش آموزان به 
دلی��ل تاثیر بر رفتار خان��واده و معلمان به 
این دلیل که سرمایه های اجتماعی کشور 
هستند، می توانند بر امور جامعه تاثیرگذار 
باشند.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
شعار دولت مردمی ساز است، گفت: مرکز 
حل اختالف قوه قضائیه یکی از شوراهای 
مهم در راستای مردمی سازی است.نوری 
افزود: آموزش و پرورش و سالمت جامعه 
رابطه ای مس��تقیم دارنددر کشورهایی که 
آم��وزش و پرورش پیش��رفته دارند، جرم 

هم حداقل می شود.وی ادامه داد: در اسناد 
تحول��ی س��احت هایی داریم ک��ه یکی از 
آنها، ساحت اعتقادی و اخالقی به معنای 
ایفای مسوولیت اجتماعی انسانها براساس 
ایدئولوژی است. اکنون با توجه به توانمند 
نشدن این ساحت، اتفاقاتی رخ می دهد.وی 
ادامه داد: تا کنون از دانش آموزان استفاده 
نشده و نخواستیم که استفاده کنیم، و بهتر 
است که براساس رعایت قوانین و مقررات 
اجتماعی به معلمان و دانش آموزان میدان 
دهیم تا آنها پس از توانمندشدن به درستی 

عمل می کنند.

10 هزار میلیارد تومان امالك مازاد آموزش و پرورش باید فروخته شود
وزیر آموزش و پرورش:

50درصد دوربین های طرح ترافیک تهران، کد جریمه ندارند
لزوم اجرای طرح ترافیک در تمام کالنشهرها؛

گروهاجتماعی:رییس گروه س��المت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشت، وزن کیفیت اجرای قانون هوای پاك را 
ضعیف یا متوسط خواند؛ چراکه برخی از مواد آن تاکنون 
اجرایی نش��ده اند. وی گفت: بر اس��اس مطالعه وزارت 
بهداشت در ۲7 ش��هر با جمعیت تقریبا ۳۵ میلیون نفر 
مش��خض شد در سال ۱۴۰۰ میزان مرگ های منتسب 
به ذرات معلق در کشور، ۲۰ هزار و 8۰۰ نفر بوده است 
که از این میان س��هم تهران 6۴۰۰ مرگ اعالم شد.به 
گزارش »عصر ایرانیان« عباس شاهسونی درباره پدیده 
آلودگی هوا بویژه در کالنشهرها همزمان با فصل سرما 
و همچنین وضعی��ت اجرای قانون هوای پاك از زمان 
تصویب ت��ا کنون، گف��ت: ناظر اج��رای قانون هوای 
پاك س��ازمان محیط زیست اس��ت و وزارت بهداشت 
ه��م وظایف خاص خود را مطاب��ق این قانون بر عهده 
می گیرد. گزارش��ی اواخر س��ال ۱۴۰۰ از س��وی مرکز 
پژوهش های مجلس منتش��ر ش��د که نشان داد از بین 
م��واد مختلف قانون هوای پ��اك و آیین نامه فنی این 
قانون، ۲۲ ماده یا اصال اجرا نش��ده است و یا به شکل 
ضعیف اجرا ش��ده اس��ت،   ۱7 ماده متوسط و ۱7 ماده 
هم به خوبی اجرا ش��ده اس��ت. با توجه به این گزارش 
وزن کیفیت اجرای قانون هوای پاك ضعیف یا متوسط 
اس��ت؛ زیرا برخی از مواد قانونی اصال اجرایی نشدند.او 
در گفت و گو با ایسنا  تاکید کرد: وظیفه قانونی سازمان 
حفاظت از محیط زیست نظارت بر حسن اجرای قانون 
هوای پاك است که باید این کار به درستی انجام شود. 
هرچند که س��امانه ای برای پایش وظایف دس��تگاه ها 
راه ان��دازی کردند و دس��تگاه ها ش��رح عملکرد خود را 
بارگ��زاری می کنند اما صرف راه اندازی س��امانه کافی 
نیست و باید از دس��تگاه ها با قوت بیشتری درخواست 
ش��ود که به وظایف خ��ود عمل کنند.وی با اش��اره به 
این که در مورد خودروهای دیزلی و موتورس��یکلت ها 
اتفاق مثبتی رخ نداده اس��ت که منجر به کاهش ایجاد 
آلودگی هوای آنها شود، بیان کرد: در مورد معاینه فنی 
موتورسیکلت ها اقدامی صورت نگرفته است؛ به شکلی 
که ما ۱۱.۵میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که ۹۰ 
درصد این تعداد فرس��وده هس��تند و عمدتا معاینه فنی 
آن ها انجام نمی ش��ود. از س��وی دیگر یکی از تاکیدات 
طی سال های اخیر تولید موتورسیکلت های برقی بوده 
اس��ت که با توجه به قیمت باالی آن استقبالی از تولید 

این موتورسیکلت ها انجام نش��د. در مورد کامیون ها و 
خودروهای دیزلی هم می بایس��ت این خودروها مجهز 
به فیلتر دوده شوند که این اقدام هم انجام نشده است.

او درب��اره نقش کیفیت س��وخت بر ب��روز آلودگی هوا 
نی��ز تصریح کرد: یکی از عوام��ل موثر در آلودگی هوا 
کیفیت سوخت اس��ت. طبق قانون هوای پاك، وزارت 
نفت موظف اس��ت روزانه 7۰ میلیون لیتر بنزین یورو۴ 
تولی��د کند که از این میزان تنها روزانه ۳۰ میلیون لیتر 
بنزین یورو۴ تولید می شود که فاصله زیادی با حد مقرر 
در قانون دارد. از سوی دیگر باید روزانه ۵۵ میلیون لیتر 
گازوئیل یورو۴ تولید ش��ود که این مقدار هم اکنون ۲8 
میلیون لیتر در روز اس��ت.وی در پاس��خ به سوال ایسنا 
درباره مباحث مطرح مبنی بر بازنگری در طرح ترافیک 
و نقش وزارت بهداشت در این باره، اظهار کرد: تقاضایی 
از وزارت بهداشت نشده است که نماینده ای در جلسات 
بازنگری طرح ترافیک داش��ته باش��د. یکی از تاکیدات 
قانون هوای پاك موضوع اجرای طرح ترافیک اس��ت 
که در س��ه شهر تهران،   مش��هد و قم اجرا شده است 
اما در س��ایر کالنشهرها یا این کار انجام نشده است و 
یا به درستی به اجرای طرح ترافیک توجه نشده است. 
مشکل دیگر این است که دوربین های موجود به پلیس 

راهور متصل باشند و خودروهای متخلف در حوزه طرح 
ترافی��ک را جریمه کنند. اکنون در ش��هر تهران تقریبا 
۵۰ درصد از دوربین هایی که نصب هس��تند کد جریمه 
ندارند؛ یعنی ۵۰ درص��د احتمال اینکه افرادی که وارد 
طرح می شوند جریمه نشوند وجود دارد. در واقع دوربین 
وجود دارد اما کد جریمه برای آن تعریف نشده است که 
موید عدم اجرای کامل و صحیح طرح ترافیک اس��ت.
رییس گروه س��المت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
درب��اره تعداد روزهای با هوای پاك در کش��ور،   گفت: 
وزارت بهداش��ت در ۲7 شهر مطالعات انجام داده است 
و مش��خص شده است که طی سال ۱۴۰۰ تنها  ۱6.7 
درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده 
خوب یا پاك بوده است و 6۲.6 درصد هوا در محدوده 
قابل قبول بود اس��ت یعنی تقریبا 8۰ درصد از روزهای 
سال هوای قابل قبول در سطح کشور داشتیم. البته در 
کالنشهرها درصد روزهای با هوای خوب و پاك خیلی 
کمت��ر بوده اس��ت؛ مثال در تهران طی س��ال قبل 8۹ 
روز هوا ناس��الم برای گروه های حساس بوده است که 
یعنی وضعیت هشدار داش��ته ایم، شش روز هوا ناسالم 
برای همه مردم بوده اس��ت. ۰.۵۴ درصد روزهای سال 
هوای تهران خوب بوده اس��ت ک��ه یعنی حدود دو روز 

هوای پاك در این استان داشته ایم و 7۳ درصد هم در 
محدوده قابل قبول بوده است.او در خصوص شهرهای 
دارای آلوده ترین هوای کش��ور،   توضیح داد: در س��ال 
۱۴۰۰ ش��هرهای تهران،   مشهد، اهواز، اصفهان، کرج 
کمتر از ۱۰ روز هوای خوب داش��تند و بیشترین تعداد 
روزهای هوای خطرناك هم مربوط به ش��هر زابل بوده 
اس��ت که ۱۵ روز هوای خطرناك داش��ته اس��ت.وی 
درباره مرگ های منتس��ب به مواجهه با ذرات معلق نیز 
به ایس��نا اظهار کرد: بر اساس مطالعه وزارت بهداشت 
در ۲7 ش��هر با جمعیت تقریبا ۳۵ میلیون نفر مشخص 
ش��د در س��ال ۱۴۰۰ میزان مرگ های منتسب با ذرات 
معلق در کش��ور ۲۰ ه��زار و 8۰۰ نفر بوده اس��ت که 
از این میان س��هم تهران 6۴۰۰ مرگ اعالم ش��د.او با 
تاکید بر اینکه معضل آلودگی هوا در اکثر کش��ورهای 
دنیا وجود دارد،   بیان کرد: تعداد مرگ و میر منتسب به 
آلودگ��ی هوا در چین و هند بیش از یک میلیون نفر در 
سال اس��ت یا در اتحادیه اروپا ساالنه ۳۵۰ هزار مرگ 
منتسب به آلودگی هوا رخ می دهد. متاسفانه ۹۹ درصد 
از جمعیت دنی��ا در مناطقی زندگی می کنند که غلظت 
ذرات معلق در آنجا باالتر از رهنمود س��ازمان بهداشت 
جهانی اس��ت.وی درباره علت افزایش آمار مرگ های 
منتسب به آلودگی هوا، افزود: سازمان بهداشت جهانی 
در س��ال ۲۰۲۱ با توجه به اثرات آالینده های معیار هوا 
بر سالمت، این معیار را کاهش داد و حتی حد رهنمود 
ذرات معلق PM۲.۵. از ۱۰ به  ۵ کاهش یافت که این 
س��بب افزایش آمار مرگ و میرهای منتسب با آلودگی 
هوا شد و به این دلیل تقریبا یک افزایش ۵۰ درصدی 
در مرگ و میرهای منتس��ب به آلودگی هوا در کش��ور 
نس��بت به سال ۱۳۹۹ شاهد هستیم و این هم به دلیل 
کاهش حد رهنمود جهانی اس��ت.او با اش��اره به تاثیر 
تحریم ها بر موض��وع آلودگی هوا، گفت: وقتی اقدامی 
انجام نشود قاعدتا تعداد روزهای با آلودگی هوا افزایش 
می یابد. هرچند که نمی توان از عدم عمل دستگاه ها به 
وظایفشان چشم پوشی کرد، اما یکی از چالش های مهم 
ه��م به دلیل تحریم های ظالمانه اس��ت که ما توانایی 
وارد ک��ردن تکنولوژی جدید ای��ن موضوع را نداریم یا 
به منابع مالی خود دسترس��ی نداریم تا نوسازی ناوگان 
فرسوده را انجام دهیم و این سبب شده است که تعداد 

روزهای با هوای آلوده افزایش یابد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کش��ور از وجود ۱8 
ه��زار خ��ودرو در پارکینگ  ها خب��ر داد و گفت: طرح 
ترخی��ص خودروهای رس��وبی با امکان قس��ط بندی 
جرائم ادامه دارد.به گزارش »عصر ایرانیان«، س��ردار 
س��ید کمال هادیانفر با اشاره به اجرای طرح ترخیص 
خودروهای رس��وبی افزود: اجرای این طرح همچنان 
ادامه دارد و ش��رایط و تسهیالت الزم برای ترخیص 
خودروهای رس��وبی فراهم است، پلیس نیز سعی می 
کند در سریعترین زمان ممکن این خودروها را ترخیص 
کند.وی با بیان اینکه برابر آمارهای ما حدود ۱8 هزار 

خ��ودرو در پارکینگ ها قرار دارد، گفت: تمام کس��انی 
که وس��ایل نقلیه آن ها در پارکینگ ها توقیف اس��ت 
و ش��رایط ترخیص را دارند می توانند از امکان قس��ط 
بندی و تقسیط جرایم استفاده کنند.رییس پلیس راهور 
فراجا درباره نرخ ترخیص وسایل نقلیه از پارکینگ ها، 
اظهارداش��ت: با رایزنی ه��ا و پیگیری هایی که انجام 
دادیم، نرخ ترخیص وس��ایل نقلیه با نرخ سال ۱۳۹۴ 
که مصوب هیئت وزیران بود انجام خواهد شد.به گفته 
وی، هم��کاران ما ش��رایط را به گون��ه ای پیش بینی 
کردند که مال��کان خودروهای توقیفی در پارکینگ ها 

ب��ا کمترین زحمت و با باالترین س��رعت، نس��بت به 
ترخیص خودروه��ای خود اقدام کنن��د.وی ادامه داد: 
در دولت دوازدهم و در دولت س��یزدهم تکالیفی وجود 
داش��ته که برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و 
نوسازی ناوگان شخصی باید اتفاق می افتاد و همچنین 
اعطای تسهیالت چهار درصدی با بازپرداخت ۱۰ ساله 
و موضوعات مش��ابه که صورت نگرفته اس��ت.رییس 
پلیس راهور فراجا در ادامه از اعمال قانون ۲8 میلیون 
وس��یله نقلیه فاقد معاینه فنی خب��رداد و گفت: پلیس 
در واقع از س��ال ۹6 و در بخش ابزاری قانون مذکور، 

روزی ۵۲۵۰۰ توم��ان جریمه را برای خودروهای فاقد 
معاینه فنی اعمال کرده که تا کنون حدود ۲8 میلیون 
وسیله نقلیه جریمه ۵۲۵۰۰ تومانی شدند که از نظر ما 
شاید خیلی کاردرستی نباشد چرا که قانون باید کامل 
اجرا می ش��د.وی ادامه داد: در حال حاضر ماده 8 برای 
بازنگری رفته است چرا که جریمه ۵۲۵۰۰ تومانی به 
۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود که ما براساس 
دس��تور فرمانده کل انتظامی برای کمک به مردم، از 
اج��رای آن صرف نظر کردیم و به دولت اعالم کردیم 

که در این شرایط امکان این افزایش وجود ندارد.

اعالم تسهیالت و شرایط ویژه پلیس برای ترخیص خودروها از پارکینگ

آنفلوآنزا می تازد؛ بیماری زمستانه را جدی بگیریم
هم��ه گیری بیم��اری آنفلوآنزا زودت��ر از آنچه فکر می 
کردی��م از اوایل مهرماه بس��یاری از گروههای س��نی 
بوی��ژه کودکان و دانش آموزان را با بازگش��ایی مدارس 
روانه مراکز درمانی کرده اس��ت، بطوریکه موارد ابتال به 
۴۰ درصد افزایش یافته و باید هش��دارهای بهداشتی را 
جدی بگیریم.به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، روزانه حدود ۳۰ 
هزار نفر بر اثر ابتال به آنفلوآنزا به کلینیک های سرپایی 
مراجع��ه می کنن��د که در پ��ی آن یک ه��زار و ۲۰۰ تا 
یک هزار و ۴۰۰ نفر بس��تری ش��ده اند، با بررسی های 
ص��ورت گرفته و انجام نمونه گی��ری در بیش از ۲ هزار 
نفر، تس��ت آنفلوآنزا ب��االی ۵۰ درصد مثبت ش��ده در 
حالی که وضعیت مثبت ش��دن تس��ت کرون��ا کمتر از 
۱۰ درصد اس��ت.همانطور که هفته گذشته بهرام عین 
اللهی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، از همه 
گی��ری آنفلوآنزا  به طور غیرقابل پیش بینی در اواس��ط 
مهر با بازگش��ایی مدارس و دانشگاه ها خبر داده بود، در 
عی��ن حال نیز ۱۴ آبان ماه به فروکش آنفلوآنزا  اش��اره 
کرده اس��ت، اما باید گوش به زنگ باشیم تا همه گیری 
این بیماری وس��یع تر نشود.سعید کریمی معاون درمان 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی نیز در این 
زمینه گفت: از دو هفته گذش��ته به تدریج تعداد بیماران 

دارای عالئم تنفسی افزایش یافته و هفته گذشته نسبت 
به هفته قبل حدود ۳۰ درصد و نس��بت به ۲ هفته قبل، 
تعداد مراجعین حدود 7۰ درصد بیش��تر ش��ده اس��ت.بر 
اس��اس اظهارات وی، بیماری آنفلوآنزا قدیمی اس��ت و 
واکس��ن ها بر آن بسیار موثر هس��تند اما ضرورتی ندارد 
تمام افراد واکس��ن را تزریق کنن��د. افراد دارای بیماری 
قلبی، تنفس��ی، کلی��وی، بیم��اران دارای دیابت کنترل 
نش��ده، اف��راد دارای بیم��اری زمین��ه ای دارای نقص 
ایمنی، افراد سالمند و زنان باردار مستعد ابتال به بیماری 
آنفلوآنزا هس��تند و باید واکسن را تزریق کنند. در هفته 
گذشته نزدیک به ۲ میلیون ُدز واکسن آنفلوآنزا در کشور 
توزیع شده است.وی افزود: یکی از مهمترین درمان های 
آنفلوآنزا اس��تراحت است افراد مبتال به این ویروس باید 
پنج روز تا یک هفته استراحت کنند. استفاده از ماسک، 
شستن دست ها،  فاصله گذاری اجتماعی و خود مراقبتی 
به خصوص در افراد دارای بیماری زمینه ای تاثیر چشم 
گی��ری در کاهش ابتال دارد.کریمی با بیان اینکه ایمنی 
ناش��ی از واکسن در خصوص کرونا بعد از گذشت 6 ماه 
کاهش می یابد، تاکید کرد: توصیه می شود افرادی که 6 
ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن خود گذشته است برای 
تزریق ُدز یادآور  اقدام کنند.ش��هنام عرش��ی سرپرست  
مرک��ز مدیریت بیم��اری های واگیر وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزش��کی نیز در گفت و گو با خبرنگار 
حوزه سالمت ایرنا افزود: در فصل شیوع آنفلوانزا پزشک 
برای تش��خیص این بیم��اری و رد کردن علل دیگری 
مانند کرونا ویروس، طی ۳ تا ۴ روز پس از شروع عالئم 
و نشانه ها، مانند تب، س��ردرد، دردهای عضالنی، گلو 
درد، ضعف، خس��تگی، سرفه، گلو درد، گرفتگی بینی و 
آبریزش بینی آزمایش تش��خیص آنفلونزا را درخواست 
می دهد.وی اظهار داش��ت: پزش��کان ب��ه طور معمول 
آنفلوانزا را بدون انجام آزمایش تش��خیصی، درمان می 
کنند. اما، آزمایش آنفلونزا می تواند به رد س��ایر بیماری 
ها مانند کرونا ویروس کمک کند و احتمال اس��تفاده از 
آنتی بیوتیک های غیرض��روری را در افراد کاهش می 
ده��د.وی با بیان اینکه تعداد م��وارد ابتال به آنفلوآنزا در 
پنج هفته گذشته کمتر از یک درصد بود که اکنون روند 
افزایش��ی دارد، تصریح کرد:  ۵۰ درصد س��رماخوردگی 
های ش��دید، ابتال به آنفلوآنزا تش��خیص داده می شود 
و هر س��ال حدود هزار تا ۲ هزار موارد ابتال به آنفلوآنزا 
را حتی در فصول گرم س��ال نمونه ب��رداری می کنیم 
البته افرادی که عالیم س��رماخوردگی دارند، اما امسال 
روند ابت��الی افراد ب��ه آنفلوآنزا زودتر ش��یوع یافته به 
همین دلیل مش��اهده می ش��ود که مراجعات مردم به 
مراکز درمانی افزایش یافته اس��ت.این مقام مسوول در 

وزارت بهداش��ت خاطرنشان کرد: س��المندان، کودکان، 
زنان ب��اردار و مبتالیان به بیماری ه��ای قلبی، ریوی، 
کلیوی، دیابت، آس��م و غیره با توجه به اینکه سیس��تم 
ایمنی ضعیف تری نس��بت به س��ایر افراد دارند،   وقتی 
دچار آنفلوآنزا بش��وند در معرض خطر بیشتری  قرار می 
گیرند، به همین دلیل توصیه می ش��ود هر چه سریعتر 
واکس��ن آنفلوآنزا را تزریق کنند.همانط��ور که مردم با 
همکاری و توجه به هش��دارهای بهداشتی به خصوص 
استفاده از ماسک در اماکن شلوغ مانند مترو و اتوبوس، 
حفظ فاصله اجتماعی و شستشوی مکرر دستها با آب و 
صابون یا م��واد ضدعفونی کننده در کنترل همه گیری 
کرونا مشارکت داشتند، الزم است در پیشگیری از روند 
افزایشی آنفلوآنزا نیز رعایت این اصول بهداشتی را مورد 

توجه قرار دهند.
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اقتصاد خرد

جزئیات تخلیه 7 کاالی اساسی در 
بنادر کشور

طی هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۱۴ 
میلیون تن کاالهای اساس��ی در بنادر کشور 
تخلیه ش��ده اس��ت.به گزارش عصرایرانیان، 
سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:  میزان 
تخلیه کاالهای اساس��ی ش��امل گندم، جو، 
ذرت، س��ویا، برنج، ش��کر و روغ��ن در بنادر 
کشور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳ 
میلی��ون و ۹۹7 هزار و 6۴۰ تن بود و در این 
بین گندم رش��د ۲8 درصدی و شکر رشد ۳۴ 
درصدی داش��ته است.همچنین میزان تخلیه 
گندم طی هف��ت ماهه س��ال ۱۴۰۱ معادل 
س��ه میلیون و 6۹8 ه��زار و ۵۴6 تن بود که 
نسبت به تخلیه دو میلیون 88۱ هزار و ۳۰۴ 
تنی در مدت مش��ابه س��ال ۱۴۰۰، رشد ۲8 
درصدی داشته است، همچنین میزان تخلیه 
جو تا ابتدای آبان سال جاری نیز معادل یک 
میلی��ون ۱۹۳ هزار و ۳۵۴ ت��ن بوده و مقدار 
تخلیه این کاال در مدت مشابه سال گذشته، 
دو میلی��ون و ۲۰۲ هزار و ۳8۲ تن را نش��ان 
می دهد.میزان تخلیه ذرت تا پایان مهر سال 
جاری معادل چهار میلیون و 877 هزار و ۴88 
تن ب��وده و میزان تخلیه ای��ن کاال در مدت 
مش��ابه سال گذش��ته با چهار میلیون و 7۴6 
هزار و 6۵۹ حکایت از رش��د س��ه درصدی 
دارد.طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ میزان تخلیه 
س��ویا معادل دو میلی��ون و ۲۰۲ هزار و ۴7۹ 
تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته 
معادل س��ه میلیون و ۲6۴ ه��زار و ۳۹7 تن 
بوده اس��ت.میزان تخلیه برن��ج نیز تا ابتدای 
آبان سال جاری معادل ۱67 هزار و ۴6۹ تن 
بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته 
براب��ر با ۱6۴ هزار و ۵۰۳ تن بوده اس��ت که 
رش��د دو درصدی را نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل نشان می دهد.تخلیه شکر در بنادر 
کشور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ اما به یک 

میلیون و ۳6 هزار و ۳۳7 تن رسید.

بیش از 20 درصد گیاهان دارویی 
کشور در حال انقراض هستند

رییس اتحادیه انجمن ه��ای علمی گیاهان 
دارویی ای��ران گفت: بیش از ۲۰ درصد گونه 
های گیاهی دارویی مناطق مختلف کشور از 
جمله به علت برداش��ت بی رویه آن در حال 
انقراض هس��تند.به گزارش ایرنا، محمدباقر 
رضایی اظهار کرد: دست اندرکاران این حوزه 
باید اقدام��ات جدی تری را ب��رای رفع این 
معضل انجام دهند تا ضمن مقابله با برداشت 
بی روی��ه گیاهان دارویی بوم��ی از انقراض 
آنها جلوگیری ش��ود.وی ادام��ه داد: تاکنون 
گیاه شناس��ان ۹ هزار و ۹۰۰ گونه گیاهی در 
ایران را شناس��ایی کردند ک��ه از این تعداد ۲ 
ه��زار و ۳۰۰ گونه دارویی خوراکی و صنعتی 
و بهداشتی است. وی تصریح کرد: کشاورزان 
و بهره برداران با تعامل با کارشناسان امر می 
توانند تا با بهره برداری اصولی و علمی از بین 
رفتن و انقراض ده ها گونه گیاهی جلوگیری 
کرده و با فرهنگ س��ازی الزم در این زمینه 
شاهد حفظ و احیای گیاهان دارویی در عرصه 
های زراعی و رویشگاه های گیاهان دارویی 

در کشور باشیم.

جهش ۳54 درصدی ترانزیت خودرو 
از بندر شهید باهنر

مدیر بنادر و دریانودری ش��هید باهنر و شرق 
هرم��زگان از جهش ۳۵۴ درص��دی ترانزیت 
خودرو از بندر شهید باهنر طی هفت ماهه سال 
جاری خبر داد.به گزارش عصرایرانیان از وزارت 
راه و شهرس��ازی،  حمیدرضا محمدحس��ینی 
تختی، اظهار کرد: با ش��روع فعالیت ترانزیتی 
خودرو در بندر شهید باهنر در سال جاری، این 
بندر موفق به تخلیه و بارگیری سه هزار ۳8۹ 
دستگاه خودرو ش��ده که این رویه در مهرماه 
امس��ال روند افزایشی را به دنبال داشته است.  
وی با اش��اره به هدف گ��ذاری دولت در جذب 
یکصد میلیون تن کاالی ترانزیتی از مس��یر 
ای��ران، عنوان کرد: از مجموع جابجایی س��ه 
هزار و ۳8۹ دستگاه خودرو از بندر شهید باهنر 
سه هزار و 6۴ دستگاه خودرو ترانزیت خارجی 
اس��ت.مدیر بنادر و دریانودری ش��هید باهنر و 
ش��رق هرمزگان با بیان اینکه ترانزیت خودرو 
در شش ماهه امسال یک هزار و ۵۰8 خودرو 
بوده است، از تبدیل بندر شهید باهنر به یکی 
از مراکز اصلی ترانزیت خوردرو در کش��ور نام 
برد.محمدحس��ینی تختی با اش��اره به جهش 
۳۵۴ درصدی ترانزیت خودرو در بندر ش��هید 
باهنر طی هفت ماهه س��ال جاری، افزود: این 
خودروه��ا از امارات بارگی��ری و از طریق بندر 
شهید باهنر به مقصد کشورهای آسیای میانه و 

عراق ترانزیت می  شود.

اخبار

برگزاری نمایشگاه های صنفی در مترو
رئیس اتاق اصناف ایران از برنامه ریزی برای 
راه اندازی نمایش��گاه های صنفی، به صورت 
کوتاه مدت، برای صنوف مختلف و به صورت 
چرخش��ی در فضای تجاری مترو خبر داد.به 
گزارش عصرایرانیان به نقل از  پایگاه اطالع 
رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی 
اظه��ار کرد: در نظر داریم از فضایی که مترو 
در اختیار دارد، برای راه اندازی نمایشگاه های 
صنفی، به صورت کوتاه مدت، برای صنوف 
مختلف و به صورت چرخشی استفاده کنیم.
وی افزود: در حال حاضر فضای تجاری مترو 
در اختیار افرادی است که پروانه کسب ندارند 
و همین امر موجب شده کاالهای بی کیفیت 
با قیمت ه��ای باال به دس��ت مصرف کننده 
برس��د. این در حالی است که مصرف کننده 
متضرر هیچ جایی برای احقاق حق خود ندارد 
و متروی تهران نمی تواند به طور تخصصی 
ب��ر کیفی��ت و قیمت کاالها نظارت داش��ته 
باش��د. الزم است تا این نظارت به اتحادیه ها 
واگذار ش��ود تا حقوق مصرف کننده رعایت 
ش��ود.رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه 
پیشنهاد ش��ده فضای تجاری مترو در اختیار 
آن دس��ته از اف��رادی قرار گیرد ک��ه پروانه 
کس��ب دارند، تصریح ک��رد: همچنین برای 
حمایت بیش��تر از مصرف کنندگان، در نظر 
داریم این غرفه ها در اختیار تولیدکنندگان و 
واردکنندگان قرار گیرد تا به صورت مستقیم 
به دس��ت مصرف کننده رس��یده و مشمول 
کاهش هزینه ش��ود. این طرح برای صنوف 
دوچرخ��ه، لوازم ورزش��ی و فن��اوران رایانه 
بررسی می شود و چنانچه اجرای پایلوت آن 
در تهران نتایج مثبتی داشته باشد می توانیم 
در شهرس��تان هایی که مترو دارند نیز از این 

تجربه استفاده کنیم.

تولید ساالنه گوشت قرمز به 900 هزار 
تن رسید

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به 
شرایط مس��اعد تولید و مازاد دام، نگرانی در 
تامین گوشت داخل نداریم.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،مجتبی عالی گفت: ساالنه حدود 
۹۰۰ هزار تن گوش��ت قرمز در کشور تولید 
می شود که با این وجود نگرانی برای تامین 
گوشت بازار داخل وجود ندارد.به گفته وی، با 
توجه به شرایط مساعد تولید بیش از ۳ میلیون 
راس دام سبک  مازاد در کشور وجود دارد که 
فعال برنامه ریزی برای مازاد دام نشده است.
عالی قیمت کنونی هر کیلو دام  سنگین را 8۰ 
تا 8۳ هزار تومان و دام  سبک 7۵ هزار تومان 
اع��الم کرد و گفت: با وج��ود افزایش مولفه 
های تولید، قیمت دام  با نرخ تمام ش��ده ۲۰ 
هزار تومان اختالف دارد.مدیرعامل اتحادیه 
دام س��بک گفت: صادرات دام در حال انجام 
است اما به س��بب آنکه اکثر صادرکنندگان 
پس از دریافت مجوز به کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس صادرات داش��تند، بازار صادراتی 
به س��بب انبوه دام  تعریفی ندارد. به گفته او، 
با توجه به مازاد دام، صادرات اخیر تاثیری بر 
بازار گوش��ت داخل نداشته است به طوریکه 
دام و گوش��ت همانند نرخ های قبل عرضه 

می شود.

سند نیمی از زمین های مازاد 
دستگاه های دولتی به وزارت راه و 

شهرسازی منتقل شد
معاون امالك و حقوقی سازمان ملی زمین و 
مسکن گفت: برای ثبت سند ۵۰ درصد دیگر 
زمین های مازاد هم پیگیری ها ادامه دارد. به 
گزارش بازار، تقی رضایی اظهار کرد: س��ند 
۳ هزار و 6 هکتار از زمین های دس��تگاه های 
دولتی که قبال شناس��ایی ش��ده ب��ود به نام 
وزارت راه و شهر سازی ثبت شده است.تقی 
رضایی با اش��اره به ای��ن که، بیش از 6 هزار 
هکتار زمین دولتی را وزارت راه و شهر سازی 
شناس��ایی کرده اس��ت افزود: تا کنون سند 
حدود ۵۰ درصد آن ها به نام وزارت راه وشهر 
س��ازی ثبت شده است. وی گفت: بر اساس 
ماده ۹ قانون جهش تولید مس��کن نیز سند 
۴6 هزار هکتار زمین به نام وزارت راه و شهر 
سازی ثبت شده است.رضایی تصریح کرد: بر 
اس��اس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن 
از می��ان دس��تگاه های دولت��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی با واگ��ذاری ۱88۰ هکتار زمین، 
وزارت عل��وم با ۵۵۳ هکت��ار زمین و وزارت 
نفت با ۱6۴ هکتار زمین به ترتیب ۳ دستگاه 
اول تا سومی هس��تند که بیشترین زمین را 
واگ��ذار کردند.به گفته رضایی اس��تان های 
ای��الم، البرز و اصفهان به ترتیب بیش��ترین 
واگذاری های زمین دستگاه های دولتی را به 
خود اختصاص دادند.وی افزود: سازمان ثبت 
اس��ناد و امالك از همکاران خود در استان ها 
برای شناسایی زمین های مازاد دستگاه های 
دولتی کم��ک گرفته تا این زمین ها در طرح 
جهش تولید مس��کن استفاده ش��ود. معاون 
امالك و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن 
گفت: همه دستگاه ها دولتی اطالعات اراضی 
مازاد خود را در اختیار دارند و اطالعات اراضی 

دولت نیز در سامانه )سادا( موجود است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان 
و صادرکنندگان نس��اجی و پوشاك ایران 
گفت: دولت باید یک س��ری بس��ته های 
حمایت��ی تدوی��ن کند و چش��م اندازی را 
برای فعاالن حوزه پوش��اك ترسیم کند.
ب��ه گ��زارش فارس،مجید افتخ��اری با 
تاکی��د بر لزوم حمایت دولت از واحدهای 
تولیدی، اظهار کرد: در این شرایط دولت 
باید یک سری بسته های حمایتی تدوین 

کند و چش��م اندازی را برای فعاالن حوزه 
پوشاك ترسیم کند اما متاسفانه دولت در 
بخش صنعت پوشاك هیچ بسته  حمایتی 
را در نظر نگرفته است و مطالباتش را نیز 
دریافت می کند در حالی که می توانس��ت 
در اخ��ذ مالیات از  فعاالن صنفی با توجه 
به ش��رایط تخفی��ف اعمال کن��د و یا از 
دریافت هزین��ه تامین اجتماعی صرفنظر 
کند. افتخاری با بی��ان اینکه دولت قبل، 

ب��رای  را  در دوران کرون��ا وعده های��ی 
حمایت از فعاالن اقتصادی آسیب دیده از 
کرونا داده بود، گفت: متاس��فانه با وجود 
وعده های متعدد هیچکدام محقق نش��د. 
البت��ه در دوران کرون��ا ش��رایط فعاالن 
صنفی پوش��اك از االن بهتر بود زیرا در 
بخش آنالین و فض��ای مجازی فعاالن 
صنفی با ظرفیت خ��وب کار می کردند و 
فقط بخش فروشگاهی در این حوزه دچار 

آسیب ش��د.  عضو هیات مدیره اتحادیه 
تولید کنندگان و صادرکنندگان نساجی و 
پوش��اك ایران اظهار داش��ت: دولت باید 
نگاه ویژه ای به صنعت پوش��اك داش��ته 
باش��د زیرا این صنعت بطور کامل توسط 
بخش خصوصی اداره می ش��ود لذا الزم 
اس��ت که به این بخش توجه بیش��تری 
ش��ود. وی اظهار ک��رد: از بین رفتن یک 
بخ��ش تولی��دی در صنعت پوش��اك به 

راحت��ی قابل جبران نیس��ت و از آنجا که 
تولی��د فرآیند زمان بری اس��ت لذا وقتی 
تولید کنند ه ای از بازار خارج می شود دیگر 
ب��ه راحتی نمی تواند به فض��ای تولید باز 
گردد، از طرفی با خروج تولید کنندگان از 
فضای تولید پوش��اك شرایط برای ورود 
پوش��اك قاچاق به بازار فراهم می ش��ود 
وحجم کااله��ای قاچاق در بازار افزایش 

می یابد.

لزوم تدوین بسته های حمایتی از فعاالن صنفی آسیب دیده
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان نساجی مطرح کرد؛

رکود کامل بازار خودرو
خرید خودرو به صفر رسید؛

بررس��ی های حاکی اس��ت در ش��رایطی که 
این روزها بازار خ��ودرو با افزایش قیمت ها و 
شدیدتر شدن رکود همراه شده، قیمت برخی 
محصوالت داخلی تغییر چندانی تجربه نکرده 
است.به گزارش ایرنا، این روزها بازار خودروی 
پایتخت ش��اهد به هم ریختگی و نابسامانی 
است و رکود ماه های گذشته آن عمیق تر شده 
است.کارشناس��ان دلیل این مساله را صعود 
قیمت دالر عنوان می کنند. س��عید موتمنی 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 

خودروی پایتخت در ای��ن زمینه اظهار کرد: 
وقت��ی ن��رخ ارز افزایش می یاب��د افرادی که 
خ��ودرو در اختیار دارند عجله ای برای فروش 
نخواهند داش��ت، اما خریداران واقعی ناچارند 
خودروی مورد نیازش��ان را ب��ا صرف هزینه 
باالتر خریداری کنند. موتمنی ، بازار خودرو را 
در ش��رایط رکود شدید توصیف کرد و افزود: 
با وجود رش��د قیمت ها، کس��ی ب��رای خرید 
صف نکش��یده و خرید و فروش ها در حداقل 
خود اس��ت.با این وجود، در گروه سایپا تغییر 

قیمت ها کمتر است. به طوری که پراید ۱۱۱ 
صف��ر کیلومتر مدل ۹8 ح��دود ۲۰۰ میلیون 
تومان، وانت پراید )مدل ۱۴۰۱( ۱7۲ میلیون 
تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۱8۲ میلیون تومان 
قیمتگذاری شد.همچنین تیبا صندوق دار صفر 
کیلومتر مدل ۱۴۰۱ به ۲۰۱ میلیون تومان و 
تیبا هاچبک ۲۰8 میلیون تومان ارزشگذاری 
شد.فروشندگان برای کوئیک معمولی دنده ای 
۲۰۹ میلی��ون تومان، کوئیک آر دنده ای ۲۲۳ 
میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پالس ۲8۹ 

میلیون تومان مطالبه می کنند.همچنین ساینا 
ای. ایکس صفر کیلومتر مدل ۱۴۰۱ به ۲۰6 
میلی��ون تومان و س��اینا اس به ۲۲۲ میلیون 
تومان و ش��اهین جی ۲۵۹ میلی��ون تومان،  
قیمت گذاری ش��دند و نکته  اصلی این است 
که این خودروه��ا کمترین اختالف قیمت را 
ب��ا نرخ های دو هفته قبل ب��ازار دارند.آن طور 
ک��ه پیداس��ت تولید و عرضه مناس��ب گروه 
خودروسازی سایپا طی هفته های گذشته که 
در نهایت منجر به خ��روج همه محصوالت 

این گروه خودروس��ازی از قرعه کش��ی شده، 
عامل اصلی ثابت ماندن تقریبی قیمت ها در 
مقایس��ه با دو هفته پیش است.نتایج آخرین 
طرح های فروش خودروی خودروس��ازان نیز 
نش��ان می دهد بیشترین تقاضای مردم برای 
خری��د خودروهای گ��روه ایران خودرو به ویژه 
در دسته پژو است که همچنان با قرعه کشی 
به مردم عرضه می ش��وند و به دلیل اختالف 
قیمتی ش��دید با بازار، بسیاری افراد و دالالن 

نسبت به ثبت نام آنها اقدام می کنند.

طفره بانک ها از پرداخت تسهیالت به نهضت ملی مسکن
مانع سر راه ساخت 4 میلیون مسکن؛

بر اس��اس گزارش وزارت راه و شهرس��ازی تاکنون ۳۴۰ 
هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی شده  که فقط 
حدود ۱۹۲ هزار واحد آن به انعقاد قرارداد رس��یده اس��ت 
و متقاضیان حدود ۱۵۰ ه��زار واحد خود مالکی کماکان 
در صف انتظارتسهیالت هستند.به گزارش فارس، ساخت 
یک میلیون واحد مس��کونی وعده  اصلی دولت سیزدهم 
اس��ت که با گذش��ت بیش از یک س��ال از سرکار آمدن 
دولت جدید، تحقق آن همچن��ان با برخی ناکارآمدی ها 
به پیش می رود.براساس آمار وزارت راه و شهرسازی تنها 
حدود ۳۴۰ هزار  پی ریزی از ابتدای دولت سیزدهم انجام 
شده است که با هدف گذاری دولت برای شروع ۲ میلیون 
واحد مسکونی در س��ال اول، فاصله ی زیادی دارد.یکی 
از موانع تحقق این هدف گذاری عدم صدور ضمانت نامه 
مابه التفاوت تسهیالت ساخت مسکن روستایی بود که با 
مقاومت رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای اولین بار بعد 
از ۱6 سال از شروع آن، در یک سال اول دولت سیزدهم 

متوقف شد.
دس�ت ب�ه روس�تایی مس�کن تس�هیالت مان�ع ���

رئیسجمهوربرداشتهشد
براساس برنامه ریزی انجام شده، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
از ۲ میلیون واحدی که قرار بود آغاز ش��ود، به مس��کن 
روستایی تعلق داشت که با مانع تراشی های صورت گرفته 
متوقف شد. بر اساس آخرین اظهارات اکبر نیکزاد، رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، در جلسه اخیر هیئت دولت 
مش��کل صدور ضمانت نامه حل شده باشد و پس از این 
شاهد پرداخت این تسهیالت هستیم.مانع مهم دیگر در 
پیش��رفت کند طرح نهضت ملی مسکن، عدم همکاری 
بانک ها در ارتباط با پرداخت تسهیالت نظام بانکی است. 
بر اس��اس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن » بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری غیر بانکی مکلف اند حداقل بیست 

درصد )۲۰ درصد( از تس��هیالت پرداختی نظام بانکی در 
هر س��ال را با نرخ سود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به 
بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول 
اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد 
ریال تسهیالت برای واحدهای موضوع این قانون کم تر 
نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی 
مذک��ور با افزایش درصد صدرالذک��ر مطابق با نرخ تورم 

ساالنه افزایش یابد«.
بانکهابهنهضتملیمسکنوامنمیدهند ���

با این حال آمار به دس��ت آمده از س��امانه TEM وزارت 
راه و شهرس��ازی نش��ان می دهد تا آخر شهریور ۱۴۰۱ 
و در یک س��الگی اجرای قانون جه��ش تولید، عملکرد 
بانک ه��ا کم تر از 6 درصد میزان تصریح ش��ده در قانون 
و دس��تورالعمل بانک مرکزی بوده است.عمده  تسهیالت 
پرداخت ش��ده   مذکور هم توس��ط بانک مسکن پرداخت 
ش��ده و مشارکت س��ایر بانک ها در این طرح نزدیک به 

صفر بوده  است.در پاسخ به این انتقاد، علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاون داره اعتبارات 
بان��ک مرکزی به این نکته اش��اره کردند که علت عدم 
پرداخت تس��هیالت از طرف بانک ها این اس��ت که اوال 
وزارت راه و شهرس��ازی متقاضیان بیش��تری به بانک ها 
معرفی نکرده  اس��ت و ثانیا متقاضیان معرفی شده، آورده   

اولیه   خود را پرداخت نکرده اند.
اس�تنکافنظامبانکیدرپرداختواممس�کنمحرز ���

است
در همین راس��تا علی نادری شاهی، کارشناس مسکن با 
اشاره به اینکه پاس��خ بانک مرکزی، پاسخ قانع کننده ای 
نیس��ت، گفت: بر اس��اس س��امانه   TEM وزارت راه و 
شهرسازی، در حدود یک میلیون واحد برای اخذ تسهیالت 
به بانک های عامل معرفی شده  اند و تنها حدود ۱۹۲ هزار 
موفق به اخذ تسهیالت ش��ده اند.این کارشناس مسکن 
در بیان اینکه از حدود ۱۰6 هزار واحد ارس��الی به س��ایر 

بانک ها به جز بانک مسکن، تنها حدود ۱۹۴8 واحد موفق 
به انعقاد قرارداد ش��ده اند، گفت: فقط ۲ درصد تسهیالت 
ارسالی از سوی بانک ها تامین اعتبار شدند و همین تعداد 
کم انعقاد قرارداد توس��ط بانک های دیگر نشان می دهد، 
اتصال سامانه ای برقرار است و این بهانه که سایر بانک ها 
به سامانه ی وزارت راه و شهرسازی متصل نیستند مورد 
پذیرش نیس��ت.وی افزود: بخش��ی از متقاضیان معرفی 
ش��ده به بانک ها به دالیل غیر قابل قبول رد درخواست 
ش��ده اند که نیازمند بررسی مجدد اس��ت؛ به دلیل عدم 
همکاری س��ایر بانک ها، تعداد واحدهای در صف انتظار 
در بانک مس��کن، به بیش از 7۰۰ هزار واحد رس��یده که 
مشخصا از توان این بانک خارج است و که نشان دهنده  
لزوم همکاری س��ایر بانک ها و برخورد بانک مرکزی با 
بانک های متخلف است، به معنای دیگر استنکاف نظام 

بانکی در پرداخت وام مسکن محرز است.
ه�زارواحدخودمالکیهماکنوندرصفانتظار ���۱۵۰

هستند
بر اس��اس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۳۴۰ 
هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی ش��ده  است 
که فقط حدود ۱۹۲ هزار واحد آن موفق به انعقاد قرارداد 
ش��ده اند، یعنی در حدود ۱۵۰ هزار واحد خود مالکی هم 
اکنون در صف انتظار هس��تند که الزم است با همکاری 
س��ایر بانک ها هرچ��ه زودتر تس��هیالت دریافت کنند.

در طرح ه��ای غیرخود مالکی هم اخ��ذ آورده   متقاضیان 
ناظ��ر به انعقاد قرارداد و پس از آن اس��ت. به دلیل عدم 
همکاری بانک ها در انعقاد ق��رارداد، امکان واریز وجه از 
طرف متقاضیان وج��ود ندارد.با توجه به موارد فوق الزم 
است در گام اول بانک های مختلف تسهیالت خودمالکی 
را پرداخ��ت نماین��د بان��ک مرکزی هم به عن��وان نهاد 

سیاست گذار، با بانک های متخلف برخورد کند.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: هم اکنون دس��ت 
کم یک میلیون واحد نهضت ملی مس��کن با میانگین 
پیشرفت حدود ۳۰ درصد در حال اجرا است.به گزارش 
ایسنا،هادی عباسی اصل اظهار کرد: عالوه بر ۴۳۰ هزار 
واحد نهضت ملی مس��کن که با مدیری��ت وزارت راه و 
شهرسازی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، واحدهای 
روس��تایی، خودمالکی، نیروهای مسلح و غیره را داریم. 
در بخش روس��تایی ۱8۰ هزار واحد به پیش��رفت بیش 
از ۵۰ درصد رسیده است. به طور کلی هم اکنون دست 
کم یک میلیون واحد نهضت ملی مس��کن با میانگین 
پیش��رفت حدود ۳۰ درصد در حال اجرا است.وی درباره 
برآورد قیمت واحدهای نهضت ملی  مسکن گفت: قیمت 
تمام شده بستگی به شرایط  دارد. اگر واحدها یک طبقه 
و دو طبقه یا دارای مش��اعات حداقلی باشد و آسانسور 
نیاز نداش��ته باشد ارزان تر اس��ت. از طرف دیگر در نظر 

داریم تا برخی پروژه ها به صورت تدریجی تکمیل شود.
عباسی  اصل تاکید کرد: الحمداهلل پروژه نهضت  ملی 
مسکن رو به جلو است. سیاستی که در دستور کار قرار 
گرفته این اس��ت که بیشتر واحدهای یک طبقه حیاط 
دار احداث کنیم؛ چراکه هم ارزان تر است و هم سریع تر 
به نتیجه می رسد.وی در پاسخ به این سوال که تکلیف 
اراضی باارزش چه می شود گفت: اراضی ارزشمند صرف 
احداث خدمات زیربنایی و روبنایی  خواهد شد.قائم مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی در طرح نهضت ملی مسکن در 
واکنش به این موضوع که شنیده می شود بعضی پروژه ها 
متوقف شده است تاکید کرد: متوقف نشده بلکه ممکن 
اس��ت کارها کند شده است. منابع از طریق آورده مردم 
و تس��هیالت بانکی به پروژه ها تزریق می شود.عباسی 
اصل درباره این موضوع که برخی متقاضیان توان تهیه 
اقس��اط دوم و س��وم آورده ۴۰ میلیون تومانی را ندارند 

گفت: به همین خاطر ما می گوییم واحدهای یک طبقه 
و دو طبق��ه احداث کنیم تا اگر مردم پول نداش��تند به 
صورت تدریجی واحدها را تکمیل کنند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی، تکمیل تدریجی را به معنای کاهش کیفیت 
ساختمان ها ندانست و گفت: ممکن است پروژه ای بعد 
از فونداس��یون، اسکلت و سقف دچار کمبود منابع شود. 
بنابراین متقاضی کم کم واحد مسکونی خود را تکمیل 
می کند.بنا بر این گزارش، دولت س��یزدهم بر اس��اس 
قانون جهش تولید و تامین مس��کن مصوب ۱7 مرداد 
سال ۱۴۰۰ س��اخت چهار میلیون واحد مسکونی طی 
چهار س��ال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۵ 
میلیون نفر برای این طرح نام نویس��ی کرده اند که ۳.6 
میلیون نفر تایید ش��ده اند. بر اساس اعالم سازمان ملی 
زمین و مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی تا ۱7 مهرماه 
برای یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد زمین تامین ش��ده، 

حدود ۵۰۹ هزار و ۵67  واحد پروژه تعریف ش��ده، ۱۹۴ 
هزار و ۹6۳ واحد در مرحله فونداس��یون و ۱۱6 هزار و 
۲۱۱ واحد نیز دارای س��قف و اس��کلت است. ۵۴ هزار 
و 7۴6 واح��د در مرحله س��فت کاری، ۲۱ هزار و ۲۳6 
واح��د در مرحله نازك کاری و ۱۲ هزار و 8۱۲ واحد نیز 
در مراحل پایانی قرار دارند. بنا به گفته  هادی عباس��ی 
اصل معاون وزیر راه و شهرس��ازی، حدود یک میلیون  
واحد در مراحل اجرا قرار دارد. تا کنون هفت مرحله ثبت 
نام برای واحدهای این پروژه در سامانه طرح های جامع 
حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام 
ش��ده است.تا ۱6 مهرماه امسال تعداد 68۴ هزار و ۵۴7 
نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک مسکن 
افتتاح حس��اب کرده و مجموعا ۳۲ هزار و 86۱ میلیارد 
تومان به حس��اب سازندگان از محل آورده متقاضیان و 

تسهیالت واریز شده است. 

نهضت مسکن به پیشرفت ۳۰ درصد رسیده است
معاون وزیر راه و شهرسازی:

لوکوموتیوهای تعمیرنشده، آفت حمل ونقل ریلی
اقتصاد ضعیف صنعت ریلی؛

مدیرعامل ش��رکت راه آهن درحالی نس��بت 
ب��ه لوکوموتیوهای تعمیرنش��ده و نوس��ازی 
لوکوموتیوه��ا انتقاد دارد که ش��ورای رقابت 
به تازگ��ی درخصوص تعیی��ن تعرفه خدمات 
لوکوموتیو، به ش��رکت راه آهن اخط��ار داده 
اس��ت.به گزارش ایسنا، س��یدمیعاد صالحی 
مدیرعامل ش��رکت راه آهن به تازگی با اشاره 
ب��ه عمر ۵۰ الی 6۰ س��اله برخ��ی از خطوط 
ریلی گفته بود: خط��وط ریلی باید بعد از هر 
۱۵ سال بهسازی و بازسازی شوند و اگر این 
بهسازی انجام نشود مجبور به تقلیل سرعت 
لوکوموتیوها می شویم. برای مثال سال های 
گذشته مسیر قطار تهران- مشهد ۱۵ ساعته 

بود اما االن به ۱۱ ساعت کاهش یافته است، 
چرا که با بهس��ازی خطوط موفق به کاهش 
لوکوموتیوها شدیم.صالحی  تقلیل س��رعت 
همچنین با اشاره به وضعیت اقتصاد ضعیف 
صنعت ریلی در س��ال های اخیر و همچنین 
بیماری کرونا که موجب عدم توسعه صنعت 
ریلی به ویژه در حوزه مسافری شده بود، بیان 
کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تقویت راه آهن 
در دس��تور کار قرار گرفت، ولی متاسفانه در 
چن��د س��ال  اخی��ر، لوکوموتیوه��ای زیادی، 
تعمیرنشده باقی مانده و نوسازی لوکوموتیوها 
نیز انجام نشده بود، همچنین بیش از ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان بدهی ب��ه پیمانکاران قطعات 

فن��ی بخش لوکوموتیو وجود داش��ت.این در 
حالی است که شرکت های مالک لوکوموتیو 
با مشکالت متعددی در خصوص تعیین تعرفه 
خدمات لوکوموتیو مواج��ه بوده اند. به همین 
جهت شورای رقابت سال گذشته تصمیماتی 
را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو 
اتخ��اذ ک��رده و دس��تورالعمل »تعیی��ن نرخ 
خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی« را 
به تصویب رس��اند.با وجود این، چندی پیش 
ش��ورای رقابت اعالم کرد علی رغم تصویب 
این دستورالعمل و ابالغ آن به شرکت راه آهن 
در سال گذش��ته، این دستورالعمل هنوز اجرا 
نش��ده که باعث تش��دید انحصار و آس��یب 

کیفیت خدمات حمل و نقل ریلی شده است؛ 
بر همین اساس، شورای رقابت طی مکاتبه ای 
به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن این 
دستورالعمل اخطار داد.در رابطه با عدم اجرای 
مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن 
دالیل��ی وج��ود دارد از جمل��ه اینکه دالیل 
تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاست گذاری 
مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار 
ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید 
حل ش��ود. این تعارض از آنجا ناشی می شود 
که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان 
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. به این 
ترتیب، تجمیع وظایف رگوالتوری و حاکمیتی 

و سیاست گذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در 
کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت 
ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می شود که 
در اج��را نمی تواند وظیفه سیاس��ت گذاری و 
تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر 
فعاالن بازار نیز آسیب نبینند.بنابراین کاهش 
تعداد واگن های مس��افری، کاهش س��رعت 
لوکوموتیوها و عدم سرمایه گذاری در صنعت 
ریلی را می ت��وان از دالیل کمبود قطارهای 
مسافری عنوان کرد، اما با وجود اخطار شورای 
رقابت به ش��رکت راه آهن در خصوص تعیین 
تعرفه خدمات لوکوموتیو، این شرکت تا کنون 

در این زمینه پاسخی نداده است.
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بانک و بيمه

درآمد 89 میلیارد تومانی “وتعاون” 
در مهرماه

ش��رکت بیمه تع��اون در گ��زارش فعالیت 
ماهانه خ��ود طی دوره منته��ی به مهرماه 
س��ال ۱۴۰۱ میزان درآم��دی که از فروش 
حق بیمه به بیمه شدگان تحت پوشش خود 

ارائه کرد برابر با 8۹ میلیارد تومان بود.
ش��رکت بیمه تع��اون در گ��زارش فعالیت 
ماهانه خ��ود طی دوره منته��ی به مهرماه 
س��ال ۱۴۰۱ میزان درآم��دی که از فروش 
حق بیمه به بیمه شدگان تحت پوشش خود 
ارائ��ه کرد برابر ب��ا 8۹ میلیارد تومان بود و 
همچنین از فروردین م��اه تا آغاز نیمه دوم 
نخست س��ال مالی نیز مجموع درآمد های 
حاص��ل از ف��روش حق بیمه این ش��رکت 

بیمه ای 7۲۴ میلیارد تومان بود.
خس��ارت پرداختی که “وتعاون” در مهرماه 
به مش��تریان خود پرداخت کرد نزدیک به 
6۵ میلی��ارد توم��ان بود و از ابتدای س��ال 
مالی تا پایان مهرماه نیز مجموع خس��ارت 
پرداخت ش��ده این ش��رکت براب��ر با ۳۳8 
میلی��ارد تومان شناس��ایی ش��د. همچنین 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه در مهرم��اه این 
ش��رکت تراز مثب��ت ۳7 درصدی را از خود 
بر جای گذاشت.درآمد ماهانه ای که شرکت 
“وتع��اون” تا پایان مهرم��اه از فروش حق 
بیمه شناس��ایی کرد برابر ب��ا ۳6۵ میلیارد 
تومان بود، این میزان درآمد در مقایس��ه با 
دوره مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش 
را در پی داشت، درآمد تجمیعی این شرکت 
بیم��ه ای در هفتمین ماه از س��ال مالی نیز 
ش��اهد رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال 
گذشته بود. در مهرماه سال جاری بیشترین 
میزان درآمدی که “وتعاون” از فروش حق 
بیم��ه به ثبت رس��اند متعلق ب��ه »ثالث – 
اجب��اری« با ۳۹ میلیارد توم��ان بود که در 
ای��ن دوره ۴۴ درص��د از درآمد ماهانه را به 

خود اختصاص داد.

اتفاق جالب در مراسم اهدای جوائز 
قرعه کشی بانک کارآفرین

 دو جایزه یک میلیارد ریالی بانک کارآفرین 
توسط برندگان در جهت حمایت از کودکان در 
حال تحصیل مناطق محروم به بنیاد کودك و 
خیریه مدرسه ساز اهداء شد. به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین؛ در مراس��م اعطای 
هدایای برندگان دومین جشنواره حسابهای 
قرض الحس��نه نیک آفرین، نماینده شرکت 
عمران آذرستان بعنوان یکی از برندگان جایزه 
یک میلیارد ریالی بانک کارآفرین در راستای 
مس��ولیت اجتماعی این ش��رکت و به جهت 
حمایت از کودکان مناطق محروم هدیه یک 
میلیارد ریالی خود را به بنیاد کودك بخش��ید 
ت��ا در جهت حمایت از ک��ودکان این منطقه 
هزینه ش��ود. همچنین در این مراس��م خانم 
فاطمه م��ژگان قاضی یکی دیگر از برندگان 
جایزه ی��ک میلیاردریالی بانک که از خیرین 
مدرسه س��از بود، نیز اعالم کرد؛ جایزه یک 
میلیارد ریالی و س��پرده ریالی خود را صرف 
س��اخت مدرس��ه در یکی از مناطق محروم 

کشور خواهد کرد.

مدیران ارشد سازمان ها فرهنگ 
قرض الحسنه را ترویج کنند

مدی��رکل ام��ور اداری و مال��ی اس��تانداری 
خراس��ان رضوی، قرض الحس��نه را عامل 
برکت در زندگی افراد دانست و ترویج آن را 
از وظایف مدیران ارشد سازمان ها برشمرد.

»اسماعیل نورمحمدی« مدیرکل امور اداری 
و مالی استانداری خراسان رضوی در نشستی 
صمیمی ب��ا »نوراله نظریان« مدیر ش��عب 
بانک در اس��تان، ضمن قدردانی از زحمات 
کارکن��ان، خدمات بانک را درخور تحس��ین 
دانست و این شیوه از ارائه خدمت را یک هنر 
توصیف کرد. وی با اشاره به مشکالت مردم 
در حوزه اقتصادی بیان داشت: راهبرد بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در حل مشکالت 
مالی و معیش��تی مردم بس��یار اثرگذار بوده 
اس��ت و در این شرایط باید بیش از همیشه 
برای ترویج این س��نت پس��ندیده الهی گام 
برداشت تا افراد بیش��تری بتوانند از مزایای 
آن بهره مند ش��وند. نورمحم��دی ادامه داد: 
در برهه کنونی هنر مدیران ارشد سازمان ها 
این اس��ت که فرهنگ قرض الحس��نه را در 
میان م��ردم جامعه ترویج کنند تا بس��یاری 
از مش��کالت موج��ود با این ش��یوه مؤثر و 

خداپسندانه حل شود.

اخبار

 سرپرس��ت بانک مسکن از افتتاح حساب 
7۱7 ه��زار و ۲۰7 نف��ر متقاض��ی ط��رح 

نهضت ملی مس��کن نزد بان��ک خبر داد 
و مبلغ واریز ش��ده به حس��اب سازندگان 
از محل آورده متقاضیان و تس��هیالت را 
در مجم��وع ۳6 هزار و ۲۰6 میلیاردتومان 
برشمرد. علی عس��کری سرپرست بانک 
مس��کن، در خصوص روند افتتاح حساب 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در آن 

بانک، پرداخت وجه به سازندگان و افتتاح 
حساب متقاضیان گفت: تاکنون 7۱7 هزار 
و ۲۰7 نفر متقاضی پذیرفته ش��ده نهضت 
ملی مس��کن ن��زد بانک مس��کن افتتاح 
حس��اب کردند. سرپرس��ت بانک مسکن 
می��زان واریزی م��ت اضیان به حس��اب 
خود نزد بان��ک برای اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن را در مجموع ۲۵هزار و 6۵۱ 
میلیاردتومان عنوان کرد. عسکری توضیح 
داد: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان 
از محل آورده متقاضیان و محل تسهیالت 
۳6 هزار و ۲۰6 میلیاردتومان اس��ت که از 
این میزان، ۲۲ هزار و ۵۵7 میلیاردتومان از 
محل تسهیالت و ۱۳ هزار و 6۴۹ میلیارد 

تومان از محل آورده متقاضیان به حساب 
سازندگان واریز شده است. وی اعالم کرد: 
تاکنون ۴۰8 هزار و ۹۱ واحد برای دریافت 
تسهیالت به بانک مس��کن معرفی شده 
اس��ت که بانک تاکنون با ۱7۳ هزار و ۱۳ 
واحد به مبلغ ۵8 هزار و 78۱ میلیاردتومان 

قرارداد منعقد کرده است.

پرداخت  ۳6 هزار میلیاردتومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن 

با مشارکت و حمایت های بانک ملی ایران؛ 

  ق��رارداد همکاری مش��ترك دو جانبه بین بانک ملی 
ای��ران و ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان ب��ه منظور 
گس��ترش تعامالت و ارتقای س��طح خدمات بانکی و 

افزایش همکاری های متقابل به امضا رسید.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملی ای��ران، این 
تفاه��م نامه همکاری که به امض��ای دکتر محمدرضا 
فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران و محس��ن قدیری 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان و با حضور 
اعضای هیات مدیره، هیات عامل و دیگر مدیران ارشد 
بانک ملی ایران و جمعی از مدیران پاالیشگاه اصفهان 
رس��ید، ضمن افزایش س��طح همکاری های متقابل 
و ارائ��ه خدمات بانکی، زمینه توس��عه و افزایش تولید 

پاالیشگاه نفت اصفهان را امکان پذیر کرد.
دکتر فرزین در مراس��م امضا این تفاهم نامه با اش��اره 
ب��ه توانمندی ه��ا و ظرفیت های موج��ود بانک ملی 
ایران در حوزه ریالی و ارزی، از حمایت ویژه این بانک 
برای توس��عه بخش انرژی و صنعت نفت کشور اعالم 
آمادگی کرد و اظهارداشت: مصمم هستیم با حرکت به 

س��مت بانکداری جامع یک سبد متنوع، جامع و کامل 
از محصوالت و خدمات مالی برای توس��عه طرح های 
بخش انرژی کشور بویژه برای پاالیشگاه نفت اصفهان 

ارائه دهیم.
مدیر عامل بانک ملی ای��ران با تاکید بر این نکته که 
نگاه ما به این تفاهم نامه، نگاهی حمایتی به توس��عه 

صنعت نفت کشور است، تصریح کرد: نگاه بانک ملی 
ایران، حمایت از اقتصادی اس��ت ک��ه با دانش همراه 
باشد. وی این تفاهم نامه همکاری را اثربخش خواند و 
افزود: از تعهدات بانک ملی ایران این اس��ت که کشور 
را در مس��یر توس��عه، حمایت کند و ما به طور قطع در 
این قرارداد همکاری، تمام��ی تالش خود را بکار می 
گیریم تا درکمترین زمان ممکن بهترین خدمات را در 
جهت توسعه این پاالیش��گاه ارائه دهیم. دکتر فرزین 
در ادامه این مراس��م با بیان ای��ن نکته که بانک ملی 
ایران در ارائه خدمات مالی در بین بانک های کش��ور 
پیش��رو و پیشگام است، افزود: با هدایت منابع مالی به 
حوزه صنعت نفت شاهد نقش آفرینی بانک ملی ایران 
در اش��تغالزایی، افزایش تولید و توسعه و پیشرفت این 
بنگاه بزرگ اقتصادی خواهیم بود. وی با اشاره به وجود 
ش��بکه قوی تامین مالی بانک مل��ی ایران در داخل و 
خارج کشور ، افزود: همکاری های به عمل آمده و قرار 
گرفتن این دو س��ازمان در کنار یکدیگر موجب منشاء 

خیر و برکت برای کشور خواهد شد.

افزایش تولید و توسعه ظرفیت های پاالیشگاه نفت اصفهان 

عملکرد بانک سینا؛ سالمت در کسب وکار و کنترل ریسک
بانک س��ینا در س��ال ۱۴۰۱ روند رو به رشد 
خود را مانند س��ال های گذشته دنبال کرده 
و در س��ال جاری نیز به توفیق های مناسبی 
دس��ت یافت.ای��ن بانک عالوه ب��ر افزایش 
تسهیالت و درآمد از همین محل، مطالبات 
مش��کوك الوصول خود را نی��ز کاهش داد.
براساس بررسی ها، 76 درصد از درامد بانک 
از محل تس��هیالت بوده و این به این معنی 
اس��ت که بانک به دنبال سفته بازی ، بنگاه 
داری و ملک ب��ازی نرفت تا بدون عملکرد 

واقعی به سرمایه گذاران خود سود موهومی 
نشان دهد بلکه با سالم ترین روش درامد و 
سود عملیاتی خود را افزایش داده است. بانک 
سینا در س��ال ۱۴۰۱ روند رو به رشد خود را 
مانند سال های گذشته دنبال کرده و در سال 
جاری نیز به توفیق های مناسبی دست یافت. 
این میزان از درآمد بانک سبب چندین رخداد 
مناس��ب در این بانک ش��ده است. در مقابل 
رشد مانده تس��هیالت و درآمد از این محل 
، مطالبات مش��کوك الوصول و هزینه های 

بابت آن کاهش یافته است همچنین عملکرد 
بانک بر اساس تسهیالت رشد داشته و نشان 
دهنده س��المت فعالیت بانکی است چرا که 
اغلب بانک های کش��ور به کارهای س��فته 
بازی برای کس��ب درآمد و فریب مشتریان 
خ��ود اقدام می کنند اما بانک س��ینا نزدیک 
به 76 درصد از درام��د خود را فقط از محل 
تس��هیالت کسب کرده است. بانک سینا در 
مهر ما س��ال جاری مانده تس��هیالت ۴۲۲ 
هزار میلیارد ریالی بود که در پی آن ۳۵ هزار 

ملیایدرد ریال درآمد کس��ب ک��رد در مقابل 
۵۲۳ هزار میلیارد ریال مانده س��پرده داشت 
که ب��رای آن طی این هفت ماهه نخس��ت 
امسال ۲7 هزار و 7۲7 میلیارد ریال وام سود 
پرداخت. نس��بت هزینه مطالبات مشکوك 
الوصول به خالص درآمدهای عملیاتی بانک 
در دو س��ال گذش��ته روند کاهشی داشت و 
از رق��م ۱۵6 درص��د در اس��فند ۱۴۰۰ به 
رقم 7۱ در ش��هریور ۱۴۰۱ رسید. از همه 
مهمتر اینکه سهم هزینه مطالبات مشکوك 

الوصول بانک ۳ درص��د از کل هزینه های 
بانک است در حالی که در سال ۱۴۰۰ معادل 
8درصد از کل هزینه های بانک بود. نسبت 
بازده دارایی که تس��هیالت بخش بزگی از 
این دارایی است از رقم ۱۴ در اسفند ۱۴۰۰ 
به رقم ۱۵ درصد در شهریور امسال رسید. 
س��پرده های بدون هزینه بانک نیز رشد ۲8 
درصدی داش��ته و از رقم ۱۱۴ هزار میلیارد 
ریال به ۱۴6 هزار میلیارد ریال در ش��هریور 

امسال رسید.

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان بهبهان

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱7۰۰7۰۰۰۱۴۴۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهران غالمی فرزند محمد علی 
به شناس��نامه  و کد ملی ۱8۵۰۰8۰۰7۰ صادره از بهبهان نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۲۲۹/۲۰  مترمربع 
در قس��متی از پالك ۵66۴ اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک به موجب س��ند رس��می)بموجب سند قطعی شماره 
۳۲۰۱8-۱۴۰۰/۴/۲۰ دفتر ۲۰۵بهبهان ( محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰7/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰8/۱6

م/الف: 8/۲۱6 رستم احمدی – رئیس ثبت بهبهان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۲ ورای اصالحی ۱۴۰۱6۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵6۳۹هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالس��ه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱6۳ تقاضای آقای رمضان عموئی    به شمارشناسنامه ۳۰۳ وکد ملی ۲۱۲۰۹86۳۹8صادره 
از گرگان  فرزند محمد حس��ین  در شش��دانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده است  به  مساحت ۳78,87 متر مربع 
از پالك شماره ۹۵ فرعی ازیک فرعی از ۱۲ - اصلی واقع در  اراضی قادرآباد بخش چهارحوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 

حکایت ازانتقال از مالک رسمی بنیادعلوی به متقاضی دارد.
لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شود   از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم نماید.م.الف : ۱۳۳7۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱,۰8,۱6 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱,۰۹,۰۲

علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالك  منطقه یک گرگان
ازطرف غالمرضاقاسمی

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمنهای فاقد سند رسمی برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف 
مس��تقر در ثبت اس��ناد و امالك شهرستان س��نندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالك در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم نمایند و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد ش��د صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول: ۱۴۰۱/8/۱ تاریخ نوبت دوم: ۱۴۰۱/8/۱6

بخش ۱۱
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به نام خانم نصرت گویلی کیالنه فرزند علی شماره شناسنامه 8۲۱ صادره سنندج 
کدملی ۳7۳۰7۲۴۲۹۰ تحت پالك 8۱ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ کالئرزان به مس��احت 7۳۴7 متر مربع که از نس��ق آقای 

صالح بابائی به آدرس سنندج روستای خروسه
۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به نام خانم نصرت گویلی کیالنه فرزند علی شماره شناسنامه 8۲۱ صادره سنندج 
کدملی ۳7۳۰7۲۴۲۹۰ تحت پالك 8۲ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ کالئرزان به مس��احت 78۴ متر مربع که از نس��ق آقای 

صالح بابائی به آدرس سنندج روستای خروسه
م / الف ۲۱۰8  رئیس ثبت منطقه یک سنندج

 ۴8۴QT۲۱۰۰۰۱۵7Aمفقودی برگ سبز خودروی سواری هاچ بک هایما به شماره انتظامی ایران۱6_۱۹۹ه 77 به شماره موتور
وشماره شاسی NAAD۳۹۱Z6NY۰6۳6۱۲ مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد. قم

در آموزه های هیچ کدام از ادیان غیر توحیدی هم برهنگی وجود ندارد
طاهری آکردی گف��ت: چادر در فرهنگ ایرانی از دوران هخامنش��یان، 
اشکانیان و ساسانیان نیز بوده و از آن زمان تا کنون تداوم پیدا کرده است، 
هزار س��ال قبل از اسالم زنان ایران از چادر استفاده می  کردند. از ابتدای 
خلقت، انسان در تالش بوده که بدن خود را به شیوه های مختلف بپوشاند 
که نشان از فطری بودن عفاف و پوشش است. زن ایرانی همواره در تاریخ 
اساطیری خود دارای پوشش و حجاب بوده و آن را در شمار وظایف خود 
می دانسته است. شاهنامه فردوس��ی به عنوان یکی از اصیل ترین منابع 
مستند تاریخ ایران، نشانه هایی از پوشش و حجاب برای زنان ارائه می دهد. 
به طور کلی در تمامی مواردی که از زنان در شاهنامه نام برده شده، سخن 
از پوشیدگی، اصالت، پاکی، راستی و نمونه کامل زنانگی آنان است . زنان 
شاهنامه تا زمانی که در این مسیر گام بردارند، مورد توجه و تقدیس حکیم 
طوس و جامعه ایرانی هس��تند اگر نه منفور و طرد شده اند. در شاهنامه 
زن خوب و پاك، تقدیس ش��ده و زن بد، بی حیا، بی شرم و بی نزاکت و 
پرده در، مورد نکوهش قرار گرفته است. فرهنگ ایرانیان باستان بر پایه 
آموزه های آئین زرتشت شکل گرفته است. این آئین بر اصولی هم چون 
راس��تی و درس��تی و پرهیز از دروغ و تحکیم پایه های خانواده و پرورش 
فرزندان پاك نهاد تأکید فراوان دارد. ازاین رو، لزوم پوشیدگی زن در آئین 
زردشت و فرهنگ ایرانیان قدیم مورد توجه و توصیه بوده است. حجاب 
به معنای »پوش��اندن بدن زن در برابر نامح��رم« از احکام ضروری دین 
اسالم است، در دیگر ادیان الهی از جمله آئین زرتشت، یهود و مسیحیت 
نیز، این حکم با تفاوت هایی کم و بیش وجود دارد. بر همین اساس برای 
واکاوی حجاب و عفاف در ادیان توحیدی با حجت االسالم دکتر محمد 
حسین طاهری آکردی نویسنده و عضو هیئت علمی گروه ادیان مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی »ره« به گفتگو نشستیم که حاصل آن 

را در ادامه می خوانید:
فلس�فهحجابدرادیانالهیچگونهبیانش�دهوتاریخچهآندر ���

اینادیانچیست؟
حجاب برونداد و تابلوی عفافی است که در هر جامعه ای حاکم است. اگر 
در جامعه ای عفاف ارزش باشد حجاب رفتاری است که آن هنجار و ارزش 
را با ابزارهایی معرفی می کند. تقس��یماتی که در طول تاریخ برای ادیان 
مختلف وجود داش��ته تقسیم به ادیان اولیه، ادیان شرقی، ادیان توحیدی 
و ادیان ابراهیمی اس��ت. آنچه که در تفکر غرب از گذشته وجود داشته و 
ریشه در یونان و روم باستان دارد این است که مقداری برهنگی در میان 
غربیان وجود داشته است که می توان این مسئله را در مجسمه هایی که 
از آن زمان به جا مانده مشاهده کرد. اما گذشته از این مقدار برهنگی که 
در تفکر غربی وجود داشته تقریباً تمام ادیان عالم اعم از توحیدی و غیر 

توحیدی مسئله عفاف و به تبع آن حجاب را دارند.
لطفاًبهصورتمصداقیذکرکنید. ���

با نگاهی به ادیان گوناگون مانند هندو و بودا و ادیان هم طراز آنها که جز 
ادیان توحیدی نیستند و در دسته ادیان شرقی قرار می گیرند، در هیچکدام 
برهنگی مش��اهده نمی ش��ود. پوش��ش زنان قدیم ژاپن��ی و لباس های 
سنتی شان که کیمونو نام دارد کاماًل بلند و پوشیده است، لباس زنان چینی 
و کره ای هم لباس هایی شبیه کیمونو و حتی بلندتر از آن بوده است. در 
این فرهنگ ها آن زنانی که پولدارتر بودند لباس ها را بلندتر می گرفتند تا 
روی زمین کشیده شود و حتی قدم های آنها هم دیده نشود. لباس زنان 

هندی به نام ساری نیز لباسی بسیار پوشیده بود؛ ساری در واقع یک پارچه 
پنج شش متری است که خانم های هندی دور خودشان تا باال می پیچند 
و حتی بخش��ی از آن را روی سرشان قرار می دهند. بنابراین حتی زنان و 

مردان بودایی و هندو هم درگذشته لباس های پوشیده ای داشتند.
آیامسالهپوششدرگذشتهتنهابرایزنانبود؟ ���

خیر. مس��ئله پوشش در گذش��ته تنها برای زنان نبوده و برای مردان نیز 
مطرح بوده است. 

درآندورانپوششمردان،درفرهنگهایمختلفچگونهبود؟ ���
در فرهنگی های مختلف مردها معمواًل کالهی متناسب با فرهنگ خود به 

سر داشتند و لباس های بلند می پوشیدند.
اصلیتریندلیلرواجفرهنگپوشیدگیدرشرقچهبود؟ ���

اصلی ترین دلیل این پوش��یدگی توجه ب��ه اصل عفاف و حیا در فرهنگ 
شرقی است.

حج�ابدرادیانتوحیدیچگونهتعریفش�دهودینزرتش�تبه ���
مسالهحجابچقدراهمیتمیداد؟

در تقس��یم بندی ادی��ان توحیدی دین زرتش��تی هم در کن��ار یهودیت، 
مسیحیت و اسالم قرار می گیرد. به گواهی تاریخ در همه ادیان توحیدی 
مقول��ه عفاف و حیا و به تبع آن حجاب به عن��وان یک اصل وجود دارد. 
زرتشت دینی است که در ایران باستان رایج بوده است، با کمی دقت در 
سنگ نوشته های به جای مانده از دوران هخامنشیان مشخص می شود 
که موارد بسیار اندکی از مجسمه زنان دیده می شود که حتی در آنها نیز 
چهره زن را به خوبی نمی توان دید و فقط چشمان زنان پیدا است، دلیل 
آن هم این است که پوشش زنان این دوران یک پارچه سراسری و یک 

نقاب بوده است.
ب�اتوجهبهمطالببیانش�دهازچهزمانیزن�انایرانیبهحجاب ���

کاملرویآوردند؟
چادر در فرهنگ قدیم ایرانی از دوران هخامنش��یان، اش��کانیان و حتی 
ساس��انیان نیز بوده و از آن زمان تا کنون تداوم پیدا کرده اس��ت. اساس��ًا 
چادر یک حجاب ایرانی اس��ت و ربطی به اسالم ندارد. هزار سال قبل از 
اسالم زنان ایران از چادر استفاده می کردند. حتی ایرانیان در تشییع جنازه 
نیز معمواًل از تابوت استفاده می کردند. در شبه جزیره عربستان و حجاز هم 
تابوت مورد استفاده نبوده و هنوز هم نیست. در بسیاری از کشورهای عربی 

دو چوب را به وسیله یک پارچه به هم وصل می کردند و جنازه را روی آن 
می گذاشتند. در برخی از نقل های تاریخی آمده است جناب سلمان فارسی 
به امیرالمومنین )ع( پیشنهاد می دهد برای پیکر مطهر حضرت زهرا )س( 
تابوت بسازند تا پیکر پاك ایشان پیدا نباشد. این نشان می دهد که ایرانی ها 

بسیار به مقوله عفاف و حجاب توجه و دقت داشتند.
مس�ئلهحجابدردیگرادیانتوحیدیمانندیهودیتومس�یحیت ���

چگونهبودهاست؟
مسئله حجاب در دیگر ادیان نیز بسیار پررنگ است. در قدیمی ترین دین 
توحیدی که یهودیت است مانند مسیحیت و اسالم زنان باید پوشیده باشند 
و تنها اجازه دارند گردی صورت و دس��ت ها تا مچ را نپوش��انند. گرچه در 
عص��ر معاصر اصالح طلبان و محافظه کاران یهودی تحت تأثیر فرهنگ 
غرب��ی حجاب کامل��ی ندارند اما اگر زنان ارتدکس را ببیند ش��اید گمان 
شود آنان مسلمان هستند. جالب است که در یهودیت زنان بعد از ازدواج 
حتی حق ندارند موی س��ر خود را به برادر و پدرش��ان نشان بدهند. زنان 
یهودی ارتدوکس��ی معمواًل پوشیدن شلوار را بسیار بد می دانند و فقط از 
چادرهای بلند و گش��اد و نقاب برای پوشش استفاده می کنند طوری که 

تنها چشم هایشان پیدا است.
درمسیحیتچطوربودهاست؟ ���

در مس��یحیت نیز حجاب کامل مطرح اس��ت. مسیحیان امروز نیز مانند 
یهودیان در اروپا و آمریکا تحت تأثیر فرهنگ لیبرالیسم بسیاری از اصول 
خود را از دس��ت دادند، اما با کمی دقت می توان فهمید که هنوز هم در 
دیرهای مس��یحی حجاب وجود دارد و زن ها مقنعه ها و مانتوهای بلند و 
مردان نیز لباس های بلند می پوشند. همین مسئله در اسالم نیز وجود دارد، 
در واقع دایره حجاب در اس��الم کمی آس��ان تر از آن چیزی است که در 

یهودیت و مسیحیت قدیم بوده است.
پوشش�یکهدراسالمبهعنوانپوششصحیحمعرفیشدهکدام ���

پوششاست؟
پوششی که در اسالم به عنوان پوشش صحیح معرفی شده در حقیقت تأیید 
آن چیزی اس��ت که از گذشته بوده وجود داشت. بسیاری از احکام اسالم 
تأسیسی نیس��ت بلکه تأییدی است مانند نماز، زکات و روزه که در همه 
ادیان وجود داشته است. خداوند متعال درباره زکات در قرآن می فرماید: »و 
آتوا الزکاة« زکات بدهید و توضیحی نمی دهد و یا می فرماید: »کتب علیکم 
الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم«، روزه بر ش��ما واجب شده است 
آنچنان که بر کسانی که قبل از شما بود واجب شده است. مسئله حجاب 
نیز از جمله مسائل تأییدی اسالم است، مقوله ای که در ادیان دیگر بوده 
است و اسالم آن را تأیید کرده است. اینکه امروزه بعضی گمان می کنند 

حجاب تنها برای زن مسلمان است، کاماًل در اشتباهند.
بنابراینپوششوحجابزنایرانیدرطولتاریخبسیارپوشیدهتر ���

ازآنچیزیبودهکهاسالمآنراواجبکردهاست.
دقیقاً درست است. بنابراین باید به کسانی که این روزها شعار ملی گرایی 
می دهند و دم از ایران آزاد می زنند و با حجاب مخالفت می کنند گفت مگر 
نمی خواهید ایرانی باشید پس باید مانند هخامنشیان لباس های پوشیده 
را برگزینی��د. ایرانی بودن به معنای این اس��ت که لباس تاریخی ایرانی 
را انتخاب کنیم نه اینکه فرد لباس های کاماًل غربی بپوشد و بگوید باید 

ایرانی باشیم.

پژوهشگر حوزه ادیان:
فرهنگی
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دانشنامه

انتخابات کنگره آمریکا با پیروزی جمهوری خواهان چه اتفاقی می افتد؟
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در سال دوم دوره رئیس جمهور مستقر برگزار می شود. مطابق با قانون 
اساس��ی تمام اعضای مجلس نمایندگان و یک س��وم اعضای مجلس سنا در انتخابات میان دوره ای انتخاب 
می شوند. لذا انتظار می رود در انتخابات پیش رو سرنوشت تمام ۴۳۵ عضو کنگره، ۳۳ یا ۳۴ عضو از مجلس 
سنا و ۳۴ فرمانداری ایالت به عالوه ایالت های »ورمونت« و »نیوهمپشایر« مشخص می شوند. همچنین در 
انتخابات میان دوره ای، بس��یاری از ایالت ها اعضای مجالس قانون گذاری ایالتی خود را مش��خص می کنند 
و برخی از ش��هرداران نیز انتخاب می ش��وند. اما آنچه انتخابات میان دوره ای را حائز اهمیت می کند، تعیین 
سرنوش��ت کنگره ایاالت متحده آمریکا متش��کل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا است که بر موضوعاتی 
مانند سیاس��ت خارجی و حتی سرنوش��ت دولت آتی این کشور تأثیرگذار اس��ت. »جو بایدن« رئیس جمهور 
دموک��رات آمری��کا در حالی دولت را در س��ال ۲۰۲۰ تحویل گرفت که حزب دموکرات ب��ا ۲۲۲ نماینده در 
برابر حزب جمهوری خواه با ۲۱۱ نماینده اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار داش��ت. اما دموکرات ها در 
مجلس سنا با ۴8 کرسی در برابر ۵۰ کرسی حزب جمهوری خواه در اقلیت بودند. جایگاه کنگره بعنوان یک 
نهاد قدرتمند در س��اختار سیاس��ی ایاالت متحده آمریکا آن را به یک بازیگر مهم در صحنه سیاس��ت داخلی 
و سیاس��ت خارجی این کش��ور تبدیل کرده است. در آس��تانه انتخابات میان دوره ای کنگره که روز سه شنبه 
۱7 آبان برگزار خواهد ش��د سواالتی مطرح هس��تند، از جمله اینکه وضعیت احزاب به ویژه در نظرسنجی ها 
چگونه است؟، سناریوهای ممکن در رابطه با نتیجه انتخابات چیست؟ و نهایتاً اینکه سیاست خارجی ایاالت 
متحده آمریکا چه تأثیرات احتمالی از انتخابات میان دوره ای کنگره خواهد پذیرفت؟ در این یادداشت تالش 
خواهد شد تا به این سواالت پاسخ داده شود. به صورت تاریخی گفته می شود که حزب متبوع رئیس جمهور 
مستقر عملکرد ضعیفی نسبت به حزب اپوزیوسیون در انتخابات میان دوره ای دارد. اگر این قاعده در انتخابات 
پیش رو نیز صادق باش��د، انتظار می رود حزب دموکرات اکثریت خود را در مجلس نمایندگان از دس��ت بدهد 
و حزب جمهوری خواه بتواند کرس��ی های بیش��تری را کسب کند. نظرس��نجی های انجام شده نیز این روال 
تاریخی و موقعیت برتر حزب جمهوری خواه را تأیید می کنند. مطابق با نظرسنجی های انجام شده در شرایط 
کنونی ایاالت متحده آمریکا »اقتصاد« و »معیش��ت« مهمترین موضوع برای شهروندان محسوب می شود و 
بص��ورت طبیعی مهمترین عامل تأثیرگذار در رأی آنها نی��ز خواهد بود. ضعف عملکرد دولت بایدن در حوزه 
اقتصادی دست جمهوری خواهان برای حمله به دموکرات ها را باز گذاشته است. طی تابستان گذشته تقریبًا 
تمام نامزدهای جمهوری خواه کارزارهای انتخاباتی خود در ایالت ها را با تمرکز بر موضوع اقتصاد و وضعیت 
معیش��تی مردم ایاالت متحده آمریکا برگزار کردند. این در حالی است که نامزدهای دموکرات در کارزارهای 
انتخاباتی خود بیشتر بر روی موضوعاتی مانند حقوق زنان از جمله دفاع از قانونی شدن سقط جنین متمرکز 
هستند و امیدوارند بتوانند از موضع منفی بخش عظیمی از جامعه زنان ایاالت متحده نسبت به سیاست های 
جمهوری خواهان در جهت جذب آرای آنها بهره برداری کنند. با این وضعیت انتظار می رود شکس��ت فراتر 
از انتظاری پیش روی دموکرات ها قرار داشته باشد. نظرسنجی ABC News که هفته گذشته انجام شده 
اس��ت نش��ان می دهد که ۴۹ درصد از آمریکایی ها موضوع اقتصاد را اولویت اول کشور می دانند در حالی که 
تنها ۱۴ درصد معتقد هس��تند که موضوعی مانند »س��قط جنین« دارای اولویت اس��ت. لذا راهبرد نامزدهای 
دموکرات برای انتخابات میان دوره ای از پیش شکس��ت خورده اس��ت به ویژه اینکه عملکرد دولت دموکرات 
بای��دن و ناتوانی در کنترل نرخ تورم نیز پیش روی ش��هروندان ایاالت متحده آمری��کا وجود دارد. از این رو 
محتمل ترین س��ناریو در انتخابات پیش روی میان دوره ای ایاالت متحده آمریکا تشکیل کنگره ای حداقل با 
اکثریت مؤثر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اس��ت. سوالی که مطرح می شود این است که پیروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ کنترل مجلس نمایندگان به عنوان یکی 
از تاثیرگذارترین نهادها در ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا آثار و تبعات مشهودی را در فضای سیاست 
داخلی ایاالت متحده آمریکا بر جای خواهد گذاش��ت. گفته می ش��ود که عملکرد و تصمیمات کنگره آثار و 
پیامدهای فوری و ملموسی بر وضعیت زندگی شهروندان ایاالت متحده آمریکا دارد. بعنوان مثال هر دو حزب 
در دوران تبلیغات نامزدهای خود برای تصدی کرس��ی های کنگره وعده ارائه و تصویب قوانینی با محوریت 
مج��از یا ممنوع بودن« س��قط جنین« داده اند. پس از آنکه دی��وان عالی ایاالت متحده در ماه ژوئن وضعیت 
مجاز بودن س��قط جنین را تغییر و تصمیم در مورد آن را به ایالت ها س��پرد، این موضوع به یکی از محورهای 
چالشی در جامعه تبدیل شد. جمهوری خواهان وعده داده اند که در صورت پیروزی طرحی را ارائه خواهند داد 
که سقط جنین در سطح ملی و بصورت قانونی ممنوع شود. در مقابل دموکرات ها نیز روی وعده بازگرداندن 

حق زنان برای سقط جنین تمرکز کرده اند. ر

تبدیل سیم ساده به نور شبیه لیزر ممکن شد
 Optics« محققان دانشگاه ش��انگهای و انستیتو
نظ��ارت  تح��ت   »and Fine Mechanics
آکادمی علوم چین دستگاه جدیدی را ابداع کرده اند 
که این نور را می سازد و به عنوان یک لیزر الکترون 
آزاد معرفی شده است. فناوری این ابزار چندان جدید 
نیست. چنین لیزرهایی قبال نیز وجود داشتند اما حجیم 
بودند، انرژی زیادی مصرف می کردند و در تاسیسات 
گرانقیمت قرار داشتند. به همین دلیل استفاده از آنها 
برای فعالی��ت های روزمره یا متعدد ممکن نبود. اما 
دستگاه جدید از یک سیم نازك به طول 8 سانتی متر 
استفاده می کند تا نوری شبیه لیزر را در طیف وسیعی 
از طول موج ها برای کاربردهای مختلف ساطع کند. 
یه تیان یک��ی از محققان این پژوهش می گوید: با 
یافتن راهی جهت هماهنگ سازی الکترون ها شبیه 
یک گروه از نگهبانان برای تولید نیروی بیشتر، این 
ابزار ابداع شده است. برای ساخت لیزر، باید الکترون 
های موجود در اتم مواد اپتیکی مانند شیشه، کریستال 
یا گاز انرژی را به ش��کل نور یا الکتریسیته دریافت 
کنند. پس از این فرایند مازاد انرژی الکترون ها را به 
مدار پر انرژی تر منتقل می کند. اما این روند چندان 
دوام نمی یاب��د و خیلی زود الکترون ها باید به مدار 
نرمال خود بازگردند و در طی این مسیر فوتون هایی 

نیز منتشر کنند.

تمرين تيم ملی فوتبال عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )211(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
ُت بَِحْمِل َما َحَدَث َعلَيَّ َهّمًا  الرحمن الرحیم َو اْمَت��َ�ْ
و از تحّم��ل آنچه برای م��ن پیش آمده، دلم از اندوه 
و غّصه پر ش��ده اس��ت. اصل در مشکالت و مصائب 
بوجود آمده تحمل اس��ت و ص��د البته که تحمل هر 
شخص نیز یک حدی داردو البته در دعاها تعلیم داده 
شده که از خداوند بخواهیم آنچه طاقت و توان نداریم 
بر ما عارض کند گرچه خداوند بیش از وس��ع افراد از 

آنان نخواسته است. در س��وره مبارکه بقره ایه ۲86 
امده آست: خدا هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش 
تکلی��ف نمی کند. هر کس عمل شایس��ته ای انجام 
داده، به س��ود اوس��ت، و هر کس مرتکب کار زشتی 
ش��ده، به زیان اوس��ت. ]مؤمنان گویند:[ پروردگارا! 
اگر فراموش کردیم یا مرتکب اش��تباه ش��دیم، ما را 
مؤاخذه مکن. پروردگارا! تکالیف سنگینی برعهده ما 
مگذار، چنان که بر عهده کسانی که پیش از ما بودند 

گذاش��تی. پ��روردگارا! و آنچه را ب��ه آن تاب و توان 
نداری��م بر م��ا تحمیل مکن؛ و از ما درگ��ذر؛ و ما را 
بیامرز؛ و بر ما رحم کن؛ تو سرپرست مایی؛ پس ما را 
بر گروه کافران پیروز فرما. و نکته دیگر این است که 
راه تشخیص اینکه تحمل ما به اوج خود رسیده یا نه 
و این هم وغم حقیقی است نه مجازی این است که 
بدانیم از دست بشر و ابزار مادی کاری ساخته نیست 

 خداوند می تواند رفع هم بفرماید.
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پایگاه خبری ش��بکه المیادین در تحلیلی خود درباره س��خنان اخیر 
مقام معظم رهبری ب��ه روند تحوالتی که منجر به تضعیف آمریکا 
و غرب ش��ده، اش��اره کرد و نوش��ت که نظم نوین جهانی در حال 
ش��کل گیری است. پایگاه خبری ش��بکه المیادین در تحلیلی خود 
درباره س��خنان اخیر مقام معظم رهبری به روند تحوالتی که منجر 
به تضعیف آمریکا و غرب ش��ده اشاره کرده و نوشت که نظم نوین 
جهانی بر اساس انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی 
از غرب به شرق و گسترش ایدئولوژی مقاومت و جبهه های آن در 
حال شکل گیری است. براساس این تحلیل، انزوای ایاالت متحده 
آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش ایدئولوژی مقاومت و توسعه 
میدان های آن، س��ه مولفه و شاخص اصلی گذار از وضعیت کنونی 
هس��تند، روند تحوالت جهانی و منطقه  ای نیز گواه آن اس��ت که 
ای��ران و متحدانش در محور مقاومت، پایه های نظم نوین جهانی را 
پایه  ریزی خواهند کرد. در ادامه مش��روح این گزارش را می خوانیم. 
المیادی��ن در ادامه نوش��ت: رهبر ایران، طی س��خنرانی اخیر خود، 
بر اس��اس داده  ها و واقعیت  هایی را مطرح کردند که س��ه ویژگی 
تغییر نظم نوین جهانی را نش��ان می  دهند، این سه ویژگی عبارتند 
از: انزوای ایاالت متحده آمریکا، انتقال قدرت به آس��یا، گس��ترش 
ایدئولوژی مقاومت و توس��عه میدان های آن. در تحلیل مذکور آمده 
اس��ت: نظریه کالس��یک در روابط بین  الملل اشاره می  کند که در 
دوره  ه��ای انتق��ال قدرت بین ملت  ها، خطرات زی��ادی وجود دارد 
ک��ه منجر به بحران  ها و درگیری  های ج��دی در نظام بین  الملل 
می  ش��ود، ش��اید ما در حال حاضر از طریق عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین، پیامده��ای آن را تجربه کنیم. بنابراین آیت  اهلل خامنه 
 ای معیارهای��ی را تعریف کردند که می  توان براس��اس آنها درباره 
شکل  گیری نظم نوین جهانی صحبت کرد. در این راستا می توان با 

بررسی چند شاخص تجربه شده در عرصه های بین المللی و منطقه  
ای، پیشینه خطوط گسترده  ای را که رهبر ایران درباره آن صحبت 

کرد، تحلیل کرد.
انزوایآمریکا ���

کاهش نقش آمریکا به عن��وان بازیگر اصلی در عرصه بین  المللی 
و خروج آن از مهمترین روندهای کلی نظم نوین بین  المللی اولین 
نش��انه تغییر است. آیت اهلل خامنه  ای نشانه  های متعددی از انزوای 
آمریکا را مش��خص می  کند، از جمله: مشکالت اقتصادی آمریکا، 
اشتباه محاسباتی آمریکا در مسائل جهانی مانند افغانستان و عراق و 
شکست  های مکرر آن در شرق آسیا. با توجه به مشکالت اقتصادی 
در ایاالت متحده و در مورد حجم باالی بدهی  های ملی این کشور 
می  توان گفت که در چند س��ال گذش��ته افزایش قابل توجهی در 
حجم بدهی  ها مش��اهده ش��ده اس��ت، به گونه ای که از مرز ۳۱ 
تریلیون دالر گذش��ته است و رشد آن تبدیل به چالشی واقعی برای 
دولت واش��نگتن شده اس��ت. برآوردها حاکی از آن است که حجم 
بدهی های جهانی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ به حدود ۳۰۰ تریلیون 
دالر رس��یده است؛ این بدان معناس��ت که بدهی آمریکا به تنهایی 
بیش از ۱۰ درصد بدهی جهانی است و در اینجا بزرگی و تأثیر این 
موضوع مشخص می شود. اما مشکل بدهی آمریکا در حال حاضر نه 
تنها از مبلغ هنگفتی که برای هر شهروند در آمریکا معادل ۹۳۰۰۰ 
دالر تخمین زده می شود، ناشی می شود بلکه مشکل در سود خالص 
این بدهی  هاست که اکنون به حدود ۴۵۰ میلیارد دالر در سال می 
 رس��د. مشکل دیگر آمریکا تورم است؛ یعنی افزایش شاخص اصلی 
قیم��ت مصرف  کنن��ده در ایاالت متحده که به ن��رخ هایی فراتر از 
انتظارات بوده و در سپتامبر گذشته به باالترین حد خود در ۴۰ سال 

گذشته رسیده است.

اشتباهمحاسباتیآمریکاوعقبنشینیازشرقآسیا ���
عامل دوم انزوای جهانی ایاالت متحده، اشتباه محاسبات آمریکا و عقب  
نشینی از شرق آسیا است. در بعد راهبردی، خروج آمریکا از افغانستان 
که در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ پس از ۲۰ سال اشغالگری، به عنوان تصمیمی 
ناگهانی توصیف شد و این نشان  دهنده شکست سیاست  های کاخ  سفید 
در طوالنی  ترین جنگ خود بود. این تصمیم از یک سو، اختالفات عمیق 
داخلی را از طریق اتهامات و فرار از مسئولیت  های متقابل بین اعضای 
احزاب جمهوری خواه و دموکرات آشکار کرد و از سوی دیگر مشکالت 
بین ارتش و سیاس��تمداران در دولت جو بایدن رئیس  جمهور آمریکا را 
نشان داد. عالوه بر تناقضات دیگری که در دوره قبل از خروج آمریکایی  
ها در می��ان اعضای ناتو به وجود آمد، آنها ترس  های خود را از خروج 
سریع از افغانستان و عواقب آن ابراز می  کردند. از سوی دیگر، همکاری 
افغانستان و ایران در مواجهه با واقعیت فاجعه  بار انسانی پدیدار شد و پس 
از روی کار آمدن جنبش طالبان، نهادهای مالی بین  المللی کمک  های 
خود را به کش��ور متوقف کردند؛ و واش��نگتن حدود ۹.۵ میلیارد دالر از 

دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد.
دوم؛انتقالقدرتبهآسیا ���

دومین روند و نش��انه در تغییر نظم نوین جهانی بر اس��اس دیدگاه 
آیت  اهلل خامنه  ای، انتقال قدرت به آسیاست؛ با توجه به مهم  ترین 
عوامل در بررسی اقتصاد سیاس��ی کشورها که عالوه بر توانمندی  
های انسانی ش��اغل و اندازه آنها، رشد اقتصادی را نشان می  دهد، 
جهان ش��اهد تغییر قدرت اقتصادی از غرب سرمایه  داری مبتنی بر 
هژمونی به س��وی شرق است. ش��رقی که اکنون به رهبری چین، 
روس��یه و ایران به مدل  های اقتصادی جدیدی وابسته شده است، 
اساس��اً این مدل  های جدید موقعیت این کش��ورها در عرصه بین  

الملل، الزامات مردم و منافع حیاتی آنها را در نظر می  گیرد.

نظام نوین جهانی در حال شکل گیری است
تحلیل المیادین از سخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب؛

ایران همزمان قهرمان کشتی جهان و قهرمان فوتبال ساحلی بین قاره ای شد؛

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه کش��ورمان در دیدار همتایان خود از روس��یه، کوبا و ونزوئال گفت: تجمیع ظرفیت ها، ضریب مقاومت 
کش��ورهای مس��تقل در برابر زیاده خواهی های آمریکا را افزایش خواهد داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، معاونان وزرای خارجه روس��یه، 
ونزوئال و کوبا که برای ش��رکت در »نخس��تین نشس��ت هماهنگ کنندگان ملی گروه دوس��تان دفاع از منشور ملل متحد« در تهران به 
س��ر می برند، به طور جداگانه با علی باقری معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کردند. سرگئی ورشنین معاون وزیر خارجه 
روسیه در دیدار با علی باقری با انتقاد از سیاست های آمریکا و استفاده ابزاری از حقوق بشر، بر لزوم فعالیت های دبیرخانه سازمان ملل در 
چارچوب وظایف خود تاکید کرد و همکاری تهران و مسکو برای مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب را حائز اهمیت خواند. هم 
چنی��ن کارل��وس خولیو رون معاون وزیر خارجه ونزوئال و الیور رودریگز پردومو معاون وزیر خارجه کوبا نیز در دیدارهای جداگانه با معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان، ضمن تاکید بر لزوم افزایش همکاری های اقتصادی، مقاومت در برابر زیاده خواهی های آمریکا در 
عرصه های مختلف را ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از منافع کشورهای مستقل قلمداد نمودند. در این دیدارها معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیت های متنوع و متعدد در هر یک از کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد، تصریح 
کرد: تجمیع ظرفیت های سیاس��ی، اقتصادی، حقوقی و رس��انه ای، ضریب مقاومت کشورهای مستقل در برابر زیاده خواهی های آمریکا و 
دیگر هم پیمانان غربی آن را به شدت افزایش داده و اثربخشی تقابل همه جانبه این قدرت ها علیه ملت های مستقل را به شدت کاهش 
خواهد داد. باقری با اش��اره به س��و استفاده آمریکا از ظرفیت س��ازمان ها و نهادهای بین المللی علیه کشورهای مستقل و در جهت منافع 
نامش��روع خود، تصریح کرد: کش��ورهای مستقل باید برای استفاده از ظرفیت س��ازمان های بین المللی در جهت منافع مشروع ملت های 

مستقل برنامه داشته باشند.

 رئیس جمهور: همه دستگاه ها اجرای 
مصوبات سفرهای استانی را با جدیت دنبال کنند

رئیس جمهور گفت: همه بخش ها و دستگاه ها موظف هستند اجرای مصوبات سفرهای استانی را با جدیت دنبال کنند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، حجت االس��الم سید ابراهیم رئیس��ی در جلسه هیئت دولت با اشاره به حضور پرشکوه و معنادار مردم در اجتماعات روز مبارزه 
با استکبار جهانی در سراسر کشور افزود: باید از زمان شناسی و حضور مردم در میدان نه صرفاً با لفظ که در عمل قدردانی کرد و یکی از 
راه های قدردانی عملی از مردم پاسخ به انتظار به حق آنها برای کار و تالش مضاعف و بهبود و رشد شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
جامعه است. رئیس جمهور در ادامه تالش برای تسریع در اجرای مصوبات استانی را از دیگر زمینه های خدمت و قدردانی عملی از مردم 
دانس��ت و اظهار داش��ت: همه بخش ها و دستگاه ها موظف هس��تند اجرای این مصوبات را با جدیت دنبال کنند. رئیسی، بانک مرکزی و 
دیگ��ر دس��تگاه های مربوطه را مکلف کرد برای حفظ ثبات در بازار ارز ت��الش مضاعف کنند. رئیس جمهور به دیدار خود با دانش آموزان 
نخبه علمی، ورزش��ی و فرهنگی به مناس��بت روز دانش آموز نیز اشاره کرد و بر ارائه تحلیل های دقیق به این نخبگان به منظور باز کردن 

گره های ذهنی آنان تاکید کرد.

 وزیر ارتباطات خبرداد؛ آزمایش 
موفق کالس جدیدی از ماهواره  برهای الیه لئو

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از آزمایش موفقیت آمیز کالس جدیدی از ماهواره  برهای الیه لئو خبر داد و گفت: قائم ۱۰۰ قرار است 
انش��اهلل پس از طی مراحل نهایی، ماهواره ناهید یک را در مدار قرار دهد. به گزارش »عصر ایرانیان«، عیس��ی زارع پور با انتش��ار پستی در 
فضای مجازی درباره دستاورد جدید حوزه فضایی نوشت: در راستای پیگیری اجرای دستورات ریاست محترم جمهور و مصوبات نخستین 
جلسه شورای عالی فضایی کشور، با همت متخصصین نیروی هوافضای سپاه، روز گذشته کالس جدیدی از ماهواره برهای الیه لئو با نام 
»قائم« با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت. وی با بیان اینکه این ماهواره بِر سوخت جامد موسوم به »قائم ۱۰۰« توانایی تزریق ماهواره های 
زیر یکصد کیلوگرم در مدار ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتری زمین را دارد، افزود: قرار است انشاهلل پس از طی مراحل نهایی، ماهواره ناهید یک را در 
مدار قرار دهد. زارع پور تصریح کرد: ماهواره ناهید یک، ماهواره ای مخابراتی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران و از کالس میکرو با قابلیت 
ارسال و دریافت داده و صوت در باند ku و کنترل سه محوره و برخی دیگر از مکانیزم های فضایی است که چنین ماهواره ای برای نخستین 
بار انشاهلل در مدار تزریق خواهد شد. وی در ادامه با انتشار هشتک »ایران قوی«، این موفقیت را به همه دست اندارکاران صنعت فضایی و 

تالشگران نیروی هوافضای سپاه پاسداران تبریک گفت و برای همه آنان آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون کرد.

تجمیع ظرفیت  کشورهای مستقل برای افزایش ضریب مقاومت 
دربرابر آمریکا

باقری تاکید کرد؛

دیدار نهایی مس��ابقات فوتبال س��احلی جام بین قاره ای ۲۰۲۲ بین 
تیم های ملی ایران و برزیل از س��اعت ۱۹: ۳۰ یکشنبه در ورزشگاه 
کایت بی��ج دبی وبا قضاوت انگالب مم��دف از آذربایجان و کمک 
ابراهیم الرئیسی از امارات برگزار شد که در نهایت با برتری ۲ بر یک 
ایران به پایان رس��ید. ایران با برتری ۵ بر ۲ در مقابل امارات میزبان 
ب��ه فینال صعود ک��رد و برزیل با برتری 6 ب��ر ۵ در مقابل پاراگوئه 
فینالیس��ت ش��د. نکته جالب این دیدار شکست ناپذیری ۲ تیم تا به 
این مرحله بود. برزیل با برتری در مقابل تیم های امارات، عربستان، 
اسپانیا و امارات و در مقابل ایران با پیروزی در مقابل پاراگوئه، آمریکا، 
ژاپن و امارات بدون شکست به فینال رسیده بودند. بخش جالب این 
دیدار حضور اوکتاویو س��رمربی برزیلی سابق تیم ملی ایران بر روی 
نیمکت کشور خود در این دیدار بود. اوکتاویو از سال ۱۳۹۱ تا اوایل 
سال ۱۳۹8 هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را به عهده داشت 
و توانس��ت اولین قهرمانی ایران در این مس��ابقات را بدست بیاورد. 
برزیل و ایران هر دو با سه عنوان قهرمانی در تعقیب روسیه با چهار 
قهرمانی بودند و هر یک در صورت برتری در کنار این تیم اروپایی، 

پرافتخارترین تیم مس��ابقات بین قاره ای می ش��د که در نهایت تیم 
ملی فوتبال ساحلی کشورمان توانست به این عنوان دست پیدا کند. 
ملی پوشان ساحلی کشورمان بازی را بهتر آغاز کردند وتوانستند در 
دقیقه ۹ حمید بهزادپور، گلر تیم ملی ایران با یک کار تیمی توپ را 
به احمدزاده رس��اند و این بازیکن با تجربه با ضربه قیچی برگردان 
زیب��ا گل اول را برای تیم ملی به ثمر رس��اند و دوازده دقیقه اول با 
برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید. ساحلی بازان ایران در وقت 
دوم نی��ز بازی خوب خ��ود را ادامه دادند و در دقیق��ه ۳ )وقت دوم( 
س��عید پیرامون با ش��وت زیبایی از کنار زمین، توپ را به کنج دروازه 
بوبو فرس��تاد و فاصله با برزیل دو برابر ش��د و وقت دوم با برتری ۲ 
بر صفر ایران به پایان رس��ید. در وقت س��وم برزیل توانست یکی از 
گل ها را جبران کند ولی در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک ملی 
پوشان ساحلی ایران به پایان رسید. این جام در نهایت به شایستگی 
در دس��تان ملی پوشان ساحلی ایران قرار گرفت. رقابت های جهانی 
کش��تی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در ش��هر باکو پایتخت جمهوری 
آذربایجان برگزار ش��د. در دیدار فینال تیم ایران با نتیجه ۵ بر ۵ و با 

امتیاز مثبت ۲۱ بر ۱۹ از س��د تیم جمه��وری آذربایجان میزبان این 
رقابت ها گذش��ت و بعنوان قهرمانی رس��ید. این در حالی بود که در 
برخی مبارزه ها ناداوری مشهود سبب شکست نمایندگان کشورمان 
ش��د. این شش��مین قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی 
است. تیم ملی کشورمان پیش از این ۵ مرتبه طی سال های ۲۰۱۰ 
ایروان، ۲۰۱۱ مینس��ک، ۲۰۲۱ سارانس��ک، ۲۰۱۴ تهران و ۲۰۱6 
شیراز قهرمان جام جهانی شده است. براساس اعالم اتحادیه جهانی 
کشتی به تیم نخست جام جهانی 7۰ هزار فرانک سوییس، تیم دوم 
۲۰ هزار فرانک و تیم سوم ۱۰ هزار فرانک پرداخت خواهد شد. تیم 
منتخب ستارگان جهان نیز در دیدار رده بندی با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز 
مثبت ۲۲ به ۱۹ مقابل تیم ترکیه به پیروزی رس��ید و عنوان سوم را 
از آن خود کرد. تیم ملی کش��تی فرنگی کش��ورمان روز گذشته در 
نخستین دیدار به مصاف ترکیه قهرمان پیکارهای جهانی سال ۲۰۲۲ 
صربستان رفت که موفق شد تیم حریف را با نتیجه 6 بر ۴ شکست 
دهد. تیم ملی کش��تی فرنگی کشورمان در دیدار دوم به مصاف تیم 

ملی قرقیزستان رفت که با نتیجه 8 بر ۲ به برتری رسید.

جوانان ایران اسالمی بر بام جهان


