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ی��ک روزنامه آمریکایی روز دوش��نبه در نوش��تاری با 
عن��وان »کنگره در صورت پی��روزی حزب جمهوری 
خواه در انتخابات میاندوره ای س��ه شنبه ۱۷ آبان ماه 
ب��ه چه صورتی درخواهد آم��د؟ »، پیش بینی کرد که 

تحقیقات زیادی در باره دولت جو بایدن...

احتمال استیضاح بایدن در صورت 
پیروزی جمهوریخواهان

نشريه آمريکايی خبر داد؛ 

تدابی��ر بانک مرک��زی در افزایش عرض��ه و مدیریت 
تقاضا باعث شده قیمت دالر از مرزهای جدید قیمتی 
عقب نش��ینی کند. شب گذشته رئیس جمهور تمامی 

دستگاه های مربوطه را مکلف به حفظ ثبات در...

 عقب نشینی دالر
 از مرزهای جدید قیمتی

چرا برندهای خارجی لوازم خانگی 
قاچاق همچنان مشتری دارند؟

سود چهارميليون تومانی دالالن از کارت ملی اجاره ای

علی رغم توليد با کيفيت محصوالت داخلی؛

دانش دفاعی خود در 
مبارزه با تروریسم را در 
اختیار عراق می گذاریم

از اخالق من تملق نیست مگر در جستن دانش. پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

تحول با سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش

مهدیاسماعیلی ���
نایبرئیسکمیسیونآموزشوتحقیقات

مجلس
تعلی��م و تربیت نس��ل 
نوج��وان و دان��ش آموز 
وزارت  برعه��ده  تنه��ا 
آموزش و پرورش نیست 
بلکه س��ایر نهادها و سازمان ها هم نقش 
بی بدیلی را در این مهم ایفا خواهند کرد؛ 
براساس س��ند تحول بنیادین آموزش و 
پ��رورش، تعلیم و تربی��ت دانش آموزان 
فراگیر است و این امر تنها برعهده وزرات 
آموزش و پرورش نیست. در سند تحول 
بنیادی��ن آموزش و پ��رورش، برای چهار 
رکن اصلی از حاکمیت، خانواده، نهادهای 
اجتماعی و غیردولتی و عمومی همچون 
موسسات عام المنفعه، شهرداری و حتی 
رس��انه ها برای آموزش و پرورش دانش 

آموزان تعریفی دارد، تا با...
ادامهدرصفحه���2

غرب اراده سیاسی برای 
توافق هسته ای ندارد

ابراهیمعزیزی ���
نای�برئی�سکمیس�یونامنی�تملیو

سیاستخارجیمجلس
 ابت��کارات ارائ��ه ش��ده 
کش��ورمان  س��وی  از 
ب��ه هماهن��گ کنن��ده 
اتحادی��ه اروپ��ا با هدف 
پیش��برد و جم��ع بندی مذاک��رات وین 
بود، متاس��فانه علی رغم حسن نیتی که 
ایران در گفتگوهای برجامی نشان داده، 
شاهد اراده سیاسی از طرف های مقابل 
نبودیم. در واقع نظام سیاس��ی آمریکا و 
اروپا عزمی ب��رای تصمیم گیری ندارند 
و اختالفات موج��ود میان هیات حاکمه 
ایاالت متحده و قاره س��بز، مانعی برای 
رس��یدن به جمع بندی های الزم است. 
ایران همواره اع��الم کرده برای مذاکره 
مش��کلی ندارد و در این راستا اقدام الزم 

را انجام داده است، در همین راستا...
ادامهدرصفحه���2

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان س��منان در نظر دارد در چارچوب آیین نامه معامالت ، جهت 
انجام پروژه های مسکن )طرح اقدام ملی(، به شرح جدول ذیل از طریق فراخوان نسبت به برگزاری 

مناقصه عمومی اقدام نماید . 
دارا بودن حداقل شرایط ذیل الزامی می باشد .

۱-گواهی صالحیت از س��ازمان مدیریت و  برنامه ریزی )س��اختمان ، ابنیه(، انبوه سازی از مسکن 
و شهرسازی .

2- داش��تن توانایی مالی، تجربه کافی ، ماش��ین آالت مورد نیاز و حس��ن س��ابقه در زمینه کاری 

مورد اشاره 
3- داشتن شناسه معامالتی، کد شناسایی ملی و کد اقتصادی و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 

بدینوس��یله از شرکت های واجد ش��رایط که مایل به شرکت در این فراخوان می باشند دعوت می 
گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱40۱/08/۱6 اقدام نمایند . )تلفن : 3۱620248(

اسناد تکمیل شده باید حداکثر تا ساعت ۱4:00 مورخ ۱40۱/08/29 تحویل گردد .
آدرس : سمنان بلوار ۱۷ شهریور روبروی کلینیک دندانپزشکی ساختمان ۱23 بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان سمنان

MN-1401-09فراخوان برگزاری مناقصه عمومی 

محل اجرای پروژهمدت اجرای پروژهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرحردیف
سمنان 18 ماه000’000’340’0006’000’800’126اجرای کامل ساختمان با تهیه بخشی از مصالح توسط بنیاد مسکن، پروژه 32 واحدی فجر سمنان 1
گرمسار 10 ماه000’000’585’0005’000’700’111اجرای کامل ساختمان پس از اسکلت و سقف، پروژه 15 واحدی تختی گرمسار 2

بدیهی است ارائه قیمت و مدارک تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . 

شهرداری خرم آباد در نظر دارد  مزایده پارکینگ های روباز شهری سازمان حمل و نقل به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

5001005728000048پارکینگ های روباز شهری1
5001005728000047غرفه هاي پایانه هاي شمال2

 کلی��ه مراح��ل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

زمان انتشار در سایت :     ۱40۱/08/۱6                                                         مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱40۱/08/25 
 مهلت ارسال پیشنهادات: ۱40۱/09/05                                                         زمان بازگشایی پاکت ها:        ۱40۱/09/06

ضمانت نامه شرکت در مزایده آدرس و اطالعات تماس شهرداری
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شرکت کنندگان در مزایده مي بایست ضمانتنامه بانکی ، معادل 5 درصد قیمت مبلغ کارشناسي پایه را تهیه و یا 
همین مبالغ را به عنوان سپرده به حساب شماره ۱00۱00۱۱2۱365 )شماره شبا IR 9206۱000000۱00۱00۱۱2۱365( بانک شهر شعبه خرم آباد واریز و رسید 

آن در پاکت الف قرار داده، تا تاریخ مهلت ارسال پیشنهادات تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی گردد.
 اطالعات تماس و آدرس شهرداری : 333200۱۱-066 – خیابان ۱۷ شهریور- شهرداری خرم آباد- امور قراردادها

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده شهرداری
۱-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند شامل خرید و دریافت اسناد )درصورت وجود هزینه مربوطه(، 

پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه ستاد، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره )مرکز پشتیبانی و راهبری ( 4۱934-02۱ تماس 
حاصل نمایند

فراخوان مزایده اجاره پارکینگ های روباز شهری و اجاره 
غرفه هاي پایانه هاي شمال )سازمان حمل و نقل(

رئیس مجلس گفت: در تدوی��ن و اجرای برنامه هفتم 
تمام��ی موضوعات کش��ور باید خانواده محور باش��د و 
سیاس��ت های آموزش��ی و تربیتی با نگاه ب��ه خانواده، 
تدوین ش��ود و مورد توجه قرار گیرد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، در نشس��ت مش��ترک محمد باقری قالیباف 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی و تع��دادی از وزرا و 
نماین��دگان مجلس مهمترین راهکاره��ای مؤثر برای 
رش��د جمعیت و ارتقای خان��واده در برنامه هفتم مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. قالیباف در این نشست با 
اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت گفت: در حال حاضر مس��اله جمعیت، 
دغدغ��ه مقام معظ��م رهبری، دولت، مجلس ش��ورای 

اس��المی و مردم اس��ت و باید عالوه ب��ر اجرای دقیق 
قان��ون جمعیت، در برنامه هفتم نیز توجه جدی بر این 
امر صورت گیرد. وی افزود: دس��تگاه های مس��ئول به 
ویژه دولت و مجلس باید با قوت و س��رعت به اقدامات 
خود برای ایجاد زمینه های بهتر جهت افزایش جمعیت 
در کشور و تمایل زوجین بر فرزندآوری بیفزایند. رئیس 
مجلس شورای اسالمی ضرورت فرهنگ سازی برای 
رش��د جمعیت در کش��ور را مورد اشاره قرارداد و گفت: 
تأمین معیش��ت مردم و موضوع اقتصاد از اولویت های 
فعلی کش��ور است در عین حال، موضوع جمعیت و آب 
نیز از اولویت های اصلی هس��تند ک��ه باید مورد توجه 
قرار گیرد. قالیباف افزود: باید در تدوین و اجرای برنامه 

هفتم تمامی موضوعات کش��ور، خانواده محور باش��د 
و سیاس��ت های آموزش��ی و تربیتی با نگاه به خانواده، 
تدوین ش��ود و م��ورد توجه قرار گی��رد. وی بر فعال تر 
ک��ردن بخش ه��ا و مجموعه ه��ای مردم��ی در زمینه 
افزای��ش جمعیت تاکید کرد و گفت: در آذرماه امس��ال 
مجلس در روز نظارتی خود موضوع جمعیت را با حضور 
مسئوالن مربوطه بررسی خواهد کرد. شایان ذکر است 
در این جلس��ه وزرای بهداش��ت و درمان، تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی و همچنین راه و شهرس��ازی و تعدادی 
از نمایندگان عضو فراکس��یون جمعیت مجلس به ارائه 
گزارش از اقدامات انجام ش��ده در زمینه اجرای قانون 

حمایت از خانواده پرداختند.

 معیشت و اقتصاد اولویت  کشور است
رئیس مجلس:

فرمانده نی��روی پدافن��د هوایی ارتش گف��ت: در حوزه 
لیزر به توان بس��یار خوبی دس��ت یافته ای��م و لیزر را با 
قدرت های مختلف به میدان آورده و تس��ت میدانی آن 
را هم انج��ام داده ایم. به گزارش خبرگ��زاری مهر، امیر 
علیرض��ا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 
در خص��وص ارتقای س��امانه باور 3۷3، اظهار داش��ت: 
این اقدام بزرگ و جهان��ی را خدمت ملت ایران تبریک 
می گویم و ایران به دومین کشور دارنده چنین سامانه ای 
با قدرت باال و برد بیش از 300 کیلومتر در جهان تبدیل 
شده است. امیر صباحی فرد افزود: شرایط دفاع مقدس به 
ما دیکته کرد که اگر می خواهید روی پای خود بایستید، 
باید تجهیزات ش��ما بومی و داخلی باشد. ما این کار را از 
آن زمان آغاز کردیم و چه ش��رایطی رس��یدیم که همه 
تجهیزات پدافندی ما بومی است. فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش با اش��اره به ارتقای سامانه باور 3۷3، گفت: 

ما کار را در دهه 90 با یک کار س��نگین مطالعاتی مابین 
پدافند هوایی، وزارت دفاع و برخی از دانش��گاه ها را آغاز 
کردیم، باالخره با همه فراز و نشیب های این کار مشترک، 
ما در سال ۱39۷ به مرحله رسیدیم که می توانیم شلیک 
را انجام دهیم. وی ادامه داد: نخستین شلیک های موفق 
این س��امانه در بردهای ۱00 و ۱20 کیلومتر انجام شد و 
س��پس کار را ادامه دادیم تا به مرحله ای رسیدیم که در 
سال ۱399 دو تست عملیاتی موفق را طی یک سناریوی 
بسیار سخت گیرانه در برد ۱50 کیلومتر انجام دادیم، اما 
به این موضوع قانع نبودیم و به دنبال سامانه ای بودیم که 
در دنیا کم نظیر و بی نظیر باش��د. امیر صباحی فرد عنوان 
کرد: ما در س��ال ۱40۱ به این مرحله رسیده ایم که قادر 
هس��تیم این سامانه و موش��ک را ارتقا دهیم و به سراغ 
تس��ت باالی 300 کیلومتری برویم؛ یعنی به این یقین 
رس��یده ایم که می توانیم این کار را انجام بدهیم و برای 

اولین بار در کش��ور چنین آزمایش��ی انجام شد. فرمانده 
نی��روی پدافند هوایی ارتش افزود: س��امانه باور 3۷3 در 
ای��ن آزمایش، هدف را در 450 کیلومتری کش��ف کرد. 
هنگامی که این هدف شناس��ایی می شود، قفل اولیه را 
در فاصله 400 کیلومتری و قفل پایدار را در فاصله 360 
کیلومتری انجام می دهد، پس از این بود که شلیک انجام 
می ش��ود و در فاصله پنج دقیقه ای به آن اصابت می کند. 
وی با بیان اینکه سامانه باور 3۷3 موفق شد در برد 304 
کیلومت��ری پهپاد هدف را منهدم کن��د، تصریح کرد: ما 
در ای��ن آزمایش، پهپاد با س��طح مقطع کوچک انتخاب 
کردیم و با این کار می خواس��تیم بگوییم که این سامانه 
قادر اس��ت کوچک ترین هدف با سطح مقطع بسیار کم 
را شناسایی و منهدم کند. امیر صباحی فرد گفت: سامانه 
باور 3۷3 عالوه بر اینک��ه می تواند با همه جنگنده های 

دنیا درگیر شود،

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: پرتاب 
موفقیت آمیز ماهواره بر قائم ۱00 به کش��ورهایی که ایران 
را تحت تحریم های ظالمانه خود قرار دادند، نشان داد که 
تحریم های آنان کارس��از نیست. جعفر قادری در گفتگو با 
خبرنگار مهر، در واکنش به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر 
قائم ۱00، اظهار داش��ت: این اق��دام در ادامه تالش های 
جمهوری اسالمی ایران برای حضور در فضا بود و تاکنون 
کش��ورمان اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده است. 
وی بی��ان کرد: تالش ما بر این اس��ت که توانمندی ها و 
ظرفیت های خود را در این حوزه ها تقویت کنیم تا بتوانیم 

به مدارهای دور دس��ت دسترس��ی پیدا کنیم. البته ایران 
همواره چنین موفقیت هایی داشته اس��ت و روزبه روز این 
توانمندی ها ارتقا پیدا می کن��د. طبیعتاً این توانمندی ها و 
اقتدار ظرفیت های زیادی را برای کشورمان به همراه دارد. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قائم ۱00 به جهانیان نشان 
داد که ما در اوج تحریم ها هم می توانیم نیازهای خودمان 
را برطرف کنیم و به جهانیان نشان دهیم که توانمندی های 
زیادی داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قائم ۱00 

به کشورهایی که جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار و 
تحریم های ظالمانه خود قرار دادند، نشان داد که تحریم های 
آنان کارساز نیست و کش��ورمان به اتکای توانمندی ها و 
ظرفیت های داخلی خود می توان��د کارهای بزرگی انجام 
دهد. قادری با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران برای 
ورود به فضا از هیچ قدرتی اجازه نمی گیرد، گفت: متأسفانه 
در سال های گذشته خودتحریمی هایی داخل کشور داشتیم 
و دولت سابق محدودیت هایی را برای بخش های فضایی 
کشور ایجاد کرده بود، اما االن بستر برای توسعه های بعدی 

در این عرصه باز است.

امیر صباحی فرد خبر داد؛

نماینده مردم شیراز در مجلس:

بهره گیری از لیزر درنیروی پدافند هوایی

پرتاب ماهواره قائم 100 نشان  داد تحریم ها کارساز نیست

 ایران؛ چهارراه
 ترانزیت جهان

ظرفیتی عظیم که مغفول مانده است؛
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ايران و جهان

تحول با سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش

ادامهازصفحهیک ���
...کم��ک این نهادها، وظیفه آموزش و تعلیم 
و تربیت دانش آموزان به نحو احس��ن انجام 
ش��ود، متاسفانه این سند ۱0 سال که اجرایی 
نش��ده است امیدواریم هر چه سریع تر توسط 
نهاده��ای متولی به مرحله عملیاتی ش��دن 
برسد. تعلیم و تربیت باید به دغدغه مسئوالن 
تبدی��ل ش��ود، در چند س��ال اخی��ر بارها به 
موضوع س��ند تحول بنیادین تاکید بسیار شد 
و محور توس��عه و قوام نظام بستگی به نظام 
آموزش��ی کشور دارد این مسئله هنوز به باور 
قلبی عده ای تبدیل نشده است؛ نظام آموزشی 
که بتواند حیات طیبه آموزش��ی را فراهم کند 
نیازمند توجه الزم از سوی مسئوالن و نظام 
آموزشی کشور است. برای تحقق ارزش های 
ملی و دس��تیابی به جایگاه باالی پژوهشی، 
علمی، فرهنگی، اقتصادی، حتی حراس��ت از  
منابع طبیعی و محیط زیس��ت و بهره مندی 
از آین��دگان ، پرورش ش��هروند مس��ئول و 
قانونم��دار، صلح پذیر و ظلم س��تیز نیازمند 
آموزش و پرورش کارآمد اس��ت. حرکتی که 
انقالب آغاز ک��رده به برکت خون نوجوانانی 
همچون حس��ین فهمیده اس��ت  تداوم این 
حرک��ت و همچنی��ن دوام مس��یر انقالب و 
تعهد به ارزش ها و آرمان ها از اهمیت ویژه ای 
برخ��وردار اس��ت، بنابراین بای��د بپذیریم که 
دانش آموزان در آینده می توانند زمینه سازان 

تمدن نوین اسالمی باشند.

غرب اراده سیاسی برای توافق 
هسته ای ندارد

ادامهازصفحهیک ���
...در موارد قبلی نی��ز ابتکاراتی را به طرفین 
مذاک��ره ارائه کردیم که این ام��ر نیز بیانگر 
حس��ن نی��ت و جدی ب��ودن کش��ورمان در 
گفتگوه��ای برجام��ی اس��ت. بنابرای��ن اگر 
آمریکای��ی ه��ا و اروپایی ها آمادگی داش��ته 
باش��ند و در چارچوب مذاکرات تعیین شده از 
س��وی ایران حرکت کنند، بدون شک ادامه 
مس��یر گفتگوها در دس��ترس خواهد بود. در 
این میان مقامات آمریکایی و اروپایی نیز باید 
دست از اظهار نظرهای متناقض بردارند زیرا 
چنین رفتارهایی منجر به نتیجه نخواهد شد.

26 تروریست تکفیری مرتبط با حادثه 
شاهچراغ دستگیر شدند

وزارت اطالع��ات در اطالعیه ای اعالم کرد 
که تاکنون 26 تروریس��ت تکفیری مرتبط با 
حادثه ش��اهچراغ دستگیر شدند و کلیه  افراد 
دستگیر ش��ده، غیرایرانی هستند. به گزارش 
ایرانی��ان«، اطالعی��ه دوم وزارت  »عص��ر 
اطالع��ات پیرامون فاجعه تروریس��تی حرم 
ش��اهچراغ منتشر ش��د. پیرو اطالعیه مورخ 
نه��م آبان ماه ج��اری پیرامون دس��تگیری 
تعدادی از عوامل عملیاتی و پشتیبانی فاجعه 
تروریس��تی ح��رم حضرت احمدبن موس��ی 
)علیهماالس��الم(، این��ک بخ��ش دیگری از 
اطالعات به دس��ت آم��ده را به اس��تحضار 
ملّت ش��ریف ایران می رس��اند: ۱. سلس��له 
عملیاتی که سربازان گمنام امام زمان )عج( 
بالفاصله پس از وقوع فاجعه ی تروریس��تی 
چهارم آب��ان ماه آغاز کرده بودند، به صورت 
ش��بانه روزی و بی وقفه اس��تمرار پیدا کرده 
اس��ت. این پیگیری ها در ابع��اد اطالعاتی، 
ضداطالعاتی، امنیتی و فنی در جریان بوده و 
یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین عملیات 
ضدتروریستی این وزارت را رقم زده است.2. 
مجموع��ه رصده��ا، تحقیق��ات و عملی��ات 
صورت گرفت��ه تاکنون منجر به شناس��ایی 
و بازداش��ت کلی��ه عوامل هدای��ت صحنه، 
عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی شد. 
مض��اف بر آن تعداد دیگ��ری از عواملی که 
برای عملیات مش��ابه وارد کشور شده بودند 
نیز بازداش��ت ش��دند. بدین ترتی��ب تاکنون 
26 تروریست تکفیری دس��تگیر شده اند.3. 
کلیه اف��راد دس��تگیر ش��ده، غیرایرانی و با 
ملّیت های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان 
و افغانستان هس��تند.4. عنصر اصلی هدایت 
و هماهنگ کننده عملیات در داخل کش��ور، 
تبعه جمهوری آذربایجان بوده که از فرودگاه 
بین المللی حیدرعلی اف در باکو پرواز و از مرز 
هوایی فرودگاه امام خمینی )ره( وارد کش��ور 
شده است. این فرد پس از رسیدن به تهران 
خبر حضور خود را به عنصر هماهنگ کننده 

در جمهوری آذربایجان اعالم نمود. 

بیش از نیمی از اروپایی ها نگران 
وخامت شرایط مالی خود هستند

بنا به نتایج یک نظرسنجی جدید، 54 درصد 
از مردم اروپا کاهش قدرت خرید خود در چند 
سال گذش��ته را تجربه کرده اند. به گزارش 
اس��پوتنیک، نتایج یک نظرسنجی حاکی از 
آن اس��ت که نیمی از مردم اروپا نس��بت به 
آین��ده مالی خود خوش بین نیس��تند. نتایج 
نظرس��نجی »ایپس��وس«، که در 6 کشور 
اروپایی اجرا ش��د، نشان داد که بیش از یک 
چهارم اروپایی ه��ا می گویند که در وضعیت 
مالی مخاطره آمیزی قرار دارند و نیمی دیگر 
آنها نیز نگران هس��تند که به زودی به این 
وضعیت دچار ش��وند. نتایج این نظرسنجی 
حاکی از آن اس��ت که 2۷ درصد از شرکت 
کنن��دگان در ای��ن نظرس��نجی در وضعیت 
وخی��م مالی قرار دارند به نحوی که به گفته 
آنها یک هزینه غیرمنتظ��ره می تواند همه 
چیز را به هم بریزد. از سوی دیگر نتایج این 
نظرسنجی نش��ان داد که 55 درصد شرکت 
کنندگان اروپایی اعالم کردند که باید برای 
جلوگیری از قرار گرفتن در موقعیت مشابه، 
مراق��ب هزینه ه��ای زندگی خود باش��ند. 
همچنین نتایج این نظرسنجی نشان داد که 
54 درص��د از 6 هزار نفری که در فرانس��ه، 
آلمان، یونان، ایتالیا، لهس��تان و انگلیس در 
این نظرس��نجی ش��رکت کرده اند، طی سه 
س��ال گذش��ته کاهش قدرت خرید خود را 

تجربه کرده اند.

80 هزار نظامی روسی در عملیات 
ویژه حاضر هستند

رئیس جمهور روس��یه می گوی��د حدود 50 
هزار نظامی این کش��ور در نب��رد با اوکراین 
درگیر هستند. به گزارش اسپوتنیک، رئیس 
جمهور روسیه شمار نیروهای نظامی روسیه 
در نب��رد با اوکراین را اعالم کرد. »والدیمیر 
پوتین« امروز دوش��نبه اع��الم کرد در حال 
حاضر بی��ش از 80 هزار نفر نیروی بس��یج 
شده در منطقه عملیات ویژه نبرد با اوکراین 
حض��ور دارند. بن��ا به گفته رئی��س جمهور 
روس��یه از این تعداد ح��دود 50 هزار نفر در 
واحدهای رزمی مش��غول فعالیت هستند. و 
الدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 24 
فوریه )5 اسفند ۱400( با اشاره به درخواست 
جمهوری ه��ای دونباس برای کمک به آنها 
جهت رهایی از ظلم و س��تم رژیم کی یف، 
فرم��ان آغاز عملیات نظام��ی در اوکراین را 

صادر کرد.

هیئت علمای بیروت از دعوت ایران از 
شیخ االزهر استقبال کرد

هیئت علمای بیروت با ص��دور بیانیه ای از 
دعوت ایران از ش��یخ االزهر ب��رای گفتگو 
استقبال کرد. به گزارش وبگاه العهد، هیئت 
علمای بیروت امروز دوشنبه با صدور بیانیه 
ای از دع��وت ای��ران از ش��یخ االزهر برای 
گفتگو اس��تقبال کرد. در این بیانیه با اشاره 
ب��ه دعوتی که تهران از احمد الطیب ش��یخ 
االزهر داش��ته آمده است: در این روزها امت 
اس��المی به گفتگو، همگرایی و همبستگی 
نیاز جدی دارد، ما امتی هس��تیم که دین، ما 
را ب��ه به حفظ، تقویت و دفاع از اس��الم فرا 
خوانده اس��ت. هیئت علمای بیروت در ادامه 
ای��ن بیانی��ه می افزاید: ما هم��واره بر چنین 
فراخوان های��ی ب��رای گفتگ��وی برادرانه با 
هدف وفاق، غلبه بر همه اختالفات و اولویت 
دادن به مصالح عالیه تاکید داش��ته ایم. این 
نهاد دینی با ابراز امیدواری به نتیجه بخش 
بودن این گفتگوها، تاکید کرد: ما خواس��تار 
فراگیر ش��دن این روند در کشورهای عربی 
و جهان اس��الم هستیم تا راه بر فتنه گرانی 
که در خدمت دش��منان اسالم هستند؛ بسته 
ش��ود، چه آنکه آنها در راس��تای منافع خود 
حاضرند همه مس��ائل ملت و مقدس��ات آن 
را کنار بگذارند. گفتنی است حجت االسالم 
حمید شهریاری، رئیس مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اس��المی در س��خنانی احمد الطیب 

شیخ االزهر را به گفتگو دعوت کرد.

»جوزف بورل« از »اوضاع برجام« 
انتقاد کرد

مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا 
در بیانی��ه ای بدون اش��اره ب��ه ادامه انفعال 
بروکسل در قبال تعهدات برجامی خود و نیز 
خروج یکجانبه آمریکا از توافق هس��ته ای 
س��ال 20۱5، از »اوضاع برجام« انتقاد کرد. 
»جوزف بورل« مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپ��ا امروز دوش��نبه در بیانیه ای 
بدون اشاره به ادامه انفعال در قبال تعهدات 
برجامی خود و نیز خروج یکجانبه آمریکا از 
توافق هس��تهای سال 20۱5 همراه با نقض 
قطعنامه 223۱ شورای امنیت در سال 20۱8 
اعالم کرد: اوضاع درباره برجام به درس��تی 
پیش نمی رود! مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در این ب��اره ادعا کرد: مواضع 
بی��ن طرف ه��ا هنوز به هم نزدیک نش��ده 
است. ایران باید با آژانس بین  المللی انرژی 

اتمی به شکلی سازنده تعامل کند.
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ایران 
توانمندی های زیادی در حوزه های مختلف 
از جمله مبارزه با تروریسم و صنعت دفاعی 
دارند که می توانند آن را در اختیار نیروهای 
مس��لح عراق قرار دهد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، سرلش��کر محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ای��ران با ثابت محمد العباس��ی وزیر دفاع 
جدید عراق که ب��ه تازگی از مجلس رأی 
اعتماد گرفت درباره همکاری های دفاعی و 
مبارزه با تروریسم به صورت تلفنی گفتگو 
کرد. سرلشکر باقری در ابتدا ضمن تبریک 
به ثابت محمد العباسی به عنوان وزیر دفاع 

جدید کش��ور عراق گفت: جنابعالی از افراد 
خوش��نام و دارای س��وابق مدیریتی خوب 
و شایس��ته ای می باش��ید که این شاخصه 
می تواند پش��توانه خوبی برای شما در این 
مس��ئولیت مهم و خطیر باشد. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه مقام 
واالی شهدا، بخصوص شهیدان مبارزه با 
تروریس��م و داعش، سردار سرلشکر شهید 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
ک��ه در تاریخ دو کش��ور ماندگار هس��تند، 
خاطرنشان کرد: وضع موجود روابط نظامی 
دو کش��ور در س��طح انتظار بنده نمی باشد 
و مردم و نیروهای مس��لح دو کش��ور باید 

ش��اهد روابط بسیار عالی با یکدیگر باشند 
و این امر مهم از مس��ئولیت های مهم من 
و شما می باشد. سرلش��کر باقری در ادامه 
افزود: نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی 
ای��ران ظرفی��ت و توانمندی ه��ای زیادی 
را در حوزه ه��ای مختل��ف از جمله مبارزه 
ب��ا تروریس��م و صنعت دفاع��ی دارند که 
می توانند این تجرب��ه و دانش را در اختیار 
نیروهای مسلح عراق قرار دهند که موجب 
شتاب بیشتری در مس��یر رشد و بالندگی 
تأمین امنیت کش��ور عراق شود. سرلشکر 
باقری ب��ا تأکید بر اینکه در س��ال 20۱5 
سند تفاهم نامه ای در مورد همکاری های 

دفاعی بین دو کش��ور منعقد شده بود که 
متأسفانه مواردی از بندهای آن اجرا نشده 
اس��ت، یادآور شد: مقامات و فرماندهان دو 
کشور باید در سطوح مختلف رایزنی هایی 
را به صورت برنامه ریزی شده داشته باشند 
تا بتوانند با اس��تفاده از تشکیل کمیسیون 
مشترک، همکاری های بیشتر و موثرتری 
را با هم داشته باشند. ثابت محمدالعباسی 
نیز در این گفتگو تلفنی با یاد و گرامیداشت 
شهیدان حاج قاسم س��لیمانی و ابومهدی 
المهندس که از شهدای دو کشور محسوب 
می باش��ند، گفت: دولت و ملت عراق هیچ 
زمانی نقش جمهوری اس��المی ایران در 

مب��ارزه با تروریس��م و ناب��ودی داعش را 
فراموش نخواهد کرد و ما همواره قدردان 
مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران هس��تیم. وزی��ر دفاع ع��راق افزود: 
از جمه��وری اس��المی ایران ک��ه ما را در 
تشکیل کابینه همراهی کرد تشکر می کنم 
و نیروهای مس��لح جمه��وری عراق آماده 
هرگونه همکاری نظامی با جمهوری مسلح 
ایران هستند. در پایان این گفتگوی تلفنی، 
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ایران از ثابت 
ثابت محمدالعباسی وزیر دفاع عراق جهت 

حضور در ایران دعوت به عمل آورد.

دانش دفاعی خود در مبارزه با تروریسم را در اختیار عراق می گذاریم
سرلشکر باقری:

ایران؛ چهارراه ترانزیت جهان
ظرفیتی عظیم که مغفول مانده است؛

»م��ا چه��ارراه ارتباطات ش��رق و غرب و 
ش��مال و جنوبیم ... ما ی��ک معبِر ترانزیِت 
بس��یار پیش��رفته و خوبی می توانیم در دنیا 
باش��یم«. این جم��الت بخش��ی از بیانات 
رهب��ر معظم انقالب درس��خنرانی ۱۱ آبان 
اس��ت که حکایت از تاکید وی��ژه معظم له 
به ظرفیت ترانزیتی منحصر بفرد کش��ور و 
ضرورت بیش از پیش توجه مس��ئوالن به 
این مهم اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
روز چهارش��نبه گذش��ته در بیانات��ی که در 
دی��دار دانش آموزان در آس��تانه س��یزدهم 
آبان ماه، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با 
اس��تکبار مطرح کردند، به نقاط قوت کشور 
از جهات مختلف از جمله موقعیت راهبردی 
جغرافیایی ایران اش��اره کردند و گفتند: »ما 
چهارراه ارتباطات ش��رق و غرب و شمال و 
جنوبیم. شما روی نقشه نگاه کنید، نقشه ی 
دنی��ا را بگذاری��د ن��گاه کنید؛ م��ا در یک 
نقطه ی حّساس هستیم. شرق و غرب از ما 
می توانند عبور کنند؛ شمال و جنوب هم از 
ما می توانند عبور کنند. ما یک معبِر ترانزیِت 
بس��یار پیش��رفته و خوبی می توانیم در دنیا 
باشیم. البّته احتیاج دارد به خطوط راه آهن، 
خطوط ریلی؛ با جاّده نمی شود که من راجع 
به این خطوط ریلی هم باز �� این درددل ها 
را ب��ا ش��ما جوانها باید بکنیم ���� مکّرر در 
دولتهای مختلف راجع به خطوط ریلی من 
تأکید کرده ام؛ )26( متأّسفانه کوتاهی شده. 
البّت��ه در آن اوایِل بع��د از رحلت امام چرا، 
یک مق��داری کارهای ریل��ی خوبی انجام 
ش��د، ]ولی[ بعدش دیگر کار درستی انجام 
نش��ده و حاال ان ش��اءاهلل بنا دارند کارهای 
خوبی را انجام بدهند. ما بایستی ان شاءاهلل 
در ای��ن زمینه ی رفت وآمدها و حمل و نقل 
بتوانیم جایگاه خودمان را پیدا کنیم.« ایران 
از کشورهایی است که بیشترین همسایگان 
را دارد. ب��ا توجه ب��ه مرزهای آبی و خاکی، 
۱5 کش��ور با جمهوری اس��المی ایران از 
طریق مرزهای خاکی یا آبی همسایه اند که 
وجود این تعداد کش��ور و نیز دسترس��ی به 
سواحل خزر و مرزهای آسیای میانه و قفقاز 
در شمال و دسترسی گسترده آن به سواحل 
راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل 
ُمکران در جن��وب، به خودی خود امتیازات 
منحصر بفردی اس��ت که باعث شده ایران 
در نقش��ه جغرافیای جهان، از موقعیتی بی 
نظیر نسبت به سایر کشورها برخوردار باشد. 
همچنین واقع شدن ایران در میانه کمربند 
اتصالی شرق به غرب به عنوان کوتاه ترین، 
امن تری��ن و مق��رون ب��ه صرفه تری��ن راه 
دسترس��ی حمل و نقل و تجارت کاال بین 
دو نیم کره ش��رق و غرب زمین محسوب 
می ش��ود. اهمیت ایران به عنوان ش��اهراه 
تجارت جهانی شهرتی چند هزار ساله دارد 
و جاده ابریشم گواهی بر این واقعیت است؛ 

ج��اده ای که امروز چین ب��ه عنوان دومین 
ابرقدرت اقتصادی جهان در تالش است تا 
آن را در قالب طرحی به نام »کمربند-راه« 
دوب��اره احیا کند و ب��دون تردید موقعیت و 
جغرافیای ایران در این طرح تجاری بزرگ 

را نمی تواند نادیده گرفت.
راهگ�ذرراهب�ردیبینالمللیش�مال- ���

جنوب
و  ژئوپلتی��ک  اس��تراتژیک،  موقعی��ت 
ژئواکونومیک ایران مورد توجه کش��ورهای 
ب��زرگ جه��ان ب��وده و هس��ت. موقعیت 
مناس��ب ریلی و جاده ای و دسترس��ی ایران 
به س��واحل طوالنی در خلیج فارس، دریای 
عمان، دریای مکران، سواحل دریای خزر در 
سالهای اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان 
بزرگ اقتصادی جهان بوده است. اگر بعضی 
مس��یرهای ناتم��ام ریلی و ج��اده ای ایران 
تکمی��ل ش��ود ای��ران می توان��د از عبور و 
ترانزیت کاال از خطوط ریلی و جاده ای خود 
درآمد سرشاری داشته باشد. راه گذر شمال - 
جنوب یا کریدور شمال-جنوب که از ایران 
می گذرد یکی از این مسیرهای راهبردی در 
نیم کره شرقی جهان است. این کریدور یکی 
از مهم ترین گذرگاههای ارتباطی است که با 
ابتکار سه کشور ایران روسیه و هند تأسیس 
شد و سپس با پذیرفتن ۱۱ کشور دیگر شامل 
قزاقستان،  ارمنستان،  آذربایجان،  جمهوری 
اوکراین،  قرقیزستان، تاجیکس��تان، ترکیه، 
بالروس، عمان، س��وریه و بلغارستان، خود 
را به عنوان مسیری جایگزین و قابل اعتماد 
به اثبات رسانده است. این راه گذر، مهم ترین 
حلقه تجارت بین آس��یا و اروپا است که در 
مقایسه با مس��یرهای سنتی از نظر مسافت 
و زم��ان ت��ا 40 درص��د کوتاهت��ر و از نظر 
هزینه ت��ا 30 درصد ارزانتر اس��ت. کریدور 
ش��مال – جنوب یکی از مس��یرهای مهم 
ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای 

در مس��یر ای��ن راه گذر هر یک با تش��کیل 
اتحادی��ه و انعقاد قرارداده��ای همکاری در 
رقابتی همه جانبه به توس��عه و تجهیز بنادر، 
جاده ه��ا، ترمینال و مس��یرهای ریلی خود 
می پردازن��د. اتصال ریل��ی و جاده ای آبهای 
بین المللی و راهب��ردی خلیج فارس، تنگه 
هرم��ز و دریان عمان به کش��ورهای حوزه 
شمال، آسیای میانه و قفقاز، موهبتی گران 
قیمت و ش��ریان اقتصادی حیاتی برای این 
کش��ورها و نیز سایر کشورهای جهان برای 
دسترسی به یکی از آس��ان ترین، امن ترین 
و ارزان تری��ن راه های تج��ارت و صادرات 
و واردات کاال و انرژی محس��وب می شود. 
برخی کشورهای حوزه آسیای میانه به دلیل 
عدم دسترس��ی ب��ه آبهای آزاد، ن��گاه ویژه 
به س��واحل جنوبی ایران ب��رای جبران این 
محرومیت جغرافیایی دارند. اواخر خرداد ماه 
سال جاری و همزمان با سفر قاسم ژومارت 
توکای��ف رئیس جمه��وری قزاقس��تان به 
تهران، قطار باری حامل محموله کانتینری 
گوگرد مس��یر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، 
ایران، ترکیه؛ مس��یری که می توان از آن به 
عنوان ریل طالیی اتصال چین به اروپا نیز 
نام برد، از ترکمنستان وارد ایستگاه راه آهن 
اینچه برون دراس��تان گلس��تان شد و عصر 
هم��ان روز نیز س��وت آن در تهران به صدا 
درآمد. این مس��یر ریلی پتانسیل آن را دارد 
که در آینده، اصلی تری��ن خط اتصال چین 
-اروپ��ا باش��د. یکی از نکات مه��م اجرایی 
شدن ترانزیت کاال درمسیر ریلی قزاقستان، 
ترکمنس��تان، ایران و ترکیه این اس��ت که 
بخش��ی از کاالها و بارهای کریدور- چین 
- روس��یه - اروپا، به مس��یری مناس��ب تر 
یعنی مسیر چین - قزاقستان - ترکمنستان 
– ای��ران – ترکی��ه و س��پس اروپا هدایت 
می شود که این امر می تواند برای ایران یک 
دس��تاورد بزرگ و فرصتی طالیی برای در 

زمینه ترانزیت کاال باش��د. چی��ن و اروپا به 
دلیل مب��ادالت و همکاری های تجاری روز 
افزون، نیازمند افزایش مسیرهای امن برای 
تبادل کاال هستند و ایران یکی از حلقه های 
طالیی اتص��ال چین به عن��وان بزرگترین 
ص��ادر کننده کاال در جهان به کش��ورهای 
اروپایی و بالعکس خواهد بود. اوایل تیر ماه 
امسال و سه روز بعد از ورود قطار کانتیتربر 
ب��ه  قزاقستان-ترکمنس��تان-ایران-ترکیه 
ایران، رسانه های چین خبر حرکت نخستین 
قطار ب��اری بین المللی به س��مت ایران را 
اعالم کردند؛ یک شریان بین المللی جدید 
ک��ه پس از عبور از دری��ای خزر، وارد ایران 
و سپس دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه و 
غرب می ش��ود. این قطار از منطقه نینگشیا 
چین رهس��پار ایران ش��د و از طریق خاک 
قزاقستان و سپس عبور این محموله تجاری 
از دری��ای خزر، بعد از طی کردن مس��افتی 
حدود 8500 کیلومتر، تا حدود 20 روز دیگر 

وارد بندر انزلی شد.
 چانگ هوا سفیر چین در تهران در سفری 
که تابستان امسال به استان گیالن داشت، 
با اش��اره به جایگاه و نقش مهمی که ایران 
در جاده ابریشم داشته، گفت: نقش گیالن 
در کری��دور ش��رق به غرب تعیی��ن کننده 
اس��ت در حالیکه س��رمایه گ��ذاران و تجار 
چینی و کش��ورهای دیگ��ر از ظرفیت های 
بندری این اس��تان ناآش��نا هستند. به گفته 
سفیر چین، س��االنه ۱5 هزار قطار از چین 
ب��ه اروپا کاال ترانزی��ت می کنند در حالیکه 
ای��ن رقم در ایران ۱43 قطار اس��ت و این 
اصاًل کافی نیس��ت و بای��د بتوانیم بیش از 
پی��ش در این زمینه را ب��رای ترانزیت کاال 
از ایران فراهم کنیم. اینکه ساالنه ۱5 هزار 
قطار بین چی��ن اروپا تردد می کند، نکته ای 
قابل توجه اس��ت و ایران این پتانس��یل را 
دارد که بیش از پیش، به عنوان یک مسیر 

مطل��وب ریلی میان چین و بازار غرب مورد 
توجه قرار گیرد. چین که برای ربودن گوی 
س��بقت از آمریکا و تبدیل ش��دن به قدرت 
اول اقتص��ادی جهان، ب��ه افزایش بیش از 
پیش مبادالت تجاری خود با چهارگوش��ه 
جه��ان نیاز دارد، به ش��دت در جس��تجوی 
راه ه��ای مواصالتی س��ریع، ام��ن و ارزان 
است تا بتواند ضمن افزایش صادارات خود 
به اقس��انقاط جهان، واردات مورد نیازش را 
نیز از مطلوب ترین مسیر ممکن تأمین کند. 
دسترس��ی چین به بازارهای اروپا، آمریکا، 
آفریقا و خاورمیانه، در شرایط کنونی عمدتًا 
از طریق دریایی و از مس��یر بسیار طوالنی 
اقیانوس هند اس��ت. صرف��ه نظر از دوری، 
زمان بر بودن و هزینه بر بودن این مسافت، 
چینی ها نگرانی امنیت این مسیر دریایی نیز 
هس��تند زیرا تحوالت نه چندان خوشایند و 
قدرت نمایی و مداخله جویی برخی کشورها 
در گوشه و کنار جهان، باعث شده تا برخی 
مس��یرها در آبهای بین الملل��ی، از امنیت 
کافی ب��رای عبور مرور کش��تی های غول 
پیکر برخوردار نباشند. موقعیت جغرافیایی و 
دسترسی زمینی از طریق خاک ایران، برای 
هند، پاکستان و افغانستان نیز جذابیت های 
زیادی دارد و تالش هند برای توس��عه بندر 
چابهار، تاکید پاکس��تان و ترکیه بر افزایش 
فعالیت شبکه ریلی پاکستان -ایران- ترکیه 
از جمله بخشی از دالیل این جذابیت است. 
به باور کارشناس��ان، این خط آهن با توجه 
با اتص��ال آن به خطوط آهن کش��ورهای 
اروپایی، رویدادی بس��یار مه��م در عرصه 
اقتصادی هر س��ه کشور به ش��مار می رود 
و ب��ه گس��ترش پیونده��ای اقتص��ادی و 
دیپلماتیک بین پایتخت های این سه کشور 
کمک خواهد کرد. بازرگانان هر س��ه کشور 
می توانند با اس��تفاده از ای��ن خط آهن که 
درح��ال حاض��ر فقط به حم��ل و نقل کاال 
اختص��اص دارد به مب��ادالت تجاری خود 
وسعت ببخش��ند. این طرح در واقع بخشی 
از طرح بزرگ دولت چین تحت عنوان یک 
جاده یک کمربند محس��وب می ش��ود که 
دولت چین برای توس��عه تجارت با این سه 
کش��ور و کش��ورهای اروپایی آن را به اجرا 
در آورده اس��ت. اکنون که زمینه گسترش 
همکاری ه��ا میان ایران و چین به واس��طه 
ی��ک قرارداد هم��کاری بلند م��دت فراهم 
شده است، فرصتی طالیی برای گسترش، 
نوسازی و مدرن س��ازی شبکه ریلی باری 
و مس��افری ایران و افزای��ش اتصال آن به 
شبکه های ریلی بین المللی ایجاد شده است 
و با توجه به تاکید مؤکد رهبر معظم انقالب 
بر ضرورت توجه به این مهم با هدف بهره 
ب��رداری حداکثری از ظرفیت های بی بدیل 
ای��ران در حوزه ترانزی��ت ریلی، دیگر جای 

تعلل و غفلت از این مهم نیست.

نشریه آمریکایی خبر داد؛ احتمال استیضاح بایدن در صورت پیروزی جمهوریخواهان
یک روزنام��ه آمریکایی روز دوش��نبه در 
نوش��تاری با عنوان »کنگ��ره در صورت 
پیروزی حزب جمهوری خواه در انتخابات 
میاندوره ای س��ه شنبه ۱۷ آبان ماه به چه 
صورتی درخواهد آمد؟ »، پیش بینی کرد 
ک��ه تحقیق��ات زیادی در ب��اره دولت جو 
بایدن رئی��س جمهوری آمری��کا صورت 
گیرد و حتی کار به استیضاح شخص او و 
اعضای کابینه اش بکشد. روزنامه »یو اس 
ای تو دی« اشاره کرده است هنگامی که 
دموکرات ها در 20۱9 به ریاس��ت مجالس 
کنگره دست یافتند، رشته تحقیقاتی را در 
باره دول��ت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
وقت، فعالیت های بازرگانی اش و همچنین 
پیش��ینه پرداخت مالیات او آغاز کردند که 
بعداً به نق��ش او در حمله 6 ژانویه 202۱ 
)۱6 دی م��اه(، شورش��یان ب��ه کنگ��ره 
گس��ترش یافت. این روزنام��ه با توجه به 
پیش بینی تحلیل گران و کارشناس��ان به 
بعید بودن ادامه ریاست دموکرات ها بر هر 

دو مجلس نمایندگان و س��نا در انتخابات 
میاندوره ای سه ش��نبه هشتم نوامبر )۱۷ 
آبان ماه(، سرنوشت راهبری کنگره و حتی 
برنامه ه��ای رئیس جمهوری را در دوره 2 
س��اله دوم او در کاخ س��فید تعیین خواهد 
کرد و ش��اید جمه��وری خواهان به چنین 
اقدام��ات تالفی جویانه همانندی دس��ت 
بزنن��د. بنابراین انتظار م��ی رود تحقیقات 
بسیاری در باره برنامه های دولت بایدن و 
کسب و کارهای تجاری هانتر بایدن فرزند 
او و چگونگ��ی پرداخت ه��ای مالیاتی او 
آغاز شود. میزان قدرت جمهوری خواهان 
برای متوق��ف کردن برنامه ه��ای بایدن، 
به حاش��یه پیروزی آنان در این انتخابات 
بس��تگی دارد. تاکنون جمهوری خواهان 
مجلس نمایندگان در باره استیضاح بایدن، 
محتاطانه عم��ل می کرده اند، زیرا ممکن 
اس��ت موجب جلب توجه باالی رسانه ها 
ش��ود و در ص��ورت موافق نب��ودن رأی 
دهن��دگان، واکنش منف��ی و زیانباری در 

پی داشته باشد. حتی در صورت استیضاح 
بایدن در س��نا و محاکم��ه او، موافقت دو 
س��وم اکثریت س��ناتورها ب��رای محکوم 
ک��ردن او الزم خواه��د ب��ود ک��ه تقریبًا 
غیرممکن به نظر می رس��د. دو مقام دیگر 
دولت بای��دن که احتمال اس��تیضاح آنها 
وجود دارد، مریک گارلند دادس��تان کل و 
وزیر دادگستری برای تحقیقات وزارتخانه 
او در باره اس��ناد و مدارک محرمانه ای که 
در اختی��ار ترام��پ قرار داش��ته و دیگری 
الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی به 
علت برخورد دولت با اوج گیری بی سابقه 
ورود مهاج��ران و پناهجویان از مرزهای 
جنوب��ی به این کش��ور اس��ت. در صورت 
دس��تیابی جمهوری خواهان ب��ه اکثریت 
در سنا، س��ناتور میچ مک کانل مقام خود 
را به عنوان رهب��ر اکثریت بازپس خواهد 
گرف��ت و برنامه های این مجلس را تعیین 
خواهد کرد. هرگونه ط��رح و الیحه ارائه 
ش��ده از س��وی دمکرات ها به س��نا، باید 

توسط مک کانل بررسی شود که در دوره 
پیش بس��یاری از طرح های دمکرات های 
مجلس نمایندگان را در برزخ نگهداش��ته 
بود. همچنین در صورت به قدرت رسیدن 
جمه��وری خواهان در مجلس نمایندگان، 
انتظار م��ی رود که قوانی��ن مطابق نقطه 
نظ��رات محافظ��ه کارانه و س��نتی آنان 
مانن��د کاه��ش مالیات ه��ا و هزینه های 
دول��ت، تصویب ش��ود و احتم��ال کندی 
روند تصویب و فرستاده شدن کمک های 
نظام��ی و غیرنظام��ی ب��ه اوکراین وجود 
دارد. در برنام��ه جمه��وری خواه��ان این 
مجل��س که در س��پتامبر با عن��وان تعهد 
به آمریکا انتش��ار یافت��ه، اهداف متعددی 
مانند افزایش تولید س��وخت های فسیلی، 
عنوان ش��ده است، هر چند تا هنگامی که 
بای��دن در قدرت قرار دارد، این حزب باید 
به حق وتوی او نیز توجه داش��ته باشد. با 
توجه به این نکته که شمار قاضیان فدرال 
معرفی ش��ده توس��ط بای��دن در دوره 2 

س��اله اش تاکنون، بیشتر از همه اسالفش 
ت��ا جان اف کن��دی بوده اس��ت، احتمال 
از بی��ن رفتن نفوذش بر ق��وه قضائیه نیز 
وجود دارد. م��ک کانل برای جلوگیری از 
تائید مریک گارلند دادستان کل کنونی و 
نامزد باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین 
برای دیوان عالی شناخته شده است، زیرا 
به مدت بی��ش از ۱۱ م��اه از رأی گیری 
در باره تائی��د صالحیت او جلوگیری کرد 
تا اینکه مدت اعتب��ار نامزدی او به پایان 
رسید و ترامپ جانش��ین اوباما، کرسی او 
را ب��ا معرفی نیل گورس��اچ محافظه کار، 
پرکرد. بنابراین دموکرات ها نگران هستند 
در صورت خالی ش��دن کرسی دیگری در 
دیوان عالی و لزوم معرفی نامزد تازه، مک 
کان��ل از تائید صالحیت نام��زد بایدن تا 
هنگامی جلوگیری کند که جمهوری خواه 
دیگری به ریاست جمهوری دست یافته و 
قاضی محافظه کار مورد نظر خود را برای 

عضویت در دیوان عالی معرفی کند.
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اقتصاد کالن

قیمت گاز در انگلیس و اتحادیه اروپا یک 
ماهه دو برابر شد 

گزارش��ات حاکی از آن است که سیاست های 
حمای��ت  مال��ی تخصی��ص  یافته از س��وی 
دولت ه��ای اروپایی برای کمک ب��ه مردم در 
پرداخت قب��وض برق و گاز شکس��ت خورده 
اس��ت. به گزارش خبرن��گار اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، آمارهای 
موسس��ه VaasaETT حاکی از آن اس��ت 
که در ماه اکتبر قیم��ت گاز در اتحادیه اروپا و 
انگلیس نسبت به ماه قبل از آن دو برابر شده و 
به 0.۱8 یورو به ازای هر کیلووات ساعت رسیده 
است.قیمت برق هم 6۷ درصد در طول یک ماه 
باال رفته و به 0.36 یورو در هر کیلووات ساعت 
رسیده است.در حالی شاهد افزایش شدید قیمت 
برق و گاز در اتحادیه اروپا هستیم که دولت های 
اروپایی اخیرا میلیارد ها دالر برای پرداخت یارانه 
در حوزه انرژی تخصیص داده اند. به طور کلی 
طی س��ال گذش��ته دولت ه��ای اروپایی 550 
میلیارد یورو برای کمک به شرکت ها و خانوارها 
در پرداخت قبوض برق و گاز تخصیص داده اند.
بیش��ترین افزایش قیمت برق در اروپا مربوط 
ب��ه دوبلین در ایرلند بوده و بیش��ترین افزایش 
قیمت گاز هم با 9۷ درصد رش��د مربوط به ُرم 
در ایتالیاست.به خاطر تحریم های ضد روسیه 
و سیاست دولت های اروپایی در کنار گذاشتن 
واردات گاز از مس��کو، قیمت برق و گاز و تورم 
در انگلیس و اتحادیه اروپا سر به فلک کشیده 

است.

بحران قیمت های افسارگسیخته در اروپا 
در حالی که انتظار می رود در غرب اروپا شاهد 
کنترل نس��بی تورم طی سال آینده باشیم، اما 
پیش بینی می ش��ود در اروپ��ای مرکزی روند 
افزایش قیمت ها همچنان ادامه یابد. به گزارش 
فارس به نق��ل از رویترز، در حالی که در غرب 
اروپ��ا امی��د آن می رود که باالخ��ره تورم طی 
یک س��ال آینده تا حدودی کنترل شود، اما در 
اروپای مرکزی اوضاع بدتر اس��ت و پیش بینی 
می شود قیمت های افسارگسیخته حاال حاالها 
میهمان مردم باشد.کشورهای اروپای مرکزی 
و شرقی ماه هاس��ت که در صف اول قربانیان 
تورم قرار دارند و به دنبال آن هستند که سرعت 
افزایش قیمت ها را کمتر کنند. در این مس��یر 
حتی بانک های مرکزی این کشورها اقدامات 
غیرمعمولی را هم انجام داده اند.در حالی که نرخ 
تورم هدف گذاری ش��ده از سوی بانک مرکزی 
اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو یک تا چهار 
درصد است، اما آخرین آمارها نشان می دهد نرخ 
تورم کش��ورهای اروپای شرقی و مرکزی بین 
۱6 در رومانی تا 20 درصد در مجارستان متغیر 
اس��ت و در واقع چندین برابر نرخ هدف گذاری 
بانک مرکزی این اتحادیه است. به عنوان مثال 
قیم��ت نان و پنیر طی ۱2 م��اه منتهی به ماه 
سپتامبر در مجارس��تان ۷0 درصد باال رفته و 
قیمت شکر در لهس��تان 50 درصد رشد کرده 

است. 

2 برابر شدن قیمت غذا در ترکیه 
آمارهای غیررس��می حاکی از آن است که نرخ 
تورم واقعی در ترکیه نزدیک به 200 درصد است 
اما با این حال دولت اردوغان نسبت به باال بردن 
نرخ بهره مقاومت می کند.به گزارش مهر به نقل 
از نیوزبیت کوین، ترکیه به عنوان یک کش��ور 
بین قاره ای مدت هاست که با بحران اقتصادی 
مواجه بوده، به گونه ای در روز 3 نوامبر اداره آمار 
ترکیه گزارش داد که نرخ تورم در این کشور به 
85.5 درصد رسیده است.گزارشات بعدی نشان 
داد هزین��ه زندگی در ترکیه به ش��دت افزایش 
یافته و به عنوان مثال قیمت مواد غذایی در این 
کش��ور در فاصله یک سال دو برابر شده است. 
هزینه رهن و اجاره خانه هم برای مردم ترکیه 
85 درصد باالتر رفته است.در روز 20 اکتبر سال 
جاری بانک مرکزی ترکیه در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های اقتصادی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور این کشور نرخ بهره را ۱.5 درصد 
دیگر پایین آورد. این سومین ماه پیاپی بود که 
بان��ک مرکزی ترکیه نرخ بهره در این کش��ور 
را کاهش می ده��د. اردوغان هم می گوید نرخ 
بهره دشمن ترکیه اس��ت.رئیس جمهور ترکیه 
در اواخر ماه س��پتامبر گفته بود که بزرگ ترین 
جنگ وی علیه نرخ بهره اس��ت و بزرگ ترین 
دش��من وی هم همین نرخ بهره بانکی است. 
علیرغم شدت گرفتن تورم اما، اردوغان همچنان 
مصر به کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه است.
اخیراً صندوق بین المللی پول از ترکیه خواسته 
ک��ه نرخ بهره را افزایش دهد و گفته می ش��ود 
هیأتی از این صندوق به آنکارا و استانبول سفر 
کرده تا در پس رودررو شدن بخش خصوصی و 
دولتی ترکیه برای بحران اقتصادی در این کشور 

چاره ای بیندیشد.

توسعه همکاری های ایران و 
ترکمنستان در حوزه انرژی

وزیر نیرو در گفت وگوی برخط با وزیر انرژی 
ترکمنس��تان با اشاره به لزوم افزایش میزان 
مناسبات دو کشور، بر توسعه همکاری های 
ف��ی مابین در ح��وزه انرژی تأکی��د کرد.به 
گ��زارش مهر به نق��ل از پ��اون، آقای علی 
اکبر محرابی��ان در دیدار برخ��ط با همتای 
ترکمنستانی خود آقای رجب مرادوف، ضمن 
ابراز خرس��ندی از روابط خوب دو کشور در 
دولت سیزدهم، با اش��اره به اینکه در بحث 
ترانزیت کاال و خدم��ات روابط خوبی میان 
دو کش��ور وجود دارد و روابط سیاسی نیز رو 
به گسترش است، گفت: در زمینه آب و برق 
روابط خوبی میان ایران و ترکمنستان برقرار 
بوده و پروژه های خوبی در حال اجرا اس��ت.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به روابط تاریخی 
و فرهنگ��ی دیرین��ه ای که میان دو کش��ور 
وج��ود دارد، افزود: روابط ما با ترکمنس��تان 
خوب است و ما به رشد این روابط بخصوص 
در زمین��ه آب، ب��رق و گاز اهمیت می دهیم 
و امیدواریم با توج��ه به ظرفیت های خوبی 
که در این زمینه وجود دارد، سطح مناسبات 
دو کش��ور در آینده افزایش یاید.در ادامه این 
نشس��ت وزیر انرژی ترکمنستان نیز ضمن 
ابراز رضایت از س��طح مناسبات دو کشور به 
ویژه در حوزه انرژی، موضوع س��واپ برق از 
طریق ایران به کش��ورهایی همانند ترکیه، 
ارمنس��تان و گرجس��تان را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: ایران همکار استراتژیک ماست 
و ما عالقه مند هس��تیم تا سطح مناسبات با 
جمهوری اس��المی ایران را افزایش دهیم.
آق��ای م��رادوف همچنی��ن با بی��ان اینکه 
کشورش بسیاری از تجهیزات برقی همانند 
کاب��ل، کنت��ور ب��رق و … را از ایران تهیه 
می کن��د، بابت کیفیت رضای��ت بخش این 

محصوالت از طرف ایرانی تشکر کرد.

احتمال تغییر دهک یارانه بگیران با 
خرید سهمیه 2000دالری

س��ازمان  از  تس��نیم  خبرن��گار  پیگی��ری  
هدفمندسازی یارانه ها حاکی است، اطالعات 
هویت��ی اف��رادی که اقدام ب��ه خرید دالر با 
کارت ملی خود می کنن��د، به عنوان فعالیت 
اقتصادی خانوار در س��امانه ثبت خواهد شد 
و معی��اری ب��رای دهک بندی ق��رار خواهد 
گرفت. به گزارش تسنیم، معاونت پیشگیری 
از وق��وع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن 
هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای 
خرید 2000 دالر به دیگران اجاره می دهند، 
هشدار داد: بدیهی اس��ت اطالعات هویتی 
خریداران برای س��ازمان هدفمندی یایانه ها 
و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.این 
بخش از پیام معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه این ش��ائبه را ایجاد می کند که 
ممکن اس��ت یارانه اف��رادی که 2000 دالر 
را می خرند، دچار تغییراتی مثل تغییر دهک 
یا ح��ذف یارانه ش��ود.خبرنگار تس��نیم این 
موضوع را از سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
پیگی��ری کرد که پاس��خ دادند: در خصوص 
پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه، باتوجه به اینکه خرید دالر بخشی از 
عملکرد اقتصادی خانوار می باشد اطالعات 
این اف��راد جهت ثبت در پای��گاه اطالعات 
اقتصادی خانوار به س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ها و جهت ثبت در پایگاه رفاه ایرانیان 
به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال 
می ش��ود.به عبارت دیگ��ر، اطالع��ات خرید 
دالر از این جهت که یک فعالیت اقتصادی 
محسوب می شود به عنوان یکی از معیارهای 
دهک بندی در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین 
ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در 
اختیار دیگران قرار می دهند، به واس��طه این 

فعالیت در دهک باالتری قرار بگیرند.

وزیر فرانسوی: برای تیک آبی به 
توئیتر پول نمی دهم 

یکی از وزرای دولت فرانس��ه گفت که قصد 
ندارد برای داش��تن تیک آبی به توئیتر پول 
ماهان��ه بدهد. به گزارش ف��ارس به نقل از 
رویت��رز، اولیوی��ر وران، وزیر و س��خنگوی 
دولت فرانس��ه، اعالم کرد ک��ه قصد ندارد 
برای داش��تن تی��ک آب��ی و تاییدیه اصالت 
حس��اب کاربری به توئیتر ماهانه ۷.99 دالر 
به توئیت��ر پول بدهد.وی همچنین گفت که 
نگران برنامه های ایالن ماس��ک، به عنوان 
مال��ک جدید این ش��بکه اجتماعی اس��ت.
توئیت��ر روز ش��نبه به روزرس��انی جدید خود 
را در اپ اس��تور منتش��ر کرد که در قالب آن 
کس��انی که می خواهند در کنار نام کاربری 
خود تیک آبی داشته باشند، باید ماهانه ۷.99 
دالر ب��ه توئیتر پول بدهند. این اقدام درواقع 
نخستین حرکت ایالن ماسک، ثروتمندترین 
ف��رد جهان،  پس از خرید 44 میلیارد دالری 
توئیتر اس��ت.در به روزرس��انی جدید، توئیتر 
گفته کس��انی که ماهانه ۷.99 دالر بپردازند 
می توانند همانند س��لبریتی ها،  ش��رکت ها و 
سیاستمداران در کنار نام کاربری خود تیک 

آبی داشته باشند.

اخبار

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه 
اقتص��ادی افزود: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید، 
فصل الخطاب قانون است و با توجه به تصویب قانون 
گذار، حتماً تسریع خواهد شد.به گزارش مهر به نقل از 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجت اهلل عبدالملکی 
در نشست با معاونین و مدیران این مجموعه، از مناطق 
آزاد به عنوان موتور محرک توس��عه اقتصاد کشور نام 
برد و اظهار کرد: مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از بخش های مهم اقتصادی کشور 

و دولت محسوب می شوند و رئیس جمهور نیز نسبت 
به ای��ن مناطق حساس��یت ویژه ای دارن��د.وی افزود: 
مناطق آزاد با شرایط و خصوصیاتی ویژه در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که این ویژگی ها این مناطق را به موتور 
محرک اقتصاد کش��ور تبدیل کرده است.عبدالملکی، 
به کمبودها و کاستی ها در برخی از مناطق آزاد کشور 
اشاره کرد و گفت: به طور کلی گالیه هایی در خصوص 
عملکرد مناط��ق آزاد وجود دارد، مثل اش��کاالتی که 
در بس��یاری از نظام های اقتصادی کشور با آن مواجه 

هستیم، اما در مقابل این اشکاالت، ظرفیت های قابل 
اعتنایی است.وی، به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
در مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی اش��اره کرد و گفت: 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
ص��ادرات کاال و خدمات، تأمین نیازه��ای ضروری و 
منابع مالی از خارج و مهم ترین آن رفاه مناسب ساکنان 
این مناط��ق از جمله سیاس��ت های کل��ی اقتصادی 
مقاومتی در این مناطق اس��ت که بر آن تاکید ش��ده 
است.دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 

و وی��ژه اقتصادی افزود: در خصوص ایجاد مناطق آزاد 
جدید، فصل الخطاب قانون است و با توجه به تصویب 
قانون گذار، حتماً تسریع خواهد شد. نصراله ابراهیمی 
سرپرست س��ابق دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این نشس��ت 
گفت: مناطق آزاد از بدنه کارشناسی متخصص و فنی 
در حوزه های اقتصادی، توسعه مدیریت، پارلمانی و امور 
مجلس و حوزه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

- خدماتی تشکیل شده است.

ایجاد مناطق آزاد جدید تسریع خواهد شد
عبدالملکی:

یارانه انرژی باید به کم درآمدها تعلق بگیرد نه همه!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛ 

یک نماینده مجلس می گوید: هزینه انرژی 
را برای افرادی که در مناطق محروم زندگی 
م��ی کنند و ش��رایط مالی مناس��بی ندارند، 
نباید افزایش پیدا کند.انور حبیب زاده، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگ��و با خبرنگار مهر درباره ضرورت 
اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی گفت: 
برخی افراد در جامعه از امکانات مالی خوبی 

برخوردار هس��تند و بیش��تر از مردم عادی از 
گاز خانگ��ی و این قبیل انرژی های یارانه ای 
که به همه تعلق دارد، برخوردار می شوند. این 
مسئله مقداری اجحاف در حق کسانی است 
که از نظر مالی و مادی بسیار ضعیف و پایین 
هستند.این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه 
توضیح داد: در مناطق سردس��یر کش��ور که 
شامل مناطق زاگرس نشین است، به واسطه 

زمستان سخت و بارندگی های شدید باران و 
برف، مردم این مناطق مصرف انرژی باالیی 
دارن��د اما مردم این مناطق از نظر مالی توان 
پرداخ��ت همین هزینه ه��ای آب، برق و گاز 
ک��ه با یارانه از س��وی دولت به آنها پرداخت 
می شود را ندارند.این نماینده مجلس یازدهم 
در ادامه خاطرنش��ان کرد: هزین��ه انرژی را 
برای افرادی ک��ه در مناطق محروم زندگی 

می کنند و شرایط مالی مناسبی ندارند، نباید 
افزایش پیدا کند، ولی در مقابل خانواده های 
ثروتمند که امکانات بهتری دارد و اس��تفاده 
بیش��تری هم از این انرژی دارند، باید برای 
انرژی هزینه بیش��تری بپردازند. یعنی یارانه 
ان��رژی باید فق��ط به افراد ک��م درآمد تعلق 
بگیرد.ای��ن نماینده مجل��س یازدهم معتقد 
است، س��رانه مصرف گاز خانگی برای افراد 

ثروتمند و فقیر باید با یکدیگر متفاوت باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل 
اس��تفاده بی رویه از ان��رژی و هدر رفت آن 
در کش��ور توضیح داد: مص��رف بی رویه گاز 
خانگی در کشور ما ابتدا یک مسئله فرهنگی 
اس��ت، زیرا استفاده بهینه از انرژی در کشور 
ما نهادینه نش��ده اس��ت و باید در این زمینه 

فرهنگ سازی صورت بگیرد.

عقب نشینی دالر از مرزهای جدید قیمتی
سود چهارمیلیون تومانی دالالن از کارت ملی اجاره ای

تدابی��ر بانک مرکزی در افزایش عرضه و مدیریت تقاضا 
باعث ش��ده قیمت دالر از مرزه��ای جدید قیمتی عقب 
نش��ینی کند.به گزارش مهر، شب گذشته رئیس جمهور 
تمامی دس��تگاه های مربوطه را مکلف به حفظ ثبات در 
بازار ارز و تالشی مضاعف در این زمینه کرد، تالشی که 
دستگاه های اجرایی، قضائی و امنیتی طی روزهای اخیر 
برای فرونش��اندن عطش کاذب خری��د ارز در بازار ایجاد 

شده است.
هشداربهدالالنارزی ���

معاون��ت اجتماع��ی و پیش��گیری معاون��ت اجتماعی و 
پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائی��ه در پیامی از مردم 
خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دالالن 
از کارت مل��ی افراد برای خرید ارز با هدف س��ودجویی و 
تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت الزم 
را داش��ته باشندگفتنی است اجاره کارت ملی برای خرید 
دالر موضوعی اس��ت که از س��ال ها قبل در بین برخی 
مردم باب ش��ده ولی گروهی ک��ه کارت ملی خود را در 
اختیار دالل های ارزی قرار می دهند باید هوش��یار باشند 
که احتمااًل مش��مول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق 

کاال و ارز می شوند.
سودچهارمیلیونیدالالنازکارتملیاجارهای ���

بازار متشکل ارزی شب گذشته در اطالعیه ای خطاب به 
متقاضیان خرید ارز اعالم کرده است؛ تعدادی از مردم که 
البته تعدادش��ان هم کم نیست با اجاره کارت ملی خود و 
دریاف��ت ارز از صرافی ها تصور می کنند که س��ود یک یا 
ی��ک و نیم میلیونی به جیب زده ان��د ولی غافل از اینکه 
احتمااًل در آینده عواقبی از جمله مالیات، قطع یارانه و.... 

در انتظارشان خواهد بود.«
ب�رهمیناس�اسباتوجهبهمش�اهدهم�واردمتعدد ���
سوءاستفادهدالالنازکارتملیوحساببانکیدیگران
ب�رایخریدارزبااهدافغیرقانون�یوتبعاتایناقدام
برایدارندهکارتوحساب،توجهداشتهباشیدخریدارز
صرفاًبرایمصارفشخصیخودتانانجامگیرد.«بدیهی
اس�تعواقبتخلفازمقرراتقانون�یازجملهمقررات
مب�ارزهباپولش�وییوقاچ�اقکاالوارزبرعه�دهدارنده
کارتملیوحساببانکیخواهدبود«گفتنیاستخرید

ازبازارمتش�کلوفروشدرب�ازارآزاددرهرفقرهخرید
یعنیس�همیهه�رکارتملیحدودچه�ارمیلیونتومان
س�ودایجادمیکندوبههمیندلیلاستفادهازکارتملی
افرادبرایاستفادهازسهمیههاتبدیلبهکاسبیپررونقی
درچندسالگذشتهشدهبود.باکرایه5۰۰تا۷۰۰هزار
تومان�یهرکارتملی،خریدهرس�همیهبرایدالل3تا

3/5میلیونتومانسودمیانداخت.
چرادالراوجگرفت؟ ���

نگاهی به بازار ارز نش��ان می ده��د که پمپاژ اخبار منفی 
سیاس��ی و اقتصادی در برخی از رسانه ها و البته کام تلخ 
مردم از بازار س��رمایه موجب ش��ده تا طی روزهای اخیر 
ش��اهد هجوم نقدینگی به س��مت بازار ارز، طال و سکه 
باش��یم.تحلیلگران بازار بر این باورند که دالیل سه گانه 
اقتصادی، سیاس��ی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی 
وس��یع علیه ثبات داخلی کش��ورمان باعث شد نرخ ارز با 
رشد ناگهانی روبه رو شود و این شاید خود ضلع تازه ای از 
اضالع مهندسی شده جنگ ترکیبی علیه کشورمان باشد.
بر همین اس��اس از روز ش��نبه هفته جاری با ورود جدی 

بازارس��از و اعمال برخی از سیاس��ت های جدید از سوی 
بانک مرکزی در بازار ارز ش��اهد عقب نش��ینی قیمت ها 
بودی��م به طوری که دیروز دالر با قیمت 35 هزار و 500 
تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد و در پایان معامالت 
به 35 هزار و 900 تومان رسید. این در حالی است که در 
روز شنبه، قیمت دالر رکوردشکنی کرد و از مرز 36 هزار 
تومان گذش��ت اما در روز گذشته دوباره به پایه 35 هزار 
تومان بازگشت.فعاالن بازار پیش بینی می کنند در صورت 
تقویت طرف عرضه و برخی از اصالحات در سیاست های 
پیشین بانک مرکزی می توان به کاهش بیشتر قیمت ها 

در بازار ارز امیدوار بود.
چگونهبانکمرکزیافساردالررامهارکرد؟ ���

در پ��ی افزایش قابل مالحظه قیمت دالر، بانک مرکزی 
اقداماتی چون عرضه ارز در س��امانه برخط بازار متشکل 
ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طالی آب شده 
با همکاری بخش خصوصی و فراهم ش��دن خرید ارز از 
بانک ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی 
کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار ارز بررسی شده است.

تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که راهکار بازار ساز برای 
تعادل ب��ازار و بازگرداندن ثبات به آن، تقویت عرضه ارز 
و مدیریت سمت تقاضاست تا اینگونه نیازهای واقعی در 
بازار ارز پوشش داده شود و هرگونه نیاز غیرواقعی از این 

چرخه خارج شود.
تاریخچهتزریقارز ���

گفتنی است تجربه گذش��ته اقدامات دولت های گذشت 
نش��ان می دهد که هم��واره بانک مرک��زی را مجبور به 
افزایش عرضه ارز کرده اند اما تجربه دهه 90 نشان داده 
است بازار دارایی ها با افزایش عرضه به تعادل نمی رسد و 
اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت ها متوقف 
شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی 
به خود می گیرد. به عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر به بازار 
دارایی عرضه انجام ش��ود، تش��نگی بازار بیش��تر خواهد 
شد.نگاهی به تجربه گذشته بانک مرکزی در دولت های 
گذش��ته در زمینه تزریق ارز و نتایج این سیاس��ت نشان 
می دهد که در سال 90 بانک مرکزی 4۷ میلیارد دالر ارز 
به بازار تزریق کرد اما قیمت ارز از حدود ۱.000 تومان به 
۱300 تا ۱.400 تومان رسید و سال 9۱ با کاهش عرضه 
ارز، قیمت ارز تا 3.200 تومان هم رفت. س��ال 96 بانک 
مرکزی ۱8 میلیارد دالر به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت 
ارز افزایش یافت. س��ال 9۷ دولت تصمیم به عرضه ارز 
4200 تومان��ی برای همه تقاضاها گرفت و در مدت چند 
ماه، میلیاردها دالر ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز 
در بازار صعودی شد. این در حالی است که سیاست بانک 
مرکزی در این دوره پرهیز از ارزپاشی تاریخی دولت های 
گذش��ته و کنترل بازار از طریق نظ��ام عرضه و تقاضا و 
پاس��خگویی به نیازهای واقعی ارزی به منظور کاستن از 

تحمیل فشار بر تولید و معیشت مردم است.
عرضهارزدرشعببانکهایمنتخب ���

بان��ک مرک��زی به منظ��ور تس��هیل در عرض��ه ارز در 
اطالعیه ای اعالم کرد که متقاضیان ارز می توانند عالوه 
بر مراجعه به صرافی ها به شعب منتخب چهار بانک ملی 
ایران، صادرات، ملت و تجارت برای تأمین نیازهای خود 
مراجعه کنند و هم اکنون 40 شعب منتخب از این بانک ها 

اقدام به عرضه ارز با نرخ توافقی می کنند..

در جریان معامالت دیروز، 93 درصد س��هم ها با رشد قیمت و فقط ۷ درصد 
نمادها با کاهش قیمت مواجه شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، بازار س��رمایه این روزها روند صعودی دارد و شاخص های عملکردی 
بورس نیز سبزپوش هستند؛ پس از ثبت رکورد بیشترین رشد شاخص در روز 
ش��نبه، دیروز باز دیگر این رکورد شکس��ته شده و رشد شاخص کل در یک 
س��ال گذشته به بیشترین حد رسید.ورود 82۱ میلیاردی پول رکورد دیگری 
است که بازار سرمایه در پایان معامالت خود دیده است. این میزان ورود پول 
حقیقی به بورس در یک سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است. در جریان 
معامالت دیروز، ارزش معامالت خرد نیز رکورد 5 ماه گذشته را شکسته است.
رش��د ۱03 هزار واحدی شاخص کل از ابتدای هفته نشان می دهد، بورس 
به دنبال جبران عقب ماندگی خود از سایر بازارها است.بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی نبود اطمینان به سیاست گذار را مشکل این روزهای بورس دانسته 
و معتقدند که بسته حمایتی بازار سهام قطعاً می  تواند در کاهش بی  اعتمادی 

به بازار سرمایه موثر باشد.
* مهمترین بند بسته حمایتی دولت از سهامداران

رضا گلستانی، کارش��ناس بازار س��رمایه، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

خبرگزاری فارس، گفت: با توجه به اینکه اکنون قیمت سهام در بازار به نقطه 
ارزندگی رسیده است، به نظر می  رسد که ترجیح عمده سرمایه گذارانی که بین 
سرمایه  گذاری در سهام، بانک و اوراق درآمد ثابت مانده  اند، خرید سهام باشد.
وی ادامه داد: بسته ۱0 بندی حمایت از بازار سرمایه از جمله اقدامات مثبتی 
است که از سوی مسووالن در دستور کار قرار گرفته است؛ مهم ترین بند این 
بسته حمایتی، بیمه سبد سهام پرتفوی ۱00 میلیونی سرمایه  گذاران با تضمین 
س��ود 20 درصدی توسط دولت است.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
در کنار این اقدامات حمایتی از بازار سرمایه، بهتر است دولت برنامه حمایت 
جامعی را در دستور کار قرار دهد تا اثرگذاری این تصمیم  ها زودگذر نباشد و 
در بلندمدت شاهد یک رویه منطقی و تعادلی در بازار باشیم.گلستانی با اشاره 
به مباحث مطرح شده درباره بودجه ۱402 و تاثیر آن بر بورس تصریح کرد: 
دولت برای اینکه از بورس و صنایع بورسی حمایت کند باید بودجه سال آینده 
را طوری تنظیم کند که نه کشور دچار مشکل شود و نه شرکت های بورسی 

از افزایش نرخ ها دچار ضرر و زیان شوند.
* رشد یکپارچه شاخص های عملکردی بورس

در پایان معامالت روز دوشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 

45 هزار و ۷3 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 389 هزار و ۷49 واحد 
رسید. بازدهی این شاخص مثبت 3.35 درصد بوده است.شاخص کل هموزن 
نیز با رشد ۱3 هزار و 24۷ واحدی در سطح 393 هزار و ۱09 واحدی ایستاد. 
بازدهی این شاخص نیز مثبت 3.49 درصد بوده است. همچنین شاخص کل 

فرابورس، 395 واحد باال آمد و در سطح ۱8 هزار و 23۱ واحد قرار گرفت.
* افزایش ارزش معامالت خرد بازار سرمایه

دیروز ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱46 هزار و 850 میلیارد تومان 
افزای��ش یافت، ارزش معام��الت  اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱3۷ هزار و 39 
میلیارد تومان بود که 93 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می  دهد. دیروز ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 49 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم 5 هزار و ۷69 میلیارد تومان رسید، سهم این معامالت 

از کل معامالت بازار سرمایه 3 درصد بوده است.
* ورود شگفت انگیز پول حقیقی به بورس

در مجموع معامالت دوشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار مثبت شد و 82۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد که بیشترین 

رقم در ۱8 ماه اخیر از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون است.

ثبت رکوردهای جدید در بازار سرمایه

یک بانکدار وال استریت سقوط دالر را پیش بینی کرد 
مدیر ارش��د اجرایی س��ابق چهارمین بانک 
بزرگ آمریکا گفت: غرب با استفاده از دالر و 
سوئیفت به عنوان سالح تحریمی، کشورها 
را به سوی یافتن جایگزین سوق داده است 
که قطع��ا در طوالنی م��دت، دالر دیگر در 
جه��ان حکمرانی نخواهد ک��رد. به گزارش 
گ��زارش گ��روه اقتصاد بی��ن الملل فارس، 
الرنس مک دونالد، مدیر ارشد اجرایی سابق 
هلدینگ »برادران لیمان«، چهارمین بانک 
بزرگ آمریکا به خبرگزاری اسپوتینک گفت، 
دالر که در حال حاض��ر باالترین ارزش را 

دارد و از آن به��ره می برد، ممکن اس��ت، 
جایگاه خود به عنوان ارز ذخیره در جهان را 
از دس��ت بدهد.وی گفت: »این اتفاق قطعا 
رخ خواهد داد. این مش��کلی نیس��ت که در 
کوتاه مدت اتفاق بیفتد بلکه ممکن اس��ت 
20 تا 30 سال زمان ببرد زیرا آمریکا ثروت 
زیادی دارد، م��ا قدرت نظامی زیادی داریم 
اما جای هیچ س��والی نیست. بهترین سال 
ه��ای اوج دالر دقیق��ا همین جاس��ت.«به 
گفت��ه مک دونالد که مع��اون بخش بدهی 
های مضط��رب )پرخطر( و معامالت اوراق 

بهادار قابل تبدیل در »برادران لیمان« بوده 
است، اس��تفاده از سیستم مالی سوئیفت به 
عنوان یک س��الح، ممکن اس��ت با سوق 
دادن بانک ها ب��ه جایگزین های دیگر، به 
س��لطه دالر آمریکا آسیب بزند.وی توضیح 
داد: »غرب باید هر ۱0 سال یک بار از بازی 
تحریم- سوئیفت استفاده کند، اما آنها از آن 
علیه چندین کش��ور استفاده کرده اند.«وی 
افزود:» تحریم علیه روسیه در جنگ، خب، 
این درس��ت اس��ت اما از دی��دگاه آمریکا، 
مش��کل این است که شما سر ۱0 کشور را 

ب��ا  کارت تحریم بریده ای��د؛ از این رو این 
کش��ورها را مجبور م��ی کنید تا یک بلوک 
علیه شما تش��کیل دهند. این چیزی است 
که درحال اتفاق افتادن اس��ت.«مک دونالد 
معتقد اس��ت که از اکنون تا دو سال دیگر، 
ارزش دالر احتماال پایی��ن تر می آید، زیرا 
کش��ورها و بانک ها به دنبال راه هایی می 
گردند که سوئیفت را دور بزنند.کاردار چین 
در روسیه هفته گذشته گفت، تغییر پرداخت 
به ارزهای مل��ی، روند دالرزدایی در جهان 
را س��رعت می بخشد.مس��کو بارها هشدار 

داده اس��ت که سیاست تحریمی واشنگتن، 
اعتماد به دالر را تضعیف می کند. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه هفته گذشته 
گفت، آمریکا با اس��تفاده از واحد پولی خود 
)دالر( ب��ه عن��وان س��الح، آن را بی اعتبار 
کرده است.به گفته وی، حکمرانی طوالنی 
م��دت دالر به عن��وان ارز ذخیره جهانی در 
خطر اس��ت. پوتین پیش بینی کرد، تسویه 
حساب ها با ارزهای ملی شتاب بیشتری به 
خود می گیرد و به تدریج در سراس��ر جهان 

غالب خواهد شد.
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شهرستان

برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت استان سمنان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
سمنان، از آمادگی برخی دستگاه ها از جمله 
شهرداری، مسکن و شهرسازی و دامپزشکی 
استان جهت برون س��پاری خدمات به دفاتر 
پیش��خوان خدمات دولت استان خبر داد. به 
گزارش رواب��ط عمومی اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات اس��تان سمنان، سید یاسر 
حس��ن پ��ور مدی��رکل ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات و رئیس کارگروه دفاتر پیش��خوان 
خدم��ات دولت اس��تان در جلس��ه کارگروه 
استانی که با حضور اعضای کارگروه و مدیران 
دامپزش��کی، ش��هرداری س��منان و مسکن 
وشهرسازی برگزار ش��د با اشاره به وضعیت 
کلی دفاتر پیش��خوان و روند صدور پروانه و 
نظارت بر دفاتر، گفت: دفاتر پیشخوان با تمام 
توان و حداقل تعرفه، آماده همکاری کامل با 
س��ازمان ها و دستگاه های اجرایی به منظور 
تس��هیل ارایه خدمات الکترونیک به مردم و 
کسب و کارها هس��تند. مدیرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان در ادامه ضمن ابراز 
خرسندی از اعالم آمادگی بعضی دستگاه ها 
همچون شهرداری، مس��کن و شهرسازی و 
دامپزشکی استان جهت برون سپاری خدمات 
تکمیل کرد: دس��تگاه های دولتی و عمومی 
مش��مول م��اده 5 قانون خدمات کش��وری، 
با اس��تناد به قوانین باالدس��تی باید خدمات 
الکترونی��ک قابل واگذاری خ��ود را به دفاتر 
پیش��خوان خدمات دول��ت و بخش عمومی 

غیردولتی واگذار نمایند. 

به معارفه های چراغ خاموش پایان 
دهید

رئیس جامعه خبرنگاران شهرستان مهدیشهر 
گفت: مهدی ش��هر عزیز شهر مردم میهمان 
نواز و عشایر غیور و والیتمدار است و تودیع 
چراغ خاموش مدیران در شان مردم این خطه 
نیست و باید به این سنت نامیمون پایان داد.

رض��ا تبیانیان با اش��اره به برگزاری مراس��م 
معارف��ه ش��هردار کنون��ی مهدیش��هر بدون 
حضور ش��هردار قبلی و همچنین ش��روع به 
کار فرمان��دار کنون��ی بدون تودی��ع فرماندار 
قبلی اظهار کرد: مسئولین استان باید به این 
مهم توجه داش��ته باش��ند که در دین و آئین 
ما همواره به قدردان��ی از زحمات مردم پس 
از انجام کار اش��اره و تاکید شده و این اصال 
پسندیده نیست که مسئولین شهرستان بدون 

قدردانی تودیع شوند.
وی ب��ا گالی��ه من��دی از تغییر پ��ی در پی 
فرمان��داران این شهرس��تان تصری��ح کرد: 
متاس��فانه در این سالها فرمانداران مهدیشهر 
خیلی س��ریع تغییر یافتند و یک��ی از دالیل 
عقب ماندگی این شهرس��تان نو پا می تواند 

همین موضوع باشد.
تبیانیان عنوان کرد: گالیه مردم مهدیش��هر 
این است که در موضوع تغییر فرماندار اصال 
نظر مردم مهم نیست و بر خالف سیاستهای 
رئیس جمهور مردمی، با فشار نماینده مجلس، 
فرماندار تغییر می کند و جای بس��ی شگفتی 
است که این اقدام در آستانه انتخابات انجام 

می شود.

سامانه نوبت دهی تلفنی مراکز درمانی 
تامین اجتماعی بوشهر ارتقاء می یابد

مدیر درمان تامین اجتماعی بوش��هر گفت:با 
اضاف��ه کردن خط��وط جدید تلف��ن دغدغه 
بیماران در دریافت نوبت مراکز درمانی تامین 

اجتماعی استان برطرف خواهد شد.
مدیری��ت  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
درمان تامین اجتماعی اس��تان؛دکتر حس��ن 
اس��ماعیلی مدیر درم��ان تامی��ن اجتماعی 
بوش��هر در گفتگوی مستقیم تلفنی با برنامه 
رادیویی پژواک صدا و س��یمای مرکز بوشهر 
گفت:سیستم نوبت دهی تلفنی با قابلیت ارائه 
نوبت همزمان ب��ه 60نفر در مدیریت درمان 

استان راه اندازی خواهد شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوش��هر با اشاره 
به فرسودگی سیستم نوبت دهی تلفنی فعلی 
گفت:با راه اندازی سیس��تم جدید نوبت دهی 
تلفنی که گنجایش خطوط تلفن در دسترس 
را به دو برابر افزایش خواهد داد هم اس��تانی 
های عزیز مشکلی در دریافت نوبت نخواهند 

داشت.
دکتر اس��ماعیلی گفت:سیس��تم نوبت دهی 
تلفنی جدی��د برای کلیه مراکز درمانی تامین 
اجتماعی اس��تان قابل استفاده می باشد و از 
طریق این سیس��تم امکان دریافت نوبت هر 
یک از مراکز درمانی تامین اجتماعی س��طح 

استان فراهم می شود.

تولید چهار  هزار و 31 تن بذر گواهی 
شده محصوالت زراعی در استان 

مرکزی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی گفت: چهار هزار و 3۱ تن بذر گواهی 
شده محصوالت زراعی در سال جاری توسط 
شرکت های تولیدی این محصول در استان 

تولید و توزیع شد.
کیش��انی«مدیرزراعت  »علیرض��ا 
جهادکشاورزي اس��تان مرکزي افزود: یک 
هزار و 62۷ تن بذر گواهی ش��ده گندم آبی، 
یک هزار و 234 تن بذر گواهی ش��ده گندم 
دیم و یک هزار و ۱۷0 تن بذر گواهی ش��ده 
جو آبی امسال توسط شرکت های تولید بذر 

استان تولید و بین کشاورزان توزیع شد.
وی ادامه داد: در صورت وجود کمبود بذر در 
برخی ارقام، بذر مورد نیاز کش��اورزان استان 
مرکزی از سایر استان های کشور تامین و در 

اختیاز آنان قرار می گیرد.
مدی��ر زراع��ت س��ازمان جهاد کش��اورزی 
اس��تان مرکزی از اجرای طرح جهش تولید 
در دیمزارهای اس��تان خبر داد و خاطرنشان 
ک��رد: این طرح برای دومین س��ال توس��ط 
وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( در این استان در حال اجرا 

است.
کیش��انی گف��ت: 3۱ ه��زار و 200 لیتر کود 
بذرمال در راس��تای بهبود وضعیت رویشی 
در دیمزاره��ای اس��تان مرک��زی و متولیان 
طرح جه��ش تولید در ای��ن اراضی در بین 
ش��رکت های تولید بذر و کشاورزان جهش 
تولی��د در حال توزیع اس��ت تا ب��ذر تولیدی 

استان به این کود آغشته شود.
وي افزود: 45 هزار و 450 هکتار گندم آبی، 
۱90 هزار هکتار گندم دیم، 48 هزار هکتار 
جو آبی، 2۱ هکتار جو دیم، س��ه هزار هکتار 
کل��زا، پنج هزار و 500 هکت��ار نخود دیم و 
2 ه��زار و 500 هکتار عدس دیم در س��ال 
زراعی جاری در اس��تان مرکزی پیش بینی 

شده  است.

6 هزار و 660 دستگاه ترانسفورماتور 
در ایالم وجود دارد

   مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت: 
6 هزار و 660 دس��تگاه ترانس��فورماتور در 
ای��الم وجود دارد که ب��ا ظرفیت حدود یک 
هزار MVA در مناطق شهری و روستایی 

استان پراکنده هستند.
ولی اهلل ناصری با اش��اره ب��ه اینکه کاهش 
تلفات و پرت برق از برنامه های این شرکت 
اس��ت، تاکید کرد: هم اکن��ون میزان تلفات 
برق در اس��تان ۱۱ درصد اس��ت که از این 
منظر به میانگین کشوری نزدیک هستیم و 
ت��الش برای کاهش آن به زیر ۱0 درصد از 

برنامه های در دست اجراست.
وی افزود: مجموع مش��ترکان شرکت برق 
استان 250 هزار مشترک است که از طریق 
۱25 فیدر توزیع به صورت فشار متوسط در 

اختیار آنان قرار می گیرد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق ایالم گفت: 
6 هزار و 660 دس��تگاه ترانس��فورماتور در 
ای��الم وجود دارد که ب��ا ظرفیت حدود یک 
هزار MVA در مناطق شهری و روستایی 

استان پراکنده هستند.
وی به مس��ئله اس��تخراج رمز ارز ه��ا را در 
س��ال های اخیر پرداخ��ت و گفت:این اقدام 
باعث باال رفتن مصرف برق شده است که با 
انجام بازدید های دوره ای،عمده مراکزی که 
به صورت غیر مجاز اقدام به استخرام رمز ارز 
کرده اند، شناسایی و برخورد قانونی با آن ها 

صورت گرفته است.
ناصری به کاهش نزوالت آسمانی و افزایش 
مصرف در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: 
ب��ا برنامه ریزی ص��ورت گرفت��ه از طریق 
وزارتخانه و هماهنگی با س��ایر دستگاه های 
اجرایی نس��بت به جابجایی س��اعت کاری 
ادارات در فصل تابس��تان اقدام شد که این 
رویه باعث شد در ساعات اداری 30 درصد و 
در ساعات غیر اداری 60 درصد مصرف این 

مراکز کاهش یابد.

نوید فصل سازندگی در چهارباغ
عملیات زیرسازی و آس��فالت رمپ ورودی 
ش��هر چهارباغ از بلوار پیام پس از س��ال ها 
وقف��ه  با حضور فرماندار، ش��هردار، اعضای 
شورای اسالمی شهر و معاونین و مسوولین 

ادارات شهرداری چهارباغ  آغاز شد. 
عملیات زیر س��ازی و آسفالت رمپ ورودی 
چهارباغ با اس��تفاده از ماشین آالت سنگین 
عمرانی و 250 تن آسفالت، امروز آغاز شد. 

 ش��هردار چهارب��اغ در بازدی��د از این پروژه 
گفت: اجرای عملیات آسفالت رمپ ورودی 
شهر را نوید آغاز فصل سازندگی در چهارباغ 

بدانید.
 مهندس موسوی افزود: مردم شریف چهارباغ 
الیق خدمتگزاری هستند و در راستای ارایه 
خدمات ویژه به شهروندان، چهارباغ کارگاه 
عمرانی می شود و در گوشه و کنار این شهر 
ش��اهد اجرای طرح های عمرانی و خدماتی 

خواهید بود.

اخبار

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم گفت: 
پتروش��یمی با پرداخت ب��ه موقع عوارض 
و مالیات بخش��ی از وظایف خود را انجام 
داده اس��ت. سیدغالمحسن گرشاسبی در 
دیدار با اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
چوار اظهار داشت: پتروشیمی ایالم در حد 
توان در قبال مس��ئولیت های اجتماعی و 

ذینفعان قدم هایی برداشته است. وی افزد: 
پتروش��یمی با پرداخت به موقع عوارض و 
مالیات بخشی از وظایف خود را انجام داده 
است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم 
در ادامه به مشکالت آب و خوراک مجتمع 
پتروش��یمی ایالم اشاره کرد و عنوان کرد: 
پس از رفع این مشکالت پتروشیمی بیش 

از پیش خ��ود را در قبال مس��ئولیت های 
اجتماعی مس��ئول می داند. گرشاس��بی در 
پای��ان از تعامل متقابل اعضای ش��ورای 
شهر چوار با پتروش��یمی ایالم تقدیر کرد 
و افزود: بیش از 95 درصد نیروی انس��انی 
ش��اغل در پتروش��یمی ایالم بومی استان 
هستند. رئیس شورای اسالمی شهر چوار 

نیز در این نشس��ت نقش پتروشیمی ایالم 
در توسعه منطقه و استان را ارزنده توصیف 
کرد و گفت: اعضای ش��ورای ش��هر از هر 
گون��ه همکاری با پتروش��یمی ایالم دریغ 
نخواهن��د کرد. علی آقابابایی با اش��اره به 
مشکالت زیرس��اخت ها و مبلمان شهری 
و اعتبارات اندک شهرداری چوار ادامه داد: 

پتروش��یمی ایالم در پروژه ها و طرح های 
س��المت محور در س��طح ش��هر در قالب 

مسئولیت های اجتماعی مشارکت کند.

پتروشیمی ایالم با پرداخت عوارض و مالیات وظایف خود را انجام داده است
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم؛

ازابتدای سال جاری 178 کودک کار در مشهد جمع آوری شدند
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-معاون ش��هردار و 
رئیس س��ازمان اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری مشهد 
در نشس��ت خبری که به مناسبت روز فرهنگ عمومی 
برگزار ش��د گفت: ش��هرداری در حوزه معتادان متجاهر 
مسئولیت مستقیم نداردومسئولیت آن بین بخشی است 
که امیدواریم همه دس��تگاه ها پ��ای کار بیایند تا نتیجه 

خوبی بگیریم.
حس��ین باغگلی اف��زود: عموماً نیازهایی در ش��هر دیده 
می شود که الزاماً شهرداری در خصوص رفع آن مأموریت 
کامل ندارد. وی ادامه داد : شهر مشهد به دلیل زائرپذیری، 
به صورت طبیعی معتادان متجاهر و متکدی زیادی دارد، 
چ��را باید همه هزینه آن را مردم مش��هد پرداخت کنند، 
دولت در حد کالن باید به ش��هر مشهد توجه ویژه کند. 
باغگل��ی اظهار داش��ت : در موضوع معت��ادان متجاهر، 
کودکان کار و متکدیان، قانون وظایف آن را مش��خص 
کرده اس��ت که یک اقدام بین دس��تگاهی و حتی نگاه 
ملی به ش��هر زائر پذیر مش��هد می طلبد. رئیس سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: از ابتدای 

س��ال جاری ۱۷8 کودک کار در مشهد جمع آوری شده 
است که این کودکان برای ساماندهی به مراکز بهزیستی 
هدایت ش��دند. وی گفت: همچنی��ن 600 زن در مراکز 

ترک اعتیاد مشهد وجود دارند که اقدامات توانمندسازی 
ب��رای 83 نفر از زنان بهبود یافته، صورت گرفته اس��ت. 
باغگل��ی در ادامه در خصوص فعالیت فرهنگس��راهای 

زیر مجموعه ش��هرداری گفت: فرهنگسراها به دو دسته 
که مأموریت عمومی دارند، به ش��هروندان همان منطقه 
ارائه خدمت می دهند و به فرهنگس��راهای تخصصی و 
موضوعی تقسیم می ش��وند. رئیس سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مش��هد گفت: در دوره گذشته همه 
فرهنگس��را هم فعالیت تخصصی و هم عمومی داشتند 

که در این دوره کاماًل تفکیک شده است.
وی بیان کرد: در سطح شهر مشهد مبلغ 3 میلیارد و 500 
میلیون تومان برای محصوالت فرهنگی هزینه شده که 
در بین ۱600 مسجد و تشکل مذهبی توزیع شده است، 
همچنین دو برنامه بین المللی ماه امت و حکیم توس در 

این مدت برگزار شده است.
باغگلی همچنین به بودجه مساجد نیز اشاره کرد و افزود: 
پروژه های که در غالب پروژه های زودبازده و با محوریت 
حاشیه ش��هر اس��ت با بودجه 25 میلیارد ریال است که 
شورای شهر مشهد مستقیم بر آن نظارت دارد. این اقدام 
در راستای توسعه بخش فرهنگی مساجدی که استعداد 

دارند است.

معاون شهردار مشهد خبر داد :

تقدیر استاندار البرز از مدیرکل راه و شهرسازی 
در راستای خدمات به ایثارگران و ساماندهی اشتغال فرزندان معزز شهدا و جانبازان انجام گرفت؛

جلسه ش��ورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 
و ش��هادت ضمن بررس��ی آخرین وضعیت 
مسکن خانواده ش��هدا، ایثارگران و جانبازان، 
از مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان البرز در 
راس��تای خدمات ارزنده به این قشر تقدیر و 
تشکر شد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی)البرز( هجدهمین جلسه شورای 
ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با حضور 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، استاندار البرز و مدیران 
استانی در سالن جلسات استانداری البرز برگزار 
شد.در این جلس��ه مدیرکل راه و شهرسازی 

استان البرز ضمن گزارش آخرین وضعیت از 
واگذاری اراضی و ساخت مسکن برای خانواده 
شهدا و ایثارگران بیان داشت با حمایت ها و 
پیگیری های استاندار  در استان البرز اقدامات 
خوبی برای ساخت مسکن اتفاق افتاده است 
و امیدواریم بتوانیم تا حد ممکن دغدغه این 
قشر معزز در خصوص ایجاد سرپناه را برطرف 
کنیم.رضا خالقی ضمن معرفی پروژه مسکن 
سیاهکالهان شهر کرج آن را به عنوان یکی 
از ط��رح های ویژه و خوب ملی در راس��تای 
ساخت مسکن ویژه خانواده شهدا، جانبازان و 
ایثارگران برشمرد که زمین آن به مساحت ۱0 

هکتار از س��وی سازمان ملی زمین و مسکن 
واگذاری ش��ده اس��ت و کارهای آماده سازی 
آن از قبیل س��اخت پیاده رو و آسفالت معابر 
آن توس��ط اداره کل راه و شهرس��ازی انجام 
شده است و آماده ساخت واحدهای مسکونی 
اس��ت که این امر مستلزم پیگیری اداره کل 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان است.

وی همچنی��ن در خصوص س��ایر ایثارگران 
و خانواده ش��هدا استان البرز که فاقد مسکن 
هس��تند اظهار داش��ت این اداره کل آمادگی  
تامین  و واگذاری زمین برای ساخت مسکن 
در سایر شهرهای استان برای این عزیزان را 

دارد.ش��ایان ذکر اس��ت در حاشیه این جلسه 
مجتب��ی عبداللهی، اس��تاندار الب��رز به پاس 
زحمات رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی 
استان البرز در راستای اجرای قانون ساماندهی 
اشتغال فرزندان شاهد، ایثارگران و جانباران با 
اهدای لوح تقدیر تجلیل کرد.در این تقدیرنامه 
آمده است: حمایت جدی و دلسوزانه جنابعالی 
در راس��تای کمک به س��اماندهی و اشتغال 
فرزندان معزز شاهد، جانبازان و ایثارگران عزیز 
و ایجاد زمینه اش��تغال پای��دار آنان در اجرای 
قانون تبدیل وضعیت ایثارگ��ران در آن اداره 
کل نش��ان از عالقمندی و دلبس��تگی شما 

به ی��ادگاران دفاع مقدس اس��ت.از این رو از 
تالش های جنابعالی و همکاران آن مجموعه 
تش��کر و قدردانی نموده و برایتان از خداوند 

سبحان آرزوی توفیق روزافزون دارم.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت گاز 
استان اصفهان، محسن اصغرزاده، با اشاره 
ب��ه آغاز ب��رودت دمای هوا در اس��تان از 
مشترکین خواست عالوه بر رعایت نکات 
ایمنی، گاز طبیعی را به صورت منطقی و 
بهینه مصرف کنند تا همه مش��ترکین در 
سراس��ر کشور بتوانند به صورت مستمر از 

این نعمت خدادادی بهره مند شوند.
وی، افزود: صرفه جوی��ی در مصرف گاز 

ضم��ن کمک به اقتصاد خانواده و کاهش 
مبالغ قبوض گاز بهاء و صرفه جویی مالی، 
مانع افت فش��ار گاز در نقاط سردس��یر و 
جلوگیری از اعمال محدودیت مصرف در 

صنایع عمده و نیروگاه ها خواهد شد.
س��خنگوی شرکت گاز اس��تان اصفهان، 
ب��ا تاکید بر اینک��ه، اولین نکته مهمی که 
باید به آن توجه داش��ت مطمئن بودن از 
درس��ت کارکردن وس��ایل گازسوز است، 
گفت: در منازلی که ازآبگرمکن و بخاری 
به عنوان وس��یله گرم کننده استفاده می 
ش��ود، اطمینان از باز بودن مسیردودکش، 
استفاده از لوله بخاری فلزی غیرآکاردئونی، 
ش��یلنگ مخصوص گاز به طول حداکثر 

یک متر و 20 سانتی متر، بست استاندارد 
برای اتصال ش��یلنگ به وس��یله گازسوز 
و کاله��ک H برای دودک��ش ها جهت 
پیشگیری از نشت گاز، حوادث گازگرفتگی 
و آتش س��وزی ضروری است. اصغرزاده، 
در ادامه افزود: بعد از روش��ن کردن وسیله 
گازس��وز یا بخاری حتماً از گرم بودن لوله 
دودکش مطمئن شوید، اگر لوله دودکش 
سرد باش��د عالمت خطر اس��ت و بیانگر 
مک��ش معک��وس گاز س��می co و عدم 
خروج آن از دودکش می باشد که ممکن 
اس��ت عواقب خطرناکی را در بر داش��ته 
باش��د. وی، تصریح ک��رد: گاز co )مونو 
اکسید کربن( گازی خطرناک، بی بو و بی 

رنگ و بس��یار سمی است که انسان نمی 
تواند وجود آنرا با حواس پنجگانه خودحس 
کند و بسیار سریع جذب خون شده، منجر 
ب��ه گازگرفتگی و فلج عض��الت و نهایتًا 
فوت می شود. سرپرس��ت روابط عمومی 
ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان، گفت: در 
خانه هایی که از سیس��تم حرارت مرکزی 
اس��تفاده می کنند، کنترل موتورخانه نیز 
ضروری است و بایستی سیستم موتورخانه 
بوس��یله متخصصین م��ورد بازبینی قرار 
گرفته و در صورت ناقص کار کردن عیب 

های آن رفع گردد.
محسن اصغرزاده، افزود: برای صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیعی بایس��تی موتورخانه 

و لول��ه های رفت و برگش��ت آب گرم در 
سیس��تم های ح��رارت مرک��زی را عایق 
کاری نمود تا از هدر رفت انرژی جلوگیری 
نمائیم که این مهم توس��ط ش��رکت گاز 
استان اصفهان به صورت رایگان در حال 
اجراس��ت و تا کنون تنظیم مشعل، نصب 
رس��وب گیر و عایق کاری حدود 5هزار و 
۷00 واحد موتورخانه به صورت رایگان در 

سطح استان انجام شده است.
سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، در پایان گفت: گاز طبیعی پاک و 
در دسترس محسوب می شود که عالوه بر 
رفاه و آسایش مردم باعث رونق اقتصادی 

جامعه نیز می شود. 

ضرورت توجه به نکات ایمنی گاز با توجه به شروع برودت هوا
سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان:

ارزش افزوده اقتصادی نشان طیب برای تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده
مدیرعامل موسسه دانش بنیان کیفیت رضوی مطرح کرد:

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل 
موسس��ه دانش بنیان کیفیت رضوی با ابراز 
امیدواری برای افزایش حمایت ها از توس��عه 
س��امانه رتبه بن��دی کیفی��ت محص��والت 
م��واد غذای��ی گفت: ای��ن ط��رح می تواند 
ب��رای تولیدکنندگان، مص��رف کنندگان و 

صادرکنندگان ارزش اقتصادی داشته باشد.
حسین زمانی در نشس��ت خبری »همایش 
بی��ن الملل��ی غ��ذای طی��ب« با اش��اره به 
ویژگی ه��ای ای��ن طرح اظهار کرد: نش��ان 
طیب با هدف رتبه بندی کیفیت محصوالت 
غذایی و فرهنگ س��ازی در راس��تای ارتقاء 

کیفیت زندگی طراحی شده است.
وی ادامه داد: در مس��یر توس��عه این طرح، 
سامانه رتبه بندی کیفیت محصوالت، اصناف 

و س��ازمان ها به همت موسسه دانش بنیان 
کیفیت رضوی فعال شده و هم اکنون بیش 
از 500 محصول در این سامانه ثبت و برای 
 QR هر یک شناسنامه کیفیت همراه با کد
و برچسب اصالت سنجی صادر شده است تا 
مخاطب با اسکن آن، مشخصات و اطالعات 

غذایی محصول را دریافت کند. 
زمانی ادامه داد: نش��ان طیب متش��کل از 5 
رکن اصلی از جمله حلیت، سالمت، اصالت، 
برکت و جذابیت است و الگویی از کیفیت را 

معرفی می کند. 
وی در ادامه گفت: نشان حالل، صرفا خطوط 
قرم��ز را در محص��والت غذایی مش��خص 
می کند اما نشان طیب نماد کیفیت و بیانگر 
باالترین می��زان کیفیت در یک محصول و 

خدمت است و می تواند این مفهوم را توسعه 
دهد. مدیرعامل موسسه دانش بنیان کیفیت 
رضوی با اش��اره به پش��توانه قوی علمی و 
دانش��گاهی این طرح اظهار ک��رد: معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت 
علوم، و آس��تان قدس رض��وی با همکاری 
بیش از 400  اس��تاد، دانش��جو و محقق از 
این طرح ملی و س��المت محور پش��تیبانی 
می کنند. وی با تاکید بر اینکه نش��ان طیب 
ابزاری معتبری برای برندسازی است، گفت: 
در صورت اعتبار بخش��ی به نش��ان کیفیت 
طیب، بدون ش��ک این نشان، ارزش افزوده 
اقتصادی برای تولیدکننده، مصرف کننده و 

صادر کننده خواهد داشت.
رئیس موسس��ه پژوهش��ی عل��وم و صنایع 

غذایی نیز در این نشست به مبنای طراحی 
نشان طیب اشاره کرد و گفت: این نشان در 
قالب سه پروژه تحقیقاتی با موضوع بررسی 
شاخصه های طیب در قرآن و حدیث طراحی 

شده است.
محمدعل��ی رضوی، با بی��ان اینکه در قرآن 
کریم حیات طیبه به معنی زندگی با کیفیت 
است، گفت: باید نشان طیب با نماد کیفیت و 
باعنوان استانداردهای زندگی به عنوان یک 

برند شناخته شود.
وی در ادام��ه به ارکان اصول طیب اش��اره 
کرد و گفت:حلیت، س��المت، برکت، اصالت 
و جذابیت از اصول نش��ان طیب هستند که 

شاخص های متعددی دارند.
رضوی همچنین در تشریح جزئیات همایش 

بین المللی غ��ذای طیب گفت: این همایش 
در روزهای ۱8 و ۱9 آبان ۱40۱ در مش��هد 
مقدس برگزار می شود. کشورهای سوئیس، 
برونئی، تایلند، مالزی و پاکستان و همچنین 
40 مجموعه دانش��گاهی و مرک��ز ملی در 
برگزاری این همایش ب��ا ما همکاری دارند 
و جریان سازی و اعتبار بخشی علمی و توجه 
دادن سیاس��ت گذاران ب��ه کیفیت زندگی و 

ارتقا آن از اهداف این همایش است.
به گفته وی تا کنون ۱86 مقاله به دبیرخانه 
این همایش ارسال شده که تعداد ۱50 مقاله 
پذیرفته ش��ده است و محورهای همایش را 
می ت��وان پژوهش های کارب��ردی بنیادی، 
اقتصاد، تجارت مدیریت، فقه و ش��ریعت و 

استانداردها ذکر کرد.

عملیات اجرایی احداث باند دوم محور گرمی – امیر کندی آغاز شد 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل:

عملیات اجرایی احداث باند دوم محور گرمی - امیرکندی 
با حضور نماینده مردم شهرستان های گرمی و انگوت در 
مجلس شورای اسالمی ، استاندار اردبیل ، مدیرکل راه و 
شهرسازی استان و جمعی از مسئوالن شهرستان گرمی 
آغاز شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
)اردبیل(، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان 

اردبی��ل در این مراس��م با بیان اینکه این پ��روژه یکی از 
مطالبات اصلی و خواس��ته به حق مردم شهرستان گرمی 
در حوزه راه بود گفت: بهره برداری از این پروژه مهم نقش 
بس��زایی در توسعه بزرگراههای استان خواهد داشت. وی 
طول این پروژه را ۱5 کیلومتر عنوان کرد و افزود : 3 هزار 
و 948 میلی��ارد تومان اعتبار ب��رای احداث باند دوم پروژه 

محور گرمی به اردبیل پیش بینی شده است. مدیرکل راه 
و شهرس��ازی استان اردبیل با اشاره به اینکه بیش از 485 
هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری ،4۱2 هزارمتر مکعب 
عملیات خاکریزی ،22 هزار متر مکعب عملیات بتن ریزی 
و همچنین ۷4 هزار تن آس��فالت ری��زی برای این پروژه 
انجام می شود تصریح کرد : پروژه دارای 38 دستگاه آبرو 

، یک دس��تگاه پل ، 4 دستگاه تقاطع غیر همسطح است. 
حیدری کوتاه شدن زمان سفر ، صرفه جویی در سوخت و 
مهم تر از همه ارتقای ایمنی راه و کاهش تصادفات جاده 
ای را از مهمتری��ن مزایای احداث پ��روژه باند دوم محور 
گرمی - امیرکندی برشمرد و خاطر نشان کرد : اجرای این 

مسیر بصورت چهارخطه است.
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جامعه

اتوبوس های جام جهانی در راه تهران؟
س��خنگوی شورای اس��المی ش��هر تهران 
گف��ت: خری��د اتوبوس های ج��ام جهانی در 
جلسه هم اندیشی ش��هردار و اعضای شورا، 
از سوی ش��هرداری تهران مطرح شده است.
علیرضا نادعلی درباره خرید اتوبوس های جام 
جهانی توسط شهرداری تهران اظهار داشت: 
این موضوع در یکی از جلسات هم اندیشی به 
عنوان یک گمانه زنی مطرح ش��د.وی افزود: 
این موضوع به عنوان یک گمانه زنی مطرح 
ش��د و قرار شد که ش��هردار تهران شرایط را 
بس��نجند که اگر امکانش وج��ود دارد، اتفاق 
بیوفتد.نادعلی ادامه داد: در جریان جام جهانی 
ممکن اس��ت بین دو کش��ور ای��ران و قطر 
هماهنگی های صورت پذیرد و این هماهنگی 
ممکن اس��ت قابلیت این خرید را ایجاد کند.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: اینکه تا 
چه اندازه جلو رفتند و چقدر قابیلت این خرید 
وجود دارد را  ش��هرداری باید گزارش دهد.به 
گفته وی، خرید اتوبوسهای جام جهانی یکی 
از پیش بینی هایی اس��ت ک��ه در کنار خرید 
اتوبوس از جاهای مختلف برای تامین اتوبوس 

تهران بوده، است.

قاچاق 100 میلیاردی 100 هزار قطعه 
تاسیساتی در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از 
کشف بیش از ۱00 هزار قطعه لوازم تاسیسات 
قاچاق با ارزش بیش از ۱00 میلیاردریال خبر 
داد.س��رهنگ هدایت بهرامی درباره جزئیات 
این پرونده گف��ت:  مدتی قبل و پس از انجام 
اقدامات فنی و پلیسی از سوی ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ، انباری از لوازم 
تاسیس��ات قاچاق در محدوده شهر ری مورد 
شناسایی قرار گرفت که در جریان در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد فردی با استفاده 
از ش��یوه و ش��گردهای مجرمانه مقدار قابل 
توجهی از لوازم تاسیسات خارجی قاچاق را در 
این محل دپو کرده است.رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد:  بررسی های 
اولیه صورت گرفت و مش��خص شد که این 
فرد با اس��تفاده از اس��ناد تکراری گمرکی که 
مربوط به سال های گذش��ته و محموله های 
قبلی ب��وده، اجناس قاچاق را به تهران و انبار 
مذکور انتقال داده و در س��طح بازار به فروش 
رسانده است. این اجناس فاقد هرگونه مدارک 
مثبته گمرکی بود.بهرامی افزود: در این راستا 
مامورین پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ مقادیر متنابهی لوازم تاسیسات 
را کشف و توقیف کردند که کاالهای کشف 
شده ش��امل انواع اتصاالت فوالدی از جمله 
زانو، س��ه راه، تبدیل، فلنج و ... در سایزهای 
مختلف بود. در همین راستا پرونده ای تشکیل 
شده و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی 
شد.وی درباره ارزش ریالی اقالم قاچاق کشف 
شده نیز گفت:  کارشناسان ارزش ریالی اموال 
کشف شده را بیش از ۱0 میلیارد تومان اعالم 

کردند.

بلیت موزه ها برای مادران با 3 فرزند 
نیم بها شد

مدیرکل موزه ه��ا از اجرای طرح بلیت نیم بها 
برای مادران دارای س��ه فرزن��د در موزه های 
زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دس��تی خبر داد و گفت: در ش��ش ماه 
نخس��ت امس��ال حدود 20 هزار نفر در قالب 
طرح جوانی جمعی��ت از موزه ها بازدید کردند.
مرتضی ادیب زاده اظه��ار کرد: با توجه به بند 
ال��ف از ماده 25 قانون »حمای��ت از خانواده و 
جوانی جمعیت« با موضوع نیم بها کردن ورودی 
تمام��ی اماکن، بناهای تاریخ��ی و موزه های 
تاب��ع وزارت میراث فرهنگ��ی، گردش��گری و 
صنایع دستی مصوب ۱9 آبان ماه ۱400 مجلس 
شورای اسالمی برای مادران دارای سه فرزند 
و بیش تر، معاونت توس��عه مدیریت و منابع و 
اداره کل موزه ها برای اجرایی کردن این بند با 
ابالغ بخشنامه ای به تمام استان ها، موزه ها را 
موظف کرد تا هزین��ه ورودی برای این گروه 
هدف، نیم بها شود.ادیب زاده درباره نحوه اجرای 
این طرح در موزه ها توضیح داد: پیگیری های 
الزم برای دریافت شناسه، ویژه مادران دارای 
سه فرزند و بیش تر از ثبت احوال کشور برای 
درج در سامانه فروش الکترونیکی بلیت موزه ها 
و اماکن تاریخی در دست اقدام است. در حال 
حاضر هویت این گروه با مراجعه حضوری به 
موزه ها و بررس��ی مدارک معتبر )شناس��نامه( 
تایید می شود.براس��اس گزارش وزارت میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی، قانون 
»حمای��ت از خانواده و جوان��ی جمعیت« ۱9 
آبان ماه ۱400 در مجلس ش��ورای اس��المی 

تصویب شد. 

بازداشت ناشر تصاویر خصوصی در 
فضای مجازی

رئی��س پلی��س فت��ای فرمانده��ی انتظامی 
غرب اس��تان تهران از بازداشت عامل انتشار 
تصاویر خصوصی در فضای مجازی خبرداد.
سرهنگ سید نظام موسوی گفت: مدتی قبل 
ش��هروندی با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس 
فت��ا مراجعه و اعالم ک��رد که فردی در یکی 
از ش��بکه های اجتماعی با پیج های مختلف 
اقدام به انتش��ار تصاویر خصوصی وی کرده 
و از ای��ن طریق موجب هتک هیثت و برهم 
زدن آرامش روحی و روانی آنها ش��ده است.
رئیس پلیس فتای غرب استان تهران با بیان 
اینکه با شکایت شاکی موضوع به قید فوریت 
در دس��ت بررسی کارشناسان این پلیس قرار 
گرفت، گفت:  با انجام تحقیقات هویت متهم 
ازس��وی ماموران مورد شناسایی قرار گرفت 
و ای��ن فرد ب��ا رعایت حقوق ش��هروندی به 
پلیس فتا احضارشد. این فرد در مقر انتظامی 
تح��ت بازجویی ق��رار گرفت ک��ه در جریان 
آن با مس��تندات و ادله دیجیتال پرونده خود 
مواجه ش��د و در حالی که چاره ای جز اعتراف 
و بیان حقیقتن داش��ت به جرم خود اعتراف 
کرد. موس��وی انگیزه متهم از انتشار تصاویر 
خصوص��ی ش��اکی را مش��کالت خانوادگی 
با ش��اکی اعالم کرد و گف��ت: برای این فرد 
پرونده ای تشکیل ش��ده و او برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. 

شرط بخشودگی جرایم 
موتورسیکلت های فاقد بیمه

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی 
گفت: صاحبان موتور سیکلت و وسایل نقلیه 
کش��اورزی در صورتی از بخش��ودگی کامل 
جرائم مربوط به بیمه ش��خص ثالث بهره مند 
می شوند که بیمه نامه یکساله بگیرند.عباس 
خس��روجردی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
بخش��ودگی کامل جرایم موتورسیکلت ها و 
وس��ایل نقلیه کش��اورزی فاقد بیمه شخص 
ثال��ث اظهار کرد: طبق قانون بیمه ش��خص 
ثال��ث، کلیه وس��ایل نقلیه زمین��ی از جمله 
موتور سیکلت ها و وسایل نقلیه کشاورزی که 
مشمول این قانون هستند اگر فاقد بیمه نامه 
باشند، در زمانی که برای دریافت بیمه نامه به 
ش��رکت های بیمه مراجعه می کنند عالوه بر 
پرداخت حق بیمه ش��خص ثالث باید مبلغی 
را ب��ه  عنوان جریمه متناس��ب ب��ا زمانی که 
وس��یله نقلیه آن ها بیمه نبوده است، پرداخت 
کنن��د. مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر 
زندگی ادامه داد: براساس بند د ماده 24 قانون 
بیمه ش��خص ثالث، در هر سال چند دوره به 
صاحبان وسایل نقلیه از جمله موتور سیکلت ها 
و وس��ایل نقلیه کشاورزی بخش��ودگی داده 
می ش��ود تا با مراجعه به ش��رکت های بیمه، 
دیگر جریمه نپردازند. برای امس��ال نیز، این 
بخش��ودگی از تاریخ ۱5 آبان ماه به مدت 29 
روز اعمال شده است. البته شرط بهره مندی از 
این بخشودگی منوط به این است که صاحبان 
این وسایل نقلیه، بیمه نامه یکساله بگیرند. اگر 
بیمه نام��ه کوتاه مدت بگیرند، مش��مول این 
بخشودگی نمی ش��وند. خسروجردی ضریب 
نفوذ بیمه ش��خص ثالث در دو گروه وس��یله 
نقلیه موتور سیکلت و کشاورزی پایین اعالم 
کرد و گفت: ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث 
در موتورس��یکلت ها فقط ۱3 درصد اس��ت و 
حدود ۱5 درصد وسایل نقلیه کشاورزی  بیمه 
هستند. این در حالی است که عمده پرداخت 
خسارت ها از حوادث رانندگی از سوی صندوق 
تامین خسارت های بدنی با سهمی حدود 32 

درصد به موتور سیکلت ها مربوط می شود. 

انهدام باند کالهبرداری در پوشش 
دوست یابی

رئی��س پلیس فتای غرب اس��تان ته��ران از 
رس��یدگی به ی��ک پرونده کالهب��رداری در 
پوش��ش کانال های دوس��ت یابی خب��ر داد و 
گفت:  مدتی قبل تعدادی از کافی نت دارها به 
پلیس فتا مراجعه و اعالم کردند که فردی به 
هویت معلوم به کافی نت آنها مراجعه و اقدام 
به دریافت پول نقد کرده است، اما پس از چند 
ساعت حس��اب های بانکی کافی نت دارها از 
طریق پلیس فتا مسدود شده است. این افراد 
خواستار رسیدگی به موضوع و رفع مسدودی 
کارت های خود ش��دند. س��رهنگ سید نظام 
موسوی با بیان اینکه با کسب این اطالعات 
رسیدگی به موضوع در دستورکار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت، گفت:  در ادامه تحقیقات 
متهمان پرونده مورد شناس��ایی قرار گرفتند. 
همچنین بعد از اقدامات فنی  تیم کارشناسان 
پلی��س فتا و طی اس��تعالم به عم��ل آمده از 
یکی از حس��اب های مربوط به کافی نت دار 
ها مشخص شد که حساب از طرف پلیس فتا 
شهر اصفهان مسدود شده است.موسوی ادامه 
داد: با هماهنگی پلیس فتای اصفهان مشخص 
شد که فردی از طریق کانال تلگرامی دوست 
یابی اقدام به واریز مبلغ 95 میلیون تومان به 
کارت بانکی کافی نت دار کرده اس��ت و بعد از 
واریز پول ارتباط با ادمین یا اعضای کانال قطع 

شده است و دیگر پاسخگو نیستند.

اخبار

گروهاجتماعی:وزیر آموزش و پرورش تاکید 
کرد: حوزه پرورشی، عامل تحول بنیادین و 
تربیت است چراکه انقالب اسالمی، امام و 
رهبر معظم انقالب )ره( و رئیس جمهور، ذاتا 
تربیتی هستند. به گزارش »عصر ایرانیان« 
یوسف نوری در گردهمایی معاونین پرورشی 
و فرهنگ��ی ادارات کل آم��وزش و پرورش 
استانهای کشور که با حضور معاون پرورشی 

و فرهنگی و 32 تن از معاونین پرورش��ی و 
فرهنگی استانهای کش��ور، در تهران آغاز 
شده، با ابراز خرسندی از شرکت در این جمع 
گفت: خرسندم که در جمع شما حاضر می 
شوم، کسانی که در خط مقدم جنگ نرم و 
ادامه دهندگان راه ش��هیدان رجایی و باهنر 
هستند.وزیر آموزش و پرورش، فقدان فلسفه 
تربیتی مدون و مورد توافق خردمندان بعد از 
جنگ تحمیلی هشت ساله را باعث حرکت 
جامعه به سمت جریان های مختلف فکری 
برشمرد، افزود: باید چیستی ها و چرایی ها را 
به دانش آموزان یاد دهیم؛ جریانات مختلف 

باعث می ش��ود دانش آموزان از زیست بوم 
صحیح خود بی��رون بیایند، بنابراین ما باید 
کارهایی برای جلوگی��ری از این امر انجام 
دهیم.نوری بیان ک��رد: کارنامه یک دانش 
آموز باید براساس ساحت های تربیتی سند 
تحول بنیادین باشد نه کنکور و سوابق صرفا 
آموزشی و تحصیلی. سوابق تحصیلی یک 
بعد از یک ساحت علمی است. سند اسالمی 
شدن دانشگاه و س��ند علوم انسانی را باید 
جلوی خ��ود بگذاریم و به پیش برویم؛ باید 
به دنبال تحول بنیادین در تمام کارها باشیم .

وزیر آم��وزش و پرورش خطاب به معاونان 

پرورشی و فرهنگی استان ها گفت: از اولیاء 
در انجام کارها و برنامه ها ُحس��ن اس��تفاده 
را ببرید. همچنین باید اف��رادی خیرخواه و 
جهادی را در اجرای برنامه ها داش��ته باشیم 
که نمایشی کار نکنند بلکه بنیادی کار کنند.

وی ب��ا تاکید بر این که رئیس جمهور توجه 
وی��ژه ای به آم��وزش و پ��رورش و به ویژه 
تربی��ت دارند که این موضوع بس��یار مهم 
است، اضافه کرد: بچه ها باید در اداره مدرسه 
و تدریس در کالس ه��ای درس نقش ایفا 
کنند. همچنین بای��د از ظرفیت گروه های 
جهادی اس��تفاده ش��ود؛ در این راستا 530 

گروه جهادی شناس��ایی ش��ده اس��ت که 
ظرفیت های خوبی برای پیشبرد اهداف ما در 
عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی دارند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: به 
جوانان، بچه ها و خانواده ها باید اعتماد کنیم 
چرا که ظرفیت باالیی دارند، این سیره نبوی 
است که حتی به افرادی که با ایشان دشمن 
بوده اند نیز مهرورزی می کرده اند، حال آنکه 
برخی دانش آموزان و خانواده هایی که طی 
هفته های اخیر به دالیلی با ما همراه نبوده اند، 
دشمن ما نیستند و دل در گرو ساخت ایرانی 

قوی دارند.

دانش آموزانی که در هفته های اخیر با ما همراه نبودند، دشمن  نیستند
وزیر آموزش و پرورش:

محاکمه و مجازات عناصر اغتشاشات اخیر زودتر انجام شود
رئیس قوه قضائیه: 

گ�روهاجتماع�ی:رئیس ق��وه قضائیه گف��ت: همکاران 
قضایی هر چ��ه زودتر در راس��تای محاکمه و مجازات 
بازدارنده عناصر و مس��ببین اغتشاشات اخیر اقدام کنند.
ب��ه گ��زارش »عصر ایرانی��ان« به نقل از مرکز رس��انه 
قوه قضائیه، حجت االس��الم محسنی اژه ای در نشست 
ش��ورای عالی ق��وه قضائی��ه، ضمن قدردان��ی از مردم 
بصیر و والیتمدار ایران اس��المی که در روز س��یزدهم 
آب��ان روز مبارزه با اس��تکبار جهانی با حضور حماس��ی 
خ��ود در راهپیمایی های سراس��ر کش��ور غیرت دینی و 
ملی خود را به رخ جهانیان کش��اندند، اظهار کرد: مردم 
عزیز ایران اسالمی با حضور حماسی خود در راهپیمایی 
روز سیزدهم آبان، چند موضوع و مقوله را به برجستگی 
ه��ر چه تمام به منصه ظهور رس��اندند؛ که از جمله آنها 
می توان به پافش��اری بر اقام��ه حق و عدل، وفاداری به 
ارزش های دینی و انقالبی، پیروی از منویات امام راحل 
و مقام معظم رهبری، تنفر و انزجار قلبی از مس��تکبرین 
عالم و در رأس آنها آمریکا، اشاره کرد.رئیس قوه قضائیه 
ک��ه در راهپیمای��ی روز ۱3 آبان در صفوف مردم حضور 
یاف��ت و به صورت چهره ب��ه چهره هم ب��ا تعدادی از 
راهپیمای��ان گفتگو کرد افزود: همچنین مردم در جریان 
راهپیمایی های حماس��ی خود در سراس��ر کشور در روز 
س��یزدهم آبان از تمامی نیروها و دس��تگاه های امنیتی 
خواستند تا با آشوبگران و مخالن امنیت کشور در میدان 
یک برخورد قاطع داش��ته باشند و هرچه زودتر عناصر و 
مسببین اصلی قضایای اخیر را شناسایی و دستگیر کنند.   
وی بیان داش��ت: مردم ما در همه راهپیمایی های اخیر 
خود از جمله راهپیمایی روز سیزدهم آبان این درخواست 
جدی را از قوه قضائیه داش��تند که با عناصر و مسببین 
اصلی جنایت های صورت گرفته برخورد قاطع و س��ریع 
داشته باشد و محاکمه و مجازات بازدارنده آنها را مطابق 
با قانون، اجرایی و عملیاتی کند.محسنی اژه ای تصریح 
کرد: از همان روزهای نخس��ت قضای��ای اخیر مقامات 
قضایی از دس��تگاه های امنیتی و انتظامی خواس��تند تا 
عناصر اصلی اغتشاشات و آشوب ها را شناسایی، دستگیر 
و معرف��ی کنند؛ در این زمین��ه، توفیقات خوبی حاصل 
ش��ده و این روند ادامه دارد؛ بر همین اس��اس بار دیگر 
تاکید می کنم عناصری که در قضایای اخیر مرتکب قتل 
و جرح دیگران ش��دند، با خود س��الح به همراه داشتند، 
ام��وال م��ردم را به آتش کش��یدند، در نظ��م اجتماعی 
اختالل ایجاد کردند، مانع از کس��ب و کار مردم شدند، 
خ��وف ایجاد کردند و آرامش م��ردم را به هم زدند، هر 
چه زودتر شناس��ایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.  
رئیس قوه قضائیه همچنین ضمن اش��اره به دستگیری 
و آغ��از فرآیند محاکمه برخی عناص��ری که در جریان 
قضایای اخیر مرتکب قتل ش��دند، تصریح کرد: باید هر 
چه زودتر تمامی افرادی که در جریان اغتشاش��ات اخیر 
مترکب قتل شدند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی 
شوند.محس��نی اژه ای در ادامه مجدداً به مقامات ذیربط 

قضایی تاکید کرد: همانطور که  از روز اول گفتیم صف 
معترضین و اف��راد تحت تأثیر هیجانات از عناصر اصلی 
که دس��ت به جنایت زده اند و دس��تور گرفته از دش��من 
هس��تند جدا است؛ لذا همکاران قضایی هر چه زودتر در 
راس��تای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین 
اغتشاشات اخیر اقدام کنند.رئیس قوه قضائیه در همین 
راستا به معاون اول خود و دادستان کل کشور دستور داد 
تا روند تکمیل پرونده های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر 
را به صورت روزانه پیگیری کنند و مساعدت های الزم را 
به مقامات ذیربط قضایی که مسئول تکمیل پرونده این 
عناصر هستند، داشته باشند.   محسنی اژه ای با اشاره به 
»عیان ش��دن ماهیت قضایای اخیر برای تمامی قضات 
و مقامات ذیربط قضایی« به تبیین و تش��ریح موادی از 
قانون مجازات اسالمی و مشخصاً ماده 2۷9 تا 288 این 
قانون ناظر بر جرائم »محاربه«، »افس��ادفی االرض« و 
»بغی« و مصادی��ق و مجازات آنها پرداخت و در همین 
راستا توصیه هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی 
مطرح کرد و گفت:  در جریانات اخیر کس��انی هس��تند 
که مش��مول یکی از این مواد یا حتی بیش از این مواد 
هستند؛ قضات این موارد را با دقت تطبیق دهند؛ ممکن 
اس��ت فردی یک فعل مرتکب شده باش��د که عناوین 
متع��ددی بر آن صدق کن��د؛ در اینجا هم قانون تکلیف 
را روش��ن کرده است؛ برای نمونه، کسی که سالح گرم 
یا س��رد در دست گرفته و از آن اس��تفاده کرده و برای 
همراه��ی با دش��من یا به عنوان عامل دش��من، امنیت 
کشور را به هم زده و در محدوده ای خوف ایجاد کرده و 
در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم 
می توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق 
می کند.رئی��س قوه قضائیه در همین راس��تا گفت:  این 
موضوع روش��ن است که مستکبرین عالم یعنی آمریکا، 

صهیونیس��ت ها، انگلیس و برخی دیگر با تمامی توان و 
با یک س��ری اقدامات ترکیبی در راستای مقابله با نظام 
و ضربه زدن به امنیت کش��ور ما، اقدام می کنند و پشت 
قضایای اخیر هس��تند و در داخل نیز برخی وابس��تگان 
و نفوذی ه��ای آنها همان منوی��ات را با همان نیت اجرا 
می کنند.   محس��نی اژه ای با اشاره به سخن افرادی که 
در داخ��ل می گویند نباید همه ای��ن قضایای اخیر را به 
دشمن نسبت داد، اظهار داشت: حتماً اشکاالتی نیز وجود 
دارد که دشمن بخواهد از این اشکاالت سوء استفاده کند 
و باید به این موضوعات رسیدگی جدی داشت اما تردید 
نداریم که دشمن تمامی اقدامات سخت و نرم و ترکیبی 
خود را در راس��تای ت��الش برای متوقف ک��ردن قطار 
پیشرفت انقالب به کار گرفت.رئیس قوه قضائیه با اشاره 
به »خشم و عصبانیت دشمنان از حرکات مترقی و روبه 
جلویی که در بخش های مختلف کشور از جمله دولت و 
قوه قضائیه صورت گرفته اس��ت« گفت: دشمن به زعم 
باطل خود این تصور را داش��ت که ما در دستگاه قضایی 
درج��ا می زنیم اما وقتی دید که مقامات و مس��ئوالن و 
کارکنان قضایی علی رغم حجم باالی کار و مش��کالت 
موجود، مجاهدانه مشغول ارتقاء وضعیت و خدمت رسانی 
به مردم هس��تند، ناامید و مأیوس شد.محس��نی اژه ای 
در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در دس��تگاه 
قضایی طی مدت اخیر که موجبات یأس و خشم دشمنان 
را فراهم آورده اش��اره کرد و مش��خصاً از »پیاده سازی 
مجدانه سند تحول و تعالی«؛ »تقویت و گسترش ارتباط 
هدفمند و نظام مند مس��ئوالن قضایی با اقشار مختلف 
مردم«؛ »تقویت تولید ملی و حمایت از فعاالن اقتصادی 
در عین مبارزه با مفاسد«؛ »مقابله  با تمامی مظاهر فساد 
در داخل و خارج از قوه قضائیه«؛ »شناس��ایی گلوگاه ها 
و بسترهای فساد و نقاط آسیب زا«؛ »اطالع رسانی به روز 

و منسجم تر«؛ »کادرس��ازی با کمک نخبگان حوزه و 
دانشگاه«؛ »ارتقاء وضعیت زندان ها و بازاجتماعی کردن 
و اشتغال زندانیان«؛ »رفع ابهام از عدم استقالل قاضی 
و ش��فاف کردن رابطه قاضی و ضابطان عام و خاص«؛ 
»سرکش��ی و نظارت دائمی مقام��ات عدلیه بر مراکز و 
مراج��ع قضای��ی از جمله زندان ه��ا و بازداش��تگاه ها«؛ 
»نظ��ارت مس��تمر مقامات ذیربط قضایی ب��ه قرارهای 
صادره برای متهمین« و »گس��ترش اِعمال تأسیس��ات 
ارفاقی قانونی در قبال محکومان از جمله استفاده از پابند 
الکترونیکی« نام برد.  محسنی اژه ای در ادامه به تالش 
دش��من برای ضربه زدن به دولت جمهوری اس��المی 
ایران نیز اش��اره کرد و گفت: دش��من دید که دولت ما 
علی رغم تحریم های به زعم خودشان فلج کننده در حال 
عبور از این پیچ است و در تالش برای گسترش ارتباط 
با کشورهای همس��ایه و برخی کشورهای بزرگ دنیا و 
انعقاد قراردادها و پیمان های بلندمدت و اس��تراتژیک با 
آنها است؛ این موارد برای دشمن قابل تحمل نیست، لذا 
جنگ ترکیبی خود را به کار بست و ناکام ماند.رئیس قوه 
قضائیه افزود: امروز دشمن که از جنگ ترکیبی خود نیز 
طرفی نبس��ته است در پی آن است تا با عملیات روانی، 
دروغ پراکنی و ایجاد س��ر و ص��دا، تمرکز و حواس ما را 
به حواش��ی معطوف سازد و موجبات غافل شدن ما را از 
حرکت در مسیر پیش��رفت فراهم آورد  و اینگونه سبب 
انحراف ش��ود؛ ل��ذا ما امروز مکلّف هس��تیم که ماهیت 
قضیه را برای همگان تبیین سازیم و مراقبت کنیم تا از 
حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی غافل نشویم و بواسطه 
س��روصداهای دشمن س��اخته حواس��مان متوجه یک 
حاشیه جانبی نش��ود.رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید 
توجه کنیم که حاشیه سازی های دشمن ما را از وظایف و 
مسئولیت های اصلی خود غافل نسازد؛ ما در قوه قضائیه 
باید با تمام توان و جدیت سند تحول و تعالی را عملیاتی 
سازیم و در صورت نیاز نسبت به اصالح آن اقدام کنیم؛ 
ما به هیچ وجه نباید از مردم غافل ش��ویم و باید ارتباط 
خ��ود را با مردم تقویت کنیم  و هر چه در توان داریم به 
مردم خدمت کنیم.رئیس قوه قضائیه افزود: امروز دشمن 
شکست بزرگی متحمل شده و درصدد کار ایذایی است 
و ممکن اس��ت این کار ایذایی دشمن ادامه داشته باشد 
ل��ذا ما نیز بای��د تمام تمرکز خود را معط��وف به اجرای 
صحیح قوانین، خدمت به مردم، حمایت از تولیدکنندگان 
و فع��االن اقتصادی، کمک به امنی��ت اقتصادی و رفع 
موانع کسب و کار کنیم.محسنی اژه ای با اشاره به فرازی 
از بیانات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر ضرورت ایفای 
درست مسئولیت از سوی هر مسئولی در هر جایگاهی، 
گفت: ما نباید از وظایف اصلی و قانونی خود غافل شویم 
و در عین حال باید به دش��من نیز توجه کنیم و حتماً در 
این ش��رایط نس��بت به مبارزه جدی با کسانی که مانع 
پیش��رفت هس��تند و به امنیت و اقتصاد و تولید کش��ور 

ضربه می زنند، اهتمام داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهشتی با اشاره به ش��یوع گسترده آنفوالنزا در میان 
اقش��ار جامعه به خصوص ک��ودکان، گفت: مصرف 
آس��پرین برای کاهش تب در زمان ابتال به آنفوالنزا 
خطر س��ندروم ری را افزایش میدهد و باعث آس��یب 
ش��دید کبدی و ب��ه دنبال آن مغزی خواهد ش��د، به 
همین س��بب این دارو در کودکانی که دچار بیماری 
تنفس��ی هستند ترجیحا نباید استفاده شود.به گزارش 
فارس، خس��رو رحمانی فوق تخص��ص روماتولوژی 
کودکان با اش��اره به شیوع گسترده آنفوالنزا در میان 
اقش��ار جامعه به خصوص ک��ودکان و علل اصلی آن 

گفت: 2 س��ال دوری ک��ودکان از مدرس��ه در زمان 
اپیدم��ی کرونا و تحصیل به ص��ورت مجازی باعث 
ش��د تا آنها مواجعه با یکدیگر نداش��ته و از ویروس 
های بیماری زا در امان باش��ند و طبیعتا ایمنی کافی 
ب��رای مقابله ب��ا این ویروس ها ندارن��د، و به همین 
علت احتمال ابتال به بیماری های ویروسی و تنفسی 
فوقان��ی از جمله آنفوالن��زا در آنها افزایش پیدا کرده 
اس��ت.وی ادامه داد: آنفوالن��زا دارای عوارض کوتاه 
مدت بوده و عوارض بلند مدت آن بس��یار نادر است، 
البته آنفوالنزا دارای یک دوره ۷ تا ۱0 روزه است که 
تب، درد عضالت و عالئم تنفسی مثل آبریزش بینی 

و س��رفه ایجاد می کند، که در ص��ورت عدم درمان 
، اس��تراحت و مص��رف مایعات کافی ام��کان اضافه 
ش��دن عفونت های دیگر به این بیماری هست، که 
منجر به عوارضی مثل س��ینوزیت، ذات الریه و ... در 
کودک خواهد ش��د.رحمانی با اش��اره به منع استفاده 
آسپرین برای تب ناشی از آنفوالنزا در کودکان، بیان 
داش��ت: مصرف آس��پرین برای کاهش تب در زمان 
ابتال به آنفوالنزا خطر سندروم ری را افزایش میدهد 
و باعث آس��یب ش��دید کبدی و ب��ه دنبال آن مغزی 
خواهد ش��د، به همین س��بب ای��ن دارو در کودکانی 
که دچار بیماری تنفسی هستند ترجیحا نباید استفاده 

ش��ود.این عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی 
شهید بهش��تی تزریق واکسن آنفوالنزا را بسیار موثر 
دانس��ت و اضافه کرد: در کودکانی ک��ه به آنفوالنزا 
مبتال نشدند بهتر است در صورت دسترسی، واکسن 
آنفوالنزا تزریق ش��ود و کودکانی که مبتال شدن بعد 
از بهبودی حتما واکس��ن آنفوالنزا را تزریق کنند، به 
این جهت که واکس��ن فوق از 4 نوع ویروس ش��ایع 
آنفوالن��زا جلوگی��ری می کند در حالی که ش��خص 
مبت��ال به آنفوالنزا فقط در مقاب��ل یک نوع ویروس 
آن ایمن خواهد شد و این نیاز به تزریق واکسن بعداز 

بهبودی را اهمیت می دهد.

خطر مصرف آسپرین در زمان آنفوالنزا را جدی بگیرید

احکام کارگزینی مشموالن رتبه بندی تا 20 آبان ماه صادر می شود
معاونت برنامه ریزی و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش دس��تورالعمل تش��کیل کارگروه های اجرایی و 
تخصص��ی هیأت های ممی��زه قانون نظ��ام رتبه بندی 
معلمان را ابالغ کرد.به گزارش ایسنا، معاونت برنامه ریزی 
و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای 
هرچه سریع تر و دقیق تر قانون نظام رتبه بندی و با استناد 
به تبصره ذیل ماده20 آیی��ن نامه اجرای قانون مذکور، 
دستورالعمل تش��کیل کارگروه های اجرایی و تخصصی 
هیأت ه��ای ممیزه قانون نظام رتب��ه بندی معلمان را به 
ادارات کل آم��وزش و پرورش اس��تان ها اب��الغ کرد.بر 
این اساس؛ هیأت های ممیزه استان، شهرستان، منطقه 
و ناحی��ه مطابق مفاد قان��ون، آیین نامه اجرایی مربوط و 

موارد ذکرش��ده در این دس��تورالعمل باید در اسرع وقت 
نسبت به تشکیل کارگروه ها و اجرای دقیق رتبه بندی و 
صدور احکام کارگزینی مشموالن حداکثر تا 20 آبان ماه 
سال جاری اقدام کنند.در بخش هایی از این دستورالعمل 
آمده است:مرجع و مسئولیت اصلی بررسی، تعیین امتیاز 
نهایی و تعیین رتبه مش��موالن و حسن اجرای مقررات 
مربوط با هیأت های ممی��زه موضوع ماده ۷ قانون نظام 
رتبه بندی معلمان اس��ت که باید با اس��تفاده از ظرفیت 
حداکث��ری کارگروه ه��ای اجرای��ی و تخصص��ی انجام 
ش��ود.هیأت ممیزه مرکزی، استان، شهرستان، منطقه و 
ناحیه موظف  اس��ت پس از بررسی موارد، مفاد فرم های 
مربوط، امتیازات مکتس��به و رتبه هر یک از مش��موالن 
را در قال��ب صورت جلس��ه ای که از س��امانه رتبه بندی 

گرفته می ش��ود، تنظیم، تأیید و امض��اء  کند. اصل این 
صورت جلسه در پرونده پرسنلی فرد بایگانی و تصویر آن 
در س��امانه رتبه بندی بارگذاری می شود.به منظور تسریع 
در اجرای رتبه بندی، هر هیأت  ممیزه در سطوح مختلف 
حداقل چهار کارگروه اجرایی )اصلی( ش��امل »آموزش 
متوس��طه«، »آموزش ابتدایی«، »فرهنگی- پرورشی« 
و »تربیت بدن��ی و س��المت« ب��ا مس��ئولیت مس��تقیم 
معاونت های مربوط تش��کیل می ش��ود.به منظور ارتقای 
کیفیت و حکمفرما کردن نگرش تخصصی در ارزیابی ها، 
کارگروه آموزش متوسطه با استفاده از ظرفیت گروه های 
آموزشی نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی هیأت 
ممیزه اقدام می کند.کارگروه های تخصصی متناس��ب با 
عناوین شغلی و درسی هر دوره و با تصویب هیأت ممیزه 

تعیین می شوند. تعداد اعضای کارگروه فرعی 5 نفر است 
و میانگین امتیاز ثبت ش��ده توس��ط هر یک از آن ها به 
عنوان امتیاز فرد مش��مول قانون تعیین و به هیأت های 
ممیزه پیش��نهاد می ش��ود.با توجه به تعداد معلمان دوره 
ابتدایی، هیأت ه��ای ممیزه شهرس��تان/ ناحیه/ منطقه 
می توانند ذیل کارگ��روه اجرایی )اصلی( آموزش ابتدایی 
نیز به تناس��ب تعداد معلم��ان، کارگروه های تخصصی 
)فرعی( تش��کیل دهند. تعداد و اعضای این کارگروه ها 
نیز به تصویب هیأت ممیزه مربوط می رس��د.در تشکیل 
کارگروه های تخصصی و فرعی تا حد امکان از ظرفیت 
استادان دانش��گاه فرهنگیان، معلمان و مدیران مدارس 
باتجرب��ه و خوش��نام و اعض��ای گروه های آموزش��ی و 

کارشناسان خبره استفاده شود.
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اقتصاد خرد

قیمت هر کیلو گوشت 130 هزار تومان 
است

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به 
قیمت کنونی دام ماده، حداکثر هر کیلو گوشت 
با ن��رخ ۱20 تا ۱30 هزارتوم��ان باید عرضه 
ش��ود.به گزارش باش��گاه خبرنگاران،افشین 
صدردادرس گفت: همه س��اله در فصل پاییز 
تقاضا برای خرید گوشت در بازار افزایش می 
یابد، اما امسال تقاضای چندانی در بازار وجود 
ندارد.وی متوسط قیمت هر کیلو بز در میادین 
را 35 ت��ا 40 هزار تومان، میش 45 تا 50 هزار 
تومان و بره نر 65 تا ۷3 هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: با توجه به نرخ دام زنده، قیمت گوشت 
بره های ماده در ب��ازار باید ۱20 تا ۱30 هزار 
تومان باشد که متاس��فانه نرخ های باالتری 
عرضه می شود.صدردادرس می گوید: با توجه 
به آنکه وعده های دولت بعد از مردمی سازی 
یارانه ها به طور کامل محقق نشد، آینده خوبی 
برای حوزه دام  متصور نیس��تیم چرا که هزینه 
های تولید با درآمد همخوانی ندارد.مدیرعامل 
اتحادیه دام س��بک گفت: با وجود افزایش 6 
برابری قیمت نهاده ه��ای دامی، هزینه های 
کارگری، دارو و واکس��ن، اما قیمت دام نسبت 
به اسفند تغییر جزئی داشته است.به گفته وی، 
بارها اعالم کردی��م که وزارت جهاد و معاونت 
ام��ور دام باید توجه ویژه ای به گله های مولد 
داشته باشند که متاسفانه مسئوالن تنها بر تولید 
پروار توجه دارند، درحالیکه دامداران بدلیل عدم 
همخوانی تمایلی به دام پروار ندارند و در نهایت 
بدلیل نوسان نرخ دالر، واردات گوشت صرفه 
اقتصادی ندارد.بنابر اعالم اتحادیه دام سبک، 
بررسی ها نش��ان می دهد که سرانه مصرف 
گوشت به کمتر از 6 کیلوگرم رسیده است، اما 

عدد دقیقی نمی توان اعالم کرد.

باالی 60 درصد کشت گندم دیم و آبی 
انجام شد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آخرین 
آمار باالی 60 درصد کش��ت گندم دیم و آبی 
در استان های ش��مال غرب انجام شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عطااهلّل هاشمی 
گفت: در اکثر استان های کشور فصل کشت 
آغاز و در برخی اس��تان ها رو به پایان اس��ت .
به گفته وی، بنابر آخرین آمار در اس��تان های 
شمال غرب همچون اردبیل، کردستان، زنجان، 
همدان، آذربایجان ش��رقی و غربی باالی 60 
درصد کشت گندم آبی، دیم  انجام شده است.
هاشمی می گوید: علی رغم گذشت 40 روز از 
فصل کش��ت، بارش های خوبی در حوزه دیم 
نداریم.امیدواریم با بهبود شرایط آب و هوایی 
گن��دم مورد نیاز حوزه آرد و نان تامین ش��ود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: هم اکنون 
دستورالعمل های کشت قراردادی ابالغ شده 
اس��ت. بازرگانی دولتی به عنوان مباشر دولتی 
وظایف خود را انج��ام داد که امیدواریم کارها 
روی ریل بیفتد و تا 2 میلیون هکتار زیرکشت 

قراردادی برود.

هدفگذاری تولید یک میلیون تن کاتد 
در طرح جامع مس

ریی��س انجمن مس ایران گف��ت: تولید یک 
میلی��ون تن کاتد در ط��رح جامع مس طی 6 
س��ال آینده برنامه ریزی شده است.به گزارش 
ایرنا،بهرام ش��کوری اظهار کرد: تدوین موفق 
ط��رح جامع فوالد از س��وی ایمی��درو و رفع 
بسیاری مس��ائل و مش��کالت زنجیره فوالد 
س��بب ش��ده تا ام��روز چش��م انداز تولید 55 
میلیون تن فوالد در افق ۱404 دس��ت یافتنی 
به نظر برس��د.وی گفت: این تجربه موفق به 
طور طبیع��ی به دلیل اهمیت زنجیره و ارزش 
صادراتی محصوالت آن نخستین بار در فوالد 
اتفاق افتاد و امروز با توجه به ذخایر جدید کشف 
ش��ده، اس��تخراج از معادن، تعریف واحدهای 
فرآوری و غیره در سایر زنجیره های معدنی نیز 
اهمیت یافته است.شکوری با اشاره به تدوین 
طرح ه��ای جامع مس، س��رب و روی، طال و 
غیره، خاطرنشان کرد:  ایمیدرو با انعقاد قرارداد 
با یک شرکت و همکاری با انجمن مس ایران 
و همراهی معاونت معدنی وزارت صمت، این 
طرح را آماده کرده و در وهله نخست به دنبال 
تغییر چش��م انداز تولید 800 هزار تنی کاتد در 
افق ۱404 هس��تیم.وی با اش��اره به متوسط 
تولی��د س��الیانه 280 هزار تن��ی کاتد مس در 
شرایط فعلی، بیان داشت: با ذخایر جدید کشف 
ش��ده از سوی ش��رکت ملی مس ایران، ورود 
بیشتر بخش خصوصی به این حوزه و توسعه 
کارخانه های فراوری مقیاس کوچک در کشور، 
همت هم��ه بازیگران و دس��ت اندرکاران این 
زنجیره و ورود صاحبان س��رمایه، دستیابی به 
تولی��د یک میلیون تن کاتد مس در 6 س��ال 

آینده دور از ذهن نخواهد بود.

اخبار

رشد  42 درصدی مسافران هوایی  
کشور در نیمه اول 1401

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از افزایش 
42 درصدی مس��افران هوایی در نیمه اول 
سال ۱40۱ در فرودگاه های تحت مالکیت 
ش��رکت فرودگاه ها خبر داد و گفت: در این 
مدت ۱۷ میلیون و 606 هزار و 36۷ مسافر 
از 55 فرودگاه کشور اعزام و پذیرش شدند.
به گ��زارش فارس،حمیدرضا س��یدی اظهار 
داش��ت: از فروردین تا شهریور  ۱53 هزار و 
۱66 پرواز داخل��ی و بین المللی در فرودگاه 
های کشور انجام ش��ده است که نسبت به 
6 ماهه سال گذش��ته، با پنج درصد کاهش 
روبرو بوده ایم.وی اظهار داشت: فرودگاه های 
مهرآباد، مشهد، ش��یراز، اهواز و اصفهان به 
ترتیب پنج فرودگاه نخس��ت کشور هستند 
که بیش��ترین ب��ار ترافیک��ی را در 6 ماهه 
۱40۱ تجربه کردند.به گفته سیدی  فرودگاه 
مهرآباد با اعزام و پذیرش قریب به 6 میلیون 
مسافر و نشست و برخاست 52 هزار و 290 
پرواز نزدیک به یک س��وم عملیات پروازی 
و مس��افری را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران در خصوص پروازهای بین المللی نیز 
از رش��د ۱00 درصدی در هر س��ه شاخص 
پرواز، مس��افر و بار خبر داد و گفت: در 6 ماه 
مذک��ور، بیش از ۱2 هزار و 500 پرواز انجام 
و  نزدیک به یک میلیون و 584 هزار مسافر 
از 28 فرودگاه کشور اعزام و پذیرش شده اند.

وی با بیان اینکه فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مش��هد در میان فرودگاه های کشور نزدیک 
به نیمی از مسافران و پروازهای بین المللی را 
پذیرا بوده اس��ت گفت: در 6 ماه سال جاری 
پنج هزار و 353 فروند نشس��ت و برخاست 
در فرودگاه مشهد انجام و ۷63 هزار و ۷56 

مسافر اعزام و پذیرش شده اند.

سهم بیش از 2 میلیارد دالری صنایع 
کوچک از صادرات استان تهران

معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان تهران گف��ت: صادرات غیر 
نفتی اس��تان در 6 ماهه نخس��ت امسال 2 
میلی��ارد و 400 میلیون دالر گزارش ش��ده 
اس��ت.به گزارش صداوس��یما،حیاتی اظهار 
کرد: س��هم صنایع کوچ��ک از این رقم 85 
درصد است.وی گفت: اعداد و ارقام نسبت به 
سال 99 جهش صادرات را نشان می دهد به 
طوری که در 6 ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۱3 درصد رشد نشان 
می دهد که با این روند آینده روش��نی برای 
بحث ص��ادرات و ارزآوری خواهیم داش��ت. 
حیاتی ادام��ه داد: 6 هزار واحد صنعتی بهره 
بردار در 20 ش��هرک صنعتی دولتی مستقر 
هس��تند که تاکن��ون 200 واح��د صادراتی 
شناس��ایی و مشخص ش��ده اند.وی افزود: 
براس��اس مالک هایی، چون رقم صادرات، 
کش��ور های هدف صادراتی، صادرات دانش 
محور و اش��تغال زایی حداکثر ۱50 نفر ۱2 
شرکت نمونه استان معرفی و تجلیل شدند.
معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان تهران گف��ت: ایمپلنت های 
دندانپزش��کی، لوازم برقی، س��نگ، ظروف 
آش��پزخانه، مبلمان، رنگ های س��اختمانی، 
چ��رم، ش��یرآالت س��اختمانی و اتص��االت 
صنعتی، روغن کنج��د و دانه های روغنی از 
مهمترین صادرات غیر نفتی امس��ال استان 

بوده است.

ذخایر گندم و کاالهای اساسی کشور 
2 برابر شد

مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران 
با بی��ان اینکه موجودی کاالهای اساس��ی 
کش��ور ۱00 درص��د افزایش یافته اس��ت، 
گف��ت: موج��ودی گندم و س��ایر کاالهای 
اساس��ی در انباره��ا، س��یلوها و مخ��ازن 
کش��ور در حداکثر میزان ممکن قرار دارد. 
به گزارش  عصرایرانی��ان به نقل از روابط 
عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید 
س��عید راد با تأکید بر این که خودکفایی در 
تولید محصوالت اساس��ی و تأمین نیازهای 
کش��ور از محل تولیدات داخل را در اولویت 
برنامه هایمان قرار داده ای��م، اظهار کرد: با 
تمام توان تالش می کنیم که اتکای کشور 
ب��ه واردات را تا جای ممکن کاهش دهیم.
وی ب��ا اع��الم اینکه ب��ا توجه به ش��رایط 
بین الملل��ی از جمل��ه بح��ران اوکرای��ن و 
ب��رای اطمینان خاطر از تأمین نیاز کش��ور، 
مب��ادرت به افزایش واردات و تقویت ذخایر 
کاالهای اس��تراتژیک کردی��م ، اظهار کرد: 
افزای��ش تولید داخل کنار واردات مناس��ب 
و منطقی باعث ش��د نوس��انات بازار کنترل 
ش��ود و ش��اهد برقراری آرامش در جامعه 
باش��یم.راد گفت: با وجود کاهش صادرات 
کش��ورهای تولیدکننده کاالهای اساسی و 
محدود ش��دن عرضه این کاالها در عرصه 
جهانی، در این زمینه به خوبی عمل ش��د و 
ب��ا تأمین محصوالت مورد نی��از، عالوه بر 
پاس��خگویی به نیاز بازار، نسبت به تکمیل 

ذخایر داخلی نیز اقدام کردیم.

عض��و هی��ات مدی��ره صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک گفت: 
یارانه سود تس��هیالت سرمایه در گردش 
یا س��رمایه ثابت به متقاضیان مش��مول 
پرداخت می شود.به گزارش ایرنا، محسن 
س��راج زاده با اشاره  به ماده 3۷ قانون رفع 
موان��ع تولی��د رقابت پذی��ر و ارتقای نظام 
مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، اظهار 
کرد: بر اس��اس این قانون به دولت اجازه 

داده می  ش��ود برای فرآوری م��واد خام و 
تبدیل به کاالهای ب��ا ارزش افزوده باال، 
از انواع مشوق  های الزم استفاده کند.وی 
بیان داش��ت: مطابق این قان��ون، با انعقاد 
قرارداد عاملی��ت با بانک صنعت و معدن، 
یارانه سود تس��هیالت سرمایه در گردش 
یا سرمایه ثابت )در قالب وجوه اداره شده( 
در چارچ��وب طرح »کمک به نوس��ازی 
راس��تای  در  ارزش  زنجی��ره  تکمی��ل  و 

جلوگیری از خام فروش��ی« به متقاضیان 
مش��مول پرداخت کند. عضو هیات مدیره 
صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک گفت: متقاضیان مش��مول شامل 
اش��خاص حقیقی و حقوقی از بخش های 
خصوصی و تعاونی )با اولویت اش��خاص 
حقوق��ی( هس��تند ک��ه دارای اولویت در 
موافقت نام��ه بوده و از طرف مجری طرح 
)وزارت صم��ت( به بان��ک جهت دریافت 

تسهیالت س��رمایه در گردش یا سرمایه 
ثابت از محل مناب��ع داخلی بانک معرفی 
می ش��وند.وی اضافه ک��رد: پرداخت یارانه 
س��ود تس��هیالت ب��ه متقاضیان��ی تعلق 
می گیرد که اقس��اط خود را در سررس��ید 
پرداخت کرده و آمار تولید و تحقق اهداف 
پروژه ها و زیرپروژه های خود را ارائه دهند. 
یارانه سود پس از تایید مجری طرح توسط 
بانک عامل به حس��اب متقاضی در موعد 

مقرر منظور می شود.سراج زاده تصریح کرد: 
در خصوص تس��هیالت دریافتی از منابع 
داخلی بان��ک برای س��رمایه در گردش، 
یارانه سود تسهیالت در پایان اقساط )یک 
سال( و درباره تسهیالت دریافتی از منابع 
داخل��ی بانک برای س��رمایه ثابت، یارانه 
سود تسهیالت هر 6 ماه یکبار به حساب 
متقاضی در بانکی که تسهیالت اخذ کرده 

است، تخصیص و اعمال می شود.

یارانه سود تسهیالت به تولیدکنندگان پرداخت می شود
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:

چرا برندهای خارجی لوازم خانگی قاچاق همچنان مشتری دارند؟
علی رغم تولید با کیفیت محصوالت داخلی؛

ب��ا وجود تولی��د انبوه و باکیفیت لوازم خانگی در کش��ور، 
کماکان بخشی از مردم به علت ذهنیت های قبلی، هنوز به 
سمت خرید کاالهای خارجی گرایش دارند، غافل از اینکه 
این کاالها به صورت قاچاق به کش��ور وارد می ش��ود و از 
کیفیت کاالی اصلی برخوردار نیس��ت.به گزارش فارس،  
بازار لوازم خانگی کشور در سال های گذشته و به  خصوص 
در س��ال 9۷ با خروج خودخواسته دو برند کره ای از کشور 
در راستای تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران دوران 
خ��اص و در مقاطعی طی س��ال های 9۷ و 98 دوران پر 
چالشی را پش��ت سر گذاشت تا اینکه پس از مدت نسبتا 
کوتاه��ی، با هم��ت تولید کنندگان داخل��ی صنعت لوازم 
خانگی به آرامش رس��ید به طوری که در دو سال گذشته 
مشکل خاصی در خصوص تامین نیاز مردم در این حوزه 
محسوس نبود. اما با این وجود بازار لوازم خانگی از مساله 
قاچاق رنج می برد و مس��اله عرضه ل��وازم خانگی قاچاق 
یکی از معضالت بازار لوازم خانگی است که هم تهدیدی 
برای تولید داخلی به ش��مار می رود و هم مش��کالتی را 
ب��رای مصرف کنندگان ایجاد می کند زی��را مردم با خرید 
ای��ن نوع کاال ها که اغلب تقلبی اس��ت دچار ضرر و زیان  
مالی می شوند.  نکته قابل تامل در خصوص لوازم خانگی 
قاچاق که معموال هم ب��ا برندهای معتبر خارجی در بازار 
عرضه می شود اس��تقبال برخی مردم  از این کاالها است 
به طوری که  خریداران در مواردی، خرید این نوع کاالها را 
به لوازم خانگی تولید داخلی ترجیح می دهند بنابراین دلیل 
این مساله باید واکاوی شود که چرا برخی کاالهای ایرانی 

را به کاالهای وارداتی قاچاق ترجیح می دهند؟
ل�وازمخانگ�یتولیدداخلیب�هخوبیمعرفینش�ده ���

است
در  این ب��اره، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و 
فروش��ندگان لوازم خانگی تهران، می گوید: برای صنعت 
لوازم خانگی هیچگونه برنامه ریزی انجام نشده و به همین 
دلیل با معضل قاچاق لوازم خانگی مواجه هستیم. وی در 
رابطه با علت گرایش مردم به خرید لوازم خانگی خارجی 
یا قاچاق اظهار داش��ت: با توجه به اینکه  طی س��ال های 
متمادی لوازم خانگی خارجی در بازار در اختیار مردم بود و 
به راحتی می توانستند نسبت به خرید لوازم خانگی دلخواه 
خود اقدام کنند،  لذا هنوز هم گرایش به خرید لوازم خانگی 

خارجی دارند و به عبارت��ی ذائقه مردم هنوز تغییر نکرده 
است. 

ام�روزلوازمخانگیخارجیموج�وددربازارازکیفیت ���
خوبیبرخوردارنیست

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی 
اظهار داشت: بنابراین با توجه به ذهنیت خوبی که مردم از 
کیفیت کاالهای خارجی در ذهن دارند هنوز هم عالقمند 
به اس��تفاده از لوازم خانگی خارجی هستند و این در حالی 
اس��ت که اکنون لوازم خانگی خارجی موج��ود در بازار از 
کیفیت خوبی برخوردار نیستند، زیرا این کاالها به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود و هیچ تضمینی نیز برای کیفیت 
آن ها وجود ندارد. پازوکی معتقد اس��ت که اطالع رسانی 
خوبی درباره کیفیت محصوالت لوازم خانگی تولید داخلی 
انجام نش��ده اس��ت و مردم از کیفیت لوازم خانگی خوب 
ایرانی بی اطالع هس��تند و به همین دلیل به سمت خرید 

کاالهای خارجی گرایش دارند.
وضعی�تل�وازمخانگیداخل�یازنظرکم�یوکیفی ���

مناسباست
 عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز معتقد 

است که علت گرایش مردم به خرید لوازم خانگی خارجی 
یا قاچاق ذهنیت خوب از س��وابق حض��ور این برندها در 
کشور است.وی اظهار داشت: در حوزه لوازم خانگی داخلی 
به لحاظ کمی مشکلی وجود ندارد و به لحاظ کیفیت نیز از 
وضعیت خوبی برخوردار هستیم، بنابراین اگر به مرور زمان 
برنامه ریزی درستی داشته باشیم و کیفیت تولیدات لوازم 
خانگی داخلی را بتوان به مردم ثابت کرد می توان امیدوار 
بود که به واسطه عرضه بیشتر کاالهای داخلی و استفاده 
بیشتر مردم از تولیدات داخلی معضل قاچاق لوازم خانگی 

نیز کمرنگ شود. 
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ماهازسالجاری
 امید قالیباف، س��خنگوی وزارت صمت، نی��ز با تأکید بر 
ارتقای کیفیت لوازم خانگ��ی داخلی می گوید: با توجه به 
ارتقای کیفیت تولیدات لوازم خانگی، صادرات لوازم خانگی 
کشور افزایش یافته است به طوری که در پنج ماهه ابتدای 
امسال ارزش صادرات در این بخش به ۱69 میلیون دالر 
رسیده است. وی با بیان اینکه لوازم خانگی تولید داخل به 
کش��ورهایی مانند عراق و آذربایجان  صادر می شود، بیان 

داشت: سال گذشته ارزش صادرات لوازم خانگی حدود 50 
میلیون دالر بود اما امسال هدف گذاری شده تا صادرات در 

این بخش  به 490 میلیون دالر برسد. 
شیوههایوارداتلوازمخانگیقاچاقبهکشور ���

 نکت��ه قابل توجه در بازار ل��وازم خانگی وفور لوازم خانگی 
قاچ��اق در بازار اس��ت؛ رئیس اتحادی��ه تولید کنندگان و 
فروش��ندگان لوازم خانگی تهران در م��ورد دالیل فراوانی 
کاالهای قاچ��اق در بازار می گوید: واردات این نوع کاالها 
از طریق معافیت های وارداتی مانند مرزنش��ینی، ته لنجی 
و ملوانی انجام می شود.عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران، نی��ز برخی معافیت های وارداتی برای 
واردات لوازم خانگی از طریق مرزنشینی، ملوانی و غیره را از 
راه های اصلی واردات لوازم خانگی قاچاق عنوان می کند. وی 
معتقد است که با وجود مجوز قانونی، اما بدون رعایت سقف 
از این مس��یرها، کاال وارد می شود، لذا الزم است تا در این 
ارتباط نظارت و رعایت قوانین بیشتر شود تا این معافیت ها 
تبدیل به معضل قاچاق نشود. وی با اشاره به راه های مبارزه 
با قاچاق کاال از جمله شناسه کاال، کد رهگیری، ثبت کاال 
در س��امانه جامع تجارت و سامانه خدمات پس از فروش، 
می گوید:  در کنار این کارها یکی از مهمترین روش ها برای 
جلوگیری از واردات کاالهای قاچاق از جمله لوازم خانگی 
ردیابی تامین ارز کاالهای قاچاق است. به گفته دبیر انجمن 
صنای��ع لوازم خانگی ایران، به هر ح��ال واردات کاالهای 
قاچاق با ارز انجام می شود، بنابراین اگر مشخص شود که 
ارز مورد نیاز برای ورود این کاالها از کجا تامین می ش��ود 
و اگر جلوی تامین این ارز گرفته ش��ود، قطعا می توان با 

واردات کاالی قاچاق نیز مبارزه کرد. 
نصبکدشناسهوکدرهگیریکاالشیوهجلوگیریاز ���

عرضهکاالهایقاچاق
بر اساس این گزارش یکی از راه های جلوگیری از عرضه 
کاالهای قاچاق در بازار نصب کد شناس��ه و کد رهگیری 
کاال است که تاکنون این مهم برای ۱0 قلم کاالی لوازم 
خانگ��ی از جمله یخچال، فریزر، یخچال فریزر، ماش��ین 
لباس ش��ویی، کولر جاروبرقی و پکیچ اجباری شده است.

طب��ق اعالم وزارت صم��ت در قدم های بع��دی اجرایی 
آیین نامه شناسه و رهگیری کاال همه اقالم لوازم خانگی 

را شامل می شود.

عضو هیئت علمی دانش��کده خودرو دانش��گاه علم و 
صنعت گفت: ش��رکت هایی می توانند اقدام به واردات 
خ��ودرو کنند که نمایندگی رس��می در ایران داش��ته 
باش��ند اما بعید اس��ت که در عم��ل چنین چیزی رخ 
بدهد و به نظر می رسد این واردات به نوعی فضا دادن 
به دالل ها باش��د.به گزارش ایلنا، امیرحسن کاکایی با 
بیان اینکه واردات خودرو مش��کل آئین نامه ای ندارد، 
گفت: بانک مرکزی مانع واردات خودرو در کشور شده 
و تا به امروز نیز درخصوص واردات خودرو اعالم نظر 
قطعی نکرده اس��ت و به نظر می رس��د وزارت صمت 
با تدوین آیین نامه خودرو اقدامی در راس��تای اهداف 
این وزارتخانه انجام داده اس��ت.وی با انتقاد از لیست 
واردکنن��دگان خودرو، تصریح ک��رد: هدف از واردات 
خودرو این بود که انحصار خودروسازان داخلی بر بازار 
را کاه��ش بدهند این در حالیس��ت که دوباره واردات 
خ��ودرو را به آنها واگذار کردیم. همچنین در لیس��ت 

شرکت هایی که قرار است خودرو از آنها وارد شود نام 
شرکت هایی مانند رنو، س��یتروئن به چشم می خورد؛ 
اینجا این پرس��ش مطرح است که اگر این شرکت ها 
می خواهن��د به ایران بازگردند چرا خس��ارت های که 
در س��ال های گذش��ته به ما وارد کرده اند را پرداخت 
نمی کنند.این کارشناس بازار خودرو واردات را به یک 
بازی تش��بیه کرد و افزود: بدون تردید واردات خودرو 
با این آئین نامه در بازار تعادل ایجاد نمی کند؛ و ممکن 
است چند هزار دس��تگاه خودرو وارد کشور شود ولی 
بعی��د می دانم که نظام در نهایت نظر مثبت خود را در 
این زمینه اعالم کند چراکه اشکاالت اساسی در این 
ش��یوه واردات وجود دارد. ه��م اکنون نظام در جنگ 
اقتص��ادی قرار دارد و با ای��ن آیین نامه فاتحه صنعت 
داخلی خوانده می شود چرا که  امکان برگشت رنویی 
که به ما خس��ارت زده را فراه��م می کنیم آن هم نه 
برای س��رمایه گ��ذاری و تولید در ای��ران، بلکه برای 

واردات خودرو.به گفت��ه وی؛ واردات خودرو تعهدات 
کمتری برای خودس��ازان ایجاد می کن��د و در مقابل 
س��ود بیش��تری به همراه می آورد.وی در ادامه خاطر 
نش��ان کرد: این پرس��ش در بین کارشناسان مطرح 
ش��د چرا زمانی که تویوتا در دنیا فراخوان می زند این 
فراخوان در ایران طرح نمی ش��ود؟ طرح این پرسش 
باعث ش��د که ما متوجه ش��ویم ک��ه واردکنندگان از 
نمایندگان اصلی تویوت��ا خرید نمی کنند و خریدها از 
دالل های درجه دو و س��ه انجام می شود و در نتیجه 
تعهداتی ک��ه تویوتا می دهند را به خری��داران ایرانی 
نمی دهند.کاکای��ی خاطر نش��ان کرد: ش��رکت هایی 
می توانند اقدام ب��ه واردات خودرو کنند که نمایندگی 
رسمی در ایران داشته باشند اما بعید است که در عمل 
چنین چیزی رخ بدهد و به نظر می رس��د این واردات 
به نوعی فضا دادن به دالل ها باش��د و به صنعت نیز 
آس��یب وارد می کند.وی با بی��ان اینکه وزارت صمت 

سقف یک میلیارد دالری برای واردات خودرو در نظر 
گرفته اس��ت، اذهان کرد: این سقف به معنی انحصار 
است و هر شرکتی زودتر برای واردات اقدام کند این 
پول نصیب آنها خواهد ش��د؛ پ��س این واردات نوعی 
ب��ازار گرمی اس��ت. ش��اید در ابت��دای واردات کمی 
قیمت ها پایین بیایید ام��ا در کلیت بر بازار خودرویی 
در ایران تاثیری نمی گذارد  مگر می شود قیمت خودرو 
دنا در کشوری که تورم 40 درصدی را تجربه می کند 
کاهشی شود؟ از این رو به نظر می رسد واردات خودرو 
یک نوع فرصت رانتی است.کاکایی ادامه داد: به نظر 
من تا پایان س��ال بعید است که خودرویی وارد کشور 
ش��ود اما نباید فراموش کنیم که بیت المال در دست 
دولت اس��ت و دولت می تواند هر کاری که می خواهد 
انجام دهد ش��اید ب��رای اینکه ثابت کن��د کاری که 
می خواهد را انجام می دهد در نهایت اقدام به واردات 

خودرو کند.

واردات خودرو با آیین نامه فعلی یک فرصت رانتی است
کارشناس صنعت خودرو:

صادرات 2.2 میلیارد دالری فوالد
معاون انجمن فوالد اعالم کرد؛

مع��اون انجمن فوالد با بی��ان اینکه با یک 
فرصت س��وزی بزرگ خسارت یک میلیارد 
دالری به کش��ور وارد ش��د، گفت: در نیمه 
نخست س��ال صادرات 2.2 میلیارد دالر بود 
تا پایان س��ال به 5 ت��ا 5.5 میلیارد دالر می 
رس��د.به گزارش مهر،وحید یعقوبی در مورد 
وضعیت صادرات فوالد در سال جاری، اظهار 
کرد: در آم��ار 6 ماهه ف��والد 2 اتفاق قابل 
توجه بود که مورد نخست مربوط به وضعیت 
تولید می ش��ود که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال افزایش یافته است و عمده دلیل آن 
نیز مدیریت بهتر انرژی بود؛ در ماه های تیر و 
مرداد وضعیت تأمین برق واحدهای تولیدی 
نس��بت به پارس��ال بس��یار بهتر بود.معاون 
اجرایی انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران 
افزود: نکته بعدی که در این آمار به چش��م 
می خ��ورد مرب��وط به کاه��ش ۱5 درصدی 
مجموع صادرات فوالد می شود؛ عمده دلیل 

بروز این اتف��اق به اعمال عوارض صادراتی 
روی محصوالت فوالدی در ابتدای سال بر 
می گردد.وی ادامه داد: منحنی قیمتی فوالد 
یک منحنی سینوس��ی اس��ت و با توجه به 
تأثیر جنگ اوکراین، قیمت فوالد به قله خود 
رس��یده بود اما متأسفانه کشور یک فرصت 
س��وزی بزرگ انجام داد و در قله قیمت ها، 

عوارض صادراتی روی فوالد اعمال کرد.
خس�ارتی�کمیلی�ارددالریبهکش�ور ���

واردشد
یعقوب��ی افزود: بنابرای��ن در زمانی که ایران 
می توانس��ت در خ��أ روس��یه و اوکرای��ن، 
بازارهای صادراتی را بگیرد، مصوبه عوارض 
صادراتی باعث از دست رفتن بازار صادراتی 
ایران ش��د و تخمین زده می ش��ود که یک 
میلیارد دالر از این ناحیه به کش��ور خسارت 
وارد شد.وی اضافه کرد: در واقع در آن زمان 
که ایران می توانست صادرات خوبی در حوزه 

فوالد داشته باشد، مصوبه عوارض صادراتی 
مانع از تحقق این امر شد و کشورهای ترکیه 
و چین بازارها را قبضه کردند.معاون اجرایی 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: 
همان زمان هم ما نامه زدیم که نتیجه این 
عوارض صادراتی در س��ه تا چهار ماه آینده 
دیده می ش��ود زیرا صادرات ف��والد ایران از 
نوع سفارش��ی اس��ت؛ یعنی امروز سفارش 
می گیری��د، تولید می کنی��د و در 3 تا 4 ماه 
آینده صادرات می کنید؛ بنابراین نتایج اعمال 
ع��وارض صادراتی را تیر و مرداد دیدیم و در 
آمارها به وضوح این مس��اله مشخص شده 
اس��ت.یعقوبی اضافه کرد: در 6 ماه نخست 
امسال صادرات فوالد در مجموع ۱5 درصد 
و در 5 ماه نخست صادرات فوالد در مجموع 
۱9 درص��د کاهش یافت.وی ادامه داد: پس 
از اینک��ه اخذ ع��وارض صادرات��ی متوقف 
ش��د در ش��هریور ماه نس��بت به مرداد ماه 

افزای��ش صادرات داش��تیم زیرا هم به دلیل 
رفع محدودیت ه��ای برقی تولی��د افزایش 
یافته و هم سفارش��ات خ��رداد ماه و قبل تر 
آماده صادرات ش��ده بود که منجر شد افت 
۱9 درص��دی در مرداد م��اه تبدیل به افت 
۱5 درصدی در ش��هریور ماه ش��ود اما نکته 
این اس��ت که به هر ح��ال یک کاهش ۱5 

درصدی در صادرات داریم.
ماهنخس�ت 2.2میلیارددالرصادرات���6

1۴۰1
یعقوبی در م��ورد می��زان ارزآوری صادرات 
ف��والد، اظهار کرد: س��ال گذش��ته حدود 6 
میلیارد دالر صادرات فوالد داش��تیم و در 6 
ماه نخس��ت امس��ال نیز تقریباً 2.2 میلیارد 
دالر صادرات انجام شده است و اگر عوارض 
صادراتی اعمال نمی شد پیش بینی ها افزایش 
صادرات یک میلیون تنی بود و صادرات در 

نیمه نخست 3 میلیارد دالر می شد.

دامپین�گروس�یه،س�همبازارای�رانرا ���
کاهشداد

معاون اجرای��ی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ای��ران تصری��ح ک��رد: روس��یه به واس��طه 
تحریم هایی که دارد وارد بازارهای صادراتی 
م��ا ش��د و رقابت بین ما و روس��یه ش��کل 
گرفت و با دامپینگی که روس��یه کرد سهم 
م��ا در بازارهای صادراتی کم ش��د و اگرچه 
صادرکنن��دگان در برخی از محموله ها دچار 
زیان ش��دند و سهم کم ش��د، اما بازارها را 
حفظ کردند زیرا بازارهای صادراتی بلندمدت 
هس��تند.وی در خصوص جب��ران زیان وارد 
ش��ده، گف��ت: طب��ق پی��ش بینی هایی که 
مؤسس��ات تحلیلی ارائه کردند، تا 3 ماه اول 
سال 2023 روند تقاضای فوالد نزولی است؛ 
یعنی عماًل پیش بینی نمی ش��ود که قیمت 
افزایش چندانی یابد و نوسان خاصی نخواهد 

داشت.
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بانک و بيمه

افزایش 450 درصدی پرداخت 
تسهیالت مشارکت مدنی

 دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن 
از اعطای بی��ش از ۷4 ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت در این بانک طی هفت ماهه سال 

جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال جاری 
مبلغ کل تس��هیالت اعطایی بانک مس��کن 
از ۷4 هزار میلیارد تومان عبور کرده اس��ت، 
بیان داشت: تسهیالت اعطایی در مقایسه با 
مبالغ اعطایی طی دوره مش��ابه سال گذشته 

معادل6/۱99 درصد افزایش داشته است.
سرپرس��ت بانک مس��کن افزود: تسهیالت 
اعطایی مش��ارکت مدنی بانک مسکن طی 
هف��ت ماهه س��ال جاری بی��ش از 45 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت که در مقایس��ه با نوع 
تس��هیالت اعطایی در دوره مش��ابه س��ال 
گذش��ته معادل 5/452 درصد افزایش داشته 
اس��ت. دکت��ر عس��کری میزان تس��هیالت 
اعطایی در بخش های مختلف بانک مسکن 
را رو به رش��د خواند و گفت: در بخش جعاله 
طی هفت ماهه س��ال ج��اری مبلغ 3 هزار و 
300 میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده 
که نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل معادل 
6/60 درصد افزایش را نش��ان می دهد. وی 
تس��هیالت پرداختی بانک مسکن در بخش 
خرید س��ال ۱40۱ تا پایان مهرماه را بیش از 
8 هزار و 600 میلیارد تومان بیان کرد که این 
تسهیالت در بخش های مسکن و غیر مسکن 
پرداخت شده است. همچنین سرپرست بانک 
مس��کن از افزایش مع��ادل 5/۱05 درصدی 
پرداخت تسهیالت خرید )بخش های مسکن 
و غیر مس��کن( این بانک در مقایسه با سال 
گذش��ته خبر داد. دکتر عس��کری با اشاره به 
رشد اعطای تسهیالت در بانک مسکن گفت: 
رشد اعطای تسهیالت بانک مسکن در سال 
جاری نشان دهنده حضور فعال این بانک در 

برنامه های دولت سیزدهم است. 

تحول بزرگ در صنعت بیمه با هوشمند 
سازی فرآیندهای بیمه گری

حس��ن ش��ریفی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل بیمه ایران در آیین بزرگداشت هشتاد 
و هفتمی��ن س��الگرد تاس��یس بیم��ه ایران 
عنوان کرد : بیمه ایران با هوش��مند سازی 
فرآینده��ای بیم��ه گری تح��ول بزرگی در 
صنعت بیمه کش��ور ایجاد کرده است. شعار 
ما در تحقق این هدف ” ما می توانیم ” بود ، 
با این هدف سامانه بیمه ایران من عملیاتی 
شد و این فرآیند بدون نگاه انتفاعی و صرفا 
بر اساس توسعه خدمات ، کاهش ترافیک ، 
کاه��ش رفت و آمد م��ردم و حذف کاغذ در 
کنار نقش حاکمیتی بیم��ه ایران در صنعت 
بیمه صورت گرف��ت . همین رویکرد باعث 
شد بیمه ایران حضوری فعال در پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، حسن 
شریفی در این آیین که با حضور سید احسان 
خان��دوزی وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ، 
مش��علی فیروز آبادی قائم مق��ام و اعضای 
هیات عام��ل بیمه مرک��زی، مدیر عامل و 
اعضای هی��ات مدیره بیمه ای��ران، مدیران 
عامل ش��رکت های بیمه و دبیر سندیکای 
بیمه گران ایران ، معاونین و مدیران ستادی 
و اجرایی و نمایندگانی از انجمن های صنفی 
نمایندگان و جمعی از بیمه گذاران بیمه ایران 
در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، 
با تجلیل از غیرت ملی موسس��ین شرکت ، 
افزود : بیمه ایران 88 سال در کنار مردم بوده 
و در بحران های مختلف اقتصادی از جمله 
جنگ نفتکشها ، بحران بیمه توسعه و حادثه 
تلخ منا و موارد بیش��مار دیگر ، یاری رسان 
مردم بوده اس��ت و این مسیر خدمت رسانی 

را به طور مستمرادامه خواهد داد.
مدیر عام��ل بیمه ایران با اش��اره به حضور 
شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر 
کش��ور ، استفاده از نرم افزار های هوشمند و 
نیروی انسانی کاردان و همدل را از سرمایه ها 
و توانمندی ه��ای این مجموعه برش��مرد و 
با تش��ریح اقدامات جدی��د بیمه ایران گفت: 
تمرکز و تاکید ما بر ارائه خدمات هر چه بهتر 
پس از فروش بنا شده است. این خدمات در 
رش��ته های مختلف در حال انجام است و در 
خسارت اتومبیل، نمونه ای از محصول جدید 
” اپلیکیشن سامانه بیمه ایران من ” را امروز 

رونمایی خواهیم کرد.
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مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین در حکمی 
علی رضا مشکالتی را به عنوان “سرپرست 
مدیریت اتکایی داخلی” این شرکت منصوب 
کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی 
ای��ران معین؛ در حکم مجتب��ی حیدری به 

سرپرست جدید این واحد آمده است: “نظر به 
سوابق، توانمندی و شایستگی های ارزشمند 
جنابعال��ی ب��ه موجب این حکم به س��مت 
“سرپرست مدیریت اتکایی داخلی” منصوب 
می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال 

و با رعایت اصول اخالق حرفه ای و انسجام 
سازمانی در انجام امور محوله موفق و مؤید 
باشید.” سرپرست جدید مدیریت اتکایی بیمه 
ایران معین که دانش آموخته مهندسی صنایع 
و کارشناس��ی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

است، ۱5 سال در حوزه بیمه های اتکایی و 4 
سال در حوزه مدیریت برنامه ریزی و نوآوری 
سمت های متعددی بر عهده داشته که مدیر 
واحد برنامه ریزی بیم��ه رازی و رئیس اداره 
بیمه های اتکایی بیمه معلم از جمله آنهاست.

انتصاب جدید در بیمه اتکایی ایران معین

در عملیات کلنگ زنی احداث واحدهای مس��کونی شهر جدید گلبهار استان 
خراس��ان رضوی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نقش حمایتی 
بانک توس��عه تعاون تاکید ش��د. طی مراس��می با حضور وزیر تعاون، کار و 
رف��اه اجتم عی و جمعی از مدیران و مس��ئوالن اس��تانی، عملیات اجرایی 
ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان 
گلبهار خراسان رضوی آغاز شد. محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تع��اون در آیین آغاز عملیات اجرایی س��اخت واحدهای مس��کونی در قالب 
طرح نهضت ملی مس��کن در شهرستان گلبهار خراسان رضوی اظهار کرد: 
واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن توسط تعاونی ها و با همکاری 
و تسهیالت بانک توسعه تعاون در گلبهار ساخته می شود. وی از عزم جدی 
دولت مردمی س��یزدهم برای ساخت مسکن کارگری در قالب نهضت ملی 
مس��کن با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: 
امیدواریم تعاونی ها در سطح کشور بتوانند با کمک شبکه بانکی از جمله بانک 
توسعه تعاون، در کمترین زمان ممکن واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی 
مس��کن را تحویل متقاضیان دهند. شیخ حسینی خاطر نشان کرد: بانک ها 
نقش اصلی تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد را بر عهده دارند. سرپرست 
بانک توسعه تعاون ادامه داد: مطابق ردیف های ابالغی سهمیه ای و همچنین 
با اس��تفاده از منابع داخلی بانک، نقش موثری از س��وی این بانک در طرح 
نهضت ملی مسکن ایفا خواهد شد. محمد شیخ حسینی در دیدار با تعاونگران 
شهرستان نیشابور اظهار داشت: تعاونی های اصیل بر مبنای همکاری و ترویج 
در این شهرستان مشغول فعالیت بوده اند و زمینه های رشد فعالیت بر مبنای 

تعاون در نیشابور فراهم گردیده است. وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان 
بانک عامل دولت، در طرح های ملی و تسهیالت تکلیفی و بودجه ای دارای 
س��همیه است و از مهمترین برنامه ها افزایش سهم تعاونگران از تسهیالت 
یارانه دار اس��ت. شیخ حس��ینی تاکید کرد: با رویکرد بازاریابی مصارف ویژه 
تعاونی ها این هدف در نظر است تا تعاونگران با آماده سازی مستندات برای 
پیشبرد طرح ها سهم مناسبی از پرونده های مربوط به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی داشته باشند و در پرونده های معرفی شده از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این نگاه حمایتی به طور جدی وجود دارد. شیخ حسینی تصریح 
کرد: بانک توس��عه تعاون در اس��تان خراس��ان رضوی در سال جاری حدود 
۱۱5 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نموده است و پیش بینی می شود 

تسهیالت پرداختی استان از ۱5 هزار میلیارد ریال فراتر رود. وی یادآور شد: 
بانک توس��عه تعاون در ارائه خدمات اعتب��اری و تخصصی، اولویت ویژه ای 
برای تعاونی ها در نظر گرفته اس��ت، از جمله صدور اعتبار اسنادی با شرایط 
و تس��هیل بهتری برای تعاونگران قابل انجام است.  محمدشیخ حسینی در 
جمع روسای شعب استان خراسان رضوی اظهار داشت: مدیریت تسهیالت 
تکلیفی برای بهره مندی بیشتر تعاونی ها حائز اهمیت است و این تسهیالت 
باید در راستای پیشبرد عمل به ماموریت اصلی بانک باشد. سرپرست بانک 
توس��عه تعاون با تحلیل وضعیت سیستم مالی کشور گفت: ضروری است با 
مکانیزم های نوین و بکارگیری ابزارها و روش های مهندسی مالی، سهم بازار 
س��رمایه در تامین مالی اقتصاد کشور افزایش یابد و تعادل میان بازار پول و 
بازار س��رمایه به نحو مناسبی محقق شود. شیخ حسینی در ادامه با اشاره به 
وضعیت موجود راهکارهای رسیدن به اهداف واحدهای اجرایی شعب گفت: 
مدیریت مطالبات مهم ترین و اس��تراتژیک ترین اقدام عملیات بانکی می 
باشد که می تواند نقش موثری در ایجاد بهینه تراز منابع و مصارف ایفا نماید. 
وی در ادامه افزود: دومین اقدام مهم طراحی و ارائه محصول اس��ت و اوراق 
گام و صدور اعتبار اس��نادی و محصوالتی از این دس��ت ، به ش��رط اجرای 
صحیح، در مدیریت نقدینگی بانک نقش آفرین است. شیخ حسینی در ادامه 
با اشاره به زیرساخت های موجود در حوزه فناوری اطالعات گفت: زیرساخت 
های مناس��بی در حوزه فناوری اطالعات وجود دارد و در نظر است خدمات 
بانکداری الکترونیک به نحو مناس��بی گسترش یابد و گسترش تسهیالت 

برخط از مهمترین برنامه ها در این حوزه است.

حمایت بانک توسعه تعاون از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گلبهار

جوایز برندگان جشنواره قرض الحسنه نیک آفرین اهدا شد
برندگان قرعه کشی جوایز یک میلیارد ریالی جشنواره قرض الحسنه نیک آفرین 
بانک کارآفرین طی مراس��می جوایز خود را دریافت کردن��د. به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین، مراس��م اهدای جوایز نخستین جشنواره حساب های 
قرض الحسنه این بانک امروز چهاردهم آبان ماه با حضور دگتر احمد بهاروندی 
مدیرعامل، دکتر فرش��اد محمدپور عضو هیات مدیره و سهراب صادقی معاون 
مدیرعام��ل در امور بانکی و با حضور برندگان برگزیده دومین دوره جش��نواره 
قرض الحسنه نیک آفرین برگزار و برندگان هدایای خود را دریافت کردند.  در 
این مراسم احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، با اشاره به تکرار موضوع 
قرض الحسنه در قرآن و احادیث ائمه گفت: انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه 
غیر از مسایل مادی است که عمده ترین دلیل آن به فرهنگ ایرانی باز می گردد، 
زیست بوم و ادبیات رفتاری ما ایرانیان به گونه ای است که در امر خیر همیشه 
پیش قدم بوده ایم. وی گفت: در بانک کارآفرین در دو س��ال گذش��ته و با آغاز 

افتتاح حسابهای قرض الحسنه نیک آفرین متعهد شدیم که همه منابع قرض 
الحسنه صرف مصارف قرض الحسنه شود. مدیرعامل بانک کارآفرین، با اشاره 
به روال نرخ سود سپرده ها در دنیا تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته که 
از رشد اقتصادی بهتری برخوردار هستند نرخ سود سپرده ها بین ۱.5- 2 درصد 
تعیین می شود. حتی در برخی مواقع این نرخ ها به سمت صفر شدن پیش می 
رود که بانک مرکزی آنها با بازی با این نرخ تالش می کنند، س��پرده گذاران 
خود را حفظ کنند. بهاروندی با اش��اره به روال نرخ تورم در ایران تاکید کرد: با 
توجه به اینکه نرخ تورم باالست، سپرده گذاری در بخش قرض الحسنه صرفه 
اقتصادی ندارد. اما با توجه به اینکه همچنان فرهنگ قرض الحسنه بر اساس 
زیس��ت بوم و فرهنگ اصیل ایرانی ساری و جاری است، سپرده گذاری در این 
بخش همچنان انجام می شود، ما هم متعهد هستیم که منابع قرض الحسنه را 
صرف مصارف تسهیالتی قرض الحسنه کنیم.  در همین مراسم سهراب صادقی 

معاون مدیرعامل در امور بانکی ضمن ابراز خشنودی از حضور مشتریان برگزیده 
در این مراسم با تشریح اقدامات و برنامه های بانک در خصوص برگزاری دومین 
جشنواره قرض الحسنه نیک آفرین تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب در بانک 
کارآفرین احیای س��نت پسندیده و خیرخواهانه قرض الحسنه بود که با حمایت 
مدیران ارشد و تمامی همکاران به ویژه تالش همکاران در شعب محقق شد. وی 
افزود: هرچند بانک یک موسسه انتفاعی است و بر همین اساس باید به دنبال 
کارها و اقدامات پرمنفعت و پرسود باشد، اما به دلیل اینکه در فرهنگ و دین ما 
سنت نیکوی قرض الحسنه به شدت مورد تاکید است، صرف نظر از بحث هزینه 
فایده عمل به سنت پس��ندیده قرض الحسنه و کمک به نیازمندان مورد توجه 
است. زیرا اعتقاد بر این است که در اینجا بحث برد-برد است و قطعاً همکاران 
بانک از برکات امر خداپسندانه و خیرخواهانه قرض الحسنه منتفع خواهند شد و 

آثار معنوی آن را مشاهده خواهند کرد.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر 
م��اده 3 و ماده 13 آيين نامه قان��ون تعيين تکليف برابر رای ش��ماره 140160312005002640 مورخ 
1401.07.16هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقردرواحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رسمی بصورت سلسله ايادی از مالک رسمی آقای يارعلی مزيدی  
تصرف��ات مالکانه بالمعارض کالس��ه 1401114412005000018 تقاضای آق��ای محمد رحمت آبادی به 
شمارشناس��نامه 3967 کدملی2997136941  صادره از - کرمان فرزند س��يف اله در ششدانگ عرصه 
واعيان يک قطعه زمين که درآن احداث بنا شده به مساحت 130.20 متر مربع مفروض مجزا شده از پالک 
از 29- اصلی  واقع در علی آبادکتول – خيابان شهيد ايت - شقايق 20  بخش 6  حوزه ثبتی علی آباد کتول 

تائيد گرديد.
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در روزنامه محلی و کثيراالنتشار آگهی می شود از اين رو اشخاصی 
که نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع ذيصالح قضايی تقديم نمايد.م.الف 

137 :
تاريخ انتشار نوبت اول:1401.08.01
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401.08.17

محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک  علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر 
م��اده 3 و ماده 13 آيين نامه قان��ون تعيين تکليف برابر رای ش��ماره 140160312005002599 مورخ 
1401.07.10هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقردرواحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رس��می بصورت سلسله ايادی از مالک رسمی آقای ولی اله علی 
ابادی  تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1400114412005000520 تقاضای خانم ليلی خسروی کتولی 
به شمارشناس��نامه 1164 کدملی 2269334434  صادره از – علی اباد فرزند حس��ينعلی در شش��دانگ 
عرصه واعيان يک قطعه زمين که درآن احداث بنا شده به مساحت 81.86 متر مربع مفروض مجزا شده از 
پالک از 19- اصلی  واقع در علی آبادکتول – خيابان سی متری جنوبی - بعدازچهارراه بخش 6  حوزه ثبتی 
علی آباد کتول تائيد گرديد. مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در روزنامه محلی و کثيراالنتشار آگهی 
می شود از اين رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع ذيصالح 
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آگهی فقدان س��ند مالکيت آقای سيد علی اکبر حسنی متولی موقوفه حاج سيد اسماعيل حسنی به استناد 
4 برگ استش��هاد محلی که به امضا ش��هود و به گواهی دفترخانه ش��ماره 4 سمنان رسيده مدعی می باشد 
که اس��ناد ذيل مربوط به پالک 1702 واقع در بخش يک س��منان به علت اسباب کشی مفقود و درخواست 
صدور سند مالکيت المثنی به نام موقوفه حاج سيد اسماعيل حسنی به توليت آقای سيد علی اکبر حسنی را 
نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود اسناد مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س��ند مالکيت به اين اداره تس��ليم و رسيد دريافت نمايد تا 
مورد رسيدگی قرار گيرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسيدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل 
اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 1- 3 دانگ از 6 
دانگ مالکيت پالک ثبتی 1702 اصلی بخش يک به شماه ثبت 817 در صفحه 485 دفتر 8 نمره 13815 
به ش��ماره اس��کن 68290008 به توليت و تصدی ميرزا مهدی نقيب الدشراف فرزند حاج آقا داود 2- 3 
دان��گ از 6 دان��گ مالکيت پالک ثبتی 1702 اصلی بخش يک به ش��ماره ثبت 817 در صفحه 481 دفتر 8 

نمره 13683 به شماره اسکن 68290007 به نام سيد عبدالغنی عمادی فرزند مرحوم آقا محمد هادی
روانبخش قنبری رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
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 اصل اخالق دیگر خواهی است
اصل اخالق دیگر خواهی است و هر قدر این حس در انسان قوی تر 
باشد، می گویند اخالقی تر است تا به ایثار می رسد که برای دیگران از 
نیازهای خودش هم صرف نظر می کند. این اوج اخالق است. موضوع 
رابطه بین اخالق و سیاست از مباحث بسیار با اهمیت در اندیشه سیاسی 
و دینی است. علت انتخاب این موضوع نیز جهات ابهامی است که 
درباره این مسئله در بسیاری از گفت وگوها، بحث ها و نوشته ها وجود 
دارد و نه تنها در بین صاحب نظران غربی حتی در بین متفکران داخلی 
نیز نوع این ارتباط به درس��تی روش��ن نیست. گاهی در گفت وگوها 
از ضرورت کاری صحبت می ش��ود، اما کس��انی می گویند این یک 
موضوع اخالقی اس��ت و ربطی به سیاست ندارد؛ بنابراین وظیفه ای 
برای حاکمان و دست اندرکاران مدیریت کشور ایجاب نمی کند. گاهی 
رفتارهایی انجام می گیرد که وقتی انسان با ذوق اسالمی -دینی به 
آن ها نگاه می کند، آن ها را نمی پسندد، اما اگر اعتراض بشود، چنین 
پاسخ می دهند که مصالح سیاسی اقتضای این رفتار را داشته است. 
اگر این موضوع را پی گیری کنیم می بینیم این مسئله تازه ای نیست و 
در محافل علمی و آکادمیک دنیا مباحث بسیار جدی دراین باره مطرح 
اس��ت و از دورانی که اندیش��ه ورزی بشر شکل منظمی پیدا کرده و 
مکاتبی پدید آمده است، کمابیش این مسائل مطرح بوده است. آن چه 
پیش رو دارید بخش دوم سخنان آیت اهلل مصباح یزدی در دفتر مقام 
معظم رهبری در این خصوص است: موضوع بحث ما رابطه اخالق 
با سیاست بود. در مطلب گذشته گفتیم در این مسئله نه تنها بین افراد 
عادی، ابهام ها یا اختالف سلیقه هایی وجود دارد، بلکه صاحب نظران و 
متخصصان نیز در این باره اختالف نظرهای ریشه ای با یکدیگر دارند، 
و برای این که فرق نظریه اسالم با نظریه های دیگر را بررسی کنیم، 

باید یک نگاه اجمالی به آن نظرها و آرا داشته باشیم.
گرایشاول؛جداییاخالقوسیاست ���

مهم ترین نظریاتی که در این زمینه ابراز ش��ده، در س��ه گروه قابل 
دس��ته بندی اس��ت؛ یک گروه می گویند: اصواًل اخالق و سیاست، 
هم از نظر مفه��وم و هم از نظر مورد، تباین دارند و اخالق در حوزه 
خاصی از زندگی انس��ان مطرح می شود که ربطی به سیاست ندارد 
و سیاس��ت در حوزه دیگری مطرح می ش��ود که آن جا جای اخالق 
نیست. این گروه به این وسیله خواسته اند خودشان را از تزاحمی که 
بین رفتارها در زمینه اخالق و ِاعمال سیاست، حاکمیت و تدبیر امور 
جامعه می شود، راحت کنند. گفته اند: موضوع سیاست، مسائلی است 
که با حاکمیت ارتباط دارد ولی اخالق مربوط به مس��ائل شخصی و 
فردی اس��ت. این گروه برای اثب��ات این ادعا چنین می گویند: همه 
ما هم در خودمان این مس��ئله را می یابیم و ه��م آثارش را در همه 
انس��ان های دیگر می بینیم که در وجود ما دو نوع گرایش اس��ت. از 
یک س��و عواطفی انسانی داریم؛ مثاًل وقتی می بینیم کسی محروم، 
مریض یا بیمار اس��ت یا به او ظلم ش��ده، ناراحت می شویم و دلمان 
می خواهد به او کمک کنیم. این گرایش در درون همه انسان ها وجود 
دارد؛ اگرچه شدت و ضعف دارد ولی نمی توان انسانی فطری یافت که 
نسبت به دیگران بی تفاوت باشد. این یک دسته از گرایش های باطنی 
ماس��ت که ما را به رفتارهای خاصی وادار می کند؛ اما دسته دیگری 
از گرایش ه��ای درونی نیز در وجود ماس��ت که باز همه ما کمابیش 

آن ه��ا را درک می کنی��م و آن خودخواهی، برتری طلبی و چیزهایی 
از این قبیل اس��ت. حتی بچه ها از همان اوایل بچگی شان هر کدام 
می خواهند به دیگری زور بگویند و اگر غذا به اندازه یک نفر باشد و 
این ها دو نفر باشند، دعوایشان می شود و هرکدام می گویند من باید 
آن را بخورم. وقتی بزرگ تر می شوند این گرایش ها به مسائل اجتماعی 
می رسد که منازعات شدیدی بر سر منافع فردی پیدا می شود و گاهی 
به کشت وکش��تار و جنگ ها می کشد. نمونه بارز این گرایش ادعای 
فرعون است که می گفت: انا ربکم االعلی؛ من از همه برترم و همه 
باید مطیع من باشند. دیگران درست است که این سخن را بر زبان 
نمی آورند ولی در درونش��ان چنین گرایش هایی هست. بنابراین در 
باطن هر فرد دو نوع گرایش است؛ گرایش خودخواهی، خود محوری 
و برتری جویی، و گرای��ش دیگر خواهی. اصل اخالق دیگر خواهی 
است و هر قدر این حس در انسان قوی تر باشد، می گویند اخالقی تر 
اس��ت تا به ایثار می رس��د که برای دیگران از نیازهای خودش هم 
صرف نظر می کند. این اوج اخالق اس��ت؛ خودش گرسنه می ماند تا 
دیگری سیر شود، بلکه خودش را به کشتن می دهد تا دیگری سالم 
بماند. اما کس��ان دیگری هم هستند که همیشه به فکر خودشان اند 
و ابایی ندارند که برای رسیدن به منافع شان صدها نفر کشته شوند. 
چنین کس��انی اگر در ظاهر هم چیزی درباره اخالق و این مس��ائل 
بگوین��د، برای فری��ب کاری و گول زدن دیگران اس��ت. از آن جا که 
این گرایش به جایی می رس��د که به انسان های دیگر ضربه می زند، 
قابل تحمل نیس��ت و باید کسان دیگری دخالت کنند و جلوی این 
خودخواهی های افراطی را بگیرند، و برای این که کمابیش همه مردم 
بتوانند از زندگی خوبی بهره مند شوند، مقرراتی را وضع و اجرا کنند؛ 
این می شود سیاست. سیاست یعنی مدیریت جامعه. این رویکرد نتیجه 
می گیرد که بنابراین ما دو حوزه فعالیت در بین انسان ها داریم؛ یکی 
حوزه اخالق است و یکی حوزه سیاست. این دو ربطی هم به ندارد. در 
اخالق باید همیشه فکر این باشیم که یه دیگران خدمت کنیم، ولی 
در سیاست باید به فکر این باشیم که جامعه را مدیریت کنیم و جلوی 
ظلم ها و فسادها و برتری جویی های افراطی را بگیریم. باالترین دلیل 
برای حکومت تأمین امنیت اس��ت. بای��د در مقابل دزدها، غارتگران 
و خیان��ت کاران، امنی��ت را تأمین کرد و همیش��ه چنین خیانت ها و 
تجاوزهایی در جامعه وجود دارد. باید کسانی باشند که جلوی این ها 
را بگیرند و این می شود سیاست. در مقابل کسانی که هجوم آورده اند 
و می خواهند اموال دیگران را غارت کنند، نفوس شان را از بین ببرند، 

و بی گناهان را بکش��ند، نمی توان ایستاد و نصیحت کرد، بلکه باید 
رفتاری متناسب با آن ها داشت و با همان زبانی با آن ها صحبت کرد 
که می فهمند. آن ها زبان زور را می فهمند. باید انسان در مقابل آن ها 
قدرت داشته باشد تا بتواند جلوی فساد آن ها را بگیرد. قوام سیاست 
به قدرت است. اصاًل حقیقت سیاست کسب قدرت است و سیاست 
بی قدرت معنی ندارد. کسی که می خواهد حاکمیت جامعه را برعهده 
داشته باشد، باید قدرت داشته باشد و قدرت از راه اخالق، نصیحت و 
دیگر خواهی پیدا نمی شود. از اینجا به این نکته می رسند که کسب 
ق��درت راه های خاصی دارد، یا بدنی اس��ت، یا علمی و تکنولوژیک 
اس��ت و یا قدرت هایی اس��ت که از راه فریبکاری و مکر و حیله پیدا 
می شود. مجموعه این سه قدرت زمینه را فراهم می کند که کسانی 
بتوانند جامعه را مدیریت کنند. بنابراین حوزه سیاست جای دستورات 
اخالقی نیست. این جا باید گفت: برو قدرت پیدا کن! اما قدرت بدنی 
کافی نیس��ت. باید ق��درت علمی و صنعتی پیدا کرد و س��الح های 
مختلف اختراع کرد و ساخت. بعد هم در مقابل کسانی که می خواهند 
نقشه هایی علیه دیگران بکشند، باید نقشه کشید و فریب شان داد. این 
بهترین راه اس��ت زیرا کمک می کند که افراد کمتری کشته شوند. 
این ها با اخالق نمی س��ازد و بنابراین بین اخالق و سیاست رابطه ای 
وجود ندارد. اصاًل این دو با هم اشتراک ندارند تا بگوییم چه رابطه ای 
بین آن هاست. بله ممکن است کسی که در مسند قدرت قرار گرفته 
اس��ت در زندگی شخصی اش صفات خوبی داشته باشد و دیگرخواه 
باش��د، به دیگران کمک کند، از مال شخصی اش به آن ها بدهد و با 
زیردستان مهربانی کند، اما این ها مسائل حوزه سیاست نیست. حوزه 
سیاست جای اعمال قدرت است و دیگر جای اخالق نیست. اخالق 

دیگر خواهی است، اما سیاست محدود کردن دیگران است.
ماکیاولیسردمدارنظریهجداییاخالقازسیاست ���

این استدالل صاحب نظرانی است که مدعی جدایی اخالق از سیاست 
هستند. معروف ترین آن ها آقای ماکیاولی فیلسوف معروف ایتالیایی 
است. این جمله که »هدف وسیله را توجیه می کند« از کلمات قصار 
ایش��ان است که می گوید: حاکم باید از هر وسیله ای استفاده کند. او 
بای��د جامعه را آرام کند و جلوی دزدها را بگیرد حتی اگر آن ها را دار 
بزند یا بسوزاند. وظیفه ای که حاکم به عهده گرفته است تأمین امنیت 
جامعه و مدیریت جامعه اس��ت. این هدف همه رفتارهایش را توجیه 
می کند، ولی اگر بخواهد مس��ائل اخالقی را رعایت بکند نمی تواند 
جلوی ظلم ها، ناامنی ها و فس��ادها را بگیرد. باید دستش باز باشد و 
برای جلوگیری از آن ها هر کاری صالح دانس��ت بکند. البته از این 
نوع افکار در بس��یاری از افراد یافت می شود و حتی در همین کشور 
هم نمونه هایی از آن را می توانید پیدا کنید. امروز نمونه روش��ن این 
نظر که در عالم کم نظیر است منطق آمریکایی هاست. می گویند ما 
اهدافی داریم که باید به آن ها برسیم. هدف ما تشکیل جامعه واحد 
مدنی اس��ت و همه عالم باید یک جامعه بشوند و همین طوری که 
ما می گوئیم زندگی کنند؛ البته این روپوشی برای قضیه است. اصل 
قضیه این است که همه قدرت ها در چنگ ما جمع شوند و ما بتوانیم 
بر همه تسلط داشته باشیم. از این رو هرجا کسی با آن ها مخالف باشد 

تروریست می شود. فرمایش امام نسبت به کارتر را ببینید! 

آیا مصالح اخالقی مقدم است یا مصالح سیاسی؟
انرژی
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بين الملل

انتخابات کنگره آمریکا؛ همه چیز به مویی بند است!
آمریکا امروز )سه ش��نبه( مصادف با هش��تم نوامبر با انتخابات سرنوشت ساز دو مجلس کنگره روبروست؛ سنا 
و مجلس نمایندگان. در این انتخابات که عنوان »میان دوره ای« به آن اطالق می ش��ود و زمان آن دو س��ال 
پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری اس��ت، یک سوم کرسی های س��نا و تمام کرسی های مجلس نمایندگان 
به رأی گذاش��ته می ش��وند. انتخابات میان دوره ای امس��ال هم از آن رو اهمیت ویژه ای پیدا کرده که برتری 
کنونی دموکرات ها بر کنگره به مویی بند اس��ت و با از دس��ت رفتن محتمل این اکثریت ش��کننده، برنامه 
سیاسی باقیمانده رئیس جمهور دموکرات آمریکا در معرض خطر قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
جمهوری خواهان آمریکایی شانس زیادی برای به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان ایاالت متحده دارند، 
در حالی که امید بیش��تر دموکرات ها به حفظ اکثریت در سناس��ت. از دست رفتن کنترل مجلس نمایندگان و 
تش��کیل یک مجلس جمهوری خواه، برای منحرف کردن اکثر قوانینی که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
و دموکرات های همکارش می خواهند وضع کنند، کافی اس��ت و احتمااًل موجی از تحقیقات جدید کنگره در 
مورد دولت بایدن را به جریان بیندازد. در روز سه ش��نبه، تمام 435 کرس��ی مجلس نمایندگان ایاالت متحده، 
35 کرس��ی از مجموع ۱00 کرس��ی سنا و 36 کرس��ی فرمانداری ایاالت متحده از مجموع 54 فرمانداری به 
رأی گذاشته می شوند. انتظار می رود ده ها مورد از رقابت ها در سراسر ایاالت متحده بسیار نزدیک پیش بروند. 
همچنین کارشناس��ان می گویند که ممکن است مشخص ش��دن اینکه کدام حزب در نهایت کنترل کنگره 
آمریکا را به دست می گیرد، تا یک ماه به طول انجامد. معمواًل اولین نتایج از رای های پستی به دست می آید 
که غالباً به نفع دموکرات هاست. برخی ایالت ها هم شمارش رأی حضوری را اولویت قرار می دهند که معمواًل 
ب��ه نفع جمهوری خواهان تمام می ش��ود. این احتمال وجود دارد که موج گس��ترده حمایت جمهوری خواهان 
موجب ش��ود تا س��اعاتی پس از بسته شدن شعب اخذ رأی، اعالم پیروزی صورت بگیرد. اما با توجه به اینکه 
انتظار می رود ده ها رقابت ش��انه به شانه پیش رود و در ایالت های کلیدی مانند پنسیلوانیا شمارش برگه های 
رأی روزها طول بکش��د، کارشناس��ان می گویند احتمال زیادی وجود دارد که آمریکایی ها در ش��ب انتخابات 
بدون اینکه بدانند چه طرفی پیروز ش��ده اس��ت، به خواب بروند. در آمریکا حزبی که در قدرت است، معمواًل 
کرسی های مجلس نمایندگان را در اولین دوره چهار ساله یک رئیس جمهوری جدید از دست می دهد. حزب 
دموکرات باراک اوباما، رئیس جمهوری پیش��ین آمریکا در اولین دوره ریاس��ت جمهوری اش در انتخابات سال 
20۱0، تعداد ویرانگر 63 کرسی را از دست داد. در سال 20۱8، دو سال پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
حزب جمهوری خواه 4۱ کرس��ی مجلس نمایندگان را واگذار کرد. در هر دو مورد، کنترل این مجلس وارونه 
شد. در انتخابات امسال، جمهوری خواهان تنها به کسب پنج کرسی در رأی گیری 8 نوامبر نیاز دارند تا اکثریت 
این مجلس 435 عضوی را به دست آورند. در حال حاضر جمهوری خواهان 2۱3 کرسی و دموکرات ها 22۱ 
کرسی دارند. دورنمای آنها برای کسب این کرسی ها، از طریق دستکاری حوزه بندی انتخابات افزایش یافته 
است؛ رویه ای که در آن یک حزب با دستکاری خطوط حوزه بندی کنگره، اقدام به تثبیت قدرت خود در طول 
فرآیند تقس��یم مجددی می کن��د که هر یک دهه یک بار صورت می گیرد. جمهوری خواهان این نقش��ه های 
جدید خوشایند را از طریق مجالس ایالتی تحت کنترل خودشان، از جمله در تگزاس و فلوریدا به کار گرفتند؛ 
این در حالیس��ت که نقش��ه تهاجمی دموکرات ها در نیویورک با حکم دیوان عالی این ایالت باطل اعالم شد. 
براساس نظر تحلیلگران برجسته انتخاباتی، در انتخابات فردا کمتر از 35 رقابت در مجلس نمایندگان آمریکا 
ی��ک چالش واقعی تلقی می ش��ود. دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا که از تس��لط جمهوری خواهان 
بیمناک هس��تند، برای خروج سریع تالش داشتند. 3۱ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان اعالم کردند که 
بازنشسته می شوند یا به دنبال پست دیگری هستند و این بیشترین تعداد از سال ۱992 برای این حزب است. 
جمهوری خواهان باید تنها یک کرسی به دست آورند تا کنترل سنای ایاالت متحده را در دست بگیرند. در حال 
حاضر این مجلس کنگره 50-50 بین دموکرات ها و جمهوری خواهان تقس��یم شده و کاماال هریس، معاون 
رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رئیس سنا، رأی تعیین کننده دارد و ورق را به نفع دموکرات ها بر می گرداند. 
اما نامزدهای دموکرات در آریزونا، جورجیا و نوادا ممکن اس��ت به این حزب کمک کنند تا این کرس��ی ها را 
حفظ کند، در حالی که جمهوری خواهان ممکن است کرسی های خود را در پنسیلوانیا و ویسکانسین، دو ایالتی 
که در انتخابات 2020 به بایدن در مقابل دونالد ترامپ رأی داده بودند، واگذار کنند. از سوی دیگر، یک موج 
جمهوری خواهان ممکن است منجر به این شود که همه آن کرسی ها در کنار کلرادو و نیوهمپشایر به سمت 
آن حزب بروند. در حالی که بایدن در رأی گیری فردا کاره ای نیس��ت، انتخابات میان دوره ای اغلب به عنوان 
یک همه پرس��ی در مورد رئیس جمهوری آمریکا عمل می کند. محبوبیت بایدن در طول تابستان پس از یک 
سری پیروزی در سیاستگذاری و برخی اخبار از اقتصاد بهبودیافته اندکی افزایش یافت، اما وضعیت محبوبیت 

او در میان مردم آمریکا همچنان در وضعیت نامناسبی است.

خون آزمایشگاهی برای نخستین بار به 
افراد تزریق شد!

برای نخستین بار بیماران انسانی سلول های خونی 
تزریق��ی دریافت کردند که از س��لول های بنیادی 
کشت شده در آزمایشگاه تولید شده بودند. به گزارش 
نیواطلس، چنین فرایندی می تواند فرایند انتقال خون 
را دگرگون کند و در همین راستا یک آزمایش بالینی 
برای مشخص شدن ایمنی آن در حال انجام است. 
اه��دای خون به نجات جان انس��ان ها به خصوص 
افراد مبتال به اختالالتی مانند آنمی کمک می کند 
اما تقاضا برای آن بس��یار بیش��تر از ذخایر اس��ت و 
تطبیق گروه خونی یک چالش دیگر اس��ت که به 
طور معمول س��بب می شود بیماران نتوانند به خون 
اهدا شده، دسترسی یابند. در این میان یک جایگزین 
جال��ب برای کمبود خ��ون تولید انبوه س��لول های 
خونی در آزمایش��گاه هاست. این سلول را می توان 
طوری تنظیم کرد تا گروه خونی مورد نیاز را داشته 
باشند. محققان دهه ها برای دستیابی به این هدف 
تحقیقاتی انجام داده اند. اکنون نیز برای نخس��تین 
بار خون تولید شده در آزمایشگاه به بیماران انسانی 
تزریق شده است. این تکنیک با دریافت خون از اهدا 
کننده آغاز می ش��ود. ام��ا در این فرایند محققان به 
جای گلبول های قرمز به دنبال جدا کردن سلول های 

بنیادی خون هستند. 

تمرين تيم ملی فوتبال عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای هفتم )211(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
ُت بَِحْم��ِل َما َحَدَث َعلَيَّ َهّمًا  الرحمن الرحیم َو اْمَتَأْ
و از تحّم��ل آنچه برای من پی��ش 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 نخواس��ته است. در س��وره مبارکه بقره آیه 286 
آمده است: 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 گوین��د:[ پروردگارا! 
اگر فراموش کردیم یا مرتکب اش��تباه ش��دیم، ما را 
مؤاخذه مک��ن. پروردگارا! تکالیف س��نگینی برعهده 
م��ا مگذار، چنان که بر عهده کس��انی که پیش از ما 

بودند گذاش��تی. پ��روردگارا! و آنچه را ب��ه آن تاب و 
توان نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ 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. 

سه    شنبه 17 آبان 1401  13 ربيع الثانی 1444  8 نوامبر   2022   شماره 3692

هيئت تحريريه
 سرد  بير: حسام الد  ين حيد  ری  اقتصاد   کالن: ميثم ترکيان  اقتصاد   خرد  : سيد   علی حسينی جامعه: محمود رضا زارع

  انرژی: امير مهد  ی نعمتی صفحه آرايی: مهد  ی صالحی طاهری
info.asreiranian@gmail.com :تلفن: 66922348- 66922966    ايميل

فاکس: 66922966      پيام کوتاه: 888  711  3000  

سازمان آگهی ها
مد  ير سازمان آگهی ها: مريم کاظمی     تلفن: 66435765 � 66923005   فاکس: 66431022

آد  رس د  فتر روزنامه و سازمان آگهی ها: ستارخان، بين توحيد    و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالک 57، طبقه سوم شرقي
مد  ير سازمان  شهرستانها: وحيد   ملک   تلفن: 02166917312 � 021665562801  فاکس: 02166126139

آد  رس: خيابان انقالب خيابان جمالزاد  ه شمالی، نرسيد  ه به خيابان نصرت، پالک 275، طبقه پنجم واحد   17
vahidmalek282@yahoo.com :ايميل سازمان شهرستان ها

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين، تلفن: 66791369

تجربه یک دودس��تگی تاریخی اس��ت که با نتایج 
انتخابات اخیر کنس��ت )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
فاش ش��د. به گزارش سایت المیادین، رهبران رژیم 
صهیونیستی این روزها از وجود دو دستگی داخل این 
رژیم صحبت می کنند که پس از برگزاری انتخابات 
پارلمانی اخیر بیش��تر نمایان ش��ده است. در همین 
راستا، اس��حاق هرتزوگ، رئیس  رژیم صهیونیستی 
در سخنرانی به مناس��بت بیست و هفتمین سالگرد 
کشته شدن اس��حاق رابین، نخست وزیر اسبق این 
رژیم گفت: »وضعیت پیچیده سیاس��ی در اسرائیل 
ما را با چالش��ی تاریخی مواجه می کند«. وی افزود: 
نتایج انتخابات نش��ان داد که ما دودسته شده ایم و 
مسئولیت از این پس بر عهده همه بازیگران سیاسی 
اس��ت مخصوصًا کسانی که قدرت سیاسی بیشتری 
دارند. یائیر الپید، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
هم گفت: »اس��رائیل پس از گذش��ت تنها چند روز 
از انتخابات پارلمانی، همچنان دودس��ته و عصبانی 
است.« وی تاکید کرد، »ما باید تصمیم بگیریم که 
اس��راییل به کجا می رود، ما به نقطه بی بازگش��ت 
نزدیک شده ایم، اما هنوز هم می توانیم تغییر جهت 
دهیم«. در انتخابات پارلمانی اخیر در اراضی اشغالی 
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
سابق ژیم صهیونیستی، با کسب 64 کرسی، اکثریت 
را به دس��ت آورد و ائتالف دولت فعلی به نخس��ت 
وزیری الپید 5۱ کرس��ی را تصاحب کرد. همچنین 
پیش��تر آویگدور کهالنی، وزیر سابق امنیت داخلی 
رژی��م صهیونیس��تی تاکید کرده بود: از سرنوش��ت 
»اس��رائیل« پس از یک نسل بیم دارد و مشکالت 
داخل��ی آن را نابود خواهد کرد. برخی رس��انه های 
اسرائیلی نیز فاش کردند، طبق نتایج نظرسنجی که 
ائتالف جنبش های جوانان رژیم صهیونیستی انجام 
داده، یک س��وم جوانان اسرائیلی باور ندارند که این 
رژیم 25 سال دیگر وجود داشته باشد و نمی خواهند 
در ارتش استخدام ش��وند. داده هایی که برای رژیم 
صهیونیس��تی »خطرن��اک و دلخ��راش« هس��تند. 
همچنین یک نظرس��نجی دیگر نش��ان می دهد که 
درصد زیادی از اسرائیلی ها به آینده خود خوش بین 
نیستند و چالش هایی که آنها را نگران می کند بسیار 
زیاد است و شکاف اجتماعی در داخل رژیم در رأس 
این نگرانی ها قرار دارد. وبس��ایت ش��بکه ۱2 رژیم 
صهیونیستی هم پیشتر جزئیات گفت وگوی پنج تن 
از روسای ستاد ارتش اسرائیل را منتشر کرده بود که 
در آن به اتفاق آرا توافق کردند که ضعف انس��جام 

داخلی تهدیدی وجودی برای »اسرائیل« است.

رسانه های صهیونیستی:

  یک سوم جوانان
 معتقدند اسرائیل ۲۵ سال 

وزارت دفاع با رونمایی از نس��ل جدید موش��ک پدافن��دی صیاد با نام بعد وجود ندارد
صی��اد 4B برد س��امانه باور 3۷3 را به بی��ش از 300 کیلومتر ارتقا داد. 
صبح یکش��نبه ۱5 آبان بود که خبری در رسانه ها منتشر شد. خبر این 
 4B بود؛ نس��ل جدید از موشک های پدافندی خانواده صیاد با نام صیاد
رونمایی ش��د. با این رونمایی، س��امانه باور 3۷3 نیز که از این موشک 
استفاده می کند یک ارتقای برد ۱00 کیلومتری را تجربه کرد. رونمایی 
از این دس��تاورد موش��کی � پدافن��دی اهمیت بس��یاری دارد. چرا که 
کش��ورمان با دستیابی به این دس��تاورد نه تنها می تواند چتر دفاعی را 
گسترش بدهد بلکه به دشمن اجازه نمی دهد تا با عملیاتی روانی بتواند 

تبیلغات خود را به پیش ببرد.
رفت؟ چراایرانبهسویساختباور���3۷3

دوران جن��گ تحمیلی ب��ود؛ جنگنده های بعثی به ط��ور مداوم بر فراز 
مناطق حساس نظامی و خانه های مردم به پرواز در می آمدند. ایران اما، 
سامانه  پدافندی در اختیار نداشت تا از آن طریق بتواند با این جنگنده ها 
مقابله کند و تامکت ها تنها مهره پدافندی کشورمان در مقابله با بعثی ها 
بودند. س��امانه های هاوک و راپیر نیز مش��غول دفاع از آس��مان ایران 
اس��المی بودند. اما، آن طور که باید و شاید امکان دفع حمالت هوایی 
بعثی ها را نداش��تند. به ویژه اینکه دشمن توانسته بود در اواسط جنگ 
نی��ز به جنگنده های برد بلند میگ 25 دسترس��ی پیدا کند. البته بعدها 
در دوران جنگ تحمیلی متخصصان دفاعی توانس��تند طی پروژه ها و 
ابتکارات مختلف با همین س��امانه های در دسترس، چند جنگنده بعثی 
را منهدم کنند. با وجود این موفقیت ها جمهوری اسالمی ایران هنوز به 
سامانه برد بلند پدافندی نیاز داشت تا بتواند دستان متجاوز به کشورمان 
را قطع کند. متخصصان طی س��ال های پس از جنگ تحمیلی کار بر 
روی سامانه های مختلف مانند ارتقای سامانه های هاوک با نام مرصاد 
را پی��ش گرفته و عملیاتی کردند. حتی هوافضای س��پاه نیز توانس��ت 
س��امانه های پدافندی مانند طبس و سوم خرداد را در کنار موشک های 
بالس��تیک طراحی و تولید کند. سامانه های پدافند تولید شده هر کدام 
نقش و کاربرد مهمی دارند اما، ایران هنوز سامانه برد بلند در اختیار ندارد 
و باید به فکر ساخت سامانه های برد بلند باشد. ساخت چنین سامانه ای 
نیاز به دانش پیش��رفته دارد که با توجه به تحریم های س��نگین ایران 
سخت به نظر می رس��ید. اینجا بود که مسئوالن دفاعی ایران به علت 
 S300 روابط خوب کش��ورمان با روسیه به سراغ خرید سامانه معروف
رفتند. قراردادهای این سامانه منعقد و نهایی شد. قرار بود که سامانه به 
ایران تحویل شود ولی به علت شیطنت های رژیم تروریستی آمریکا و 
برخی ابرقدرت ها و فشارهای رژیم منحوس صهیونیستی این سامانه به 
ما واگذار نشد حتی به مرحله ای رسید که گفته شد قرارداد آن هم باید 
ملغی شود. البته با پیگیری های بین المللی در آن زمان، این سامانه پس 

از ۱0 سال در اختیار کشورمان قرار گرفت.
نخستینجرقههایساختباور���3۷3

متخصصان پدافندی کش��ورمان در س��ال ۱389 با تشکیل گروهی از 
نخب��گان این حوزه، مطالع��ه و تحقیق و جم��ع آوری اطالعات برای 
طراحی یک س��امانه موش��کی برد بلن��د پدافندی را آغ��از کردند. در 
این راس��تا، با دس��تور فرمانده وقت قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
)ص( دفتر مس��تقل پروژه های خاص که یک س��اختار غیر سازمانی و 
مخصوص به این نوع از مطالعات بود، با پنج کمیته رادار، فرماندهی و 

کنترل، موش��ک و تجهیزات زمینی، ارتباطات و فاوا و کمیته سامانه و 
سالح ش��کل گرفت. دفتر مستقل طراحی توانست کار طراحی سامانه 
بوم��ی پدافندی برد بلند را طراحی و با توجه به بیانات فرمانده کل قوا 
نام باور را برای آن انتخاب کرد. متخصصان پدافندی برای طراحی این 
سامانه تنها نبودند و برای تحقق آن با ۱0 دانشگاه مطرح کشور و ۱00 
شرکت دانش بنیان همکاری می کردند. این پروژه در ابتدا با نام باور � 
۱ آغاز ش��د و فعالیت های مربوط به آن تا سال ۱392 ادامه پیدا کرد و 
در این سال پروژه باور به وزارت دفاع واگذار شد. پس از واگذاری پروژه 
باور به وزارت دفاع، جلسات متعدد و کارهای سنگین علمی و مشترک 
بین نی��روی پدافند هوایی ارتش و وزارت دفاع آغاز ش��د. فعالیت های 
تحقیقاتی این پروژه تا سال ۱39۷ ادامه پیدا کرد و باالخره در ۱8 بهمن 
ماه همان سال، نخستین تس��ت هدف زنی آن در برد ۱20 کیلومتر در 
میدان تیر سمنان انجام شد. امیر سرتیپ ثقفی فر معاون طرح و برنامه 
نیروی پدافند هوایی ارتش درباره سامانه باور 3۷3 گفت: ایران با ساخت 
این سیستم سالح، موفق شد تا تجربه بسیار خوبی را در مدت ده سال 
به دست آورد. البته باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که کشور های 
پیش��رفته دنیا این مسیر را طی ۷0 سال طی کردند و ما طی یک دهه 

فناوری، دانش و تجربه خوبی را در این مسیر به دست آوردیم.
کیلومتری اولینهدفزنیدر12۰و���152

س��امانه باور 3۷3 پس از شلیک و هدف زنی موفق در ۱8 بهمن ۱39۷ 
توانست خود را اثبات کند. حاال وقت رونمایی است، صبح پنجشنبه 3۱ 
مرداد ۱398 روز موعود پدافندی ها است و این روز معنای ویژه ای برای 
آن ها دارد. حس��ن روحانی رئیس جمهور وقت کشورمان به همراه امیر 
حاتمی وزیر دفاع و امیر صباحی فرد به طور رسمی از سامانه باور 3۷3 
رونمایی کرد. این پایان کار نیست و متخصصان دفاعی مشغول به کار 
هستند. ۱2 تیر سال ۱399 است، یک سال و نیم از اولین شلیک موفق 
و هدف زنی باور گذشته است. دوباره به سمنان می رویم، این بار شلیک 
موفق این سامانه در فاصله ۱50 کیلومتری انجام شد و همه را دلگرم تر 
کرد. س��امانه باور 3۷3 چند ماه پس از این شلیک در یک رزمایش نیز 
ش��رکت و توانس��ت یک هدف را در یک سناریوی سخت عملیاتی در 
فاصله ۱52 کیلومتر منهدم کند. کار س��امانه به جاهای خوبی رسیده. 
اما، آیا این فاصله برای پدافند هوایی کافی اس��ت؟ فرماندهان که ناظر 
همه این مراحل هستند، هنوز برد سامانه را کافی نمی دانند و به دنبال 
بردهای بیشتر هستند. متخصصان دفاعی مجدداً گرد هم جمع شده و 
مقرر کردند تا افزایش برد این س��امانه به باالی 300 کیلومتر که نیاز 
جدی کش��ور است، تحقق پیدا کند. امیر س��رتیپ صباحی فرد فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش در گفت وگو با خبرنگار سیاسی فارس، درباره 
مدت زمان دس��تیابی به برد بیش از 300 کیلومتری گفت: ما توانستیم 
ط��ی یک کار فوق الع��اده در مدت زمان ۱6 ماه ب��رد ۱50 کیلومتری 
سامانه باور 3۷3 را به بیش از 300 کیلومتر ارتقاء بدهیم. وی افزود: پس 
از شلیک های موفق تا برد ۱50 کیلومتر، جلسات متعددی برگزار کردیم 
و تصمیم براین ش��د تا با توجه به گسترش تهدیدات برد این سامانه را 
به دو برابر افزایش بدهیم. در این راستا، همان تیم متخصصان باور وارد 
یک کار علمی ش��ده و طی یک کار سنگین و شبانه روزی علمی میان 
وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی ارتش، برد این س��امانه را به باالی 

300 کیلومتر ارتقاء دادند.

ازچهبخشهاییتشکیلشدهاست؟ باور���3۷3
س��امانه باور 3۷3 از چند بخش اصلی شامل؛ مرکز فرماندهی و کنترل 
آتش، رادار ردگیر اهداف، رادار کش��ف و شناسایی اهداف و پرتابگرها. 
همچنین، یک گردان از س��امانه باور 3۷3 نیز ش��امل؛ یک رادار معراج 
4، یک رادار کاش��ف، یک رادار ردگیری، 6 آتش��بار دوتایی، یک پست 
 4B فرماندهی وِ یک دس��تگاه ژنراتور. موش��ک های صی��اد 2، 3، 4 و
موش��ک های مورد استفاده در این سامانه هس��تند و می توانند اهداف 
مش��خص شده را در ارتفاع 32 کیلومتری و برد 306 کیلومتری منهدم 
کنند. رادار کنترل آتش آرایه فازی معراج چشمان باور 3۷3 برای هدایت 
موش��ک های این سامانه به سوی اهداف اس��ت. رادار  بهینه شده این 
سامانه می تواند همزمان 300 هدف را در فاصله بیش از 450 کیلومتری 
کشف کرده و برد رادار ردگیری این سامانه به 405 کیلومتر ارتقاء یافته 
است. همچنین، برد رادار درگیری این سامانه نیز به 400 کیلومتر ارتقاء 
پیدا کرده اس��ت. مزیت س��امانه باور 3۷3 نسبت به نمونه های خارجی 
خود این اس��ت که قادر به رهگیری ۱00 هدف در برد 405 کیلومتری 
است. در حالی که S300 تنها قادر به رهگیری ۱2 هدف در برد کم تر از 
200 کیلومتر بوده و سامانه S400 نیز قادر به رهگیری 36 هدف است. 
دیگر ویژگی این س��امانه ق��درت هدف گیری 9 هدف به طور همزمان 
اس��ت. اما، S300 و PATRIOT به ترتیب قادر به هدف گیری 6 و 
یک هدف هس��تند. نکته دیگر در توانایی این سامانه که می توان ذکر 
کرد این اس��ت که این سیس��تم می تواند با انواع موش��ک های کروز و 
بالگردها نیز به طور مؤثر مقابله کند. این سامانه همچنین قادر است تا 
در محیط های آلوده به مواد شیمیایی، تشعشات رادیواکتیو و محیط های 
آلوده به مواد میکروبی فعالیت کند. دیگر قابلیت سامانه ارتقاءیافته باور 
3۷3 توانایی اتصال به شبکه، دریافت اطالعات و پرداخت اطالعات در 
شبکه است. یکی دیگر از ویژگی های مهم سامانه باور 3۷3 برخورداری 
از سیستم کنترل بردار رانش )TVC( است. موشک های صیاد از این 
طریق پس از ش��لیک به صورت عمودی مسیر خود به سوی هدف را 
تغییر داده و از حالت عمودی به افقی تغییر می دهند. س��پس به سوی 

اهداف حرکت می کنند.
مشتمحکمایرانبرصورتسنتکاموصهیونیستها ���

صهیونیس��ت ها اخیراً درباره توان نفوذ به آس��مان ای��ران لفاظی های 
گسترده ای انجام داده و بارها مدعی شدند که می توانند به آسمان ایران 
اسالمی نفوذ کنند. البته این ادعا بارها توسط فرماندهان نیروهای مسلح 
از جمل��ه امیر صباحی فرد فرمانده نی��روی پدافند هوایی ارتش تکذیب 
ش��ده است. با این وجود، سخنان امیر صباحی فرد در مراسم رونمایی از 
موشک صیاد 4B شاید تاکید دوباره ای بر این مهم باشد. فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش در این مراسم از توانایی سامانه باور 3۷3 در انهدام 
پهپادها و هواپیماها حتی هواپیماهای نسل پنجم )نسل آخر هواپیماها 
از جمله F35 و ...( با س��طح مقطع بس��یار پایین خبر داد. سخنان امیر 
صباحی فرد درباره قدرت عملیاتی سامانه باور 3۷3 برای انهدام جنگنده 
F-35 نسل پنجم آمریکایی و سایر جنگنده های این نسل پیام مهمی 
برای دش��منان جمهوری اسالمی ایران به ویژه صهیونیست ها دارد به 
ویژه اینکه صهیونیس��ت ها بارها خواس��ته بودند با شایعه نفوذ جنگنده 
F-35 ب��ه حریم هوای��ی ایران یک جنگ روانی گس��ترده علیه ایران 

اسالمی ایجاد کنند.

 چگونه به توانایی کشف همزمان 300 هدف در فاصله 450 کیلومتری رسیدیم؟
روایتی از ارتقای قدرت سامانه باور 373؛

5 بسیج دانش��جویی دانشگاه های تهران با ارس��ال نامه ای به وزیر 
امور خارجه خواس��تار برخورد و اقدام قاطع تر وزارت خارجه نسبت به 
دولت هایی شدند که در اغتشاشات اخیر نقش آفرینی جدی کردند. 5 
بسیج دانشجویی دانش��گاه های تهران با ارسال نامه ای به وزیر امور 
خارجه نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان دادند. متن کامل نامه به 
شرح ذیل است: جناب آقای حسین امیر عبدالهیان وزیر محترم امور 
خارجه، روز ۱3 آبان به مناسبت چهل و سومین سال از سالگرد تسخیر 
النه جاسوسی، بار دیگر صدای رسای استکبار ستیزی از ملت ایران 
نش��ان داد که نه تنها در طول این چهل سال این روحیه و عزم ملی 
کمرنگ نشده، بلکه در برهه های مختلف با هوشیاری مردم شریف 
ایران ماهیت جدیدی به خود گرفته است. تاریخ در سیزده آبان سال 
58 تحولی را رقم زد که نه صرفاً یک تحول تاریخی بلکه یک نقطه 
عطف در روحیه آرمان خواهی ملت ایران به حس��اب آمد. استقالل، 
همان آرمانی س��ت که خون پاک جوانان این مرز و بوم ضامن بقای 
آن شده است. در این روزها که دشمنان، ایران از هر گونه اقدامی علیه 
منافع و امنیت ملی ما کوتاهی نکرده اند، از ورود عوامل تروریس��تی 
به مرزهای ایران و اعالن جنگ علنی س��ردمداران استکبار جهانی 
علیه استقالل و تمامیت ارضی کشورمان تا صحنه گردانی مستقیم 
رژیم های مرتجع منطقه و تحمیل جنگ رس��انه ای با پشت پردهی 
دالرهای آمریکایی و ریال های سعودی، آتش جنگ بی سابقه ای را 
روشن کرده اند. مستحضر هستید چنین اقدامات وقیحانه ای از سوی 
این دولت ها که از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی به هر دستاویزی 
متوسل ش��ده اند تا اهداف پلید خویش را دنبال کنند و در برهه های 
مختلف نقش برجس��ته و آتش افروزش��ان همواره برای مردم ایران 
محرز شده چه پیامدهایی را به دنبال داشته است. اینک با مشخص 
شدن نقش جدی بعضی سفارت خانه ها در اغتشاشات اخیر من جمله 
آلمان و انگلیس صحنه تقابل متفاوت شده است. سؤال اینجاست آیا 
صرف احضار سفیر در چنین فضایی که امنیت ملی تیررس اقدامات 
بی شرمانه ی این سفارت خانه ها قرار گرفته است کفایت می کند؟ در 
این مدت، تئوریسین های غربی مستقیماً از طراحی پروژهای جنگ 
داخلی و س��وریه س��ازی ایران پرده برداش��ته اند و با تمام قوا جنگی 
ترکیبی علی��ه ایران را کلید زده اند. جن��اب وزیر! حضرتعالی به ابعاد 
پیچیده ی این جنگ و س��ابقه ی تاریخی آن واقف هس��تید. حال در 
جایگاه مس��ئولیت موظف هستید مقابل دست درازی عوامل دشمن 
که در لباس دیپلمات در خاک ایران حضور دارند بایستید. جهت دهی 
اغتشاشات و اقدامات خرابکارانه ی سفارت خانه های انگلیس و آلمان 
و دخالت مس��تقیم در مسائل داخلی از مواردی ست که می بایست با 
قاطعیت رس��یدگی شود. ضمن اینکه صرف محکومیت از تکرار این 
اتفاقات جلوگیری نمی کند کما اینکه سابقاً هم اثبات شده است چنین 
برخوردهایی بازدارنده نبوده است. لذا بسیج دانشجویی خواستار ورود 
فوری و با قاطعیت جنابعالی در پیگیری نقش تفرقه افکنانه ی عاملین 
دشمن در سفارت خانه های جاسوسی می باشد. باشد که اقدام جدی 
وزارت خارجه، دست تعرض دش��منان قسم خورده ی ملت ایران به 

خاک و وطنمان را کوتاه کند.

 آیا صرف احضار برخی سفرا 
کفایت می کند؟!

 نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران
 به وزیر امور خارجه؛


