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 جنگ ترکیبی دشمن 
برای مقابله با ایران قوی
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صفحه2

مجموعه ای از اقدامات بازارس��از، عرض��ه ارز توافقی 
از طریق س��امانه برخط بانک مرکزی و پیش��نهادات 
کارشناس��ان جهت اخذ مالیات از خرید و فروش ارز و 

احتمال حذف یارانه خریداران ارز، سبب تخلیه اثر...

تب صعودی قیمت دالر خوابید

 سوداگران ارز موفق
 به باال نگهداشتن نرخ دالر نشدند 

 پیشتازی جمهوری خواهان
 در مجلس نمایندگان

همینصفحه

صفحه3

خبرنگار رسانه سعودی ایران اینترنشنال، یک عکس 
قدیمی را بعنوان اتفاقی جدید جا زد تا دروغ گویی رسانه 
وابسته به آمریکا بار دیگر ثابت شود. در فضا و جریان 

مطالبات مردمی در کشورمان که اتفاقی بسیار...

 سعودی اینترنشنال، شهروند بلوچ
 را دو بار ُکشت!

 دروغ گويی سريالی 
رسانه های فارسی زبان خارج نشين

وزیراطالعات:
پروژه دشمن 

»ویران سازی« ایران 
است

 در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از خوشخویی نیست.  پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

ایران با رفتارهای دشمن از 
مسیر اصلی خارج نمی شود

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

سیاستخارجیمجلس
 پرت��اب ماهواره بر قائم 
دس��تاورد  ی��ک   100
دش��منان  ب��ود،  بزرگ 
ایران اسالمی با به وجود 
آوردن آشوب در کشور و ایجاد اغتشاشات 
اهداف متعددی را دنبال می کنند، یکی از 
اهداف ریشه ای آنها متوقف کردن ایران 
در زمینه علم و فن��اوری و دانش بومی 
در عرصه هایی اس��ت که آنها احس��اس 
می کنن��د حض��ور و پیروزی ه��ای م��ا 
می تواند به بهبود وضعیت کشور بینجامد 
لذا عمال تالش می کنند ایران را در این 
جهت متوقف کنند. شناخت عمیق از این 
توس��ط مجموعه های  هدف مخصوصا 
دانش��ی در کش��ور و مجموعه هایی که 

فناوری در اختیار دارند یا...
ادامهدرصفحه���2

آژانس بین المللی از پروتکل های 
خود خارج شده است

وحیدجاللزاده ���
رئیسکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
غ��رب و در واقع آمریکا 
پ��س از آنک��ه از برجام 
خ��ارج ش��د از آنجا که 
مش��اهده کرد ق��ادر به 
توقف پیش��رفت های ما نیست، تصمیم 
به اجرای مکانیزم ماش��ه گرفت، اما در 
اینجا برای نخس��تین بار در تاریخ روابط 
بین الملل اروپا ب��ا آمریکا همراهی نکرد 
و به نوعی خواس��ت آمری��کا را وتو کرد 
و رأی نداد؛ در نتیجه آمریکا نتوانس��ت 
مکانیزم ماشه را علیه ما فعال کند. نکته 
مهم��ی که االن بین م��ا و آمریکا باقی 
مانده اس��ت موضوعات پادمانی اس��ت، 
این مسائل هم بر اساس اطالعاتی است 
که گروهک منافقین و دیگران به دست 

آژانس رسانده اند، در حالیکه...
ادامهدرصفحه���2

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

 شهرداري قم در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي تهیه، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه آسانسور نفر بر )ده نفره( ساختمان جدید شوراي اسالمي شهر قماز محل منابع داخلی با مشخصات و شرایط کلي زیر برگزار نماید.
مبلغ ضمانتامه شرکتمدت قراردادمبناي خرید برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژه

هزینه خریداسناد)ریال(در مناقصه)ریال(
تهیه، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه آسانسور نفر بر )ده نفره( ساختمان 

5673,300,0002،000،000ماهمقطوع13,466,000,000جدید شوراي اسالمي شهر قم

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي )نوبت دوم(

شرایط:
-مبلغ هزینه خرید اسناد مناقصه مي بایست به شماره حساب 100600460058 بانک شهر به نام درآمدهاي 

عمومي شهرداري قم واریز گردد)هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد مي باشد(
نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذیل قابل ارائه می باشد:

1-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(
2- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  100300430054 بانک شهر به نام شهرداري قم

3-ضمانت نامه های مذک��وردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده4آئین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره 123402/ت50659 ه� مورخ 1394/9/22
4-مطالبات بلوکه شده مناقصه گر از شهرداری قم

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.

حداکثر مهلت خرید اس��ناد مناقصه و ارائه پاکات پیش��نهاد قیمت تا 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
مي باشد.

مبلغ پیش��نهادی می بایست از حیث مبلغ مش��خص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده 
تسلیم گردد.

مناقصه گران باید یک نسخه از اسناد مناقصه را خریداري نموده و با قید قبولی و بدون قید و شرط ،مهر و 

امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف 
آنان از فرایند مناقصه مي گردد.

طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه داراي پیش پرداخت به میزان 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد 
می باشد.

طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد تعدیل می باشد.
هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

محل توزیع اسناد: 
1� حضوري: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-  بلوک B -طبقه دوم-معاونت فني و 

عمراني شهرداري قم-اداره هماهنگي و برنامه ریزي امور عمراني-شماره تماس :025-36104585
2� غیر حضوري: مراجعه به س��امانه مناقصه گران شهرداري قم به نشاني Peyman.Qom.ir و خرید 

اسناد به صورت الکترونیکي
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خرید اسناد مناقصه به صورت الکترونیکي از سامانه، باید یک نسخه 
از آن را چاپ نموده و با قید قبولي شرایط کارفرما ،تمامي صفحات آنرا مهر و امضا نموده و در داخل پاکات 

مربوطه قرار دهند.
- محل تحویل پاکات: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-بلوک A -طبقه ششم -اداره 

حراست و امور محرمانه
شناسه اگهی 1407349

شرکت برق منطقه ای سمنان

شرکت برق منطقه ای سمنان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه دیوارکشی پست 63 کیلو ولت عباس آباد با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( و با شماره فراخوان 2001001049000014 به 
صورت الکترونیکی اقدام نماید .

برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل پرداخت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم برنده، واریز وجه 
سپرده مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست درصورت عدم عضویت در سامانه مذکور، 

مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز سه شنبه  مورخ  1401/08/17 تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت  15:30 روز یکشنبه مورخ  1401/09/06
زمان بازگشایی  پاکات: ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 1401/09/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص مناقصه: سمنان-بلوار قدس –شرکت برق منطقه ای سمنان – امور تدارکات و قراردادها – تلفن 023-31102385
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز سامانه: -1456 

سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ برآورد موضوعردیف
1,831,231,601 ریال36,624,632,027  ریالدیوارکشی پست 63 کیلو ولت عباس آباد1

آگهی مناقصه  شماره 401/314– مناقصه عمومی–یک مرحله ای

شناسهاگهی1408276

سعید دیده ور ـ شهردار 

به استناد بند 1 مصوبه شماره 601/6/2394 مورخ 1401/5/15 شورای اسالمی شهر ایرانشهر شهرداری در نظر دارد نسبت به 
فروش محصول خرمای ربی نخلستان – با کارتن و بسته بندی از طریق مزایده عمومی و با قیمت کارشناسی با رعایت آیین 
نامه معامالت شهرداری به فروش برساند متقاضیان می توانند ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه بهحوزه خدمات 

شهر )سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری( و بازدید اسناد مزایده را دریافت نمایند.
م/الف780

شناسه1408256

نوبتاولآگهی تجدید مزایده 

وزیر اطالعات با اش��اره به خنثی س��ازی عملیات انفجار 
در یک��ی از صنایع هوایی اصفه��ان گفت: هدف اصلی 
دشمنان »پروژه ی ویران سازی« ایران است دقیقاً طبق 
مدلی که در س��وریه و عراق و لیبی و افغانستان و یمن 
اج��را کردند اما در »ایران ق��وی« و برای »درخت تناور 
انقالب اسالمی« نه توانستند و نه هرگز خواهند توانست. 
به گ��زارش »عصر ایرانیان«، رهبر انقالب اس��المی از 
ابتدای ح��وادث اخیر چندین بار به برنامه ریزی دش��من 
از ماهها قبل برای ایجاد اغتش��اش و آش��وب در کشور 
اش��اره کرده اند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 14 خردادماه 
س��ال جاری در حرم مطهر ام��ام خمینی )ره( در بیاناتی 
تأکید کردند که: »امروز مهم ترین امید دش��منان برای 
ضربه زدن به کشور، امید بس��تن به اعتراضات مردمی 
اس��ت. امیدش��ان به این اس��ت که بلکه بتوانن��د با کار 
روان��ی، با فّعالّیتهای اینترنتی و فض��ای مجازی و انواع 
و اقس��ام اینها، با پول، با مزدورپروری، مردم را در مقابل 
نظام اس��المی و جمهوری اسالمی قرار بدهند.« ایشان 
همچنین در بیانات دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام 
حسن مجتبی )ع( و دیدار اخیر با جمعی از دانش آموزان، 
مردم را برای ش��ناخت نقشه اصلی دشمن به بیانیه های 

وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات س��پاه پاس��داران 
ارج��اع دادن��د. رس��انه KHAMENEI.IR ب��رای 
تحلیل دقیق تر پش��ت صحنه آش��وب های اخیر از منظر 
امنیتی به گفت وگو با حجت االسالم والمس��لمین س��ید 
اسماعیل خطیب وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران 
پرداخته اس��ت. امنیت در زمره آن دس��ته از موضوعاتی 
اس��ت که از فرط عادی بودن ش��اید به چش��م خیلی  ها 
نیاید با این حال از الیه های مهم و پنهاِن رشد و پویایی 
هر جامعه ای محسوب می شود. بحث را از اهمیت همین 
موضوع ش��روع کنیم. بودن یا نب��ودن این نعمت بزرگ 
چ��ه وضعیتی برای یک جامعه رق��م خواهد زد؟خطیب: 
پیامب��ر اکرم صلی اهلل علیه وآله وس��لم امنیت را »نعمت« 
می  خوانند، همپای سالمتی؛ و می  فرمایند این دو نعمت 
مورد توجه قرار نمی گیرند مگر زمانی که نباشند »نعمتان 
مجهولتان، الصحة و االمان«. این  را همه ملت  هایی که 
دچار ناامنی شده اند و همه ی افرادی که گرفتار بیماری 
ش��ده  اند با تمام وجود درک کرده و تأیید می  کنند. شما 
این س��ؤال را از ملت  هایی که دچار پروژه ی وحشیانه ی 
»ویران س��ازی« شده اند بپرسید. مش��خصاً از ملت  های 
عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان. دقیق ترین پاسخ  ها 
را دریافت خواهید کرد. پیش نیاز بنیادین در مقوله دانش 

و فناوری، پیش��رفت  های اقتصادی، مس��ائل معیش��تی 
و ش��هروندی، سازندگی کشور، پیش��رفت  ها و بالندگی 
فرهنگ��ی و هم��ه مقوله هایی که به نح��وی افتخارات 
ملی با آن گره خورده، امنیت اس��ت. مسیر صعود به قلّه 
افتخارات کشور از مسیر امنیت عبور می  کند. امنیت یک 
کاالی عمومی اس��ت که تمام مردم از آن بهره می  برند؛ 
هرکس در این سرزمین زندگی می کند در هر رده و سنی 
که باش��د از امنیت بهره  مند اس��ت. شرط حرکت عظیم 
اجتماعی برای یک ملت در درجه نخس��ت امنیت است. 
امنیت ملی برای ملت از همه چیز واجب  تر است. تأمین 
امنی��ت نیز ابعاد مختلف دارد که باید مورد توجه باش��د. 
امنیت پیش  نیاز تولید فکر و ایده و اعتماد به آینده است؛ 
در ش��رایطی که کشور ما برخوردار از نسل جوان و فعال 
و کوش��ا اس��ت، وجود امنیت، امید به آینده را در جوانان 
تقویت می  نماید تا با آس��ایش خاط��ر و انرژی و تعمق 
در پدیده ه��ا به تحصیل و تحقی��ق و پژوهش و به کار 
بپردازند. از آن طرف هم دشمنان این مردم دقیقاً همین 
امید را هدف قرار داده و هدف ش��ان از بین بردن امید به 
آینده به ویژه در جوانان است. در این راستا پروژه ی تعیین 
دستورکارهای دیگر برای فکر جوانان، مشغول سازی و از 

بین بردن امنیت ذهنی جوانان را دنبال میکنند. 

 پروژه دشمن »ویران سازی« ایران است
وزیر اطالعات:

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در واکنش به بحران 
شدید در نظام انتخاباتی آمریکا، گفت که مشکالت این 
س��اختار انتخاباتی حتی با چش��م غیرمسلح هم مشهود 
است. به گزارش راش��اتودی، ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزیر خارجه روس��یه با اش��اره به انتخابات میان دوره ای 
کنگ��ره آمریکا، گف��ت که بحران در نظ��ام انتخاباتی و 
رأی گیری آمریکا »حتی به چشم نزدیک ترین متحدان 
واشنگتن هم آمده است و کاماًل مشهود است.« زاخارووا 
اف��زود: حتی اعض��ای مؤسس��ات و نهادهای رس��می 
بین المللی که انتخاب��ات را از دریچه ای حقوقی ارزیابی 
می کنند هم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند. 

به اعتقاد من، این )بحران( با چش��م غیرمس��لح و بدون 
گفتن این حرف ها هم مش��هود اس��ت. وی با اشاره به 
درگیری ش��دید سیاس��ی بین دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات در آمریکا گفت: درباره دوقطبی شدن اجتماعی 
هم حرف نمی زنم، بلکه درباره سطح گفتمان بین این دو 
قطب صحبت می کنم. به نظر می رسد بیشتر از رویه های 
انتخاباتی با فرآیند انهدام روبه رو باش��یم. بر اساس رصد 
انتخاباتی س��ی ان ان، حزب جمهوری خواه در مسیر پس 
گرفت��ن کنترل مجل��س نمایندگان ب��وده و پیش بینی 
می شود که دست کم 198 کرسی را از آن خود کند اما در 
مجلس سنا به نظر می رسد همه چیز شانه به شانه دنبال 

می ش��ود. با این حال، نظرسنجی های پای صندوق های 
رأی نشان می دهد که 70 درصد رای دهندگان آمریکایی 
بر این باورند که، قوانین ضعیف رأی گیری، دستگاه های 
معیوب اخذ رأی یا اتهامات کذب درباره تخلف انتخاباتی، 
نظام دموکراتیک این کشور را به خودی خود، در معرض 
خطر قرار داده اس��ت. جو بای��دن، رئیس جمهور آمریکا 
هفته گذشته با بازتاب این رویکرد، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور س��ابق و س��ایر جمهوری خواهان را به تحریک 
خش��ونت سیاس��ی متهم کرد و آنه��ا را باب��ت انکار و 
نپذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، 

شدیداً مورد انتقاد قرار داد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
بحران نظام انتخاباتی آمریکا با چشم غیرمسلح هم مشهود است

جديدترين تحوالت انتخابات آمريکا؛
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ايران و جهان

ساعت کار کارکنان دولت کاهش یافت
در جلس��ه هیئ��ت وزیران به ریاس��ت رئیس 
جمه��ور اعضای دولت با الیحه پیش��نهادی 
سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور 
مبنی بر اصالح »ساعات کار کارکنان دولت« 
موافقت کردند. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
در جلس��ه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران 
که به ریاس��ت حجت االس��الم سید ابراهیم 
رئیس��ی رئیس جمهور برگزار ش��د، اعضای 
دولت در راس��تای اجرای سیاس��ت های کلی 
نظ��ام اداری، ابالغی مق��ام معظم رهبری، با 
الیحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و 
استخدامی کش��ور مبنی بر اصالح ماده )87( 
قانون مدیریت خدمات کش��وری در خصوص 
»ساعات کار کارکنان دولت« موافقت کردند. 
هیئت وزیران با هدف نهادینه سازی فرهنگ 
سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و کرامت 
انس��انی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و 
اجتماعی، توجه به اس��تحکام خانواده و ایجاد 
تعادل بی��ن کار و زندگی افراد در نظام اداری، 
توجه به اثربخش��ی و کارآی��ی در فرآیندها و 
روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در 
ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین 
و کیفی به منظور ارتقای س��طح رضایتمندی 
و اعتماد مردم، با پیش��نهاد اصالح ماده )87( 
قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد. 
به موجب این تصمیم، س��اعات کار کارمندان 
دولت 42, 5 س��اعت در هفته اس��ت و ترتیب 
و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان 
اداری و اس��تخدامی کش��ور و تصویب هیئت 
وزی��ران تعیین می گ��ردد. تغییر س��اعت کار 
کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب 
ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی 
کشور که به تصویب هیئت وزیران می رسد، بر 
عهده دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات 
تدریس معلمان و اعضا هیئت علمی از ساعات 
موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی 

ربط تعیین خواهد شد.

واگذاری طرح های نیمه تمام به 
طلبکاران دولت

س��خنگوی دولت گفت: دول��ت می خواهد در 
ازای بدهی هایی ک��ه در بخش های مختلف 
دارد، طرح های نیمه تمام یا در حال س��اخت 
را به طلب��کاران واگذار کند تا هم این طرحها 
تکمیل ش��وند و هم بدهی های دولت تسویه 
ش��ود. به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری 
جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه هیأت دولت 
گفت: دولت مصوب کرد تا الیحه ای به مجلس 
ارسال شود که مطابق آن تعطیالت پایان هفته 
برای تمام شهرستان های کشور مشابه تهران 
ب��ه دو روز افزایش پیدا کند تا بتوانند از پایان 
هفته استفاده مناسبی برای سفرهای تفریحی 
و رسیدگی به سایر امور خانوادگی خود داشته 
باش��ند. س��خنگوی دولت همچنی��ن افزود: 
دول��ت می خواه��د در ازای بدهی هایی که در 
بخش های مختلف دارد، طرح های نیمه تمام 
یا در حال س��اخت را به طلبکاران واگذار کند. 
وی ادام��ه داد: در واق��ع طرح های که متوقف 
مانده اند و امکان تکمیلش��ان وجود نداشته به 
واس��طه این اقدام امکان تکمیل این طرح ها 
برای مجموعه های خصوصی و عمومی فراهم 
می شود و بدهی های دولت نیز امکان تسویه 

دارد.

غرب به بهانه ی حقوق بشر در امور 
داخلی سایر کشورها دخالت می کند

سفیر جمهوری خلق چین در کشورمان گفت: 
آمریکا و کش��ورهای غربی به بهانه ی حقوق 
بش��ر در امور داخلی سایر کش��ورها از جمله 
ایران، چین و کشورهای درحال توسعه دخالت 
می کنند. »چانگ هوا« س��فیر جمهوری خلق 
چی��ن در ایران در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر، در 
خصوص سوءاستفاده ی کش��ورهای غربی از 
موضوع حقوق بشر گفت: مسئله ی حقوق بشر 
یک ارزش مشترک برای همه ی مردم در دنیا 
اس��ت و همه ی ما قصد داریم از حقوق بش��ر 
دفاع کنیم. وی افزود: اما یک نکته ی مهم که 
مایلم بر آن تاکید کنم این است که ما در ابتدا 
باید از توسعه و زندگی همه ی مردم دفاع کنیم، 
متأسفانه االن شاهد این هستیم که آمریکا و 
کش��ورهای غربی به بهانه ی حقوق بش��ر در 
امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران، چین 
و کش��ورهای در حال توسعه دخالت می کنند. 
س��فیر چین در ایران تصریح کرد: مس��ئله ی 
حقوق بش��ر توسط کشورهای غربی و آمریکا 
مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته است، اما آنها به 
سایر کش��ورها انتقاد می کنند. تاکید می کنم 
همه ی کشورها به ویژه کش��ورهای در حال 
توس��عه باید منسجم و با همکاری یکدیگر از 

مسئله ی حقوق بشر واقعی دفاع کنیم.

ایران با رفتارهای دشمن از مسیر 
اصلی خارج نمی شود

ادامهازصفحهیک ���
...برنامه ری��زان مختل��ف ک��ه در این جهت 
فعالیت می کنند، یکی از راه های مقابله ما با 
دشمن است. سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با فه��م عمیق از این موض��وع در کنار فهم 
عمیقی که دانش��گاه و دانشگاهیان دارند، در 
این جهت کارهای مفی��د و موثری را برنامه 
ریزی کرده است. اینکه ما با وجود فشارهای 
خارجی در زمینه هوافضا اقدامات مفید و بی 
س��ابقه را انجام می دهیم، نش��انگر آن است 
که با رفتارهای دش��من از مسیر اصلی خارج 
نمی شویم و راه را گم نمی کنیم و این همان 
توصیه رهبری اس��ت. بنابراین ارس��ال های 
فضایی یا فعالیت های مرب��وط به ماهواره ها 
و ماهواربرها یا تس��خیر فشا جزئی از برنامه 
دائمی ایران است که هر چه دشمن فشار خود 

را بیشتر کند، اهتمام ما افزون تر خواهد شد.

آژانس بین المللی از پروتکل های 
خود خارج شده است

ادامهازصفحهیک ���
...در پروتکل ها و اساسنامه آژانس آمده است 
که نباید به اطالعات مجهول توجه نشان دهد. 
عماًل طی 40 و چند س��ال گذشته برگزاری 
تجمع��ات بدون اخذ مجوز در کش��ور برگزار 
ش��ده اس��ت و برگزاری تجمع مسدود نبوده 
است؛ تجمعات مختلفی در صحن دانشگاه ها، 
کارخانجات و حتی شهرهای مختلف برگزار 
ش��ده اس��ت و در آخرین موض��وع در زمینه 
رتبه بندی معلمان کمتر شهری وجود داشت 
که ش��اهد حضور تجمع معلم��ان در مقابل 
ساختمان آموزش و پرورش نباشد. بهارستان 
نی��ز کمتر روزی اس��ت که ش��اهد برگزاری 
تجمعاتی نباشد. باید شکلی به این تجمعات 
بدهیم، البته اگر بهترین نقطه از تهران را هم 
به برگزاری تجمعات اختصاص دهیم، باز هم 
تجمع کنندگان برای بیان اعتراض یا مطالبه 
خود جلوی ساختمان مجلس در بهارستان یا 
ساختمان ریاست جمهوری در پاستور تجمع 
خواهند کرد. آنها می گویند که ما آمده ایم در 
مقابل این س��اختمانها تابلو در دست بگیریم 
تا وزرا و نمایندگان این تابلوها را ببینند. عدد 
برگزاری تجمعات ن��ه در ماه های اخیر بلکه 
در ایام مختلف در کش��ور قابل توجه اس��ت، 
امروز مطالبه ای مطرح می ش��ود که برگزاری 
تجمعات قانونی شود؛ در این زمینه کمیسیون 
ش��وراها و امور داخلی مجل��س از دوره قبل 
طرحی را در دس��ت پیگیری دارد که در حال 
حاضر هفته های پایانی خود را طی می کند و 
امیدوارم تا پیش از پایان س��ال قانون آن در 
مجلس تصویب و جهت اجرا به دس��تگاه ها 
ابالغ ش��ود. همین جمهوری اس��المی بود 
که اجازه نداد یک وجب از خاک این کش��ور 
به دش��من واگذار ش��ود. قب��ل از جمهوری 
اسالمی هر کدام بخش��ی و تکه ای از خاک 
را از دس��ت دادند یا تقدی��م کردند، اما ببینید 
جمهوری اسالمی چه نگاهی به خاک کشور 
دارد. : ما اگر به فلس��طین و کشورهای دیگر 
کمک می کنیم، در کنار حمایت از ملت های 
مسلمان یک بعد دیگر آن دفاع از منافع ملی 
کشور ماست؛ اگر فرصت می دادیم، داعش به 
ما حمله نمی کرد؟ به ما می گویند شما گفتید 
»داعش تمام شد«، اما آن بحث دولت داعش 
بود که تمام شد وگرنه گروهک که هیچگاه 
تمام نمی شود. شما اگر سر اسرائیل را خلوت 
کنید، حتماً تالش می کند درگیری را به داخل 
خاک ما بکشاند؛ همین االن گروهک کومله 
را آم��وزش می دهد ک��ه در اصفهان عملیات 
تروریستی انجام دهد. بنابراین دقت کنید که 
جمهوری اس��المی همواره منافع ملی را در 

اولویت قرار داده است.

واکنش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به تقویت روابط ایران و روسیه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به 
تقوی��ت روابط ایران و روس��یه گفت: انتظار 
دارم جسارت تهران در نتیجه روابط با روسیه 
تقویت ش��ود. به گزارش وبگاه صهیونیستی 
»عاروتص شواع«، »بنی گانتز« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی ام��روز چهارش��نبه به 
گسترش همکاری های میان ایران و روسیه 
واکنش نش��ان داد و مدعی شد که تهران با 
تقویت روابط خود با مس��کو جسورتر خواهد 
ش��د! وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این 
خصوص گفت: انتظار دارم جسارت ایران در 
نتیجه روابط با روسیه تقویت شود. در همین 
ارتباط، نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت 
ملی روس��یه که به تهران سفر کرده است، 
صبح امروز با علی ش��مخانی، نماینده مقام 
معظ��م رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتگو 
کرد. در این دیدار شمخانی با اشاره به شرایط 
منطقه ای و جهانی راه برون رفت از بحران  
ها و چالش  های موجود را گفتگو و همکاری  

های منطقه  ای و بین المللی دانست. 

اخبار

اخبار

خبر

رئیس جمهور گفت: دشمن برای مقابله با ایران قوی و مستقل جنگ ترکیبی 
را به کار گرفته اس��ت که تالش مضاعف مس��ئوالن در پیشبرد امور و رفع 
مش��کالت راهکار مؤثر برای مقابله با این جنگ اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت االسالم 
رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور در گزارش��ی درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره به 
اختالف نظ��ر دولت و مجلس درباره اجرای تبص��ره 18 قانون بودجه اظهار 
داش��ت: عملکرد سال گذش��ته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی 
یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در الیحه بودجه امسال 

پیشنهاد کرد این رقم به 470 هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت 
آن را به 660 هزار میلیارد تومان رس��اند که مورد اعتراض سازمان برنامه و 
بودج��ه قرار گرفت و همان زمان هم اعالم ش��د که این منابع قابل وصول 
نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و آب، برق 
و گاز ندارد. میرکاظمی بابیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مخالف ناترازی 
ایجاد ش��ده بود، تکلیف 660 ه��زار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی 
یارانه ها را علت ناترازی دانست و افزود: در جلسات مشترک دولت و مجلس 
برای هدفمندی یارانه ها هم رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت 
ابتدا معیش��ت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است. رئیس 

جمهور پس از اس��تماع گزارش رئیس س��ازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: 
سازمان برنامه و بودجه باید پیش تر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط 
مجلس و عواقب آن یعنی عدم تحقق برنامه های دولت در زمینه اشتغال و 
همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده را به مجلس، نخبگان و مردم 
اطالع رسانی می کرد. رئیسی در ادامه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه دشمن 
برای مقابله با ایران قوی و مس��تقل جنگ ترکیبی را به کار گرفته اس��ت، 
تالش مضاعف مس��ئوالن اجرایی اقتصاددانان و نخبگان در پیشبرد امور و 
رفع مشکالت و انجام پیش بینی الزم برای تأمین به موقع نیازهای کشور را 

از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با دشمن در این جنگ دانست.

جنگ ترکیبی دشمن برای مقابله با ایران قوی
رئیس جمهور مطرح کرد؛

عبور از مرحله زندگی به زنده بودن در انگلیس
روایت روزنامه انگلیسی از وضع زندگی اقشار آسیب پذیر؛

یک روزنامه انگلیس��ی با انتش��ار گزارشی 
ت��کان دهن��ده از وضع فالکت ب��ار زندگی 
خانواده ای روایت کرد که بعنوان یک نمونه 
از قشر آس��یب پذیر جامعه، از پس مخارج و 
نمی آید  زندگی  افسارگس��یخته  هزینه های 
و از مرحل��ه زندگ��ی به زنده بودن رس��یده 
است. به گزارش »دیلی میرور«، خانم »سارا 
سانتون« مادر یک خانواده سه نفره می گوید 
که از ترس هزینه های افسارگسیخته انرژی 
جرات روش��ن کردن ش��وفاژ را ندارد، برای 
گرم کردن خانه از ش��مع اس��تفاده می کند 
و کم��ک هزین��ه 520 پون��دی دول��ت در 

ماه، کفاف هزینه های معیش��تی خانواده را 
نمی دهد. این ش��هروند انگلیس��ی توضیح 
داد که برای تهیه مایحتاج زندگی به خرید 
اجن��اس تخفیف خ��ورده در فروش��گاه های 
چش��م دوخت��ه و برای س��یرکردن ش��کم 
اعض��ای خانواده به یک وع��ده غذا در روز 
اکتف��ا کرده اند. او می گوید که امید به آینده 
را از دس��ت داده و از مرحله زندگی به زنده 
بودن رس��یدن است. خانم س��انتون عنوان 
کرد: »این وضعیت به ش��دت بر س��المت 
روان من تأثیر گذاش��ته اس��ت؛ چراکه شما 
فقط می خواهید بخوابید تا مجبور نباش��ید 

به آن فکر کنید و س��رما نخورید.« وی این 
وضعیت را وحشتناک توضیف کرد و افزود: 
»مدتی اس��ت گاز و برق را روشن نکرده ام 
زیرا 71 پوند بدهکار هستم« روایت زندگی 
این ش��هروند انگلیس��ی، درد میلیون نفر از 
مردمی اس��ت که برای تامی��ن هزینه های 
زندگی با مش��کالت جدی مواجه هس��تند. 
دولت قرار اس��ت هفته آین��ده متمم بودجه 
را ب��ه مجلس ارائه کند. گفته می ش��ود که 
دولت با کس��ری 50 میلیارد پوندی مواجه 
است و برای تامین آن به افزایش مالیات ها 
و کاهش کمک  هزینه های معیشتی متوسل 

ش��ده است. شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر 
چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم 
قرن گذش��ته قرار دارد. ن��رخ تورم به 10.1 
درصد رس��یده که باالتری��ن حد در نزدیک 
به 40 س��ال گذشته است. کش��ور به گفته 
رئی��س بانک مرک��زی انگلی��س وارد یک 
دوره طوالنی رکود اقتصادی ش��ده است و 
پیش بینی می ش��ود که نرخ بیکاری تا سال 
2025 تقریباً دو برابر خواهد ش��د. ریش��ی 
س��وناک نخس��ت وزیر جدی��د انگلیس در 
اظهاراتی جنجالی گفته است که مردم نباید 
توقع داش��ته باش��ند که دولت حالل تمام 

مشکالت آن ها باش��د. وی افزود که دولت 
او تالش می کند تا نسبت به وضعیت بغرنج 
اقتصادی و مش��کالت مالی کشور با مردم 
صادق باش��د. واقعیت این است که هرچند 
همه کش��ورهای اروپایی به واسطه شرایط 
جدید ناش��ی از جنگ اوکراین در بحران به 
سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته ای 
افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی ها 
نش��ان می دهد که انگلی��س از هر نظر در 
بدترین وضعیت به نس��بت تمام کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

)OECD( قرار دارد.

پیشتازی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان
جدیدترین تحوالت انتخابات آمریکا؛

انتخابات میان دوره ای در آمریکا در حالی برگزار 
می شود که افزایش نرخ تورم، ورود مهاجران 
غیرقانون��ی و ناکامی های سیاس��ت خارجی، 
بای��دن را به یکی از نامحبوب ترین روس��ای 
جمهور این کشور تبدیل کرده است. انتخابات 
میان دوره ای در آمریکا که نتایج آن سرنوشت 
کرسی های مجلس نمایندگان و مجلس سنا را 
مشخص خواهد کرد از ساعاتی پیش آغاز شده 
اس��ت. در این انتخابات، تمامی 435 کرسی 
مجلس نمایندگان و یک سوم کل کرسی های 
مجلس سنا که 35 صندلی از 100 صندلی در 
این مجلس را شامل می شود به رأی گذاشته 
می ش��وند. انتخابات برای گزینش فرمانداران 
برخی ایالت ها، دادستان های عمومی و برخی 
دیگر از پست های ایالتی نیز در کنار انتخابات 
کنگره برگزار می شود. رأی گیری میان دوره ای 
از آنجا ک��ه در میانه دوره ریاس��ت جمهوری 
رئیس جمهور مس��تقر در کاخ س��فید برگزار 
می شود نوعی همه پرس��ی برای رأی اعتماد 
به او به شمار می رود. رأی دهندگان آمریکایی 
در ش��رایطی در ایالت ه��ای مختل��ف پ��ای 
صندوق های رأی می روند که در ماه های اخیر 
افزایش نرخ ت��ورم، ورود مهاجران غیرقانونی 
ب��ه آمریکا، افزایش جرم و جنایت، ناکامی در 
مس��ائل سیاس��ت خارجی )از جمله توافق با 
ایران بر سر برجام(، بحران خروج از افغانستان 
و ده ها مس��ئله دیگر جو بای��دن را به یکی از 
نامحبوب ترین روسای جمهور آمریکا تبدیل 
کرده اس��ت. دموکرات ها در این انتخابات در 
تالش هستند برتری نسبی خودشان را در دو 
مجلس سنا و نمایندگان حفظ کنند. در مجلس 
نمایندگان، تا قبل از این انتخابات دموکرات ها 
8 کرس��ی بیش��تر از جمهوری خواهان دارند 

)212-220(. در مجلس سنا، کرسی های هر 
دو حزب برابر اس��ت )50-50( اما با توجه به 
 )tie-breaking( آنکه رأی تساوی شکن 
در حال حاضر در دس��ت معاون رئیس جمهور 
آمریکاست که دموکرات است برتری نسبی در 
این مجلس هم تاکنون در اختیار دموکرات ها 

بوده است.
پیشبین�یرس�انهآمریکای�یازپیروزی ���

جمهوریخواهاندرمجلسنمایندگان
ش��بکه ان بی سی نیوز بر اس��اس محاسبات 
خود پیش بین��ی کرده نتیجه نهایی انتخابات 
مجل��س نمایندگان آمری��کا اختصاص 220 
کرس��ی به جمهوری خواهان و 215 کرسی 
به دموکرات ها خواهد بود که با این حس��اب 
کنت��رل این مجلس ب��رای دو س��ال آینده 

در اختی��ار حزب جمهوری خ��واه آمریکا قرار 
می گیرد. به گزارش س��ی ان ان، در رقابت بر 
س��ر مجلس نمایندگان، جمهوری خواهان تا 
این لحظه 199 و دموکرات ها 178 کرس��ی 
به دست آورده اند. تاکنون جمهوری خواهان و 
دموکرات ها هر کدام 48 کرسی در سنا را به 

خود اختصاص داده اند.
رقابتشدیدبرسرچهارکرسیسنا ���

هنوز تکلیف کرس��ی های سنا در چهار ایالت 
کلیدی جورجیا، ویسکانس��ین، آریزونا و نوادا 
ب��رای تعیی��ن تکلیف اکثری��ت این مجلس 
مشخص نشده است. بر اس��اس آمار پایگاه 
»ریِ��ل کلیِ��ر پالتیک��س«: در جورجی��ا 96 
درصد آرا ش��مرده ش��ده و وارناک دموکرات 
ب��ا 49.2 درص��د آرا از رقی��ب جمهوری خواه 

خ��ود واکر با 48.7 درصد آرا پیش اس��ت. در 
ویسکانس��ین 94 درصدآرا ش��مارش شده و 
جانس��ون جمهوری خواه با 50.5 درصد آرا از 
رقیب دموکرات خ��ود بارنز که تاکنون 49.3 
درصد آرا را به دس��ت آورده، جلو اس��ت. در 
آریزونا بعد از ش��مارش 67 درص��د آرا، ِکلی 
نامزد دموکرات ها با کسب 52.1 درصد آرا از 
مسترز جمهوری خواه که 45.8 درصد آرا را به 
دست آورده پیش اس��ت. در نوادا با شمارش 
80 درصد آرا، الکسالت جمهوری خواه که از 
رقیب دموکراتش عقب بود، توانسته با کسب 
49.9 درص��د آرا در مقابل 47.2 درصد کورتز 
ماستو دموکرات از وی پیشی بگیرد. تاکنون 
جمهوری خواهان و دموکرات ها هر کدام 48 
کرسی در س��نا را به خود اختصاص داده اند. 

در س��نای آمریکا به 51 کرسی برای کسب 
اکثری��ت نی��از اس��ت و در صورت تس��اوی 
دو ح��زب )50-50( ب��ا توجه ب��ه حق رای 
کاماال هریس مع��اون رئیس جمهور آمریکا، 

دموکرات ها صاحب اکثریت خواهند شد.
اعالمپیروزیزودهنگامجمهوریخواهان ���

درانتخاباتمجلسنمایندگانآمریکا
»کوین مک کارتی« رهبر جمهوری خواهان 
مجل��س نمایندگان آمریکا در حالی که هنوز 
ش��مارش آرا در جریان اس��ت، حزب خود را 
پیروز انتخاب��ات می��ان دوره ای این مجلس 

اعالم کرد.
تنشزاییترامپدرمیانهانتخابات ���

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا 
بامداد امروز )چهارشنبه( بار دیگر به تنش زایی 
و تحریک ه��واداران حزب جمهوری خواه در 
بحبوحه انتخابات میان دوره کنگره این کشور 
پرداخت. ترامپ در مصاحبه با ش��بکه »نیوز 
نِیش��ن« گفت که آمریکا در دوران ریاس��ت 
جمه��وری »ج��و بایدن« به یک شکس��ت 
بزرگ تبدیل ش��ده و اقتدار خود را در جهان 
از دس��ت داده اس��ت. وی در این باره توضیح 
داد: »کش��ور ما اکنون اعتبار خود را از دست 
داده اس��ت. منافع خود را از دست داده است. 
هم��ه چیز از دس��ت رفته اس��ت. کش��ور ما 
اکنون یک شکس��ت بزرگ است. در سراسر 
جهان به ما می خندند«. رئیس جمهور سابق 
آمریکا با تکرار ادعاهای سال 2020 مبنی بر 
اینکه انتخابات ریاست جمهوری از او دزدیده 
ش��د و رد اتهامات علیه خود درباره تحریک 
هوادارانش برای حمله به س��اختمان کنگره، 
اظهار داش��ت: »مردم اکنون برای ش��غل به 

بایدن التماس می کنند«.

خبرنگار رسانه سعودی ایران اینترنشنال، یک عکس 
قدیم��ی را بعن��وان اتفاقی جدید ج��ا زد تا دروغ گویی 
رس��انه وابسته به آمریکا بار دیگر ثابت شود. در فضا و 
جریان مطالبات مردمی در کشورمان که اتفاقی بسیار 
رایج و معمول در هر کش��ور دنیا است، دشمنان قسم 
خورده کش��ورمان فرصت بسیار خوبی را پیدا می کنند 
تا خ��ود را در صف مطالبه گران جا دهند و دس��ت به 
دش��منی خ��ود آن هم به نام مردم ای��ران بزنند! مثال 
در فض��ای منطق��ی مطالبه و گفت وگو هرگز س��طل 
آشغال به آتش کشیده نمی شود و به اموال مردم تعدی 
نمی ش��ود و یک بسیجی سالخی نمی ش��ود! در این 
میان اما دشمن متحد اما ناکام برنامه حساب شده دارد، 

برنام��ه ای با مولفه های متفاوت که برای هر س��اعت 
آشوب و اغتشاش برنامه دارد.. نبردی نامتعارف که به 
قول »آندریو کوریبکو« تحلیلگر ارشد روسی تبار حوزه 
جنگ ه��ای ترکیبی، جنگ س��ایبری و جنگ روانی-
تبلیغاتی دو بال مهم آن هس��تند. بخشی از این جنگ 
ترکیبی، جنگ شناختی است که میدان نبرد آن فضای 
مجازی و حوزه رس��انه ای اس��ت. فضاسازی رسانه ای 
علیه کشورمان در اثناء اغتشاش، هیچ قید و بند اخالق 
انسانی ندارد و هر دروغی گفته می شود تا منافع تامین 
شود. رسانه های فارس��ی زبان اپوزیسیون خارج نشین 
بازوی اجرائی سیاس��ت های غربی_عبری_عربی در 
ماه ه��ای اخی��ر از هیچ دروغی فروگ��ذار نکردند تا به 

خیال خود بر آتش اغتشاش��ات بدمدند. مثال براساس 
تازه تری��ن تحقیق انجام ش��ده از س��وی مرکز افکار 
سنجی فارس، پنج رسانه فارسی زبان بی بی سی، ایران 
اینترنش��نال، صدای آمریکا، رادیو فردا و منوتو در بازه 
زمانی مربوط به 23 ش��هریور تا 16 مهر، رس��انه های 
مذک��ور مجموعا 17312 مرتب��ه دروغ گفتند! حاال با 
دق��ت باالی مخاطبان توئیتری یک دروغ دیگر طبق 
معمول از سعودی اینترنشنال ابراز شده است. داستان 
از آن قرار اس��ت که »دروغگو کم حافظه می ش��ود«، 
ش��بکه س��عودی اینترنش��نال، در تاریخ 27 تیر یعنی 
دو م��اه قبل از جریان ف��وت خانم امینی، عکس یک 
ش��هروند بلوچ در حال که دس��تانش به یک میله بند 

شده را منتشر می کند و این طور تیتر می زند: »برخورد 
خشونت بار نیروی انتظامی با یک شهروند بلوچ« بماند 
که تیتر 27 تیر ماه هم دروغ است و فرد مذکور بخاطر 
سرقت بازداشت ش��ده، خبرنگار این رسانه وابسته به 
سعودی از دید خود دچار یک اشتباه فاحش می شود تا 
بار دیگر دروغ گویی خود و همکاران خود را ثابت کند. 
»سیما ثابت« خبرنگار سعودی اینترنشنال در پستی در 
حس��اب توئیتری خود از همان تصویر 27 تیر استفاده 
می کند و می نویسد: »او و بیش از یکصد نفر دیگر در 
هشتم مهر ماه به قتل رسیدند«. دروغی که به صورت 
سهوی لو رفته اما بار دیگر دروغگویی رسانه ای وابسته 

به آمریکا را ثابت می کند.

سعودی اینترنشنال، شهروند بلوچ را دو بار ُکشت!
دروغ گویی سریالی رسانه های فارسی زبان خارج نشین

تالش های مجاهدانه شهید تهرانی مقدم از عوامل مهم اقتدار امروز جبهه مقاومت است
آیت اهلل جنتی:

دبیر شورای نگهبان گفت: حقیقت این است که تالش های مجاهدانه شهید 
تهرانی مقدم از عوامل مهم اقتدار امروز جبهه جهانی مقاومت است. به گزارش 
»عصر ایرانیان«،  آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح چهارشنبه 18 
آبان 1401 در جلسه این شورا با اشاره به حضور پرشور مردم در سراسر کشور 
در روز ملی استکبار جهانی گفت: روز جمعه ای که گذشت سراسر کشور جلوه 
گاه حضور پرشور، مومنانه و هوشمندانه مردم شریف ایران به مناسبت سالروز 
13 آبان بود که روز ملی استکبارستیزی است.وی افزود: این که حضرت امام 
خمینی )ره( با ش��ناخت کامل شان از تاریخ اسالم، می فرمایند »من با جرأت 
مدعی هس��تم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت 
حجاز در عهد رسول اهلل )ص( و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین 
بن علی- صلوات اهلل و سالمه علیهما- می باشند« به دلیل همین رفتار های 

مجاهدانه مردم ش��ریف ایران است.آیت اهلل جنتی با بیان اینکه مردم به این 
شناخت رسیده اند که کسانی که از هیچ کاری برای تسلیم کردن مردم سرافراز 
ایران فروگذار نکرده اند، ادعای دلسوزی ش��ان برای مردم ایران سراسر کذب 
است، تصریح کرد: حضور غیرتمندانه مردم همیشه در صحنه ایران اسالمی 
به معنای عدم وجود مش��کالت نیس��ت، بلکه به این معناست که برای حل 
مشکالت کشور به بیگانگان امید نبسته اند.وی افزود: مسئوالن باید قدردان 
چنین ملت فهیم و زمان شناسی باشند و این قدردانی، تنها با خدمت خالصانه 
و بی منت انجام می شود.دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به سالروز 
شهادت شهید حسن تهرانی مقدم و جمعی از همکاران او اشاره کرد و گفت: 
مقام معظم رهبری این شهید را »دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا« توصیف 
کردند؛ رسیدن به چنین مقامی، یعنی کسب باالترین درجات علمی و در کنار 

آن رعایت تقوای الهی که باید به آرمان جوانان ایران اس��المی تبدیل ش��ود.
وی ادامه داد: حقیقت این است که تالش های مجاهدانه شهید تهرانی مقدم 
از عوامل مهم اقتدار امروز جبهه جهانی مقاومت است.آیت اهلل جنتی با تاکید 
بر اینکه تالش حکومت های اس��تکباری برای انحراف جوانان امت اسالمی 
به این خاطر است که می خواهند نگذارند از میان این جوانان، تهرانی مقدم ها 
برخیزند، گفت: پیشرفت های جوانان با ایمان ایران اسالمی ثابت می کند که 
بحمداهلل تاکنون شکس��ت خورده اند و از این پس نیز جز ناکامی دستاوردی 
نخواهند داش��ت.دبیر ش��ورای نگهبان در خاتمه از دس��تگاه های فرهنگی و 
رس��انه ای کشور خواست تا با تولید محصوالت جذاب فرهنگی برای معرفی 
شخصیت هایی، چون شهید تهرانی مقدم، موجب امیدآفرینی و ایجاد انگیزه 

در جوانان شوند.
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اقتصاد کالن

تمدید قرارداد  صادرات گاز ایران به 
عراق در دستور کار 

مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ای��ران از آغاز 
مذاکرات ایران ب��ا عراق درباره تداوم صادرات 
گاز به این کش��ور خبر داد. به گزارش فارس 
و ب��ه نقل از روابط عمومی وزارت نفت، مجید 
چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، درباره 
عملکرد این ش��رکت در حوزه صادرات گاز، با 
بیان اینکه دولت س��یزدهم از بدو تشکیل، در 
حوزه دیپلماس��ی انرژی به ویژه در حوزه گاز، 
بس��یار فعال عمل کرده است، گفت: در حوزه 
صادرات گاز به ع��راق، تمدید قراردادها برای 
صادرات به این کشور، در دستور کار است.وی 
ادام��ه داد: مذاکرات ما با عراق در زمینه تداوم 
صادرات گاز به این کش��ور آغاز ش��ده، ضمن 
آن که زمان نخس��تین قرارداد صادرات ما که 
به بغداد اس��ت، س��ال آینده به اتمام می رسد، 
نخس��تین بخش مذاکرات هم به این قرارداد 
اختصاص دارد.معاون وزی��ر نفت در امور گاز 
همچنین با بیان این که، طرف عراقی متقاضی 
تمدید قرارداد صادرات گاز اس��ت و ما هم در 
این زمینه، نظر مثبتی داریم، تصریح کرد: سال 
آینده قرارداد صادرات گاز ما با بصره هم پایان 
می یابد که مذاکرات در این زمینه نیز در دستور 
کار است.چگنی با اش��اره به توسعه روابط در 
حوزه انرژی با کشورهای همسایه، تأکید کرد: 
ع��راق به انرژی به ویژه گاز نی��از دارد و ما در 
صدد هستیم با تمدید قرارداد با این کشور، این 

نیاز را برطرف کنیم. 

افزایش ذخایر آمریکا قیمت نفت را 
کاهش داد 

ادام��ه  و  آمری��کا  نف��ت  ذخای��ر  افزای��ش 
محدودیت ه��ای کرونای��ی در چی��ن ک��ه به 
تقاضا برای س��وخت در این کش��ور آس��یب 
می زند، قیمت نفت را ب��ه 94,82 دالر در هر 
بش��که کاهش داد. به گزارش فارس به نقل 
از رویترز، از آنجایی که آمارهای صنعتی نشان 
داد ک��ه ذخایر نفت خام امریکا بیش از انتظار 
افزایش یافته و به دنب��ال نگرانی ها در مورد 
افزایش تعداد مبتالی��ان به کرونا در چین که 
به تقاضا برای س��وخت در این کش��ور آسیب 
می زند، قیمت نفت در معامالت امروز کاهش 
یافت.هر بشکه نفت برنت با 54 سنت کاهش 
94,82 دالر فروخته شد و هر بشکه نفت خام 
آمریکا با 64 سنت کاهش 88,27 دالر معامله 
شد.هر دو ش��اخص نفتی روز گذشته نزدیک 
به 3 درص��د از ارزش خود را از دس��ت دادند.
بنا بر اعالم موسس��ه آمریکن پترولیوم، ذخایر 
نفت خ��ام آمریکا در هفته منتهی به 4 نوامبر 
حدود 5,6 میلیون بش��که افزایش یافت. این 
درحالی است که تحلیلگران رویترز پیش بینی 
کرده بودند، متوس��ط ذخایر نفت خام آمریکا 
حدود 1,4 میلیون بشکه افزایش می یابد.بازار 
هفته گذش��ته به پایان یافتن محدودیت های 
کرونایی در چین امید بسته بود اما در آخر هفته 
مقامات سالمت چین اعالم کردند که رویکرد 
»پاکس��ازی پویا« برای مقابله با این ویروس 
در نظر گرفت��ه اند.تعداد مبتالیان به کرونا در 
گوانگژو و س��ایر شهرهای چین افزایش یافته 
اس��ت به طوری که میلیون ها ش��هروند این 
قطب تولی��دات صنعتی در چی��ن باید امروز 

آزمایش کرونا بدهند.

محیط کسب و کار ایران مساعدتر شد
رقم شاخص ملی محیط کس��ب وکار ایران در 
تابستان 1401، 5.88 )نمره بدترین ارزیابی 10 
است( محاسبه شده که از وضعیت این شاخص 
نس��بت به ارزیابی فصل گذشته )بهار 1401 با 
میانگین 6.07( مساعدتر است.به گزارش مهر 
به نقل از اتاق بازرگانی ایران، بر اساس نتایجی 
که مرک��ز پژوهش های این نهاد از پایش ملی 
محیط کسب وکار ایران در تابستان 1401 منتشر 
کرده است، رقم شاخص ملی در این فصل 5.88 
)نمره بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه شده که 
از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل 
گذشته )بهار 1401 با میانگین 6.07( مساعدتر 
اس��ت. در حقیقت، با بهبود نس��بی ش��اخص 
ملی محیط کس��ب وکار در فصل تابستان، این 
شاخص به محدوده پایانی سال گذشته )زمستان 
1401 با میانگین 5.83( برگشته است.طبق این 
گزارش، در تابستان 1401 نیز محیط کسب وکار 
در محاص��ره مؤلفه های تکراری بوده و فعاالن 
اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب 
سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
قیمت م��واد اولیه و محص��والت«، »بی ثباتی 
سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 
ناظر بر کس��ب وکار« و »دشواری تأمین مالی 
از بانک ها را نامناس��ب ترین مؤلفه های محیط 
کسب وکار کش��ور« را نسبت به سایر مؤلفه ها 

ارزیابی کرده اند.

آمریکا و اروپا دوباره در سازمان 
تجارت جهانی سرشاخ می شوند 

27 کشور عضو اتحادیه اروپا هشدار دادند که 
به خاطر اقدامات تبعیض آمیز آمریکا در قبال 
ش��رکت ها،  از این کش��ور به سازمان تجارت 
جهانی شکایت خواهند کرد. به گزارش فارس 
به نقل از فاینانش��یال تایم��ز، اتحادیه اروپا، 
آمری��کا را به نقض قوانین س��ازمان تجارت 
جهان��ی متهم کرده و اعالم کرده اس��ت که 
حتما اقدامات تالفی جویانه ای را علیه آمریکا 
در دستورکار قرار خواهد داد.درواقع طرف های 
اروپایی ناراحت اجرای جزئیات قانون کاهش 
مالی��ات در آمریکا هس��تند ک��ه در قالب آن 
آمریکا بودجه سنگینی را به توسعه انرژی های 
س��بز تخصی��ص داده ک��ه با اج��رای آن به 
شرکت ها و مصرف کنندگان آمریکایی یارانه 
می دهد و همچنین مشوق های مالیاتی برای 
آنها در نظر گرفته است.بروکسل می گوید: این 
مزایا برای شرکت های تولید خودروهای برقی 
باعث می شود که شرکت های اروپایی در بازار 
آمریکا مزیت رقابتی خود در برابر شرکت های 
داخلی این کشور را از دست بدهند.طرف های 
اروپایی خواس��تار آن هستند که آمریکایی ها 
به ش��رکت های اروپایی هم مزایای مذکور را 
ارائ��ه دهند.اروپایی ها می گویند: باید 9 بند از 
قانون کاهش تورم در آمریکا اصالح ش��ود؛ 
چراک��ه این م��وارد یارانه ه��ا و معافیت های 
مالیاتی را فق��ط محدود به کاالهایی می کند 
که در داخل آمریکا تولید می ش��ود و از سوی 
دیگر فقط مشمول شرکت هایی می شود که 
در داخل آمریکا فعالیت می کنند.در عین حال 
تیری برتون، مسئول بازار اینترنتی کمیسیون 
اروپایی هش��دار داده که بروکسل با اقدامات 
آمریکا مقابله به مثل خواهد کرد.وی می گوید: 
این یارانه ها با قوانین سازمان تجارت جهانی 
در تضاد است.برتون تاکید کرد: اگر واشنگتن 
نگرانی های ش��رکای اروپایی را مدنظر قرار 
ندهد،  اتحادیه اروپا شکایت خود را در سازمان 
تجارت جهانی دنب��ال می کند.قانون کاهش 
تورم در آمریکا که در ماه تابستان به امضای 
رئیس جمهور این کش��ور رسید، شامل حدود 
369 میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری در امنیت 

انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی است.

معطلی 300 روزه الیحه دو فوریتی 
دولت در مجلس 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از موضع گیری رئیس 
مجلس تعجب کردم گفت: دیوان محاسبات 
مجلس رس��ما اعالم کرد در حالیکه تا سال 
99 عملکرد تسهیالت تبصره 18، نزدیک 10 
درصد بوده است ما در یک سال گذشته 102 
درصد عملکرد تسهیالت تبصره 18 داشته ایم. 
به گزارش تس��نیم، احس��ان خاندوزی امروز 
چهارش��نبه در حاشیه جلس��ه هیأت دولت و 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
موضع گی��ری رئیس مجلس درب��اره اجرای 
تبصره 18 قانون بودج��ه گفت : من دغدغه 
رئیس مجل��س را در موضوع تس��هیالت و 
اشتغالزایی درک می کنم اما بیش از یک سال 
است آقایانی که اهل خستگی و رودربایستی 
بودن��د، رفته اند. وی در ادام��ه گفت: یعنی از 
18ه��زار میلی��ارد تومان مجم��وع بودجه ای 
ک��ه اختصاص پی��دا کرده برای تس��هیالت 
اش��تغال زایی ب��ه دلیل اهرم ک��ردن با منابع 
بانکی 46 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
پرداخت شده و در مرحله نهایی قرار دارد که 
این در تاریخ عملکرد تسهیالت اشتغال زایی 
بی سابقه است.وی گفت: صحبت های رئیس 
مجلس خیلی اظهارنظر تعجب برانگیزی برای 
بنده بود. امیدوارم دوس��تان به جای آنکه به 
القا اختالف و تفرق��ه و دوگانگی بین دو قوا 
بپردازند، کمک کنند به کارهای عقب مانده ای 

که باید جلو رود.

یک روز صعودی دیگر برای بورس
بازار س��رمایه دی��روز هم س��بزپوش بود و 
شاخص بورس توانست بیش از 6000 واحد 
افزایش یابد. به گزارش ایس��نا، شاخص کل 
بورس چهارش��نبه با 6605 واحد افزایش تا 
رقم ی��ک میلیون و 414 ه��زار واحد صعود 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 1365 
واح��د افزایش یافت و به رق��م 397 هزار و 
655 واحد رسید.در این بازار 450 هزار معامله 
به ارزش 56 هزار و 179 میلیارد ریال انجام 
ش��د.پاالیش نفت تهران، معدنی و صنعتی 
چادرملو، گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان، 
گروه مپن��ا و پاالیش نفت تبریز نس��بت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
معدن��ی و صنعتی گلگهر نس��بت به س��ایر 
نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.در آن س��وی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس هم با 73 واحد افزایش در رقم 
18 هزار و 421 واحد ایستاد.در این بازار 230 
هزار معامله به ارزش 67 هزار و 749 میلیارد 
ریال انجام شد.پلیمر آریاساسول، شرکت آهن 
و فوالد ارفع، صنعتی مینو، بیمه پاس��ارگاد، 
زغال سنگ پروده طبس و بیمه کوثر نسبت 
به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

اخبار

از ت��داوم  بان��ک مرک��زی  رئی��س کل 
سیاس��تهای بانک مرکزی ب��رای تعادل 
بخش��ی ب��ه ب��ازار ارز خب��ر داد و گفت: 
خوش��بختانه صادرکنن��دگان عرضه های 
خوب��ی دارند که ت��داوم خواهد داش��ت.
به گ��زارش مه��ر، علی صالح آب��ادی در 
حاش��یه جلس��ه امروز هیئت دولت گفت: 
بان��ک مرک��زی به عن��وان بازارس��از در 
هم��ه بازارهای ارز حض��ور و مداخله دارد 

تا بازار به س��مت تعادل پی��ش برود.وی 
تصریح کرد: در روزهای گذش��ته ش��اهد 
نوس��اناتی در بازار ارز بودی��م و امیدواریم 
با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و 
ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.رئیس کل 
بانک مرکزی تصریح کرد: عرضه ارزهایی 
که مورد اقبال بازار اس��ت به اندازه کافی 
انجام می ش��ود و عرضه خواهد ش��د.وی 
درباره نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته 

گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در 
بازار ارز است و سیاست های الزم را اتخاذ 
کردیم و ابزارهای الزم را هم داریم تا این 
کار را انج��ام دهیم.صالح آبادی بیان کرد: 
اقداماتی برای تس��هیل دسترسی مردم به 
بازار ارز اندیش��یده ش��د از جمله اینکه به 
منظور تسهیل خرید ارز توسط متقاضیان 
اف��راد که به دلی��ل محدودیت صرافی ها، 
باعث ایجاد صف مقابل صرافی ها می شد، 

س��امانه آنالین دسترس��ی ب��ه صرافی ها 
راه اندازی ش��د و تع��دادی صرافی معین 
ش��دند تا اف��راد از این طریق درخواس��ت 
خود را ثب��ت و ارز خ��ود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همچنین حدود 40 شعبه از 
بانک های ملی، تجارت                         ، ملت                          و صادرات در 
نظر گرفته ش��د تا مثل صرافی ها ارز مورد 
نیاز را ارائه کنند؛ ل��ذا با توجه به وفور ارز، 
کانال های دسترسی مردم را برای خرید ارز 

تسهیل می کنیم تا بدون ازدحام بتوانند ارز 
موردنیاز خود را خریداری کنند.رئیس کل 
بانک مرکزی عن��وان کرد: بانک مرکزی 
ابزارهای مختلفی برای تعادل بخشی بازار 
دارد که یک نمونه آن گواهی س��که بانک 
مرکزی بود که دیروز رونمایی و معامله شد 
و با قدرت تداوم خواهد داش��ت، همچنین 
ابزارهای دیگر هم در بررسی است که ان 

شااهلل در روزهای آینده ارائه خواهند شد.

سیاست بانک مرکزی برای ایجاد آرامش و تعادل بازار ارز
صالح آبادی اعالم کرد؛ 

تب صعودی قیمت دالر خوابید
سوداگران ارز موفق به باال نگهداشتن نرخ دالر نشدند 

گ�روهاقتصادی-میث�مترکیان:مجموع��ه ای از اقدامات 
بازارساز، عرضه ارز توافقی از طریق سامانه برخط بانک 
مرکزی و پیشنهادات کارشناس��ان جهت اخذ مالیات از 
خرید و ف��روش ارز و احتمال حذف یارانه خریداران ارز، 
سبب تخلیه اثر روانی موجود در بازار ارز و افت قیمت ها 
ش��د و این روند کاهش��ی ادامه دارد. به گزارش فارس، 
در 10 ال��ی 15 روز اخیر ش��اهد بروز نوس��اناتی در بازار 
ارز بودی��م اما دولت تالش کرد ب��ا اقدامات موثری که 
اعمال می کند و با ورود  بازارساز با نظارت بانک مرکزی، 
نوس��انات را کنترل کند،  تالطم ه��ای ارزی به تدریج از 
روزهای گذش��ته مدیریت شد  و بازار ارز کماکان در حال 
تخلیه اثر روانی افزایش قیمت ها است.در این مدت، دالر 
به  عنوان راهبر این بازار، سقف  های تاریخی قیمتی خود 
را پش��ت  سر گذاش��ته بود اما دوباره در حال برگشت به 
نرخ های دو هفته قبل خود است،  دالر غیر رسمی از نرخ 
 ه��ای باالی 36 هزار تومان در روزهای گذش��ته، عقب 
نش��ینی کرده و وارد کانال 35 هزار تومانی ش��ده است.
نرخ ه��ا در بازار توافقی نیز به عنوان ب��ازار بنکداری بین 
صرافان و مرجع رسمی نرخ اسکناس ارز با حجم باالی 
معامالت روزانه نسبت به روزهای گذشته کاهشی بوده 
و در ابتدای کانال 34 هزار تومان در حال معامله اس��ت.
در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دالر توافقی 34100 
تومان اس��ت و دالر غیر رس��می هم از س��وی دالالن 

35900 تومان قیمت گذاری شده است.
دالی�لافزایشقیم�تارزاقداماتیکهموجبریزش ���

قیمتهادربازارشد
بسیاری از کارشناسان معتقدند، پس از یک دوره اغتشاش 
در کش��ور و شکل گیری نوعی ناامنی در اقتصاد، دالالن 
به س��مت ب��ازار ارز رفته و این بازار را ب��ا التهاب مواجه 
کرده اند.همچنین ایجاد یک موج روانی و ش��کل گیری 
نوع��ی انتظارات تورمی در بازار ارز، در دو هفته گذش��ته 
سبب رکوردشکنی نرخ دالر شده بود که اقدامات بازارساز 
در این مدت توانست بخش��ی از هیجان موجود در بازار 
را تخلیه کند.پرداخت س��ود به صورت  اسکناس در مورد 
حساب های ارزی، ایجاد س��امانه معامالت برخط خرید 
ارز از صرافی ها، ارائه گواهی س��که طال در بازار سرمایه، 
حذف مالیات بر س��ود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه 
1401 و کاهش فاصله نرخ ارز توافقی با نرخ ارز در بازار 
آزاد و کاهش رانت موجود، از جمله مهمترین دالیل افت 
قیمت ها در بازار ارز بوده اس��ت. البته هشدار و پیشنهاد 

کارشناس��ان در خصوص دریافت مالی��ات و قطع یارانه 
خری��داران ارز در روزه��ای اخیر نی��ز در این زمینه موثر 

بوده است.
نق�شبازارس�ازدرمه�اروکاه�شن�رخارزب�دون ���

ارزپاشی
برخالف دوره های گذش��ته و در س��ال های قبل، بدون 
ارزپاش��ی، ورود به موقع بازارس��از به بازار توانست روند 
افزایش��ی نرخ ارز را در ابتدا کنترل و مهار کند و س��پس 
قیمت ها را کاهش دهد.تیم اقتصادی دولت با محوریت 
بانک مرکزی روز پنجش��نبه از بس��ته ای مشتمل بر سه 
رویکرد رونمایی کرد که س��امانه برخط صرافی ها برای 
فروش ارز از روز ش��نبه از جمل��ه مهم  ترین تصمیمات 
بانک مرکزی در این بس��ته بوده است.قرار گرفتن چهار 
بانک بزرگ کشور در کنار بازار متشکل ارزی در نهایت 
منج��ر به گس��ترش منابع ارزی و تس��هیل دسترس��ی 
متقاضی��ان به ارز ش��د. در همین زمین��ه بانک مرکزی 
در بخش��نامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت 
اسکناس در س��رفصل مصارف خدماتی سایر )سرفصل 
24( ب��ه بانک های ملی، تج��ارت                         ، ملت                          و صادرات ابالغ 

کرد.
ناپدیدشدنصفهایمقابلصرافیها ���

در این باره، س��خنگوی بازار متش��کل ارزی با اش��اره به 
تش��کیل صف های خری��د ارز با نرخ توافق��ی در مقابل 
صرافی ها گفت: این صف ها بار روانی به وجود آورده که 
تقاضا زیاد اس��ت و افراد باید با هر قیمتی دالر خریداری 
کنن��د. علت صف های طوالنی این بود که مردم معمواًل 
آگاه��ی از صرافی های مختلف در س��طح ش��هر ندارند 

بنابراین چند صرافی در موقعیت مکانی در ش��هر تهران 
شناخته شده تر هس��تند و مراجعه افراد به این صرافی ها 
زیاد اس��ت و صف های طوالنی این ش��ائبه را به وجود 
م��ی آورد که هج��وم برای خرید دالر در ب��ازار ارز وجود 
دارد.توکلی افزود: راه اندازی سامانه برخط خرید و فروش 
ارز و اطالع رس��انی به مردم درباره خرید از این سامانه و 
تسری یافتن آن بین فعاالن بازار موجب می شود کههمه 
صرافی ه��ای مجاز وارد معامله ش��ود و این توزیع تقاضا 
بین صرافی ها بار روان��ی را کاهش می دهد و صف ها را 

از بین می برد.
توزیعرانتارزیمتوقفمیشود؟ ���

در همین زمینه، میثم خسروی، عضو مرکز پژوهش های 
مجلس، با اش��اره به راهکارهای سنتی مدیریت بازار ارز 
می گوید: اولین راهکار، عرضه ارز توس��ط سیاس��ت گذار 
اس��ت که بارها و بارها تجربه شده و نتیجه مطلوب نیز 
گرفته نش��ده اس��ت، نرخ های متفاوت در بازار ارز وجود 
دارد، بدترین کار در شرایط فعلی این است که با نرخ های 
متفاوت و ترجیحی به بازار ارز تزریق ش��ود که این رانت 
ایجاد ش��ده فقط می تواند منابع بان��ک مرکزی را خالی 
کند، صف های تشکیل شده در مقابل صرافی ها به دلیل 
همین تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف است.به گفته 
خس��روی کاری که دولت باید انجام دهد این اس��ت که 
متغیرهایی که می تواند تحت کنترل قرار دهد را به عنوان 
یک سیاست مهار رشد نرخ ارز در نظر بگیرد. مثاًل منابع 
جدیدی که می تواند به بازار تزریق شود را به عنوان یک 
بسته اطالع رسانی کند.این کارشناس اقتصادی تصریح 
کرد: بی ثباتی ایجادش��ده در کش��ور به دلیل اغتشاشات 

از دیگر عوامل رش��د نرخ ارز اس��ت. در حال حاضر و با 
کاهش التهاب در جامعه و با اقدامات بازارساز، شاهد ثبات 

در بازار ارز نیز خواهیم بود.
تخلیهاثرروانیکمبودارز ���

در این باره، یک عضو هیات علمی دانش��گاه، در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگ��زاری فارس با بیان اینکه 
در حال حاضر منابع ارزی کش��ور مناس��ب است، گفت: 
چش��م انداز اقتصاد ایران روش��ن اس��ت، بخش زیادی از 
ناامیدی ها در اقتصاد، ریش��ه واقعی ن��دارد و حاصل کار 
رسانه ای دشمن است که دولت باید با خبرهای خوب این 
جو روانی را از بین ببرد. یعنی باید این گزاره که کشور با 
کمبود ارز مواجه است از ذهن فعالین اقتصادی از بین برود.
کامران ن��دری ادامه داد: بانک مرکزی می تواند در کوتاه 
م��دت برای کنترل قیمت ها منابع به بازار تزریق کند، اما 
این راهکار نمی تواند برای مدت طوالنی استفاده شود، در 
حال حاضر انتظارات اشتباهی که در جامعه ایجاد شده که 
باید از طریق درست این انتظارات مدیریت شود.این عضو 
هیات علمی دانش��گاه تاکید کرد: سیاست گذار باید بتواند 
دامنه اخبار مثبت و امیدبخش را گسترش دهد تا اثر روانی 
ایجاد شده را خنثی کند، اخباری مانند سرمایه گذاری های 
خارجی، ورود منابع جدید و اخباری از این دست می تواند 

بخش زیادی از نوسانات فعلی را کنترل کند.
راهکارهایکاهشتقاضایسوداگرانهدربازارارز ���

یک��ی از گزاره های��ی ک��ه در روزهای اخیر م��ورد توجه 
بس��یاری از کارشناسان قرار گرفته است به مساله تبدیل 
دارایی ریالی افراد به دارایی دالری بازمی گردد؛ بسیاری 
از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت گرفتن مالیات 
بر عایدی س��رمایه و یا قطع کردن یارانه افرادی که در 
بازار ارز تقاضای س��وداگرانه دارند را در دس��تور کار خود 
قرار دهد، می توان بخش عمده ای از نوسانات بازار ارز را 
کنترل کرد.کامران رحیمی، رئیس دانشکده فنی حرفه ای 
شهید شمسی پور در همین زمینه می گوید: کاهش فاصله 
نرخ ارز در بازار متشکل و بازار آزاد می تواند سبب کاهش 
س��ودآوری فعالیت های سوداگرانه ش��ود. در صورتی که 
دس��ت دالالن از بازار ارز کوتاه شود، نوسان در این بازار 
هم به شکل قابل توجهی تحت کنترل بانک مرکزی در 
خواهد آمد. رحیمی ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی 
و سازمان امور مالیاتی یک تصمیم جدی در مورد گرفتن 
مالی��ات از خرید و فروش بی دلی��ل ارز بگیرند، می توان 

امیدوار به کاهش شدید نوسان در بازار ارز باشیم.

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه خب��ر داد که قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی در بودج��ه س��ال 1402 افزایش 
نمی یاب��د. به گ��زارش خبرنگار حوزه دولت تس��نیم،  
سیدمس��عود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیات 
دولت اظهار داش��ت: نظر رئیس مجلس این است که 
برنامه هفتم توسعه زودتر از الیحه بودجه ارسال شود، 
اما چون سیاست های آن به تازگی تدوین شده است، 
برنامه  را به زودی نمی توان تهیه کرد.وی خاطرنش��ان 
کرد: ما بودجه 1402 را طبق روال قبل شروع کردیم. 
در هفته جاری تم��ام تبصره هایش را تمام می کنیم و 

تحوی��ل دولت می دهیم. با ای��ن حال تالش می کنیم 
در کوتاه ترین زمان برنامه هفتم توسعه را آماده کنیم.
میرکاظم��ی همچنین خبر داد ک��ه قیمت حامل های 
ان��رژی نی��ز در الیحه بودج��ه س��ال 1402 افزایش 
نمی یابد.وی درباره اختالف نظر دولت و مجلس درباره 
اجرای تبصره 18 قانون بودجه که درباره اشتغال است، 
گفت: س��ال گذش��ته 32 هزار میلیارد تومان از منابع 
هدفمندی یارانه ها به بحث اش��تغال اختصاص یافته 
بود؛ در نیمه ی دوم س��ال که دولت سیزدهم روی کار 
آمد، متوجه ش��دیم که دول��ت قبل ریالی از این محل 
برای اش��تغال پرداخت نشده اس��ت؛ با اینکه آنجا هم 

منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تالش کردیم 
تا پایان س��ال 19 ه��زار میلیارد تومان بابت اش��تغال 
پرداخت ش��د.رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: 
عملکرد سال گذشته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه 
هدفمندی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود 
که دولت در الیحه بودجه امس��ال پیش��نهاد کرد این 
رقم به 470  هزار میلیارد تومان برس��د اما مجلس در 
نهای��ت در مجلس به 660 هزار میلیارد تومان رس��ید 
که مورد اعتراض س��ازمان برنامه و بودجه قرار گرفت 
و هم��ان زمان هم گفتیم که ای��ن منابع قابل وصول 
نیس��ت زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، 

برق و گاز ندارد.میرکاظمی بیان کرد: منابع هدفمندی 
یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش 
تولید محقق ش��ود؛ افزایش تولید گاز به همین راحتی 
امکان پذیر نیس��ت و نیاز به س��رمایه گذاری چند ساله 
دارد؛ درب��اره فرآورده ه��ای نفتی نیز اینط��ور نبود که 
پاالیش��گاه جدیدی وارد مدار شده باشد. ضمن اینکه 
منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف آن هم 
قابل تحقق نباش��د؛ حتی در جلسات مشترک دولت و 
مجلس برای هدفمندی یارانه ها هم رئیس مجلس بر 
این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر 

بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است. 

 قیمت حامل های انرژی سال آینده افزایش نمی یابد 
میرکاظمی:

هند خرید نفت از ایران را افزایش داد 
اویل پرایس طی گزارش نوش��ت: به دنبال 
خال ایجاد شده در بازارهای جهانی و کمبود 
عرضه، کش��ورهای جهان به ایران به عنوان 
قدرت نفتی جنجال��ی در جهان برای تامین 
نف��ت مورد نیاز خ��ود روی آورده اند، از جمله 
این کش��ورها هند اس��ت که واردات نفت از 
ایران را افزایش داده است.به گزارش فارس 
به نقل از اویل پرای��س، با افزایش تقاضای 
داخل��ی هند برای نفت و گاز، این کش��ور به 
دنبال تامین کنندگانی است که محصوالت 
ارزان تری برای فروش ارائه دهند و به اینکه 
خرید از آنها چقدر بحث برانگیز است، توجه 

نمی کنند.
ادام�هش�راکتان�رژیب�اکش�ورهای ���

جنجالی
به نوشته این گزارش، پاالیشگاه های هند در 
واکنش ب��ه کاهش تولید اخیر اوپک پالس، 
در حال متنوع س��ازی منابع خود هس��تند و 
به کشورهای تحریم ش��ده ای نظیر ایران و 
روسیه روی آورده اند تا تامین نفت خام خود 
را تضمی��ن کنند. با توجه ب��ه حمایت اندک 
غ��رب از صنعت ان��رژی ه��ای تجدیدپذیر 
رو به رش��د هند، به نظر می رس��د، شراکت 

دهلی نو ب��ا تامین کنن��دگان بحث برانگیز 
نفت همچن��ان ادامه یابد.هن��د در ماه اکتبر 
اعالم ک��رد که متنوع س��ازی منابع واردات 
نفت خود برای کم ک��ردن از خطر احتمالی 
کاهش تولید اوپک پالس را سرعت خواهد 
بخشید.هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند 
توضیح داد، کاهش تولید اوپک پالس، »به 
تولیدکنندگان بزرگی نظیر هند که در س��ال 
گذشته حدود 120 میلیارد دالر برای واردات 
محصوالت نفتی هزینه کرده اند، آسیب می 
زند.«اوپک پالس با پیش بینی کاهش تقاضا 
در جه��ان برای نفت خام ب��ه علت افزایش 
فشارهای اقتصادی در جهان، اعالم کرد که 
میزان تولید خود را 2 میلیون بش��که در روز 
در ماه آینده کاهش می دهد.هند، س��ومین 
مص��رف کننده و واردکننده ب��زرگ نفت در 
جهان اس��ت که ح��دود 85 درصد نیاز نفتی 
خود را از خ��ارج تامین می کند. از اینرو این 
کش��ور قصد دارد تا منابع تامین نفت خود را 
با هدف تامین امنیت انرژی این کشور متنوع 
سازد. وزیر نفت این کشور در این رابطه گفته 
بود: »منابع انرژی متنوع سازی شده و تنوع 
بیش��تری هم پیدا خواهد کرد... منابع زیادی 

وج��ود دارد و ما در انجام این اقدامات درنگ 
نخواهیم کرد.«وزیر نفت هند معتقد اس��ت 
که کاهش تولید اوپک پالس ممکن اس��ت 
کشورها را وارد رکود بیشتری کند زیرا قیمت 
س��وخت باالتر می رود.در ادامه این گزارش 
آمده اس��ت، پاالیش��گاه های هند در هفته 
های اخیر به منظور جلوگیری از اثرات منفی 
کاهش تولید اوپ��ک پالس، در تالش برای 
ایجاد مشارکت های جدید و تنوع بخشیدن 
بیشتر به منابع انرژی خود هستند. آنها نگران 
تحریم های غرب علیه روس��یه هستند که 

تامین نفت این کشور آسیب می زند.
منافعانرژیهنددراولویتدهلینو ���

پاالیش��گاه های هند با صراحت اعالم کرده 
ان��د که منابع تامین نف��ت خود را با نفت هر 
کش��وری که ارزان تر و قابل اعتمادتر باشد، 
گسترش می دهند و اهمیتی ندارد که آمریکا 
و اروپا این ش��رکت جدی��د را تایید می کنند 
یا نه.هند به س��مت ای��ران به عنوان یکی از 
عرضه کنندگان نفت روی آورده است. ایرج 
الهی، سفیر ایران در هند نیز از تمایل تهران 
ب��رای تامین نفت خام هن��د به منظور حفظ 
امنیت انرژی این کشور خبر داده است. سفیر 

ای��ران گفت: »ما همواره نس��بت به تقویت 
روابط اقتصادی با هند ابراز آمادگی کرده ایم. 
این امر به هند بس��تگی دارد، ما آماده ارسال 
نفت هستیم.« ایران یکی از تامین کنندگان 
اصل��ی نفت هند پیش از اعم��ال تحریم ها 

علیه این کشور در سال 2019 بوده است.
بازگشتدوبارهخریداراننفتبهایران ���

پس از تحریم های نفت و گاز روسیه و کاهش 
تولید اوپک پالس که یک خال در بازار نفت 
ایجاد کرده اس��ت، دولت های سراسر جهان 
به ایران و ونزوئال به عنوان قدرت های نفتی 
جنجالی در جهان برای تامین نفت مورد نیاز 
خود روی آورده اند.ایران اعالم کرده اس��ت 
ک��ه درآمدهای نفت و میعانات گازی اش در 
بازه ماه مارس تا جوالی در مقایسه با مدت 
مشابه سال 2021 حدود 580 درصد افزایش 
یافته که نش��ان دهنده بی توجهی آشکار به 
تحریم ه��ای ایاالت متح��ده علیه صنعت 
نفت این کشور است. ترکیه و افغانستان نیز 
همکاری هایش��ان با ایران به منظور تقویت 
واردات نفت خام از این کشور را افزایش داده 
اند.روسیه نیز در ماه های اخیر به علت ارائه 
نف��ت ارزان تر، به یکی از بزرگ ترین تامین 

کنندگان نفت هند تبدیل شده است. قیمت 
پایین نفت روسیه به شدت با نفت غرب آسیا 
و آفریقا قابل رقابت است و همین امر سبب 
شده است تا هند و برخی از کشورهای دیگر، 
روابط خود با این غول نفتی را عمیق تر کنند.
به دنبال تحریم های آمریکا علیه چند تامین 
کنن��ده نفت و گاز و پس از آن، کاهش تولید 
اوپ��ک پالس، هند یکی پ��س از دیگری با 
چالش روبرو شد. دهلی نو در واکنش به این 
تهدید برای امنیت انرژی خود، اعالم کرد که 
با هر کشوری که نفت ارزان و قابل اعتمادی 
برای این کش��ور فراهم کند، شراکت خواهد 
کرد و این امر س��بب تعمی��ق روابط هند با 
ایران و روس��یه شده است.البته چند روز پس 
از سفر س��وبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه 
هند به آمریکا، واش��نگتن علیه یک شرکت 
هن��دی که نفت ایران را می خرید و به چین 
م��ی فروخت، تحریم هایی وضع کرد.وزارت 
بازرگانی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده بود، 
شرکت »تیباالجی پتروشیمی«، محصوالت 
پتروشیمی ایران نظیر متانول و نفت صنعتی 
را خریداری می کرده و س��پس به چین می 

فروخته است.
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شهرستان

برگزاری جلسه امنیت غذایی در 
سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

 ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان ای��الم، دکتر عم��وزاده 
ریاس��ت س��ازمان با اعالم ای��ن خبر گفت : 
جلس��ه قرارگاه امنیت غذایی استان با حضور 
نمایندگان محترم دستگاه های عضو قرارگاه 
امنیت غذایی و به دبیری دکتر شکری معاون 
توس��عه بازرگانی س��ازمان و در محل سالن 

جلسات سازمان برگزار شد.
وی اف��زود :در ای��ن جلس��ه مق��رر گردید با 
توجه به نیاز زنبورداران اس��تان در خصوص 
تامین ش��کر مورد نیاز اتحادیه زنبورداران با 
هماهنگی تعاون روس��تایی استان نسبت به 
اعالم میزان شکر مورد نیاز به سازمان جهاد 
کش��اورزی به منظور پیگیری از طریق اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی استان اقدام الزم 

را به عمل آورند.
عموزاده بیان داشت: اداره کل امور عشایری 
با توجه به ش��روع کوچ عشایر در اسرع وقت 
با همکاری اداره کل منابع طبیعی ، مرزبانی 
و سایر دستگاهها جلسه ای به منظور کنترل 
ورود و خروج دام استان و رعایت حدود مرزی 
توس��ط عش��ایر و غیر اقدام الزم را به عمل 

آورند .
وی ادامه داد: مدیر محترم تعاون روس��تایی 
نس��بت به بررس��ی و تصمیم گیری الزم در 
زمین��ه مدیریت زنجیره تامین گوش��ت مرغ 
مورد نیاز استان با همکاری اتحادیه مرغداران 
و س��ایر ش��بکه های تعاونی و عوامل عمده 
توزیع مرغ اس��تان اقدام و ظرف هفته جاری 

نتیجه را به سازمان اعالم نمایند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
سامانه 111 و اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان سمنان
 ب��ا حضور مدیرکل دفت��ر مدیریت عملکرد، 
بازرس��ی و امور حقوقی استانداری سمنان و 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
س��منان تفاهم نام��ه همکاری ف��ی مابین 
س��امانه س��امد 111 واداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اس��تان س��منان منعقد و مبادله 

شد.
در این تفاهم نامه که ازسوی محمود قدرتی، 
مدی��رکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرس��ی و 
امور حقوقی استانداری سمنان و جعفرمرادی 
حقیق��ی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان س��منان منعقد گردیده، آمده است : 
کلیه نامه های دریافتی از مردم توسط سامانه 
111اس��تان سمنان که مرتبط با حوزه کاری 
اداره کل مناب��ع طبیعی وآبخیزداری باش��د 
صرفا از بس��تر سامد جهت بررس��ی و اقدام 

الزم به این اداره کل ارجاع می شود.
 همچنین در تفاهم نامه فوق تصریح ش��ده 
است: کلیه موارد با هر ماهیتی باید در کوتاه 
ترین زمان ممکن مش��اهده، بررسی و جهت 
اقدام ب��ه مراجع ذیربط ارجاع و نتیجه نهایی 
اقدامات توسط این اداره کل در سیستم سامد 
ثبت و رونوش��تی از نتیجه به متقاضی اعالم 

شود.
مدت زمان بررسی و اعالم نتیجه در سامانه 
س��امد هف��ت روز کاری اس��ت و اداره کل 
موظف است در فواصل سه ماهه، شش ماهه 
و یکس��اله گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
بر روی یکایک موارد ارجاعی تهیه و به سامد 

ارسال نماید.

صنایع آب بر استان مکلفند آب مصرفی 
خود را تأمین کنند

استاندار خوزستان گفت: قرار دادن آب شرب 
مردم در اختیار صنایع قابل قبول نیس��ت؛ در 
این راس��تا صنایعی که در نزدیکی سواحل و 
دریا هس��تند مکلفند تا آب مورد نیاز مصرفی 
صنعت خود را از طریق آب دریا تأمین کنند؛ 
همچنین برخی دیگ��ر از صنایع می توانند از 
پس��اب فاضالب ش��هری برای صنعت خود 

استفاده کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری 
خوزستان، نشست کارگروه استانی سازگاری 
با کم آبی اس��تان به ریاست صادق خلیلیان، 

استاندار خوزستان برگزار شد.
در این جلسه مباحثی پیرامون سند سازگاری 
ب��ا کم آب��ی در دس��تگاه هایی مانن��د جهاد 
کش��اورزی و آّب و فاضالب مورد بررس��ی 
قرار گرفت و مس��ئوالن این دس��تگاه ها به 
بیان برنامه های اجرایی خود پرداختند در این 
راستا برنامه اجرایی سازمان جهاد کشاورزی 
متش��کل از 10 محور بود که 5 محور از آن 
سازه ای و 5 محور باقی مانده مرتبط با مسائل 

فنی و کشت می شد.

همکاری کانون پرورش فکری و 
شرکت آبفا خوزستان برای ترویج 

فرهنگ استفاده بهینه از آب
در نشست مشترک مدیرکل کانون پرورش 
فک��ری خوزس��تان و مدیر رواب��ط عمومی 
ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان راههای 
همکاری جهت گس��ترش فرهنگ استفاده 

بهینه از نعمت آب بررسی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و 
فاضالب خوزستان، طی این نشست مدیرکل 
کانون پ��رورش فکری اس��تان پرداختن به 
موضوع آب و فرهنگ سازی در این مقوله را 
از مامویت های ذاتی اداره متبوع خود عنوان 
ک��رد و گفت: یکی از موضوع��ات مهم که 
باید در گروهای سنی پایه و کودکی به آنها 
پرداخت و فرهنگ آن را در ش��اکله زندگی 
این مقاطع سنی نهادینه کرد موضوع استفاده 
بهینه از نعمت خدادای آب و ترویج فرهنگ 
مصرف صحیح ان اس��ت. وحید کیانی از راه 
اندازی کتابخانه سیار در نقاط مختلف استان 
خبر داد و اظهار داش��ت: گروهی متشکل از 
چندین خودرو و بالغ بر 20 نفر از کارشناسان 
ای��ن کانون در قالب کتابخانه س��یار به طور 
مس��تمر بویژه در مناطق روس��تایی حضور 
می یابند و یکی از ماموریت های این گروه 
تبیین فرهنگ صحیح اس��تفاده بهینه از آب 
در مناطق مختلف اس��ت. وی در ادامه ابراز 
امیدواری کرد با تعامل س��ازنده و همکاری 
مستمر بین کانون پرورش فکری و شرکت 
آب و فاضالب خوزستان می توان از موضوع 
تروی��ج فرهنگ اس��تفاده صحیح از آب گام 

های موثری برداشت.

ضرورت نهادینه کردن فرهنگ 
کتاب خوانی در کودکان

معاون شهردار و رئیس س��ازمان فرهنگی، 
اجتماع��ی و ورزش��ی ش��هرداری ک��رج با 
اش��اره به نقش تاثیرگذار کتاب در زندگی و 
ارتقای سطح دانش و فرهنگ نسل آینده بر 
ضرورت نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی 

در کودکان تاکید کرد.
محس��ن برجی در س��ومین جلس��ه شورای 
سیاس��ت گذاری اجرای طرح پایتخت کتاب 
ایران که به ریاست آل عوض مشاور استاندار 
البرز و با حضور حجت االسالم والمسلمین 
علیرضا س��عیدی رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اس��المی ش��هر و مدیرانی از اداراه 
فرهنگ و ارشاد اس��تان، نهاد کتابخانه ها و 
مدیران ذیربط اس��تان به میزبانی س��ازمان 
فرهنگی در س��الن اجتماعات اطلس برگزار 
شد، اظهار داش��ت:همه دستگاه های مربوط 
به حوزه کت��اب  باید فرهنگ کتاب خوانی و 

مهارت آن را برای کودکان نهادینه کنند.
معاون ش��هردار و رئیس س��ازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزش��ی ش��هرداری کرج عنوان 
کرد:رفع ضعف ها در این حوزه در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیست و باید تالش کنیم میزان 

مطالعه را در شهر کرج باال ببریم.
برجی خاطرنش��ان کرد:مهم ترین و ابتدایی 
تری��ن اقدامی که باید انجام داد، ارتقای باور 
مسئولین ش��هر و اس��تان به حوزه کتاب و 

کتاب خوانی است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کرج اذعان داشت: فرآیند تکامل 
بش��ر خواندن کتاب است برای همین است 
ک��ه خداوند پیامبران خ��ود را با کتاب برای 

مردم فرستاده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر مسئولیت پذیری،تعهد 
سازمانی عامل اصلی موفقیت عرصه 

خدمت رسانی به مردم است
مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان بوش��هر 
در جلس��ه عمومی این ش��رکت با تقدیر از 
کارکنان اظهار داشت: خدمات همکاران در 
شرکت آبفا در ش��هرها و روستاهای استان 
بوشهر ستودنی است و تمام مطالبات مردم 

مورد توجه قرار داده شد.
ابوالحسن عالی با اشاره به گذر بدون بحران 
و تن��ش از فصل گرما امس��ال تصریح کرد: 
تالش ش��بانه روزی کارکنان ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان بوشهر سبب شد در فصل 
گرما و تابستان تمام مطالبات پاسخ داده شود 

که قابل تقدیر و سپاس است.
وی ضمن تش��ریح فعالیت های ش��رکت در 
7 ماه��ه امس��ال و اقدامات ص��ورت گرفته 
برنامه های پی��ش رو و در حال اجرا را مورد 
اش��اره ق��رار داد و گفت: امس��ال طرح های 
مهم آبرس��انی وارد مدار تولید و بهره برداری 
می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت ابفای استان 
بوشهر همچنین در خصوص تعهد سازمانی 
و انجام وظایف و مسئولیت ها، تعامل مناسب 
با مردم و حس مس��ئولیت پذیری نکاتی را 
یادآور ش��د. در پایان پرس��ش هایی مطرح 
شد که مدیر عامل شرکت به صورت شفاف 
به مش��کالت و مطالبات کارکنان پاسخ داد 
همچنین از کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان بوش��هر در موضوعات مختلف تقدیر 

به عمل آمد.

اخبار

ب��ه نقل از روابط عموم��ی مخابرات منطقه اصفه��ان، در این دیدار که با 
حضور جعف��ر مطلب زاده مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان 
اصفهان، محمد هیبتیان معاون ش��بکه مخابرات اس��تان، مهران قدوسی 
معاون ارتباطات سیار ،رضا بذرافشانی رئیس اداره مخابرات شهرستان آران 
و بیدگل در مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد؛ راهکارهای توسعه خدمات 
ارتباطی در س��طح این شهرس��تان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در 

ابتدای این جلس��ه رئیس اداره مخابرات شهرس��تان آران و بیدگل آخرین 
وضعیت ارتباطی شهرستان و موانع پیش روی توسعه مخابراتی را تشریح و 
در ادامه مدیر مخابرات منطقه اصفهان بر لزوم همدلی و همراهی نهادهای 
حاکمیتی از جمله فرمانداری ها برای توسعه پایدار خدمات و سرویس های 
مخابراتی روس��تایی تاکید کرد. گفتنی است، فرماندار آران و بیدگل نیز در 
این دیدار، ضمن برشمردن موقعیت و فرصت های پیش روی شهرستان، 

به بیان مش��کالت و دغدغه های ارتباطی ش��بکه ثابت و سیار در سطح 
این شهرس��تان پرداخت. گفتنی است، شهرستان آران و بیدگل با مساحت 
2573 کیلومتر مربع در جنوب غربی کویر مرکزی ایران واقع شده و یکی 
از شهرهای شمالی استان اصفهان است که از شرق به شهرستان اردستان، 
از غرب به شهرس��تان کاش��ان، از جنوب به شهرستان نطنز و از شمال به 

استان های سمنان و قم و دریاچه نمک منتهی می شود

اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان با علی اکبر رضایی فرماندار شهرستان آران و بیدگل دیدار و گفتگو کرد

هشتمین نشست باشگاه بهینه کاوی صنعت پاالیش گاز
هش��تمین نشست باش��گاه بهینه کاوي صنعت پاالیش 
گاز در آبان ماه س��ال جاري با حض��ور نماینده مدیریت 
هماهنگي و نظارت بر تولید ومس��ئوالن و کارشناس��ان 
واحدهاي سیستم ها و بهره وري شرکت هاي پاالیشي 
گاز کشور در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد. به گزارش  
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم؛ روح اله نوریان 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم در این مراس��م بر 
اهمیت و ضرورت اس��تفاده از تجربیات موفق در سطح 
صنع��ت پاالیش تاکید ک��رد و گفت: اص��الح و بهبود 
روی��ه های ج��اری باش��گاه و بازنگ��ری در ماموریت و 
رویک��رد آن و همچنین توس��عه مفاهی��م بهینه کاوی 
برای حوزه های مختلف در س��طح ش��رکت ها ضروری 
اس��ت. نوریان افزود: پاالیشگاه گاز  ایالم آماده اشتراک 
گذاری دانش و تجربی��ات موفق در حوزه های مختلف 
اع��م  از ب��رق و ابزاردقیق  HSE، ICT، مهندس��ی 

سیس��تم ها و بهره وری، داشبوردهای مدیریت پروژه و 
کنت��رل بودجه و پروژه های ش��رکت پاالیش گاز ایالم 
و غیره اس��ت. گفتنی است، در این گردهمایی، مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار، مدیریت استراتژیک و داشبورد 
های  مدیریت پروژه و بودجه شرکت پاالیش گاز ایالم 
به عنوان تجربه های موفق توسط واحد تحلیل سیستم 
ها ارائه شد و از مرکز SOC پاالیشگاه بازدید و اقدامات 
انجام ش��ده در زمینه امنیت فضای س��ایبری و موضوع 
 BPMS مکانیزاس��یون فرآینده��ای کس��ب و کار در
تشریح ش��د. در پایان گردهمایی، مصوب شد دبیرخانه 
باشگاه بهینه کاوی، برگزاری تورهای تخصصی در حوزه 
ه��ای مختلف کاری اعم از ICT ، ابزار دقیق و غیره را  
بر اس��اس اقدامات شاخص انجام شده در سطح شرکت 
های پاالیشی برنامه ریزی و در دستور کار جلسات آتی 

پاالیشگاه قرار دهد.

به میزباني پاالیشگاه ایالم برگزار شد؛

سه سینما به ظرفیت شهر اضافه می شود
شهردار شهر بهارستان : 

محمد شبانی،  شهرداربهارستان، در نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور 
س��ه هزار و پنجاه پروانه س��اخت برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و 
اف��زود: زمین های الزم برای این طرح تخصیص یافته و امیدواریم این طرح 

به زودی عملیاتی شود.
ش��بانی ادامه داد: با مساعدت هایی که شهرداری انجام داده است، به زودی 
سه سینما به ظرفیت شهر اضافه می شود و محور میانی و زمین بائری که در 
وسط شهر قرار دارد، چهره زیبایی به شهر نمی دهد و با هماهنگی هایی که با 
شرکت عمران شده است بنا بر این شد که در حال حاضر دور این قسمت با 
پوشش گیاهی پوشانده شود تا جلوه مناسبی داشته باشد. وی با انتقاد از اینکه 
در حوزه تفریحی تنها به دریاچه زیتون اکتفا ش��ده گفت: برنامه ش��هرداری 
ساخت یک گذر فرهنگی و گردشگری و پیاده راه در امتداد خیابان ولیعصر در 
تقاطع بلوار بهشت است که این طرح به زودی اجرا می شود ؛ همچنین برنامه 
شهرداری در توسعه گردشگری بهارستان، آغاز به کار تورهای تفریحی برای 

پارک ملی کاله قاضی با همکاری س��ازمان محیط زیست بوده که این طرح 
در دست بررسی است. ؛دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان به  ناوگان حمل 
ونقل اش��اره کرد و افزود :به فضل الهی و با مس��اعدت ویژه و سازنده دولت 
مردمی در آینده ای نزدیک 30 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر بهارستان افزوده می شود و انتظار چندین ساله شهروندان گرامی 
در خصوص نوسازی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی شهر به پایان می رسد 
دکتر محمد شبانی در ادامه افزود :این اتوبوس ها که به صورت یارانه ای و با 
پرداخت بخشی از هزینه های آن توسط دولت محترم، شهرداری بهارستان و 
شرکت عمران بهارستان انجام شد هر کدام به ارزش 51میلیارد ریال  و جمعا 
ب��ه ارزش  1530 میلیارد ریال خریداری گردید و هزینه های مربوطه نیز به 
صورت کامل  پرداخت گردید و به زودی این اتوبوس ها تحویل سازمان حمل 
و نقل شهرداری بهارستان خواهد شد و شهروندان گرامی پس از سالها شاهد 

یک تحول بزرگ و خدمتی سازنده در این راستا خواهند بود.

وی در ادامه در خصوص ساخت بیمارستان و آرامستان شهر بهارستان گفت: 
در مورد بیمارس��تان مراحل آن انجام و زمین آن مش��خص شده است و در 
آینده نزدیک کلنگ زنی می شود؛ همچنین در ارتباط با آرامستان باید کاربری 
زمین به تاسیس��ات ش��هری تغییر پیدا کند تا به زودی مراحل ساخت آن به 

اجرا برسد،

سرپرست شرکت گاز استان بوشهر 
و هیات همراه با نماینده محترم ولی 
فقیه و امام جمعه استان بوشهر دیدار 

کردند
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان بوشهر ، سرپرست شرکت گاز 

استان گفت : این دیدار با هدف ارائه 
گزارش عملکرد شرکت و همچنین 
بیان اهداف و برنامه های پیش رو 
شرکت و اس��تفاده از رهنمود های 
نماین��ده معزز ولی فقیه در اس��تان 
برگزار شد. نماینده ولی فقیه و امام 

جمعه استان گفت : با توجه به منبع 
خدادادی گاز در کش��ور اس��المی 
ای��ران و وجود ای��ن مولفه ثروت و 
قدرت ، بایس��تی با استفاده صحیح 
و بهینه از آن زمینه توسعه بیش از 
پیش را در کشور فراهم سازیم. آیت 
ا.. صفایی بوشهری گفت : با توجه 
به ارزش افزوده ای که گاز در صنایع 

ایجاد می کند و در راس��تای توسعه 
پایدار کشور ، بایستی از این نعمت با 
استفاده از روش های نوین به طور 
بهینه ای اس��تفاده کرد. وی گفت : 
امروز با رشد تکنولوژی و پیشرفت 
های ایجاد شده ، با استفاده از روش 
های جدی��د پای��ش الکترونیکی ، 
بصورت بر خط از وضعیت شبکه ها 

مطلع ش��د و هدر رفت انرژی بطور 
اختصاصی گاز را به حداقل برسانیم. 
نماینده ولی فقیه در اس��تان گفت : 
م��ردم دارای اص��ل مدیریت نظام 
است ، مسئولین بایستی با تمام قوا 
به مردم بزرگوار خدمت کنند چرا که 
این مردم شایس��ته بهترین خدمت 
می باش��ند. وی گفت : شرکت گاز 

استان بوش��هر با توجه به خدمات 
رسانی و اجرای شبکه گاز در اقصی 
نقاط اس��تان ، رضای��ت مطلوبی را 
در بی��ن مردم ایجاد کرده اس��ت و 
با پوش��ش 99 درصدی گاز رسانی 
در بخش شهری و روستایی ، اقدام 
مطلوبی را در زمینه توس��عه عدالت 

اجتماعی را انجام داده است.

مصرف بهینه گاز از ضروریات می باشد
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:

جلسه رسمی رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد برگزار شد
مهندس مؤیدی رئیس ش��ورای اس��المی 
ش��هر با تاکید بر فعالس��ازی کمیسیونهای 
ذیل ش��ورا بر برنامه ریزی برای پیش��برد 
اه��داف و برنامه های کمیس��یون ها تاکید 

کرد .
وی گف��ت :اعض��ای پارلمان ش��هری به 
عن��وان نمایندگان م��ردم طی م��اه های 
اخیر نس��بت به احصاء مشکالت و مسائل 
محالت مختلف اقدام نموده و نیاز است تا 

این مش��کالت در کمیسیون های مربوطه 
بررس��ی و با بهره گیری از ظرفیت صاحب 
نظران و متخصصین در جلس��ات مربوطه 
بررس��ی و راهکاره��ای قانونمند برای رفع 

آنها پیشنهاد گردد.
وی افزود : برنامه ریزی برای اجرای برنامه 
های فرهنگی و ورزش��ی ، بررسی وضعیت 
تحق��ق بودجه ، فعال س��ازی کمیس��یون 
فضای س��بز برای پیش��نهاد و اجرای طرح 

ه��ای مربوط��ه ، موضوع��ات مرتب��ط با 
بهداش��ت محیط شهری و نیز اجرای طرح 
مطالع��ات ترافیکی ش��هر از جمله مواردی 
اس��ت که در کمیسیون های تخصصی می 

بایست مدنظر قرار گیرد .
رئیس ش��ورا از تالش مجموعه شهرداری 
در خدمات رسانی به شهروندان و مشارکت 
در برنامه های پیشنهادی دولت و همچنین 
همراه��ی ب��ا س��تاد نم��از جمعه و س��ایر 

دستگاه های فرهنگی تقدیر و تشکر نمود.
مؤی��دی حضور پرش��ور و باش��کوه مردم 
انقالب��ی در راهپیمایی 13 آب��ان را بیانگر 
عالقه من��دی م��ردم ب��ه آرمانه��ای نظام 
مق��دس جمهوری اس��المی دانس��ت و از 
زحمات دس��ت اندرکاران برگزاری یادواره 

شهدای هشتگرد تقدیر و تشکر نمود .
از جمله موارد مطرح شده در جلسه رسمی 
ش��ورای اس��المی شهر بررس��ی مصوبات 

پیش��نهادی ش��هرداری ، برنامه های روز 
فرهنگی هشتگرد ، بزرگداشت هفته بسیج 

و پیشبرد برنامه های عمرانی بوده است .

در تبلیغ دین، نباید به گونه ای رفتار کرد که در مردم نفرت ایجاد شود

آغاز عملیات تست و راه اندازی  پروژه احداث پست 20 /63 کیلوولت تاریخانه دامغان

تولیت آستان قدس رضوی؛

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان خبر داد:

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت 
آس��تان قدس رضوی با تأکی��د بر اینکه امر 
به مع��روف و تبلیغ دین باید ب��ا زبان نرم و 
اخالق حسنه باشد، گفت: در تبلیغ دین، نباید 
ب��ه گون��ه ای رفتار کرد ک��ه در مردم نفرت 
ایجاد شود. حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در آئین افتتاحیه دوره آموزشی مربیان 
»طرح زندگی ب��ه رنگ خدا در امامزادگان« 
ک��ه در مجتم��ع فرهنگی آموزش��ی امامت 
مش��هد برگ��زار ش��د، یک��ی از چالش های 
بزرگ آینده نه چندان دور کش��ور را مس��ئله 
پیری جمعیت و کاهش زاد و ولد دانس��ت و 
اظهار کرد: رهبری معظم انقالب بیش از 10 

سال اس��ت که در خصوص خطرات کاهش 
جمعیت جوان کش��ور به طور جدی هشدار 
داده اند، اما متاس��فانه آنگونه که باید نه مردم 
و نه مس��ئوالن به این خطر واقف نیستند و 
توجه ندارند. وی روند جمعیتی کشور از حیث 
زاد و ولد و کاهش جمعیت جوان را یک خطر 
برای آینده کشور دانست و با اشاره به دعای 
حضرت زکریا)ع( برای داشتن فرزند، عنوان 
کرد: پیغمبران بس��یاری ب��ا آن جایگاه رفیع 
معنوی از خداوند درخواست فرزند می کردند 
که این ام��ر اهمیت فرزن��د و فرزندآوری را 
نشان می دهد.تولیت آس��تان قدس رضوی 
در ادامه به بی��ان انواع روش های تبلیغ دین 

اش��اره و یکی از مؤثرترین روش ها را ارتباط 
چهره به چهره و بی واس��طه با افراد دانست 
و تصری��ح ک��رد: بهتری��ن روش تبلیغ دین 
مراجعه فردی و گفتگوی انفرادی با تک تک 
مخاطبان است؛ نباید به سخنرانی در مجامع 
بسنده کرد و باید به سراغ تک تک افراد رفت 
و این همان سیره و روش پیغمبر اکرم)ص( 
است. تولیت آس��تان قدس رضوی در ادامه 
به اهمیت نحوه و چگونگی امر به معروف و 
نهی از منکر اشاره و ابراز کرد: هر کاری نیاز 
به آموزش و تخصص دارد و این تصور که در 
مسائل دینی نیاز به آموزش و مهارت نیست 
ناصحیح است؛ امر به معروف و نهی از منکر 

نیز از مس��ائل بسیار مهمی است که نیازمند 
تخص��ص و مه��ارت ارتباطی اس��ت، انجام 
غلط این فریضه مهم می تواند آسیب بزرگی 
به دین اف��راد وارد کند. وی با تأکید بر لزوم 
انج��ام امر به معروف و نهی از منکر صحیح 
در ح��رم مطهر امام رضا)ع(، عنوان کرد: امر 
به معروف از واجبات دین اس��ت و حتما باید 
در حرم مطهر به صورت پر رنگ وجود داشته 
باشد اما هر کسی اجازه امر به معروف ندارد؛ 
در حرم مطهر رضوی تنها کس��انی باید امر 
ب��ه معروف کنند که تخصص آن را داش��ته 
باش��ند. حجت االسالم والمسلمین مروی با 
اش��اره به توصیه پیامبر اکرم)ص( به مبلغان 

که »در تبلیغ دین بشارت دهید و نفرت ایجاد 
نکنید«؛ عنوان ک��رد: در تبلیغ دین نباید به 
گونه ای رفتار ک��رد که در مردم نفرت ایجاد 
ش��ود، ما در این ح��وزه کمبودهایی داریم و 
نباید نقص هایی که داریم همه را به حساب 
دش��من بگذاریم؛ کار دشمن دشمنی کردن 
است اما گاهی اس��باب شیطنت او را فراهم 
می کنیم. وی با بیان اینکه عرصه تبلیغ دین، 
عرصه حوصله، س��عه صدر و تحمل است و 
باید ب��ا ادبیات خوب و گش��اده رویی انجام 
ش��ود، گفت: این نوجوانان و جوانان که دچار 
ناهنجاری های رفتاری شدند که انسان واقعا 

متأثر می شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از 
پروژه در حال احداث پست 63/20 کیلوولت 
تاریخانه دامغان بازدید و در جریان جزئیات 
اجرای��ی و میزان پیش��رفت آن قرار گرفت. 
مهندس مجید وفایی، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای س��منان پس از بازدید از قسمت 

ه��ای مختلف ای��ن پروژه از آغ��از عملیات 
تس��ت و راه اندازی تجهیزات و سیستم های 
نصب ش��ده در پروژه احداث پس��ت 63/20 
کیلوولت تاریخانه دامغان خبر داد. مهندس 
وفایی با اش��اره به اعتبار 1250000 میلیون 
ریالی ای��ن پروژه و پیش��رفت 80 درصدی 

عملیات اجرایی آن اف��زود: عملیات اجرایی 
بخ��ش س��اختمانی و نصب تجهی��زات در 
این پروژه به اتمام رس��یده و عملیات تست 
و راه-اندازی تجهیزات و سیستم های برقی 
نصب ش��ده، آغاز گردیده اس��ت که با اتمام 
عملیات تس��ت و راه اندازی، پس��ت مذکور 

آم��اده بهره ب��رداری می گ��ردد. مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای س��منان با اشاره به 
اهداف اجرایی پروژه احداث پس��ت 63/20 
کیلوولت تاریخانه دامغان گفت: احداث این 
پس��ت ضمن تامین برق خانگی و پشتیبانی 
از تامین برق صنعتی منطقه، موجب افزایش 

قابلی��ت مانور در ش��بکه، افزای��ش قابلیت 
اطمینان، افزایش پایداری شبکه فوق توزیع، 
بهبود وضعیت ولتاژ و کاهش تلفات ش��بکه 
های فوق توزیع و توزیع در سطح شهرستان 
دامغان نیز خواهد شد. محمد مهدی وحدتی 

مدیر دفتر روابط عمومی
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زنان سرپرست خانوار دیگر نگران 
برقراری حق عائله مندی نباشند

سرپرس��ت اداره کل مس��تمری های سازمان 
تأمین اجتماع��ی از تس��هیل برق��راری حق 
مس��تمری بگیر  زن��ان  ب��رای  عائله من��دی 
سرپرس��ت خانوار خبر داد.مجتبی طهماسبی 
آشتیانی،سرپرس��ت اداره کل مس��تمری های 
س��ازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: پیش 
از این گروهی از زنان سرپرست خانوار برای 
دریافت حق عائله من��دی باید احکام قضایی 
مبن��ی بر کفالت فرزند یا فرزندان ش��ان را به 
ش��عب تأمین اجتماعی ارائ��ه می دادند که با  
توج��ه به مق��ررات قضایی در م��ورد کفالت 
فرزندان و این که شرعاً کفالت فرزندان با پدر 
و در صورت فوت پدر با پدربزرگ پدری است، 
بعضاً این گروه از زنان مستمری بگیر به رغم 
اینکه متکفل هزینه های فرزندانش��ان بودند، 
برای دریافت حق عائله مندی با مش��کالتی 
مواج��ه می ش��دند.وی اف��زود: با بخش��نامه 
جدی��دی که از س��وی مدیرعامل س��ازمان 
تأمین اجتماعی در مورد فرایند بررسی و اثبات 
کفالت فرزندان از س��وی زنان صادر شده، در 
کنار احکام قضای��ی راهکارهای دیگری نیز 
برای تأیید سرپرس��تی این اف��راد پیش بینی 
ش��ده است.طهماسبی گفت: در صورت عدم 
ام��کان ارائه حکم مراج��ع قضایی یا گواهی 
اداره سرپرس��تی دادگس��تری مبنی بر تحت 
تکفل بودن فرزندان از س��وی مستمری بگیر 
زن؛ اح��راز تکفل و برقراری حق عائله مندی 
با ارائه گواهی مقامات محلی، گزارش بازرس 
تأمین اجتماعی و اخذ تعهد رس��می مبنی بر 
تح��ت تکفل بودن فرزندان نی��ز امکان پذیر 
خواهد بود.وی با بیان اینکه بانوان سرپرست 
خان��وار مس��تمری بگیر تأمین اجتماعی اعم 
از بان��وان بازنشس��ته مطلق��ه و بانوان��ی که 
همسرشان فوت کرده است، مشمول دریافت 
حق عائله مندی هستند، گفت: درحال حاضر 
مبل��غ ریالی حق عائله مندی مبلغ 4073895 

ریال )407 هزار و 389 تومان( است.

4هزار کارمند دولت در استان تهران 
بازنشسته می شوند

سرپرس��ت اداره کل اس��تان تهران صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری پیش بینی کرد که 
تا پایان س��ال 1401 به تعداد بازنشس��تگان 
کشوری تحت پوشش این اداره حدود 4هزار 
نفر اضافه شود.نادر قائدی، سرپرست اداره کل 
استان تهران صندوق بازنشستگی کشوری با 
اش��اره به بازنشستگی 4هزار کارمند تهرانی، 
اظهار کرد: به طور معمول در مهرماه هرسال 
همزمان با ش��روع فصل بازنشستگِی برخی 
دس��تگاه های اجرایی استان تهران، به ویژه 
آموزش و پرورش، تعداد زیادی از ش��اغالن 
این دس��تگاه ها بازنشس��ته می شوند که تا 
ابتدای آبان ماه امس��ال، تعداد بازنشستگان 
تحت پوش��ش این اداره کل ب��ه 321هزار و 
59نفر رس��یده اس��ت.قائدی همچنین پیش 
بین��ی کرد که تا پایان س��ال ج��اری، تعداد 
بازنشستگان مش��ترک صندوق بازنشستگی 
کش��وری در اس��تان تهران با افزایش حدود 
4هزار نفری به بیش از 325هزار نفر برس��د.
سرپرس��ت اداره کل اس��تان تهران صندوق 
بازنشستگی کش��وری با اش��اره به عملکرد 
دوماهه شهریور و مهرماه 1401 این اداره کل 
گفت: در این دوره زمانی 7 هزار و 762 مورد 
مکاتبه مربوط به پرونده های برقراری حقوق 
بازنشستگی و وظیفه و 12 خدمت دیگر ثبت 

و رسیدگی شده است.

بازداشت عامل قطع برق در قرچک
جانشین فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران 
از شناسایی و دستگیری سارق سیم و کابل برق 
و تجهی��زات مخابرات��ی در قرچک خب��ر داد.
سرهنگ شهرام امیریان در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: به دنبال اعالم وقوع سرقت های سیم 
و کابل برق در شهر قرچک که در مواردی منجر 
به قطع برق شهروندان نیز شده بود، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کالنتری 
13 باقرآب��اد قرار گرفت.وی اف��زود: ماموران با 
حضور و گشت زنی های محسوس و نامحسوس 
در ساعات مختلف شبانه روز، موفق به شناسایی 
سارق س��یم و کابل برق در شهرستان شده و 
وی را در یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند.جانشین فرمانده انتظامی 
ویژه شرق استان تهران ادامه داد:  متهم در مقر 
انتظامی تحت بازجویی قرار گرفت که در جریان 
آن به 20 فقره س��رقت در شهرس��تان قرچک 
اعتراف کرد.امیریان با بیان اینکه برای این فرد 
پرونده ای تشکیل شد، گف�ت: متهم به همراه 
پرونده متشکله برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شد. 

کشف 38 کیلو شیشه از سوداگران 
مرگ در شرق تهران

فرمانده انتظامی ویژه ش��رق استان تهران از 
دستگیری دو سودامرگ و کشف 38 کیلوگرم 
روانگ��ردان شیش��ه از آن��ان خبر داد.س��ردار 
کیومرث عزیزی درباره جزئیات این خبر گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان 
تهران از طریق منابع خبری متوجه شدند که 
چند سوداگر مرگ با تشکیل یک باند اقدام به 
خرید مقدار قابل توجهی مخدر شیشه از یکی 
از همسایه های شرقی کشور کرده و با انتقال 
آن به مخفیگاهش��ان قصد توزیع آن را دارند. 
وی افزود: در ادامه با پیگیری های ماموران و 
انجام بررس��ی های میدانی، آدرس مخفیگاه 
ومحل نگهداری این مواد شناس��ایی ش��د و 
پ��س از آن نیز هماهنگی ه��ای قضائی الزم 
برای انجام عملیات در دستورکار قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی ویژه ش��رق استان تهران با 
بیان اینکه چند اکیپ مجرب از ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر به محل اعزام شدند، گفت: 
ماموران با رعایت جوان��ب قانونی وارد محل 
شده و دو نفر از س��وداگران مرگ را دستگیر 
و به مق��ر انتظامی منتق��ل کردند.عزیزی با 
اش��اره به بازرس��ی از محل گفت:  ماموران در 
جریان بازرس��ی از این محل موفق به کشف 
38 کیلوگرم ماده روانگردان شیش��ه، 68 لیتر 
پیش ساز مخدر شیشه و ... شدند. همچنین دو 
دستگاه خودرو سواری متعلق به مجرمان نیز 

توقیف شد.. 

بازداشت سارقان 100 میلیاردی در 
تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
چه��ار س��ارق من��زل و اعتراف ب��ه 13 فقره 
س��رقت به ارزش تقریب��ی 100 میلیارد ریال 
خبر داد.س��رهنگ علی ولیپور گودرزی درباره 
جزئیات این خبر گفت:  تیر ماه امس��ال دو تن 
از همسایگان دو ساختمان همجوار در محدوده 
خیابان م��رزداران، به پایگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران مراجعه کرده و اعالم کردند که سارقان 
با تخریب توپی در ورودی ساختمان، اموالی را 
به ارزش تقریبی 30 میلی��ارد ریال را از منزل 
آن ه��ا س��رقت کرده اند. در همین راس��تا نیز 
رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار 
گرفت و  کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت اماکن 
پایگاه دوم پلیس آگاهی عازم محل های وقوع 
جرم شدند.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با 
بیان اینکه ماموران در جریان تحقیقات خود به 
سرنخ های متعددی دس��ت پیدا کردند، گفت:  
ماموران با جمع بندی م��دارک موجود متوجه 
ش��دند چهار نفر که صورت خود را با ماس��ک 
پوش��انده و کاله برسرداش��تند با یک دستگاه 
خودروی پژو 206 س��فید رنگ در محل های 
س��رقت حاضر ش��ده و به ص��ورت همزمان 
از  دو س��اختمان همجوار س��رقت کرده و به 
سرعت از محل متواری شدند.ولیپور گودرزی 
اظهارکرد: چهار فقره سرقت مشابه دیگر نیز به 
همین شیوه به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع 
داده شده بود که با تجمیع پرونده های مشابه 
تصویر یکی از متهمان به دس��ت آمد. پس از 
آن ب��ا تطبیق چهره متهم با تصاویر مجرمان 
حرفه ای یکی از اعض��ای این باند چهار نفره 
شناسایی ش��د.وی گفت: کارآگاهان مخفیگاه 
س��ارق حرفه ای را شناسایی کرده و مشخص 
ش��د که متهم به تازگی ب��ا مراجعه به یکی از 
استان های جنوبی کشور، در یکی از شهرستان 
آن استان پنهان شده است و زندگی مخفیانه 

خود را آغاز کرده است.

همه جوانان مشمول می توانند از وام 
ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند

ی��ک عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت که مجلس به دنبال تصویب 
طرحی اس��ت ک��ه بر اس��اس آن وام ازدواج 
و فرزن��د آوری ب��ه تمامی جوانان مش��مول 
تعلق گرفته و جامعه یک میلیونی را ش��امل 
می شود.محسن دهنوی در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به تصوی��ب دو فوریت طرح الحاق 
یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، گف��ت: مجلس در قانون جمعیت و 
خانواده تس��هیالتی را برای کمک به ازدواج 
و تش��ویق فرزندآوری پی��ش بینی کرده بود 
منتهی به دلیل وجود یک س��ری خالءهای 
قانون��ی جمعیت زی��ادی از جوان��ان امکان 
دریافت این تسهیالت را نداشتند.وی توضیح 
داد: مشموالن غایب نظام وظیفه و یا آنهایی 
که بدهی بانک��ی و بدهی مالیاتی داش��تند 
نمی توانستند از تسهیالت ازدواج و فرزندآوری 
اس��تفاده کنند. ما در این طرح دوفوریتی به 
دنبال این هس��تیم که این ممنوعیت قانونی 
برداش��ته ش��ود و هم��ه جوان��ان بتوانند از 
تسهیالت فرزندآوری و ازدواج استفاده کنند.
نماینده تهران اضافه کرد: در صورت تصویب 
نهای��ی این طرح ممنوعیت ه��ای موجود در 
قوانی��ن دیگر که مانع دریاف��ت وام ازدواج و 
وام فرزندآوری می شد، برداشته خواهد شد و 
بر اساس آن جمعیت یک میلیونی باقیمانده 
از جوان��ان می توانند از تس��هیالت ازدواج و 

فرزندآوری برخوردار شوند. 

اخبار

گروهاجتماعی:ش��هردار تهران از تشکیل 
تیم دانش��گاهی برای بررسی وجود توده 
مت��ان در جنوب تهران خب��ر داد و گفت: 
دلیل��ی که ادعای ناس��ا را تأیید کند؛ پیدا 
نکردیم. به گزارش »عصر ایرانیان« علیرضا 

زاکانی در حاشیه برگزاری مجمع مشورتی 
رؤسای شوراهای اسالمی شهرهای مراکز 
استان ها در جمع خبرنگاران درباره انتشار 
گاز متان و تش��کیل توده 5 کیلومتری در 
جنوب تهران گفت: تیم دانشگاهی تشکیل 
شده تا این موضوع را بررسی کند البته تا 
به حال شرایطی یا دلیلی که ادعای ناسا را 
تایید کند پیدا نکردیم؛ اما چون شائبه برای 
مردم ایجاد شده این مورد را بررسی و نتایج 

را اعالم خواهی��م کرد.وی در ادامه افزود: 
صدور پروانه از 35 میلیون متر مربع به پنج 
میلی��ون متر مرب��ع و 31 هزار فقره نیز به 
پنج هزار فقره در سال 1400 کاهش یافته 
است. با این وجود انضباط مالی ما را نجات 
داد، به شکلی که هزار و 200 حساب را به 
خزانه واحد تبدیل کردیم. به هر دلیلی در 
سه سال گذشته این اقدام انجام نمی شد؛ 
اما ما به قانون عمل کردیم و باعث شد از 

تنش خارج شویم.زاکانی ادامه داد: نسبت 
به س��ال قبل نزدیک به 10 هزار میلیارد 
تومان در تحقق بودجه جلوتر هس��تیم و 
بدون اینکه یک س��انت تراکم فروش��ی 
صورت بگیرد این اقدام انجام شده است و 
سعی کردیم منافع مردم را در نظر بگیریم.
زاکانی با تاکید بر اینکه در شهر پروژه راکد 
نداری��م، افزود: 2 آزاد راه در حال س��اخت 
اس��ت و ما هیچ گونه مشکل مالی نداریم 

و امور شهر به خوبی به پیش می رود. اگر 
مشکلی باشد صادقانه اعالم خواهیم کرد. 
س��ال 1399 نزدیک به 99 درصد بودجه 
محقق شد و امس��ال بیش از 100 درصد 
محقق خواهد ش��د. تحقق بودجه بخش 
غیر نقد پایین اس��ت که در این بخش نیز 
در حال کارس��ازی هستیم. در بخش نقد 
نیز نمی گوییم شرایط مطلوب است؛ اما از 

سال قبل جلوتر هستیم.

دلیلی برای تایید ادعای ناسا در ماجرای گاز متان پیدا نکردیم
شهردار تهران:

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

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

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

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

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

اطالعات عملی داوطلبان است.

تضمینی برای رسیدن یارانه دارو به دست مردم نیست
»دارویار« هم گره »کمبود« را باز نکرد؛

گ�روهاجتماعی:مردم از کمب��ود دارو و افزایش پرداخت 
از جی��ب گالی��ه دارن��د«؛ اظه��ارات ب��ازرس  کل امور 
بهداش��ت و درمان سازمان بازرس��ی حکایت از آن دارد 
که سیاس��ت های اعمال شده در اجرای طرح دارویار اگر 
نگوییم اثر عکس داش��ته، اما مش��خص است که تاثیر 
آنچنان��ی در رفع کمبودهای دارویی و س��اماندهی بازار 
دارو در کش��ور نداش��ته است...ایروان مس��عودی اصل 
- ب��ازرس کل امور بهداش��ت و درمان در جلس��ه اخیر 
این س��ازمان که با دس��ت اندرکاران حوزه دارو و درباره 
کمبودهای دارویی برگزار ش��د، ب��ه اجرای طرح دارویار 
اش��اره و عنوان داش��ته که با طرح »دارویار« که از 23 
تیرماه امس��ال اجرایی ش��د قرار بود دیگر شاهد کمبود 
دارو نباش��یم ولی این موضوع ط��ی هفته ها و روزهای 
اخیر سالمت عمومی کش��ور را تهدید کرده است.«وی 
همچنین تاکید داش��ته که »چنانچه سازمان بازرسی به 
اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو در خصوص وظایف 
خود تعلل داشته یا شرکت های دارویی اقدام به دپو دارو 
با هدف ب��اال بردن قیمت ها کرده ان��د، به صورت قاطع 
برخ��ورد می کند.«آذرماه 1400 بود ک��ه در پی افزایش 
اق��الم کمبودهای دارویی و همچنی��ن تاخیرهای قابل 
توجه در تخصیص ه��ای ارزی بانک مرکزی، جمعی از 
س��ندیکاها و انجمن های حوزه دارویی کشور در نامه ای 
به رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاس��ت های ارزی 
کارآمد ب��ا رویکرد حمایت از بیماران و توس��عه صنعت 
داروسازی کش��ور تاکید و عنوان کردند که »آزادسازی 
ن��رخ ارز بس��یاری از داروها به دلیل کاهش س��قف ارز 
ترجیح��ی مصوب م��ورد نیاز دارو، بیش از 9 ماه اس��ت 
که ش��روع شده و وزارت بهداشت طی 9 ماه گذشته ارز 
بس��یاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون 
اینک��ه بازنگری قیمت آنها در موع��د زمانی خود انجام 
گیرد که این همواره مورد گالیه س��ندیکا و شرکت های 
تولی��دی بوده اس��ت.«با ادامه روند مش��کالت ارزی و 
کمبودهای دارویی در سال 1401، سرانجام اجرای طرح 
دارویار در تیرماه امسال با اعالم شبانه وزیر بهداشت آغاز 
و مقرر ش��د با تغییر نظام ارزی دارو )حذف ارز ترجیحی( 
و انتق��ال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوش��ش 
بیمه ای داروها افزایش یابد، اقالم بیشتری از داروها زیر 
چت��ر بیمه ه��ا رود و در عین حال قیمت دارو به س��مت 
واقعی شدن سوق یابد با این شرط که »پرداختی از جیب 
بیم��ار« افزایش نیابد. همچنین رفع مش��کالت ارزی و 
تک نرخی ش��دن ارز دارو و البته کاهش قاچاق معکوس 
داروهای سوبسیددار از کشوراز دیگر سیاست هایی بود که 
با اجرای دارویار دنبال شد.در همین راستا وزیر بهداشت 
و س��ایر مسووالن نظام س��المت بارها اعالم کردند که 
در قالب طرح دارویار افزایش پوش��ش بیمه ای بسیاری 
از داروها را ش��اهد هستیم و به این ترتیب داروهایی که 
قبال بیمه  بوده اند در بس��یاری از موارد با اجرای دارویار و 
به ش��رط ارایه نسخه پزش��ک، کاهش قیمت داشته اند. 
همچنین مقرر ش��ده بود که در قالب طرح دارویار 119 

قلم از داروهای بدون نسخه )OTC( پرمصرف نه تنها 
افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه در صورت ارایه نسخه 
پزشک، با پوشش بیمه ای محاسبه شده و کاهش قیمت 
نیز داشته باشند.همچنین از همان ابتدا هم پرداخت های 
سازمان برنامه و بودجه و همچنین بیمه ها به داروخانه ها 
به عنوان پاشنه آشیل طرح، مطرح و تاکید شد که پایش 
و ارزیابی طرح در مراحل اجرا، از ضرورت های موفقیت و 
ادامه آن خواهد بود و در همین راستا و با هدف تضمین 
بهره من��دی مردم از یاران��ه دارو و عدم افزایش پرداخت 
از جیب بیماران، در روزهای ابتدایی طرح تیم بازرس��ی 
ویژه س��ازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت مستقر شد. 
همچنین تاکید ش��د که قیمت دارو در س��امانه تیتک و 
س��ایت رس��می س��ازمان غذا و دارو به صورت عمومی 
اعالم می شود و در عین حال امکان گزارش موارد تخلف 
از طریق س��امانه 190 وزارت بهداش��ت و سامانه تیتک 
ایجاد ش��د تا مردم بتوانند در صورت مش��اهده تخلفات 
در حوزه قیمت دارو، به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
حاال اما با گذش��ت حدود چهار ماه از اجرا، خوش بینی ها 
از اج��رای »دارویار« جای خود را به نگرانی داده اس��ت؛ 
به طوری که کمبوده��ای دارویی همچنان ادامه دارد و 
این کمبودها بویژه در فصل س��رما با اقالمی مهم نظیر 
آنتی بیوتیک خود را بیش��تر نش��ان داده است و افزایش 
قیمت ها هم که قرار بود متوجه بیماران نباش��د، حاال در 
مواردی مش��هود است.همچنین پرداخت های بیمه ها به 
داروخانه ها که از همان ابتدای طرح بس��یار بر آن تاکید 
ش��ده بود، امروز مشکل ساز ش��ده؛ به طوری که تاخیر 
پرداخت های برخی سازمان های بیمه گر پایه بویژه بیمه 
تامین اجتماعی عرصه را بر داروخانه ها تنگ کرده است؛ 
به طوری که نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره 
پرداخت مطالبات داروخانه ها از س��وی س��ازمان تامین 
اجتماعی به ایسنا گفت: »دارند کار را ساده جلوه می دهند 

که فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه کرد 
که این دو ماه نسبت به سال قبل عمال چهار تا پنج ماه 
اس��ت. زیرا با اجرای طرح داروی��اری برخی داروها 100 
درص��د افزایش قیمت داش��ته اند و عمال نقدینگی مورد 
مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده است. 
پیش از این، س��ه ماه از تامی��ن اجتماعی طلبکار بودیم 
که معادل ش��ش ماه سال قبل می ش��ود. یک ماه آن را 
پرداخ��ت کردند و بدهی ها به دو ماه رس��یده که معادل 
چهار ماه طلب ما در س��ال گذشته است. اکنون سه ماه 
از اجرای دارویاری گذشته و تامین اجتماعی فقط مرداد 
ماه را تس��ویه کرده و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه 
نکرده و این موضوع فش��ار زیادی ب��ه داروخانه ها وارد 
می کند.«هرچند سازمان بیمه س��المت ایران در زمینه 
پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز است اما دکتر مهدی 
رضایی _ معاون بیمه و خدمات س��المت سازمان بیمه 
سالمت نیز در این زمینه معتقد است که »باید در زمینه 
تامین اعتبارات این س��ازمان بیمه گ��ر هم برنامه ریزی 
بهت��ری صورت گیرد تا این بیمه گ��ر پایه بتواند در کنار 
وسعت بخش��یدن به خدمات خود از جمله پوشش های 
بیمه ای و پرداخت ها، درحوزه عمق بخشی به خدمات نیز 
فعالیت بیشتری داشته باشد.«و اما کمبود آنتی بیوتیک در 
شرایطی در آستانه فصل سرد سال و شیوع بیماری های 
تنفسی در کشور، س��ر باز کرد که خود، تولید کننده آن 
هستیم و برخی تولید کنندگان هم وابسته به سازمان ها 
و نهادهای دولتی هستند. هرچند مسووالن وقت سازمان 
غ��ذا و دارو افزایش مصرف و همچنین مش��کالتی در 
م��واد اولیه، قیمت گذاری و قیمت م��واد جانبی مهم در 
شربت های آنتی بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه 
جهت بس��ته بندی و... را از علل کمبود مطرح کردند، اما 
گزارش سازمان بازرسی حاکی از آن است که تولیدکننده  
علیرغم داش��تن مواد اولیه در انباره��ا اما از تولید امتناع 

ک��رده ؛ به طوری که اش��کان میرمحم��دی بازرس کل 
امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور اخیرا با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت های 
پخش دارو و همچنین شرکت های »مواد اولیه ساز« در 
پی بررس��ی کمبود اقالم دارویی، اظهار کرده اس��ت که 
»بررس��ی های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه 
انواع آنتی بیوتیک در انبارهای شرکت های تأمین کننده 
به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی 
از ش��رکت های دارویی مشخص شد حدود 30 تن ماده 
اولیه »آزیترومایس��ین« در انبار این شرکت موجود است 
و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک 
وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز شش ماهه کشور 

کافی خواهد بود.
میرمحمدی راجع به امتناع شرکت های دارویی از تولید 
اقالم دارویی آنتی بیوتیک گفته است: »در این بازدیدها 
»ح��ذف ارز ترجیحی و عدم همسان س��ازی قیمت های 
جدی��د ب��ا افزایش ناش��ی از تغییر ن��رخ ارز جهت تهیه 
م��واد اولیه« و نیز »افزای��ش هزینه های مرتبط با تولید 
محصوالت دارویی« دو عامل مهم امتناع ش��رکت های 
داروی��ی از تولید برخ��ی اقالم دارویی به واس��طه عدم 
اصالح به موقع قیمت ها توسط سازمان غذا و دارو منتج 
به زیان شرکت های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده 
اس��ت.« البته مس��تنداتی حاکی از آن است که سازمان 
غذا و دارو از اردیبهش��ت ماه امسال و پیش از حذف ارز 
ترجیحی، پیش بینی از کمبود این اقالم دارویی در کشور 
داش��ته؛ به طوری که حمیدرضا اینانلو – مدیرکل وقت 
امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه ای خطاب به هشت 
ش��رکت دارویی، کمبود و عدم وضعی��ت مطلوب انواع 
سوسپانس��یون های آنتی بیوتیک و همچنین نیاز ش��دید 
دانش��گاه های علوم پزشکی را گوشزد و درخواست کرده 
که برنامه های تولید این شرکت ها سه برابر افزایش یابد. 
بنابراین، اینکه دو ماه بعد و پس از حذف ارز ترجیحی و 
البته طی شدن فرایند تعیین قیمت ماده اولیه و محصول 
نهایی و در مجموع اصالح قیمت ها، و در ش��رایطی که 
س��ازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی کشور تاکید دارند 
که مواد اولیه در انبار ش��رکت ها فراهم بوده، اینکه تولید 
کننده مج��ددا به بهانه بصرفه نب��ودن، تولید را متوقف 
کند، موضوعی اس��ت که الزم است مس��ووالن امر در 
رابطه با آن توضیح دهند؛ چه کس��ی یا کس��انی در این 
ماجرا ک��م کاری کرده اند و آیا به بهانه س��ود بیش��تر و 
افزایش قیمت چندباره، سالمت مردم به گروگان گرفته 
ش��ده اس��ت؟ البته پیش از این دکتر اس��ماعیلی مشاور 
رییس اس��بق س��ازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود که 
»گزارش هایی حاکی از آن اس��ت ک��ه در مواردی ماده 
اولی��ه موجود بوده اما تولید کنن��ده اقدام به تولید نکرده 
و در مواردی هم محصول نهایی موجود بوده اما احتکار 
ش��ده اس��ت.« وی همچنین از برخورد با چهار شرکت 
پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو ش��رکت 

تعطیل و دو شرکت نیز تعلیق شدند.

حک��م اع��دام 2 نف��ر از اعضای گروهک تروریس��تی 
جیش الظلم به اتهام اقدامات تروریستی، ایجاد ناامنی، 
تیراندازی به نیروهای انتظامی و به ش��هادت رساندن 
چهار نفر از پرسنل مرزبانی استان سیستان و بلوچستان 
اجرا ش��د.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 2 نفر از 
اعضای گروهک تروریس��تی جیش الظلم به نام های 
راش��د بل��وچ فرزند افضل و اس��حاق آس��کانی فرزند 
دالور به جرم انجام اقدامات تروریس��تی، ایجاد ناامنی 

و تیراندازی به نیروهای انتظامی که به ش��هادت 4 نفر 
از نیروهای مرزبانی و مجروح ش��دن تعدادی دیگر از 
پرس��نل فراجا منجر ش��ده بود اعدام ش��دند.  یکی از 
اتهام��ات این 2 تروریس��ت، تیراندازی و به ش��هادت 
رساندن 4 نفر از پرسنل مرزبانی فراجا بوده استبر اساس 
مستندات پرونده این 2 فرد در سال 95 در چند عملیات 
تروریس��تی در منطقه مرزی جبروک و ریدیک استان 
سیستان و بلوچستان، 4 نفر از نیروهای مرزبانی فراجا 

را به شهادت رسانده و تعدادی را مجروح کرده بودند و 
در س��ال 96 در حالی که در مناطق مرزی شرق کشور 
در حال جاسوس��ی و جم��ع آوری اطالعات یگان های 
نظامی و انتظامی بودند دس��تگیر می شوند.  نامبردگان 
پس از دستگیری و در مراحل مختلف تحقیقات پرونده، 
با ذکر جزئیات نحوه و چگونگی عضویت در گروهک 
تروریستی جیش الظلم و عملیات های تروریستی که در 
آن مش��ارکت داشتند را بدون هیچ گونه تناقضی بیان 

ک��رده و به آن اذعان کرده بودن��د؛ بنابراین با توجه به 
اقاریر متعدد متهمان در همه مراحل تحقیقات مقدماتی، 
گ��زارش ضابط��ان و مس��تندات موج��ود در پرونده و  
صورتجلس��ه بازس��ازی صحنه ج��رم، دادگاه انقالب 
اسالمی زاهدان آن ها را  بابت انجام اقدامات تروریستی 
و ایجاد ناامنی همچنین تیراندازی و به شهادت رساندن 
4 نفر از پرسنل مرزبانی و مصدوم نمودن تعداد دیگری 

از پرسنل فراجا به اعدام محکوم نمود.

حکم اعدام ۲ عضو گروهک تروریستی جیش الظلم در زاهدان اجرا شد

این گروه از زنان حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند
متخصص زنان و زایمان گفت: ابتالء مادر باردار به آنفلوآنزا 
ممکن است با عوارضی چون زایمان زودرس، سقط و مرده 
زایی همراه باشد؛ به همین جهت، تزریق واکسن آنفلوآنزا به 
همه مادران باردار توصیه می شود.شیرین نیرومنش، متخصص 
زنان و زایمان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: 
آنفوالنزا یک بیماری ویروسی است که مختص فصل پاییز 
و زمستان اس��ت و  در 2 سال گذشته به دلیل رعایت بهتر 

نکات بهداشتی، میزان شیوع آنفوالنزا بسیار کم بود، اما در 
حال حاضر با بازگش��ایی مدارس و کمرنگ ش��دن رعایت 
استانداردها، شاهد بروز بیشتر این بیماری هستیم.وی تب، 
بی حالی، بدن درد، سرفه های شدید و گاهی گرفتاری های 
ریوی را از عالئم این بیماری دانست و گفت: در خانم های 
باردار به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی بارداری و افزایش تجمع 
مایع در بدن، به طور طبیعی احساس تنگی نفس وجود دارد. 

با ابتالء مادر باردار به آنفلوآنزا، این تنگی نفس بیشتر می شود و 
برای اینکه با کاهش اکسیژن خون مادر مواجه نشویم، نیاز به 
پیگیری و مراجعه به پزشک توصیه می شود.متخصص زنان 
و زایمان گفت: در سه ماهة اول بارداری نگران تب هستیم، 
زیرا تب باال و طوالنی مدت  می تواند با نقائص مغزی همراه 
باشد. در سه ماهه اول بارداری  در جنین ارگانوژنز ) اندام زایی( 
صورت می گیرد و اگر مادر در این مدت، دچار تب باال شود 

با احتمال بیشتری، جنین به ضایعات مغزی نخاعی مبتال 
می شود.نیرومنش اضافه کرد: به همین دلیل به محض باال 
رفتن حرارت بدن )باالتر از 38 درجه( نیاز به پاشویه و مصرف 
داروهای تب بر وجود دارد.کم عارضه ترین مسکن در زمان 
بارداری اس��تامینوفن ساده و بدون کدئین است و به مادران 
باردار توصیه می شود که در هنگام ابتال به آنفلوآنزا حتما به 

پزشک مراجعه کنند.
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اقتصاد خرد

انتقاد نماینده رشت از افزایش نرخ 
آب بهای کشاورزی

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
از افزایش ن��رخ آب بهای کش��اورزی انتقاد و 
ای��ن پرس��ش را طرح کرد ک��ه درآمد حاصل 
از ای��ن افزایش قیمت در کج��ا صرف خواهد 
شد؟گزارش ایسنا، جبار کوچکی نژاد در تذکری 
شفاهی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اس��المی اظهار ک��رد: وزارت نیرو و س��ازمان 
مدیریت منابع آب کش��ور آب بهای کشاورزان 
را ب��ه یک ب��اره از یک میلی��ون و 200 هزار 
تومان به سه میلیون تومان در هکتار افزایش 
دادند. به عبارت دیگر ش��اهد 200 برابر شدن 
قیمت آب بهای کش��اورزی هستیم. مگر چه 
میزان محصوالت کش��اورزی افزایش داشته 
اس��ت؟نماینده مردم رشت در ادامه اظهار کرد: 
هزینه هایی که برای کاشت، داشت و برداشت 
محصوالت کش��اورزی می ش��ود باالس��ت. 
براساس محاسباتی که بنده داشتم این افزایش 
قیمت آب بها فقط در استان گیالن 500 میلیارد 
تومان درآمد ب��رای وزارت نیرو به همراه دارد، 
درآمدی که در بودجه نیز دیده نشده است. این 
درآمد صرف پاداش های خودشان می شود. این 
وضعیت در حق کشاورزان ظلم است باید جلوی 
افزایش قیمت گرفته شود.علی نیکزاد که اداره 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی را برعهده 
داشت در پاسخ به تذکر کوچکی نژاد بیان کرد: 
چندین تن از همکاران نیز در خصوص افزایش 
قیمت آب بهای کش��اورزی تذکر دادند و حتما 

این موضوع پیگیری می شود.

رفع تعرض فوری یک هزار و 438 
هکتار از زمین های دولتی

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع 
فوری دو ه��زار و 162 مورد تعرض به اراضی 
دولتی معادل یک هزار و 438 هکتار زمین در 
7 ماه نخست سال جاری توسط این یگان در 
سراسر کشور خبر داد.به گزارش پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری اظهار 
ک��رد: از مجموع 2 ه��زار و 164 مورد تعرض 
صورت گرفته به اراضی دولتی در 7 ماه نخست 
سال جاری 2 هزار و 162 مورد آن معادل یک 
ه��زار و 438 هکتار زمی��ن رفع تعرض فوری 
شده و دو پرونده باقی مانده جهت رسیدگی به 
مراجع قضائی ارسال شده است.معاون وزیر راه 
و شهرسازی افزود: در مورد اجرای احکام قطعی 
نی��ز در این 7 ماه 320 م��ورد اجرای احکام به 
مساحت 439 هکتار به ارزش تقریبی 6 هزار و 
858 میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته 
است.فخاری با اشاره به راه اندازی سامانه تلفنی 
1656 جهت دریاف��ت گزارش های مردمی در 
خصوص تعرض به اراضی دولتی در بهمن ماه 
98 اضافه کرد: این س��امانه نقش چشمگیری 
در کاهش زمین خواری و تعرض به زمین های 

دولتی در کشور داشته است. 

100جزئیات فروش اینترنتی طال
مع��اون وزیر صمت با بیان اینکه طی یکی دو 
ماه اخیر کیلوگرم طال در بورس عرضه ش��د، 
گفت: برای فروش اینترنتی طال، فروشندگان 
باید رکن ضام��ن از بیمه یا بانک اخذ کنند.به 
گزارش مهر ،علیرضا ش��اه میرزای��ی در مورد 
فروش اینترنتی طال، اظهار کرد: س��تاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز مصوبه ای دارد که بر مبنای 
آن ف��روش طال هم باید ب��ه اصطالح تبصره 
چهاری ش��ود یعنی ثبت ش��ود. اج��رای این 
مصوبه زمانبر و ظریفی اس��ت که باید با دقت 
انجام شود.معاون تجارت و خدمات وزیر صمت 
افزود: بحثی که ما داش��تیم این بود که گفتیم 
مانعی بر س��ر راه س��امانه هایی که به صورت 
اینترنتی قصد فعالیت در زمینه خرید و فروش 
طال دارند، ایجاد نمی کنیم و اصاًل قرار هم بر 
ورود دولت نیس��ت بلک��ه از اتحادیه های طال 
به عنوان بخش خصوصی درخواس��ت کردیم 
خودش��ان ورود کرده و س��امانه هایی را ایجاد 
کنند.وی ادام��ه داد: اما برای جلوگیری از بروز 
برخی از مش��کالت از جمله خالی فروشی، ما 
اعالم کردیم که حتم��اً باید یک بیمه یا یک 
بانک به عنوان رکن ضامن وجود داشته باشد؛ 
اگر فروش��ندگان اینترنتی رکن ضامن داشته 
باشند می توانند در بستر اینترنت فعالیت کنند.
شاه میرزایی تصریح کرد: البته در بورس کاال 
هم عرضه طال داشتیم و یکی دو ماه گذشته در 
حدود 100 کیلوگرم طال در بستر بورس عرضه 
شد و با توجه به اینکه رکن ضامن داشت مردم 
خریداری کردند.معاون تجارت و خدمات وزیر 
صمت  گفت: شرکت های دیگری هم در حال 
فعال شدن برای فروش اینترنتی طال هستند؛ 
نکته این اس��ت که ما اع��الم کردیم فروش 
اینترنتی طال مش��کلی ندارد منتهی باید رکن 

ضامن را فراهم کنند

اخبار

 مجلس مخالف افزایش 30 درصدی 
نرخ بلیت است

ریی��س کمیس��یون عمران مجل��س گفت: 
برخی از شرکت هواپیمایی در کشورمان تنها 
با دو فروند هواپیما فعال هستند و هواپیمای 
فعال��ی در ن��اوگان ندارند.به گ��زارش ایلنا 
،محمدرضا رضایی کوچ��ی درباره وضعیت 
ن��اوگان هوایی کش��ورمان و افزایش تعداد 
هواپیماه��ای زمینگیر اظهار داش��ت: برخی 
از ش��رکت هواپیمایی در کش��ورمان تنها با 
دو فروند هواپیما فعال هس��تند و هواپیمای 
فعال��ی در ن��اوگان ندارند. در ح��ال حاضر 
ناوگان هوایی کشورمان شرایط خوبی ندارد 
و نمی تواند تقاضای موجود را پاسخ دهد.وی 
با بیان اینکه حدود یک س��وم هواپیماهای 
موجود برخط هستند، ادامه داد: از 400 فروند 
هواپیمای موجود در ناوگان حدود 150 فروند 
فعال هستند و پرواز انجام می دهند و مابقی 
هواپیما به دالیل متعدد زمین گیر ش��ده اند و 
نیاز به قطعات هواپیما و بازسازی دارند اما در 
این شرایط تقاضا هم در حال افزایش است. 
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: البته 
در طول بیش از یک س��ال گذشته کمتر از 
10 فروند هواپیما با میانگین 15 س��ال وارد 
ناوگان هوایی کش��ورمان وارد ش��ده است.
رضایی کوچ��ی درباره درخواس��ت افزایش 
قیمت بلیت هواپیما و اعالم مخالفت مجلس 
با این درخواس��ت ش��رکت های هواپیمایی 
تاکید کرد: در این شرایط درخواست افزایش 
قیمت هواپیم��ا را نمی پذیری��م و هنوز هم 
اص��رار دارند که تا 30 درص��د قیمت بلیت 
هواپیما افزایش پیدا کن��د و مجلس موافق 
افزایش قیم��ت بلیت هواپیما نیس��ت. وی 
ادامه داد: شرکت های هواپیمایی هم مدعی 
هستند که انجام پرواز با این قیمت ها مقرون 
به صرفه نیس��ت و هزینه های پرواز افزایش 
یافته است اما ش��رایط به گونه ای نیست که 
ش��رکت های هواپیمایی قیمت ها را بیش از 
این افزایش دهند و مردم به سختی به بلیت 
هواپیما دسترس��ی پی��دا می کنند و مجلس 

موافق افزایش قیمت ها نیست.

صادرات آبزیان ایران به 55 کشور 
دنیا

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران 
با اشاره به پرورش قزل آال در آب شور دریای 
خزر از صادرات آبزیان کشور به 55 کشور دنیا 
خبرداد. به گزارش مهر، علی اکبر خدایی اظهار 
کرد : ارز صادرات آبزیان به کشور بر می گردد 
البته با تمامی مش��کالت و مصائبی که همه 
صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مانعی برای 
صادرات آبزیان ایران نیست بلکه محصوالت 
در ای��ن حوزه ب��ه تمام قاره ه��ای دنیا صادر 
می شود اما بازگش��ت ارز حاصل ازصادرات و 
همینطور بحث حم��ل و نقل آبزیان به دلیل 
شرایط تحریمی با مش��کالتی همراه است.
دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران 
ضمن اشاره به اینکه ظرفیت بسیاری خوبی 
برای تولید انواع آبزیان در کش��ور وجود دارد، 
گفت: بخش عمده ای از این تولیدات صادراتی 
است.وی در ادامه با بیان اینکه ایران کشوری 
کم آب در دنیا به شمار می رود، افزود: به نظر 
می رس��د خیلی جای توس��عه برای پرورش 
آبزیان آب شیرین مثل قزل آال یا کپورماهیان 
در کشور وجود نداشته باشد از اینرو ضرورت 
دارد در این حوزه ها بر روی راندمان و افزایش 

برداشت در واحد سطح تمرکز شود..

کاهش 50 درصدی مصرف گوشت
دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد 
پروتئینی کش��ور از کاهش مصرف گوشت 
و مرغ در کش��ور خبر داد.مسعود رسولی در 
پاس��خ به این س��وال که آیا افزایش قیمت 
گوش��ت در تقاضا برای خرید تغییری ایجاد 
کرده اس��ت یا خیر؟ گفت: امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت 50 
درصد و مصرف مرغ 30 درصد کاهش یافته 
اس��ت.به گزارش ایس��نا، وی ادامه داد: این 
کاهش تقاضا باعث ش��ده که ش��رکت های 
بس��ته بندی ب��ا مش��کالتی روبه رو ش��وند. 
زیرا ش��رکت های بس��ته بندی برای تولید 
»مش��خصی« هزینه کرده اند، ام��ا به دلیل 
کاهش تقاضا تولیدات آنها نیز کم شده  است. 
این شرکت ها اگر تعدیل نیرو کنند به راحتی 
نمی توانند نیرو جذب کنن��د و اگر نیروهای 
خ��ود را نگه دارند دخل و خرجش��ان به هم 
نمی رس��د.دبیر انجمن صنعت بس��ته بندی 
گوش��ت و مواد پروتئینی کشور در پاسخ به 
اینکه آیا باالتر بودن قیمت گوش��ت و مرغ 
بسته بندی ش��ده علت کاهش تقاضای این 
محصوالت در بازار نیست، گفت: بسته بندی 
محصوالت از نظر ما هزین��ه اضافی ندارد، 
زیرا بسته بندی سودش را از ضایعات بدست 
م��ی آورد. به عبارت دیگ��ر وقتی مردم مرغ 
کامل خریداری می کنند پوس��ت و ضایعات 
آن را دور م��ی ریزن��د ول��ی ش��رکت های 
بس��ته بندی ضایعات را می فروشند و از پول 

آن برای بسته بندی استفاده می کنند.

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه مردم انتظار 
دارن��د با واگ��ذاری خودروس��ازان کیفیت 
خودروهای تولیدی بهتر شود، گفت: دولت 
در واگذاری خودروسازان در شرایط کنونی 
باید توجه کند که این واگذاری ها به گونه ای 
نباش��د که موجب ایجاد ش��به شود به این 
معناکه شرکت های خودروس��ازی زیان ده 
نمای��ش داده ش��دند تا واگذار ش��وند؛ باید 

روی این موضوع حساس باشیم.به گزارش 
خانه ملت مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون 
برنام��ه و بودجه مجلس درب��اره واگذاری 
خودروس��ازان، اظهار کرد: خودروسازی ها 
طی س��ال های اخیر ادع��ای زیان ده بودن 
تولید خودرو با قیمت های فعلی را دارند و از 
آنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی 
این حوزه است، باید تدابیر ویژه ای اتخاذ کند 
تا از یک سو کیفیت خودروهای داخلی ارتقا 

یابد و از س��وی دیگر تولید در شرکت های 
خودروس��ازی زیان ده نباشند.نماینده مردم 
ته��ران، ش��میرانات، ری، اسالمش��هر و 
پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
دولت در واگذاری خودروس��ازان در شرایط 
کنونی باید توجه کند که این واگذاری ها به 
گونه ای نباش��د که موجب ایجاد شبه شود 
به این معنا که ش��رکت های خودروسازی 
زیان ده نمایش داده ش��دند تا واگذار شوند؛ 

باید روی این موضوع حساس باشیم.نماینده 
مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: خودروس��ازان بای��د به اف��راد دارای 
صالحیت واگذار ش��وند باید این اطمینان 
ایجاد ش��ود که با واگذاری خودروسازی ها 
شرایط آن ها بهتر شده و کارآمد می شوند نه 
اینکه این شرکت ها به عنوان رانت در اختیار 
عده ای قرار گیرد.عضو کمیس��یون برنامه، 

بودجه و محاس��بات مجلس تصریح کرد: 
مردم انتظار دارند با واگذاری خودروس��ازان 
کیفی��ت خودروهای تولیدی بهتر ش��ود از 
س��وی دیگ��ر از واگذاری این ش��رکت ها 

سوءاستفاده نشود.

شبهه زیاندهی خودروسازان باید شفاف شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

هدف گذاری برای تجارت 280 میلیون تنی در بنادر
معاون سازمان بنادر مطرح کرد ؛

معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر و دریانوردی با اش��اره به هدف 
رس��یدن به ظرفیت تجاری س��االنه 280 میلیون تنی در بنادر، گفت: اگرچه 
به واس��طه تحریم، ظرفیت تجاری کش��ور نس��بت به این عدد کمتر است، 
اما امیدواریم با حل مش��کالت بتوانیم جهش مناس��بی در توس��عه تجاری، 
حمل ونقل دریایی، تخلیه و بارگیری و پس��کرانه ها داش��ته باشیم.به گزارش 
ایس��نا، جلیل اس��المی -مع��اون امور بن��دری و اقتصادی س��ازمان بنادر و 
دریانوردی- در این نشست با بیان اینکه بحث بنادر اهمیت و ظرفیت زیادی 
در کشور دارد، اظهار کرد: این ظرفیت ها در حوزه های مختلف کانتینر، نفت 
و پتروش��یمی، معدنی و فله وجود دارد. در حال حاضر ما در دوره ای هس��تیم 
که از نظر توس��عه زیرساخت های بندری توس��عه قابل توجهی داشتیم و در 
سال های گذش��ته ظرفیت س��ازی های خوبی در جنوب و شمال انجام شده 
است.وی  با بیان اینکه در بحث دیپلماسی اقتصادی که سیاست دولت جدید 
است، درباره ظرفیت ها صحبت می شود، افزود: یکی از نقاط قوت و پایداری 
تصمیم ها، ظرفیت های حمل دریایی و زیرس��اخت هایی اس��ت که در حوزه 
بنادر ایجاد شده اس��ت. ما روز گذش��ته در دیدار با ش��رکت هایی از روسیه و 
منطقه CIS بودیم و درباره زیرس��اخت های شمال و جنوب اعالم می کنیم 

ک��ه آمادگی برای پذیرش کاالها وج��ود دارد.معاون امور بندری و اقتصادی 
سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: قرار است ظرفیت بنادر کشور به 
280 میلیون تن در س��ال برس��د و بتواند ظرفیت تجاری کشور را به راحتی 
پاسخگو باش��د. اگرچه به واس��طه تحریم، ظرفیت تجاری کشور نسبت به 
این عدد کمتر اس��ت، اما امیدواریم با حل مش��کالت بتوانیم جهش مناسبی 
در توس��عه تجاری، حمل ونقل دریایی، تخلیه و بارگیری و پسکرانه ها داشته 
باشیم.اسالمی با بیان اینکه ظرفیت های خوبی در حوزه بندر امام ایجاد شده 
و در حال توس��عه اس��ت، گفت: مزیت هایی می تواند در پسکرانه و بندر امام 
ایجاد شود اما با توجه به شرایط این بندر و استان خوزستان، شرایط خاصی در 
این مناطق حاکم است. توسعه بندر امام و پسکرانه های صنعتی از چالش های 
فنی  و مدیریتی اس��ت، ک��ه بدانیم چه نوع توس��عه ای را باید پیش بگیریم.
وی ادامه داد: میزان زمین های متصل به دریا که بتواند از س��رویس مناسب 
خدمات و حمل ونقل و انرژی و زیرساخت استفاده کند، زیاد نیست و اگر این 
ظرفیت ه��ا بخواهد در جاهای بکر ایجاد ش��ود، قیمت باالیی دارد. صحبت 
از پس��کرانه های بنادر به عنوان زیرس��اخت های توس��عه بنادر و نقاط ارزش 
افزوده یا بحث بنادر نس��ل دوم و س��وم، نش��ان می دهد که حوزه خوزستان 

پس��کرانه های بندر امام اهمیت زی��ادی دارند.معاون امور بندری و اقتصادی 
سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: ایجاد و تمرکز خدمات در یک نقطه در 
س��احل برای مثال در بندر رجایی برای کشوری مانند ایران آسان نیست که 
در نقاط مختلف تکرار شود، بنابراین وقتی بنادری مانند امام خمینی و رجایی 
ایجاد می ش��ود، تمرکز خدمات، دسترسی و خدمات کارشناسی، بسیار ارزش 
دارد. همچنین بحث دسترس��ی پسکرانه ها به دریا، مسیر کوتاه، دسترسی به 
آب، حمل ونقل آسان تر و قیمت پایین تر برای تولیدکننده و صادرات و رقابتی 
بودن قیمت های پتروشیمی می تواند این نقطه را به مزیت قابل توجهی برای 
این صنایع تبدیل کند.اس��المی ادامه داد: بیش از 25 س��ال طول کشید که 
صنایع این مناطق که پیش از این ش��وره زار بود، با سرمایه بسیار زیاد ایجاد 
ش��ود تا اکنون امکان تولید و صادرات فراهم ش��ود، ازین رو مباحث مربوط 
به هم افزایی در اس��تفاده از ظرفیت های بین بخشی می تواند موضوع جالب 
توجهی باشد. ما تجربه سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر را داریم، بیش از 30 
سال است که سازمان بنادر دراین زمینه کار می کند و الگوهای مختلفی هم 
تمرین شده و پیشنهاد ما این است که تجارب موفق مربوط به سرمایه گذاری 

را مرور کنیم و الگوهای مفید این صنعت بررسی شود.

واردات خودرو تا پایان سال شدنی است ؟
با روند کند کسب مجوزها ؛

با گذشت 15 روز از آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، روند 
ُکند اجرایی به خصوص برای کسب مجوزها عاملی شده 
تا ورود خودروهای خارجی طی دو ماه آینده بعید باش��د.
به گزارش تسنیم، اوایل آبان ماه امسال بعد از کشمکش 
های بس��یار در تصویب آیین نام��ه واردات خودرو و رفع 
ایرادات س��ه گانه ای که رئیس مجلس شورای اسالمی 
به آیین نام��ه وارد کرده بود، در نهایت آیین نامه واردات 
خ��ودرو اصالح و روند ثبت س��فارش برای واردکنندگان 
واجد ش��رایط آغاز ش��د.در گام نخست ثبت سفارش ها، 
وزارت صم��ت اعالم کرد 24 درخواس��ت ب��رای واردات 
خودرو مطرح ش��ده اس��ت که در نهایت 7 شرکت واجد 
شرایط ثبت سفارش واردات خودرو شدند اما به مرور آمار 
شرکتهای واجد شرایط افزایش پیدا کرد و در مجموع در 
حال حاضر 12 شرکت می توانند نسبت به ثبت سفارش 
خودرو اقدام کنند.براس��اس اعالم وزارت صمت شرکت 
های س��ایپا، پارس خودرو، س��ایپا سیتروئن، تجارت بین 
الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکس 
موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین 
خودرو، ایرتویا ودیار خودرو ش��رایط الزم را برای واردات 
خودرو براس��اس آیین نامه احصا ک��رده اند و می توانند 
مراح��ل واردات را برای ف��روش خودروها در بورس کاال 
انجام دهند.اما با گذش��ت 15 روز از آغاز ثبت س��فارش 
واردات خ��ودرو، رون��د کند اجرایی عاملی ش��ده تا مردم 
آنچن��ان به ورود خودروه��ای وارداتی آنهم طی چند ماه 
آینده خوش بین نباش��ند.دادفر دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو معتقد است که آیین نامه نگاشته شده برای واردات 
خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلی آزادسازی واردات 
برای تعدیل بازار و کاهش قیمت ها نمی ش��ود.به اعتقاد 
وی، در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین نامه نویسی 

که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دس��تورالعمل ارائه 
شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده 
2 و 3 هیچ توجهی نش��ده اس��ت. این عدم اجرای قانون 
بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد 
شود.دادفر متذکر می شود که در حال حاضر اگر سازمان 
بازرسی کل کشور سوال کند که شرکت ها و افرادی که 
اس��امی آن ها به عنوان مجاز به واردات اعالم شده است، 
بر چه اساس و شاخصه ای انتخاب و تایید شده اند، وزارت 
صمت چه پاس��خی ارائه خواهد داد؟ اگر س��وال شود که 
چرا از انجمن و تش��کل تخصص��ی واردات خودرو، هیچ 
فردی حضور ندارد چه پاسخی خواهند داد؟ اعتقاد ما این 

است که انتخاب ها ناعادالنه است و همین انتخاب های 
نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد 
زد. اینکه تنها یک عده ای خاص یک کار را انجام دهند، 
انحص��ار خاص ایج��اد خواهد کرد.با وج��ود انتقادات به 
اسامی واردکنندگان خودرو با تعدادی از آنها گفت وگویی 
در م��ورد وضعیت درخواس��ت آنها ب��رای واردات خودرو 
داش��تیم که اکثر آنها معطل کسب مجوزها و بارگذاری 
اطالعات هس��تند.یکی از واردکنندگان خودرو در همین 
ارتباط به خبرنگار تسنیم می گوید: از آغاز ثبت سفارش 
خودرو ما مشغول کس��ب مجوزها و بارگذاری اطالعات 
هستیم به نوعی که باید مجوز سازمان استاندارد، سازمان 

محیط زیس��ت و برخ��ی از فرایندها برای نهایی ش��دن 
واردات خودرو را کس��ب کنیم تا به مرحله تخصیص ارز 
برسیم. به نظر می رسد طی کردن این مراحل یک تا دو 
ماه طول خواهد کش��ید.این شرکت واردکننده که نسبت 
ب��ه واردات خ��ودرو آن هم طی چند ماه اخیر خوش��بین 
نیس��ت می گوید: در ح��ال حاض��ر در بازارهای جهانی 
عرضه و تقاضای خودرو متعادل نیس��ت و مشتری بیش 
از تع��داد خودرو اس��ت. همین امر عاملی می ش��ود تا ما 
در خریدهای خود و واردات زمان بیش��تری را نیاز داشته 
باشیم.واردکننده دیگری با گالیه از اینکه برای تخصیص 
ارز جهت واردات قطعات س��ی ک��ی دی درگیر صفهای 
طوالنی هستیم افزود: ما نیز فرایند بارگذاری اطالعات را 
انجام می دهیم اما با شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز و نیاز 
ما به تخصیص ارز برای واردات قطعات به نظر می رسد 
واردات خودرو در اولویت چندم باش��د. چراکه تخصیص 
ارز برای قطعات برای ما اولویت بیشتری دارد.واردکننده 
دیگری با اعالم اینکه معلوم نیس��ت وزارتخانه براساس 
کدام استدالل مجوز ثبت سفارش را به شرکتها داده است 
افزود: نمی توان چند ش��رکت را مرجعی ب��رای واردات 
یک خودرو از برندی خاص اعالم کرد. مگر می ش��ود ما 
برویم با یک شرکت صحبت کنیم درحالی که آن شرکت 
خارجی قبال با ش��رکت دیگری در ای��ران کار می کرد؟ 
همین موضوع ابهاماتی را برای ما به وجود آورده اس��ت. 
عالوه بر این تعرف��ه واردات نیز هنوز برای ما ابهام دارد 
که وزارت صنعت در این رابطه توضیحات قابل قبولی را 
اعالم نمی کند.در مجموع همچنان واردات خودرو معطل 
مشکالت متعددی اس��ت که فعاالن اقتصادی برای آن 
راهکار مناس��بی ندارند و حضور خودروهای خارجی آنهم 

طی چندماه اخیر بعید به نظر می رسد.

رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: قان��ون اتاق بازرگانی مربوط به 50 س��ال قبل 
اس��ت و تالش ش��ده تا همه ش��کاف ها و مسایل و 
مش��کالتی که در این قوانین وجود داش��ته بررسی و 
اصالح شوند.به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی 
، اظهار کرد: هیچ کار غیر اقتصادی نمی تواند استمرار 
پی��دا کند و هر کاری باید اقتصادی باش��د و هزینه و 
فایده داش��ته باش��د تا بتواند فعالیتش مس��تمر باشد.
وی با اش��اره ب��ه وجود 460 واحد نیم��ه فعال و راکد 
در خوزس��تان افزود: براس��اس برنام��ه زمانبندی که 
دول��ت و وزارت صمت در این زمینه مش��خص کرده 
است باید گزارشی برای فعال کردن این واحدها ارایه 

ش��ود تا واحدهایی که امکان بازگشت به تولید آن ها 
وجود داش��ته باشد با حل مش��کالت مالیاتی، سرمایه 
در گردش و ... نس��بت به فعالسازی آن ها اقدام شود.
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید در خصوص این واحدها و براساس اولویت 
یک گزارشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه شود 
تا بتوانیم نس��بت به فعالسازی این واحدها اقدام کنیم. 
ظرفیت کمیس��یون اقتصادی مجلس برای فعالسازی 
این واحدها در اختیار استان خوزستان است تا واحدهای 
غیرفعال استان با اولویت اشتغالی که دارند فعال شوند.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بررسی قانون 

اتاق های بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در روزهای 
پایانی خود قرار دارد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی 
مجلس آمادگی دارد هرچه که می تواند جایگاه بخش 
خصوصی را در اقتصاد کش��ور فعال کند و پیشنهادات 
مربوط به این ح��وزه را از فعاالن اقتصادی دریافت و 
این پیش��نهادات را تکمیل کند و در این قوانین مورد 
بررسی قرار دهد.وی افزود: قانون اتاق بازرگانی مربوط 
به 50 سال قبل است و تالش شده تا همه شکاف ها 
و مس��ایل و مشکالتی که در این قوانین وجود داشته 
بررس��ی و اصالح شوند.رییس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت: کار بررسی قانون اتاق 
اصناف نیز در کمیته مربوطه تقریبا رو به اتمام اس��ت. 

در س��ال 92 این قانون به روز رس��انی شده است اما 
برای اص��الح بندهایی از این قانون در حال حاضر در 
کمیته مورد نظر در حال بررس��ی است.پورابراهیمی با 
بیان اینکه مردم در خوزس��تان احس��اس می کنند در 
حقشان جفا شده است، عنوان کرد: خوزستان به شدت 
مورد طمع دش��منان اس��ت و در این زمینه باید همه 
ظرفیت ها در اختیار خوزس��تان قرار داده شود تا شاهد 
حل مشکالت این استان باشیم. ضرورت کار مضاعف 
در خوزس��تان نسبت به اس��تان های دیگر به واسطه 
اهمیت این منطقه است.وی افزود: با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و سیاسی خوزستان باید به صورت ویژه به 

این استان نگاه و به آن کمک شود.

طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی در روزهای پایانی 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد ؛

افزایش 10درصدی تولید فوالد
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد ؛

در چند سال اخیر و بعد از رشد جهانی تولید 
و مصرف فوالد در جهان، شیوع کرونا باعث 
کاهش چش��مگیر مصرف ف��والد در جهان 
ش��ده اس��ت. کارشناس��ان با پایان بحران 
کرونا، چشم انداز بهتری برای مصرف فوالد 
در دنیا متصور بودند که آغاز حمله روس��یه 
به اوکراین، این چش��م انداز و فرآیند عرضه 
و تقاضای ف��والد را به طور قابل مالحظه ای 
تیره و تار کرده اس��ت عض��و هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره 
به افزایش 10 درصدی تولید فوالد در سال 

جاری، اعالم کرد: وزارت صمت به دنبال راه 
حلی است که در فصل زمستان، مشکالت 
متاث��ر از محدودیت اعمال��ی بر مصرف گاز 
صنایع را کاهش دهد تا صنعت فوالد دچار 
ضرر و زیان نشود.به گزارش ایرنا، »سیدرضا 
شهرس��تانی« به تغییر میزان تولید فوالد در 
کشور در یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: برقی که به ش��رکت های فوالدی 
خصولتی ها داده ش��د موجب بهبود وضعیت 
تولید در صنعت فوالد شد؛ به طوری که در 
سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش 

10 درص��دی در تولید ف��والد همراه بودیم.
وی به برنامه های پیش روی مسووالن این 
صنعت در راس��تای بهب��ود وضعیت صنعت 
فوالد اش��اره کرد و گفت: وزارت صمت به 
دنبال راه حلی اس��ت که در س��ه ماه فصل 
زمس��تان، مش��کالت متاث��ر از محدودیت 
اعمالی بر مصرف گاز صنایع را کاهش دهد 
و این مساله را مدیریت کند تا صنعت فوالد 
دچار ضرر و زیان نشود.شهرستانی در پایان 
اعالم کرد: اکنون پیشنهاداتی ارائه شده که 
در صورت اجرایی ش��دن آن شاهد وضعیتی 

بهت��ر در تولی��د صنعت فوالد ب��رای فصل 
زمس��تان خواهیم بود.گفتنی اس��ت،برطبق 
آمار مرک��ز جهانی ف��والد در دو ماهه اول 
س��ال 1401 در ایران، حدوداً 600 هزارتن 
کمت��ر از دو ماهه اول س��ال 1400، فوالد 
تولید ش��ده اس��ت. التهاب در بازار و کمبود 
مقاطع ف��والدی در بازار داخل��ی، می تواند 
ناش��ی از این کمبود تولید باشد، هرچند بنا 
به نظر برخی از فعاالن، این کمبود نمایشی 
ب��وده و به منظ��ور افزای��ش قیم��ت آهن و 
س��ایر مقاطع فوالدی، ای��ن قحطی به طور 

مصنوعی به وجود آمده است. البته شایعات 
ناشی از تعطیلی مراکز تولیدکننده فوالد به 
علت قطعی ب��رق در فصل گرما نیز به این 
آش��فتگی دامن زده و بنا بر استعالم قیمت 
آهن از سایت فوالد ایرانیان، باعث افزایش 
قیمت آهن، قیمت قوطی و پروفیل و س��ایر 
مقاطع فوالدی در این روزها ش��ده است.در 
کنار بررسی میزان عرضه و تقاضای فوالد، 
نوسانات ارز و قیمت جهانی فوالد و آهن از 
دیگر عوامل تأثیرگذار در تعیین چش��م انداز 

بازار آهن آالت هستند.
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بانک و بيمه

راه  اندازی سامانه صدور برخط بیمه  
نامه بدنه کوثر

س��امانه صدور بر خط بیمه  نام��ه بدنه کوثر 
برای افزایش رضایت ذی  نفعان و تسهیل در 

ارائه خدمات به عموم مردم راه  اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر توسعه 
فناوری ه��ای دیجیت��ال بیمه کوث��ر، در این 
س��امانه هوشمند فرایند کارشناسی خودرو به 
صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری 
و تنها توسط خود مشتریان فراهم شده است. 
مجتبی بهرام��ی با بیان اینکه مش��تریان با 
مراجعه س��امانه بیم��ه کوثر من،به نش��انی 
https://www.mykins.ir و تکمی��ل 
اطالعات درخواستی می توانند بیمه نامه خود 
را صادر کنند، افزود: عالقه مندان به استفاده 
از این س��امانه می توانند با ثبت اطالعات از 
طریق تلفن همراه خود و در سریع ترین زمان 

ممکن این بیمه نامه را بخرند.

حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران در 
شرکت های بیمه آوای پارس و بیمه 

هوشمند فردا
 ب��ه گزارش روابط عمومی س��ندیکای بیمه 
گران ای��ران، در طی حضور دکتر کریمی در 
ش��رکت های تازه تاسیس بیمه آوای پارس 
و بیمه هوش��مند فردا، با دکتر بنویدی مدیر 
عام��ل بیم��ه آوای پارس و دکت��ر امراللهی 
مدیرعامل بیمه هوش��مند ف��ردا، مالقات و 
ب��ه گفتگو پرداختند. دکت��ر کریمی با عرض 
تبریک و ابراز خرس��ندی از عضویت شرکت 
های مذکور در س��ندیکای بیمه گران ایران، 
حمایت خود را در راس��تای عمل به وظایف 
صنفی، از ش��رکت های بیم��ه آوای پارس و 
بیمه هوش��مند ف��ردا اعالم داش��تند. گفتنی 
است ش��رکت های بیمه آوای پارس و بیمه 
هوشمند فردا به تازگی به عضویت سندیکای 
بیمه گران ایران در آمده و فعالیت خود را در 

صنعت بیمه کشور شروع کرده اند.

افتتاح شعبه میدان هروی بانک 
اقتصادنوین در تهران

ش��عبه میدان ه��روی بان��ک اقتصادنوین 
در ته��ران که پیش  از ای��ن به منظور انجام 
عملیات بازسازی به محل موقت منتقل شده 
ب��ود با اتمام عملیات بازس��ازی و تجهیز در 
محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم وطنان 
گرامی است. به گزارش روابط عمومی بانک 
اقتصادنوین، ش��عبه میدان هروی )کد 175( 
که بر اساس هویت بصری جدید این بانک 
طراحی و تجهیز ش��ده، از روز یکش��نبه 15 
آبان ماه 1401 در محل قبلی خود به نشانی 
پاس��داران، خیابان وفامن��ش، نبش خیابان 
مکران شمالی، پالک 16 آماده خدمت رسانی 

به مشتریان ارجمند است.

فروش ارز در شعب ارزی منتخب 
بانک سپه آغاز شد

بانک س��په فروش ارز به صورت اسکناس را 
با ن��رخ اعالمی اداره صادرات بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران ب��ه متقاضیان در 
واحدهای ارزی و ش��عب منتخب خود آغاز 
کرد.ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��په: 
پی��رو ابالغ بانک مرکزی مبنی بر تس��هیل 
تأمی��ن ارز مورد نیاز هموطنان، بانک س��په 
از تاریخ 17 آبان ماه س��ال جاری فروش ارز 
 1900 به صورت اسکناس )حداکثر به مبلغ
دالر( را ب��ا نرخ اعالمی اداره صادرات بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در واحدهای 

ارزی و شعب منتخب خود آغاز کرد.

رتبه نخست بانک تجارت در زمینه 
فعالیت های ارزی

  ب��ر اس��اس آمار بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران، بانک تجارت به رتبه نخست 
در شبکه بانکی کشور در زمینه فعالیت های 

ارزی در بخش واردات کشور دست یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این 
بانک با س��هم 14 درصدی پیش��تاز شبکه 
بانکی کشور است. این آمار عملکرد از طریق 
خدماتی همچون گشایش اعتبارات اسنادی، 
برات اسنادی و حواله ارزی محقق شده است 
و نشان دهنده آمادگی کامل بانک تجارت به 
منظور ارائه خدمات در زمینه  تمامی خدمات 
ارزی از جمل��ه واردات، ص��ادرات، خری��د و 
فروش ارز، فعالیت در بازار متش��کل ارزی و 

نقل و انتقال وجوه ارزی است.

اخبار

در هفدهمین دوره جشنواره ملی انتشارات 

روابط عمومی که با حضور روابط عمومی 
س��ازمان ها و موسس��ات مختل��ف برگزار 
گردید روابط عمومی بانک توس��عه تعاون 
موفق به کسب 10رتبه برتر در بخش های 

مختلف گردید.
در ای��ن جش��نواره که به همت موسس��ه 

کارگ��زار روابط عمومی برگ��زار می گردد 
روابط عمومی بانک توس��عه تعاون موفق 
گردید در بخش های پوس��تر، انیمیشن و 
تحلیل محتوا رتبه اول را کس��ب نماید و 
در بخش های مصاحبه، مقاله و س��رمقاله 
رتبه دوم و در بخش های تبلیغات مکتوب، 

خبر، عکس و اینفوگرافیک رتبه سوم را از 
آن خود کرد.

گفتنی اس��ت این جش��نواره در سه سطح 
ملی ، استانی و کشوری برگزار گردید و از 
بین 110 آثار برتر ارسالی به این همایش 
بانک توس��عه تعاون موفق به کسب این 

رتبه های برتر گردید.
شایان ذکر اس��ت این کنفرانس با حضور 
اساتید کارشناسان و مدیران روابط عمومی 
بانکها، س��ازمان ها و مؤسس��ات دولتی و 
خصوصی در محل سالن همایش های بین 

المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

کسب رتبه برتر بانک توسعه تعاون 

خبر خوش برای سهامداران وکار

با هدف جلوگیری از خام فروشی منابع طبیعی و ایجاد 
اشتغال از طریق افزایش تولید ملی در صنایع پتروشیمی، 
عملی��ات اجرای��ی پ��روژه هیدروژن زدای��ی از پروپان 
پتروش��یمی کوروش توسط گروه مالی بانک کارآفرین 
آغاز ش��د. به گزارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین؛ 
پتروش��یمی کوروش از شرکت های زیرمجموعه گروه 
مالی بانک کارآفرین اس��ت که با هدف تولید پروپلین 
و مش��تقات پایین دس��تی، بعنوان یک��ی از کامل ترین 
طرح های پتروشیمی کشور تاس��یس شده است. آغاز 
عملی��ات اجرای��ی این پروژه، طی مراس��می با حضور 
احم��د بهارون��دی مدیرعامل، محمدرضا خورس��ندی 
رئی��س هیات مدی��ره، جعفر حقیق��ی مدیرعامل گروه 
مالی، سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی، 
رش��دی بنام مدیرعامل پتروش��یمی کوروش و جمعی 
از مدیران ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در ماهشهر به زمین 
زده شد،پیش بینی می ش��ود پس از راه اندازی، به یکی 
از کامل ترین طرح های پتروش��یمی در راستای تکمیل 
زنجی��ره ارزش پروپلی��ن در ایران تبدیل ش��ود. طرح 
پتروشیمی کوروش ش��امل دو فاز اجرایی است که در 
فاز نخست، واحد هیدروژن زدایی از پروپان و ساختمان 
صنعتی و غیرصنعتی مورد نیاز احداث می شود و در فاز 
دوم نیز واحدهای پایین دستی برای تکمیل زنجیره ی 

ارزش پروپیلن، از جمله زنجیره ی آکریالت ها به طرح 
اضافه خواهد شد. پیش بینی می شود تولید این کارخانه 
پس از بهره برداری به س��االنه 150 هزار تن پروپیلن 
پلیمر گرید بر مبنای تامین ساالنه 185 هزار تن پروپان 
با خلوص 96 درصد از پتروش��یمی بندر امام به عنوان 
خوراک برس��د.اجرای این پروژه به شکل EPCC به 
دو ش��رکت ایرانی »مهندسی انرش��یمی« و »شرکت 
چینی بیجینگ اورثو تکنول��وژی« و با قیمت مقطوع 

و رقم تقریبی 180 میلیون یورو واگذار ش��ده اس��ت و 
تامین مالی احداث آن نیز از محل آورده  س��هامداران و 
اخذ تس��هیالت اختصاص داده شده از صندوق توسعه  
ملی انجام می ش��ود. کیان، مدیرعام��ل گروه صنعتی 
فاتح و عضو هیات مدیره ش��رکت مهندسی انرشیمی 
در مراس��م افتتاح این پروژه ضمن ابراز خرس��ندی از 
همکاری با گروه مالی کارآفرین، اظهار امیدواری کرد 
پروژه طبق تقویم اعالم ش��ده ب��ه مرحله بهره برداری 

برس��د. به گفته رش��دی بنام، مدیرعامل پتروش��یمی 
کوروش نیز قرار است پس از پایان پروژه مهندسی، به 
س��رعت تجهیزات مورد نیاز خریداری و تحویل سایت 
ش��ود. همچنین براساس تقویم بهره برداری در ماه 38 
ام پروژه، عملیات پی��ش راه اندازی انجام و پس از 42 
ماه نیز بهره برداری از پروژه آغاز خواهد ش��د. از دیگر 
ویژگی ه��ای مهم پروژه باید به احداث آن در س��ایت 
دو منطق��ه ویژه اقتصادی پتروش��یمی به عنوان یکی 
از کامل ترین مناطق ویژه اقتصادی حوزه پتروش��یمی 
در ای��ران اش��اره کرد؛ این س��ایت با ق��رار گرفتن در 
ش��مال غربی خلیج فارس و انتهای آبراهه خورموسی، 
دسترس��ی منحصر به فردی به کریدورهای تاسیساتی 
جاده ه��ای پیرامونی و جاده های ترانزیت خط راه آهن 
سراسری و بندر صادراتی امام خمینی )ره( دارد. ایجاد 
اشتغال و افزایش تولید ملی در کنار کمک به جلوگیری 
از خام فروش��ی منابع طبیعی و هدررفت س��رمایه های 
ایران از جمله اهداف مهم این پروژه تعریف شده است؛ 
اهداف��ی که با حمایت قانون، مس��یر هموارتری برای 
محقق شدن پیش روی خود می بیند؛ از جمله ماده 16 
قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور که طبق آن، طرح های نیمه تمام شرکت های 
تابعه بانک ها و موسسات اعتباری از شمول اموال مازاد 

مستثنی شده اند.

آغاز عملیات اجرایی یکی از کامل ترین پروژه های پتروشیمی کشور در بانک کارآفرین

اصالح رویه های سنتی و فرآیندها در بیمه سینا
 با حکم عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه 
س��ینا، کیومرث رعیت به عنوان سرپرس��ت 

معاونت فروش و توسعه بازار منصوب شد.
عبدال��ه س��لطانی ثان��ی در مراس��م معارفه 
سرپرست معاونت فروش و توسعه بازار، ضمن 
تشریح ش��رایط شرکت و س��بد محصوالت 
در حوزه خرده فروش��ی گفت: اصالح پرتفو، 

هماهنگی با شعب و نماینده ها و نگاه جدی 
بر اصالح شبکه فروش از جمله مواردی است 
که باید با جدیت دنبال ش��ود. عبداله سلطانی 
ثانی مدیرعامل بیمه سینا افزود: خرده فروشی 
از اصلی ترین رویکردهای بیمه سینا در سال 
جاری و س��ال آین��ده خواهد بود که این مهم 
مس��تلزم اصالح برخی زیرساخت ها و فرآیند 

ها است. چابک سازی شبکه فروش به همراه 
اقتصادی کردن ش��عب و س��ودآوری از دیگر 
مواردی اس��ت که از معاونت فروش و توسعه 
بازار انتظار می رود. نائب رئیس هیئت مدیره 
بیمه سینا بیان داشت: جایگاه مناسب رقابتی 
در بازار یکی از مهم ترین اهداف ترسیم شده 
شرکت ها در صنعت بیمه است که الزمه آن 

به��ره گی��ری از ابزارهای نوین و اس��تفاده از 
ابزارهای الکترونیکی است قطعاٌ بیمه سینا به 
زودی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا خواهد 
کرد. کیومرث رعیت سرپرست معاونت فروش 
و توسعه بازار بیمه سینا ضمن تشکر از ُحسن 
اعتماد مدیرعامل گفت: شبکه فروش به عنوان 
خ��ط مقدم و حلقه ابتدایی مواجه س��ازمان با 

مشتریان است که برای فعال شدن این شبکه، 
برنامه ریزی ها به نحوی انجام می پذیرد که از 
ظرفیت های بالقوه نمایندگان به نحو مطلوب 
اس��تفاده شود. در پایان مراسم ضمن تقدیر از 
خدمات ارزشمند مرتضی علی اکبری گنجی، 
کیومرث رعیت به عنوان سرپرس��ت معاونت 

فروش و توسعه بازار معرفی شد.

بدين وسيله از کليه اعضای هيات امنای صندوق اندوخته نيکان دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1401/9/3در 
محل موسسه بنشانی خ شريعتی نبش دشتستان اول پ 8 تشکيل ميشود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1( تصويب صورتهای مالی سال 1400

2( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره
3( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
موسسه صندوق اندوخته نیکان بشماره ثبت 1628 و شناسه ملی 10100154689

هيات مديره صندوق اندوخته نيکان

بدين وس��يله از کليه اعضای هيات امنای صندوق اندوخته نيکان دعوت ميش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 
1401/9/3 در محل موسسه بنشانی خ شريعتی نبش دشتستان اول پ 8 تشکيل ميشود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :  
اصالح مواد 8 و 14 اساسنامه )کاهش تعداد اعضای هيات امنا - کاهش تعداد اعضای علی البدل هيات مديره(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
موسسه صندوق اندوخته نیکان بشماره ثبت 1628 و شناسه ملی 10100154689

هيات مديره صندوق اندوخته نيکان

آگهی عدم دسترسی به مالکين مجاور 
عنايت به درخواست مالکين پالک ثبتی 809 اصلی واقع در بخش مهديشهر مبنی بر صدور سند مالکيت متراژدار پالک ثبتی مذکور و با توجه به اينکه نامبرده 
اعالم نموده به مالکين پالکهای ثبتی مجاور پالکهای 792/1 و 807 و 814 و 892 واقع در مهديش��هر دسترس��ی نداشته و با بررسی سوابق ثبتی نيز آدرسی از 
مالکين در پرونده ثبتی مش��اهده نگرديده اس��ت لذا با توجه به موارد مذکور مراتب يک نوبت آگهی تا چنانچه مالکين مدعی تجاوز و تعارض و تضييع حقی می 

باشند ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی به اين اداره مراجعه نمايند در غيراين صورت عمليات ثبتی وفق مقررات ادامه خواهد يافت. 
حسين فزونی تلوکی 

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 
1407234

www.asre- i ranian. i r
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آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

خبر

پروانه ساخت می دهند اما خبری از 
تولید نیست

سیدامیر سیدزاده می گوید سینمای ایران برای عبور 
از بحران فعلی، به جای مسکن های مقطعی نیاز به 
طرح های بنیادین و ریشه ای دارد. سیدامیر سیدزاده 
تهیه کننده سینما در گفتگو با »عصر ایرانیان« با 
اش��اره به اینکه فیلم سینمایی »خانه شیشه ای« 
ب��ه کارگردانی امیر پورکیان پروانه نمایش خود را 
دریافت کرده اس��ت، گفت: هرچند پروانه نمایش 
این فیلم صادر ش��ده، اما معتق��دم در حال حاضر 
فصل اکران، فصل بسیار ضعیفی است که یکی از 
مهمترین دالیل این ضعف، بی ثباتی و ناآرامی های 
موجود در جامعه است که باعث شده تا مخاطب 
به س��ینما نرود، چرا که س��ینمارفتن دل و دماغ 
می خواهد و زمانی که مخاطب دل و دماغ نداشته 
باشد به سینما نمی رود. وی ادامه داد: حتی سینمای 
ایران یک شنبه غم انگیز را با 6 هزار مخاطب پشت 
سرگذاشته است، به همین دلیل می گویم که باید 
منتظر موقعیتی باشیم که مخاطب دوباره به سینما 
بازگردد. با یک نگاه کوتاه به فیلم های جدیدی که 
به تازگی اکران ش��ده، متوجه می شویم به نسبت 
تعداد سالن و سئانس هایی که به فیلم ها اختصاص 
داده می ش��ود این آثار هیچ توجیه اقتصادی برای 
بازگشت سرمایه ندارند. این تهیه کننده سینما تاکید 
کرد: معتقدم مس��ئوالن باید به فکر راهکارهایی 
باشند تا مخاطب به سینما برود، در غیر این صورت 
با ادامه چنین شرایطی، مخاطب به خودی خود به 

سینما نمی رود.

رسانه های معاند با نشر اخبار کذب 
سعی در تفرقه بین نسل جوان دارند

حجت االسالم شهریاری دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب با حجت االس��الم »عص��ر ایرانیان«، 
حجت االس��الم ش��هریاری دبی��رکل مجمع 
جهانی تقریب با حجت االس��الم صفارهرندی 
نماینده مقام معظم رهبری در س��وریه دیدار و 
گفتگو کرد. شهریاری در این جلسه با اشاره به 
اهمیت تربیت اسالمی برای آحاد جامعه خصوصًا 
جوانان، وظیفه مربیان و والدین را بسیار حساس 
توصیف کرد. وی تاکید کرد: رس��انه های معاند 
با تزریق اخبار کذب و تحریک خش��ونت سعی 
در تفرقه بین آحاد نس��ل جوان دارند بخشی از 
جوانان ما امروز مظلوم ترین نسل بعد از انقالب 
هستند که به دلیل هجوم رسانه های بیگانه و 
انحصارگرایی خبری دشمن از بسیاری از بیانات 
ارزشی محروم مانده اند. دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب به بعضی از پروژه های دشمن اشاره کرد 
و افزود: این خود یکی از پروژه های دشمن است 
که در غفلت بعضی مسئولین با تولیدات صوتی و 
تصویری نا مناسب و دروغ پردازی های حرفه ای 
دل های نس��ل ج��وان ما را هدف ق��رار داده تا 
آنها را تسخیر کنند. حجت االسالم شهریاری 
تصریح کرد: نقش روحانیت برای هدایت و ایجاد 
دس��تمایه های مناس��ب در زمینه خنثی سازی 
تفکرات لیبرالی برای نسل جوان حیاتی و مهم 
است و امروز وظیفه اصلی دستگاه های فرهنگی 

در حوزه ملی و بین اللملی جهاد تبیین است.

خبر

شهیدی که سال ها بعد از دفن هویتش مشخص شد
امید نجوان کارگردان مس��تند »ردپا« بیان کرد که این مستند روایتی از پیدا 
ش��دن مزار دو ش��هید گمنام در سال 96 یعنی سی و پنج سال بعد از شهادت 
و مفقود ش��دن آن هاس��ت. امید نجوان کارگردان سینمای مستند در گفتگو 
با »عصر ایرانیان« درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: برای جش��نواره 
امس��ال »سینماحقیقت«، فیلم مستند »رد پا« را ارائه داده ام و در حال حاضر 
منتظرم ببینم چه پیش می آید. مستند »رد پا« درباره پیدا شدن مزار دو شهید 
گمنام در س��ال 96 یعنی س��ی و پنج سال بعد از شهادت و مفقود شدن آن ها 
در س��ال 61؛ س��ال های آغاز جنگ تحمیلی است. این فیلم تالش برای پیدا 
کردن رد پای حضور این دو ش��هید، از هنگام پیدا ش��دن مزارش��ان تا لحظه 
ش��هادت آن هاست. این مستندس��از ادامه داد: طبق مستندات موجود، این دو 
ش��هید در تابستان سال 80 و پس از انجام عملیات تفحص در منطقه اجرای 
عملیات رمضان پیدا ش��ده و در پنجم مهر همان سال هم در آستان شهدای 
گمنام واقع در اتوبان ش��هید بابایی، جنب دانش��گاه امام حسین )ع( به خاک 
سپرده شده اند. ظاهراً سال ها بعد و در جریان اجرای یک عملیات عمرانی در 
این مزار )که هشت شهید گمنام در آن حضور دارند( از باقی مانده پیکر آن ها 
نمونه برداری می شود و در اختیار »موسسه ژنتیک نور« قرار می گیرد که یکی 
از وظایفش س��امان دهی وضعیت س��ربازان گمنام و پیدا کردن مزار شهدایی 
است که خانواده هایشان هیچ اطالعی از آن ها ندارند. اتفاقی که باعث می شود 
دو نفر از هشت شهید آرمیده در این مزار مورد شناسایی قرار گرفته و سرانجام 
پس از سال ها به آغوش خانواده هایشان برگردند. وی افزود: تحقیق و پژوهش 
این مستند، درس��ت از روز دیدار تلخ و غم انگیز مادران و خانواده های این دو 
شهید از مزار آن ها آغاز شد؛ یعنی از شانزدهم مهر 1396. باید اعتراف کنم من 
ه��م مثل خیلی های دیگر اطالعی از دقت عمل و نحوه آزمایش ژنتیک )که 
روی باقی مانده پیکر شهدا انجام می شود( نداشتم و طبعاً نخستین پرسشم این 
بود که این دو شهید چطور بعد از این همه سال پیدا شده اند و چرا از بازماندگان 

سایر شهدای این مزار هیچ خبری در دست نیست! پرسش هایی که پیدا کردن 
پاس��خ برای آن ها حدود یک سال زمان برد. نجوان مطرح کرد: چالش اصلی، 
پیدا کردن س��رمایه گذار و تهیه کننده برای تولید این فیلم بود که متاس��فانه 
تا امروز هم بی نتیجه مانده اس��ت. از آن جا که در طول بیس��ت سال گذشته 
اغلب طرح هایم توفیق چندانی در زمینه جذب س��رمایه نداشته با خودم فکر 
کردم شاید موسسه ها و مراکز دولتی تولید فیلم مستند، از ساخته شدن چنین 
فیلمی که به ش��هدای مظلوم و گمنام دفاع مقدس می پردازد، استقبال کنند 
اما اش��تباه می کردم و مدیران این مراکز با آوردن این بهانه که بودجه نداریم، 
س��وژه تکراری اس��ت، مخاطب ندارد و مطالبی از این دست، حتی راش های 
آن را ه��م بازبینی نکردند و نتیجه این ش��د که »رد پ��ا« به صورت کامل با 
سرمایه شخصی خودم ساخته شد. این مستندساز تاکید کرد: مستند »رد پا« 
نه به مس��تند س��اموئل خاچیکیان؛ یک گفت وگو« و نه کارهای قبلی ام هیچ 
ش��باهتی ندارد. در کارنامه من از مستندهای پژوهشی تا مستندهای ترکیبی 

و حتی مس��تندهای صنعتی هم دیده می شود اما این نخستین بار است که در 
یکی از فیلم هایم از ویژگی های مستند محض بهره برده ام. البته در این زمینه 
هیچ قصدی وجود نداش��ته و این ماجرا خیلی اتفاقی پیش آمده، با این وجود 
»رد پا« مس��تندی اس��ت که باید حتماً ساخته می شد و اگر آن را نمی ساختم 
هرگز خودم را نمی بخشیدم. نجوان درباره سرانجام فیلم »ساموئل خاچیکیان؛ 
یک گفت وگو« اظهار کرد: بعد از نمایش این فیلم در جش��نواره سال گذشته 
که واکنش های مثبت و دور از انتظاری در پی داشت، تصمیم گرفتم بر اساس 
بازخوردهایی که دریافت کرده بودم تغییر مختصری در آن ایجاد و سپس برای 
نمایش اش برنامه ریزی کنم. ضمن اینکه در روزهای پس از نمایش این مستند 
خیلی از دوستان لطف کردند و تعدادی پوستر و عکس های کم تر دیده شده از 
زنده یاد خاچیکیان و فیلم هایش را برایم فرستادند که حضور آن ها در فیلم به 
کیفیت آرشیوی و پژوهشی آن کمک می کرد و می کند. در این فاصله یکی از 
عزیزان هم اعالم آمادگی کرد تا با کمک به پردازش و رفع مشکالت فنی، در 
آماده سازی نهایی و نمایش عمومی این فیلم مشارکت داشته باشد. اما در میانه 
کار، ناگهان به صورت اتفاقی تصمیمش عوض شد و دیگر به تماس های من 
پاسخ نداد! این وضعیت به اضافه بی انگیزگی ناشی از حوادث تلخ ماه های اخیر 
باعث شد فعاًل نمایش عمومی آن را به زمان دیگری موکول کنم. زمانی که 
حال عمومی همه ما خوب ش��ده باشد. وی در بخش دیگر از صحبت هایش 
درباره جشنواره »سینماحقیقت« مطرح کرد: جشنواره، محل دیده شدن فیلم ها 
و پیدا کردن استعدادهاس��ت و طبعاً بهترین موقعیت برای ارزیابی موفقیت یا 
عدم موفقیت فیلم ها در نمایش های احتمالی و بعدی شان. متاسفانه سینمای 
مس��تند در سال های اخیر به اندازه اهمیت و تاثیرگذاری فراوانی که داشته، از 
نمایش های خوب و موفق، کم بهره یا ش��اید حت��ی بتوان گفت بی بهره بوده 
اس��ت. اگر تعارف را کنار بگذاریم باید گفت اکران آنالین مستندهای روز به 

یک اتفاق »باری به هر جهت« و بی هیجان تبدیل شده است.

امید نجوان با مهر مطرح کرد؛
فرهنگی
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

710 دریافت کمک سوختی از ایران ممنوع!
یک روزنامه لبنانی با انتشار گزارشی نوشت که دولت آمریکا به دولت لبنان ابالغ کرده است که کمک سوختی 
ایران به این کشور، مشمول تحریم های تحمیلی واشنگتن علیه تهران است و به بیروت مجوز دریافت سوخت از 
ایران حتی رایگان را نمی دهد. آن چه که دو روز پیش »باربارا لیف« معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک 
درباره لبنان بر زبان آورد و گفت که »لبنانی ها مجبور به تحمل درد بیشتری خواهند شد«، خیلی زود نشان داده 
شد و واشنگتن به نجیب میقاتی، نخست وزیر ابالغ کرد که دولتش حق پذیرش سوخت از ایران را در چارچوب 
تحریم های آمریکا، ندارد. این امری بود که سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان، پیش تر در مصاحبه با شبکه 
»المیادین« این موضوع را پیش بینی کرده و گفته بود: »درباره نفت، مشکل از ما نیست، بلکه دولت لبنان مشکل 
اصلی است. من حاضرم که از ایران سوخت وارد کنم، به شرط اینکه دولت لبنان این مسئله را بپذیرد؛ اما هیچ 
کس در لبنان ]از ترس فشارهای آمریکا[ جرأت انجام این کار را ندارد؛ زیرا از تحریم های آمریکا علیه خانواده خود 
می ترسد. امروز ممکن است شرکتهای روسی و ایرانی آماده همکاری با لبنان باشند، ولی این جرأت هنوز در دولت 
وجود ندارد«. روزنامه لبنانی االخبار با انتشار خبر مخالفت شدید واشنگتن با دریافت کمک سوختی از ایران نوشت: 
»در سخنرانی اخیر »سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان در شرح توافق ترسیم مرزهای دریایی که در 29 
ماه اکتبر گذشته صورت گرفت، وی به ماجرای کمک سوختی ایران به لبنان اشاره کرد و گفت: » آمریکایی ها 
اجازه نمی دهند که گاز مصر و برق اردن وارد لبنان شود و فردا خواهید دید که موضع آنها در قبال اهدای سوختی 
که جمهوری اسالمی ایران به لبنان ارائه کرده چه خواهد بود.. به زودی این نیز مشخص خواهد شد.« چند روز 
پس از سخنان نصراهلل، ایاالت متحده آمریکا رسماً به لبنان اطالع داد که نمی تواند هدیه ایران را بپذیرد، زیرا نفت 
ایران به هر شکلی که مبادله شود، خواه رایگان یا تجاری، مشمول تحریم های آمریکا است. این امر طبق قوانین 
تحمیل شده واشنگتن بر تهران پس از خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ در سال 2018 صورت گرفت«. این در حالی است که منابع آگاه به االخبار گفتند که ژوئیه گذشته، 
زمانی که نصراهلل از آمادگی ایران برای تأمین سوخت رایگان نیروگاه های برق لبنان، طبق توافق با دولت لبنان، 
خبر داد مقامات رسمی ذیربط با مقامات آمریکایی تماس گرفتند و متوجه شدند که تحریم های آمریکا هدیه ها را 
مشمول نمی شود مادامی که در قبال آن، هیچ مبادله نقدی یا غیرنقدی صورت نگیرد. اما بعد مشخص شد که 
این موضع رس��می نبوده و ظاهراً آمریکایی ها عمداً »دو پهلو« پاسخ داده اند تا این امر بر روی مذاکرات ترسیم 
مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی تأثیر نگذارد. هنگامی که از میانجیگر آمریکایی »آموس هوچشتاین« در 
این باره س��ؤال شد، وی پاس��خ قاطعی نداد و به وزیر انرژی »ولید فیاض« اطالع داد که موضوع را به نخست 
وزیر واگذار کند زیرا چنین تصمیمی نیاز به تصویب در کابینه دارد. امری از سوی »دوروتی شیا« سفیر آمریکا در 
بیروت مورد تحسین قرار گرفت. این روزنامه نوشت که ظاهراً نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، از حقیقت موضع 
آمریکا در این خصوص اطالع داشت اما مشابه آمریکایی ها موضعی »دوپهلو و مبهم« اتخاذ کرد. نخست وزیر 
پس از دریافت پاسخ و بهانه جویی یک بار با تاکید بر لزوم اطمینان از رایگان بودن این هدیه و بار دیگر با تاکید 
بر عدم انطباق سوخت ایران با مشخصات کارخانه های لبنانی، تحت فشار خاموشی کامل، مجبور شد تسلیم شود 
و دستور تشکیل یک هیأت فنی برای سفر به تهران و تحقیق در مورد کمک سوختی ایران را صادر کرد اما این 
امر نیز با ش��رط گذاری و همراه با س��نگ انداختن در این مسیر همراه بود و وی خواستار افزایش میزان کمک 
سوختی به منظور تولید برق برای هشت ساعت در روز شد. میقاتی همچنین بر رفع هرگونه »شبهه« سیاسی از 
هیأتی که وزیر نیرو از ریاست بر آن خودداری کرد، اصرار داشت. در تمام این مراحل، طرف ایرانی از تنگنایی که 
لبنان در آن بود، آگاه بود و آمادگی زیادی برای همکاری نشان داد. بر اساس این گزارش، نیمه سپتامبر گذشته، 
هیأت لبنانی به تهران سفر کرد و با مقامات ایرانی در باره شروط و ماهیت این کمک سوختی و بعد فنی و ماهیت 
س��وخت  مذکور رایزنی کرد و هنگام بازگش��ت، گزارشی تهیه کرد و به طرف های رسمی در خصوص مذاکره با 
طرف ایرانی در مورد یادداشت تفاهم خبر داد. این ارتباط دو طرف تا هفته آخر ماه گذشته ادامه داشت تا اینکه 
طرف ایرانی پیش نویس یادداشت تفاهم را ارسال کرد و طی آن تاکید کرد که این کمک سوختی بدون گرفتن 
مبلغی در قبال آن صورت می گیرد و هدف از آن کمک به لبنان در مواجهه با فشارهای آمریکا است. االخبار در 
ادامه نوشت: »اوایل ماه جاری، فیاض پیش نویس و جزئیات فنی آن را به نخست وزیر ارائه کرد تا موافقت او را 
کسب کند زیرا این امر نیازمند تصمیم گیری در کابینه بود و تصمیمی نبود که وزیر بخواهد اتخاذ کند. تا این که 
مشخص شد که میقاتی با آمریکایی ها تماس های جانبی برقرار کرده و از یک دفتر قانونی در آمریکا به او اطالع 
داده شد که استفاده از کمک های ایران نیز مشمول تحریم است، حتی اگر رایگان باشد«. بر این اساس، همچنین 
به نخست وزیر رسماً اعالم شد که باید با نامه ای به خزانه داری آمریکا درخواست صدور مجوز ویژه معافیت از 
تحریم ها )مشابه مجوزی که به عراق برای خرید سوخت ایران برای نیروگاه ها داده شده( بخواهد و به لبنان اجازه 

دهد این هدیه را بدون هیچ گونه تحریمی دریافت کند. 

دستگاهی که ذهن بیماران معلول را 
می خواند

دستگاه جدیدی ابداع شده که می تواند امواج مغزی 
غیر کالمی بیماران معلول را تحلیل و به جمالتی 
روی نمایش��گر رایانه تبدیل کند. به گزارش دیلی 
میل، این ماشین ذهن خوان می تواند فعالیت مغز را 
مانند فردی که در س��کوت سعی می کند کلمات را 
ادا کند تا یک جمله بسازد، رمزگشایی کند. به گفته 
محققان این دستگاه پروتز عصبی گفتاری می تواند 
ارتباطات میان افرادی که قادر به صحبت کردن یا 
تایپ کردن به دلیل معلولیت هس��تند را احیا کند. 
تحقیقات پیشین نشان داده بود یک سیستم مشابه 
می تواند تا 50 کلمه را رمزگشایی کند. با این وجود 
سیستم پیشین دایره لغات محدودی داشت و شرکت 
کنندگان باید سعی می کردند لغات را با صدای بلند 
بگوین��د. از آنجا که کاربران نیز معلول بودند، برای 
انجام این کار بای��د تالش زیادی می کردند. ادوارد 
چانگ و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا یک پروتز 
عصبی طراحی کردند که قادر به ترجمه فعالیت مغز 
به حروفی اس��ت که یک جمله کامل را تش��کیل 
می دهن��د. در مرحله بعد آنها با کمک فردی که به 
دلیل فلج شدید فقط قادر به ارتباطات محدود بود، 
این سیس��تم را به نمایش گذاشتند. مولفان روش 
پیش��ین را گسترش دادند تا با طراحی سیستم های 
رمزگشایی فعالیت های مغزی مربوط به الفبا دایره 

لغات وسیع تری را در بر گیرد. 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )213(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
ُم ِعْنَد  ��الَ الرحمن الرحیم َو َکاَن ِمْن ُدَعائِِه، َعلَْیِه السَّ
ااِلْستِْسَقاِء بَْعَد الَْجْدِب دعای حضرت سیدالساجدین 
زین العابدین سالم اهلل علیه هنگام درخواست باران 
پس از خشکس��الی. اللَُّهمَّ اْسِقَنا الَْغْیَث خدایا! ما را به 
باران س��یراب کن. در ادبیات عرب مطر یعنی باران 

و غیث هم یعن��ی باران ولکن فرق مطر با غیث این 
اس��ت که مطر مطلِق باران گفته می ش��ود که گاه 
موجب س��یل یا خرابی و یا زیان زدن به کشاورزی 
اس��ت ولی غیث به باران به موق��ع و به اندازه گفته 
می شود. فلذا از خداوند غیث طلب می شود نه مطر. 
و اینک��ه در زیارت جامعه کبی��ره و برخی زیارات و 

احادی��ث دیگر داریم باران ب��ه برکت اهل بیت می 
ب��ارد همان غیث را طل��ب میکنند بکم ینزل الغیث. 
آب چ��ون مایه حیات اس��ت پس هم��ه مخلوقات 
نیازمند س��یراب ش��دن از باران هستند دعای بعد از 
خشکس��الی از انقطاع برخوردار است و به استجابت 

نزدیکتر. 
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معاون اول رئیس جمهور بر آمادگی تهران برای افزایش 
حجم مبادالت تجاری با مسکو تأکید کرد و گفت: ایران 
و روس��یه باید تالش کنند اس��تفاده از ارز ملی دو کشور 
را هر چه س��ریعتر در مبادالت تجاری فیمابین گسترش 
دهند. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، محمد مخبر عصر 
چهارش��نبه در دیدار »ایگور لویتین« دستیار ویژه رییس 
جمهور روسیه، همچنین بر لزوم تسریع در اجرای پروژه 
راه آهن رشت آس��تارا تأکید و خاطرنشان کرد: اگر این 
پروژه با سرعت اجرایی شود، گام مهمی در جهت توسعه 
ترانزی��ت خواهد بود. مخبر افزود: همکاری های تجاری 
تهران و مس��کو می تواند عالوه بر تأمین نیازها و منافع 

دو کش��ور، به بازارها و نیازهای منطقه نیز پاسخ دهد تا 
منافع بیش��تری برای دو ملت حاصل ش��ود. معاون اول 
ریی��س جمهور همچنین ضمن دعوت از نخس��ت وزیر 
روسیه برای سفر به تهران، از برگزاری مناسب اجالس 
کشورهای حاشیه دریای خزر که اخیراً در مسکو برگزار 
ش��د قدردانی کرد. ایگور لویتین دس��تیار رییس جمهور 
روس��یه نیز در این دیدار با تأکید بر آمادگی مسکو برای 
گسترش همکاری ها با تهران در بخش های مختلف به 
خصوص ترانزیت، گفت:  روسیه آمادگی دارد برای توسعه 
این بخش، در سرمایه گذاری های مشترک حضور بهم 
رساند. دستیار رییس جمهور روسیه از آمادگی شرکت های 

روسی برای گسترش همکاری با ایران خبر داد و گفت: 
ش��رکت های روس��ی فعال در زمینه تولید ماشین آالت 
کش��اورزی و اتوبوس آمادگ��ی دارند محصوالت خود را 
به ایران صادر و در این زمینه همکاری مش��ترک داشته 
باش��ند. در این دیدار که تعدادی از معاونین و نمایندگان 
بخ��ش خصوصی روس��یه نی��ز حضور داش��تند آخرین 
وضعیت مبادالت تجاری و پروژه های همکاری دو کشور 
و همچنین راهکارهای توس��عه مناسبات فیمابین مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. دیدار میان دس��تیار رییس 
جمهور روس��یه و مخبر، سومین دیدار مشترک طی سه 

ماه اخیر است.

 استفاده از ارز ملی ایران و روسیه هرچه سریعتر در مبادالت تجاری گسترش یابد
مخبر:

مجید نوری فرزند حمید نوری زندانی ایرانی در بند سوئد 
می گوید، نگران ش��رایط جسمی و روحی پدرم در زندان 
س��وئد هستیم زیرا او 3 سال است که در انفرادی به سر 
می برد و مورد شکنجه قرار می گیرد. مجید نوری درباره 
ش��رایط حمید نوری در زندان گف��ت: پدر هم من پس 
از اینکه س��ال 98 توسط پلیس س��وئد بازداشت شد، به 
انف��رادی رفت تا اینکه با پیگیری های صورت گرفته در 
نیمه اردبیهشت سال 1401 با توجه به نامه الکترونیکی 
که قاضی به بنده ارسال کرد و متن آن نیز موجود است، 
تصری��ح کرد که محدودیت ه��ا از حمید نوری در زندان 
برداشته شده است. مفهوم این حرف این است که وی از 
انفرادی به بند منتقل می ش��ود و امکان مالقات، تلفن و 
دسترسی به اطالعات پرونده را به راحتی خواهد داشت. 

وی ادامه داد: اما متاسفانه مسووالن زندان بدون در نظر 
گرفت��ن حکم قاضی اقدام به ادامه محدودیت ها کرده و 
پدرم کماکان در انفرادی به سر می برد و امکان مالقات 
و تم��اس با خانواده را ندارد و اطالعات به صورت خیلی 
جزئی و با تأخیر به او داده می ش��ود. فرزند حمید نوری 
تاکید کرد: از این مهم تر، ش��کنجه شدن پدرم در زندان 
اس��ت که وضعیت جس��مانی پدرم را به خط��ر انداخته 
چش��مش به شدت ضعیف ش��ده و گوشش براثر ضرب 
وشتم در زندان آسیب دیده است. به او امکان دسترسی 
به پزش��ک داده نمی شود. االن 3 سال می شود که پدرم 
در انفرادی اس��ت. او مورد شکنجه روحی و جسمی قرار 
می گیرد و ما نگران سالمت وی در زندان هستیم. »حمید 
نوری« ش��هروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که 

آبان ماه 98 برای رس��یدگی به حل اختالفات خانوادگی 
دخترخوانده اش به س��وئد سفر کرده بود، در بدو ورود به 
فرودگاه اس��تکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد 
و از آن زم��ان تاکنون در زندان انفرادی به س��ر می برد. 
اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای گروهک تروریستی 
منافقین طراحی ش��ده. آن ها مدعی شده اند که نوری در 
مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این مبنای 
محکمه س��وئدی قرار گرفته و باعث ش��ده اصل برائت 
و ح��ق آزادی رفت و آمد حمید نوری از س��وی مقامات 
سوئدی نقض شده و این تبعه ایرانی نزدیک به سه سال 
با محدودیت های زیاد در زندان  سوئد باشد. اخبار منتشر 
شده حاکی از آن است که سوئدی ها ابتدایی ترین حقوق 

یک انسان را در قبال »حمید نوری« رعایت نکرده اند.

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در گفت وگوی تلفنی با 
وزیر دفاع قرقیزس��تان گفت: آمادگی خود را برای توس��عه 
همکاری های دفاعی در ابعاد مختلف آموزشی، عملیاتی و 
اطالعاتی اعالم می کند. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با ژنرال 
باکتیبیک بیک بوالتوف وزیر دفاع قرقیزستان در مورد مسائل 
مهم منطقه به صورت تلفنی گفت وگو کرد. سرلشکر باقری با 
اش��اره به نگاه ویژه دولت جدید جمهوری اسالمی ایران در 
ارتقاء سطح همکاری با کشورهای همسایه و منطقه آسیای 
مرکزی گفت: با توجه به روابط متعادل و خوبی که بین دو 
کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان وجود 
دارد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز آمادگی خود 
را برای توسعه همکاری های دفاعی در ابعاد مختلف آموزشی، 
عملیاتی و اطالعاتی اعالم می کند. سرلشکر باقری با اشاره 

به ترس��یم و تصویب یک سند همکاری اقتصادی در سال 
2016 بین دو کشور، افزود: بحمداهلل زمینه های فراوانی برای 
توسعه همکاری امنیتی وجود دارد و نیروهای مسلح دو کشور 
باید سطح تعامل و همکاری خود را در تمام حوزه دفاعی و 
امنیتی افزایش دهند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه 
با قدردانی از رأی مثبت دولت جمهوری قرقیزستان درباره 
پیوستن جمهوری اسالمی ایران به پیمان شانگهای، گفت: 
با توجه به اختالفات و درگیری های مرزی در ماه س��پتامبر 
بین کشور قزاقستان و تاجیکستان، جمهوری اسالمی ایران 
هم��واره آمادگی خود را برای هرگونه کمک به منظور حل 
مس��المت آمیز و جلوگیری از هرگونه درگیری اعالم کرده 
است. سرلشکر باقری با اشاره به موضوع ارسال پهپادهای 
ایرانی به کش��ور تاجیکستان خاطرنش��ان کرد: پهپادهای 
ابابیل 2 صرفاً دارای قابلیت شناسایی می باشند و این گونه 

پهپادها مجهز به تسلیحات و تجهیزات تهاجمی نمی باشند 
و در درگیری مرزی بین جمهوری قرقیزس��تان با کش��ور 
تاجیکستان، نیروهای مسلح ایران همواره در خصوص عدم 
استفاده آن ها در مناقشات بین دو کشور به نیروهای مسلح 
تاجیکس��تان تاکید کردند. وزیر دفاع قرقیزستان نیز در این 
گفت وگوی تلفنی، ارتباطات سیاسی بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری قرقیزس��تان را بر اس��اس روابط و اعتماد 
دوجانبه بیان کرد و گفت: دو کشور تقریباً در هیچ حوزه  ای 
اختالف نظر ندارند و این ارتباطات خوب سیاس��ی بین دو 
کشور آینده روشنی را برای ما ایجاد می کند که می توان در 
حوزه های دیگر هم ارتباط و همکاری گسترده داشته باشیم 
و من امروز آمادگی نیروهای مسلح جمهوری قرقیزستان را 
برای توسعه همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران را اعالم می کنم. 

پسر حمید نوری:

سرلشکر باقری:

 پدرم در زندان سوئد شکنجه می شود

آماده گسترش همکاری های دفاعی در ابعاد مختلف با قرقیزستان هستیم


