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 اقتصاد زیر
 ضربات اغتشاشات

از افت ۴۰ درصدی ورود گردشگران سالمت 
تا خروج سرمایه گذاری خارجی؛

  دشمن را با اشتباهات 
خودش شکست می دهیم
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اگرچه جمهوریخواهان آمریکا تا فتح مجلس نمایندگان 
فقط چند کرسی فاصله دارند، اما ضعف عملکرد کلی 
آن ه��ا در گود رقابت، حزب دموکرات را به برگرداندن 
ورق یا دست کم تالش مجدد برای همراه کردن افکار 

عمومی در رقابت های بعدی امیدوار کرده است...

 دموکرات ها همچنان
 در انتظار معجزه

فيل ها پشت در کنگره معطل ماندند؛

بررسی ها نشان می دهد برخی از شرکت های ایرانی 
ب��ا مجوز رس��می، کاالی تولیدی خ��ود را بدون اخذ 
نمایندگی از برنده��ای تجاری خارجی، با لوگوی این 
ش��رکت های مطرح به فروش می رسانند.بررس��ی ها 
نشان می دهد کالهبرداری عجیبی در بازار برخی از...

 سودجویی زیر سایه 
حمایت از تولید داخل

1۰۰ هزار کارمند بخش دولتی انگلیس 
اعتصاب می کنند

وقتی مسئوالن در برابر تخلفات سکوت می کنند؛

موشک هایپرسونیک 
سپاه به زودی رونمایی 

می شود

 پوزش طلبیدن نشان خردمندی است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

 آمریکا بزرگ ترین 
دزد نفتی دنیا
محمدرضامیرتاجالدینی ���

عضوفراکسیوننیروهایمردمیانقالب
اسالمی

 افزایش ش��دت تحریم 
های کشورمان از سوی 
خزان��ه داری آمریکا به 
کش��ور  این  عجز  دلیل 
در زمین زدن ایران صورت گرفته است، 
کفگیر آمریکا به ته دیگ رسیده است و 
تا کنون هرچقدر توانسته اند تحریم کرده 
و به نتیجه نرسیده اند. آمریکا خود بزرگ 
ترین دزد نفتی در دنیا است و نفت سوریه 
یعن��ی میزانی معادل 85 درصد نفت این 
کش��ور که تا کنون 5 میلیارد دالر اعالم 
شده را مورد غارت قرار داده است. اقتدار 
ایران در ادامه تجارت خود نش��ان دهنده 
ناکامی غربی ها است، آنها تجارت نفتی 
ایران را که حق مس��لم ملت ما است به 

عنوان نوعی جرم تلقی می کنند و...
ادامهدرصفحه���2

واشنگتن درصدد فضاسازی 
علیه ایران

احمدعلیرضابیگی ���
عض�وکمیس�یونام�ورداخلیکش�ورو

شوراهادرمجلس
است  گفته  س��خنگوی 
ک��ه وزارت امور خارجه 
آمریکا فروش تسلیحات 
ایران را س��خت خواهند 
ک��رد، پاراگراف ۶ ضمیم��ه B قطعنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل 
ب��دون هیچ ش��کی به ای��ران حق می 
دهد تس��لیحات مورد نیاز خود را تامین 
و همچنین تسلیحات تولید شده خود را 
به فروش برس��اند. هر چند آمریکایی ها 
تالش می کنن��د با فریب کاری و دامن 
زدن به ایران هراسی اذهان عمومی دنیا 
را تح��ت تاثیر قرار دهن��د و به نوعی از 
قطعنامه ۲۲۳۱ سوءاس��تفاده و سوءتعبیر 
می کنند. در واقع واشنگتن می خواهد با 
استفاده از رخدادهای بین المللی مانند...

ادامهدرصفحه���2

0۱08۲۱99۳0۳۶4DT۱  :مناقصهشماره
تقاضايشماره: 99۳0۳۶4-89-۲۱-08/  آمونیوم بی فلوراید

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه ي عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عدديموضوع مناقصهتعداد اقالم

16۰۰2۰۰1۰92288۰۰۰623 کیسه 25 کیلوگرمی بر روی پالت پالستیکی آمونیوم بی فلوراید۰1
لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت ۱4 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج 
و تکمیل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب 

معامالت متوسط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.  
کسب حداقل نمره ۶0 در ارزیابي کیفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ارائه صورت حساب مالی ۱۳99 )قابل رویت در سامانه پردیس(، فرم تعهدنامه ممهور به مهر شرکت با قید شماره مناقصه و نظام تضمین کیفیت الزامی بوده و عدم ارائه به منزله حذف از روند مناقصه می باشد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -/000ر000ر۳80ر۳ ریال مي باشد.
)تلفن تماس  0۶۱-۳4۱-۲4۶7۳ (

 فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصه عمومي دومرحله ای

شناسهاگهی1398951

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 گلرخی - شهردار  شهر جدید هشتگرد

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

به ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )بصورت برخط( برای کلیه صاحبان امضاء مجازی و مهر سازمانی اقدام الزم  صورت پذیرد. 
1( مهلت فروش اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۱40۱/08/۱7 لغایت ساعت ۱4:۳0 روز دوشنبه ۱40۱/08/۲۳ 0۱ 

2( مهلت بارگذاری پیش�نهادات در س�امانه تدارکات : از روز سه شنبه ۱40۱/08/۱7 لغایت س��اعت ۱4:۳0 روز پنج شنبه مورخ ۱40۱/09/۳ )با احتساب ایام تعطیل(
)اصل س��پرده تضمین ش��رکت در مزایده ضمانت نامه بانکی/ فیش واریزی( پاکت “الف” در پاکت دربسته ، الك و مهرشده( تا پایان وقت اداری ساعت ۱۳:۳0 مورخ 

۱40۱/09/۳روز پنجشنبه به دبیرخانه محرمانه حراست تحویل نمایند(. 
3( زمان گشایش پیشنهادات : ردیف ۱تا۳: روز شنبه مورخ ۱40۱/09/5 – ردیف 4تا۶ روز دوشنبه مورخ ۱40۱/09/7 رأس ساعت ۱4:۳0

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

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

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

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

)ریال(
مدت اجاره

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

168/75۰/۰۰۰2۴/۰5۰/۰۰۰/۰۰۰2۰2/5۰۰/۰۰۰5۰۰1۰۰575۰۰۰۰۰36تجدید سوله ورزشی فاز 7- شهید سلطانپور 1
1۰۰/۰۰۰/۰۰۰22/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰12۰/۰۰۰/۰۰۰5۰۰1۰۰575۰۰۰۰۰37عمومیتجاری ۴ باران – مرغ فروشی 2
9۰/۰۰۰/۰۰۰22/16۰/۰۰۰/۰۰۰1۰8/۰۰۰/۰۰۰5۰۰1۰۰575۰۰۰۰۰38عمومیتجاری طبقه همکف ساختمان خدمات شهر 3
2۰2/5۰۰/۰۰۰2۴/86۰/۰۰۰/۰۰۰2۴3/۰۰۰/۰۰۰5۰۰1۰۰575۰۰۰۰۰39عمومیسالن ضلع شرقی استخر گلستان ۴
12۰/۰۰۰/۰۰۰22/88۰/۰۰۰/۰۰۰1۴۴/۰۰۰/۰۰۰5۰۰1۰۰575۰۰۰۰۰۴۰عمومیبلوک ۴ بدنه شهری 5
12۰/۰۰۰/۰۰۰22/88۰/۰۰۰/۰۰۰1۴۴/۰۰۰/۰۰۰5۰۰1۰۰575۰۰۰۰۰۴1 عمومیبلوک 2 بدنه شهری – شیرینی فروشی 6

نوبت اول چاپ آگهی :  1۴۰1/۰8/1۴
نوبت دوم چاپ آگهی :   1۴۰1/۰8/21                                                                      

آگهي مزایده
نوبتدوم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دشمنان 
ای��ن روزها آرزوهایش��ان را به هم گ��ره زدند و به خیال 
خودشان همه راه ها را بستند؛ اما صورت هایشان به سنگ 
خورد، آنها ناتوان هستند و ملت ایران متوقف نشده و در 
حال حرکت است. به گزارش »عصر ایرانیان«، سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی در مراس��م یازدهمین سالگرد ش��هادت سردار 
حسن طهرانی مقدم فرمانده یگان موشکی سپاه که صبح 
امروز در قطعه ۲4 بهشت زهرا و در جوار مزار این شهید 
برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان این روزها آرزوهایشان را 
به هم گره زدند و به خیال خودشان همه راه ها را بستند؛ 
اما صورت هایش��ان به سنگ خورد. آن ها ناتوان هستند. 
ملت ایران متوقف نشده و در حال حرکت است.وی گفت: 
در ش��رایطی که دشمن تالش کرد ما را در درون کشور 
درگی��ر کند و نگاه ما را از افق ه��ای بلند به قلب تهران 
معطوف کند، ضدانقالب را در اقلیم کردس��تان زدیم. در 
کران��ه رود ارس رزمایش بزرگ برگزار کردیم، ماهواره بر 
پرتاب کردیم، سامانه موش��کی باور ۳7۳ را در برد ۳00 
کیلومتر آزمایش کردیم و روز گذش��ته هم اعالم کردیم 
که موشک جدیدی را توسعه دادیم که هیچ سپر موشکی 
توان مقابله با آن را ندارد.سرلشکر سالمی عنوان کرد: به 
دشمنان گفتیم آرامش تان را می گیریم؛ قطعا آرامش شان 

را خواهیم گرفت. اکنون چند ش��بانه روز است که آرامش 
ندارن��د و به حالت آماده باش درآمده ان��د.وی افزود: آن ها 
ترسیده اند و مرتب به ما پیغام می دهند که نزنید. از طریق 
چند کشور به ما پیام می دهند که نزنید.فرمانده کل سپاه 
خاطرنش��ان کرد: مل��ت ایران در حال تغییر محاس��بات 
دش��من است. دشمن با یک اش��تباه تصور کرد که با به 
میدان فرستادن تعدادی جوان که فریب خورده و پاره تن 
خودمان هستند، می توانند با شکوه یک انقالب جهانی و 
بزرگ مقابله کنند.وی تاکید کرد: همیشه دشمن براساس 
اشتباهات خودش، خود را می شکند. این بار هم با اشتباه 

خودشان، شکست شان می دهیم.
همهراهبردهایدشمنشکستخوردهاست ���

سرلشکر سالمی با بیان اینکه در قدرتمندترین وضعیت 
نس��بت به چهل و س��ه سال گذش��ته هس��تیم، افزود: 
توانسته ایم همه سیاس��ت های متنوع دشمن را شکست 
دهیم، از سیاس��ت های جنگ افروزانه آنها گذشته ایم، به 
اندازه شکس��ت دادن همه این قدرت ها  قدرت اندوزی 
کرده ایم، از آثار و پیامدهای سخت تحریم ها گذشته ایم، 
برای فتح قله های بزرگ آماده ش��ده ایم و برای پیشرفت 
های ش��گفت انگیز فن��ی در عرصه های مختلف حیات 
ملی خود نائل ش��ده ایم.وی اضافه ک��رد: تمام بندهای 
وابس��تگی را از قدرت های بزرگ و کوچک گسسته ایم، 

پایه های حیات مس��تقل ملی خ��ود را پیدا کرده ایم، در 
تعقیب دشمن برای اخراج از این منطقه هستیم.سرلشکر 
سالمی بیان کرد: در چنین شرایطی که ایران اسالمی در 
قدرتمندترین وضعیت خود قرار دارد، یک ائتالف ممتدی 
از ائتالف های گذش��ته برای مقابله با انقالب اس��المی 
توسط دشمنان ما شکل گرفته است اما سیاست هایشان 
جواب نداد، همه راهبردهایش��ان شکست خورده و ملت 

ایران در حال حرکت هستند پیشروی ادامه دارد.
مردمایرانباآگاهیوعقالنیتصفخودراازدشمن ���

جداکردند
سرلشکر س��المی در ادامه با اش��اره به برگزاری مراسم 
راهپیمایی روز ۱۳ آبان در سراس��ر کشور بیان کرد: هفته 
گذشته در چنین روزی حجم حضور مردم را در خیابان ها 
دیدید. در آن روز ملت تجدید قوا کرد.فرمانده کل س��پاه 
بیان کرد: مردم ایران با آگاهی، ژرف اندیشی،عقالنیت و 
منطق صف خود را از سیاس��ت های دشمن جدا کردند. 
آنچه در ایران در حال رخ دادن است صف آرایی سیاسی 
همه قدرت ها اس��ت.وی افزود: تصاویر همه ش��یاطین 
که ورشکستگان سیاس��ت جهانی هستند در رخدادهای 
اخیر دیده می ش��ود از بایدن تا نتانیاهو تا بن س��لمان تا 
فرانسوی ها و آلمانی ها که ورشکستگان سیاست جهانی 

هستند، که عقبه این جدال هستند.

 دشمن را با اشتباهات خودش شکست می دهیم
سرلشکر سالمی:

س��ید حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به 
برگزاری پنجمین انتخابات پیاپی پارلمانی رژیم صهیونیستی 
گفت: از نگاه ما تمامی کابینه های اسرائیل جنایتکار بوده و 
برنده انتخابات کنست تفاوتی در این امر ندارد.به گزارش 
»عصر ایرانیان« ، سید »حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل 
لبنان به مناسبت روز» شهید حزب اهلل«  سخنرانی کرد. 
این سخنرانی به طور مستقیم از شبکه خبری المنار و دیگر 
رسانه های نزدیک به مقاومت به طور مستقیم پخش شد. 
سید حس��ن نصر اهلل در ابتدای سخنانش گفت: عملیات 
شهادت طلبانه احمد قصیر تمام رویاهای اسرائیلی درباره 
لبنان را بر باد داد.وی تاکید کرد، عملیات شهادت طلبانه 
احمد قصیر، مرحله نخست آزادی را پایه گذاری کرد. این 
عملیات شهادت طلبانه سبب شکست تمام نقشه ها و برباد 
رفتن رویاهای اسرائیلی برای وارد کردن لبنان به عصر و 
دوران اس��رائیلی شد.دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: زمانی 
که احمد قصیر به مقر حاکم نظامی اسرائیل در صور حمله 
کرد و آنرا ویران کرد، این ویرانی صرفا منجر به ویرانی آن 
ساختمان با آن حجم تلفات زیاد نشد ، بلکه تمام برنامه ها 
و امیدهای اس��رائیل را  ویران ک��رد و از این نقطه رژیم 
اسرائیل به شکل جدی به عقب نشینی فکر کرد.»در چنین 

روزی رزمنده شهادت طلب »احمد قصیر« با خودروی خود 
که مملو از مواد منفجره بود به سمت ساختمان حکومت 
نظامی اسرائیل در شهر صور حرکت کرد و اولین عملیات 
شهادت طلبانه از نوع خود در تاریخ مقاومت و تمام تاریخ 
درگیری با دشمن اسرائیلی را انجام داد. این ساختمان مملو 
از تع��داد زیادی از نظامیان و س��ربازان و حتی ژنرال های 
ارش��د اس��رائیلی بود. براس��اس مطالبی که روزنامه های 
اس��رائیلی در آن زمان مطرح کردند، ۱4۱ افسر و نظامی 
اسرائیلی کشته و ۱0 تن مفقود شدند.« سید حسن نصراهلل 
در ادام��ه ابراز امیدواری کرد که هر یک از اعضای جبهه 
مقاومت چه فلس��طینی و چه لبنانی عملیاتی عظیم تر از 
عملیات قصیر  علیه رژیم اس��رائیل انجام ش��ود.به گفته 
نص��راهلل، حزب اهلل این روز را روز ش��هید برگزید، که به 
معنای روز شهداس��ت، تمام ش��هدا از شهدای فرمانده تا 
استشهادیون و همه ش��هدایی است که در این چارچوب 
می گنجند.سید حس��ن نصراهلل با بیان اینکه، »روز شهید  
از ن��گاه ما ، روز هر ش��هید در مح��ور مقاومت در تمامی 
منطقه است« افزود: شهدای بحرین ، ایران ، فلسطین و 
بقیه مناطق هم شهدای ما محسوب می شوند. وی تصریح 
کرد:  راه فداکاری ما در طول 40 سال گذشته ادامه داشته 

است و 98 درصد از شهدای ما از قشر جوان هستند.نصر 
اهلل افزود: خانواده ش��هدا نقش بزرگی در  پویایی این راه 
40 ساله داشتند و بسیاری از آنها فرزندان خود را تشویق 
به انج��ام این کار کرده و لباس رزم به تن آنها کردند. به 
دلیل پایبندی خانواده شهدا  به مقاومت تا پیروزی فرزندان 
شهدا هم عضو مقاومت شده و جزو رهبران آن شدند.سید 
حس��ن نصر اهلل تصریح کرد: ما ارزش و جایگاه شهدایی 
که جان خود را برای مقدس��ات، میهن ، آزادی ، کرامت ، 
امنیت و عزت ما فدا کردند، ارج می نهیم. به برکت خون 
شهدا دشمن صهیونیست امروز به این وضعیت  و شرایط 
رسیده است . شهدای ما مشخص هستند اما پیکر برخی 
از آنها همچنان در اختیار دش��من صهیونیستی است که 
وجود آنها را منکر می ش��ود. دبیرکل حزب اهلل لبنان ادامه 
داد: م��ا مفقودینی هم داریم ، ما پیکر ش��هدا و مفقودین 
خود را نادیده نمی گیریم و برای حل مسئله سرنوشت آنها 
تالش می کنیم. همانطور که اسرای خود را در زندان ها رها 
نمی کنیم ، سرنوش��ت مفقودین را هم پیگیری کرده و به 
دنبال مشخص شدن سرنوشت آنها هستیم. ما نمونه هایی 
از وجود سه نسل شهید در یک خانواده )فرزند، پدر و پدر 

بزرگ( هستیم که بیانگر پویایی مقاومت است.

سید حسن نصراهلل:
 تمام دولت های اسرائیل جنایتکارند
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ايران و جهان

آمریکا بزرگ ترین  دزد نفتی دنیا
ادامهازصفحهیک ���

....به همان بهانه ما را مورد تحریم قرار داده 
ان��د. افزایش فش��ارها از س��وی خزانه داری 
آمریکا صرفا جنبه مصرف داخلی برای افکار 
عمومی این کش��ور دارد، این تحریم ها هیچ 
تأثی��ری در ح��وزه بین الملل ن��دارد. در این 
میان الزم است دستگاه های حقوقی کشور 
نس��بت به موض��وع ورود ک��رده و همچنین 
سیستم اقتصادی کش��ور نیز خود را از روش 
های دیگر مثل افزایش روابط با کش��ورهای 

همسایه تقویت کند.

واشنگتن درصدد فضاسازی علیه ایران
ادامهازصفحهیک ���

...جن��گ اوکرای��ن و غیره علیه کش��ورمان 
فضاس��ازی کنند. همچنین بای��د اذعان کرد 
مقامات کاخ س��فید درصدد هس��تند با موج 
ایجاد ش��ده در عرصه بین الملل نس��بت به 
مسائل داخلی کشورمان، شرایط محدودکننده 
جدی��دی را رقم بزنند که این دسیس��ه آنها 
نیز شکس��ت خواه��د خورد. ام��روزه جوانان 
نخبه ایرانی به تکیه بر دانش بومی توانس��ته 
اند نیازه��ای دفاعی و نظامی کش��ورمان را 
تامین کنند، این مهم در حالیست که امروزه 
بسیاری از کشورها از طریق فروش تسلیحات 
درآمدزایی می کنند و در این راستا آمریکایی 
ها رتبه نخس��ت را دارند لذا نمی توانند علیه 

دیگر کشورها موضع گیری کنند.

دولت الیحه ای برای تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی ندارد

مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور گفت: دولت 
الیحه ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
ندارد، اما منتظر هس��تیم تا ه��ر زمانی طرح 
مجلس ابالغ شد ما در دولت مطرح کنیم. به 
گزارش خبرگزاری مهر، س��ید محمد حسینی 
مع��اون امور مجل��س رئیس جمه��ور درباره 
تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: رئیس 
کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما 
اعالم کرد، من نیز موضوع را با رئیس جمهور 
مط��رح کردم ک��ه گفت هر زمان��ی که طرح 
مجلس در این زمینه نهایی شد، به ما ارائه کنند 
تا در دولت مطرح کنیم. وی افزود: به صورت 
معم��ول زمانی که طرح��ی در مجلس نهایی 
می شود، یک نسخه از آن به ما ارائه می شود، 
ما نیز بالفاصله نظر کارشناسی را از دستگاه ها 
اخذ و سپس در دولت مطرح می کنیم؛ تاکنون 
طرحی در این زمینه به ما داده نش��ده اس��ت. 
مع��اون امور مجلس رئیس جمهور در پاس��خ 
به این پرس��ش که آیا دول��ت الیحه ای برای 
تفکی��ک وزارت راه و شهرس��ازی به مجلس 
می دهد، توضیح داد: خیر. دولت الیحه ای ندارد 
اما منتظر هس��تیم تا هر زمانی طرح مجلس 
ابالغ ش��د ما در دولت مطرح کنیم، طرح های 
مجلس در دولت خارج از نوبت بررسی می شود 

و جزو موارد فوریتی است.

پایان موفق انتقال یگان های ارتش 
روسیه در خرسون

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از پایان موفق 
انتقال یگان های ارتش روسیه در »خرسون« 
به س��احل چپ »دنیپر« خب��ر داد. به گزارش 
اس��پوتنیک، وزارت دفاع روس��یه امروز جمعه 
با ص��دور بیانی��ه ای اعالم کرد: رون��د انتقال 
یگان های ارتش روسیه به ساحل چپ رودخانه 
»دنیپر« )Dnipro( تکمیل ش��د. عملیات 
انتقال به س��احل چپ دنپر ع��اری از هرگونه 
تلفات در میان پرس��نل نظامی و تجهیزات و 
تسلیحات نظامی بود. در بیانیه صادره از سوی 
وزارت دفاع روس��یه در کانال رس��می تلگرام 
خود در این خصوص آمده اس��ت: روند انتقال 
یگان های ارتش روسیه در خرسون ساعت 5 
صبح امروز به وقت مسکو با موفقیت به پایان 
رس��ید. حمله نیروهای اوکراین��ی و مزدوران 
لهستانی از طرف کراسنولیمانسکی خنثی شد. 
همچنین، 90 شبه نظامی نیز کشته و زخمی 
ش��دند. به گزارش شبکه تلویزیونی سیان ان، 
وزارت دفاع روسیه در کانال رسمی تلگرام خود 
اعالم کرد: حتی یک قطعه تجهیزات نظامی یا 
سالح در ساحل راست رودخانه »دنیپر« باقی 
نمانده است. همه س��ربازان روسی به ساحل 
چپ دنیپر نقل مکان کرده اند. گزارش مذکور 
اضافه می کند: ارتش اوکراین در طول ش��ب 
گذشته با شلیک 5 موشک »هیمارس« تالش 
کرد در نق��ل و انتقال غیرنظامی��ان و نیروها 

اخالل ایجاد کند.

موشک هایپرسونیک سپاه به زودی 
رونمایی می شود

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران از 
رونمایی موشک بالستیک هایپرسونیک این 
نی��رو در آینده خبر داد. ب��ه گزارش »عصر 
ایرانیان«، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی درباره موش��ک هایپرسونیک این 
نیرو که خبر آن روز پنجش��نبه اعالم ش��د، 
گفت: آزمایش های این موش��ک انجام شده 
و در آین��ده و در یک فرصت مناس��ب این 
موشک هایپرس��ونیک رونمایی خواهد شد. 
س��ردار حاجی زاده روز پنجش��نبه در حاشیه 
مراسم س��الگرد ش��هادت ش��هید طهرانی 
مقدم از دستیابی ایران به موشک بالستیک 
هایپرس��ونیک پیشرفته خبرداده بود و گفت: 
ق��ادر اس��ت در فضای��ی ک��ه مهم ترین و 
پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی 
وج��ود دارد، از آن ه��ا عبور ک��رده و همان 
سامانه های سپر موش��کی که می تواند جزو 
مهم ترین ارکان دفاعی دشمن باشد را هدف 

قرار بدهد.

فاصله گرفتن چین از روسیه کاماًل 
نادرست است

س��خنگوی وزارت خارجه چین در نشست 
خبری ام��روز خ��ود تصریح ک��رد: فاصله 
گرفت��ن چی��ن از روس��یه کاماًل نادرس��ت 
اس��ت؛ برعکس این موضوع صحیح است. 
به گزارش وبگاه وزارت خارجه چین، »ژائو 
لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین در 
پاس��خ به س��ئوال خبرنگاری در خصوص 
ادعای اخی��ر »جو بای��دن« رئیس جمهور 
آمری��کا پیرامون »ادامه فاصله گرفتن پکن 
از مس��کو« در نشس��ت خبری امروز جمعه 
خود تصری��ح کرد: پکن آنط��ور که بایدن 
ادعا می کند در حال فاصله گرفتن از مسکو 
نیس��ت؛ بلکه برعکس ای��ن موضوع کاماًل 
درس��ت اس��ت؛ زیرا چین در ح��ال تقویت 
روابط خود با روسیه است. سخنگوی وزارت 
خارجه چین در این خصوص ادامه داد: پکن 
و مس��کو به ایجاد روابط پایدار و مستحکم 
دو جانبه در افق بلندمدت ادامه خواهند داد. 
پکن به همکاری با روسیه عالقمند است و 
ما آماده ایم توسعه روابط دوجانبه را به طور 

مستمر پیش ببریم.

دستان مقاومت روی ماشه است
جنبش مقاومت اسالمی حماس در چهارمین 
س��الروز عملیات سیف القدس در غزه تاکید 
کرد که دس��تان مقاومت برای دفاع از ملت 
فلسطین، روی ماشه است. به گزارش مرکز 
اطالع رس��انی فلس��طین، جنبش مقاومت 
اسالمی حماس در چهارمین سالروز عملیات 
س��یف القدس در غزه تاکید کرد که دستان 
مقاوم��ت ب��رای دف��اع از ملت فلس��طین، 
حقوق ملی و مقدس��ات اسالمی و مسیحی 
و در رأس آن مس��جد مب��ارك االقصی بر 
روی ماش��ه است و شمش��یر مقاومت نیز از 
غالف بیرون کشیده شده است. این جنبش 
امروز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که ملت 
فلس��طین مبارزات قهرمانان��ه دالورمردان 
گردان های ش��هید عزالدین قسام در چنین 
روزی در سال ۲0۱8 را به یاد دارد و مقاومت 
در آن نب��رد توانس��ت ضربات س��ختی به 
دشمن وارد کند و طرح شوم آنان برای نفوذ 
به داخل نوار غ��زه را خنثی کند و معادالت 
دش��من را کاماًل بر هم زد و نش��ان داد که 
مجاهدان فلس��طینی هر لحظه آگاه و بیدار 
هستند و با خون پاك خود نبرد سیف القدس 
را رقم زدند. این جنبش به روح پاك شهدای 
نبرد سیف القدس به ویژه شهید نور برکه از 
فرماندهان قسام و دیگر شهدای وطن سالم 

و درود فرستاد. 

»بخاری« لبنانی ها را به ستوه آورده 
است

ش��بکه المنار نتایج یک نظرس��نجی درباره 
دخال��ت ولید البخاری س��فیر عربس��تان در 
لبنان را منتش��ر کرد. شبکه المنار نتایج یک 
نظرس��نجی درباره دخالت س��فیر عربستان 
در لبن��ان را منتش��ر ک��رد. بر اس��اس این 
نظرس��نجی، 97 درصد از شرکت کنندگان، 
تحرکات س��فیر سعودی در مناطقی از لبنان 
را دخالت سیاس��ی عن��وان کردند. از ۲ هزار 
و 5۶0 نف��ری که در نظرس��نجی ش��رکت 
کردند، سه درصد هم این تحرکات را طبیعی 
قلمداد کردند. بیش��تر ش��رکت کنندگان در 
این نظرس��نجی اع��الم کردند که تحرکات 
گس��ترده ولید البخاری س��فیر س��عودی در 
لبنان و دیدارهای سیاس��ی و غیر سیاس��ی 
او در شکل و مضمون دخالت سیاسی است 
و فعالیت عادی محس��وب نمی شود. شرکت 
کنن��دگان در این نظرس��نجی تاکید کردند 
که دخالت های س��عودی ادامه دار و فزاینده 
است و پرونده های سیاسی حساس را شامل 
می ش��ود که باید درباره تاثیرات مخرب آنها 
و دخالتهای او در امور داخلی لبنان هوش��یار 

و آگاه بود.

اخبار

امام جمعه موق��ت تهران با تاکید بر اینکه 
انتق��اد و اعت��راض را می پذیری��م، گفت: 
مطالبه مردم این اس��ت که مسئوالن باید 
پاسخگو باشند و نقد و اعتراض را بشنوند. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االسالم 
سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه های 
نماز جمعه این هفته تهران، گفت: بسیاری 
از مش��کالت امروز و اعتراضاتی که مطرح 
اس��ت، به فاصله ما از شایسته ساالری باز 
می گردد. وی بیان ک��رد: بدون تردید گام 

برداش��تن در مس��یری که ق��رآن و پیامبر 
اس��الم و اهل بیت تبیین کردند، تضمین 
کننده س��عادت دنیا و آخرت است. خطیب 
موق��ت نماز جمع��ه تهران تصری��ح کرد: 
حضرت علی )ع( در مورد مالک این جمله 
بلند را دارد که مالک در کنار من جایگاهی 
دارد که من در کنار پیامبر اسالم داشتم، لذا 
او را انتخاب کردم. وی ادامه داد: شایس��ته 
ساالری در نظام دینی به اصولی مانند تقوا، 
امانت داری، رعایت بیت المال، حقوق مردم 

و حق��وق عامه و دان��ش، علم، تخصص و 
قدرت مدیریت باز می گردد. حجت االسالم 
ابوترابی فرد با اشاره با آیاتی از قرآن کریم 
در خصوص حضرت داوود )ع(، گفت: سنگ 
بنای حکومت داوود بر دانش است. از نگاه 
خداوند متعال س��نگ بنای اقتدار دولت در 
تراز، دان��ش و علم اس��ت. خطیب موقت 
نماز جمعه تهران تصریح کرد: سمت های 
کلیدی در کش��ور را باید به دست کسانی 
بس��پاریم که امین باش��ند و حقوق شما را 

پاس دارند و دغدغه مدیریت منابع کش��ور 
را عالمانه داش��ته باشند و از تخصص الزم 
بهره مند باشند. حجت االسالم ابوترابی فرد 
در بخش دیگری از س��خنرانی خود گفت: 
نزدیک به یک پنج��م از ذخایر آبی تهران 
کاهش یافته اس��ت. در شهر تهران روزانه 
۳ میلیون و ۱00 هزار متر مکعب آب شرب 
مصرف می ش��ود. در هیچ جامع��ه ای این 
مقدار مصرف وجود ندارد. آب شرب را برای 
نوشیدن و برنامه های ضروری باید استفاده 

ک��رد. وی افزود: از ن��گاه حقیر، مهمترین 
تهدیدی که کشور ما را رویاروی خود قرار 
داده، اصل اس��راف اس��ت. حجت االسالم 
ابوتراب��ی ف��رد بیان کرد: نکت��ه دومی که 
باید عرض کنم، در آستانه سالگرد شهادت 
چهره فاخر، برجس��ته، شاخص و درخشان 
موشکی کشور قرار داریم. صنعت موشک 
کش��ور مرهون این شخصیت برجسته در 
تراز انقالب اس��المی یعنی شهید تهرانی 

مقدم است.

مسئوالن باید پاسخگو باشند
حجت االسالم ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران:

گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران در گفت وگو با »شولتز«
رئیس حزب لیکود در گفت  وگو با صدر اعظم 
آلمان از تهدید برنامه هس��ته ای ایران علیه 
تل آویو س��خن گفت. صدر اعظم آلمان در 
تم��اس تلفنی پیروزی »بنیامی��ن نتانیاهو« 
رئیس حزب لیکود رژیم موقت صهیونیستی 
را تبریک گفت. به نوشته روزنامه »یدیعوت 
آحاران��وت« »اوالف ش��ولتز« ص��در اعظم 
آلمان روز پنجشنبه پیروزی بنیامین نتانیاهو 
در انتخابات هفته گذش��ته را تبریک گفت. 
این کزارش حاکی اس��ت، ای��ن دو به مدت 

۳0 دقیقه صحبت کردند و نتانیاهو بر نقش 
مهم آلمان در مذاکرات احتمالی صلح آینده 
با کش��ورهای عربی گفت وکرد. نتانیاهو در 
ادامه مدع��ی هدید برنامه هس��ته ای ایران 
ب��رای )رژی��م( اس��رائیل و جهان ش��د. به 
نوش��ته این منبع خبری، دو طرف همچنین 
بر تقوی��ت روابط دوجانبه و اقتصادی توافق 
کردند. با بازگشت نتانیاهو به قدرت در رژیم 
صهیونیستی انتظار می رود که در سایه تشدید 
بحران های داخلی این رژیم و تندروی های 

داخلی و خارجی او فروپاش��ی خانه عنکبوت 
ش��تاب گیرد. رئیس جمهور فرانسه نیز روز 
یکشنبه پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات 
کنس��ت رژیم موقت صهیونیستی را تبریک 
گفت و او را به پاریس دعوت کرد. ائتالف به 
رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیس��تی اکثریت کرسی ها را در 
پارلم��ان این رژیم که ۱۲0 کرس��ی دارد از 
آن خود کرده اس��ت. نتای��ج انتخابات رژیم 
صهیونیس��تی که پنجش��نبه گذشته اعالم 

شد نشان داد نتانیاهو و متحدان راست گرای 
افراطی او ۶4 کرس��ی را در کنست تصاحب 
کردند. حزب لیکود به ریاس��ت نتانیاهو ۳۲ 
کرسی به دست آورد. نتایج این انتخابات به 
معنای آن اس��ت که نتانیاهو علی رغم تحت 
پیگرد بودن در چند پرونده فساد بایستی بنا 
به درخواست رئیس رژیم صهیونیستی کابینه 
تش��کیل دهد. انتخابات در فلسطین اشغالی 
در س��ال ه��ای گذش��ته به ام��ری متداول 
تبدیل ش��ده، اما تمامی ای��ن انتخابات ها به 

یک نتیجه یکس��ان ختم شده اند. ناتوانی در 
تش��کیل کابینه های با ثبات و سقوط نهایی 
آن ها. این بی ثباتی ها تا حد زیادی ناشی از 
عدم حمایت متحدان ذاتی نتانیاهو از او پس 

از تشکیل چند پرونده فساد علیه او بود.

دموکرات ها همچنان در انتظار معجزه
فیل ها پشت در کنگره معطل ماندند؛

اگرچه جمهوریخواهان آمریکا تا فتح مجلس نمایندگان 
فقط چند کرسی فاصله دارند، اما ضعف عملکرد کلی آن ها 
در گ��ود رقابت، حزب دموکرات را ب��ه برگرداندن ورق یا 
دس��ت کم تالش مجدد برای همراه کردن افکار عمومی 
در رقابت های بعدی امیدوار کرده اس��ت. انتخابات میان 
دوره ای آمریکا برگزار شد و نتایج اولیه آرا به دموکرات ها 
فرصتی داد تا نفس��ی از سر راحتی بکشند، البته نه بابت 
اینک��ه خروجی صندوق های رای به نفعش��ان بود چراکه 
آن ها طبق پیش بینی ها، ش��ماری از کرس��ی های خود 
را در هر دو ش��اخه قوه مقننه ش��امل مجالس نمایندگان 
و سنا از دست دادند.خوشحالی دموکرات ها که سخنرانی 
اخی��ر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا ُمهر تضمینی بر 
دوام آن تلقی می شود، بابت این است که جمهوریخواهان 
اگرچه در آستانه فتح مجلس نمایندگان هستند، اما در گود 
رقابت بسیار ضعیف تر از آنچه انتظار می رفت ظاهر شدند. 
جمهوریخواهان امید بسته بودند که در همان ساعات اولیه 
شمارش آرا، پرچم فیل نشان خود را به رسم پیروزی باال 
بگیرند، اما برخالف آنچه نظرسنجی ها القا می کرد، فرش 
قرم��زی برای نامزد هایی که از حمایت دوآتش��ه »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور س��ابق آمریکا برخ��وردار بودند، 
به َس��مت کنگره پهن نش��د. نتیجه آنکه، اکنون نگرانی 
دموکرات ه��ا برای رقابت احتمالی بایدن با ترامپ در گود 
رقابت ریاست جمهوری ۲0۲4 تا حد زیادی رفع شده است. 
اگر آنگونه که پیش بینی می ش��د، در همان ساعات اولیه 
ش��مارش آرا، موج سرخ )رنگی که جمهوریخواهان با آن 
شناخته می شوند( پیش می آمد، می شد به این نتیجه رسید 
که در انتخابات ریاست جمهوری آتی، شانس پیروزی نامزد 
جمهوریخواه بیشتر خواهد بود حال آنکه راه یابی اکثریت 
نامزد ه��ای مورد حمایت ترامپ ب��ه کنگره هم بازتابی از 
وضعیت تسلط او بر ارتش فیل ها و افکار عمومی طرفداران 
حزب محسوب می شد. در این میان، پیروزی قاطع »ران 
دوس��اناتیس« جمهوریخواه در رقاب��ت فرمانداری ایالت 
»فلوریدا« و به ویژه محبوبیت چشمگیرش در میان التین 
تبار ها حائز اهمیت است چراکه وی می تواند در انتخابات 
مقدماتی ۲0۲4، به رقیب بالقوه ترامپ تبدیل شود و جای 

او را به عنوان نامزد اصلی حزب جمهوریخواه بگیرد.   اما 
در س��طح انتخابات میان دوره ای، جمهوریخواهان که تا 
لحظه نگارش این مطلب فقط 7 کرسی تا رسیدن به حد 
نصاب ۲۱8 کرسی مورد نیاز برای اعمال کنترل بر مجلس 
نمایندگان فاصله دارند با دو احتمال روبرو خواهند بود: با 
همان ۲۱8 کرسی یک اکثریت ضعیف تشکیل می دهند 
یا حتی آنطور که بایدن در س��خنرانی چهارش��نبه ش��ب 
خود مدعی ش��د، با اتمام شمارش آرا در برخی حوزه های 
حس��اس، در لحظه ای سرنوشت س��از، نتیجه را به حزب 
دموکرات واگذار می کنن��د. البته، پیش بینی ها می گویند 
که احتمال اول یعنی دستیابی جمهوریخواهان به اکثریت 
ضعیف مجلس نمایندگان به واقعیت نزدیک تر است. اما 
اگر چنین باش��د، در دو س��ال باقی مانده از دور نخس��ت 
زمامداری بایدن، تقسیم قدرت چه مخاطراتی پیش پای 
دولت او می گذارد؟ *آینده کاخ سفید از چشم انداز تقسیم 
قدرت اکنون که مطابق سنت دهه های اخیر، حزب حاکم 
بر کاخ سفید، در انتخابات میان دوره ای کنگره، تعدادی از 

کرسی های خود را از دست داده است، در دو سال پیش رو 
شاهد آن خواهیم بود که هر یک از احزاب اصلی به طور 
مکرر سد راه تصویب لوایح پیشنهادی حزب مقابل می شود 
یا به عبارت دیگر در قوه مقننه آمریکا ش��اهد بن بس��ت 
قانونگذاری خواهیم بود. این به ویژه برای دولِت بایدن به 
معنای به درازا کشیدن روند پیشبرد طرح های پیشنهادی 
کاخ سفید است.   البته مخالفت جمهوریخواهان با افزایش 
مالیات و همین طور س��قف بودج��ه در مقابل این وعده 
که به »اوکراین چک س��فید امضا نمی دهیم« نسبتا کم 
اهمیت به نظر می رسد چراکه این اقدام آن ها که به معنای 
کاهش محسوس کمک مالی و نظامی به کی یف است، 
تاثیر مستقیمی بر سیاست خارجی کاخ سفید و در نتیجه 
وجهه بایدن ن��زد متحدان اروپای��ی دارد. از طرف دیگر، 
جمهوریخواه��ان می گویند به مح��ض در اختیار گرفتن 
کنت��رل مجلس نمایندگان، نه تنها به کار کمیته حقیقت 
یابی که مس��ئول بررسی تخلفات ترامپ در قضیه حمله 
ب��ه کنگره در ژانویه ۲0۲0 اس��ت، پایان خواهند داد بلکه 

استیضاح بایدن را هم آغاز می کنند. عالوه بر این، جنگ 
ق��درت در کنگره به ویژه وقتی پای بودجه بندی در میان 
باش��د می تواند خطر تعطیلی دولت فدرال را که ماحصل 
عدم مصالحه به موق��ع  احزاب دموکرات و جمهوریخواه 

درباره الیحه بودجه است، مضاعف کند 
ازسناچهخبر؟ ���

در مجلس سنا، امید دموکرات ها به حفظ اکثیرت شکننده 
همچنان برقرار است. در حال حاضر، جمهوریخواهان به 
نس��بت 49 به 48 از دموکرات ها پیش هستند، اما نتیجه 
انتخابات دو ایالت »آریزونا« و »نوادا« که در آن شمارش 
آرای پستی چند روز طول می کشد، هنوز مشخص نیست 
و انتخابات ایالت »جورجیا« هم به دور دوم کشیده شده 
و تا ماه دسامبر نتیجه آن مشخص نخواهد شد.هر یک از 
دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برای به تثبیت حاکمیت 
خود بر س��نا باید دس��ت کم در دو مورد از این رقابت ها 
پیروز شوند.با این حساب، پیش بینی نتیجه به این شرح 
اس��ت:حالت اول: 5۱ رای جمهوریخواه در برابر 49 رای 
دموکرات به معنای واگذاری س��نا ب��ه جمهوریخواهان 
اس��ت.حالت دوم: 50 رای جمهوریخواه در برابر 50 رای 
دموک��رات به معنای حفظ موقعیت فعلی س��نا و تثبیت 
جایگاه دموکرات ها اس��ت چراکه به این ترتیب، »کامال 
هری��س« معاون رئیس جمهور آمریکا ب��ا برخورداری از 
ی��ک رای اضافه موازنه را به نف��ع حزب دموکرات تغییر 
می دهد.در حال حاض��ر، در ایالت آریزونا نامزد دموکرات 
با برتری اندك نسبت به نامزد جمهوریخواه پیشتاز است، 
اما در ایالت نوادا، قضیه معکوس می شود. به این ترتیب، 
پیش بین��ی آرا 50 به 49 به نفع جمهوریخواهان خواهد 
بود. با این حساب، این رای ایالت جورجیا است که تکلیف 
حاکمیت مجلس س��نا را مشخص می کند.اگر در مرحله 
دوم انتخاب��ات که در ماه میالدی آتی برگزار می ش��ود، 
کرس��ی سنای ایالت جورجیا به جمهوریخواهان برسد، با 
محقق ش��دن حالت اول، آن ها کنترل س��نا را به دست 
می گیرند، اما اگر کرسی به دموکرات ها برسد، حالت دوم 
تحقق پیدا می کند و جایگاه دموکرات ها در س��نا تثبیت 

می شود.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس گفت: در شرایطی 
که ای��ران در حوزه های مختلف با تهدیدات دش��منان 
مواجه اس��ت، آزمایش موفق دس��تاوردهای نیروهای 
مسلح بیانگر این است که راه پیشرفت ملت ایران تحت 
هیچ ش��رایطی متوقف نخواهد شد. عباس گلرو عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به پرتاب 
موفق موشک ماهواره بر قائم ۱00 گفت: در سال هایی 

که دشمنان قسم خورده ملت ایران با وضع تحریم های 
گس��ترده به دنبال به زان��و درآوردن ایرانی��ان بوده اند، 
دانش��مندان کش��ور در صنایع دفاعی نیروهای مسلح 
بویژه نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران با تالش های 
شبانه روزی خود با دستاوردهای ارزشمند خود قلعه های 
امنیت ملی را مس��تحکم تر کردند. وی افزود: مجلس و 
بویژه کمیسیون امنیت ملی قویاً اعتقاد دارد که با توجه 
به نق��ش انکارناپذیر دس��تاوردهای دفاع��ی در قدرت 

بازدارندگی و تامین امنیت کش��ور، باید اهتمام ویژه ای 
در حوزه اختصاص بودجه به تولید و تجهیز کش��ور در 
حوزه دفاعی گذاشته شود. پرتاب موفق ماهواره بر قائم 
۱00 یکی از صدها تکنولوژی راهبردی سپاه پاسداران و 
نیروهای مسلح ما بود، گفت: پیام این اقدام به دشمنان، 
اقتدار ایران در حوزه دفاعی خواهد بود. در شرایطی که 
ایران در حوزه های مختلف با تهدیدات دشمنان مواجه 
است، آزمایش موفق دستاوردهای نیروهای مسلح بیانگر 

این است که راه پیشرفت ملت ایران تحت هیچ شرایطی 
متوقف نخواهد شد. عالوه بر این پرتاب موفق ماهواره بر 
قائم ۱00 این پیام را به کشورهای متخاصم می دهد که 
حتی فکر تجاوز و دس��ت درازی به ایران را در سر خود 
نپرورانند. البته پاسخ ایران به شیطنت  احتمالی دشمنان 
تنها محدود به ظرفیت موش��کی نمی ش��ود و امروز در 
حوزه تولید پهپادهای راهبردی نیز جمهوری اس��المی 

جزو قدرت های شناخته شده در دنیا مطرح است.

نیروهای مسلح نشان دادند که پیشرفت های دفاعی متوقف نمی شود
رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس:

افشاری فعالیت باند مخفی فساد اخالقی در پارلمان انگلیس

یک نماینده پارلمان انگلیس از وجود شبکه مافیای فساد 
اخالقی در نهاد قانون گذار این کشور خبر داد که در آن نام 
40 سیاستمدار انگلیسی که با قلدری و سوء رفتار جنسی 
شناخته می شوند، ثبت شده اس��ت. »شارلوت نیکولز« از 
حزب کارگر انگلیس با بیان اینکه در این فهرست نام دو 
وزیر پیشین دولت به چشم می خورد گفت؛ همکارانش به او 
هشدار داده شده اند که هرگز از این افراد نوشیدنی نپذیرند 

یا با آن ها خلوت نکند. وی افزود که برای ایمن ماندن »تا 
جایی که ممکن است« از آن ها دوری می کند؛ حتی اگر به 
معنای طفره رفتن از تالش برای کار با آن ها باشد. نماینده 
حوزه انتخابیه »وارینگتون نورث« در گفت وگو با ش��بکه 
رادیویی »بی بی سی 5« توضیح داد: هنگامی که در سال 
۲0۱9 به عضویت پارلمان در آمدم، »به من گفته شد که 
هرگز نباید از آن ها نوشیدنی بپذیرم، با آن ها تنها نباشم و 
تا آنجا که ممکن اس��ت برای ایمن ماندن از آن ها دوری 
کنم«. وی اف��زود: »همه ما می دانیم آن ها چه کس��انی 
هستند اما هیچ کاری انجام نمی شود و آن ها به راه رفتن و 
انجام وظایف خود ادامه می دهند. این نشان دهنده فرهنگ 
معافی��ت از مجازات در پارلمان اس��ت«. »نیکولز« درباره 
اعضای این فهرست توضیح نداد و فقط به این نکته اشاره 
کرد که شمار آن دائم اضافه می شود. این درحالی است که 
چهار سال پیش انتشار چندین گزارش درباره فساد اخالقی 
در پارلمان انگلیس به س��وژه داغ رسانه ها تبدیل شد. بر 

اساس تحقیقات صورت گرفته، فساد اخالقی و آزار جنسی 
در میان نمایندگان این کش��ور به لطف سکوت مقام های 
ارش��د این نهاد سیاسی به امری رایج بدل شده است. این 
تحقیقات حاکیس��ت ک��ه براثر رواج فرهنگ س��کوت و 
چاپلوس��ی در پارلمان، آزار و اذیت جنسی همچنان ادامه 
دارد و به عنوان یک معضل پنهان باقی مانده است. »دیم 
لورا کاکس« حقوق دان انگلیسی در گزارش خود هشدار 
داده که مفاس��د اخالقی برخی از نمایندگان، کل اعتبار و 
مش��روعیت پارلمان را زیر سؤال برده است. وی خواستار 
رس��یدگی و حل جدی این مساله شد، هرچند پیش بینی 
ک��رد که برون رفت از این معض��ل در چارچوب مدیریت 
فعلی دش��وار خواهد بود. در این گزارش که بخش هایی از 
آن در مطبوعات انگلیس منعکس  شد، آمده است که بیش 
از نیمی از کارکنان پارلمان ش��اهد و یا مورد سوءاستفاده 
رفتارهای غیراخالقی نمایندگان مجلس قرار گرفته اند. این 
گزارش می افزاید، یک  پنجم زیردستان نمایندگان مجالس 

اعیان و عوام قربانی آزار جنس��ی ش��ده اند و این در حالی 
اس��ت که 75 درصد آن ها، از ترس از دس��ت  دادن شغل 
تاکنون س��خنی به میان نیاورده اند. گزارش یاد ش��ده که 
براس��اس نظرس��نجی از یک هزار و ۳77 تن از کارکنان 
پارلمان انگلیس تهیه  ش��ده همچنین مؤید آن است که 
نیمی از قربانیان به مسئوالن انضباطی پارلمان برای طرح 
شکایت های خود اعتماد ندارند. انتشار این گزارش سبب 
شد تا چندین تن از اعضای دولت از جمله »مایکل فالون« 
وزیر پیش��ین دفاع و »دامیان گرین« معاون نخست وزیر 
پیش��ین انگلیس به دلیل رابطه غیر اخالقی با زنان جوان 
از س��مت خود استعفا دهند. البته فساد اخالقی محدود به 
پارلمان انگلیس نیس��ت و گزارش های متع��ددی درباره 
رفتارهای غیراخالقی در سایر بخش های حکومتی منتشر 
شده است. چندی پیش گزارشی تکان دهنده درباره عمق 
فس��اد اخالقی در کلیسای انگلیس منتشر و باعث شد تا 

اسقف اعظم انگلیس عذرخواهی و ابراز شرمندگی کند.
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اقتصاد کالن

پیام رسان های داخلی ظرفیت الزم 
برای خدمات دهی به کسب و کارهای 

خرد را دارند 
پیام رسان های داخلی امکانات الزم برای خدمت 
دهی به کس��ب و کارهای خ��رد را دارا بوده و 
مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تس��هیالت 
مناس��بی را برای این گروه از خدمات در نظر 
گرفته است. به گزارش تسنیم، پیام رسان های 
داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد 
را داشته و می توانند بستر مناسبی برای خرید و 
فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف 
باش��ند. جدول زیر ده سکوی داخلی )که مورد 
اشاره دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده اند( 
را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه 
مشابه خارجی مقایس��ه نموده است. امکانات 
کارک��ردی ب��ه مجموع��ه ای از قابلیت های 
پایه ای در سکو اش��اره دارد که امکان تعامل، 
بازخوردگیری، فروش و شبکه س��ازی را برای 
صاحبان کسب و کار فراهم می نماید. امکانات 
تجاری نیز به گروه��ی از مولفه ها توجه دارد 
که امکان بازارس��ازی را برای بازیگران اصلی 
اقتصاد دیجیت��ال فراهم می نماید: آنچنان که 
اقتصاد دیجیتال را در س��ه الیه ی »هسته«، 
»اقتصاد دیجیتال« و »اقتصاد دیجیتالی شده« 
تقسیم بندی می کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در 
این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. 
از مجموع گزارش ه��ای آماری که در بخش 
قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران 
در س��ال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر 
بخش های فاقد آمار را به صورت تخمینی به 
آن اضافه کنیم حداکث��ر 7.۳ درصد از اقتصاد 
دیجیتال کشور را تش��کیل خواهد داد. تاکید 
می نماید که این 7.۳ درصد نسبت حجم بازار 
اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و 
سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص 

داخلی بسیار کمتر از این مقدار است.

بازگشت دالر توافقی به 33 هزار تومان 
همزمان با ریزش قیمت ها در بازار طال و ارز، 
قیمت دالر، در آس��تانه بازگشت به کانال ۳۳ 
هزار تومان اس��ت،به گزارش مهر به نقل از 
صدا وسیما قیمت دالر که در روزهای گذشته 
با سیرصعودی به رکوردهای جدیدی رسیده 
ب��ود، با ورود جدی بازارس��از و اجرای برخی 
سیاس��ت های ارزی از یکی دو روز گذش��ته 
وارد مدار نزولی شده است.قیمت دالر که در 
روزهای اخیر ن��رخ ۳۶ هزار و 750 تومان را 
نیز در بازار برای دقایقی ثبت کرد به مرز ۳5 
هزار تومان نزدیک شده و طبق اعالم فعاالن 
بازار احتمااًل به زودی به کانال ۳4 هزار تومان 
باز می گردد.صراف ها دالر را از مردم در کانال 
۳4 هزار تومان خرید می کنند و این موضوع 
نش��ان می دهد که بازار منتظر کاهش بیشتر 
قیمت هاس��ت؛ امروز قدرت فروشنده در بازار 
بیشتر از خریدار است. معامالت خرد در سطح 
بازار انجام می شود.قیمت دالر توافقی نیز که 
صبح امروز پنجشنبه در کانال ۳4 هزار تومان 
آغاز به کار کرد در برخی معامالت وارد کانال 
۳۳ هزار تومان هم ش��د. ه��م اکنون قیمت 
خری��د دالر توافقی ۳۳ ه��زار و 7۶0 تومان 

است.

روسیه دیگر گاز را ارزان نمی فروشد 
خبرگزاری بلومبرگ تالش غرب برای اعمال 
س��قف قیمت نفت را اذعان به ضعف آنها در 
برابر روس��یه خواند و در عین حال گفت که 
شواهد نش��ان می دهد روسیه دیگر گاز خود 
را با تخفیف نمی فروش��د. به گزارش فارس، 
خبرگ��زاری بین المللی بلومبرگ مس��تقر در 
آمریکا گزارش داد که غرب با تعیین س��قف 
قیم��ت نفت روس��یه ضعف  خود را نش��ان 
می دهد، زیرا وابستگی غرب به منابع انرژی 
روس��یه را ثابت می کند.در این گزارش آمده 
اس��ت: متاس��فانه اعمال س��قف قیمت نفت 
را می توان نش��انه ضعف و نه نش��انه قدرت 
دانس��ت؛ زیرا بدین معناس��ت ک��ه امتناع از 
خرید نفت روس��یه کامال فیصله یافته است. 
سقف قیمت نش��ان می دهد که غرب چقدر 
به منابع روسیه و به همه ترفندهای اقتصادی 
و دیپلماتیک برای دس��تیابی به آن نیاز دارد.
به دنب��ال طرح ایده اعمال محدودیت قیمت 
برای منابع انرژی روسیه، رهبران کشورهای 
 G7 غرب��ی در ژوئ��ن گذش��ته در اج��الس
صحب��ت کردند ک��ه محدودیت های قیمتی 
برای نفت باید از دسامبر و فرآورده های نفتی 
در فوریه اعمال ش��ود، اما در مورد گاز امکان 
توافق وجود نداش��ت. بر اساس گزارش این 
روزنامه، ال ان جی روس��یه دیگر با تخفیف 
در آسیا موجود نیست و این نشان می دهد که 
نگرانی خریداران در مورد تحریم های غرب و 

لطمه به وجهه آنها کاهش یافته است.

روسیه با مزدا خداحافظی کرد 
شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا اعالم کرد که 
فعالیت های خود در روسیه را متوقف می کند 
و سهام خود را مربوط به یک سرمایه گذاری 
مشترك در کارخانه والدی وستوك در شرق 
دور روسیه، به سولرز اتو )گروه خودروسازی 
روسی( می فروشد.  به گزارش گروه اقتصاد 
بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از روسیا 
الیوم؛ شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا تصمیم 
به توقف فعالیت های خود در روسیه گرفته و 
گفته اس��ت که سهام خود را مربوط به یک 
سرمایه گذاری مش��ترك در کارخانه والدی 
وستوك در ش��رق دور روسیه، به سولرز اتو 
)گروه خودروس��ازی روسی( می فروشد.مزدا 
ام��روز پنجش��نبه در بیانیه ای اع��الم کرد: 
این ش��رکت تصمیم گرفته است کل سهام 
خود درمزدا سولرز تولید روسیه را به سولرز، 
ش��ریک پروژه ما واگذار کند. قرارداد انتقال 
س��هام در ۲4 اکتب��ر ۲0۲۲ )۲ آبان ۱40۱( 
امضا شده است.مزدا در نتیجه خروج از بازار 
روس��یه ۱۲ میلیارد ین )ح��دود 8۲ میلیون 
دالر( ضرر خواهد داش��ت.نیز ب��ه نوبه خود 
گزارش ه��ای مربوط ب��ه انتق��ال دارایی ها 
را تایی��د و اع��الم کرد که قرار اس��ت تولید 
مدل های جدید خودرو را در سال ۲0۲۳ آغاز 
کند.خودروس��از ژاپنی مزدا که سال گذشته 
۳0 ه��زار خودرو در روس��یه فروخته بود، در 
ماه مارس گذش��ته اعالم ک��رد که صادرات 
قطعات ب��ه این کارخانه پای��ان می یابد و با 

اتمام موجودی، تولید نیز متوقف می شود.

سیاست اقتصادی دولت، مدیریت با 
ثبات ارز است

ایسنا/قزوین وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: 
سیاس��ت اقتصادی دولت فعلی در این راستا 
است که از تمام توان خود را برای مدیریت با 
ثبات ارز استفاده کند. سید احسان خاندوزی 
در جلس��ه شورای اداری اس��تان قزوین که 
شامگاه پنجشنبه ۱9 آبان ۱40۱ برگزار شد، 
اظهار کرد: موضوع اخذ مالیات هوشمند یکی 
از دس��تورهای ج��دی وزارت اقتصاد و امور 
دارایی اس��ت و اکنون مالیات هوشمند برای 
جلوگیری از فساد در دستور کار جدی است تا 
به سمت اخذ مالیات شفاف و هوشمند پیش 
برویم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه 
توزیع مالیات به دنبال توزیع متوازن هستیم 
تا توزیع مالیات به صورت عدالت سرزمینی 
در نق��اط مختلف کش��ور انجام ش��ود که تا 
کنون نیز ای��ن طرح به صورت موفق انجام 
شده اس��ت.وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: 
سیاس��ت اقتصادی دولت فعلی در این راستا 
است که از تمام توان خود را برای مدیریت با 
ثبات ارز استفاده کند.وی عنوان کرد: دولت 
س��یزدهم در ابتدای فعالیت خود در خزانه با 
مشکل جدی روبه رو شد اما رونق اقتصادی 
را اولویت کشور دانست و کسری بودجه در 
اولویت های بعدی قرار دارد تا کسری بودجه 
با فشار به فعاالن اقتصادی جبران نشود زیرا 
این فعاالن در نبرد اقتصادی، رزمنده میدان 
هستند.این مسئول با اشاره به اینکه در نوع 
مدیریت اقتصادی مشکل داریم، تأکید کرد: 
نیاز اس��ت گردش حساب سازمان ها یا تولید 
کنندگان در همان استانی که مستقر هستند 
انجام شود تا قدرت تسهیالت دهی بانک ها 

افزایش یابد و فرار مالیاتی شناسایی شود.

ایجاد 67۰ هزار شغل جدید در 7 ماه
وزیرکار با اشاره به آخرین آمار ایجاد اشتغال 
در هفت ماه سال جاری گفت: منابع برداشتی 
از صندوق توس��عه ملی ص��رف طرح های 
عمرانی و اشتغال می شود.بر اساس آخرین 
آم��ار در هف��ت ماه نخس��ت امس��ال ۶70 
هزار فرصت ش��غلی ایجاد ش��ده است. به 
گزارش تسنیم،در چند روز اخیر سیدمسعود 
میرکاظمی؛ رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
در جلس��ه علنی  سه ش��نبه مجلس شورای 
اس��المی پس از قرائت گزارش مش��ترك 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات 
و وی��ژه جهش رون��ق تولید و نظ��ارت بر 
اج��رای اصل چه��ل و چه��ارم)44( قانون 
اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های 
مس��ئول در خصوص بند)الف( تبصره )۱8( 
قانون بودجه سال ۱400و ۱40۱کل کشور  
گفت: امس��ال تنها سالی است که 40درصد 
از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه 
ملی واریز می ش��ود.رئیس سازمان برنامه و 
بودج��ه گفت: خدم��ت رهبری نام��ه ای از 
طرف رئیس جمهوری داده ش��ده اس��ت و 
از ایش��ان اجازه خواس��ته ایم که اجازه دهند 
از ۲0درص��د ای��ن درآمده��ا در دو موضوع 
تملک و اش��تغال اس��تفاده کنیم که ایشان 
نیز با برداش��ت ۱0درصد موافقت فرمودند.

بعد از آن نیز مجلس نسبت به آمارپرداخت 
ها و اعتبارات تولیدو اشتغال کشور تشکیک 
کرد که س��ید صولت مرتضوی. وزیرکار در 
این ب��اره توضی��ح داد و گفت:اختالف بین 
پیشنهادهای دولت و مصوبات مجلس است 
و امیدواریم با تالش��ی که انجام می ش��ود، 

مشکالت رفع شود.

اخبار

مع��اون برنامه ری��زی وزارت نفت با بیان 
اینک��ه صنع��ت پتروش��یمی، بزرگ ترین 
صنعت کشور است، گفت: تولیدات صنعت 
پتروش��یمی از 5۲ میلیون تن از سال 9۱-
9۲ به تولید 94 میلیون تن در انتهای سال 
۱40۱ می رسد. به گزارش تسنیم، هوشنگ 
فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت، 
با بیان این مطلب، اظهار داشت: این میزان 
تولید منجر به حدود ۱8 تا ۲0 میلیارد دالر 

ارز آوری می ش��ود که از ای��ن ۱8 میلیارد 
دالر، یک س��وم، ب��رای تامی��ن نیاز های 
داخلی مصرف می شود و حدود ۱۲ میلیارد 
دالر ارزآوری خالص در سامانه نیما عرضه 
می ش��ود و به مصرف بخش ه��ای دیگر 
کش��ور می رس��د.به گفته وی این حجم از 
تولید با حدود ۶7 واحد پتروش��یمی شکل 
می گیرد. همچنین برای جهش سوم تولید، 
وزارت نفت و ش��رکت ملی پتروشیمی در 

تالش هستند که واحد های جدید وارد مدار 
کنند. تولید صنعت پتروشیمی از 94 میلیون 
ت��ن تا س��ال ۱404 ب��ه ۱40 میلیون تن 
افزایش می یاب��د و ارزآوری آن به ارزآوری 
میعانات گازی تنه خواهد زد.معاون برنامه 
ریزی وزارت نفت با بیان اینکه درآمد های 
ناش��ی از محصوالت پتروشیمی و تکمیل 
زنجی��ره ارزش در س��ال ۱405 به بیش از 
۳0 میلیارد دالر خواهد رسید، گفت: هرچه 

این زنجیره ارزش تکمیل شود، ثروت ملی 
افزایش پی��دا می کند؛ اگ��ر گاز به متانول 
تبدیل ش��ود، هر ت��ن بی��ن ۳00 تا 400 
دالر ارزآوری دارد؛ همی��ن متان��ول اگر در 
زنجیره ارزش ب��ه پروپیلن یا پلی پروپلین 
تبدیل شود به 900 دالر می رسد که ارزش 
افزوده ۳00 درصدی خواهد داش��ت و اگر 
این زنجیره ارزش کامل و به قطعات تلفن 
همراه تبدیل شود یا سایر اقالم، به باالی 

هزار دالر می رسد. فالحتیان در خصوص 
پتروش��یمی  پارك های  اح��داث  وضعیت 
گف��ت: ۱۳ منطق��ه در پهنه چهار اس��تان 
خوزستان، بوشهر، استان هرمزگان و استان 
سیس��تان و بلوچس��تان برای احداث این 
پارك ها انتخاب شده است. مطالعات فنی 
و اقتصادی این طرح ه��ای زنجیره ارزش 
در دس��ت اجراست و بخش��ی تمام شده و 

بخشی به زودی آغاز خواهد شد.

حجم تولیدات صنعت پتروشیمی به 9۴ میلیون تن می رسد 

اقتصاد زیر ضربات اغتشاشات
از افت ۴۰ درصدی ورود گردشگران سالمت تا خروج سرمایه گذاری خارجی؛

گروهاقتصادی-میثمترکیان:اغتشاش��ات اخیر در کشور 
ب��ا ابهام��ات فراوانی همراه ب��ود و ضرب��ات مهلکی به 
اقتصاد کش��ور زد؛ رصد برخی از اتفاقات اقتصادی نشان 
می دهد این ضربات به اقتصاد کش��ور به صورت برنامه 
ریزی انجام ش��ده اس��ت.به گزارش مهر، امنیت یکی از 
مهمترین مؤلفه های پیشرفت هر کشور در تمام عرصه ها 
اس��ت، امنیت ثبات را ایجاد کرده و ثبات باعث پیشرفت 
و دورنمایی مثبت برای آینده کش��ور خواهد شد، طبیعتًا 
کش��ورهایی می توانند پیش��رفت های همه جانبه داشته 
باشند که ابتدا توانسته باشند امنیت را برای مردم و سپس 
برای گردشگران و سرمایه گذاران خارجی مهیا کنند.ایران 
در ماه های اخیر ش��اهد اغتشاش��اتی بود که به گواه آمار 
مس��تند و صحبت های مسئوالن امر اثرات مخربی را بر 
روی اقتصاد کشور گذاشت که سرعت رشد و پیشرفت را 
کند کرده است.در این گزارش به برخی از اثرات مخرب 

این اغتشاشات می پردازیم.
درصدیورودگردشگرانسالمت افت���۴۰

با ایجاد اغتشاشات ایران و جو سنگین رسانه های غربی 
علیه ایران گردش��گران خارجی برای ورود به ایران دچار 
تردید می شوند و طبعاً بر گردشگری ایران نیز تأثیر بسیار 
منفی ایجاد خواهد کرد، ایجاد اغتشاشات باعث حوادثی 
مانند حمله تروریس��تی داعش به حرم ش��اه چراغ شده و 
این نوع حم��الت می تواند گردش��گری زیارتی ایران را 
نی��ز تهدید کنند، بخش عمده ای از گردش��گران خارجی 
گردش��گران زیارتی هس��تند و اغتشاشات باعث کاهش 
جدی گردش��گران شده اس��ت.عالوه بر آن اغتشاشات 
باعث ش��د، فرصت بس��یار خوب جام جهانی قطر برای 
جزیره کیش کاماًل از دس��ت برود و جزیره کیش حتی با 
کاهش گردشگران داخلی نیز مواجه شوند، مهدی کشاورز 
مدیرعام��ل منطق��ه آزاد کیش در این باره گفته اس��ت: 
»متأس��فانه اغتشاشات اخیر در کشور به شدت به جزیره 
کیش ضربه زده و حضور گردشگران به طور چشمگیری 
کاهش یافته اس��ت. عدم ورود گردشگر باعث می شود تا 
هتل ها پر نشود و کسبه بازار و همچنین مراکز تفریحی 
نیز بالاس��تفاده خواهند ماند ک��ه ضربه زیادی به اقتصاد 
خواه��د زد.«نیکونام رئیس جامعه حرفه ای گردش��گری 
س��المت ایران نیز در مصاحبه با یکی از رس��انه ها گفته 
اس��ت: »هرچند که بعد از فروکش ک��ردن بلندای موج 
کرونا شاهد رش��د ۲00 درصدی این حوزه از اردیبهشت 
س��ال جاری در کشور بودیم اما متأس��فانه اغتشاشات و 
آش��وب های اخیر نیز به صورت مستقیم بر روند صعودی 
آن تأثیر سو و منفی محسوسی برجای گذاشت و مجدداً 
شاهد سیر نزولی از ورودی گردشگران سالمت به ایران 
هستیم. کش��ورهایی مانند عراق و افغانستان که بخش 
قابل توجهی از بازار هدف گردش��گری سالمت ایران را 
تش��کیل می دهند، آمار ورودی بیماران از این دو کش��ور 
ب��ا توجه به اتفاقات اخیر نیز بین ۳0 تا 40 درصد کاهش 
یافته اس��ت. این موضوع در حالی است که تعداد بیماران 
ورودی از کشورهای اروپایی متأثر از اغتشاشات ایران با 
کاهش نزدیک به 90 درصد و کش��ورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز افتی نزدیک به ۶0 تا 70 درصدی را به همراه 

داشته است.«
ضربهاغتشاشاتبهکاسبانواصناف ���

بعد از شکست اغتشاشات خیابانی با کلید واژه های فریبنده 
دشمن سعی کرد تا پای اغتشاشات را به بازار تهران وارد 
کن��د و هر از چند گاهی برخ��ی از مناطق بازار تهران در 
مناطق��ی مانند الله زار، میدان حس��ن آباد، بهارس��تان، 
فردوسی ش��اهد اغتشاشات از افراد معدود بودیم، اما این 
اغتشاش��ات باعث کاهش فعالیت کسبه در این مناطق و 
نارضایتی آنان شد، یکی از کسبه این منطقه از تهران به 
مهر گفت: »۲ ماه است در کاسبی روی خوش ندیده ایم 
و ب��ا کاهش فروش ج��دی مواجه هستیم.«اس��ماعیل 
کاظمی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در این باره معتقد 
اس��ت: »هر گونه اغتشاشی در کشور و به طور مشخص 
اغتشاش��ات اخیر که بنگاه های کوچک را هدف گرفته را 
محکوم می کنیم و با تمام قدرت در مقابل این مس��ائل 
می ایس��تیم و هرگونه اقدامی که بخواهد مسائل صنفی 
و کس��بی اصناف را تحت الشعاع قرار دهد را نیز محکوم 
می کنیم.«قاسم نوده فراهانی« رئیس اتاق اصناف ایران 
با اش��اره به اغتشاش��ات و ناآرامی های اخیر در کش��ور، 
اظهار داشت: اصناف در بخش های مختلف کشور از این 
وضعیت آسیب دیدند، زیرا بخشی از کسبه فعالیت خود در 
ساعات عصر آغاز و تا ساعت پایانی شب ادامه می دادند.
وی اف��زود: این بخش از افراد در اغتشاش��ات مجبور به 
بس��تن مغازه های خود می شدند تا از آسیب و خسارت به 
اموال جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکالت اقتصادی 
برای آنها ایجاد ش��ده و می ش��ود. ن��وده فراهانی با بیان 
اینکه در صورت بس��ته نبودن مغازه ه��ا در خیابان هایی 
که ناآرامی ها در آن رخ می دهد امکان تعرض و خسارت 
بیش��تر وجود دارد، تاکید کرد: با عدم فروش محصوالت 
در عصرها از سوی صنف های مختلف، این روند اقتصاد 
را تح��ت تأثیر قرار می دهد.وی با تاکید بر اینکه امنیت و 
آرامش، اقتصاد حاکم بر کس��ب وکارها را تأمین می کند، 
تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، کسبه و بازاری هایی 

که به طور مستقیم با شرایط خیابان در ارتباط نیستند، نیز 
تحت تأثیر قرار می گیرد و به طور قطع بر چرخه اقتصادی 
کش��ور تأثیر خواهد گذاش��ت.رئیس اتاق اصناف تهران 
خاطرنش��ان کرد: در چرخه اقتص��ادی تمام بخش ها به 
یکدیگر وابسته هستند و ایجاد خلل در یکی از بخش ها، 
حوزه های دیگر را نی��ز درگیر خواهد کرد، زیرا اصناف را 
باید به صورت مجموعه و نه فردی فعالیت می کنند.وی 
با توجه به اغتشاش��ات اخیر گفت: واحدهای صنفی باید 
خود را بیمه کنند تا در صورت خس��ارت بتوانند بخش��ی 
از آس��یب را به این ترتیب تأمی��ن کنند.فرهاد عزت پور 
عض��و اتاق اصناف ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر نیز 
گفته بود: »به طور متوس��ط میانگین روزانه درآمد صنوف 
در استان کردستان حدود یک میلیون تومان است که در 
روز دوش��نبه که صنوف با فشار اغتشاش گران و تبلیغات 
گس��ترده رسانه های معاند مجبور به تعطیلی شدند، زیان 

مالی چند ده میلیارد تومانی را متحمل شدند.«
ضربهاغتشاشاتبهبازاردالر ���

اغتشاشات عالوه بر ضربه به گردشگری مانع گردش پول 
دالر در کشور شده و ضرباتی را بر عرضه و تقاضای بازار 
ارز وارد کرده و تعادل این بازار را به شدت بهم خواهد زد، 
عالوه بر آن دشمن در رسانه های وابسته خود با ایجاد جو 
ناآرامی س��عی می کنند دورنمای اقتص��اد و آینده ایران را 
سیاه جلوه داده و این عامل نیز در افزایش قیمت دالر مؤثر 
است.سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره تالطم های 
اخیر نرخ ارز اظهار گفته است: »برخی التهابات کشور و نیز 
فضای رسانه ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را 
ترغیب به تبدیل پول های خود به دالر می کنند در افزایش 
قیمت ارز تأثیر گذار هس��تند. درست است که کاًل ممکن 
است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، 
اما بخاطر کم عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد 
میلیارد تومان نی��ز می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. 
مس��ئله مهم این اس��ت که بتوانیم بر این نا آرامی ها و نا 
اطمینانی های ذهنی نس��بت به آینده اقتصاد غلبه کنیم. 

اتفاق��ات اخیر منجر به نوعی ن��ا اطمینانی و موج تبدیل 
دارایی ها به ارز و خروج از کشور شد، این در حالی است که 
اقتصاد ایران کاماًل پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت 
می کند و باید تالش را صرف پاك کردن هراسی کنیم که 

بیهوده در ذهن فعاالن اقتصادی پیدا شده است.«
ضربهاغتشاشاتبهسرمایهگذاریخارجی ���

امروز ایران به ش��دت نیاز به توس��عه روابط با کشورهای 
دوس��ت و همسایه و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای 
دیگر است، در تحوالت جدید جهان ایران باید به سرعت 
جایگاه اصلی خود را پیدا کرده و یکی از اموری که می تواند 
به این امر کمک شایانی کند توسعه زیرساخت های ایران 
به ویژه در صنعت حمل و نقل بوده که بسیار حیاتی است، 
ایران برای پیش برد اهداف اقتصادی کالن باید توس��عه 
روابط اقتصادی را در سرلوحه کار قرار داده و از این جهت 
اغتشاش��ات و ایجاد فضای ناامنی کش��ورهای خارجی را 
برای س��رمایه گذاری در ایران دچ��ار تردید جدی خواهد 

کرد.
ش�روع ب�ا س�رمایه ب�ازار س�نگین ریزشه�ای ���

اغتشاشات
بازار س��رمایه درست است که در دو سال اخیر به صورت 
نوسانی و ریزشی به کار خود ادامه داد اما در مهر ماه سال 
جاری برای رشد بسیار مستعد بود، در ابتدای اغتشاشات 
گزارش��ی را با عنوان اغتشاش��ات به بازار سرمایه ضربه 
زد، منتش��ر کرده اما برخی از مخاطبان در پاس��خ گفتند: 
»بورس که همیش��ه ریزش��ی اس��ت چرا به اغتشاشات 
ربط می دهید؟«، پاس��خ ما به ای��ن عده از مخاطبان این 
اس��ت که اغتشاش��ات و فضای ناامن��ی می تواند ریزش 
ب��ورس را ادام��ه دار کرده و تا زمانی ک��ه فضای ناامنی 
در اقتصاد کالن ایران باش��د بورس هم ریزش��ی خواهد 
ش��د، ضمن اینکه ش��رایط فعلی بازار س��رمایه با ابتدای 
ریزش س��ال 99 از لحاظ بنیادی بس��یار متفاوت بوده و 
نمادهای بورسی توانس��ته اند به کف حمایتی و ارزندگی 
بنیادی خود نزدیک شده و برای خرید جذاب باشند. دلیل 
دوم هم گزارش های ۶ ماهه جذاب بسیاری از صنایع در 
سامانه کدال بوده که در زمان خود یعنی مهر ماه بازخورد 
نداشتند، خوش��بختانه با از بین رفتن فضای کلی ناامنی 
و مشخص شدن عمق کم اغتشاش��ات بازار سرمایه باز 
هم به روند صعودی بازگشته و سهم های ارزنده با تقاضا 
مواجه شدند.اغتشاش��ات باعث شد شاخص کل در تاریخ 
۱7 مهر با ریزش ۱۱۶۳9 واحدی به یک میلیون و ۳05 
هزار واحد برسد و در ادامه حمایت قوی ناحیه یک میلیون 
و ۳00 هزار واحدی را از دس��ت بده��د، تداوم ناامنی در 
برخی از نقاط کشور باعث شد شاخص کل تا ناحیه یک 
میلیون و ۲40 هزار واحدی ریزش کند، اگر شرایط کشور 
به همان شکل ادامه یافته و دامنه اغتشاشات گسترده تر 
می شد شاخص با موج ریزشی سنگین حتی حمایت یک 
میلیون و ۱00 هزار واحد را نیز از دست می داد. در تاریخ 
۱۶ مهر ماه در برخی از محالت تهران به ویژه بازار تهران 
برخی از اغتشاش��گران به صورت هدفمند وارد شده تا به 
اقتص��اد و بازار ضربه زنند و در ۱7 مهر بازار س��رمایه در 

واکنش به آن شرایط ملتهب ریزشی را تجربه کرد.

طبق سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و چارچوب 
اصالح س��اختار بودجه دولت ها باید س��هم درآمدهای 
نفت��ی را در بودجه ه��ا کاهش دهند. به گ��زارش خبر 
گزاری مهر ، از جمله دغدغه های اساس��ی کشورهایی 
که دارای منابع فس��یلی از جمله نفت هستند، تکیه بر 
در آمدهای نفتی اس��ت که همواره نگرانی های زیادی 
را ب��ه دنب��ال دارد. این ثروت ملی که مانند لبه چاقویی 
تیز عالوه بر اینکه می تواند راهگش��ا باشد، ضرباتی را 
هم بر بدن��ه اقتصاد کش��ورهای دارای آن نیز می زند.
کشورهای مختلفی از جمله عربس��تان، عراق، ایاالت 
متحده آمریکا، ونزوئال و لیبی دارای منابع نفتی هستند. 
منابعی که بنا بر سیاس��ت های اقتصادی آن کش��ورها 
درصدی از درآمدهای بودجه ای آن ها را شامل می شود.
ن��روژ به عنوان یکی از کش��ورهایی که به منابع نفتی 
خود وابس��ته بود از ابتدای سال ۲000 میزان وابستگی 

اقتصاد به این ثروت را رفته رفته کاهش داد تا اینکه در 
س��ال ۲0۲۱ نفت تنها 4 درصد از اقتصاد آن را تشکیل 
داده و عمده ترین س��هم به صنعت خدمات با 5۲ درصد 
اختصاص یافت.تجربه کش��ورهای دنیا نشان می دهد 
این منبع درآمدی با نوسانات قابل توجهی همراه است. 
حذف از بازارهای جهان��ی و تحریم ها می تواند به تنها 
اقتصاد کش��ورهای دارای نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران با ش��دت گرفتن تحریم های نفتی که البته پس 
از پیروزی انقالب اس��المی همواره وجود داشته است. 
در س��ال 98 چارچوب اصالح س��اختار بودجه را تدوین 
کرده و در تالش است تا سهم نفت را از بودجه ها ادوار 
مختلف بکاهد.بررسی ها نش��ان می دهد سهم نفت در 
س��ال 99 با کاهش قابل توجهی هم��راه بوده و به زیر 
۱0 درصد رس��یده، اما این روند در سال های آتی یعنی 
۱400 و ۱40۱ با افزایش رو به رو ش��ده و به ۲7 و ۳7 

درصد رس��یده است؛ این یعنی هشداری برای سیاست 
گذاران اقتصاد کشور که نفت منابعی پایدار نبوده و طبق 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصالح 
ساختار بودجه باید به س��مت درآمدهای پایدار حرکت 
کرد.مجتبی اس��المیان، کارشناس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اس��المی می گوید: در برخی از سال ها 
س��هم نفت در بودجه ها کاهش پی��دا کرد، اما دولت ها، 
به برداش��ت بیش از حد از صندوق توس��عه ملی روی 
می آوردند. طبق قانون برنامه شش��م باید هر س��ال ۳ 
درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
افزوده می ش��د. این رقم در سال های 98 تا ۱400 بین 
۳4 تا ۳8 درصد بود.او گفت: هر س��اله بیست درصد از 
این درآمدها برداشت می شد که در نیمه دوم سال ۱400 
این اجازه داده نشد.در روزهای گذشته، اما مجلس پیگیر 
ایجاد اش��تغال توس��ط دولت بوده و از عدم تخصیص 

بودجه های بیش��تر به این روند گالیه داش��ت تا جایی 
که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد را به 
صحن علنی کش��اند.خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به 
این موضوع گفت که عملکرد دولت سیزدهم در ایجاد 
اشتغال در سال ۱400 بالغ بر ۱00 درصد رشد داشته، اما 
در دولت قبل این عدد بسیار ناچیز بوده است.میرکاظمی 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه راه حل این موضوع را 
برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم تنها برای ایجاد 
اشتغال عنوان می کند و تاکید دارد که رئیس جمهور در 
نامه خود به رهبر انقالب نوشته اند که » ریالی را خرج 
بودجه جاری نخواهیم کرد«و این یعنی در سال ۱40۱ 
هم دولت مجاز به برداش��ت از صندوق توسعه ملی که 
محل ذخیره 40 درصد از درآمدهای نفتی اس��ت شده، 
درآمدهایی که رهبر انقالب به مسئوالن دولت توصیه 

می کنند که آن را صرف زیر ساخت های کشور کنند.

اصالح ساختار بودجه ۱۴۰۲با کمررنگ شدن سهم درآمدهای نفتی 

تدوین برنامه جمع آوری گازهای مشعل 
براس��اس گزارش ش��رکت ملی نفت ایران، 
میزان گازی که از طریق مش��عل می سوزد، 
در س��ال ۱40۱ به ۱9.۲۶ میلیارد متر مکعب 
افزای��ش می یابد، ام��ا بع��د از آن با تکمیل 
پروژه ها، روند نزولی فلرینگ آغاز ش��ده و در 
سال ۱404 میزان فلرینگ به صفر می رسد. 
به گزارش فارس، گاز همراه نفت شکلی از گاز 
طبیعی است که با رسوبات نفتی یا به صورت 
محل��ول در نفت خام پی��ش از ورود به واحد 

بهره ب��رداری یافت می ش��ود و چون فناوری 
کنترل آن فعال نصب نش��ده است،  از طریق 
مشعل های مرتفع در آسمان می سوزد.مطابق 
آمار موسسه بی.پی در س��ال ۲0۲۱ ایران با 
۱8.5 میلی��ارد متر مکعب پس از روس��یه و 
باالتر از عراق در جایگاه دوم گازهای سوزانده 
شده مشعل )فلرینگ( دنیا قرار دارد.طبق این 
گزارش حجم ص��ادرات گاز ایران در س��ال 
گذش��ته ۱7.۳ میلیارد متر مکعب بوده و این 

یعن��ی ایران بیش از رقم صادرات گاز، اتالف 
گاز از طریق فلرینگ دارد.

جزئیاتبرنامهوزارتنفتبرایجمعآوری ���
گازهایمشعل

جواد اوجی وزیر نفت در آیین امضای هشت 
قرارداد جمع آوری گازهای مشعل در اسفندماه 
س��ال گذش��ته عنوان کرد که همه گازهای 
مش��عل تا پایان دولت س��یزدهم جمع آوری 
می ش��ود و پرون��ده فلرینگ در ایران بس��ته 

خواهد شد.براساس گزارش شرکت ملی نفت 
با عنوان »طرح های جلوگیری از س��وزاندن 
گازه��ای همراه« ، طب��ق برنامه ریزی انجام 
ش��ده، میزان گاز مشعل در س��ال ۱40۱ به 
۱9.۲۶ میلیارد متر مکع��ب افزایش می یابد، 
اما بعد از آن با تکمی��ل پروژه ها، روند نزولی 
فلرینگ آغاز ش��ده و در س��ال ۱404 میزان 
فلرینگ به صفر می رسد.با توجه به اینکه 75 
درصد از تولید نفت کشور در مناطق نفت خیز 

جنوب انجام می شود، طبیعتا میزان فلرینگ در 
آن هم بیشتر است.جمع آوری گازهای مشعل 
یک��ی از وعده های مه��م وزارت نفت دولت 
سیزدهم اس��ت که امیدواریم محقق شود تا 
به جای هدررفت منابع هیدروکربوری کشور، 
بتوانیم با صادرات آن، بازار گاز ایران را به دو 
برابر توسعه دهیم.در این زمینه الزم است از 
توان مهندسی شرکتهای دانش بنیان داخلی 

نیز استفاده شود.
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شهرستان

پیگیری تکمیل طرح های راهسازی و 
تسریع روند اجرای نهضت ملی مسکن 

استان ایالم 
در دیدار مدیرکل راه و شهرس��ازی استان و 
نماینده اس��تان در مجلس شورای اسالمی با 
راه و شهرس��ازی موضوع تامین اعتبار طرح 
های عمرانی استان مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی)ایالم(، فرشاد دوستی سرپرست 
اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان ایالم به 
همراه س��ارا فالحی نماینده استان درمجلس 
شورای اسالمی ضمن دیدار با رستم قاسمی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی  وخی��راهلل خادم��ی 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور ویزدانی معاون حقوقی، 
امور مجلس و اس��تان ها پیگیر تأمین اعتبار 
برای تکمیل پروژه های راهسازی استان شد. 
دراین دیدارکمک به آماده سازی طرح نهضت 
ملی مس��کن استان ایالم و اصالح مطالعات 
اتصال استان به شبکه ریلی و تسریع اجرای 
آن، تأمین قیر پروژه های راهسازی استانی از 
جمله تأمین قیر راه ارتباطی چشمه چاهی به 
س��فید خانی در محور ایالم- لومار در دستور 

کار قرار گرفت.

وزیر کشور: گلستان بهترین استان 
برای برگزاری جشنواره اقوام است 

صفرخانی - پانزدهمین دوره از جشنواره بین 
الملل��ی فرهنگ و اقتصاد اق��وام  ۱7 آبان با 
حضور احمد وحیدی وزیر کشور، علی محمد 
زنگانه اس��تاندار گلس��تان و دیگر مسئوالن 
استانی افتتاح شد.. این جشنواره با حضور ۳۱ 
اس��تان کشور به معرفی ظرفیت های صنایع 
دستی هنرهای سنتی، گردشگری، روستایی 
و عشایری، غذاهای سنتی، موسیقی و آیین ها 
خواهد پرداخت.در این جشنواره ۱50 غرفه به 
صنایع دس��تی ۳۱ استان اختصاص یافته که 
90 غرفه در اختیار س��ایر استانها و ۶0 غرفه 
نی��ز در اختیار هنرمندان گلس��تانی قرار دارد 
.۳8 غرفه در اختیار بومگردی ها و ۲۱ گروه 
آواز و موس��یقی از سراسر کشور قرار  گرفته 
است.جشنواره اقوام ایران زمین از ۱7 لغایت 
۲۱ آبان ماه به  مدت پنج روز و از س��اعت ۱۶ 
الی ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی گرگان 
میزبان عالقه مندان خواهد بود. احمد وحیدی 
در آیین افتتاحیه پانزدهمین جشنواره فرهنگ 
و اقتصاد اقوام ایران زمین یادآورشد: گلستان 
مناسب ترین استان برای برگزاری جشنواره 
اقوام اس��ت زیرا به عن��وان نگین اقوام ایران 
زمین تلقی می شود.وی افزود: با وجود حضور 
اقوام مختلف در گلس��تان اما همواره صلح و 
صمیمیت بین گلستانی ها برقرار است و این 
پیام را به سراسر دنیا می رساند که ایران می 
توان��د همه اقوام را تحت یک پرچم گرد هم 
بیاورد و عزت آفرین باشد.وحیدی تاکید کرد: 
گلس��تان یکی از نمونه های برجسته ارتباط 
اقوام ب��ا یکدیگ��ر اس��ت.وی در ادامه بیان 
داشت: عدالت ورزی از شعارهای اصلی دولت 
سیزدهم اس��ت و به همین منظور سفرهای 
استانی انجام می شود.وزیر کشور گفت: یکی 
از خواس��ته های جدی دولت این اس��ت که 
کمبود ها و کاستی های استان ها را با همت 

مسئولین و کمک های ملی برطرف کند.

دوره آموزشی طرح طبقه بندی 
مشاغل و قانون کار و تامین اجتماعی

دوره آموزشی« آشنایي با قوانین کار و تامین 
اجتماعي« و »طرح طبقه بندي و ارزش��یابي 
مشاغل شرکت هاي غیر دولتي« در شرکت 

توزیع برق استان سمنان برگزار شد.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان 
با عن��وان این مطل��ب اظهار ک��رد: این دو 
دوره آموزش��ی، با حضور 80 نفر از همکاران 
جدیداالستخدام و کارکنانی که مشمول تبدیل 
وضعیت ایثارگران می باشند، به مدت دو روز 
به اجرا درآمده است. بامداد یغمائی بیان کرد: 
ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل 
ش��رکت های وابس��ته غیردولتی، توسط سعید 
خ��وش نظر، مع��اون مدیرکل دفتر توس��عه 
منابع انس��انی در نظام های پرداخت شرکت 
توانیر، ش��امل آیین نامه و دس��تورالعمل ها، 
تعاریف و اصطالحات طیقه بندی و ارزشیابی 
مش��اغل، آئین نامه نظ��ام پرداخت حقوق و 
مزایای کارکنان شرکت، روش تعیین حقوق 
و مزایا، شرایط احراز گروه های شغلی، امتیاز 
ایثارگری، نحوه تخصیص مشاغل به گروه-
های شغلی و سطوح عامل مهارت و تخصص 
و ارزیابی عوامل فوق العاده ش��رایط نامساعد 

محیط کار، ارائه شده است.

کنفرانس زیست بوم نوآوری کشور 
فرصتی برای هم افزایی نخبگان است

دکتر علی باستی رییس پارك علم و فناوری 
گیالن و دبیر دومین کنفرانس علمی زیست 
بوم نوآوری کش��ور، در سخنانی ضمن خیر 
مقدم به میهمانان و شرکت کنندگان اظهار 
کرد : امسال پارك علم و فناوری گیالن ۲0 
سالگی خود را به اتمام رسانده و از پارك های 
اولیه کش��ور اس��ت . وی افزود : جغرافیای 
گیالن متفاوت با استان های دیگر است اما 
تالش کردیم که با توجه به جغرافیای استان 
تنوع مرکز رش��د داشته باشیم . وی تصریح 
کرد : از بدو تاس��یس پ��ارك علم و فناوری 
گیالن ۱050 ش��رکت فناور در گیالن فعال 
هس��تند . وی با اش��اره فعالیت پارك علم و 
فناوری گیالن در زمان ش��یوع کرونا اظهار 
کرد : در زمان ش��یوع کرونا واحدهای فناور 
گیالن به کمک مردم آمدند وبا تولید ماسک 
n95، دستگاه های تهویه کننده هوا و تولید 
مواد ضد عفونی توانس��تند در زمان بحران 
بس��یار موثر باشند. دکتر باستی خاطر نشان 
کرد : پارك علم و فناوری گیالن در س��طح 
بین المللی به عنوان دبیر شبکه پارك های 
علم و فناوری کش��ورهای اسالمی انتخاب 

شده و فعالیت های خود را دنبال می کند.
وی افزود : مرکز نوآوری صنایع خالق پارك 
علم و فناوری گیالن در سال 98 در مساحت 
9۱0 متر مربع و با ظرفیت ۲۲ ش��رکت راه 
اندازی شد همچنین مراکز رشد متعددی را 
در شهرهای استان گیالن راه اندازی کردیم 
ک��ه 90 درصد از این مراک��ز به صورت کار 
مش��ترك با پ��ارك علم و فن��اوری فعالیت 

دارند.

19 هزار و575 نفر ساعت آموزش 
برای کارکنان

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان البرز اظهار 
کرد: در ۶ ماهه نخس��ت سال ۱40۱ در این 
ش��رکت ۱9 هزار و575 نفر ساعت آموزش 
به کارکنان داده شده است.به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت گاز اس��تان البرز، سیدرضا 
غفاریان مدیر عامل این شرکت، درباره سرانه 
آموزشی کارکنان بر اساس نوع استخدام در 
۶ماهه نخس��ت سال ۱40۱ اظهار کرد: در۶ 
ماهه نخست سال جاری در این شرکت ۱9 
هزار و575 نفر س��اعت به کارکنان قرارداد 
مستقیم، رس��می و ارکان ثالث آموزش داده 
ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: ب��رای 95 نفر از 
کارکن��ان ق��رارداد مس��تقیم ۶0 دوره با 40 
عنوان کالس آموزشی به مدت 5۱0 ساعت 
برگزار شده است که در این کالس ها ۲0۱ 
نف��ر دوره و در مجموع برای این دس��ته از 
کارکنان ۲ هزار و ۳8۶ نفر س��اعت آموزش 
ارائه شده است.مدیر عامل شرکت گاز استان 
البرز مطرح کرد: این ش��رکت ۱5۲ کارمند 
رس��می دارد که برای آن��ان 97 دوره با ۶4 
عنوان آموزشی به مدت984  ساعت کالس 
برگزار ش��د که ۲8۱ نف��ر دوره و در مجموع 
۳ هزار و 7۱۳ نفر س��اعت به این دس��ته از 
کارکنان آموزش داده ش��ده اس��ت.غفاریان 
درباره کارکنان ارکان ثالث شرکت گاز استان 
البرز بیان کرد: تعداد کارکنان این ش��رکت 
در این بخش89۶  نف��ر بوده که۱۳8  دوره 
با9۱ عنوان آموزش��ی به م��دت هزار و ۱۳0 
ساعت برگزار شده که هزار و ۳75 نفر دوره 
و در مجم��وع ۱۳ هزار و  4۳۶ نفر س��اعت 
آموزش��ی برای این دسته از کارکنان برگزار 

شده است.

ساخت 13۰هزار مترمربع پروژه 
درماني در استان مرکزي 

به گفته سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزشکی 
اراك ۱۳0 ه��زار مترمربع پروژه درماني  در 

حال ساخت در استان مرکزي وجود دارد.
سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��کي اراك 
درنشس��ت خب��ري ب��ا اصحاب رس��انه در 
خصوص مهمترین پروژه درماني اراك گفت 
: برخی از مشکالت پروژه بیمارستان ولیعصر 
به جهت تغییر پیمانکار اس��ت ولی با تالش 
بس��یار، این پروژه س��رعت و ش��تاب خوبی 
گرفته و به پیش��رفت 8۳ ال��ی 85 درصدی 
رسیده و مش��کالت مرتبط با پیمانکار قبل 
برطرف ش��ده است هرچند درگیر مشکالت 
قبل��ی نش��ده ایم و هر جا که ت��رك فعل و 
اقدامی خالف قوانین انجام گرفت به مراجع 
قضایی ارجاع ش��د و در کنار پیگیری برای 
تکمیل پروژه، موضوع تجهیز بیمارستان در 

حال پیگیری و انجام است.
وي ادامه داد:س��ه هزار میلی��ارد رالر اعتبار 
برای تکمیل بیمارس��تان ولیعصر)عج( اراك 
مصوب شد، این طرح درمانی برای تکمیل و 
بهره برداری با کمبود منابع مالی مواجه نیست.
وی در با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳00 
نفر در فرآیند تکمیلی طرح توسعه بیمارستان 
ولیعصر)ع��ج( اراك هم��کاری دارند، افزود: 
این طرح درمانی 8۳ تا 87 درصد پیش��رفت 
فیزیکی دارد و عمده مشکل در تکمیل این 
طرح، مجموعه اقدامات و فعالیت های ناقص 

پیمانکار قبلی است.

اخبار

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در 
شهرستان بوش��هر طی هفت ماه نخست 
سال جاری در مقایسه با پایان سال ۱400 
با رش��د 5۳ درصدی به ۱500 میلیارد راله 

رسید.
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه 
تعاون اس��تان بوشهر، بررس��ی داده های 
تس��هیالت نش��ان م��ی ده��د در 7 ماه 
س��ال جاری 458 میلی��ارد رالج به بخش 

کش��اورزی ،۶94 میلی��ارد راال به بخش 
خدمات و بازرگان��ی ، ۱۲7 میلیارد رالد به 
بخش صنعت و معدن ، ۲۲۱ میلیارد رالک 
نیز به بخش مسکن در شهرستان بوشهر 
توسط شعب بانک توسعه تعاون تسهیالت 

پرداخت شده است.
بیشترین تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون در هفت ماه س��ال جاری به بخش 
خدم��ات و بازرگان��ی بوده که س��هم 4۶ 

درصدی از کل تسهیالت را دارد. این آمار 
نشان دهنده اهمیت این بخش اقتصادی 

در شهرستان بوشهر است.
بانک توس��عه تع��اون عه��ده دار تکالیف 
متع��ددی در پرداخت تس��هیالت معرفی 
شدگان نهادهای حمایتی ، فرزند آوری و 
پرداخت وام ازدواج جوانان بوده و عاملیت 
طرح ه��ای مهم مل��ی از جمل��ه بند الف 
تبصره ۱8 قان��ون بودجه، ماده 5۲ و ماده 

5۶ قانون الحاق و اشتغال زایی روستایی و 
عشایری را به پیش برده که عملکرد بانک 
نش��ان دهده این است که تکالیف قانونی 
خود را به نحو مطلوبی در اس��تان و کشور 

انجام داده است.
گفتنی است بانک توسعه تعاون با داشتن 
۳ شعبه در مرکز استان بوشهر آماده ارائه 
انواع خدمات اعتباری و مالی به تعاونگران 

و عموم مردم است .

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در شهرستان بوشهر به 15۰۰ میلیارد ریال رسید.
از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه؛

ضرورت همگرایی و امیدبخشی به جامعه در شرایط کنونی
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-مع��اون فرهنگی 
اجتماعی س��ازمان اوقاف گفت: همه ما در این ش��رایط 
وظایفی داریم و باید با همگرایی، هم افزایی و امیدبخشی 
به جامعه از ارزش ها و اس��الم دفاع کنیم. دشمنان می 
خواهند مردم نا امید ش��وند لذا امیدبخش��ی بحث بسیار 

مهمی است و باید به آن بپردازیم.
حجت االس��الم  المس��لمین غالمرضا ع��ادل در دوره 
آموزشی ویژه مربیان س��بک زندگی اسالمی کشور که 
در مجتمع آموزش��ی فرهنگی امامت مشهد برگزار شد، 
بیان کرد: جمع حاضر در دوره های سبک زندگی فعالیت 

دارند.
مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی س��ازمان اوقاف اف��زود: در 
سالهای گذشته دوره های آموزشی با حضور فعاالن این 
عرضه در مشهد برگزار شد که اکثر این افراد فرهیختگان 
دانش��گاه هستند که به صورت داوطلبانه در این دوره ها 
شرکت کردند، در دوران کرونا وقفه ای ایجاد شد اما بعد 

از آن این دوره ها از سر گرفته شد.
وی گفت: این دوره هم برگزیدگان دوره هایی هستند که 
در گذشته برگزار شده و از استان های مختلف به عنوان 
مربیان سبک زندگی در امام زاده ها اکنون حضور دارند.
حجت االس��الم عادل با اشاره به توفیق خدمت گذاری 
به آستان امام زادگان، بیان کرد: ابن امامزادگان ظرفیت 

بس��یار بی نظیری هس��تند که با حضور اینها و در پرتو 
ش��عاع نور امام رضا)ع( در ایران اسالمی به عنوان قطب 

های فرهنگی می توان نام برد.
وی گف��ت: تاثیراتی که ام��روز از این اهداف فرهنگی و 
اجتماعی بر جامعه اتفاق می افتد بر کسی پوشیده نیست 
اما اکنون ما در ش��رایط حس��اس تری نسبت به گذشته 

قرار داریم. 
مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی س��ازمان اوقاف اف��زود: در 
ش��رایطی که دشمن همه توان خود را در این جنگ نرم 
به کار گرفته تا فکر و فرهنگ ما را تحت شعاع قرار دهد 
و در برخی جاها اتفاقاتی رخ داد، با دو هدف هویت زدایی 
از غن��ای فکری و فرهنگی که در تمدن و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی وجود داشته و یک هویت زایی جدید 
که با اقسام شایعه ها و تهمت ها و شبهه افکنی ها بوده 
است به گونه ای روزانه هزاران دروغ در کانال های خود 
منتش��ر می کنند که اگر با آن مقابله نشود، تاثیر گذار بر 

جامعه ما خواهد بود.
وی افزود: آنچه که مطلوب ما است، بحث خانواده بوده 
و یک��ی از مواردی که دش��من هدف ق��رار داده خانواده 
اس��ت،با استفاده از واژه آزادی که سیدالشهدا از آن بهره 
برد با الابالیگری معادل کردند که قطعا بیشترین آسیب 

را به خانواده وار  خواهد کرد.
حجت االس��الم عادل با بی��ان ابنکه بحث محوری این 
جلس��ات خانواده اس��ت؛ افزود: همه ما در این ش��رایط 
وظایفی داریم و باید با همگرایی، هم افزایی و امیدبخشی 
به جامعه از ارزش ها و اس��الم دفاع کنیم. دشمنان می 
خواهند مردم ناامید شوند لذا امیدبخشی که بسیار بحث 

مهمی است باید به آن بپردازیم.
وی گفت: حضرت آقا فرموند: »کسی که می خواهد به 
قله رفیعی صعود پیدا کند، طبیعی است که در این مسیر 
با موانع و مشکالت مواجه شود«، و قطعا با ثبات قدم و 
با اتکا به ق��درت الیزال الهی حتما به آن نقطه خواهیم 
رسید و این مش��کالتی که با آن مواجه هستیم طبیعی 

است لذا باید امید دهیم.

تاکید معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف کشور :

رعایت مسائل پدافند غیرعامل در شبکه های گازرسانی ضروری است
مدیرعامل شرکت گاز ایالم؛

 آذر یعقوبیان : مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه رعایت 
مس��ائل پدافند غیرعامل در ش��بکه های گازرس��انی ضروری اس��ت، گفت: 
گازرسانی به مناطق شهری و روستایی در گرو رعایت اصول پدافند غیرعامل 
است. محمود کشاورز در نشست با مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایالم 
اظهار داش��ت: گاز، قابلیت ذخیره سازی در مقیاس کوچک و استانی ندارد و 
وابسته به شبکه ها و خطوط انتقال است و در این راستا رعایت مسائل پدافند 

غیر عامل در شبکه های گازرسانی توجه ویژه ای را می طلبد.
وی به تاب آوری 99 درصدی ش��بکه های گازرس��انی در استان اشاره کرد و 
افزود: در سیل سال 98 در ماژین دره شهر کلیه تأسیسات دیگر دستگاههای 
اجرایی دچار حادثه ش��دند ولی به هیچکدام از ش��بکه های گازرسانی آسیب 
وارد نش��د که این موضوع نش��ان از توجه ویژه و رعایت ش��رکت گاز استان 
در مس��ائل پدافند غیرعامل بوده اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان 

اینکه ش��بکه گاز این استان در بحران های مختلف امتحان خود را پس داده 
اس��ت، گفت: برای پایداری شبکه گاز شهر ایالم از ۲ مسیر فرعی دیگر غیر 
از مس��یر اصلی برنامه ریزی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره 
به اینکه دستورالعمل های آمادگی در شرایط اضطراری در این شرکت تدوین 
و ابالغ ش��ده اس��ت، گفت: با توجه به برودت هوا و سرمای زمستان، انتظار 
می رود که صنایع اس��تان نسبت به تأمین س��وخت دوم جایگزین اقدام و در 
این راس��تا تمهیدات الزم اندیشیده شود تا برای تأمین گاز خانگی با مشکل 
مواجه نشویم. همچنین مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایالم بر رعایت 
مس��ائل پدافند غیرعامل در ش��بکه های گازرسانی استان تأکید کرد و گفت: 
در حوزه مأموریت پدافند غیرعامل در ش��رکت گاز استان توجه ویژه ای شده 
و در این زمینه عالی کار ش��ده اس��ت. حمد رحیمی اف��زود: گفتمان پدافند 
غیر عامل می بایس��ت در خانواده ها هم نهادینه شود و این موضوع در ادارات 

و دوایر دولتی نیز الزامی اس��ت. وی با اشاره به اینکه آموزش سرلوحه کاری 
قرار گیرد تا مش��کالت حوزه پدافند غیرعامل برطرف ش��ود، اظهار داشت: 
پدافند غیرعامل باید بر اس��اس اهداف تعریف شده تشکیل شود تا تاب آوری 

شبکه های گازرسانی دوچندان شود

مهندس رخصتی در این دیدار گفت: ذوب 
آهن اصفه��ان با اس��تفاده از روش کوره 
بلن��د در تولید فوالد، محص��والت خود را 
بدون اس��تفاده از یارانه انرژی  و با رعایت 
استانداردهای زیست محیطی با مبنا قرار 
دادن شعار با اطمینان بس��ازید روانه بازار 
کش��ور نموده و با این هدف به پیش می 
رود. وی اف��زود : این ش��رکت س��المت 
کارکن��ان خود را به عنوان س��رمایه های 

انسانی در اولویت قرار داده و در این جهت 
با صرف هزینه های الزم در امر بهداشت 
و درمان برای کارکنان و بازنشس��تگان و 
حت��ی مردم منطقه ، ت��الش نموده که به 

مسئولیت اجتماعی خود عمل کند.
مدی��ر عامل ش��رکت  افزود: ش��اغالن و 
بازنشس��تگان ما امکانات خوب��ی از بیمه 
س��المت دریافت کرده اند و س��عی شده 
است که بازنشس��تگان همواره از خدمات 
این حامی خود بهره مند شوند. وی تاکید 
کرد : ذوب آهن اصفهان از ابتدای تاسیس 
تا کنون در امر تربیت نیروهای متخصص 
و انتقال تجربه و فن به دیگران عمل کرده 

است.

مهندس رخصت��ی در پایان ب��ا دعوت از 
مدی��ران بیمه س��المت ب��رای بازدید از 
امکان��ات بیمارس��تان درجه یک ش��هید 
مطه��ری ذوب آه��ن اصفهان خواس��تار 
سرعت عمل و به روز رسانی ارایه خدمات 
پزش��کی به کارکنان و تب��ادل تجربیات 
ش��د.   محمد حس��ین صف��اری مدیرکل 
بیمه سالمت اس��تان اصفهان ذوب آهن 
اصفهان را میراث بزرگ و معنوی اس��تان 
و کشور معرفی کرده و بر ضرورت تعامل 

بیشتر با این شرکت تاکید کرد.
وی گفت:  بیمه س��المت ای��ران در کل 
کشور 45 میلیون نفر را تحت پوشش قرار 
داده و در اس��تان اصفه��ان نیز ذوب آهن 

اصفهان با 4۶ هزار ش��اغل و بازنشس��ته 
، تحت پوش��ش این بیمه اس��ت و از این 
جهت هم��کاری و ارتباطات فی مابین از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. وی افزود: 
بیمه مذکور م��ردم محور و خدمت محور 
بوده و در این راس��تا با اخذ مجوز از هیئت 
مدیره بیمه سالمت ، تامین بیمه کارکنان 
و بازنشس��تگان ذوب آه��ن اصفه��ان با 

سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.
مدی��ر عام��ل بیمه س��المت اف��زود :  با 
هم��کاری و تعامل خوب مس��ئولین ذوب 
آهن اصفهان، عرضه خدمات بیمه ای به 
روز شده و این خدمات گسترش می یابد.  
وی اف��زود : ناظران بیمه س��المت برای 

تامین نیازهای بیمه شده گان ، تجهیزات 
، س��اختمان ها ، دس��تگاه ه��ا و خدمات 
بیمارس��تان ها و مراکز درمانی را ارزیابی 
کرده و خدمات خود به این مراکز را توسعه 

می دهند.
وی در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار هفت��ه نامه 
آتش��کار ارزیابی و توس��عه خدمات بیمه 
س��المت کارکنان ذوب آه��ن اصفهان را 
از مهمترین موضوعات مورد بررس��ی در 
جلسه با مس��ئولین این شرکت دانست و 
افزود: در این جلس��ه امکانات و خواس��ته 
های دو طرف مطرح و با طرح پیشنهادات  
و نظرات س��ازنده، به نتایج مثبتی دس��ت 

یافتیم.

خدمات بیمه سالمت به خانواده بزرگ ذوب آهن توسعه می یابد
در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان عنوان شد:

پاالیشگاه اصفهان در سال 1۴۰5 صادرات محور می شود
در حاشیه بازدید عضو هیئت مدیره کانون  شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت از شرکت پاالیش نفت اصفهان

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت 
پاالی��ش نف��ت اصفهان، محس��ن قدیری 
در حاش��یه بازدی��د محمد خزائ��ی کوهپر، 
عض��و هیئت مدی��ره کانون  ش��رکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدالت از ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان با اشاره به برنامه های 
چشم انداز ۱405 این شرکت اظهار داشت: 
ما در این چشم انداز به عنوان یک هلدینگ 
پتروپاالیشی با باالترین ضریب پیچیدگی و 

صادرات محور فعالیت خواهیم داشت.
وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاض��ر روزانه 
۳۶0 هزار بش��که ان��واع فرآورده های نفتی 
در ش��رکت پاالی��ش نفت اصفه��ان تولید 
می ش��ود، افزود: این ش��رکت ۱۳ درصد از 
بنزین، ۲۱ درصد از گازوئیل، ۱8 درصد گاز 
مایع و ۱۲ درصد نفت کوره کش��ور را تولید 

می کند.
مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان 
در خص��وص ترکیب س��هامداران ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان نیز تصریح کرد: باید 

توجه داش��ت که سهم سهام عدالت در این 
ش��رکت ۱۲۲7 درصد و س��هم مردم نیز 

۲785 درصد است.
وی ب��ا بیان اینکه برنامه ما این اس��ت که 
در افق 405 فرآورده س��نگین در ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان نداشته باشیم، اضافه 
ک��رد: در این افق ۱۱7 هزار بش��که در روز 
بنزی��ن یورو،   ۱4۳ هزار بش��که دیزل یورو 
و ۱4۱ هزار بش��که نفت س��فید خواهیم 
داش��ت ضمن اینکه نفت ک��وره از تولیدات 

این شرکت حذف خواهد شد.
قدیری ب��ا بیان اینکه در راس��تای کاهش 
مص��رف انرژی برق راه اندازی نیروگاه های 
بادی و خورش��یدی را در دستور کار داریم، 
گف��ت: بومی س��ازی تجهیزات م��ورد نیاز 
ش��رکت نیز در برنامه چهار ساله در دستور 
کار اس��ت که بخش قاب��ل توجهی از آن با 
اس��تفاده از شرکت های دانش بنیان داخلی 

محقق شده است.
وی با بیان اینکه ش��رکت های جدیدی زیر 

مجموعه ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان 
برای تس��ریع در برنامه های این ش��رکت 
ایجاد شده اس��ت، ابراز داشت: از جمله آنها 
شرکت “س��هروردی” است که بخش های 
توس��عه  و   RHU و   RFCC مختل��ف 
زنجیر پروپیلن، توسعه زنجیر LPG و انواع 
محصوالت پتروش��یمی را تولید خواهد کرد 
وس��ودآوری این ش��رکت روزانه 7 میلیون 

دالر است.
قدیری همچنی��ن با بیان اینک��ه با تحقق 
طرح های بهب��ود فرایند فرآورده های نفتی 
در ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در سال 
۱405 تولید گوگرد در این ش��رکت به بیش 
از 700 ت��ن می رس��د، اضافه ک��رد: هر تن 
گوگرد ۲00 هزار دالر است و ما سعی داریم 
ب��ا فرآوری آن، از هر تن این محصول یک 
هزار دالر درآمد داشته باشیم و برای این امر 
تولید مواد پایه برای شوینده ها را در دستور 

کار داریم.
وی همچنین به افزایش بهره وری در واحد 

حالل  های ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
اش��اره کرد و ابراز داشت: این واحد را تشت 
طالیی در پاالیشگاه اصفهان می نامیم که 
س��الهای سال غیرفعال بوده و ما با استفاده 
از شرکت میرداماد زنجیره ارزش حالل ها را 
در دس��تور کار قرار داد و در حوزه صادرات 

فعالیت خواهد کرد.
مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان 
ادامه داد: این ش��رکت قرار اس��ت حداکثر 
تا س��ه سال آینده ساالنه س��ه همت برای 

پاالیشگاه سودآوری داشته باشد.
وی همچنی��ن به مدیری��ت مصرف آب در 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان اش��اره کرد 
و گفت: در حال حاض��ر مصرف روزانه آب 
در پاالیشگاه ۱۲00 متر مکعب است و این 
در حالی اس��ت که در حال حاضر اصفهان 
ب��ا کمبود آب ش��رب رو به رو اس��ت، ما با 
سرمایه گذاری که انجام دادیم مصرف آب را 
از ۱۲00 منر مکعب در س��اعت به ۳00 متر 
مکعب در ساعت کاهش دادیم و تمهیداتی 

اندیشیده ش��ده که یک قطره هم هدررفت 
آب را نخواهیم داشت.

مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان 
ادامه داد: دو طرح انتقال آب از دریای عمان 
و خلی��ج فارس را در دس��تور کار داریم که 
انتق��ال آب از  عمان را با همکاری اس��تان 
س��رمایه گذاری م��ی کنیم و انتق��ال آب از 
خلیج فارس را با ش��رکت خصوصی انجام 

می شود.
وی افزود: همچنین در حال حاضر تاسیسات 
ذخیره استراتژی ۱000 متر مکعب آب برای 
پاالیشگاه اصفهان را در دست بهره برداری 
داریم و با ای��ن ظرفیت اگر آب یک ماه در 

اصفهان قطع باشد، ما آب داریم.
قدیری با تاکید بر اینکه کاهش مصرف آب 
در پاالیش��گاه را دنبال می کنیم، ادامه داد: 
از س��وی دیگر فاضالب خام را در ش��اهین 
شهر خریداری و در تصفیه خانه اختصاصی 
تا دوس��ال آینده به میزان ۲00 میلیون متر 

مکعب بهره برداری خواهیم کرد.
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جامعه

 ثبت نام حدود 96۰ هزار نفر 
در کنکور 1۴۰2

مش��اور رئی��س و مدی��رکل رواب��ط عمومی 
سازمان س��نجش آموزش کش��ور از ثبت نام 
حدود 9۶0 هزار داوطلب در کنکور نوبت اول 
خب��ر داد.علیرضا کریمی��ان ضمن اعالم این 
خبر گفت: نخس��تین نوبت از آزمون ورود به 
دانش��گاه ها در روزهای پنج شنبه ۲9 و جمعه 
۳0 دی ماه س��ال جاری برگزار می شود.وی 
ادام��ه داد: فرآیند ثبت نام نوب��ت دوم آزمون 
سراس��ری از روز ۱5 فروردین ماه ۱40۲ آغاز 
می ش��ود و تا روز ۲۱ فروردین سال آتی ادامه 
دارد.کنکور سراس��ری از سال جاری با توجه 
به مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دو 
بار در س��ال برگزار می شود. نخستین نوبت از 
آزمون ورود به دانشگاه ها در روزهای پنج شنبه 
۲9 و جمعه ۳0 دی ماه س��ال جاری و دومین 
مرحله در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱4 و 
۱5 تیرماه سال آتی برگزار می شود. نتایج اولیه 
این آزمون در نیمه نخست اسفندماه به اطالع 
داوطلبان می رسد که شامل نمره خام و نمره 
آزمون می ش��ود. مرداد ماه سال آتی، سوابق 
تحصیلی داوطلبان توس��ط سازمان سنجش 
آموزش کش��ور از وزارت آم��وزش و پرورش 
اخذ می شود و نتیجه نهایی به داوطلبان اعالم 
می ش��ود. بنابر تغییرات کنکور ۱40۲، سابقه 
تحصیلی دانش آموزان در ورود به دانشگاه ها 
نق��ش دارد؛ ب��ه نحوی که س��هم آموزش و 
پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 40 درصد و 

سهم کنکور سراسری ۶0 درصد است. 

انهدام یک شرکت هرمی در غرب 
تهران

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از انهدام 
یک ش��رکت هرم��ی و دس��تگیری 9 نفر از 
اعضای آن خبر داد.س��رهنگ پیمان فتاحی 
دراین ب��اره گفت: به دنبال دریافت گزارش��ی 
از فعالی��ت اعض��ای یک ش��رکت هرمی در 
فاز دو شهرك اندیشه در شهرستان شهریار، 
بررسی و رس��یدگی به موضوع در دستورکار 
مام��وران پلیس ق��رار گرف��ت.  وی با بیان 
اینکه ماموران کالنتری ۱5 اندیش��ه با انجام 
تحقیق��ات نامحس��وس از صح��ت موضوع 
اطمینان حاصل کردن��د افزود: محل فعالیت 
اعضای این باند در ش��هر اندیشه شناسایی و 
ماموران انتظامی پ��س از هماهنگی با مقام 
قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان شهریار با اشاره به حضور 
ماموران لیس در محل فعالیت این ش��رکت 
هرمی ادامه داد:  ماموران 9 نفر از اعضای این 
شرکت هرمی را دستگیر و شبکه اصلی این 
باندکالهبرداری را متالشی کردند. همچنین 
مقدار زی��ادی اقالم تبلیغاتی از محل فعالیت 
متهم��ان که در ی��ک منزل مس��کونی بود 
کشف و ضبط ش��د.فتاحی از تشکیل پرونده 
برای متهمان دس��تگیر شده خبر داد و گفت:  
این افرا پس از تش��کیل پرون��ده برای ادامه 
روند  رس��یدگی به جرم و سیر مراحل قانونی 
به دادس��را معرف��ی ش��دند.فرمانده انتظامی 
شهرستان شهریار گفت: خوش باوری و عدم 
اطالع اف��راد از جوانب و پیامدهای عضویت 
در ش��رکت های هرم��ی، ایج��اد امید کاذب 
پولدار شدن، س��طحی نگری، بی تجربگی و 
وسوسه از مهمترین علل فعالیت افراد در این 

شرکت ها است.

دستگیری توزیع کننده مواد مخدر در 
جنگل

رئی��س پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در تهران 
بزرگ از کش��ف بیش از ۱7کیل��و انواع مواد 
مخدر و روانگردان و دستگیری یک سوداگر 
مرگ در جنگل های شیان و لویزان خبر داد.
س��رهنگ ضرغام آذین با اش��اره به جزئیات 
این خبر گفت: در پ��ی دریافت چندین فقره 
ش��کایت و گزارش مردمی مربوط به فعالیت 
مجرمانه و توزی��ع مواد مخدر در جنگل های 
ش��یان و لوی��زان و محدوده ش��مال ش��رق 
پایتخت توسط یکی از موادفروشان سابقه دار 
شهر تهران، پرونده ای در این رابطه تشکیل 
و تیمی از مام��وران عملیات ویژه این پلیس 
برای حل این پرونده دست به کار شدند.وی 
ادامه داد:  ماموران پلیس با انجام بررسی های 
تخصصی و بعد از چندین س��اعت تعقیب و 
مراقبت و رصد، مخفیگاه متهم را در محدوده 
محله تهرانپارس شناسایی کردند. نهایتا روز 
گذش��ته با هماهنگی قانونی با دادسرا،  متهم 
در عملیات منس��جم پلیس دس��تگیر شد و 
در بازرس��ی دقیق از مخفیگاه این قاچاقچی 
۱۳کیلوگ��رم هروئین و چه��ار کیلوگرم انواع 
مواد روانگردان کش��ف ش��د. متهم نیز برای 

سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

 کشف 1۰ تن برنج تقلبی
 در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتص��ادی تهران بزرگ 
از کش��ف ۱0 تن برنج تقلبی در جنوب تهران 
و پلمب فروش��گاه توزیع کنن��ده آن خبر داد.
س��رهنگ هدایت بهرامی با اش��اره به کشف 
برنج تقلبی در جنوب تهران گفت: روز گذشته 
در دریافت خبری درباره توزیع برنج های تقلبی 
در یک فروشگاه عمده فروشی برنج در محدوده 
خیابان مولوی تهران، سریعا  تیمی از ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ رسیدگی 
به این موض��وع را بر عهده گرفتند.وی افزود: 
پس از انجام تحقیقات و بررسی های میدانی با 
هماهنگی قانونی،  تیمی از ماموران این پلیس 
به فروشگاه مذکور اعزام شدند و در بازرسی از 
این مح��ل، 5000 کیلو برنج خارجی و 5840 
کیلو برنج ایرانی به همراه هفت هزار کیس��ه 
خالی و دستگاه دوزندگی کشف کردند.رئیس 
پلی��س امنیت اقتصادی ته��ران با بیان ترفند 
فروشنده این برنج های تقلبی گفت: بررسی های 
ابتدایی نشان داد که مالک فروشگاه با مخلوط 
کردن برنج ها، آن ه��ا را به عنوان برنج ایرانی 
با نام ش��رکت های معتبر پخ��ش می کند. در 
بازجویی های اولیه، متصدی این واحد صنفی 
به جرم خود اعتراف کرد و گفت که با بس��ته 
بندی برنج های تقلبی آنها را به عنوان برنج های 

مرغوب ایرانی می فروخته  است.

بازار آنتی بیوتیک کشور تا پایان آبان 
اشباع خواهد شد

س��خنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: اطمینان داریم با افزایش ظرفیت 
داخلی تولی��د آنتی بیوتی��ک و ورود محموله 
پش��تیبان جدید، بازار این محصول حداکثر تا 
پایان آبان به نقطه اش��باع خواهد رسید.پدرام 
پاك آیین گفت: با توزیع نخس��تین محموله 
واردات��ی ح��اوی یک میلی��ون آنتی بیوتیک، 
منحنی تامین این دارو شیب مثبت پیدا کرد. 
با این حال وزارت بهداشت با هدف اشباع بازار 
در تدارك واردات س��ه میلی��ون آنتی بیوتیک 
دیگر از هند به ایران اس��ت.وی افزود: برخی 
شرکت های دارویی برای پاسخ به نیاز ناشی از 
آنفلوانزای زودرس، ظرفیت تولید آنتی بیوتیک 
خود را با کار سه نوبته تا ۲ برابر افزایش داده اند 
ک��ه مجموع حجم تولید آنها به هفت میلیون 
واحد در ماه می رسد.سخنگوی وزارت بهداشت 
ب��ه مدیریت چالش نقدینگی صنع��ت دارو از 
طریق مصوبه جدید بانک مرکزی برای اعطای 
تسهیالت به شرکت های تولیدکننده و تصویب 
کاهش ارزش افزوده گمرکی مواد اولیه دارویی 
از 9 به یک درصد اشاره کرد و افزود: مجموع 
این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت تولید دارو 
انجام شده اما سیاست وزارت بهداشت، حمایت 
از تولید با اولویت تامین است؛ از این رو هرگاه 
میزان تولید زیر منحنی تقاضا قرار گیرد، راهکار 
واردات را برخواهی��م گزید.پیش تر نیز بهرام 
عین اللهی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد که عالوه بر افزایش ماهانه 
هفت میلیون آنتی بیوتیک و ۱۶ میلیون واحد 
سرم در کشور، سه میلیون آنتی بیوتیک و ۶00 
هزار واحد س��رم نیز برای رفع نیاز کنونی وارد 

کشور می شود.  

موتورسیکلت های تهران جای پارک 
ویژه می گیرند

مدیرکل مهندس��ی و ایمنی ترافیک معاونت 
حم��ل و نق��ل و ترافی��ک از اج��رای ط��رح 
حاش��یه  در  موتورس��یکلت ها  س��اماندهی 
معابر خبر داد.س��ید حسین حس��ینی نژاد در 
گفت وگو با ایس��نا، با اعالم خبر اجرای طرح 
س��اماندهی موتورس��یکلت ها در پی��اده رو و 
معابر، گفت: به ص��ورت پایلوت چند معبر در 
مناط��ق مختلف تهران انتخاب ش��د تا طرح 
ساماندهی موتورس��یکلت ها در آن اجرا شود 
که براس��اس این طرح پایل��وت، خیابان های 
جمهوری و طالقانی انتخاب ش��دند و در این 
معاب��ر  فضای پارك خ��ودرو را حذف کرده و 
با نصب نرده فلزی و خط کشی، محل توقف 
موتورس��یکلت ها را در کنار خیابان مشخص 
کردیم.وی افزود: اجرای این طرح در معابری 
که به صورت پایلوت انتخاب شده، سبب شده 
اس��ت که موتورسیکلت ها از س��طح پیاده رو 
پاکس��ازی شده و بطور منظم در حاشیه معبر 
مستقر شوند که این کار عالوه بر برقراری نظم 
باعث افزایش امنیت نیز شده است.حسینی نژاد 
با بیان اینکه در ۲ منطقه این طرح به صورت 
پایلوت اجرا ش��ده و با توجه به موفقیت آمیز 
ب��ودن آن و رضایت مردم، از معاونت حمل و 
نقل ۲۲ منطقه درخواست کردیم که معابرشان 
را که پتانسیل اجرای این طرح را دارد، معرفی 
کنند تا ساماندهی موتورسیکلت ها در دستور کار 
قرار گیرد، گفت: وقتی برای موتورسیکلت ها 
جای پارك تعبیه ش��ود تردد عابرین در پیاده 
رو تسهیل می شود و در حاشیه معبر سواره رو، 
موتورها به صورت منظم پارك می شوند. چرا 
که بعضا دیده شده در برخی معابر آنقدر موتور 
در پیاده رو پارك ش��ده که عابر پیاده ترجیح 
می دهد که از مسیر سواره رو حرکت کند که 

این مسئله خطرزا است.

اخبار

گ�روهاجتماعی:وزیر آم��وزش و پرورش با 
تشریح الیه های مختلف سواد قرآنی، گفت: 
باید از راهکاره��ای قرآنی در نظام تعلیم و 
تربیت اس��تفاده ش��ود. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان« یوس��ف ن��وری در آیین اختتامیه 

مسابقات مفاهیم بیست و هفتمین کنگره 
سراسری قرآن کریم ویژه مدارس سمپاد، با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز 
حادثه ش��اهچراغ ش��یراز اظهار کرد: برای 
برگزاری کنگره سراسری قرآن ویژه مدارس 
دختران��ه س��مپاد انتخاب ما گلس��تان بود، 
همچنین ۱۶ استان مرزی وجود دارد که این 
استان ها آمادگی داشته باشند تا سایر برنامه ها 
را به این استان ها بیاوریم.وی با بیان اینکه 

4۳ نوع سواد وجود دارد که یک مورد از آن 
سواد قرآنی است، افزود: این سواد می تواند 
مفهومی باش��د، در مدارس ما عموما قرآن 
را می خوانند تا امتحان بدهن��د لذا افراد در 
الیه های باالتر در مصاحبه های گزینشی در 
یک قسمت از الیه زیرین دانش قرآنی قرار 
می گیرند و به دلیل عدم توانمندی مطلوب 
در این بخش با مش��کل مواجه می ش��وند.
وزیر آموزش و پ��رورش با بیان اینکه الیه 

بعدی در دانش قرآنی آن اس��ت که قرآن را 
بخوانیم و مفهوم آن را درك کنیم، بیان کرد: 
الیه س��وم در بخش قرآنی الیه عملکردی 
آن است، یعنی قرآن را خواندیم، به مفهوم 
آن پی بردی��م و به آن عمل کرده ایم.نوری 
با بیان اینکه بخش��ی از دانش عملی قرآن 
در حوزه عملکرد فردی است، افزود: گاهی 
اوقات باالتر از این مهم رخ می دهد و فرد به 
یک الیه عالی یعنی سواد قرآنی چندجانبه 

می رس��د و عالوه بر عمل به قرآن، موجب 
تحول یک گروه دیگر می شود و مسئولیت 
اجتماعی خ��ود را اجرایی می کند.وی تاکید 
کرد: باید استعداد دانش آموزان در بخش های 
مختلف شناسایی ش��ود و با استفاده از ابزار 
خوب و مناسب، آنها را در مقابل فرصت های 
یادگیری قرار دهیم تا دانش آموزان مهارت را 
کسب  کرده و سپس به مسئولیت اجتماعی 

خود عمل کنند.

قرآن در مدارس فقط برای امتحان دادن نیست
وزیر آموزش و پرورش:

بیشترین دالیل مرگ و میر ایرانیان ناشی از مسمومیت چیست؟
مسمومیت های کشنده و راه های پیشگیری؛

گ�روهاجتماعی�مهدیصالحیطاهری:ساالنه شماری 
از هموطنان به دلیل انواع مس��مومیت ها فوت می کنند 
که بس��یاری از آنها با بکار بستن اصول ایمنی و داشتن 
آموزش ه��ای الزم و اقدام به موقع ب��رای درمان، قابل 
پیش��گیری است. به گزارش »عصر ایرانیان« همه ساله 
در کش��ور تعدادی از افراد به دلیل مسمومیت جان خود 
را از دس��ت می دهند،  مس��مومیت هایی که گاه از س��ر 
بی اطالعی یا بی توجهی به هش��دارهای ارائه ش��ده در 
زمینه مصرف برخی داروها و مواد یا اس��تفاده نادرس��ت 
از وسایل گرمایشی اتفاق می افتد.یکی از شایعترین علل 
مرگ و میر در تمام دنیا مس��مومیت هاست و تحقیق و 
بررسی علل مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها در اتخاذ 
تصمیمات و بهبود استانداردهای الزم برای پیشگیری از 
حوادث ناگوار، نقش مهمی ایفا می کند.در فصل س��رما 
احتمال شیوع طیفی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن 
وج��ود دارد و برای پیش��گیری از این قاتل خاموش نیاز 
است که نکات ایمنی جدی گرفته شود.همچنین طیفی 
از مسمومیت ها مربوط به آفت کش ها، فرآورده های نفتی، 
اس��ید، مواد قلیایی و ش��وینده ها است که اغلب به دلیل 
استفاده نش��دن در ظروف برچسب دار استاندارد و اشتباه 
گرفته شدن آنها با نوش��یدنی ها، حادثه آفرین می شوند 
ک��ه در این راس��تا بای��د از ریختن این م��واد در ظروف 

نوشیدنی های خوراکی جلوگیری شود.
رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایش��گاه های 
س��ازمان پزش��کی قانونی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
گفت: در ۶ماهه نخس��ت امسال چهار هزارو ۱۱۱نفر به 
دلیل مسمومیت فوت کردند و به مراکز پزشکی قانونی 
ارجاع داده ش��دند.مریم اخگری افزود: از این تعداد فوت 
شده به دلیل مسمومیت ۳ هزار و ۲۳4 نفر مرد و 8۶8 نفر 
هم زن بودند که شمار فوت شده ها به دلیل مسمومیت 
در ۶ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت به س��ال گذشته با 
۳هزارو 80۱مورد 8.۲درصد رش��د داش��ته است.یکی از 
موارد مسمومیت که همواره و به ویژه در نیمه دوم سال 
و شروع فصول سرد تلفات بیشتری را به خود اختصاص 
می دهد، مسمومیت با گاز منوکسیدکربن است.اخگری، 
با تاکید بر اینکه بخ��اری های فاقد دودکش در فضای 
دربسته و یا استفاده از بخاری های غیر استاندارد از عمده 
دالیل مرگ با گاز منوکس��یدکربن است، گفت: پرونده 
هایی که با ش��ک به مس��مومیت با گاز منوکسید کربن 
هس��تند برای بررس��ی علت مس��مومیت و تعیین علت 
فوت  به پزش��کی قانونی ارجاع می شوند.این کارشناس 
آزمایشگاه با اشاره به این پرونده ها به هموطنان توصیه 
کرد که حتما پیش از استفاده از سیستم های گرمایشی 
ضمن اس��تفاده از وسایل اس��تاندارد، خروجی بخاری را 
چک کنند و از س��المت آن مطمئن ش��وند و همچنین 
برای منازل و سایر محیط ها تهویه مناسب در نظر گرفته 
شود تا شاهد تجمع گاز منوکسید کربن در محیط نباشیم. 

وی بخاری های فاقد دودکش را از دیگر عوامل خطرزا 
در ب��روز گازگرفتگی عنوان و تصریح کرد: بخاری های 
ب��دون دودکش تنها برای مغازه و کارگاه ها که تردد به 
آن ها زیاد اس��ت و تهویه هوا انجام می ش��ود مناس��ب 
اس��ت و نباید در خانه از آن اس��تفاده کنی��م، مگرآنکه 
پنجره ای را همیش��ه باز نگه داریم تا هوا تهویه ش��ود 
در غیر این صورت اگر سنس��ور تعبیه ش��ده در بخاری 
های بدون دودکش عمل نکند گاز منوکس��ید کربن در 
فضا پراکن��ده و مرگ افراد را به دنبال خواهد داش��ت.
رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایش��گاه های 
سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه منوکسیدکربن 
گازی ب��ی رنگ و بی بو اس��ت و هیچ عالمت خاصی 
هم ندارد، گفت: متاس��فانه بسیاری از موارد مرگ بر اثر 
این گاز در س��اعاتی اتفاق می افت��د که افراد در خواب 
هس��تند و هیچ ترددی هم به منظور تهویه هوا صورت 
نم��ی گی��رد؛ همچنین از آنجا که این نوع مس��مومیت 
تنها در ف��رد حالت خواب آلودگ��ی و رخوت ایجاد می 
کند و هیچ مش��خصه دیگری ندارد، فرد متوجه نش��ت 
گاز در خان��ه نخواهد ش��د.وی با تأکید دوب��اره بر لزوم 
کنترل وسایل گرمایش��ی و اطمینان از سالمت آن ها، 
افزود: اگر غلظت گاز منوکس��ید کرب��ن در محیط زیاد 
باشد در مدت زمان خیلی کوتاهی موجب مسمومیت و 
مرگ افراد خواهد ش��د بنابراین از هموطنان درخواست 
می کنیم که به توصیه ها توجه کافی داش��ته باش��ند.
اخگری گفت: یکی دیگر از موارد مسمومیت ها مربوط 
به مسمومیت دارویی اس��ت، داروهایی که در کشور ما 
توزیع شده و در چرخه درمان مورد استفاده بیماران قرار 
م��ی گیرد، به هی��چ عنوان نباید در دس��ترس کودکان 
باش��د و این یک هش��دار جدی به خانواده ها است که 

داروها را از دس��ترس کودکان دور نگه دارند.وی افزود: 
کودکان به دلیل س��ن پایین و عملکرد ناقص سیس��تم 
کبدیشان نمی توانند بسیاری از داروها را متابولیزه کنند 
و ب��ه دلیل عدم خروج دارو از بدن در صورت اس��تفاده 
دچار مسمومیت و مرگ می شوند.رییس گروه کنترل و 
تضمین کیفیت آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی 
با اش��اره به برخی پرونده های ارجاعی به آزمایش��گاه 
های قانون��ی با همین موضوع گفت: در یکی از پرونده 
ها که مدتی پیش به آزمایشگاه ارجاع شده بود، گزارش 
مرگ کودکی 5 ساله بود که برای مشخص شدن علت 
مرگ به  آزمایش��گاه ارجاع شد. بررسی ها نشان داد که 
این کودك به دلیل مس��مومیت دارویی جان خود را از 
دست داده و علت آن هم این بوده که از سر کنجکاوی 
و در پ��ی غفل��ت مادربزرگ، تع��دادی از داروهای او را 
بلعیده و به دنبال آن دچار مسمومیت و مرگ شده است.
وی ب��ا بیان اینکه بس��یاری از داروها ظاهری جذاب با 
رنگ و ش��کلی شبیه به »اسمارتیز »دارند، تصریح کرد: 
گذشته از آنکه هر گونه دارو)قرص، شربت و یا کپسول 
و ...( باید دور از دس��ترس کودکان باش��د، در عین حال 
بای��د آن ها را در حد فهمش��ان از خط��رات و عوارض 
مصرف خودس��رانه ای��ن داروها نیز آگاه کرد تا ش��اهد 
بروز چنین حوادثی نباشیم.اخگری افزود: خود درمانی و 
مصرف خودسرانه دارو بدون توجه به تداخالت دارویی 
و نظر پزش��ک می تواند عوارض جانبی ناخواسته برای 
فرد ایجاد کند که گاهی این عوارض منجر به مرگ فرد 
می شود.این کارش��ناس آزمایشگاه تداخالت دارویی را 
نیز از دیگر دالیل مسمومیت دارویی عنوان کرد و گفت: 
گاهی ممکن اس��ت دارویی که برای درمان بیماری در 
اختیار فرد قرار می گیرد ب��ا دارویی دیگر تداخل ایجاد 

کند و همین تداخل موجب مس��مومیت و مرگ ش��ود، 
بنابراین افراد باید برای مصرف همزمان چند دارو و نیز 
اضافه کردن دارویی جدید با داروس��از و پزش��ک معالج 
خود مشورت کنند و از مصرف خودسرانه دارو خودداری 
کنند.به گفته وی خود درمانی و مصرف خودسرانه دارو 
بدون توجه به تداخالت دارویی و نظر پزش��ک می تواند 
عوارض جانبی ناخواسته برای فرد ایجاد کند که گاهی 
این عوارض منجر به مرگ فرد می ش��ود.توصیه دیگر 
اخگری به خانواده ها این اس��ت که داروها، شوینده ها، 
س��موم و ... را به هیچ عن��وان از ظرف اصلی آن خارج 
نکنی��د و به ویژه آنکه در ظرف مربوط به خوراکی مثل 
آبمیوه و ... نریزید.این کارشناس آزمایشگاه تأکید کرد: 
به هیچ وجه موادی مثل ضد یخ، انواع س��موم، شوینده 
و داروه��ا را از ظ��رف اصلی خارج نکنید و به ویژه آنکه 
در ظ��روف مواد خوراکی نریزید چ��را که این کار موارد 
زیادی از مرگ و مس��مومیت را به دنبال داشته است.بر 
اس��اس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور از موارد 
مس��مومیت در پرونده های ارجاعی به آزمایش��گاه سم 
شناسی پزشکی قانونی نشان می دهد چگونه در برخی 
موارد کوچکترین س��هل انگاری و غفلت موجب مرگ 
افراد بر اثر مس��مومیت شده است.رییس گروه کنترل و 
تضمین کیفیت آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی 
با اشاره به ساختار شیمیایی سم مهلک قرص برنج گفت: 
قرص برنج ماده ای است که با ساختار شیمیایی« فسفید 
آلومینیوم« برای از بین بردن شته و حشرات داخل برنج 
به ویژه در اس��تان های شمالی کشور استفاده می شود، 
ام��ا به خاطر خطراتی که این م��اده ایجاد می کند و نیز 
مرگ هایی که به دنبال داش��ته وزارت بهداش��ت ایران 
واردات ای��ن ماده را ممن��وع کرد.وی اف��زود: بنابراین 
فروش و توزیع قرص برنج یعنی »فسفید آلومینیوم »در 
کشور ممنوع است و آنچه هم اکنون در داروخانه ها به 
عنوان قرص برنج وجود دارد قرص های س��یر فشرده 
اس��ت که هیچ خطری ندارد و به عنوان آفت کش برنج 
مورد استفاده قرار می گیرد.به گفته اخگری قرص برنج 
)فس��فید آلومینیوم( رنگ طوسی مایل به خاکی و اندازه 
نسبتا بزرگی دارد که حتی مصرف نصف آن در مجاورت 
اسید معده، گاز بسیار سمی به نام فسفین ایجاد می کند 
که این گاز تنفس س��لولی را در بدن مختل کرده و به 
مرگ فرد م��ی انجامد.وی با تأکید ب��ر اینکه نباید از« 
فس��فید آلومینیوم »یا زینک فسفید به عنوان آفت کش 
برنج و جونده کش اس��تفاده کرد چرا که استنش��اق آن 
هم موجب مرگ می ش��ود.وی خاطر نشان کرد: اگر به 
قرص برنج کوچک ترین رطوبتی برس��د گاز »فسفین 
»به سرعت از آن متصاعد شده و منجر به مرگ افرادی 
می ش��ود که این گاز را استنش��اق کنن��د، پس توصیه 
اکید ما عدم اس��تفاده و نگهداری از قرص برنج )فسفید 

آلومینیوم( به دلیل خطرات بسیار زیاد آن است. 

مدی��رکل مدارس و مراکز غیردولت��ی وزارت آموزش و 
پرورش از تحصی��ل دو میلی��ون و ۲00 دانش آموز در 
مدارس غیردولتی کش��ور خبر داد.اسماعیل فراهانی در 
حاشیه نشست قطبی مدارس غیردولتی و هیات امنایی 
که با حضور روس��ای ادارات مشارکت های مردمی پنج 
اس��تان ایالم، کردستان، کرمانشاه، همدان و لرستان به 
میزبانی کرمانشاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با بیان 
اینکه شهریه مدارس غیردولتی بر اساس شاخص های 

مختلفی تعیین می ش��ود، گفت: این شاخص ها شامل 
امکانات مدرسه، کیفیت آموزش، فعالیت های فرهنگی 
و... اس��ت.فراهانی با بیان اینکه سرانه ای برای مدارس 
غیردولتی در نظر گرفته نمی ش��ود، گفت: این مدارس 
بر حس��ب امکانات و ش��رایطی که دارند اق��دام به اخذ 
شهریه می کنند، بنابراین از طرف دولت اعتباری دریافت 
نمی کنند.وی با بیان اینکه کیفیت بخش��ی در مدارس 
غیردولتی وجه تمایز آنها با مدارس دولتی اس��ت، گفت: 

اگر این مدارس از کیفیت الزم برخوردار نبوده و تفاوتی 
با مدارس دولتی نداش��ته باشند، نمی توانند عمال ادامه 
فعالیت دهند.وی با اشاره به وجود ۱7 هزار و 99۱ مدرسه 
غیردولتی در سطح کشور گفت: در حال حاضر دو میلیون 
و ۲00 هزار دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل 
هستند.وی خاطرنش��ان کرد: مردم می توانند درصورت 
داشتن هرگونه شکایت از مدارس غیردولتی مشکل خود 
 www.mosharekatha.ir را با مراجعه به سایت

گزارش کنند.مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش در ادامه با اش��اره ب��ه وجود ۲0 هزار 
آموزشگاه علمی آزاد و زبان های خارجی در سطح کشور 
گف��ت: در این مراکز هم یک میلی��ون و ۱00 هزار نفر 
مش��غول آموزش هس��تند.وی به فعالیت برخی مراکز 
آموزشی فاقد مجوز هم اشاره کرد و گفت: ۲00 مرکز که 
فاقد مجوز بوده اند شناسایی و تعطیل شده اند و قطعا با 

چنین مراکزی برخورد می شود.

۲.۲ میلیون دانش آموز در مدارس »غیردولتی« تحصیل می کنند

رتبه بندی معلمان سرانجام به ایستگاه آخر نزدیک شد
آغاز تعیین »رتبه نهایی« مشموالن؛

سرپرس��ت معاون��ت برنامه ریزی و توس��عه منابع وزارت 
آموزش وپ��رورش از ارزیاب��ی و اعالم نظ��ر روی پرونده 
رتبه بندی ۶99 هزار نفر از مش��موالن از س��وی مدیران 
م��دارس و واحدهای اداری این وزارتخانه خبر داد و گفت 
که هیئت های ممیزه از هم اکنون نس��بت به تعیین امتیاز 
نهای��ی و تعیین رتبه مش��موالن اق��دام کنند.به گزارش 
ایس��نا، رتبه بندی معلمان که جزو مطالبات بر زمین مانده 
معلمان در ۱0 س��ال اخیر محسوب می شود، طی دو سال 
اخیر با طی فرآیندهای قانونی در دولت و مجلس شورای 
اس��المی، رنگ و بوی عملیاتی ب��ه خود گرفت، اما هنوز 
به مرحله اجرای سراس��ری نرس��یده و ط��ی فرآیندهای 
مرب��وط به رتبه بندی همچنان در وزارت آموزش وپرورش 
ادامه دارد.اما قانون رتبه بندی معلمان چه فرآیندی را طی 
کرده و اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ دولت دوازدهم، 
رتبه بندی معلمان را در قالب الیحه ای در روز ۲5 اسفندماه 
۱۳99 به مجلس ش��ورای اسالمی ارسال کرد که کلیات 
آن هجدهم خردادماه س��ال ۱400 به تصویب رس��ید. در 
پی تغییرات قابل توجه الیحه مذکور از سوی نمایندگان 

مجلس و عدم تأمین بار مالی آن، ماه ها در مجلس معطل 
ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به 
مجلس بازگشت.با اصالح ایرادات شورای نگهبان، قانون 
رتبه بندی معلمان در روز شانزدهم اسفندماه سال ۱400 از 
س��وی رئیس مجلس برای اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه 
از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش وپرورش، سازمان 
برنامه وبودجه و س��ازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ 
شد.بر اساس شیوه نامه اجرایی رتبه بندی که در نیمه دوم 
مردادماه منتشر شد، مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و 
امنیت اطالعات در نخستین گام موظف به طراحی سامانه 
رتبه بندی ش��د تا معاونت برنامه ریزی تم��ام فرآیندهای 
مربوطه را از طریق این سامانه دنبال کند. مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش وپرورش نیز عهده دار 
تش��کیل هیئت های ممیزه برای احراز شایس��تگی های 
معلمی در سراسر کشور شد. سامانه رتبه بندی معلمان نیز از 
۲۶ مردادماه به صورت رسمی آغاز به کار کرد و فرهنگیان 
بر اس��اس جدول زمان بندی و آخرین رقم کد ملی تا نهم 
شهریورماه نسبت به بارگذاری مدارك خواسته شده اقدام 

کردند. از روز جمعه، شش��م آبان ماه، دسترس��ی مدیران 
مدارس برای اظهارنظر، ارزیابی مدارك و مستندات معلمان 
و مشموالن رتبه بندی باز شد و این مهلت تا دوازدهم آبان 
ماه ادامه داش��ت. همزمان دسترسی ارزیابان حرفه ای نیز 
فعال ش��د تا به طور موازی هم مدی��ران اظهارنظر و هم 
ارزیابان حرفه ای ورود کنند.پس از آن در شانزدهم آبان ماه 
جاری بود که معاونت برنامه ریزی و توس��عه منابع وزارت 
آموزش وپرورش دستورالعمل تشکیل کارگروه های اجرایی 
و تخصص��ی هیئت ه��ای ممیزه قانون نظ��ام رتبه بندی 
معلم��ان را نیز ابالغ کرد که به موجب آن در اس��رع وقت 
نس��بت به تش��کیل کارگروه ها و اجرای دقیق رتبه بندی 
و ص��دور احکام کارگزینی مش��موالن حداکثر تا ۲0 آبان 
ماه سال جاری اقدام ش��ود.صادق ستاری فرد، سرپرست 
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش 
که حدود دو هفته است از معاونت تربیت بدنی به معاونت 
توسعه منابع وزارتخانه آمده، در جدیدترین اظهار نظر خود 
پیرامون اج��رای قانون نظام رتبه بندی معلمان، می گوید: 
»ظرف دو هفته  اخیر عالوه بر خوداظهاری و تأیید نهایی 

فرم های ثبت نامی توسط مشموالن، مدیران مدارس، امور 
اداری و گروه های ارزیابی شامل ارزیابان حرفه ای، گزینش 
و حراست، مدارك، مستندات، شایستگی ها و صالحیت های 
مش��موالن را بررسی کرده اند.«وی با ابراز رضایت از طی 
فرآیند مربوط توس��ط عوامل مربوط می افزاید: »تاکنون 
مدیران م��دارس و مدیران واحده��ای اداری درخصوص 
۶99 ه��زار و ۲7۶ معلم اظهارنظر کرده اند. همچنین 4۳ 
هزار و ۱90 نفر توس��ط ارزیابان حرفه ای، ۲4۶ هزار و 94 
نفر توسط گزینش و ۲۶8 هزار و ۳74 نفر توسط حراست 

ارزیابی و بررسی شده اند.«



اخبار
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اقتصاد خرد

عرضه تخم مرغ باالتر از 9۰ هزار 
تومان گرانفروشی است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران  میهن 
گفت: عرضه هر شانه تخم مرغ فله باالتر از 
90 هزار تومان گرانفروش��ی است.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، حمید رضا کاشانی اظهار 
کرد: قیمت کنونی ه��ر کیلو تخم مرغ درب 
مرغ��داری 7۲ ت��ا 7۳ هزارتومان اس��ت که 
براین اساس هر ش��انه تخم مرغ فله حداکثر 
90 هزار تومان باید به مصرف کننده عرضه 
ش��ود.به گفته وی، هم اکنون هر شانه تخم 
م��رغ ۱.800 گرمی فله با نرخ 85 تا 90 هزار 
توم��ان در میادین و فروش��گاه های زنجیره 
ای عرضه می ش��ود، ل��ذا توزیع باالتر از 90 
هزار تومان ۱00 درصد گرانفروشی است که 
دستگاه های مربوط باید با متخلفان برخورد 
کنند.کاشانی می گوید: روزانه ۳ هزار و 400 
تن تخم مرغ در سطح کشور عرضه می شود، 
درحالیکه حداکثر نیاز کشور ۳ هزار و ۱00 تا 
۳ هزار و ۲00 تن اس��ت.رئیس هیئت مدیره 
اتحادی��ه مرغداران میهن گف��ت: با توجه به 
شرایط مساعد تولید مشکلی در عرضه نداریم 
ک��ه بخواهد گرانفروش��ی رخ ده��د چرا که 
عرضه با نرخ های باالتر منوط به این اس��ت 
ک��ه قیمت تخم مرغ درب واحدهای تولیدی 

باال باشد، درحالیکه  چنین شرایطی نیست.

تجهیز 99 درصد واحدهای نانوایی به 
کارتخوان

ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران اعالم کرد: 
99 درص��د واحدهای نانوایی ب��ه کارتخوان 
مجهز ش��ده اند ک��ه با اجرای ف��از دیگر این 
طرح، هدررفت ح��وزه آرد و گندم به حداقل 
می رس��د.به گزارش عصرایرانی��ان به نقل از 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران؛ محمد حسن 
جالل��ی اظهار ک��رد: بنابر آم��ار تاکنون 99 
درصد واحدهای نانوایی به کارتخوان مجهز 
ش��ده اند و یک درصد مشکل مالکیتی دارند.
وی ب��ا بیان اینکه عملی��ات فازبندی اجرای 
طرح هوشمندسازی در هیچ یک از استان ها 
کامل نش��ده اس��ت، افزود: با اج��رای طرح 
هوشمندس��ازی واحدهای نانوای��ی تغییری 
در سهمیه ایجاد نش��ده و تنها جابه جایی در 
س��همیه واحدهای کم فعالی��ت اتفاق افتاده 
اس��ت.مدیرکل هماهنگی و نظ��ارت بر امور 
آرد و نان بازرگان��ی دولتی گفت: تا زمانیکه 
ط��رح هوشمندس��ازی به طور کام��ل اتفاق 
نیفتد، نمی توان درصدی از صرفه جویی آرد و 
گندم اعالم کرد.جاللی گفت: با اجرای طرح 
هوشمندس��ازی تغییری در قیمت نان برای 
مصرف کننده ایجاد نمی ش��ود و مابه التفاوت 
قیمت یارانه ای و تمام ش��ده توسط دولت به 

نانوایی ها پرداخت می شود.

پرتقال های نارنجی رنگ ضرر ندارند
مدیرکل دفتر میوه های گرمس��یری وزرات 
جهاد کش��اورزی گف��ت: عملیات رنگ بری 
روی پوس��ت میوه است و تأثیری بر قسمت 
خوراک��ی و داخلی میوه نمی گ��ذارد و جای 
نگران��ی نیس��ت.به گ��زارش عصرایرانیان 
به نق��ل از جهاد کش��اورزی، زه��را جلیلی 
مقدم، با اش��اره به اخبار منتشره شده درباره 
پرتقال های نارنجی رنگ در فضای مجازی 
اظه��ار کرد: ه��ر میوه ای ب��رای آنکه زمان 
برداش��ت مشخصی داش��ته باشد، شاخصی 
را برای برداش��ت آن مشخص می کنند که 
در مرکبات، فاکتور نخس��ت شاخص طعم و 
پس از آن رنگ میوه است.وی با بیان اینکه 
رنگ میوه ش��اخص برداش��ت است، افزود: 
وقتی عدد ش��اخص طعم، طبق استانداردها 
به عدد هش��ت می رس��د، ولی رنگ پوست 
می��وه تغیی��ر نمی کن��د و رنگ میوه س��بز 
می ماند، برای آنکه رنگ پوس��ت میوه تغییر 
کن��د باید دما پایین بیاد و در مناطقی که در 
زمان برداش��ت دمای پایین نداریم و دمای 
مناس��ب ۱۳ - ۱5 درجه تأمین نمی ش��ود، 
پوس��ت میوه س��بز می ماند، ب��رای مصرف 
کننده جذابیت کافی ندارد بنابراین کاری که 
برای مرکبات انجام می ش��ود و در دنیا هم 
مرسوم است، عملیات رنگ بری در مرکبات 
اس��ت.مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی بیان 
ک��رد: عملی��ات رنگ بری پس از برداش��ت 
مرکبات در س��ردخانه ها انجام می شود.وی 
ادام��ه داد: از م��وادی که مول��د تولید اتیلن 
اس��ت، اس��تفاده می کنند و موجب می شود 
رنگریزه سبز کلروفیل از بین برود و رنگریزه 
زرد ک��ه کارتنوئیدها هس��تند در میوه ظاهر 
شود و این روی پوست میوه است و تأثیری 
بر قسمت خوراکی و داخلی میوه نمی گذارد 

و جای نگرانی نیست.

اخبار

تایر گران نشده است
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با اعالم 
ب��دون تغییر ماندن قیمت انواع تایر در بازار، 
خواستار لغو قیمت گذاری دستوری این کاال 
یا عرضه آن در بورس ش��د.به گزارش ایرنا، 
مصطفی تنها اظهار کرد: آخرین بار در س��ه 
ماهه نخست امس��ال مجوز افزایش قیمت 
تایر داده شد، اما باید گفت شرایط اقتصادی و 
نرخ تورم به گونه ای نیست که بتوان قیمت ها 
را ثابت نگه  داش��ت.وی با بیان اینکه تولید 
تایر با قیمت گذاری دس��توری دیگر میس��ر 
نیس��ت، به صورتحس��اب های شرکت های 
تایر بورسی اشاره کرد که اکثر آنها اکنون در 
محدوده زیان هستند.این مقام صنفی یادآور 
شد: این در حالی است که در ماه های گذشته 
تایرهای بایاس از شمول قیمت گذاری خارج 
ش��ده اند و بازار با وجود رشد اندك قیمت ها 
دچار بحران نشد، زیرا رقابت بین شرکت ها 
گرم است.وی با بیان اینکه مهمترین چالش 
این صنعت قمیت گذاری دس��توری اس��ت، 
گف��ت: اکن��ون تایرهای ب��اری، کامیونی و 
سواری رادیال مشمول قیت گذاری دستوری 
هستند و شرکت های تولیدکننده این تایرها 
وضعیت خوبی ندارند.در تولید الستیک های 
بایاس ک��ه فناوری قدیمی دارن��د، از الیاف 
و رش��ته های نخی اس��تفاده شده و در تولید 
الس��تیک های رادیال از رش��ته های سیمی 
استفاده می ش��ود.تنها ادامه داد: وقتی قیمت 
مواد اولیه م��ورد نیاز تولید این کاال از جمله 
س��یم طوقه، کربن، محصوالت پتروشیمی، 
اکس��ید روی و غی��ره آزاد اس��ت و در بازار 
تعیین می شود، انتظار می رود قیمت محصول 

نهایی نیز آزاد باشد.

بررسی افزایش مهلت واریز 
پیش  پرداخت خرید خودرو  

س��خنگوی وزارت صمت با توجه به تقاضا 
برای افزایش مهلت واریز پیش پرداخت خرید 
خودرو، گفت: این تقاضا را در معاونت حمل و 
نقل وزارت صمت مطرح می کنیم.به گزارش 
فارس،امید قالیباف در پاس��خ به این س��وال 
که آیا امکان بازنگری در مهلت تعیین شده 
واریز پیش پرداخت خری��د خودرو از طریق 
قرعه کش��ی وجود دارد و آن را افزایش داد؟ 
اظهار کرد: مهلت سه روزه برای واریز پیش 
پرداخت خرید خودرو از طریق قرعه کش��ی، 
در کمیته خ��ودرو وزارت صمت به تصویب 
رسیده اس��ت. وی افزود: براساس شرایطی 
ک��ه در آن زمان بر بازار خ��ودرو حاکم بوده 
است بعد از اینکه مقرر می شود که تخصیص 
خودرو به متقاضیان از طریق سامانه یکپارچه 
انجام ش��ود، کمیته خودرو نیز این مهلت را 
تعیین کرده تا فقط خریداران واقعی نس��بت 
به خرید خودرو اقدام کنند و از ایجاد فضای 
داللی در این بازار جلوگیری ش��ود. قالیباف 
اظهار ک��رد: بنابراین  براس��اس نظر کمیته 
خودرو مهلت واریز وجه پیش پرداخت خودرو 
سه روز تعیین می شود تا فرصت کوتاهی در 
اختی��ار خریداران باش��د و فقط کس��انی که 
خریدار واقعی خودرو هستند و پول آن را نیز 
فراهم کرده اند نس��بت به خرید اقدام کنند و 
از ورود س��وء اس��تفاده کنندگان به این بازار 
جلوگیری ش��ود.  وی بیان داش��ت: با توجه 
به درخواست مردمی به نظر می رسد افزایش 
مهلت برای پیش پرداخت وجه خرید خودرو 
قابل بازنگری باشد و می توان این موضوع را 
با معاونت حمل و نقل وزارت صمت مطرح 

و بررسی کرد که پیگیری می کنیم.

تجارت ایران با ارمنستان 3 برابر 
می شود

وزیر صمت گفت: قطع��ا وقتی الحاق ایران 
به اوراس��یا کامل ش��ود روابط بین دو کشور 
بهتر و س��ریع تر رشد خواهد کرد.به گزارش 
صدا وسیما س��ید رضا فاطمی امین با اشاره 
به تعامالت گس��ترده بین ایران و ارمنستان 
در یک س��ال گذش��ته اظهار ک��رد: بنده و 
دیگ��ر وزرا و فعالی��ن اقتص��ادی ای��ران به 
ارمنس��تان س��فر کردیم که در این سفرها 
مالقات های زیادی شکل گرفت و تأثیرات 
زیادی در تعامالت اقتصادی بین دو کش��ور 
ایجاد شده اس��ت.فاطمی امین افزود: برای 
ما ایج��اد رواب��ط اقتصادی با کش��ورهای 
همس��ایه، به ویژه ارمنس��تان اهمیت بسیار 
باالی��ی دارد و امیدواری��م این رون��د رو به 
رشدی که در اقتصاد و تجارت بین دو کشور 
آغاز ش��ده ادامه پیدا کند و تقویت شود.وی 
گفت: کارهای بزرگی در حال انجام اس��ت 
که یکی از آن ها پیوس��تن ایران به اوراس��یا 
اس��ت و قطعاً وقتی الحاق ایران به اوراس��یا 
کامل شود روابط بین دو کشور خیلی بهتر و 
سریع تر رشد خواهد کرد.فاطمی امین گفت: 
موضوعات متنوعی از جمله راه اندازی مرکز 
تجاری ایران در ای��روان، ارائه خدمات فنی 
و مهندسی شرکت های ایرانی به ارمنستان، 
تهات��ر و نقل و انتقال پول از جمله اقداماتی 
اس��ت که انجام شده و پیش رفته و کارهای 
دیگری مثل تعرفه های حمل و نقلی هست 

که نیاز به پیگیری دارد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
میزان تعهدات صندوق بیمه به کشاورزان 
حدودا 5 هزار میلیارد تومان اس��ت و ما در 
این بخش و در برخی از اس��تان ها شاهد 
گزارش  هس��تیم.به  نابس��امانی  وضعیت 
بازار،محمدرضا پ��ور ابراهیمی اظهار کرد: 
یکی از موضوعاتی که طی چند هفته اخیر 
در کمیس��یون اقتصادی مورد بررسی قرار 
دادیم موضوع تعهدات دولت در زمینه باز 

پرداخت مرب��وط به حق بیمه محصوالت 
کش��اورزی بود که باید در این راستا اقدام 
می شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بیان کرد: متاسفانه ما برای اولین بار است 
که شاهد این وضعیت نامناسب در کشور 
هس��تیم این در حالی اس��ت که دولت ها 
در موضوعاتی اعم از گرما زدگی و س��رما 
زدگی و س��یل از طریق اعتبارات در قالب 
خسارت، که در بودجه در نظر گرفتیم باید 

به حل مش��کالت کشاورزان کمک کنند.
وی تاکید کرد: این بار ش��اهد این هستیم 
که ن��ه تنها در این قضی��ه اتفاقی مهمی 
رخ ن��داده که حت��ی در تعهدات آن، یعنی 
تعهدات بیم��ه ای، اتفاق خاصی رخ نداده 
و نگرانی زی��ادی در جامع��ه ایجاد کرده 
اس��ت. حتما این فرایند م��ی تواند اعتماد 
در جامع��ه س��لب کند.رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س تصریح کرد: همچنین 

میزان تعهدات صندوق بیمه به کشاورزان 
ما حدودا 5 هزار میلیارد تومان اس��ت و ما 
در ای��ن بخ��ش و در برخی از اس��تان ها 
ش��اهد وضعیت نابه س��امانی هستیم.این 
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد: س��رمازدگی در اس��تان های فارس 
،کرمان و یزد و بعضا در شمال غرب کشور 
مش��کالت زیادی را ایجاد کرد. همچنین 
س��یل در برخی از اس��تان ها چالش های 

زیادی را در بخش کش��اورزی ایجاد کرد.
پورابراهیمی بیان کرد: با پیگیری که انجام 
دادیم و با نشس��تی که با ریاست سازمان 
برنامه داریم قرار اس��ت به زودی تعهدات 
مبنی بر این بخش سریعتر پرداخت شود .

بدهی 5 هزار میلیاردی صندوق بیمه به کشاورزان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

خانه ها کم کم نوسازی می شود
رئیس بنیاد مسکن:

رئیس بنیاد مس��کن درباره این که وام ۲00 
میلیون تومانی س��اخت مس��کن روستایی 
کف��اف تکمی��ل واحدها را می ده��د گفت: 
م��ردم خانه های خ��ود را ب��ه مرحله ی گچ 
و خ��اك می رس��انند و زندگ��ی می کنند.به 
گزارش ایس��نا،اکبر نیکزاد اظه��ار کرد: در 

طرح نهضت ملی مس��کن که مسئولیت آن 
بر عهده بنیاد مس��کن ق��رار دارد ۱۳0 هزار 
واحد مس��کن ش��هری و ۱90 هزار مسکن 
روس��تایی در دست س��اخت است. در بحث 
مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲5 هزار نفر 
یک مقدار پرداخت تس��هیالت به دست انداز 

خ��ورده بود ک��ه با عنای��ت رییس جمهور و 
دولت محترم، موانع برداش��ته ش��ده است.

وی افزود: پرداخت وام ۲00 میلیون تومانی 
ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد 
به ص��ورت بازپرداخت ۲0 س��اله با س��فته 
زنجیره ای س��ه نفره برای شهرهای زیر ۲5 

هزار نفر و روس��تاها نهایی شده است.رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی تصریح کرد: در 
شهرها هم ۱0۳ هزار مسکن شهری داریم 
که حتی یک واحد متوقف نشده و پیشرفت 
آنها در ش��هرهای مختلف، متفاوت است و 
در ده��ه فجر تعداد قابل توجه��ی را افتتاح 

خواهیم کرد. نیکزاد تعداد تسهیالت تکلیفی 
ساخت مسکن روس��تایی در سال ۱40۱ را 
۲00 هزار واحد دانست و گفت: با همکاری 
خوب بانک ها به فوریت این تعداد وام جذب 
ساخت وساز خواهد ش��د. ظرفیت جذب در 

روستاها بسیار باالست.

سودجویی زیر سایه حمایت از تولید داخل
وقتی مسئوالن در برابر تخلفات سکوت می کنند؛

بررس��ی ها نشان می دهد برخی از شرکت های ایرانی با 
مجوز رسمی، کاالی تولیدی خود را بدون اخذ نمایندگی 
از برندهای تجاری خارجی، با لوگوی این ش��رکت های 
مطرح به فروش می رس��انند.به گزارش مهر، بررسی ها 
نش��ان می دهد کالهب��رداری عجیبی در ب��ازار برخی از 
کاالهای کش��ور در پوش��ش حمایت از تولید داخلی رخ 
می ده��د، موضوعی که برخی از مس��ئوالن دولتی از آن 
با خبرند اما در پاس��خ به رس��انه ها، رویه س��کوت را در 
پی��ش گرفته اند.رصد بازار لوازم خانگی، پوش��اك و تلفن 
همراه کش��ور بیانگر آن اس��ت که برخی از شرکت های 
داخلی، با وجود داشتن مجوز از وزارت صمت و نهادهای 
مربوط��ه، تولیدات خ��ود را با درج لوگوی ش��رکت های 
خارجی به ف��روش می رس��انند.به عنوان نمونه در برخی 
از فروش��گاه های اینترنتی، شاهد حضور تلویزیون سونی 
هس��تیم درصورتی که ام��کان واردات قانون��ی این برند 
تج��اری وجود ندارد، با مراجعه ب��ه توضیحات این کاال، 
پرده عجیبی از ماجرا نمایان می ش��ود. اس��تعالم شناسه 
اختصاصی این کاال در س��امانه جامع تجارت بیانگر آن 
است که تلویزیون س��ونی موجود در این فروشگاه تولید 
یک ش��رکت ایرانی است.مراجعه به تارنمای رسمی این 
ش��رکت نش��ان می دهد که نام تجاری س��ونی در سال 
۱۳88، این ش��رکت ایرانی را به عن��وان تنها تولیدکننده 
محصوالت خود معرفی کرده بود، البته شرکت فوق خود 
زیرمجموعه یک ش��رکت بازرگانی بوده که لوازم خانگی 
س��ونی و چند نام تجاری دیگ��ر را به ایران وارد می کند، 
ام��ا پس از خروج ایاالت متحده از برجام و در عین حال 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، دیگر واردات رسمی سونی 
در ایران مشاهده نشد.همچنین بررسی شرکت سونی نیز 
از تحت لیسانس بودن محصوالت تولیدی ایران حکایت 
ندارد، در واقع محصوالت تولید شرکت ایرانی، هیچ گونه 
ارتباطی با شرکت سونی ندارد.بررسی ها نشان می دهد 
در میان کشورهای خاورمیانه نام عراق، امارات، بحرین، 
سوریه، قطر و اردن مشاهده می شود و ایران در این بین 
جایگاهی ندارد، حال چرا مس��ئوالن این ش��رکت از نام 
تجاری سونی برای فروش محصوالت خود بهره می برند، 
س��وال بزرگی است که باید مس��ئوالن وزارت صمت و 

سازمان حمایت در این زمینه پاسخگو باشند؟

نوکی�ایایرانی،پدیدهایعجی�بدربازارتلفنهمراه ���
کشور!

در حوزه تلفن همراه نیز شاهد این تخلف بزرگ هستیم، 
رصد ب��ازار تلف��ن همراه بیانگر آن اس��ت ک��ه یکی از 
ش��رکت های داخلی، در سال های اخیر کارخانه ای جهت 
تولید تلفن همراه راه اندازی کرده اس��ت و حتی برخی از 
مقامات بلندپایه دولت نیز در این واحد تولیدی حضور پیدا 
کردند.این شرکت که در حال حاضر، تلفن همراه ساده یا 

همان فیچر فون 
Feature phone( ( تولید می کند، قطعات موردنظر 
تولید را به ش��کل رسمی وارد کشور می کند و در نهایت 
محص��ول نهایی را در واحد خود تولید می کند؛ اما تخلف 
بزرگ هنگامی رخ می دهد که به جای درج نام و نش��ان 
تجاری خود از برند نوکیا و یا دیگر ش��رکت های مطرح 
خارجی بهره می برد، درحالی که هیچ ارتباطی با ش��رکت 
نوکی��ا ندارد.اطالع��ات موجود در س��امانه جامع تجارت 
و س��امانه جامع گارانت��ی حکایت از تولی��د داخل بودن 
تلفن همراه داش��ته و حتی نام شرکت فوق نیز در این دو 
سامانه ثبت شده است.البته مسئوالن وزارت صمت قادر 

بودند مانع ارتکاب این تخلف ش��وند و از رجیستر شدن 
این کاالها جلوگیری کنند، اما در عمل رویه س��کوت را 
در پیش گرفته اند.اطالعات رسیده نشان می دهد که یک 
شرکت تولیدی در زمستان سال ۱400، در خواست خود 
مبنی بر مجوز مونت��اژ محصوالت تلفن همراه برندهای 
سامسونگ، نوکیا، شیائومی و اپل را بدون اخذ نمایندگی 
از کمپانی ه��ای اصلی در کارگروه تس��هیل و رفع موانع 
تولید ثبت کرده است.عجیب اینجاست که مدیران شرکت 
فوق حتی اعالم کرده اند که استعالم اصالت محصوالت 
مونتاژ ش��ده قابل رصد بوده و جوابیه ای مبنی بر ساخت 
تلفن همراه در چین، ویتنام و هند مش��اهده خواهد شد.با 
این روی��ه وزارت صمت و مدیران تمامی ش��رکت های 
داخل��ی می توانند محص��والت تولیدی خ��ود را با نام و 
نش��ان برندهای مطرح جهان تولید کنند، به عبارتی اخذ 
نمایندگی و اعتبار تولید اهمیت ندارد و فقط کس��ب سود 
مهم محس��وب می شود. در این شرایط، مصرف کننده ای 
که به س��بب اعتماد یا عالقه از نام تجاری خاصی بهره 
می برد، دیگر قادر به تشخیص اصالت کاالی فوق نبوده و 

در نهایت در بازار شاهد اجناس تقلبی مجوزدار هستیم.

س�کوتمعناداردرمقاب�لکالهبرداریش�رکتهای ���
داخلی

تاکنون تماس با مس��ئوالن مربوطه نتیجه مشخصی در 
برنداش��ته اس��ت؛ با وجود اینکه نام برخی از این افراد در 
ذیل نامه مجوز تولید شرکت فوق مشاهده می شود، اظهار 
بی اطالعی و عدم پاس��خگویی این افراد بسیار عجیب و 
قابل تأمل است!گفت وگو با تعزیرات حکومتی نیز حکایت 
از بی اطالعی مس��ئوالن دارد و مش��خص نیس��ت چرا 
س��ازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، نظارتی بر اجناس 

تولید داخل ندارند.
ف�روشکاالیایران�یبالوگ�ویبرنده�ایخارجی، ���

مصداقکالهبرداریاست
سید جواد حس��ینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��المی، فروش کاالی ایرانی با نشان 
ش��رکت های خارجی را مصداق بارز کالهبرداری عنوان 
کرد و گفت: با وجود اینکه گزارش مستندی در خصوص 
فروش کاالی ایرانی با برند خارجی برای مجلس ارسال 
نشده اس��ت، اما از گوشه و کنار اخباری در این زمینه به 
گوش می رس��د.وی ادام��ه داد: قاعدتاً این امر یک تقلب 
بزرگ اس��ت، چرا که مصرف کننده به دلیل اعتماد به هر 
برن��دی، آن کاال را خریداری می کند؛ ولی در عمل یک 
جنس دیگر دریافت می کند، در واقع شاهد کالهبرداری 
بزرگی هس��تیم که حجم درآم��دی باالیی نیز دارد.آنچه 
مش��خص است، ش��اهد کالهبرداری با مجوز رسمی در 
کش��ور هس��تیم، کالهی بزرگ که فقط جیب عده ای از 
افراد را پر خواهد کرد و مصرف کننده در آن اهمیتی ندارد. 
درصورتی که وزارت صم��ت و دولت به دنبال ممنوعیت 
واردات برخ��ی از کاالها به بهان��ه حمایت از تولید داخل 
هس��تند، باید ش��رکت های تولیدی داخلی از نام و نشان 
تج��اری خ��ود در ای��ن زمینه به��ره ببرند و ب��ا افزایش 
کیفیت و قیمت مناس��ب، مصرف کننده را مجاب نمایند 
تا محصوالت تولیدی آنها را خریداری نمایند.حتی رویه 
تولید کاالی داخلی و فروش آن با نام و نش��ان برندهای 
مط��رح جهان خالف قوانین حمای��ت از نام های تجاری 
داشته و چه بسا جرایم بین المللی برای ایران در پی داشته 
باشد، اما مهمترین موضوع اعتماد و احترام مشتریان است 

که در کشاکش این موضوع از بین می رود.

معاون ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور گفت: تا پایان امسال پروژه ریلی بستان آباد-تبریز 
به طول 44 کیلومتر و پروژه رشت-کاسپین به طول ۳۶ 
کیلومتر به بهره برداری می رسد.به گزارش فارس،عباس 
خطیبی با اش��اره افتتاح راه آه��ن زاهدان-خاش در روز 
گذشته، اظهار داشت: برای احداث و اتمام 490 کیلومتر 
باق��ی مانده از پ��روژه خط آهن زاه��دان - چابهار، ۳00 
میلیون یوروی دیگر مورد نیاز اس��ت.وی افزود: به طور 
طبیعی همه این مبلغ را امسال نیاز نداریم اما برای اتمام 
پ��روژه چابهار - زاهدان و اتمام آن تا پایان س��ال آینده 
نیازمند ۳00 میلیون یورو هستیم. معاون شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل  کشور، با اشاره به تالش 

ق��رارگاه خاتم االنبیا به عنوان پیمان��کار برای اتمام این 
پروژه، اظهارداش��ت: هدف ما این است که توسعه شرق 
کشور را با ساخت بزرگ ترین پروژه ریلی سرعت دهیم 
و به همین دلیل این پروژه مهم ریلی را در اولویت تامین 

اعتبار و ساخت قرار داده ایم. 
تاپایانامس�الخطآهنبستانآباد-تبریزورشت- ���

کاسپینافتتاحمیشود
وی ب��ا بیان اینکه تامین مالی چهار پروژه ریلی دیگر را 
در دستور کار داریم، گفت: بخشی از اعتبار مورد نیاز این 
چهار پروژه ۱4 آبان ماه تامین و ابالغ ش��د؛ هر چند که 
کل مبلغ مورد نیاز برای این پروژ ه ها را پوشش نمی دهد 
اما بخشی از منابعی است که باید برای این پروژه ها تامین 

شود.خطیبی تصریح کرد: قطع به یقین می گویم که تا 
پایان امس��ال پروژه ریلی بستان آباد - تبریز به طول 44 
کیلومتر و پروژه رش��ت- کاسپین به طول ۳۶ کیلومتر 

امسال به بهره برداری می رسد.
آمادهمیشود خطآهنمیانه-اردبیلبهار���1۴۰2

معاون ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل  
کشور ادامه داد: پروژه دیگر، راه آهن میانه اردبیل به طول 
۱75 کیلومتر است که بخش عمده آن ساخته شده است؛ 
با توجه به حمایت دولت و مس��ئوالن استاد از این پروژه 
تالش می کنیم تا پایان سال یا حداکثر اوایل سال آینده 
خط آهن میانه- اردبیل را برای بهره برداری آماده کنیم.

وی چهارمین پ��روژه در حال اتمام و اولویت دار حمل و 

نقلی ریلی را پروژه همدان - سنندج عنوان کرد و گفت: 
کار اجرایی زیادی انجام ش��ده است ولی منابع مورد نیاز 
متناظر تامین نشده است. خطیبی در پاسخ به این سوال 
که این پروژه چند درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: کار 
زیرسازی و ساخت ایستگاه به طور کامل انجام شده و ۱00 
کیلومتر از ۱54 کیلومتر خط مسیر عملیات باالست ریزی 
و ریل گذاری انجام شده و 54 کیلومتر علیات ریل گذاری 
و باالس��ت ریزی باقی مانده است.معاون شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: باتوجه به 
اینکه فصل سرما پیش رو است و عملیات عمرانی در این 
منطقه سخت می شود، به نظر می رسد این خط آهن اوایل 

سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

تکمیل خط آهن رشت-کاسپین تا پایان سال
معاون شرکت ساخت و توسعه اعالم کرد؛

صادرات ایران به عراق تا پایان امسال به 1۰ میلیارد دالر می رسد
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق:

دبیرکل اتاق مش��ترك ای��ران و عراق گفت: 
اگرچه ص��ادرات ایران به ع��راق در ماه های 
اخیر به لحاظ ارزش��ی با افت مواجه شده بود، 
اما پیش بینی می شود که این افت در ماه های 
آت��ی جبران ش��ود و صادرات به این کش��ور 
تا پایان س��ال ب��ه ۱0 میلیارد دالر برس��د. به 
گزارش فارس، جهانبخش سنجابی شیرازی 
درباره  آخرین وضعیت تج��ارت ایران و عراق 
اظهار کرد: در 7 ماهه ابتدای س��ال جاری در 
زمینه صادرات کاال به ع��راق به لحاظ وزنی 
ب��ه میزان قابل توجهی ب��ا افت مواجه بودیم. 
دبیرکل اتاق مش��ترك ایران و ع��راق افزود: 
در زمین��ه واردات از عراق نیز در س��ال جاری 

نسبت به سال گذش��ته با افت مواجه بوده ایم 
که علت آن اس��ت که سال گذشته نهاده ها و 
برخ��ی از اقالم ضروری از طریق منابع بانکی 
به واس��طه عراق وارد کش��ور شد و لذا با رشد 
700 درصدی در واردات با عراق مواجه شدیم 
اما این انتظار برای س��ال جاری وجود نداشت. 
وی گفت: واردات ما از عراق در س��ال گذشته 
با رش��د 700 درصدی به بیش از یک میلیارد 
دالر رسید بنابراین در مقایسه با سال گذشته 
بای��د در 7 ماهه ابتدای امس��ال میزان واردات 
ما از این کش��ور به بیش از 500 میلیون دالر 
می رس��ید در حالی که واردات ما از این کشور 
۱50 میلیون دالر بوده است.سنجابی شیرازی با 

اشاره به دو عامل اصلی در افت صادرات ایران 
به عراق گفت: امسال پروفرمای صادرات گاز 
در شهریور و مهر به گمرك اظهار نشد بنابراین 
با توجه به اینکه می��زان صادرات این کاال به 
صادرات غیرنفتی اضافه می شد و امسال این 
رقم در میزان صادرات لحاظ نشد در نتیجه با 
افت ص��ادرات به لحاظ ارزش به عراق مواجه 
ش��دیم، لذا  پیش بینی می ش��ود که با اضافه 
ش��دن میزان صادرات این بخش به صادرات 
در ماه های آینده وضعیت صادرات جبران شود. 
دبیرکل اتاق مشترك ایران و عراق بیان داشت: 
همچنین در زمینه صادرات به کردستان با افت 
مواجه بودیم که بخشی از این افت در صادرات 

به موانع تعرفه ای  و سیاست گذاری ها مربوط 
است که کردستان عراق در مورد صادرکنندگان 
ما ایجاد شده است. جهانبخش سنجابی اظهار 
داشت: در مجموع در خصوص تجارت با عراق 
نسبت به پیش بینی عقب تر هستیم اما خوشبین 
هم هستیم که بخشی از عقب ماندگی در نیمه 
دوم س��ال جبران شود. وی در رابطه با عوامل 
تاثیرگذار داخلی بر افت صادرات ایران به عراق 
اظهار داش��ت: محدودیت هایی برای صادرات 
محصوالت معدنی و فوالدی در کشور ایجاد 
ش��ده بود که خوشبختانه به علت ورود دیوان 
عدال��ت اداری، بخش��نامه های محدود کننده 
ملغی شد بنابراین یکی از دالیلی که پیش بینی 

می شود افت تجارت به عراق در نیمه دوم سال 
جبران شود لغو این قبیل محدودیت ها است. 
دبی��رکل اتاق ایران و عراق بیان با اش��اره به 
برخی دیگر از محدودیت های صادراتی گفت: 
به دلیل سیاس��ت تنظیم بازار و امنیت غذایی 
صادرات برخی از اقالم غذایی و حبوبات مانند 
لوبیا سفید و نخود ممنوع است در حالی که بازار 
هدف از کشش برخوردار است. وی اظهار کرد: 
مواد شیمیایی، فوالدی، کود های عالی و معدنی 
از اقالمی بود که صادرات این اقالم  به عراق 
شامل محدودیت و ممنوعیت  شده بود اما در 
حدود سه هفته پیش بخشی از ممنوعیت ها و 

محدودیت ها برداشته شد. 
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بانک و بيمه

 شهدا در عین مظلومیت
 در اوج اقتدار هستند

مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در مراس��م 
گرامیداش��ت طلبه بس��یجی ش��هید آرمان 
علی وردی گفت: شهدا در عین مظلومیت در 
اوج اقتدار هس��تند. وظیفه داریم پاسدار خون 
شهدا باشیم و منش آنها را الگوی زندگی خود 

قرار دهیم.
 س��یدضیاء ایمانی در مراس��م یادمان شهید 
واالمقام طلبه بسیجی آرمان علی وردی که با 
حضور مقامات لشکری و کشوری، مسئوالن 
نهادهای فرهنگی و حوزه های علمیه کشور، 
مدی��ران و کارکنان بانک ص��ادرات ایران و 
مردم ش��هیدپرور در مسجد نور تهران برگزار 
ش��د، با بیان این مطلب افزود: شهدا در عین 
مظلومیت در اوج اقتدار هستند. باید این اقتدار 
را پاس بداریم و قدردان ش��هدا باشیم. آنها با 
نثار خون خود سربلندی این کشور را رقم زده  
و تضمی��ن کرده اند. وظیفه داریم راه و هدف 
آنها را گرامی بداریم. باید منش ش��هدا را در 
زندگی الگو قرار دهیم و یاد آنها را همواره در 

اذهان و منش و مسلک خود حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: همه شهدا چه شهدای دفاع 
مقدس، مدافع حرم و امنیت کش��ور جایگاه 

ارزشمندی در بین مردم و مسئوالن دارند.
مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران تاکید کرد: 
مدافعی��ن امنیت مایه افتخار و اقتدار کش��ور 
هس��تند و امنیتی که در کش��ور وجود دارد، 
حاصل تالش و ایثارگری این عزیزان است. 
اعتقاد داریم که در سایه تالش ها و مجاهدت 
مدافعی��ن امنیت، از نعمت امنی��ت برخوردار 
هستیم. ما همواره قدردان ایثارگری های این 

عزیزان هستیم.
وی گفت: نقش و جایگاه مدافعان امنیت در 
بین مردم و مسئوالن نقش بی بدیل و اساسی 
است. با هوشیاری و جانفشانی و در پناه نقش 
بی نظیر آنها اس��ت که مردم احساس امنیت 

می کنند.

ظرفیت های بسیج برای توسعه صنعت 
بیمه 

با وجود پوش��ش های قابل توجه و نود و پنج 
درصدی همچنان بیمه درمان تکمیلی ایثارگران 
و خانواده های ایش��ان با جدیت از سوی نهاد 
ناظر صنعت بیمه دنبال خواهد شد. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرک��زی، مهندس مجید بهزادپ��ور در دیدار با 
فرمانده بسیج وزارتخانه ها و ادارات و همچنین 
بسیجیان نهاد ناظر صنعت بیمه ضمن اعالم 
ای��ن خبر افزود: بس��یج در تمامی عرصه های 
خدمات رسانی صنعت بیمه حضور موثر داشته 
که همراهی با کاروان بزرگ پیاده روی اربعین و 
رویدادهای نظیر آن از نمودهای عینی این هم 
افزایی به شمار می رود. رییس کل بیمه مرکزی 
در خصوص بیم��ه درمان تکمیلی ایثارگران و 
خانواده معزز ایشان اعالم که 95 این ریسک 
در بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران دارای 
پوشش اتکایی است و با تجمیع اطالعات بیمه 
ای می توان خدمات گسترده تری را به این قشر 
خدمتگزار ارائه ک��رد. وی با قدردانی از وظیفه 
شناسی بسیج در ادای تکالیف و ماموریت های 
قانون��ی در حوزه های گوناگون صنعت بیمه از 
آنان خواست تا با مشارکت در راه اندازی سامانه 
کشف تقلب و تخلف به حفظ حقوق بیمه گران 
و بیمه گذاران کمک کنند. رییس شورای عالی 
بیمه در همین راستا اظهار داشت: سامانه ثبت و 
اعالم تخلفات در صنعت بیمه در کنار اقداماتی 
نظیر تدوین سند پدافند غیرعامل بیمه می تواند 
در صیانت از منابع بیمه ای نقشی کلیدی را ایفا 
کند. در ادامه این نشست وحید تیموری فرمانده 
بس��یج وزارتخانه ها و ادارات با تقدیر از رئیس 
کل بیمه مرکزی آقای برای برپایی این نشست 
و اقدامات راهبردی در مسیر توسعه فعالیت های 
بس��یج، برای اجرای هر گونه برنامه اعالمی از 
سوی نهاد ناظر صنعت بیمه اعالم آمادگی کرد 
و افزود: رضایت مردم از ش��رکت های بیمه از 
زمان صدور تا پرداخت خس��ارت بسیار مهم و 
ضروری اس��ت و روند سالم و شفاف انجام این 
فرایند می تواند ع��الوه بر رضایت عمومی به 
افزایش ضریب نفوذ منتهی شود. وی ظرفیت 
بسیج در جذب و بکارگیری نیروهای بسیجی 
در تمامی س��طوح بیمه مرکزی را قابل توجه 
دانس��ت و نگاه رییس کل بیمه مرکزی را در 
این خصوص توس��عه گرایانه عن��وان کرد. در 
ادامه حمید رضا صادقیان کیا فرمانده بس��یج 
مرکز وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این 
نشست از جمله اقدامات این مرکز را برگزاری 
نشست های هیأت های اندیشه ورز در زمینه 
بانک،بیمه،مالی��ات و گم��رك و س��ایر موارد 
اقتصادی برش��مرد و افزود: برپایی میز خدمت 
توسط بسیج به منظور رسیدگی به مشکالت 
مردم در زمینه های مختلف اقتصادی از اقدامات 

موثر بسیج به شمار می رود.

اخبار

تنی چند از مس��ئوالن نه��اد ناظر صنعت 

بیم��ه با حض��ور در منزل یک��ی از فوت 
شدگان مراسم باش��کوه اربعین با خانواده 

ایشان مالقات و از آنان دلجویی کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی در این دیدار مجید 
مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام رئیس کل 

بیمه مرکزی، علی اکبر ترکاش��وند مدیر 
حراست بیمه مرکزی به همراه عبدالرسول 
عطایی، معاون اجرایی شرکت بیمه سامان 
با خانواده بیمه گ��ذار فقید دیدار و گفتگو 
کردند. بر اس��اس این گ��زارش بیمه گذار 
فوت شده دارای بیمه نامه عمر و حادثه، و 

تحت پوشش بیمه اربعین بوده که به دلیل 
س��انحه تصادف اتومبیل درجریان س��فر 
معنوی اربعین درکربالی معلی از دنیا رفته 
اس��ت. خانواده این بیمه گ��ذار نیز در این 
دیدار، با تشکر صمیمانه از خدمات به موقع 
ش��رکت بیمه به زائران اربعین حسینی، از 

پرداخت س��ریع غرام��ت قدردانی کردند. 
گفتنی است چک غرامت ۳ میلیارد ریالی 
این بیمه نامه پیش از این توس��ط شرکت 
بیمه به خانواده بیمه گذار ارایه شده بود و 
پرداخت خسارت به آسیب دیدگان اربعین 

ادامه دارد.

دلجویی از خانواده یکی از بیمه گذاران 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران: 

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران گفت: مجوز 
عرضه اوراق قرض الحس��نه از بان��ک مرکزی دریافت 
شده و با کمک سازمان بورس برای نخستین بار اوراق 

قرض الحسنه در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهرایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک اظهار کرد: در س��ال ۱۳99 سود بانک 
قرض الحسنه مهر ایران 740 میلیارد تومان بود که این 
رقم در س��ال ۱400 با رشد ۱40 درصدی به رقم ۱400 
میلیارد تومان رسید. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران اف��زود: همچنین در س��ال ۱400، منابع بانک از 
رقم 49هزار میلیارد تومان در س��ال ۱۳99 با رش��د 74 
درصدی در س��ال ۱400 به رقم 8۶ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. وی با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدایی ۱40۱ 
وام های پرداختی نیز رش��د داش��ته، گفت: در این مدت 
4۲۳هزار میلیارد ریال وام پرداخت ش��ده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، ۲04هزار میلیارد ریال رشد داشته 
اس��ت. سقف وام قرض الحسنه نیز از 50 میلیون تومان 
به ۲00 میلیون تومان افزایش یافته اس��ت. شمسی نژاد 
خاطرنش��ان س��اخت: در ۶ماهه نخس��ت امسال یک 
میلیون و ۳۲0هزار فقره وام پرداخت شده که نسبت به 
سال گذشته که یک میلیون و ۱00 هزار فقره بوده ۲0 
درصد رشد داشته است. مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با اشاره به وام تکلیفی پرداخت شده از سوی 
این بانک بیان کرد: طی نیمه نخست سال جاری برای 
ازدواج ۲4هزار و ۲00 میلیارد ریال وام پرداخت ش��د که 
نسبت به سال گذشته ۱۲هزار و ۱00 میلیارد ریال بوده 
رش��د ۱00 درصدی داشته است. وام کمیته امداد نیز با 

رش��د ۲00 درصدی از ۱700 میلی��ارد ریال به 5هزار و 
۲50 میلیارد ریال رس��یده است. همچنین پرداخت وام 
به بهزیستی با رشد 480 درصدی به رقم ۱950 میلیارد 
ریال رس��ید، ۶400 میلیارد ریال نیز ب��رای فرزندآوری 
پرداخت شده اس��ت. وی با اشاره به پرداخت وام بدون 
ضام��ن گفت: مصوب��ه ای که وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی صادر کرد، به بانک های قرض الحس��نه کمک 
ک��رد و اکنون طبق این مصوبه برخی از دس��تگاه ها و 
س��ازمان ها از طریق این بانک ها حقوق پرسنل خود را 
پرداخ��ت می کنند که این موضوع به پرداخت وام بدون 
ضامن کمک می کند. بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
س��ال جاری حدود ۱40هزار فق��ره وام بدون ضامن به 
ارزش ۳8هزار و 700 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

شمسی نژاد همچنین به فعال کردن سامانه اعتبارسنجی 
ضمان، س��فته الکترونیک و توثیق س��هام اشاره کرد و 
افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۳00 مورد توثیق سهام 
داشتیم. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره 
آخرین وضعیت افزایش سرمایه این بانک اظهار داشت: 
در اردیبهش��ت ماه ثبت ۱400 میلی��ارد ریالی افزایش 
س��رمایه صورت گرفت و س��رمایه بان��ک را از ۳400 
میلیارد به 5هزار میلیارد تومان از طریق سود و عملکرد 
مالی سال ۱400 افزایش دادیم. مجدداً از 5هزار میلیارد 
به ۱0هزار میلیارد تومان کمکی اس��ت که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در بودجه در نظر گرفته است. افزایش 
س��رمایه از طریق بانک های س��هامدار صورت خواهد 
گرفت و اقدامات آن انجام ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: 

سعی شده از طریق آورده غیرنقدی سهامداران افزایش 
سرمایه داده شود که می تواند در زمینه بهبود نسبت 40 
درصدی شعب استیجاری بانک مؤثر باشد. که محاسن 
خوبی دارد از جمله اینکه اموال مازاد بانک های سهامدار 
کاهش می یابد، نس��بت های مالی را بهبود می بخش��د، 
هزینه ه��ای عملیاتی را کاهش می دهد، عماًل ش��عب 
بانک ه��ا را خواهی��م گرفت و تجهیز و لجس��تیک آن 
راحت تر خواهد ش��د. همچنین اگر تا پایان سال بتوانیم 
افزایش س��رمایه ۱00 درصدی را اجرایی کنیم، نسبت 
کفایت س��رمایه بانک افزایش می یابد و هزینه اجاره را 
کاهش می دهد و نس��بت دارایی ها را بهبود می بخشد. 
شمسی نژاد درباره کفایت سرمایه این بانک نیز گفت: در 
حال حاضر نسبت کفایت مطلوب است. نسبت کفایت 
س��رمایه بانک تقریباً 9.5 درصد اس��ت که باالتر از حد 
مجاز 8 درصد قرار دارد. با افزایش س��رمایه در پیش رو 
نیز مجدداً نس��بت کفایت س��رمایه افزایش می یابد. در 
واقع به دلیل افزای��ش میزان وام های پرداختی، کفایت 
س��رمایه بانک کاهش یافته بود که با افزایش سرمایه 
مجدداً رشد می کند. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران خاطرنشان ساخت: تالش می کنیم تا پایان سال 
افزایش سرمایه انجام ش��ود، مکاتبات با بانک مرکزی 
صورت گرفته و نامه برای دریافت امالك به بانک های 
س��هامدار ارسال شده اس��ت. وی درباره معوقات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه 
س��االنه ۲ میلیون 800هزار فقره وام پرداخت می شود، 
معوقات را می توان پاشنه آشیل بانک عنوان کرد. با این 
حال کمترین میزان معوقات در شبکه بانکی مربوط به 

بانک قرض الحسنه مهر ایران است.

انتشار اوراق قرض الحسنه برای نخستین بار در بورس

 درخشش بانک پاسارگاد در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی  
بانک پاس��ارگاد در هفدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی در تمامی بخش های 
مشارکت خود )8 بخش( موفق به کسب رتبه 
برتر شد و جایزه دیپلم افتخار سطح ملی را به 

خود اختصاص داد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، 
در »هفدهمی��ن جش��نواره ملی انتش��ارات 
روابط عموم��ی« که در تاری��خ ۱8آبان۱40۱ 
به همت انجمن متخصصان روابط عمومی در 

محل سالن همایش های بین المللی شهدای 
محیط زیست برگزار شد، روابط عمومی بانک 
پاسارگاد در هر 8 حوزه مشارکت خود شامل: 
کمیک استریپ، ویژه نامه، تبلیغات مکتوب، 
تی��زر، کتاب، مستندس��ازی، اینفوگرافیک و 
رس��انه های اجتماعی موفق به کس��ب رتبه 
برتر شد. همچنین با توجه به موفقیت بانک 
پاسارگاد در 8 بخش، “دیپلم افتخار ” نیز به 
راحله ش��هرابی مدیر ام��ور راهبری و روابط 

عمومی این بانک تعلق گرفت. گفتنی است 
انجمن متخصص��ان روابط عمومی با هدف 
سنجش ش��رایط و بسترهای ارتقای کمی و 
کیفی فعالیت های انتش��اراتی و ایجاد محیط 
علمی و آموزشی برای مدیران و کارشناسان 
روابط عموم��ی، برگ��زاری “جش��نواره ملی 
انتش��ارات روابط عمومی” را در دس��تور کار 
خود قرار داده اس��ت. این جشنواره قصد دارد 
دست اندرکاران حوزه روابط عمومی و ارتباطات 

را با اصول، گونه های جدید نشر و همچنین 
استانداردهای چاپ بیشتر آشنا کرده و ضمن 
ارائه و معرفی آثار ش��اخص و الگوهای برتر، 
زمینه را برای کمک به توسعه و ارتقای سطح 
توانمندی ها و مهارت های موردنیاز مدیران و 
کارشناس��ان این حوزه و روزآمدسازی دانش 
تخصصی آن ها فراهم سازد. هفدهمین دوره 
از جشنواره ملی انتش��ارات روابط عمومی در 
۱۱ بخش ادبیات )مستندس��ازی و داس��تان 

سرایی(، برنامه انتش��اراتی، انتشارات اصلی 
)چاپ��ی و الکترونیکی(، هنرهای تجس��می 
بص��ری، رس��انه های دیداری و ش��نیداری، 
رس��انه های دیجیتال��ی، تبلیغ��ات مکتوب، 
تحلی��ل محتوا، کارش��ناس برتر انتش��ارات 
روابط عمومی، بخش نحوه ارائه آثار و بخش 
ویژه در س��ه حوزه ملی، تهران و اس��تانی با 
حضور روابط عمومی  های کشوردر بخش های 

دولتی و خصوصی برگزار شد.

آگه��ی تحديد حدود اختصاصی نظر به اينکه عملي��ات تحديد حدود پالک 5786 واقع در 
بخش يک بهبهان به عمل نيامده و برابر سند رسمی / قولنامه عادی يک قسمت مفروزی 
به ناهيد نوروزيان فرزند اردشير انتقال داده شده که به استناد ماده 13 قانون تعيين 
تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آيين نامه مذکور تحديد حدود اختصاصی 
شش��دانگ يکباب ساختمان به مس��احت 138/78 متر مربع در قسمتی از پالک فوق در 
تاري��خ 1401/09/13 راس س��اعت 8 صبح به عمل خواهد آمد ل��ذا از مالکين مجاور و 
متقاضی دعوت می ش��ود تا در وقت مقرر در محل حضور بهمرسانند. عدم حضور مالکين 
مج��اور مانع از عمليات تحديد حدود نخواهد ش��د اعتراض معترضي��ن بر حدود و حقوق 
ارتفاقی پس از تنظيم صورتمجلس تحديدی می بايس��ت توس��ط معترضين ظرف يک ماه 
از تاري��خ تس��ليم به واحد ثبتی با تقديم دادخواس��ت به مراج��ع ذيصالح قضايی صورت 

پذيرد.
م / الف 8/239 احمدی سرپرست ثبت بهبهان

تاريخ انتشار: 1401/08/21

اگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
قائم ش��هر نظر به دس��تور مواد 1 و 2 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مصوب1390/9/20 ،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��يدگی و تصرفات مالکانه و بال 
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد 
امالک متقاضيان واقع در قريه آبندانس��ر    پالک 48 اصلی  بخش 16 4795 فرعی بنام 
آقای فاطمه کشوری قاديکالئی  نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا 
ش��ده است  به مس��احت  100/50 متر مربع خريداری مع الواس��طه از خانم کشور روح 
اله��ی مالک رس��می . .لذا به موج��ب ماده 3 قانون تعيين تکلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی اکثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
معت��رض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که 
در اي��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که 
اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقديم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند 
مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس��ت. بديهی اس��ت برابر ماده 13 آئين نامه 
مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نش��ده، واحد ثبتی با 
رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و 
تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت 
و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نمايد م الف 1398610
تاريخ انتشارنوبت اول : 1401/8/7

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/8/21
يونس قصابی اداره ثبت اسنادوامالک قائمشهر

آگه��ی موض��وع ماده 3 و م��اده 13 آئين نامه قان��ون تعيين تکليف وضعي��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد او 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب1390/09/20 امالک متقاضيان��ی که درهيات 
موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه 
و بالمع��ارض آن��ان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش��رح ذيل آگهی می 
گردد امالک متقاضيان واقع در بخش س��ه  ثبت آمل – دهس��تان دش��ت س��ر 11- اصلی 
قريه گالش��کال 174فرعی   اقای علی اصغر خوش نيت رودمعجن     در شش��دانگ يک قطعه 
زمين با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 572/35 متر مربع خريداری شده 
بالواس��طه عاليه کتابی  ومع الواس��طه از ورثه محمدرضا اي��زدی ومعصومه ايزدی  د.لذا به 
موجب ماده 3- قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
و م��اده 13 – آيي��ن نامه مربوطه اين آگهی در دو نوب��ت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
محلی و کثير االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاهارای هيات الصاق تا در صورتيکه 
اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی 
در روستاها از طريق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکيت می نمايد و 
صدور س��ند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس��ت . بديهی است برابر ماده 13 
آئين نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده ، واحد 
ثبت��ی ب��ا رای هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوی تحديد ح��دود ، مراتب را در اولين آگهی 
نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان 
ثب��ت و فاقد س��ابقه تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد ح��دود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نمايد .م الف 1406744
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/8/21 تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/9/5

حسن صالحی  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابررای شماره 9442تاريخ 1401/7/25 هيات  قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد 
ثبت��ی ح��وزه ثبت  ملک بهش��هر تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خان��م ماريار دهبندی     
فرزند محمد علی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين  مزروعی با بنای احداثی به مساحت 
86256/62 مترمربع قس��متی از پالک 1اصلی به ش��ماره کالس��ه 1401/309    واقع در 
راضی حس��ين آباد  بخش 18بهش��هر محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوب��ت ب��ه فاصله14 آگهی ميش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند. ميتواند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
م��اه اعتراض خودرا به اين اداره تس��ليم وپس از اخذ رس��يد ظرف م��دت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت 
انقضا م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد ش��د. 
م ال��ف 1407774 تاربي��خ انتش��ار نوب��ت اول 1401/8/21 تاريخ انتش��ار نوبت دوم : 

1401/9/5

رئيس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر- محمد مهدی قليان
اگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می حوزه ثبتی قائم شهر نظر به دستور مواد 1 و 2 قانون 
تعيي��ن تکليف وضعيت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب1390/9/20 ،ام��الک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده 
يک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسيدگی و 
تصرف��ات مالکانه و بال معارض آنان مح��رز و رای الزم صادر گرديده 
جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد امالک متقاضيان واقع 
در قري��ه چمازکت��ی     پ��الک 59 اصل��ی  بخ��ش 16 12379 فرعی 
بنام آقای مريم پاداش��ی   نسبت به سه دانگ  ششدانگ يک قطعه 
زمين که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت که ده س��ير آن عرصه وقف 
می باش��د   به مس��احت  216/01 متر مربع خريداری مع الواسطه 
از اقای رمضانعلی آهنگری  مالک رس��می . 12379 فرعی بنام آقای 
مصطفی آهنگری    نس��بت به س��ه دانگ  ششدانگ يک قطعه زمين 
که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت ک��ه ده س��ير آن عرصه وقف می 
باشد   به مساحت  216/01 متر مربع خريداری مع الواسطه از اقای 

رمضانعلی آهنگری  مالک رسمی
.ل��ذا به موجب ماده 3 قان��ون تعيين تکليف وضعي��ت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين 
آگه��ی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طريق اي��ن روزنامه محلی 
اکثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��ليم و رس��يد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحويل دهد که در اي��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد با معترض گواهی تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکيت می نمايد و 
صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهی 
است برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قب��ال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هيات پس 
از تنظي��م اظهارنام��ه حاوی تحديد حدود، مرات��ب را در اولين آگهی 
نوبت��ی و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نس��بت به امالک در جريان ثبت و فاقد س��ابقه تحديد حدود، واحد 
ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد م 

الف 1408327
تاريخ انتشارنوبت اول : 1401/8/21

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/9/5
يونس قصابی اداره ثبت اسنادوامالک قائمشهر



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

آیا آمریکایی ها به دنبال سناریوپردازی جدید در پرونده سیاسی لبنان هستند؟
اظهارات یک مقام وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال فروپاش��ی لبنان و لزوم تش��دید فش��ارهای واشنگتن 
در پرونده انتخاب رئیس جمهور این کش��ور س��واالتی درباره آماده سازی یک س��ناریو تازه برای لبنانی ها به 
وجود آورده اس��ت. عدم توانایی مدیریت پرونده سیاس��ی در لبنان تازگی ندارد و این کش��ور در سایه ساختار 
سیاسی فرقه ای و وابسته خود در دوره های متوالی با بحران های سیاسی متعدد دست و پنجه نرم کرده است. 
البته این وضعیت ویژه اغلب کش��ورهایی با س��اختار مشابه لبنان است که به راحتی زمینه را برای مداخالت 
خارجی فراهم می س��ازد. نمونه دیگر در این زمینه عراق اس��ت که به تازگی بعد از گذشت بیش از یک سال 
از بن بس��ت سیاس��ی آن توانست تشکیل دولت دهد. اما در لبنان بعد از انتخابات پارلمانی در ماه مه گذشته و 
درحالی که زمان زیادی از تشکیل دولت قبلی به ریاست »نجیب میقاتی« )که نخست وزیر مکلف به تشکیل 
دولت جدید نیز هست( نمی گذشت، مجدداً وضعیت بن بست سیاسی حاکم شد و در شرایطی که اقدام جدی 
برای تش��کیل کابینه جدید انجام نش��ده، هفته قبل دوره ریاست جمهوری »میشل عون« نیز به پایان رسید. 
به این ترتیب لبنانی ها برای نخستین بار در وضعیتی قرار گرفته اند که نه یک دولت رسمی دارند و نه رئیس 
جمهوری که کشور را اداره کند. با وجود اینکه عمده علت بحران های سیاسی مختلف لبنان به موانع داخلی 
و ساختار فرقه ای این کشور برمی گردد، باب مداخالت خارجی در سایه همین وضعیت همواره باز بوده و حتی 
در بسیاری از موارد طرف های ذی نفع خارجی تأثیر زیادی بر تصمیم سیاستمداران لبنانی و تعیین سرنوشت 
سیاس��ی این کش��ور دارند. متأسفانه از ۳0 س��ال قبل تاکنون دولت هایی که در لبنان روی کار آمده اند هرگز 
نتوانس��تند به دور از مداخالت خارجی کش��ور خودشان را اداره کنند. در این میان عربستان و آمریکا ۲ بازیگر 
اصلی خارجی در عرصه لبنان محسوب می شوند که حتی اگر خواسته های خود را به طور کامل محقق نسازند، 
موجب طوالنی تر ش��دن بحران سیاس��ی این کشور می گردند. در همین راستا و در شرایطی که لبنان در یک 
بن بست سیاسی پیچیده قرار دارد و نه چشم انداز روشنی برای تشکیل دولت دیده می شود و نه انتخاب رئیس 
جمهور جدید، به نظر می رس��د که آمریکایی ها به طور غیر مس��تقیم سناریوی جدیدی برای پیچیده تر کردن 
اوضاع سیاسی لبنان ترسیم کرده اند که جدیداً از زبان »باربرا لئو« معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه 
بیان شد. اخیراً رسانه های لبنانی نیز سیگنال هایی درباره تشدید تحرکات آمریکا در امور سیاسی لبنان به ویژه 
مسئله انتخاب رئیس جمهور ارائه داده اند که نشان می دهد ایاالت متحده در کنار عربستان به طور جدی قصد 
ورود به پرونده ریاس��ت جمهوری لبنان را دارد. به این منظور روزنامه االخبار طی یادداش��تی درباره مداخالت 
واشنگتن در پرونده سیاسی لبنان، به اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه اشاره کرد که جمعه 
گذشته در نشستی که توسط مرکز »ویلسون« درباره سیاست های آمریکا در لبنان برگزار شده و مدیریت آن 
بر عهده »دیوید هیل« سفیر وقت آمریکا در لبنان بود اعالم کرد، من چندین سناریو برای لبنان پیش بینی 
می کنم که بدترین آنها سناریو فروپاشی است؛ به طوری که ممکن است نیروهای امنیتی و ارتش کنترل خود 
را بر اوضاع از دس��ت بدهند و یک فرار دس��ته جمعی از لبنان اتفاق بیفتد. به طور کلی سناریوهای ترسناکی 
برای لبنان وجود دارد و من تصور می کنم که نمایندگان پارلمان لبنان چمدان های خود را برداشته و به اروپا 
فرار کنند. وی درباره پرونده انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان اظهار داشت، وظیفه دیپلمات های خارجی این 
نیست که به پارلمان لبنان بروند و نمایندگان را برای انتخاب رئیس جمهور تحت فشار قرار دهند اما من فکر 
می کنم قبل از اینکه مردم لبنان اقدام به تحت فش��ار قرار دادن نمایندگان کنند اوضاع این کشور بدتر شود. 
بنابراین ما به رهبران سیاسی فشار می آوریم تا وظایف خود را انجام دهند اما هیچ چیز به اندازه فشار مردمی 
مؤثر نیست. این مقام آمریکایی در ادامه با اشاره تلویحی به سناریو کشورش جهت تحریک اوضاع لبنان اعالم 
کرد، ش��واهدی وجود دارد که نشان می دهد فروپاشی اوضاع لبنان به نحوی این امکان را فراهم می کند که 
این کشور از خاکستر خود بازسازی شود و از دست حزب اهلل نجات پیدا کند! اما مردم لبنان و همسایگانش از 
جمله اردن و اسرائیل )فلسطین اشغالی( و سوریه بیشترین بار این فروپاشی را به دوش خواهند کشید. بنابراین 
ما به منظور جلوگیری از وقوع این سناریو باید حاکمان لبنان را تحت فشار قرار دهیم. وی در ادامه به تکرار 
ادعاهای معمول کشورش علیه حزب اهلل پرداخته و مدعی شد »حزب اهلل تهدیدی بزرگ برای ما و همسایگان 
و خود لبنانی هاس��ت. ما به تحریم و محاصره شبکه های حزب اهلل در منطقه و مکان های دیگر ادامه خواهیم 
داد«. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه همچنین اظهار داش��ت، لبنان نیاز فوری به انتخاب رئیس 
جمهور و معرفی نخس��ت وزیر دارد تا دولتی با اختیارات کامل تش��کیل دهد و به این ترتیب روی تصمیمات 
مهمی چون تصویب وام های صندوق بین المللی پول کار کند. آمریکا نیز آماده همکاری با دولت لبنان است 
اما باید دولتی با قدرت کامل برای انجام وظایف خود تشکیل شود. عربستان و آمریکا وجوه مشترکی در رابطه 
با وضعیت لبنان دارند؛ البته روابط ما با ریاض دچار تنش هایی شد اما همچنان دارای مشترکات راهبردی به 

ویژه در کشورهای حساسی چون لبنان و یمن هستیم. 

شناسایی سلول هایی که راه رفتن افراد 
معلول را ممکن می کند

محققان گروهی از سلول های عصبی را شناسایی 
ک��رده اند که به اف��راد دچار فلجی کمک می کند 
دوباره بایس��تند و راه بروند. به گزارش اسوسیشن، 
 Vsx۲ این س��لول های عصبی یا ن��ورون های
ن��ام دارند و در س��اقه مغ��ز و نخاغ وج��ود دارند. 
محققان متوجه ش��دند آنها نقشی مهم در احیای 
موتورعملکرده��ا پ��س از جراحت نخاع��ی دارند. 
محققان سوئیس��ی این یافت��ه را در ژورنال نیچر 
به عنوان یک دس��تاورد معرفی کرده اند. جوردن 
اسکویر مولف ارشد پژوهش است که روی درمان 
ه��ای احیا کنن��ده در »نورواس��تور« )مرکزی که 
محققان سوئیسی برای توسعه درمان های جراحی 
عصبی جدید تاس��یس کرده ان��د( کار می کند، در 
این باره می گوید: چنی��ن فرایندی زمینه را برای 
درمان ه��ای هدفمندتر بیماران معلول فراهم می 
کن��د. اکنون می توانیم با هدف گرفتن این نورون 
ها نخاع را احیا کنیم. محققان به عنوان بخشی از 
یک آزمایش بالینی 9 شرکت کننده دچار معلولیت 
ش��دید یا کاماًل معلول به دلیل جراحت نخاعی را 
انتخاب کردند. بیماران هرکدام درمان EES را به 
عنوان یک درمان آزمایش��ی دریافت کردند که به 
آنها کمک می کند دوب��اره حرکت کنند و کنترل 
بدن خ��ود را دوباره بازیابند. درمان EES ش��امل 
کاش��ت یک دستگاه کوچک روی پوشش محافظ 
نخاع است. محققان متوجه شدند توانایی راه رفتن 

بیماران حین درمان ارتقا یافت یا دوباره احیا شد.

يازدهمين سالگرد شهادت سردار حسن طهرانی مقدم عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم َو انُْشْر َعلَْیَنا َرْحَمَتَک 
بَِغْیثَِک الُْمْغِدِق؛ و رحمتت را به باران ُپر آب 
و فراوان بر ما گس��ترش بخش؛ در خواست 

گسترش باران از رحمت خداوند همواره مورد 
طلب بوده است چنانچه در نهج البالغه دعای 
طلب باران امیرالمومنین در خطبه نیز آمده: 
َحاِب الُْمْنَبِعِق و در  َو انُْشْر َعلَْیَنا َرْحَمَتَک بِالسَّ

مواردی انتش��ار چند چیز در دعاها از خداوند 
خواسته ش��ده اس��ت از جمله: الف: خزائن 
علوم. َوانُْشْر َعلَْینا َخزائَِن ُعُلوِمَک، )بخشی از 
دعای مطالعه( ب: رحمت خدا َو انُْش��ْر َعلَيَّ 

ِمْن َرْحَمتَِک )تعقیبات مشترکه نماز( رحمت 
خدا در آس��تین باران پر آب طلب شده است 
یعنی آسمان و ابر ور باران از مصادیق رحمت 

حضرت حق است.
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رئیس جمهور آذربایجان طی یک هفته گذشته دوباره به شکلی کم سابقه اقدام به اظهار 
نظر علیه ایران و حتی دخالت در امور داخلی کشورمان کرده است. جمهوری اسالمی 
ایران طی ۳ دهه گذش��ته تالش کرده تا روابط متوازنی با همسایگان خود داشته باشد 
و جز در مورد کشورهایی که میزبان گروههای تروریستی علیه کشورمان بوده اند، از در 
دوس��تی و همکاری وارد روابط ش��ده است. درباره کشورهای میزبان تروریستها نیز در 
صورت تغییر سیاست از سوی آنها و در پیش گرفتن حسن همجواری، شاهد روابط رو به 
توسعه بوده ایم. در برخی موارد کشورهای همسایه دست به اقدامات تخریبی و موذیانه 
علیه ایران زده اند که نمونه آن را می توان عربس��تان س��عودی را مورد اشاره قرار داد 
که به دلیل ماهیت حکومتی آن و نیز رقابتهای ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی که تبدیل به 
روابط خصمانه شده، در بیشتر موارد شاهد درگیری های لفظی و حتی جنگهای نیابتی 
بوده اس��ت. اما در برخی موارد، حاکمانی در کشورهای همسایه بر سر کار بوده اند که 
در دوره حکومتش��ان تالش کرده اند به ایران اس��المی آسیب بزنند اما وقتی خودشان 
از مسند قدرت به زیر کشیده شدند، روابط دو کشور به روابطی خوب و گسترده تبدیل 
شده است که نمونه آن کشور عراق است. جمهوری آذربایجان یکی از این کشورهایی 
است که هر از چندی دست به اقداماتی علیه کشورمان زده و طی دو دهه گذشته تالش 
کرده تا با بازی در زمین غرب و رژیم صهیونیستی امتیازاتی را از این مسیر کسب کند 
که البته روابط اقتصادی خوب با آنها یکی از امتیازات داده شده از سوی غرب به باکو 
بوده است. این موضوع سبب شده تا شاهد رفتارهای سینوسی باکو در قبال جمهوری 
اسالمی باش��یم که البته در مسیر سیاستهای غرب علیه کشورمان دنبال می شود. در 
همین راس��تا به دلیل اعتراضات دو ماه اخیر در ایران که کش��ورهای غربی به اقدامات 
ض��د ایرانی روی آورده اند، باکو نیز تالش کرده در این پازل بازی کند. اواس��ط هفته 
جاری بود که الهام علی اف در مراس��م س��الگرد آزاد سازی شوشا در بین نظامیان این 
کشور برگزار شد، با بیان اینکه ما اینجا قدرت اصلی را داریم. ارتش ما قهرمانی، حرفه 
ای و فداکاری نشان داده است، در لفاظی علیه ایران گفت: اگر الزم باشد دوباره نشان 
می دهیم، به خواسته خود می رسیم، همه این را می دانند و کسانی که در مرز ما برای 
حمایت از ارمنستان رزمایش نظامی برگزار می کنند نیز باید این را بدانند. هیچ کس نمی 
تواند ما را بترساند. بدنبال این اظهارات و تداوم برنامه های ضد ایرانی رسانه های این 
کشور که همگی تحت حاکمیت دولت هستند، تهران اقدام به احضار سفیر آذربایجان 
کرده و دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه مراتب نارضایتی و اعتراض 

ش��دید جمهوری اسالمی ایران نسبت به اظهارات غیردوستانه مقامات عالی جمهوری 
آذربایجان و سیاه نمایی رسانه های این کشور را به سفیر آذربایجان ابالغ کرد و افزود، 
انتظار داریم هرچه سریعتر به این روند پایان داده شده و اقدامات الزم برای جلوگیری از 
تکرار آن به عمل آید. تصور بر این بود که با این اقدام، باکو کمی به خود آمده و دست 
از اقدامات و اظهارات ضد ایرانی بردارد اما ش��ب گذش��ته علی اف در نشست سازمان 
کشورهای ترك اظهارات جدیدی علیه کشورمان مطرح کرده و گفت: من معتقدم زمان 
آن فرا رسیده است که در چارچوب سازمان، مسائلی مانند جلوگیری از همسان سازی 
و حفظ حقوق، امنیت و هویت ملی هموطنان خود را که در خارج از کش��ورهای عضو 
سازمان ترك ها زندگی می کنند، همیشه در نظر داشته باشیم. نسل جوان جهان ترك 
باید فرصت تحصیل به زبان مادری خود را در کش��ورهای محل س��کونت خود داشته 
باشند. متأسفانه اکثریت 40 میلیون آذربایجانی ساکن خارج از آذربایجان از این فرصت 
ها محروم هس��تند. آموزش هموطنان خارج از کش��ورهای ترك ب��ه زبان مادری باید 
همواره در دستور کار سازمان باشد. باید در این راستا اقدامات الزم صورت گیرد. دولت 
آذربایجان توجه ویژه ای به حمایت از حقوق، آزادی ها و امنیت آذربایجانی های مقیم 
خارج از کشور دارد. ما به تالش خود ادامه خواهیم داد تا هموطنان ما که به سرنوشت 
تلخ از کشور آذربایجان جدا شده اند، زبان و سنت و فرهنگ ما را حفظ کنند و به اندیشه 
آذربایجانی گری وفادار بمانند و هرگز با س��رزمین تاریخی خود قطع رابطه نکنند. این 
اظهارات را می توان یک گام بیش��تر در لفاظی علیه ایران دانست زیرا اینبار به دخالت 
در امور داخلی کشورمان اقدام ورزیده است. جدای از واکنش دستگاههای مسئول که 
باید به آن پاسخ دهند و اقدامی که وزارت خارجه در این راستا باید داشته باشد؛ به نظر 
می رسد که این دست اظهارات ضد ایرانی علی اف طی یک هفته گذشته را می توان 
به چند مورد در دو ماه گذش��ته مرتبط دانس��ت:۱- اغتشاشات در ایران که طی دو ماه 
گذشته با حمایت همه جانبه غرب و برخی کشورهای منطقه دنبال شده و تالش کردند 
تا رنگ مسلحانه و آشوب به آن بدهند و پروژه سوریه سازی کشورمان را دنبال کنند که 
ناکام ماندند. در این اغتشاشات، غرب به کشورهای مختلف وظایف مختلفی را محول 
کرده که یکی مانند عربس��تان، از رسانه خود با نام »ایران اینترنشنال« استفاده کرد و 
منطقه ای مانند اقلیم کردس��تان عراق نیز محل تزریق تسلیحات به داخل کشورمان 
ب��ود. الهام علی اف نیز برای جا نماندن از قافله در این مس��یر، اظهارات ضد ایرانی به 
زبان آورده و در رس��انه هایش هم موضوع منطقه مجعول آذربایجان جنوبی را مطرح 

می کند. ۲- دستگیری اعضای تروریستی باند تروریستهای حرم شاهچراغ که عنوان 
شده تروریست دوم از جمهوری آذربایجان وارد ایران شده و برخی هماهنگی ها نیز از 
باکو صورت گرفته است. این موضوع برای باکو گران آمده و در مرحله اول سعی کرد 
با انتش��ار خبری مبنی بر دستگیری یک گروه مس��لح تروریستی که به ادعای آنها در 
ایران و س��وریه آموزش دیده و به دنبال ناامنی در جمهوری آذربایجان بودند، پاسخی 
ب��ه بیانیه ای��ران بدهند و در مرحله دوم نیز اظهارات ضد ایرانی علی اف تکمیل کننده 
ماجرا باش��د.۳- سفر پاشینیان به ایران و ارائه گزارشی از آنچه درباره قفقاز می گذرد و 
تاکید وی بر نقش مهم و موثر ایران در مس��ائل قفقاز که به مذاق باکو خوش نیامده 
است.4- برگزاری رزمایش اقتدار از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی که برای اولین 
بار در آن، عبور از رودخانه ارس نیز تمرین ش��د که پیامی واضح و روش��ن برای دولت 
آذربایجان داشت. باکو نیز متقاباًل با برگزاری یک رزمایش در نزدیکی ارس تالش کرد 
تا پاسخی به ایران بدهد اما این اقدام بازتاب چندانی پیدا نکرد.5- موضع صریح ایران 
در خصوص مقابله با تغییرات ژئوپلتیکی در مرزهای شمالی کشورمان که در باالترین 
س��طح جمهوری اسالمی یعنی رهبری معظم انقالب اسالمی به آن پرداخته شده و از 
سوی مقامات سیاسی و نظامی کشورمان نیز دنبال شده است. موارد ذکر شده در باال 
را می توان بخش��ی از دالیل لفاظی های اخیر علی اف علیه ایران دانس��ت که البته با 
توجه به جریان داش��تن برخی از آنها، انتظار می رود که ادامه داشته باشد، با این وجود 
نهادهای زیربط از جمله وزارت امور خارجه کش��ورمان باید پاس��خی صریح و روشن و 
البته قاطع تر نسبت به این اظهارات رئیس جمهور آذربایجان داشته باشند تا شاهد تکرار 

این دست اظهارات نباشیم.

چرایی لفاظی های اخیر علی اف علیه ایران
۱00 ه��زار کارمند بخش دولتی انگلی��س تصمیم گرفتند به دلیل اختالفات درباره 
حقوق و مس��تمری بازنشس��تگی به اعتصاب بپردازند. ۱00 هزار کارمند دولتی در 
انگلیس به دلیل اختالفات درباره حقوق و مس��تمری بازنشستگی و شرایط کاری، 
تصمی��م به اعتصاب و توقف فعالیت گرفتند. بر اس��اس گزارش ها، روز پنجش��نبه 
ح��دود ۱00 هزار کارمند از اتحادیه کارمندان بخش های عمومی و تجاری تصمیم 
ب��ه اجرای اعتص��اب کردند. این اتحادیه از دولت درخواس��ت کرده تا حقوق ها ۱0 
درصد افزایش یافته و مستمری منطقی ترین برای بازنشستگان در نظر گرفته شود. 
این اتحادیه همچنین خواستار امنیت شغلی بیشتری شده است. این اتحادیه اعالم 
کرد در صورتی که پیش��نهاد ریشه ای برای خواسته هایش ارائه نشود این اعتصاب 
ت��ا تاریخ ۱8 نوامبر )۲7 ابان( ادامه خواهد یافت. اتحادیه کارمندان بخش عمومی 
و تجاری شش��مین اتحادیه بزرگ در انگلیس به شمار می آید که شامل کارمندان 
دولتی به اضافه بازنشس��تگان بخش خصوصی که توسط دولت بازنشسته شده اند، 

می شود.

بیانیه ضد ایرانی تروئیکای اروپا
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که دو کشور از آنها یعنی انگلیس و فرانسه 
دارای زرادخانه اتمی هس��تند روز جمعه در بیانیه ای مدعی همکاری ناکافی ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند. سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان روز 
جمعه در بیانیه ای به ابراز نگرانی از برنامه هسته ای ایران پرداختند. تروئیکای اروپا 
در این بیانیه اظهار داش��تند: »از هم��کاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نگران هس��تیم«. در این بیانیه آمده است: »فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
در خاورمیانه و منطقه را محکوم کرده و به مقابله با آن پایبند هس��تیم«. این س��ه 
کشور اروپایی که دو کشور از آنها یعنی انگلیس و فرانسه خود دارای تسلیحات اتمی 
هستند در این بیانیه عنوان کردند: »بر تضمین عدم دستیابی ایران به تسلیحات اتمی 
تاکید داریم«. »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 
در ادامه ادعاهای خود علیه جمهوری اس��المی ای��ران و همراهی با اتهام زنی های 
کشورهای غربی، مدعی شده که به نتایج ملموسی با تهران نرسیده است. گروسی 
در گفتگوی کوتاهی با رویترز در حاشیه کنفرانس آب وهوایی در مصر، ادعا کرد که 
هیأت ایرانی در نشست اخیری که با او در وین داشت، هیچ چیز جدیدی برای ارائه 
نداشتند. این در حالی است که خبرگزاری »رویترز« روز پنجشنبه نوشت، جمهوری 
اس��المی ایران با سفر بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. 
این خبرگزاری به نقل از یکی از دو گزارش محرمانه آژانس که در آستانه برگزاری 
نشس��ت آتی شورای حکام تهیه شده نوشت: »آژانس به ایران تأکید کرد که انتظار 
دارد در این بازدید، توضیحات فنی معتبری درباره این مسئله دریافت کند، از جمله 
دسترس��ی به موقعیت های مکانی و مواد م��ورد نظر و همچنین انجام نمونه برداری 
در صورت نیاز«. در این گزارش با اش��اره به ادعای وجود آثار اورانیوم در س��ه مکان 
اعالم نشده آمده اس��ت: »رافائل گروسی مدیرکل آژانس این نگرانی جدی را دارد 
که همچنان پیش��رفتی در شفاف سازی و حل مسائل برجسته پادمانی حاصل نشده 
اس��ت«. گزارش آژانس می افزاید: »او )گروسی( در این زمینه، پیشنهاد ایران برای 
برگزاری نشس��ت فنی متعاقب در تهران با مقامات ارش��د آژانس، پیش از پایان ماه 
)میالدی( را متذکر شده اما تأکید دارد که این دیدار باید با هدف شفاف سازی موثر 
و حل این مس��ائل انجام ش��ود«. در گزارش محرمانه دوم آژانس نیز که به دس��ت 
رویترز رس��یده، آمده است ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با کاهش ۲۶7 کیلوگرمی، 
به ۳۶7۳.7 کیلوگرم رس��یده که همچنان بس��یار فراتر از ۲0۲.8 کیلوگرم مندرج در 
برجام است. طبق این گزارش، ذخایر اورانیوم با غنای ۶0 درصد ایران به میزان ۶.7 

کیلوگرم افزایش یافته و به ۶۲.۳ کیلوگرم رسیده است.

۱۰۰ هزار کارمند بخش دولتی انگلیس 
اعتصاب می کنند

نماینده روسیه در سازمان ملل با اعالم اینکه سرنوشت مردم افغانستان برای غربی ها 
اهمیتی ندارد، گفت آمریکا و ناتو می خواهند همه جنایات آنها در افغانستان را فراموش 
کنند. به گزارش تس��نیم، »واسیلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اظهار 
داشت: غربی ها برای پنهان کردن آثار مخرب ۲0 سال جنگ آنها در افغانستان و فرار 
غیرمسئوالنه نیروهای خارجی از افغانستان در آگوست ۲0۲۱ به طور مصرانه تالش 
می کنند دیدگاه خود را از تحوالت افغانس��تان به جامعه جهانی تحمیل کنند. وی با 
تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی بحران کنونی افغانستان با غربی ها است، تصریح کرد: 
تالش های ریاکارانه ای برای واگذاری تمام مس��ئولیت های شکست عملیات نظامی 
و وخام��ت اوض��اع کنونی به عهده مقامات جدید )دولت موق��ت طالبان( وجود دارد. 
نبنزیا با انتقاد از قطعنامه س��ازمان ملل در خصوص وضعیت افغانس��تان که توس��ط 
آلمان ارائه ش��ده بود، اظهارداش��ت در این قطعنامه مشکالت اجتماعی-اقتصادی و 
بشردوس��تانه موجود که افغانس��تان در معرض آن قرار دارد، نگرانی های کشورهای 
منطقه، مس��ئولیت آمریکا و نات��و در بحران کنونی و نیز جنایات آنها در افغانس��تان 
نادیده گرفته ش��ده اس��ت. وی تصریح ک��رد: همکاران غربی ما هن��وز عالقه ای به 

تعامل عادالنه ندارند و در عوض بازی های پشت صحنه را ترجیح می دهند، بنابراین 
جای تعجب نیس��ت که هر گونه اش��اره به تحقیقات جنایات جنگی ائتالف غربی در 
افغانستان که دیوان کیفری بین المللی به دلیل تهدیدات آمریکا به سرعت آن را »از 
اولویت« خارج کرد و متعاقبًا این موضوع از س��ند نهایی )قطعنامه س��ازمان ملل در 
خصوص وضعیت افغانستان( حذف شد. نماینده روسیه اضافه کرد: غربی ها می خواهند 
همه اقدامات غیرمس��ئوالنه ارتش آمریکا و نات��و را فراموش کنند که به طور منظم 
حمالت هوایی پراکنده ای را علیه مردم افغانستان انجام می دادند؛ بگذارید از حمالت 
ش��بانه و کشتار غیرقانونی غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، چیزی نگوییم. وی 
با اشاره به گزارش اخیر رسانه های انگلیسی درباره کشتار غیرنظامیان افغان از جمله 
کودکان درباره نیروهای ناتو افزود: س��ازمان های غیردولتی مختلف گزارش هایی را 
درباره این جنایات جنگی فجیع برای به دس��ت آوردن عدالت و پاسخگویی عامالن 
منتش��ر کرده اند، اما متأسفانه به دلیل تهدیدات واشنگتن هیچ تحقیقی رسمی درباره 
ای��ن جنایات صورت نگرفته اس��ت. نبنزیا با اظهار اینکه نادیده گرفتن و س��رپوش 
گذاری آمریکا و ناتو به جنایات جنگی خود رویه معمول آنها در س��ایر نقاط بحرانی 

از جمله سوریه، عراق و لیبی نیز بوده است، ادامه داد: تالش های همکاران غربی ما 
برای پیش بردن موضوع نقض حقوق بش��ر تنها توسط مقامات بالفعل در افغانستان 
به طور ویژه ای ریاکارانه به نظر می رسد. این دیپلمات ارشد روسیه همچنین با تأکید 
بر اینکه برای تضمین بهبود اقتصادی افغانس��تان و تضمین توسعه بیشتر این کشور 
حل و فصل دارایی های توقیف ش��ده افغانس��تان توسط آمریکا ضروری است، گفت 
در قطعنامه س��ازمان ملل برای افغانستان مسئله دارایی های افغانستان نادیده گرفته 
شده اس��ت. وی ادامه داد: کمک کنندگان غربی از این مسائل مالی به عنوان اهرمی 
برای اعمال فشار بر مقامات بالفعل )دولت موقت طالبان( استفاده می کنند و بدون آن 
آماده بحث جدی درباره این موضوع نیس��تند. بدیهی است که سرنوشت مردم عادی 
افغانس��تان که هیچ وسیله ای برای امرار معاش ندارند، چندان مورد توجه دولت های 
مذکور نیس��ت. مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه با ۱۱۶ رأی مثبت قطعنامه ای 
را در خصوص وضعیت افغانس��تان تصویب کرد. ۱0 کش��ور روسیه، چین، پاکستان، 
نیکاراگوئه، بروندی، بالروس، گینه، اتیوپی، زیمباوه و کره شمالی به قطعنامه یاد شده 

رأی ممتنع دادند و ۶7 کشور نیز به قطعنامه رأی ندادند.

روسیه:
 سرنوشت مردم افغانستان برای غربی ها اهمیتی ندارد


