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مجله آمریکایی »آتالنتیک« در مقاله ای تحت عنوان 
»ایاالت ُمنقسمه آمریکا« به درگیری های شدید حزبی 
و تغییر مداوم توازن قدرت به عنوان دالیل فروپاش��ی 
آمری��کا از درون پرداخت��ه اس��ت. مجل��ه آمریکایی 
»آتالنتی��ک« با انتش��ار مقاله ای تحلیلی که توس��ط 
»دیوید ای.گرام« نوشته شده، به موضوع تقسیمات...

ایاالت ُمنقسمه آمریکا
مجله آمريکايی آتالنتيک:

واردات خودرو به ایس��تگاه معرفی ش��رکت ها رسیده 
اس��ت و زم��ان ورود محصوالت جدید ب��ه بازار فعال 
مش��خص نیست. بازار خودرو نس��بت به خبر واردات 
واکنش التهابی نشان داده و بازارگردانان سودجو نیز در 

این میان فقط در حال افزایش قیمت ها هستند...

 قیمت خودرو
 مجددا اوج گرفت

 تظاهرات مردمی در برلین 
در اعتراض به عرضه سالح به اوکراین

واکنش عجيب بازار به خبر واردات؛

 افزایش تولید 
»سرم« و »آنتی بیوتیک« 

در کشور

سه چیز محبت انگیز است: دین داري، فروتني و بخشندگي. امام جعفر صادق)ع(
سرمقاله

یادداشت

ضرورت مدیریت فضای مجازی 
برای سامان یافتن فضای جامعه

مرتضیآقاتهرانی ���
رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس

می ت��وان  اقدامات��ی 
تغیی��رات  راس��تای  در 
مش��روع و در چارچوب 
جمهوری  سیاسی  نظام 
اس��المی انج��ام داد ت��ا اعت��راض ب��ه 
اغتشاش تبدیل نشود و امنیت در کشور 
تثبیت ش��ود، بحث فرهن��گ از جهات 
مختلف مورد بی توجهی است. اگر بودجه 
فرهن��گ را در نظ��ر بگیری��م، دولت در 
الیحه کمترین منابع را برای بخش های 
فرهنگی پیشنهاد می دهد، در مجلس و 
کمیس��یون تلفیق بودجه نیز از اعتبارات 
این بخش کاس��ته و ب��ه دیگر بخش ها 
اضاف��ه می کنن��د و در تخصیص منابع 
هم مشکالتی است. کمیسیون فرهنگی 
مجل��س از کمتری��ن تع��داد نمایندگان 

برخودار است، علی رغم اینکه...
ادامهدرهمینصفحه ���

شفافیت اقدامات هسته ای ایران
علیرضائی ���

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس
 موافق��ت کش��ورمان با 
حضور بازرس��ان آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی 
بیانگ��ر  کش��ورمان  در 
حسن نیت ایران است، این موضوع نشان 
دهنده حس��ن نیت و شفافیت جمهوری 
اسالمی در مسیر فعالیت هسته ای است. 
اقدامات توسعه ای کش��ورمان در مسیر 
صلح آمیز است و ادعاهای سیاسی علیه 
برنامه هس��ته ای کشورمان بی اساس و 
بدون پشتوانه کارشناسی است و متاسفانه 
آژانس نیز همواره اسیر فشار های قدرت 
های خارجی و اس��تکباری شده است و 
نتوانسته رویکرد مس��تقل و کارشناسی 
خود را حفظ کند. اس��تفاده صلح آمیز از 
دانش هسته ای ایده اصلی فعالیت های 
کشورمان است و بارها مجامع بین المللی 

بر این موضوع صحه گذاشتند که...
ادامهدرصفحه���2

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه  مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد صالحیت و داراي 
رتبه نیرو از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهي مورخ  1401/07/21 
در روزنامه  عصر ایرانیان  به مدت 5 روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر است 
برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگش��ایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند . 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصه

4۰1/1-4۰
)تجدید مناقصه(

برون سپاری فعالیت های بهره برداری محور 4 بخش های خانه شور، ازگله و 
42,9۸۰,95۰,1642,29۰,۰۰۰,۰۰۰کالشی )از محل اعتبارات داخلی(

توضیحات : 
 نوع تضمین شرکت درمناقصه)ضمانت نامه بانکي ، واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

 مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:00 روز  سه شنبه مورخ  1401/09/08 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
 زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 13:00 روز  سه شنبه مورخ   1401/09/08 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

 به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن  38255575 -083 تماس حاصل نمائید .

 آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله ای )نوبت اول( 

نوبتاول

 روابط عمومی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

موضوعاستفادهازخدماتمشاورهدرحوزهخریدسامانهنمایشگردیواریعریضویدیووال
 آگهی فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان در نظر دارد به منظور استفاده از خدمات مشاوره در خصوص 
خرید سامانه نمایشگر دیواری عریض)( از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات سامانه نمایشگر دیواری عریض اقدام نماید 
لذا از تمامی پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات مذکور دعوت می گردد در صورت تمایل با ارسال مدارک و مستندات الزم آمادگی خود را جهت مشارکت در طرح 
اعالم نمایند پس از بررسی مدارک و مستندات شرکت کنندگان در فراخوان را تدوین و ارائه گزارش جامع نتایج آن برنامه نحوه و شرایط واگذاری خدمات تامین کاال 

و تضمین کننده و پیمانکار واجد صالحیت طراح و تدوین و ارائه خواهد شد.
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاهردیف 

1

استفاده از خدمات مشاوره درخواست خرید سامانه نمایشگر دیواری عریض14۰1/۰9/۰1

تاریخ توزیع اسناد: 14۰1/۰۸/24
 آخرین مهلت دریافت اسناد: 14۰1/۰9/۰1

 آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم14۰1/۰9/12
پیشنهاد دهندگان میتواند اسناد مناقصه شرح فوق را صرفاً از طریق سایت  www.setadiran.ir آخرین مهلت بارگذاری طبق زمان در سامانه ستاد ایران بارگذاری 
نمایند نشانی اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد -ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان جهت کسب اطالعات بازرگانی و شماره 

تلفن واحد مناقصات و قراردادها و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن دفتر انفورماتیک تماس حاصل فرمایید 
جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه مرکز تماس دفتر ثبت نام و تماس حاصل فرمایید و در ضمن پس از جلس��ه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکت 

هایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانت نامه ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهاد مختار می باشد 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج میباشد 

شرکت کنندگان فراهم می بایستدو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت با مراجعه به سایت شرکت و تماس با واحد مناقصات و قراردادها از آخرین اصالحات احتمالی 
اسناد مطلع گردند 

غیر اینصورت مس��ئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران باش��د در زمان پس از جلسه ارزیابی و کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی  
کیفی برنده شوند اطالع رسانی خواهد شد

 آگهی فراخوان عمومی 
دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

منابع یمنی می گویند که آمریکا در مس��یر تمدید 
آتش بس میان ریاض و صنعاء مانع تراش��ی کرده 
اس��ت. به گزارش »عصر ایرانی��ان«، منابع یمنی 
می گوین��د که آمریکا ط��ی تح��رکات اخیر خود 
مانع نهایی ش��دن توافق آتش ب��س میان صنعاء 
و ریاض ش��ده است. به نوش��ته وبگاه یمن نیوز، 
آمریکا از دولت امارات متحده عربی خواسته است 
تا با اس��تفاده از عناصر همس��و با خود در شورای 
انتقالی و ش��خص »طارق صالح« برادر زاده علی 
عب��داهلل صالح اوضاع امنیت��ی یمن را دوباره دچار 
تنش و درگی��ری کند. مقامات صنع��اء می گویند 
که فرس��تاده آمریکا مانع تمدی��د توافق آتش بس 

شده است، توافقی که در آستانه نهایی شدن بود. 
»تیموت��ی لیندرکینگ« همچنین به عربس��تان و 
امارات رفته و با س��فرای پنج عضو دائم ش��ورای 
امنی��ت در ریاض نیز دیدار کرده اس��ت. به گفته 
مناب��ع یمنی، تحرکات آمریکا نش��ان می  دهد که 
این کش��ور ت��الش دارد، پرونده یم��ن همچنان 
تحت مدیریتش باش��د و عربستان سعودی نتواند 
ابتکار عمل را در دست گرفته و قدمی در راه پایان 
جن��گ بردارد. در همین راس��تا علی القحوم عضو 
دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل یم��ن در 15 آبان 
ماه به شبکه خبری المیادین گفت که هیأت های 
نظامی آمریکایی وارد خاک یمن ش��ده اند. القحوم 

هش��دار داد که آمریکا ب��ه همراه انگلیس در حال 
آماده ش��دن ب��رای دور ت��ازه ای از تنش در یمن 
هس��تند. دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل یمن نیز 
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته )18 آبان( با صدور 
بیانیه ای س��فر »اس��تیون فاگین« سفیر غیر مقیم 
آمریکا در یمن به اس��تان »حضرموت« در شرق 
یم��ن را به ش��دت محکوم کرد. انص��اراهلل تأکید 
کرد: »حکومتی مانند آمریکا که از تجاوز به یمن 
حمای��ت می کن��د، نمی تواند ی��ک روز هم به نفع 
مناف��ع مردم یمن فکر کند. مردم یمن به ش��دت 
هرگون��ه فعالیت آمریکا در یمن چه آش��کار و چه 

نهان را نمی پذیرند«.

 آمریکا مانع تمدید آتش بس می شود
منابع یمنی:

ادامهازهمینصفحه ���
...کمیس��یون فرهنگی از چابک ترین کمیس��یون های 
تخصصی مجلس اس��ت اما نمایندگان کمتری تمایل 
به عضویت در این کمیس��یون را دارند. با این حال این 
کمیس��یون در دوره جدید مجلس تالش کرد با تعیین 
اولویت ها مس��یر و هدف را مشخص کند تا از ورود به 
همه مسائل جلوگیری شود. قانون گذاری و نظارت بر 
ُحس��ن اجرای قوانین مجلس ش��ورای اسالمی وظیفه 
اس��ت، با توجه به محدودیت زمانی تصمیم گرفتیم تا 
اولویت ها را متناسب با شرایط کشور و جامعه مشخص 
کنیم. طی دو سالی که از عمر مجلس یازدهم گذشت 
توانس��تیم به مسائل اصلی مش��خص شده ورود کنیم. 
این کمیس��یون برای اولی��ن بار طرحی را بر اس��اس 
م��اده 85 قانون آیی��ن نامه داخلی مجلس در دس��تور 
داشت. ورود به موضوع تنظیم مقررات فضای مجازی 
از اقدامات موثر کمیس��یون فرهنگی ب��ود اما هنوز به 
س��رانجام نرسیده است. البته بررس��ی و تعیین تکلیف 
قوانی��ن جمعی��ت و تس��هیل ازدواج جوان��ان از دیگر 
گام های مثبت و تاثیرگذاری بود که در این کمیس��یون 

طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شد. بخش عمده ای 
از م��ردم ب��ه خصوص جوان��ان و نوجوانان بیش��ترین 
زمان خ��ود را صرف فضای مجازی می کنند، ما انتظار 
داشتیم در مدت دو ماه تکلیف طرح ساماندهی فضای 
مجازی مشخص ش��ود اما به سرانجام نرسید. با توجه 
به ش��رایط کنونی انتظار داریم هیات رئیس��ه و رئیس 
مجلس به این موضوع توجه ویژه داش��ته باش��ند، کما 
اینکه همه کشورها حتی کشورهای اروپایی از مقررات 
خاصی در حوزه فضای مجازی برخوردار هستند. یکی 
از راهکارهای اساسی برای انجام اصالحات در شرایط 
کنونی کشور تنظیم مقررات فضای مجازی است، فیلتر 
و محدودیت در دسترس��ی به اینترنت راه حل و درمان 
این وضعیت پیش آمده نیس��ت، این اقدامات می تواند 
ُمس��کن باشد اما درمان نیست. ما باید سرعت اینترنت 
را افزایش دهیم، پهنای باند را وس��یع تر و برنامه ریزی 
کنیم که گروه های مختلف جوانان، نوجوانان، کودکان، 
دانش��گاهیان، حوزویان و حتی افراد بی سواد بتوانند از 
ظرفیت ه��ای فضای مجازی بهره مند ش��وند، فضای 
مج��ازی باید به محیطی امن تبدیل ش��ود. مس��ئولین 

مانن��د ما نمایندگان باید به این مس��ئله توجه داش��ته 
باش��ند. امی��دوارم با تعیی��ن تکلیف این ط��رح بتوانیم 
فضای مج��ازی را مدیریت کنی��م. مدیریت به معنای 
فیلترینگ و محدود س��ازی نیست. یکی از راهکارهای 
ش��نیدن صدای اعت��راض مردم گفت وگو اس��ت و در 
این راس��تا جلس��اتی با دانش آموزان دهه هشتادی در 
روزهای اخیر داش��تم، مجلس باید به این نوع مس��ائل 
ورود کند، ما باید پاس��خگوی سواالت و نیازهای این 
قشر باشیم. متاسفانه وزارت ورزش و جوانان ما ملحق 
به ورزش اس��ت و در حوزه جوانان کار اثرگذاری انجام 
نداده است. میانگین سن شهیدان ما در انقالب 1357، 
بیس��ت و سه س��ال بود و در شرایط فعلی هم میانگین 
س��نی اغتشاشگران بیست و دو سال است. اینها همان 
افراد هس��تند ولی ما درست به آنها نرسیدیم. دولت در 
وهله نخس��ت باید توجه کند، مجلس ه��م باید توجه 
داشته باشد. حل این مس��ائل فریاد حسابی می خواهد 
که زده ش��ود و امیدوارم در مجلس زده ش��ود و دولت 
ه��م با تخصیص بودج��ه و ارائه برنام��ه دقیق به حل 

مشکالت امروز جامعه کمک کند.

ضرورت مدیریت فضای مجازی برای سامان یافتن فضای جامعه
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ايران و جهان

شفافیت اقدامات هسته ای ایران
ادامهازصفحهیک ���

...ایران بر اساس توافقات و قوانین بین المللی 
در حال توس��عه دانش بومی خود اس��ت. اگر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به مسیر اصلی 
خود یعنی اقدامات فنی و کارشناسی بازگردد 
و ادعاها سیاس��ی را رها کند همکاری های 
ایران قطعاً توسعه خواهد یافت اما تداوم رفتار 
سیاسی تحت تاثیر کشورهای استکباری هم 
به چه��ره آژانس لطمه خواه��د زد و هم به 

مسیر همکاری های ایران آسیب خواهد زد.

معترضین را باید از اغتشاشگران و 
تروریست ها جدا کرد

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی گفت: معترضین 
را بای��د از اغتشاش��گران و تروریس��تان جدا 
کرد و تروریس��ت ها به اش��د مجازات برسند 
و معترضان متناس��ب با جرم��ی که صورت 
گرفته است محاکمه ش��وند. حسین کنعانی 
مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی در گفتگو 
با »عصر ایرانیان« درباره لزوم برخورد قضائی 
با اغتشاش��گران اظهار کرد: قطعاً قانون این 
اجازه را به قوه قضائ��ی می دهد که در مورد 
ح��وادث اخیر برخ��ورد قضائی انجام ش��ود 
اما ای��ن موضوع نباید طوری اجرا ش��ود که 
باعث افزایش خش��ونت در مردم شود و باید 
در نهایت تس��اهل و تس��امح صورت گیرد. 
وی افزود: معترضین را باید از اغتشاش��گران 
و تروریس��تان جدا کرد و تروریست ها به اشد 
مجازات برس��ند و معترض متناسب با جرمی 
که صورت گرفته اس��ت محاکمه شوند. دبیر 
سیاسی جبهه ایستادگی درخصوص نمایندگان 
مجلس که خواس��تار اعدام معترضین ش��ده 
بودند نیز گفت: بحث قصاص مطرح اس��ت 
نه اعدام و اگر کس��ی جرم��ی انجام داده که 
حک��م آن قصاص اس��ت باید اجرا ش��ود اما 
نمایندگان مجلس نمی توانند به قوه قضائیه 
تکلیف کند که اعدام انجام ش��ود چون اعدام 
باید با توجه به آئین دادرسی، قوانین کشور و 
حکم قاضی انجام شود. وی افزود: این روش 
که ما قوه ی قضائیه را تحت فشار قرار دهیم 
و به آن دستور داد شود که حکم قصاص باید 
انجام شود، غلط است و باید اجازه بدهیم روند 
قانونی طی ش��ود. کنعانی مقدم راه حل هایی 
در مورد برگشتن آرامش در کشور ارائه داد و 
گفت: ما چند پیش��نهاد به عنوان حزب سبز 
و عضو ش��ورای مرکزی خانه احزاب مطرح 
کردیم. ب��ا توجه به صحبت های مقام معظم 
رهبری در کرمانش��اه فرمودن��د، بحث نظام 
حکمرانی کش��ور اس��ت که باید در مورد آن 
به یک اجماع برس��یم و اگ��ر نیاز به اصالح 
قانون اساسی بود هر چه سریع تر انجام شود. 
وی افزود: در خصوص مس��ائل مهم کش��ور 
که دولت نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد 
و دچار مش��کل است مانند برجام می توان از 
همه پرس��ی استفاده کرد و رأی مردم هم در 

این خصوص گرفته و به آن عمل شود.

سرعت بخشیدن به موضوع استفاده از 
هوش مصنوعی در عرصه ژئوماتیک

رئیس س��ازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 
گفت: با ایجاد اندیش��کده ه��وش مکانی به 
دنبال سرعت بخش��یدن به موضوع استفاده 
از ه��وش مصنوع��ی در عرص��ه ژئوماتیک 
هستیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، نشست 
تخصصی رویداد ای��ران ژئو با حضور رئیس 
مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت 
از تحقیق��ات و فن��اوری و توس��عه فناوری 
دفاعی و پژوهش��گران، اساتید و شرکت های 
دانش بنیان در س��ازمان جغرافیایی نیروهای 
مسلح برگزار ش��د. امیر مجید فخری رئیس 
س��ازمان جغرافیای��ی نیروه��ای مس��لح در 
این نشس��ت با تش��کر از حضور و اس��تقبال 
دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و قدردانی 
از زحم��ات موسس��ه آموزش��ی و تحقیقاتی 
وزارت دف��اع، گروه ژئوماتیک معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری و صن��دوق 
حمایت از ن��وآوری اظهار داش��ت: نیازهای 
س��ازمان جغرافیایی متنوع و گسترده است و 
امیدواریم بخش��ی از ای��ن نیازها با همکاری 
ش��رکت های دانش بنیان تأمین شود. رئیس 
س��ازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره 
ب��ه اقدام��ات انجام ش��ده در خصوص تولید 
تجهیزات مورد نیاز این سازمان، تصریح کرد: 
اقدامات خوبی در تولید تجهیزات انجام شده 
است، اما همچنان مسائل و موانع وجود دارد 
و باید تالش کنیم در این حوزه فناوری های 

موجود را کاماًل بومی کنیم. 

میزان مشارکت در انتخابات بحرین
جمعیت الوفاق بحرین به میزان مش��ارکت 
در انتخابات پارلمانی در این کش��ور اش��اره 
کرد و آن��را ضعیف توصیف کرد. به گزارش 
المس��یره، جمعیت الوفاق از میزان مشارکت 
در انتخاب��ات پارلمانی در بحری��ن خبر داد. 
جمعیت الوفاق بحری��ن در بیانیه ای اعالم 
ک��رد: ما ضع��ف مش��ارکت در انتخابات را 
رصد کردیم. ما همچنین دس��تور آشکار به 
نظامیان و کس��انی که تابعی��ت بحرینی به 
آنها )از س��وی آل خلیفه( داده شده است، را 
برای ش��رکت در انتخابات رصد کردیم. در 
این بیانیه آمده اس��ت: خبری از مش��ارکت 
طیف های اجتماعی نیست. جمعیت الوفاق 
در بیانیه خود آورده اس��ت: مقامات منامه به 
هم ریخته هس��تند و نیروهای امنیتی را در 
مراکز رای گیری مس��تقر کرده و از رس��انه 
ها کمک جس��ته اس��ت تا از مش��ارکت در 
این انتخابات خبر ده��د. در این بیانیه آمده 
اس��ت: باوجود اینکه هیچ کدام از نامزدهای 
وابس��ته به مخالفان در این انتخابات نیستند 
اما نظام به دنبال فرستادن نامزدهای خاصی 
به مجلس است و نظامیان را برای حمایت از 

آنها فرستاده است.

ایران بازیگر مهم مسائل منطقه ای و 
بین  المللی است

نخس��ت وزیر ارمنس��تان امروز در مصاحبه 
ب��ا تلویزیون دولتی این کش��ور گفت: ایران 
بازیگر بس��یار مهمی در مس��ائل منطقه ای 
و بین  المللی به ش��مار م��ی آید. به گزارش 
خبرگزاری اس��پوتنیک، »نیکول پاشینیان« 
نخس��ت وزی��ر ارمنس��تان امروز ش��نبه در 
مصاحبه ب��ا تلویزی��ون دولتی این کش��ور 
در پاس��خ به پرسش��ی درباره نق��ش ایران 
در کم��ک به روابط ارمنس��تان و جمهوری 
آذربایجان گفت: ایران بازیگر بسیاری مهمی 
در مسائل بین المللی و منطقه ای است و به 
همین دلیل است که ما روابط بسیار نزدیکی 
با شریک خود در تهران داریم. نخست وزیر 
ارمنستان در این مصاحبه ادامه داد: امیدواریم 
که جمهوری آذربایجان به طور س��ازنده ای 
در گفتگوها حاضر ش��ده و به پیش��نهادات 
ایروان پاسخ دهد. عالوه بر اطمینان از حمل 
و نقل بین جمهوری آذربایجان و نخجوان، 
بخش��ی از محموله  هایی که از دریای خزر 
و مدیترانه می  آیند از این مس��یر )نخجوان( 
عبور خواهد کرد. م��ی  خواهیم تا جایی که 
ممکن است خودروها از این جاده عبور کنند، 
کاالهای زیادی حمل و نقل ش��ود تا ایروان 
درآمد بیش��تری داشته باشد. وی در این باره 
اضافه کرد: اگر برای باکو واقعا موضوع جاده  
ای مطرح اس��ت و نه بهانه  ای برای تشدید 
تنش، این مسئله عمال حل شدنی است. در 
این ش��رایط )درگیری در مرز میان ایروان و 
باکو(، نباید ارمنس��تان و قره  باغ را به خطر 
بیندازیم، نباید به تنهایی با تمام دنیا بجنگیم؛ 

زیرا نمی  توانیم.

روسیه به بازگرداندن سرزمین های 
اجدادی خود ادامه می دهد

نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه امروز 
در سخنانی اعالم کرد: روسیه به بازگرداندن 
س��رزمین های اجدادی خود ادامه خواهد داد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »دیمیتری 
م��دودف« نایب رئیس ش��ورای امنیت ملی 
روسیه و رئیس حزب »روسیه متحد« امروز 
ش��نبه در س��خنانی اعالم کرد که آمریکا و 
متحدانش هنوز سرسختانه به دیدگاه  هایی 
ک��ه مدت  های طوالنی از تاریخ انقضای آن 
گذشته اس��ت، پایبند هستند؛ اما آنها قدم در 
مس��یر گذاش��ته اند که انتهای ان بن بست 
است. نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه 
در این باره ادامه داد: امروز روسیه نظم جهانی 
عادالنه آینده را ش��کل می دهد، به تنهایی 
علیه غرب مب��ارزه می کند، از ش��هروندان 
خ��ود محافظت م��ی کند و س��رزمین های 
اجدادی خود را نیز باز می گرداند. »دیمیتری 
مدودف« در این باره در کانال تلگرامی خود 
اضافه کرد: ]می خواهم[ به شما یادآوری کنم 
که این روس��یه اس��ت که از شهروندان خود 
محافظت می کند و این کش��ور ما است که 
در حال بازگشت است و زمین های اجدادی 
روس��یه را بازگردانده اس��ت و نه برعکس و 
این بازگش��ت ادامه خواهد داشت. در همین 
ارتباط، »دیمیتری پس��کوف«، س��خنگوی 
ریاست جممهوری روسیه دیروز جمعه اعالم 
کرد که خروج نیروهای این کشور از خرسون 
وضعیت منطق��ه را پس از اقدام به الحاق به 
عنوان بخش��ی از روسیه، تغییر نمی  دهد. دو 
ماه پیش مسکو پس از برگزاری همه پرسی، 
خرسون و 3 منطقه دیگر اوکراین را بخشی 
از خاک روسیه عنوان کرد، اما روز چهارشنبه، 
نیروهای روسی اعالم کردند که در برابر یک 
ضد حمله بزرگ اوکراین، از ش��هر خرسون 
عقب نش��ینی می  کنند. دیمیتری پسکوف، 
س��خنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که 
وضعیت منطقه تثبیت ش��ده اس��ت و هیچ 

تغییری امکان پذیر نیست.

اخبار

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس گفت: نباید با آن کس��ی که رفتار 
خش��نی علیه نظام و ملت داشته، با مماشات برخورد کرد چرا که برخورد 
ن��رم با آنان خیانت به مردم اس��ت. ابراهیم رضای��ی در گفتگو با »عصر 
ایرانیان« با بیان اینکه مبنای نظام در برخورد با کس��انی که کف خیابان 
آمدند تفکیک بندی است، اظهار داشت: بین آن کسی که فریب خورده و 
یا به واسطه تبعیض ها و مشکالت اقتصادی وارد خیابان شده است، با آن 
کسی که بر اساس یک برنامه ریزی و به واسطه عضویت در گروهک های 
تجزیه طلب به کف خیابان آمده اس��ت، فرق اس��ت. وی تاکید کرد: بین 

آن کس��ی که دچار هیچ بزه و یا جرمی نش��ده با آن کس��ی که دست به 
اس��لحه برده و یا رفتار خش��ن خصوصاً علیه حافظ��ان امنیت انجام داده 
اس��ت، تفاوت وجود دارد. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: برخورد نظام تا به امروز بر مبنای 
رأفت و صبر بوده است و با کسانی که بر اثر احساسات به خیابان آمده اند، 
با رأفت و مالحظات برخورد کرده و خواهد کرد. نماینده مردم دشتس��تان 
در مجلس شورای اسالمی متذکر شد: قباًل هم در پیامی در توئیتر نوشتم 
که برخی از این افراد که مورد غفلت قرار گرفته اند را می توان با یکسری 

برنامه های آگاه س��از بیدار کرد و این نیازمند یک کار عمیق کارشناس��ی 
است. رضایی اظهار داشت: قطعاً نباید با آن کسی که دست به سالح برده 
است و یا رفتار خشنی علیه نظام و ملت داشته و یا با سرویس های امنیتی 
بیگانه ارتباط دارد، با مماشات برخورد کرد چرا که برخورد نرم با این افراد 
و اغتشاش��گران خیانت به امنیت کشور و ملت است. وی بیان کرد: آنچه 
در مجلس مورد تاکید قرار گرفت، برخورد با افراد وابسته است که آگاهانه 
و برای برهم زدن امنیت به کف خیابان آمدند. قطعاً باید با چنین افرادی 

برخورد شود.

برخورد نرم با اغتشاشگران خیانت به ملت است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تظاهرات مردمی در برلین در اعتراض به عرضه سالح به اوکراین
هزاران نفر در ش��هر برلی��ن پایتخت آلمان 
امروز در اعت��راض به هزینه  های میلیاردی 
کشورش��ان در عرضه س��الح به اوکراین و 
دامن زدن به درگیری های نظامی تظاهرات 
کردن��د. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، 
هزاران نفر در ش��هر برلی��ن پایتخت آلمان 
امروز ش��نبه در اعتراض ب��ه افزایش قیمت 
م��واد غذایی و انرژی و ص��رف هزینه های 

میلی��اردی دولت کشورش��ان ب��رای خرید 
س��الح به خیابان ها آمدند. بر اساس اعالم 
این رس��انه، س��اکنان برلین علی��ه افزایش 
قیمت ها و عرضه س��الح ب��رای دامن زدن 
ب��ه درگیری های نظامی به ویژه در اوکراین 
تظاه��رات اعتراضی بزرگ��ی را آغاز کردند. 
تظاهرکنندگان اروپایی با در دس��ت گرفتن 
پالکارت های اعتراضی همچ��ون »اروپا تا 

عمق بال توس��ط آمریکا فرو رفته است« و 
»بیایید مخ��ازن را در خطوط لوله گاز ذوب 
کنیم« نسبت به سیاست های مقامات اروپایی 
اعالم انزجار کردند. س��ازمان دهندگان این 
اعتراض��ات تاکید کردند که مقامات آلمان و 
ناتو به بهای رفاه ش��هروندان خود اقدام به 
تحریک درگیری ها می کنن��د. پیش از این 
رس��انه های آلمانی از آغاز رک��ود در اقتصاد 

آلم��ان نیز خب��ر داده بودن��د. در هفته های 
گذش��ته هم چندین هزار نفر در مرکز برلین 
در پاسخ به فراخوان حزب »جایگزین برای 
آلمان« )موسوم به آف اف ِد AFD( حزب 
راست افراطی، در اعتراض به سیاست دولت 
اوالف ش��ولتز صدراعظم آلم��ان در زمینه 
انرژی تظاه��رات کردند. تظاهرکنندگان که 
برخ��ی از آنها پرچم های آلمان و پرچم های 

روس��یه و پرچم  هایی به رنگ  های س��یاه، 
س��فید و قرمز را ک��ه نماد راس��ت افراطی 
آلمان اس��ت، به اهتزاز در می  آوردند، شعار 
می  دادند ما مردم هس��تیم. )روبرت( هابک 
باید برود. گفتنی است که روبرت هابک وزیر 
اقتصاد آلمان است. تظاهرکنندگان به ارسال 
تس��لیحات غربی برای اوکراین نیز اعتراض 

کردند.

ایاالت ُمنقسمه آمریکا
مجله آمریکایی آتالنتیک:

مجل��ه آمریکایی »آتالنتی��ک« در مقاله ای تحت عنوان 
»ایاالت ُمنقسمه آمریکا« به درگیری های شدید حزبی و 
تغییر مداوم توازن قدرت به عنوان دالیل فروپاشی آمریکا 
از درون پرداخته اس��ت. مجل��ه آمریکایی »آتالنتیک« با 
انتشار مقاله ای تحلیلی که توسط »دیوید ای.گرام« نوشته 
ش��ده، به موضوع تقسیمات سیاسی داخل ایاالت متحده 
آمریکا پرداخته است. این مقاله تاکید دارد که درگیری های 
ش��دید حزب��ی بی��ن دموکرات ه��ا و جمهوری خواهان و 
همچنین تغییر مداوم توازن قدرت، به وضع طبیعی جدید 
آمریکایی ها تبدیل شده و این کشور را به »ایاالت منقسمه 

آمریکا« تبدیل کرده است.
جنجالهایانتخابات؛سیاسِتبدونروتوشآمریکا ���

نویس��نده می گوید: انتخابات می��ان دوره ای اخیر آمریکا 
2022 اطالعات بسیاری را در مورد سیاست های عریان، 
عمیقاً تقس��یم کننده و نگران کننده آمریکا در چند س��ال 
گذشته نش��ان می دهد. باوجود آنکه موازنه نهایی قوا در 
کنگره و مجلس س��نای ایاالت متحده برای روزها یا در 
برخی موارد هفته ها مشخص نخواهد شد، نتایج اولیه به 
دس��ت آمده حاکی از آن اس��ت که جمهوری خواهان به 
احتمال زیاد کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دس��ت 
خواهن��د آورد، در حالی که هنوز برای پیش بینی ش��کل 
توازن قوا در س��نا زود اس��ت. حاال دس��تاوردهای حزب 
جمهوری خ��واه در کنگره ]کپیتال هی��ل[ عنوان و خط 
اصلی برای سیاس��ت ورزی فوری در شرایط کنونی است؛ 
چرا که پیشتازی جمهوری خواهان در آن بدین معناست که 
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا نمی تواند اولویت های 
خود را از سد کنگره عبور دهد و با تحقیقات و نظارت های 

جدیدی روبه رو خواهد شد.
وقت�یرقاب�تسیاس�یدرآمری�کاازقاع�دهخ�ارج ���

میشود
در ادامه این گزارش آمده است: اما دور اول نتایج انتخابات 
میان دوره ای آمریکا به پیروزی کوچک تر از تصور و کمتر 
از انتظارات جمه��وری  خواهان هم اش��اره دارد؛ مطمئنًا 
این آرا کس��ب ش��ده کمتر از آن چیزی بوده که برخی از 
رهب��ران حزب جمهوری  خواه انتظار داش��ته اند. اما با این 
حال این ممکن است بهترین عملکرد میان دوره ای یک 
ح��زب، قبل از بایدن رئیس جمهور فعلی از س��ال 2002 

تاکنون باشد. عوامل متعددی ممکن است عملکرد ضعیف 
جمهوری خواهان در این رقابت انتخاباتی را توضیح دهند؛ 
عواملی از جمل��ه نامزدهای ضعیف و واکنش به تصمیم 
دادگاه عال��ی ایاالت متحده در »پرونده دابز« در مورد لغو 
حق س��قط جنین و ادامه خشم از سوی »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور سابق. نویسنده افزود: تغییرات نسبتاً کوچک 
در آمریکا، با وجود تورم باال، آش��فتگی گسترده اقتصادی 
و داده های ضعیف داخلی در تأیید بایدن، نش��ان می دهد 
که سیاس��ت آمریکا چقدر آهس��ته و ُکند شده است و در 
برابر تغییرات بزرگ حتی در زمان آشوب و کینه مقاومت 
می کند. یکی از نشانه های این وضعیت جدید آن است که 
نتایج در مناطق مختلف کش��ور نسبت به انتخابات قبلی، 
تغییراتش متفاوت تر به نظر می رس��د. »ران دس��نتیس« 
فرمان��دار ایالت فلوریدا در ح��زب جمهوری خواه، »چارلی 
کریست« فرماندار سابق و نماینده فعلی ایالت در مجلس 
نمایندگان، با اختالف دو رقمی، س��ال 2020 از ترامپ در 
این ایالت پیش��ی گرفتند؛ سناتور »مارکو روبیو« نیز یک 
پیروزی آسان مقابل »وال دمینگس« دموکرات به دست 
آورد. با این حال، حتی زمانی که جمهوری خواهان در این 
ایالت آفتابی نتیجه خوبی را به دس��ت آوردند، در جاهای 
دیگر دستاوردهایشان از س��طح انتظارات دور بود. انتظار 
می رفت که »جنیفر وکستون« و »ابیگیل اسپانبرگر« هر 
دو دموکرات ویرجینیا، برنده شوند. سایر دموکرات هایی که 

انتظار داشتند با مشکل مواجه شوند، در مسیر پیروزی در 
رقابت های خود بودند. در اوهایو انتظار می رفت که »جی 
دی ونس« جمهوری خواه »تیم رایان« دموکرات را برای 
یک کرسی سنا شکست دهد؛ اما دموکرات ها در بسیاری 
از رقابتی ترین رقابت های مجلس نمایندگان در این ایالت 
پیروز شده اند. این نویسنده خاطرنشان کرد: کشور آمریکا 
از جهات مختلف تقس��یم ش��ده اس��ت و پیش بینی ها و 
نظرسنجی ها نیز به بسیاری از این تقسمات داخلی اشاره 
دارند. از نظر تاریخی، انتخاب��ات در رقابت های منصفانه 
عمدتاً در یک جهت تقس��یم می شود، هر حزبی که شب 
بهتری داش��ته باشد اکثریت قریب به اتفاق آن ها را برنده 
می شود؛ زیرا رای دهندگان در ایالت ها و مناطق مختلف به 
بسیاری از اصول و مطالبات اولیه به صورت یکسان پاسخ 
می دهند. با این حال، مشکالت و دشواری های ملی برای 
دو حزب تاکنون در س��ال 2022 تقسیم می شود و شکل 
متفاوت��ی به خود می گیرد؛ یک دلیل مهم این اس��ت که 
رای دهن��دگان هر دو حزب، انتخابات را نه تنها به عنوان 
فرصتی برای ش��کل دادن به جهت گیری های سیاس��ی 

دولت، بلکه به عنوان نبردهای وجودی می بینند.
رایبهدیوانگانواستقبالازتعارض؛آمریکاازجهات ���

مختلفتقسیمشدهاست
وی ادام��ه می دهد: رئیس جمهور بایدن و »باراک اوباما« 
رئیس جمهور سابق آمریکا در روزهای اخیر هشدار داده اند 

که سرنوشت دموکراسی در ایاالت متحده در این انتخابات 
میان دوره ای به خطر افتاده است؛ ترامپ در گذشته هشدار 
داده بود که دموکرات ها می خواهند آمریکا را آنطور که ما 
می دانیم نابود کنند. علی رغم شباهت لفاظی این تهدیدات، 
تنها یک نفر - ترامپ - به دنبال براندازی نظام انتخاباتی و 
تحریک اوباش برای حمله خشونت آمیز به ساختمان کنگره 
بود. حمایت ها از ترامپ بدان معنا بود که رای دهندگان به 
جای اینکه به س��مت یک افراطی دیگر متمایل شوند یا 
صرفاً در خانه بمانند، مایلند در کنار نامزدهایی قرار بگیرند 
که به وضوح واجد شرایط نیستند یا در سالمت آنان شکی 
وجود دارد. به همین خاطر اس��ت که پیش بینی ها نشان 
می دهد حتی با توجه به میان دوره ای بودن این انتخابات، 
حضور مردم در این انتخابات بسیار باال باشد. اندیشمندان 
علوم سیاس��ی »جان س��ایدز«، »کری��س توزانوویچ« و 
»لین واوریک« در آخرین کتاب خود به نام »پایان تلخ« 
می نویس��ند: »همانطور که کلسیفیکاسیون در بدن عمل 
می کندد و باعث س��فتی و بی حرکتی می ش��ود، افراد هم 
در مکان های خود ثابت تر هستند و دور شدن از تمایالت 
و عملکردها برای آن ها دش��وارتر است؛ افزایش سختی و 
غیرقابل انعطاف شدن نتیجه منطقی افزایش قطبی شدن 
اس��ت. رویدادهای جدید نش��ان می دهند که افراد تمایل 
دارند در محور تعارض ادغام شوند، جایی که هویت، نقش 
اصل��ی را ایفا می کند. این به معنای نوس��انات کمتری از 
س��ال به سال در نتایج انتخابات است.« تحلیلگر مجلسه 
آمریکایی در پایان خاطرنشان می کند: این اتفاقات عجیب 
و انتخاب های شگفت انگیز ناشی از ترجیح و اولویت بخشی 
رای دهندگان به همکاری دو قسمت دولت واشنگتن و یا 
دو حزب نیست؛ بلکه فراز و نشیب رقابت های سخت در 
کش��وری است که عمیقاً و به طرق مختلف تقسیم شده 
اس��ت. در واقع، حمایت آمریکایی ها از س��ازش با طرف 
مقابل به طور چش��م گیری کاهش یافته اس��ت. احزاب و 
سیاسیون با هر انگیزه ای، که سر کار بیایند، آمریکا دارای 
یک دولت و ملت تقس��یم ش��ده در واشنگتن خواهد بود. 
بنابراین این انتخابات های آمریکا حتی اگر نتایج ش��ان به 
شدت نزدیک و مشابه باشد، باز هم عواقبی مثل انقسام و 
تفرقه شدید را در پی خواهند داشت؛ تغییر و تحول نیز در 

چشم انداز این وضعیت بعید به نظر می رسد.

با وجود ش��یب صعودی جرائم ناش��ی از نفرت نسبت 
به اسالم و مس��لمانان در انگلیس، دولت محافظه کار 
لن��دن از پذیرش تعریف واحد و کاربردی برای معضل 
اسالم هراس��ی اس��تنکاف می کند. تازه ترین آمارهای 
منتشر ش��ده در انگلیس نشان می دهد که نفرت علیه 
مسلمانان 42 درصد از کل جرایم مرتبط با تنفر مذهبی 
ثبت ش��ده در سال گذش��ته را تشکیل می دهد. حزب 
حاکم محافظه کار حدود س��ه سال پیش وعده داده بود 
که تعریفی کاربردی از اسالم هراس��ی ارائه خواهد کرد 
اما تعلل و اظهارنظرهای صورت گرفته تردیدها درباره 
جدیت دولت در این زمینه را افزایش داده است. افضل 
خ��ان نماینده مجلس انگلیس در اظهاراتی گفت: عدم 
اقدام دولت از س��ال 2018 نشان می دهد که آنها این 
موضوع را جدی نمی گیرند. س��ال به سال، مسلمانان 
بریتانیا قربانی باالترین نس��بت جرائم ناش��ی از نفرت 
می ش��وند و هی��چ نش��انه ای از کاهش ای��ن روند در 

دولت محافظه کار دیده نمی ش��ود« سال 2019 جیمز 
بروکن ش��ایر وزیر جوامع وقت انگلی��س با بیان اینکه 
دول��ت به دنبال ایجاد یک تعریف کاربردی از اس��الم 
هراس��ی اس��ت افزود: »ب��رای درک محکم تر ماهیت 
این تعص��ب و تفرقه، ما موافق هس��تیم که باید یک 
تعریف رسمی از اسالم هراسی برای کمک به تقویت 
تالش های ما وجود داش��ته باشد.« هم زمان فردی به 
نام قاری عاصم به عنوان مشاور در این زمینه منصوب 
شد، اما کارشکنی های مایکل گوو وزیر جوامع انگلیس 
کار در این زمینه را متوقف کرد. او ماه گذشته با حضور 
در یک میزگرد درباره افراط گرایی، در اظهاراتی توهین 
آمیز »اس��الم سیاسی« را یک ویروس نامید و از پاسخ 
به سوواالت درباره پذیرش تعریف اسالم هراسی طفره 
رفت. یاس��مین قریش��ی، وزیر زنان و برابری دولت در 
سایه )کارگر(، هش��دار داد که »آفت اسالم هراسی در 
حال افزایش اس��ت« و جرائم ناش��ی از تنفر نسبت به 

مسلمانان سال به سال بیشتر می شود. او به ایندیپندنت 
گفت: »محافظه کاران تنها حزب سیاس��ی در انگلیس 
هس��تند که تعریف گروه پارلمانی فراحزبی مسلمانان 
بریتانیا درب��اره اسالم هراس��ی را رد کرده ان��د. اکنون 
ه��م مایکل گوو وعده دولت ب��رای ایجاد یک تعریف 
جایگزین را زیر پا گذاش��ته است.«»قاری عاصم« که 
خرداد ماه گذشته به دلیل حمایت از توقف اکران فیلم 
تفرقه افکن »بانوی بهش��ت« در سینماهای این کشور 
برکنار ش��د می گوید دولت انگلیس هرگ��ز با او برای 
رسیدن به یک تعریف واحد از اسالم هراسی همکاری 
نکرد. او می گوید ک��ه دولت هیچ دفتر، کارمند و منبع 
مال��ی در اختیار او قرار نداد و تعام��ل معناداری با وی 
صورت نگرفت. عاصم در پاس��خ ب��ه نامه برکناری او 
از سمت مش��اور دولت تصریح کرد که محافظه کاران 
»در مورد رسیدگی به نفرت فزاینده علیه مسلمانان در 
این کشور جدی نیستند«. این درحالیست که دولت از 

خرداد گذش��ته نیز جانش��ین عاصم را معرفی نکرده و 
هیچ تالشی برای پذیرش تعریف اسالم هراسی صورت 
نگرفته است. شورای مسلمانان بریتانیا با صدور بیانیه ای 
در این زمینه اعالم کرد: جوامع مس��لمان در انگلیس 
بیش از س��ه سال شاهد سیاست شکست خورده دولت 
در قبال تعریف اسالم هراسی بوده اند. آمارهای وزارت 
کش��ور به طور مداوم نش��ان می دهد که بیش از 40 
درصد از جرائم ناش��ی از نفرت، مسلمانان را هدف قرار 
می دهد. انگلیس سزاوار یک وزیر جوامع است که واقعًا 
با جوامع مردمی برای مقابله با همه اشکال نفرت تعامل 
داشته باشد.« انالیزی دودز دبیر حزب کارگر انگلیس در 
نامه ای به دولت محافظه کار انگلیس خواستار رسیدگی 
ف��وری به وضعیت اسالم هراس��ی و پذی��رش تعریف 
کاربردی از سوی حزب حاکم شد. اما نهادهای اسالمی 
و حقوق بش��ری در انگلیس امیدی به بهبود وضعیت 

مسلمانان در سایه دولت ریشی سوناک ندارند. 

دولت انگلیس برای پذیرش تعریف »اسالم هراسی« تعلل می کند

آمریکایی ها هر کجا رفتند حمام خون راه انداختند
حجت االسالم سلیمی:

عضو هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد: 
آمریکایی ها هر کجا رفتند حمام خون راه انداختند، در واقع 
این سبک آن ها در جای جای دنیا از جمله افغانستان، یمن 
و عراق است. حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو 
با »عصر ایرانی��ان« با بیان اینکه آمریکایی ها ذاتش��ان 
خشونت و ترور است، اظهارداشت: وقتی آقای بولتون به 
صراحت می گوید ما داخل ایران اسحله فرستاده ایم و به 
دنبال استفاده از زور و خشونت در داخل ایران هستیم این 
در واقع دموکراسی مورد نظر آمریکا است. نماینده مردم 
محالت در مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد: آن ها در 
28 مرداد هم نش��ان دادند که منظورشان از دموکراسی 

کودتا است. حمله به صحرای طبس نشان از این داشت 
که منظورش��ان از دموکراسی اس��تفاده از بمب، انفجار و 
خون ریزی اس��ت، همچنین هدف قرار دادن هواپیمای 
غیرنظامی در آس��مان نشان داد منظورش��ان از آزادی و 
دفاع از حقوق بشر یعنی تکه پاره کردن بچه ها و زن ها و 

مسافرینی که هیچ گناهی نداشتند.
باطنآمریکاییهاامروزبیشازگذش�تههویداش�ده ���

است
وی ب��ا بیان اینک��ه آمریکایی ها ام��روز دارند باطن خود 
را علن��ی می کنند، تصریح کرد: حمای��ت آمریکایی ها از 
منافقین به س��ابقه آن ها برمی گردد، آن ها امروز بیش از 

گذشته دارند باطن خود را هویدا می کنند. حجت االسالم 
علیرضا س��لیمی متذکر ش��د: آن چنگال خونین و مشت 
آهنین که مق��ام معظم رهبری فرمودن��د امروز بیش از 
گذش��ته خود را دارد نش��ان می دهد. عضو هیئت رئیسه 
مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها 
هر کجا رفتند حمام خون راه انداختند، گفت: این س��بک 
آمریکایی ها در جای جای دنیا از جمله افغانستان، یمن و 
عراق اس��ت. وی افزود: قرار بود افغانستان مدینه فاضله 
شود و سالیان سال نزدیک دو دهه آمریکایی ها آنجا بودند 
و مردم آنجا با گوش��ت و پوست خود درک کردند منظور 
آمریکا از آزادی یعنی کشتار بی رحمانه و بدون محاکمه 

اس��ت. همچنین ش��ما دیدید بعضی از ارازل اجاره ای که 
فری��ب آمریکایی ها را خوردند در کوچه و خیابان با مردم 

بی گناه چه کردند و چگونه آنها را شکنجه کردند.
مردمایراناجازهخودنماییبهآمریکاییهانخواهند ���

داد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان 
اینکه امروز برای همگان باطن آمریکایی ها روشن شده 
است، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها هر گز تصور نکنند که 
مردم ایران در مقابل توطئه های آنها سر خم می کنند، در 
واقع مردم ایران نشان داده اند موج طوفنده ای خواهند شد 

و اجازه خود نمایی به آمریکایی ها نخواهند داد.
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اقتصاد کالن

انگلیس قد م به قدم تا رکود اقتصادی
وزیر اقتصاد انگلیس هشدار داد که این کشور 
در حوزه اقتصادی راه بسیار دشواری را پیش 
رو دارد و بای��د تصمیمات س��ختی بگیرد.به 
گزارش مهر به نقل از راش��اتودی، اطالعات 
ارائه ش��ده از س��وی دفتر آمار ملی انگلیس 
حاکی از آن اس��ت که اقتصاد این کش��ور در 
بازه زمانی ماه جوالی تا سپتامبر نه تنها رشد 
نکرده بلکه 0.2 درصد کوچک تر شده است.
در حالی که کارشناس��ان قباًل نسبت به این 
افت اقتصادی هش��دار داده بودند، افت تولید 
ناخالص داخلی این کشور نشان می دهد که 
اقتص��اد انگلیس همچنان در بحران اس��ت. 
علت اصلی بحران در اقتصاد انگلیس افزایش 
شدید هزینه های زندگی در این کشور و اقدام 
بانک مرکزی در باال بردن نرخ بهره بوده که 
به کاهش رش��د اقتصادی منجر شده است.
ب��ه گفته کارشناس��ان در صورتی که اقتصاد 
انگلیس در سه ماهه پایانی سال 2022 هم، 
آن گونه که بس��یاری از کارشناس��ان انتظار 
دارند، رش��د منفی به ثبت برساند عماًل وارد 
رکود می شود؛ چراکه برای دو دوره سه ماهه 
متوالی رشد منفی را تجربه کرده است.جرمی 
هانت، وزیر اقتصاد انگلیس، در این باره گفته 
که دولت این کش��ور با تصمیمات س��ختی 
برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد روبروس��ت.
هانت افزود: ما نس��بت به بحران کنونی باال 
بودن تورم و کاهش رش��د در اقتصاد جهانی 
مصون نیس��تیم. من هی��چ ابهامی ندارم که 
ما راه س��ختی پیش رو داری��م و در این راه 
نیامند تصمیمات بس��یار دشواری در راستای 
بازگردان��دن ثبات و اعتماد اقتصادی خواهیم 

بود.

تورم آلمان در باالترین رقم پس از 
اتحاد آلمان های شرقی و غربی

در ماه اکتبر برای دومین ماه پیاپی نرخ تورم 
در آلم��ان دورقمی ب��ود و درواقع هم اکنون 
در باالتری��ن رق��م از زمان اتح��اد دو آلمان 
قرار گرفته اس��ت.به گ��زارش مهر به نقل از 
راشاتودی، دفتر آمار فدرال آلمان، دستاتیس، 
اعالم کرد که تورم این کش��ور در ماه اکتبر 
برای دومین ماه پیاپی دورقمی بود و در حال 
شکس��تن رکورد اس��ت.گئورگ تیل، رئیس 
دستاتیس می گوید: تورم آلمان با رسیدن به 
رق��م 10.4 درصد به باالترین میزان از زمان 
اتحاد آلمان ش��رقی و غربی رسیده است.به 
گفته این مقام آلمانی افزایش ش��دید قیمت 
حامل های ان��رژی همچنان دلیل اصلی باال 
رفتن تورم در این کشور است. در اکتبر سال 
ج��اری قیم��ت حامل های ان��رژی در آلمان 
نسبت به سال قبل 43 درصد افزایش داشته 
اس��ت. نکته جالب آنکه هزینه تأمین انرژی 
خانواده ها در این کشور 55 درصد رشد کرده 
و قیمت گاز طبیعی در آلمان نس��بت به سال 
2021 بیش از دو برابر ش��ده و 109.8 درصد 
ب��اال رفته اس��ت.پس از حامل ه��ای انرژی 
بیشترین رشد قیمت در آلمان مربوط به مواد 
غذای��ی بوده و به طور کلی تقریباً تمام اقالم 

غذایی در این کشور گران شده است.

عمان برای سرمایه گذاری ایرانی ها 
در این کشور تسهیالت می دهد

در دیدار وزیر صمت ب��ا معاون وزیر تجارت 
عم��ان، طرف عمانی آمادگ��ی خود را جهت 
حض��ور کارخان��ه ه��ای ایران��ی در عمان و 
راه اندازی خط تولید همراه با ارائه تسهیالت 
تعرفه ای، مالیاتی و اهدای زمین اعالم کرد.به 
گزارش مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت 
ایران، در دیدار صالح بن س��عید، معاون وزیر 
تجارت و صنعت عمان و س��ید رضا فاطمی 
امین، طرفین در خصوص راهکارهای توسعه 
تج��ارت و مبادالت تجاری میان دو کش��ور 
س��رمایه گذاری های مش��ترک، تهات��ر کاال، 
توافقنامه تجارت ترجیحی و حضور شرکت ها 
و کارخانه های ایرانی در عمان بحث و تبادل 
نظر کردند.سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت 
ضمن خوش آمدگوی��ی به هیأت عمانی، به 
آمادگی ای��ران و ش��رکت ها و کارخانه های 
ایرانی برای س��رمایه گذاری در عمان اش��اره 
ک��رد و اف��زود: اکنون یک��ی از کارخانه های 
تولی��د لوازم خانگی آماده اح��داث خط تولید 
در عمان اس��ت اما ما پیش��نهاد می کنیم که 
این خط تولید با سرمایه گذاری مشترک تجار 
عمانی و ایرانی احداث ش��ود.وی به رشد 70 
درصدی تجارت ایران و عمان در 7 ماه سال 
1401 نس��بت به سال 1400 اش��اره کرد و 
گفت: خوشبختانه بیشتر مواردی که در سفر 
به عمان با همتایان عمانی توافق ش��ده بود، 
محقق شده است و مواردی نیز باقیمانده که 

نیاز به پیگیری بیشتر دارد.

ارائه خدمت چک الکترونیکی از 
امروز در سه بانک

رئی��س کل بان��ک مرکزی با اش��اره به راه 
اندازی چک دیجیت��ال در 3 بانک تجارت، 
پارس��یان و صادرات از ام��روز، تصریح کرد: 
ش��رایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی 
ب��ا چک های کاغ��ذی ندارد.به گزارش مهر 
علی صال��ح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی گفت: 
به دلیل آنکه تمام اصناف و تجار و کسب و 
کارها با چک س��روکار دارند بنابراین هرچه 
اعتبار چک را بیشتر کنیم به تسهیل و بهبود 
کس��ب وکار کمک خواهی��م کرد.این مقام 
مس��ئول با اشاره به اینکه قانون جدید چک 
اعتبار را به چک برگرداند تصریح کرد: امروز 
کس��ی که چک را دریافت می کند اطمینان 
زیادی به وصول چک دارد.رئیس کل بانک 
مرکزی ادامه داد: در گذش��ته دریافت کننده 
چک به دنب��ال صادرکننده چک می رفت تا 
چک وصول ش��ود، اما ام��روز این وضعیت 
برعکس ش��ده اس��ت.به گفته صالح آبادی 
صادرکننده چک نگران وصول چک می شود 
تا اعتبارش خدش��ه دار نشود و حساب های 
بانکی وی مس��دود نگردد.این مقام مسئول 
تصری��ح ک��رد: آم��وزش اس��تفاده از چک 
الکترونیک بسیار مهم است که این موضوع 
را در دس��تور کار ق��رار دادیم و امیدواریم به 
زودی در تمام��ی ش��بکه بانکی این خدمت 
بزرگ به همه ارائه ش��ود.وی با اشاره به راه 
اندازی چک دیجیت��ال در 3 بانک تجارت، 
پارس��یان و صادرات از ام��روز، تصریح کرد: 
شرایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با 
چک های کاغذی ندارد و به زودی شرایطی 
فراهم می شود تا تمامی بانک ها بتوانند این 
خدمت نوین و ارزش��مند را ب��ه جامعه ارائه 

دهند.

خاندوزی اتفاقات اخیر شکل گرفته با 
مجلس را ناشی از سوء تفاهم دانست 

س��خنگوی اقتصادی دول��ت اتفاقات اخیر 
شکل گرفته با مجلس را ناشی از سوء تفاهم 
دانس��ت و گفت: بنده مالحظات نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی را کامال درک 
می کنم. به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در 
حاش��یه مراسم رونمایی از چک الکترونیکی 
گفت: بن��ده مالحظات نماین��دگان محترم 
مجلس ش��ورای اسالمی را کامال درک می 
کنم. خودم هم در جایگاه نمایندگی بوده ام و 
می دانم که مجلس دغدغه مردم و مشکالت 
آن ه��ا را دارد و حل این مش��کالت در گرو 
همکاری مجلس و دولت است.سید احسان 
خاندوزی اف��زود: در موضوع تبصره 18 نیز 
اتفاق��ا همکاری بس��یاری خوب��ی از جانب 
کمیس��یونهای مجلس انجام ش��ده اس��ت، 
که جا دارد از ش��خص آق��ای دکتر قالیباف 
و کمیس��یون محترم قدردانی کنم.خاندوزی 
گفت: مطالبه و نظارت مجلس و پاسخ گویی 
دولت مردان امری ضروری است وی افزود: 
متاس��فانه از اظه��ارات بنده درب��اره موضع 
رئیس محترم مجلس س��وء برداش��ت شده 
و برخی بدنبال فرص��ت برای تفرقه افکنی 
میان دولت و مجلس اند در زمانی که شرایط 
خاص کشور بیش از پیش نیازمند همکاری 
است.س��خنگوی اقتصادی دول��ت در پایان 
گفت: در خصوص الیح��ه اموال تملیکی ، 
تالش کرده و می کنیم تفاوت دیدگاهی که 
پیرامون الیحه 2فوریت��ی وجود دارد حل و 

فصل شده و الیحه به جریان بیافتد.

امکان نقد کردن غیرحضوری چک 
فراهم شد

مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی از 
فراهم ش��دن امکان نقد کردن غیرحضوری 
چک با رونمایی از س��امانه چک الکترونیک 
خبر داد. به گزارش ایس��نا، مراسم رونمایی از 
سامانه چک الکترونیک با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.مهران 
محرمیان - مع��اون فناوری های نوین بانک 
مرکزی - در این مراس��م اظهار کرد: چکاد با 
مالحظات گسترده فنی و حقوقی پروژه بسیار 
پیچیده ای بود که با حمایت رئیس کل بانک 
مرکزی عملیاتی شد. چکی که دیجیتال صادر 
می شود می تواند در اختیار فردی قرار گیرد که 
اصال دارای چک دیجیتال نیست.وی افزود: 
مهمترین اتفاق، نق��د کردن چک به صورت 
غیر حضوری است که گام مهمی در تسهیل 
دسترسی مردم به خدمات بانکی است. تعداد 
زندانیان مرتبط با چک که بیش از 80 درصد 
نسبت به س��ال 1396 کاهش یافته است با 
اجرای قوانین جدید چک افتخار آمیز اس��ت.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان 
اینک��ه در حال حاضر نزدیک ب��ه 98 درصد 
خدمات بانکی غیرحضوری انجام می ش��ود، 
ادامه داد: با ص��دور چک الکترونیک نیز این 
میزان بیشتر خواهد شد. در سال 1396 حدود 
10 نفر بابت چک برگشتی به زندان می رفت، 
اما در حال حاضر، هر روز یک نفر برای چک 

برگشتی به زندان می رود.
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وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
صن��دوق ام��الک و مس��تغالت می تواند 
نقدینگ��ی س��رگردان خرد که در کش��ور 
وج��ود دارد را ب��ه خود جذب و به س��ایر 
بازارها مانند ارز و سکه هم کمک کند. به 
گزارش ایسنا، صولت مرتضوی در مراسم 
رونمایی از نخستین صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مس��تغالت با اشاره به راه اندازی 
ای��ن صندوق گفت: اقدام مبارکی در حوزه 

اقتصاد رخ می دهد. صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مستغالت می تواند بستری برای 
حس��ن و تدبیر باشد. یعنی س��رمایه های 
اندک را به س��رمایه کثیر تبدیل و از سوی 
دیگر بستر اقتصاد تعاونی را فراهم کند.وی 
ادامه داد: در اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد 
ایران به سه بخش تقسیم می شود، بخش 
دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی که 
با سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، 

به دولت اجازه داده ش��د بخشی از اقتصاد 
دولتی، به تعاونی ها واگذار ش��ود. این کار 
مبارک بسترساز مشارکت مردم در اقتصاد 
تعاونی اس��ت و یکی از نیازهای کش��ور را 
هم برطرف می کند.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تاکید بر اینکه شاید مهم ترین 
دغدغ��ه هر جوان ایرانی مس��کن باش��د، 
عنوان کرد: صندوق امالک و مس��تغالت 
صرفا ش��امل بخش دولتی نمی ش��ود. در 

بخش دولتی س��ال ها بحث مولدس��ازی 
مطرح می ش��ود که بنا ب��ه دالیل مختلف 
نتوانستیم به آن عمل کنیم. هم می توانیم 
مولدسازی اموال دولتی را داشته باشیم، هم 
بخش خصوصی ملکش را بیاورد و هم هر 
کس هرقدر توان دارد را وارد این بازار کند. 
این س��رمایه همواره رو به افزایش اس��ت.
مرتضوی با بیان اینکه قدرت نقدشوندگی 
صن��دوق امالک باالس��ت، گف��ت: مانند 

النگویی اس��ت که بانوان دارند و هر زمان 
نیاز دارند می توانند آن را بفروشند و به پول 
تبدیل کنند. می توان ب��ه چندجانبه گرایی 
صندوق ها هم توجه کرد، زیرا مش��ارکت 
ش��هرداری ها را هم به م��دد می طلبد.وی 
ادام��ه داد: صندوق امالک و مس��تغالت 
می توان��د نقدینگی س��رگردان خرد که در 
کشور وجود دارد را به خود جذب و به سایر 

بازارها هم کمک کند.

صندوق امالک به بازار ارز و سکه کمک می کند
وزیر کار: 

چرا معامالت فردایی سکه و دالر ممنوع است؟ 
معامالت فردایی ارز و س��که، از نظر شورای 
فقهی بانک مرکزی ممنوع و س��ود به دست 
آم��ده از ای��ن معامالت از نظر ش��رعی حرام 
اس��ت. ب��ه گزارش تس��نیم، هر چن��د بانک 
مرکزی معامالت فردایی ارز و سکه را ممنوع 
اع��الم کرده، اما با این حال، گاهی انجام این 
معامالت در بازار ارز و س��که مش��اهده شده 
است. با توجه به شبهات بطالن این معامالت 
از نظر ش��رعی و تبعات انجام این معامالت، 
شورای فقهی بانک مرکزی در جلسات اخیر 
خود به بررسی ابعاد شرعی و فقهی معامالت 
فردایی ارز و س��که پرداخته است.سخنگوی 

ش��ورای فقهی بانک مرکزی به بیان آخرین 
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه 
با معامالت آتی ارز و س��که پرداخت و انجام 
این دسته از معامالت را از نظر شورای فقهی، 
ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده 
از این معامالت را از نظر ش��رعی حرام اعالم 
کرد.دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در بیان 
نکاتی که در متن مصوب��ه وجود دارد، گفت: 
اولی��ن نکته تأکید بر انجام نش��دن معامالت 
واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسالمی 
ارتباط بخش پول��ی و بخش حقیقی اقتصاد 
اس��ت و وقتی در جایی معامالت پولی اتفاق 

می افتد، اما پشتوانه ای از بخش حقیقی اقتصاد 
ندارد )در اصط��الح معّوض ن��دارد(، در واقع 
متأثر از بخش واقعی اقتصاد نیس��ت و در این 
صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد.وی در 
ادامه افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله ای 
ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در 
عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از 
دسته عقود مشارکتی و مبادله ای هستند، این 
عقود در نهایت به تولید منجر می ش��وند و در 
عقود مبادله ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین 
صورت ب��وده و کاال ها و خدم��ات در بخش 
حقیق��ی اقتصاد مبادله می ش��وند. در واقع در 

جریان این معامالت، بخش حقیقی تغییر کرده 
و رش��د می کند. اما در معامالت فردایی ارز و 
سکه اساساً ارز و سکه ای در پس این معامالت 
نیس��ت و صرفاً روی تغییرات این بازار معامله 
ص��ورت می پذیرد و بخش واقعی تحت تأثیر 
قرار نمی گیرد.میثمی ادامه داد: نباید فراموش 
کرد که یکی از مس��ائل دیگری که در نتیجه 
غیر واقعی بودن این معامالت مطرح می شود، 
اثرات کاذب این معامالت غیرواقعی بر معامالت 
واقعی است که گاهی اوقات حجم باالی خرید 
و فروش ناگهانی دالالن با معامالت غیرواقعی 
و بدون وجود کاالی حقیقی، موجب تحریک 

انتظ��ارات و ایجاد بی ثباتی در بازار واقعی این 
محصوالت می شود.دبیر شورای فقهی بانک 
مرکزی با تأکید بر وجود »شبهه شرط بندی و 
قمار« در جریان این معامالت، اظهار کرد: در 
شریعت اسالم یکی از اصول و ضوابط عمومی 
قرارداد ها در کنار ع��دم وجود ربا، غرر و ضرر 
و ض��رار، قماری نبودن قرارداد اس��ت. به این 
معنی که معامالتی که در آن نوعی شرط بندی 
باشد، معامالت قماری محسوب می شوند که 
در آی��ات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای 
ش��یعه و اهل سنت، شریعت اسالم این گونه 

معامالت را ممنوع اعالم کرده است.

مهار تقاضای سوداگری ارز 
تالش دشمن برای تکمیل آشوب ها  با التهابات ارزی؛

گروهاقتصادی-میثمترکیان:عضو هیات علمی دانشگاه 
گف��ت: از اقدامات موثر بانک مرکزی برای مدیریت بازار 
ارز، معامالت بازار توافقی ارز از طریق سامانه برخط بازار 
متش��کل بود که بازار ارز را برای سوداگران و دالالن به 
ش��دت نا امن کرد. به گزارش ف��ارس، روند تغییرات در 
بازار ارز در یک س��ال گذشته روندی متعادل بوده است. 
در دو هفته گذش��ته و با ایجاد التهاب در بازار ارز، قیمت 
ارز با یک جهش موقت همراه ش��د و بانک مرکزی نیز 
اقداماتی را برای کنترل ب��ازار ارز و تثبت این نرخ انجام 
دا د و موفق به کاهش قیمت ارز شد. کارشناسان اقتصادی 
راهکار برون رفت از افزایش های ناگهانی نرخ ارز را ایجاد 
ش��فافیت در انواع معامالت در بازار ارز می دانند، پیش از 
این بانک مرکزی سامانه ای برای مشخص شدن میزان 
خری��د و فروش و رصد بازار ارز از س��وی بانک مرکزی 
معرفی نشده بود اما به تازگی و در دولت سیزدهم سامانه 
برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرایند خرید 
ارز اش��خاص حقیقی و صرفه جوی��ی در وقت متقاضیان 
توسط بانک مرکزی طراحی شد.سامانه معامالت آنالین 
صرافی ها توانس��ت این ش��فافیت را ایج��اد کند و همه 
اف��رادی که هر نوع تقاضایی در بازار ارز داش��ته اند، باید 
در این سامانه معامالت خود را ثبت و انجام دهند.آلبرت 
بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه درباره 
تحوالت اخیر در بازار ارز می گوید: یکی از اقدامات موثر 
بان��ک مرکزی در هفته های گذش��ته به انجام معامالت 
بازار توافقی از طریق س��امانه آنالین باز می گردد. یعنی 
همه معامالت ارزی از کانال سامانه انجام شود. این اقدام 
دیر انجام ش��د ولی کار خیلی خوبی ب��ود که باالخره در 
هفته ه��ای قبل کلید خورد؛ س��وداگران و افرادی که به 
دنبال کس��ب سود از طریق نوس��انات در بازار ارز بودند، 
به این اقدام بانک مرکزی عکس العمل نشان دادند. این 
افراد نگران بودن اگر در س��امانه خرید کنیم، مشخصات 
ما در این س��امانه ثبت می ش��ود و ممکن است در آینده 
م��واردی مانند مالی��ات یا حذف یاران��ه را به دلیل خرید 

ارز، انج��ام دهند. همین موضوع موجب کاهش تقاضای 
سوداگرانه در بازار ارز شد.

درصدخریدارانرزروارزپشیمانشدند ���۸۰
کامران سلطانی زاده در گفت وگو با تسنیم، درباره وضعیت 
بازار ارز و علت گرانی اخیر قیمت دالر، اظهار داشت: نرخ 
دالر با توجه به ش��اخه های اقتصادی و روند اس��تاندارد 
تورم رسمی کشور برروی یک نمودار مشخص قابل پیش 
بینی است؛ در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش تقاضا بوده 
ایم که بخش عمده آن جو روانی می باش��د که در یک 
سطح متوقف شده است. وی با بیان اینکه روند افزایشی 
قیمت ارز در چند روز اخیر متوقف ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: ش��اهد عدم افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر بوده 
ایم.سلطانی زاده گفت: بخش از تقاضا برای حفظ ارزش 
پول ملی با توجه به ج��و روانی کاهش ارزش ریال بوده 
که مشخصاً در چند روز گذشته با افزایش عرضه  متوقف 

شده است.به گفته رییس کانون صرافان، بازار توافقی نیز 
با توجه به ارایه خدمت توسط صرافی ها به صادرکنندگان 
با سرعت در حال رفع نیاز ارزی بازار می باشد. عمال بهر 
مقدار ارز در صرافی ها برای خربد هموطنان موجود بوده 
و در چند روز گذش��ته ش��اهد عدم تمایل خربد بسیاری 
از خری��داران ارز از صراف��ی ها بوده ایم بدین صورت که 
ب��االی 80 درصد خربداران رزرو کننده ارز از صراف ها از 
حضور و خربد ارز امتناع ورز یده اند.وی افزود: همین نکته 
نشان دهنده افزایش عرضه و کاهش تمایل به خربد می 
باشد که برآیند آن توقف افزایش نرخ و کاهش قیمت بر 
اثر افزایش عرضه خواهد بود.س��لطانی زاده گفت: اقدام 
درست بانک مرکزی در تمدید مجوزهای صرافان سراسر 
کش��ور  بدون در نظر گرفتن محدودیت تطبیق سرمابه 
و بازگش��ت عرصه کنندگان رسمی ارز و خدمت رسانی 
صرافی ها در روزهای اخیر موجب تقویت سیستم عرضه 

رس��می ارز در سراسر کشور شده است.وی گفت: در سه 
روز گذش��ته  افزایش نرخ ارز متوقف و حدود 2000هزار 
تومان کاهش داشته است.وی  درباره ورود نیروی انتظامی 
به بازار گفت: جلوگیری از فعالیت فعالین غیر مجاز همواره 
کمک به جلوگیری از سفته بازی است، البته نکته اساسی 
این اس��ت که این اقدام موقتی بوده و باید سازوکار های 
رس��می جهت رفع نیاز ه��ای ارزی عموم جامعه ایحاد و 
همه نیازهای استاندارد ارزی جامعه در فضای رسمی قابل 
برطرف شدن باشد، زیرا این نیاز ها همواره راه دست یابی 
خود را به ارز پیدا نموده و بهتر اس��ت به فضای رس��می  

سوق داد ه شود.
برنامهه�ایدول�تبرایمدیری�تبازارارزبررس�ی ���

میشود
به گزارش خبرنگار خانه ملت، بر اساس دستورکار اعالمی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نشست 
روز )یکش��نبه 22 آبان(  این کمیسیون طرح الحاق یک 
ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی 
می شود.الزم به ذکر اس��ت روز )دوشنبه 23 آبان ماه( در 
کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و رئیس 
کل بانک مرکزی برنامه دولت سیزدهم در مدیریت بازار 
ارز و اتخاذ راهکارهای مناس��ب با توجه به ش��رایط اخیر 
بازار ارز بررسی می شود. گفتنی است اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس روز )دوشنبه 23 آبان ماه( خود موضوع 
چشم انداز مناطق آزاد تجاری- صنعتی جدید در توسعه 
همکاری ه��ای اقتصادی را با حضور دبیر ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی و وی��ژه اقتصادی، رئیس 
سازمان توسعه تجارت، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران 
و معاون بین الملل بانک مرکزی بررس��ی می کنند.الزم 
به ذکر اس��ت که در نشس��ت روز ) سه شنبه 24 آبان ماه( 
کمیسیون اقتصادی مجلس الیحه الحاق پنج تبصره به 
ماده )2( قانون پایانه های فروش��گاهی و سامانه مؤدیان 

بررسی می شود.

معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو گفت: 
هم اکنون ایران در زمینه سدس��ازی جزو 10 کشور برتر 
دنیا به ش��مار می رود و در حوزه برق و نیروگاهی بیش 
از 95درصد به خودکفایی دس��ت یافته  است. به گزارش 
ایسنا، احمد حیدری در برنامه ای تلویزیونی با اشاره به  به 
رشد 17درصدی مصرف برق صنایع در سال جاری، ادامه 
داد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در تولید برق با 
مشکلی مواجه نشدیم؛ این مهم به واسطه برنامه ریزی 
مدون و دلس��وزانه اعضا و مهندسین صنعت برق کشور 
صورت گرفت، به طوری که 6000 مگاوات برق جدید و 
بهینه سازی شده با نگاه صرفه جویی قرآنی استفاده شد. 

همچنین ملت شریف ایران اسالمی نیز با بهره مندی از 
تعالیم دینی و فرهنگ قرآنی و نیز ممانعت از اس��راف، 
در حوزه برق خانگی برای نخس��تین بار در کش��ور یک 
هزار و 500 مگاوات صرفه جویی مصرف داش��تند؛ این 
در حالی اس��ت که در سال های گذشته در این حوزه پنج 

درصد رشد مصرف را شاهد بودیم.
چهاردهمینمس�ابقاتقرآن�یوزارتنیروباحضور ���

حدود۷۰۰۰شرکتکننده
رئیس ش��ورای فرهنگی وزارت نی��رو با بیان این که در 
چهاردهمین مس��ابقات قرآنی وزارت نیرو 6 هزار و 528 
نفر حضور یافتند، گفت: این مس��ابقات در پنج رش��ته 

قرائت )تحقیق(، قرائت)ترتیل(، حفظ، تفسیر و تحقیق 
موضوعی برگزار می شود که 266 نفر از مراحل استانی 
به مرحله کشوری و نهایی راه یافتند.وی ضمن قدردانی 
از اهتمام ویژه وزیر نیرو به منظور توس��عه و ترویج امور 
فرهنگی و قرآنی، افزود: در تابس��تان سال 1400 مردم 
به جهت خاموشی های سراسری دچار چالش هایی شده 
بودند اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و همکاری ریاست 
جمه��وری، مجلس ش��ورای اس��المی واعضای هیات 
دولت، خوشبختانه در تابستان سال 1401 حتی یک مورد 
خاموش��ی برق خانگی نداشتیم.طبق اعالم وزارت نیرو، 
معاون وزیر نیرو از تعامل قرآنی وزارت نیرو با سایر نهادها 

و ارگان ها س��خن به میان آورد و گفت: در دستورالعملی 
که به همه ش��رکت های زیرمجموعه وزارت نیرو ابالغ 
ش��ده، نس��بت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادها و 
شخصیت های قرآنی با محوریت ترویج فرهنگ قرآنی 
و بهره مندی ازنظرات کارشناسی و تجربیات اشاره شده 
است. خوشبختانه در این باره شاهد همکاری مطلوبی با 
نهادهای قرآنی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
س��ازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز امور قرآنی صدا و 
سیما هستیم. در سطح استانی نیز جلسات قرآنی برگزار 
می ش��ود و درتالش هستیم تفاهم نامه های کاربردی و 

اجرایی را در این زمینه برقرار کنیم.

ایران در زمینه سدسازی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست

رشد ۸9 درصدی طرح خط لوله گوره-جاسک 
افتتاح مبدا دوم صادرات نفت تا پایان 14۰1

در ح��ال حاضر پیش��رفت پروژه خ��ط لوله 
گوره-جاس��ک 89 درصد اس��ت و در اسفند 
س��ال 1401 به بهره برداری می  رسد، در حال 
حاضر گلوگاه اصلی تکمیل این پروژه در بسته  
کاری تاسیسات دریایی ش��امل گوی شناور 
)SPM( است. به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، بدون شک طرح »خط لوله 
انتقال نفت خام از گوره به جاس��ک« یکی از 
اس��تراتژیک ترین پروژه هایی است که عالوه 
بر مزایای اقتصادی از جنبه امنیتی نیز برای 
ایران حائز اهمیت اس��ت.مبداء این خط لوله 
منطقه گوره شهرس��تان گناوه استان بوشهر 
اس��ت که پس از عبور از استان های بوشهر، 
ف��ارس و هرم��زگان، از 60 کیلومتری غرب 
شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی 

صادرات و واردات متصل می ش��ود. این خط 
لوله در اندازه 42 اینچ و در طول تقریبی یک 
هزار کیلومتر تعریف ش��ده است.اجرای طرح 
انتقال نفت خام گوره به جاس��ک با حدود 2 
میلی��ارد دالر اعتبار مصوب ب��ا هدف ایجاد 
ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت 
خام و ذخیره س��ازی و ص��ادرات آن از طریق 
پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات 
نفت، تمرکززدایی از پایانه ه��ای صادراتی و 
متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال زایی 

در سواحل مکران اجرا می شود.
* ق��درت مانور ای��ران برای ص��ادرات نفت 

افزایش می یابد
احداث این خط لوله از دو جنبه حائز اهمیت 
اس��ت: 1- اح��داث این خط لول��ه و احداث 

پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی ها باعث رونق 
س��واحل مکران می ش��ود 2- با احداث این 
خط لول��ه، ایران تنگه هرم��ز را دور می زند 
و می تواند بخش��ی از نفت خود را از مبادی 
صادرات��ی دیگ��ری جز خارک ص��ادر کند.
هم اکن��ون تنها مبدا ص��ادرات نفت ایران از 
طریق جزیره خارک در خلیج فارس اس��ت. 
بدین ترتیب تنگه هرمز به گلوگاه اصلی ایران 
برای صادرات نفت خام تبدیل شده است که 
در صورت ایجاد درگیری احتمالی ظرف چند 
ساعت مسدود خواهد ش��د.با مسدود شدن 
تنگه هرمز تنها مس��یر ای��ران برای فروش 
نفت بسته می شود درحالی که سایر کشورها 
مثل عربستان مس��یرهای جایگزینی برای 
فروش نف��ت خود از مس��یری غیر از خلیج 

فارس و تنگه هرمز ایجاد کرده اند.در نتیجه 
با توجه به وجود استحکامات قوی نیروهای 
مسلح در منطق جاس��ک و سواحل مکران 
ایج��اد مبدا دوم صادراتی نفت ایران در بندر 
جاس��ک با احداث خط لوله گوره به جاسک 
می توان��د از جنب��ه امنیتی جای��گاه ایران را 

تقویت کند.
* خط لوله گوره به جاسک تا پایان 1401 به 

بهره برداری کامل می رسد
فاز زودهنگام طرح خط لوله گوره-جاس��ک، 
تیرماه سال گذشته با ظرفیت انتقال 300 هزار 
بش��که در روز به بهره برداری رسید، افتتاحی 
که به گفته بس��یاری از کارشناسان زودتر از 
موعد اتمام پروژه انجام ش��ده بود.جواد اوجی 
وزیر نفت درباره آخرین وضعیت تکمیل پروژه 

خط لوله گوره-جاسک در مهرماه سال جاری 
گف��ت: این خط لوله نزدیک به هزار کلیومتر 
است و از سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان 
می گذرد، اما این پ��روژه در دولت قبل زودتر 
از موعد افتتاح ش��د به همین دلیل نواقص و 
مشکالتی داشت که همکاران ما در شرکت 
ملی نفت از طریق پیمان��کاران در حال رفع 
این نواقص هستند به همین دلیل این پروژه 
تا آخر س��ال تکمیل ش��ده و به بهره برداری 
کامل می رسد.طبق آخرین اطالعات، در حال 
حاضر پیشرفت پروژه خط لوله گوره-جاسک 
89 درصد است و در اسفندماه سال 1401 به 
بهره برداری می رسد که گلوگاه اصلی تکمیل 
این پروژه در بس��ته  کاری تاسیسات دریایی 

شامل گوی شناور )SPM( است.
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شهرستان

اجرای 4۰ کیلومتر رنگ امیزی جداول 
در هشتگرد 

طب��ق م��اده 4 قان��ون تعاری��ف و ضوابط 
تقس��یمات کش��وری ایران ، ش��هر محلی 
اس��ت با ح��دود قانون��ی ک��ه در محدوده 
جغرافیای��ی بخ��ش واق��ع ش��ده و از نظر 
بافت س��اختمانی، اشتغال و س��ایر عوامل 
دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده 
به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در 
مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، 
خدمات و فعالیتهای اداری  اش��تغال داشته 
و در زمین��ه خدمات ش��هری از خودکفایی 
نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و 
نف��وذ  پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده 

هزار نفر جمعیت باشد.
در همی��ن مقوله و در صنعت شهرس��ازی 
سعی می شود که با در نظر گرفتن فرهنگ 
ش��هروندان و هوی��ت آن ها، زیبا س��ازی 
انجام بگیرد و مس��ئوالن شهری با استفاده 
از تجهیزاتی مانند: نیمکت های ش��هری، 
ایستگاه اتوبوس و وسایل ورزشی پارکی و 
... و بطور کل��ی طراحی و اجرای مبلمان ، 
شهر را برای زندگی راحت آماده می کنند. 
همچنین مسئوالن و برنامه ریزان شهری با 
استفاده از تجهیزات روشنایی و نورپردازی 
سعی می کنند که احساس آرامش را برای 

مردم ایجاد کنند.
 مبلمان ش��هری اصوال یک مقوله گسترده 
برای مطالعه و طراحی و پیاده سازی اسباب 
و لوازم رفاهی و زیباسازی شهر است و این 
اش��یا و وس��ایل با ویژگی های خود مانند، 
رنگ، فرم و ماهیت کاربردی ش��ان باعث 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می شوند 
لذا استفاده از مبلمان شهری نامناسب و یا 
حذف این تجهی��زات از فضاهای عمومی، 
باعث بی پاسخ ماندن نیازهای مردم شده و 

نظام شهری دچار مشکل خواهد شد .
ج��داول بتنی اس��تفاده ش��ده در بلوارها ، 
خیابانها ، میادین و بوس��تانها از جمله مهم 
ترین عناصر مبلمان ش��هری می باشد که 
بیش��ترین نقش زیباس��ازی و جداکنندگی 
فضاهای مختلف ش��هری را به عهده دارند 
و همچنین به عنوان دیواره کانالهای انتقال 
آب و فاضالب و انهار جهت هدایت آبهای 

سطحی مورد استفاده قرار می گیرند.
اجرای مناس��ب جداول معابر و بوستانها از 
یک س��و با در نظر گرفتن نقش آن بعنوان 
جدا کننده محیط ها حایز اهمیت اس��ت که 
ابعاد و کیفیت ساختاری و نحوه اجرای آن 
می بایست مورد توجه قرار گیرد و از سوی 
دیگر تناس��ب آن با محیط پیرامون و رنگ 

آمیزی و زیباسازی مهم خواهد بود  .
 مهن��دس یعقوبی ش��هردار هش��تگرد در 
بازدید از بوستانهای شهر از انجام گسترده 
عملیات رن��گ امیزی جداول ش��هری در 

سال 1401 خبر داد.
وی افزود : تنوع در مبلمان و فضای شهری 
با توجه به تاثیرات آن در روحیه و ش��ادابی 
شهروندان همواره مد نظر مدیریت شهری 
بوده و در ای��ن خصوص اقدامات خوبی در 

سطح شهر صورت گرفته است.
ش��هردار هش��تگرد بیان کرد : اجرای این 
پ��روژه ش��امل دو مرحل��ه خری��د رنگ و 
تجهی��زات و مرحله اجرا بوده که در اجرای 
مرحله نخس��ت برای خرید مواد با کیفیت 
و عمر مفی��د و ماندگاری مناس��ب بالغ بر 
5000 کیلو گرم رنگ سفید جدولی ، 4000 
کیلوگرم رنگ س��بز جدول��ی ، 1000 کیلو 
گرم پرایمر و س��ایر تجهی��زات دیگر اقدام 

شده است .
وی افزود : در راستای کاهش هزینه های 
اجرا نیز از توان نیروی انس��انی شهرداری 
بهره برداری شده و با برنامه ریزی صورت 
گرفته در ح��وزه معاونت خدمات ش��هری 
ضمن تعریف کار برای سایر کارگران عزیز 
برای اس��تمرار روند خدمات به شهروندان 
، از ظرفی��ت نی��روی انس��انی متعل��ق به 
ش��هرداری بصورت بهینه استفاده گردیده 
اس��ت که عالوه بر کاهش چشمگیر هزینه 
ها ، در تسریع کار و کیفیت اجرای آن موثر 

بوده است .

فوالد مبارکه امروز در مقتدرترین و 
امیدوارکننده ترین وضعیت قرار دارد

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه پ��س از دریافت تندیس مرد س��ال 
فوالد ایران در اختتامیه سمپوزیوم فوالد 401 
در جمع مدیران، صنعتگران، کارشناس��ان و 
حاضران در س��مپوزیوم گف��ت: در ابتدا یاد 
می کنم از 12 آبان ماه س��ال 1380 به عنوان 
س��الروز بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی 
از فوالد مبارکه که این بازدید نش��ان دهنده 
جایگاه و اهمیت این مجموعه صنعتی برای 
ارکان تصمیم گیرن��ده کش��ور بوده و همین 
امر طی س��ال های گذش��ته موجب کسب 
دستاوردهای ارزشمند در این قطب صنعتی 
شده است. وی تصریح کرد: مرد سال فوالد 
همکاران من در گروه فوالد مبارکه هس��تند 
که علی رغم وجود موانع بس��یار، توانس��تند 
رشد تولید را حفظ کنند. طیب نیا افزود: مرد 
س��ال فوالد آن هایی هستند که رکوردهای 
پی درپی تولید را در فوالد مبارکه رقم زدند؛ 
مرد سال فوالد آن هایی هستند که در حمله 
بی سابقه سایبری به فوالد مبارکه، در کمتر 
از 36 س��اعت، جریان تولید این ش��رکت را 
به طور کامل برقرار کردند. مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مرد سال فوالد 
آن کارگری است که با دستان پینه بسته کنار 
کوره کار می کند. مرد س��ال فوالد کس��انی 
هس��تند که در شرکت های دانش بنیان و در 
اوج تحریم ها، با بومی س��ازی مواد، قطعات 
و تجهیزات، اجازه ندادند خدشه ای به تولید 
فوالد مبارکه وارد ش��ود. وی افتخار کسب 
عنوان مرد س��ال فوالد ایران را به همکاران 
خود در گ��روه فوالد مبارک��ه تقدیم کرد و 
اذعان داش��ت: افتخار کس��ب این عنوان را 
به دستان پینه بسته کارگران، بازنشستگان و 
درایت مدیران بلندهمت فوالد مبارکه تقدیم 
می کنم که این مجموعه را همچون امانتی 
ارزشمند به ما تحویل دادند تا ضمن صیانت، 
آن را به اوج بهره وری و تعالی رهنمون سازیم. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان این 
آئین به سؤاالت خبرنگاران این چنین پاسخ 
داد: همکاران ما درصدد هستند که در داخل 
کش��ور، با اس��تفاده از تجهی��زات موجود و 
بدون حضور یک کارشناس خارجی، تختال 
فوالد زنگ ن��زن و ورق آن را به تولید انبوه 
برسانند. اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود، توسعه کّمی، کیفی و متوازن، توسعه 
س��رمایه های انس��انی، نگاه جدی به حوزه 
نوآوری و فناوری های جدید و تبدیل ش��دن 
به یک صنعت س��بز با نگاه ویژه به مسائل 
زیست محیطی، 5 رویکرد اصلی ما در فوالد 
مبارکه بوده که طی یک س��ال گذشته این 

رویکردها را دنبال کرده ایم.
ظرفیت های ارزش��مندی در کشور ما نهفته 
اس��ت و اگ��ر از ای��ن ظرفیت ه��ا اس��تفاده 
کنیم، می توانیم ش��اهد بهترین دس��تاوردها 
به خص��وص در حوزه معدن و صنایع معدنی 
باشیم؛ چراکه زیرساخت های بسیار مناسبی 

در فوالد مبارکه وجود دارد

همکاری روابط عمومی مجتمع گاز 
پارس جنوبی با اصحاب رسانه استان 

بوشهر گسترش می یابد
مدیر روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی 
در نشس��ت با مدیرعام��ل خانه مطبوعات و 
رسانه کش��ور، بیان کرد: مجتمع گاز پارس 
جنوبی در راستای تعامل و همکاری با جامعه 
پیرامونی، مطبوعات و رسانه استان بوشهر، 
هم��گام و همس��و خواهد ب��ود.  به گزارش 
خبرنگار روابط عمومي ش��رکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی، ابوالحس��ن بی ب��اک، رئیس 
روابط عموم��ی مجتمع گاز پ��ارس جنوبی 
در نشس��ت با مازیار هوش��مند، مدیرعامل 
خانه مطبوعات و رس��انه کشور بیان کرد: با 
برنامه ریزی و رویکرد جدید، س��طح تعامل 
و هم��کاری مجتم��ع گاز پ��ارس جنوبی با 
مطبوعات، اصحاب رسانه و خبرنگاران فعال 
استان بوشهر بیش از پیش تقویت می شود. 
بی باک در ادامه عنوان داش��ت: مجتمع گاز 
پ��ارس جنوبی با تامی��ن 75 درصدی از گاز 
مورد نیاز کش��ور به عنوان بزرگترین تامین 
کنن��ده گاز و محص��والت جانب��ی در ایران 
تبدیل ش��ده اس��ت، مطبوع��ات و اصحاب 
رسانه کشور و در راس آن خبرنگاران استان 
بوشهر باید در انعکاس و بازتاب شایسته این 
اقدامات و دس��تاوردهای مهم با مجتمع گاز 
پارس جنوبی هم قدم و همسو حرکت کنند.  
رئی��س رواب��ط عمومی مجتم��ع گاز پارس 
جنوبی افزود: خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
کشور و اس��تان بوشهر جزو زحمتکش ترین 
و نجیب تری��ن اقش��ار جامعه هس��تند و ما 
ت��الش می کنیم که زمینه فعالی��ت آنها در 
حوزه اطالع رسانی و انعکاس اخبار مجتمع 
فاخر گاز پارس جنوبی هر چه بیشتر تسهیل 
شود و درب ورودی مجتمع گاز پارس جنوبی 
به روی اصحاب رس��انه و خبرنگاران فعال 
مناطق پیرامونی باز است و دستان صاحبان 
قلم در س��طح کشور و اس��تان بوشهر را به 

گرمی می فشاریم. 

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-وزیر جهاد 
کش��اورزی با تقدیر از نگاه و رویکرد آستان 
ق��دس رضوی در حوزه امنیت غذایی گفت: 
با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی قراردادی 
برای تامین امنیت غذایی، آماده ایم همکاری ها  
با آستان قدس رضوی در این حوزه را تقویت 
کنیم. سید جواد ساداتی نژاد، در دیدار با قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: 
امنیت غذایی، موضوع مهمی برای کشور و 
دارای تاثی��ر مس��تقیم در زندگی همه مردم 
است، به همین دلیل تمامی کسانی که برای 

تامین این امنیت تالش می کنند، کار بزرگ 
و قابل تقدیری انجام می دهند. س��اداتی نژاد 
کش��اورزی قراردادی را طرحی در راس��تای 
صیانت از کشاورزی در ایران و تقویت امنیت 
غذایی برشمرد و افزود: از آستان قدس رضوی 
درخواس��ت داریم با توجه به تجربه خود در 
حوزه کش��اورزی قراردادی، برای توسعه آن 
به ما کمک کند، چرا ک��ه امروز به روزترین 
و کارآمدترین اب��زار حمایتی در این عرصه، 
کش��اورزی قراردادی است و می تواند ضمن 
افزایش تولید، از معیشت مردم و کشاورزان 

نیز حمایت کند. وزیر جهاد کش��اورزی ادامه 
داد: در دولت س��یزدهم توسعه کشاورزی را 
به عن��وان یک ماموریت ب��رای خود تعیین 
کرده ایم و انتظار داریم آستان قدس رضوی 
نیز این مهم را به عن��وان یک ماموریت در 
دستور کار خود قرار دهد. ساداتی نژاد تصریح 
کرد: در این مس��یر ما نیز ب��ه عنوان بازوی 
حمایتی، آمادگی خ��ود را اعالم می کنیم تا 
بتوان در قالب توافق نامه  منعقد شده با آستان 
قدس رضوی، تس��هیل گر توسعه کشاورزی 
قراردادی در ش��رق کشور باشیم. وی افزود: 

با توجه به فراوانی کش��اورزی خرده مالکی 
در کش��ور ما، کش��اورزی قراردادی راهکار 
حل مشکالت کش��اورزی و تقویت امنیت 
غذایی اس��ت که در مسیر اجرای آن نیاز به 
حمایت و کمک آستان قدس رضوی داریم.

وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه باید نام 
آس��تان قدس رضوی در حوزه کشاورزی در 
شرق کشور بدرخش��د، ادامه داد: با توجه به 
وضعیت منابع آبی در کش��ور، اجرای الگوی 
کش��ت نیز موضوع مهمی است که در این 
زمینه نیز از آستان قدس رضوی درخواست 

داریم پیشتاز باشد.س��اداتی نژاد همچنین با 
اشاره به اهمیت تقویت رویکرد دانش بنیان در 
کش��اورزی اظهار کرد: دولت سیزدهم از هر 
گونه حمایتی که در حوزه دانش بنیان  مورد 
نیاز باش��د، دریغ نمی کند و  در همین راستا 
در حال توسعه مراکز و دهکده های نوآوری 

کشاورزی هستیم.

رویکرد آستان قدس در حوزه امنیت غذایی قابل تقدیر است
وزیر جهاد کشاورزی:

یک درصد بودجه دستگاه ها به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تخصیص یابد
رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران گفت: یک درصد 
بودجه دس��تگاه ها به تروی��ج فرهنگ ایثار و ش��هادت 
تخصیص یابد.دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
روز پنجش��نبه 19 آبان ماه در ادامه سفر استانی به ایالم 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم 
اظهار داشت: بنیاد شهید افضل نهادهاست و بر اشخاص 
و افراد هم افضل است، مقام معظم رهبری هم فرمودند 
»بنیاد ش��هید دس��تگاه عصمت و طهارت است« یعنی 
جنس این دستگاه به واسطه بار معنایی که بر دوش دارد 

با دیگر دستگاه ها متفاوت است.
وی افزود: کارکنان بنیاد در گذش��ته بر اساس ظرفیت، 
توان و بس��یج امکان��ات تالش  کردند، نس��ل اول بنیاد 
درگیر با مسائل جنگ تحمیلی بودند، نسل تشییع شهدا 
و رسیدگی به مجروحان در بیمارستان ها، به عنوان مثال 
زمانی که خود بنده در جبهه مجروح ش��دم و از خط من 
را به عقب آوردند و در نهایت به مشهد برگشتم در تمام 
این بیمارس��تان هایی که برای م��داوا رفتم یک عامل از 
بنیاد بود که مجروحان را تحویل می گرفت و کارهایشان 
را انجام می داد تا درمان ش��وند و در همه این مسیر و در 
فرودگاه و ایستگاه قطار یک عامل از طرف بنیاد حضور 

داشت که رزمندگان و مجروحان را سروسامان می داد.
معاون رئیس جمهور گفت: بعد از گذشت آن شرایط که 
مردم درگیر زندگی عادی خود ش��دند کم کم شکل کار 
بنیاد هم تغییر پیدا کرد و بنیاد به اداره ای در کنار س��ایر 
ادارات با یک ش��رح وظایف مشخص و با بودجه دولتی 

که ذیحساب دارد تبدیل شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه تقریباً 98 و نی��م درصد بودجه بنیاد 

را دول��ت تأمی��ن می کند، افزود: تنها ی��ک و نیم درصد 
از مناب��ع بنی��اد مربوط ب��ه بخش اقتصادی اس��ت که 
هدی��ه امام خمینی)ره( بوده و تاکنون هم هس��ت. البته 
ما امس��ال بس��یار تالش کردیم و به بخ��ش اقتصادی 
نیز فش��ار آوردیم و برآورد ما این است که بتوانیم سهم 
بودج��ه بخش اقتص��ادی به رقم 5 درصد برس��انیم اما 
بازهم دول��ت 95 درصد هزینه ها را تأمین می کند. دکتر 
قاضی زاده هاش��می ادامه داد: وابس��تگی بودجه بنیاد به 
دولت س��بب ش��ده تا محدودیت های گسترده ای داشته 
باشیم و مش��کالت در تأمین توقعات خانواده ایثارگران 
و در ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت وج��ود دارد و البته 
در بخ��ش فرهنگی کمبودهای زیادی وج��ود دارد زیرا 

معمواًل مس��ائل معیشتی سبب می ش��ود بودجه عمرانی 
تخصیص پیدا نکن��د و بودجه فرهنگی اصاًل تخصیص 
نمی یابد. وی با بیان اینکه در س��ال گذشته سهم بودجه 
فرهنگی بنیاد از رقم کل بودجه س��ه هزارم درصد بوده، 
خاطرنش��ان کرد: سهم بودجه فرهنگی حتی یک درصد 
هم نبوده که سبب شده برخی مراکز مثل برخی موزه ها 
تعطیل شوند و البته امسال تالش کردیم توجه ویژه تری 
به این موضوع شود. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
بیان اینکه استان ایالم از استان های محروم کشور است، 
تأکید کرد: این اس��تان به طور کلی دارای عقب ماندگی 
انباشته است و وضعیت عمومی مردم به نوعی است که 
مسئله اشتغال و بیکاری جدی تر از سایر استان ها است، 

به همین دلیل مهاجرت از این استان هم جدی تر است، 
ام��ا به مدد زیارت اربعین یک خط رونقی ش��کل گرفته 
اس��ت، 15 درصد جمعیت این استان ایثارگر هستند که 
عدد باالیی است. وی ادامه داد: نقش بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در بخش های مختلف و در ش��ورای ترویج که 
نقش دبیری در اس��تان ها دارد هماهنگ کننده است تا 
منابع کش��ور به سمت توس��عه و ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت هدایت شود.
دکتر قاضی زاده با اش��اره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار 
و ش��هادت گفت: ترویج با الگوسازی و مرجعیت بخشی 
ممکن است به عنوان نمونه باید بنا بر فرموده مقام معظم 
رهبری »تا وقتی ش��هیدی هست معنایی ندارد که اسم 
کوچ��ه و خیابان و گذر را چیز دیگری بگذارید« حقیقت 
این اس��ت که قهرمانان واقعی ک��ه باید به مردم معرفی 
شوند شهدا هستند و این موضوع هم مسئولیت عمومی 
است و در این راس��تا برنامه هایی هم شروع کردیم و با 
بسیج امکاناتی که هست بین ما و فرهنگ عمومی و در 
همین شورا اقداماتی مختلفی انجام می دهیم که به امید 
خ��دا بتوانیم در این عرصه با بس��یج امکاناتی که وجود 

دارد، یک اقدام جدی انجام دهیم.
وی اف��زود: مجلس در راس��تای تروی��ج فرهنگ ایثار و 
ش��هادت مصوبات خوبی داشته است. اخیراً نیز بر اساس 
بخشنامه ای یک درصد بودجه تمام دستگاه ها باید به این 
حوزه اختصاص یابد و این تخصیص با مصوبه ش��ورای 
عالی ترویج و توس��عه فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست 
رئیس جمهور ابالغ و توس��ط رئیس بنیاد ش��هید و امور 

ایثارگران به عنوان دبیر شورا ابالغ شده است.

معاون رئیس جمهور

امسال 1۰ هزار جلد کتاب به کانون های فرهنگی، هنری مساجد توزیع شده است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اردبیل گفت: در س��ال گذش��ته 6 هزار جلد 
و امس��ال نیز تاکنون 10 هزار جلد کتاب به 
کانون های فرهنگی، هنری مس��اجد توزیع 
شده است. پروین حسینی به گزارش پایگاه 
خبری تایماز نی��وز،  عبداهلل بحرالعلومی در 
نشست خبری س��ی امین دوره هفته کتاب 
که با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در 
سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد، ضمن 
اشاره به برگزاری سی امین دوره هفته کتاب  
از 21 ت��ا 27 آبان ماه با ش��عار »ما همانیم 
ک��ه می خوانی��م« اظهار داش��ت: کتاب در 
فرهن��گ ایرانیان با الهام از مفاهیم و مبانی 
دینی و اسالمی از جایگاهی واال و ارزشمند 
برخوردار اس��ت و عالوه ب��ر اینکه در دین 
اس��الم به علم، دان��ش و یادگیری توجهی 
جدی شده، در فرهنگ ایرانی نیز همواره بر 
خرد و دانایی در اشعار، عبارت ها و مضامین 
مختلف تاکید ش��ده است.مدیرکل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی اس��تان اردبیل با بیان این 
که کتاب، یکی از مهمترین ابزارهای تفکر، 
رشد و تعالی انس��انی است و نقش بسزایی 
در خل��ق تاریخ، تمدن و توس��عه فرهنگی 
ه��ر جامعه دارد تصریح کرد: در س��ال های 
اخیر به ویژه در اغتشاش��ات رخ داده ناگوار 
یک ماه گذش��ته به این نتیجه رسیدیم که 
بای��د فرزندانمان را بی��ش از آنکه در دامن 
مطالب خش��ونت آمیز فض��ای مجازی قرار 
بگیرند، باید در فضای مطالعه و کتابخوانی 
با اندیش��ه های متعالی آش��نا کرده و اجازه 
ندهیم تا ذهن آنه��ا از مفاهیم بی محتوای 

غربی تأثیر بپذیرد.
بحرالعلومی در بخش دیگری از سخنان خود 
اضافه کرد: با عرضه کتاب های متنوع حتی 
در فضای مجازی به ش��کل الکترونیکی و 
صوت��ی می توانیم بس��تر مناس��بی را برای 
مطالع��ه عمیق نس��ل های آین��ده به وجود 
آورده و از بهتری��ن فرص��ت عمرمان برای 

ارتق��ای دانش و آگاهی اس��تفاده کنیم.وی 
با اش��اره به اینکه خانواده ه��ا می توانند در 
ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی پیشقدم 
ش��ده و به جای تزئینات و اشرافی گری در 
فض��ای داخ��ل خانه، به قفس��ه های کتاب 
اهمی��ت دهند، تصریح کرد: باید رس��انه ها 
و فعاالن حوزه فرهنگ، س��ینما و تئاتر نیز 
تالش کنند تا در آثاری که عرضه می ش��ود 
اهمیت کت��اب و کتابخوانی بیش��تر تبیین 
ش��ده و خانواده های ایرانی ب��ه جای توجه 
ب��ه فضاهای مجازی، بیش��تر با کتاب انس 
بگیرند.مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان اردبیل در ادامه از برگزاری جش��ن 
بزرگ کتاب در 24 آب��ان در مجتمع فدک 
اردبیل خب��ر داد و اضافه کرد: در این هفته 
عالوه ب��ر رونمایی از کتاب های ش��اخص 
تألیف شده اس��تان، از نویسندگان برجسته 
نیز تجلیل خواهیم کرد.بحرالعلومی در ادامه 
افزود: نمایشگاهی از آثار یکی از هنرمندان 

کاریکاتور اردبی��ل نیز با محوریت کتاب در 
ای��ن هفته برپ��ا خواهد ش��د و در کنار آن 
کتابخانه های عمومی، حوزه هنری، تبلیغات 
اس��المی، ورزش و جوانان و ش��هرداری ها 
نی��ز برنامه ه��ای متنوع��ی را در ای��ن ایام 
برگزار خواهند کرد.وی فعالیت 600 کانون 
فرهنگی، هنری مساجد را در استان و توزیع 
کتاب ه��ای متن��وع در ای��ن مجموعه های 
محله مح��ور را یادآور ش��د و اظهار کرد: در 
کنار تع��دد کتابخانه ها در مناطق ش��هری 
و روس��تایی، باید تقوی��ت کتابخانه ها را در 
مدارس، دانشگاه ها و حتی مساجد به شکل 
محله مح��ور به وجود آوریم که ما در س��ال 
گذش��ته 6 هزار جلد و امس��ال نیز تاکنون 
10 هزار جلد کتاب به کانون های فرهنگی، 
هنری مساجد توزیع کردیم.مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی اس��تان اردبیل در پایان 
ضمن درخواس��ت مساعدت تمامی دستگاه 
های اجرایی اس��تان در گرامیداش��ت هفته 

کتاب با ش��عار »ما همانیم که می خوانیم « 
اف��زود: 21 آبان به نام »کت��اب، دانش آموز 
و آینده«، 22 آب��ان به نام »کتاب، خانواده، 
زندگ��ی آگاهانه«، 23 آب��ان به نام »کتاب، 
دانش��جو، پیشرفت و دانش بنیان«، 24 آبان 
به نام »کتاب، کتابخوان��ی و کتابدار«، 25 
آبان به ن��ام »کتاب، رس��انه«، 26 آبان به 
نام »کتاب، ناش��ران، کتابفروشان و صنعت 
نش��ر«، 27 آبان به نام »کتاب و کتابخوانی 
عمیق« و 28 آبان نیز به نام »کتاب، ورزش 

و جوانمردی« نامگذاری شده است.

در جلس��ه ای با حضور جمع��ی از مدیران 
ش��هری اصفه��ان و مش��هد، تفاهم نامه 
هم��کاری بی��ن معاون��ت حم��ل و نقل 
ترافیک شهرداری این دو کالن شهر امضا 
ش��د. ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون 
ش��ورای  حمل ونق��ل  و  هوشمندس��ازی 
اس��المی ش��هر اصفهان در این جلس��ه 

ضمن تش��کر از مدیریت ش��هری مشهد 
به دلیل انجام اقدامات شایس��ته و انتخاب 
مدیران جوان، انقالبی و متخصص اظهار 
کرد: شورای اس��المی شهر اصفهان نگاه 
وی��ژه ای به موض��وع حمل ونق��ل دارد به 
طوری که 60 درصد از بودجه ش��هرداری 
در این حوزه هزینه می ش��ود. وی با بیان 
اینکه امروزه موضوع حمل ونقل یک دانش 
اس��ت، ادام��ه داد: همفک��ری و همکاری 
مدیریت ش��هری کالن ش��هرها می تواند 
در رفع مش��کالت با اهمی��ت و تأثیرگذار 
باش��د و آنها را از حمایت ه��ای دولتی بی 
نیاز کند. رئیس کمیسیون هوشمندسازی 

و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان 
برگ��زاری جلس��ات تخصصی مش��ترک 
میان کمیس��یون های تخصصی ش��وراها 
را پیش��نهاد داد و گفت: مشهد به واسطه 
وجود مرقد مطهر حض��رت امام رضا )ع(، 
ش��هر همه ایرانیان بویژه زائران اصفهانی 
است. قربانی تاکید کرد: هر اقدام عمرانی 
و خدماتی که در ش��هرها انجام می ش��ود، 
وقت��ی عامل کارآم��دی نظام اس��ت که 
رضایت مردم را در بر داشته باشد. حسین 
حق ش��ناس، معاون حمل ونقل و ترافیک 
ش��هردار اصفهان در این نشس��ت اظهار 
کرد: مش��هد اولین ش��هری است که طی 

سال های گذش��ته مطالعات جامع شهری 
آن آماده شده و در سال های اخیر در بخش 
حمل ونقل درون ش��هری و برون شهری 
پیشرفت های خوبی داشته است. وی ادامه 
داد: در دوره جدید مدیریت شهری اصفهان 
نیز به هوشمند سازی در حوزه حمل ونقل 
توجه ویژه ای شده است. معاون حمل ونقل 
و ترافیک ش��هردار اصفهان با اشاره به راه 
اندازی سامانه هوشمند »اصرو« در راستای 
مدیریت زمان مسافران اتوبوس های درون 
ش��هری گفت: مدیریت ش��هری اصفهان 
آمادگ��ی دارد تا تجربیات خود را در اختیار 
مدیریت مش��هد قرار دهد. وی به اجرای 

طرح ثب��ت تخلف ب��ا موتورس��یکلت در 
ش��هر اش��اره کرد و افزود: در دوره جدید 
مدیریت ش��هری در اصفهان با استفاده از 
توانمندی شرکت های دانش بنیان توانستیم 
در ح��وزه حمل ونقل اتفاقات خوبی را رقم 
بزنی��م. حق ش��ناس با بیان اینک��ه انتقال 
تجربیات و همکاری میان کالن ش��هرها 
منجر به پیشرفت می ش��ود، تصریح کرد: 
سیستم هایی که امروزه در حوزه حمل ونقل 
کالن شهرها پیاده سازی شده، جز بهترین 
سیس��تم های روز دنیا اس��ت که به همت 
جوانان متخصص و انقالبی کشورمان راه 

اندازی شده است

امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کالن شهرهای اصفهان و مشهد

2 هزار و 6۰ نفر از ایثارگران ایالم تبدیل وضعیت شده اند
مدیرکل بنیاد شهید ایالم؛

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ایالم 
گفت: از مجموع ایثارگران شاغل در دستگاه 
های اجرایی اس��تان تاکن��ون 2 هزار و 60 
نفر تبدیل وضعیت ش��ده اند. جمال اسدی 
در بیستمین جلس��ه شورای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت استان ایالم با حضور 
قاضی زاده هاشمی معاون ریاست جمهوری 
و رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اظهار 

داشت: در سفر اول ریاست جمهور به استان 
در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران با وجود 
اینکه حتی یک مصوبه در این حوزه نداشتیم، 
اما 24 میلیارد تومان برای س��اماندهی گلزار 
شهدا در استان ایالم با حمایت استاندار ایالم 
مصوب ش��ده است. وی افزود: 20 جلسه در 
بح��ث تبدیل وضعیت ایثارگران نیز با تأکید 
استاندار ایالم و تشکیل کمیته سرمایه استانی 

برگزار ش��د که از مجموع 2 هزار و 180 نفر 
که مشمول تبدیل وضعیت بوده اند تاکنون 2 

هزار و 60 نفر تبدیل وضعیت شده اند.
مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ایالم 
یادآور ش��د: طی 6 ماه اول س��ال جاری در 
قالب طرح س��پاس بی��ش از 10 هزار مورد 
سرکش��ی از خان��واده ه��ای معظم ش��هدا 
جانبازان و ایثارگران با حضور مس��ووالن و 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم 
و استاندار ایالم انجام شده است.

اس��دی ادامه داد: در مناس��بت ها و یادواره 
های ش��هدا و حوزه اربعین حسینی فعالیت 
های بزرگی در حوزه ایثار و شهادت برگزار و 
17 موکب در سطح شهرهای مختلف و مرز 
مهران دایر و بالغ بر پنج هزار نفر از خانواده 
های معزز شهدا در مرز مهران اسکان موقت 

در ایام اربعین داده شدند.
وی با اشاره اقدامات انجام شده در مهران در 
ایام اربعین اضافه کرد: 17 موکب در مهران 
دایر و خدمت رسانی در اربعین به زوار انجام 
ش��د، 190 هزار بطری آب معدنی در مهران 
توزیع کردیم و 5 ه��زار نفر از خانواده های 
شهدا و ایثارگران را در مهران در ایام اربعین 

اسکان دادیم.
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جامعه

راه اندازی4۰ هنرستان مرزی در سال 
تحصیلی آینده

مع��اون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش از راه اندازی40 هنرستان مرزی در 
س��ال تحصیلی آینده خبر داد.محمد مهدی 
کاظمی اظهار ک��رد: می توانیم زمینه ارتباط 
با کشورهای همسایه را از طریق استان های 
م��رزی و تقوی��ت طرح دیپلماس��ی مهارتی 
فراهم کنیم که نتیجه آن توسعه آموزشی و 
اقتصادی به خصوص برای استان های مرزی 
اس��ت.وی از تدارک راه اندازی40 هنرستان 
در قالب دیپلماسی مهارتی از سال تحصیلی 
آینده خبرداد و گفت: در تحقق این هدف در 
کن��ار آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، 
استانداران و ادارات فنی و حرفه ای مشارکت 
خواهند کرد.معاون آموزش متوسطه تصریح 
ک��رد: دیپلماس��ی مهارت��ی یک��ی از ارکان 
آموزش متوس��طه اس��ت و با توجه به تاکید 
دولت برای اس��تفاده از ظرفیت کش��ورهای 
همس��ایه، تقویت این طرح می تواند ظرفیت 

خوبی برای توسعه کشور باشد.

تولید 6.5 میلیون سرنگ و سرسوزن 
توسط هالل احمر

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت 
ه��الل احمر از تولید قریب به ش��ش و نیم 
میلیون عدد س��رنگ و سرس��وزن در هفته 
گذش��ته خبرداد.علیرض��ا عس��کری درباره 
تولیدات مجموعه تجهیزات پزش��کی هالل 
احمر گفت: ش��رکت تجهیزات پزش��کی در 
هفته گذش��ته دو میلی��ون و 592 هزار عدد 
س��رنگ دومیل با سرس��وزن جی 23 و یک 
میلیون و 728 هزار س��رنگ پنج میل با سر 
سوزن جی 22 تولید کرده و توانسته قسمت 
مهمی از نیاز جامعه سالمت را برطرف کند.
وی افزود: عالوه بر این در همین بازه زمانی 
864 هزار عدد سرنگ دومیل سه تکه با سر 
س��وزن جی 23  و 576 هزار عدد س��رنگ 
پنج میل س��ه تکه با سر سوزن جی 22 تولید 
شده است.عس��کری خاطرنشان کرد: هالل 
احمر تالش می کند تا با شناخت نیاز جامعه 
در مس��یر تولید هدفمند تجهیزات پزش��کی 
قرار گیرد و یاری رس��ان سیستم بهداشت و 
درمان کشور باش��د و بر همین اساس 720 
هزار عدد سرس��وزن دندانپزش��کی پایه بلند 
جی 27 تولید کرده است.مدیرعامل سازمان 
تدارکات پزشکی با اشاره به مجموع تولیدات 
گفت: در مجموع شش میلیون و  480 هزار 
عدد س��رنگ و سرس��وزن در هفته گذشته 
تولید شده است و روند تولیدات با استفاده از 

تمامی ظرفیت ها ادامه خواهد داشت.

کاهش وزن با خوردن دو قاشق 
چایخوری سرکه سیب!

نتای��ج تحقیقات نش��ان می دهد که س��رکه 
س��یب می تواند کاهش وزن را بدون ورزش 
یا تغییر در رژیم غذایی افزایش دهد.به نقل 
از هلث، افراد شرکت کننده در این تحقیق با 
افزودن دو قاش��ق چایخوری سرکه به رژیم 
غذایی خود وزن کم کردند. آنان بدون ایجاد 
هی��چ تغییر دیگری در رژی��م غذایی خود یا 
انجام ورزش بیشتر به این امر دست یافتند.
سرکه همچنین منجر به کاهش سطح تری 
گلیس��یرید می شود که نشان دهنده سالمت 
بهتر قلب است.البته در این که آیا تاثیر سرکه 
بر اس��اس انواع س��یب متفاوت است یا نه، 
احتم��ااًل تفاوت کمی وجود دارد.برای خوش 
طعم تر کردن سرکه، می توان به سادگی آن 
را در یک لیوان آب یا هر نوش��یدنی دیگری 
اف��زود تا طعم تند آن کاه��ش یابد.از طرف 
دیگ��ر، می ت��وان آن را روی س��االد ریخت 
ب��ه اس��موتی اضافه کرد یا ب��ه عنوان طعم 
دهنده غذا استفاده کرد.از دیگر فواید سرکه 
می توان به کاهش فش��ار خون و جلوگیری 
از افزای��ش قند خون بعد از غذا اش��اره کرد.
برای ای��ن مطالعه، 175 فرد ژاپنی به س��ه 
گروه تقسیم شدند؛ یک گروه به عنوان گروه 
کنترل رژیم غذایی معمولی خود را ادامه داد، 
گروهی دیگر یک قاشق چایخوری سرکه به 
غذای روزانه خود افزودند، در حالی که گروه 
سوم روزانه دو قاشق چایخوری با غذای خود 
مصرف کردند.نتایج نشان داد که پس از 12 
هفته، کسانی که دو قاشق چایخوری سرکه 
به رژیم غذای��ی خود اضافه کرده بودند بین 
دو تا چهار پوند وزن کم کردند.آنان همچنین 
س��طح تری گلیسیرید کمتری داشتند اما دو 
گروه دیگر ب��ه میزان قابل توجهی وزن کم 
نکردند.محققان اظهار کردند: مطالعه حاضر، 
اولین تحقیقی است که نشان می دهد سرکه 
وزن بدن، ش��اخص توده بدنی و توده چربی 

بدن را در افراد چاق ژاپنی کاهش می دهد.

بازداشت 3 مامورنما در جنوب تهران
از  ری  ش��هر  وی��ژه  انتظام��ی  فرمان��ده 
دس��تگیری سه مامور قالبی که در پوشش 
کارکنان نیروی مس��لح اقدام به س��رقت و 
اخاذی از ش��هروندان کرده بودند، خبرداد.

س��رهنگ دوس��تعلی جلیلیان در تش��ریح 
جزئی��ات این خب��ر گفت: درپ��ی دریافت 
گزارش های مردمی مبنی بر اینکه سه نفر 
با یک دس��تگاه خودروی سواری پژو 206 
در پوش��ش مامور اقدام ب��ه اخاذی از مردم 
کرده اند، رسیدگی به موضوع در دستورکار 
مام��وران ق��رار گرف��ت.  وی با اش��اره به 
تحقیقات ماموران در این پرونده اظهارکرد:  
ماموران کالنتری شهرری با رصد میدانی و 
تخصصی و شناسایی پیک جرائم نقاط جرم 
خیز را تحت پوش��ش و نظ��ارت قرار دادند 
تا اینکه شب گذش��ته سوژه های مورد نظر 
را با خودروی مذکور در محدوده ش��هرری 
مشاهده کردند، این افراد به محض مشاهده 
مام��وران پا به فرار گذاش��تند که در همین 
راستا عملیات تعقیب و گریز میان ماموران 
پلی��س و این افراد آغاز ش��د و دقایقی بعد 
طی یک تعقیب و گریز خودروی س��ارقان 
متوقف شده و هر س��ه متهم دستگیر و به 
همراه خودرویش��ان به مقر انتظامی منتقل 
ش��دند.  فرمانده انتظامی ویژه شهر ری با 
اش��اره به بازرس��ی از متهمان و خودروی 
آنان گفت: ماموران در بازرسی از متهمان و 
خودروی آنان تجهیزات نظامی شامل یک 
دستگاه ش��وکر، دو عدد اسپری اشک آور، 
یک عدد باتوم فنری، سه عدد دستبند یک 
ب��ار مصرف و ... را کش��ف و ضبط کردند. 
همچنین متهمان نی��ز تحت بازجویی قرار 
گرفتند که در جریان آن به جرم خود مبنی 
بر جعل عنوان مامور و س��رقت و اخاذی در 

این پوشش اقرار کردند.

اینترنت رایگان »شاد« فقط با دو 
هزار تومان؛ پلیس فتا: کلیک نکنید

مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی پلی��س فتا در 
خصوص ارس��ال پیام��ک و لینک هایی با 
وعده دریافت اینترنت رایگان هش��دار داد.
س��رهنگ رامین پاش��ایی معاون فرهنگی 
اجتماعی پلیس فت��ا در خصوص پیامک یا 
لینک  های ادعای��ی اینترنت رایگان اظهار 
داشت: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری 
طی یک س��ال اخیر ارس��ال پیامک برای 
کارب��ران آن هم به ص��ورت پیامک های 
ترغی��ب یا تهدید آمیز اس��ت.وی گفت: در 
پیامک ه��ای تهدیدآمیز کارب��ران را تهدید 
ک��رده؛ مثال اعالم می ش��ود که مش��ترک 
گرامی دسترس��ی ش��ما به یارانه قطع شده 
یا شکایتی در مرجع قضایی برای شما ثبت 
شکایت شده؛  در پیامک های ترغیب آمیز 
ه��م  به افراد اعالم می کنند که  ش��ما در 
قرعه کش��ی برنده شده یا مستحق دریافت 
اینترنت رایگان ش��ده اید.سرهنگ پاشایی 
گف��ت: نکته ب��ارز در چنی��ن پیامک هایی 
ارسال از طریق شماره تلفن شخصی است 
در صورت��ی که طبق پروتکل ها هیچ کدام 
از ارگان ها، نظام ها و سازمان ها از شماره 
های تلفن ش��خصی برای ارسال پیامک و 
اطالع رسانی موارد خود استفاده نمی کنند.

وی گف��ت: مس��اله قابل توج��ه دیگر این 
اس��ت که این لینک ها و پیامک ها از افراد 
درخواس��ت دریافت وجه م��ی کنند آن هم 
ناچی��ز مثال 2 هزار توم��ان که بالفاصله با 
کلی��ک روی لینک مربوطه به درگاه جعلی 
هدایت ش��ده و اطالع��ات کارت بانکی به 

سرقت می رود.

داروی بیماران SMA تحت پوشش 
بیمه سالمت است

مدی��رکل نظارت بر خدمات س��ازمان بیمه 
س��المت گفت: داروی مورد نی��از بیماران 

SMA تحت پوشش بیمه سالمت است.
کیوان تاج بخش، در خصوص توزیع داروی 
مورد نیاز بیماران SMA ، اظهار داش��ت: 
اخی��راً بر اس��اس مصوبات ص��ورت گرفته 
بیم��اران مبتال به SMA تحت پوش��ش 
صن��دوق بیماران خاص ق��رار گرفتند و دو 
قلم داروی م��ورد نیاز آنها تحت پوش��ش 
بیمه قرار دارد.وی افزود: بر همین اس��اس 
بیماران به سامانه RDA وزارت بهداشت 
در دانش��گاه علوم پزش��کی مح��ل زندگی 
مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند، لذا 
پس از ریجستری انتصاب نشان در سامانه 
نسخه الکترونیک انجام می شود، بنابر این 
در س��طحی که پزشکان متخصص و فوق 
تخصص مغز و اعصاب کودکان به صورت 
الکترونیک��ی تجویز کنند برای تایپ 1 و 2 
فرانشیز دارو صفر می شود.تاج بخش گفت : 
تاکنون برای تای��پ یک، 72 بیمار و برای 
تای��پ دو، 270 بیمار شناس��ایی ش��ده اند. 
البته تعداد بیماران در تایپ 3 بیشتر بوده و 
تعدادی بیمار نیز پرونده فعالی ندارند. بدون 
تردید اثر بخش��ی دارو را وزارت بهداش��ت 
تعیی��ن می کند و بیمه س��المت تنها بحث 

حمایت های مالی را دارد.

اخبار

گروهاجتماعی:شهردار تهران در واکنش به فاسد شدن مواد غذایی در سوله های 
مدیریت بحران که توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شده بود، 
گفت: در سوله های مدیریت بحران مواد غذایی نگهداری نمی شود. به گزارش 
»عصر ایرانیان« علیرضا زاکانی در حاشیه آیین  بهره برداری از دستاوردهای 
س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در قالب دوازدهمین شنبه 
امید و افتخار در پاس��خ به سوالی درباره انقضای تاریخ مواد غذایی موجود در 
سوله های مدیریت بحران گفت: در این سوله ها مواد غذایی نگهداری نمی شود 
و وسایلی چون اره، تیشه، موتور برق، چادر و مواد اولیه برای زمان های بحران 
وجود دارد و چیز دیگری نگهداری نمی شود.شهردار تهران در پاسخ به سوالی 
در خصوص کاربری سوله های مدیریت بحران و موضوع در اختیار بودن این 

س��وله ها برای سازمان ورزش گفت: سوله ها می توانند در طول روز در اختیار 
مردم باش��ند و در حقیقت کاربری چندگانه دارند و بخش��ی از آنها مربوط به 
تجهیزات است که در زمان بروز بحران مورد استفاده قرار می گیرد.وی ادامه 
داد: در حال حاضر از سوله های مدیریت بحران چند وجهی بهره برداری شده 
و در مواقع غیربحران از آنها برای ورزش اس��تفاده می شود، اما مدیریت تمام 
سوله ها با سازمان پیشگیری از بحران شهرداری تهران است.شهردار تهران در 
پاسخ به سوال دیگری در خصوص واگذاری برخی امالک شهرداری تهران به 
افراد حقیقی و حقوقی که از گذشته اتفاق افتاده است، گفت: تعدادی از امالک 
در دست افراد بوده و تعدادی جزو تبصره شش محسوب می شوند که در حال 
حاضر بیش از 30 ملک که در دست افراد مختلف بوده تخلیه شده و امالک 

تبصره شش قانون زمین شهری نیز در حال لیست شدن هستند که از سوی 
معاونت فرهنگی شهرداری تهران ارائه خواهند شد.وی در خصوص عدم انتشار 
لیست س��اختمان های ناایمن تهران افزود: لیست اعالم کردن کار اشتباهی 
است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمی ماند مهم این است 
که این ساختمان ها ایمن شوند و در گذشته به همه چیز به صورت تک بعدی 
نگاه می ش��ده است و مشکل این س��اختمان های ناایمن تنها از لحاظ آتش 
نشانی مورد بررسی قرار گرفته، اما همه چیز ایمنی آتش نشانی نیست.زاکانی 
تاکید کرد: در حال حاضر 22 گروه از 9 دس��تگاه دست به دست هم دادند تا 
ساختمان های باالی شش طبقه شناسنامه دار شوند این کار را از ساختمان های 

بلند آغاز می کنیم و تا ساختمان های با طبقات پایین تر ادامه پیدا می کند.

با انتشار لیست ساختمان های ناایمن دیگر کسی در شهر نمی ماند
شهردار تهران:

آنفلوآنزای زودرس؛ بیماران و سیستم درمانی کشور را شوکه کرد
کمبود دارو و ساختار معیوب داروخانه ها؛

گ�روهاجتماعی:رییس س��ازمان غذا و دارو 
ضمن تشریح علل ایجاد برخی کمبودهای 
دارویی اخیر بویژه در ح��وزه آنتی بیوتیکها 
و درم��ان های حمایتی و همچنین اقدامات 
انجام شده در جهت تامین نیاز کشور، تاکید 
کرد: به مردم ق��ول میدهیم بزودی دغدغه 
ای در تامین دارو نداش��ته باشند. به گزارش 
»عصر ایرانیان« س��یدحیدر محمدی درباره 
شرایط بازار دارویی کشور، کمبودهای ایجاد 
شده در برخی اقالم دارویی و اقدامات انجام 
شده در جهت رفع آن گفت: اکنون مقداری 
در شراط مناسبی در حوزه دارو نیستیم؛ البته 
ظرف س��ه چهار روز اخیر تصمیمات خوبی 
در جهت رفع مشکل گرفته شد؛ تصمیماتی 
که اگر زودتر همراهی و همصدایی می شد، 
قطعا از ب��روز و افزایش کمبودها جلوگیری 
می کرد. به دنبال تصمیمات و اقدامات اتخاذ 
شده و همت صنعت، خیلی خوشبین هستیم 
که ظرف چند هفت��ه آینده به وضعیت قبل 
بازگردیم و مطمئن هس��تیم شرایط دوباره 
ایده آل می ش��ود.وی همچنین در پاسخ به 
سوالی درباره طرح دارویار و تغییر سیاستهای 
ارزی دارو، گفت: اس��اس طرح این بود که 
سیاست ارزی دارو از دولتی به نیمایی تغییر 
یابد؛ چراکه در ارز دولتی با مشکالتی نظیر 
تخصی��ص ارز، قاچاق معک��وس و ... روبرو 
بودیم و ب��ه این ترتیب تصمی��م گیری در 
دولت این ش��د ک��ه ارز ترجیحی تغییر یابد 
و یاران��ه حاص��ل از ارز ترجیح��ی از طریق 
بیمه ها به صورت مس��تقیم در اختیار مردم 
قرار گیرد.محمدی در همین راستا به برنامه 
ریزیهای صورت گرفته برای تامین نقدینگی 
شرکتهای دارویی به دنبال تغییر ارز ترجیحی 
دارو به ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: قاعدتا 
ای��ن مابه التفاوت ارز ترجیحی به نیمایی به 
راحتی برای شرکتها قابل وصول نیست. بر 
همین اساس هم قبل از اجرای طرح ، برنامه 
ری��زی کردیم که از طریق ش��بکه بانکی و 
بانکهای عامل، تسهیالتی در اختیار شرکت 
ها قرار گیرد؛ حتی سقف تسهیالت هم قرار 
بود از 90 درصد فروش س��ال قبل به 200 
درصد افزایش یابد اما متاس��فانه این اتفاق 
نیفتاد.محمدی در ادامه صحبتهایش با بیان 
اینکه 98 تا 98.5 درصد از بازار سال گذشته 
دارو، تولید داخل بوده و حدود 1.5 تا 2 درصد 
مربوط ب��ه واردات بوده اس��ت، افزود: البته 
همین میزان واردات 15 درصد سهم ریالی 
بازار را داشته است؛ چرا که گران تر هستند و 
ارزبری بیشتری هم دارند. در مجموع برنامه 

کوتاه مدت برای رفع کمبودها آن است که 
تولید داخل افزایش یابد و در همین راس��تا 
تولیدکنندگان به صورت سه شیفت دارند کار 
می کنند و طب��ق بازدیدهایمان از کارخانه 
های داروس��ازی، اوضاع خوب است. بخش 
اصلی مشکل در آنتی بیوتیک های خوراکی 
بود ک��ه در کنار افزایش تولید، یک پارت از 
ای��ن داروها نیز اخیرا وارد ش��د و یک پارت 
دیگر نیز که شامل عدد 3 تا 4 میلیونی انواع 
آنتی بیوتیک ها می ش��ود، ت��ا اواخر هفته 
جاری به صورت هوایی وارد کش��ور میشود.
وی درباره کمبود سرمهای تزریقی نیز گفت: 
در خصوص س��رم نیز تا زمانی که مش��کل 
رفع شود واردات را ادامه می دهیم. هفته ای 
حدود 500 هزار سرم وارداتی داریم و این به 
جز 14.5 میلیون تولید داخلی ماهانه اس��ت. 
تا سال گذش��ته و قبل از پیک پنجم کرونا 
مصرف س��رم در کشور 10 تا 10.5 میلیون 
ع��دد در ماه بود االن تقریبا رس��یده به 16 
میلیون عدد در ماه. اعتقاد دارم تزریق سرم 
در درمانگاه ها خیلی زیاد ش��ده است، البته 
تعرفه سرم تراپی هم افزایش یافته و انگیزه 
برای تزریق آن هم هس��ت.محمدی ادامه 
داد: همین اتفاق ب��رای آنتی بیوتیک های 
خوراکی هم افتاد و امسال پدیده آنفلوآنزای 
زودرس را داش��تیم که ح��وزه درمان و دارو 
را ش��وکه ک��رد؛ معموال آنفلوآن��زا را از مهر 
ماه ش��اهد بودیم البته طی دو سال گذشته 
ب��ه دلیل ش��رایط کرونا و رعای��ت موازین 
بهداشتی، تقریبا مش��کل آنفلوآنزا نداشتیم 
اما امس��ال تحت تاثیر کاهش سطح رعایت 

موارد بهداش��تی از ش��هریورماه با آنفلوآنزا 
روبرو ش��دیم که ب��ازار را ش��وکه کرد. این 
درحالیست که س��ال گذشته یک بخشی از 
آنتی بیوتیک های خوراکی تاریخ مصرفش 
گذش��ت و البته ص��ادرات هم داش��تیم. اما 
امس��ال علیرغم آنکه دو برابر سال گذشته 
تولید ش��ده است اما با این افزایش مصرفی 
که ایجاد شد، مشکالتی در تامین این اقالم 
بوجود آمد.وی همچنین تاکید کرد: بخشی 
از مصرف آنتی بیوتیک ناش��ی از تجویز آن 
برای بیماران آنفلوآنزاس��ت؛ این درحالیست 
ک��ه آنفلوآنزا بیماری ویروس��ی اس��ت و در 
ابت��دا درمان مرب��وط به بیماری ویروس��ی 
باید اعمال ش��ود و در ای��ن درمان هم آنتی 
بیوتیک درمانی نیست. بنابراین یک بخشی 
از مصرف آنتی بیوتیک ها ناش��ی از تجویز 
و مصرف نابجاس��ت درخواستمان آن است 
که که همکاران پزشک آن را اصالح کنند.
رییس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: به دنبال 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه آنتی بیوتیک 
تا اواخر هفته مش��کلی به اسم کمبود آنتی 
بیوتی��ک نخواهیم داش��ت. در حوزه س��رم 
ه��م همین ط��ور. در زمینه تامین ش��ربت 
اس��تامینوفن و س��رماخوردگی در برخی از 
استانها مش��کالتی وجود داشت که در این 
راس��تا هم تولید افزایش اس��ت. البته همه 
اس��تانها در این زمینه مش��کل ندارند و در 
استانهای مشکل دار نیز بالفاصله از طریق 
ش��بکه مویرگی توزیع، دارو را میرس��انیم تا 
مشکل حل شود.وی گفت: بنابراین کمبودها 
اغلب مربوط به داروه��ای درمان حمایتی، 

س��رماخوردگی و آنفلوآنزا اس��ت ک��ه واقعا 
مص��رف آنها باال رفته و ب��ه مردم اطمینان 
میدهی��م با تولید مضاعف و بخش کوچکی 
هم واردات، ظرف هفته آینده مش��کل رفع 
ش��ود.رییس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: تا 
زمانی که تولید داخل کفایت نیاز کش��ور را 
داشته باشد، تمام قد پشت تولید هستیم ولی 
زمانی که به مش��کل برخوریم مجبوریم از 
مس��یرهای موجود اس��تفاده کنیم و یکی از 
این مس��یرهای کمکی اس��تفاده مقطعی از 
واردات است تا زمانی که به آرامش به بازار 
بازگردد.وی همچنین گفت: در مواقعی که به 
مشکل برمیخوریم واردات را انجام میدهیم؛ 
ب��ا هر قیمتی نمی ت��وان واردات انجام داد؛ 
چراک��ه در حوزه س��المت مردم به ش��دت 
آس��یب پذیرند و در تامین دارو باید شرایط 
همه مردم را در نظر داش��ته باشیم تا امکان 
تامین پرداخت از جیب برایشان میسر باشد 
و تامین دارو باید به صورتی باش��د که همه 
جامعه در هر س��طحی بتوانند به راحتی آن 
را تامین کنند.وی در همچنین در پاس��خ به 
سوالی درباره پرداخت آزاد برخی داروها در 
مراجعه به داروخانه ها، گفت: بعد از اجرای 
ط��رح دارویاری بی��ش از 200 قلم دارو به 
لیس��ت اقالم بیمه ای اضافه شد. پرداخت 
برخی بیمه ها به داروخانه ها با تاخیر مواجه 
بود که در هفته های اخیر اصالح ش��د؛ اما 
اینکه بخاطر ع��دم پرداخت بیمه، داروخانه 
در پرداخت داروی بیمه ای دارو قصور کند 
و آن را آزاد حساب کند، تخلف است. اکنون 
به صورت قاطع پوش��ش بیم��ه ای داروها 

افزایش یافته و االن میانگین پوشش بیمه 
ای 80 تا 90 درصد ش��ده و به عنوان مثال 
همه اقالم دیابت هم بیمه شدند. مردم الزم 
است که موارد تخلف را اطالع رسانی کنند.
رییس س��ازمان غذا و دارو گفت: داروخانه 
ها خط مقدم خدمت رس��انی ب��ه مردم در 
ح��وزه دارو هس��تند و الزم اس��ت در این 
ش��رایط با م��ردم همراهی کنن��د. پذیرفته 
نیس��ت به خاطر ع��دم پرداخ��ت مطالبات 
بیم��ه ای دارو را آزاد به م��ردم دهند. البته 
ما تالش می کنیم بیمه ها پرداختهایش��ان 
را ب��ه روز کنند و واقعا ه��م پرداختی بیمه 
ها بهتر ش��ده به طوری که بدهی بیمه ها 
پیش از این شش ماه تا یک سال بود. االن 
در یکی از بیمه ها پرداختها به روز ش��ده و 
یکی از بیمه ها نیز دو س��ه ماه تاخیر دارد. 
شایسته نیست مریضی که رنج بیماری دارد 
و خس��تگی ناش��ی از رفت و آمد پزشک و 
داروخان��ه دارد، در مراجعه به داروخانه دارو 
را آزاد دریاف��ت کند. البت��ه تاکید می کنم 
که اکثریت داروخانه همراهی دارند.وی در 
عی��ن حال خطاب به م��ردم گفت: به هیچ 
وجه دارویی که قبال بیمه بوده، از پوش��ش 
خارج نشده و مردم اگر دارویی را قبال بیمه 
میگرفتند اکنون هم روال به همان صورت 
اس��ت و نباید مردم مشکلی به اسم داروی 
آزاد داشته باشند. افراد میتوانند موارد تخلف 
را ب��ه معاونت های غذا و دارو دانش��گاه ها 
و ش��ماره ه��ای 190 و 1490انتقال دهند.
رییس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری 
از صحبتهایش درباره کیفیت و اثربخش��ی 
داروه��ای ایرانی نیز گف��ت: مراحل صدور 
مج��وز دارو متفاوت از س��ایر اقالم اس��ت 
و دارو اس��تانداردهای پیچی��ده ای دارد. تا 
زمانی که استانداردها و شاخص های موثر 
بر تولید پاس نشود، مجوز برای دارو صادر 
نمیش��ود؛ یکی از این معیارها نیز اثربخشی 
است. در آزمایش��ها نمونه تولیدی با نمونه 
برند اصلی و میزان اثرگذاری آن مقایس��ه 
میشود و اگر نمونه تولیدی با فاصله نزدیک 
توانس��ت با نمونه اصلی رقابت کند، مجوز 
میگیرد. بنابراین اگ��ر دارویی مجوز گرفت 
ایمان داش��ته باشید که کیفیت و اثرگذاری 
دارد. البته در مدلهای جذب دارو شرکتهای 
دارویی از مدل های متفاوتی اس��تفاده می 
کنند. اگر جایی مشکل کیفیت داشته باشد 
مردم، پزشکان و داروخانه داران می توانند 
از طریق س��امانه تیت��ک در بخش گزارش 

عوارض دارویی موارد را منعکس کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن 
درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ 
تسهیالت را ابطال کرد.به گزارش روابط عمومی دیوان 
عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور 
از بانک مسکن و درخواست ابطال بند 20-1 بخشنامه 
شماره 63/26/ب مورخ 26/12/1399 بانک مسکن که 
بر اس��اس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیالت، باید 
10 درصد اصل تسهیالت بدون سپرده به عنوان بخشی 
از وثیقه تسهیالت در حساب بلوکه شود. هیات عمومی 

دیوان عدالت اداری به این ش��کایت رسیدگی و رای به 
ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.در رای 
مزبور آمده اس��ت؛ با توجه به اینکه براس��اس بخشنامه 
ش��ماره 100832/99 م��ورخ 9/4/1399 بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران که در مقام سیاس��تگذاری در 
ح��وزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک های عامل 
از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعالم شده است که 
بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان در 
قالب انواع س��پرده ها توسط بانک ها و مؤسسات مالی و 

اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامه های سابق ممنوع است و 
صرفا در فرض توافق بین مش��تری و بانک یا مؤسسه 
مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت دار و پرداخت سود 
علی الحس��اب متناظر با دوره زمانی آن س��پرده که هم 
اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این 
امر مجاز خواهد بود، ولی در بند 20-1 از بخشنامه شماره 
63/26/ب مورخ 26/12/1399 بانک مس��کن برخالف 
شرایط اعالمی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی 
بخشی از تس��هیالت به صورت الزامی و بدون رعایت 

نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند 
20-1 از بخشنامه شماره 63/26/ب مورخ 26/12/1399 
بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 
ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری مصوب س��ال 1392 از زمان صدور 
ابطال می شود.بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ 
تصویب، کلیه مبالغ بلوکه ش��ده از تاریخ 26/12/1399 
برای مش��تریانی که از بانک مسکن تسهیالت دریافت 

کرده اند قابل برداشت است.

ابطال بخشنامه بانک مسکن؛ بلوکه کردن بخشی از سپرده برای اخذ تسهیالت ممنوع!

افزایش تولید »سرم« و »آنتی بیوتیک« در کشور
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( 
از افزایش قابل توجه تولید سرم در شرکت داروپخش خبر 
داد و گفت: با توجه به نیاز داخل به برخی اقالم مورد نیاز 
دارویی، سرم و آنتی بیوتیک افزایش قابل توجهی داشته 
اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان« منصور نکویی نیا در 
جمع خبرنگاران در مورد آخرین اقدامات شرکتهای تولید 
کننده دارو برای تامین نیازهای دارویی در کشور، اظهار 
کرد: وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی و معاونان 
وزیر روز پنجش��نبه از خط تولید س��رم  تمام اتوماتیک 
ش��رکت دارو پخش و خط تزریقی شرکت بازدید کردند.
وی افزود: این خط نخستین خط تمام اتوماتیک و منحصر 
به فرد به همت و پش��تکار جمعی از متخصصین شرکت 
کارخانج��ات داروپخش به صورت جه��ادی و در کوتاه 
ترین زمان ممکن برای جبران نیازمندیها در این بخش 
راه اندازی ش��ده است. مهمترین ویژگی خط جدید سرم 
پرکنی شرکت کارخانجات داروپخش جنس با کیفیت و 

ش��فاف ظرف س��رم و همچنین نوآوری بسیار جدید در 
محل تزریق س��رم اس��ت که مانع از ایجاد نشتی در آن 
می ش��ود.نکویی نیا با اش��اره به نیاز کشور به تولید سرم 
و آنتی بیوتیک گفت: هم اکنون خط س��رم کارخانجات 
داروپخش ماهانه 3 میلیون واحد تولید دارد که با افتتاح 
این خط و بهره برداری کامل ازآن بتدریج تولید سرم در 
کش��ور به شش میلیون عدد می رسد.مدیرعامل شرکت 
سرمایه تامین با اشاره به اینکه در حال حاضر تالش می 
کنیم ب��ا به کار گیری تمام ظرفیت ه��ای موجود توزیع 
دارو در ش��رکتهای پخش دارویی این مجموعه ش��تاب 
بیش��تری بگیرد تا کمبودی در این زمینه وجود نداش��ته 
باش��د ، ادامه داد : در ح��ال حاضر 800 قلم داروی مورد 
نیاز کشور در مجموعه های دارویی تیپیکو در حال تولید و 
توزیع است.وی با بیان اینکه تالش می کنیم دارویی  با 
بهترین مواد اولیه تولید شود گفت: بخش زیادی از مواد 
اولیه مورد نیاز دارویی در مجموعه های تیپیکو تولید می 

ش��ود و این مواد از بهترین مواد اولیه تهیه دارو هستند.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با بیان 
اینکه بر اس��اس نیاز کش��ور داروهای مورد نیاز در س��ه 
ش��یفت در حال تولید هس��تند گفت: برای تولید بیشتر، 
نیروه��ای جدید ب��ه کار گرفته ش��ده و در برخی اقالم، 
تولید دارو صد در صد افزایش داش��ته است تا هیچ گونه 
کمبودی در نیاز مردم احس��اس نشود.نکویی نیا با اشاره 
ب��ه  افزایش یک میلیون عددی تولید س��رم  از ابتدای 
ش��روع تولید خط جدید و افزای��ش آن، تصریح کرد: تا 
پایان س��ال این رقم به 3 میلیون س��رم در ماه افزایش 
خواهد یافت بنابراین توان تولید این شرکت به 6 میلیون 
سرم در ماه  می رسد.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامین با بیان اینکه زنجیره کامل تولیدات دامی 
در س��ه ش��رکت زیر مجموعه در حال تولید است، ادامه 
داد: مجموع��ه ش��رکتهای دارویی تیپیکو طی س��الیان 
گذش��ته بیش از 3500 قل��م دارو را تولید کرده اند و کل 

این مجموعه متعلق به اعضای تامین اجتماعی هستند. 
همیشه نخس��تین اولویت و ماموریت ما تولید داروهای 
مورد نیاز کش��ور بوده و در راستای امنیت دارویی کشور 
پیشگام بوده ایم.وی با اشاره به اینکه در اربعین حسینی 
هم در چهار منطقه مرزی پایگاه هایی برای تامین سرم و 
اقالم دارویی تجهیز شد، گفت: در شش ماه گذشته سعی 
کردیم در کنار دولت مردمی تولید دارو به صورت جهادی 

انجام شود و کمبودی در این زمینه نداشته باشیم.
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اقتصاد خرد

تولید مرکبات 3۰ درصد افزایش یافت
نای��ب رئیس اتحادیه باغ��داران تهران گفت: 
برآوردها حاکی از آن اس��ت که تولید مرکبات 
نس��بت به س��ال قبل 30 درصد رشد داشته 
است.به گزارش باش��گاه خبرنگاران، مجتبی 
شادلو اظهار کرد: امسال برآوردها حاکی از آن 
است که تولید مرکبات نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 30 درصد افزایش داش��ته است.به 
گفت��ه وی، گرچه آمارهایی در خصوص تولید 
س��یب داریم، اما آمار باید نهایی شود. هر چند 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که وضعیت 
در حال متعادل اس��ت و نس��بت به سال قبل 
تغییر خاصی ندارد.شادلو می گوید: با توجه به 
فراوانی تولید، قیمت نارنگی در ماه های مهر و 
آبان جوابگوی نرخ تمام شده تولید نبوده است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: در 
آبان برخی واریته های پرتقال جنوب و آذر ماه 
پرتقال ش��مال عرضه می ش��ود که در زمان 
عمده عرضه شاهد پایداری محصول خواهیم 

بود.

عرضه دام 4۰ درصد افزایش یافت
رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام از افزایش 
30 تا 40 درصدی عرضه دام  نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل در بازار خبر داد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، منصور پوریان اظهار کرد: 
در شرایط کنونی عرضه دام به حدی زیاد است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 تا 40 
درصد افزایش دارد.وی قیمت هر کیلو بره نر 
کش��تاری را 72 تا 75 هزار تومان، بره نر چاق 
70 تا 72 هزار تومان، بره نیم گوشت 68 تا 69 
هزار تومان، بره نر الغر 65 تا 68 هزار تومان 
و بره ماده کمتر از 68 هزار تومان اعالم کرد و 
گفت: قیمت کنونی دام  در ماه های اخیر ثابت 
بوده است و به دلیل مشکالت عدیده، حمایت 
همه جانب��ه از دامدار باید صورت گیرد.پوریان 
می گوید: با وجود فراوانی دام و کمبود تقاضا، 
مشکلی در عرضه گوشت تا پایان سال نداریم.
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: بنابر 
آمار از ابتدای س��ال 4 میلیون راس دام سبک 
مازاد در کشور داش��تیم که هم اکنون میزان 
مازاد دام به 6.5 تا 7 میلیون راس رسیده است 
که تا پایان س��ال باید وارد بازار مصرف شود. 
ص��ادرات تا حدی می تواند بر خروج دام مازاد 
و کاهش مش��کالت دامداران اثر گذار باش��د.
به گفت��ه وی، طبق آم��ار 70 درصد دام های 
صادراتی بره نر الغر و نیم گوش��ت است که 
این موضوع تاثیری در بازار دام  داخل نداش��ته 

است.

حرکت قطار مسافری خاش-زاهدان 
در آینده نزدیک

معاون وزیر و شهرس��ازی با اش��اره به افتتاح 
مسیر 154 کیلومتری خط ریلی زاهدان-خاش، 
گفت: به زودی با حرکت قطارهای مسافربری 
در مس��یر زاهدان - خاش ش��اهد کاهش بار 
ترافیک در مس��یر ج��اده ای خواهی��م بود. به 
گزارش ف��ارس، خیر اهلل خادمی با بیان اینکه 
پ��روژه راه آهن چابهار-زاه��دان طوالنی ترین 
پروژه ریلی کشور است، اظهار داشت: در حال 
حاضر 3300 کیلومتر پروژه ریلی در دست اجرا 
داریم که طوالنی ترین و سخت ترین پروژه ریلی 
کشور راه آهن چابهار به زاهدان به طول 640 
کیلومتر است.وی افزود: پیشرفت فیزیکی کل 
این پروژه نزدیک به 62 درصد است و تاکنون 
7500 میلیارد تومان از منابع مختلف برای این 
پروژه هزینه شده است؛ ارزش به روز شده این 
هزینه انجام شده معادل 25 هزار میلیارد تومان 
است.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
فاز اول این پ��روژه حدفاصل زاهدان تا خاش 
بخش ش��مالی پروژه بود که با حضور  معاول 
اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید، گفت: 
این پروژه براساس آخرین استانداردها ساخته 
شده اس��ت به طوری که سرعت حرکت قطار 
مسافربری حداکثر 160 کیلومتر و حداقل 120 
کیلومتر خواهد بود.وی با اشاره به تالش های 
گسترده قرار گاه سازندگی خاتم االنبیا به عنوان 
پیمان��کار  پروژه راه آهن چابه��ار، تصریح کرد: 
برای مسیر 154 کیلومتری خط آهن خاش- 
زاهدان حدود 2500 میلیارد تومان هزینه شده 
بود که به قیمت امروز معادل 6 تا 7 هزار میلیارد 
تومان است. برنامه ما این است که به محض 
اینکه زیرسازی بخش های مختلف تمام شود، 
به صورت مرحله ای ای��ن پروژه بزرگ ملی را 
زی��ر بار ترافیک ببریم. خادم��ی با بیان اینکه 
در خاش ایس��تگاه بس��یار زیبایی در مساحت 
5500 متر مربع با تمام امکانات احداث ش��ده 
اس��ت، گف��ت: ان ش��ااهلل به زودی ب��ا حرکت 
قطارهای مسافربری در مسیر زاهدان - خاش 
 ش��اهد کاهش بار ترافیک در مس��یر جاده ای

 خواهیم بود.

اخبار

محدودیتی برای خرید پرواز به قطر 
وجود ندارد

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان 
اینکه بلی��ت پروازهای ایران به قطر از س��ه 
ماه گذش��ته برای فروش در اختیار قرار گرفته 
ب��ود، گفت: اف��راد با فراهم ک��ردن هیاکارت 
و بلی��ت بازی جام جهان��ی، محدودیتی برای 
خرید پروازهای ایران ایر یا قطرایرویز به قطر 
ندارند.به گزارش ایسنا،محمد محمدی بخش با 
بیان اینکه در بازه زمانی یک ماهه بازی های 
جام جهانی، 21 هزار نفر به قطر خواهند رفت، 
اظهار کرد: این تعداد، کسانی هستند که باید 
بلیت بازی جام جهانی و هیا کارت را دریافت 
کرده باش��ند که در آن صورت می توانند از هر 
یک از ایرالین های داخلی و خارجی، نسبت به 
دریافت بلیت پرواز اقدام کنند.وی ادامه داد: از 
میان ایرالین های خارجی فقط قطرایرویز به 
قطر پ��رواز دارد و از میان ایرالین های داخلی 
هم فقط ایران ایر به قطر پرواز مس��تقیم دارد؛ 
ایران ایر هم مانند قطرایرویز، از سه ماه گذشته 
و در قالب همکاری ب��ا آژانس های مختلف، 
بلیت ها را در اختیار قرار داده بود و در این مدت 
هم بخش اعظمی از بلیت ها خریداری ش��ده 
است.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان 
کرد: البته برای کس��انی ک��ه نمی خواهند در 
قطر بمانند و بنا داشتند که صبح به این کشور 
رفته و ش��ب برگردند، ایرالین های ایران ایر و 
قطرایرویز، تدبیر اندیش��یدند که افراد بتوانند 
رفت وبرگشت یک روزه داشته باشند که برای 
س��ه روز بازی های ایران، هم تا کنون 1000 
بلیت توس��ط هر یک از دو ایرالین  به فروش 
رفته است.محمدی بخش در پاسخ به اینکه آیا 
بلیت  بازی ها دیرتر از زمانی که افراد بخواهند 
برای خری��د اقدام کنند، روی س��ایت ها قرار 
نگرفت��ه، گفت: بلیت هواپیما چه یک هفته و 
چه یک ماه زودتر در سایت قرار گرفته باشد، 
تعداد مسافران جام جهانی در بازه زمانی یک 

ماهه، تغییر نخواهند کرد. 

رشد تردد کامیون از مرزهای ایران و 
روسیه با آذربایجان 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 
تردد کامیون ها از گمرک آس��تارا در مرز ایران 
و آذربایجان و گمرک س��امور در مرز روسیه و 
آذربایجان خبر داد.به گزارش عصرایرانیان به 
نقل از س��ازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا 
پیمان پاک با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت 
با روس��یه، اظهار کرد: این افزایش تجارت در 
کنار راه اندازی کریدور ش��مال-جنوب موجب 
افزایش تردد کامیون ها از گمرکات آس��تارا در 
مرز ایران و آذربایجان و سومار در مرز روسیه 
و آذربایجان شده اس��ت.وی افزود: متأسفانه 
زیرساخت های موجود در مسیر زمینی ایران به 
روسیه که از جمهوری آذربایجان عبور می کند، 
آماده پذیرش این حجم از تجارت نیس��ت و 
مش��کالتی را ایجاد می کند.رئیس س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران با بی��ان اینکه ظرفیت 
پذیرش کامیون در گمرک سومار محدود است 
و این گمرک نیاز به توسعه دارد، گفت: در کنار 
این محدودیت، تش��دید بازرسی های امنیتی 
نیروهای روس به علت بحرانی که در اوکراین 
ایجاد شده، مش��کالتی را برای کامیون داران 
ایجاد کرده اس��ت.وی بیان ک��رد: جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای بروز این مشکل برای 
حل آن با مقامات روس��یه وارد مذاکره ش��د و 
ابتدا سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو، 
وزیر نفت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک 
و نیز سازمان توسعه تجارت پیگیری های الزم 
را انج��ام دادند.پیمان پاک با بی��ان اینکه این 
موضوع در دیدار اخیر مخبر، معاون اول رئیس 
جمهور با دس��تیار ویژه پوتین نیز مطرح شد، 
افزود: نکته ای که مخبر متذکر شد، به اطالع 
نخست وزیر روسیه رسید و وی دستورات الزم 

جهت رفع مشکل را صادر کرد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده 
خود را به موقع واریز کنند

معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور ضمن ابراز نگرانی در خصوص 
تکمیل وجه از س��وی متقاضیان نهضت ملی 
مس��کن گفت: اگر اجرای پروژه های نهضت 
ملی مسکن زمانبر شود، قطعا تورم بر ساخت 
آن ها اثرگذار خواهد بود و مجبور خواهیم شد 
تا واحدها را با قیمت باالتری به مردم تحویل 
دهیم.به گزارش ایس��نا،حمیدرضا س��هرابی 
با اش��اره به س��فر دو روزه خود به ش��هرهای 
خوزستان با اشاره به اینکه قیمت زمین در طرح 
نهضت ملی مسکن رایگان است، اظهار کرد: 
بخشی از آورده باید از سوی متقاضیان باشد و 
بخش دیگر آن تسهیالت است. در این زمینه 
تنها نگرانی این است که متقاضیان به موقع 
نس��بت به واریز وجه مورد نیاز برای س��اخت 
این واحدها اقدام کنند ت��ا در اجرای پروژه ها 
تاخیر نداش��ته باش��یم.معاون مسکن شهری 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: اگر 
اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن زمانبر 
شود، قطعا تورم بر ساخت آن ها اثرگذار خواهد 
بود و مجبور خواهیم شد تا واحدها را با قیمت 

باالتری به مردم تحویل دهیم.

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی گفت: مجل��س درالیحه بودجه 
1401 بال��غ بر 30 ه��زار میلیارد تومان به 
صندوق ملی مسکن اختصاص داد اما هنوز 
با گذش��ت چندین ماه از سال این مبلغ به 
صندوق برای س��اخت مسکن تخصیص 
داده نشده است.به گزارش ایسنا،غالمعلی 
کوهساری درباره روند اجرای قانون جهش 
تولید مس��کن، اظهار داش��ت: کمیسیون 

عمران مجلس ش��ورای اس��المی پس از 
تصویب قانون جهش تولید مسکن جلسات 
متع��ددی را با مس��ئوالن ذی ربط برگزار 
کرده اس��ت، بر اس��اس گزارش وزیر راه و 
شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه 
در این جلسات، اجرای دقیق قانون جهش 
تولید مس��کن در دستورکار وزارتخانه قرار 
دارد.وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه یکی از 
مولف��ه های کلیدی در اجرای این قانون و 

ساخت مس��کن، تامین زمین است که در 
استان های مختلف این موضوع در دستور 
کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در برخی 
از مناط��ق زمین مورد نیاز برای س��اخت 
مسکن تامین شده است، در برخی از نقاط 
نیز همچنان در تامین زمین مشکل وجود 
دارد.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح 
کرد: گروهی از افراد برای دریافت مسکن 
ثبت نام خود را انجام داده و بحث راس��تی 

آزمای��ی نیز در اکثر م��وارد صورت گرفته 
است. پرداخت اولیه 40 میلیون تومان نیز 
انجام ش��ده و اس��ناد و مدارک برای پیش 
ثبت نام دریافت ش��ده است.کوهساری با 
بیان اینکه در جریان بررسی الیحه بودجه 
س��ال 1401 با پیشنهاد کمیسیون عمران 
مجلس مبل��غ 30 هزار میلی��ارد تومان به 
صندوق توسعه مس��کن تخصیص یافت، 
گفت: متاسفانه هنوز این مبلغ به صندوق 

تخصیص داده نش��ده است که انتظار می 
رود منابع پیش بینی ش��ده برای س��اخت 
مسکن سریع تر تخصیص یابد. کمیسیون 
عمران با جدیت روند اجرای قانون جهش 

تولید مسکن را دنبال خواهد کرد.

بودجه 3۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق ملی مسکن تخصیص پیدا نکرد
عضو کمیسیون عمران مجلس:

مرغ در مبدا گران نیست، اشکال از واحدهای فروش است
مدیرعامل اتحادیه مرغداران:

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کش��ور با اشاره 
به اینکه قیمت م��رغ گرم به پایین تر از نرخ 
مصوب رس��یده، گف��ت: مرغ��داران قیمت 
مص��وب را رعایت می کنن��د، اما اگر مرغ با 
قیمت مصوب دست مصرف کننده نمی رسد 
اش��کال از واحدهای فروش است.به گزارش 
ایسنا،حبیب اسداهلل نژاد با بیان اینکه قیمت 
مرغ گ��رم در بازار در ح��ال حاضر از قیمت 

مصوب نیز کمتر شده اس��ت، اظهار داشت: 
قیمت مرغ زنده در اس��تان های معین تهران 
ک��ه مرغ تهران را تامی��ن می کنند از قیمت 
مصوب زنده یعنی کیلوی��ی 44 هزار تومان 
پایین ت��ر و کیلوی��ی40 تا 43 ه��زار تومان 
است. وی ادامه داد: قیمت مصوب مرغ گرم، 
کیلویی 63 هزار تومان، پایین تر از قیمت تمام 
شده برای تولیدکننده است که به آن نیز انتقاد 

کردیم. اما با این حال مرغداران قیمت تعیین 
ش��ده را رعایت می کنند.مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی کش��ور در پاسخ به اینکه 
برخی در پاس��خ به چرایی فروش مرغ باالتر 
از ن��رخ مصوب در مغازه ها می گویند مرغ را 
از مبدا گران می خرند و آیا چنین موضوعی 
صح��ت دارد ی��ا خی��ر؟ افزود:چنین چیزی 
درس��ت نیس��ت. قیمت مرغ در استان های 

معی��ن تهران در بازه 40 ت��ا 43 هزار تومان 
است و مرغداران مرغ را با قیمت های باالتر 
نمی فروش��ند.وی تصریح ک��رد: چندنرخی 
بودن مرغ در مغازه ها موضوعی است که باید  
وزارت جهاد کشاورزی و صنف مربوطه پاسخ 
دهد. زیرا در میدان بهمن تهران قیمت مرغ 
تا  کیلویی53  هزار تومان هم می رس��د. این 
یعنی قیمت مرغ پایین است، ولی اشکال در 

واحدهای فروش است.اسداهلل نژاد در بخش 
دیگری از صحبت هایش در پاسخ به اینکه 
واحدهای تولید جوجه یکروزه می گویند سقف 
قیم��ت جوجه یکروزه 15 هزار و 500 تومان 
اس��ت و باالتر از آن نیس��ت، گفت: انجمن 
جوجه قیمت یکروزه، قیمت تمام شده جوجه 
را 15 هزار و 500 اعالم می کند، ولی در بازار 

بیشتر یا کمتر  هم می شود. 

قیمت خودرو مجددا اوج گرفت
واکنش عجیب بازار به خبر واردات؛

واردات خودرو به ایستگاه معرفی شرکت ها رسیده است 
و زم��ان ورود محصوالت جدید به بازار فعال مش��خص 
نیست. بازار خودرو نسبت به خبر واردات واکنش التهابی 
نشان داده و بازارگردانان سودجو نیز در این میان فقط در 
حال افزایش قیمت ها هستند.به گزارش بازار،رشد قیمت 
خودرو در بازار فعلی به دو عامل تقاضا کاذب و کسب سود 
آنی وابسته است، این مورد به دلیل نبود متولی برای بازار 
خودرو ایجاد شده است. طی چهار سال گذشته سازمان یا 
ارگانی حاضر به قبول متولی بودن در بازار خودرو نش��ده 
است، این موضوع زمانی بحرانی می شود که سودجویان 
بدون نظارت یا کنترل اقدام به قیمت س��ازی و افزایش 
نرخ خودرو در بازار می کنند. در این میان نیز خودروسازان 
قربانی تصمیم های دولتی و س��ودجویان بازار می شوند، 
شاید نیاز باش��د که وزیر صمت کارگروهی در خصوص 
کنترل بازار ایجاد کند. بررسی قیمت پنج خودرو پر فروش 

بازار نشان از افزایش قیمت ها دارد. 
میلیونگرانیدریکهفته ���3۰

دیگنیت��ی پرایم یکی از خودروهای مونتاژ داخل کش��ور 
اس��ت که علیرغم حضور ان��دک در بازار ب��ه دلیل نبود 
واردات، جایگاه و سهم قابل توجهی برای خود یافته است. 
دیگنیت��ی از زمان عرضه به ب��ورس با افزایش قیمت در 
بازار مواجه شده است، شاید عرضه خودرو در بورس برای 
نقدینگی خودروس��ازان اثر گذار باشد، اما ظاهرا نتوانسته 
اثر کاهش قیمتی در بازار ایجاد کند. این خودرو 15 آبان 
ماه سال جاری با قیمت یک میلیارد و 350 میلیون تومان 
در ب��ازار آزاد معامله می ش��د. ام��ا، در حال حاضر قیمت 
این خودرو به بیشتر از یک میلیارد و 380 میلیون تومان 
رسیده است. افزایش 30 میلیون تومانی قیمت این خودرو 
طی یک هفته در کنار پارامترهای بازار نش��ان می دهد 
که انتظار جهش قیمتی دیگر برای این محصول در بازار 
وجود دارد. دیگنیتی جزو خودروهای مورد نظر سودجویان 

برای کسب سود آنی در بازار است.

میلیونتومانگرانیفیدلیتی ���۴۰
فیدلیتی یکی دیگر از خودروهای مونتاژ گروه بهمن است 
که طی یکس��ال اخیر توانسته نظر مش��تریان بازار را به 
خود جلب کند، این خودرو در تیپ پرایم هفت نفره مورد 
استقبال مشتریان محصوالت کره ای در بازار قرار گرفته 
است. زیرا فضای کابین و طراحی این محصول به نوعی 
مشابه خودروهای کره ای بوده که می تواند نیاز مشتریان 
داخل کشور را تامین کند. فیدلیتی پرایم هفت نفره هفته 
گذشته با بها یک میلیارد و 270 میلیون تومان معامله می 
ش��د، اما امروز قیمت این خودرو به بیشتر از یک میلیارد 
و 310 میلیون تومان رس��یده اس��ت. این رشد قیمت در 
بازار خودروهای چینی زمانی ایجاد شده است که وزارت 
صمت ش��رکت های واردکننده را معرفی و مشتریان در 
بازار انتظار ورود خودروه��ای خارجی را دارند. رفتار بازار 

نش��ان می دهد که افزایش قیمت ب��رای این محصول 
طی ماه جاری اندکی ادامه سپس تعادل قیمتی برای این 

خودرو ایجاد می شود.
درموجگرانی آریزو���6

آریزو 6 یکی از خودروهای سدان فول سایز چینی در بازار 
کشور است که علیرغم تبلیغات و معرفی اندک توانسته 
نظر مش��تریان بازار را به دلیل کیفیت باال به خود جلب 
کند. آریزو6 می توان��د جایگزین محصوالت کره ای در 
زمان عدم واردات باش��د، اما در صورت ورود خودروهای 
خارجی سدان همکالس این خودرو شاید رقابت در بازار 
کش��ور برای آریزو 6 س��خت تر از گذشته شود. هفته 
گذش��ته این خودرو در بازار آزاد با بها 980 میلیون تومان 
معامله می شد، اما در حال حاضر قیمت این خودرو 995 
میلیون تومان را نیز رد کرده است. رشد قیمت خودروهای 

چینی در بازار گویایی گرانی بیش��تر این سدان فول سایز 
در بازار اس��ت. شاید نیاز باشد که وزارت صمت نسبت به 
قیمت گذاری و عرضه محصوالت چینی در بازار بررسی 
انج��ام و کارگروه کنترلی با کمک اتحادیه فروش��ندگان 

خودرو ایجاد کند.
برلیانسدرجرگهگرانی ���

برلیانس یکی از خودروهای سدان مونتاژ چین در کشور 
اس��ت که طی سال های گذشته نظر مشتریان را به خود 
جلب کرده است. این خودرو با اینکه سال گذشته با توقف 
تولید همراه ش��ده است، ولی در بازار سوار بر موج گرانی 
است. برلیانس اچ 330 هفته گذشته با قیمت 650 میلیون 
تومان در بازار آزاد معامله می ش��د، ولی امروز قیمت این 
خودرو به بیشتر از 660 میلیون تومان رسیده است. رشد 
10 میلیون تومانی قیمت برلیانس ظرف یک هفته با در 
نظر گرفتن توقف تولید نشان از گرانی مجدد این خودرو 

چینی در بازار دارد.
فوتونگرانترازهمیشه ���

فوت��ون تونلند یکی از خودروه��ای پیکاپ چینی در بازار 
کش��ور است که طی روزهای گذش��ته موج گرانی را به 
دلیل کمبود این س��گمنت در بازار دنب��ال می کند. بازار 
خودرو کش��ور همیش��ه از محصوالت پیکاپ، کوپه و ام 
پی وی خالی بوده اس��ت، هرچند که در سال های اخیر 
برخی از شرکت های خودروساز خصوصی اقدام به مونتاژ 
پیکاپ های چینی در کشور کردند. اما به دلیل عدم تامین 
خدمات پس از فروش توسط این شرکت ها، خودروهای 
پیکاپ معموال مورد اس��تقبال مناسبی از سوی مشتریان 
ق��رار نمی گیرند. ب��ا این حال، فوت��ون تونلند مجهز به 
پیش��رانه 2 لیتری هفته گذش��ته در بازار آزاد با بها 960 
میلیون تومان معامله می شد. ولی امروز قیمت این خودرو 
از 970 میلیون تومان عبور کرده است، رشد قیمت تونلند 
نشان می دهد این محصول طی روزهای آتی با افزایش 

بیشتر قیمت نیز مواجه خواهد شد.

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: برای دریافت 
تسهیالت 200 میلیون تومانی روستایی ضمانت سفته 
زنجی��ره ای کافی اس��ت و نی��ازی به س��پرده گذاری و 
ضامن رس��می نیست.به گزارش ایلنا،اکبر نیکزاد درباره 
روند پرداخت وام 200 میلیون تومانی س��اخت مسکن 
روستایی و ش��رایط دریافت آن اظهار داشت: عالوه بر 
متقاضیان برای ساخت مسکن روستایی این تسهیالت 
به متقاضیان ش��هرهای کوچک کمت��ر از 25 هزار نفر 
هم ارایه می ش��ود و روند پرداخت این تس��هیالت آغاز 
شده اس��ت.وی درباره گالیه ها از عدم همکاری بانک ها 
برای پرداخت وام 200 میلیون تومانی روستایی ادامه داد: 
تمام بانک های عامل دولتی باید نسبت به پرداخت این 
تسهیالت اقدام کنند و در غیر این صورت متقاضیان به 

بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه و مشکل را با مدیران 
بنیاد مسکن آن منطقه مطرح و موضوع را پیگیری کنند 
ام��ا از زمان آغ��از پرداخت تاکن��ون در این زمینه طرح 
مشکلی نشده است.رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
درباره شرایط دریافت تس��هیالت 200 میلیون تومانی 
مسکن روس��تایی و بحث ضامن تاکید کرد: تا پیش از 
تصویب ضمانت سفته زنجیره ای بانک ها از متقاضیان 
ضامن با ش��رایط س��ختگیرانه مطالبه می کردند اما با 
تصویب ضمانت س��فته زنجیره ای شرایط تغییر کرده و 
س��ه نفر روستایی بدون داش��تن شرط استخدام رسمی 
می توانند برای دریافت وام به صورت زنجیره ای با سفته 
ضامن یکدیگر شوند و ش��رایط را برای ضمانت بسیار 
تسهیل کرده ایم.نیکزاد گفت: ارزش این سفته ها معادل 

میزان وام است و برای دریافت این تسهیالت نیازی به 
سپرده گذاری هم نیست. سود اقساط این تسهیالت برای 
وام گیرنده همان 5 درصد است و 13 درصد باقیمانده را 
دولت می پردازد و یارانه ای است که برای این وام در نظر 
گرفته  شده  اس��ت.وی افزود: درحال حاضر دو موضوع 
مه��م را محور کارها ق��رار داده ایم که یکی همین روند 
پرداخت تسهیالت 200 میلیون تومانی و تسریع ساخت 
مس��کن روس��تایی و مقاوم کردن واحد های مسکونی 
روستایی است و دیگری بحث ساخت مسکن شهری در 
قالب پروژه نهضت ملی مسکن. در حال حاضر ساخت 
190 مسکن روستایی و 103 مسکن شهری را در دست 
اجرا داریم. با طوالنی شدن روند پرداخت تسهیالت 200 
میلیون تومانی، سرعت ساخت مسکن روستایی ُکند شده  

بود که با آغاز روند پرداخت تسهیالت، سرعت پیشرفت 
فیزیک��ی این واحدها افزایش پی��دا می کند.رییس بنیاد 
مسکن با بیان اینکه بزودی افتتاح هایی در بحث مسکن 
شهری خواهیم داش��ت، ادامه داد: در هفته دولت تعداد 
مسکن نهضت ملی را به افتتاح رساندیم و تالش ما بر 
این اس��ت که در دهه فجر هم افتتاح های نهضت ملی 
مسکن ادامه داشته باشد.نیکزاد درباره تقاضای انباشت در 
بانک ها برای دریافت وام 200 میلیون تومانی روستایی 
اظهار داش��ت: در حال حاضر 190 هزار درخواست برای 
دریاف��ت وام 200 میلی��ون تومانی وج��ود دارد چراکه 
190 هزار مس��کن روستایی که در حال ساخت هستند 
تسهیالت 100 میلیون تومانی اول را دریافت کرده اند و 

تقاضای 100 میلیون تومانی باقیمانده را دارند.

۱٩۰ هزار متقاضی برای دریافت وام ٢۰۰ میلیون تومان روستایی
رییس بنیاد مسکن اعالم کرد؛

کاهش صادرات به عراق در نیمه دوم سال جبران می شود
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق:

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تشریح 
دالیل افت صادرات به عراق گفت: با رشد صادراتی که 
به عراق آغاز شده اس��ت پیش بینی می  شود که کاهش 
صادرات به این کشور در نیمه دوم سال جبران می شود.

به گزارش فارس،س��ید حمید حسینی در رابطه با آخرین 
وضعیت تجارت ایران و عراق، اظهار داشت: در ماه های 
گذش��ته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت 
ب��ه طوری ک��ه از میانگین 600 میلی��ون دالر صادرات 
ماهیانه ایران به عراق صادرات ما به عراق در شهریور به 
420 میلیون دالر رس��ید اما در مهر صادرات ما به عراق 

افزایش یافت و به 647 میلیون دالر رسید. 
ماه ص�ادراتبیشاز۴میلیارددالرب�هعراقطی���۷

نخستسال
عضو هیات مدیره اتاق مش��ترک ای��ران و عراق با بیان 
اینک��ه صادرات ای��ران به عراق در 7 ماه��ه به حدود 4 

میلیارد و 29 میلیون دالر رس��ید، بیان داش��ت: براساس 
گزارش ه��ای واصل��ه از مرزها، صادرات م��ا به عراق از 
مرزها در حال افزایش است.وی اظهار داشت: لذا اگرچه 
در نیمه نخست سال با کاهش صادرات به عراق مواجه 
بودیم و صادرات ما به این کشور به لحاظ وزنی و ارزشی 
کاهش داش��ته اما امیدواریم با رون��دی که در نیمه دوم 
س��ال آغاز شده صادرات ما به این کش��ور افزایش یابد 
ضمن اینک��ه در مهرماه میانگین ص��ادرات ما به عراق 
افزایش داشت و بررسی ها نشان می دهد که در آبان ماه 

نیز از وضعیت خوبی برخورداریم. 
احتم�الافزایشصادراتای�رانبهعراقدرماههای ���

آتیبه۷5۰میلیوندالر
حس��ینی اظهار داش��ت: با توج��ه به افزای��ش صادرات 
پیش بینی می شود در ماه های آتی صادرات ماهانه ما به 
این کش��ور به 750 تا 800 میلیون دالر برس��د و بدین 

وس��یله کاهش صادرات در نیمه اول س��ال به عراق را 
در نیمه دوم س��ال جبران کنیم. عضو هیات مدیره اتاق 
مش��ترک ایران و عراق بیان داش��ت: س��ال گذشته ارز 
صادرات ما به عراق بدون محاس��به ارزش صادرات برق 
9 میلیارد دالر بود لذا با وجود کاهش صادرات، در صورت 

تالش زیاد می توان امیدوار به جبران بود. 
دالیلکاهشصادراتبهعراقدرنیمهنخستسال ���
وی ب��ه عوام��ل تاثیرگذار بر کاهش ص��ادرات به عراق 
اش��اره کرد و گفت: بی ثباتی ه��ا در عراق و انتظاری که 
برای تش��کیل دولت جدید عراق وجود داش��ت، مراسم 
اربعین و کند ش��دن روابط تجاری در آن ایام، حذف ارز 
ترجیحی کاالهای اساس��ی در ای��ران از عوامل موثر بر 
کاهش صادرات به عراق بوده اس��ت، اما به نظر می آید 
شرایط برای صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام 
رس��یدن دولت عراق و تش��کیل دولت احتم��ال آغاز به 

کار پروژه های دولت نیز بیش��تر می شود و شرایط ما در 
صادرات به این کشور بهتر می شود. وی در پاسخ به این 
سوال که با وجود رقبایی مانند چین و ترکیه آیا می توان 
بازار عراق را همچنان حفظ کرد؟ گفت: اگرچه بین ما و 
ترکیه در س��هم بازار عراق رقابت وجود دارد اما در زمینه 
کاالهای صادراتی با هم رقیب نیس��تیم. حسینی با بیان 
اینکه یکی از صادرات مهم ترکیه به کش��ور عراق، طال 
است، گفت: این در حالی است که ما اصال صادرات طال 
به عراق نداریم بنابراین در کاالهای صادراتی ما به عراق 
و کاالهای صادراتی ترکیه به این کش��ور تشابه چندانی 
وجود ندارد. وی همچنین به صادرات پالستیک از ترکیه 
به عراق اش��اره کرد و گفت: با وجود اینکه ما در ایران از 
صنعت پتروشیمی برخوردار هستیم اما در زمینه صادرات 
پالستیک به عراق چندان فعال نستیم و یکی از صادرات 

مهم ترکیه به کشور عراق پالستیک است. 



اخبار
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بانک و بيمه

هشدار به استفاده غیر مجاز از کابین 
بار وسایل نقلیه باری 

    مدیرعام��ل صندوق تامین خس��ارت های 
بدنی گفت: استفاده از قسمت های غیر مجاز 
برای حمل انسان )عمدتا استفاده غیرمجاز از 
کابین بار وسایل نقلیه باری( از محل تعهدات 

بیمه نامه قابل پرداخت نیست.
ب��ه گزارش صن��دوق تامین خس��ارت های 
بدنی به نقل از خبرگزاری صداوسیما. مهدی 
قمصریان گفت: بر اس��اس مصوبه ش��ورای 
عالی بیمه، صن��دوق تامین در برخی پرونده 
ها، خس��ارت هایی را خارج از تعهدات قانونی 
بیمه گر پرداخت می کند، اینگونه خسارت ها 
به دلیل اس��تفاده از قس��مت های غیر مجاز 
برای حمل انسان )عمدتا استفاده غیرمجاز از 
کابین بار وسایل نقلیه باری( از محل تعهدات 
بیمه نامه قابل پرداخت نیس��ت و صندوق با 
رعایت حق و ض��رورت بازیافت، این نوع از 

خسارت ها را پرداخت می کند.

بیمه دانا و شرکت دخانیات ایران 
تفاهم نامه بیمه ای امضاء کردند

    تفاهم نامه مشترِک همکاری بیمه ای میان 
شرکت س��هامی بیمه دانا و شرکت دخانیات 

ایران به امضاء رسید.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیم��ه دانا، در 
جلس��ه ای که به همین منظور روز دوش��نبه 
16 آبان ماه س��ال جاری بین این دو شرکت 
در محل س��اختمان مرکزی بیمه دانا برگزار 
ش��د، دکتر رضا جعفری به عنوان مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدی��ره بیمه دانا و دکتر 
محمد ش��یخان به عنوان مدیرعامل شرکت 
دخانیات ایران، این تفاهم نامه بیمه ای را امضا 

و مبادله کردند.
طبق این تفاهم نامه، کشاورزان تحت پوشش 
شرکت دخانیات ایران در سراسر کشور از اول 
آذرماه امسال به مدت یک سال تحت پوشش 
انواع بیمه های اش��خاص، اموال و مسئولیت 

بیمه دانا قرار خواهند گرفت.

تغییر نام کارگزاری بانک توسعه صادرات 
به کارگزاری تامین سرمایه تمدن

ش��رکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به 
کارگزاری تامین س��رمایه تم��دن تغییر نام 
یافت. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ای��ران، این بانک با هدف یکپارچه 
کردن خدمات مالی در حوزه بازارسرمایه و در 
راستای توسعه بیشتر فعالیت در این بخش و 
با در نظر گرفتن سابقه موفق تامین سرمایه 
تم��دن، اقدام ب��ه اصالح س��اختار مالکیتی 
کارگ��زاری خ��ود از طریق تمرک��ز مالکیت 
سهام این کارگزاری در شرکت تامین سرمایه 
تمدن کرده اس��ت. در پی ای��ن تصمیم نام 
کارگزاری بانک توسعه صادرات به کارگزاری 
تامین سرمایه تمدن تغییر یافت.این شرکت 
کم��اکان به عن��وان یکی از ش��رکت های 
گروه بانک توسعه صادرات ایران مشغول به 
فعالی��ت خواهد بود و عالوه بر بهره مندی از 
مزایای حضور بانک در ترکیب غیرمس��تقیم 
سهامداری، با همکاری تامین سرمایه تمدن، 
آمادگ��ی ارائ��ه خدمات نوین در ح��وزه بازار 
س��رمایه را در آینده دارد.الزم به ذکر اس��ت 
عمده س��هام شرکت تامین س��رمایه تمدن 

متعلق به بانک توسعه صادرات است.
  

کسب 11 عنوان برتر توسط روابط 
عمومی بانک ملی ایران

   روابط عمومی بانک ملی ایران در هفدهمین 
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در 11 
بخش موفق به کس��ب عنوان برتر و دیپلم 
افتخار)به عنوان باالترین رتبه جشنواره(شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،در این 
جشنواره که شرکت ها و موسسات مختلفی 
از شهرها و استان های مختلف کشور شرکت 
داشتند،روابط عمومی بانک ملی ایران موفق 
شد تا در رشته های کاریکاتور و کارتون)رتبه 
اول(،صفح��ه آرایی)رتب��ه اول(،کتاب)رتب��ه 
اول(،مالت��ی مدی��ا و چن��د رس��انه ای)رتبه 
اول(،اپلیکیش��ن)رتبه اول(،وب س��ایت)رتبه 
اول(ادبیات و داستانس��رایی)رتبه اول(،نحوه 
ارایه آثار)رتبه اول(،رسانه های اجتماعی)رتبه 
دوم(،مصاحبه)رتبه سوم( و اینفوگرافیک)رتبه 
س��وم( را کس��ب کند.این آثار برابر مقررات 
هفدهمین جش��نواره ملی انتش��ارات روابط 
عموم��ی از تولی��دات س��ال 1400 تا کنون 
انتخاب شده و توسط هیات داوران جشنواره 

مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اخبار

   هش��تمین گردهمایی روس��ای شعب 
استان های فارس، بوش��هر، کهگیلویه 
و بویراحمد ب��ا موضوع ارزیابی عملکرد 
ش��عب و بررس��ی میزان تحقق اهداف 
تعیین ش��ده با حضور مدیر شعب استان 
برگ��زار ش��د. در ای��ن جلس��ه محمود 
حسن شاهی مدیر ش��عب استان هدف 

آن مدیری��ت را قرار گرفت��ن در جایگاه 
نخس��ت کش��ور در کلیه زمینه ها بیان 
کرد و گفت: این مهم تنها با بازاریابی و 
برنامه ریزی منس��جم و همت و تالش 
ایران  بان��ک  مضاعف کلی��ه همکاران 
زمین میسر می ش��ود. حسن شاهی در 
ادامه بر تعیین تکلیف س��ریع و به موقع 

تسهیالت ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد 
و افزود: پرداخت تس��هیالت مذکور می 
بایس��ت در حداقل زمان ممکن صورت 
پذیرد. مدیر اس��تان همچنین با بررسی 
تحلیل نحوه عملکرد مس��ئولین شعب، 
نظارت و مدیریت صحیح روسای شعب 
را موجب رضایت مشتریان و آرامش در 

شعبه دانست و آن را عاملی برای تحقق 
بیش از پیش اهداف بیان کرد. در پایان 
سید مهدی فاطمی معاون استان ضمن 
اشاره به پتانسیل منطقه در زمینه منابع، 
گفت: در این مس��یر ت��ا تحقق صد در 
ص��دی اهداف، همراه و همگام ش��عب 

خواهیم بود.

هدف گذاری برای جایگاه نخست ارایه خدمات نوین

مزایای فراوان »برات الکترونیک« بانک آینده

بان��ک آینده یک��ی از بانک های پی��ش رو در خدمت 
نوین »برات الکترونیک«، با ایجاد این خدمت جدید، 
دسترسی مردم و کسب و کارها به این اوراق تجاری را 
تسهیل کرده است و مشتریان، غیرحضوری می توانند 
ب��رات خود را به ص��ورت دیجیتالی دریاف��ت کنند. با 
بهره گیری از اسناد تجاری الکترونیک، ضمن ارتقای 
ش��فافیت عملیات تجاری و پیش گیری از جعل اسناد، 
زمین��ه بهره مندی بنگاه ها از ابزار »برات الکترونیک« 
ب��رای تأمین مالی آن ه��ا به جای تس��هیالت نقد، با 
تخصیص اعتبار ص��ورت می گیرد، که این امر ضمن 
کاهش خلق نقدینگی از طریق تأمین اعتبار موردنیاز 
حوزه اشتغال و تولید، شفاف سازی مبادالت، نظارت بر 
مصرف، استفاده از ظرفیت اعتباری در حمایت از تولید 

و در نهایت کاهش اثرات تورمی در کشور را به همراه 
خواهد داشت. عموم مشتریان بانک آینده به خصوص 
تولیدکنندگان، بازرگان��ان و تأمین کنندگان مواد اولیه 
می توانند با استفاده راحت و آسان از »برات الکترونیک« 
بانک آینده، از مزایایی هم چون: عدم مراجعه به شعب 
بان��ک، قابلیت انتقال و ص��دور الکترونیک، دارا بودن 
تعهد بانک و عدم نکول برای مشتری و قابلیت تقسیم 
)ُخرد ش��دن( و تجمیع بهره مند شوند.  این ابزار نوین 
پیچیدگی ها و محدودیتهای س��ایر ابزارهای اعتباری 
نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت نامه را نداشته و  فعاالن 
زنجیره های تولید و توزیع کاالها و خدمات به سهولت 
امکان اس��تفاده از این ابزار در مبادالت بازرگانی خود 

را خواهند داشت.

برای فعاالن زنجیره های تولید و توزیع کاال و خدمات

سهم نقدینگی بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان ایالم بیش از ۸ درصد است
 سرپرست مدیریت شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان ایالم گفت: منابع استان 
در ح��ال حاضر حدود 16هزار میلیارد ریال و 
س��هم نقدیندگی بانک در استان ایالم بیش 
از 8 درص��د اس��ت. »علی اصغ��ر کائیدی« 
سرپرس��ت مدیریت ش��عب بانک در استان 
ای��الم با اش��اره به رش��د 45 درصدی منابع 
بانک در این اس��تان گفت: در س��ال جاری 
14ه��زار و 500 فق��ره وام ب��ا ارزش 7377 
میلیارد ریال از سوی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان پرداخت شده است. وی افزود: 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان ایالم 
در هم��کاری با نهاده��ای حمایتی موفق به 
پرداخ��ت 171 فقره وام اش��تغالزایی کمیته 
ام��داد امام خمینی)ره( به ارزش 157 میلیارد 
و 400 میلیون ریال ش��ده اس��ت. سرپرست 

مدیری��ت ش��عب بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران در اس��تان ایالم عنوان کرد: همچنین 
در س��ال ج��اری 43 فقره وام اش��تغال زایی 
بهزیس��تی به مبل��غ 43 میلی��ارد ریال و 29 
فقره وام اش��تغال زایی بنیاد برکت به ارزش 
16 میلیارد ریال پرداخت شده است. کائیدی 
در خصوص وضعیت استفاده مشتریان استان 
از ابزارهای غیرحضوری بانک همچون افتتاح 
حساب آنالین و درخواست وام آنالین گفت: 
تعداد افتتاح حساب های آنالین در این استان 
7168 مورد و درخواست وام آنالین در استان 
نیز 2030 مورد بوده است. وی تأکید کرد: در 
استان ایالم 9741 مورد همراه بانک و 4565 
م��ورد اینترنت بانک برای مش��تریان بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران فعال ش��ده است. 
سرپرست مدیریت شعب بانک قرض الحسنه 

مهر ایران در استان ایالم با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته این بانک در اس��تان در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی عن��وان کرد: بیمه 
تمام منازل روس��تاهای استان ایالم در سال 
1399، کم��ک به حوزه بهداش��ت در قالب 
خری��د تجهیزات مبارزه با بیم��اری کرونا به 
مبل��غ 5 میلی��ارد ریال، توزی��ع لوازم التحریر 
میان یکی از مدارس مناطق محروم اس��تان 
و ارائه خدمات به زائرین اربعین حس��ینی از 
جمله فعالیت های بانک در اس��تان ایالم در 
ح��وزه مس��ئولیت  اجتماعی اس��ت. کائیدی 
اظهار داشت: استقرار 2 خودپرداز سیار در ایام 
اربعین و افزایش ساعات کاری شعبه مهران 
تا س��اعت 19 عصر از دیگر فعالیت های این 
بانک در ایام اربعین برای خدمت رسانی بهتر 
به زائران ابا عبداهلل الحس��ین)ع( بوده است. 

وی خاطرنشان ساخت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان ایالم در سال جاری تعداد 
167 فق��ره وام ازدواج ب��ه مبلغ 227 میلیارد 
ری��ال و تعداد 279 فق��ره وام فرزندآوری به 
مبلغ 104 میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت. 
سرپرست مدیریت شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ای��ران در اس��تان ایالم با بی��ان اینکه 
ظرفیت مناسب حوزه های نفت و گاز از جمله 
مزیت های این استان به شمار می رود، گفت: 
استان ایالم دومین اس��تان گازخیز کشور و 
سومین استان نفت خیز کشور است. بانک در 
حوزه نفت و گاز بازاریابی هایی انجام داده که 
در این راستا تفاهم نامه مشترک برای پرداخت 
وام به پرسنل پاالیشگاه گاز ایالم و شرکت 
گاز منعقد ش��ده اس��ت. کائیدی مزیت دوم 
اس��تان ایالم را حوزه دامپروری عنوان کرد 

و افزود: ایالم یکی از مهمترین اس��تان های 
کشور در حوزه صدور دام به کشورهای دیگر 
است. بنابراین برای حمایت از این حوزه میان 
بانک و کشتارگاه صنعتی استان ایالم قرارداد 
همکاری منعقد ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: 
از دیگر فعالیت های این بانک برای توس��عه 
صنعت دامپروری در اس��تان پرداخت وام به 
این بخ��ش با همکاری بنیاد برکت و کمیته 
امداد امام خمینی )ره( بوده اس��ت. سرپرست 
مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان ایالم اضافه کرد: مزیت بعدی این 
اس��تان وجود مرز بین المللی مهران به عنوان 
مهمترین، پرترددتری��ن و بزرگترین گمرک 
کشور با کش��ور عراق است که در این حوزه 
نی��ز قرارداد با گمرک اس��تان ایالم در قالب 

طرح مهریار منعقد شده است.

خبر

اهتمام ویژه ارشاد برای تحقق 
ملی شدن صنعت نشر

وزیر ارشاد گفت: دولت تالش می کند با تحقق 
ملی شدن صنعت نشر، حمایت از نویسندگان 
ناشران و کتابفروشی ها و گسترش کتابخانه 
های عمومی، فهرست بلند مطالبات بر زمین 
مانده این حوزه را س��امان ببخشد. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی پیش از ظهر امروز 
شنبه 21 آبان با حضور در مراسم تجدید میثاق 
اهالی حوزه نشر و کتاب با آرمان های امام )ره( 
با ابراز خش��نودی از آغاز هفته کتاب در ملجا 
نوران��ی مرقد مطهر امام خمین��ی )ره( گفت: 
افتخار حضور فعاالن عرصه کتاب و گسترش 
فرهن��گ کتابخوان��ی برای تجدی��د میثاق با 
آرمان های امام راحل عظیم الشان بدون تردید 
موج��ب خیر و برکت فعالی��ت و اقدامات این 
حوزه خواهد بود. وی با اشاره رویکرد فرهنگی 
انقالب اس��المی گفت: اگر انقالب های دیگر 
انگیزه های اقتصادی، طبقاتی یا تغییر حاکمان 
داشته و دارد، انقالب امام خمینی )ره(، ذات و 
ماهیت فرهنگی دارد و اساس��اً نقطه آغازین و 
مسیر شصت ساله نهضت بر مبنای مطالبات 
فرهنگی ش��کل گرفت و ت��داوم یافت. وزیر 
فرهنگ با بیان این که بررس��ی سیره رهبران 
انقالب اسالمی، دریچه ای به فرهنگی بودن 
آن می گش��اید، افزود: امام راحل ش��خصیتی 
علمی، فرهنگی، فقهی، جهادی و نویسنده ای 
قهار در موضوعات متن��وع فرهنگی بودند. از 
کتاب های عرفانی اخالقی چون »سرالصاله« 
و »اربعی��ن حدی��ث« تا پاس��خ به ش��بهات 
در »کش��ف اس��رار« تنها بخش��ی از تالیفات 
تخصصی ایش��ان اس��ت. وی ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب هم ش��خصیت کاماًل فرهنگی 
و نویس��نده توانا هس��تند که از دوران جوانی 
کتاب هایی را به رش��ته تحریر درآورده اند که 
همچنان محل مراجعه اصحاب فکر و فرهنگ 

در حوزه های مختلف است.

»اژدهای هفت سر« امسال به آنتن 
می رسد؟

س��رهنگ هدایت اهلل س��جادی کارش��ناس 
انتظامی س��ریال »طالق« ب��ه کارگردانی 
ابوالقاس��م طالبی از مراح��ل تدوین نهایی 
ای��ن مجموع��ه و نیز احتمال تغیی��ر نام آن 
به »اژدهای هفت س��ر« خبر داد. س��رهنگ 
هدایت اهلل س��جادی کارش��ناس انتظامی و 
بازیگ��ر فیلم و س��ریال های پلیس��ی درباره 
مجموعه های جدید خود به »عصر ایرانیان« 
بیان کرد: س��ریال »عقرب عاشق« از جمله 
این کارهاس��ت ک��ه به کارگردانی حس��ین 
سهیلی زاده ساخته شده است. این مجموعه 
یک کار جنایی است که این روزها در مرحله 
تدوین اس��ت و کارهای فنی را می گذرانند. 
وی که کارشناسی انتظامی سریال »طالق« 
به کارگردانی ابولقاس��م طالب��ی را بر عهده 
دارد درب��اره ای��ن مجموعه نیز بی��ان کرد: 
تصویربرداری س��ریال »ط��الق« چند ماه 
پیش تمام ش��ده اس��ت و االن مراحل فنی 
و تدوی��ن نهای��ی را می گذران��د. س��جادی 
درباره ویژگی های این س��ریال اظهار کرد: 
»ط��الق« کار متفاوتی اس��ت، به مفاس��د 
اقتص��ادی ورود کرده اس��ت و به نظرم کار 
س��نگین و جذابی شده است. این کارشناس 
انتظامی درباره اینکه چرا برخی آثار پلیسی یا 
پرونده های مرتبط با مفاسد در شبکه خانگی 
بهتر به تولید می رسند بیان کرد: با توجه به 
ش��رایط اس��ت، البته در تلویزیون هم چنین 
س��ریال هایی وجود دارد و »گاندو« از همین 
نمونه است که به این مسائل اشاره می کرد. 
اما با توجه به ش��رایط و سیاس��ت های روز، 
دس��ت و بال تلویزیون گاهی بس��ته است و 
به دلیل مخاطب فراگیرتر مالحظه بیشتری 
می طلب��د. سیاس��ت ها ایج��اب می کند در 
تلویزیون بیش��تر رعایت کنند. وی در پایان 
درباره زمان پخش س��ریال »طالق« عنوان 

کرد: طالق قرار بود امسال پخش شود. 

مهدی الهی قمشه ای تسهیل کننده ادبیات فلسفی مالصدرا بودخبر
برنامه رادیویی سوفیا در هفته ای که گذشت به مناسبت سالگرد درگذشت شیخ 
مهدی الهی قمش��ه ای به بررسی آرا و نظرات این حکیم پرداخت. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، برنامه رادیویی س��وفیا در هفته ای که گذش��ت به مناسبت 
س��الگرد درگذشت ش��یخ مهدی الهی قمشه ای به بررس��ی آرا و نظرات این 
حکی��م پرداخت. ابوالفضل روحی که میهمان حض��وری این برنامه بود گفت: 
مرحوم ش��یخ مهدی الهی قمش��ه ای فردی حکیم، عارف، فیلسوف، مترجم و 
قرآن پژوه و بزرگان علم و معرفت بودند. وی ایشان را فیلسوفی برجسته قلمداد 
کرد و گفت: برخی آثار ایش��ان از کتب درس��ی مهم در رش��ته فلسفه قلمداد 
می شود و از طرفی قرآن ترجمه شده الهی قمشه ای جنبه ادبی باالیی دارد که 
صرفاً برگردان و ترجمه نیست و به نوعی یک تفسیر ادبی است. روحی با بیان 
این که قرآن ترجمه ش��ده توسط آن مرحوم توسط بسیاری بزرگان، به عنوان 
عالی ترین ترجمه قرآن معرفی ش��ده است، ادامه داد: وقتی این اثر به آیت اهلل 
بروجردی ارائه شد، بسیار از آن تجلیل کردند و شخصاً جایی خواندم که ایشان 
فرمودند این اثر بهترین ترجمه از قرآن کریم است. وی وجوه عرفان نظری و 
عملی مرحوم قمشه ای را متذکر شد و افزود: بسیاری از عرفا تک بعدی هستند؛ 
مثاًل ش��هرت ابن عربی ناظر بر عرفان نظری است؛ از دیگر سو مرحوم الهی 
قمشه ای شخصیت اخالقی و برجس��ته بودند و بسیاری اشعار سروده ایشان، 
حائ��ز جنبه های اخالق��ی و برآمده از روایات و آیات می باش��د. به گفته روحی 
فالسفه برجسته گاه از کتاب و سنت غفلت کرده اند و این نقصان در آثار میرزا 
مهدی الهی قمشه ای دیده نمی شود که در کنار اندیشه فلسفی، یک منطق دان 
برجسته بودند و جنبه دیگر شخصیت علمی ایشان، پرداختن به مباحث کالمی 
و عقیدتی است که ازاین جهت نیز او را متکلمی برجسته قلمداد می کنیم. این 
دانشیار فلسفه دانش��گاه شهید بهشتی در ادامه سخنان دکتر ادبی، کارشناس 
مجری برنامه که مرحوم الهی قمشه ای را حکیمی جامع الشرایط نامید، اظهار 
کرد: گاه جمع ابعاد گوناگون در یک فرد امکان پذیر نیس��ت؛ چون کسب یک 
معرفت، برای حصول دانش��ی دیگر مزاحمت ایجاد می کند. به عنوان مثال اگر 
نگاه��ی عقالنی به مباحث، رن��گ و بوی افراط به خود گی��رد، وجه نقلی در 
فرد کم رنگ خواهد ش��د و یا تقویت منظر برهان و اس��تدالل، موجب کاهش 
قدرت نگاه فطرِت درون گرا می گردد. روحی در بخش��ی دیگر از این گفتگوی 
رادیویی به وجه فقاهت و اجتهاد مرحوم الهی قمشه ای اشاره کرد و گفت: ایشان 
محضر اساتیدی متنوع و برجسته را درک کردند و لذا شخصیتی جامع االطراف 
در حکیم قمش��ه ای شکل گرفت. وی حاج حسین قمی و شیخ اسداهلل یزدی 
–مرحوم هراتی که استاد برجسته هیئت، منطق و ریاضی بودند - را از اساتید 
مرحوم الهی قمشه ای برشمرد و افزود: از مشهورترین اساتید ایشان می توان به 
شیخ محمد حکیم خراسانی اشاره کرد که خود، از شاگردان میرزا جهان گیر خان 
قشقایی بودند. مرحوم سید حسن مدرس از دیگر اساتید ایشان بودند که ]بنا به 

گفته خود حکیم[، درس های فلسفی، عرفانی، علوم نقلی و عقلی را به گونه ای 
شجاعانه و جذاب انتقال می دادند که شاگردان در پایان درس، به وجد می آمدند 
و وجهی از قهرمانی و پهلوانی در آن ها ]پدیدار می ش��د[. روحی بار دیگر توجه 
بحث را به آثار ترجمه مرحوم الهی قمشه ای جلب کرد و در این رهگذر از ترجمه 
دقیق »صحیفه س��جادیه« یاد کرد که حائز جنبه ای تفسیری است؛ چنان چه 
معانی بس��یاری از ادعیه حضرت زین العابدین )ع( که صرفاً با مباحث عقلی و 
معرفت ظاهری منتقل نمی شود، با نگاهی به جنبه عرفانی و شهودی از سوی 
مترجم به مخاطب ارائه ش��ده است. وی همچنین ترجمه »مفاتیح الجنان« را 
اثری قابل فه��م برای عموم مخاطبان توصیف کرد و ادامه داد: ایش��ان برای 
طیف مخاطبان گسترده، آثار علمی گوناگونی بر جای گذاشتند و در این راستا 
ترجمه نهج البالغه مرحوم قمشه ای از جذابیت های ]ادبی[ بهره برده است. به 
گفته روحی مجموع آثار حکیم قمشه ای در 4 سطح جای می گیرد که فلسفه 
اصلی ترین آن هاس��ت؛ ایشان مسیر مالصدرا و تلفیق عقل و نقل و فطرت را 
س��اده تر کردند و از این سو مرحوم قمشه ای را می توانیم »تسهیل کننده ادبیات 
فلس��فی مالصدرا برای عموم مخاطبان« بدانیم و لذا مهم ترین کتاب فلسفه 
ایشان، »حکمت الهی« است که در دو جلد منتشر شده و از دیگر سو اسفار یا 
مبدأ و معاد که خواننده هایی از جرگه متخصص دارد، به قلم مرحوم قمشه ای 
با ]صورِت ادبی دیگر[ ارائه ش��ده تا غیر متخصصان نیز ]در جریان کم وکیف 

حکمت متعالیه مالصدرا[ قرار گیرند.
طعمشیرینفلسفه ���

روحی به ویژگی تدریس مرحوم قمشه ای اشاره کرد که واژگان عربی را برای 
دانشجویان به صورت قابل فهم ارائه می دادند و لذا همین سبک و سیاق در نوشتار 
ایشان رسوخ کرده و می توان گفت اصطالحات مورداستفاده ایشان جنبه پررنگ 
حوزوی ]و شکل ثقیل[ ندارد. وی در این زمینه عملکرد مرحوم قمشه ای را به 

»دلی کردن فلسفه« تشبیه کرد و گفت: ایشان جنبه اشراقی فلسفه را پررنگ 
کردند تا ضمن دارابودن ویژگی های عقالنی، درک ساختار درونی این علم را به 
شاگردان القا کنند و این ویژگی در جای جای کتب ایشان بروز و ظهور داشت. 
وی همچنین ضمن برش��مردن 4 تعریف برای حکمت، در ش��ِق چهارم، بیان 
فرمودند که یک »حکیم« خود را شبیه خدا قرار می دهد و به واسطه این علم، 
روح انسان ُمَتِصف به صفاِت اهلل می شود و این جاست که جذابیت های فراوان 
در علم فلسفه پدیدار می گردد. روحی چنین نگاهی به حکمت را موجب تشویق 
دانشجو دانست تا صرفاً در پی دریافت یک علم و معلومات نظری نباشد؛ بلکه او 
را به حقیقت هستی نزدیک می سازد و به بیان دیگر، حکیم کسی است که این 
ویژگی را در خود زنده کرده باشد و باید فنای خود را در وجود الهی درک کند. 
دراین بین مرحوم قمشه ای با بیان مباحث فوق، از آیات قرآنی بهره می بردند و 
این ویژگی بارز تفکِر حکمِی حکیم قمشه ای بود. ضمن این که ایشان بر این 
کتاب آسمانی تسلط داشته و با آن عجین بودند که از جنبه های جذاِب حکمت 
در زبان مرحوم الهی قمشه ای است. این پژوهشگر فلسفه اسالمی ادامه داد: این 
دیدگاه به ما می آموزد خدایی که ترسیم می کنیم، باید خود را به وجود او وصل 
بدانی��م و هر آن، از این وجود بهره ببریم و چنین نگاهی، مفهوم خداشناس��ی 
در حکمت مش��ایی را جبران می کند. روحی خاطرنشان کرد: مقدمات منطقی، 
کالمی و فلس��فی در زبان مرحوم الهی قمشه ای، فرد را به گونه ای سمت وسو 
می دهد تا در نهایت به مسیر عرفان رهنمون شود و چنین نگاهی، جذاب ترین 
شیوه برای پرداختن به مباحث فلسفی است. وی کتاب »حکمت الهی« مرحوم 
قمش��ه ای را به کتاب »ترس و لرز« در دنیای غرب تشبیه کرد و افزود: جنبه 
ایمانی این کتاب بر پایه اشراقات محض شکل نگرفته است و لذا اگر شبهه ای 
ایجاد شود، ایمان فرد را به تزلزل نمی کشاند. به بیان دیگر، کتاب فوق عالوه بر 
ایجاد حالتی از احساس درونِی سرشاِر ایمان که فرد را ملزم به تکیه و اعتماد به 
خداوند می نماید، موجب مالمت در فرد نمی شود ]تا نسبت به واقعی یا غیرواقعی 
بودن این ایمان احساس شک کند[. روحی در مصاحبه با رادیو گفت وگو وجهی 
دیگر از آثار مرحوم الهی قمشه ای را مطرح و یادآوری کرد که برهاِن موردنظر 
ایشان دارای مفهوم شناسی جذاب، استدالل های عمیق و نتیجه گیری درست 

است که در نهایت مخاطب را به غایت موردنظر نویسنده می رساند.
نگاهعاشقانهبههستی؛میراثالهیقمشهای ���

در ادامه افش��ین عال، ش��اعر آئینی و داماد خانواده الهی قمش��ه ای در ارتباط 
زن��ده تلفنی با رادیو گفت وگو، درک نکردن محضر مرحوم الهی قمش��ه ای را 
به جهِت صغر س��نِی خود، از حسرت های همیش��گی دانست و گفت: از زبان 
بس��یاری از بزرگان علم، ادب، فلسفه و معرفت و نیز خانواده ایشان، توصیفات 
شگفت انگیزی از شخصیت استاد شنیده ام و کمتر شخصیتی در تاریخ معاصر 

چنین مشی و روشی در زندگی داراست.

در برنامه سوفیا مطرح شد؛
فرهنگی

آگهی مفقودی برگ سبز و سند مالکيت )کمپانی(
ب��رگ س��بز و س��ند مالکيت ) کمپانی( يکدس��تگاه موت��ور س��يکلت BENELLI تيپ TNT249 رنگ مش��کی مدل 
1396 ب��ه ش��ماره انتظامی 49۷43 ايران ۵89 و  ش��ماره شاس��ی N23DDBJDFH1J01441  و ش��ماره موتور 
0249N23122131 ب��ه نام آقای مهدی فضلی ش��ورکائی به ش��ماره مل��ی   ۵829809۵۵9  مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد
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روزنامه فرهنگي،اقتصادی،اجتماعي،ورزشي، سياسي
صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

مشکل اصلی جمهوریخواهان
اندیشکده »امریکن اینترپرایز« در تحلیلی به قلم »یووال لوین« به ارزیابی نتایج انتخابات اخیر کنگره پرداخت 
که هفته گذشته برگزار شد. در این تحلیل آمده است، با نگاه به بیشتر مقاطع تاریخی در سیاست آمریکا می توان 
دریافت که همیشه یک حزب اکثریت وجود داشت که ائتالف پیچیده ای را مدیریت می کرد و در مقابل آن یک 
حزب اقلیت هم مطرح بوده است که برای افزایش جذابیت خود و جلب نظر افکار عمومی تالش می کند. گاهی 
اوقات نیز همس��و ش��دن ها در یک دوره موجب شده است تا یک اقلیت دیرپا در مقطعی تازه به اکثریتی جدید 
تبدیل شود و در این دوره زمانی نقش احزاب تغییر پیدا می کرد. از اواسط دهه 1950 تا اواسط دهه 1990 یک 
دوره زمانی طوالنی وجود داشت که در آن اتفاقی مشابه در زمینه همپوشانی وظایف بین دو حزب اکثریت آمریکا 
وجود داشت و در آن جمهوریخواهان قادر شدند تا در هفت رقابت از ده انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند و 
در مقابل دموکرات ها نیز به طور تقریبی در تمام این مدت کنگره را در کنترل خود داشتند. اما از اواسط دهه 90 
به بعد، دو حزب اقلیت در آمریکا داریم که هر دو نامحبوب هستند و هر کدام تنها با برجسته کردن نقاط ضعف 
دیگری در انتخابات برنده می ش��وند. هیچ کدام از این دو حزب اکنون برای تقویت و ارتقای جذابیت خود کار 
زیادی انجام نمی دهند. در ابتدا، این بدان معنی بود که قدرت دارای نوسان می شود و هر حزب را وادار می کند تا 
تصور کنند پس از پیروزی هایش در آستانه یک دوره طوالنی و بزرگ جدید از حاکمیت قرار دارد اما تنها دو سال 
بعد همه آن تصورات از هم می پاشید. اکنون اما بیشتر احساس می شود که ما در میانه مسیر و در یک سیاست 
کاماًل 50-50 گیر کرده ایم. در دو انتخابات ریاست  جمهوری گذشته نتیجه به تعداد کمی از ایالت ها و تعدادی 
آرای مشخص تنزل یافته است و هر کدام از این ایالت ها به راحتی می توانند مسیر دیگری بروند و نتیجه را تغییر 
دهند. در دو س��ال اخیر ش��اهد شکننده ترین اکثریت کنگره در تاریخ ایاالت متحده هم بوده ایم. اگرچه تا مدتی 
کاماًل مشخص نخواهد بود، اما به طور قطع به نظر می رسد که انتخابات میان  دوره ای روز سه شنبه هفته گذشته 
نیز منجر به ایجاد اکثریتی  ظریف و تقریباً اندک می شود. ممکن است کنترل اسمی یک یا هر دو مجلس تغییر 
کند، اما هیچ طرفی در این انتخابات قدرت را به دست نمی آورد. در واقع مردم آمریکا بار دیگر به آنچه که هر دو 
حزب مطرح کردند »نه« گفتند. به راحتی می توان حدس زد که دلیل رسیدن به چنین بن بست قطبی شده ای 
آن است که تقریباً هیچ حزبی وجود ندارد که قابلیت کسب پیروزی قاطع را داشته باشد و آمریکایی ها هم دیگر 
تمایلی ندارند رأی )بلیت( خود را تقسیم کنند. اما این تنها جواب صحیح نیست. وقتی احزاب خط مشی خود را که 
موجب دفع رأی دهندگان می شود، کنار نمی گذارند، نمی توانند اکثریت مناسب و درخوری را به دست آورند. دلیل 
نادر شدن چنین اکثریت هایی این است که هر دو حزب به سختی تالش می کنند تا از نظر رأی  دهندگان طبقه 
متوسط منفور باشند. برای دموکرات ها به نظر می رسد که در بلندمدت این امر به مشکل بزرگ تری تبدیل شود 
زیرا آن ها با چالش تبدیل شدن به حزب نخبگان به شدت نامحبوب در یک عصر پوپولیستی رو به رو هستند. 
رأی دهندگان پرنوسان خیلی از موضوعاتی را که دموکرات ها به طور فزاینده ای مطرح می کنند، دوست ندارند و 
تغییر این رویه هم برای حزب آسان نخواهد بود. این امر برای جمهوریخواهان، آشکارتر از هر زمان دیگری شده 
است. آن ها به علت ظاهر صریح و شخصیت طغیانگر حزب در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جلب نظر 
رأی دهندگان نوس��ان دار ناموفق هستند. درک این امر که آن ها چگونه می توانند شرایط را تغییر دهند آسان تر 
است، اگرچه این بدان معنا نیست که چنین تغییری به راحتی انجام می شود. الگوی برد و باخت جمهوریخواهان 
در روز س��ه ش��نبه تصادفی نبود و درک پیام آن هم سخت نیس��ت. این خود را به عنوان یک نشانه فریادگونه، 
کوتاه اما قابل فهم نمایان می کند که حکایت از آن دارد: »آهای جمهوری خواهان: ترامپ مش��کل شماست.« 
در جورجیا و اوهایو، نامزدهای جمهوریخواه برای فرمانداری که ارتباط نزدیکی با ترامپ نداش��تند، بسیار جلوتر 
از نامزدهای جمهوریخواه برای مجلس سنا بودند. بسیاری از رأی دهندگان به وضوح مایل به تقسیم رأی خود 
بودند. اکنون به طرز دردناکی نمایان شده است که اگر جمهوریخواهان نامزد مورد حمایت ترامپ را در انتخابات 
مقدماتی بر نمی گزیدند، در کسب کرسی های سنا در پنسیلوانیا، آریزونا، نوادا، نیوهمپشایر و جاهای دیگر کار بسیار 
آسان تری را در پیش داشتند. دلیل کسب نتیجه نسبتاً ناامید کننده برای جمهوریخواهان آشکار است و شاید در 
نهایت جمهوریخواهان را وادار کند که این تصور مضحک را کنار بگذارند که دونالد ترامپ یک مزیت انتخاباتی 
برای این حزب به شمار می رود. حفظ این دیدگاه همیشه مستلزم انحرافات دردناک بوده است؛ دیدگاهی غیرقابل 
قبول وجود دارد که در آن پیروزی بسیار محدود و شکننده ترامپ بر هیالری کلینتون در سال 2016 تنها راهی 
بود که در آن جمهوریخواهان خود را قادر می دیدند تا نامحبوب ترین چهره سیاسی در قرن بیست و یکم آمریکا 
را شکس��ت دهند. البته تصور ش��گفت آور دیگری هم وجود داش��ت مبنی بر اینکه شکست برخی از نامزدهای 
جمهوریخواهان چون میچ مک کانل یا پل رایان در سال 2018 به دلیل ترامپی نبودن آن ها رخ داده است؛ البته 
همه این دیدگاه ها با ادعای متوهمانه حزب مبنی بر اینکه ترامپ در عرصه واقعی ریاست جمهوری سال 2020 

را از دست نداد، تشدید شده است.

ارائه سرویس تیک آبی اشتراکی توئیتر 
متوقف شد

توئیتر ارائه س��رویس اشتراکی تیک آبی 8 دالری 
را دی��روز متوقف کرد زیرا به طور ناگهانی انبوهی 
از حس��اب های جعلی در این پلتفرم ظاهر شدند. 
به گزارش رویترز، ایالن ماس��ک، مالک جدید نیز 
تیک آب��ی را فقط برای برخ��ی از کاربران دوباره 
فعال کرد. سرویس تیک آبی قبال فقط به حساب 
های کاربری تایید ش��ده برای سیاستمداران، افراد 
مش��هور، خبرنگاران و دیگر افراد مشهور ارائه می 
شد. اما هفته قبل گزینه عضویت در این سرویس 
برای تم��ام افرادی که حاضر ب��ه پرداخت هزینه 
اشتراک بودند، مهیا شد. هدف از این اقدام افزایش 
درآمد توئیتر بود و از س��وی دیگر ماس��ک س��عی 
داش��ت آگهی دهندگان را وادار کند در این پلتفرم 
باقی بمانند. برخی کاربران روز گذشته اعالم کردند 
گزینه س��رویس حق اشتراکی جدید برای دریافت 
تیک آبی ناپدید ش��ده است. از سوی دیگر منبعی 
آگاه نیز اعالم کرد ارائه آن به کاربران متوقف شده 
است. از زمان ارائه سرویس، حساب های کاربری 
جعل��ی که ادعا می کردند به برندهای بزرگ تعلق 
دارند از جمله تس��ال، اس��پیس ایکس، روبولکس، 
نستله و الکهید مارتین با تیک های آبی در توئیتر 

ظاهر شده بودند. 

خانه نيما يوشيج در تهران عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )215(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو انُْش��ْر َعلَیَنا َرْحَمَتک بَِغیثِک الُْمْغِدِق 
َحاِب الُْمْنَساِق لَِنَباِت أَْرِضک الُْمونِِق ِفی َجِمیِع  ِمَن الَسّ
اْلَفاِق. رحمتت را بر ما بگس��تران به باران بس��یار از 
اب��ری که برای رویانیدن گیاه ش��گفت انگیز در همه 
آف��اق روان گشته،س��حاب از » س��حب« به معنای 
کشیدن است. به ابر، سحاب گفته اند؛ زیرا در آسمان 
با باد ، کش��یده می ش��ود یا به این جه��ت که آب را 

همراه خود می کش��اند. سحاب، اسم برای مطلق ابر، 
اعّم از ابرهای باران زا و بی باران است. )مفردات راغب 
ص 399(این واژه نُ��ه بار در قران تحت عناوینی  از 
جمله موارد ذیل  آمده است:س��حاب مسخر؛سحاب 
ثقال؛س��حاب مرک��وم. در این دعا ه��م دو صفت از 
س��حاب به میان آمده است:سحاب منساق یعنی ابر 
زنده و س��حاب مون��ق یعنی خوش آورن��ده .هر چه 
عنوان مخلوق به خود گرفته باش��د مامور خالق است 

و برای امری حلق ش��ده است و کمال در انجام این 
ماموریت است.در این فراز یک ماموریت از ماموریت 
های ابر بیان ش��ده اس��ت و آن عبارت است از سیر 
افاق برای رویاندن گیاهان است.افاق جمع افق است 
و به معنای کرانه و اطراف جهان گفته شده است.سیر 
ابر در همه افاق هم نش��ان از عدل است و هم نشان 
از نیاز زمین به باران اس��ت و رویش گیاهان از نشانه 

های رحمت پروردگار است.
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ی��ک روزنامه عب��ری از هراس فزاینده رژیم صهیونیس��تی از 
نقش سرنوشت س��از پهپادهای ایران��ی در جنگ احتمالی آتی 
و اس��تفاده متحدان ایران از این پهپاده��ا خبر داد. به گزارش 
گ��روه بین الملل خبرگزاری فارس، روزنام��ه عبری »جروزالم 
پس��ت« در ش��ماره امروز )ش��نبه، 12 نوامبر( خود، با اشاره به 
نگران��ی تل آویو از پهپادهای ایرانی نوش��ت ک��ه تل آویو بیم 
آن را دارد ک��ه حزب اهلل و متحدان ایران در س��وریه، عراق و 
یم��ن در هرگونه جنگ احتمالی آتی علیه رژیم صهیونیس��تی 
از این پهپادهای ایرانی اس��تفاده کنند. ای��ن روزنامه در ادامه 
ب��ا تکرار ادعای اس��تفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین 
نوش��ت: »اس��رائیل از پهپادهای ایرانی در دس��ت حزب اهلل و 
متحدان تهران در سوریه، عراق و یمن به ویژه پس از استفاده 
روس��یه از ای��ن پهپاده��ا در اوکراین می هراس��د«. مقام های 
اوکراین��ی و متحدان غربی آن که کی یف را مس��لح می کنند، 
ط��ی هفته ه��ا و ماه های گذش��ته برای توجیه شکس��ت های 
اوکرای��ن در عرصه میدانی، انگش��ت اتهام را به س��وی ایران 
گرفته و مدعی هس��تند که ایران در حال ارس��ال موش��ک و 
پهپاد به روس��یه است. جروزالم پس��ت در ادامه مدعی شد که 
ایرانی ها از همان اس��تراتژی جنگی که روس ها علیه اوکراین 
اس��تفاده می کنند، در نبرد با »اس��رائیل« استفاده خواهند کرد 
با این تفاوت که قطعًا ش��دت آن را چندی��ن برابر خواهد بود، 
زیرا اوکراین 27 برابر از »اس��رائیل« بزرگ تر اس��ت. در ادامه 

گزارش این روزنامه صهیونیس��تی آمده است: »جنگ آینده در 
چند میدان اس��ت و این منطقه یک هدف کوچک، اساس��ی و 
متمرکز خواهد بود که روزانه با هزاران موشک، راکت و صدها 
پهپ��اد ایرانی م��ورد حمله قرار خواهد گرف��ت و در نتیجه این 
حمالت، هر روز صدها س��ایت تخریب خواهد شد«. در ادامه 
این گزارش با تکرار چندباره کمک نظامی ایران به روس��یه در 
جنگ اوکراین آمده است: »کمک ایران به روسیه در اوکراین، 
موجب خواهد شد که مسکو به تهران، اجازه حمله به اسرائیل 
را از طری��ق بلندی ه��ای جوالن را بدهد. این در حالی اس��ت 
که بُ��رد پهپادهای ایران��ی به هزار کیلومتر می رس��د و ایران 
پهپادهایی نیز در دس��ت دارد که برد آن ها به دو هزار کیلومتر 
می رسد«. بر اس��اس این گزارش، ظرفیت تولید صنعت پهپاد 
ایران، به طور س��االنه چندین هزار اس��ت. در واقعیت، حدود 
 35-F 4000 پهپ��اد را می توان به قیمت یک ج��ت جنگنده
خری��داری کرد. نویس��نده این گزارش در ادام��ه تصریح کرد: 
»ت��ل آویو باید با توس��عه و تجهیز خود ب��ه ابزارهای دفاعی 
مؤثرتر از پدافند کنونی خود، برای رهگیری هر ش��یء هوایی 
دوربرد، به این تهدید پاس��خ دهد. اسرائیل می بایست از جنگ 
پهپادهای ایرانی - روس��ی درس بگیرد و پاس��خی س��ریع و 
مؤثر برای شکس��ت این تهدید فراهم کند«. پیش تر نیز وبگاه 
عبری »والال« با اش��اره به اس��تفاده روزاف��زون از پهپادها در 
جنگ اوکراین که سیس��تم های دفاعی این کشور را به چالش 

کشانده، نوش��ته بود: اسرائیل از نزدیک موضوع پهپادها را که 
بر هرگونه درگیری آینده با ایران یا متحدانش در منطقه تأثیر 
می گذارد، دنبال می کند«. چندی اس��ت که اوکراین، آمریکا و 
تعدادی از کشورهای اروپایی مدعی استفاده پهپادهای ایرانی 
در جنگ اوکراین ش��ده اند. ادعای��ی که ایران همواره آن را رد 
کرده اس��ت. جمهوری اسالمی ایران از ابتدای جنگ اوکراین 
ب��ر مخالفت با جنگ تأکید ک��رده بود و حتی در این خصوص 
نیز امیرعبداللهیان دو بار حامل پیام وزیر خارجه اوکراین برای 
همتای روسش بود. جمهوری اسالمی ایران پیش از این بارها 
گفته بود که ایران و روسیه همکاری دفاعی با هم دارند، ولی 
ایران برای جنگ اوکراین س��الحی برای روسیه ارسال نکرده 
اس��ت. روز شنبه 14 آبان ماه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
که ایران به روسیه پهپاد ارسال کرده، ولی ماه ها قبل از جنگ 
اوکرای��ن. وی در این باره بیان ک��رد: این هیاهویی که برخی 
از کش��ورهای غربی به راه انداخته اند که ایران برای کمک به 
جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. 
بخش موش��ک آن کاماًل غلط است و بخش پهپاد آن درست 
اس��ت. ما مقدار معدودی پهپاد ماه ها قبل از جنگ اوکراین در 
اختیار روسیه گذاش��تیم. با وزیر خارجه اوکراین توافق کردیم 
چنانچه هرگونه مس��تندی در اختیار دارند که روس��یه از پهپاد 

ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرده در اختیار ما قرار دهد.

هراس تل آویو از نقش سرنوشت ساز پهپادهای ایران در جنگ احتمالی آتی
»الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان در حالی این روزها به گزافه گویی 
درباره همس��ایه جنوبی خود روی آورده که جمهوری اس��المی ایران در 
این س��ال ها رسم همسایگی را به خوبی به جا آورده است. الهام علی اف 
رئی��س جمهور جمهوری آذربایجان سه ش��نبه 17 آب��ان ماه به برگزاری 
مان��ور اقتدار جمهوری اس��المی ایران در کنار رود ارس واکنش نش��ان 
داد. وی به مناس��بت پیروزی این کش��ور در جنگ با ارمنستان در شهر 
»شوش��ا« طی اظهاراتی گفت که برگزاری رزمایش ها در مرز جمهوری 
آذربایج��ان موجب ترس باکو نخواهد ش��د و افزود: کس��انی که در مرز 
جمهوری آذربایجان برای حمایت از ارمنس��تان رزمایش برگزار می کنند 
نیز باید این را بدانند که هیچ کس نمی تواند ما را بترس��اند. این اظهارات 
و همچنین موج تبلیغات ضد ایرانی و س��یاه نمایی رسانه های جمهوری 
آذربایجان علیه جمهوری اسالمی ایران عصر روز پنجشنبه 19 آبان ماه 
س��فیر جمهوری آذربایجان در تهران را به وزارت خارجه ایران کش��اند. 
دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه در این احضار مراتب 
نارضایتی و اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران را نسبت به اظهارات 
غیردوس��تانه مقامات عالی جمهوری آذربایجان و سیاه نمایی رسانه های 
این کش��ور، به س��فیر آذربایجان ابالغ کرد و گف��ت: انتظار داریم هرچه 
س��ریع تر به این روند پایان داده ش��ده و اقدامات الزم برای جلوگیری از 
تکرار آن به عمل آید. یک روز بعد از احضار س��فیر جمهوری آذربایجان 
به وزارت خارجه ایران، رس��انه های جمهوری آذربایجان از احضار »سید 
عباس موسوی« سفیر ایران در باکو به وزارت امور خارجه این کشور خبر 
داده و اعالم کردند که در این مالقات، مراتب ناخرس��ندی باکو از موارد 
ادعایی »تبلیغات علیه جمهوری آذربایجان در رسانه های ایرانی، کارزارها 
برای لکه دار کردن باکو و لفاظی های تهدید آمیز مقامات بلندپایه سیاسی 
و نظامی ایران« به وی اطالع داده ش��ده و ای��ن موارد مغایر روح روابط 
دو کش��ور اعالم شده است. در این دیدار همچنین وضعیت اسکان اتباع 
جمهوری آذربایج��ان که در ایران مرتکب جرم ش��ده اند غیرقابل قبول 
اعالم شده و بر بازگرداندن آنها تأکید شده است. این رویکرد غیرسازنده 
و اظه��ارات غیردوس��تانه علی اف به فاصله یک س��ال بع��د از اظهارات 
غیرسازنده قبلی اش مطرح می شود. او مهر ماه 1400 نیز در سالروز جنگ 
دوم قره باغ به برگزاری رزمایش سپاه در شمال غرب ایران واکنش نشان 
داد و عنوان کرد که برای ما س��ؤال اس��ت که چرا اکنون و چرا در مرز 
ما چنین رزمایش��ی صورت می گیرد. سعید خطیب زاده سخنگوی سابق 
وزارت امور خارجه ششم مهر ماه ضمن ابراز تعجب از اظهارات علی اف، 
برگزاری مانور را یک موض��وع حاکمیتی خواند که برای آرامش و ثبات 
کل منطقه انجام می ش��ود و تصریح کرد: حضور هر چند نمایش��ی رژیم 
صهیونیس��تی در نزدیکی مرزهای مان را تحمل نمی کنیم. عالوه بر این، 
حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه هشتم مهر ماه سال گذشته در 
مراسم دریافت رونوشت »علی علیزاده« سفیر جدید جمهوری آذربایجان 
در تهران، انجام رزمایش نظامی از س��وی کشورها در داخل اراضی خود 
را در چارچوب حق حاکمیت ملی دانس��ت و با اش��اره به تحرکات رژیم 
صهیونیستی در کنار مرزهای مشترک کشورمان تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را 

تحمل نمی کند و در این رابطه هر اقدامی که الزم باشد انجام می دهد.
توهمخریدامنیتازطریقتوسلبهبیگانگانراازسربیرونکنید ���

13 مهر ماه 1400 نیز س��یدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط 
خارج��ی در گفت وگویی یادآور ش��د: از ابتدا توصی��ه ما به حیدر علی اف، 
رئیس جمه��ور فقید آذربایجان این بود که با همکاری های لجس��تیک و 
آموزش��ی ایران به تقویت نیروهای مسلح کشور بپردازد و اراضی اشغال  

شده را به دست نیروهای خود آزاد سازد که متأسفانه از سوی وی پذیرفته 
نش��د و نتیجه آن اتکای بیش��تر آذربایجان به قدرت های بیگانه و توسل 
به نیروهای خارجی ش��د. بدون ش��ک رژیم صهیونیستی بدون توقع در 
آذربایجان النه نکرده اس��ت و هدف های شومی را در سر می پروراند که 
آتش جنگ را در منطقه به دلیل اش��تباه استراتژیک دولت فعلی شعله ور 
کند و این فاجعه ای مصیبت بار خواهد بود. توصیه ما به مقامات جمهوری 
آذربایجان این اس��ت که توهم خرید امنیت از طریق توسل به نیروهای 
بیگانه را از سر بیرون کنند و بر مردم خود متکی باشند. کشور آذربایجان 
مردم مبارز و قهرمانی دارد که قادر به حفظ امنیت کشورش��ان به دست 
خویش هس��تند. در همین خصوص نیز »تال اشنایدر« کارشناس نظامی 
صهیونیس��تی در وبگاه عبری زب��ان »زمان« تأیید ک��رد که جمهوری 
آذربایجان در صدر لیس��ت خریداران س��الح از رژیم صهیونیستی است 
و پهپاده��ای خریداری ش��ده از این رژیم در جن��گ قره باغ علیه مواضع 
ارتش ارمنستان مورد استفاده قرار گرفت. »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی نیز در سفر مهر ماه سالجاری به باکو با الهام علی اف دیدار 
کرد. ش��هریور ماه نیز یک هواپیمای باری جمه��وری آذربایجان حامل 

تسلیحات رژیم صهیونیستی از فلسطین اشغالی به باکو رفت.
اتهامبیاساسدیگرعلیاف ���

رئیس جمهور آذربایجان به این اظهارات غیرسازنده بسنده نکرد و چند روز 
بع��د و در 21 مهر م��اه 1400 در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی »ریپابلیکا« 
اته��ام ورود غیرقانونی کامیون های ایرانی به قره باغ را تکرار کرد. وی این 
ادع��ا را اوایل مهر ماه نیز درباره ایران مطرح کرده بود. علی اف دو روز بعد 
یعنی در 23 مهر ماه 1400 نیز ایران را به کمک به ارمنستان برای قاچاق 
مواد مخدر به اروپا متهم کرد! وی در این باره گفت: ارمنستان در تبانی با 
ایران از مناطق اش��غالی سابق جمهوری آذربایجان برای انجام قاچاق مواد 
مخدر به اروپا به مدت حدود 30 س��ال اس��تفاده می ک��رد. این ادعای بی 
اساس، بالفاصله از سوی س��عید خطیب زاده سخنگوی سابق وزارت امور 
خارجه تکذیب و ساختگی خوانده شد. وی ضمن تاکید بر روابط مستحکم 
برادارنه بین دو ملت تصریح کرد: متاسفانه به نظر می رسد به رغم پیام های 
خصوص��ی و مثبتی ک��ه از باکو در تماس های مختلف دریافت می ش��ود، 
تعمدی برای طرح اظهارات رس��انه ای بی مبنا از سوی باکو وجود دارد که 
البته در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد. علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی 23 مهر ماه سال گذشته در توئیتر در این باره نوشت: بی 
توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، 
نشانه حسن نیت و تدبیر نیست. اتهام زنی به کشوری که جامعه جهانی آن 
را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می شناسد، اثری جز بی اعتبارسازی 

کالم گوینده ندارد. مراقب دام های پرهزینه شیاطین باشید.
پ�اکآیین:جمهوریآذربایج�انمنافعخودشرابهمنافعترکیهگره ���

زده
محس��ن پاک آیین سفیر پیش��ین ایران در باکو نیز در همین خصوص و 
در 27 مهر ماه س��ال گذشته در گفت وگویی با فارس گفت: بنده سال ها 
در باکو بودم و با ادبیات و ش��خصیت آقای علی اف آش��نا هستم، چنین 
صحبت هایی از ایشان عجیب و غریب بود. از رئیس جمهوری که مسلط 
بر مس��ائل دیپلماتیک و روابط خارجی اس��ت، بعید بود که این اظهارات 
را بیان کند، آن هم نس��بت به جمهوری اس��المی ای��ران که در دورانی 
که اراضی جمهوری آذربایجان در اش��غال ارمنس��تان بود و ارمنس��تان 
می توانس��ت در حاش��یه ارس جاهایی را تخریب کند، جمهوری اسالمی 
ایران با مرزبانان و سربازان خود از این مناطق محافظت کرد و اجازه نداد 

ارمنستان اقدامی را صورت دهد. 

وقتی »علی اف« راه و رسم همسایگی را نمی داند

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ب��ا اش��اره ب��ه رایزنی های 
امیرعبداللهیان در هفته ای که گذش��ت، عنوان کرد: دیپلماسی 
فعال و پویا در پیگیری منافع ملی در عرصه دوجانبه و بین المللی 
تداوم دارد. به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، 
ناصر کنعانی س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران 21 آبان ماه در توئیتر با اشاره به رایزنی های تلفنی هفته 
گذش��ته حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با تعدادی از 
همتایان و از جمله دبیرکل س��ازمان ملل متحد نوش��ت: پایان 
هفت��ه پرکار وزیر امور خارجه کش��ورمان؛ گفت وگوهای تلفنی 
دکتر امیرعبداللهیان با دبیرکل سازمان ملل متحد، وزرای امور 
خارجه 4 کش��ور اروپایی ایتالیا، سوئد، بلغارستان، اسپانیا و وزیر 
خارج��ه عمان. وی افزود: دیپلماس��ی فع��ال و پویا در پیگیری 
مناف��ع ملی در عرصه دوجانبه و بین الملل��ی تداوم دارد. رئیس 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران چهارشنبه شب 18 
آب��ان ماه با همتای عمانی تلفنی ب��ه گفت وگو پرداخت. وزرای 
خارجه ایران و عمان در این گفت وگو آخرین وضعیت مذاکرات 
رف��ع تحریم ها را مورد بررس��ی ق��رار دادند. وزی��ر امور خارجه 
همچنین چهارشنبه ش��ب 18 آبان ماه در گفت وگوی تلفنی با 
»آنتونیو تایانی« همتای ایتالیایی سیاس��ت غیرقابل تغییر ایران 
را ضرورت حل و فصل سیاس��ی بح��ران اوکراین و پایان دادن 
به جنگ خواند و گفت: به تالش خود برای کمک به پیش��برد 
فرآیند سیاس��ی ادامه می دهیم. حسین امیرعبداللهیان شامگاه 

پنجشنبه 19 آبان ماه با »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
متحد تلفنی گفت وگو کرد. وزی��ر امور خارجه در این گفت وگو 
ضم��ن مردود خوان��دن تالش ها برای برگزاری نشس��ت ویژه 
ش��ورای حقوق بش��ر در مورد ایران، نس��بت به تاثیرات منفی 
اقدام سیاسی این ش��ورا بر همکاری های ایران با غرب هشدار 
داد. امیرعبداللهی��ان در خصوص اوکراین بار دیگر اتهامات بی 
اس��اس درباره ارسال پهپاد به روسیه با هدف استفاده در جنگ 
اوکراین را قویاً تکذیب کرد و در گفت وگو با دبیرکل س��ازمان 
ملل از مواضع و اقدامات غیرس��ازنده برخی کش��ورها به شدت 
انتقاد کرد و افزود: برخالف منش��ور ملل متحد، تعداد معدودی 
از دولت های غربی با س��وء اس��تفاده از مطالبات مسالمت آمیز 
در ایران، اقدام به تش��ویق خش��ونت و آموزش س��اخت سالح 
و کوکتل مولوتف در فضای مجازی و رس��انه ای کردند، که در 
نتیج��ه باعث کش��تار پلیس و ناامنی در ایران ش��دند، تا جایی 
که زمینه را برای اقدام تروریس��تی داعش مهیا س��اختند. وزیر 
امور خارجه همچنین جمعه ش��ب 20 آب��ان ماه در گفت وگوی 
تلفنی با »خوزه مانوئل آلبارز« همتای اسپانیایی ضمن انتقاد از 
مواضع غیرسازنده برخی کشورهای اروپایی در اغتشاشات اخیر، 
گفت: برخی مقامات اروپایی به اهداف حزبی بیش از منافع ملی 
کشورش��ان توجه دارند. وزیر خارجه اس��پانیا نیز در این تماس 
تلفنی خواس��تار کمک به آزادی دو شهروند اسپانیایی بازداشت 
شده در اغتشاشات اخیر در ایران شد. رئیس دستگاه دیپلماسی 

جمهوری اسالمی ایران همچنین با »توبیاس بیلستروم« وزیر 
خارجه جدید س��وئد تلفنی گفت وگو ک��رد. وی در گفت وگوی 
تلفنی با وزیر خارجه جدید س��وئد خواس��تار آزادی حمید نوری 
ش��هروند ایرانی زندانی در این کشور شد و گفت: در سال های 
اخیر برخی موضوعات، روابط دو کش��ور را تحت تأثیر قرار داده 
که عمدتًا در نتیجه تحرکات و اقدامات منفی طرف س��وم بوده 
است. »توبیاس بیلستروم« در ادامه نسبت به تأثیر منفی پرونده 
حمید نوری بر روابط دیرینه و خوب دو کش��ور ابراز تأسف کرد 
و گف��ت: من به صورت جدی بر روی این مس��ئله کار خواهم 
کرد. وی همچنین خواستار افزایش همکاری جمهوری اسالمی 
ایران برای حل و فصل پرونده چند تبعه سوئدی شد و بار دیگر 
بر عزم دولتش بر گسترش روابط دوجانبه تاکید کرد. وزیر امور 
خارجه ایران همچنین جمعه 20 آبان ماه در گفت وگوی تلفنی با 
»نیکوالی میلکوف« وزیر خارجه بلغارستان گفت: ما بر اساس 
قطعنام��ه 2231 ش��ورای امنیت، منعی در ص��ادرات و واردات 
سالح نداریم، اما هیچ س��الحی به روسیه برای به کارگیری در 
جنگ اوکراین نداده ایم. »نیکوالی میلکوف« هم از توضیحات 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص تحوالت 
اوکرای��ن و موضع ایران در مخالف��ت با تداوم جنگ و پیگیری 
راهکارهای سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین قدردانی 
ک��رد و افزود: دولت بلغارس��تان از روند احی��ای برجام و تحقق 

توافق بین ایران و جامعه بین المللی همواره حمایت می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
دیپلماسی فعال و پویا در پیگیری منافع ملی تداوم دارد


