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سناریوی ضدایرانی  روی میز شورای حکام
وقتی دشمنی با ملت ایران پایان ندارد؛

مجلس دوست دلسوز دولت است
ورزش��يرئیس مجلس: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
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صفحه8
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صفحه6

مدیرکل حم��ل و نقل بین الملل و ترانزیت س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه تس��هیل 
ش��رایط عبور مرزی ناوگان باری ایران از کشورهای 
آس��یای میانه از مسیر دیپلماس��ی مورد پیگیری قرار 

گرفت، گفت: تردد عادی مرزی بین ایران و...

 ترانزیت در کریدور 
شمال - جنوب در مسیر توسعه

مديرکل ترانزيت سازمان راهداری مطرح کرد؛

تجمیع همه حساب ها در حساب واحد خزانه داری، از 
مهمترین وعده های وزارت اقتصاد در این دولت بوده 
است، اما هنوز برخی دستگاه ها از این تکلیف قانونی 
تمکین نمی کنند.حساب واحد خزانه به معنای تمرکز 

اطالعات تمامی عملیات های مالی دولت در...

چوب چند دستگاه دولتی زیر 
چرخ مدیریت بودجه دولت

 هراس شدید تل آویو از تقویت
 جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی

 بی توجهی برخی نهادهای دولتی
 به اجرای حساب واحد خزانه

 انفجار در استانبول
 با 4 کشته و 38 زخمی

قناعت پیشه ساز تا به عزت دست یابي. امیر المومنین)ع(
سرمقاله

یادداشت

شرایط اقتصادی نباید برای 
مردم سخت تر شود

محمدعلیمحسنیبندپی ���
نمایندهمردمچالوس،نوشهروکالردشت

درمجلس
فراکس��یون  اعض��ای 
مستقلین والیی مجلس 
در نشستی گزارش هایی 
انتخابیه  از حوزه ه��ای 
خود ارائه دادند و فراکس��یون معتقد بود 
حتم��ا باید با توجه به ش��رایط اقتصادی 
روز، دقت کنی��م دولت در الیحه بودجه 
1402 تح��ت هی��چ ش��رایطی افزایش 
قیمت کاالها به ویژه انرژی و س��وخت 
را نداشته باشد که شرایط اقتصادی برای 
مردم س��خت تر نش��ود. نظر نمایندگان 
حاضر در این جلس��ه مبن��ی بر افزایش 
نظ��ارت دولت و وزارت اقتصاد بر قیمت 
کاالها از وزارت بهداش��ت خواس��ته شد 
فکر عاجلی برای بحث دارو کند. اگرچه 

وزیر برای پاسخ به...
ادامهدرصفحه���2

سازمان اکو و شکوفایی 
اقتصادی

جعفرقادری ���
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس

وزرای  گردهمای��ی 
اک��و  عض��و  خارج��ه 
اهمس��ت  تاش��کند  در 
باالیی دارد، بس��یاری از 
کش��ورهای عضو این سازمان همکاری 
از همس��ایگان ایران محسوب می شوند 
که این مهم بزرگترین مزیت بشمار می 
رود. تعامل با کشورهای همسایه محور 
سیاست خارجی دولت سیزدهم است، بر 
این اس��اس برای گره خ��وردن ظرفیت 
های کشورمان با اعضای اکو باید تالش 
کنیم همه موانع از جمله اختالف نظرها را 
برطرف کنیم. در این میان نباید فراموش 
کرد که همکاری اقتصادی محور فعالیت 
مشترک کش��ورهای عضو اکو است اما 
دستیابی به این مهم بر جنبه های امنیتی 

و سیاسی نیز تاثیر دارد 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 س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر اس��ت 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 بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم 

است 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

401/1-40
)تجدید مناقصه(

برون سپاری فعالیت های بهره برداری محور 4 بخش های خانه شور، ازگله و 
42,980,950,1642,290,000,000کالشی )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 ، چك 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 دوم( 

نوبتدوم

شركت برق منطقه ای سمنان

شرکت برق منطقه ای سمنان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه دیوارکشی پست 63 کیلو ولت عباس آباد با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( و با شماره فراخوان 2001001049000014 به صورت الکترونیکی اقدام نماید .
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل پرداخت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم برنده، واریز وجه سپرده مناقصه از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست درصورت عدم عضویت در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز سه شنبه  مورخ  1401/08/17 تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

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

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

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

شناسهاگهی1408276

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

نوبتاول

روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر

شرکت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلي مندرج در جدول و از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت گاز استان بوشهر – بوشهر – فلکه قدس – بلوار رئیسعلی دلواری –نرسیده به چهارراه کشتیرانی نام و نشاني مناقصه گزار1
خرید 5000 عدد رگوالتور 6 متریشرح خدمات 2
یک مرحله اي نوع مناقصه 3
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(مکان توزیع و تحویل اسناد4
تا ساعت 19:00 روز دوشنبه 1401/08/30آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(5
تا ساعت 19:00 روز دوشنبه 1401/09/14آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(6
دوشنبه 1401/09/21اولین روز توزیع اسناد7
چهار شنبه 1401/09/23آخرین روز توزیع اسناد8
دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت گاز استان بوشهر – یکشنبه 1401/10/04مکان تحویل ضمانتنامه و زمان تحویل پیشنهادها9
سالن کنفرانس شرکت گاز استان بوشهر –  یکشنبه 1401/10/04مکان و زمان گشایش پیشنهادها10
000,000,000,27 ریال  برآورد اولیه11
ضمانتنامه معتبر بانکي _ 000,000,350,1 ریالنوع و میزان تضمین شرکت در فرایند  ارجاع کار12
به میزان )بیست و پنج( 25 درصد مبلغ اولیه پیمان میزان پیش پرداخت13
کلیه تولید کنندگان / تامین کنندگان دارای گواهی نامه صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت صنعت ، معدن و تجارترتبه بندي14
2001091368000039شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران(15
قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.16

از کلیه شرکت ها/پیمانکاران واجد شرایط دعوت مي شود جهت اعالم آمادگي و شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.SetadIran.ir  اقدام نمایند تا پس از بررسي 
اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي از شرکت هاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل آید. 

تلفن تماس : 07733337603- 07731664291
فکس : 33330964-077  شماره تاییدیه فکس : 077-31664115

شناسه اگهی 1407989

 آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله اي )01/21(

نوبتاول

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

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه به فضل الهی 
پهنه دریایی خود را گسترش دادیم گفت : به فناوری دست 
یافته ایم و دش��منان از آن در هراسند. سردار دریادار پاسدار 
علی فدوی جانشین فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی در جمع دانشجویان دانشگاه امام خامنه ای نیروی 
دریایی سپاه با اشاره به اینکه شما آینده سازان قدرت دفاعی 
ما در دریا ها هس��تید، اظهار داش��ت: همه بدانند پاسداران 
دریادل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی به هیچ کس اجازه 
دخالت و تجاوز به کش��ور را نخواهند داد. سردار فدوی با 
بیان اینکه ایس��تادگی و حمایت ملت از کالم حق موجب 

حذف توطئه های دشمن می شود، خاطرنشان کرد: پیشرفت 
و امنی��ت جامعه در گرو یك »جهاد کبیر« اس��ت. وی با 
اش��اره به اینکه پیش از این سازه های قدرت ما را دیگران 
می س��اختند، عنوان کرد: این یعنی پایه های قدرت ما در 
اختی��ار دیگران بود، اما به حول و ق��وه الهی، االن به این 
قدرت و فناوری دست یافته ایم و دشمنان از آن در هراسند. 
جانش��ین فرمانده کل سپاه افزود: برای مستقل بودن نیاز 
داریم که در حوزه های علم، فناوری، تولید قدرت، اقتصاد و 
در فرهنگ که نشانه های اصلی هویت یك جامعه است، 
استقالل کامل داشته باشیم. وی با تأکید بر اینکه هیچ کس 

جز ملت ایران نباید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، بیان 
کرد: این پیام ما است که اگر کسی بخواهد برای سرنوشت 
ما تصمیم بگیرد، با جدیت با آنان مقابله خواهیم کرد. سردار 
فدوی افزود: قدرت ما توقف ناپذیر اس��ت و این پیام را باید 
همه بدانند که ما به هیچ بیگان��ه ای اجازه دخالت در امور 
کشور را نخواهیم داد. وی سپس با اشاره به اینکه ما امروز 
به فضل الهی س��یطره دریایی خود را حفظ کردیم و پهنه 
دریایی خود را گس��ترش دادیم، گفت: امروز فناوری های 
نوین دریایی را در س��طح مناسبی در اختیار داریم که این 

خود یك قدرت به حساب می آید. 

امیر موس��وی گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و تفکر 
مردود س��عودی س��رنخ طراح��ی، اجرای اغتشاش��ات، 
ترور، کش��تار و ناامنی هستند. امیر سرلشکر عبدالرحیم 
موس��وی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
آیین تجلیل از دست اندرکاران و نخبگان ارتقای سامانه 
ب��رد بلند باور 373، که با حض��ور فرماندهان عالی رتبه 

نیرو های مس��لح در دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
)ص( برگزار ش��د، ضمن تس��لیت شهادت هموطنان در 
حوادث اخیر اظهار کرد: ش��هادت جمع��ی از هموطنان 
عزیزم��ان در حادثه تروریس��تی ح��رم حضرت احمدبن 
موس��ی )ع( و نی��ز اغتشاش��ات اخیر را تس��لیت عرض 
می کن��م. آن هایی که با مشغول س��ازی و تضعیف توان 

دفاعی، امنیتی و اطالعاتی باعث این وضعیت شدند، باید 
جواب بدهند. البته حس��اب ما با شیطان بزرگ جداست، 
م��ا طراح هر دو را یک��ی می دانیم؛ هم طراحی و اجرای 
اغتشاشات و هم طراحی و اجرای ترور و کشتار و ناامنی. 
هر دو سرنخش آمریکا، رژیم صهیونیستی و تفکر مردود 

سعودی است.

هیچ کس جز ملت ایران نباید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد

آمریکا، رژیم صهیونیستی و تفکر مردود سعودی سرنخ ترور و ناامنی هستند

سردار فدوی:

فرمانده کل ارتش:



سرمقاله

يادداشت
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ايران و جهان

شرایط اقتصادی نباید برای مردم 
سخت تر شود

ادامهازصفحهیک ���
...س��واالت نمایندگان در ای��ن خصوص به 
مجلس می آی��د ام��ا از زیرمجموعه وزارت 
بهداشت و به ویژه سازمان غذا و دارو خواسته 
شد روی کمبود و گرانی دارو نظارت بیشتری 
داش��ته باش��ند تا س��وداگران دارو از شرایط 
سوءاس��تفاده نکنند. کارش��کنی بس��یاری از 
کشورها و پیگیری برای تشکیل نشست ویژه 
ش��ورای حقوق بش��ر در مورد ایران ادامه دار 
اس��ت، آنها قصد دارند تحریم ها علیه ایران 
را افزایش دهند که تش��کیل این جلس��ه به 
رس��یدن آنها به این هدف کمك می کند از 
این رو دیپلماسی خارجی و وزیر امور خارجه 
باید فعال تر با موضوعات این چنینی برخورد 
کند. برخی اتفاقات در روزهای اخیر در عرصه 
های مختلف ورزش��ی رخ داده است، ضمن 
اینک��ه فراکس��یون آرزوی توفیق برای همه 
ورزشکاران کش��ور به ویژه فوتبالیست ها در 
عرصه های بین المللی به خصوص در رقابت 
های جام جهانی قطر دارد، امیدوار هستیم آنها 
در همه عرصه ها پرچم پرافتخار کشور را به 
اهتزاز درآورند. اعضای این فراکسیون تأکید 
دارند که برای مش��کالت کشور باید راه حل 
در داخل پیدا ش��ود و موضوعات داخلی نباید 
انعکاس خارجی داشته باشد، باید در هر آنچه 
ب��ه عنوان برونداد از وضعیت کش��ور صورت 
م��ی گیرد، منافع ملی در نظر گرفته ش��ود و 
افتخار و اقتدار پرچم جمهوری اسالمی ایران 

در آن باشد.

سازمان اکو و شکوفایی اقتصادی
ادامهازصفحهیک ���

...نم��ی ت��وان از آن چش��م پوش��ی ک��رد. 
کشورهای عضو اکو بستر خوبی برای توسعه 
کریدورهای ترانزیتی در منطقه است، در واقع 
از ای��ن طریق می توان ش��اهراه های خوبی 
ب��رای جابجایی کاال ایجاد ک��رد که این امر 
بر درآمدزایی بیش��تر و ش��کوفایی اقتصادی 
تاثیر جدی دارد. در این میان باید یادآور ش��د 
افزایش فعالیت کش��ورمان در س��ازمان های 
همکاری بین الملل��ی و منطقه ای مانند اکو 
می تواند نقش بسزایی در ارتقاء جایگاه ایران 
در معادالت منطقه و بین المللی داشته باشد.

وزارت اطالعات شبکه بین المللی 
توزیع مواد مخدر را منهدم کرد

وزارت اطالعات از شناسایی و انهدام شبکه 
گس��ترده بین المللی توزی��ع مواد مخدر که 
از طری��ق بکارگی��ری اتباع بیگان��ه فعالیت 
کیلوگ��رم محمول��ه های مواد مخ��در را در 
کش��ور پخش می کرد، خبر داد. به گزارش 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
اطالعات، ب��ا اقدامات اطالعاتی س��ربازان 
گمن��ام ام��ام زمان )عج( ش��بکه گس��ترده 
بین المللی توزیع م��واد مخدر که از طریق 
بکارگیری اتباع بیگانه و با اتخاذ روش های 
حرف��ه ای در پوش��ش ناوگان حم��ل و نقل 
عمومی، مب��ادرت به انتق��ال محموله های 
کالن مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور به 
دیگر استان های عمقی می نمود، شناسایی و 
دستگیر شدند. بر اساس بررسی و رصدهای 
فن��ی و اطالعاتی صورت گرفته مش��خص 
شد که شبکه مذکور به طور میانگین روزانه 
ح��دود 300 الی 400 کیلوگرم محموله های 
مواد مخدر را در کش��ور پخ��ش نموده که 
ارزش ریالی تجمیعی مبالغ به دس��ت آمده 
در طی سال های اخیر به بیش از 130 هزار 

میلیارد ریال می رسد.

آموزش مهم ترین اولویت ارتش در 
حفظ بازدارندگی است

فرمانده نی��روی زمینی ارتش گف��ت: امروز 
مباحث آموزش��ی و آم��وزش رزم زمینی در 
نی��روی زمینی ارت��ش از اهمی��ت و جایگاه 
بسیار باالیی برخوردار اس��ت. امیر کیومرث 
حی��دری فرمانده نی��روی زمین��ی ارتش در 
همایش تربیتی و آموزش��ی ب��ا عنوان »گام 
دوم انقالب، آمادگی برای ظهور« و جشنواره 
طرح لبیك 11 یا امام خامنه ای عزیز در جمع 
فرماندهان نیروی زمین��ی ارتش با تاکید بر 
اهمیت آموزش، گفت: امروز مباحث آموزشی 
و آموزش رزم زمینی در نیروی زمینی ارتش 
از اهمی��ت و جایگاه بس��یار باالیی برخوردار 
است و مهم ترین اولویت در حفظ بازدارندگی 

است. 

مقام اسرائیلی درباره کابینه نتانیاهو 
اعالم خطر کرد

عام��وس گلع��اد از مقامات س��ابق وزارت 
جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به مکلف 
ش��دن بنیامین نتانیاهو به تش��کیل کابینه 
جدی��د از انتص��اب های جدی��د وی اعالم 
خطر کرد. ب��ه گزارش وبگاه اس��پوتنیك، 
»عاموس گلعاد« از مقامات س��ابق وزارت 
جنگ رژیم صهیونیس��تی امروز یکشنبه با 
اش��اره به مکلف ش��دن بنیامین نتانیاهو به 
تش��کیل کابینه جدید از انتصاب های جدید 
وی اع��الم خطر ک��رد. گلعاد با اش��اره به 
احتم��ال انتخاب »بتس��لئیل اس��موتریچ« 
رئیس ائتالف صهیونیس��م دینی به عنوان 
وزیر جنگ جدی��د در کابینه نتانیاهو، تاکید 
ک��رد: فاجعه بزرگی در انتظار ماس��ت. وی 
افزود: در ص��ورت انتخاب وی، معتقدم که 
ش��رایط میدانی ب��ه هم می ری��زد و ارتش 
اسرائیل به طور کامل تحت تأثیر اقداماتش 
قرار خواهد گرفت. گلعاد با اش��اره به اینکه 
اسموتریچ از جامعه شهرک نشینان برآمده 
است، افزود: انتخاب وی به عنوان وزیر در 
کابینه نتانیاهو موجب می ش��ود که شهرک 
نش��ینان احساس برتری بیش��تری کنند و 
این مس��اله تنش ها را افزایش می دهد. وی 
افزود: اس��موتریچ به آنچه می گوید اعتقاد 
دارد و اگر وزیر ش��ود م��ن فاجعه بزرگی را 
پیش بینی می کنم، این چیزی است که من 

در افق تحوالت آینده می بینم.

روسیه زیر حمالت بی امان کشورهای 
غربی قرار دارد

رئیس جمه��ور ترکیه مقاومت روس��یه در 
برابر حمالت غرب را ستود و گفت: مسکو 
زیرحم��الت ب��ی امان غرب ق��رار دارد. به 
گزارش راشاتودی، »رجب طیب اردوغان«، 
رئی��س جمهور ترکی��ه روز ش��نبه پس از 
بازگشت از اجالس سران کشورهای ترک 
در سمرقند ازبکستان، به حمالت کشورهای 
غربی علیه روس��یه پرداخت و دراین ارتباط 
گفت: آمریکا و کل کشورهای غربی تقریبًا 
بدون محدودیت و بی امان به روسیه حمله 
می کنند و این حم��الت به صورت طبیعی 
واکن��ش روس��یه را در پی خواهد داش��ت. 
اردوغان با اشاره به اینکه روسیه یك کشور 
معمولی نیس��ت، بلکه یك کشور قدرتمند 
اس��ت، همچنی��ن مقاومت بزرگ مس��کو 
در براب��ر اقدام��ات خصمانه دس��ته جمعی 
غرب را س��تایش ک��رد. اردوغان همچنین 
با اش��اره به توافق تحت حمایت س��ازمان 
مل��ل و میانجیگری ترکیه برای تس��هیل 
صادرات غالت از بن��ادر اوکراین گفت که 
ترکیه قرار اس��ت به تالش های خود برای 
میانجیگ��ری بی��ن روس��یه و اوکراین در 
بحبوحه درگیری ها ادامه دهد. پس از آنکه 
کش��تی های نیروی دریایی روسیه در اواخر 
اکتبر توس��ط پهپادهای دریایی در نزدیکی 
کریمه هدف قرار گرفتند، مس��کو، کیف را 
به سو استفاده از کریدور غالت برای انجام 
این حمله متهم کرد و برای مدت کوتاهی 
مش��ارکت خود را در توافق به حالت تعلیق 
درآورد. روسیه همچنین مدعی شد که این 
حمله توسط انگلیس سازماندهی شده بود، 
اتهامی که لندن آن را رد کرد، هرچند طی 
روزهای بعد، توافق بر س��ر کریدور غالت 
توس��ط مسکو باردیگر از س��ر گرفته شد و 
مسکو اعالم کرد که تضمین های کتبی از 
کی یف دریافت کرده اس��ت که از کریدور 

غالت برای اهداف نظامی استفاده نشود.

انتخابات پارلمانی بحرین پس از 
سرکوب مخالفان برگزار شد

وبگاه رادیو مونت کارلو در گزارش��ی اعالم 
کرد که مقامات بحرین در شرایطی انتخابات 
پارلمان��ی در این کش��ور را برگزار کرد که 
گروه های اصلی مخالف و شخصیت های 
اپوزیس��یون را س��رکوب کرده است. وبگاه 
رادی��و مونت کارلو در گزارش��ی اعالم کرد 
که مقامات بحرین در ش��رایطی انتخابات 
پارلمان��ی در این کش��ور را برگزار کرد که 
گروه های اصلی مخالف و ش��خصیت های 
اپوزیسیون را س��رکوب کرده است. در این 
گزارش آمده اس��ت: حاکمی��ت بحرین در 
حالی اقدام به برگ��زاری انتخابات پارلمانی 
در روز دوازده��م نوامبر )روز گذش��ته( کرد 
که گروه های حقوق بش��ری، فضای حاکم 
بر این کش��ور را فضای س��رکوب سیاسی 
توصیف ک��رده بودند. این وب��گاه در ادامه 
نوش��ت: پادش��اهی بحرین از کش��ورهای 
هم پیمان آمریکاس��ت که گروه های اصلی 
مخال��ف را منحل کرده و ش��خصیت های 
اپوزیس��یون را نیز س��رکوب نموده اس��ت. 
گفتنی اس��ت انتخابات فرمایش��ی پارلمان 
بحری��ن روز گذش��ته در می��ان اعتراضات 
مردمی و تحریم گس��ترده مخالفان برگزار 
ش��د. رژیم آل خلیفه پیش از این انتخابات 
کاندیدات��وری یك هزار نام��زد را به دلیل 
گرایش��ات مخالف سیاسی، تأیید نکرده بود 

و تا روند حذف مخالفان را ادامه دهد.

اخبار

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
مجلس دوس��ت دلس��وز دولت اس��ت و 
اعتم��اد و حمایت از مدیران اجرایی و رفع 
درخواست ها و نیازهای قانونی دولت را در 
کنار نظ��ارت بر آن وظیفه خ��ود می داند. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانی��ان«، محمدباقر 
قالیب��اف در صحن علنی مجلس در نطق 
پیش از دس��تور با اش��اره به موفقیت اخیر 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

گفت: دس��تیابی فرزندان ای��ران به توان 
بالس��تیك  بومی س��اخت موش��ك های 
فراصوت دشمنان این آب و خاک را ناامید 
و دوس��تداران آن را خوشحال کرد. مانور 
پذیری بی سابقه، شکستن رکورد سرعت 
و توان عبور از س��امانه پدافند موش��کی و 
قابلیت هدف قرار دادن آنها از ویژگی های 
برجسته دس��تاورد جدید دانشمندان جوان 
کش��ورمان اس��ت. وی ادام��ه داد: امروز 

تهران��ی مقدم های زی��ادی در هوافضای 
س��پاه تمام فکر و ذکر و عملش��ان ایجاد 
ایران قوی اس��ت که به تمامی آنها جهت 
دس��تیابی به ای��ن افتخار خ��دا قوت می 
گویم. قالیب��اف عنوان کرد: تاکید مجلس 
همانطور که تاکنون نیز در رأی اعتماد وزرا 
و همکاری برای حل مشکالت مشخص 
ش��ده اس��ت، همکاری و همدلی با دولت 
است که بار اصلی مسائل را بر دوش دارد. 

مجلس با وجود اختالف سالیق و نظرات 
کارشناس��ی توان خود را به کار بس��ته تا 
دولت و ریاست جمهور را در ایفای وظایف 
خود ی��اری دهد. رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی تاکید کرد: مجلس دوست دلسوز 
دولت اس��ت و اعتماد و حمایت از مدیران 
اجرای��ی و رف��ع درخواس��ت ها و نیازهای 
قانونی دول��ت را وظیفه خود می داند و در 
کنار آن خود را ملزم می داند به نمایندگی 

از مردم موانعی را که بر س��ر راه کارآمدی 
حداکثری دولت به وجود می آید، با استفاده 
از توان قانونی نظارتی خود برطرف سازد. 
قالیباف بیان کرد: باور قطعی ما این است 
که نظارت دقیق مجلس بهترین راه کمك 
و همکاری با دولت اس��ت چ��را که هیچ 
نهادی بدون نظارت دقیق دس��تگاه هایی 
که مستقیماً به آن وابسته نیستند نمی تواند 

توان اجرایی خود را بهبود بخشد. 

مجلس دوست دلسوز دولت است
رئیس مجلس:

سناریوی ضدایرانی روی میز شورای حکام
وقتی دشمنی با ملت ایران پایان ندارد؛

آمریکا به همراه 3 کش��ور اروپایی عضو برجام باز هم بانی تهیه پیش نویس 
قطعنامه ای علیه ایران ش��دند که گفته می شود قرار است در نشست شورای 
ح��کام آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررس��ی ق��رار گیرد. 11 آبان ماه 
بود که حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشس��ت خبری مشترک 
به همراه »فیصل المقداد« وزیر خارجه س��وریه از اعزام هیأتی فنی از ایران 
ب��ه وین برای گفت وگ��و با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و گفت: به 
منظور ش��روع گفت وگوها و تقویت همکاری ها ب��ا آژانس بین المللی انرژی 
اتمی طی روزهای آینده هیأتی از ایران به وین اعزام خواهد شد. وی افزود: 
بین آقای اس��المی رئیس س��ازمان انرژی اتمی و رافائل گروس��ی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اتفاق نظر وجود دارد و امیدوار هس��تیم آژانس 
با تمرکز بر نگاه فنی براساس آنچه با هم در روزهای گذشته توافق کرده ایم، 
نس��بت ب��ه حل و فصل برخ��ی از اتهامات مورد نظر آژانس و مطرح ش��ده 
توس��ط این س��ازمان علیه ایران اقدام کرده و بتوانیم از این مرحله از مسیر 
همکاری  های فنی عبور کنیم. باالخره این هیأت در هفته گذشته به ریاست 
»بهروز کمالوندی« معاون و س��خنگوی سازمان انرژی اتمی به وین رفت و 
گفت وگوهایی نیز برگزار ش��د. در همین خصوص »امیرسعید ایروانی« سفیر 
و نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل در نیویورک در نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل به سفر این هیأت اشاره کرد و گفت که هیچ مسئله ای درباره 
اج��رای توافقات پادمانی ایران وجود ن��دارد. در همین خصوص نیز »رافائل 
گروس��ی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگوهی کوتاهی 
ب��ا رویترز در حاش��یه کنفران��س آب  و هوایی در مصر، ادع��ا کرد که هیأت 
ایرانی در نشس��ت اخیری که با او در وین داش��ته، هی��چ چیز جدیدی برای 
ارائه نداش��ته است. او همچنین در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد 
اعالم ایران مبنی بر س��اخت موشك بالستیك هایپرس��ونیك بر نگرانی ها 
درباره برنامه هس��ته ای این کشور می افزاید. از سوی دیگر رویترز در خبری 
از موافقت ایران با سفر بازرسان آژانس خبر داد و براساس گزارش محرمانه 
آژانس که در آس��تانه برگزاری نشس��ت آتی شورای حکام تهیه شده نوشت: 
»آژان��س به ایران تأکید کرد که انتظ��ار دارد در این بازدید، توضیحات فنی 
معتبری درباره این مس��ئله دریافت کند، از جمله دسترس��ی به موقعیت های 
مکان��ی و مواد مورد نظر و همچنین انجام نمونه برداری در صورت نیاز«. در 
این گزارش با اش��اره به ادعای وجود آثار اورانیوم در س��ه مکان اعالم نشده 
آمده اس��ت: »رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس این نگرانی جدی را دارد که 
همچنان پیش��رفتی در شفاف سازی و حل مس��ائل برجسته پادمانی حاصل 
نشده است«. گزارش آژانس می افزاید: »او )گروسی( در این زمینه، پیشنهاد 
ایران برای برگزاری نشس��ت فنی متعاقب در تهران با مقامات ارشد آژانس، 
پیش از پایان ماه )میالدی( را متذکر ش��ده اما تأکید دارد که این دیدار باید 
با هدف شفاف سازی موثر و حل این مسائل انجام شود«. شامگاه جمعه 20 
آبان ماه نیز خبری منتشر شد که آمریکا و 3 کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
قصد دارند پیش نویس قطعنامه ای را در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مطرح کنند که در آن پاس��خ ایران به درخواست های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره مکان های ادعایی »ضروری و فوری« عنوان شده است. 
براس��اس این گزارش، پی��ش نویس این قطعنامه روز جمع��ه در اختیار 35 
کش��ور عضو ش��ورای حکام آژانس بین المللی قرار گرفته و قرار است که در 
نشس��ت فصلی شورای حکام در روز چهارش��نبه مورد بررسی قرار گیرد. در 
پی��ش نویس این قطعنام��ه، درباره عدم همکاری کاف��ی ایران در خصوص 
وجود ذرات اورانیوم در س��ه مکان اعالم نش��ده ابراز نگرانی ش��ده و عنوان 
ش��ده که ایران در راستای اجرای وظایف قانونی خود و بدون تاخیر بایستی 
اقداماتی را صورت دهد. عالوه بر این، انگلیس و فرانس��ه هم روز جمعه 20 
آبان ماه در بیانیه ای مدعی همکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شدند. »محمد اس��المی« رئیس سازمان انرژی اتمی 26 شهریور ماه 
در اظهاراتی با اش��اره به توافق سال گذشته با رافائل گروسی عنوان کرد: با 
گروسی تفاهم کردیم و آن بیانیه منتشر شد و گفتیم شما سؤاالت تان را به ما 
بدهید و ما جواب سؤاالت را به شرط اینکه پرونده را ببندید، می دهیم. آژانس 
اع��الم کرد که 2 پرون��ده از مکان های ادعایی را می بندد و در مورد 2 مکان 
بعدی، ایران باید روشنگری بیشتری انجام دهد، اما بعداً از آن دو مکان، یك 
پرونده  را بس��تند که البته مجدداً پرونده همان مکان را باز کردند. برای مثال 
یکی از این اماکن یك معدن متروکه است که بیش از 30 سال استفاده نشده 
است. در جمهوری اسالمی ایران یك مورد فعالیت هسته ای وجود ندارد که 
به آژانس اعالم نش��ده باشد یا آژانس از آن بی اطالع باشد و تمام فعالیت ها 
تحت نظارت آژانس اس��ت. وی اف��زود: پیغام هایی که از طرف آژانس آمده، 
نشان می دهد قصد بستن پرونده سه مکان ادعایی را دارند. امیدواریم صادق 
باشند و بیش از این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی 
بتوانند فش��ار حداکثری اعمال کنند. گفتنی اس��ت ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در 14 اسفند 1400 در بیانیه ای مشترک توافق کردند هیأت های 
فنی و کارشناس��ی دو طرف به بررسی ابعاد و جزییات سؤاالت آژانس درباره 
این سه مکان بپردازند. )اینجا بخوانید( در این راستا نشست هایی برگزار شد 
و محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 17 فروردین 1401 در اظهاراتی 
اعالم کرد:: اس��نادی که 29 اس��فند باید می فرستادیم، در اختیار آژانس قرار 
گرفته است و احتماال نمایندگان آژانس برای مرور پاسخ ها باید به ایران بیایند 
و بعد گزارش نهایی را تهیه کنند و امیدوارم بدون نفوذپذیری از دشمنان ما 
کار خود را در چارچوب کارشناس��ی و منطقی رس��یدگی کرده و جمع بندی 
نهایی و گزارش آن را ارسال کنند. عالوه بر این بهروز کمالوندی سخنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی هم در اظهاراتی با بیان  اینکه ایران درباره س��ه مکان 
ادعایی کمال همکاری را با آژانس داش��ته، گفت: صرف مشاهده آلودگی در 
چند مکان را نمی توان نشانه ای از وجود مواد هسته ای اظهارنشده تلقی کرد. 
ولی در بررسی شواهد اینگونه به نظر می رسد مدیرکل آژانس رویکرد سیاسی 

را به رویکرد فنی ترجیح داده است.
آژانسازرفتارسیاسیوسیاسیکاریفاصلهبگیرد ���

حس��ین امیرعبداللهیان رئیس دس��تگاه دیپلماسی در حاش��یه حضورش در 
نیویورک برای ش��رکت در هفتاد و هفتمین نشس��ت مجمع عمومی سازمان 
ملل در گفت وگویی با روزنامه نیویورک تایمز و در پاسخ به این سؤال خبرنگار 
که آیا فضایی برای مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تحقیقات 

آن وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: همکاری های ما با آژانس ادامه دارد، اما یك 
مش��کل اساس��ی وجود دارد. آژانس باید به وظایف فن��ی خود عمل کند، اما 
مس��یر سیاسی را بسیاری از مواقع پیش می گیرد و رفتارهای سیاسی دارد. ما 
می توانیم در مس��یر فنی همکاری هایمان را با آژانس تقویت کنیم، اما الزمه 
اش ای��ن اس��ت که آژانس از رفتار سیاس��ی و سیاس��ی کاری فاصله بگیرد. 
چنانچه آژانس صرفا فنی برخورد کند، ما تردیدی نداریم که اتهامات مطروحه 
در م��ورد ایران برطرف می ش��ود. پس ما برای همکاری های فنی بیش��تر با 
آژان��س آمادگی داریم اما آمریکا و س��ه کش��ور اروپای��ی در مذاکرات باید به 
آژان��س توجه بدهند که نباید از مس��یر فنی فاصله بگی��رد. مثال در چهار ماه 
گذش��ته در اثنای مذاکره به یك باره قطعنامه ای در وین ارائه ش��د که خطا و 
انحراف در مس��یر کار مذاکراتی ما در چارچوب برجام بود. دقیقا در این زمان 
حساس، آقای رافائل گروسی به اسرائیل سفر کرد و در تل آویو در کنفرانسی 
مطبوعاتی حرف های تحریك کننده و غیرسازنده زد. از یك طرف سه کشور 
اروپای��ی و آمریکا قطعنامه ارائه می کنند، در اثنای مذاکره، که این سیاس��ی 
اس��ت. در واقع آژانس را یك ابزار سیاس��ی برای اهدافش��ان قرار می دهند و 
آقای گروس��ی هم با سفرش عمدا رفتار سیاسی نش��ان می دهد در حالی که 
آژانس مس��ئولیت فن��ی دارد. خبرنگار از وزیر خارجه پرس��ید که آیا اطمینان 
دارید گروس��ی بتوان��د در نهایت بدون سیاس��ی کاری در بحث های فنی به 
برجام کمك کند؟ که وی پاس��خ داد: معتقدیم اگر آقای گروس��ی و تیمش 
صرفا فنی برخورد کنند، اتهامات بی اساسی که به ایران وارد می کنند، بسیار 
ساده از میان برداشته می شود. ما آمادگی داریم به سؤاالت فنی آژانس پاسخ 
دهیم. اما قادر نیستیم به سؤاالت سیاسی و جهت دار و هدفمند آژانس پاسخ 
دهیم. امیرعبداللهی��ان همچنین در گفت وگویی با خبرن��گار المانیتور اظهار 
داشت: ما در مورد همکاری با آژانس هیچ مشکلی نداریم. اکنون در چارچوب 
پادمان همکاری های ما با آژانس ادامه دارد. دوربین های آژانس نصب هستند 
و عملی��ات مانیتورین��گ خود را انج��ام می دهند. ولی اقدام��ات داوطلبانه و 
بیش��تری ک��ه انج��ام داده بودیم از جمل��ه دوربین های��ی )فراپادمانی( را که 
داوطلبانه نصب ش��ده ب��ود، از مدار خارج کردیم. در اق��دام متقابل، به خاطر 
قطعنام��ه ای که در آژانس چهار ماه پیش صادر ش��د، آمریکا و س��ه کش��ور 
اروپای��ی، کار اش��تباهی را انجام دادند؛ در حالی که در وس��ط مذاکره بودیم، 
قطعنام��ه را در آژانس ارائه کردن��د. امیرعبداللهیان با ذکر این نکته که ما به 
همکاری  خود با آژانس ادامه می دهیم، یادآور شد: در مورد سه مکان اتهامی 
علیه ایران، آژانس س��ؤاالتی دارد؛ آماده ایم به سؤاالت آژانس پاسخ دهیم. اما 
قویا اعتقاد داریم آژانس باید تکنیکی و فنی عمل کند. مش��کل ما با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی این است که سیاسی عمل می کند. اگر آژانس متمرکز 
بر مسئولیت و وظیفه فنی خودش بشود، ما هم در این مسیر همکاری هایمان 
را با آژانس تقویت خواهیم کرد. در س��ال 2015 اتفاقی افتاد و اراده و توافقی 
سیاسی بین ایران و آمریکا و سه کشور اروپایی به حل مسائل ایران و آژانس 
کم��ك کرد. ما می خواهیم در کنار همکاری های فنی و پاس��خ به س��ؤاالت 
آژانس، این اراده سیاس��ی هم وجود داشته باشد. رئیس دستگاه دیپلماسی با 
ذکر این نکته که ما دو درصد کل فعالیت هسته ای جهان را در ایران، آن هم 
در چارچوب صلح آمیز انجام می دهیم، یادآور ش��د: اما 37 درصد بازرسی های 
آژانس به ایران اختصاص دارد. معنی آن این اس��ت بعد از آنکه همه طرف ها 
ب��ه برجام برگردند، ما هم باید همه دسترس��ی ها را مجددا به آژانس بدهیم؛ 
دسترس��ی های فراتر از پادمان. پس این خیلی طبیعی اس��ت که اتهامات بی 
اساس��ی که االن در دستور کار آژانس علیه ایران است، باید از میان برداشته 
ش��ود. اما قبول داریم که مسیرش، کار فنی است. اما به موازات آن باید اراده 
سیاسی مثل سال 2015 برای بس��تن پرونده های اتهامی وجود داشته باشد. 
خبرنگار المانیتور از امیرعبداللهیان پرسید که آیا شما آماده هستید که به طور 
فنی با آژانس تعامل برقرار کنید؟ که وی پاس��خ داد: بله. تالش برای صدور 
قطعنامه علیه ایران در ش��ورای حکام در حالی اس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران تاکنون نهایت همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است. 
عالوه بر نشس��تی که هفته گذشته با حضور هیأت فنی ایران در وین برگزار 
ش��د، محمد اسالمی رئیس س��ازمان انرژی اتمی مهر ماه سال جاری به وین 
رفت و گفت وگویی با گروس��ی مدیرکل آژانس داشت. سفر اسالمی به وین 
پ��س از آن صورت گرفت که او گفته ب��ود که پیغام هایی که از طرف آژانس 
آمده، نش��ان می دهد قصد بس��تن پرونده س��ه مکان ادعایی را دارند. محمد 
اس��المی رئیس س��ازمان انرژی اتمی چهارم مهر ماه در ش��صت  و ششمین 
کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در وین با 
بیان اینکه هیچ گونه فعالیت یا مواد هسته ای اعالم  نشده در ایران وجود ندارد، 
گفت: آژانس باید از اتکا به اطالعات بی اساس از طریق منابع غیرقابل اعتماد 
دوری کرده و از سیستم راستی آزمایی قوی تبعیت کند. تمامی اتهامات صرفا 
مبتنی بر اطالعات ساختگی و نادرست رژیم غاصب اسرائیل است. جمهوری 
اس��المی ای��ران حقیقت��ا انتظ��ار دارد ک��ه آژان��س گزارش ده��ی نظارت و 
راس��تی آزمایی خود را به صورت حرفه ای تر، بی طرفانه تر و مس��تقل تر انجام 
ده��د. انتظار داریم ک��ه آژانس برای حفظ اعتبار و انس��جام خود اجازه ندهد 
برخی از عناصر، اتهامات کهنه ای را که در سال 2015 بسته شده اند و دوباره 
تاکید می کنم اتهامات کهنه ای را که در طول س��الیان مطرح شده و در سال 
2015 بس��ته ش��ده اس��ت را به بهانه های مختلف بازخوان��ی و مطرح کنند. 
»رافائ��ل گروس��ی« مدی��رکل آژانس هم پنج��م مهر ماه از ش��روع مجدد 

گفت وگوه��ا ب��ا ایران خب��ر داد و در صفحه توئیترش نوش��ت که با »محمد 
اس��المی« رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران در وین دیدار 
کرده و گفت وگوهای دوجانبه از سر گرفته شده است. وی توضیح داد که در 
دیدار با اس��المی، درباره از س��رگیری گفت وگوهای آژانس ب��ا ایران درباره 
مس��ائل پادمانی رایزنی کرده و افزود: »گفت وگوها با ایران برای شفاف سازی 
درباره موضوعات برجس��ته پادمانی از سرگرفته ش��د. من با محمد اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران در جریان کنفرانس 
عمومی آژانس اتمی دیدار کردم«. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز هفتم 
مهر ماه در گفت وگویی با اشاره به دیدارش با گروسی گفت: فضای همکاری 
بین آژانس و سازمان انرژی اتمی را مرور کردیم و درباره مسائل باقیمانده به 
گفت وگو پرداختیم. جمهوری اس��المی ایران همواره مقید اس��ت که ضوابط 
پادمان را رعایت کند و نس��بت به پیمان عدم اشاعه سالح های هسته ای نیز 
متعهدیم و نظارت های آژانس را بر فعالیت های خود و مطابق مقررات آژانس 
تسهیل کرده و در آینده نیز تسهیل خواهیم کرد؛ ایران زمینه تدوام همکاری 
با آژانس نس��بت به فعالیت های هسته ای را فراهم می کند و آن را به صورت 
اطمینان بخش انجام می دهد و آژانس هم مکررا نسبت به تایید این موضوع 
اذع��ان دارد. پ��س از آن ب��ود ک��ه حس��ین امیرعبداللهیان 13 مه��ر ماه در 
گفت وگوی تلفنی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که 
در مورد همکاری ه��ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا توافقات 
خوبی حاصل شده اس��ت. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
پنجشنبه شب 28 مهر ماه در سفرش به ایروان و در نشست خبری مشترک 
با »آرارات میرزویان« وزیر خارجه ارمنس��تان در پاس��خ به خبرنگار ریانوستی 
درباره فرآیند مذاکرات رفع تحریم ها نیز اظهار داشت: ما در هفته ها و روزهای 
گذشته در تبادل پیام هایی که با طرف  آمریکایی داشتیم و هم طرف آمریکایی 
داش��ت. گفت وگوهایی که با آقای بورل یك س��اعت قبل از پروازم به ایروان 
داش��تم می توانم بگویم همه چیز در مسیر درس��ت خودش قرار دارد. توافق 
کردیم همکاری های نیرومندتری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان 
انرژی اتمی ش��کل بگی��رد. اتهاماتی بی اس��اس در آژان��س متوجه فعالیت 
هس��ته ای صلح آمیز جمهوری اس��المی ایران است. توافق کردیم چگونه به 
سؤاالت آژانس پاسخ دهیم و پروتکل الزم بین دو طرف تنظیم شده و درباره 
آن توافق ش��ده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز شنبه 30 
مهر ماه در جمع خبرنگاران اعزامی به ارمنس��تان و در پاسخ به سوالی گفت: 
ما به صراحت اعالم کردیم بایستی موارد اتهامی که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی متوجه ایران در حوزه هس��ته ای کرده حل و فصل ش��ود و ما حاضر به 
این نیس��تیم که توافقی را انجام بدهیم و بعد مثل یك اس��تخوان الی زخم 
مانده دائما آژانس بخواهد از مس��یر سیاسی فش��ارهایی را متوجه ایران کند. 
ع��الوه بر این، »ناصر کنعانی« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه نیز اخیرا در 
گفت وگویی با روزنامه وچرنی لیس��ت کرواسی اظهار داشت: ما توافق کردیم 
همکاری های نیرومندتری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی 
اتمی ایران شکل بگیرد. ما توافق کردیم که چگونه به سؤاالت آژانس پاسخ 
دهیم. پروتکل الزم بین دو طرف تنظیم ش��ده و درباره آن توافق شده است. 
ام��ا آمریکایی ها تالش می کنند ب��ا دخالت در امور داخل��ی ما و تحریك به 
آش��وب، از طریق اعمال فشارهای روانی و سیاسی در مذاکرات امتیاز بگیرند. 
ما تحت فشار و جنگ روانی، هرگز امتیازی به طرف آمریکایی نخواهیم داد 
و در چارچ��وب منطق و در راس��تای حصول توافقی که خط��وط قرمز ایران 
رعایت ش��ود حرکت می کنی��م. ما هیچ گاه میز مذاک��ره را ترک نمی کنیم و 
ارزیابی ما از پیام های طرف آمریکایی در روزهای اخیر این اس��ت که آنها نیز 
دستیابی به توافق در اولویت شان است. اما آنها برای مصارف داخلی خودشان 
و تحریك برخی از عوامل در داخل ایران، در مواضع اعالمی شان به گونه ای 
دیگر س��خن می گویند که اینها از تعارضات رفتار آمریکایی اس��ت. ش��ورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارش��نبه ش��ب 18 خرداد سال جاری 
قطعنام��ه ای را که ایران را به عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مته��م می کند، ب��ا 30 رأی موافق، 2 رأی مخالف )روس��یه و چین( و 3 رأی 
ممتنع )هند، لیبی و پاکستان( به تصویب رساند. بانی این قطعنامه نیز آمریکا 
و س��ه کشور اروپایی عضو برجام بودند. البته سازمان انرژی اتمی ایران پیش 
از ص��دور این قطعنامه و در همان روز چهارش��نبه ب��ا صدور بیانیه ای از قطع 
فعالی��ت  دوربین های فرا پادمانی آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی در ایران خبر 
داد. »محمدرضا غائبی« سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در 
آژانس نیز ضمن محکومیت ش��دید این اقدام با انگیزه سیاسی و مغرضانه از 
س��وی برخی از کش��ورهای عضو ش��ورای ح��کام، مواضع ای��ران را در این 
خصوص گوش��زد کرد. وی با بیان این که اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد، 
گفت: ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند. 
وی همچنین گفت که این ضربه بزرگی به آژانس اس��ت که توس��ط یکی از 
مهم ترین ارگان های تصمیم گیر آن یعنی شورای حکام به آن وارد شد. روز 
چهارش��نبه 23 ش��هریور ماه آژانس بین المللی انرژی اتمی 56 کشور که 23 
طرف آن عضو ش��ورای حکام آژانس بودند بیانیه ای علیه ایران صادر کرده و 
تهران را به عدم همکاری با نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل متهم کردند. 
این بیانیه توس��ط آمریکا و سه کشور اروپایی پیشنهاد شده و ایران را به عدم 
همکاری در موضوعات پادمانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم می کند. 
بیانیه مورد نظر توس��ط نماینده آلمان قرائت شد. در همین زمینه نیز محسن 
نذیری اصل س��فیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین و 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی نس��بت به رویه غلط آمریکا و 3 
کش��ور اروپایی هشدار داد و گفت: مایه تاسف است که اتحادیه اروپا به عمد 
مسیر اشتباه را برای منحرف کردن توجهات از مشکل واقعی که همان خروج 
آمریکا از برجام اس��ت، انتخاب کرد. حال آمریکا و س��ه کشور اروپایی عضو 
برجام بانی تهیه پیش نویس قطعنامه علیه ایران شده اند که در پی اغتشاشات 
اخیر در ایران از یك س��و ضمن طرح اظهارات مداخل��ه جویانه درباره اوضاع 
داخلی ایران و اعمال تحریم ها علیه نهادها و اش��خاص ایرانی از سوی دیگر 
ادعاهایی بی اساس علیه ایران درباره تجهیز روسیه به سالح برای استفاده در 
جنگ اوکراین هم کرده اند. ادعایی که بارها از س��وی مقامات ایرانی رد شده 
اس��ت و اکن��ون هم در محل��ی دیگر یعنی ش��ورای حکام آژان��س در حال 

سناریوسازی علیه ایران هستند.
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اقتصاد کالن

کاهش 6937 واحدی شاخص بورس 
تهران 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت دیروز با کاه��ش 6937 واحد همراه 
ش��د. به گزارش ف��ارس، ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران دیروز در یك رون��د رو به کاهش قرار 
گرفت، به گونه ای که ش��اخص کل در پایان 
معامالت با کاه��ش 6938 واحد به رقم یك 
میلیون و 419 هزار و 157 واحد رسید.همچنین 
شاخص کل با معیار هم وزن دیروز با 80 واحد 
کاهش به رقم 401 هزار و 826 واحد رس��ید. 
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون 
و 252 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران 
دیروز بیش از 7.5 میلیون س��هام،  حق تقدم و 
اوراق مالی در قال��ب 389 هزار فقره معامله و 
به ارزش 3770 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
دیروز همه شاخص های بورس قرمز شدند به 
گونه ای که ش��اخص کل و شاخص قیمت با 
معیار وزنی � ارزش��ی 49 صدم درصد کاهش 
یافتند، همچنین این دو شاخص با معیار هم وزن 
به اندازه 2 صدم درصد کاهش یافتند. شاخص 
آزاد ش��ناور 52 ص��دم درصد کاه��ش یافت. 
ش��اخص بازار اول بورس 69 صدم درصد افت 
کرد، و شاخص بازار دوم بورس 24 صدم درصد 
کاهش یافت.دیروز نماد پاالیش نفت اصفهان 
بیشترین اثر افزایشی بر شاخص کل بورس را 
داشته و نمادهای فوالد مبارکه، ملی مس، شستا، 
گل گهر، پاالیش نفت بندرعباس و پتروشیمی 
پردیس به ترتیب بیش��ترین اثر کاهش��ی بر 
شاخص بورس را داشتند.در فرابورس ایران هم 
ش��اخص کل دیروز با کاهش 16 واحد به رقم 

18 هزار و 525 واحد رسید. 

گاز بیش از یک میلیون مشترک رایگان 
شد 

مشترکانی که ش��امل گازبهای رایگان شدند 
و در س��ه پله نخس��ت قرار دارند، حدود یك 
میلیون و 119 هزار مشترک هستند که 873 
هزار مش��ترک مرب��وط به کمیته ام��داد امام 
خمینی )ره( و 246 هزار مش��ترک هم مربوط 
به سازمان بهزیستی اس��ت. به گزارش گروه 
تس��نیم، مس��لم رحمانی، سرپرست مدیریت 
هماهنگی امور گازرس��انی ش��رکت ملی گاز 
ایران با تأکید بر آمادگی شرکت ملی گاز ایران 
و زیرمجموعه آن برای تأمین پایدار گاز طبیعی 
در روزهای سرد امسال، اظهار کرد: همکاران 
ما در شرکت های گاز استانی با توجه به مقدار 
مصرف گاز مش��ترکان در هر ش��هر و استان، 
بعضی از تجهیزات و لوازم یدکی ایس��تگاه ها 
را تعویض می کنند؛ از سویی اگر ایستگاه ها به 
تعمی��رات دوره ای نیاز دارند، این کار در فصل 
تابستان انجام می شود، همچنین جزئی ترین 
لوازم مانند پارو، چکمه و مواردی از این قبیل 
هم پیش از آغاز فصل س��رما تهیه می ش��ود.
رحمانی همچنین از ذخیره سازی سوخت مایع 
در فصل تابس��تان برای تأمین مصرف بعضی 
صنایع و نیروگاه ها در ماه های س��رد سال خبر 

داد.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به 
تعاونی ها برای رونق اشتغال 

مدیرکل توس��عه تعاون وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماع��ی از آغاز فرآیند ثبت نام پرداخت 
تس��هیالت قرض الحسنه به تعاونی ها از دهم 
آبان م��اه 1401خبر داد. به گزارش تس��نیم،با 
توجه به اینکه شعار سال 1401 سال »تولید؛ 
دانش   بنیان، اش��تغال   آفرین« است حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به خصوص تعاونی 
های دانش بنیان در جهت تحقق ش��عار سال 
در دس��تور کار است .ابراهیم رئیسی به عنوان 
س��کاندار دولت معتقد اس��ت که فعال شدن 
تعاونی ها از مصادیق مهم راهبرد مردمی سازی 
دولت است.رئیس جمهور تقویت نقش بخش 
تعاون��ی در اقتصاد کش��ور را باور جدی دولت 
مردمی می داند و می گوید: یکی از حلقه های 
مفق��وده در کش��ور ما نظارت ج��دی، موثر و 
به هنگام است؛ همه بخش های اقتصادی اعم 
از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و 
در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.رئیس 
جمهور  بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و 
دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کش��ور می 
دان��د و بیان می کند: قرار دادن بخش تعاونی 
به عنوان یکی از س��ه بخش فعال در اقتصاد 
کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین 
قانون اساس��ی در نظر گرفته شده است.یکی 
از موارد تقویت و توس��عه تعاونی ها در کشور 
حمایت های تس��هیالتی برای رونق و ایجاد 
اشتغال است که مدیر کل توسعه تعاون وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از آغاز  فرآیند 
ثبت نام پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه به 

تعاونی ها خبر داد.

وزیر خزانه داری آمریکا: رفتار اقتصادی 
چین برای ما نگران کننده است 

وزیر خزانه داری آمریکا بابیان اینکه رفتارهای 
اقتص��ادی پک��ن نگرانی های واش��نگتن را 
افزای��ش می ده��د، گفت ک��ه در عین حال 
کشورش خواهان گوش دادن به نگرانی های 
پکن است. به گزارش فارس، جنت ال. یلن، 
وزیر خزانه داری ایاالت متحده از تثبیت روابط 
بین واشنگتن و پکن حمایت کرد و گفت که 
اگرچه نگرانی های زیادی در مورد این روابط 
وجود دارد، اما آمریکا به دنبال رفع آن اس��ت 
تا  این روابط در مس��یر درس��ت ق��رار گیرد.
یلن در مصاحب��ه ای با نیویورک تایمز گفت: 
برای ما مهم است که درباره اقدامات خاصی 
که انجام می دهی��م و پیامدهای آن توضیح 
دهی��م، زیرا این، تالش��ی ب��رای فلج کردن 
کامل اقتصاد چین یا متوقف کردن توس��عه 
آن نیس��ت.وی افزود: ما نگرانی هایی مربوط 
ب��ه امنیت ملی داریم و اگر سیاس��ت های ما 
پیامدهای گسترده ای برای چین داشته باشد، 
برای ما مهم است که بتوانیم نگرانی های آنها 
را بش��نویم و شاید به آنها رسیدگی کنیم؛ اما 
روش های اقتصادی پک��ن نیز برای ایاالت 
متحده نگران کننده است.پیش��تر رویترز به 
نقل از یلن اعالم کرده بود که وی قصد دارد 
در حاشیه اجالس دوشنبه هفته جاری سران 
گروه بیس��ت در بالی اندونزی با یی گانگ، 
رئیس بان��ك مرکزی چین دی��دار و درباره 
وضعیت اقتصادی جهان گفت وگو کند.دولت 
آمریکا برای کاهش تورم بی س��ابقه در این 
کش��ور که ناش��ی از عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین اس��ت برخی تعرفه های مالیاتی 
ب��ر کاالهای چینی را قط��ع کرده یا کاهش 
داده، اما در عین حال گفته که  باید به آنچه 
کارهای اقتصادی سوءاس��تفاده گرانه چین از 
این فرصت خوانده شده است، رسیدگی شود. 
مقامات آمریکایی و تحلیلگران بارها پکن را 
به عنوان تهدید سریع برای ایاالت متحده در 
همه زمینه ها و یك رقیب استراتژیك توصیف 
کرده اند. ایاالت متحده در برابر افول اجتناب 
ناپذیر اقتصاد خود و ظهور اجتناب ناپذیر چین 
وپیامده��ای آن بر توازن ق��درت اقتصادی 

جهانی کاری نتوانسته است انجام بدهد.

انگلیس به دنبال افزایش شدید مالیات 
شرکت های انرژی 

مناب��ع آگاه خب��ر دادند، دول��ت انگلیس در 
نظر دارد به منظور افزایش درآمدهای خود، 
مالیات شرکت های نفت و گاز و تولیدکننده 
برق را به ش��دت افزایش ده��د. به گزارش 
ف��ارس به نقل از روزنام��ه تایمز، منابع آگاه 
خبر دادند، جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس 
در حالی که تالش می کند تا راه هایی برای 
ترمی��م مالیه عمومی کش��ورش بیابد، یك 
افزایش ش��دید در مالیات شرکت های نفت 
و گاز و تعمی��م آن ب��ه ش��رکت های تولید 
برق را بررس��ی می کند.یك منب��ع آگاه در 
دول��ت انگلیس که نخواس��ت نامش فاش 
ش��ود، گفت: این ایده در آستانه اعالم طرح 
بودجه جدید هانت، در دست بررسی است.بر 
اساس این طرح که نخستین بار توسط این 
روزنامه انگلیسی گزارش ش��د، این مالیات 
از رق��م کنون��ی 25 درصدی ب��ه 35 درصد 
افزایش خواهد یافت. این افزایش همچنین 
برای تولیدکنندگان برق اعمال خواهد شد و 
به جای س��ال 2025 تا س��ال 2028 اعمال 
خواهد شد.به نوشته این روزنامه، این مالیات 
در مجموع طی 5 سال آینده 45 میلیارد پوند 
)53 میلی��ارد دالری( افزایش خواهد یافت.

یك مقام ارشد در شرکت تولیدکننده نفت و 
گاز در دریای شمال که با برنامه های دولت 
انگلیس آشناست در این رابطه گفت، تمدید 
معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری نیز مهم 

است.

قیمت پیشنهادی عراق برای نفت  
نخست وزیر عراق اعالم کرد که این کشور 
نمی خواهد قیمت نفت به باالتر از 100 دالر 
در هر بش��که افزایش یابد. به گزارش فارس 
به نقل از رویترز، محمد الس��ودانی، نخست 
وزیر جدید عراق، اعالم کرد که این کش��ور 
به دنبال تثبیت قیم��ت نفت در بازار جهانی 
اس��ت و نمی خواهد نفت از 100 دالر در هر 
بشکه بیشتر شود.السودانی تأکید کرد: عراق 
به عنوان یکی از اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت، اوپك، به دنبال گفت و گو با 
دیگر اعضا در راستای باال بردن سهمیه تولید 
خود است.به گفته نخست وزیر جدید عراق، 
این کشور به دنبال تثبیت قیمت نفت در بازار 
جهانی است و نمی خواهد قیمت نفت از 100 
دالر در هر بش��که باالتر رود و در عین حال 
به دنبال س��قوط قیمت نفت در سایه به هم 
خوردن توازن بین عرضه و تقاضا هم نیست.
کابینه س��ودانی اواخر ماه اکتب��ر دولت را در 
عراق به دست گرفت و به بیش از یك سال 
بن بست سیاس��ی در این عراق پایان داد.وی 
همچنین گفت که به دنبال میانجی گری بین 
ایران و عربس��تان برای حل بحران سیاسی 

بین دو کشور است.

اخبار

یك عضو کمیس��یون برنامه، بودجه گفت: براس��اس 
الیح��ه متناسب س��ازی حق��وق کارمن��دان دولت و 
بازنشستگان کش��وری و لشکری یك میلیون و 300 
هزار تومان به حقوق آنها اضافه خواهد شد. به گزارش 
مهر سید محمدرضا میرتاج الدینی در برنامه رهیافت 
رادیو اقتصاد افزود: برای بازنشس��تگان در این الیحه 
مبلغ ثابت 900 هزار تومان بعالوه افزایش حق عائله 
من��دی و اوالد در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وی اظهار 
داشت: بر اساس الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان 

دول��ت و بازنشس��تگان کش��وری و لش��کری دولت 
حقوق های پایین تر 20 درص��د و در برابر حقوق های 
باالتر ب��ا درصدهای کمتر افزایش پی��دا می کند.این 
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اس��المی گفت: حقوق شاغالن دستگاه های 
مختلف طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس 
امتیاز محاس��به می شود از این رو سه هزار امتیاز برای 
کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در 
نظر گرفته ش��ده که یك نوع فوق العاده است که در 

س��ال های آینده هم حفظ خواهد ش��د و ممکن است 
تحت عن��وان ترمیم حقوق کارکنان درصدی افزایش 
نیز همه ساله داشته باش��د.وی در ادامه با بیان اینکه 
معادل ریالی سه هزار امتیاز یك میلیون و پنج هزار و 
800 تومان می ش��ود، افزود: مبلغ ناشی از اعمال این 
افزایش مشمول کسورات و همینطور در بازنشستگی 
نیز محاسبه خواهد شد.میرتاج الدینی با اشاره به اینکه 
ب��ه موجب این الیحه حق عائل��ه مندی 50 درصد و 
حق اوالد 100 درصد برای کارکنان و بازنشس��تگان 

افزایش یافته است، اظهار داشت: بر این اساس حقوق 
یك کارمند چهار نفره یك میلیون و 400 هزار تومان 
افزایش پیدا خواهد کرد.وی اضافه کرد: مطابق الیحه 
مزبور مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیس��تی کشور نیز به 
می��زان 30 درص��د افزایش می یابد.عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی 
همچنین از افزایش 15 درصدی حقوق اعضای هیئت 

علمی دانشگاه ها در کشور نیز خبر داد.

یک میلیون و 300 هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می شود 
میرتاج الدینی:

چوب چند دستگاه دولتی زیر چرخ مدیریت بودجه دولت
بی توجهی برخی نهادهای دولتی به اجرای حساب واحد خزانه

گروهاقتصادی-میثمترکیان:تجمیع همه حس��اب ها در 
حساب واحد خزانه داری، از مهمترین وعده های وزارت 
اقتصاد در این دولت بوده اس��ت، اما هنوز برخی دستگاه 
ها از این تکلیف قانونی تمکین نمی کنند.به گزارش مهر، 
حس��اب واحد خزانه به معنای تمرک��ز اطالعات تمامی 
عملیات ه��ای مالی دول��ت در یکج��ا به طوری که کلیه 
دریافت ها بطور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت های آن 
نیز مستقیماً از خزانه و به ذی نفع نهایی انجام شود. یکی 
از اقداماتی که قطعاً از اتالف و انحراف منابع دولتی و بیت 
المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است.لذا این 
حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر 
تراکنش های مالی دستگاه های دولتی مانع از ایجاد فساد 
و زد و بندهای مالی می شود. عالوه بر این جلوی بسیاری 
از هزینه های اضافی دستگاه ها را می گیرد به همین دلیل 

برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.
حسابواحدخزانه،اصلیدرقانوناساسی ���

اهمیت تجمی��ع دریافتی ها و پرداختی های دولت و تأثیر 
آن در اجرای عدالت به حدی اس��ت که در همان ابتدای 
تش��کیل نظام، این مس��ئله در اصل 53 قانون اساس��ی 
گنجانده شد. طبق این اصل باید کلیه دریافت های دولت 
در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها 
در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام ش��ود.

عالوه بر قانون اساسی، در قوانین مصوب بعدی نیز این 
مس��ئله عنوان شده اس��ت. به عنوان مثال در بند »ب« 
ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: »به منظور 
افزایش س��رعت و کارآیی گردش حساب های درآمدی 
و هزینه های دولت، شفاف س��ازی و ایجاد امکان نظارت 
برخط، بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش 
اثرات منف��ی عملیات مالی دولت بر نظ��ام بانکی، کلیه 
حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، 
مؤسسات، ش��رکت ها، سازمان ها، دانش��گاه های دولتی 
و اعتبارات دولتی نهاده��ای عمومی غیردولتی، صرفاً از 
طریق خزانه داری کل کش��ور و نزد بانك مرکزی افتتاح 
می شود. دستگاه های یادشده موظف اند کلیه دریافت ها و 
پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده 

نزد بانك مرکزی انجام دهند.«
بیتوجهیبرخینهادهایدولتیبهاجرایقانون ���

درحال حاضر اکثریت دستگاه های دولتی از قانون حساب 
واحد خزان��ه تمکین نموده اند. اما با وج��ود این حجم از 
قوانین و تأکیدهای مکرر قانون گذار به تجمیع حساب ها 
در خزانه داری کل، گویی برخی دستگاه ها و نهادها خود را 
باالتر از قانون دانسته و بی توجه به آن و خودسرانه، مسیر 
خود را دنبال می کنند.به اعتقاد کارشناس��ان یکی از علل 
اجرا نش��دن این قانون ذی نفع بودن دستگاه ها و آزادی 
عمل آن ها در پرداختی ها اس��ت. بسیاری از دستگاه ها با 
توجه به دریافتی هایی که دارند مبالغی را به عنوان پاداش 
و مزایا به مدیران خود اعطا می کنند حال آنکه با تجمیع 

حساب ها در خزانه داری کل و نظارت بر فعالیت های مالی 
آن ها، این امکان از آن ها س��لب خواهد شد.عالوه بر این 
ب��ا توجه به اینکه منابع دولتی موجود در بانك ها معمواًل 
زیاد است به همین دلیل بانك ها مزایایی را برای دستگاه 
دارنده حس��اب در آن ه��ا در نظر می گیرن��د که مثاًل به 
صورت وام به مدیران آن ها تعلق می گیرد. لذا دستگاه ها 
برای در اختیار داش��تن این مزایا نیز در انتقال حساب به 

بانك مرکزی مقاومت می کنند.
و درآم�دی پراکندگ�یحس�ابهای منف�ی تبع�ات ���

هزینهایدولت
یکی از تبعات اجرا نش��دن این قانون گس��ترش فس��اد، 
اتالف منابع و بی عدالتی اس��ت. وقتی هر دستگاهی به 
صورت جزیره ای و به طور جداگانه مزایایی را برای مدیران 
و کارکن��ان خ��ود در نظر بگیرد این مس��ئله یك رقابت 
ناسالم بین دستگاه ها ایجاد خواهد کرد که هرکدام سهم 
بیشتری از منابع عمومی را از آن خود کنند.به این ترتیب 
دس��تگاه هایی که منابع دریافتی بیشتری در اختیار دارند 
دس��ت بازتری برای ریخت وپاش و برخ��ورداری از مزایا 
دارند که در نهایت منجر به پرداخت حقوق های نجومی 
و انواع و اقس��امی از مزایای دیگر ازجمله حق مسکن و 
اوالد و … به صورت غیرعادالنه می شود. درنتیجه این 
بی انضباطی های مالی و بریزوبپاش های خارج از قانون، 
دولت با کس��ری بودجه مواجه خواهد ش��د که خود این 
مس��ئله دو پیامد منفی دیگر در پی خواهد داش��ت.اولین 
پیامد منفی، نیاز دولت به اس��تقراض از بانك مرکزی و 
رشد نقدینگی است که در نهایت باعث افزایش تورم در 
جامعه و فشار بر مردم می شود. در واقع فساد شکل گرفته 
در نتیجه نبود نظارت دقیق بر دستگاه ها یك بار به صورت 
افزایش بی عدالتی و یك بار به صورت تورم، عموم مردم را 

متضرر می کند.پیامد منفی دوم ر شد هزین ه های جاری 
و تکمیل نشدن طرح های عمرانی، توسعه ای و زیر بنایی 
است. این مسئله نیز از طریق جلوگیری از پیشرفت کشور 
و توس��عه آن باعث ضرر و زیان به عموم مردم می شود. 
چراکه مناطق زیادی در کش��ور وج��ود دارند که نیازمند 
زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی هستند که 

به دلیل نبود منابع از آن محروم اند.
درصدحسابها عزمدولتوانسجامبیشاز���۹0

آنطور که مشخص اس��ت این دولت مصمم است که با 
ا ی ج��اد حس��اب واح��د خزانه و م��د ی ر ی ت در ی 
اف��ت ی  ه��ا و پرداخ��ت ی  ه��ا از ح ی ف وم ی ل ب 
ی ت الم��ال، ا ی جاد فس��اد و پرداخت ها ی ناعادالنه 
جلوگ ی ر ی کند. موضوعی که دس��تور رئیس جمهور 
به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری 
و اس��تخدامی کشور در س��ند تحول دولت مردمی بوده 
است.در همین زمینه محمدهادی سبحانیان معاون وزیر 
اقتصاد گفت: »یکی از مهم تری��ن اقداماتی که می تواند 
در جهت مدیریت هزینه های دولت صورت گیرد، تمرکز 
حساب ها در حساب واحد خزانه است. این اقدام می تواند 
به انضب��اط مالی دولت و جلوگیری از انحرافات احتمالی 
ک��ه می تواند در منابع عمومی ص��ورت گیرد، کمك ک 
ند.«سبحانیان اظهار داشت که این مصوبه قانون بودجه 
است و ما در وزارت اقتصاد و دارایی آن را دنبال می کنیم 
تا انضباط بخشی به مصارف دولت صورت بگیرد.در حال 
حاضر تعداد زیادی از دس��تگاه ها و سازمان ها به حساب 
واحد خزانه متصل ش��ده اند و بر اس��اس آخرین گزارش 
خزانه داری کل کشور تاکنون از مجموع 220 هزار حساب 
دستگاه های اجرایی در خارج از بانك مرکزی، حدود 200 
هزار حساب مسدود شده است که 90 درصد حساب ها را 

شامل می شود.
اقدامشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیبهتجمیع ���

حسابهایخوددربانکمرکزی
حس��اب های مربوط به 358 دستگاه اجرایی که تاکنون 
در برابر پیوس��تن حساب هایش��ان به حساب واحد خزانه 
مقاوم��ت کرده اند، مس��دود نش��ده اس��ت. ازجمله این 
موارد 50 ش��رکت دولتی هس��تند که یکی از مهم ترین 
آن ها ش��رکت مل��ی پخش فرآورده های نفتی اس��ت.اما 
اخی��راً علی اکبر نژادعلی مدیرعامل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرد که 56 درصد حس��اب های 
این ش��رکت در بانك مرکزی تجمیع شده و انتقال بیش 
از 70 حس��اب در 10 منطق��ه باقی مانده ک��ه امیدواریم 
بتوانیم قبل از پایان س��ال، یعنی نهایتاً تا هفته نخس��ت 
بهمن ماه، اجرای طرح در آن ها را هم انجام دهیم.عالوه 
ب��ر این ش رکت ها، تعدادی از ش��هرداری ها و مهم تر از 
همه اکثریت دانشگاه های زیر نظر وزارت بهداشت یعنی 
دانش��گاه های علوم پزشکی، باوجود افتتاح حساب اصلی 
توسط خزانه داری نزد بانك مرکزی، همچنان دریافتی ها 
و پرداختی های خود را از طریق حس��اب های فرعی نزد 

بانك های تجاری و خصوصی انجام می دهند.
تمکی�ننکردندان�شگاههابهقانونحس�ابواحد ���

خزانه
نکته قابل توجه در تمکین نکر دن دانشگاه ها به قانون این 
اس��ت که این مراکز عالوه بر تجمع نخبگان و مدیریت 
کردن آن ها توس��ط قش��ری که به عنوان نخبه شناخته 
می شوند و توقع بیشتری از آن ها برای اجرای قانون وجود 
دارد، بعضاً خود این مباحث را تدریس می کنند؛ حال آنکه 
خ��ود در خط مقدم عم��ل نکردن ب��ه یافته های علمی 
هستند.در بین چند صد دانش��گاه دولتی، از نظر تعدادی 
اکثریت آنها متعلق به وزارت علوم است. این دانشگاه های 
وزارت علوم عموماً به حس��اب واحد خزانه پیوسته اند. اما 
از نظر بودجه ای، بالغ بر 80 درصد از بودجه دانشگاه های 
دولتی متعلق به دانشگاه های علوم پزشکی است. چراکه 
در این دانشگاه ها به دلیل ارائه خدمات پزشکی و درمانی، 
منابع مالی بسیار بیشتری جریان دارد. اما تاکنون اکثریت 
این دانش��گاه های علوم پزشکی حاضر به اجرای حساب 
واحد خزانه نش��ده اند. لذا باتوجه ب��ه بودجه بیش از 125 
هزار میلیارد تومانی دانش��گاه های علوم پزشکی، باید هر 
چه س��ریع تر برای ایجاد ش��فافیت در عملک��رد مالی به 
حساب واحد خزانه متصل شوند.همچنین ضروری است 
که تمامی دستگاه ها قانون حساب واحد خزانه را به دلیل 
اینکه منافع بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت 
و از حیف ومیل های زیادی از منابع جلوگیری خواهد کرد؛ 
به درس��تی اجرا کنند در غیر این صورت مجلس، دیوان 
محاس��بات و سازمان بازرس��ی کل کشور باید به مسئله 
ورود کرده و با دس��تگاه و مس��ئولی که از اجرای قانون 

سرباز میزند مطابق قانون و با جدیت برخورد کنند.

رئیس کانون صرافان با بی��ان اینکه دالالن نرخ های 
غیرمنطقی را به عن��وان پیش بینی قیمت دالر مطرح 
می کنند، گفت: علت اصلی نوسانات اخیر ارز به مشکل 
تأخیر در پرداخت مبلغ حواله های نیمایی است.به گزارش 
خبرن��گار اقتصادی مهر، همزمان با ایجاد هیجانات در 
بازار ارز، برخی از دالالن با ارائه اطالعات نادرس��ت به 
افراد ناآگاه اقدام به ایجاد هراس درباره نرخ های نجومی 
ارز کرده ان��د. التهابات ارزی در س��ال های اخیر اثبات 
کرده اس��ت که در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل روانی 
مختلفی همچون انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، 
برجام، مذاکرات هسته ای، تحریم های نمادین آمریکا و 
غیره قرار می گیرد و اصطالحاً دچار نوسانات کاهشی و 
یا افزایشی شده است.به عنوان مثال دو مقطع تاریخی 
»اواخر آذر 1400« و »اواخر مهر 1399« از جمله نقاط 
حساس عبور دالر از قیمت 30 هزارتومان بوده است که 
با بررسی دقیق زوایای هر کدام از این مقاطع حساس، 

می توان فهمید تا چه میزان نرخ دالر شکننده و متأثر از 
عوامل روانی و سیاس��ی کاذب بوده به طوریکه پس از 
گذشت از هر دو بازه زمانی یاد شده، نرخ دالر مجدداٌ به 

زیر کانال 30 هزارتومان نزول پیدا کرده است.
جهشنرخارزامکانپذیرنیست ���

با وجود آنکه رش��د منطقی و جهش آرام قیمت دالر با 
توجه عوامل بنیادی دخلی مثل تورم و نقدینگی موجود 
در کشور در طول زمان منطقی و غیرقابل اجتناب است 
اما در حال حاضر و در صورت ثابت ماندن عوامل مؤثر، 
افزایش جهش��ی نرخ دالر، مش��ابه آنچه در سال های 
گذش��ته رخ داد، غیرممکن به نظر می رسد. موضوعی 
که کارشناس��ان بازار و به خصوص مس��ئوالن کانون 
صرافان نیز بدان معتقدند و نرخ دالر در کانال های فعلی 
را پایدار نمی دانند. به عنوان مثال در روزهای گذشته در 
حد فاصل س��ه روز که قیم��ت دالر فردایی به مرز 37 
هزارتومان رس��ید اما بالفاصله نرخ کاهش شدیدی را 

تجربه کرد و حتی به کانال 34 هزارتومان نیز رس��ید. 
این نوسانات غیر معمول و هیجانی حاکی از روند غیر 
معمول و داللی در بازار دارد که تجربه نشان داده است 
ک��ه احتمال زیادی دارد که به زودی به ضرر خریداران 
تمام ش��ود.از جنبه عوامل بنیادی-اقتصادی داخلی و 
خارجی نیز نرخ ارز در قیمت های کنونی بسیار شکننده 
است؛ چراکه امسال نسبت به سال گذشته شاهد بهبود 
عوامل بنیادی ارزی بوده ایم چرا که امس��ال در زمینه 
عوامل بنیادی خارجی »افزایش فروش نفت« و »رشد 
وصول درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی« به طور 

محسوسی مشهود بوده است.
تأخیردرپرداختمبلغحوالهعلتاصلینوس�انات ���

اخیر
شهاب قربانی رئیس کانون صرافان ایران علت اصلی 
نوس��انات کاذب اخیر ن��رخ ارز را مربوط به اختالالت 
مرتبط با بازار حواله دانس��ت و خاطرنشان کرد: به طور 

معمول یك ماه طول می کشد که مبلغ حواله های نیما 
را به متقاضی ارز تحویل بدهند و همین تأخیر موجب 
ش��ده اس��ت که بازار ملتهب گردد.وی با بیان اینکه تا 
هنگام��ی که زمان ف��روش و تحویل مبل��غ حواله ارز 
فاصله معناداری داشته باشد، بازار آزاد همیشه با مشکل 
نوس��انات کاذب مواجه خواهد بود، خاطرنشان کرد: به 
عنوان مثال، درهم امارات که در س��امانه نیما توس��ط 
صادرکننده به فروش می رسد و قاعدتاً این ارز در همان 
روز باید به صراف و متقاضی ارز تحویل داده ش��ود؛ اما 
متأس��فانه حدود یك ماه طول می کش��د تا این ارز به 
صراف یا متقاضی ارز تحویل داده ش��ود. رئیس کانون 
صراف��ان در ادامه گفت: اما در مقابل، متقاضیان ارز در 
بازار آزاد می توانند به س��رعت و همان روز، ارز خود را از 
بازار تهیه کنند و همین سهولت دسترسی در بازار آزاد 
موجب می ش��ود تا به این بازار فش��ار خرید روزافزونی 

وارد شود.

جهش نرخ ارز امکان پذیر نیست
نرخ دالر فردایی حباب دارد

گلوگاه های فساد باید شناسایی شود
وزیر نیرو ؛

وزیر نیرو ب��ا تاکید بر اینکه فس��اد باید در 
ابتدای امر شناسایی شود، گفت: نباید اجازه 
داد زمینه رشد فساد فراهم شود و در نهایت 
امر ب��ا آن مقابله کرد، در چنین ش��رایطی 
نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. به گزارش 
مهر به نقل از وزارت نیرو، وزیر نیرو در آئین 
تکری��م و معارفه مدیرکل دفتر بازرس��ی و 
مدیریت عملکرد وزارت نیرو ضمن تاکید بر 
ضرورت التزام بر احکام اسالمی در پیشبرد 

امور، اظهار کرد: تش��کیالت حوزه بازرسی 
نباید خلل��ی در امور عادی افراد و همکاران 
ایجاد کند.وی اف��زود: زمانی که در محیط 
کار تخطی پیش می آید، نخستین راهکاری 
که به ذهن مدیران خطور می کند بازرس��ی 
اس��ت، در چنین ش��رایطی افراد در بازرسی 
حضور می یابند و پاسخگو هستند.وزیر نیرو 
با بیان اینکه حوزه و اداره کل بازرسی یك 
مرکز کارشناسی ش��ده است، اظهار داشت: 

ای��ن اداره کل در صورت اس��تدالل افراد و 
کارکنان از آنها حمایت می کند و به عبارت 
دیگر در این حوزه شاهد بی عدالتی نیستیم.
محرابی��ان ادامه داد: بازرس��ی روی افکار و 
بیانات نباید اس��توار باش��د، باید بر اس��اس 
کارشناس��ی دقیق، مطابق قانون و ضوابط 
فنی و اجرایی کش��ور باش��د.وی با تاکید بر 
تقویت نق��ش حمایتگری دفتر بازرس��ی و 
مدیریت عملکرد، تاکید کرد: افراد و کارکنان 

باید آگاه باشند که در صورت رعایت ضوابط 
و مقررات واحد بازرس��ی از افراد و کارکنان 
حمایت خواهد کرد.محرابیان یادآور شد: هر 
دولت��ی چنانچه بر مبنای عدال��ت و قانون 
باشد راه درستی را طی کرده است، تبعیض 
شایس��ته دولت نیس��ت این امر ب��ا عدالت 
و قانون مس��اوی اس��ت.این عض��و کابینه 
دولت، خدمت بیشتر به مردم، کار جهادی، 
تالش برای رفع مش��کالت، در نظر گرفتن 

شرایط معیش��تی و غیره را مهم برشمرد و 
گف��ت: توجه به این امر بای��د معیار ارزیابی 
افراد و کارکنان باش��د.بنابراین گزارش، در 
این مراس��م ضمن تقدی��ر از خدمات مریم 
کارگ��ر نجفی ب��ه عنوان مدیرکل پیش��ین 
دفتر بازرس��ی و نظارت بر عملکرد، محمد 
محمدزاده به عنوان مدیرکل دفتر بازرس��ی 
و نظ��ارت بر عملک��رد وزارت نیرو منصوب 

و معرفی شد.
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شهرستان

نایب قهرمانی تیم برق میامی در 
مسابقات والیبال کارکنان ادارات

 تیم والیبال مدیری��ت توزیع برق میامی، در 
مس��ابقات کارکنان ادارات این شهرستان به 

مقام نایب قهرمانی نائل شد.
 دبیر کمیته ورزش شرکت توزیع برق استان با 
عنوان این مطلب بیان کرد: مسابقات والیبال 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی، به همت اداره 
ورزش و جوانان و با همکاری هیئت والیبال 

شهرستان میامی برگزار شده است.
 محم��د عل��ی محقق گف��ت: ای��ن دوره از 
مس��ابقات که با حضور هشت تیم به اجرا در 
آمد، تیم والیبال پایگاه مقاومت بس��یج فجر 
مدیریت توزیع برق شهرستان میامی به مقام 

دوم دست یافت.
 اسامی بازیکنان: علیرضا اصغریان، امیرحسین 
دیاری، مجتبی ابوالقاس��می، جالل احمدی، 
مرتض��ی احم��دی، محم��د عل��ی ناصری، 
محمدمه��دی رجبعلی��ان، علی مس��عودی، 
عباس ربیعی )سرپرست( و امیرمحمد قربانی 

)مربی(

نصب 70 هزار پالک آبی امالک در 
سطح شهر اراک

رئیس س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز 
ش��هری ش��هرداری اراک از نصب 70 هزار 
پالک آبی امالک در س��طح شهر اراک خبر 
داد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان مطلب 
فوق اظهار داش��ت: با توجه به اینکه داشتن 
پالک ب��رای امالک الزامی اس��ت لذا پروژه 
ممیزی امالک و معابر، ساخت و نصب پالک 
های آبی در سازمان سیما،منظر و فضای سبز 
شهری در راستای ایجاد رضایتمندی و ارائه 
خدم��ات بهینه به ش��هروندان در حال انجام 
است. وی افزود: تدقیق آدرس دهی و آدرس 
یابی، رفع اش��تباهات در تحویل مراس��الت، 
کاهش هزین��ه ها و اتالف وقت، س��هولت 
در کار دس��تگاه های خدمات رسان و کمك 
ب��ه تکمیل پروژه ملی GNAF بخش��ی از 

مزایای این طرح می باشد.
رئیس س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز 
شهری ش��هرداری اراک بیان داشت: اجرای 
بهنگام س��ازي اطالعات امالک، مهمترین 
قسمت این طرح اس��ت که پس از فهرست 
برداری از امالک و معابر بانك اطالعاتی در 
محیط GIS تهیه گردی��ده، کار داده آمایی 
انج��ام و اطالعات تکمیلی برای س��اخت و 

نصب پالک انجام می پذیرد.
احمد حسنی در خاتمه تاکید کرد: تاکنون 70 
هزار پالک آبی امالک در س��طح شهر اراک 
نصب شده، و این پالک ها به صورت محله 
به محله در حال نصب می باش��ند و بزودی 
کلیه امالک شهر اراک دارای پالک آبی می 

گردند.

معارفه در شهرداری هشتگرد
مهندس پیام رئیس��ی به عنوان سرپرس��ت 
حراس��ت ش��هرداری هش��تگرد منصوب و 
معارفه شد  با حضور رازانی مدیر کل حراست 
اس��تانداری البرز ، مهندس یعقوبی ش��هردار 
هش��تگرد و جمع��ی از معاونین و مس��ؤلین 
واحد های شهرداری ، مهندس پیام رئیسی به 
عنوان سرپرست حراست شهرداری هشتگرد 

منصوب و شروع بکار نمود .
 مهندس یعقوبی در جلس��ه معارفه با عرض 
خیر مق��دم ب��ه جناب آق��ای رازان��ی مدیر 
کل حراس��ت اس��تانداری الب��رز  از زحمات 
آقای حس��نعلی وادی زاده در واحد حراس��ت 
شهرداری تقدیر و برای سرپرست جدید این 

حوزه آرزوی توفیق نمود .
 یعقوب��ی گفت : حراس��ت و صیانت از بیت 
الم��ال در ش��هرداری  یک��ی از وظایف مهم 
حراس��ت ها است و امیدوارم سرپرست جدید 
حراست این ش��هرداری برنامه ریزی الزم را 

برای این موضوع در نظر داشته باشد .
یعقوبی با اشاره به حجم فعالیتهای شهرداری 
و حضور بیش از 450 پرس��نل در واحد های 
مختل��ف ، نقش حراس��ت را در راهنمایی و 
تکریم ارباب رجوع و آگاه سازی کارکنان بی 

بدیل دانست .
در ادامه جلسه با اهداء لوحی از زحمات آقای 
وادی زاده تجلیل و حکم انتصاب رئیس��ی به 

وی اهدا گردید.

تقاطع غربی علی آبادکتول دهه فجر 
افتتاح می شود

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
گلستان گفت: تقاطع علی آبادکتول- تبادل 
غربی از پروژه های مهم راهسازی است که 

تالش می کنیم دهه فجر افتتاح شود.
ع��ادل مصدقی اظهار کرد: محور آق قال به 
بندرترکم��ن 34 کیلومتر بوده که تعریض و 
بهس��ازی 17 کیلومتر آن از س��مت آق قال 
ب��ر عهده راهداری و 17 کیلومتر از س��مت 

بندرترکمن بر عهده راه و شهرسازی است.
مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
گلستان افزود: در سال گذشته چهار کیلومتر 
از س��مت آق قال تعریض و آسفالت شده و 

هشت کیلومتر هم زیرسازی شده است.
وی بی��ان ک��رد: براس��اس پیگیری ه��ای 
نماین��دگان مجل��س 50 میلی��ارد تومان به 
ص��ورت مرحل��ه ای از محل مناب��ع ملی به 
پروژه تزریق ش��د و 9 کیلومتر باقیمانده آن 

را هم به مناقصه گذاشته ایم.
مصدق��ی ادام��ه داد: کل پ��روژه در برنامه 
اجرایی قرار گرفته و اگر شرایط جوی خوب 
باشد تا پایان سال این مسیر به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
گلس��تان عنوان کرد: یك پ��ل راه آهن در 
این محور قرار داشته که مکاتبات الزم برای 
نحوه س��اخت آن انجام شده تا مشاور اخذ و 

برای آن برآورد ریالی انجام شود.
وی گف��ت: پروژه مهم دیگ��ر که مربوط به 
حوزه ساخت راه ها بوده و به راهداری واگذار 
ش��ده، پروژه تقاطع عل��ی آبادکتول- تبادل 

غربی بوده که نیمه تمام است.
مصدقی اضافه ک��رد: اعتبار فعلی پروژه 30 
میلی��ارد تومان بوده و همچنین هم از محل 
اعتبارات سفر رئیس جمهور و هم از سازمان 
راه��داری به آن منابع تزریق خواهد ش��د و 
ت��الش می کنیم این پ��روژه را در دهه فجر 

افتتاح کنیم.

واگذاری 546 انشعاب رایگان گاز به 
مددجویان کردستانی

شرکت گاز کردس��تان امسال 546 انشعاب 
رایگان به خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد امام)ره(، بهزیس��تی و ایثارگران استان 

واگذار کرد.
غریبه رحیمی/ س��نندج، احم��د فعله گری، 
مدیرعام��ل ش��رکت گاز کردس��تان گفت: 
شرکت گاز کردستان برای زیر پوشش قرار 
دادن این تعداد اشتراک رایگان، در مجموع 
یك میلیارد و 155 میلیون و 68 هزار و 860 

ریال هزینه کرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 369 
خانواده زیر پوش��ش کمیته ام��داد امام)ره(، 
110 خانواده زیرپوش��ش سازمان بهزیستی، 
هش��ت خانواده جانب��از ب��االی 25 درصد، 
9 خان��واده جانباز زیر 25 درص��د، 43 مورد 
خانواده آزادگان، همسران، فرزندان و والدین 
ش��هدا، اس��را و مفقودین و هف��ت خانواده 
رزمن��دگان حداقل با 6 ماه حضور در جبهه، 
شامل طرح اشتراک پذیری رایگان شرکت 

گاز کردستان شدند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان اضافه کرد: 
در قالب ای��ن طرح ب��رای خانواده های زیر 
پوش��ش کمیته امداد امام)ره( 779 میلیون 
و 442 ه��زار و 440 ریال، بهزیس��تی 232 
میلیون و 564 ه��زار و 200 ریال و خانواده 
ایثارگران 143 میلی��ون و 062 هزار و 220 

ریال هزینه شد.
فعله گ��ری یادآور ش��د: بر اس��اس بند )د( 
م��اده 39 قان��ون بودجه س��ال 1392، افراد 
زیر پوشش س��ازمان ها و نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان 
بهزیس��تی و خان��واده ایثارگ��ران )جانبازان 
باالی 25 درصد و خانواده شهدا( با ظرفیت 
مصرفی 6 مترمکعبی می توانند از اش��تراک 

رایگان شرکت گاز بهره مند شوند.

 وصول حدود 9 هزار میلیارد ریال 
مالیات در کردستان

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان گفت: 
افزون بر هش��ت ه��زار و 942 میلیارد ریال 
مالیات از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 

در استان وصول شد.
گالله حس��ینی/ سنندج، مصطفی فعله گری 
اظهار کرد: وصول این میزان مالیات مربوط 
به همه منابع مالیات های مستقیم و مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت که نس��بت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل بیش از 23 درصد رشد 

داشته است.
وی با اش��اره به اینکه امسال به دلیل شفاف 
بودن اطالعات ورودی کارتخوان ها، ش��اهد 
افزایش مالیات بخش مشاغل هستیم، افزود: 
در این مدت میزان وصولی مالیات مش��اغل 
ب��ه میزان یك هزار و 458 میلیارد ریال بود 
که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 
حدود 97 درصد رشد داشته و در مجموع این 
مبلغ به اندازه 16 درصد کل مالیات وصولی 

استان است.

اخبار

به مناسبت 13 آبان ویژه برنامه بزرگداشت 
ش��هدای دان��ش آم��وز و ش��هدای ترور 
شاهچراغ ،زنگ استکبار ستیزی در مدارس 
سراسر کش��ور با حضور مسئولین به صدا 
درآمد. به مناس��بت 13 آب��ان ویژه برنامه 
بزرگداشت ش��هدای دانش آموز و شهدای 
ترور ش��اهچراغ ،زنگ استکبار ستیزی در 
مدارس سراس��ر کشور  با حضور مسئولین 
به صدا درآمد. به گ��زارش روابط عمومی 

اداره کل امور مالیاتی اس��تان  حسین پور 
سرپرس��ت اداره کل امور مالیاتی اس��تان 
س��منان  ضمن گرامیداشت یاد ونام همه 
شهدا گفت: 13آبان روز نبرد دانش آموزان 
با استکبار است وتس��لیم نشدن در مقابل 
مستکبران از مهمترین اصول اساسی نظام 
مقدس جمهوری اس��المی است و در این 
راس��تا نظام تعلیم و تربیت، دانش آموزان 
را با این فرهنگ متعالی آشنا می کند. وی 

افزود دشمن سنگرهای علم آموزی را هدف 
قرار داده و ما عهد می بندیم که در مس��یر 
علم و پژوهش، دش��من را روسیاه و ناامید 
کنیم و در این مس��یر با فعالیت منس��جم 
به دغدغه های فرهنگی رهبرمان پاس��خ 
دهیم. سرپرس��ت اداره کل ام��ور مالیات 
اس��تان س��منان تصری��ح ک��رد : از اوایل 
پیروزی انقالب اس��المی ایران دشمن با 
سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان سعی 

در انحراف تفکرات آنها و خارج کردن  آنها 
از مس��یر انقالب دارد و امروزه ش��اهد این 
موضوع هستیم و کشورهای استکباری به 
صورت مس��تقیم دانش آموزان و نوجوانان 
ما را هدف قرار داده اند وما باید حواس��مان 
جمع ای��ن موضوع باش��د چراک��ه دانش 
آموزان نقش مس��تقیم و حیاتی در ساخت 
آینده کش��ور دارند و آینده در دس��تان آنها 
است. در این مراسم که با اهدا گل و بسته 

فرهنگی متناسب بافرهنگ سازی مالیاتی 
از س��وی این اداره کل همراه بود ، حسین 
پور فرهنگ س��ازی مالیاتی در کودکان و 
نوجوانان و همچنین آشنایی آنان با مفهوم 
و اثرات پرداخت مالیات را یکی از مهمترین 
دغدغه های این اداره کل برشمرد و اظهار 
امیدواری کرد : امیدواریم بتوانیم کودکان و 
نوجوانان عزیز را با فرهنگ مالیات و محل 

مصرف مالیات آشنا نماییم .

دانش آموزان نقش مستقیم و حیاتی در ساخت آینده کشور دارند

بررسی ظرفیت های افزایش بازدهی چاه های میادین غرب کارون
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، ، در 
س��ومین روز کنفرانس ملی افزایش بهره دهی چاه های 
نفت و گاز، مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل ش��رکت 
نف��ت و گاز اروندان در ارائه ای ظرفیت ها و روش های 
افزایش بازدهی چاه های میادین غرب کارون را تشریح 

کرد.
مهندس عذاری اهوازی در ابتدای س��خنان خود ضمن 
تش��کر از ابتکار دکتر خجس��ته مهر مدیرعامل و دکتر 
زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران 
و دانش��گاه صنعتی ش��ریف در برگزاری این کنفرانس، 
اظهار داشت: برگزاری تخصصی چنین کنفرانس هایی 
بعنوان یك خال در صنعت نفت وجود داشت و با توجه به 
اینک��ه در حال حاضر افزایش تولید از چاه های کم بهره 
یکی از دغدغه های اصلی ش��رکت های نفتی محسوب 
می ش��ود، برگزاری چنین برنامه هایی امید است مقدمه 
همگرایی مراکز دانش بنیان و وحدت رویه صنعت نفت 

در پیشبرد بیش از پیش در این مسئله باشد.
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: از اه��داف چنین کنفرانس 
هایی آشنایی شرکت های نفتی با ظرفیت های شرکت 
های دانش بنی��ان و برقراری تعامل و همکاری بیش از 
پیش هر دو طرف با یکدیگر جهت مرتفع س��ازی و حل 

مشکالت پیش رو است.
ع��ذاری اهوازی با بی��ان این نکته که ش��رکت نفت و 
گاز ارون��دان به عنوان دومین ش��رکت تولید کننده نفت 
در کش��ور در مسیر دانش بنیان ش��دن قرار دارد، افزود: 
این ش��رکت به دلیل مس��ئولیت بهره برداری از میادین 
مش��ترک با کش��ور عراق دارای مسئولیت استراتژیك و 

مهمی برای کشور است و چشم انداز تولیدی حدود 900 
هزار بشکه در روز تا سال 1404 را داراست.

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز ارون��دان در ادامه به اهم 
اقدامات انجام ش��ده نگهداش��ت و افزای��ش توان تولید 
میادین غرب کارون طی یکس��ال گذش��ته اشاره داشت 
و در ای��ن خصوص اظهار کرد: در میدان آزادگان جنوبی 
با تعمیر، رفع موانع و احیای 10 حلقه چاه بس��ته و انجام 
عملیات درون چاهی توس��ط لوله مغزی س��یار و دیگر 
اقدامات توانس��تیم 18 درصد افزایش تولید داشته باشیم 

که کامال بی سابقه بوده است.
وی در خصوص میدان آزادگان شمالی نیز افزود با اقدام 
جهت تعمیر و احیاء 8 حلقه چاه بس��ته در این میدان نیز 

طی یکسال گذشته شاهد افزایش تولید بودیم و با تالش 
واحد پژوهش و توس��عه این ش��رکت نی��ز پکیج تصفیه 
پس��اب را در این میدان راه اندازی و از همان آب تصفیه 

شده جهت آبیاری و توسعه فضای سبز استفاده کردیم.
مهندس عذاری اهوازی در خصوص میدان دارخوین نیز 
اف��زود: نفت این میدان از نوع س��بك و از لحاظ کیفیت 
بس��یار با ارزش بوده و در خصوص اقدامات نگهداشت و 
افزای��ش تولید، اتمام مطالعات و برنامه ریزی و ش��روع 
انجام عملیات ترمیمی بر روی 2 حلقه چاه و بکارگیری 
لوله های مغزی سیار، تزریق حالل و انجام اسیدکاری، 
آغ��از فعالیت اجرایی حفاری و تعمی��ر 3 حلقه چاه نفت 
و 1 حلقه چاه دفع پس��اب، آغاز عملی��ات اجرایی پروژه 

احداث خطوط لوله جریانی و تاسیسات سطح االرضی 5 
حلقه چاه و تعمیرات اساسی در کمپرسورهای ردیف های 

تزریق گاز در این میدان صورت گرفته است.
وی در خصوص پروژه های پژوهش��ی شرکت اروندان 
اف��زود: تفاهم نامه ه��ای زیادی را با دانش��گاه تهران، 
دانش��گاه صنعت نفت، دانش��گاه چمران و ارتباط بسیار 
نزدی��ك و کاملی ب��ا پارک های علم و فن��اوری چه در 
س��طح وزارت نفت و چه در س��طح اس��تانی داریم و از 
همکاری با دیگر مراکز پژوهش��ی اس��تقبال کرده و در 
تالشیم از تمامی ظرفیت های شرکت های دانش بنیان 

استفاده کنیم.
در حاشیه این کنفرانس مهندس عذاری اهوازی با اشاره 
ب��ه راه ان��دازی مرکز مدرن و علمی ازدیاد برداش��ت در 
پایتخت نفت ایران، اهواز در آینده نزدیك بیان داش��ت: 
این مرکز حلقه اتصال مراکز دانش بنیان با صنعت نفت 
و گام��ی کلیدی در ایجاد همگرای��ی در مراکز علمی و 
دانش بنیان کش��ور خواهد ش��د و امید اس��ت به عنوان 
ابزاری جهت تبدیل دانش و تجربیات کس��ب ش��ده به 
فناوری و اس��تفاده صنعتي از توان علمي موجود، کسب 
دانش فني تولید صنعتی محصوالت و روش های مدرن 
و انتقال دانش فنی به میادین نفتی جهت افزایش ضریب 

برداشت از مخازن ایفای نقش کند.
این کنفرانس س��ه روزه که با هدف بررس��ی چالش ها، 
راهکاره��ا و فن��اوری های نوین چاه محور در راس��تای 
اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان در مرکز 
همایش های کوش��ك برگزار شده بود امروز به کار خود 

پایان داد.

توسط مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان صورت پذیرفت؛

بیش از 4000 خودروی عمومی در استان اردبیل دو گانه سوز شد
مدیر منطقه اردبیل خبر داد: 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطق��ه اردبیل ضمن اعالم خبر فوق افزود: 
از زمان آغاز اجرای طرح رایگان دو گانه سوز 
ک��ردن خودروهای عمومی تاکنون، بیش از 
4000 خودرو در س��طح منطقه دو گانه سوز 

شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
ف��رآورده های نفت��ی منطقه اردبیل، س��ید 
حجت مدنی مدیر منطقه در این باره گفت: 

تاکنون چهار هزار و 425 دستگاه خودرو در 
سامانه GCR.niopdc.ir برای تبدیل به 
دو گانه س��وز در سطح منطقه ثبت نام کرده 
اند ک��ه از این تعداد 4114 خ��ودرو دو گانه 
سوز شدند و 311 دستگاه خودروی دیگر در 

صف تبدیل هستند.
 وی ب��ا اش��اره به آغاز دو گانه س��وز کردن 
خودروهای مس��افر بر اینترنتی افزود: طرح 
تبدیل خودروهای مس��افر بر شخصی به دو 

گانه س��وز با اولویت ماشین های پر مصرف 
و اعطای یارانه از ماه های قبل ش��روع شده 
اس��ت و بر اس��اس آن ح��دود 75 درصد از 
هزینه تبدیل به صورت یارانه دولتی پرداخت 

می شود. 
 مدیر منطقه اردبیل خاطر نشان کرد: دوگانه 
س��وز کردن خودرو یکی از راه های موثر در 
کاه��ش مصرف س��وخت و کاهش آلودگی 
محسوب ش��ده و همچنین سوخت سی ان 

جی به عنوان سوخت سبز و دوستدار محیط 
زیست ش��ناخته ش��ده و یکی از سالم ترین 

سوخت های رایج در تمام جهان می باشد.
 مدن��ی ادامه داد: برای خودروهای ش��امل 
طرح، پیامك واجد ش��رایط بودن استفاده از 
این طرح ارسال می شود و مالکان خودروها 
می توانند با مراجعه به س��ایت اش��اره شده، 
نس��بت به ثبت نام و نوبت گیری در کارگاه 

های مجاز تبدیل اقدام کنند.

به گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
)اصفهان(؛ مهدی س��ینایی  شهرس��ازی 
رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب س��رمایه 
و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه بودجه این 
اداره کل از مناب��ع مل��ی و اس��تانی تامین 
می ش��ود، اظهار داش��ت: اعتبارات استانی 
از طریق اداره کل راه و شهرس��ازی استان 
اصفهان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان مبادله موافقتنامه می شود.     
وی در خصوصروند اعتبارات اس��تانی این 
اداره کل در س��ال 1401 با اشاره به رشد 
103 درصدی اذعان داشت: این اعتبارات 
در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود  
187 درصد رشد داشته است و خوشبختانه 
تخصی��ص اعتبار نیز در این بخش رش��د 
قاب��ل مالحظ��ه ای داش��ت و از بیش از 
189 میلیارد ریال به بیش از 457 میلیارد 
ریال رس��ید که حدود 142 درصد رشد را 
نشان می دهد.   رئیس اداره برنامه، بودجه، 
جذب س��رمایه و تجهیز منابع اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با اشاره به 
اینکه اعتبارات ملی این اداره کل از طریق 

وزارت راه و شهرسازی با سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور مبادله موافقتنامه و 
به اس��تان ابالغ می ش��ود گفت: با توجه 
ب��ه اینکه از ش��روع س��ال مال��ی 1401 
مدت کمی س��پری شده لذا هنوز اعتبار و 
تخصیص استانی و ملی به صورت کامل 
ابالغ نشده است اما اعتبارات ملی در سال 
1400 نسبت به س��ال 1399 بیش از 55 

درصد افزایش داشته است.  
وی ب��ا بی��ان اینکه در س��نوات گذش��ته 
بودجه اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
اصفهان کامال متاثر از شرایط کشور تغییر 
کرده اس��ت عن��وان کرد: از س��ال 1394 
اعتبارات عمرانی روندی نزولی داش��ته اما 

خوشبختانه از سال 1398 این روند تغییر و 
رو به افزایش بوده است.    

س��ینایی در خص��وص توزی��ع اعتب��ار و 
تخصیص در بخش های مختلف در سال 
1400 اذعان داش��ت: در اعتبارات استانی، 
بخش سه درصد نفت و گاز حدود 33.44 
درصد تخصی��ص دارد عل��ی رغم اینکه 
این بخش در س��نوات گذش��ته بیشترین 

تخصیص را داشته است.  
وی با بی��ان اینک��ه اعتبارات اس��تانی و 
اعتبارت ترمیمی نماین��دگان مجلس هر 
کدام بیشتر از 70 درصد تخصیص داشته اند 
گفت: در مجموع اعتبارات استانی در سال 
1399 از مبل��غ 273 میلیارد ریال به 785 

میلیارد ریال در س��ال 1400 افزایش قابل 
توجهی داشته اس��ت.  رئیس اداره برنامه، 
بودج��ه، جذب س��رمایه و تجهی��ز منابع 
اداره کل راه و شهرس��ازی استان اصفهان 
عن��وان کرد: در بخ��ش اعتبارات ملی نیز 
ساخت و توس��عه راهها بیش از یکهزار و 
271 میلی��ارد ریال اعتبار و افزون بر 805  
میلیارد ریال تخصیص، سازمان راهداری 
و حمل و نقل ج��اده ای در مجموع بیش 
از 695 میلی��ارد ریال اعتبار و بالغ بر 115 
میلیارد ریال تخصیص و توس��عه راه های 
کویری بی��ش از 200 میلیارد ریال اعتبار 
و 35 میلی��ارد ریال تخصی��ص را به خود 

اختصاص داده اند.  

رشد 103 درصدی اعتبارات استانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
رئیس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد؛  

نصب 70 هزار پالک آبی امالک در سطح شهر اراک
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

رئیس س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز 
ش��هری ش��هرداری اراک از نصب 70 هزار 
پالک آبی امالک در س��طح شهر اراک خبر 
داد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، احمد حسنی با بیان مطلب 
فوق اظهار داش��ت: با توجه به اینکه داشتن 

پالک ب��رای امالک الزامی اس��ت لذا پروژه 
ممیزی امالک و معابر، ساخت و نصب پالک 
های آبی در س��ازمان س��یما،منظر و فضای 
س��بز شهری در راس��تای ایجاد رضایتمندی 
و ارائه خدمات بهینه به ش��هروندان در حال 
انجام اس��ت. وی افزود: تدقیق آدرس دهی 

و آدرس یاب��ی، رف��ع اش��تباهات در تحویل 
مراس��الت، کاهش هزینه ها و اتالف وقت، 
سهولت در کار دس��تگاه های خدمات رسان 
 GNAF و کمك ب��ه تکمیل پ��روژه ملی
بخش��ی از مزایای این طرح می باشد. رئیس 
س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز شهری 

ش��هرداری اراک بیان داشت: اجرای بهنگام 
س��ازي اطالعات امالک، مهمترین قسمت 
این طرح اس��ت که پس از فهرست برداری 
از ام��الک و معابر بانك اطالعاتی در محیط 
GIS تهیه گردی��ده، کار داده آمایی انجام و 
اطالعات تکمیلی برای ساخت و نصب پالک 

انجام می پذیرد. احمد حسنی در خاتمه تاکید 
کرد: تاکنون 70 ه��زار پالک آبی امالک در 
سطح شهر اراک نصب شده، و این پالک ها 
ب��ه صورت محله به محله در حال نصب می 
باشند و بزودی کلیه امالک شهر اراک دارای 

پالک آبی می گردند.

تعامل نیروی انتظامی با منابع طبیعی نقش مهمی در حفاظت از عرصه های ملی دارد
به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر 
تفاهم نام��ه ای در خصوص تعامل و همکاری درخصوص پیش��برد اهداف 
س��ازمانی و اعالم جرائم مرتبط باعرصه های مناب��ع طبیعی و همکاری در 
اجرای احکام قضائی و اجرای گش��ت مش��ترک بین عوامل نیروی انتظامی 
پاس��گاه فوالد محله و یگان حفاظت منابع طبیعی درخصوص قاچاق چوب 
محصوالت فرعی ، زمین خواری ،تخریب و تصرف در اراضی ملی در سطح 
حوزه استحفاظی شهرستان مهدیشهر فی مابین یگان حفاظت شهرستان و 
پاسگاه انتظامی فوالد به امضا رسید .  سروان سید رضا قادری فرمانده انتظامی 
پاس��گاه فوالد محله در حاشیه این تفاهنامه گفت: تعامل نیروی انتظامی با 
منابع طبیعی نقش مهمی در حفاظت از عرصه های ملی دارد. سروان قادری 

فرمانده انتظامی پاس��گاه فوالد محله نیز تعامل فی ما بین دو مجموعه اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروی انتظامی را بس��یار خوب توصیف کرد و 
افزود با افزایش روز افزون این تعامالت، شاهد کاهش چشمگیر تصرفات و 
تخریب اراضی ملی در شهرستان مهدیشهر خواهیم بود. حیدر واحدی مطلق 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان مهدیش��هر در حاشیه این 

نشست خواستار همراهی نیروی انتظامی همچون گذشته شد.
حی��در واحدی مطل��ق رئیس اداره مناب��ع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان 
مهدیش��هربا اش��اره به اهمیت صیانت از مواهب خدادادی برای حفظ حیات 
انس��انی و جانوری گفت : امروز مش��ارکت فعال م��ردم مهمترین راه نجات 
منابع طبیعی شهرستان مهدیشهرو مناطق مختلف کشور از تخریب و آسیب 

ها است.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی متعلق به تمام آحاد مردم و متعلق به نسلهای 
آینده اس��ت، بایستی از آن برخوردار باش��ند، گفت: از این ثروت خدادادی به 
درس��تی حفاظت و بهره برداری کرده تا نسل های بعدی هم از این شرایط 

درآینده استفاده کنند. 
ایش��ان با تأکید بر اینکه همکاری و تعامل نیروهای انتظامی با منابع طبیعی 
نقش مهمی در حفاظت از عرصه های ملی دارد، گفت: اقدامات و همکاری 
مناس��ب نیروی انتظام��ی در جلوگیری و کاهش جرای��م، تخریب و تصرف 
اراضی ملی بر کسی پوشیده نیست و این تالش و همکاری ها برای حفاظت 

از عرصه های منابع طبیعی باید ادامه داشته باشد.
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23 هکتار از جنگل هیرکانی آزاد شد
رئیس کل دادگستری استان گلستان از کوتاه 
شدن دس��ت زمین خواران گلستانی از حدود 
23 هکتار جنگل هیرکانی در این اس��تان با 
اقدام��ات قضای��ی خبر داد.حیدر آس��یابی  با 
اشاره به اینکه متاسفانه برخی از افراد سودجو 
ب��ا تعرض و تج��اوز به حری��م منابع طبیعی 
که متعلق به همه ملت ش��ریف ماس��ت به 
دنب��ال انتفاع خارج از قان��ون بوده اند، اظهار 
کرد: دس��تگاه قضا در برخورد با متخلفان به 
وی��ژه افرادی که به حق��وق ملی ملت تجاوز 
می کنند قاط��ع خواهد بود.وی با بیان اینکه 
با رای دادگاه های گلس��تان، نزدیك به 23 
هکتار از جنگل های اس��تان امسال به منابع 
طبیعی بازگردانده ش��د، اف��زود: رای خلع ید 
این زمین های جنگل��ی در 71 فقره پرونده 
در دادگاه های اس��تان در کالله، مینودشت، 
گالیکش، آزادش��هر، رامیان، علی آبادکتول، 
گرگان، مراوه تپه و بندرگز صادر شده است. 
رئیس کل دادگستری استان گلستان با تاکید 
بر اینکه کارشناس��ان مناب��ع طبیعی، ارزش 
ای��ن عرصه ها را بی��ش از 52 میلیارد تومان 
برآورد کرده اند، خاطرنش��ان کرد: همچنین 
امس��ال  حدود 320 هکتار از مراتع اس��تان 
به ارزش بی��ش از 18 میلیارد تومان خلع ید 
و به بیت المال بازگردانده شده است.آسیابی 
درباره حدنگاری اراضی ملی نیز تصریح کرد: 
خوش��بختانه با همت ش��بانه روزی دستگاه 
ه��ای متولی به ویژه اداره کل ثبت اس��ناد و 
ام��الک، کار حدنگاری ی��ك میلیون و 291 
ه��زار هکتار  از اراضی مل��ی و منابع طبیعی 
اس��تان سال گذش��ته به پایان رس��ید و این 

اراضی سند دار شد .

شیوع کوتاهی قد و الغری در کودکان 
چهار استان کشور

دبیر علمی هجدهمی��ن همایش اورژانس ها 
و بیماری های ش��ایع طب ک��ودکان، گفت: 
براس��اس مطالعات در استان های سیستان و 
بلوچس��تان، هرمزگان، ای��الم و کهگیلویه و 
بویراحم��د کوتاهی قد، ک��م وزنی و الغری 
ش��یوع باالیی دارد که ناش��ی از سوء تغذیه 
است.محمد تقی حس��ینی طباطبایی  افزود: 
س��وء تغذیه در اس��تان های محروم کش��ور 
نگ��ران کنن��ده اس��ت و چون رش��د مغزی 
ک��ودکان در 6 س��الگی اتفاق م��ی افتد، به 
همی��ن دلیل تغذیه درس��ت و س��الم نقش 
مهمی دارد.این استاد دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ادامه داد: در حال حاضر کمبود 
آهن و ویتامین »آ« در کودکان و زنان باردار 
بسیار ش��ایع است و سوء تغذیه شاخص های 
سالمت را تحت تاثیر قرار می دهد.وی اظهار 
کرد: ش��اخص های س��المت کودکان کشور 
در مقایسه با کش��ورهای منطقه خوب است 
اما در م��ورد تغذیه کودکان دچ��ار چالش و 
نب��ود برنامه ریزی هس��تیم و بای��د فکری 
اساس��ی برای این موضوع شود.طباطبایی با 
اش��اره به اینکه اکنون م��رگ و میر نوزادان 
در کش��ور 9 در هزار موارد تول��د و کودکان 
20 در هزار نفر اس��ت، ادام��ه داد: فوتی های 
ناشی از بیماری های عفونی کاهش یافته اما 
مرگ و میرهای متاثر از بیماری های قلبی و 

تصادفات افزایش یافته است.

خزعلی: آمارها از افزایش طالق 
می گوید

انس��یه خزعلی معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانواده در نشس��ت »پیش��گیری و 
بازتوانی زنان آسیب دیده« اظهار داشت: در 
س��الهای اخیر شاهد گس��ترش آسیب ها به 
خصوص در حوزه زنان و خانواده هس��تیم.
وی ادامه داد: در برنامه شش��م توس��عه بنا 
بوده بس��یاری از این آس��یب ها مثل طالق 
کاهش پیدا کند اما متاس��فانه شاهد افزایش 
آن بودیم و بخش��ی از آس��یب ها مربوط به 
همین از هم پاش��یدگی خانواده می شود و 
خود طالق منجر به بس��یاری از ناهنجاریها 
می گردد. خزعلی تصریح کرد: در دهه های 
گذش��ته اقدامات مناس��بی در حوزه آسیب 
زنان حاش��یه نشین و مش��کالتی که بر اثر 
این آس��یب متوجه جامعه می ش��ود، شکل 
نگرفته است و بس��یاری از اقدامات باید به 
گونه ای طراحی ش��ود که ای��ن موضوع را 
ب��ا واقعیت های موجودش بشناس��یم.معاون 
رییس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده در 
ادامه عنوان کرد: برنامه هفتم با این دیدگاه 
که خانواده، محور قرار بگیرد و هر مس��ئله 
ای که منجر به آس��یب به خانواده می شود 
مورد توجه ق��رار بگیرد و ب��رای آن برنامه 
ریزی ش��ود تا از آس��یب بیش��تر پیشگیری  

شود، باید تدوین گردد.

تکذیب خبر کشف جسد یک شهروند 
ایرانشهری

فرمانده انتظامی ایرانشهر در جنوب سیستان 
و بلوچس��تان خبر کشف جسد یك شهروند 
ایرانشهری پس از ناپدید شدن در اعتراضات 
روز جمع��ه این شهرس��تان را تکذیب کرد.
س��رهنگ کیخ��ا در این باره اظهارداش��ت: 
در پی انتش��ار خب��ری در فض��ای مجازی 
در خصوص ناپدید ش��دن یك ش��هروند در 
اعتراضات روزجمعه مورخه 20 آبان، بررسی 
این موضوع در دس��تور کار قرار گرفت.وی 
ادامه داد: پس از پیگیری های انجام ش��ده 
مش��خص شد این موضوع تاکنون به پلیس 
اعالم نش��ده بنابراین این خبر صحت ندارد.
فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: این خبر تنها 
به منظور تشویش اذهان عمومی توسط افراد 

و شبکه های مغرض منتشر شده است.

دستگیری 70 متهم در طرح ضربتی 
پلیس ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری 
70 متهم و کش��ف 52 پرونده سرقت در 24 
س��اعت گذشته خبرداد.س��رهنگ دوستعلی 
جلیلی��ان با اش��اره به اجرای ط��رح ضربتی 
مقابله و برخورد با جرائم خش��ن با اس��تفاده 
از ظرفیت تیم ه��ای عملیاتی کالنتری ها 
و پلیس ه��ای تخصصی طی 24 س��اعت 
گذشته در شهرس��تان ری و  دستگیری 70 
متهم  اظهار داش��ت : در این طرح 64 سارق 
که 19 تن از آنها س��ارقان جرائم خش��ن و 
به عنف بودند دس��تگیر شدند.وی گفت : با 
اجرای این طرح 45 پرونده سرقت به همراه 
9 دس��تگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه 
کشف گردید.س��رهنگ جلیلیان خاطرنشان 
کرد: در این طرح 6 نفر فروشنده مواد مخدر 
به همراه 220 گرم انواع موادمخدر دستگیر 
و 2 دس��تگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف 
توقی��ف ش��د و همه متهمان پ��س از پایان 
تحقیقات و تش��کیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی شدند.

نام نمایشگاه »شهر آفتاب« تغییر کرد
ش��رکت  اساس��نامه  اص��الح  الیح��ه 
نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران 
در یکصد و پنجمین جلسه شورای اسالمی 
شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.همزمان 
با یکصد و پنجمین جلس��ه شورای اسالمی 
شهر تهران الیحه اصالح اساسنامه شرکت 
نمایش��گاه های بی��ن المللی ش��هر آفتاب 
تهران)س��هامی خاص( مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت و تعدادی از بنده��ای این الیحه به 
تصویب رسید.عالوه بر اصالح اساسنامه این 
نمایشگاه در بندهای مختلف، نام نمایشگاه 
شهر آفتاب با 20 رأی موافق به »نمایشگاه 
بین المللی آفتاب تهران« تغییر کرد.عباس 
تقدس��ی نژاد مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه  
های بین  المللی ش��هر آفتاب در بخش��ی از 
این جلسه با بیان اینکه برخی موضوعات در 
صنعت نمایشگاهی لحاظ نشده است، گفت: 
هیچ س��ایت نمایش��گاهی در کش��ور وجود 
ندارد که بتواند ش��رایط برگزاری نمایشگاه 
های دائمی را داش��ته باش��د. با دیجی کاال، 
موضوعات مرتبط با مصالح ساختمانی و گل 
و گیاه توافقاتی انجام دادیم که دو هزار متر 
مربع در اختیار آنها قرار گیرد و از سطح شهر 
خارج ش��ود.وی افزود: با تعریف ایجاد یك 
شهر نمایشگاهی و ناحیه تجاری در جنوب 
ش��هر تهران، باید مواردی را به نمایش��گاه 

اضافه کنیم تا بتوان برنامه را تصویب کرد.

آخرین آمار مسافران مترو پایتخت 
اعالم شد

سرپرست ش��رکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه با اش��اره به آخرین آمار مسافران مترو 
پایتخت، از افزایش آمارهای تردد مس��افران 
نسبت به سال گذش��ته خبر داد.حامد عباس 
نامی ب��ا بیان اینکه  تعداد مس��افر هفت ماه 
اول س��ال گذش��ته  154 میلیون مسافر بود 
گفت: براس��اس آمارهای تردد، متروی تهران 
امسال 221 میلیون مس��افر داشته که نشان 
از افزایش مس��افر دارد.وی تصریح کرد: خط 
یك شلوغ ترین خط مترو، ایستگاه مترو میدان 
آزادی  پرترددترین و ایس��تگاه ش��هر آفتاب 
خلوت ترین ایستگاه های مترو تهران هستند.

نامی با اشاره به اینکه روزانه تمامی ایستگاه ها 
و خط��وط متروی ته��ران و حومه به صورت 
دقیق رصد می شود، افزود: در حال حاضرتمام 
خطوط متروی پایتخت با افزایش مسافر همراه 
هستند و ایستگاه های تقاطعی مترو که همیشه 
ش��لوغ تر از ایس��تگاه های دیگر بوده با حجم 
بیشتر مسافر در س��اعت پیك روبرو هستند.
وی با اشاره به اینکه سرفاصله حرکت قطارها 
در خط��وط یك، دو و چهار 4 دقیقه و در خط 
س��ه 6 دقیقه، خط پنج 10دقیقه، خط ش��ش 
15 دقیقه  و خط هفت 12 دقیقه است گفت: 
تمامی کارکنان ش��رکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه از ساعت 5:30 صبح کار خود را 
آغاز و براساس آخرین مصوبه ستاد ملی مبارزه 

با کرونا تا ساعت 22 خدمات رسانی می کند.

اخبار

گروهاجتماعی:رئیس ش��ورای اس��المی 
ش��هر تهران با بی��ان اینکه ب��رای رفع 
مشکل آلودگی هوا باید تمام دستگاه های 
مسئول کنار هم باشند، گفت: شهرداری 
ب��ه تنهایی نم��ی توان��د در موضوع رفع 
آلودگ��ی هوا کاری انجام دهد.به گزارش 

»عص��ر ایرانی��ان« ، مه��دی چمران در 
جلسه ش��ورای اسالمی ش��هر تهران در 
خصوص وضعیت س��اختمان های ناایمن 
ش��هر تهران گفت: دیروز تیم کارشناسی 
دقی��ق و حس��اس در مناط��ق مختل��ف 
تشکیل شد تا س��اختمان ها را با اولویت 
بندی بر اساس ارتفاع یا عمر بیشتر مورد 
بررس��ی قرار دهند.وی با بیان اینکه این 
تیم کارشناس��ی اخطار الزم را می دهند 
ت��ا س��اختمان ها به مرحله ایمن س��ازی 

برس��ند، افزود: این تیم ساختمان های تا 
6 طبقه را نیز بررسی خواهند کرد.چمران 
ادامه داد: آنچه تا امروز گفته می ش��د در 
زمین��ه ایمنی آتش نش��انی بود، برخی از 
س��اختمان ها از جهات دیگ��ری ناپایدار 
هس��تند و مقاوم سازی آنها اهمیت دارد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران درباره  
وضعی��ت هوای تهران و هش��دار زرد نیز 
گفت: ابتدای س��ال اع��الم می کنیم که 
باید کاری شود تا در پاییز نگوییم وضعیت 

مناس��ب نیس��ت.چمران با بی��ان اینکه 
بسیاری از دستگاه ها هنوز ماموریت خود 
را انج��ام نداده بودند و برخ��ی دیگر نیز 
اقداماتی را آغاز کرده بودند، اظهارداشت: 
در این میان ش��هرداری نیز در این زمینه 
پاسخگو بود اما تمام دستگاه ها باید کنار 
هم باش��ند و ش��هرداری به تنهایی نمی 
توان��د کاری انجام دهد.رئیس ش��ورای 
اسالمی شهر تهران با بیان اینکه اصالح 
هر ک��دام از منابع آالینده هوا پنج درصد 

تاثیر خواهد داش��ت، افزود: برنامه هایی 
ب��رای موتورخانه ها به عن��وان یك منبع 
آلودگ��ی، پیش بینی ش��ده ب��ود که اجرا 
نش��د.چمران با تاکید بر اینکه الزم است 
وزیر کشور جلس��ه ای دیگر ترتیب دهد 
تا ببینیم کدام دس��تگاه ها وظایف خود را 
انجام نداده اند، گفت: اتوبوس هایی که با 
گازوئیل فعالیت می کنند باید نوسازی و 
یا بازسازی شوند و یا خودروهای فرسوده 

از چرخه خارج شوند.

شهرداری به تنهایی نمی تواند در رفع آلودگی هوا کاری انجام دهد
چمران: 

عالئم و عوارض ابتال به دیابت چیست؟
افزایش 30 درصدی شیوع بیماری دیابت در کشور

گروهاجتماعی:رئیس پژوهش��گاه علوم غدد 
و متابولیسم دانش��گاه علوم پزشکی، دیابت 
را س��ومین علت مرگ به علت بیماری های 
غیرواگیر خواند و درب��اره بیماری و عوارض 
آن توضیحات��ی ارائه کرد. به گزارش »عصر 
ایرانیان« افشین استوار ، با اشاره به شعار روز 
جهانی دیابت مبنی بر » دیابت؛ با آموزش از 
آینده محافظت کنی��م«، درباره انواع دیابت، 
گفت: دیابت مش��تمل بر چند نوع است که 
ش��ایع ترین آنها دیابت نوع ی��ك، نوع دو و 
دیابت بارداری اس��ت. در دیابت نوع یك به 
هر دلیل انسولین از سلول های بتای لوزالمعده 
که انسولین ترشح می کنند تا قند به مصرف 
سلول های بدن برسد، ترشح نمی شود. علت 
این اتفاق هنوز کامال مشخص نیست، اما به 
هر دلیلی از جمله اس��تعداد ژنتیکی یا عامل 
محیطی مانند بیماری ویروسی ممکن است 
دیابت نوع ی��ك به عنوان یك بیماری خود 
ایمنی بروز یابد که در آن س��لول های بتای 
پانکراس تخریب ش��ده و هورمون انسولین 
در بدن تولید نمی ش��ود. به دنبال این اتفاق 
قن��د غذاه��ای مصرفی توس��ط س��لول ها 
مصرف نش��ده و در نتیجه قند خون افزایش 
می یاب��د. بروز دیابت نوع یك در هر س��نی 
محتمل اس��ت ولی اغلب در سنین کودکی 
و نوجوانی افراد دچار این مش��کل می شوند.

او در توضی��ح دیابت نوع دو، بیان کرد: دلیل 
عمده بروز دیابت نوع دو مقاومت نس��بت به 
انسولین ترشح شده توسط پانکراس است که 
انسولین نمی تواند کار خود را به درستی انجام 
ده��د و در نتیجه در ابتدای کار س��لول های 
بت��ای پانکراس ش��روع به ترش��ح بیش��تر 
انس��ولین می کنند و در عی��ن حال مقاومت 
به انس��ولین ه��م افزایش می یاب��د تا جایی 
که دیگر نمی توانند پاس��خگوی نیاز بدن به 
انسولین باشند و در این زمان است که ترشح 
انسولین  نیز کاهش یافته و قندخون افزایش 
می یابد. دیابت نوع دو اغلب در بزرگس��االن 
رخ می دهد و بیش از 90 درصد موارد دیابت 
در دنی��ا مربوط به این نوع از دیابت اس��ت.

او درباره عالئم ابتال ب��ه دیابت، تاکید کرد: 
عالئ��م اولیه دیابت به ش��کل پ��ر ادراری و 
پرنوشی در فرد ظاهر می شود. عدم تشخیص 
و درم��ان دیابت در طوالن��ی مدت تقریبا بر 
همه ارگان های بدن اثرگذار است. مهم ترین 
تاثیر روی قلب است که احتمال سکته قلبی 
و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی را 
افزایش می دهد. نارسایی کلیه، ایجاد مشکل 
در ش��بکیه چشم و اختالل بینایی فرد مبتال 
که حتی در طوالنی مدت می تواند سبب بروز 
کوری شود از عوارض بیماری است. همچنین 
دیابت بر اعصاب محیطی اثر گذاشته و باعث 
درد، مورمور، ِگزِگز و عالئم حسی در دست و 

پا شده و در نهایت می تواند منجر به وضعیتی 
شود که بخصوص انتهای اندام های تحتانی 
ف��رد مبتال، زخم ش��ده و به عل��ت اختالل 
عصبی درد ناش��ی از زخم احس��اس نشده و 
زخم دیر تشخیص داده شود. نارسایی عروق 
ناشی از دیابت هم می تواند عاملی برای عدم 
ترمیم مناس��ب زخم ها شده و منجر به زخم 
پای دیابتی ش��ود که در صورتی که به موقع 
به آن رس��یدگی نشود ممکن است منجر به 
قطع اندام شود.وی افزود: دیابت نهایتا باعث 
افزایش قابل توجه مرگ و میر می ش��ود به 
ش��کلی که نزدیك ب��ه 4 درصد علل مرگ 
ی��ا در واق��ع س��ومین علت م��رگ به علت 
بیماری ه��ای غیرواگی��ر در جه��ان و ایران 
دیابت اس��ت. یعنی بعد از بیماری های قلبی 
و عروقی و س��رطان،  دیاب��ت از بین عوامل 
غیرواگیر، سومین علت مرگ افراد است. این 
آمار مربوط به قبل از ش��یوع کرونا اس��ت و 
قطعا آمار موارد در زمان کرونا متفاوت ش��ده 
اس��ت.وی در ادامه گفتگو با ایسنا افزود: بر 
اساس پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر که در سال های 1395 و 1400 در 
کشور انجام شده است شیوع دیابت در کشور 
از 11 درص��د در س��ال 1395 به 14 درصد 
شیوع در س��ال 1400 رسیده است که یعنی 
ش��یوع دیابت در کش��ور به فاصله پنج سال 
حدود 30 درصد افزایش یافته است و به نظر 
می رسد که این روند افزایشی همچنان ادامه 
دارد.او با اش��اره به اینکه تعریف ها از دیابت 
در آمارگیری متفاوت اس��ت، توضیح داد: ما 
دو تعریف در این پیمایش ملی عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر استفاده کردیم که یك 

تعریف بر اساس قندخون ناشتا است. در این 
تعریف آمار از 11 درصد به 14 درصد رسیده 
اس��ت. در تعریفی که بر اساس هموگلوبین 
A1C داش��تیم هم ش��یوع دیاب��ت حدود 
17.5 درص��د اس��ت. در ش��هرها تقریبا 50 
درصد ش��یوع بیشتر دیابت را شاهد هستیم. 
در واقع در روس��تاها ش��یوع دیابت نزدیك 
11 درص��د و در ش��هرها نزدیك 15 درصد 
است؛ بنابراین به نظر می رسد سبك زندگی 
شهرنشینی که ش��امل مصرف زیاد کالری، 
ش��یوع چاق��ی و کم تحرکی اس��ت یکی از 
عوامل خطر دیابت اس��ت.رئیس پژوهشگاه 
علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران درباره آثار کرونا بر بروز، تش��خیص و 
شناس��ایی موارد دیابت، بی��ان کرد: در زمان 
کرونا هم��ه بخش های مرتب��ط با مدیریت 
دیابت با اختالل نس��بی مواجه بوده اس��ت. 
از یك طرف شناس��ایی بیماری به درس��تی 
ص��ورت نگرفت؛ چراکه نظ��ام غربالگری و 
تش��خیص بیماری با پوش��ش پایین تری به 
کار خود ادامه می داد زیرا هم درگیری کرونا 
وجود داش��ت و هم اینکه کارکنان بهداشتی 
مشغول ارائه خدمات مرتبط با کرونا بودند در 
نتیجه خدمات غربالگری به شدت )حدود 40 
درصد( افت کرد. از سوی دیگر چون تعدادی 
از مراکز درمانی تعطیل شد یا مراجعات مردم 
به دلیل ترس از کرونا کاهش یافت در نتیجه 
کنترل بیماری کاهش یافت و برخی هم که 
نمی توانستند از خانه خارج شوند و دارو تهیه 
کنند در نتیجه در مصرف دارو دچار اختالل 
شدند. او تاکید کرد: موارد ذکر شده در حالی 
رخ داد که عوامل خطر بروز دیابت نظیر خانه 

نش��ینی،  کم تحرکی،  ریزه خ��واری، خوردن 
غذاه��ای چرب و ش��یرین و... در ایام کرونا 
افزایش یاف��ت. با اینکه هن��وز ارزیابی های 
دقیقی از اینکه دقیقا چه میزان شمار بیماران 
در ایران و جهان افزایش یافته، انجام نش��ده 
اس��ت اما می دانیم دوران بعد از کرونا برای 
دیابت دوران خوبی نیس��ت.وی افزود: جنبه 
دیگ��ر دیابت این بود ک��ه افرادی که دیابت 
داشتند و به کرونا مبتال می شدند دچار تشدید 
عالئم می شدند و بیماری  آنها از کنترل خارج 
می ش��د، کس��انی هم که بیماری آنها تحت 
کنترل نبود در ص��ورت ابتال به کرونا مرگ 
و میر بیش��تری داشتند. اساسا دیابت یکی از 
مهم ترین بیماری های زمینه ای است که در 
ص��ورت عدم کنترل موجب افزایش احتمال 
موارد ش��دید، بستری در آی سی یو و مرگ 
می ش��ود. در عین حال مصرف برخی داروها 
مانن��د کورتون ها برای فراین��د درمان کرونا 
اساس��ا کار کنترل قند خون را دشوار می کرد 
که به دنبال این اتفاق احتمال بروز عوارض 
هم وجود داشت.وی با اشاره به اینکه عوارض 
دیابت در بلندمدت بروز می یابد، خاطرنشان 
ک��رد: دیابت یك بیماری مادام العمر اس��ت 
یعنی کس��ی که به دیابت مبتال ش��ود دیگر 
خوب نمی شود ما تنها می توانیم کاری کنیم 
که بیماری اش تحت کنترل قرار گیرد تا دچار 
عوارض نش��ود. بعد از 10 تا 15 سال که فرد 
مبتال به دیابت کنترل نش��ده باشد،  عوارض 
به تدریج خود را نشان می دهند؛ مثال دیابت 
کنترل نش��ده بعد از 15 سال عوارض خود را 
بر شبکیه چشم می گذراد و یا عوارض کلیوی 
در یك سوم بیماران رخ می دهد. در 10 تا 20 

درصد مبتالیان به دیابت نارس��ایی کلیه رخ 
می دهد یا 10درصد بیماران مشکالت بینایی 
پیدا می کنند و یا 50 درصد افراد دچار اختالل 
اعصاب محیطی می ش��وند و این آمار تامل 
برانگیز است. عمده قطع عضو ناشی از دیابت 
هم در پا رخ می دهد اما شدت های متفاوتی 
دارد یعنی ممکن است از یك انگشت تا یك 
بخش کامل از پا قطع شود.او با تاکید بر لزوم 
آموزش بیماران برای مراقبت از خود در برابر 
دیاب��ت و عوارض آن، تاکید کرد: آموزش به 
افراد یکی از موثرترین و هزینه  اثربخش ترین 
اقداماتی اس��ت ک��ه می توان انج��ام داد. در 
وهل��ه اول آم��وزش جامعه مهم اس��ت که 
بدانند همه در معرض خطر ابتال هس��تند و 
راه های شناسایی و جلوگیری از بروز بیماری 
را بشناس��ند. در عین ح��ال دولت باید برای 
پیشگیری از هزینه های دیابت سرمایه گذاری 
کن��د و منابع الزم را برای این کار اختصاص 
دهد تا جلوی هزینه های بیشتر گرفته شود و 
این یك سرمایه گذاری برای سوددهی آینده 
اس��ت. اگر بیمار دیابتی به موقع شناس��ایی 
ش��ود دیگر نیاز نیس��ت با اقدام پ��ر هزینه 
درمان شود.وی درباره پوشش بیمه خدمات 
تش��خیصی و درمانی مرتبط با دیابت، گفت: 
داروهای پایه تحت پوشش بیمه هستند اما 
روز به روز داروهای موثرتر و ترکیبی به بازار 
داروی��ی می آیند که یا بعضا تحت پوش��ش 
بیمه نیستند یا تا بخواهند تحت پوشش آیند، 
زمان می برد. هزینه دارو در س��ال های اخیر 
بس��یار زیاد شده است و بیماران برای تامین 
داروه��ای مورد نیازش��ان با مش��کل مواجه 
هس��تند و در عین حال دسترسی به دارو هم 
نوسان داشته است. در کل پایبندی به درمان 
و کنترل بیماری س��خت تر شده است.استوار 
گف��ت: پایش قندخ��ون نیازمند آزمایش��ات 
مکرر اس��ت و با یك قطره خون بند انگشت 
می توان قندخون را اندازه گیری کرد که این 
موضوع تا مدت ها تحت پوشش بیمه نبود اما 
کم کم بیمه ها قانع ش��ده اند که پوشش این 
هزینه ها می تواند از هزینه های بیشتر درمان 
و عوارض ناشی از بیماری جلوگیری کند.او 
با اش��اره به وجود کلینیك تخصصی دیابت 
تحت نظر پژوهش��گاه، اظهار ک��رد: در این 
مرکز روش های جدید مراقبت دیابت را ارائه 
می کنیم. کار ارزشمندی که این سال ها انجام 
شده اس��ت ارائه خدمات تخصصی مراقبتی 
پای دیابتی اس��ت. این ن��وع خدمت به طور 
تخصصی در بخش پای دیابتی بیمارس��تان 
شریعتی ارائه می شود و تا حد زیادی توانسته 
از قطع اندام جلوگیری کند. این خدمت باید 
در همه کش��ور توس��عه پیدا کرده و در نظام 
مراقبت های اولیه بهداش��تی ادغام ش��ود تا 

عوارض برای این بیماران کاهش یابد.

رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو، در اولی��ن گفت وگوی 
تلویزیونی اش به تش��ریح وضعیت بازار دارویی کشور 
پرداخت.س��یدحیدر محمدی ب��ه کمبود آنتی بیوتیك 
ها در کش��ور اش��اره کرد و گفت: هفته گذشته حجم 
زی��ادی واردات آنتی بیوتیك داش��تیم که همان 50 
ُتن ب��ود و تا آخر هفته جاری نی��ز بیش از 6 میلیون 
بطری آنتی بیوتیك وارد کشور خواهد شد.وی افزود: 
50 ُتن محموله وارداتی ش��امل ی��ك میلیون بطری 
آنت��ی بیوتیك ب��ود که اگر با ش��رایط ُتند مصرف در 

نظ��ر بگیریم، برای دو هفته کاف��ی خواهد بود و اگر 
با محاس��بات خودم��ان در نظر بگیری��م، برای یك 
ماه کافی اس��ت.محمدی با عن��وان این مطلب که 6 
میلی��ون بطری آنت��ی بیوتیك که تا آخ��ر هفته وارد 
کشور می شود، حجم خوبی است، ادامه داد: این مقدار 
واردات در کن��ار تولید داخ��ل می تواند جوابگوی بازار 
داخلی باشد.محمدی با اشاره به کم کاری دو شرکت 
داخلی در تأمین آنتی بیوتیك مورد نیاز کشور، گفت: 
م��اده اولیه موج��ود بود، زمان بین تولی��د و عرضه تا 

حدودی زیاد شد.رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
ما این تضمین را به مردم می دهیم که مشکل کمبود 
آنتی بیوتیك و سُرم در کشور ظرف این هفته و هفته 
آینده حل شود.محمدی به وضعیت سُرم اشاره کرد و 
افزود: میزان تولید س��ُرم در کشور ماهانه حدود 14 تا 
15 میلیون عدد اس��ت که این میزان حدود یك تا دو 
میلیون از نیاز کشور کمتر است. تا اوایل سال گذشته 
میزان نیاز ما به س��رم در م��اه 10.5 میلیون عدد بود 
و الباقی ذخیره می ش��د، اما از تابستان گذشته مجدد 

به مشکل کمبود س��رم برخوردیم و مجبور شدیم به 
واردات س��ُرم روی بیاوریم.وی ب��ا عنوان این مطلب 
که به زودی خط تولید س��ُرم در یکی از شرکت های 
داروسازی کشور با ظرفیت حداقل 3 میلیون عدد سرم 
در م��اه طی یك تا دو ماه آینده راه اندازی می ش��ود، 
گفت: دو ش��رکت داروس��ازی در اهواز و اصفهان از 
س��ال دیگر با خط تولید س��ُرم راه ان��دازی و یکی از 
شرکت های سرم سازی نیز ظرفیت تولید خود را به 2 

برابر افزایش می دهد.

کم کاری 2 شرکت داخلی در تأمین آنتی بیوتیک کشور

مجوز واردات اتوبوس دست دوم خارجی دریافت شد
ش��هردار تهران از دریافت مجوز از شورای عالی امنیت 
مل��ی ب��رای واردات اتوبوس های دس��ت دوم خارجی 
خبر داد.علیرضا زاکانی روز یکش��نبه در حاش��یه یکصد 
و پنجمین جلسه ش��ورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به ض��رورت تحول در حم��ل و نقل افزود: بر اس��اس 
نظرس��نجی از ش��هروندان، بزرگترین مشکل پایتخت، 
مس��اله ترافیك و بعد از آن آلودگی هوا اس��ت و برای 
اینک��ه بتوانیم مش��کالت ح��وزه کالبدی ش��هر را حل 
کنیم، ابرطرح نوس��ازی ش��هر را در دس��تور کار داریم.
وی با اش��اره به ضرورت پیشرفت و آبادانی شهر مبتنی 
بر نیاز ش��هروندان و اهتمام جدی ب��ه موضوع حمل و 

نقل اظهارداشت: اتوبوس��رانی و تاکسیرانی مورد توجه 
ش��هرداری تهران اس��ت و در این راستا، 2 هزار و 235 
دس��تگاه تحویل گرفتیم و امیدواریم جهش حدود هزار 
تایی که داش��تیم، ادامه یابد.زاکانی یادآور شد: بر اساس 
س��ند توسعه، ش��هر تهران به 9 هزار دس��تگاه اتوبوس 
نیاز دارد و اکنون حدود 75 درصد تردد ش��هر با خودرو 
شخصی است که نتیجه ای جز آلودگی هوا و ترافیك در 
پی ندارد و بای��د این درصد را جبران کنیم و 75 درصد 
ت��ردد را به حمل و نقل عمومی س��وق دهیم.ش��هردار 
تهران با اشاره به اس��تفاده از الگوهای متفاوت حمل و 
نقل، افزود: برنامه ریزی برای استفاده از تراموا داریم که 

هم حمل و نقل پاک است و هم با یك پنجم هزینه، دو 
سوم خدمات مترو را ارائه می دهد.وی درباره ورود 630 
دستگاه واگن به تهران گفت: این اقدام نیاز به 15 درصد 
پیش پرداخت به طرف خارجی داش��ت که مقدمات آن 
انجام ش��د و اکنون به پایان کار رس��یده است.زاکانی با 
اشاره به فعالیت قرارگاه مسکن افزود: به دنبال ایجاد و 
ساخت شهرک های الگویی هستیم که مردم بتوانند در 
آنجا به راحتی زندگی کنند.شهردار تهران درباره افزایش 
تع��داد اتوبوس های تهران و ورود اتوبوس های دس��ت 
دوم خارج��ی به پایتخت هم از دریافت مجوز ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی خبر داد و اظهارداش��ت: به طور ویژه 

توس��عه بخش خصوصی را دنب��ال می کنیم و اکنون با 
16 ش��رکت همکاری داریم و درحال مذاکره هستیم تا 
از آنها خرید خدمت انجام دهیم و قول های مس��اعدی 
دریافت کردیم.وی ادامه  داد: تا دو هفته دیگر بس��ته ای 
برای این همکاری آماده خواهد ش��د. در حال حاضر به 
بیش از 3 هزار دس��تگاه اتوبوس رسیده ایم و نوسازی و 
بازس��ازی حدود 800 دستگاه را در دس��تور کار داریم.
زاکانی با بیان اینکه واردات اتوبوس ها از خارج کش��ور 
مد نظر قرار دارد، افزود: ش��رکت های سرمایه گذار باید 
آنها را وارد تهران کنند اما به دنبال این هستیم فراتر از 

اینها به بحث تراموا و مترو هم وارد شویم.



اخبار
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اقتصاد خرد

نوع خودروهای وارداتی به میدان 
داری تولیدکنندگان داخلی می انجامد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: نوع خودروهای وارداتی به 
سمتی است که تولید کنندگان داخلی همچنان 
می توانند با همی��ن خودروهای ناقص میدان 
داری کنند.به گزارش ایسنا،لطف اهلل سیاهکلی 
با اشاره به انتقادهای وارده به آئین نامه نوشته 
ش��ده برای واردات خ��ودرو، بیان ک��رد: بنده 
چندین بار تذکر داده ام که دستورالعمل نوشته 
ش��ده برای واردات خودرو ایرادات اساسی دارد. 
متاسفانه این ایرادات نیز تاکنون برطرف نشده 
است. نوع خودروهای وارداتی به سمتی است 
که تولید کنندگان داخلی همچنان می توانند 
با همین خودروهای ناقص میدان داری کنند. 
ب��ا این آئین نامه اتفاق ویژه ای در بازار خودرو 
رخ نمی دهد.وی در ادامه اظهار کرد: زمانی که 
ما می گوییم واردات خودرو صورت گیرد، انتظار 
داریم در کنارش شاهد ورود پلتفرم ها و فناوری 
ها باش��یم. از سوی دیگر با واردات خودرو باید 
شاهد ایجاد رقابت در بازار و کاهش قیمت ها 
باشیم. اگر دس��تورالعمل واردات خودرو به این 
سمت نرود قطعا اتفاق خاصی در بازار با واردات 
خودرو رخ نم��ی دهد.نماینده مردم  قزوین در 
مجلس، تصریح کرد: شاید با این دستورالعمل 
مقداری بازار متاثر از واردات خودرو شود اما در 
ح��دی که مد نظر قانون گذار ب��وده این رویه 
واردات نم��ی تواند در بازار خودرو تحول ایجاد 
کند. مجلس در این ح��وزه تذکرات خود را به 

دولت داده است.

قیمت گذاری دستوری فروش نهاده های 
دامی را حذف کنید

اتحادی��ه واردکنندگان نهاده ه��ای دام وطیور 
ایران خواس��تار حذف قیمت گذاری دستوری 
نهاده ه��ای دامی با توجه به نوس��ان نرخ ارز 
نیمای��ی برای خرید این اقالم ش��د.به گزارش 
مه��ر، در متن نامه این اتحادیه به س��ید جواد 

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی آمده است:
احترام��اً با عنایت به روند رو به افزایش قیمت 
ارز نیمایی از ابتدای طرح آزادسازی نرخ ارز )از 
حدود کان��ال 25 هزار تومان تا کانال 28 هزار 
تومان روزهای اخیر( و چشم انداز افزایش شیب 
رش��د قیمت ارز نیمایی در کوتاه مدت، مجدداً 
به استحضار می رساند سیاست قیمت گذاری 
دستوری برای فروش نهاده های دامی در داخل 
کش��ور در تعارض با روند افزایش قیمت ارز در 
اقتصاد کش��ور بوده و به زودی موجب کاهش 
واردات نهاده های دامی خواهد شد.در ادامه این 
نامه آمده است: بنابراین با عنایت به آزاد شدن 
قیمت ارز و رش��د ن��رخ ارز نیمایی قطعاً حذف 
قیمت گذاری دستوری برای کاالهای وارداتی 
نیز اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رس��د.
همچنین در این نامه اذعان ش��ده است: لذا از 
جنابعالی درخواست می گردد تدابیر الزم برای 
تداوم واردات نهاده توسط بخش خصوصی را 
از طریق حذف سیاست های مخل فعالیت های 
اقتصادی در دس��تور کار ف��وری مراجع ذیربط 
قرار داده و از بروز تبعات منفی وضعیت موجود 

جلوگیری فرمائید.

حداکثر نیاز مرغ روزانه کشور 6 هزار 
تن است

دبیرانجم��ن تولیدکنندگان جوج��ه یك روزه 
گف��ت: با توجه به رون��د افزایش جوجه ریزی 
پیش بینی می ش��ود که جوجه ریزی آبان به 
125 میلیون قطعه برس��د.به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران،محمدرض��ا صدیق پور دبیرانجمن 
تولیدکنن��دگان جوجه ی��ك روزه اظهار کرد: 
برآوردها حاکی از آن است که تولید جوجه یك 
روزه آبان به 125 میلیون قطعه برسد که برای 
تولید مرغ این میزان جوجه ریزی باید تمهیداتی 
اندیشیده شود.به گفته دبیرانجمن تولیدکنندگان 
جوج��ه ی��ك روزه، با توجه به کاهش س��رانه 
مصرف م��رغ، وزارت جهاد برای جوجه ریزی 
آبان باید تمهیداتی بیندیشد تا موضوع کاهش 
قیم��ت مرغ و جوجه و زی��ان مرغداران تکرار 
نشود.صدیق پور می گوید: با وجود جوجه ریزی 
آب��ان، عرضه روزانه مرغ به 7 هزار و 500 تا 8 
هزار تن می رسد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور 
6 هزار تن اس��ت.دبیر انجم��ن تولیدکنندگان 
جوجه ی��ك روزه نرخ کنونی هر قطعه جوجه 
را 5 هزار تا 14 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
طی روزهای اخیر قیم��ت جوجه یکروزه روند 
نزولی در بازار داشته است.بنابر آمار در مهرماه 
112 میلی��ون قطعه و آبان 125 میلیون قطعه 
جوج��ه ریزی صورت گرفت که اگر تمهیداتی 
برای روند افزایش جوجه ریزی اندیشیده نشود، 
در آینده نزدیك قیمت مرغ گوشتی کاهش می 
یاب��د که این امر منجر به افت جوجه ریزی در 

واحدهای مرغداری می شود.

اخبار

تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، ضمن اش��اره به افزایش قابل 
توج��ه قیمت ها در بازار خ��ودرو تحت تاثیر 
نوسان های افزایش��ی نرخ ارز طی دو هفته 
اخیر، از اس��تمرار رکود حاکم بر بازار و البته 
عقب نشینی فروشندگان خودرو در این بازار 
خبر داد.به گزارش ایسنا،سعید موتمنی اظهار 
کرد: خودرو یك کاالی س��رمایه ای است و 
از همین روی کوچکترین نوس��ان نرخ ارز، 
تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت که علت 
اصلی آن نی��ز محدودیت های ارز مضاف بر 
اختالف قیمت کارخانه و بازار اس��ت. طبق 
روالی که در گذشته نیز شاهد بودیم، فاصله 
قیم��ت محص��والت از کارخانه ت��ا بازار که 
زیاد شد، نوس��ان افزایشی نرخ ارز منجر به 
افزایش قیم��ت خودروها اعم از داخلی های 
پرتیراژ، مونتاژی و وارداتی شد. وی تصریح 
کرد: این افزایش قیمت قابل توجه نیز بوده 
است. به طور مثال پرتیراژهای خودروسازان 
داخلی همچون پژوها و س��مند طی نسبت 
به یکماه گذش��ته، 15 تا 18 میلیون تومان 
گران تر شده اند یا دناپالس اتوماتیك نسبت 
به یکماه گذش��ته، بالغ بر 50 میلیون تومان 
افزایش قیمت داش��ته است. در محصوالت 
سایپا نیز محصوالتی همچون تیبا و کوییك 
پنج تا 10 میلیون تومان هم افزایش قیمت 
را تجربه کرده ان��د. در محصوالت مونتاژی 
نی��ز نظی��ر هایما قری��ب ب��ه 100 میلیون 
افزایش قیمت داشته اس��ت.رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
تصری��ح کرد: در حقیقت بازار خودرو روندی 
صعودی طی کرده است؛ ضمن اینکه یکی از 
مشکالت اساسی این است که اکنون هفت 
ماه از سال گذشته اس��ت، در این مدت چه 
تعداد خودرو فاکتور ش��ده است؟ آمار نشان 
می ده��د که تعداد خودروهای فاکتور ش��ده 
متناس��ب با میزان تقاضا نبوده و نس��بت به 
تقاضای بازار بس��یار کمتر بوده است. همین 
موضوع تاثیرگذار بر روند صعودی قیمت ها 

در بازار خودرو بوده است. 

نایاب شدن بلوک سقفی یونولیت در 
بازار ساخت و ساز

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گفت: قیمت 
هر متر مربع یونولیت 110 هزار تومان بود که 
در 15 روز گذشته به 400 هزار تومان افزایش 
یافته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران،فرشید 
پ��ور حاجت اظه��ار کرد: در 15 روز گذش��ته  
شاهد نایاب شدن بلوک سقفی )یونولیت ( در 
بازار هستیم و همین امر خود در قیمت تمام 
شده ساخت مسکن تاثیر بسیار زیادی دارد.به 
گفته  دبیرانجمن انبوه س��ازان مسکن کشور 
تولید این یونولیت ها و تمامی مواد اولیه این 
محصول در داخل کش��ور تولید می شود اما 
متاسفانه در حال حاضر شاهد عدم عرضه این 
محصول در بازار هستیم. وی می گوید:قیمت 
هر متر مربع این محص��ول حدود 110 هزار 
تومان اس��ت و در حال حاضر با افزایش 270 
درصدی ای��ن محصول قیم��ت آن به 400 
هزار تومان رس��یده اس��ت.پور حاجت گفت: 
باید وزارت صمت و س��ازمان بازرسی در این 
حوزه ورود پیدا کند تا شاهد کاهش قیمت این 

محصول باشیم.

تبادل فناوری با چین و آلمان
رئیس سازمان صنایع کوچك و شهرک های 
صنعت��ی ای��ران از تبادل فن��اوری با چین و 
آلمان خبر داد و گفت: برای ساخت شهرک 
صنعتی مش��ترک در م��رز نیازمند مجموعه 
اقدام��ات قانون��ی اس��ت، اما با ارمنس��تان، 
ترکی��ه و ع��راق صحبت های��ی در زمین��ه 
ساخت شهرک صنعتی مشترک شده است.
به گزارش ایس��نا،علی رس��ولیان، از فعالیت 
دفات��ر تبادل فناوری در ش��انگهای خبر داد 
و گف��ت: بنگاه ه��ای کوچك و متوس��ط به 
نوعی به بنگاه های چینی متصل می ش��وند، 
اما محدودیت های سفر به دلیل کرونا باعث 
ش��ده این تب��ادل کمتر به ش��کل حضوری 
انجام شود.وی افزود: تبادل فناوری با آلمان 
هم امسال اجرایی شده و در حال حاضر 23 
بنگاه  کوچك و متوسط در آلمان حضور پیدا 
کردند، ب��ا فناوری بنگاه های توس��عه یافته 
آلمان آش��نا شدند و توانستند نمایندگی های 
مختلف این کشور را دریافت کنند و اقداماتی 
نیز برای صادرات داش��ته باشند.رسولیان در 
ادام��ه از حض��ور ایران در اج��الس صنایع 
کوچ��ك کش��ورهای دنیا در لهس��تان که 
ب��ه زودی برگزار می ش��ود خب��ر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با اس��تفاده از این فرصت، 
صنای��ع کوچك از اقدامات دنیا در این حوزه 
بیشتر اس��تفاده کنند و تبادل فناوری با این 
کشورها گس��ترش پیدا کند.رئیس سازمان 
صنایع کوچ��ك و ش��هرک های صنعتی با 
اش��اره به امضای تفاهم نامه با ترکیه، اظهار 
کرد: به زودی یك تیم اقتصادی عازم ترکیه 
خواهد ش��د. برای ساخت ش��هرک صنعتی 
مش��ترک در مرز نیازمند مجموعه اقدامات 

قانونی است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اس��المی گفت: یکی از عواملی 
که موجب افت کیفیت تولیدات می شود 
اقتصاد بس��ته و انحصاری اس��ت، زیرا 
زمانی که یك تولیدکننده یا ارائه دهنده 
خدم��ت خود را در ب��ازار تنها ببیند هیچ 
نیازی ب��رای ارتقای کیفی��ت نمی بیند.

به گزارش ایرنا، معصومه پاش��ایی بهرام 
اظهار کرد: یکی از عواملی که می تواند 

به بهبود کیفیت کاالهای تولیدی داخلی 
کمك کند درجه بندی اس��تاندارد کیفی 
کاالهاس��ت.عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس افزود: در جلسه اخیر که 
با حضور رییس س��ازمان ملی استاندارد 
برگزار ش��د، این مقام مسوول قول داد 
که کشور را به سمتی ببرد که استاندارد 
کاالها درجه بندی ش��ده و سطح کیفی 
کاالهای تولیدی به طور دقیق مشخص 

ش��ود.وی تصریح کرد: اینکه ما در قبال 
کارهای��ی که می کنی��م و محصوالتی 
که تولید می کنیم احس��اس مس��وولیت 
کنیم و بهتری��ن خروجی را ارائه دهیم، 
یك مقوله فرهنگی است.پاشایی گفت: 
کیفی��ت اساس��ًا یعنی ت��الش کنیم تا 
بتوانیم خروجی بهتری داشته باشیم. این 
فرهنگی اس��ت که باید در فضای تولید 
و محیط کس��ب و کار ما حاکم ش��ود. 

همچنین باید در خدمات پس از فروش 
کاالها ش��اخص کیفیت ارائه خدمات را 
رعایت کنیم.عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ادام��ه داد: وقتی کیفیت 
در تولید کااله��ا و ارائه خدمات رعایت 
شود، کیفیت زندگی در کشور نیز بهبود 
خاطرنش��ان کرد:  می کند.پاش��ایی  پیدا 
یک��ی از عواملی که موجب افت کیفیت 
می شود اقتصاد بسته و انحصاری است؛ 

وقتی برای یك تولیدکننده یا یك ارائه 
دهنده خدمت انحصار ایجاد و بی رقیب 
رها می کنیم همین باعث می ش��ود که 
کیفی��ت پایین بیاید.وی اظهار داش��ت: 
نمونه کام��ل این موض��وع را می توان 
در صنع��ت خودروس��ازی یا بس��یاری 
محص��والت دیگری که س��ال ها بدون 
رقی��ب کاالهای تولیدی خ��ود را روانه 

بازار می کردند، قابل مشاهده است.

اقتصاد بسته و انحصار، عامل افت کیفیت تولیدات داخلی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

خودروهای وارداتی باید استانداردهای 85 گانه را داشته باشند
رئیس سازمان استاندارد:

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که فقط اجازه واردات به خودرویی 
داده می ش��ود که بتواند استانداردهای الزم را اخذ کند.به گزارش صدا و سیما، 
مهدی اسالم پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خودرو کمتر از 10 هزار 
دالر استاندارد 85 گانه را خواهد گذراند یا خیر؟ گفت: اجازه واردات به خودرویی 
داده می شود که بتواند استانداردهای الزم را بگیرد.وی با بیان اینکه تمام تالش 

خودروس��ازان بر این اس��ت که تولیدات داخلی هم اس��تانداردهای 85 گانه را 
بگذرانند، افزود: در تولید خودروی مدرن اقتصادی سعی شده که حرکت تحولی 
در طراحی، س��اخت و صنعتی س��ازی را در دستور کار داشته باشد؛ این خودرو 
با گذراندن الزامات 85 گانه و حتی در نظر گرفتن خیلی از الزامات کارخانه ای 
زمینه جبران عقب ماندگی گذشته را داشته باشد.رئیس سازمان ملی استاندارد 

ایران ادامه داد: نگاه جدید به تولید و نگاه متحوالنه نوآورانه و خالقانه می تواند 
اتفاقات جدیدی را در صنعت خودروسازی رقم بزند، بنابراین تمام تالش بر این 
است که با پافشاری بر الزامات کیفی، کیفیت تولیدات ارتقا یابد.اسالم پناه گفت: 
امیدوارم ورود نخبگان در صنعت خودرو رقم بخورد؛ سازمان ملی استاندارد در 

جهت ارتقا صنعتی و غیرصنعتی کشور مصمم تر از همیشه است.

ترانزیت در کریدور شمال - جنوب در مسیر توسعه
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری مطرح کرد؛

گ�روهاقتصادخرد�امیرمه�دینعمتی:مدیرکل حمل و 
نقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای با بیان اینکه تس��هیل شرایط عبور مرزی ناوگان 
باری ایران از کشورهای آسیای میانه از مسیر دیپلماسی 
مورد پیگیری قرار گرف��ت، گفت: تردد عادی مرزی بین 
ای��ران و ترکمنس��تان پس از 32 ماه وقفه برقرار ش��د.به 
گ��زارش »عصرایرانی��ان«، با ورود یك دس��تگاه ناوگان 
ترکمنستانی در روز چهارشنبه هفته گذشته به پایانه مرزی 
اینچه برون، تردد مرزی بین کشور ایران و ترکمنستان از 
طری��ق این پایانه پس از قریب به 32 ماه وقفه به صورت 
عادی برقرار ش��د. ج��واد هدایتی مدی��رکل حمل و نقل 
بین المل��ل و ترانزیت س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای درباره اینکه آیا این دس��تاورد از نتایج نخس��تین 
اجالس وزرای ایران با نمایندگان ش��ش کش��ور آسیای 
میان��ه درب��اره همکاری های ترانزیتی اس��ت که مهرماه 
امسال در تهران برگزار ش��د، اظهار کرد: تسهیل شرایط 
عبور مرزی از موضوعات جدی ایران در اجالس ترانزیتی 
آس��یای میانه بود که محقق شد.وی توضیح داد: ایران با 
کشورهای حوزه آس��یای میانه در سال های قبل به ویژه 
پس از فروپاشی شوروی سابق، روابط تجاری دو جانبه و 
ترانزیتی خوبی داشت.به گفته هدایتی کشورهای آسیای 
میانه کشورهای محصور در خشکی هستند و برای اینکه 
بتوانن��د به بازارهای جهانی دسترس��ی پیدا کنند، یکی از 
مسیرهای خوب و قابل اعتماد برایشان مسیر ایران است 
تا بتوانند به آب های آزاد خلیج فارس متصل شوند و برای 
صادرات و واردات از این مس��یر استفاده می کردند.وی به 
شرایط چند سال گذشته اش��اره کرد و گفت: رفته رفته با 
مش��کالتی از جمله عوارض متعددی که توسط بعضی از 
کش��ورهای این حوزه اعمال ش��د، مواجه شدیم تا جایی 
که به تدریج دسترس��ی ناوگان ایرانی به منطقه آس��یای 
میانه محدود شد.مدیرکل حمل و نقل بین الملل و ترانزیت 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل ج��اده ای اضافه کرد: با 
اپیدمی کرونا با سیاس��تی که ترکمنس��تان درباره بستن 
مرزهای مشترک داشت عماًل دسترسی ایران به 4 کشور 
ماورای ترکمنس��تان فقط از مسیر این کشور فراهم بود و 

بعد از یك س��ال روش تبادل یدک که عماًل کارآمد هم 
نبود، جایگزین ش��د و فقط این ام��کان را فراهم می کرد 
که جریان حمل و نقل بدون تماس مستقیم بین دیگران 
و اتباع ترکمنس��تانی اتفاق افتد.وی گفت: از ابتدای اکتبر 
2022 با پیگیری های ایران در سطوح مختلف و دیپلماسی 
حمل و نقل تالش ش��د تا با توجه به ش��رایط منطقه ای 
مذاکراتی را با ترکمنس��تان در س��طوح ارشد انجام دهیم 
که به نتیجه رسید؛ بر این اساس دولت ترکمنستان ضمن 
بازگشایی مجدد مرزها نسبت به کاهش عوارض پیمایش 
- پای��ه اقدام کرد که قدم بس��یار خوبی ب��ود تا بتوانیم با 
کاهش هزینه و عوارض مکانیزم خوب ترانزیِت بر اساس 
همکاری ه��ای منطق��ه ای را پایه گ��ذاری کنیم.هدایتی 
بی��ان ک��رد: از طرف دیگر با توجه ب��ه عضویت ایران در 
شانگهای که اکثریت کش��ورهای آسیای میانه عضو آن 
هستند فضایی را ایجاد می کند تا در غالب همکاری های 
منطقه ای به ویژه با کش��ورهای حوزه آس��یای میانه این 
همکاری ها را تقویت کنی��م.وی به جنگ بین اوکراین و 

روس��یه اش��اره کرد و گفت: اتفاقاتی که به عنوان پیامد 
جنگ روس��یه و اوکراین در منطقه در حال رخ دادن است 
و تمایل فدراسیون روسیه برای استفاده از مسیر شمال به 
جنوب برای دسترس��ی به آب های بین المللی باعث شده 
تقاضای مضاعفی برای این مسیر ایجاد شود، مخصوصًا 
اینکه مناطق صنعتی و تولیدی روس��یه در مسیر ایران و 
کش��ورهای آس��یای میانه قرار می گیرد.هدایتی گفت: در 
چند ماه گذش��ته نشس��ت ها و مذاکرات متعددی را برای 
فعال س��ازی کریدور ش��مال - جنوب با کشور فدراسیون 
روس��یه و جمهوری آذربایجان داشتیم که ناظر بر شاخه 
غربی دریای خزر می ش��ود؛ در اجالس ترانزیتی آس��یای 
میانه مس��یر ش��رق دریای خزر را به موازات مسیر غربی 
فع��ال می کنیم؛ چ��ون ظرفیت مرزی بیش��تری داریم و 
ام��کان اتص��ال ریل��ی را در چند نقطه مثل س��رخس و 
اینچه ب��رون همراه با امکان حم��ل و نقل ترکیبی داریم.
مدیرکل حمل و نقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای تاکید کرد: عمده دس��تاوردی که 

برای این اجالس در نظر داریم فعال س��از مس��یر کریدور 
شمال به جنوب اعم از بندرعباس و یا بندر چابهار به سمت 
کشورهای آسیای میانه و نهایتاً روسیه خواهد بود که این 
می تواند زمینه س��از اتصال به کش��ور چین هم باشد و ما 
بتوانیم با امتداد کریدور محور شرق به غرب را هدف قرار 
دهیم و از طریق چین اتصال به کش��ورهای آسیای میانه 
بتوانیم شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب یا چین به اروپا 
را فراه��م کنیم.هدایتی درباره اینکه گام نخس��ت اجرای 
بیانیه اجالس ترانزیتی ایران و 6 کش��ور منطقه چه بود، 
ادامه داد: گام نخست تعریف یکسری نظامات تعرفه ای و 
برداش��تن موانع بود. مهم ترین مسایلی که در حوزه حمل 
و نقل جاده ای گریبان گیر و کند کننده ترانزیت است سه 
محور اصلی یعنی ویزا، مجوزها و نظام تعرفه ای اس��ت. 
اکنون در بخش تعرفه قدم مثبتی برداش��ته شد و کاهش 
قابل مالحظه ای از سوی ترکمنستان داده شد؛ اما باز هم 
به نوعی جا دارد که روی این موضوع کار شود.وی با بیان 
اینکه ایران لغو ویزا بین این کشورها را پیشنهاد داده است 
که رانندگان بتوانند عبور راحتی از مرزها داش��ته باش��ند، 
گفت: یك کمیته راهبری و کاری با مش��ارکت اعضا در 
نظر گرفته شده است تا توافقات کلی را برای اجرا و طرح 
آن در نشست وزرا که فروردین سال آینده است پیگیری 
کند. با توافق بر سر تسهیل شرایط صدور ویزا از سه ماهه 
به یك ساله، موضوع لغو روادید هم می تواند جدی تر شود.

مدیرکل حمل و نقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای اضافه کرد: قرار ش��د مجوزهای 
تردد هم بازنگری ش��ود. با این چشم انداز توسعه ترانزیتی 
این سیستم انقباضی موجود باید مورد بازنگری قرار گیرد 
و کمك ش��ود تا مس��یر ترانزیتی بین ایران و کشورهای 
آس��یای میانه سرعت بیشتر با صرفه اقتصادی حداکثری 
را داشته باشد. مضاف بر اینکه تسهیل شرایط گذر مرزی 
و تشریفات در پایانه های مرزی باید محقق شود. اگر قرار 
باش��د کامیون چندین روز متوقف شود تشریفات عبورش 
در مرزه��ا به راحتی صورت نگیرد مزیت های اقتصادی و 
ترانزیتی این مس��یر زیر سوال خواهد رفت. بر این اساس 

تسهیل شرایط عبور مرزی از موضوعات جدی است.

نای��ب رئی��س اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی 
گفت: وزارت جهادکشاورزی با چین یك قرارداد کلی 
ب��رای صادرات مرکبات منعقد ک��رد اما از آنجایی که 
زیرس��اخت ها برای صادرات فراهم نیس��ت نتوانست 
ت��ا به امروز محموله ای به این کش��ور ص��ادر کند.به 
گزارش ایلنا، چندی پیش وزارت کش��اورزی از انعقاد 
تفاهم نامه های صادرات مرکبات شمال کشور به چین 
خبر داد اما بعد از گذش��ت بیش از یك ماه از برداشت 
مرکبات هنوز گزارش��ی از ص��ادرات مرکبات به چین 
به میان نیامده است. صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی، در پاسخ به این 
پرسش که وزارت کشاورزی از دریافت مجوز صادرات 
مرکبات ش��مال به چین خبر داده اس��ت آیا در عمل 

توانس��ت محموله ای به این کش��ور صادر کند؟ اظهار 
کرد: وزارت جهادکش��اورزی با چین یك قرارداد کلی 
ب��رای صادرات مرکبات منعقد ک��رد اما از آنجایی که 
زیرس��اخت ها برای صادرات فراهم نیست نتوانست تا 
ب��ه امروز محموله ای به این کش��ور صادر کند.وی در 
توضیح فراهم نبودن زیرساخت های صادراتی، تصریح 
کرد: جزییاتی درباره حجم محموله، نحوه بس��ته بندی 
و .... ارائه نش��ده و هنوز اقدامی عملی برای صادرات 
مرکبات به چین انجام نشده است.این فعال اقتصادی 
ادام��ه داد: وزارت جهادکش��اورزی امتیاز خاصی برای 
صادرکنن��دگان در نظ��ر نمی گی��رد و از ط��رف دیگر 
تمایل��ی برای همکاری با آنها از خود نش��ان نمی دهد 
آنها می خواهند خود مس��تقیم اقدام به صادرات کنند 

این در حالیست که این وزارتخانه تجربه و دانش کافی 
در زمینه صادرات ندارد؛ این وزارتخانه یکسری قرارداد 
با کش��ورهایی چون روس��یه و چین منعقد می کند اما 
حتی نمی داند چگونه قرارداد بنویس��د که بتوانند آنها 
را اجرا کنند.نیاوران��ی با بیان اینکه موافقت های اولیه 
برای تهاتر میوه با پاکس��تان انجام شده است، گفت: 
فصل برداشت میوه های پاکس��تانی از اوایل دی آغاز 
می ش��ود از این رو اقدامی در زمینه تهاتر با پاکس��تان 
نیز انجام نشده و ممکن است در ماه های آینده شاهد 
تهاتر میوه با پاکس��تان باش��یم.به گفت��ه نایب رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی؛ قرار بود قراردادی 
برای صادرات کیوی ایران با چین و هندوستان منعقد 
ش��ود که تا امروز نیز اقدامی در این زمینه انجام نشده 

اس��ت؛ همچنان مش��کل ص��ادرات کیوی ای��ران به 
هندوس��تان پابرجاس��ت و کیوی ها در درخت ها مانده 
و ب��ازار و خریداری ندارند. روس ها کی��وی مورد نیاز 
خ��ود را از ایتالیا وارد می کنند ام��ا از ایران کیوی وارد 
نمی کنن��د.وی فقدان کانتینره��ای یخچالی را عامل 
مه��م در کاهش حجم صادرات عن��وان کرد و افزود: 
روس��یه کیفیت محصوالت ایرانی را تایید می کند اما 
از آنجایی که زیرساخت های صادراتی ما فراهم نیست 
آنها نیازهایش��ان را از بازارهای دیگر تامین می کند؛ تا 
به امروز روند صادرات میوه چشمگیر نبوده است میوه 
به عراق و امارات  صادر می شود اما این رقم قابل توجه 
نیست همچنین بازار عراق فصلی است و نمی توان به 

آمار صادراتی به این کشور تکیه کرد.

زیرساخت صادرات مرکبات به چین فراهم نیست
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی:

ارزش سبد صادراتی باید به سرعت افزایش یابد
عضو اتاق بازرگانی ایران:

عضو کمیسیون توس��عه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی 
ایران ضمن اش��اره ب��ه اینکه صادرات کااله��ای باارزش 
افزایش یافته اما س��رعت قابل قبولی ن��دارد، گفت: بعد از 
4 ده��ه هنوز به قدرت صادرات پی نب��رده ایم.به گزارش 
مهر، بررسی آمار تجارت 7 ماهه ایران نشان می دهد که در 
این مدت حجم مبادالت تجاری کش��ور 81 میلیون و 30 
هزار تن کاال به ارزش 60 میلیارد و 133 میلیون دالر بوده 
اس��ت که از این میزان 61 میلیون و 283 هزار تن کاال به 
ارزش 28 میلی��ارد و 406 میلیون دالر صادر و 19 میلیون 
و 747 هزار ت��ن کاال به ارزش 31 میلیارد و 727 میلیون 
دالر وارد کشور شده است.به این ترتیب شاهد هستیم که 
در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، در بخش 
صادرات از نظر وزنی 18.2 درصد کاهش و از نظر ارزش��ی 
5.6 درصد افزایش را داش��ته ایم. همچنین بخش واردات 
نیز از نظر وزنی و ارزش��ی به ترتیب 15.7 درصد کاهش و 

14.4 درصد افزایش داشته است.با توجه به اینکه در بخش 
صادرات وزن کاالها کاه��ش و در مقابل ارزش کاالهای 
افزایش یافته اس��ت به نظر می رسد که کاالهای با ارزش 

افزوده باالتری صادر شده اند.
صادراتکااله�ایباارزشافزایشیافتهاماس�رعت ���

قابلقبولیندارد
در این رابطه جمشید نفر عضو کمیسیون توسعه صادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: آمارها نشان می دهد 
که در 7 ماهه امس��ال ارزش کاالهای صادراتی نسبت به 
وزن کاالها افزایش یافته است که بیانگر صادرات کاالهای 
با ارزش افزوده باالتر اس��ت منتهی س��رعت تغییر فرایند 
صادرات از کاالهای س��اده به کاالهای پیچیده، س��رعت 
مناسبی نیست. این اتفاق باید با سرعت بیشتری بیفتد و باید 
به سطحی برسیم که قیمت کاالهای صادراتی قابل قبول 
باشد.وی افزود: از سویی دیگر با وجود اینکه بخش بزرگی از 

واردات مختص کاالهای اساسی و ساده است و تکنولوژی را 
شامل نمی شود اما میانگین قیمت کاالهای وارداتی چند برابر 
کاالهای صادراتی است که اصاًل وضعیت مناسبی نیست.
نفر تصریح کرد: در واقع در مقابل یك کیلوگرم واردات باید 
4 کیلوگرم صادرات داشته باشیم تا بتوانیم واردات و صادرات 

را باالنس کنیم که اصاًل قابل قبول نیست.
صادرکنندهرابهجایتشویق،تنبیهکردند ���

عضو کمیسیون توس��عه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی 
ای��ران به لزوم حمایت دولت از صادرات کاالهای با ارزش 
افزوده گفت: در همه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای 
توسعه یافته، صادرات مهم ترین رکن اقتصاد است اما ما بعد 
از 4 دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده ایم و کش��ور را 
تبدیل به یك کش��ور صادراتی نکرده ایم.وی ادامه داد: اگر 
صادرات برای مسئوالن کشور مهم بود و اعتقاد داشتند که 
می توان اقتصاد را با صادرات حرکت داد، قطعاً به جای تنبیه، 

صادرکنندگان را تشویق می کردند اما طی سه سال گذشته 
با سیاست های نامتوازنی همچون بازگشت ارز صادراتی که 
ه��ر بار هم تغییرش دادن��د اما باز هم به وضعیت مطلوب 
تبدیل نشد و فقط میزان تنبیه کمتر شد. جمشید نفر اضافه 
کرد: چند نرخی بودن ارز صادرکننده را به معنای واقعی با 
مشکل مواجه می کند چراکه صادرکننده ارز را بر می گرداند 
اما باید با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در سامانه نیما عرضه 

کند.
بایداز»صادرات«حمایتشود ���

عضو کمیسیون توس��عه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی 
ایران تاکید کرد: اگ��ر دولت می خواهد واقعاً صادرات را به 
سمت صادرات کاالهای با ارزش افزوده سوق دهد در گام 
نخس��ت باید از خود »صادرات« حمایت کند؛ یعنی اینکه 
ب��رای صادرات ارزش قائل باش��د و موان��ع را بردارد و بعد 

صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال را حمایت کند.



اخبار

دو  شنبه 23 آبان 1401  19 ربيع الثانی 1444
14 نوامبر  2022   شماره 3697

7
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

بانک و بيمه

بیمه کوثر زنگ بیمه را در استان 
همدان نواخت

زنگ بیمه در اس��تان همدان با حضور جمعی 
از مس��ئوالن کش��وری، نظامی، صنعت بیمه 
و هم��کاری آموزش  و  پرورش اس��تان و بیمه 
کوثر به ص��دا در آمد. به گزارش روابط عمومی 
بیمه کوثر، جشنواره سراسری »زنگ بیمه« در 
کشور با هدف ترویج فرهنگ بیمه و با همکاری 
مس��ئوالن بیمه مرکزی و ش��رکت های بیمه 
برگزار می ش��ود. مدیر سرپرستی بیمه کوثر در 
استان همدان گفت: جشنواره سراسری »زنگ 
بیمه« برای انتقال مفاهیم صنعت بیمه به زبان 
س��اده و با برنامه های مفرح برای دانش آموزان 
اجرا ش��د.محمد جعفری افزایش ضریب نفوذ 
بیمه در کشور را منوط به فرهنگ سازی و نیازمند 
سرمایه گذاری های بلندمدت دانست و افزود: امید 
است با همکاری مسئوالن بیمه مرکزی، وزارت 
آموزش و پروش، س��ندیکای بیمه گران ایران 
و ش��رکت های بیمه، دانش آم��وزان در جایگاه 
سفیران بیمه در بین خانواده و جامعه قرار گیرند.

برگزاری دوره آموزشی حقوق بیمه 
برای قضات استان کرمان

دوره آموزشی حقوق بیمه در تاریخ 19 آبان ماه 
در اس��تان کرمان برگزار گردید. به گزارش ک 
روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دوره 
آموزشی قضایی مشترک بین سندیکای بیمه 
گران ایران، مرکز آموزش قوه قضاییه و صندوق 
تامین خسارت های بدنی با تدریس آقای دکتر 
میر قاس��می مدیرکل حقوق��ی بیمه مرکزی 
ج.ا.ای��ران به صورت حضوری و با مش��ارکت 
ش��ورای هماهنگی ش��رکت های بیمه استان 
کرمان در س��الن اجتماعات شرکت بیمه ایران 
این استان برگزار شد. گفتنی است این دوره با 
محوریت تبیین مبانی و مفاد قوانین بیمه بویژه 
قانون بیمه اجباری ش��خص ثالث و همچنین 
تبادل نظر در خصوص مس��ائل و موضوعات 
فی ما بین صنعت بیمه و قوه قضاییه به صورت 

منظم در 31 استان کشور برگزار می گردد. 

سهم بازار بانک سینا در حوزه ارزی و 
بین الملل افزایش می یابد

 سرپرست بانك سینا در نخستین همایش 
تخصصی و آموزشی ارزی مدیران مناطق 
و روسای ش��عب ارزی، از برنامه این بانك 
برای توس��عه فعالیت های ارزی خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی بانك سینا، غالمرضا 
فتحعل��ی ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت افزایش 
درآمدهای غیرمش��اع در ح��وزه بین الملل، 
گفت: طب��ق برنامه های پیش بینی ش��ده، 
حض��ور بانك در ح��وزه  معام��الت ارزی، 
تس��هیل عملی��ات ارزی و بهب��ود رواب��ط 
تج��اری و توس��عه ش��عب ارزی ب��ه ویژه 
در اس��تان ها پررنگ ت��ر خواهد ش��د. وی 
تصریح کرد: یک��ی از مهمترین برنامه ها و 
رویکردهای بانك س��ینا در سند راهبردی 
کس��ب و کار، بهینه س��ازی عملیات بانکی 
و افزای��ش درآمده��ای کارم��زدی اس��ت 
ک��ه امیدواریم با ایج��اد 12 واحد ارزی در 
ش��ش مدیریت منطقه »غرب« و »شرق« 
ته��ران، »هرم��زگان و بوش��هر«، »البرز، 
زنجان و قزوین«، »جنوب شرق کشور« و 
»مازندران«، شاهد توسعه سهم بازار بانك 
در حوزه ارزی و دستیابی به اهداف مدنظر 
باشیم. فتحعلی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اهمیت مدیریت ریسك در 
بخش ه��ای مختل��ف فعالیت ه��ای ارزی، 
اظهار داشت: افزایش کنترل های داخلی در 
حوزه فعالیت های ارزی بانك سینا با هدف 
مدیری��ت ریس��ك و همچنی��ن بازتعریف 
س��اختار و جایگاه امور بین الملل بر اساس 
برنامه کس��ب و کار راهبردی جدید بانك، 
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. مشاور 
مدیرعامل بانك سینا نیز در این همایش با 
اشاره به اهمیت کسب درآمدهای غیرمشاع 
برای بانك ه��ا به عنوان امری س��ازنده و 
باارزش افزود: ب��رای تحقق اهداف تعیین 
شده در حوزه ارزی و رسیدن به چشم انداز 
ترسیم شده در خصوص س��هم درآمدهای 
کارمزدی، نیازمند تالش، جدیت و مساعی 
همکاران و همچنی��ن همراهی و همیاری 
مدیران مناطق در این خصوص هس��تیم. 
صادق کفش��دار طوس��ی، اف��زود: مدیران 
مناطق به عنوان مدیران اصلی در استان ها 
باید با تالش برای تغییر و پیش��رفت، برای 
تحقق اهداف بان��ك در حوزه فعالیت های 

ارزی حرکت رو به جلو داشته باشند. 

خبر

دکتر مجید قلی پور مدیرعامل بیمه آرمان 
به همراه مجی��د حبیبی معاون فنی بیمه 
های غیر زندگی و هادی رئیس الذاکرین 

معاون ف��روش و بازاریاب��ی در تاریخ 10 
آبان سالجاری از شعبه ارومیه بازدید و از 
نزدیك با یعقوب نقی پوران معاونت شعبه 
و پرس��نل و نمایندگان استان آذربایجان 

غربی دیدار و گفتگو کر دند.
در این دی��دار دکتر قلی پور، در خصوص 
آخرین وضعیت شرکت بیمه آرمان نسبت 
به تغییرات انجام شده و همچنین افزایش 

س��رمایه ش��رکت و پرداخت خس��ارات و 
معوقات و نیز توس��عه طرح های فروش 
ب��رای مدیری��ت و کارکن��ان این ش��عبه 

صحبت کرد.
در ادام��ه مجید حبیبی مع��اون فنی بیمه 
های غیر زندگی بر فروش بیمه های عمر 
و س��رمایه گ��ذاری و همچنین حضور در 
دوره های آموزشی برای ارتقاء سطح فنی 

نمایندگان تأکید کرد.
الذاکری��ن  ریی��س  ه��ادی  همچنی��ن 
سرپرس��ت معاونت فروش و بازاریابی، با 
تاکید بر افزایش سطح تخصص و دانش 
نماین��دگان در زمینه فروش و بازاریابی و 
همینطور ارائه برنامه های خرده فروش��ی 
، به بررسی مشکالت نمایندگان و شبکه 
فروش در استان آذربایجان غربی که جزو 

اولویت های ش��رکت بیمه آرمان اس��ت، 
پرداخت.

مدیرعام��ل بیمه آرمان در پای��ان یادآور 
شد: ما همچنان بر وصول مطالبات تأکید 
وی��ژه ای داریم و امیدواری��م با تجهیز و 
راه اندازی و نیز گسترش شعبه سرپرستی 
آذربایجان غرب��ی، روزهای امیدوار کننده 

ای را پیش رو داشته باشیم.

بازدید مدیرعامل و معاونان بیمه آرمان از شعبه ارومیه

در راستای حمایت از صنایع کوچک

بانك س��په و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچك وابس��ته به وزارت صمت در راستای گسترش 
تعام��الت دوجانبه و حمای��ت از صنایع کوچك تفاهم 
نامه همکاری منعقد کردن��د. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی بانك سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی، مدیر عامل 
بانك س��په در مراس��م انعقاد این تفاهم نامه، اقدامات 
صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچك را 
کلیدی و راهبردی عنوان کرد و ابراز داش��ت: مشاغل 
و صنایع کوچك و خرد عمدتاً با مش��کل تامین مالی 
مواجه هستند و مسئله اصلی آنها در واقع بحث تضمین 
و ضمانت نامه های بانکی است که انعقاد چنین تفاهم 
نامه هایی کمك بزرگی در راس��تای اش��تغال پایدار و 
مرتفع شدن بخشی از مشکالت اقتصادی کشور بشمار 
می رود. دکتر ابراهیمی، بانك س��په را به عنوان یك 
بانك م��ردم دار توصیف کرد و گفت: بانك س��په در 
حال حاضر بیش از 50 میلیون مشتری دارد که قسمت 
اعظم آن را صنایع کوچك تشکیل می دهد، بنا بر این 
گس��ترش مناسبات با صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

کوچك می تواند بسیاری از مشکالت صنایع کوچك را 
تسهیل کند. مدیر عامل بانك سپه با بیان اینکه تاکنون 
همکاری های مناس��بی با صندوق ضمانت س��رمایه 

گذاری صنایع کوچك داش��ته ایم، ابراز امیدواری کرد: 
پس از این نیز با تعمیق مناس��بات و افزایش تعامالت، 
در مس��یر مرتفع ش��دن مش��کالت اقتصادی کشور و 

مردم میهن عزیزمان گام برخواهیم داش��ت. در ادامه، 
محمد حس��ین مقیسه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچك، ضمن 
قدردانی از مدیر عامل و مجموعه مدیران بانك س��په، 
اظهار داش��ت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانك سپه 
و گسترش مناسبات دو جانبه در شرایط موجود کشور 
می تواند باعث توسعه بخش تولید و اشتغال در جامعه 
گردد. مقیسه افزود: هم افزایی صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری کوچك ب��ه عنوان بخش��ی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بانك سپه که دارای امکانات و منابع 
گسترده ای در سراسر کشور است، می تواند در تامین 
مالی پروژه های مش��ترک، اتفاقات سازنده ای را رقم 
بزند و به عنوان الگو و مدلی برای س��ایر دس��تگاه ها 
مطرح شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری کوچك نس��بت ب��ه صنایع، 
انتفاعی نیس��ت، لذا امیدواریم با از استفاده از ظرفیت 
بانك بزرگ سپه بتوانیم برای بخشی از صنایع کوچك 

و صنعتگران کشور مثمر ثمر واقع شویم.

تفاهم نامه همکاری بین بانک سپه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک منعقد شد

بانک پارسیان به عنوان اولین بانک خصوصی به سامانه”چکاد”پیوست    
آیین رونمایی از س��امانه چ��کاد) چك امن 
دیجیتال( بانك پارس��یان ب��ا حضور مدیران 
ارش��د این بان��ك عصر روز ش��نبه 21 آبان 
ماه برگزار ش��د. مهندس پش��م چی معاون 
فناوری ه��ای نوین مال��ی و اطالعاتی بانك 
پارس��یان در این مراس��م، ارائ��ه چك امن 
دیجیتال را یکی از دس��تاوردهای بزرگ در 
حوزه س��رویس و خدمات در ح��وزه بانکی 
کشور دانست و گفت: بانك پارسیان از یك 
ماه قبل آمادگی داشت تا این سرویس را در 
اختیار مش��تریان قرار دهد، اما به دلیل اینکه 

هنوز برخی زیرس��اخت ها در سطح کشور و 
تع��دادی از بانك ها فراهم نب��ود، ارائه آن به 
تعوی��ق افت��اد. وی با توضی��ح مصوبه طرح 
تحول چك در مجلس ش��ورای اسالمی در 
سال 97، افزود: با ابالغ آیین نامه های اجرای 
طرح تحول چك از سوی بانك مرکزی، کار 
پیاده سازی این طرح در بانك پارسیان کلید 
خورد و خوش��بختانه تا به امروز این بانك در 
تمامی مراحل اجرای نوآوری های این طرح 
در سطح بانك های کشور پیشرو بوده است. 
معاون فناوری ه��ای نوین مالی و اطالعاتی 

بانك پارس��یان با اش��اره به اینکه این بانك 
در ارائه خدمات الکترونیك همواره پیش��رو 
و پیش قدم بوده اس��ت گفت: به عنوان نمونه 
خدمات احراز هویت غیرحضوری در دی ماه 
99 برای اولین بار در کش��ور از سوی بانك 
پارس��یان ارائه شد. وی ادامه داد: آخرین قدم 
در اجرای طرح تحول چك سامانه، چکاد بود 
که بانك پارس��یان با ایجاد زیرس��اخت های 
الزم اق��دام به اج��رای آن نم��ود و یکی از 
مهم تری��ن مواردی ک��ه در این حوزه مطرح 
است موضوع امضای دیجیتال است که این 

بانك برای اینک��ه این خدمت را با اطمینان 
خاطر باالتری در اختیار مش��تریان قرار دهد 
هر دو امضا دیجیتال که در سطح نظام بانکی 
به عنوان امضا ” نماد” و امضا” صمت” مطرح 
اس��ت را پیاده س��ازی کرده است. پشمچی 
خاطرنشان کرد: بانك پارسیان آمادگی دارد 
تا به محض برقرار ش��دن زیر س��اخت های 
الزم و آمادگی سایر بانك ها این سرویس را 
به اشخاص حقوقی نیز ارائه دهد. وی یادآور 
ش��د: از امروز خدمات چك امن دیجیتال در 
اینترنت بانك پارسیان راه اندازی شده و آماده 

ارایه خدمات به مش��تریان است و همچنین 
با برنامه ریزی های صورت گرفته تا یك ماه 
آینده این خدمت بر روی درگاه موبایل بانك 
پارسیان هم قرار خواهد گرفت. در ادامه این 
مراس��م مهندس حامد نقش��وان مدیرعامل 
شرکت تأمین خدمات کاربردی کاسپین طی 
توضیحاتی در خصوص راه اندازی این سامانه 
در بانك پارس��یان گفت: چ��ك الکترونیك 
جایگزین چك کاغذی است با این تفاوت که 
عالوه بر کاهش مراجعه به ش��عب به مراتب 

کسب وکارها را تسهیل می بخشد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضيان پرونده های تشکيلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند.
1 -رأی شماره 140160330001004710 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000490 آقای سيد محمدجواد هاشمی فرزند محسن در 130سهم 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 115/30 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 4258 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره 
يک قم س��ند مالکيت مش��اعی صادره در دفتر 204 صفحه 388 خريداری به موجب س��ند رسمی شماره 69226 مورخ 1371/04/04 دفترخانه 15 قم.)م الف 

  )15273
2- رأی ش��ماره 140160330001004711 مربوط به پرونده کالس��ه 1401114430001000491 خانم خديجه جعفری  فرزند حسين در 50 سهم مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 115/30 مترمربع پالک شماره 1فرعی از 4258  اصلی واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند 

مالکيت مشاعی صادره در دفتر 204 صفحه 388 خريداری به موجب سند رسمی شماره 69226 مورخ 1371/04/04 دفترخانه 15 قم.)م الف 15274( 
3- رأی ش��ماره 140160330001006165 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1401114430001000580 آقای جواد زربانو  فرزند محمد در شش��دانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 102 مترمربع پالک شماره 10281 اصلی واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از محمد زربانو 

سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 310 صفحه 189 خريداری به موجب سند رسمی شماره 78066 مورخ 1369/08/18 دفترخانه 3 قم.)م الف 15279( 
4- رأی شماره 140160330001007538 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000633 آقای حسين رنجبر فردوئی فرزند احمد در سه دانگ  مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 75 مترمربع پالک شماره 11134 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی 

مع الواسطه از سيد حسين فاطمی سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 29 صفحه 35.)م الف 15277( 
5- رأی ش��ماره 140160330001007539 مربوط به پرونده کالس��ه 1401114430001000634 خانم فاطمه ش��ب خير فردوئی فرزند تقی در سه دانگ  
مش��اع از شش��دانگ يک باب س��اختمان به مساحت ششدانگ 75 مترمربع پالک شماره 11134 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه 

نامه عادی مع الواسطه از سيد حسين فاطمی سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 29 صفحه 35.)م الف 15278( 
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين 
مش��اعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذينفع اعتراضی داشته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه1 قم تس��ليم و رس��يد آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاريخ انتشار اول:   1401/08/23
تاريخ انتشار دوم :  1401/09/08

مهدی زارع شحنه - رئيس ثبت اسناد منطقه يک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضيان پرونده های تشکيلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 140160330002011174 مربوط به پرونده کالس��ه 1401114430002000662 آقای عبدالحس��ين عبدالحسينی فرزند محمود ششدانگ 
قطعه زمين که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 45/30 مترمربع در قس��متی از پالک شماره فرعی از 2498/6/322 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 

نامه عادی از محمدرضا پور بافرانی صفحه 211 دفتر 318.)م الف 15150( 
2- رأی ش��ماره 140160330002011108 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001476 آقای علی حبيبی فرزند زلفعلی ششدانگ قطعه زمين که 
در آن احداث بنا شده بمساحت 120مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2172اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه 

از محمد فهيمی. ) م الف 15151( 
3� رأی شماره 140160330002010866 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000891 خانم طيبه زنگارکی فراهانی فرزند حيدر  ششدانگ قطعه 
زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 273 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1971 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه 

از حسين و قدسی و فخری شهرت همگی رضويان و اعظم مير شجاعی مقدم وراث سيد محمد رضويان.)م الف 15152( 
4- رأی شماره 140160330002010886 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002001478 خانم سلطنت محرمی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين که 
در آن احداث بنا شده به مساحت 57/70 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1947/154 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری 

مع الواسطه از مهدی محققی صفحه 547 دفتر 233.)م الف 15153( 
5- رأی ش��ماره 140160330002011240 مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه 1401114430002000885 آقای نوروز محرمی فرزند فيروز، چهاردانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 138 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه 

عادی و خريداری مع الواسطه از رجبعلی بهجتی اردکانی صفحه 556 دفتر 42.) م الف 15154( 
6- رأی ش��ماره 140160330002011241 مربوط به پرونده کالس��ه 1401114430002000970 آقای محمد علی محرمی فرزند نوروز  دو دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده بمساحت 138 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از  1862 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه 

عادی و خريداری مع الواسطه از رجبعلی بهجتی اردکانی صفحه 556 دفتر 42.)م الف 15155( 
7- رأی ش��ماره 140160330002002736 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002002710 آقای رضوانعلی مس��يبی فرزند نظر علی   در قسمتی از 
شش��دانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 192/40 مترمربع پالک ش��ماره فرعی از  2531 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و 

خريداری مع الواسطه از سيدکمال وکيلی قاهانی صفحه 335 دفتر 105.) م الف 15275( 
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين 
مش��اعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذينفع اعتراضی داشته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاريخ انتشارنوبت اول:  1401/08/23
تاريخ انتشارنوبت دوم:  1401/09/08

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

حتی منبرهای ما باید گفتگو محور باشد
حجت االسالم سید احمد رهنمایی گفت: ما معترضان را 
بیگانه نمی دانیم بلکه آنها از فرزندان خوب وطن هستند 
ولی دش��من از آنها سو اس��تفاده می کند. رعایت حجاب 
یکی از الزمه های جامعه اسالمی است و این مهم پس از 
پیروزی انقالب اسالمی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. 
چادر حجاب غالب دهه پنجاهی ها و شصتی ها شد و همه 
به این پوش��ش مفتخر بودند. با گذر زمان و گذش��ت 40 
سال از پیروزی انقالب، حجاب و دیگر مباحث فرهنگی 
مورد هجمه های سنگین دشمنان و در نوک پیکان تهاجم 
دشمن قرار گرفت. متأسفانه رو به روز بر تهاجم ها افزوده 
شد و نوجوانان و جوانان ما را تحت تأثیر قرار داد. معنای 
حجاب باید برای قش��ر نوجوان به زبان خودش��ان برای 
آنان تعریف شود، اما متأس��فانه این امر مورد غفلت قرار 
گرفته است و بخش��ی از نوجوانان با زیبایی های حجاب 
و رعایت عفاف به معنای واقعی واقف نیس��تند. بر همین 
اساس و برای واکاوی بیشتر این مسئله با حجت االسالم 
سید احمد رهنمایی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی 
مؤسس��ه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( به گفتگو 

نشستیم که مشروح این گفتگو را در زیر می خوانید:
چگونهمیتوانفرهنگحجابرابراینسلنوجوانو ���
جواندههنودیوهشتادیبه»معروف«وامریپسندیده

تبدیلکرد؟
حجاب در مقایس��ه با س��ایر ارزش ها و باورها جنبه های 
خاص��ی دارد. ما معن��ای این کلمه را بیش��تر در دیانت 
می بینیم تا در قوانین. حجاب را مثل بسیاری از ارزش ها 
دین پایه می بینیم و نه صرفاً به عنوان قانون. حجاب یك 
ریشه دینی و مذهبی و فلسفه خاص خودش ر ا دارد. ما 
کوتاهی کردیم که بصیرت کاف��ی را به وجود نیاورده و 
آن را بیان نکردیم و بیشتر این کم کاری متوجه مدیران 
ارشد ادارات و استانداری ها و مجموعه ای از کارمندانشان 
که از بانوان جوان هستند، است. تبلیغات بسیار بازدارنده 
از گرایش��ات مذهبی مسبب عدم موفقیت در امر حجاب 
ش��ده است. ما به راحتی توانس��تیم در مقابل دشمن در 
حوزه های نظامی، دفاعی و تجهیزات علمی صف آرایی 
کنیم و تا حدودی بر مشکالت پیروز شده و بر نقشه های 
دشمن فائق آمدیم اما در خصوص حجاب این کم کاری 
به ش��دت مشاهده می ش��ود و فرقی هم نمی کند دولت 
اصولگرا یا اصالح طلب باش��د در همین دولت مشاهده 
می کنی��م در محی��ط اداری ک��م کاری وج��ود دارد. در 
مدیریت زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی بخشنامه ای در 
خصوص سنجش زنان و مردان در امر حجاب صادر شد 
اما اجرایی نشد. حتی به مردان هم توصیه می شد که در 
اجتماعات پوشش و حجاب متناسب به خود داشته باشند. 
این یك جهت دارد و طبعاً باید به روند معکوس��ش پی 
ببریم و از نقطه ای که ضربه پذیر شدیم، جلوی ضربات 

را بگیریم. دشمن متوجه ش��ده یکی از عوامل بازدارنده 
نف��وذ فرهنگی در س��طح جامعه حفظ حج��اب و عفت 
عمومی اس��ت. وقتی صحبت از حجاب می رود ذهن ما 
سراغ چادر و پوشش خاص بانوان می رود اما در خصوص 
مردان هم همینطور است. یعنی ما در مجامع عمومی به 
آقایان اجازه نمی دهیم که با یك تی شرت تنگ و لباس 
تنگ ظاهر شود. ولی وقتی ما نسبت به مردها بی خیال 
هس��تیم بانوان هم می خواهند به ان��دازه مردان نمایش 
داش��ته باشد. ما داش��تیم بانوان چادری محجبه که وارد 
دانشگاه می شدند تا آقایان پسر را به صورت آزاد مشاهده 
می کردند که ضواب��ط عفت عمومی را رعایت نمی کنند 
آنها هم خواهان آزادی ظاهری می شدند. اگر بخواهیم بر 
روی مساله حجاب کار کنیم باید به عمق و ریشه دینی 

آن توجه کنیم و آن را تنها قانون مدنی نپنداریم.
ع�دهایمیگویندبرخیازافرادنس�لجوانامروزبه ���
معنایواقعیکلمهارزشدرونیحجابراباورندارند،آیا

اینصحیحاست؟
م��ن نمی خواه��م ارزش قان��ون گ��ذار را تضعیف کنم 
می خواه��م ریش��ه را بگوی��م اما قانون می تواند ریش��ه 
را تقوی��ت کن��د. م��ن در این ناحیه ک��م کاری می بینم 
کتاب هایی که در این زمینه نوش��ته ش��ده تفاسیری که 
بیان آیات حجاب نوش��ته شده کامل است. ما کم کاری 
کرده ایم. تلویزیون م��ا در این زمینه و در این جهت که 
قرار اس��ت دانش افزایی کند برعکس شده است. کسی 
که چهره تلویزیونی شده و خودش به تنهایی یك رسانه 
شده هیچ مسئولیت فرهنگی را عهده دار نیست. بنابراین 
فرهنگ س��ازی ای هم رخ نداده است. ما چه زمانی در 
تلویزیون برنامه های جذاب در این خصوص ساختیم؟ ما 
چ��ه زمانی مذاکرات و گفتگوهایی را به صورت علمی و 
فن��ی بیان کردیم و از جنبه ه��ای عاطفی به قضایا نگاه 
ک��رده و ورود پیدا کردیم؟ چه زمانی خانواده ها را متوجه 
کردیم؟ این کارها را نکردیم و طبیعی اس��ت در بخشی 
از این نس��ل، ارزش چندانی هم پیدا نمی کند. من زمانی 
که در س��ال 1353 طلبه شدم، در آن زمان تمام مراسم 
و برنامه های رسمی برای این بود که جامعه را به سمت 
عریانی و برهنگی سوق دهند ولی مردم مقاومت کردند. 

ما در آن زمان حساس هم کار فرهنگی انجام می دادیم. 
گرچه در آن موقع نه��اد خانواده های نیز از جایگاه ویژه 

ای برخوردار بود.
عنصرخانوادهدراینزمینهتاچهاندازهمهماست؟ ���

در آن زمان اکثر دختران دبیرستانی باحجاب بودند و این 
نش��ان دهنده یك تقید دینی بود که همین ها پش��توانه 
دف��اع از نظام ش��دند. برای ما دین خیلی ب��ا ارزش بود. 
اما در فضای امروز دین مس��أله ای شده که هر کس به 
خ��ودش اجازه می دهد راجع به آن صحبت کند در حالی 
که اگر مریض ش��ویم فوراً به دنبال پزش��ك متخصص 
و زبر دس��ت می گردیم. برخ��ی در خصوص احکام دین 
و اص��ول و فروعش بی اط��الع اظهار نظر می کنند چرا 
که ما دین را ملغمه ای دانس��تیم که مقام قدس��ی ندارد 
و در مدت چهل س��ال گذش��ته در حوزه علوم انسانی به 
ذهن ه��ا القا کردند همان چیزی اس��ت ک��ه در ذهن تو 
نقش می بندد اصل اس��ت نه آن چیزی که واقعیت دارد. 
افرادی دانشگاهی و حوزوی بودند که به جنبه های گریز 
دین��ی دامن زدند و در همه امور دخالت کردند و کار آنها 
بی اثر نبود. آنها عالوه بر مقام استادی دانشگاه برخوردار 
از مقام و جایگاه دولتی بودند و کس��ی جلودارش��ان نبود 
و ای��ن چیزها روحیات و نگاه ه��ای مردم را عوض کرده 
اس��ت. ما باید با حوصله و صبر با نس��ل جوان صحبت 
کنیم. در مواردی بوده که به رس��م طلبگی نشس��تیم و 
بارش عاطفی و فکری شده و اثر گذاشته است اما دیگر 
تالش��مان در این زمینه فروکش کرده و برخی عرصه ها 
را باختیم. ما آنجایی که نیس��تیم، ضرر کردیم و آنجایی 
که ما حضور داریم منفعتش بیشتر از ضررش بوده است. 
ما وقتی در س��نگر حضور نداریم دیگرانی می آیند و این 

سنگر را اشغال می کنند.
چهراهکاریشمادراینزمینهپیشنهادمیکنید؟ ���

بی حوصلگی در فضای جامعه آزار دهنده اس��ت. تا چه 
ان��دازه ما از همدیگ��ر آزار می بینی��م؟ فرهنگ رانندگی 
نداریم. فرهنگ معاش��رت را بلد نیستیم. برخوردهای ما 
برخوردهای غیر اسالمی ش��ده و روش های ما بسیار نا 
مهربانانه است و البته از حق نگذریم بسیاری از اقشار در 
سطوح مختلف جامعه به حق دارند درست عمل می کنند. 
روی صحبت��م با کس��انی اس��ت با چنی��ن برخوردهای 
تنگ نظران��ه ای ب��ا ارزش های دین��ی و اجتماعی دارند. 
ارزش هم تنها حجاب نیس��ت. در ح��وادث اخیر دیدیم. 
اینکه کس��ی معترض ب��ه امر حجاب اس��ت آیا راهش 
این اس��ت که فحاش��ی کند و حرفهای رکیك بزند؟ به 
مقدس��ات و نوامیس مردم تعدی کن��د؟ امر به معروف 
ش��رایط دارد و باید اجرایی شود دولت باید همراه باشد و 
هم مردم باید توجیه ش��وند. ما باید حجاب را برای دیگر 

افراد روشن و تبیین کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه:
فرهنگی
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بين الملل

ترازوی ساختگی آل خلیفه برای انتخابات کم رمق
انتخابات پارلمانی و ش��وراهای شهر بحرین روز گذشته در حالی پایان یافت که به اعتقاد بسیاری از ناظران، 
مردم این کش��ور رغبتی برای مش��ارکت در آن نشان ندادند و حکومت آل خلیفه مجبور شد تا از آمار جعلی و 
ساختگی برای اعالم میزان مشارکت در این انتخابات استفاده کند. پایگاه خبری مراه البحرین امروز یکشنبه 
نوشت: دولت بحرین به رغم ترفندهایی که برای افزایش درصد مشارکت در انتخابات انجام داد پس از آنکه 
نتوانس��ت حضور مردم را جلب کند از بی میلی بحرینی ها به مش��ارکت در انتخابات شوکه شده و مجبور به 
جعل درصد مشارکت شد. این پایگاه خبری افزود: دولت بحرین میزان مشارکت مردم در انتخابات را درصدی 
خیال��ی اعالم ک��رد که باالترین میزان از اولین دوره انتخابات پارلمان در س��ال 2002 بود. در همین ارتباط، 
» نواف المعاوده« وزیر دادگس��تری و رئیس کمیته عالی نظارت بر انتخابات مدعی ش��د که میزان مشارکت 
رای دهندگان در انتخابات دیروز 73 درصد بود. مراه البحرین نوش��ت:  وزیر چگونه به این درصد رسید و چرا 
مهندس��ی کرد تا این درصد، باالترین درصد باش��د؟ چگونه این درصد نسبت به میزان مشارکت در انتخابات 
پارلمانی سال 2006 - که جناح های اپوزیسیون تمام قد کرسی های پارلمان را به دست آوردند- بیشتر شد و 
به 73 درصد رسید؟! چطور درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی دیروز که جناح های اپوزیسیون آن را تحریم 
کردند، بیشتر از درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی سال 2006 میالدی بود که این جناح ها در آن مشارکت 
داشتند و تمام قد کرسی ها را از آن خود کردند؟ کاهش آرای کسب شده توسط نامزدها در انتخابات پارلمانی 
دیروز بحرین در بیشتر حوزه های انتخابیه نشان می دهد که حکومت آل خلیفه برای مواجهه با نا امیدی ناشی 
از مشارکت پایین در انتخابات ساختگی دیروز به چه میزان زیادی دست به تقلب و دستکاری در آمار درصد 
مشارکت زده است. برای روشن شدن این موضوع به عنوان نمونه می توان به حوزه ششم انتخابیه المحرق 
)از مناطق ش��مالی بحرین( اش��اره کرد که در سال 2006 ش��یخ »حمزة الدیری« نماینده جمعیت وفاق ملی 
اسالمی بحرین توانست با کسب چهار هزار و 507 رای از چهار هزار و 992 رای و کسب بیش از 90 درصد 
آرا برنده شود اما در انتخاباتی که دیروز برگزار شد، »هشام العشیری« تنها یك هزار و 390 رای به دست آورد 
و تمامی رقبای وی در این حوزه انتخابیه 2 هزار و 237 رای کسب کردند و به این معناست که تمامی شرکت 
کنندگان نیمی از آرای »الدیری« نماینده وفاق در س��ال 2006 را هم به دس��ت نیاوردند. اگر فرض کنیم که 
جمعیت انتخاباتی )رای دهندگان( در حوزه ششم انتخابیه المحرق از سال 2006 تا امروز ثابت مانده باشد و 
]به جمعیت حائز شرایط رای دادن افزوده نشده باشد[ درصد تحریم کنندگان تنها در این حوزه انتخابیه بیش 
از 50 درصد بوده است. اگر فرض کنیم که به جمعیت انتخاباتی )رای دهندگان( هزار رای افزوده شده باشد، 
میزان مشارکت در آن از 38 درصد فراتر نرفته است و حتی با در نظر گرفتن تعداد رای دهندگان حذف شده 
از فهرست رای دهندگان که بالغ بر 94 هزار شهروند هستند، نرخ مشارکت به 73 درصد نمی رسد و قطعاً با 
اعداد اعالم شده توسط »المعاوده« وزیر دادگستری در تناقض است زیرا ارقام اعالم شده او غیر منطقی است. 
وزیر المعاوده اعالم کرده که ظرف 12 س��اعت از 251 هزار و 641 رای دهنده در 55 مرکز، رای گیری ش��د. 
پس چگونه در این مدت از این تعداد زیاد پذیرش ش��ده اس��ت؟ اگر تعداد شرکت کنندگان را به طور مساوی 
بر هر شعبه رای گیری در نظر بگیریم، هر مرکز رای گیری تنها در 720 دقیقه پذیرای بیش از چهار هزار و 
500 رای دهنده بوده است یعنی به طور متوسط در هر دقیقه 2.11 رای دهنده. این عدد اغراق آمیز نیست اما 
اغراق در ثبت تعداد رای دهندگان است. برای روشن شدن موضوع، هر رای دهنده باید قبل از گرفتن کارت 
انتخاباتی، اطالعات خود را ثبت کند و س��پس به س��مت صندوق رای برود و رای خود را بیاندازد و باتوجه به 
اینکه هر مرکز دارای سه ورودی است، هر کارمند در یك دقیقه بیش از دو رای دهنده را پذیرش و ثبت کرده 
و این غیر ممکن اس��ت. با همه معیارها ما با یك عدد خیالی روبرو هس��تیم. نه تعداد آرای کسب شده توسط 
نامزدها در حوزه های انتخابیه و نه روند ثبت اطالعات رای دهندگان حتی با چشم پوشی از دستکاری لیست 
های رای دهندگان، با درصد مشارکت اعالم شده از سوی وزیر دادگستری همخوانی ندارد. دولت بحرین می 
خواهد حجم عدم مقبولیت خود را الپوشانی کند. بنابر این تا آنجا پیش رفت که درصد مشارکت رکوردگونه 
ای را اعالم کرد که حتی با مش��ارکت مس��ئوالن ارش��د جمعیت وفاق در انتخابات سال 2006 که در آن 63 
درصد آرا را به دست آوردند، همخوانی ندارد. انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین صبح دیروز )شنبه( در 
سایه تحریم مردم و جمعیت ها و احزاب مخالف برگزار شد. در این انتخابات که مردم و احزاب و جمعیت های 
مخالف آن را صوری و فرمایش��ی می دانند، 433 نامزد برای تصدی 40 کرس��ی پارلمانی به رقابت پرداختند 
و 173 نامزد نیز برای تصدی 30 کرسی شوراهای شهر رقابت کردند. این انتخابات در 55 مرکز رای گیری 
برگزار شد. این درحالی است که احزاب و جمعیت های مخالف در بحرین منحل شده اند و رهبران مخالف و 
مردم بحرین تاکید می کنند که جمعیت ها و نهادهای ملی حقوق بشری یاد شده همگی وابسته به حکومت 

بحرین هستند و در ظاهر وجهه ای حقوق بشری دارند.

 شرکت خصوصی ژاپنی 
خاک ماه را به ناسا می فروشد

قرار است یك ش��رکت ژاپنی فضاپیمایی به ماه 
بفرس��تد و پس از جمع آوری خاک سیاره، آن را 
به ناسا بفروشد. این نخستین باری خواهد بود که 
یك ش��رکت خصوصی روی ماه عملیاتی انجام 
می دهد. به گ��زارش تلگراف، ی��ك فضاپیمای 
کوچك ژاپنی در پایان ماه جاری میالدی سفری 
3 ماهه برای فرود روی ماه را آغاز می کند. هرچند 
تاکنون به این مأموریت زیاد پرداخته نش��ده، اما 
به نظر می رس��د یك عصر جدید را در اس��تفاده 
از فضا آغاز می کند و در حقیقت نخس��تین باری 
اس��ت که یك ش��رکت خصوصی عملیاتی روی 
 »Ispace« س��طح ماه انجام می شود. ش��رکت
رگولی��ت )غبار خاکس��تری رنگ ماه که س��طح 
آن را پوش��انده( را جمع آوری می کند و به ناس��ا 
می فروش��د. مبلغ این قرارداد 5 هزار دالر اعالم 
ش��د و عملیات مذکور این کس��ب و کار تجاری 
اس��ت که خ��ارج از زمی��ن انجام می ش��ود. البته 
مأموریت شرکت خصوصی به ماه سواالت زیادی 
درب��اره مالکیت ماه یا هرگونه منابع فضایی دیگر 
و افرادی که اجازه استفاده از آنها را دارند، مطرح 
می کند. ژاپن س��ال گذش��ته قانونی را وضع کرد 
که به ش��رکت ها اجازه می دهد ت��ا منابع فضایی 
مختلف را استخراج و استفاده کنند. هفته گذشته 
نیز به شرکت Ispace اجازه داده شد تا روی ماه 

عملیات تجاری انجام دهد.

آتش سوزی در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )216(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو اْمُنْن َعلَی ِعَباِدَک بِإِیَناِع الَّثَمَرِة و بر 
بندگانت با به بار آمدن و رسیدن میوه مّنت گذار. منت 
ی��ك اصطالح عرفی و همچنین یك اصطالح قرآنی 
می باش��د منت از ناحیه خلق نش��انه دستی وحقارت 

است ولی از ناحیه خالق رفعت و عظمت است و نشان 
از بخشش بسیار مهم خداوند به بندگان خود دارد. در 
قرآن هر دو مورد اس��تعمال شده است هم منت خلق 
ب��ه همدیگر هم منت خداوند بر غیرخود، اولی مذموم 
ودومی ممدوح اس��ت. از جمله موارد منت خداوند به 

ثمر رسیدن میوه هاست که این نشان از اهمیت نقش 
میوه در حیات و کمال بش��ر است و میوه به بار نشسته 
نش��ان از رحمت و لطف اس��ت و میوه ای که نرسیده 
باشد و دچار افت گردد نشانه برداشتن رحمت می تواند 

باشد.
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ليتوگرافي و چاپ:گل آذين، تلفن: 66791369

روابط عمومي

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : خرید 2 دستگاه گیت ولو برقی 12 اینچ و 16 اینچ کالس 900 منطقه شمال تقاضای 

TR/B01-0120044-ZPD شماره
1ـ محل تحویل: اداره عملیات کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران واقع در تهران 

2ـ مدت قرارداد: 30 ماه
3ـ مدت اجرای کار/ تحویل کاال: 12 ماه

ـ نام دستگاه نظارت: اداره مهندسی توسعه ساخت و منابع کاال- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  4
ایران

5ـ بودجه برآوردی: 14/500/000/000 ریال
6� بدلیل اهمیت ویژه اس��تفاده ازکاالهای تخصصی دارای کیفیت مناسب و مورد تأیید در صنعت نفت، 
صرفاً پیشنهادات شرکت های سازنده/ تولید کننده داخلی مندرج در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی 
)AVL نفت( در زمینه گیت ولو مورد  بررسی قرار گرفته و پیشنهاد سایر سازندگان/ تولید کنندگان خارج 
از AVL  بدلیل عدم حضور در فهرست بلند دستگاه مرکزی و کلیه تامین کنندگان مورد قبول نمی باشد. 

ارائه تصویر کد ثبت نام در سامانه EP جهت کاالی موردتقاضا؛ همراه با پاکت ب، الزامی است.
7� قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8� درج کد اقتصادي و شناس��ه ملي جهت اش��خاص حقوقي)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه 
ستاد. 

9� روش ارزیابی مالی بر اساس دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت 
)اصالحیه 1( به شماره  796-20/2 مورخ 1399/12/11.

نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مبل��غ 725/000/000  ریال  بصورت یك یا ترکیبي از 
ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتي به 
شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران میباشد تضمین وجه نقد میبایست به شماره 

شبا IR360 10000 41010 4683 8162 801  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران  واریز و  ضمانتنامه یا رسید پرداخت وجه؛ در سامانه ستاد بارگزاري گردد .

زم��ان و نح��وه خری��د اس��ناد مناقص��ه: س��ازندگان/تولیدکنندگان داخل��ی مهل��ت دارند  تا س��اعت 
 15:00 م��ورخ 1401/09/02 و ب��ا مراجع��ه به  س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت ) س��تاد( به نش��اني
  www.setadiran.ir نس��بت به خرید اس��ناد و پرداخت هزینه از طریق اتص��ال به درگاه پرداخت 

الکترونیك اقدام نمایند. 
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء 

الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 1456 تماس حاصل فرمایند. 
 مهلت و محل تحویل پیش��نهادات تکمیل شده : ش��رکت کنندگان  باید حداکثر تا ساعت 15:00 مورخ 
1401/09/27 نس��بت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و 
تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار/اصل رسید پرداخت وجه نقد( الک و مهر 
ش��ده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند. )در صورت عدم 

تحویل اصل ضمانتنامه در سررسید ، پیشنهاد بازگشایی نخواهد شد. (
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:00 مورخ 1401/10/04 در محل کمیسیون 
مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپند )استاد جعفر شهری(- پالک 
188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد. حضور 
شرکت کنندگان در مناقصه  )حداکثر 2 نفر( در محل کمیسیون مناقصات در روز بازگشایي پاکات الزامي مي 

باشد. )اطالع از تاریخ گشایش پاکات و مواعد زمانی از طریق سامانه ستاد امکان پذیر می باشد.(
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاههاي ذیل مراجع��ه و یا با ش��ماره 61630818- 61630382- 

61630178- 61630448  تماس حاصل فرمایید.
www.shana.ir                 www.setadiran.ir                      www.ioptc.ir

 آگهي مناقصه عمومي
 یک  مرحله اي )2001001105000129(

نوبتدوم

شناسه آگهی : 1406315

محافل صهیونیس��ت نس��بت به تقویت جایگاه جنبش 
جهانی تحریم رژیم صهیونیس��تی موسوم به BDS در 
پی تصویب قطعنامه  اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، به 
شدت ابراز نگرانی کردند. به گزارش رسانه های فلسطینی، 
مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی قطعنامه ای در رابطه 
با رس��یدگی به موضوع اشغالگری رژیم صهیونیستی در 
اراضی فلس��طینی در دیوان کیفری بی��ن المللی )دادگاه 
الهه( به تصویب رس��اند. مجمع عمومی سازمان ملل با 
تصویب این قطعنامه ، به دیوان بین المللی دادگستری این 
اختیار را داد که به این مساله که آیا وجود رژیم صهیونیستی 
در اراضی مصادره ش��ده در جنگ 1967، »اشغال مداوم« 
است، رسیدگی کند. ایتمار آیخنر تحلیلگر صهیونیست در 
روزنامه یدیعوت آحرونوت قطعنامه مذکور را دس��تاویزی 
دیگر برای جنبش BDS به منظور تشویق به توقف خرید 
کاالهای تولید شده در شهرک های صهیونیست نشین در 
کرانه باختری و تحریم ش��رکت های رژیم صهیونیستی 
دانست. آیخنر احتمال داده که دیوان کیفری بین المللی، 
رژیم صهیونیستی را به الحاق عملی کرانه باختری متهم 

کند. وی هش��دار داد که پیامدهای تصویب این قطعنامه 
در آینده دردس��ری جدی برای تل آویو ایجاد خواهد کرد. 
وی همچنی��ن پیش بینی کرد که رژیم صهیونیس��تی با 
دی��وان کیفری بین المللی هم��کاری نکند، با این فرض 
ک��ه اگر این دادگاه بین المللی حضور این رژیم در اراضی 
فلس��طینی را یك »اشغال مداوم« بداند، این یعنی اینکه 
این دادگاه، رژیم صهیونیستی را به ضمیمه کردن عملی 
اراضی اش��غالی فلسطینی متهم کرده است. این نویسنده 
صهیونیست همچنین پیش بینی کرده که دادگاه الهه در 
عرض یك سال تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ 
کند. وی گفت به رغم اینکه این قطعنامه برای طرف های 
ذی ربط الزام آور نیس��ت، اما بس��یاری از کشورها آن را 
معیاری برای قانون بین الملل می دانند. ایتمار آیخنر اظهار 
داشت که اگر دیوان کیفری بین المللی، رژیم صهیونیستی 
را به ضمیمه کردن کرانه باختری متهم کند، کشورهای 
بسیار اندکی پشت این رژیم خواهند ایستاد. وی گفت که 
تش��کیل دولت جدید رژیم صهیونیس��تی که متشکل از 
وزاری راس��ت گرا و تندرو خواهد بود، خود احتمال صدور 

تصمیمات منفی از س��وی دادگاه الهه را بیش��تر خواهد 
ک��رد، زیرا در این صورت رصد و مستندس��ازی اظهارات 
ضدفلسطینی وزرای صهیونیست به مراتب آسان تر خواهد 
بود. از سوی دیگر، الیاف لیبلیخ تحلیلگر و پژوهشگر حقوق 
بین الملل نیز گفت که قطعنامه مجمع عمومی س��ازمان 
ملل ضربه ای محکم به روایت رژیم صهیونیستی در مورد 
پیوند آن با کرانه باختری خواهد بود. وی در یادداشتی که 
در پایگاه روزنامه یس��رائیل هیوم منتشر شده، عنوان کرد 
که تصمیمات دیوان کیفری بین المللی، حتی اگر الزام آور 
هم نباشد، مورد اهتمام و پذیرش بسیاری از کشورها است. 
وی گفت که اگر دادگاه الهه حضور رژیم صهیونیستی در 
کران��ه باختری را غیرقانونی بخواند، این بدان معنا خواهد 
بود ک��ه ادامه حضور این رژیم به حق تعیین سرنوش��ت 
فلسطینیان لطمه وارد خواهد کرد. لیبلیخ افزود که تصمیم 
اتخاذ شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری ذهن ها 
را به س��مت قطعنامه های سابق این دادگاه می کشاند، به 
ویژه قطعنامه صادر شده در دهه 90 که در رابطه با نظام 

تبعیض نژادی حاکم بر آفریقای جنوبی بود. 

هراس شدید تل آویو از تقویت جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه موضع اخیر صدراعظم آلمان 
در قبال جمهوری اسالمی ایران را مداخله جویانه، تحریك 
آمیز و غیردیپلماتیك دانست. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
مواضع اخیر صدراعظم آلمان درباره ایران، اظهار داش��ت: 
متأس��فانه برخی مدعیان حقوق بشر با فراموشی کارنامه 
تاریك خود در قبال مردم شریف و مقاوم ایران در جریان 
حمایت ک��ور و غیرانس��انی از رژیم ص��دام، همراهی با 
تحریم ه��ای ظالمانه متعاقب خروج آمریکا از برجام و نیز 
سکوت در برابر اقدامات تروریستی داعش که آخرین آن 
حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ بود، حقوق بشر 

را دستمایه بازی های سیاسی کرده اند. کنعانی افزود: اراده 
جمهوری اس��المی ایران در مبانی بنیادین حقوق بشر از 
جمله کرامت انسانی، مقابله با زور و دفاع از مظلوم همواره 
مبتنی بر اصل مسئولیت پذیری بوده و این در حالیست که 
آلمان با فرار از مسئولیت بین المللی خود در احترام به حق 
حاکمیت کشورها، ضمن پناه دادن به گروه های تروریستی 
و تجزیه طلب معاند جمهوری اسالمی ایران و نیز اتخاذ 
رویکرد گزینشی و دوگانه در برابر جنایت رژیم کودک کش 
صهیونیستی در اقصی نقاط جهان ازجمله فلسطین، خود 
را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی می کند! سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی با تاکید مجدد بر اینکه تخریب پیوندهای 

تاریخی، پیامدهای بلند مدت دارد، تصریح کرد، مطالبات 
حقوق بشری جمهوری اس��المی ایران از مقامات آلمان 
فهرست بلندی است. لذا این آلمان است که باید مسئوالنه 
نسبت به گذشته شفاف سازی کند. کنعانی در پایان یك 
بار دیگر مقامات آلمان را به بازگرداندن عقالنیت به فضای 
روابط و جلوگیری از آشفتگی بیشتر مناسبات توصیه کرد و 
در عین حال خاطرنشان ساخت احترام و منافع متقابل، تنها 
راه در مس��یر همکاری پایدار است. گفتنی است، »اوالف 
شولتس« صدر اعظم آلمان روز شنبه در یك پیام توئیتری 
اعالم کرد که هفته آینده از دور جدید تحریم های اتحادیه 

اروپا علیه ایران حمایت خواهد کرد.

کنعانی:
موضع صدراعظم آلمان مداخله جویانه، تحریک آمیز و غیردیپلماتیک است

استاندار اس��تانبول از کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن 
38 نفر در پی انفجار در میدان تقسیم خبر داد. رسانه های 
ترکیه یکش��نبه )13 نوامبر، 22 آب��ان( از انفجار در خیابان 
اس��تقالل در مرکز استانبول خبر داده اند که گفته می شود 
دستکم 11 زخمی برجا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیك به نقل از تلویزیون ترکیه ، نیروهای اورژانس و 
پلیس به محل حادثه اعزام شده اند. تلویزیون ترکیه گزارش 
داد: انفجاری در خیابان استقالل مشرف به میدان تقسیم 
اس��تانبول رخ داد. گزارش شده که عده زیادی از مردم در 
پی این انفجار زخمی ش��ده اند. بعد از این حادثه، تیم های 
پزش��کی زیادی به محل اعزام ش��دند. نیروهای امنیتی 

منطقه را محصور کردند. رس��انه های ترکیه ای می گویند 
پلیس به دلیل احتمال وقوع دومین انفجار، منطقه را تخلیه 
کرده، خیابان استقالل را بسته و یك دایره امنیتی در اطراف 
میدان تقسیم ایجاد کرده است. دلیل انفجار هنوز مشخص 
نشده است. استاندار استانبول در توییتی اعالم کرد در پی 
انفجار در مرکز این شهر، شماری کشته و زخمی شده اند. 
اس��پوتنیك گزارش داد یك منبع به این خبرگزاری گفت 
ماموران اجرای قانون، انفجار در مرکز اس��تانبول را حمله 
تروریس��تی احتمالی می دانند. خبرگزاری رویترز به نقل از 
مقامات محلی، ویدئوهای منتش��ر ش��ده و گزارش های 
رس��انه ای گزارش داد انفجار در مرکز یك پیاده راه ش��لوغ 

در مرکز استانبول دستکم یك کشته و تعدادی زخمی برجا 
گذاشته است. برخی گزارش های تأیید نشده هم از کشته 
شدن چهار نفر بر اثر این انفجار که خبرگزاری آناتولی علت 
آن را همچنان نامش��خص اعالم کرده، خب��ر داده اند. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، مقام های ترکیه ای )شورای 
عالی رادیو تلویزیون ترکیه( پخش رسانه ای از صحنه انفجار 
در استانبول را موقتاً ممنوع اعالم کردند. استاندار استانبول 
در خبری تکمیلی اعالم کرد در پی انفجار در منطقه میدان 
تقسیم در مرکز این شهر چهار نفر کشته و 38 نفر زخمی 
شدند. رسانه های ترکیه به نقل از دادستانی استانبول از آغاز 

تحقیقات درباره انفجار در میدان تقسیم خبر دادند.

انفجار در استانبول با 4 کشته و 38 زخمی


