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صفحه8

دانشگاه ها در حل مسائل ملی 
و محلی  نقش آفرین باشند

سعید جلیلی:

 یکی از تالش های دشمن حذف 
حافظه تاریخی ملت ایران است

 سیاست دشمن برای از پا درآوردن ایران
 فشار حداکثری بر ملت است

دشمنان به دنبال دوقطبی کردن طرفداران 
در داخل ورزشگاه هستند

ورزش��ينایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
سال چهاردهم  سه شنبه 24 آبان 1401  20 ربيع الثانی 1444 
15 نوامب��ر 2022     ش��ماره 3698   8 صفح��ه    3000 تومان
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صفحه3

همینصفحه

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
در آستانه برگزاری نشست مشترک دیپلمات های ارشد 
اروپایی در بروکس��ل، از یک س��و خواستار گسترش 
تحریم ها علیه ایران به بهانه مس��ائل حقوق بشری و 
اتهام مشارکت نظامی ایران در جنگ اوکراین شده و 

از سوی دیگر برحمایت از توافق هسته ای و...

 جنایت شیمیایی آلمان در
 دفاع مقدس فراموش ناشدنی است

تداوم خباثت اروپايی ها عليه ملت ايران؛

 آغاز عملیات موشکی سپاه 
علیه تروریست ها در اقلیم شمال عراق

صفحه2

صفحه2

عل��ت مخالفت ه��ای طوالنی برای دریاف��ت ای نماد 
چیس��ت؟ پای چه منافعی وس��ط است که بعد از چند 
سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت 
ای نماد برای درگاه های پرداخت امتناع می کنند؟ طی 

روزهای گذشته نامه ای از سوی شاپرک منتشر شد...

پشت پرده مخالفت با »ای نماد«

 نگرانی از کسب وکارها يا جمع شدن
 بساط سودهای بادآورده؟

سخنگویوزارتخارجه:
ایران از امنیت خود 

دفاع می کند

قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

منافع ملی به تحوالت داخلی 
آمریکا گره نخورد

عباسگلرو ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
انتخاب��ات میان دوره ای 
آمریکا ش��امل انتخابات 
مجلس نمایندگان )435 
و یک س��وم  کرس��ی( 
مجلس سنا است، تجربه تاریخی نشان 
داده که روی کار آمدن هر کدام از احزاب 
دو گانه دموکرات و جمهوری خواه امریکا 
تاثیری بر نگاه ایاالت متحده نس��بت به 
جمهوری اسالمی ندارد. بر اساس تاریخ، 
شاید در فرازی از زمان دموکرات ها نگاه 
مالیم تر و همکاری جویانه تری با ایران 
داش��تند اما در نهایت به همان نتایجی 
منتهی ش��د که جمهوری خواهان دنبال 
می کردند. نتیجه انتخابات میان دوره ای 
امری��کا بر منطقه و جمهوری اس��المی 

ایران شاید تاثیر داشته باشد، اکثریت...
ادامهدرصفحه���2

حضور دوباره نتانیاهو به ضرر 
صهیونیست ها تمام می شود

سیدمحمدرضامیرتاجالدینی ���
عضوفراکسیوننیروهایانقالباسالمی

نتانیاه��و مقابله با ایران 
را یکی از سرفصل های 
اعالم کرده  کابینه خود 
این  لفاظی های  اس��ت، 
چنینی تحفه تازه ای برای ایران نیس��ت 
و همه پرونده نتانیاهو را در خاطر داریم. 
در گذشته ش��اهد اقدامات نتانیاهو علیه 
ای��ران بوده ایم، اما تم��ام تیرهای او در 
آن زمان به سنگ خورد، در این دوره نیز 
تالش های نتانیاهو بی نتیجه خواهد بود 
و اتفاق جدیدی برای جمهوری اسالمی 
نیس��ت. روحیه و رویک��رد نتانیاهو علیه 
ایران تنها به ضرر اسرائیل تمام می شود 
و چالش های داخلی آنها را ازافیش می 
دهد. نتانیاهو با صدراعظم آلمان و رئیس 

جمهور فرانسه درباره ایران...
ادامهدرصفحه���2

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(

نوبتدوم

ابوالفضل محمدزاده شهردار احمد اباد مستوفی

شهرداری احمد آباد مستوفی در نظر دارد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها و آئین نامه قانون برگزاری مناقصات/مزایده ها به شماره 130890 مورخ 83/11/17 نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک 
مرحله ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

سپرده شرکت در مزایده )ریال( عنوان ردیف
16/800/000 مزایده عمومی دریافت اجاره بهاء حق االرض جهت احداث کیوسک میوه فروشی در جانمایی شهر احمد آباد، جنب میدان امام حسین 1
200,000,000 مزایده عمومی هرس یا قطع  درختان خشک بر اساس دستور کمیسیون ماده 7 و فروش چوب ناشی از هرس یا قطع درختان خشک به پیمانکار  2

www. در خصوص مزایده های جدول فوق از کلیه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده پس از چاپ نوبت دوم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
setadiran.ir اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر نشانی به نشانی احمد آباد مستوفی، نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم و خیابان ولیعصر  )عج( ،پ 80، ساختمان مرکزی شهرداری، مسئول امور قرارداد ها و 

پیمانها )آقای میرخضری( مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-56718290  داخلی 213
توضیحات:1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.3- برنده اول و دوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.4- سایر موارد در اسناد /مزایده قید گردیده است.5- بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه، الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

آگهی مناقصه/مزایده عمومی یک مرحله ای 
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

در پی اظهارات مداخله جویانه و غیر مسئوالنه صدراعظم 
آلمان در قبال جمهوری اس��المی ایران، سفیر جمهوری 
ف��درال آلمان امروز به وزارت امور خارجه احضار ش��د. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، در پی اظهارات مداخله جویانه و 
غیر مسئوالنه صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسالمی 
ایران، هانس ادو موتسل سفیر جمهوری فدرال آلمان امروز 
به وزارت امور خارجه احضار ش��د. مدیرکل غرب اروپای 

وزارت ام��ور خارجه در این مالقات ضمن محکوم کردن 
اظهارات غیر مسئوالنه مقام آلمانی، مراتب اعتراض شدید 
جمهوری اسالمی ایران نس��بت به رویکردهای مخرب 
آلمان در قبال تحوالت داخلی ایران را به سفیر ابالغ کرد. 
مقام وزارت خارجه کشورمان مسئولیت پیامدهای ناشی از 
تداوم اینگونه اظهارات و اقدامات غیرسازنده بر آینده روابط 
دو کش��ور را متوجه طرف آلمانی دانست. وی تاکید کرد 

جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر عزت و اقتدار و بر اساس 
منافع و مصالح ملی، مواضع و اقدامات طرف های مقابل 
را رصد کرده و پاس��خ متناسب را خواهد داد. سفیر آلمان 
در پاسخ، اظهار داشت که در اولین فرصت پیام جمهوری 
اس��المی ایران را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد. 
در این دیدار یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسالمی 

ایران نیز به سفیر آلمان تحویل داده شد.

سفیر آلمان در تهران برای اظهارات صدراعظم این کشور احضار شد
از سوی مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه؛

روابط عمومی کل س��پاه از عملیات موش��کی و پهپادی 
نیروی زمینی س��پاه علیه مقرها و مراکز تروریس��ت های 
تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم ش��مال ع��راق خبر داد. 
ب��ه گزارش »عصر ایرانیان«، روابط عمومی کل س��پاه از 
عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه مقرها 
و مراکز تروریس��ت های تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم 
شمال عراق خبر داد. در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه با 
اعالم خبر آغاز عملیات موشکی پهپادی نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی علیه مقرها و مراکز تروریست های 
تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم ش��مال عراق آمده است: 
در پی تداوم بی عملی ها و برخی غفلت های آشکار و بعضًا 
تعمدی مقامات اقلیم شمال عراق در برخورد با فعالیت های 
گروهک های تروریستی ضد انقالب و ضد ایرانی تجزیه 
طلب که سال هاست برای توطئه و تعرض علیه ملت ایران 
در سرزمین اقلیم النه کرده اند، به رغم عملیات ماه گذشته، 
مجدداً تروریست ها در حال تحرک و اقدام برای ایجاد ناامنی 
در ایران اسالمی برآمده اند. لذا با توجه به شرایط و اشراف 

اطالعاتی و برنامه ریزی عملیاتی از صبح امروز )دوشنبه( 
مقره��ا، مراکز و همچنین معابر حمل و انتقال س��الح و 
مهمات تروریست ها به ایران مورد اصابت عملیات موشکی 
و پهپادی رزمندگان اسالم قرار گرفت. این اطالعیه افزوده 
است: یگان های عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی 
زمینی س��پاه این عملیات را پس از هشدارهای مجدد در 
جلسات دیپلماسی و امنیتی مشترک اخیر مبنی بر تعطیلی 
اردوگاه ه��ا، خلع س��الح و اخراج گروهک ه��ا از منطقه و 
تاکید بر عدم بر هم خوردن امنیت و آرامش مردم ش��مال 
عراق و متأسفانه عدم مشاهده اقدام عملی و عینی مؤثر از 
ط��رف مقابل، آغاز کرده اند. این اطالعیه با تاکید بر اینکه 
در عین حال اشرار و تروریست های مزدور استکبار جهانی 
همچنان به شرارت های مسلحانه علیه جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داده اند، تصریح کرده اس��ت: از آنجا که امنیت 
مرزی و داخلی کش��ور از خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت، ادامه این وضعی��ت را تحمل نخواهیم کرد. 
روابط عمومی کل س��پاه در ادامه این اطالعیه با اشاره به 

توصیه های صورت گرفته به مسئولین و دولت مرکزی و 
اقلیم عراق و همچنین ساکنین منطقه برای فاصله گرفتن 
از محل استقرار مراکز و فعالیت تروریست ها، تاکید کرده 
است: خلع سالح و برچیدن بساط تروریست ها از تعطیلی 
مقرها تا اقدام اطمینان بخش مقامات اقلیم نسبت به دور 
سازی تروریست های مزدور و جنایتکار از منطقه خواسته 
مشروع، قانونی و قطعی نیروهای مسلح و ملت عزیز ایران 
بوده و انتظار اس��ت مقامات اقلیم شمال عراق با اقدامات 
عمل��ی خود، ثبات و امنیت پایدار منطقه را مورد صیانت و 
پشتیبانی قرار دهند. این اطالعیه در پایان تاکید کرده است: 
بار دیگر از مس��ئولین دولت مرکزی و اقلیم شمال عراق 
می خواهیم در راس��تای حفظ حسن همجواری و برقراری 
امنیت مرزهای مشترک دو کشور نسبت به تعهدات خود 
در قبال جمهوری اسالمی ایران عمل کنند تا از وارد آمدن 
خس��ارات بیشتر به مردم دو کشور و برهم خوردن آرامش 
و امنیت به واسطه حضور تروریست ها در منطقه جلوگیری 

به عمل آید.

رئیس جمهور در نظارت س��تادی سازمان برنامه و بودجه 
گفت: نظارت شجاعانه و بدون تعارف بر عملکرد بودجه ای 
دس��تگاه ها م��ورد تأکید دولت مردمی اس��ت. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حجت االس��الم سید ابراهیم رئیسی در 
ادامه فرآیند نظارت س��تادی بر دستگاه های اجرایی صبح 
امروز دوشنبه در هفتمین مقصد، به سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور رفت و پس از اس��تماع گزارش رئیس و مدیران 
این س��ازمان از عملکرد یک س��اله، به بیان راهکارها و 
پیشنهادات مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد 
س��ازمان پرداخت. رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه 
مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه 
و بودجه عنوان کرد و گفت: س��ازمان برنامه و بودجه مغز 
متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده ها را 
به برنامه ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخش ها 

تبدیل می کند. رئیس��ی تضمی��ن ارائه خدمات عمومی با 
کیفیت و ب��ا کمترین هزینه را از دیگر وظایف س��ازمان 
برنامه و بودجه برش��مرد و اف��زود: طراحی نظام راهبری 
کش��ور و رصد عملکرد آن برای پیش��رفت همه جانبه بر 
عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این 
موضوع به توجه جدی نی��از دارد. رئیس جمهور در ادامه 
ضمن تاکید بر ضرورت توجه توأمان به عنوان »برنامه« و 
»بودجه« در این سازمان، شاخص عملکرد سازمان برنامه 
و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: الزمه 
اجرای عدالت سندی است که بتواند بخش های برخوردار، 
کم برخ��وردار و غیربرخوردار را مش��خص کند که در این 
زمینه بهترین دست مایه »سند آمایش سرزمینی« است. 
وی در ادامه رصد دائمی تصمیم سازی و تصمیم گیری در 
دستگاه های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه های کالن را 

از مس��ئولیت های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و 
گف��ت: یکی از این ش��اخصه های کالن مهم و محوری، 
افزایش رشد و بهره وری است. در زمان تنظیم و تخصیص 
بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان 
متناسب با بودجه ای که به آن تخصیص می یابد، بهره وری 
الزم را دارد یا خیر و اگر پاس��خ منفی بود این موضوع در 
بودجه س��ال آینده لحاظ و اصالح ش��ود. رئیسی در ادامه 
مس��أله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده 
سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در 
کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی 
این س��ازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، 
بس��یاری از انحراف ها و کاس��تی ها در مصرف منابع رفع 
خواهد شد و به اصالح روندها در دولت بسیار کمک خواهد 

کرد. 

در اطالعیه ای اعالم شد؛

رئیس جمهور:

آغاز عملیات موشکی سپاه علیه تروریست ها در اقلیم شمال عراق

نظارت بدون تعارف بر عملکرد بودجه ای دستگاه ها مورد تأکید دولت است
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ايران و جهان

منافع ملی به تحوالت داخلی آمریکا 
گره نخورد

ادامهازصفحهیک ���
...کرسی های مجلس نمایندگان را جمهوری 
خواه��ان تصاح��ب کردند و ای��ن تاثیری در 
مباحث منطقه ای و نوع نگاه امریکا نس��بت 
ب��ه جمهوری اس��المی ای��ران ن��دارد اما با 
توج��ه به تجرب��ه دوران ترام��پ و نتانیاهو، 
بازگشت مجدد ترامپیست ها و از سوی دیگر 
پی��روزی نتانیاهو در انتخابات کنس��ت رژیم 
صهیونیس��تی برای منطقه می تواند تهدیدزا 
باشد هرچند جمهوری اس��المی منافع خود 
را در هر ش��رایطی حفظ کرده اس��ت. اگر در 
دوره دموکرات ها به چیزی دس��ت پیدا کرده 
بودیم می بایست نگران از دست دادن آن در 
دوره جمهوری خواه��ان می بودیم اما ما در 
این دو س��ال کار را با بایدن نتوانستیم پیش 
ببریم و اساس��ا ن��وع نگاه بای��دن و لحن و 
رویکرد آن ش��بیه ترامپ ب��ود. منافع ملی ما 
نباید به تحوالت داخل��ی آمریکا گره بخورد 
لذا به نح��وی باید تنظیم ش��ود که ما دچار 
صدمه نش��ویم. م��ا در دیپلماس��ی و فرایند 
مذاکرات��ی از برجام خارج نش��دیم. حتی در 
دوره جمهوری خواه��ان نیز، ما بحث خروج 
از توافق نداشتیم این امریکا بود که از برجام 
خارج ش��د و جمهوری اس��المی ایران تنها 
گام های کاه��ش تعهدات را برداش��ت. باید 
توجه داشت که مجلس نمایندگان به معنای 
دولت آمریکا نیس��ت و هرچن��د ترامپ برای 
حضور در انتخابات 2024 اعالم رسمی کرده 
اما مش��خص نیست انتخابات 2024 متاثر از 
انتخابات مجلس نمایندگان باش��د. سیاست 
جمه��وری اس��المی ای��ران دارای یک خط 
اصولی و پایدار است، جمهوری اسالمی ایران 
برای تامین منافع خود حاضر به ادامه مذاکره 
با 4+1 اس��ت و مجلس ش��ورای اسالمی از 
رویکرد دولت و تالشهای وزارت امور خارجه 

حمایت می کند.

حضور دوباره نتانیاهو به ضرر 
صهیونیست ها تمام می شود

ادامهازصفحهیک ���
...گفتگوهایی داش��ته که گزافه گویی بیش 
نبوده اس��ت. با بازگش��ت نتانیاهو به قدرت 
در رژیم صهیونیس��تی انتظ��ار می رود که در 
سایه تش��دید بحران های داخلی این رژیم و 
تندروی ه��ای داخلی و خارجی او فروپاش��ی 
خانه عنکبوت شتاب گیرد. استراتژی نتانیاهو 
در نهایت باعث ایجاد تنش در بین کشورهای 
اروپایی می ش��ود و مطمئن باشد که لبنان و 
سوریه پاسخی درخور به نتانیاهو خواهند داد.

زن با حجاب و هویت ساز انقالب 
اسالمی خار چشم دشمنان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به نقش 
مؤثر زنان در رشد و تعالی انقالب، گفت: زن با 
حجاب و هویت ساز انقالب اسالمی خار چشم 
دشمنان اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در دومین نشست تخصصی 
زنان و پدافند غیرعامل که با حضور جمعی از 
بانوان فعال و فرهیخته کش��ور با هدف تبیین 
نقش ه��ا و وظای��ف زنان در موض��وع پدافند 
غیرعامل برگزار شد، با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری بر توجه به پدافند غیرعامل در همه حوزه 
تاکید دارند، اظهار داشت: پدافند غیرعامل، دفاع 
بدون اسلحه است و از آنجایی که تنها به مردان 
اختصاص ندارد، سازمان پدافند غیرعامل کشور 
بررسی هایی را برای احصای نقش ها و وظایف 
بانوان در پدافند غیرعامل کشور و نقش آفرینی 
در یک الگوی دفاعی جامع از کشور و انقالب 
و ارزش های آن در چارچوب پدافند غیرعامل، 
انجام داده است. حاصل این اقدامات و جلسات 
بحث و بررسی، ارائه الگویی برای نقش آفرینی 
زنان در ساحت های مختلف پدافند غیرعامل 
است. سردار جاللی با بیان اینکه بعد از انقالب 
اسالمی شاهد شکوفایی نقش زنان در کشور 
و رش��د کمی و کیفی بان��وان در عرصه های 
دانشی و علمی و همچنین حوزه های اجتماعی 
و سیاس��ی هس��تیم، تصریح ک��رد: در تاریخ 
انقالب ها، الگوی حضور زنان ایرانی مسلمان 
در انقالب اسالمی متمایز و برجسته است. وی 
با بیان اینکه همین نقش مؤثر زنان در رش��د 
و تعالی انقالب اس��ت که دشمنان را روی زن 
و خانواده به عنوان رکن اساس��ی و تأثیرگذار 
جامعه متمرکز کرده و برای تضعیف آن راهبرد 
پیچیده طراحی شده است، گفت: زن با حجاب 
و هویت ساز انقالب اسالمی خار چشم دشمنان 

است. 

تحریم های ضدایرانی اتحادیه اروپا 
و انگلیس

رس��انه ها از وضع تحریم هایی علیه ایران 
از س��وی اتحادیه اروپ��ا و انگلیس خبر می 
دهند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، 
اتحادیه اروپ��ا و انگلیس ام��روز در اقدامی 
هماهنگ تحری��م هایی را علیه ایران وضع 
کردند. به گزارش این رسانه، دولت انگلیس 
با ص��دور بیانیه ای در این ب��اره اعالم کرد 
ک��ه 24 مقام در ایران را به بهانه موضوعات 
حقوق بش��ری تحریم کرده اس��ت. در این 
ارتب��اط، لندن با نقض قوانین بین المللی در 
لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای 
مستقل، به بهانه نقض حقوق بشر در ایران 
و در واقع در راس��تی حمایت از آشوب گران 
اع��الم کرد که 24 فرد و نه��اد ایرانی را در 
فهرست تحریم های خود قرار داده است. نام 
»عیس��ی زارع پور« وزیر ارتباطات ایران در 
میان تحریم ش��دگان امروز قرار دارد. شبکه 
تلویزیونی یورونیوز به نقل از »جیمز کلورلی« 
وزیر خارجه انگلیس با اتخاذ مواضعی مداخله 
جویانه مدعی شد: مقامات ایرانی که مسئول 
نقض فجیع حقوق بش��ر هستند را در لیست 
تحری��م  ها ق��رار دادیم! ش��بکه تلویزیونی 
الجزیره همچنین از س��وی دیگ��ر خبر داد: 
اتحادی��ه اروپا 29 فرد و 3 نه��اد در ایران را 
به فهرس��ت تحریم  های خ��ود اضافه کرد. 
یورونی��وز در این باره خب��ر داد که در میان 
تحریم ش��دگان امروز، نام 4 کارمند نیروی 
انتظامی، برخی سران استانی نیروی انتظامی 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همچنین 
نام کیوم��رث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش به بهانه مقابله با آشوب گران و برهم 

زنندگان امنیت مردم ایران قرار دارد.

علی رغم فشارها سالح به اوکراین 
ارسال نمی کنیم

رئیس جمه��ور س��وئیس مدع��ی ش��د که 
علی رغ��م فش��ارها علیه این کش��ور، هیچ 
سالحی به اوکراین ارسال نخواهد کرد و در 
هیچ درگیری نظامی هم ش��رکت نمی کند. 
به گزارش اسپوتنیک، »ایگنازیو کاسیس«، 
رئیس جمهور سوئیس اعالم کرد این کشور 
علی رغم فشارها نه سالح به اوکراین ارسال 
می کن��د و نه ب��ه هیچ طریقی مس��تقیم یا 
غیرمستقیم در تنش های مسلحانه مشارکت 
خواهد کرد. وی امروز دوش��نبه در گفت وگو 
با »اسپوتنیک« و در حاشیه »نشست صلح 
پاریس« افزود: نه در جنگ جهانی نخست و 
نه حتی در جنگ جهانی دوم، ما تس��لیحات 
نظامی صادر نکردیم. ما سالح صادر نخواهیم 
کرد. ما مستقیم یا غیرمستقیم در تنش های 
نظامی ش��رکت نخواهیم کرد، نه به صورت 
ارسال سالح و نه ارسال نیرو، نه در اوکراین، 
روس��یه یا هر جای دیگر در جهان«. رئیس 
جمهور روسیه 24 فوریه )5 اسفند 1400( به 
منظور »نازی زدایی اوکراین« و با اش��اره به 
درخواس��ت جمهوری های دونباس در شرق 
اوکرای��ن برای کمک به آنها جهت »رهایی 
از ظلم و ستم کی یف«، فرمان آغاز عملیات 

نظامی در اوکراین را صادر کرد. 

حمله سایبری به شرکت سازنده 
متروی تل آویو

منابع خبری از حمله گس��ترده س��ایبری به 
شرکت س��ازنده مترو تل آویو خبر دادند. به 
گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه صهیونیستی 
»والال« اعالم کرد که ش��رکت سازنده مترو 
تل آویو تحت حمله س��ایبری ق��رار گرفته 
است. بر اساس این گزارش، اطالعات هک 
شده ش��امل نقشه  های مهندس��ی ایستگاه  
های خط سبز قطار شهری که شرکت چینی 
در حال ساخت آن است، مشخصات شخصی 
کارگران چینی و صهیونیست، شماره تلفن، 
قرارداده��ای کاری ش��خصی، آدرس محل 
س��کونت، عکس کارت شناس��ایی و غیره 
می  ش��ود. پایگاه مذکور اف��زود: هکرهایی 
 »CSCEC« که سرورهای شرکت چینی
را ه��ک کردند، با مبارزات فلس��طینیان در 
ارتباط هستند. گفتنی است، متروی تل  آویو 
هنوز تکمیل نش��ده است و پیش از این نیز 
حمله سایبری گس��ترده علیه سیستم عامل  
ها، مانیتورهای کنترلی و سرورهای متروی 
تل آویو انجام ش��ده بود. الزم به ذکر است 
که زیرساخت های مختلف نظامی، امنیتی، 
اقتصادی و مراکز و تاسیس��ات حیاتی رژیم 
صهیونیس��تی بویژه در طول ماههای اخیر 
بارها هدف حمالت س��ایبری ق��رار گرفته 
است. این در حالی است که در فروردین  ماه 
س��ال جاری نیز، هکرهای عراقی در دو روز 
متوالی، وب س��ایت و سرورهای فرودگاه بن 
 گوریون در تل  آویو، وبگاه بانک »اسرائیل« 
را از دس��ترس خارج کردند و گروه موس��وم 
ب��ه »الطاه��ره« ضمن ب��ر عه��ده گرفتن 
مس��ئولیت حمله س��ایبری به پایگاه های و 
سرورهای رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
پایگاه اطالع رسانی کانال 9 تلویزیون رژیم 
صهیونیستی را نیز هدف حمله سایبری قرار 

داده است. 

اخبار

فرمان��ده ق��رارگاه حم��زه سیدالش��هدای 
س��پاه توضیحاتی درباره عملیات گسترده 
موشکی و پهپادی سپاه علیه گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب اقلیم شمال عراق 
ارائه ک��رد. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
س��ردار محمدتقی اصانلو فرمانده قرارگاه 
حمزه سیدالش��هدای س��پاه در واکنش به 

عملیات گس��ترده موشکی و پهپادی سپاه 
علی��ه گروهک ه��ای تروریس��تی تجزیه 
طلب اقلیم ش��مال عراق، گف��ت: ما مقر 
گروهک های تروریس��تی در اقلیم شمال 
ع��راق را تا عم��ق 70 ت��ا 80 کیلومتری 
هدف ق��رار دادی��م. وی بیان ک��رد: این 
گروهک ه��ا در اغتشاش��ات اخیر از جمله 

سازی ها  کشته  بانک ها،  آتش سوزی های 
و ورود س��الح های جنگ��ی ب��ه کش��ور 
نقش داش��تند. فرمان��ده ق��رارگاه حمزه 
سیدالش��هدای س��پاه تصریح کرد: بعد از 
عملیات ربیع تعدادی از مسئوالن سیاسی 
دولت مرکزی و اقلیم شمال عراق به ایران 
آمدند و جلس��اتی را با وزیر خارجه برگزار 

کردند. مسئوالن سیاسی دولت مرکزی و 
اقلیم ش��مال عراق در این جلس��ات زمان 
خواس��ته بودند تا هر چه سریع تر خواسته 
جمهوری اس��المی ایران را محقق کنند. 
متأس��فانه در این مدتی که فرصت دادیم 
و حتی بنا به خواس��ته خودشان تمدید هم 
ش��د، اقدام خاصی صورت نگرفت. سردار 

اصانلو اظهار داش��ت: آنان برابر آنچه قول 
داده بودند عم��ل نکردند و هیچ مقری از 
ضد انق��الب و گروه های تجزیه طلب در 
مرز تخلیه نش��د. مقرهایی هم که قباًل در 
اقلیم ش��مال عراق هدف قرار داده بودیم، 
در جاهای دیگر مس��تقر شدند که آنها را 
شناسایی کردیم و امروز هدف قرار دادیم.

جزئیات حمله سپاه به مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه اعالم کرد؛

جنایت شیمیایی آلمان در دفاع مقدس فراموش ناشدنی است
تداوم خباثت اروپایی ها علیه ملت ایران؛

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
در آس��تانه برگزاری نشست مشترک دیپلمات های ارشد 
اروپایی در بروکس��ل، از یک س��و خواس��تار گس��ترش 
تحریم ها علیه ایران به بهانه مس��ائل حقوق بش��ری و 
اتهام مش��ارکت نظامی ایران در جنگ اوکراین شده و از 
سوی دیگر برحمایت از توافق هسته ای و مذاکرات وین 
تاکی��د کردند. به گزارش »عصر ایرانیان«، دیپلمات های 
اروپای��ی قصد دارند ت��ا در ادامه رویک��رد مداخله جویانه 
در ام��ور داخلی ای��ران و تالش ب��رای تنفس مصنوعی 
به اغتشاش��گران، مسائل حقوق بش��ری را بهانه کرده و 
تحریم های جدیدی را علیه ای��ران وضع کنند. آلمان بر 
اس��اس گزارش های منتشر شده بسته تحریمی جدیدی 
را پیش��نهاد کرده که گفته می ش��ود نام 31 ش��خصیت 
و نهاد ایرانی را ش��امل می شود. جوس��پ بورل پیش از 
آغاز نشس��ت امروز، در گفت و گو با خبرنگاران ادعا کرد 
که این تحریم ها، ش��خصیت ها و سازمان های مرتبط با 
آنچه به کارگیری خشونت علیه معترضان در ایران نامید، 
هدف قرار می دهد. او درباره واکنش ایران به تحریم های 
جدید ادعا کرد، تمام کشورهایی که تحریم شده اند تدابیر 
متقابلی را صورت داده اند. این بخش��ی از بازی است و ما 
آماده ایم. مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ 
به س��والی درباره شواهد همکاری نظامی ایران و روسیه 
تصریح کرد: مستنداتی درباره همکاری موشکی نیست. 
وی ب��ا این حال ادعا کرد که ش��واهدی درباره همکاری 
پهپ��ادی وجود دارد. در همین پیون��د آنالنا بائربوک وزیر 
امور خارجه آلمان ادعا کرد: »ما بس��ته تحریمی دیگری 
را برای ارس��ال پیامی روشن به کسانی که فکر می کنند 
می توانند بدون عواقب مردم خود را سرکوب، ارعاب و یا 
بکشند، اتخاذ خواهیم کرد.« وی با بیان این ادعا که اروپا 

تماشاگر نخواهد بود مدعی شد: »تحریم های جدید حلقه 
داخلی قدرت در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و 
س��اختارهای تأمین کننده مالی آن را ه��دف قرار خواهد 
داد.« وزی��ر امور خارجه س��وئد هم با ط��رح این ادعا که 
»مبارزه اوکراین علیه تجاوز روس��یه چیزی است که ما 
باید باالتر از همه مسائل دیگر مدنظر قرار دهیم« مدعی 
شد: تحریم ها برای محدود کردن جاه طلبی های دولت 
ایران ضروری اس��ت. در اظهاراتی همس��و، »گابریلوس 
لندزبرگی��س« وزیر امور خارجه لیتوان��ی عنوان کرد که 
دولت وی فهرستی از اهداف تحریمی ایران را در ارتباط با 
ادعای تحویل تسلیحات ایران به روسیه ارائه خواهد کرد 

و ابراز امیدواری کرد که این اقدام نتیجه واقعی به همراه 
داشته باشد. درعین حال سایر وزرای امور خارجه شرکت 
کننده در جلسه امروز تالش کردند تا رویکردی متوازن و 
محتاطانه تری را در پیش گرفته و آسیب کمتری به روابط 
با ایران وارد ش��ود. وزیر امور خارجه فنالند در اظهاراتی 
با اشاره به س��ابقه مذاکرات وین تصریح کرد که فاصله 
زیادی تا توافق درباره ازس��رگیری اج��رای برجام وجود 
ندارد. »پکا هاویس��تو« به خبرن��گاران گفت که موضوع 
برجام از حوادث اخیر و ادعای مش��ارکت نظامی ایران و 
روس��یه جداس��ت. وی با بیان اینکه »مذاکرات برجام از 
سابقه طوالنی برخوردار اس��ت« عنوان کرد: از نظر من 

فاصله زیادی تا رسیدن به توافق درباره برجام وجود ندارد. 
»جان آسلبورن« وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز با بیان 
اینک��ه باید درباره تحریم ها توافق کنیم. گفت: حدود 30 
تحریم اعالم خواهد ش��د. وی با این حال از اینکه روابط 
اروپ��ا با ایران تحت تأثیر خروج یکجانبه دولت آمریکا از 
برجام و حوادث اخیر قرار گرفته اس��ت ابراز تأسف کرد. 
همچنین وزیر امور خارجه ایرلند درباره ابعاد تحریم های 
علیه ایران گفت که تصمیمات بر اساس مستندات اتخاذ 
می شود. »سایمون کاونی« به خبرنگاران گفت: صبر کنید 
صحبت ها و مس��تنداتی که امروز ارائه می ش��ود و الزمه 
اقدامات بعدی اس��ت بررسی شود. ما بر اساس مستندات 
تصمیم گی��ری می کنیم و مایلم اظه��ارات نماینده عالی 
)مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا( را بشنوم. وی افزود: 
اگر ادعای ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در 
جنگ اوکراین اثبات ش��ود، »اتحادیه اروپا پاسخ می دهد 
اما بگذارید برای ش��واهدی که امروز ممکن اس��ت ارائه 
شود صبر کنیم« جمهوری اسالمی ایران پیشتر نسبت به 
تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح 
ک��رده بود که این قبیل اقدامات بی پاس��خ نخواهد ماند. 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ساعاتی پیش 
درمورد مواضع کشورهای اروپایی گفت: چند کشور معدود 
به رفتارهای سیاس��ی روی آورده اند و جمهوری اسالمی 
اجازه دخالت به این کشورها را نخواهد داد. توصیه ما این 
است که کش��ورهای اروپایی از استفاده ابزاری از حقوق 
بشر اجتناب کنند و به چارچوب دیپلماتیک ایفا کنند. وی 
تصریح کرد: تحریم و استفاده از ابزارهای تحریمی ورق 
سوخته ای است که برای ایران کارامدی الزم را نخواهد 
داش��ت، ایران درمورد تحریم پاس��خ متناس��ب و الزم را 

خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله سپاه 
به گروهک های تروریس��تی تجزیه طلب مس��تقر در 
اقلیم کردس��تان عراق، گفت: ای��ران مبتنی بر قوانین 
بین المللی از امنیت خود و ش��هروندانش دفاع می کند. 
به گزارش »عصر ایرانیان«، ناصر کنعانی در نشس��ت 
خبری در پاس��خ به سوالی در خصوص واکنش وزارت 
امور خارجه در خصوص مداخالت برخی کش��ورهای 
غربی در جریان اغتشاشات ایران، گفت: رفتار کشورها 
در خصوص تح��والت داخلی ایران مورد رصد، پایش 
و عکس العمل دستگاه دیپلماسی کشورمان بوده است. 
در ارتباط با مداخالتی که منجر به خس��ارت در ایران 
ش��ده یا در ارتباط با عملکرد اتباع کش��ورهایی که در 
ایران مرتکب جرائم شده اند یا در ارتباط با اغتشاشات 
ایفای نقش کرده و بازداش��ت شده اند هم مشخصاً در 
ارتباط با این ش��هروندان اقدام قضائی صورت گرفته 
اس��ت. وی افزود: نمایندگی های جمهوری اس��المی 
ای��ران و س��فرای ما موارد و ش��واهد را منتقل کردند. 
همچنین مواردی که نیاز به صدور یادداش��ت داشت، 
به سفارتخانه های کش��ورهای مقیم که این اقدامات 

ساختارشکنانه را داشتند، انجام شد.
س�فرایبرخیکش�ورهاب�هدلیلمداخل�هدرامور ���

ایراناحضارشدند
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: 
سفرای برخی کش��ورها احضار و شواهد و اسناد الزم 
به آن ها ارائه ش��د و در این ارتباط هم اعتراض و هم 
درخواس��ت پیگیری شده است و درخواست شد پاسخ 
مراکز خ��ود را بگیرند. کنعانی گف��ت: بخش دیگری 
از اقدامات ه��م در چارچوب ارتباط��ات و تماس ها و 
همکاری های دستگاه های امنیتی بین نهادهای ذیربط 
ایران با همتایان در س��ایر کش��ورها انجام شده است. 

وی ادامه داد: ایران در چارچوب دیپلماس��ی و وظایف 
دستگاه های امنیتی در این ارتباط اقدامات الزم را انجام 
داده است و به پیگیری های الزم ادامه خواهد داد و در 
چارچوب سازوکارهای بین المللی اقدامات الزم در زمان 
مقتضی انجام خواهد شد و به وظایف دیپلماتیک خود 
عمل خواهیم کرد. کنعانی در پاسخ به سؤال خبرنگار 
مهر در خصوص قانون انتقال محکومین بین ایران و 
بلژیک و ارتباط آن با آزادی اس��داهلل اسدی دیپلمات 
اسیر ایرانی در بلژیک، گفت: آزادی دیپلمات ایرانی از 
موضوعات و مطالبات جدی و صریح ما بوده اس��ت و 
معتقد بوده و هستیم که اساساً بازداشت و دستگیری و 
محاکمه زندانی کردن وی برخالف مقررات بوده است 
و بر اساس بهانه های واهی در چارچوب طراحی ساخته 
ش��ده از طرف یک جریان تروریستی بوده است. وی 
افزود: بازداش��ت اسدی غیرقانونی و برخالف مقررات 
کنوانس��یون وین است و معتقدیم در آن چارچوب باید 
اساساً آزادی دیپلمات ایرانی صورت بگیرد و این آزادی 
مرتبط با هیچ شرط و شروط دیگری نباشد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه کش��ورمان تصریح کرد: امیدواریم 
در چارچوب پیگیری های صورت گرفته ش��اهد آزادی 
هر چه س��ریع تر این دیپلمات ایرانی باش��یم. کنعانی 
در خص��وص مواض��ع خصمانه تروئی��کای اروپایی و 
آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: ارتباط 
جمهوری اس��المی ایران و س��ازمان انرژی کشور با 
مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه دارد؛ تأیید 
می کنم که هیئتی از جمهوری اسالمی ایران در هفته 
گذش��ته به وین سفر کرد و با مقامات آژانس گفتگو و 
تبادل نظر داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
ایران به تالش های س��ازنده خ��ود در ارتباط با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به منظور حل و فصل سؤاالت 

و ابهام��ات پادمانی ادامه می دهد و در همین چارچوب 
گفتگوهای با آن صورت می گیرد و ادامه دارد و طرفین 

برای برداشتن گام های بعدی، توافقاتی انجام دادند.
هیئتیازآژانسبهایرانسفرخواهندکرد ���

کنعانی گفت: به احتمال بسیار زیاد توافق صورت گرفته 
اس��ت که هیئتی نیز از آژانس به جمهوری اس��المی 
ایران س��فر خواهند کرد تا گفتگوها و مذاکرات را ادامه 
دهند. وی بیان کرد: طبیعتاً بخشی از مسائل آژانس به 
موضوعات مذاکرات رفع تحریم ارتباط دارد. متأسفانه 
برخ��ی طرف ها تالش می کنند که ب��ر روند مذاکرات 
فنی جمهوری اس��المی ایران با آژانس تأثیرات منفی 
گذارند و روند مذاکرات را مخدوش کنند. قباًل نیز شاهد 
چنین رفتارهایی از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی به 
رغم تعامل نزدیک و مستمر جمهوری اسالمی ایران با 
آژانس بودیم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
تاکید کرد: متأسفانه شاهد رفتار عجوالنه و غیر سازنده 
این کشورها هستیم که مجدداً در تالش برای استفاده 
سیاس��ی از آژانس و تبدیل آن به محملی برای اعمال 
فش��ار سیاس��ی بر جمهوری اس��المی ایران هستند. 
وی افزود: طبیعتاً اقدام به صدور قطعنامه در ش��ورای 
ح��کام هیچ کمکی به حل و فصل امور فنی و پادمانی 
جمهوری اس��المی ایران نخواهد کرد و صرفاً در روند 
همکاری های فنی اختالل ایجاد می کند. س��خنگوی 
وزارت امور خارجه اظهار داشت: قباًل نیز دست به چنین 
اقدام��ی زدند و قطعنامه آژانس در خرداد ماه گذش��ته 
صادر ش��د و ایران نیز مبتنی بر قانون مجلس اقدامات 
و کنش های متقابل را نش��ان داد. آن ها را به رفتار توأم 
با درایت و تدبیر و حرکت به س��مت دیپلماسی دعوت 
می کنیم. کنعانی گفت: ایران از تالش ها و ظرفیت های 
دیپلماتیک برای ادامه فعالیت های سازنده فنی و تکنیکی 

استفاده خواهد کرد و در این مسیر تالش الزم را انجام 
خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به حمله 
سپاه پاسداران به گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
مستقر در اقلیم کردستان عراق، گفت: ایران تأکید کرده 
بود نس��بت به امنیت سرزمینی خود و تهدیداتی که از 
ناحیه اقلیم کردس��تان عراق متوجه ایران خواهد شد و 
نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی تجزیه طلب 
س��کوت نخواهد کرد و مبتنی ب��ر قوانین بین المللی از 
امنیت خود و شهروندانش دفاع خواهد کرد و این اقدام 
در همین چارچ��وب صورت گرفته اس��ت. کنعانی در 
پاسخ به س��والی درباره ادعای یکی از روزنامه ها مبنی 
بر تهدید عربس��تان از س��وی ایران نیز گفت: ایران به 
مس��یر دیپلماس��ی پایبند اس��ت و در این چارچوب در 
خصوص مسائل مورد نظر خود با طرف های منطقه ای 
و بین المللی عمل می کند. وی ادامه داد: ایران به دنبال 
ایجاد تنش در منطقه نیست و رفتارهای مسئوالنه ای 
در راستای امنیت منطقه ای داشته است. مسیر مذاکره 
با عربس��تان منوط به مذاکرات قبلی است و امیدواریم 
طرف مقابل با اجرای توافقاتی که صورت گرفته است، 
زمین��ه را برای ادامه گفتگوها فراهم کند. س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان تصریح ک��رد: دولت 
آمریکا در راس��تای ایران هراسی و ایجاد خلل در روند 
گفتگوهای سازنده ایران و کشورهای منطقه مواضعی 
را مط��رح می کند که در چارچوب سیاس��ت های غلط 
مخرب منطقه ای دولت آمریکا اس��ت و برخی رسانه ها 
نیز به این چارچوب دامن می زنند. کنعانی همچنین در 
خصوص قطع میانجی گری عراق بین ایران و عربستان، 
گفت: دولت عراق در مس��یر مذاکرات دو کشور نقش 
س��ازنده ای داشته اس��ت و دولت عراق آمادگی خود را 

برای ایفای نقش مثبت اعالم کرده است. 

ایران از امنیت خود دفاع می کند
سخنگوی وزارت خارجه:

دشمنان به دنبال دوقطبی کردن طرفداران در داخل ورزشگاه هستند
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

نایب رئی��س کمیس��یون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به نقش��ه های 
منافقان و سلطنت طلبان برای ایجاد دوقطبی 
در زم��ان بازی های تیم ملی فوتبال در جام 
جهانی قطر گف��ت: برای مقابله با این اقدام 
تمهیداتی همچون حضور لیدرهای ورزشی 
و اف��راد با تجربه در جام جهانی اندیش��یده 
شده است. بیژن نوباوه در گفت وگو با »عصر 
ایرانیان« در خصوص تمهیدات اندیش��یده 
ش��ده برای مس��ابقات تیم فوتبال ایران در 
ج��ام جهانی قطر گفت: طبق ش��واهد ما و 
به خصوص با فیلم هایی که از رس��انه های 
معاند پخش ش��ده، آن ها شدیداً در صدد دو 
قطب��ی کردن جامعه هس��تند به طوری که 
می خواهند برخی از ایرانی ها با پرچم منافقان 
و س��لطنت طلبان در جام جهانی حضور پیدا 

کنند؛ البته قرار است قطر با آنها برخورد کند. 
در کن��ار این افراد هم طرف��داران تیم ملی 
خودمان حضور دارن��د. وی ادامه داد: آن ها 
با خدعه های مختلف به دنبال سوء استفاده 
از این ش��رایط هستند تا بگویند ملت ایران، 
ملتی اس��ت که با خودش درگیر اس��ت و ما 
را در بین س��ایر کشورها مردمی غیرمتمدن 
معرفی کنند لذا باید خدعه دشمن را شناخت؛ 
قطعاً دش��من درص��دد دو قطب��ی کردن و 
ضربه زدن به ماست. آن ها می خواهند باخت 
تیم ملی را به حس��اب بی لیاقتی ما و برد را 
به حساب خودش��ان بگذارند. نوباوه با تاکید 
بر این که مس��ائل فرهنگ��ی در جام جهانی 
بسیار حساس است، افزود: مسائل فرهنگی 
نه فقط برای کش��ور ما که برای بسیاری از 
کشورها مهم است چون بسیاری از کشورها 

می توانن��د از این موقعیت برای شناس��اندن 
خ��ود ب��ه دنیا اس��تفاده کنند. نای��ب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که »رفتار ملی بسیار مهم است«، 
گفت: اگر اعتراضی ه��م وجود دارد باید در 
خانه خودم��ان بیان کنیم و نبای��د آن را به 
خارج از کشور و سایر کشورها بکشانیم پس 
باید ایجابی و نه با ارعاب و تهدید کار کنیم؛ 
ایجابی به معنای فرهنگ سازی است. وی 
توضیح داد: براین اساس پیشنهاد ما این بود 
که بسیاری از مسئوالن به جام جهانی نرفته 
و به جای آنها پدران و مادران فوتبالیست ها 
و پیشکسوتان ورزش در جام جهانی حضور 
پیدا کنن��د چون وقتی چش��م جوانان ما به 
این اف��راد می افتد، اهمی��ت ورزش را بیش 
از پی��ش درک ک��رده و می دانن��د که چقدر 

موضوع مهم اس��ت. نوباوه ب��ا بیان این که 
»باید همه ما و رسانه ها روحیه سازی کرده 
تا جوان ها متوجه رفتارش��ان شوند«، اضافه 
کرد: در این ش��رایط جوان ورزش��کار بعد از 
کسب قهرمانی دستش را روی سینه گذاشته 
و سرود جمهوری اسالمی ایران را می خواند؛ 
این یعنی ماجرا را فهمیده اس��ت، وقتی یک 
ورزش��کار در مس��ابقه ای می برد ب��ا افتخار 
ایرانی است. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی در جمع بندی با بیان 
این که دش��منان در ج��ام جهانی و در قالب 
تماش��اگر فوتبال به دنب��ال ایجاد دو قطبی 
هس��تند، گفت: دش��منان به دنبال دوقطبی 
کردن طرفداران در داخل ورزشگاه هستند. 
وی درباره تمهیدات اندیش��یده ش��ده برای 
جلوگی��ری از ای��ن اتفاق گفت: قرار اس��ت 

بسیاری از لیدرهای ورزشی و افراد با تجربه 
به ج��ام جهان��ی بروند همچنین پیش��نهاد 
دادی��م ک��ه دول��ت کمک های��ی را در نظر 
گیرند تا قیمت هواپیما، هتل و محل اقامت 
برای حضور تماش��اگران به خصوص اقشار 
کم درآمد ارزان تر تمام ش��ود یا این که فقط 
تماش��اچیان از ایران برای دیدن بازی بروند 
و ش��ب را به ایران بازگشته و مثاًل در کیش 
بخوابند. با این تمهیدات تعداد بیش��تری از 
جمعیت متعهد ورزش دوست واقعی می تواند 
در ورزش��گاه حضور پیدا کن��د. نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
در پایان اظهار کرد: گفته می ش��ود سازمان 
منافقی��ن می خواهد افرادی را به ورزش��گاه 
فرس��تاده و یا این که سلطنت طلبان با پول و 

امکانات به دنبال این کارها هستند.
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اقتصاد کالن

سرانه مصرف آب هر ایرانی 5.3 هزار 
مترمکعب کاهش یافت

وزیر نیرو گفت: امروز س��رانه مصرف آب هر 
ایرانی از 6 هزار و 500 مترمکعب در س��ال به 
کمت��ر از یک هزار و 200 مترمکعب رس��یده 
اس��ت. به گزارش مهر، عل��ی اکبر محرابیان 
امروز در همایش روز ملی کیفیت با بیان اینکه 
شرایط مصرف انرژی در کشور به گونه ای است 
ک��ه باید برای آن فکر اساس��ی ش��ود، اظهار 
کرد: وضع قواعد استاندارد و نظارت بر اجرای 
اس��تانداردها در لوازم انرژی ب��ر یک ضرورت 
است.وزیر نیرو افزود: با وجود اینکه ایران یکی 
از بزرگ تری��ن دارندگان مناب��ع نفت و گاز در 
جهان محسوب می ش��ود اما محدودیت ها در 
این عرصه بیشتر از نیازهای کشور شده است.

وی ادامه داد: البته کش��ورهای اروپایی نیز با 
کمبود منابع انرژی مواجه ش��ده اند که مسائل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته 
اس��ت.محرابیان با اش��اره به همکاری وزارت 
نیرو و س��ازمان ملی استاندارد، گفت: اقدامات 
مش��ترکی از سوی وزارت نیرو و سازمان ملی 
استاندارد در دست اجرا است که نتیجه آن به 
طور حتم موجب کاه��ش مصرف مازاد آب و 
انرژی خواهد ش��د.وزیر نی��رو افزود: به عنوان 
مث��ال بخش قاب��ل توجهی از مص��رف برق 
کش��ور صرف تولید سرما )از جمله در کولرها( 
در فصول گرم س��ال می ش��ود ک��ه مصارف 
غیرمنطقی دارند که در همین راستا به تازگی 
موتورهای��ی در داخل تولید ش��ده که با نصب 
روی کولره��ای آبی می تواند ت��ا 50 درصد از 
مصرف آب و برق بکاه��د. وزیر نیرو تصریح 
کرد: بنابراین س��رانه مصرف آب هر ایرانی از 
6 هزار و 500 متر مکعب در س��ال در سنوات 
گذشته، امروز به کمتر از یک هزار و 200 متر 

مکعب در سال رسیده است.

65 درصد از قوانین حمایت از تولید 
اجرا نشد

رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
گفت: طی 10 سال گدشته به دلیل ترک فعل 
دستگاه ها، 65 درصد در قوانین حمایت از تولید 
اجرایی نش��ده است. به گزارش مهر، مصطفی 
طاه��ری، امروز در مراس��م روز ملی کیفیت با 
اشاره به کیفیت خودروهای داخلی، اظهار کرد: 
در حوزه خودرو ذی نفعان بسیاری داریم و باید از 
دید ذی نفعان متغیرهایی نظیر آالیندگی بررسی 
شود. از سویی دیگر وضعیت امنیت و مصرف 
س��وخت خودروها و همچنین سهامداران که 
به دنبال سود هستند، از دیگر ذی نفعان حوزه 
خودرو محسوب می ش��وند.رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس افزود: بنابراین با توجه 
به اینکه این حوزه ذی نفعان مختلفی دارد باید 
به سمتی برویم که کیفیت، این ذینفعان را اقناع 
کند.این نماینده مجل��س تصریح کرد: اجرای 
کیفیت در صنعت خودروسازی سطوح مختلفی 
دارد ک��ه از قطعه س��از تا خودروس��از را در بر 
می گیرد.طاهری همچنین اظهار کرد: در کشور 
مجموعه قوانین خوب��ی برای حمایت از تولید 
داریم اما بعد از گذش��ت 10 س��ال، 65 درصد 
از این قوانین به دلیل ترک فعل دستگاه ها اجرا 
نشده اس��ت.وی در ادامه با بیان اینکه حرکت 
به سمت فشرده سازی داده های استاندارد الزامی 
اس��ت، گفت: تبادل داده در ایران با مش��کل 
مواجه است و نیاز داریم این مسئله را در کشور 
حل کنیم. طاهری افزود: عموماً مدیران کنترل 
کیفی��ت باید گزارش عدم رعایت کیفیت را به 
س��ازمان ملی استاندارد بدهند اما ممکن است 
به دلیل تعارض منافع، روند صحیحی نباش��د. 
بنابراین باید به سمت سامانه ای شدن این روند 

حرکت کنیم.

فروش نفت به اشخاص و نمایندگان 
دستگاه های اجرایی عملیاتی شد 

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آئین نامه 
اجرای��ی جزء یک بند ز تبصره 19 ماده واحده 
قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابالغ شد. 
بر این اساس اشخاص نماینده دستگاهها نیز 
مجاز به فروش نفت شدند. به گزارش تسنیم ، 
تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 11/08/1401 
هیات وزیران خطاب به وزارت اقتصاد، وزارت 
صمت، وزارت نفت، س��ازمان برنامه و بودجه 
و... در خصوص »آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز 
تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 
کل کشور« طی نامه شماره 149177 در تاریخ 
18/08/1401 توسط معاون اول رئیس جمهور 
ابالغ ش��د.بر اس��اس این آیین نامه، مجموع 
اقدامات صورت گرفته برای تحقق حکم قانون 
بودجه در خصوص واگذاری نفت به دستگاهها  
نباید منجر به کاهش صادرات نفت شود. بلکه 
باید صادرات نفت خام کشور بعد از اجرای این 

حکم افزایش یابد.

 صندوق بین المللی پول: چشم انداز 
اقتصادی جهان بدتر شده است  

صندوق بی��ن المللی پول با اش��اره ضعیف 
بود شاخص های اقتصادی اخیر اعالم کرد، 
چشم انداز اقتصادی جهان از پیش بینی های 
ماه گذش��ته به وی��ژه در اروپا تیره تر ش��ده 
اس��ت. به گزارش فارس به نقل از رویترز، 
صن��دوق بین المللی پول با اش��اره به بدتر 
شدن مداوم نظرسنجی  های مدیران خرید 
در م��اه  های اخی��ر، اعالم کرد که چش��م 
انداز اقتص��ادی جهان از پیش بینی های ماه 
گذش��ته تیره تر ش��ده اس��ت.این نهاد بین 
المللی علت این وضعیت را ناش��ی تش��دید 
سیاس��ت  های پولی به علت تورم همیش��ه 
باال و گس��ترده، شتاب ضعیف رشد در چین 
و ادام��ه اختالالت عرض��ه و ناامنی غذایی 
در اث��ر درگیری نظامی روس��یه با اوکراین 
عن��وان کرد.صندوق بین الملل��ی پول، ماه 
گذش��ته پیش بینی رش��د اقتصادی جهان 
در س��ال 2023 را به 2.7 درصد کاهش داد 
ک��ه کمتر از رقم برآوردی قبلی برابر با 2.9 
درص��د بود.IMF در صفح��ه ای که برای 
نشس��ت رهبران گروه 20 در اندونزی آماده 
کرده اس��ت، نوشت: »شاخص های اخیر با 
فرکانس باال تایید می کند که چش��م انداز 
اقتص��ادی به وی��ژه در اروپا تیره تر ش��ده 
است.«بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، 
ش��اخص اخیر مدی��ران خرید ک��ه فعالیت 
ه��ای تولید و خدماتی می س��نجد، با توجه 
ب��ه اینک��ه فعالیت های اقتص��ادی کاهش 
یافته و نرخ تورم سرس��ختانه باالس��ت، در 
بیش��تر اقتصادهای بزرگ گروه 20، ضعف 
)اقتصادی( نش��ان می ده��د.IMF در این 
صفحه نوش��ت:» س��هم کش��ورهای گروه 
20 در اوایل س��ال جاری از منطقه توس��عه 
اقتصادی به سطوحی نشان دهنده کاهش، 

افزایش یافته است.«

بانک آمریکایی: انگلیس و اروپا در 
گریز از بحران اقتصادی خوش شانس 

نخواهند بود 
بانک مورگان اس��تنلی آمری��کا پیش بینی 
ک��رد ک��ه انگلی��س و اتحادیه اروپا س��ال 
آین��ده وارد بحران رک��ود اقتصادی خواهند 
ش��د. به گزارش فارس به نق��ل از رویترز، 
بانک مورگان اس��تنلی آمریکا طی گزارشی 
پیش بین��ی ک��رد انگلیس و اتحادی��ه اروپا 
س��ال آینده وارد رکود اقتصادی می ش��وند، 
ای��ن بان��ک البت��ه می گوید ممکن اس��ت 
آمری��کا بتواند به لطف نرخ بیکاری پایین از 
لبه پرتگاه رک��ود اقتصادی بازگردد.مورگان 
اس��تنلی اعالم کرده پس از حدود 3 س��ال 
اعمال محدودیت های کرونایی در چین، لغو 
این محدودیت ها موجب می ش��ود تا شاهد 
رش��د اقتصادی این کش��ور در کن��ار بهبود 
اوضاع اقتصادهای نوظهور در آسیا در سال  
آینده باش��یم. این بانک آمریکایی نرخ رشد 
اقتصاد جهانی برای س��ال آینده را کمتر از 
صندوق بی��ن المللی پول پیش بین کرده و 
در حال��ی که این صندوق برای س��ال  آتی 
رش��د اقتصادی 2.7 درصدی را برای جهان 
محاسبه کرده اما مورگان استنلی رقم آن را 
2.2 درصد پیش بینی کرده اس��ت.مورگان 
اس��تنلی همچنین می گوید برای سال آینده 
کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه 
الگوی متفاوتی را در رشد اقتصادی خواهند 
داش��ت به گونه ای که کش��ورهای توسعه 
یافت��ه در لب��ه رکود اقتص��ادی خواهند بود 
اما کش��ورهای در حال توس��عه رشد نسبی 

اقتصادی را تجربه می کنند.

ریال ایران رایج تر از 109 پول ملی 
در جهان شناخته شد

آماره��ای بین الملل��ی نش��ان می دهد ریال 
ایران در مقایس��ه ب��ا 166 ارز و پول ملی از 
109 ارز مثل دینار الجزایر، لک آلبانی، سوم 
ازبکستان و منات جمهوری آذربایجان رواج 
بیشتری در جهان دارد. به گزارش خبرگزاری 
تس��نیم، پای��گاه تخصص��ی یورون��ت طی 
گزارش��ی اعالم کرد دالر آمریکا رایج ترین 
ارز در جه��ان محس��وب می ش��ود. بیش از 
47 درص��د مبادالت در جهان با دالر آمریکا 
انجام می ش��ود که این رقم بیشتر از هر ارز 
دیگر اس��ت.یورو با س��هم 3085درصدی 
در رتب��ه دوم و پوند انگلی��س با اختصاص 
2135 درصد از مب��ادالت مالی در جهان 
به خود در رتبه س��ومین ارز رایج جهان قرار 
گرفته اند.روپیه هند، دالر استرالیا، دالر کانادا، 
رند آفریقای جنوبی، دالر نیوزیلند، ین ژاپن 
و دالر س��نگاپور نیز رتبه های چهارم تا دهم 
را از این نظر به خود اختصاص داده اند.میان 
166 پ��ول مل��ی و ارز بین المللی که در این 
گزارش بررسی شده اند ریال ایران در جایگاه 
57 قرار گرفته اس��ت، بر این اس��اس، ریال 
ایران از 109 ارز و پول ملی در جهان رایج تر 
است. س��هم ریال ایران از کل مبادالت در 
جهان 0.204 درصد برآورد شده است. ریال 
ایران از پول ملی کشورهای در حال توسعه 

بسیاری رواج بیشتری دارد.

اخبار

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
در م��دت اجرای طرح تس��هیل در صدور 
مجوزه��ای کس��ب و کار، بی��ش از 130 
هزار مجوز کس��ب و کار ص��ادر و 3 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت برای این مجوزها 
تصویب ش��د. به گزارش ف��ارس، صولت 
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ام��روز در چهل و هفتمین جلس��ه س��تاد 

س��اماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی 
در س��الن ت��الش وزارت کار اعالم کرد:  
در م��دت اجرای طرح تس��هیل در صدور 
مجوزه��ای کس��ب و کار بی��ش از 130 
هزار مجوز کس��ب و کار ص��ادر و 3 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت برای این مجوزها 
تصویب شد که اگر برای هر فرصت شغلی 
100 میلیون تومان در نظر بگیریم از این 

محل 30 هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد 
می ش��ود.وی ادامه داد: بر فرض به کسی 
50 میلیون تومان رای��گان هم بدهیم اما 
اگر ش��اغل ش��ود باز هم اثرات و برکاتی 
برای کش��ور دارد.وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی همچنین گفت:  در س��ال های 
گذشته روستائیان هر روز محصوالت خود 
را از قبیل تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، پشم، 

پوست و سایر فرآورده ها  را به شهرها صادر 
می کردند اما اکنون برعکس ش��ده و هر 
روز وانت هایی محصوالتی مانند س��بزی، 
میوه، تخم مرغ و لبنیات را از شهر به روستا 
می آورد یعن��ی جریان تولی��د را برعکس 
کرده ای��م در حالی که بای��د به روال قبلی 
برگردد.وی این را هم گفت: فردی که در 
خانه اش دار قالی برپا می کند چه نیازی به 

مجوز ما دارد و ما نباید بر سر راه کسب و 
کار مردم مانع ایجاد کنیم. حتی به کسانی 
که مج��وز دادیم مثال ب��رای طبخ غذای 
خانگی اگر ایرادی پیدا کرد 10 روز مجوز 
او را تعلیق کنیم تا روند آن تولید را اصالح 
کند. مرتضوی با تأکید بر اینکه ما مکلف 
به تأمین معیشت مردم هستیم،  گفت:  باید 

موانع سر راه اشتغال را برداریم.

صدور 130 هزار مجوز کسب  و کار مشاغل خانگی 
وزیرکار:

پشت پرده مخالفت با »ای نماد«
نگرانی از کسب وکارها یا جمع شدن بساط سودهای بادآورده؟

علت مخالفت های طوالنی برای دریافت ای نماد چیست؟ 
پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان 
برخی کاس��بان اصلی این حوزه از دریافت ای نماد برای 
درگاه های پرداخت امتناع می کنند؟ به گزارش تس��نیم، 
طی روزهای گذشته نامه ای از سوی شاپرک منتشر شد 
که در آن خطاب به مدیران شرکت های پرداخت یار اعالم 
ش��ده از 24 آبان، پایانه ه��ای اینترنتی فاقد نماد یا دارای 
هویت نامنطبق با مالک نماد، طی ش��ش هفته از تاریخ 
یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.شاپرک 
سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را 
داش��ت ولی هر بار این مهلت را تمدید می کرد اما امسال 
قصد سیاست گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.
در ماه های گذش��ته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون 
نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای نماد کم نبوده؛ از الزام 
قانونی و تعامل اجرایی مس��ئوالن وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه ای و گالیه 
برخی کسب وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای 
اخذ ای نماد!ش��واهد نش��ان می دهد، نه تنها نماد اعتماد 
الکترونیک ی��ک الزام قانونی در دس��ترس و کم زحمت 
است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه کار اینترنتی 
نزد مش��تری را رقم زده  است. سیاست گذار حوزه تجارت 
الکترونیک هم به واس��طه اهمیت احراز هویت حداقلی 
کس��ب وکارهای مجازی، آن را ابتدایی ترین فاکتور برای 
کاهش ریس��ک معامالت در بستر پلت فرم های مجازی 
می داند.گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی 
)اینماد( از حدود 11 س��ال قبل وجود داش��ت و از جهت 
ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 
1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه 
پرداخت اینترنتی منوط به داش��تن اینماد شد ولی از سال 
1397 ب��ا ایجاد ش��رکت های پرداخت ی��ار، این ضمانت 

اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
مجدداً در س��ال 1398 طبق ماده 103 آیین نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پولش��ویی و پس از آن به موجب ماده 11 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه 
پرداخت اینترنتی منوط به داش��تن اینماد شد که فاز اول 
آن در مورد شرکت های خدمات پرداخت از بهمن 1398 
و ف��از دوم آن در مورد ش��رکت های پرداخت یار از آذرماه 
1400 قرار بود اجرایی ش��ود که ب��ه تأخیر افتاد.منتقدان 
اجرایی شدن اینماد بعضاً گالیه دارند که این اقدام باعث 
اختالل در فعالیت کس��ب وکارهای حوزه پرداخت خواهد 
شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب وکارهایی مرتبط با 
رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می گویند: مجموعه 
شرایط در بخشنامه جدید نش��ان می دهد بیش از اینکه 
جلوی مقابله با قاچاق کاال و ارز گرفته شود، پلتفرم های 
تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می ش��وند؛ در صورت 
اجرایی شدن این بخش��نامه عماًل تمامی درگاه های آنها 

در داخل کشور بس��ته خواهد شد.تعلل در دریافت اینماد 
در حال��ی از س��وی برخی پرداخت یاره��ا همچنان ادامه 
دارد که از س��ال 1398 فرایند اعطای اینماد که ش��امل 
ش��ش مرحله احراز هویت، اح��راز دامنه، احراز اطالعات 
تماس، احراز صالحیت، احراز قانونمندی کس��ب وکار و 
نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه اس��ت، به صورت 
کاماًل الکترونیکی و هوش��مندتبدیل شد؛ به گونه ای که 
ب��دون هیچ گونه وقفه و صرفاً بر اس��اس س��رعت عمل 
کارب��ر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب 
میانگی��ن زمان اعطای اینماد که قب��ل از آن حدود پنج 
روز کاری بود، به کمتر از یک روز )چند س��اعت( کاهش 
یافت.اما باوجود تأکید متعدد قانون گذار بر دریافت ای نماد 
و علیرغم ساده سازی فرایند دریافت اینماد چرا همچنان 
برخ��ی پرداخت یارها با اجباری ش��دن دریافت این نماد 
اعتمادساز برای درگاه های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای 
بی��ش از 120 هزار میلیارد توم��ان معامالت غیرقانونی 
رم��زارز درمیان اس��ت و 3-4 هزار میلیارد تومان س��ود 

بادآورده.
پشتپردهمخالفتهابا»اینماد«چیست؟ ���

اینم��اد )E-Namad( یا نماد اعتماد الکترونیکی یک 
نماد اس��ت که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
به وب سایتی ها داده می شود که دارای ضوابط مشخص 
و از پی��ش تعیین ش��ده ای باش��ند و این لوگ��و فقط به 
وب س��ایت های فروش��گاهی تعلق می گی��رد. مهمترین 
مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع 
وب سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت 
کارب��ر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود 
عمل کند.طی س��الهای اخیر که کالهبرداری در فروش 

ه��ای اینترنت��ی زیاد ش��د و عرضه و ف��روش کاالهای 
غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از 
مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات 
مبارزه با پولش��ویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه 
درگاه  های پرداخت اینترنتی )اعم از شرکت های PSP و 
پرداختیار( به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای 
اینترنتی الزامی ش��د و این تکلیف قانونی از اواخر س��ال 
1398، در م��ورد ش��رکت های PSP )درگاه مس��تقیم( 
اجرایی شده است اما در مورد پرداخت یارها )درگاه واسط(، 
با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت  ها، 
این مس��اله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک 
تیرماه سال قبل طی ابالغیه ای شرکت های پرداخت یار را 
موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای 
مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هس��تند، 
درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.علیرغم اینکه بیش از 2 
سال از هش��دارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت 
یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه 1400 پس 
از ابالغ مصوبه ش��اپرک اعتراض گسترده ای نسبت به 
این مس��اله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری هم استعالم کردند که آیا اجباری شدن اینماد 
برای درگاه های پرداخت قانونی هس��ت یا نه، که پاسخ 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعالم قانونی 

بودن این الزام بوده است.
این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد 
بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان 
اعتماد به کس��ب و کارهای جدید داده می ش��ود. ضمن 
اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی 

کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، 
راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد 
بدون س��تاره را اخذ کنند.همه این س��روصداها در حالی 
است که اعالم شد، کسب و کارهای جدید فعال ملزم به 
دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبال درگاه 
پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت 
قدیمی که نش��ان اینماد ندارن��د، در این مرحله غیرفعال 
نمی شوند.اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها 
دست از اعتراض نکشیدند و در تالش برای مقابله با این 
اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هس��تند تا بار 
دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ 
پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای 
پنهانی را آشکار ساخته است.پرداخت یارها مجوز فعالیت 
را از س��ال 97 ب��رای ارائه خدمات پرداخت به کس��ب و 
کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 
70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. 
چون پرداخت یارها غیر مس��تقیم زیر نظر بانک مرکزی 
بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه 
خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی 
هم می کردند، تا اینکه در ش��هریور سال 99 اعالم شد، 
باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد 
و در همی��ن راس��تا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بس��ته 
ش��د.حال با ابالغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از 
این پرداخت یارها به کس��ب و کارهای جدیدی که قصد 
ورود به معام��الت غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، 
و در حالی که بازار رمزارز در حال گس��ترش است، دست 
این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می 
ش��ود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که 
فعالی��ت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند 
و االن در حوزه معامالت غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، 
متوقف شود و س��ودهایی که طی این سالها می گرفتند 
هم منتفی گردد.طبق اعالم معاونت پیش��گیری از جرم 
ق��وه قضائیه، می��زان تخلفات و جرائم کس��ب و کارهای 
اینترنتی دارای اینماد که از شرکت های خدمات پرداخت 
)PSP( درگاه پرداخ��ت اینترنتی اخذ کرده اند، به مراتب 
کمتر از کسب وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه های 
پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می کنند.وزیر صمت 
هم در نامه خود به روس��ای دولت و مجلس تاکید کرد: 
به استحضار می رس��اند نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( 
مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی )از جهت رعایت 
الزامات قانون تجارت الکترونیکی( اس��ت که در راستای 
ساماندهی کس��ب و کارها در فضای مجازی، حمایت و 
توس��عه فعالیت های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات 
و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از س��ال 1395 به 
تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 

)مرجع احصای مجوزهای کسب و کار( رسیده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: انتظار داریم در یک بازه 
میان مدت بتوانیم در مرحله اول تمام هزینه های جاری 
دول��ت و در مرحله بعد کل بودجه دولت را مالیات تامین 
کنیم. به گزارش فارس، داود منظور امروز در افتتاحیه نهمین 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی )نظام مالیاتی. عادالنه، 
هوش��مند( که در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، 
گفت: خوشحالیم که موضوع مالیات جزو مسائل ساالنه 
اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است و امیدواریم 
با گفت وگوهایی که در این مجموعه  نشس��ت ها برگزار 
می شود، به نتایج کاربردی و سیاست مناسبی دست یابیم 
که نهایتا به اصالح رویه ها و رویکردها در نظام مالیاتی 
منجر شود.وی افزود: نظام مالیاتی یکی از گرانیگاه های 
اصلی مقاوم سازی اقتصاد است که بیشترین آسیب پذیری 

اقتصاد از تکانه های خارجی و تحریم ها متحمل می شود 
و تالش می شود که دولت از این طریق در ارائه خدمات 
دچار مشکل و نارسایی شود. بنابراین اگر مجموعه این 
نشس��ت ها به این منجر ش��ود که ما بتوانیم دولت را به 
سمتی هدایت کنیم که بار مالی منابع مالی دولت از منابع 
درون زای داخلی تامین ش��ود، لذا هر گونه تکانه خارجی 
در حوزه اقتصاد کم اثر می شود.رئیس سازمان امور مالیاتی 
کشور افزود: مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پاک و 
پایدار بهترین شیوه برای تامین مالی و پشتیبانی دولت 
در ارائه خدمات اس��ت و نقش و مسئولیت اجتماعی که 
دولت باید ایفاد کند. رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور 
اظهار داشت: تحوالت خوبی در دو دهه گذشته در نظام 
مالیاتی شکل گرفته است و امروز به بلوغ نظام مالیاتی در 

برخی ابعاد نزدیک می شویم، ولی هنوز تا رسیدن به نظام 
مالیاتی ایده آل ک��ه بودجه دولت را به طور کامل تامین 
کند فاصله زیادی داریم و انتظار داریم در یک بازه میان 
مدت بتوانیم در مرحله اول تمام هزینه های جاری دولت 
و در مرحله بعد کل بودجه دولت را مالیات تامین کنیم.
وی افزود: س��ایر منابع درآمدی دولت باید برای اهداف 
معین به کارگیری ش��ود، برای اهدافی فراتر از اداره امور 
جاری دولت، درآمدهای نفتی نه به عنوان درآمد بلکه به 
عنوان ثروت ملی انباش��ته شود و در تامین منابع اجرای 
طرح ها مورد اس��تفاه قرار گیرد و ایجاد بازدهی و درآمد 
کند.منظور گفت: در یک حالت مطلوب س��ود حاصل از 
درآمدهای نفتی توس��ط بخش دولتی صورت می گیرد 
و به عنوان س��هم صندوق توسعه ملی پرداخت می شود 

می تواند به سمت بودجه دولت هدایت شود؛ یعنی بودجه 
دولت باید بر اساس سود حاصل از درآمدهای نفتی باشد.
وی بیان داشت: درآمد نفتی ثروت بین نسلی است و ما 
باید تالش کنیم منبع تامین مالی دولت مالیات باش��د. 
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که این ظرفیت 
مهیا است. یعنی می توان فاصله بین مالیات وصول شده 
ب��ا مالیات بالقوه را به تدریج کم کنی��م.وی افزود: ما در 
نظام مالیاتی از یک طرف با معافیت های گسترده قانونی 
مواجه هستیم. در برآوردهایی که امسال صورت گرفته 
نشان می دهد که بر اساس اظهارنامه های دریافتی حدود 
350 هزار میلیارد تومان معافیت داشته ایم که به صورت 
قانونی برای عملکرد سال 1400 در اظهارنامه ها دریافت 

شده است.

ضرورت تامین کل هزینه دولت از محل مالیات
350 هزار میلیارد تومان معافیت در سال قبل اعمال شد 

جداسازی آب شرب از آب مصرفی 80 هزار میلیارد تومان هزینه دارد
مدیر عامل آبفای تهران خبرداد؛

بختیاری گفت: اگر بخواهیم در تهران دو نوع لوله کشی داشته باشیم یعنی باید 
9 هزار کیلومتر شبکه آب مجزا ایجاد کنیم که به لحاظ اقتصادی 9 هزار کیلومتر 
باالی 70-80 هزار میلیارد تومان هزینه دارد.به گزارش مهر، جدا سازی آب شرب 
از آب مصرفی امری مرس��وم در بسیاری از کشورهای جهان و اقدامی است که 
دولت باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد چرا که نسل های آینده نیز باید بتوانند 
از این منابع خدادادی استفاده کنده و ما به درستی بحران آبی را پشت سر بگذاریم. 
اما آیا اقدام زیر س��اختی در این راستا صورت گرفته است؟ محمد رضا بختیاری 
مدیر عامل آبفای تهران در پاسخ به این سوال می گوید: جداسازی آب شرب از آب 
مصرفی توجیه اقتصادی ندارد، زیرا آب خام تهران با کیفیت است.وی ادامه داد: با 
توجه به با کیفیت بودن آب خام تهران به این شکل نیست که با تصفیه کیفیت آن 

را ارتقا دهیم، ضمن آنکه هزینه تصفیه چنین آب با کیفیتی باال نیست.
هزارمیلیاردتوماناست هزینهجداسازیآبتهران���8۰

بختیاری با اشاره به اینکه تهران از لحاظ زیر ساختی هم امکان چنین اقدامی وجود 
ندارد توضیح داد: اگر بخواهیم در تهران دو نوع لوله کشی داشته باشیم یعنی باید 
9 هزار کیلومتر شبکه آب مجزا ایجاد کنیم که به لحاظ اقتصادی 9 هزار کیلومتر 

ب��االی 70-80 ه��زار میلیارد تومان هزینه دارد که نه در توان دولت اس��ت و نه 
زیرساخت های تهران چنین اجازه را می دهد.وی ادامه داد: آب خام تهران به دلیل 
کیفیت مناسبی که دارد جدا سازی آب شرب از آب مصرفی به لحاظ فنی مهندسی 
صحیح نیست. البته شاید در برخی از مناطق کشور و جهان اقتصادی باشد به عنوان 
مثال در کشوری نظیر لندن آب خام این کشور از کیفیت الزم برخوردار نیست به 
همین دلیل مردم مجبورند از آب بسته بندی یا آب های دیگر استفاده کنند، در حالی 
که در تهران به یمن نوع موقعیتی که دارد آب خام با کیفیت بوده و فاصله آب خام و 

آب تصفیه شده آن قدری نیست که این تفکیک صورت بگیرد.
آبشربدرکشورماتقریباًرایگاناست ���

وی اضافه کرد: اینکه گفته می شود مردم صرفه جویی کنند در این راستا باید دو 
اقدام صورت بگیرد؛ یکی ایجاد زیر ساخت ها و دیگری صرفه جویی است. واقعیت 
این است که بخش زیادی از مردم تهران الگوی مصرف را رعایت می کنند، اما 
عده ای از مردم دو برابر الگوی مصرف، مصرف آب دارند و اکنون شرایط اقتصادی 
کشور به گونه ای است که امکان افزایش قیمت وجود ندارد در حالی که در دنیا این 
مساله را با قیمت ها کنترل کرده اند به طوری که هر متر مکعب آب اوتاوا در کانادا 

70 برابر قیمت آب در تهران با دالر سه هزار تومانی است. این در حالیست که در 
کشور ما تقریباً آب شرب رایگان به مردم ارائه می شود و بحث آب به خصوص 
آب شرب قیمت ها غیر واقعی است.مدیرعامل آبفای تهران تصریح کرد: تقریباً 40 
تا 45 درصد مردم تهران هر خانواده به صورت ماهیانه کمتر است 18 هزار تومان 

پول آب پرداخت می کنند.
جداسازیکنتورهایآبدردستاقدام ���

آپارتمان نش��ینی یکی از معضالتی است که بی ارتباط به مصرف بی رویه آب 
نیست در چنین شرایطی برای این مساله نباید تدابیر جدی تری در نظر گرفته 
شود؟ بختیاری در پاسخ به این سوال می گوید: جدا سازی کنتور آب در مناطقی 
که ظرفیتی دارد در حال انجام است زیرا جدا سازی چند پارامتر دارد؛ یکی آنکه 
فضای الزم وجود داشته باشد، دوم فشار منطقه این اجازه را دهد زیرا در برخی از 
مناطق تهران فشار آب اجازه این جدا سازی را نمی دهد، زیرا آب افت پیدا کرده 
وبرای ساکنان آن منطقه مشکل ایجاد می شود، اکنون با نظام مهندسی مذاکراتی 
صورت گرفته که برای ساختمان های جدید مناطقی که فشار آب مناسب است و 

اجازه چنین اقدامی را به ما می دهند ملزم به جداسازی هستند.
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شهرستان

مشارکت مردم ، ضامن بقاء و حفظ 
منابع طبیعی

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراس��ان رضوی 
گفت :موضوع مشارکت مردم در حفظ ، احیاء 
و توسعه منابع طبیعی از الویت های این اداره 

کل می باشد.
محس��ن فن��ودی در مرکز آموزش ش��هید 
غف��اری مش��هد ودر جمع مس��ئولین روابط 
عمومی شهرستانهای استان ، افزود: آموزش 
رابطین ترویج و روابط عمومی شهرستانها و 
بخش های اجرایی اداره کل در راستای ارتقاء 
بخشیدن به مشارکت مردم برای ساکنین در 
ح��وزه های آبخیز و روستانش��ینان از الویت 
های آموزش��ی ما می باشد و این امر به طور 

مستمر ادامه خواهد یافت .
وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت توس��عه ارتباطات 
مروجین مناب��ع طبیعی با مردم روس��تاها و 
بهره ب��رداران از عرصه ه��ای منابع طبیعی 
، یادآورش��د  ب��ا توجه به گس��تردگی عرصه 
ه��ای منابع طبیعی اس��تان ، ل��زوم آگاهی 
بخش��ی به آنان با هدف حفظ و حراس��ت و 
به��ره برداری بهینه از این عرصه ها آموزش 
های مس��تمر جهت متولیان ترویج و روابط 
عموم��ی ضروری اس��ت . در ادام��ه رئیس 
اداره آموزش ، ترویج و مش��ارکتهای مردمی 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراس��ان 
رضوی و برگزار کننده این کارگاه آموزش��ی 
گف��ت: در این کارگاه آموزش��ی ترویجی دو 
روزه بیش از 50 نفر فراگیر حضور داش��تند و 
با فنون جذب مشارکت مردم بصورت عملی 
و کارگاهی آشنا شدند. اعظم مالیی افزود: از 
ابتدای س��الجاری تاکنون 9 کارگاه آموزشی 
ویژه همکاران در حوزه منابع طبیعی در سطح 
استان برگزار شده که بیش از 550 نفر فراگیر 

آموزش دیده اند.

نشست خبری مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان ایالم با اصحاب رسانه

به مناس��بت س��ی اُم مین دوره هفته کتاب 
جمهوری اس��المی مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اس��تان ایالم در نشستی، با اصحاب 
رس��انه و مطبوع��ات اس��تان ای��الم دیدار و 
گفتگو کرد. به گ��زارش روابط عمومی اداره 
کل کتابخان��ه ه��ای عمومی اس��تان ایالم، 
به مناس��بت س��ی اُم مین دوره  هفته کتاب 
جمهوری اسالمی س��میه حیدری، مدیرکل  
کتابخانه های عمومی اس��تان ایالم با هدف 
هم اندیش��ی و ارائ��ه گزارش��ی از وضعیت 
کتابخان��ه های عمومی و روند کتابخوانی در 
اس��تان، با اصحاب رسانه و مطبوعات استان 

ایالم دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم 
در این دیدار گفت: در هفته کتاب برنامه های 
متنوع فرهنگی و هنری در راستای توسعه و 
ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با ش��عار 

»ما همانیم که می خوانیم« برگزار می شود.
وی با بیان اینکه برنامه های هفته کتاب در 
راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش 
زنجیره کتابخوانی برگزار می شود، افزود: در 
ح��ال حاضر 26 هزار نفر عضو کتابخانه های 
ایالم هستند. مدیرکل کتابخانه های عمومی 
ای��الم اظهار داش��ت: در ای��ام  هفته کتاب، 
کتابداران کتابخانه عمومی به مدارس نزدیک 
کتابخانه ها مراجعه و نسبت به توزیع و اهدای 

کتاب در بین دانش آموزان اقدام می کنند.
وی ادام��ه داد: از 22 ت��ا 27 آبان افرادی که 
کتاب از کتابخانه امانت گرفته و تحویل نداده 
اند، می توانند نس��بت به مراجعه به کتابخانه 

های استان برای تحویل کتاب اقدام کنند.
حیدری با اش��اره به اختص��اص 320 میلیارد 
ری��ال برای تعمیر و بازس��ازی کتابخانه های 
عمومی ایالم در سال جاری گفت: این اعتبار 
جوابگوی نیازهای این مراکز فرهنگی نبوده، 
چرا ک��ه این اماکن برای تجهی��ز و تعمیر و 
نگهداری ب��ه اعتبارهای گس��ترده تری نیاز 
دارد. وی ب��ا بیان اینکه تا کن��ون 14تقاهم 
نامه در راستای توس��عه و توجه به کتاب در 
استان با نهادها و دستگاه های اجرایی استان 
منعقد شده اس��ت، یادآور شد: در حال حاضر 
در اس��تان 32 ه��زار و 256 متر مربع فضای 
کتابخان��ه ای در اس��تان وج��ود دارد که 19 
هزار و 218 متر مربع زیربنای کتابخانه های 

استان است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم با 
بی��ان اینکه در حال حاضر 26 هزار نفر عضو 
کتابخانه های ایالم هس��تند، اف��زود: 5 باب 
کتابخانه در اس��تان ایالم فعال بوده و بیش 
از600 هزار نس��خه کت��اب در کتابخانه  های 

استان موجود است.

جلسه مشترک وبیناری شورای تحول 
و تعالی سازمان ثبت در خصوص 

صدوراسناد مالکیت حدنگاری 
موقوفات برگزار شد

  جلس��ه مش��ترک ش��ورای تحول و تعالی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان 
اوقاف و امور خیریه کش��ور با حضور ریاست 
س��ازمان ، مدیران کل و روسای واحدهای 
ثبتی و اوقاف هر دو مجموعه با هدف مستند 
سازی امالک و اراضی موقوفات  برگزار شد
 به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل ثبت 
اس��ناد و امالک استان اردبیل، در این جلسه 
که در راس��تای تحقق اهداف سند تحول و 
تعالی ق��وه قضاییه و قان��ون جامع حدنگار 
برگزار گردید ، مقرر ش��د هر دو سازمان در 
راستای حفظ و صیانت از موقوفات و تثبیت، 
صدور و تعویض اس��ناد مالکیت موقوفات با 
تشکیل کارگروه فنی، حقوقی اقدامات الزم 

را بعمل آورند.
 در بخشی از این جلسه مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک استان اردبیل اظهار داشت: امیدواریم 
با تحقق اهداف س��ازمانی و تثبیت ، صدور 
و تعویض اسناد مربوطه گامهای موثری در 
این راس��تا برداشته و شاهد تحول در استان 

باشیم.
 در ادامه نادر خداداد مدیرکل ثبت اس��ناد و 
امالک استان اردبیل اظهار داشت: امیدوارم 
به مدد برنامه های تحولی س��ازمان ثبت و 
ب��ا هدف اجرای بهینه قان��ون جامع حدنگار 
مسیر مستند سازی مالکیتها هموار گردد و با 
توجه به جایگاه واالی سنت حسنه وقف در 
تعالیم دینی و اهمیت مستند سازی موقوفات 
این فرایند با جدیت در ادارات ثبت اس��ناد و 

امالک پیگیری می گردد.

جلسه مشترک وبیناری شورای تحول 
و تعالی سازمان ثبت در خصوص 

صدوراسناد مالکیت حدنگاری 
موقوفات برگزار شد

 جلس��ه مش��ترک ش��ورای تحول و تعالی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان 
اوقاف و امور خیریه کش��ور با حضور ریاست 
س��ازمان ، مدیران کل و روسای واحدهای 
ثبتی و اوقاف هر دو مجموعه با هدف مستند 
سازی امالک و اراضی موقوفات  برگزار شد
 به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل ثبت 
اس��ناد و امالک استان اردبیل، در این جلسه 
که در راس��تای تحقق اهداف سند تحول و 
تعالی ق��وه قضاییه و قان��ون جامع حدنگار 
برگزار گردید ، مقرر ش��د هر دو سازمان در 
راستای حفظ و صیانت از موقوفات و تثبیت، 
صدور و تعویض اس��ناد مالکیت موقوفات با 
تشکیل کارگروه فنی، حقوقی اقدامات الزم 

را بعمل آورند.
 در بخشی از این جلسه مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک استان اردبیل اظهار داشت: امیدواریم 
با تحقق اهداف س��ازمانی و تثبیت ، صدور 
و تعویض اسناد مربوطه گامهای موثری در 
این راس��تا برداشته و شاهد تحول در استان 

باشیم.
 در ادامه نادر خداداد مدیرکل ثبت اس��ناد و 
امالک استان اردبیل اظهار داشت: امیدوارم 
به مدد برنامه های تحولی س��ازمان ثبت و 
ب��ا هدف اجرای بهینه قان��ون جامع حدنگار 
مسیر مستند سازی مالکیتها هموار گردد و با 
توجه به جایگاه واالی سنت حسنه وقف در 
تعالیم دینی و اهمیت مستند سازی موقوفات 
این فرایند با جدیت در ادارات ثبت اس��ناد و 

امالک پیگیری می گردد.

تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار 
شهر - تدوین مدلی مشخص جهت 

اجرای پروژه رینگ 90 متری
 س��ید امیر حسین علوی ش��هردار رشت در 
جلسه شورای معاونین وضعیت اجرای پروژه 

های اولویت دار را بررسی کرد.
ب��ه گزارش واحد خبر مدیری��ت ارتباطات و 
امور بین الملل ش��هرداری رش��ت - جلسه 
شورای معاونین ش��هرداری رشت، با هدف 
بررس��ی مش��کالت پروژه های شهر، میزان 
پیش��رفت فیزیکی آنها، ارائه راهکار مناسب 
جهت رفع معضالت و موانع موجود، بررسی 
ام��ور ج��اری و اجرایی حوزه ه��ای مختلف 
ش��هرداری، همپوش��انی برنامه ه��ا در بدنه 
شهرداری به ریاست سید امیر حسین علوی 
شهردار رشت و با حضور نادر حسینی عضو 
ش��ورای اسالمی ش��هر، معاونین و مدیران 

شهری برگزار شد.
ش��هردار رش��ت در این جلس��ه  با اشاره به 
تنظی��م پرداخته��ا و تامین مالی پ��روژه ها 
عن��وان کرد: برای پ��روژه رینگ 90 متری، 
جدولی از موضوعات شامل تملک های مسیر 
پروژه، موضوعات مالی و عمرانی، موارد قابل 
بررسی در منطقه پنج و موارد اولویت دار آن 

تنظیم گردد.
در این جلسه سید امیر حسین علوی نسبت 
به تدوین مدلی مشخص برای پروژه رینگ 
90 مت��ری تاکید ک��رد تا رون��د اجرایی آن 

تسریع یابد.

اخبار

مدی��ر کل کتابخانه های عمومی اس��تان 
گفت: باال ب��ودن س��رانه مطالعه، فضای 
کتابخانه ه��ای عمومی و همچنین تعداد 
کتابهای موج��ود در کتابخان��ه ها، نقش 
بس��زایی در باال رفتن س��طح فرهنگی و 
اجتماع��ی ش��هروندان دارد. ب��ه گزارش 
خبرنگار ما از تبریز؛اس��د بابایی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته 
کت��اب و کتابخوانی، با اش��اره به افزایش 
قابل توج��ه اعضاء کتابخانه های مرکزی 
اس��تان، اظهار داش��ت: اعض��اء کتابخانه 

های عمومی اس��تان در تیرماه امس��ال، 
78 هزار نفر ب��ود که این آمار در 21 آبان 
م��اه با افزایش 27 درص��دی، به 99 هزار 
نفر رسیده اس��ت. مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اس��تان گف��ت: در س��ال جاری، 
حدود 20037 جلد کتاب به کتابخانه های 
عمومی استان اهداء شده است که نسبت 
به کتب اهدایی س��ال قبل که 7900 جلد 
بود، بیش از 2 و نیم برابر افزایش داش��ته 
ایم. وی با بیان اینکه هدف ما داشتن یک 
کتاب به ازای هر ش��هروند،  در کتابخانه 

های عمومی اس��تان است، گفت: در حال 
حاضر بیش از 3 میلیون و دویس��ت هزار 
جل��د کت��اب در کتابخانه ه��ای عمومی 
استان موجود اس��ت و اگر 700 هزار جلد 
دیگ��ر کتاب اهدائ��ی دریاف��ت کنیم، به 
آن هدفی که مدنظرمان هس��ت، دس��ت 
پیدا خواهیم کرد. بابایی، افزایش س��رانه 
کتابخانه های عمومی استان را یکی دیگر 
از اولوی��ت های خود دانس��ت و گفت: در 
طول هفت��ه کت��اب و کتابخوانی،چندین 
پروژه ش��امل کتابخانه عموم��ی ماراالن 

و بهس��ازی کتابخانه شهر یامچی مرند با 
800 میلی��ون به بهره برداری می رس��د تا 
زیربن��ای عمومی کتابخانه های اس��تان 
ک��ه 78 هزار متر مربع اس��ت، از این رقم 
فراتر برود. وی در ادامه از تجهیز کتابخانه 
مرکزی تبریز به اینترنت پرسرعت رایگان 
خبرداد و افزود: ت��الش می کنیم تا پایان 
هفته کتاب امس��ال، تمام کتابخانه های 
عمومی تبریز به اینترنت پرس��رعت برای 
اعضا مجهز شوند.مدیر کل کتابخانه های 
عمومی اس��تان، در خاتمه، با اعالم اینکه 

24 آب��ان ماه عضوی��ت در کتابخانه های  
عمومی استان رایگان است، افزود: از تمام 
مردم استان دعوت می کنیم تا باحضور در 
کتابخانه ها در این روز به صورت رایگان 
عضو ش��ده و همچنین در این روز جریمه 
دیرکرد کتاب های امانت گرفته ش��ده نیز 

بخشیده می شود.

افزایش 2/5 برابری اهداء کتاب به کتابخانه های  عمومی استان
مدیر کل کتابخانه های  عمومی آذربایجان شرقی خبر داد؛

برگزاری 1401 رویداد در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-آئین افتتاحیه سی امین 
هفته کتاب جمهوری اس��المی ایران با حضور مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراس��ان رضوی و دبیر ستاد برگزاری 
سی امین هفته کتاب، رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی 
خراسان رضوی، رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی و با 
حضور جمعی از اصحاب رسانه در کتابخانه مرکزی امام 

خمینی)قدس سره( مشهد مقدس برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراس��ان رضوی ضمن 
گرامیداشت سی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای کتابخانه ای در 
جامعه، گفت: بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت که ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی باعث رشد فرهنگ عمومی 
و افزایش دانایی و آگاهی در جامعه می ش��ود و این امر 
نیز منتج به کاهش بس��یاری از معضالت و مش��کالت 

اجتماعی خواهد شد. 
حجت االس��الم و المسلمین علی اکبر سبزیان،  با بیان 
اینکه نسبت رشد فضاهای کتابخانه ای نسبت سال قبل 
104 افزایش داش��ته است، تصریح کرد: تا به امروز 7 
کتابخانه س��یار در شهرستانهای کاشمر، مشهد، چناران، 
تایباد و باخرز در حال ارائه خدمات کتابخانه ای به اقصی 
نقاط اس��تان هستند. با توجه به اینکه  تعداد 27 شهر در 
استان فاقد کتابخانه هستند، در نظر داریم تا پایان سال 
6 کتابخانه سیار دیگر نیز در شهرستانهای طرقبه شاندیز، 
تایباد، قوچان و مشهد به ناوگان کتابخانه های عمومی 
در راستای اجرای عدالت فرهنگی و اجتماعی در مناطق 

کم برخوردار و دورافتاده راه اندازی نمائیم. 
وی در ادامه افزود: تا پایان س��ال کتابخانه های مرحوم 
محسن قاسمی کردیانی در شهرستان باخرز، سیار پیک 

دانایی 11 و 12 در شهرستان طرقبه شاندیز، سیار پیک 
دانایی 8 و 9 در شهرس��تان مشهد، سیار پیک دانایی 13 
در شهرس��تان تایباد، سیار پیک دانایی 10 در شهرستان 
قوچان نی��ز افتتاح خواهند ش��د. همچنین در خصوص 
تجهیزات نیز بالغ بر 910 میلیون ریال و در س��ایر موارد 
بالغ بر 2 میلیارد ریال توس��ط خیری��ن خریداری و اهدا 

شده است.
وی اظهار داشت: تا آبانماه سال 1400 بالغ بر 3 میلیون 
و 325 ه��زار نس��خه منابع در کتابخان��ه های عمومی 
استان وجود داشت که در آبانماه 1401 این منابع بالغ بر 
3میلیون و 397 هزار نسخه رسید که نشان از رشد 102 
درصدی در این حوزه دارد. همچنین تعداد منابع اهدایی 
تا آبانماه س��ال 1400 بالغ بر 73 هزار نسخه بوده که در 
آبانماه 1401 به 139هزار نس��خه رسیده که شاهد رشد 

190 درصدی آن هستیم. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره 
به تعداد بالغ بر 117 هزار نفر در س��ال 1400 و افزایش 
آن به تعداد 226هزار نفر در س��ال 1401، از رش��د 192 
درصدی اعضا نس��بت به مدت مشابه در سال قبل خبر 

داد.
وی همچنین در خصوص رشد سالنهای مطالعه در سطح 
استان، گفت: تا آبانماه 1400، 12 باب سالن مطالعه و در 
آبانماه 1401 16 باب سالن مطالعه با مجوز نهاد کتابخانه 
های عمومی کش��ور در حال فعالیت هستند که رشدی 

بالغ بر 133درصد داشته اند. 
س��بزیان در رابطه با امضای تفاهم نامه های همکاری، 
اف��زود: تا کنون 43 تفاهم نامه با س��ایر دس��تگاه های 
اجرایی به امضا رس��یده اس��ت که نس��بت به سال قبل 

شاهد رشد 121درصدی هستیم. 
وی همچنین از 26 پ��روژه نیمه تمام کتابخانه عمومی 
در استان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ها در انتظار 
جم��ع آوری کمک های خیری��ن و تخصیص اعتبارات 

دولتی برای اتمام و بهره برداری هستند. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراس��ان رضوی با بیان 
اینک��ه در اجرای برنامه ه��ای فرهنگی کتاب محور نیز 
با رش��د 290درصدی مواجه بوده ایم، به تشریح برنامه 
ها و فعالیتهای فرهنگی پیش بینی ش��ده در سی امین 
هفته کتاب و کتابخوانی پرداخ��ت و ابراز کرد: میثاق با 
امام مهربانیها، تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل، آئین 
غبارروبی از مزار شهدا و دیدار با خانواده های معظم شهدا؛ 
اجرای پوی��ش اهدای کتاب در س��طح ادارات با عنوان 
»کتاب خواندنی اس��ت نه تزئینی« در راس��تای تجهیز 
کتابخانه های تازه تاسیس و دور افتاده، انعقاد تفاهم نامه 
با سایر دستگاه های اجرایی، برگزاری پویشها و مسابقات 
کتابخوان��ی، برگزاری محافل ادبی با حضور ش��اعران و 
نویس��ندگان، برگزاری سلس��له کارگاه های آموزشی با 
محوریت مهارتهای س��بک زندگی و روانشناس��ی، تور 
کتابخانه گردی، نمایش��گاه کتاب با همکاری فروشگاه 
های کتاب در س��طح اس��تان، ویژه برنام��ه های قصه 
گویی و نشستهای کتابخوانی، جلسات مشاوره، عضویت 
رایگان در 24 آبانماه، جش��ن کتاب استانی، بخشودگی 
جرائ��م دیرکرد منابع امانی در روزهای 21 تا 27 آبانماه، 
پویش ملی »کتاب دس��تت چیه؟« با محوریت خوانش 
آخرین کتاب، دیدار با خانواده های درگذش��ته، تدوین و 
ارائه بسته های مطالعاتی و ... از جمله برنامه های پیش 
بینی شده برای اجرا در کتابخانه های عمومی به مناسبت 

سی امین هفته کتاب و کتابخوانی است.

در نشست خبری سی امین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران مطرح شد؛

متراژ نمایشگاه صنعت خودرو نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی دارد
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی اصفهان:

مدیر عامل نمایش��گاه بین الملل��ی اصفهان،  
درنشست خبری صنعت خودرو، گفت:آخرین 
نمایش��گاه صنعت خودرو اصفهان در س��ال 
1397 و پس از تالش های بس��یار برگزار شد 
که از کیفیت مطلوبی برخ��وردار نبود. چرا که 
به یکباره و پس از خروج آمریکا از برجام بازار 
خودرو و در کل اقتصاد بازار دچار نوس��ان های 
دنباله دار ش��د و همین امر زمینه ساز افزایش 
تقاضا از سوی مصرف کنندگان نهایی و کاهش 
عرضه از سوی کارخانه های خودروسازی شد؛ 
بنابراین در همان سال نمایشگاه صنعت خودرو 
چه از نظر متراژ و کیفیت در حد مطلوبی برگزار 
نگردید. وی  افزود:مقام مقایسه عرض می کنم؛ 
در سال 1396 نمایشگاه خودرو اصفهان بسیار 
جامع و کامل بود. در همان سال شاهد حضور 
دو خودروساز بزرگ کشورمان بودیم. شرکت 
خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه 
اصفهان حضور داش��تند و هر کدام یک سالن 
جداگانه و به صورت مش��خص نیز در اختیار 

گرفته بودند. در نمایش��گاه سال 96؛ شرکت 
مدیران خودرو، بهمن خودرو، پرش��یا خودرو، 
کارمانی��ا، کرمان موتور، جیلی��ران و یک برند 
جدید خودرو به نام »لوکس ژن« که خودروهای 
ساخت کش��ور مالزی را وارد کرده بود در این 
نمایش��گاه حضور داش��تند. همان نمایشگاه 
بی��ش از 70 ه��زار بازدید کنندگان داش��ت و 
می توانیم بگوییم که در میان سایر عنوان های 
نمایشگاهی همیشه نمایشگاه صنعت خودرو در 
اصفهان بازدید کنندگان بسیاری داشته است. با 
وجودی که نمایش��گاه صنعت خودرو در سال 
1396 کیفیت خوبی داش��ت، اما از نظر متراژ 
ب��ا محدویت هایی روبرو بودی��م و در مجموع 
فضای مفید نمایشگاه 5000 متر بود. در واقع 
ساختار سالن های پل شهرستان به ترتیبی بود 
که امکان اجرای طرح های توسعه را نمی داد و 
حتی باعث رنجش ساکنان نزدیک نمایشگاه 
هم می ش��د، چرا که پارکینگ نمایش��گاه پل 
شهرس��تان در مجموع ظرفیت 400 خودرو را 

داشت و پس از آنکه پارکینگ تکمیل می شد 
بازدید کنندگان خودروهای خود را در کوچه های 
مجاور نمایشگاه پارک می کردند و باعث ترافیک 
بسیار شدیدی در خیابان های اطراف نمایشگاه 
می شدند. در ادامه خواهم گفت در فضای جدید 
چه تغییراتی برای زیر ساخت جدید نمایشگاه 
بین المللی اصفهان انجام شده است. نمایشگاه 
صنعت خ��ودرو به مدت 3 س��ال در اصفهان 
برگزار نش��ده است گفت: پیش بینی می کنیم 
این نمایش��گاه به دلیل تغییر محل نمایشگاه 
اصفهان از پل شهرستان به محل جدید که در 
کمربندی شرق واقع شده است بسیار متفاوت 
خواهد بود. در محل جدید نمایشگاه اصفهان 
با امکانات رفاهی قابل توجه روبرو هس��تیم، 
چ��را که زمین نمایش��گاه 47 هکتار اس��ت و 
زیرساخت های مدرن از نظر آسایش دمایی و 
تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد در 
این مکان تجهیز شده است. همچنین طراحی 
زیبا و منحصر به فردی در نمایشگاه اصفهان 

صورت گرفته که امکان برگزاری یک رویداد 
منحصر فرد را ب��رای برگزاری رویداد صنعت 
خ��ودرو دارد. طحانی��ان در ادامه تصریج کرد: 
با توجه به حضور ش��رکت های خودروسازی 
از جمله کرمان موتور، مدی��ران خودرو، گروه 
بهمن، خودروس��ازی فردا، آرین پارس موتور، 
زامیاد، دیار خودرو، ش��ایان دیزل، آریا دیزل و 
مجتمع صنعتی پیلس��ان در نمایشگاه صنعت 
خ��ودرو س��ال 1401 این امید هس��ت که با 
توجه به مذاکرات و رایزنی هایی که داشته ایم 
شاهد حضور دو خودروس��از بزرگ ایرانی هم 
در این رویداد نمایشگاهی باشیم. تا این لحظه 
فضای مفید نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان 
30 هزار متر مربع اس��ت و می توانیم بگوییم 
که از نظر متراژ و نس��بت به سال های گذشته 
شاهد رش��د 600 درصدی هستیم. همچنین 
در این نمایشگاه شاهد مش��ارکت 10 استان 
در نمایشگاه صنعت خودرو هستیم. استان های 
تهران، اصفهان، سمنان، البرز، فارس، لرستان، 

کرمان، آذربایجان شرقی و غربی و قزوین در 
نمایشگاه صنعت خودرو حضور دارند. امیدوارم 
وضعی��ت ب��ازار و خصوصا اقتص��اد از آرامش 
برخوردار ش��ود تا امکان سرمایه گذاری، جذب 
سرمایه های خارجی و کاهش موانع تجاری با 
سایر کش��ورها را ببینیم؛ چرا که کنار هم قرار 
گرفتن این امور باعث می ش��ود ثبات در بازار 
ش��کل بگیرد و همزمان ش��اهد رونق گرفتن 
دوباره رویدادهای نمایشگاهی و رونق کسب و 
کارها در حوزه های مختلف باشیم. ما باور داریم 
ب��ا رونق گرفتن اقتصاد و برگزاری رویدادهای 
نمایشگاهی با کیفیت امکان سرعت بخشیدن 
به توس��عه اقتصادی بیش از همیش��ه فراهم 

می شود. 

مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
بوش��هر گفت: با اجرای طرح ملی کاشت 
حلزون شنوایی در کشور، خدمات مرتبط 
با کاشت حلزون شنوایی رایگان می شود. 

دکتر احمد یزدان پناه در نشست مشترک 
با نمایندگان س��ازمان بهزیس��تی استان 
بوش��هر گف��ت: غربالگری و شناس��ایی 
نوزادان کم ش��نوا در استان توسط معاونت 
بهداش��ت دانش��گاه علوم پزشکی بوشهر 
و سازمان بهزیس��تی با همکاری معاونت 
درم��ان اجرا می ش��ود. وی گفت: یکی از 
الزامات اجرای طرح ملی کاش��ت حلزون 
برنامه ری��زی  و  هم اندیش��ی  ش��نوایی 

درون س��ازمانی و بین بخش��ی است که 
فرایندهای این موضوع در نشس��ت های 
مشترک با سازمان بهزیستی مورد بازبینی 

قرار گرفت.
دکت��ر یزدان پن��اه تصریح ک��رد: یکی از 
اس��تانداردهای  ب��ه  دس��تیابی  ملزومات 
عالی خدمت، توس��عه بخش های درمانی 
و تجهی��زات پزش��کی به روز اس��ت که 
ب��ر همین اس��اس، با همکاری س��ازمان 

بهزیستی و معاونت بهداشتی، ایجاد مراکز 
توان بخشی ش��نوایی کودک و خانواده و 
غربالگری ش��نوایی  تجهی��زات  تأمی��ن 

استاندارد در دستور کار قرارگرفته است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت تش��خیص 
کم ش��نوایی در بدو تولد عنوان کرد: برای 
نوزادان متولدش��ده با مش��کل ش��نوایی 
تا قب��ل از 9 ماهگ��ی درمان هایی غیر از 
کاشت حلزون شنوایی انجام می شود و در 

صورت عدم پاسخ کودک به این درمان ها 
کاشت حلزون صورت می گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
با تأکید بر انج��ام صحیح و کامل فرآیند 
غربالگری تا مراحل تش��خیص و درمان 
خاطرنش��ان ک��رد: با تعام��ل و همکاری 
بیشتر با معاونت بهداشتی دانشگاه نظارت 
بر پایگاه های غربالگری ش��نوایی استان 

بیشتر و مؤثرتر خواهد شد.

خدمات مرتبط با کاشت حلزون شنوایی رایگان می  شود
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

شایسته گزینی مدیران از مسائل اساسی شهرداری است
تشکیل بانک اطالعاتی مدیران شهری کرج

رئیس مرکز پژوه��ش و مطالعات راهبردی 
شورای اس��المی ش��هر کرج با بیان اینکه 
شایس��ته گزینی مدیران به عن��وان یکی از 
مسائل اصلی ش��هرداری کرج مطرح است، 
گف��ت: در راس��تای فرآیند کل��ی دبیرخانه 
شایس��ته گزین��ی و احص��اء و شناس��ایی 
توانمندی ه��ای مدی��ران مجموعه مدیریت 
شهری کرج بانک اطالعاتی مدیران شهری 
با تعیی��ن دقیق معیارها و ش��اخص ها تهیه 

می شود.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، 
محمد اسدیان با بیان اینکه این طرح در دو 
فاز اجرا خواهد ش��د، اظهار داشت: انتخاب و 
انتصاب مدیران شایسته یکی از فعالیت های 
حیاتی سازمان های امروزی است که در تمام 
سطوح تالش می کنند که بهترین گزینه را 
انتخاب کنند زیرا مدیران وظیفه دارند برای 
نیل به اهداف مد نظر سازمان منابع انسانی 
و امکانات موج��ود را هماهنگ کنند.رئیس 

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی ش��ورای 
اسالمی شهر کرج تصریح کرد: سازمان های 
پیشرو سرمایه گذاری کالنی در این خصوص 
انجام داده ان��د از این رو برای مدیریت موثر 
در زمینه آموزش، ارزیابی عملکرد و انتصاب 
مدیران شایسته باید از الگویی جامع و بومی 
مدیران پیروی کند.اسدیان تاکید کرد: بر این 
اساس فقدان الگوی شایستگی مناسب یکی 
از دغدغه های اس��ت که به فرایند انتخاب و 

انتصاب مدیران مناس��ب آس��یب می رساند.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر کرج به مدل 
شایس��تگی جامع و قابل بومی سازی اشاره 
و بیان کرد: س��طح فردی، س��طح سازمانی 
و س��طح راهبردی از سطوح شایسته گزینی 
است که با ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز 
از طری��ق ترکیب خاص��ی از دانش مهارت 
ها، ساختارها، راهبردها و فرآیندها را شامل 
می شود.اس��دیان یادآور شد: توجه به حضور 

بانوان در سطوح مدیریتی، توجه به رویکرد 
جوان گرایی مدیران، توجه به ارتقاء از درون 
پرس��نل، توجه به اصل شایسته ساالری در 
انتصاب��ات، جلوگی��ری از س��لیقه گرایی در 
انتخاب و انصابات، نگهداری سوابق به منظور 
ارزیابی عملکرد موثر مدیران و شفاف سازی 
استاندارد س��ازی  فرآیند انتخاب و انتصاب 
مدیران از دستورالعمل های پیشنهادی کمیته 

انتصابات شهرداری کرج است.
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جامعه

مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروهای 
سبک 8 درصد افزایش یافت

مدیر ام��ور اجرایی معاینه فن��ی خودروهای 
کش��ور گفت: پنج میلیون و 999 هزار و 370 
خودرو از ابتدای س��ال تا ش��هریور در مراکز 
معاینه فنی پذیرش شدند که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد هشت درصدی را نشان 
می دهد.عبداله متولی اف��زود: یک میلیون و 
32 هزار و 406 دس��تگاه خودرو س��نگین در 
6ماهه نخست امس��ال در مراکز معاینه فنی 
پذیرش شدند که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رش��د 7 درصدی را نش��ان می دهد.
وی ادام��ه داد: طی 6 ماهه نخس��ت س��ال 
جاری یک میلیون و 316هزار و231 خودرو، 
معادل22درص��د مجموع خودروهای مراجعه 
کننده به مراکز معاینه فنی خودروهای سبک، 
موفق به دریافت گواهی معاینه فنی نش��دند.
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور 
اظهارداشت: علت مردودی 775 هزار و 716 
دس��تگاه)معادل 54 درصد علت مردودی ها(، 
مربوط ب��ه بخش ایمنی بوده که بیش��ترین 
مردودی های ثبت ش��ده ب��ه ترتیب مربوط 
به بخش های ظاهری، سیس��تم ترمزگیری، 
انحراف محور و کمک فنر خودروها اس��ت.

متولی خاطر نش��ان ک��رد: 456 هزار و 599 
دس��تگاه خودرو در آزمون سنجش گازهای 
خروجی از اگزوز واجد شرایط دریافت گواهی 
نشده اند و اطالعات و نتایج آزمون های ثبت 
ش��ده این دسته از خودروها در سامانه سیمفا 
)س��امانه یکپارچه معاینه فنی ایران( نش��ان 
دهنده  تأثیر 85 درصدی معاینه فنی در بهبود 

عملکرد خودروهای کشور بوده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه:حال »حسین 
رونقی« خوب است

مرکز رس��انه ق��وه قضاییه درب��اره وضعیت 
»حسین رونقی« اعالم کرد: حال وی خوب 
اس��ت و هی��چ احیای قلبی ص��ورت نگرفته 
اس��ت و ب��ه زودی مرخص خواهد ش��د.به 
گزارش مرکز رس��انه قوه قضاییه، از ابتدای 
بازداشت حس��ین رونقی، جریان های خبری 
خاص س��عی ب��ر بحران نمای��ی از وضعیت 
جس��می این فرد داشتند و از همان ابتدا تیم 
جریان ساز خبری ادعایی مبنی بر وارد آمدن 
آس��یب جس��می به وی را مطرح کردند که 
پیگیری ها نش��ان می دهد ادعاهایی از جنس 
آس��یب رس��یدن به پاهای این ف��رد به هیچ 
وجه صحت نداشته است.بحران سازی درباره 
اخبار مربوط به حسین رونقی البته از چند روز 
پی��ش و با خبر مربوط به اعتصاب غذای وی 
وارد فضای جدیدی ش��د تا اینکه روز گذشته 
و بنا به تشخیص پزشک زندان که وضعیت 
س��المت رونقی را به صورت لحظه ای رصد 
می کرد، او به منظور دریافت درمان تکمیلی 
به بیمارستان خارج از زندان اعزام  می شود.در 
پی اعزام رونقی به بیمارستان خارج از زندان 
بود که برخی اخب��ار کامال دروغ مانند اینکه 
قلب وی موقع رس��یدن به بیمارستان از کار 
افتاده و او در بیمارس��تان احیا ش��ده است در 
فضای مجازی و  رس��انه های معاند منتش��ر 
ش��د تا مخاطبی��ن این اخبار احس��اس کنند 
وضعیت جسمی حس��ین رونقی وخیم است.

پیگیری های خبرگزاری قوه قضاییه نش��ان 
می دهد چنین اخب��اری به هیچ وجه صحت 
نداش��ته و وی با ش��رایط حاد جس��مانی به 
بیمارستان منتقل نشده بوده و تصمیم اعزام 
به بیمارستان برای جلوگیری از وقوع هرگونه 

شرایط بالینی نامناسب انجام شده است.

»یلدا آقافضلی« به علت عوارض ناشی از 
مصرف مواد روانگردان فوت کرده است

سرپرس��ت دادس��رای جنایی اس��تان تهران 
گفت: تحقیقات قضایی و گزارش پزش��کی 
قانونی نشان می دهد »یلدا آقافضلی« به علت 
مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه 
جان خود را از دس��ت داده اس��ت.به گزارش 
مرک��ز رس��انه ق��وه قضاییه، قاض��ی محمد 
ش��هریاری افزود: در ف��وت »یلدا آقافضلی« 
فرضیه خودکشی مطرح نیست.طی روزهای 
گذش��ته در رس��انه های معاند و ضد انقالب 
خبره��ای مبنی ب��ر خودکش��ی دختری 19 
س��اله به نام یلدا آقافضلی منتش��ر ش��د.این 
رسانه ها مرگ یلدا آقافضلی را به اغتشاشات 
اخیر ارتب��اط داده و عنوان کرده اند این دختر 
در تاری��خ 20 آبان ماه به علت فش��ار روانی 
ناش��ی از بازداش��ت اقدام به خودکشی کرده 
است.بررس��ی ها نش��ان می دهد که خانواده 
یل��دا آقافضلی در س��اعت حدود س��ه بامداد 
روز 20 آب��ان ماه متوجه فوت وی می ش��وند 
و ب��ا  کالنتری و اورژانس تماس می گیرند و 

موضوع را اطالع می دهند.

همه گیری کرونا ابتال به دیابت را 
افزایش داد

معاون دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر 
وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی 
گفت: بر اساس پیمایش سال 95 حدود 11 
درصد جمعیت کشور به بیماری دیابت مبتال 
بودند که در همه گیری کرونا این رقم به 14 

درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، علیرضا مهدوی روز دوشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار حوزه س��المت به 
مناسبت روز جهانی دیابت )23 آبان( افزود: 
کم تحرکی، خانه نش��ینی، مصرف غذاهای 
پرچرب و غیره باعث ش��ده شمار مبتالیان 
به دیابت در کش��ور افزایش یابد.وی اظهار 
داش��ت: در ح��ال حاضر هف��ت میلیون نفر 
باالی 25 س��ال در کش��ور دیابت دارند که 
آموزش، اطالع رس��انی و پیشگیری از این 
بیماری بسیار ضروری است.مهدوی تصریح 
کرد: س��االنه 6 میلی��ون و 700 هزار نفر بر 
اثر دیابت در دنیا جان خود را از دس��ت می 
دهند که یکس��ال این آمار، برابر با آمار جان 
باختگان ناش��ی از کرونا بوده است.به گفته 
وی، ب��ا توجه به اهمیت این بیماری، برنامه 
پیش��گیری و کنت��رل دیابت از س��ال های 
گذش��ته در نظام سالمت ادغام شده و ایران 
جزو کشورهای برتر در منطقه است.مهدوی 
افزود: همچنین در سال های اخیر سند ملی 
پیشگیری و کنترل دیابت در وزارت بهداشت 
تدوین شده و براس��اس آن هزینه درمان و 
داروهای بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه 
قرار داشته و داروهای نوترکیب در خصوص 
این بیماری نیز زیر چت��ر حمایت بیمه قرار 

می گیرد.

اعتبار برخی از کارت های هوشمند 
ملی تا پایان سال 1405 تمدید شد

طی بخش��نامه  ای از س��وی رئیس سازمان 
ثبت احوال کشور، اعتبار آن دسته از کارت 
های هوش��مند ملی که اعتبار آن ها تا آخر 
س��ال 1403 و قبل از آن می باشد تا پایان 
سال 1405 تمدید شد.هاشم کارگر، معاون 
وزیر و رئیس س��ازمان ثبت احوال کش��ور 
در خص��وص اعتبار کارت هوش��مند ملی، 
اظهارک��رد: با توجه به اینک��ه صدورکارت 
های هوش��مند ملی به ص��ورت فراگیر از 
س��ال 1393 آغاز و تاریخ اعتبار آن 7 سال 
در نظر گرفته ش��ده بود. اکنون تاریخ انقضا 
و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.
وی ادام��ه داد: بنا به بررس��ی های صورت 
گرفت��ه و در نظ��ر گرفت��ن جمی��ع جهات 
تصمیم به تمدی��د اعتبار کارت های مذکور 
گرفته ش��د. بنابرای��ن اعتب��ار کارت های 
هوش��مند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان 
1403 و قبل از آن بوده است تا پایان سال 
1405 تمدید می ش��ود.معاون وزیر کشور 
در ادامه با بی��ان اینکه کلیه هموطنان می 
توانند تا سال1405 از این کارت ها استفاده 
کنند، گفت: براس��اس بررس��ی های انجام 
ش��ده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت 
به کارت های هوش��مند مل��ی از هر لحاظ 
مطالع��ات جدیدی صورت گیرد که این امر 
یک��ی از مهم ترین دالیل تمدید کارت های 

مذکور بوده است.

کشف محموله اسلحه و مهمات در 
مرزهای شمال غرب کشور

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور ازکشف 53 
قبضه سالح جنگی و شکاری و 1560 عدد 
فشنگ جنگی در مرزهای استان آذربایجان 
غربی خبر داد.سردار احمد علی گودرزی در 
تش��ریح جزئیات این خبر گف��ت : در اجرای 
طرح مب��ارزه با قاچاق س��الح و مهمات در 
نقطه صفر م��رزی، مام��وران هنگ مرزی 
ارومی��ه با اقدامات اطالعات��ی و عملیاتی و 
رصد گذرگاه ها، مس��یر تردد کاروان قاچاق 
س��الح در ارتفاعات صعب العب��ور مرزی را 
شناسایی کرده و توقیف محموله مذکور را در 
دستورکار خود قرار دادند.وی افزود: مرزبانان 
هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات پیچیده 
اطالعاتی و رصد شبانه روزی معابر مرزی در 
شرایط بسیار سخت و نامساعد جوی، موفق  
به کش��ف تعداد 53 قبضه سالح شکاری و 
جنگی قاچاق ش��امل 14 قبضه سالح کلت 
کمری جنگی به همراه 9 تیغه خش��اب و 9 
کیف حمل متعلق به کلت ، 27 قبضه سالح 
وینچستر تاش��و و 12 قبضه سالح شکاری 
تک لول شدند.گودرزی اضافه کرد: مرزبانان 
اس��تان آذربایجان غربی در اقدام غافلگیرانه 
دیگ��ری در حوزه اس��تحفاظی هنگ مرزی 
سردش��ت موفق به کشف 52 عدد خشاب و 
یک هزارو پانصد و شصت عدد گلوله جنگی 
کالش شدند.فرمانده مرزبانی انتظامی کشور 
با بیان اینکه قاچاقچیان که از دس��تیابی به 
اهداف شوم ش��ان ناکام ماندند و با استفاده 
از تاریکی ش��ب به آن سوب مرزها متوارب 
ش��دند، تصریح کرد: در ای��ن رابطه پرونده 
قضای��ی تش��کیل و تالش مرزبان��ان برای 
دس��تگیری قاچاقچیان در دس��تور کار قرار 

دارد.

اخبار

گ�روهاجتماعی:قائم مقام سازمان بازرسی 
کل کش��ور گفت: 40 دس��تگاه مرتبط با 
قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
باید گزارش اقدامات خود را هر ش��ش ماه 
یک بار به ستاد ملی جمعیت اعالم کنند و 

س��تاد هم باید جمع بندی آن را به مجلس 
شورای اسالمی و شورای انقالب فرهنگی 
ارائه دهد.به گزارش »عصر ایرانیان«، احمد 
رحمانیان جزئیاتی از اقدامات این سازمان 
برای اجرای قان��ون »حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« را تشریح و اعالم کرد که 
سازمان بازرس��ی به جد نظارت بر اجرای 
این قانون را در دس��تور کار دارد.رحمانیان 
درب��اره ترک فعل برخی دس��تگاه ها برای 

اجرای قانون��ی حمایت از خانواده و جوانی 
جمعی��ت گفت: در م��اده 71 ای��ن قانون 
ضمانت اجرایی کیفری بس��یار ش��دیدی 
پیش بینی ش��ده اس��ت که از جمله اینکه 
مدیران دستگاه های دولتی و غیردولتی که 
از اجرای قانون سر باز زنند به مجازات های 
تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می شوند 
و حب��س پنج تا 15 س��ال و محرومیت از 
حقوق اجتماعی پیش بینی کرده و مدیران 

به هیات های بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری معرفی می شوند و اگر خسارتی هم 
وارد ش��ده باشد باید جبران شود.قائم مقام 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور تاکید کرد: 
سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و 
هشداری را در دستور کار دارد اما این تدوام 
پیدا نمی کند و پس از مدتی اگر مدیران به 
وظایف قانونی خود عمل نکرده باش��ند به 
مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این 

قانون پیش بینی ش��ده که مراجع قضایی 
باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده ها 
رسیدگی کنند.وی یکی از قوانین بنیادی، 
آینده نگر و اساسی کشور را قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت دانست و گفت: 
قبل از وضع این قانون رهبر معظم انقالب 
درباره س��الخوردگی جمعیت هشدارهای 
الزم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون 

دیر وضع شد.

40 دستگاه گزارش مربوط به قانون جوانی جمعیت را ارائه دهند
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور:

برای کنترل بازار دارو از هر راهی به دولت کمک می کنیم
رئیس قوه قضاییه:

گروهاجتماعی:رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
مس��ئله پیش آمده در حوزه دارو در کشور به 
مسئوالن ذیربط قضایی دستور داد در زمینه 
کنترل بازار از هر راهی که ممکن اس��ت به 
دولت کمک کنند و چنانچه افرادی سودجو 
و نف��وذی در حوزه دارو وجود دارند، اقدامات 
مقتضی قانون��ی و قضایی را در قبال آنها به 
عمل آورند.به گ��زارش »عصر ایرانیان« به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمس��لمین غالمحسین محس��نی اژه ای، 
در نشست ش��ورای عالی قوه قضاییه افزود: 
سازمان بازرس��ی کل کشور به موضوع دارو 
ورود کرده اس��ت؛ در اینجا نیز تاکید می کنم 
ب��ا عنایت به اتفاق رخ داده و ش��رایط زمانی 
موج��ود و در پی��ش بودن فصل زمس��تان، 
جدی��ت و اهتمام س��ازمان بازرس��ی در این 
عرصه باید بسیار زیاد باشد و به نحوی اتخاذ 
عمل شود که دسترسی مردم به دارو تسهیل 
و تس��ریع ش��ود و در این زمینه به تعزیرات 
نیز کمک شود.  محسنی اژه ای اظهارداشت: 
ورود مجدانه س��ازمان بازرسی به مقوله دارو 
باید به نحوی باش��د که دسترس��ی مردم به 
اقالم دارویی را تسهیل و تسریع کند و نباید 
خود این ورود، در این زمینه مشکل به وجود 
آورد.رئیس قوه قضاییه ضمن گرامیداش��ت 
یاد و خاطره ش��هید بزرگوار، س��ردار عالیقدر 
و دانشمند برجسته حاج حسن طهرانی مقدم 
و همرزم��ان وی، اظه��ار داش��ت: ش��هید 
طهرانی مقدم در زمره انسان هایی بود که در 
دل س��ختی و مشکالت با چاره اندیشی های 
خود، دیگران را متعجب می کنند؛ این شهید 
واالمقام در اوج جنگ تحمیلی و تحریم های 
دشمنان، برای کش��ور تولید قدرت بازدارنده 
کرد و فناوری س��اخت و توس��عه موشکی را 
در پیش گرفت و در نتیجه همان سختی ها و 
مجاهدت های مخلصانه، امروز شاهد ساخت 
موشک بالستیک فراصوت در کشور هستیم 
و می توانی��م بس��یاری از نیازه��ای دفاعی 
و غیردفاع��ی خ��ود را تولی��د و وفق ضوابط 
بین المللی صادر کنیم.رئیس دستگاه قضا با 
اش��اره به س��فر اخیر هیئت عالی قضایی به 
استان خراس��ان جنوبی و مصوبات این سفر 
برای رفع مس��ائل و مشکالت مردم گرانقدر 
ای��ن اس��تان، گف��ت: مقامات و مس��ئوالن 
بخش های ذیربط قضایی که در جریان سفر 
به استان خراسان جنوبی به نقاط مختلف این 
اس��تان عزیمت کردن��د و پای صحبت های 
مردم نشستند، موارد مصوب شده و تصمیمات 

اتخاذ شده را تا حصول نتیجه و رفع مسائل 
و مشکالت مردم خراسان جنوبی با جدیت و 
مداومت پیگیری کنند.رئیس عدلیه در همین 
زمینه به مقامات قضایی دستور داد مطالبات 
و خواسته هایی که در جریان سفر به خراسان 
جنوبی به صورت کتبی و ش��فاهی از ناحیه 
مردم و مراجعان دریافت ش��ده اس��ت را در 
نهای��ت جدیت و مداوم��ت و با نگاهی ویژه 
پیگیری کنند و نس��بت به اجابت هر مقدار 
از آن مطالبات و خواسته های مردمی که در 
حیطه مسئولیت های قانونی مقامات قضایی 
است، اهتمام داشته باشند.رئیس قوه قضاییه 
در همین راس��تا افزود: مسئوالن و مقامات 
قضایی هر مقدار از مطالبات و خواس��ته های 
مردمی واصل شده را که رفع و اجابت آنها در 
حیطه اختیارات قانونی شان نیست، به مردم 
درخواست کننده اطالع دهند و اینگونه نباشد 
که هموطن مطالبه گر از وضعیت درخواست 
و مطالبه خود بی اطالع بماند.محسنی اژه ای 
تاکید کرد: مردمی که در جریان س��فرهای 
اس��تانی با مقامات و مس��ئوالن قضایی به 
ص��ورت چه��ره  به  چه��ره و بدون واس��طه 
مالقات می کنن��د، انتظ��ارات به حقی دارند 
و ب��ه هیچ وج��ه نباید آنه��ا را مأیوس کرد 
و باید مطالبات و خواس��ته های  آن��ان را در 
حیطه مسئولیت های قانونی خود با جدیت و 
مداومت پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نخستین برنامه 
سفر استانی خود به خراسان جنوبی و حضور 
در دانشگاه بیرجند و دیدار و گفت وگو و تبادل 

نظر با دانش��جویان، گفت: در جریان حضور 
در دانشگاه بیرجند، چند تن از دانشجویان از 
دانشجویان دانشگاه های مختلف در نهایت 
ادب و نزاکت و بدون لکنت زبان، مس��ائل، 
خواسته ها، نقدها و پیشنهادات و اعتراض خود 
را مطرح کردن��د و از جمله از مبارزه مجدانه 
با مفاسد در ساحت های گوناگون، مرزبندی با 
اغتشاشاگران، ایجاد کرسی های آزاداندیشی 
و رفع مشکالت معیشتی مردم سخن گفتند.
وی ادامه داد: مطالبات دانشجویان، مطالبات 
به حقی بود و مس��ائل مطرح ش��ده از جانب 
آنه��ا مانند ایجاد کرس��ی های آزاداندیش��ی 
و فراهم آم��دن بس��ترهای گفت وگو و نقد 
ب��رای رفع ایرادها و ابهام ها همچنین مبارزه 
با فس��اد در عرصه ها و ساحت های مختلف، 
از جمل��ه مطالبات و تاکی��دات رهبر معظم 
انقالب طی س��الیان متمادی اس��ت.رئیس 
عدلیه افزود: دانشجویان در صحبت هایی که 
با من داشتند تاکید می کردند که صف شان از 
اغتشاش��گران جداست و به ارزش های نظام 
اسالمی و کش��ور پایبند هستند اما در عین 
حال پاره ای نقدها را در حوزه های مختلف از 
جمله مدیریت در ساحت های گوناگون کشور 
و وج��ود برخی کمبوده��ا، دارند.  رئیس قوه 
قضاییه ضمن اش��اره به دیدار خود با اقش��ار 
مختلف مردمی اس��تان خراسان جنوبی نیز 
گفت: ن��کات و نقطه نظرات مطرح ش��ده از 
جانب نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان 
خراس��ان جنوبی بس��یار آموزنده و راهگشا 
بودن��د و آنها با روحیه جه��ادی و انقالبی و 

خیرخواهانه، پیش��نهادهای خوب��ی را برای 
رفع برخی از مس��ائل و مش��کالت اس��تان  
خود مط��رح کردند؛ ما نیز بای��د کمک ها و 
همکاری های الزم را به مسئوالن، نخبگان و 
مردم این استان در راستای رفع مسائل داشته 
باشیم.وی افزود: در جریان دیدارهایی که با 
دانشجویان و اقش��ار مختلف مردمی استان 
خراسان جنوبی داش��تم، یکی از موضوعات 
برجسته مطرح ش��ده از ناحیه آنها، مرتبط با 
مسائل معیشتی مردم، مدیریت بازار کاالهای 
اساسی و ارز، ایجاد اشتغال و رفع موانع کسب 
و کار بود و دانشجویان و مردم عزیز خراسان 
جنوبی در ای��ن حوزه ها انتظارات و مطالبات 
به حقی داشتند؛ ما مسئوالن نیز در بخش های 
مختلف باید با کمک و همکاری یکدیگر در 
راس��تای رفع این مسائل و مشکالت اهتمام 
جدی داش��ته باشیم و مس��ئولیت ما در این 
عرصه سنگین است.محس��نی اژه ای اظهار 
داشت: یکی از موضوعات قابل تأمل مطرح 
شده از جانب یکی از نمایندگان اقشار مختلف 
مردمی استان خراسان جنوبی این بود که با 
وجود دشمنی ها و تحریم ها، برخی موانع در 
کشور خودساخته هس��تند، بنابراین می توان 
آنها را به س��هولت رفع کرد.رئیس عدلیه به 
مقامات دس��تگاه قضا از جمله دادستان کل 
کش��ور، همه دادس��تان های سراسر کشور و 
معاون پیش��گیری قوه قضاییه دس��تور داد 
هر مقدار که در ت��وان دارند به ویژه در حوزه 
مس��ائل اولویت دار کش��ور از جمله رونق و 
جهش تولی��د و رفع موانع کس��ب و کار به 

دولت کمک و همکاری کنند.رئیس دستگاه 
قضا خطاب به مس��ئوالن ذیربط قضایی در 
سراسر کش��ور دستور داد که در راستای رفع 
موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه های 
تولیدی و صنعتی، احیای واحدهای تولیدی 
کوچک و بزرگ، جلوگی��ری از توقیف مواد 
اولی��ه و تجهی��زات م��ورد نی��از کارگاه ها و 
کارخانه ه��ا، تدابیر مقتض��ی را اتخاذ کنند.
وی اف��زود: چنانچه برای یک بنگاه تولیدی 
مسئله ای ایجاد شده است، مسئوالن ذیربط 
قضای��ی به گونه ای تدبیر کنند تا در صورتی 
که نیازی وجود ندارد، مسدود شدن حساب یا 
ممنوع الخروجی برای گرداننده بنگاه مزبور یا 
احیاناً بازداشت او، به نحوی که فرآیند تولید 
را در آن بن��گاه مختل کند، صورت نگیرد و 
در عین حال پیگیری های مقتضی قانونی و 
قضایی نیز انجام ش��ود.در بخش دوم جلسه 
ش��ورای عالی قوه قضائیه، حجت االس��الم 
والمس��لمین عل��ی عبدالله��ی رئیس مرکز 
حفاظت و اطالعات دس��تگاه قضا از کشف 
ی��ک محموله احتکار ش��ده دارویی در یکی 
از استان های کش��ور حاوی 245 هزار سرم 
در یک مجموعه خبر داد. محمد کاظمی فرد 
رئیس مرک��ز آمار و فن��اوری اطالعات قوه 
قضاییه نیز در این جلس��ه با اشاره به یکی از 
چالش های قدیمی دستگاه قضایی در زمینه 
ابالغ الکترونیکی به اتب��اع بیگانه گفت: در 
نتیج��ه همکاری وزارت کش��ور و مرکز آمار 
و فن��اروری اطالعات قوه قضایی��ه، اکنون 
خدمات شناسایی اتباع بیگانه که از شهریور 
سال جاری به صورت آزمایشی راه اندازی شده 
ب��ود، در همه مراجع قضایی و دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی قابل استفاده است و اتباع 
بیگانه از این پس می توانند با مراجعه به این 
مراجع و دفاتر، نسبت به ثبت نام ثنا و به تبع 
آن ابالغ الکترونیکی اقدام کنند.وی افزود: از 
این پس همه اطالع رسانی های مهم به اتباع 
بیگانه در موضوعات ثب��ت و ارجاع پرونده، 
صدور ابالغیه، صدور رأی، ارسال پرونده به 
تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام به صورت 
الکترونیک��ی انجام خواهد ش��د.کاظمی فرد 
گف��ت: امکان ورود به پنج��ره واحد خدمات 
هوش��مند قضایی نیز برای اتباع بیگانه مهیا 
ش��ده و این افراد می توانند از خدماتی که در 
ای��ن پنجره واحد در نظر گرفته ش��ده مانند 
اطالع رس��انی پرونده، نوبت ده��ی قضایی، 
پرداخت هزینه و ش��رکت در دادرس��ی های 

الکترونیکی استفاده کنند.

مدیرعامل صنایع دارو پخش سازمان تامین اجتماعی 
گفت: تولید س��رم دو برابر افزایش یافت و با راه اندازی 
خط جدید تولید در آذر امس��ال دیگر کمبودی در بازار 
دارویی نخواهیم داشت.به گزارش ایرنا، محمد مسعود 
علی مراد در نشس��ت خبری، افزود: از بزرگترین تولید 
کنن��دگان دارویی در کش��ور در زمینه ف��رآورده های 
استریل، مایعات، شربت و پمادها و غیره هستیم.وی با 
بیان اینکه بیش از 3 هزار میلیارد تومان بودجه امسال 
داروپخ��ش اس��ت، ادامه داد: حدود 3 ت��ا 4 درصد نیاز 

دارویی کشور را تامین می کنیم با توجه به اینکه کمبود 
سرم در جامعه وجود داشت ظرفیت تولید سرم را از سه 
میلیون عدد در ماه به چه��ار میلیون افزایش داده و از 
سال آینده نیز به 6 میلیون عدد می رسد و دیگر مردم 
مشکلی در زمینه تهیه سرم نخواهند داشت.علی مراد 
با اش��اره به اینکه 600 میلیارد تومان کمبود نقدینگی 
داری��م، گفت: قرار اس��ت با حمایت وزارت بهداش��ت 
در این زمینه تس��هیالت بانکی ارائه ش��ود تا بتوانیم با 
افزایش ظرفیت اقالم دارویی، نیاز جامعه را تامین کنیم.

وی افزود: در حال حاضر به دانشگاههای علوم پزشکی 
اعالم کردیم تا اگر کمبود س��رم دارند، بطور مستقیم و 
بی واسطه نیاز آنها را تامین کنیم.علی مراد تصریح کرد: 
40 درص��د مواد اولیه داروی��ی را وارد می کنیم و یک 
میلیون دالر بودجه صادرات امس��ال است که تاکنون 
یک س��وم آن محقق شده با توجه به اینکه سفارشات 
زیادی از سوریه و ارمنستان برای تهیه دارو داریم ولی 
اولویت مان تامین نیاز داخل کش��ور است.وی، عراق، 
ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، سوریه و ونزوئال را از 

کشورهایی نام برد که صادرات دارویی به آنها انجام می 
شود و اظهار داشت: تامین نقدینگی، فرسودگی ماشین 
آالت دارویی که باالی 30 س��ال قدمت دارند و روش 
قیمت گذاری داروها از عمده ترین مش��کالت صنعت 
داروسازی است که امیدواریم با حمایت دولت برطرف 
شود.علی مراد در پایان از تولید داروهای بیوتکنولوژی 
بزودی خبر داد و گفت:س��عی داریم با بازسازی ماشین 
آالت داروهای بیش��تری را تولید کنیم تا مردم نگران 

تهیه داروهای مورد نیازشان نباشند.

ظرفیت تولید سرم در کشور دو برابر شد

دستگیری بیش از 800 مجرم از سوی پلیس راه آهن از ابتدای سال
رئیس پلیس پیش��گیری فراجا اقدامات و عملکرد پلیس 
راه آه��ن را در هف��ت ماه��ه س��ال جاری تش��ریح کرد 
و از دس��تگیری بیش از 800 تن از س��وی ماموران این 
پلی��س خبر داد. به گزارش »عصر ایرانیان« س��ردار رضا 
بنی اس��دی فر در تش��ریح اقدامات هفت ماهه پلیس راه 
آهن کش��ور با اش��اره به اهمیت ب��االی جابه جایی ریلی 
ایمن در کش��ور اظهارکرد: امروزه جابه جایی ایمن مسافر 
و کاال از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت و در این میان 
استفاده از سیستم ریلی به دلیل باال بودن ضریب امنیت 
و مقرون به صرفه بودن و آس��ایش نس��بی حائز اهمیت 
ویژه ای است، لذا لزوم توجه به رفع مشکالت و زیرساخت 
های آن به منظور افزایش امنیت مس��افران و کاال، امری 
ضروری به حس��اب می آی��د .وی ادام��ه داد: همزمان با 
تش��کیل راه آهن جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 
از س��ازمان های مهم کشور، پلیس راه آهن نیز به عنوان 
یکی از با س��ابقه ترین یگان های پلیس و با قدمتی قریب 
به 80 س��ال در کش��ور، به عنوان یکی از واحدهای پویا 

و هدفمن��د، همگام با توس��عه راه آهن نق��ش کاربردی و 
به س��زایی در تأمین امنیت و توسعه صنعت حمل و نقل 
ریلی داشته است.رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به 
مأموریت های پلیس راه آهن در کشور گفت:  تأمین امنیت 
یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعت ریلی در کشور 
اس��ت و کارکنان پلیس راه آهن به عنوان ضابط خاص و 
تأثیرگذار در محدوده وظایف معین، همواره در حال حفظ 
و حراس��ت از این سرمایه ملی هس��تند. امروز پلیس راه 
آهن مس��ئول برقراری امنیت و آرامش 14 هزار کیلومتر 
خطوط راه آهن با گس��تردگی وس��یع در اکثر استان های 
کش��ور و متناسب با شرایط هر منطقه است که با تالش 
ش��بانه روزی و مجاهدانه کارکنان پلیس راه آهن امنیت 
این مجموعه بزرگ میسر می شود.بنی اسدی فر با تاکید بر 
اینکه با حضور پلیس مأموریت های خاص و رسیدگی به 
سایر امور تأمینی در راه آهن انجام می گیرد تصریح کرد: 
الزمه توانایی در انجام چنین مأموریت های مهم و حیاتی، 
برخورداری از امکانات و تجهیزات نوین و پیشرفته و ارائه 

آموزش های تخصصی به کارکنان است که پلیس راه آهن 
در این خصوص از کارنامه درخشانی برخوردار است.وی در 
خصوص میزان کشفیات کاالی قاچاق در این پلیس نیز 
گفت : در هفت ماهه سال جاری در زمینه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز 153 نف��ر دس��تگیر و مقادیر قابل توجهی کاال 
و ارز قاچاق ب��ه ارزش تقریبی بیش از 335 میلیارد ریال 
کشف وضبط شد. در این مدت 675 نفر در رابطه با سرقت 
آالت و ادوات ریلی کشور دستگیر و بیش از 95 ُتن اموال 
مسروقه به ارزش تقریبی بیش از 25 میلیارد ریال کشف و 
با تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارسال شد.بنی اسدی فر 
گفت: به منظور بهره گیری مناس��ب از ظرفیت ارگان ها و 
نهادهای برون سازمانی، تعامل گسترده ای با سرمایه های 
اجتماعی اعم از بسیج، حراست، مدارس، شوراها، دهیاری ها 
و ... برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرایم و تخلفات در 
حوزه صنعت حمل و نقل ریلی در طول هفت ماهه جاری 
صورت گرفته اس��ت.رئیس پلیس پیش��گیری در تشریح 
سایر اقدامات پلیس راه آهن گفت: با توجه به گستردگی و 

وسعت جغرافیایی در مجاورت شهرها و روستاها در سراسر 
کش��ور ضمن انجام تعامل س��ازنده با شوراهای اسالمی 
روس��تاها و دهیاری ها توسط یگان های تابعه و به منظور 
نظارت بر حوزه سرزمینی و رصد تحرکات بزهکاران، بالغ 
بر هزاران جلسه تعاملی توسط پلیس راه آهن در راستای 
جلب مش��ارکت های اجتماعی برگزار شده است. خدمت 
رس��انی به مردم عزیز کشورمان و برقراری نظم و امنیت 
شبکه ریلی در جهت ایجاد سفری امن برای هموطنان از 

افتخارات پلیس راه آهن است.
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اقتصاد خرد

توزیع کود یارانه ای توسط 3500 
فروشگاه بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
گفت: تامی��ن و تدارک کود یارانه ای توس��ط 
دولت انجام ش��ده، اما توزیع آن توسط 3 هزار 
و 500 فروشگاه و کارگزاری بخش خصوصی 
انجام می شود.به گزارش عصرایرانیان از وزارت 
جهاد کشاورزی، حمید رسولی با اشاره به برنامه 
ابالغی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1401 
برای تامین کودهای یارانه ای اعم از کودهای 
ازته، فسفاته و پتاسه، افزود: کود یارانه ای باید 
توس��ط یک س��اختار دولتی مدیریت شود و 
ای��ن کاالها را نمی توان در اختیار مجموعه ای 
غیردولتی قرار داد.مدیرعامل شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی درباره توزیع کود یارانه ای 
اظهار داش��ت: تامین، تدارک و تعدیل قیمت 
کود یارانه ای باید توسط دولت انجام شود، اما 
توزیع آن صددرصد توس��ط بخش خصوصی 
انجام می ش��ود و دولت در توزیع آن نقش��ی 
ن��دارد، دول��ت برنام��ه توزیع را به اس��تان ها 
اب��الغ می کند و از طریق ش��بکه های بخش 
خصوصی توزیع می شود.رس��ولی افزود: سال 
قبل اتحادیه ها 400 هزار تن س��همیه داشتند 
امس��ال حاضریم 800 هزار تن ک��ود اوره در 
اختیارش��ان قرار دهیم که توزیع انجام ش��ود. 
تحویل کود بدون دغدغه حمل و نقل و تامین 
منابع انجام می ش��ود، همچنین کارمزد شبکه 
کارگزاری که طبق برنامه کود را توزیع کنند، 
را نی��ز پرداخت می کنیم.وی درباره تخصیص 
کود یارانه ای اظهار داش��ت: تا پایان شهریور 
ماه امس��ال کود یارانه ای به تمام محصوالت 
اساس��ی و غیراساس��ی تخصیص داده شد، با 
توجه به افزایش قابل توجه قیمت های جهانی 
و داخلی ک��ود و محدودیت های بودجه ای به 
ناچار تصمیم گرفته ش��د کودهای یارانه ای به 

محصوالت اساسی اختصاص داده شود.

وضعیت فرودگاه های کشور نیاز به 
اصالح دارد

وضعی��ت  گف��ت:  و شهرس��ازی  راه  وزی��ر 
فرودگاه های کش��ور مناسب نیس��ت و نیاز به 
تغییر دارد و هم زمان وضعیت معیشت کارکنان 
صنعت هوایی نیاز به اقدام جدی دارد.به گزارش 
ایرنا، رس��تم قاسمی اظهار کرد: در حمل ونقل 
اصاًل شرایط خوبی نداریم، کمتر از 10 کیلومتر 
در ساعت س��رعت قطارهای باری است و در 
بخش مسافری نیز عمر واگن ها و لوکوموتیوها 
به 2 برابر سن واقعی خود رسیده است.وی گفت: 
همچنین در جاده های کشور 200 هزار ناوگان 
فرسوده داریم که سالی بیش از چند میلیارد دالر 
هزینه مازاد سوخت برای آنها می دهیم.وزیر راه 
و شهرس��ازی گفت: در بخ��ش هوایی هم در 
شرایط سخت در حال اداره کشور هستیم سه 
مشکل اساسی در بخش هوایی داریم، نخست 
وضعیت کارکنان است، وضعیت کاری کارکنان 
بخش هوایی منطقی نیست. وضعیت معیشتی 
کارکنان بخش هوایی فاجعه است و درخواست 
دارم در مجل��س برای کارکنان س��خت ترین 
بخش کشور کاری شود.قاسمی گفت: در نظر 
داشته باشید این موضوع به ایمنی پروازها ارتباط 
پیدا می کند. فقط کافی است یک هواپیمای 40 
نفره سقوط کند آن وقت قضاوت ها درباره بخش 
هوایی ایران ش��روع می شود.وزیر راه ادامه داد: 
در بخش فرودگاهی دوس��تان تالش کردند و 
کار بزرگی را انجام دادند، اما وضعیت فرودگاه ها 

اصاًل خوب نیست. 

تمدید مهلت اخذ کد QR برای 
محصوالت گلخانه ای

س��ازمان حفظ نباتات کش��ور در اطالعیه ای 
مهل��ت اخذ ک��د )QR( ب��رای محصوالت 
گلخانه ای – زراعی را تمدید کرد.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
س��ازمان حفظ نباتات طی نامه ای به رؤسای 
سازمان های جهاد کشاورزی و مدیران حفظ 
 QR- code نباتات اس��تان ها مهلت اخذ
ب��رای محص��والت گلخان��ه ای - زراعی را 
 QR- تمدی��د کرد.ب��ا توجه ب��ه ال��زام اخذ
code برای محصوالت گلخانه ای- زراعی 
)فلفل دلمه ای، بادمجان، گوجه فرنگی و خیار( 
برای صادرات، با عنایت به برخی موانع پیش 
آمده ب��رای ثبت نام گلخانه داران در س��امانه 
سماک و درخواست های مکرر گلخانه داران و 
مدیران حفظ نباتات استان ها مبنی بر تمدید 
مهلت تعیین شده، بدین وسیله سازمان حفظ 
نباتات در اطالعیه ای اعالم کرد به دس��تور 
 QR- code رئیس این سازمان، الزام ارائه
س��ماک برای صادرات، به م��دت یک دوره 
فعالیت گلخانه ها )از آماده س��ازی، کاشت تا 
برداش��ت( تا پایان شهریور ماه 1402 تمدید 

می شود.

اخبار

شهرهای مولد محصوالت کشاورزی 
در کنار سواحل ایجاد می شود

 وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: روس��تاها و 
شهرهای تولیدکننده محصوالت کشاورزی 
با محوریت کشت های گلخانه ای و شیالت 
در کنار سواحل جنوبی کشور ایجاد می شود. 
به گ��زارش ایرنا، س��ید جواد س��اداتی نژاد 
اظهار داش��ت: در این ش��هرها، ساکنان به 
فعالیت های کش��اورزی خواهن��د پرداخت و 
موضوع س��کونت و تولید، همراه هم دنبال 
خواه��د ش��د.وی اف��زود: در این روس��تاها 
و ش��هرهای م��درن تمامی مراح��ل تولید 
محصوالت کش��اورزی تا فرآوری و عرضه 
آن به بازار توس��ط خود مردم ساکن در این 
شهرها انجام  می شود.وی ادامه داد: در مرحله 
نخس��ت، این طرح در سواحل جنوبی کشور 
اجرا خواهد ش��د و پس از ارزیابی های الزم، 
اجرای آن در س��ایر سواحل و مناطق کشور 
نیز دنبال خواهد شد.س��اداتی نژاد گفت: در 
بحث تغییر الگوی کشت پیشرفت های بسیار 
خوبی داریم و براس��اس ابالغی که صورت 
گرفته اس��ت مس��ائل این حوزه به صورت 
منظم و هفتگی در اس��تان های کشور دنبال 
و برای فرهنگ س��ازی آن اقدام های الزم 

انجام می شود.

توزیع مویرگی 3 میلیون تن کاالی 
اساسی در کشور

ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران اعالم کرد: 
می��زان ارس��ال کاالهای اساس��ی به مراکز 
جمعیتی کش��ور در هفت ماهه امسال به 3 
میلیون تن رسید.به گزارش عصرایرانیان به 
نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، شبکه حمل 
و نقل کاالهای اساسی کشور به عنوان یکی 
از زنجیره ه��ای تأمین این کاالها، از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان مه��ر ماه، دو میلیون و 
883 هزار تن انواع گندم، برنج، شکر، روغن 
و دانه های روغن��ی را در قالب حمل و نقل 
ج��اده ای و ریلی به مقصد 469 شهرس��تان 
و س��ایر مراکز جمعیتی به صورت مویرگی 
ارس��ال کرده است.بر اس��اس این گزارش، 
امس��ال بیش از هفت میلی��ون و 200 هزار 
تن گندم از کش��اورزان خریداری شد که با 
توجه به اینکه گندم، اصلی ترین ماده غذایی 
در سفره ایرانیان است و در تهیه نان و سایر 
فرآورده های گندم کاربرد دارد، این محصول 
بیش از سایر کاالهای اساسی از مبادی تولید 
به مراکز جمعیتی ارس��ال شده است.گفتنی 
اس��ت؛ با حمل به موقع محص��ول راهبردی 
گندم و سایر کاالهای اساسی در این مدت، 
تعادل و توازن کاالیی در 31 اس��تان کشور 

بیش از هر زمان دیگر برقرار شده است.

فروش برخی از استانداردهای ایرانی 
به کشورهای خارجی

رئیس سازمان ملی اس��تاندارد با بیان اینکه 
کیفیت حق مردم اس��ت، از ف��روش برخی 
اس��تانداردهای ایرانی طی قرارداد رسمی به 
کش��ورهای دیگر خبر داد.ب��ه گزارش مهر، 
مهدی اس��الم پنا در مراسم روز ملی کیفیت 
اظهار کرد: موضوع مغفول مانده خدمات در 
سازمان ملی استاندارد به طور ویژه پیگیری 
می شود.رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: 
همچنین ارتقای ظرفی��ت انطباق پذیری از 
مأموریت های جدی س��ازمان ملی استاندارد 
اس��ت و این ظرفیت فرصت��ی در اختیار ما 
قرار می دهد که بتوانیم بر چالش های پیش 
روی صنای��ع غلبه کنیم.وی ضمن تاکید بر 
ل��زوم بازنگری در تجهیزات ب��رای غلبه بر 
بحران ه��ا، ادامه داد: نمون��ه انطباق پذیری 
مناس��ب و غلبه بر بحران ه��ا را در موضوع 
تأمین برق پایدار تابستان به وضوح مشاهده 

کردیم. 

تولید لوازم خانگی در کشور بیش از 
2 برابر شد

عضو هی��ات مدی��ره انجمن صنای��ع لوازم 
خانگی ایران گفت: در چند س��ال گذشته با 
حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تولید لوازم خانگی از هش��ت میلیون دستگاه 
بی��ش از 16 میلیون دس��تگاه افزایش یافته 
اس��ت.به گ��زارش ایرنا، علیرض��ا محمدی 
دانیالی اظهار داش��ت: مشکل اصلی صنعت 
کش��ور قیمت گ��ذاری دس��توری اس��ت و 
هیچکس نمی دان��د این نوع قیمت گذاری از 
کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری ش��ده 
اس��ت.وی تاکید کرد: استراتژی صنعتی باید 
زیر سایه استراتژی کالن اقتصادی باشد، اما 
قیمت گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت 
و اقتصاد می ش��ود.این مق��ام صنفی، قاچاق 
و کاالی تقلب��ی را یک��ی از معضالت اصلی 
صنعت لوازم خانگی برش��مرد و خاطرنشان 
ک��رد: خوش��بختانه حرکت خوبی از س��وی 
وزارت صمت در حوزه قاچاق و کاالی تقلبی 
آغاز ش��ده اس��ت، اما حذف کامل آن نیاز به 
عزم ملی دارد.وی ادامه داد: با وجود افزایش 
2 برابری تولید لوازم خانگی، اما رکود بر بازار 
این صنعت حاکم است و نیازمند راهکارهایی 

برای خروج از این مشکل هستیم.

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت: 
راهکار کوتاه مدت برای س��اماندهی بازار 
مس��کن، اس��تفاده از ظرفی��ت پایه های 
مالیاتی ب��رای خروج س��وداگران از بازار 
مسکن اس��ت.به گزارش ایس��نا،مجتبی 
یوس��فی اظهار ک��رد: برای س��اماندهی 
مش��کل مس��کن که امروز حت��ی مردم 
ب��رای ره��ن و اجاره مس��کن نی��ز دچار 
مشکل هس��تند تنها دو راه حل روی میز 

ق��رار دارد؛ راهکار بلند م��دت، حمایت از 
ساخت مسکن و پرکردن فاصله زیاد بین 
عرضه و تقاضای مس��کن در بازار است. 
عضو کمیس��یون عمران افزود: اما راهکار 
کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن، 
استفاده از ظرفیت پایه های مالیاتی برای 
خروج سوداگران از بازار مسکن است. اگر 
این اتفاق رخ نده��د همه حرف ها برای 
ساماندهی این بازار شعار است. اگر برنامه 

بلند مدت یعنی ساخت مسکن نیز اجرایی 
ش��ود اما سوداگران از حوزه مسکن خارج 
نشوند بازهم مش��کل در این بازار پابرجا 
خواهد بود. بر اساس سرشماری سال 95، 
حدود 5/6 میلیون خانوار مس��تاجر داریم 
که قطع��ا این آمار در این مقطع به حدود 
8 الی 9 میلیون خانوار افزایش پیدا کرده 
اس��ت. این آمار نشان می دهد که راهکار 
بلندمدت برای س��اماندهی بازار، س��اخت 

مسکن است که مجلس در قانون جهش 
تولید مس��کن س��ازو کار آن را پیش بینی 
کرده است.وی، تصریح کرد: اخذ مالیات 
از خانه های خالی باید از سال 94 اجرایی 
می ش��د اما چ��ون دولت قب��ل اعتقادی 
ب��ه این موضوع نداش��ت، قانون بر زمین 
ماند. انتظار م��ی رود در این دولت قانون 
اخذ مالیات از خان��ه های خالی با جدیت 
اجرایی ش��ود. باید شبکه های اطالعاتی 

ما یعنی سیس��تم ثبت احوال، ثبت اسناد 
و شهرداری ها به صورت برخط اطالعات 
را در سامانه مورد نظر ثبت کنند تا مالیات 
از خانه ه��ای خالی یا مالیات از معامالت 

مکرر محاسبه و اخذ شود.

کوتاه کردن دست سوداگران راهکار کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن 
عضو کمیسیون عمران مجلس:

ترمینال های فرودگاه مهرآباد آثار باستانی شده اند
معاون وزیر راه و شهرسازی:

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: دو 
ترمین��ال یک و دو ف��رودگاه مهرآباد دیگر 
آث��ار باس��تانی تلقی می ش��وند، ترمینال 4 
و 6 هم س��وله صنعتی هس��تند و در شأن 
مردم ایران نیستند و باید ترمینال های این 
فرودگاه تجهیز و به روز ش��وند.به گزارش 
ایلنا، حمیدرضا سیدی در آیین بهره برداری 
از بان��د 29 چپ ف��رودگاه مهرآباد و و آغاز 
اح��داث ترمینال 100ه��زار متر مربعی این 
فرودگاه و کلنگ زنی مرکز پشتیبان کنترل 

فضایی کشور با بیان اینکه نوسازی و احداث 
این باند از یک سال گذشته آغاز شد، اظهار 
داش��ت: ب��رای احداث و نوس��ازی باند 29 
چپ ف��رودگاه مهرآب��اد با موانع��ی مواجه 
بودیم. در حالی که کش��ور ب��ر روی منابع 
نفت و گاز خوابیده برای ماش��ین آالت این 
پروژه به مش��کل تامین گازوئیل برخوردیم 
که اگر این موانع نبود این پروژه س��ریع تر 
ب��ه بهره برداری می رس��ید. وی تاکید کرد: 
س��ال ها توس��عه فرودگاه مهرآباد را معطل 

کرده بودند و گفته می شد که فرودگاهی در 
خارج از شهر س��اخته می شود و پروازهای 
داخلی هم در فرودگاه امام انجام خواهد شد 
و در نهایت فرودگاه مهرآباد تعطیل می شود 
اما فرودگاه مهرآباد تعطیل ش��دنی نیست. 
امروز فرودگاه مهرآباد با دو باند استاندارد در 
حال فعالیت است و در آینده هم طرح های 
توس��عه ای��ن ف��رودگاه تکمیل می ش��ود. 
مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوب��ر 
هوایی کشور با بیان اینکه در فرودگاه های 

کش��ور باید ترمینال های در شأن جمهوری 
اسالمی ایران داشته باشیم، ادامه داد: بارها 
ب��ا این موضوع مواجه ب��ودم که افرادی از 
فرودگاه های خارج از کشور استفاده کردند 
به م��ن به عن��وان مس��ئول فرودگاه های 
کشور می گویند چرا در فرودگاه های ایران 
نمی توانی��م چنین ترمینال هایی را داش��ته 
باش��یم. وی افزود: ساخت فرودگاه مهرآباد 
در س��ال 1331 آغاز و این فرودگاه از سال 
1337 ش��روع به کار کرده است و امروز دو 

ترمینال ی��ک و دو این فرودگاه دیگر  آثار 
باستانی تلقی می شوند و ترمینال 4 و 6 هم 
سوله صنعتی هستند و در شأن مردم ایران 
نیس��تند و باید ترمینال ه��ای این فرودگاه 
تجهیز و به روز ش��وند. س��یدی با اشاره به 
آغاز اح��داث ترمینال 100 هزار متر مربعی 
در فرودگاه مهرآباد گفت: اگر موانعی وجود 
نداشته باشد این پروژه بدون یک ریال نیاز 
به بودجه دولت در مدت زمان س��ه س��ال 

ساخته خواهد شد.

گرانی مصالح ساختمانی سکوی افزایش قیمت مسکن
نگرانی جدید در بازار مسکن؛

در حال��ی این روزها مرکز آمار می گوید قیمت نهاده های 
س��اختمانی در تابستان کاهش داشته که قیمت تمام شده 
مسکن در این روزهای رکود، همچنان روند صعودی دارد.

به گزارش بازار، مرکز آمار چند روز پیش گزارش��ی منتشر 
کرد که در فصل تابستان1401، شاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران به عدد 1491.8 رسید 
که این رقم نس��بت به شاخص فصل قبل )1544.2( 3.4 
درصد کاهش داش��ته اس��ت.این آمار نش��ان می داد که 
بیش��ترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی »نقاش��ی 
ساختمان « با 9.9 درصد و گروه اجرایی »سیمان، بتن، شن 
و ماس��ه« با 15.4 درصد کاهش، با بیشترین کاهش تورم 
فصلی نسبت با سایر گروه ها مواجه شده است.اما پرس و 
جو از سازندگان مسکن نشان می دهد که قیمت تمام شده 
مس��کن نه تنها کاهش نداشته بلکه روند صعودی داشته 
است.امیر رضا رامشگر یکی از سازندگان مسکن در مناطق 
شمالی تهران در پاسخ به این پرسش که مرکز آمار اعالم 
کرده اس��ت که قیمت مصالح ساختمانی در تابستان افت 
داشته است پس بنابراین باید قیمت تمام شده ساخت نیز 
اگر کاهش ندارد حداقل رشد هم نداشته باشد؟ گفت: نکته 
ای در این روزهای بازار مس��کن و ساخت و ساز در میان 
سازنده های مس��کن مطرح است و آن هم این است که 
قیمت مصالح ساختمانی در کنار رشد هزینه های انشعاب و 
عوارض کمر سازنده ها را شکسته است.وی ادامه می دهد: 
اینکه در تابستان اعالم می شود قیمت مصالح ساختمانی 
کاهش داشته اس��ت آن هم عدد ناچیز 4 درصد تنها می 
تواند برای رسانه ها مفید و مناسب باشد. اگر از سازندگان 
و کسانی که کف بازار مسکن هستند بپرسید متفق القول 
اعالم خواهند کرد که اتفاقا در روزهای تابستان تمام مصالح 
ساختمانی افزایش داش��ت. و اگر هم مرکز آمار می گوید 
قیمت سیمان و یا بتن کاهش داشته است شاید منظور از 
این کاهش قیمت نسبت به روزهایی که قیمت ها به شدت 
رش��د کرده بود باش��د؟وی در خصوص رکود بازار مسکن 
چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش تولید مسکن 
می گوید: در مناطق پر برخوردار و ش��مال تهران حتی در 

طول یک هفته هم پروانه ساختمانی از سوی شهرداری ها 
صادر نمی ش��ود. حال سوال این است وقتی سازنده های 
مسکن هر هفته با گرانی مصالح ساختمانی و نهاده های 
تولید و عوارض و انشعابات مواجه نشوند چرا باید از ساخت 
و ساز فراری باش��ند؟یکی از انبوه سازان فعال در نهضت 
ملی مسکن رش��د قیمت مصالح ساختمانی به خصوص 
قیم��ت ورق را باال عنوان کرده و می گوید: قیمت مصالح 
ساختمانی در سال های اخیر همواره رو به رشد بوده و هیچ 
گاه کاهشی نبوده است.فرج اهلل یعقوبی یکی از انبوه سازان 
فعال در نهضت ملی مس��کن نیز در پاسخ به این پرسش 
که نقش رشد قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده 
مسکن چقدر است؟ می گوید: در سال 1400 ورق فوالدی 
کیلوی��ی 7 هزار تومان بود و در پای��ان 1400 این عدد به 
30 هزار تومان رس��ید. حال اگر ساختمان های فوالدی و 
بلند مرتبه س��ازی را بخواهیم بررسی و قیمت تمام شده 
آنها را با قیمت تمام ش��ده س��ال های اخیر مقایسه کنیم 
متوجه خواهیم ش��د که این اثرگذاری رشد قیمت ورق تا 
چه حد می تواند قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت 
نهایی را افزایش دهد.وی با بیان اینکه اگر چه مسکن امروز 

متناسب با تورم رشد نکرده و از تورم 30 درصد کمتر رشد 
کرده است ادامه می دهد: رشد قیمت مصالح ساختمانی و 
هزینه صدور پروانه های ساخت و انشعابات به شکل قابل 
توجهی در ماههای گذش��ته رشد کرده اند و این موارد می 
تواند به طور مس��تقیم در کنار رشد دستمزدها قیمت تمام 

شده مسکن را باال ببرند.
افتقیمتمصالحساختمانیتقریبانشدنیاست ���

جهانبخش مالکی عضو اتحادیه امالک نیز با اشاره به اینکه 
افت قیمت مصالح س��اختمانی تقریبا نشدنی است گفت: 
انتظار برای به س��رانجام رسیدن برجام در برهه ای باعث 
ش��د تا متقاضیان مس��کن از خرید مسکن به این امید که 
قیمت کاهش داشته باشد منصرف شوند. این انصراف برای 
خرید و حتی ساخت مسکن برای این بود که تصور می شد 
قیمت مصالح ساختمانی افت خواهد کرد و قیمت تمام شده 
و در نهایت قیمت مسکن نزولی خواهد شد.وی ادامه داد: با 
پیچیده شدن روند مذاکرات برجام و طوالنی شدن و عدم 
توافق که با س��نگ اندازی طرفین مقابل ایران، برجام در 
موعد مقرر به سرانجام نرسید باعث شد تا تقریبا صاحبان 

س��رمایه و س��ازندگان به این موضوع پ��ی ببرند که افت 
قیمت مصالح س��اختمانی تقریبا نشدنی است. تاثیرپذیری 
طوالنی شدن مذاکرات برجام از یک سو و حذف ارز 4200 
تومانی از س��وی دیگر این پیام را ب��ه بازار منتقل کرد که 
قیمت تمام شده مسکن نه تنها کاهشی نخواهد شد بلکه 
روندی صعودی به خ��ود خواهد گرفت.مالکی اضافه کرد: 
توقف ساخت و س��از در اغلب مناطق شهرداری تهران به 
خاطر کاهش تعداد طبقات نیز در کنار عواملی مثل رش��د 
قیمت تمام شده ساخت مسکن در آینده منجر به سونامی 
قیمت خواهد ش��د.البته طبق گزارش هایی از بازار مصالح 
ساختمانی حاکی است که قیمت یونولیت سقفی که در مهر 
ماه 70 هزار تومان بود به 400 هزار تومان رس��یده اس��ت.
فرش��ید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان مسکن از تداوم 
افزایش قیمت پالس��توفوم خبر داده و گفته بود که هزینه 
س��اخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مس��کن 270 
هزار تومان افزایش یافت.وی با بیان اینکه در ادامه افزایش 
قیمت، یک بلوک استاندارد پالستوفوم به 400 هزار تومان 
افزایش یافته است افزود: پتروشیمی ها از عرضه مواد اولیه 
تولید پالستوفوم به کارخانه های تولید خودداری می کنند و 
این مسئله باعث شده تا برخی کارخانه ها تعطیل شوند.پیشتر 
سید محسن ترابی مدیر عامل یک شرکت سازنده مسکن با 
اشاره به اینکه قیمت تمام شده ساخت مسکن دو تا سه برابر 
نس��بت به سال گذشته افزایش داشته است گفته بود: رشد 
قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای امسال تاکنون به شکلی 
بوده اس��ت که اگر مقایسه ای با سال گذشته داشته باشیم 
متوجه خواهیم شد که هزینه تمام شده مسکن را دو تا سه 
برابر افزایش داده است و همین موضوع می تواند بر جهش 
قیمت مسکن در سال های آتی تاثیر گذار باشد. سازنده در 
آغاز پروژه می خواهد بداند که اگر پروژه ای را ش��روع می 
کند چه میزان هزینه نیاز است اما متاسفانه شرایط به گونه 

ای شده است که از این پیش بینی ها عاجز است.

وزیر صمت گفت: اگرچه حذف ارز 4200 تومانی منجر 
به بروز برخی از مشکالت شد اما بحران به وجود نیاورد؛ 
این دوران گذار را هم پشت سر می گذاریم.به گزارش 
مهر، س��ید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با 
تشکل ها و انجمن های فعال در بخش صنعت، معدن و 
تجارت، اظهار کرد: اگرچه در نیمه نخست امسال شاهد 
عرضه 2 برابری فوالد در بورس کاال در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال بودیم اما اصرار وزارت صمت بر این است 
که همه زنجیره فوالد به بورس کاال آمده و به عرضه 
محصوالت خود بپردازند.وزیر صمت به قیمت گذاری 

دس��توری خودرو نیز اش��اره کرد و گفت: در سال های 
اخیر ش��اهد فشار شورای رقابت و الزام خودروسازان به 
قیمت گذاری دستوری بودیم که تبعات خوبی به دنبال 
نداشت؛ در همین راستا سال گذشته شورای رقابت را از 
حوزه قیمت گذاری خودرو خارج کردیم.وی همچنین 
با اش��اره به حوزه ماشین س��ازی، گفت: حوزه ماشین 
س��ازی برای وزارت صمت مهم است بر همین اساس 
نیز سال گذشته برای نخستین بار معاونت ماشین آالت 
و تجهیزات در وزارتخانه تش��کیل شد.وزیر صمت در 
ادامه به ح��ذف ارز 4200 تومانی اش��اره کرد و افزود: 

بخشی از ارز 4200 تومانی برای تأمین نهادهای دامی، 
ذرت، جو و غیره اختصاص داشت، اما بخش دیگری از 
این ارز برای نرخ محاسبه تعرفه واردات مبنای گمرک 
بود که تورم زیادی ایجاد می کرد. در این راس��تا س��ود 
بازرگانی زیر 35 و 40 درصد که در اختیار دولت بود را 
نصف و برای برخی یک چهارم کردیم.وی اضافه کرد: 
ح��ذف ارز 4200 تومانی هرچند منجر به ایجاد برخی 
مشکالت ش��د، اما بحران به وجود نیاورد و این دوران 
گذار را نیز پشت س��ر خواهیم گذاشت.وزیر صمت به 
رفع نواقص سامانه بهین یاب اشاره کرد و گفت: تاکنون 

نسخه نخست این سامانه رونمایی و استفاده شده است 
و س��ال نخس��تین تجربه آن بود که مشکالتی نیز به 
همراه داشت؛ اما امروز نرم افزار آن ارتقا یافته و بسیاری 
از مشکالت آن حل شده است.فاطمی امین همچنین 
اظهار کرد: رش��د تولی��د این ش��رکت ها در خردادماه 
2.5 درص��د، تیرماه 5.8 درص��د، مردادماه 6.4 درصد و 
ش��هریورماه 6.5 درصد بوده است.وزیر صمت در پایان 
گفت: این آمارها نشان دهنده روند بسیار مناسب تولید 
بود و به همین ترتیب رش��د اشتغال و سرمایه گذاری را 

به دنبال خواهد داشت.

حذف ارز ۴۲00 تومانی منجر به بحران نشد
وزیر صمت:

هیاهوی بسیار برای هیچ!
فرصتی که برای سفرهای دریایی به قطر از دست رفت؛

در حالی که در ماه های گذشته مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی بارها از تالش برای راه اندازی 
خطوط دریایی برای بازی های جام جهانی خبر 
داده بودند، نهایتا اعالم شد سفرهای دریایی 
برای جام جهانی، لغو ش��ده اس��ت تا فرصت 
خوبی که برای توسعه س��فرهای دریایی در 
کشور پیش آمده بود و امکان سفر ارزان برای 
تماش��ای بازی های جام جهانی عمال بدون 
نتیجه بماند.به گزارش ایس��نا، پس از شیوع 
ویروس کرونا از اس��فندماه س��ال 1398، راه 
سفر به کشورهای مختلف بسته شده بود؛ از 
جمله سفرهای دریایی از ایران به قطر و عمان 
که پی��ش از کرونا به عنوان مقاصد جدید در 
دس��تورکار قرار داشتند، اما شیوع این بیماری 

در دنی��ا وقفه ای در این زمین��ه ایجاد کرد. با 
فروک��ش کردن این بیماری، س��فرها هم از 
س��ر گرفته شدند و پس از آن هم از زمستان 
سال گذش��ته و با مطرح شدن مسابقات جام 
جهان��ی قطر، مذاک��ره ب��رای راه اندازی خط 
کش��تیرانی دوحه دومرتبه در دستور کار قرار 
گرفت.البته چالش هایی از جمله نرخ سوخت 
شناورها هم در این میان مطرح بود که برای 
حل این مشکل، سازمان بنادر و دریانوردی با 
وزارت نفت و میراث فرهنگی وارد مذاکراتی 
شد تا سوخت را مانند سفرهای دریایی داخلی، 
با قیمت یارانه ای به شناورها عرضه کند و با 
توجه به هزینه سفرهای خارجی، این سفرها 
صرفه اقتصادی داشته باشد و رستم قاسمی 

وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد که موضوع 
تردد به قطر در جام جهانی هم در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت. بدین ترتیب از فروردین ماه 
س��ال جاری، از سوی مس��ئوالن وزارت راه 
و س��ازمان بنادر و دریانوردی اعالم ش��د که 
مس��ئله تعمیرات اساس��ی و الیروبی اسکله 
مس��افری بوش��هر انجام ش��ده و راه اندازی 
خط کشتیرانی مس��افری و آماده سازی بنادر 
مسافری دو کشور ایران و قطر هم در دستور 
کار قرار گرفت��ه و در نهایت با موافقت قطر، 
امکان جابه جایی مسافران در ایام جام جهانی 
فراهم خواهد ش��د.همچنین مردادماه، اعالم 
شد همه چیز برای انجام سفرهای دریایی در 
ایام جام جهانی در حال آماده سازی است و به 

حضور بخش خصوصی و خطوط کشتیرانی 
بس��تگی دارد و و در نهایت مهرماه و کمتر از 
دو ماه مانده به شروع بازی های جام جهانی، 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که به دلیل 
هزینه های باالی اقامت در قطر، کش��تیرانی 
از بوش��هر و کیش تدارک دیده شده تا مردم 
بتوانن��د صبح بازی را ببین��د و عصر به ایران 
برگردند.با وجود این، هفته گذشته و در فاصله 
کمت��ر از دو هفت��ه مانده ب��ه بازی های جام 
جهانی، در حالی ک��ه قیمت بلیت پروازهای 
ای��ران به قطر اعالم ش��ده ب��ود و خبری از 
فروش بلیت های کش��تی از بوشهر به دوحه 
نبود، مهدی فرمهینی فراهانی سرپرست اداره 
کل امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی 

خبر داد که قطر نمی تواند امکان انتقال زمینی 
مس��افر را از بنادر این کشور به دوحه فراهم 
کند و به همین دلیل سفرهای دریایی ایران 
برای جام جهانی قطر لغو شده است.پس از این 
اظهارات بود که سید عزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم 
لغو سفر دریایی به قطر را تایید کرده و گفت: 
با وجود اینکه کشتی سانی آماده مسافرگیری 
و حرکت به سمت کشور قطر است، اما دولت 
قط��ر به دالیل مش��کالت داخل��ی خودش 
امکان پهلو گرفتن کشتی و شناورهای ایرانی 
را ندارد و مس��ئوالن قطری از به وجود آمدن 
این شرایط و اینکه نمی توانند گردشگر دریایی 

جذب کنند، عذرخواهی کردند.
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بانک و بيمه

رشد 202 درصدی درآمد سرمایه 
گذاری در بیمه تعاون

      در شش ماه ابتدایی امسال)1401( درآمد 
س��رمایه گذاری از محل مناب��ع بیمه ای در 
ش��رکت بیمه تعاون رشدی 202 درصدی را 

تجربه کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل 
از فرکان��س بیم��ه، س��رمایه گذاری از محل 
منابع بیمه ای یکی از شاخص ترین شیوه های 
درآمدزادیی ش��رکت های بیمه در کشورهای 
توسعه یافته است، به عبارتی در یک اقتصاد 
سالم ش��رکت های بیمه  با فعال کردن منابع 
بیمه ای که در اختیار دارند به کس��ب س��ود 
و ایفای تعهدات خ��ود می پردازند. در اقتصاد 
پر نوس��ان ایران متاسفانه این سازوکار جای 
خود را به انواع س��فته بازی ها و بورس بازی ها 
داده که موفق بودن یا نبودن در آنها کمترین 
نسبت را با مساله بیمه داری دارد. با این حال 
و به رغم فضای عمومی صنعت بیمه، شرکت 
بیمه تعاون یکی از معدود شرکت  هایی است 
ک��ه درآمد س��رمایه گذاری از مح��ل منابع 
بیمه ای در آن رش��د خارق العاده ای را تجربه 
کرده است. مطابق صورت های مالی منتشر 
ش��ده از عملکرد ش��ش ماهه ش��رکت بیمه 
تعاون، یونس مظلوم��ی، مدیرعامل بیمه بلد 
این شرکت با رشد 202 درصدی درآمد های 
حاصل از س��رمایه گ��ذاری از مح��ل منابع 
بیمه ای توانس��ته حدود 10 میلیارد تومان از 
ای��ن محل کس��ب درآم��د کند.مجموع حق 
بیمه خالص این ش��رکت نیز با رش��دی 50 
درصدی به حدود 307 میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. درآمدهای بیمه ای این شرکت نیز با 
رش��دی 54 درصدی به 330 میلیارد تومان 

رسیده است.
مظلوم��ی در ط��ول ی��ک دوره ش��ش ماه 
همچنین توانس��ته ت��ا هزینه ه��ای اداری و 
عمومی این ش��رکت را نزدیک به 47 درصد 

کاهش دهد.

پست بانک ایران برترین بانک دولتی 
با حضور دکتر احس��ان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، از پس��ت بانک ایران در 
ارزیاب��ی عملکرد س��ال 1400در هفدهمین 
جش��نواره ش��هید رجایی این وزارتخانه، به 
عنوان برترین بانک دولتی و دستگاه اجرایی 
برتر تقدیر ش��د. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی پس��ت بانک ایران، در مراسمی که 
به همین منظور صبح امروز یکشنبه 22 آبان 
ماه 1401 برگزار ش��د، دکتر خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی از بهزاد شیری مدیر 
عامل پست بانک ایران با اهدای لوح سپاس 
قدردانی کرد. پس��ت بان��ک ایران در جهت 
اجرای جز بند )ب( بخشنامه جشنواره شهید 
رجایی و ب��ا تالش های مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره، مدیران، کارکنان و مس��والن 
باجه های بانکی روس��تایی توانست حداکثر 
امتیاز در ارزیابی عملک��رد 1400 به عنوان 
برترین بانک دولتی و دستگاه اجرایی برتر در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی را کسب کند. 
بر اساس این گزارش، پست بانک ایران، در 
سال 1399 نیز عنوان برترین بانک دولتی در 
جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی را بدس��ت آورده بود. همچنین در 
س��ال 1400 نیز در جش��نواره شهید رجایی 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در 
ارزیابی ش��اخص های عمومی و اختصاصی 

عنوان دستگاه برتر را کسب کرده بود.

بیمه حوادث ملت خدمتی ارزنده به 
مشتریان وفادار

بیم��ه ملت در راس��تای پاس��خگویی به نیاز 
مشتریان و همراهی با خانواده ها، بیمه حوادث 
به مش��تریان خود ارائه می کن��د. به گزارش 
روابط عمومی بیمه ملت، بیمه حوادث انفرادی 
بیمه ملت بیمه نامه ای اس��ت که با پرداخت 
ح��ق بیمه های ان��دک بیمه گ��زار را در برابر 
انواع حوادث حمایت می کند و پوش��ش های 
ارزن��ده ای ارائه می دهد. اینک��ه حادثه در چه 
ساعتی از شبانه روز و در کجا اتفاق افتاده باشد، 
مورد توجه بیمه گر نبوده و این طرح به صورت 
آنالین قابل ارائه اس��ت. موضوع مهم و قابل 
توجه در بیمه حوادث این است که مشتریان 
می توانند این بیمه نامه را تا س��ن 90 سالگی 
به صورت کوتاه مدت )حداقل 15 روزه(، یک 
ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک 

ساله خریداری کنند.

اخبار

عس��کری سرپرس��ت بان��ک مس��کن از 
انعقاد قرارداد 6 ه��زار و 125 میلیاردتومان 

تسهیالت نوس��ازی در بافت فرسوده خبر 
داد. دکتر علی عس��کری سرپرست بانک 
مسکن در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی جزئیاتی از ارایه تسهیالت 
نوسازی در بافت فرسوده شهرها را توسط 
بانک مسکن اعالم کرد و گفت: از ابتدای 
اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال 

1398 تاکن��ون در مجم��وع 70 هزار واحد 
برای دریافت تس��هیالت نوسازی به بانک 
مس��کن معرفی شدند که بانک با 38 هزار 
و 671 واح��د از ابتدای اجرای طرح تاکنون 
به میزان 6 هزار و 125 میلیاردتومان قرارداد 
منعقد کرد. عس��کری در خصوص میزان 
افراد معرفی شده و میزان تسهیالت پرداخت 

شده در دولت سیزدهم توسط بانک مسکن 
توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
39 هزار واحد متقاضی دریافت تسهیالت 
نوس��ازی در بافت فرسوده به بانک معرفی 
شد که بانک با 15 هزار و 285 واحد برای 
پرداخت تسهیالت قرارداد منعقد کرده است. 
عسکری مبلغ قرارداد منعقد شده از ابتدای 

دولت س��یزدهم تاکنون را معادل 4 هزار و 
226 میلیاردتومان عن��وان کرد. وی یادآور 
شد: از سال 1398 و از ابتدای اجرای طرح 
نوس��ازی بافت فرس��وده تا پایان مردادماه 
1400 بان��ک با 23 ه��زار و 386 واحد به 
میزان یکه��زار و 898 میلیاردتومان قرارداد 

منعقد کرد و پرداخت الزم را انجام داد.

پرداخت تسهیالت نوسازی به بافت فرسوده

معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین: 

معاون طرح و برنامه و مدیر امور ش��عب اس��تان های 
بان��ک ایران زمین به منظور بازدید از ش��عب و دیدار با 
همکاران مدیریت شعب استان های مازندران، گلستان 
و س��منان بانک، به اس��تان مازندران س��فر کردند. به 
گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ؛ در این دیدار 
مهران باوند سواد کوهی شرط الزم برای ارتقای قدرت 
رقابت پذیری را بهبود مس��تمر در بهره وری از نیروی 
انس��انی بیان کرد و گفت: در راه تحقق بخش��یدن به 
اه��داف ابالغی و دس��ت یابی به جای��گاه مطلوب در 
تعامل با مش��تریان، الزم اس��ت رؤسای شعب بیش از 
پیش به ارتقای بهره وری توجه کنند. س��وادکوهی دو 
مؤلفه اصلی و مهم بهره وری را کارایی و اثر بخش��ی 
اعالم کرد و افزود: کارایی به استفاده کارآمد از امکانات، 
منابع، محصوالت و خدمات در فرایند عملیات اجرایی 
اتالق می شود و اثر بخشی میزان نیل در تحقق اهداف 
ابالغی اس��ت. معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین 
مراقبت و دانش را دو بال پرواز دانس��ت و خاطرنش��ان 
کرد: یک نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند می تواند 
با این دو بال تحول ایجاد کند. سوادکوهی یادگیری و 
افزایش س��طح دانش الکترونیک کارکنان را از اولویت 
های بانک بیان کرد و گفت: این روند به بهبود کیفیت 
زندگی کاری کارکنان در سازمان منجر می شود و آنان 

می توانند به عنوان افرادی متفکر، تحلیلگر و تس��هیل 
گر در س��ازمان ظاهر ش��وند و هم برای ساختار و هم 

برای جامعه مفید باشند. در ادامه محمد حسینی کنارویی 
مدیر امور ش��عب استانها، شعبه را به عنوان قلب تپنده 

و مرکز ش��ور آفرینی و نش��اط در خط مقدم اعالم کرد 
و گف��ت: رئیس موفق فردی اس��ت که در کنار تمامی 
وظایف محوله یک تئورسین و بازاریاب حرفه ای بوده 
و قدرت تجزیه و تحلیل بازار را داش��ته باش��د. حسینی 
کناروئی تحول فک��ری و رفتاری بیش از انتقال دانش 
و مهارت حرف��ه ای را یک ضرورت دانس��ت و افزود: 
کارکنان در نقش ها و موقعیت های جدید س��ازمانی با 
یکدیگر تعامل موثر پیدا می کنند و خویشتن سازمانی 
و حرفه ای خود را عرضه می کنند و نهایتاً این روند به 
تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان و توانمندسازی 
آینده حرفه ای بانک منجر خواهد ش��د و امکان رشد و 
پرورش کارکنان را نیز فراهم می کند. در این دیدار سید 
مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب استان های مازندران، 
گلستان و سمنان ضمن قدردانی از حضور مدیران عالی 
بانک، گزارش��ی از وضعیت عملکرد شعب تابعه ارائه و 
گف��ت: نوآوری و چابکی باید در سراس��ر بانک نهادینه 
شود تا در برآورد نیاز مشتریان و بهره گیری از فرصت 
ها، همیشه یک گام جلوتر از سایر رقبا خود باشیم و به 
نتایج مطلوب برسیم. سلیم بهرامی افزود: در این مسیر 
رئیس شعبه به منزله محرک اصلی مدیریت در اجرای 
برنامه ها بوده و باعث پیشرفت و ترویج انگیزه در بین 

همکاران خواهد بود.

بهبود مستمر بهره وری رمز موفقیت بانک ایران زمین 

تامین منابع مالی چندین واحد صنعتی در استان خراسان شمالی
نشست تخصصی واحد کاالیی کارگزاری بانک صنعت و معدن با هدف رسیدگی 
و ارائه راه حل برای مشکل تامین منابع مالی برخی از صنایع صبح روز پنجشنبه 
نوزدهم آبان ماه 1401 با حضور س��عید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان 
شمالی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی، رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان شمالی، سرپرست بانک صنعت و معدن استان 
خراسان شمالی و دیگر مدیران و نمایندگان بخش های صنایع خصوصی و دولتی 
در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 

بانک صنعت و معدن، در این جلسه عالوه بر ایجاد تعامل و همکاری دو سویه و 
گسترش روابط بین مجموعه ها، موضوع استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و 
کارگزاری صنعت و معدن در صنایع استان، ارائه هر گونه خدمات در زمینه بورس 
کاال به مشتریان، شرکت ها و افراد حاضر در جلسه نیز مطرح شد. همچنین در 
این جلسه با توجه به مشکل تأمین منابع مالی استان خراسانی شمالی و بجنورد 
به شرح روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ارایه امکان تامین منابع از 
طریق اوراق بدهی )اوراق گام . اخزا . اوراق مرابحه و …( پرداخته شد و به نقش 

خدمات کارگزاری بانک صنعت در حوزه تامین منابع مالی نیز اشاره گردید. در 
این نشست عالوه بر ارایه خدمات کارگزاری بانک صنعت و معدن در حوزه تامین 
مالی به عملکرد قابل توجه ب��ورس کاال و نقش و جایگاه کارگزاری در بورس 
کاال اشاره گردید که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. همچنین در جلسه یادشده 
مقرر شد از این پس کارگزاری با هدف شرح و ارائه خدمات خود در بخش های 
مختلف حضور خود را تقویت نماید و تعامالت بیش��تری با فعاالن بخش های 

مختلف صنعتی و نهادهای ذیربط داشته باشد.

خبر

جلد اول دانشنامه قرآنی محیط زیست 
طبیعی روانه بازار نشر شد

جل��د اول دانش��نامه قرآنی محیط زیس��ت 
طبیعی به کوش��ش علی خراس��انی، محمد 
اکب��ری کارم��زدی و علی مدبر اس��ت که 
به هم��ت پژوهش��کده فرهن��گ و معارف 
قرآن پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اس��المی 
تهیه و به چاپ رس��ید. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، جلد اول دانش��نامه قرآنی محیط 
زیس��ت طبیعی به کوش��ش علی خراسانی، 
محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر اس��ت 
که به همت پژوهش��کده فرهنگ و معارف 
قرآن پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اس��المی 
تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 527 
صفحه به چاپ رسید. محیط زیست طبیعی 
از مواهب الهی اس��ت ک��ه حفظ هارمونی و 
چرخه هماهنگ و هدفمند آن وظیفه انسان 
اس��ت. زمینه به��ره مندی هم��ه موجودات 
زن��ده، به ویژه انس��ان از طبیعت س��الم، با 
حفظ محیط زیست طبیعی فراهم می آید. در 
این میان آش��نایی دین مداران با آموزه های 
وحیانی درباره مفاهیم و موضوعات مرتبط با 
محیط زیس��ت، اهمیت ویژه دارد و می تواند 
در پاس��داری از آن نقش��ی بی بدیل داشته 
باش��د. از این رو، طرح ارائه دانشنامه قرآنی 
محیط زیست طبیعی در پژوهشکده فرهنگ 
و معارف قرآن به تصویب رس��ید تا مقاالت 
مرتب��ط با این موض��وع از میان مدخل های 
دایره المعارف قرآن کریم گزینش و مستقل 
ارائه ش��وند که با توجه به قالب دانشنامه ای 
ب��ه  آن س��رعت و س��هولت و دس��تیابی 

موضوعات را در پی دارد. 

پیشرفت هر امتی در گرو استقالل و 
آزادی آن است

آیت اهلل  مدرس��ی بر ل��زوم یکپارچگی امت 
اسالمی در پیروی از علما و رهبران اسالمی 
تأکید کرده و پویایی و تحقق اهداف متعالی 
همچ��ون آزادی و اس��تقالل را در گرو آن 
دانس��تند. ب��ه گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، 
آیت اهلل س��ید محمدتقی مدرسی با تأکید بر 
اینکه پیشرفت و رفاه هر امتی در گرو آزادی 
و استقالل آن اس��ت، عنوان کرد: »ممکن 
نیست امتی بتواند به توسعه و رفاه دست یابد 
در حالی که زیر بار اش��غالگری و یا حکومت 
مستبدان باشد«. وی افزود: »تحقق آزادی و 
استقالل در امت اسالمی مبتنی بر چند رکن 
اساس��ی و مهم است. از جمله، آگاهی مردم 
نسبت به ارزش استقالل، آزادی و ضرورت 
محافظ��ت از آن، چرا که عزت و کرامت هر 
امتی بر همین اساس است. همچنین ایجاد 
تجمعات دینی نیز دومین رکن آزادی است، 
چ��را که نقش این گون��ه تجمعات حمایت و 
تحکیم مفهوم آزادی بین مردم اس��ت و بر 
آگاهی آنه��ا در محافظت از آزادی های خود 
می افزاید«. آیت اهلل مدرسی گرد آمدن مردم 
ح��ول محور والیت الهی ک��ه در علما نمود 
دارد را س��ومین رکن برشمرده و اظهار کرد: 
»کشورهای اسالمی در طول تاریخ علی رغم 
قرار گرفتن در معرض اشغال غرب و شرق، 
توانس��ته اند اش��غالگران را اخراج کنند و به 
آزادی و استقالل دست یابند. مقاومت امروز 
مردم فلسطین، لبنان، یمن و بسیاری دیگر 
از کشورهای اسالمی نشان می دهد که آنها 
چگونه به آزادی و استقالل خود پایبندند«. 

خبر

اخذ مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای المصطفی صادر شد
در نخس��تین نشس��ت هم اندیشی رؤسای تشکل ها و مش��اوران منطقه ای 
المصطفی در مؤسس��ه بیان اخذ مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای 
المصطفی صادر ش��د. به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هم فکری و 
هم اندیشی مؤسسه آموزش��ی مهارتی بیان با رؤسای تشکل ها و مشاوران 
منطق��ه ای المصطف��ی با حضور حجت االس��الم کریمی قدوس��ی معاون 
فرهنگی تربیتی جامعةالمصطفی، عبادی معاون پژوهش��ی، ش��هامت دبیر 
مش��اوران منطقه ای و توکلی مس��ئول تش��کل ها و انجمن های فرهنگی 
المصطفی و معاونین فرهنگی تربیتی واحدهای آموزش��ی جامعةالمصطفی 
برگزار ش��د. حجت االسالم کریمی قدوس��ی در ابتدای این نشست ضمن 
تقدی��ر از تالش ها در ارتقای جایگاه دانش ه��ای مهارتی جامعةالمصطفی، 
اظهار داشت: مجموعه تشکل های فرهنگی یکی از بخش هایی که می تواند 
در حوزه مهارتی بس��یار فعال عمل نماید. وی گزارشی از فعالیت های 400 
تشکل فرهنگی جامعه المصطفی در عرصه بین الملل ارائه کرد و خاطرنشان 
ساخت: با توجه به اقتضائات و شرایط عصر به ویژه جایگاه تأثیرگذار فضای 
مجازی و رسانه در زیست بشری و تأکید رهبر معظم انقالب جهت حضور 
فعال و پرشور در این فضاها، الزم است تا آموزش های مهارتی و کاربردی 
در ای��ن زمینه ها بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد. وی با اش��اره به این که 

در زمینه محتوایی در س��طوح مختلف نیروهای خوبی تربیت ش��ده است، 
یادآور ش��د: امیدواری��م با تجهیز و تقویت ابزاره��ای به کارگیری از فضای 
مج��ازی و ارائ��ه آموزش های فنی الزم، بتوانیم علوم و دانش اس��المی را 
از بس��تر این فضا نیز نشر دهیم.  حجت االس��الم ملکی نیز ضمن تقدیر از 
هم��کاری معاونت فرهنگی و تربیتی و مش��اوران منطقه ای، به بیان نگاه 

عالی ریاس��ت جامعةالمصطفی به حوزه های مهارتی و ابالغیه ارتقای این 
حوزه و تبیین اهداف، سیاس��ت ها، دوره ها و فعالیت های مؤسس��ه آموزشی 
مهارتی بیان پرداخت. وی خاطرنشان ساخت: باتوجه به ظرفیت های موجود 
در تشکل ها و مشاوران منطقه ای می توان همکاری های خوبی را در زمینه 
شناس��ایی دوره های موردنیاز منطقه ای و جامعه ه��دف برنامه ریزی کرد. 
رئیس مؤسس��ه آموزشی مهارتی بیان با بیان این که دوره های مهارتی در 
سه س��طح مقدماتی، تکمیلی و پیش��رفته )تربیت مربی( برگزار می گردند، 
اظهار داش��ت: مجوز آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای المصطفی توسط سازمان 
فنی حرفه ای کش��ور صادر شده است و ازاین پس برای فراگیران دوره های 
مهارت��ی کاربردی مدرک فن��ی حرفه ای با اعتبار در بیش از 140 کش��ور 
جهان صادر خواهد ش��د. حجت االس��الم ش��هامت نیز ب��ه ظرفیت بالقوه 
تش��کل ها و مش��اوران منطقه ای برای همیاری در برگ��زاری آموزش های 
مهارتی اش��اره کرد و گف��ت: باتوجه به امکان اس��تفاده از فضای مجازی، 
می بایس��ت آموزش های مهارتی این عرصه نیز در قالب های مختلف فعال 
گردد. در ادامه برخی از رؤس��ای تش��کل ها و مش��اوران منطقه ای به بیان 
نظرات خود پرداختند و در پایان نیز حضار با تکمیل فرم های نظرس��نجی، 

به اولویت بندی دوره ها پاسخ دادند.

در نشست هم اندیشی رؤسای تشکل ها و مشاوران منطقه ای؛
فرهنگی

سینمای هند در انتظار احیای مجدد گیشه
زنگ خطر بالیوود به صدا درآمد؟

تحلیل گران س��ینمای هند منتظرند ت��ا 2 فیلم جدید از 
س��ینگ و ش��اهرخ خان، به احیای گیشه های کم فروغ 
بالی��وود کمک کنند. ب��ه گزارش ورایت��ی، تحلیل گران 
پیش بین��ی می کنن��د 2 فیلم ب��زرگ با ب��ازی برخی از 
بزرگ ترین س��تاره های بالیوود احتمااًل بتوانند به طلسم 
انجماد طوالنی مدت گیش��ه های سینماهای هند پایان 
دهند. در سال های اخیر، سینمای جنوب هند که خریدار 
صنایع فرهنگی به زبان تلوگ��و، تامی، کنادا و مالیاالم 
اس��ت در گیشه ها موفق تر از بالیوود ظاهر شده است. در 

ماه های اخیر بالیوود هند زبان که مرکزش بمبئی است، 
در گیش��ه ها مثل سابق ظاهر نشده و در هفته های اخیر 
این روند ادامه پیدا کرده آنقدر که فیلم »کانتارا« ساخته 
سینمای جنوب هند به زبان کنادا، با دوبله به زبان هندی، 
در گیش��ه عملکردی بهتر از فیلم های هندی زبان پیدا 
کرده است. در حالی که می توان از این روند به عنوان به 
صدا درآمدن زنگ خطر برای بالیوود یاد کرد، اما در عین 
حال تحلیل گ��ران امید زیادی دارند تا فیلم های جدید و 
بزرگ بالیوودی در دس��ت اکران بتوانند سینماهای این 

بخش هند را به روال سابق خود برگردانند. »سیرک« با 
بازی رانویر س��ینگ و »پاتان« با بازی شاهرخ خان که 
قرار اس��ت 25 ژانوی��ه 2023 در روز ملی جمهوری هند 
راهی سینماها شود، 2 فیلمی هستند که سینماداران امید 
زیادی به آنها بس��ته اند. »سیرک« ساخته ِشتی با بازی 
سینگ در 2 نقش و با بازی پوجا هگده، ژاکلین فرناندز، 
وارون شارما و با حضور دپیکا پادوکون یک فیلم کمدی 
بر مبنای نمایشنامه »کمدی خطاها« شکسپیر است که 
پی��ش از این چند بار دیگر ه��م در هند با اقتباس از آن 

فیلم هایی ساخته شده بود. »پاتان« ساخته سیذارت آناند 
با بازی شاهرخ خان در کنار پادوکن و جان آبراهام یک 
اکش��ن مهیج جاسوسی است. انتظار می رود این 2 فیلم 
بتوانند با باال بردن آمار سینماروها، شادی را به گیشه ها 
برگردانند. گفته می ش��ود در 8 ماه اخی��ر و از زمانی که 
هند پاندمی را پش��ت سر گذاش��ت و سینماها باز شدند، 
تنها 4 فیلم در گیش��ه ها موفق ظاهر ش��ده اند و فروشی 
از 1.5 ت��ا 1.7 میلیارد روپی��ه )18 تا 20 میلیون دالر( را 

ثبت کرده اند.

آگهی مفقودی برگ سبز
برگ س��بز يکدس��تگاه س��واری رانا TU5  مدل 1393 رنگ س��فيد روغنی به شماره 
انتظامی  ايران 72_  493 ی 42 و  ش��ماره شاس��ی NAAU01FE0ET050227  و 
ش��ماره موتور 163B0046685 به نام خانم مريم ذبيحی کوهی خيلی به شماره ملی  
5829190206 ش��ماره شناس��نامه 422  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز يک دستگاه سواری _ هاچ بک تيپ 111SE مدل 1393 به رنگ آبی سير _ 
متاليک به شماره انتظامی 683 م 49 ايران 65 به شماره موتور 5057943 و شماره 
 شاس��ی NAS431100E5771290 بنام خانم مهرنس��اء معين الدينی به شماره ملی 

3178837221 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.

آگهی مفقودی
برگ سبز، سند کارخانه سواری پرايد صبا )جی تی ايکس( مدل 1381 به رنگ قرمز 
صدفی _ متاليک به شماره انتظامی 584 م 21 ايران 65 به شماره موتور 00349932 
و شماره  شاس��ی S1412281816097 بنام آقای حسين خسروی مشيزی به شماره 

ملی 3179563176 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.

آگهی دعوت افراز ملک مشاع
نظر به اينکه خانم خديجه صابر برابر گزارش افراز شماره 4850 مورخ 1401/08/15 
از مالکين مش��اعی برابر وارده شماره 4850 مورخ 1401/08/11 درخواست افراز 
س��همی خود از پالک ثبتی ی 1145/4 باقيمانده واقع در بخش يک س��منان را نموده 
و به علت معلوم نبودن اقامتگاه برخی از مالکين مش��اعی که برابر گزارش افراز فوق 

الذکر عبارتس��ت از آقای حس��ين صابر و خان��م فاطمه صابر و ي��ا وراث نامبردگان را 
برابر درخواس��ت مذکور از طريق درج آگهی روزنامه نموده اس��ت لذا بدينوس��يله از 
کليه مالکين مش��اعی و اشخاص که بهر نحو در پالک مزبور ذينفع می باشند دعوت به 
عمل آمده در مورخه 1401/9/20 راس س��اعت 9 صبح در محل اداره ثبت س��منان 
به آدرش ش��هرک تعاون بلوار مدرس حضور بهم رسانده تا به اتفاق نماينده و نقشه 
ب��ردار ثبت جهت عمليات اف��راز به محل وقوع ملک عزيمت نمايي��د عدم حضور مانع 
از انج��ام عمليات افراز نخواهد بود اي��ن آگهی مطابق ماده 17 آيين نامه اجرايی مفاد 
اس��ناد رس��می الزم االجرا و به کليه افراد ذينفع ابالغ و فقط در يک نوبت انتشار می 

يابد.
تاريخ انتشار 1401/8/24

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
شناسه 1408594



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

معمای قفقاز
معادالت امنیتی در حوزه شمال غرب ایران و در منطقه قفقاز جنوبی هر روز رنگ بوی پیچیده تر و اشفته تری به 
خود می گیرد؛ معادالتی که پس از درگیری های متعدد از جنگ 44 روزه 2020 تا درگیری های شهریور 1401، 
بدون هرگونه ثبات امنیتی و صلح دایمی همراه بوده است. پس از برگزاری اجالس سوچی با حضور والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان 
و سفر پاشینیان به تهران و دیدار با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران، امیدواری برای 
احیای صلح در این منطقه پرآشوب شمال غرب ایران افزایش یافت اما اظهارات الهام علی اف رئیس جمهوری 
آذربایجان درباره رزمایش های ارتش و س��پاه پاسداران و سخنان اخیر وی در اجالس کشورهای ترک زبان، و 
درگیری های تازه مرزی باکو- ایروان بار دیگر نشان داد که تنش در این منطقه هنوز در زیر خاکستر توافق نیمه 
شب 9 نوامبر 2020 باقی مانده است. کالن رویدادها، بسامدهای راهبردی در قفقاز جنوبی و تحوالت دو ساله 
اخیر در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان نشان می دهد که دو سوی ارس با وجود تالش برای کاهش چالش 
ه��ا، مدیریت و کنترل چالش ها، از تف��اوت در الگوی رفتاری و تضاد منافع راهبردی در این منطقه برخوردارند 
که این موضوع پرسش های متعددی را برای تحلیل گران حوزه قفقاز ایجاد کرده است. مهم ترین این سواالت 
به شرح زیر است:- چرا تهران و باکو پس از جنگ دوم قره باغ در مسیر چالش راهبردی قرار گرفته اند؟- چرا 
جمهوری آذربایجان به دنبال کاهش وزن ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز اس��ت؟- وچرا جمهوری آذربایجان تالش 
می کند موازنه راهبرد در قفقاز جنوبی را برهم بزند؟ به این پرس��ش ها می توان پاس��خ های متعددی داد که 
برخی معطوف به تغییرات ساختاری در نظام بین الملل و برخی دیگر در معطوف به تغییر کالن روندها و کالن 
راهبردها در منطقه قفقاز و بازیگران اصلی آن است. ورای کالن روندهای بین المللی که در وضعیت آشوب قرار 
دارد، منطقه قفقاز جنوبی نیز به دلیل تغییرات ساختاری نظام بین الملل با تغییرات در نحوه توزیع قدرت مواجه 
شده است. قفقاز جنوبی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از دهه 90 میالدی حضور و کنشگری بازیگران 
متنوعی از جمله روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا، فرانسه، ایران و ترکیه را تجربه کرده است اما طی سال های اخیر، 
این بازیگران در درون ساختار منطقه ای به کشورهای روسیه، ترکیه و ایران تقلیل پیدا کرده است و اگرچه ما با 
تنوع منافع کمتری رو به رو هستیم اما به دلیل ماهیت و شکل ویژه سازه و روندهای منطقه ای، فرصت کاهش 
تنوع منافع به تهدید تضاد منافع تبدیل شده؛ به ویژه اینکه روند تضاد منافع پس از جنگ دوم قره باغ به دلیل 
برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای تش��دید ش��ده اس��ت. این تغییرات به نوبه خود باعث دگرش در رویکرد 
منطقه ای باکو و روابط دوجانبه با جمهوری اسالمی ایران شد. اگرچه روابط ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه 
اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار است اما در حوزه ژئوپلیتیکی چالش هایی مختلفی را تجربه می کند. جمهوری 
اس��المی ایران از همان آغاز بحران قره باغ در دهه 90 میالدی تالش کرده تا به عنوان یه بازیگر مس��ئول در 
حوزه منطقه ای نقش موازنه گر )Balancer( در قبال این بحران منطقه ای ایفا کند و در جنگ دوم قره باغ 
نیز همین رویکرد ادامه یافت. اما نشانه هایی وجود دارد که به سبب ماهیت مناسبات ژئوپلیتیکی- هویتی ایران 
و جمهوری آذربایجان، باکو قائل به این نقش نیست و تالش دارد با رویکرد تجدیدنظرطلبانه خود نقش بازیگر 
موازنه گر را در یک سازه سه جانبه منطقه ای یعنی جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه ایفا کند تا به طور عملی 
نقش ایران در منطقه کاهش یابد. همچنین س��اختار سیاستگذاری در باکو اکنون با توجه به تغییرات ساختاری 
منطقه ای و تحوالت داخلی ناشی از برتری در جنگ دوم قره باغ، نگاه هویتی و ژئوپلیتیکی خود را به مرزهای 
ایران بس��ط داده و تالش می کند از مولف��ه درهم آمیختگی هویتی به نفع خود بهره بگیرد. ایران و جمهوری 
آذربایجان برای دهه ها دارای مولفه های مشترک تاریخی، هویتی و فرهنگی بوده اند، چنین مولفه هایی اگرچه 
در بیشتر موارد به گسترش مناسبات دو سوی ارس کمک کرده اما در برخی موارد نیز به چالش ژئوپلیتیکی دو 
طرف مبدل شده است. از اینرو، با نقش یابی مولفه های هویتی، بسیاری از کارگزاران سیاست خارجی جمهوری 
آذربایجان در عمل، رویکرد هویتی را با عینک امنیتی تحلیل کرده و جمهوری اسالمی ایران را نه به عنوان یک 
همسایه مسئول بلکه رقیب ژئوپلیتیکی معرفی و تفسیر می کنند. چنین روندی در ساختار تصمیم گیری کالن 
جمهوری آذربایجان همزمان با موضوع داالن زنگزور و مخالفت تهران با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی در مرزهای 
ایران و ارمنس��تان تشدید ش��ده و به کنش تقابلی باکو در قبال تهران انجامیده است. اما در دیگر سو، همزمان 
با افزایش ساز و کارهای نظامی در جمهوری آذربایجان، باکو تالش کرده تا از طریق فرصت برتری نسبی در 
جنگ دوم قره باغ، داالن زنگزور و در ائتالف سازی با ترکیه، خود را به عنوان هژمون جدید منطقه قفقاز جنوبی 
معرفی کند؛ ترجمان چنین رویکردی را می توان به طور عملی در گفتار و الگوی رفتاری تصمیم گیران کالن 
این کشور در قبال ارمنستان و جمهوری اسالمی ایران مشاهده کرد. باکو اگرچه اساسا به دنبال تغییر در موازنه 
منطقه ای به ویژه کاهش محوریت ایران و روسیه در منطقه قفقاز جنوبی و افزایش وزن استراتژیکی- ژئوپلیتکی 

جمهوری آذربایجان و ترکیه است.

 تولید هیدروژن از زباله 
به عنوان سوخت پاک

گروهی از کارشناسان دانشگاه منچستر به رهبری امیر 
کشمیری، محقق ایرانی مشغول توسعه فناوری نوینی 
هستند تا از زباله هیدروژن را به شیوه ای کارآمد بازیافت 
کنند. به گزارش اینترستینگ انجینرینگ، محققان از 
دول��ت بودجه دریافت کرده و مش��غول همکاری با 
ش��رکت »پاورهاوس انرژی پی آل سی« هستند تا 
هیدروژن را برای مصرف به عنوان یک سوخت پاک 
بازیافت کنند. شرکت انگلیسی مذکور در حوزه فراوری 
زباله های غیرقابل بازیافت فعالیت می کند. طبق قرارداد 
مذکور با تکیه بر تجربه »پاورهاوس انرژی« در حوزه 
فراوری سوخت و تحقیقات تیم کشمیری در دینامیک 
مایعات و تحلیل ترموشیمیایی، یک روش ارزان قیمت 
جداس��ازی هیدروژن ابداع می شود. فناوری جدید به 
عنوان دس��تاوردی در فراوری گرمایش��ی پیشرفته 
معرفی ش��ده که می تواند هی��دروژن را در زباله های 
غیرقابل بازیافت حیا کند. پل امت مدیر ارشد عملیاتی 
و مدیر ارشد اجرایی در پاورهاوس انرژی در این باره 
می گوید: چنین ابداعی پتانسیل غلبه بر هزینه های 
کالن ک��ه عام��ل بازدارنده مهمی برای اس��تخراج 

هیدروژن از Syngas)گاز سنتزی( است را دارد.

اولين روز ليگ برتر وزنه برداری عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )217(

حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
َهَرِة  اهلل الرحم��ن الرحی��م َو أَْحِي بِ��اَلَدَک بُِبُل��وِغ الزَّ

سرزمین های مرده ات را با شکفتن شکوفه ها زنده کن 
هر چه در عالم موجود اس��ت حی و دارای حیات است 
ولک��ن حی بودن خالق به معنایی اس��ت و حی بودن 
مخلوقات به معنای دیگری است. یکی از مخلوقات که 
گاه دچار مرگ می شود سرزمین ها هستند و این خداوند 
اس��ت که زمین را پس از مرگ زنده می کند بعضی از 
آیات تبرکا تقدیم می شود: »ُیْحِی ااْلْرَض بَْعَد َمْوتِها« 
)و زمین را پس از مردنش حیات می بخش��د(. »َفانُظْر 
 َّ إِلَی َّ َءاثََ�ِر َرْحَمت ِ اهللَّ ِ َکْیف َ ُیْحی ِ ااْل ْرض َ بَْعَد َمْوتَِهآ إِن 
َذَ لَِک لَُمْحی ِ الَْمْوتَی َ َو ُهَو َعلَی َ ُکل ِّ َش��ی ٍْء َقِدیٌر؛ پس 

به آث��ار رحمت خدا بنگر که چگون��ه زمین را پس از 
مرگش زنده می گرداند. در حقیقت ، هم اوست که قطعًا 
زنده کنندة مردگان اس��ت و اوس��ت که بر هر چیزی 
تواناس��ت .« )روم ، آیه 50( »إِنَّ اهللَّ َفالُِق الَْحبِّ َوالنََّوی 
ُیْخِرُج الَْحیَّ ِمَن الَْمیِِّت َوُمْخِرُج الَْمیِِّت ِمَن الَْحیِّ َذلُِکُم 
اهللُهّ َفَأنَّی ُتْؤَفُکوَن؛ خدا شکافنده دانه و هسته است زنده 
را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد چنین است 
 خدای ش��ما پس چگونه ]از حق[ منحرف می شوید« 
اء َفَأْحَیا  اِء ِمن مَّ ��مَ )انع��ام آیه 95( َوَما أَنَزَل اهللُهّ ِمَن السَّ
بِِه األْرَض بَْعَد َمْوتَِها و آبی که خداوند از آس��مان نازل 

کرده، و ب��ا آن زمین را پس از مرگ زنده نموده )بقره 
َیاَح َفُتثِیُر َسَحابًا َفُسْقَناُه إِلَی  ُ الَِّذی أَْرَسَل الرِّ 164(»َواهللَّ
یٍِّت َفَأْحَیْیَنا بِِه األَأْْرَض بَْعَد َمْوتَِها َکَذلَِک النُهُّشوُر؛ و  بَلٍَد مَّ
خدا همان کسی اس��ت که بادها را روانه می کند پس 
]باده��ا[ اب��ری را برمی  انگیزند و ]ما[ آن را به س��وی 
سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان ]وسیله[ پس 
از مرگش زندگی بخشیدیم رستاخیز ]نیز[ چنین است« 
)س��وره فاطر آیه 9( ظاهر زمین به آمدن ابر و باریدن 
باران و روئی گل و گیاه و درخت اس��ت و باطن آن به 

واسطه حجت خدا صورت می گیرد.
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نگاهداری با بیان اینکه 2 برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه ای تولید می کنیم، 
گفت: ایران در رتبه ششم انتشار دی اکسیدکربن در جهان قرار دارد. بابک 
نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در تشریح 
وضعیت مصرف انرژی و ش��اخصه های آن در کش��ور، گفت: کشور ما در 
طی 50 س��ال گذشته با 2 درجه افزایش دما، 55 میلی متر کاهش بارش 
و 270 میلی مت��ر افزایش تبخیر روبه رو ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه 
ایران هم قربانی تغییر اقلیم است و هم در رده بزرگترین منتشرکنندگان 
گاز های گلخانه ای قرار دارد، تصریح کرد: ایران پس از کش��ور های چین، 
آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در رتبه ششم انتشار دی اکسیدکربن در جهان 
قرار دارد و س��همی معادل 14/2 درصد از کل انتش��ار گاز های گلخانه ای 
جهان را به خود اختصاص داده است. این موید آن است که شدت انرژی 
در کشور باال بوده و علی رغم هدف گذاری هایی نظیر سیاست های اصالح 
الگوی مص��رف اقدام موثری برای بهینه س��ازی مصرف انرژی صورت 
نگرفته اس��ت. رئیس مرکز پژوهش های مجلس، ب��ا بیان اینکه 2 برابر 
س��هم جمعیتی گاز گلخانه ای تولید می کنیم، توضی��ح داد: 80 درصد از 
انتشار گاز های گلخانه ای مربوط به بخش تولید، عرضه و مصرف انرژی 
در تمام��ی بخش های اقتصادی، خانگی، صنایع، حمل و نقل و نظایر آن 
اس��ت. وی ادامه داد: تغییرات اقلیمی اعم از افزایش س��طح آب دریاها، 
گرمای بی س��ابقه، خشکسالی، بالیای ش��دید جوی نظیر سیل و شرایط 
محیطی ناپایدار فزاینده، هرکدام به طریقی کار ش��رکت های نفت و گاز 
را پرهزینه تر و دش��وارتر خواهد کرد. نگاهداری بیان کرد: از سوی دیگر 
اقدامات مقابله ای کش��ور های مختلف دنیا برای حرکت به سمت اقتصاد 
کم کربن و ادامه روند گذار انرژی از سوخت های فسیلی به پاک و اجرای 
اهداف مدنظر کاهش انتش��ار گاز های گلخان��ه ای باعث کاهش بیش از 
12 درص��دی تقاضای نفت و کاهش بیش از 32 درصدی قیمت نفت در 
س��ال 2040 می شود؛ بنابراین تنوع بخشی سبد در اقتصاد های وابسته به 
نفت و گاز نظیر ایران با حرکت به سمت محصوالت کم انتشار، افزایش 
بهره وری انرژی و بهره وری تولید و نیز کربن زدایی از نفت و گاز ضرورت 
دارد. وی تاکید کرد: برای مواجهه موثر با چنین چالش هایی در آینده الزم 
اس��ت با یک تحلیل و رویکرد صحیح اس��تفاده حداکثری از فرصت های 
موج��ود به عمل آید. رئی��س مرکز پژوهش های مجلس ب��ا بیان اینکه 
کش��ور های وابس��ته به ذغال سنگ به دنبال س��وخت جایگزین پاک در 
صنایعی مثل فوالد هس��تند، عنوان کرد: در نتیجه س��رمایه گذاری برای 
توسعه زیرساخت های صادرات گاز طبیعی )LNG( برای ایران ضرورت 
دارد. توسعه فناوری جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی کردن کربن، تولید 
و صادرات هیدروژن و سخت های زیستی توسعه فناوری های دیجیتال در 
حوزه انرژی و استفاده از مکانیسم های تامین اقلیمی از دیگر فرصت های 
پیش روی ایران در دوران گذار انرژی اس��ت. نگاهداری تاکید کرد: برای 
موفقیت در این صحنه نیازمند دیپلماس��ی زیست محیطی و انرژی فعال 
و کارآمد هس��تیم تا طبق بند 15 سند سیاست های کلی محیط زیست از 
فرصت های بین المللی برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن و تسهیل 
انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری ها مرتبط به شکل مناسب استفاده کند. 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: ایجاد بازار بهینه سازی انرژی 
و محیط زیست با اصالح سیاستگذاری انرژی، حذف بنگاه داری دولتی و 
حرکت به سمت تنظیم گری فرابخشی و تقویت حضور بخش خصوصی و 

جذب سرمایه گذاری خارجی در این عرصه راهگشا خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:
۲ برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه ای 

جلیلی گفت: هر دانش��گاه باید یک دولت سایه و نقش تولید می کنیم
آفرین در حل مس��ائل ملی و محلی باش��د. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، س��عید جلیلی نماین��ده رهبر معظم 
انق��الب در ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ور در جمع 
اساتید دانشگاه های استان گفت: با توجه به ظرفیتی که 
در دانشگاه ها وجود دارد، هر دانشگاه باید در حل مسائل 
ملی و محلی، نقش آفرین باشد تا کشور پیشرفت همه 
جانبه داشته باشد. او با بیان اینکه هر فرد در هر صنف 
و هر موقعیتی، باید به نوبه خود در تحقق اهداف نظام و 

انقالب مؤثر باشد افزود: نقش ما در پیشرفت کشور این 
اس��ت که هر جا دولت موفقیتی به دست می آورد باید 
با حمایت های خود س��بب پایداری آن موفقیت شویم 
و ه��ر جا که نق��ص و عیبی وج��ود دارد باید به رفع و 
اص��الح آن کمک کنیم. جلیلی با بی��ان این که یکی 
از تالش های دشمن حذف حافظه تاریخی ملت ایران 
است عنوان کرد: دشمن تالش می کند مسیر طی شده 
انقالب و نظام اسالمی را از یاد ملت ببرد و با برجسته 
سازی نقاط ضعف، مردم را نسبت به آینده کشور ناامید 

کند اما ما بویژه دانش��جویان نباید بگذاریم نقاط قوت 
این نظام پوش��یده و مخفی ش��ود. نماینده رهبر معظم 
انقالب در ش��ورای عالی امنیت ملی کشور با تأکید بر 
استفاده احسن از فرصت های ایجاد شده در کشور گفت: 
سیاست دشمن برای از پا درآوردن ایران اسالمی، فشار 
حداکثری بر دولت و ملت اس��ت ک��ه تحریم ها نمونه 
بارز این فشارهاس��ت، اما ما باید از این فشارها، فرصت 
پیشرفت بسازیم و هر یک با ایفای نقش خود و شناخت 

ظرفیت ها، توطئه های دشمنان را بی اثر کنیم.

دانشگاه ها در حل مسائل ملی و محلی نقش آفرین باشند
سعید جلیلی:

با اعالم زمان سفر رئیس جمهور چین به عربستان، تحلیل ها حاکی از حرکت ریاض به سمت پکن 
و مسکو و رویگردانی از آمریکا است. عربستان با اعالم سفر آینده رئیس جمهور چین به ریاض در 
نشست آب و هوای شرم الشیخ همزمان با ورود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مصر خواست این 
پیام را به واشنگتن بدهد که از رویکرد خود درباره شرق و روابط راهبردی با چین به عنوان ابرقدرت 
آینده منصرف نخواهد شد. رأی الیوم در سرمقاله اش این پرسش ها را مطرح کرد که چرا عربستان 
هنگام برگزاری نشس��ت آب و هوا در شرم الش��یخ مصر، خبر سفر آینده رئیس جمهور چین را به 
ریاض اعالم کرد؟ چرا این دیدار با برگزاری نشست ساالنه سران کشور های عربی خلیج )فارس( 
همزمان خواهد بود؟ بایدن به این چالش عربستان چگونه پاسخ خواهد داد؟ این روزنامه الکترونیکی 
نوشت: عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه سعودی عالقه مند بود از حضور کشورش در نشست 
آب و هوای شرم الشیخ مصر برای اعالم زمان سفر شی جی پینگ رئیس جمهور چین به عربستان 
در نیمه دوم دسامبر آینده بهره برداری کند که هدف از آن تقویت روابط تجاری و امنیتی منطقه ای 
یعنی مسائلی است که در نشست سران دو کشور دارای اولویت است. موضوع تأمل برانگیز آن است 
که اعالم این خبر با رسیدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شرم الشیم برای شرکت در نشست 
آب و هوا همزمان بود، آن هم در حالی که روابط عربستان و آمریکا به خاطر اختالفات نفتی تیره 
ش��ده اس��ت و الجبیر و ای بسا با اشاره محمد بن سلمان حاکم فعلی عربستان که در نشست شرم 
الشیخ نیز سخنرانی کرد، می خواهد به رئیس جمهور آمریکا این پیام را بدهد که عربستان تصمیمش 
را گرفته اس��ت و از رویکرد به ش��رق در روابط راهبردی آن با چین به عنوان ابرقدرت آینده هرگز 
منصرف نخواهد شد. مقامات سعودی در حال حاضر سرگرم تدارک برای استقبال بی سابقه از رئیس 
جمهور چین و در حد استقبال از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2017 میالدی 
و حتی فراتر از آن هس��تند و خبر های اولیه از تدارک ها حاکی از آن اس��ت که رئیس جمهور چین 
و مهمان س��عودی در نشست مشترک سران چین و کشور های عربی خلیج فارس شرکت خواهد 
کرد چرا که س��فرش به ریاض با نشس��ت ساالنه سران کش��ور های عضو شورای همکاری خلیج 
فارس همزمان خواهد بود و برخی شواهد و قرائن حاکی از آن است که شاید از برخی سران عرب 
مانند عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبد اهلل دوم شاه اردن برای شرکت در این نشست 
دعوت ش��ود. چین به بزرگترین شریک تجاری عربستان تبدیل شده است و موضوع تأمل برانگیز 
آن است که این شراکت با شتاب در حال افزایش است و سرمایه گذاری عربستان در چین به بیش 
از یکصد میلیارد دالر رسیده و صادرات عربستان که 85 درصد آن نفت است به حدود 144 میلیارد 
ریال سعودی و وارداتش از چین به حدود 45 میلیارد ریال رسیده است یعنی با مازاد تجاری حدود 
90 میلیارد ریال به نفع عربستان. عربستان با دومین قدرت جهان یعنی روسیه نیز روابط نزدیکی 
برقرار کرده و هماهنگی عربس��تان و روسیه در قوی ترین ش��کل آن در توافق اوپک پالس نمود 
پیدا کرد که چالش��ی برای بایدن بود، چون عربستان نفت تولیدی خود را بر خالف میل واشنگتن 
و ش��رکای اروپایی خود به روزانه 2 میلیون بش��که کاهش داد و رابطه اش را با چین در کنار رابطه 
با روس��یه محکم و درخواس��ت کرد به 2 گروه بریکس و شانگ های ملحق شود که به این ترتیب 
فاصله گیری س��عودی از غرب و به خصوص آمریکا با وجود سخنان رسمی سعودی ها که خالف 
این را می گویند و بر استحکام روابط با آمریکا تأکید می کنند، در حال کامل شدن است. نمی دانیم 
واکنش آمریکا به این گام عربستان که شاید رئیس جمهور بایدن آن را اقدامی تحریک آمیز بداند، 
چگونه خواهد بود، اما با توجه به اشاره های قبلی درباره احتمال برقراری تحریم هایی علیه عربستان 
می توان حدث زد.برجس��ته ترین این اشاره ها نیز صدور قانون نوبک علیه انحصار سازمان اوپک به 
ریاست عربستان در تعیین نرخ و تولید نفت و شاید قانون جاستا مربوط به تروریستی تلقی کردن 
حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میالدی و و نیز اشاره های دیگر در خصوص مسدود کردن سرمایه 
گذاری های عربستان در آمریکا باشد ، اما آنچه می دانیم این است که عربستان همان طور که الجبیر 
در مصاحب��ه با خبرگ��زاری رویترز تأکید کرد، در وهله اول به منافع و ملتش اولویت می دهد و این 
یعنی عربستان در مسیر رهایی از سلطه 70 ساله آمریکاست و ریاض به سمت پیوستن به نظم نوین 
جهانی به رهبری چین و روسیه می رود. رای الیوم در پایان به رئیس جمهور چین توصیه کرد که 
هرچه سریع تر رقص سنتی شمشیر سعودی ها را که از مهم ترین قسمت های مراسم استقبالی است 
که به افتخار او برگزار خواهد شد، یاد بگیرد و شاید این رقص سنتی با مشارکت سران عربستان و 

پنج کشور عربی خلیج فارس باشد.

حرکت عربستان به سمت چین و روسیه در 
پی رویگردانی از آمریکا

یک رس��انه ع��رب زبان از بح��ران در روابط آمریکا و 
عربس��تان و نگاه ریاض به ش��رق و برق��راری روابط 
قوی با چین و روس��یه پرده برداش��ته است. رأی الیوم 
در مطلبی با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور 
چین به عربستان آورده است: عادل الجبیر وزیر کابینه 
س��عودی در امور خارجه در جریان نشست شرم الشیخ 
در مصر از زمان س��فر شیء جین پینگ رئیس جمهور 
چین به عربستان در نیمه دوم ماه دسامبر آینده با هدف 
تقویت روایط تجاری و امنیت منطقه ای که اولویت دو 
کشور را تشکیل می دهند، سخن گفت. همزمانی این 
اعالم با رس��یدن جو بایدن رئی��س جمهور آمریکا به 
شرم الشیخ برای مشارکت در نشست مذکور رخ داد و 
آنهم در سایه اختالفات نفتی میان آمریکا و عربستان 
و تنش��ی که در روابط میان دو کش��ور حکمفرماست. 

این رس��انه می نویسد: عادل الجبیر با اشاره محمد بن 
س��لمان حاکم فعلی عربس��تان این کار را انجام داده 
اس��ت و حامل این پیام برای رئیس جمهور آمریکا بود 
که عربس��تان تکلیف خود را مش��خص کرده است و 
از نگاه ش��رقی در روابط راهبردی ب��ا چین به عنوان 
قدرت بزرگ آتی ص��رف نظر نخواهد کرد. رأی الیوم 
نوش��ت: مقامات سعودی در حال حاضر آماده استقبال 
بی سابقه از رئیس جمهور چین هستند مشابه استقبالی 
که از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 
به عمل آمد و ش��اید از آنهم باالتر باش��د. اخبار اولیه 
حاکی از این اس��ت که رئیس جمهور چین در نشست 
مشترک چین با کشورهای حوزه خلیج فارس همزمان 
با نشست ساالنه شورای همکاری خلیج فارس حاضر 
خواهد ش��د وشواهد اولیه نش��ان دهنده حضور برخی 

سران عرب از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور 
مصر و عبداهلل دوم شاه اردن است. این رسانه در ادامه 
با اش��اره به اینکه عربستان بزرگترین شریک تجاری 
چین ش��ده اس��ت و این شراکت به س��رعت در حال 
افزایش است، می نویسد: سرمایه گذاری های سعودی 
در چین به بیش از صد میلیارد دالر رس��یده اس��ت و 
صادرات س��عودی به چین که 85 درص��د آن را نفت 
تشکیل می دهد به حدود 144 میلیارد ریال سعودی و 
واردات آن به 45 میلیارد ریال رسیده است. رأی الیوم 
نوشت: عربستان روابط محکمی با قدرت دیگر جهانی 
یعنی روسیه دارد و این در هماهنگی سعودی و روسی 
در زمینه نفتی اشکار ش��د. ما واکنش سعودی به این 
حرکت عربس��تان که بایدن آنرا اقدامی تحریک آمیز 

می داند، را نمی دانیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل 
گف��ت: میزان کمک های کلی نظامی اتحادیه اروپا به 
اوکراین 8 میلیارد یورو برآورد ش��ده است. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل سخنانی 
اعالم کرد: میزان کمک های کلی نظامی اتحادیه اروپا 
به اوکراین 8 میلیارد یورو برآورد شده است. به گزارش 
ش��بکه تلویزیونی الجزیره، مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: امروز ما در حال راه 
اندازی یک ماموریت پشتیبانی نظامی با هدف آموزش 
حداقل 15 هزار سرباز اوکراینی هستیم. ما موفق شدیم 
توانایی های روسیه برای تقویت نیروهایش را تضعیف 
کنیم، به ویژه با توجه به خس��اراتی که در میدان نبرد 
متحمل شده اس��ت!»جوزف بورل« در این خصوص 

اضافه کرد: 8 میلیارد ی��ورو به اوکراین کمک نظامی 
کرده ایم. روسیه را در سطح بین المللی منزوی خواهیم 
کرد! برای تضمین امنیت غذایی در جهان با بس��یاری 
از کش��ورها همکاری می کنیم. ارتش روسیه با عقب 
نش��ینی بدون جنگ از »خرس��ون« متحمل شکست 
بزرگی شد!»ولودیمیر زلنسکی« رئیس  جمهور اوکراین 
امروز سفری غیرمنتظره به شهر خرسون مدعی شد که 
اوکراین آماده صلح در سراس��ر این کشور است. ارتش 
روس��یه اوایل ماه مارس کنترل شهر خرسون واقع در 
جنوب اوکراین را به دست گرفت. با این حال، سرگئی 
ش��ویگو، وزیر دفاع روس��یه هفته گذشته دستور عقب  
نشینی نیروهای این کشور از شهر مذکور را صادر کرد. 
اظهارات زلنس��کی درباره صلح با روسیه در خرسون، 
در حالی مطرح ش��د که نشریه آمریکایی وال  استریت  

ژورنال دیروز )یکشنبه( به نقل از منابع آگاه مدعی شد 
که جیک س��الیوان، مش��اور امنیت ملی کاخ سفید در 
جریان دیدار اخیر با زلنس��کی، به وی پیش��نهاد کرده 
تا در مورد مذاکره با روسیه »واقع بینانه« فکر کرده و 
مذاکره را در اولویت قرار دهد. زلنسکی در اواسط مهر 
ماه، فرمان ممنوعیت مذاکره با والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روس��یه را امضا کرد. ای��ن اقدام در واکنش به 
تصویب سند الحاق چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، 
خرس��ون و زاپروژیا به خاک روسیه صورت گرفت. به 
رغم این عقب  نش��ینی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کاخ کرملین به خبرن��گاران گفت که وضعیت منطقه 
تثبیت شده اس��ت. هیچ تغییری درباره خرسون وجود 
ندارد و هیچ تغییری نمی  تواند درباره این ش��هر وجود 

داشته باشد.

رای الیوم بررسی کرد؛

جوزف بورل:

بحران در روابط آمریکا و عربستان و نگاه ریاض به شرق

اتحادیه اروپا 8 میلیارد یورو به اوکراین کمک نظامی کرده است


