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سرد شدن هوا در کالنشهری همچون تهران همواره 
با آلودگی هوا همراه بوده است، آلودگی ای که سازمان 
ها و ارگان ه��ای مربوطه یکدیگر را مقصر می دانند 
تا بار مس��ئولیت از گردن خود بردارند. ش��روع پاییز و 

زمستان آلودگی هوای پی در پی به خصوص برای...

 کمبود گاز، عامل
 آلودگی هوای کالنشهرها

مازوت سوزی نتيجه مصرف بی رويه گاز است

در حالی رئیس جمهور موافقت ضمنی خود را با تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده و به زودی نامه ای 
در ای��ن خصوص ارائه خواهد ک��رد که در مجلس دو 
دستگی نمایندگان مسیر آسان این اقدام را دچار چالش 
کرده است.با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت...

ضعف و قوت تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی

 حمالت به تروریست ها
 در اقلیم کردستان ادامه می یابد

داستان ادغام و تفکيک ها ادامه دارد؛

رئیسجمهور:
مقاومت و همکاری تنها 

راه مقابله با زیاده خواهی 
های غرب است

آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

دشمنان به دنبال تبدیل 
اعتراضات به اغتشاش هستند

حسیننوشآبادی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
غربی ها با ه��ر اتفاق یا 
ایران س��عی  در  تحولی 
می  کنند ب��ا تحلیل های 
کور و خام خود یا با تشدید 
کردن تحریم ها به اعتراضات دامن بزنند 
و اعتراضات را به اغتش��اش تبدیل کنند.
دش��من هر لحظه در حال رصد وضعیت 
داخلی ایران است و هر جایی تحرکی رخ 
دهد، بر روی آن موج سواری می کنند و با 
افکار واهی خود شرایط را به نوعی تحلیل 
می کنند که جمهوری اس��المی ایران در 
حال فروپاشی است در حالی که می دانند 
ای��ن رفتارها نتیجه ای ندارد.رس��انه های 
خبری غرب��ی مدعی وضعیت ملتهب در 
ایران هستند تا بتوانند تحریم های جدید 

را توجیه کنند، اما...
ادامهدرصفحه���2

کوتاهی دولت در کنترل 
بازار ارز پذیرفتنی نیست

شهبازحسنپوربیگلری ���
نائبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلس

 ب��ازار ارز در مدت اخیر 
نوس��انات زیادی داشته 
طی  متاس��فانه  اس��ت، 
روزهای گذش��ته شاهد 
افزای��ش هیجانی قیم��ت ارز بودیم که 
معموال این نوع افزایش ها مساوی با باال 
رفتن قیم��ت کاالها و محصوالت دیگر 
اس��ت لذا از تیم اقتص��ادی دولت انتظار 
اس��ت پیش بینی چنین مسائلی را داشته 
باشند و بتوانند بازار ارز را کنترل کنند.به 
غیر از مسائل روانی، مسائلی مانند تورم، 
داللی کاذب و تزریق محدود ارز به بازار 
نیز س��بب به وجود آمدن شرایط کنونی 
ش��ده اس��ت، اگرچه رئی��س کل بانک 
مرک��زی و مجموع��ه اقتصادی کش��ور 
در  روزهای اخیر گام های  در  راس��تای 

کاهش قیمت ارز برداشتند...
ادامهدرصفحه���2

سعید دیده ور شهردار

شهرداری ایرانشهر در نظر دارد کاالهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با 

شماره مزایده 1001050130000003 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت 1401/8/19 

مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/8/23 تا ساعت 19 
تاریخ بازدید 1401/8/21 تا 1401/9/2 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/9/5 
زمان بازگشایی 1401/9/6

زمان اعالم به برنده 1401/9/7 
ضمنا موارد ذیل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه 
مراحل فرایند مزایده ش��امل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده ارس��ال پیشنهاد قیمت بازگش��ایی پاکات او اعالم به برنده واریز وجه مزایده و 

تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکانپذیر می باشد. 
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل 

آورید. 

آگهی  تجدید مزایده عمومی بشماره 1001050130000003 شهرداری ایرانشهر 
فروش خرمای ربی محصول شهرداری ایرانشهر سال 1401 

نشست دو روزه سران گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان 
)G20( در حالی امروز )س��ه شنبه( در در جزیره بالی 
اندونزی برگزار می ش��ود که 2 بحران مشخص بر آن 
س��ایه افکنده است؛ تنش آمریکا و چین بر سر تایوان 
و نیز بحران اوکراین. قطار اجالس گروه 20 که سال 
2021 در رم پایتخ��ت ایتالیا توقف ک��رده بود، اینک 
به بالی اندونزی رس��یده و س��ران این گروه روز س��ه 
ش��نبه 24 آبان نشست خود را آغاز کرده اند که تا فردا 
چهاش��نبه 25 آبان نیز ادامه خواه��د یافت. در نهایت 
این قطار برای اجالس آتی در س��ال 2023 عازم هند 
می ش��ود و در دهل��ی نو توقف خواهد ک��رد. الزم به 
ذکر اس��ت که این گروه شامل 19 کش��ور آرژانتین، 
اس��ترالیا، برزیل، چین، آلمان، فرانسه، انگلیس، هند، 
اندون��زی، ایتالیا، کانادا، ژاپن، ک��ره جنوبی، مکزیک، 
روس��یه، عربستان س��عودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، 
آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا اس��ت. این گروه که 
تنها از دو س��وم جمعیت جهان نمایندگی می کند، 80 
درصد نیروی اقتصادی و س��ه چهارم تجارت جهانی 
را در بر می گیرد. چهار کش��ور چی��ن، ایاالت متحده، 
آلمان و ژاپن که بزرگترین کشورها در زمینه صادرات 
می باشند، عضو گروه 20 هس��تند. همچنین در میان 
20 کش��ور ای��ن گروه 15 کش��ور با بیش��ترین حجم 
صادرات دیده می ش��وند. به رغم ش��عار امسال گروه 
تحت عنوان »در کنار هم پیشرفت کنیم، در کنار هم 
قوی تر شویم« اما اختالفات به قدری شدید است که 
این ش��عار پوشالی به نظر می رسد چرا که همان آغاز، 
مقامات اندونزی اعالم کردند به علت تنش و اختالف 
بین سران گروه 20 بر سر موضوعات مختلف، مراسم 
عکس دس��ته جمعی پیش از آغاز رس��می نشست لغو 
شده است. این تصمیمی بی سابقه در تاریخ این گروه 
20 اس��ت. تا پیش از این، بنا بر سنت هر ساله، سران 
گروه 20 پیش از آغاز رس��می نشس��ت، عکس دسته  
جمعی می گرفتند. به نوش��ته »کیودو«، نبود مراس��م 
عکس دسته جمعی در نشس��ت امسال نشان دهنده و 
بازتاب  دهنده اختالفات عمیق بین کش��ورهای غربی 
و روس��یه بر س��ر عملیات نظامی مس��کو در اوکراین 
اس��ت. اجالس مزبور، در حالی برگزار شده که برخی 
از مهم ترین مس��ائل و بحران های گریبانگیر جهان از 
جمله جنگ اوکراین، فعالیت های موشکی و هسته ای 
شمالی، اوضاع بیماری اقلیمی جهان، بحران انرژی و 
روابط تنش آلود چین و آمریکا بر آن سایه افکنده است 
اما در این میان مهم ترین آن ها تنش چین و آمریکا و 

بحران اوکراین هستند.
تحتالش�عاعتن�شآمریکاو اج�اسگ�روه���2۰

چی�ن
یک��ی از تنش ه��ای بین المللی به تن��ش بین آمریکا 
و چین بر س��ر تایوان ارتباط می یاب��د؛ بحرانی که به 
دلیل آتش افروزی آمریکا از قبیل اظهارات خصمانه، 

س��فر تحریک کننده »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نماین��دگان آمریکا و چند س��ناتور به تایوان و غیره تا 
آس��تانه رویارویی نظامی پیش رفت. روس��ای جمهور 
آمریکا و چین اما در حاشیه اجالس گروه 20 در بالی 
اندونزی دیدار و درباره مس��اله تایوان و لزوم برقراری 
صل��ح و ثبات در این تنگه گفت وگو کردند. جو بایدن 
رئیس جمه��ور آمریکا پس از مالق��ات »حضوری و 
صریح« با ش��ی جی��ن  پینگ، همت��ای چینی وی در 
حاش��یه اجالس گروه 20 در بالی اندونزی، گفت که 
به باور وی هیچ ت��الش قریب الوقوعی از جانب چین 
برای حمله ب��ه تایوان وجود ن��دارد. در این مالقات، 
رهب��ر چین نیز تاکید کرد ک��ه برقراری ثبات در تنگه 
و اس��تقالل تایوان، دو مساله ناسازگار هستند. رئیس 
جمهور آمریکا به رغم اینک��ه »اقدامات پکن در قبال 
تای��وان را قلدرمآبان��ه و ب��ه طور فزاین��ده خصمانه« 
خواند، مدعی ش��د که سیاس��ت آمریکا درباره تایوان 
تغیی��ر نکرده اس��ت. به رغم اینکه بایدن مدعی ش��د 
که آمریکا خواس��تار حل و فصل موضوعات بین  تنگه 
و رواب��ط چین و تایوان اس��ت اما واقعیت های میدانی 
عکس آن را اثبات می کند و ناظران بر این باورند که 
آمریکای بایدن قصد آن را دارد که نس��خه ای مشابه 

اوکراین برای چین و تایپه بنویسد.
بح�رانپیچی�دهوروب�هتعمی�قاوکرای�ن ���

چن��د روز پیش کاخ کرملی��ن اعالم کرد که والدیمیر 
پوتین رئیس  جمهور روس��یه در این نشس��ت شرکت 
نخواهد کرد و هیئت دولت روس��یه با ریاست سرگئی 
الوروف وزی��ر خارجه ب��ه اندونزی خواه��د رفت. در 
آستانه نشست، نش��ریه »تلگراف« انگلیس به نقل از 
منابعی آگاه اعالم کرد انگلیس و اتحادیه اروپا در حال 
برنامه ریزی هس��تند که در جریان نشست هفته آینده 
س��ران گروه 20 در اندونزی، »هر کار ممکن« برای 
»منزوی کردن« روس��یه انجام دهند و دیگر کشورها 
را تش��ویق کنند که هنگام س��خنرانی هیئت روس از 
سالن خارج ش��وند. در مقابل، نش��ریه »پولیتیکو« از 
فش��ار مقامات اندونزی به وی��ژه جوکو ویدودو رئیس 
جمهور این کش��ور ب��ه مقامات آمریکای��ی، اروپایی، 
اس��ترالیایی و ژاپنی برای کاه��ش لفاظی و اظهارات 
خصمانه علیه روس��یه در اجالس س��ران گروه بیست 
خبر داد. بر اس��اس این گ��زارش، پولیتیکو اعالم کرد 
که مقامات آمریکایی، اروپایی، اس��ترالیایی و ژاپنی از 
سوی همتایان اندونزیایی و بویژه جوکو ویدودو رئیس 
جمهور این کشور تحت فشار قرار گرفته اند تا انعطاف 
پذیری نشان دهند و به منظور تضمین موافقت مسکو 
با بیانیه ای پس از پایان این اجالس، اظهارات معتدلی 
ب��ه کار گیرند. نش��ریه پولیتیکو همچنی��ن گفت که 
عربس��تان، هند، برزیل و چی��ن قصدی برای محکوم 
کردن روس��یه ندارند و پکن هرگونه انتقاد مستقیم از 
مسکو را محال خواهد دانست. این حجم از عصبانیت 

غربی ها به بحران اقتص��ادی و انرژی اوکراین برمی 
گ��ردد که نه روس��یه، بلکه اروپا و آمری��کا را به یک 
باتالق بزرگ فرو برد. بس��یاری از کش��ورها از جمله 
تع��داد قاب��ل توجهی از کش��ورهای عض��و گروه 20 
نظیر کش��ورهای اروپایی، هند، چی��ن، ترکیه و ... به 
ش��دت نیازمند ان��رژی و به طور خ��اص نیازمند نفت 
خام و منابع گاز هس��تند و تحریم های گسترده غرب 
علیه روسیه باعث شده اس��ت تا این کشور به عنوان 
یکی از مهم ترین قطب ه��ای انرژی جهان، نخواهد 
یا نتواند مثل گذش��ته روند ص��ادرات نفت و گاز خود 
به کش��ورهای مختل��ف از جمله اروپ��ا را انجام دهد. 
همیچنی��ن افزایش بهای نف��ت و انرژی در پی وقوع 
جنگ اوکراین و بویژه در ش��رایط آغاز فصل س��رما، 
بس��یاری از کشورها را با مش��کالت حاد مواجه کرده 
اس��ت و مدتها است خیابان های بسیاری از شهرهایی 
اروپایی صحن��ه تظاهرات اعتراضی مردم به کمبود و 
افزایش بهای سوخت شده است هر چند روند افزایش 
قیمت ه��ا و افزایش تورم، صرفًا محدود به س��وخت و 
انرژی نیس��ت و افزایش تورم، ام��روز اعتراض اصلی 
م��ردم اروپا به دولت ه��ای متبوع اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری »رویترز«، اطالعات مجمع جهانی اقتصاد 
که حدود یک هفته قبل از برگزاری اجالس گروه 20 
منتشر ش��د حاکی از آن است که تورم افسارگسیخته 
بزرگ ترین نگرانی کشورهای عضو گروه 20 طی دو 
س��ال آینده است. پس از تورم، بحران بدهی و بحران 
افزایش هزینه های زندگی در این کش��ورها بیشترین 
توجه و نگرانی را به خود جلب کرده اس��ت.  بر اساس 
یک نظرس��نجی انجام  شده توس��ط مرکز اقتصادها و 
جوامع جدید مجمع جهانی اقتصاد، تورم در کشورهای 
گروه 20 به قدری افزای��ش یافته که در چندین دهه 
گذش��ته بی س��ابقه بوده و باعث ش��ده تا یک س��وم 
کش��ورهای عضو گروه 20 رون��د افزایش قیمت ها را 
به عنوان بزرگ ترین نگرانی خود عنوان کنند. اگرچه 
بانک های مرکزی کش��ورهای جهان سیاس��ت های 
انقباضی را در راستای کنترل تورم در پیش گرفته اند، 
ام��ا تالش آنها در این مس��یر ممکن اس��ت به رکود 
در اقتصاد جهانی منجر ش��ود. در مجموع در اجالس 
گروه 20 در ظاهر بای��دن رفتاری نرم و انعطاف پذیر 
از خ��ود نش��ان داده و در نشس��تی مطبوعاتی اعالم 
کرد که »وزی��ر خارجه آمریکا ب��رای ادامه مذاکرات 
می��ان دو طرف عازم چین خواهد ش��د« اما این عقب 
نشینی بی ارتباط با شرایط دشوار غرب نیست. ضمن 
اینکه آمریکا همواره نش��ان داده که بین شعار تا عمل 
مقامات آن فرسنگ ها فاصله وجود دارد. آن ها در این 
اجالس تش��دید فشار بر روس��یه را نیز در برنامه خود 
دارن��د به آن امید که پوتین را از مواضع خود منصرف 
کنند یا اینکه پروژه روس هراس��ی و انزوای کرملین 

را پیش ببرند.

اجالس گروه ۲0 در سایه دو بحران

یک منبع آگاه در گفتگو با تسنیم اعالم کرد در اغتشاشات 
اخیر 100 نفر از تروریست های تجزیه طلب که با هدف 
ایج��اد ناامنی و کشته س��ازی وارد کش��ور ش��ده بودند، 
دستگیر شدند. روز دوشنبه نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی در جری��ان عملیات ربی��ع 2 حمالت 
موش��کی و پهپادی خ��ود علیه مواض��ع گروهک  های 
تروریستی تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق را 
از سر گرفت. در جریان این عملیات، مقر حزب دموکرات 
در کوی سنجق با موشک و مقر حزب کومله در زرگویز 
ب��ا پهپادهای رزمی و انتحاری م��ورد هدف قرار گرفت. 
در همی��ن رابطه ی��ک منبع آگاه در گفتگ��و با خبرنگار 
دفاعی تس��نیم درباره دور جدی��د عملیات نیروی زمینی 

س��پاه علیه گروهک های تروریستی تجزیه طلب گفت: 
ه��ر محلی را ک��ه از ناحیه آن احس��اس تهدید کنیم و 
از آن مح��ل اقدامی علیه امنیت مل��ی ما صورت گیرد،  
خاک دش��من تلقی می کنیم و بر این اساس حق اجرای 
هرگونه عملیات نظامی اعم از عملیات زمینی، موشکی،  
توپخانه ای و پهپادی برای نابود کردن تهدیدات را برای 
خ��ود محفوظ می دانیم. وی اف��زود: عملیات ربیع 2 نیز 
بر همین اس��اس طراحی ش��ده و در حال اجراست و تا 
زمان��ی که این گروهک ها به صورت کامل خلع س��الح 
نش��وند و یا از اقلیم کردستان عراق اخراج نشوند سلسله 
عملیات های نیروی زمینی س��پاه ادامه خواهد داش��ت. 
ای��ن منب��ع آگاه با بیان اینک��ه بعد از عملی��ات ربیع 1 

گروهک های تروریستی تجزیه طلب اقدامات ضدامنیتی 
خود را در جریان اغتشاشات شهرهای مرزی ادامه دادند، 
تصریح کرد:  پس از دور اول عملیات علیه گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب، در جریان اغتشاشات اخیر 100 
نفر از عوامل این گروهک ها دس��تگیر شده به وابستگی 
به گروهک های تروریس��تی تجزیه طلب اعتراف کردند. 
وی ادام��ه داد: ع��الوه بر این، در ماه ه��ای اخیر مقادیر 
قابل توجهی س��الح و مهمات توسط همین گروهک ها 
به منظور ناامن کردن ش��هرهای مرزی به داخل کشور 
منتقل شده بود که با اشراف اطالعاتی رزمندگان نیروی 
زمینی سپاه این محموله ها ضبط شد و عوامل مرتبط با 

آن نیز دستگیر شدند. 

حمالت به تروریست ها در اقلیم کردستان ادامه می یابد

س��ه ش��نبه هفته پیش بود که مردم آمریکا به پای 
صندوق ه��ای رفتن��د تا سرنوش��ت کنگ��ره آمریکا 
را تعیین کنند. این س��اختمان هرمی ش��کل که به 
کنگره آمریکا معروف اس��ت و مسبب هر تصمیمی 
در این کشور است و هرچه هست در اینجا تصویب 
می ش��ود س��اختمانی متش��کل از دو مجلس سنا و 
نماین��دگان آمریکا که اگرچه قانون این کش��ور در 
تالش است تا نقش هردوی این مجلس ها را یکی 
عنوان کند اما در عمل نقش س��نا مهمتر از مجلس 
نمایندگان است. مجلس نمایندگان در آمریکا شاید 
عمده اختیاراتش همان تخصیص بودجه سالیانه این 
کشور باش��د و نهایتًا اس��تیضاح مقامات این کشور 
باش��د اما مجلس سنا حتی می تواند نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را نی��ز رد کن��د و در تأیید و رد 
مقامات این کش��ور نیز نق��ش دارد. باتوجه به این 
موارد بایدن حق داش��ت که پ��س از پیروزی حزب 

خ��ود در انتخابات س��نا اع��الم کن��د: »فوق العاده 
خوش��حالم، احس��اس خوبی دارم و مشتاقانه منتظر 
کار در دو س��ال آینده هستم«. انتخاباتی که در سه 
ش��نبه هفته پی��ش برگزار ش��د و در نتیجه آن اکثر 
ح��زب جمهوری خواه یا هم��ان قرمزها به مجلس 
نمایندگان و ح��زب دموکرات یا همان آبی ها راهی 
سنا شدند. و حاال به این بهانه شاید بد نباشد که به 
تأثیر این انتخابات در نگاه سیاس��ت خارجی آمریکا 
نیز نگاهی بیاندازیم و اینکه آیا این انتخابات تاثیری 

بر سیاست آمریکا در قبال ایران دارد؟
البیصهیونیستیدرکنگرهپررنگترخواهدشد ���

حس��ین کنعانی مقدم کارش��ناس مس��ائل سیاست 
خارجی در این زمینه به ما گفت: پیش بینی می شد 
ک��ه دموکرات ها اکثریت آرا را در کنگره به دس��ت 
بیاورند اما در سنا نتوانستد به اکثریت مد نظر برسند، 
قاعدتًا هرچه که در کنگره مطرح می شود باید برای 

تصویب به سنا برود و اختیارات رئیس جمهور آینده 
هم از طریق س��نا قابل اعمال هست؛ بنابراین پیش 
بینی می ش��ود که ت��ا انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آینده آمریکا چندان تغییری در سیاس��ت داخلی اش 
نداش��ته باش��د. وی ادامه داد: اکن��ون دموکرات ها 
در س��نا اکثری��ت را دارن��د و رئیس جمه��ور هم از 
دموکرات هاست؛ بنابراین احتمال زیاد سیاست های 
آمریکا درباره ایران بر مدارفش��ار حداکثری و ادامه 
مذاک��رات در برجام تداوم یابد. همچنین با توجه به 
اینکه مجلس نمایندگان جمهوری خواهان اکثریت 
را دارند تالش خواهد ش��د ک��ه قوانین درباره ایران 
خصوص��ًا در زمینه تحریم ها را تش��دید کنند تا هم 
بایدن تحت فش��ار باشد و هم البی صهیونیستی در 
آمری��کا که عمدتًا ب��ا دموکرات ها در حال همکاری 
اس��ت  نظارت بیش��تری بر عملکرد کنگره داش��ته 

باشد.

ترکیب جدید کنگره و بازآرایی سیاست آمریکا در قبال ایران
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ايران و جهان

دشمنان به دنبال تبدیل اعتراضات به 
اغتشاش هستند

ادامهازصفحهیک ���
...واقعیت این نیست آنها تخیل پروری می کنند 
و دنبال هدف و آرمان نفوذ در کش��ور هستند 
و ب��رای تحقق اهداف خود تحریم های جدید 
اعمال می کنند و یا مذاک��رات را معطل نگاه 
می دارند.غربی ها از وضعیت داخل کش��ور ما 
آگاه نیس��تند یا نمی خواهند واقعیت را نش��ان 
دهند. از همین رو جمهوری اسالمی ایران به 
ای��ن رفتارها اهمیت نمی دهد. در فتنه 88 هم 
برخی از سفرای کش��ورهای خارجی ایران را 
ترک کردند اما سپس با شرمساری بازگشتند.
ق��درت بازدارندگ��ی، سیاس��ی، بین الملل��ی، 
منطقه ای و امنیتی جمهوری اس��المی ایران 
باالس��ت، ما با مدیریت بحران از این شرایط 
عبور خواهیم کرد. تحریم و فش��ار غربی ها و 
دیگر بیگانگان ش��اید برای ما زحمت درست 
کند و یا ممکن اس��ت موجب سوء استفاده ای 
برخی از این شرایط شود اما اهداف آنها محقق 
نخواهد شد.مردم همانطور که به نظام، کشور 
و تعلقات ملی پایبند هستند، مطالبات و بعضا 
انتقادات یا اعتراضاتی دارند اما اروپایی ها تصور 
نادرس��تی از اعتراض و مطالب��ات مردم دارند. 
آنچه اتف��اق می افتد ثبات و امنی��ت در ایران 

همراه با تالش بیشتر برای حل مساله است.

کوتاهی دولت در کنترل بازار ارز 
پذیرفتنی نیست

ادامهازصفحهیک ���
...ام��ا قیمت کنونی به هی��چ عنوان پذیرفتنی 
نیس��ت.دولت اختی��ارات الزم ب��رای مقابله با 
وضعی��ت افسارگس��یخته ب��ازار ارز را دارد لذا 
کوتاه��ی در این زمینه قابل پذیرش نیس��ت 
بنابراین نظارت دولت و انسجام تیم اقتصادی 
ضروری است.عدم به نتیجه رسیدن کاالبرگ 
الکترونیکی اقدامی قابل انتقاد است، ما این کاال 
برگ را پیش بینی کردیم تا زمانی که قیمت  ها 
افزایش پیدا می کند مردم بتوانند از آن استفاده 
کنند و افزایش قیمت ها در زندگی مردم اثر منفی 
نگذارد اما موضوع کاالبرگ نیز به نتیجه نرسید.

نشست و برخاست مقامات غربی با 
دشمنان ایران را فراموش نمی کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: نشس��ت و برخاس��ت برخی از 
مقام��ات غربی با دش��منان ای��ران و منافقین 
اقدام درس��تی نیست و این اقدامات را فراموش 
نخواهیم کرد. محمود عباس زاده مشکینی در 
گفتگو با خبرنگار »عصر ایرانیان« در واکنش به 
دیدار اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 
با یکی از چهره های معاند ضد ایرانی و همراهان 
وی در حاشیه مجمع صلح پاریس، اظهار داشت: 
رؤس��ای جمهور اروپا که ادعای دموکراس��ی، 
مدنیت و منطق دارن��د، نباید چنین رفتارهایی 
کنند. وی بی��ان کرد: این اتفاق در ش��رایطی 
صورت گرفت که مقامات غربی ادعا دارند که 
می خواهند مذاکرات به نتیجه برسد و به تعهدات 

خود عمل کنند. 

الیحه الحاق ایران به سازمان همکاری 
شانگهای تصویب شد

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی از تصویب 
کلیات و جزئیات الیحه الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به سازمان همکاری شانگهای 
در این کمیس��یون خبر داد. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، ابوالفضل عمویی در تش��ریح جلسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی روز گذش��ته و امروز برای دو 
دستورکار تقنینی جلس��ه فوق العاده ای برگزار 
کرد. وی بیان کرد: دولت الیحه الحاق دولت 
جمهوری اس��المی ایران به سازمان همکاری 
ش��انگهای را برای طی تش��ریفات قانونی به 
مجلس ش��ورای اسالمی ارس��ال کرده است. 
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس ش��ورای 
اسالمی تصریح کرد: این الیحه برای بررسی 
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به 
عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون 
امنیت ملی در این دو جلس��ه به بحث و تبادل 
نظر بی��ن اعض��ای کمیس��یون و نمایندگان 
دس��تگاه ها از جمله وزرات امور خارجه، س��تاد 
کل نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و وزارت 
دف��اع و مرکز پژوهش های مجلس پرداخت و 
در نهایت پس از تبادل نظرها، اکثریت اعضای 

کمیسیون با این الیحه موافقت کردند. 

عملیات ضد صهیونیستی در غرب جنین
مبارزان فلس��طینی به سمت نظامیان رژیم 
صهیونیستی در غرب جنین شلیک کردند. به 
گزارش منابع فلسطینی، مبارزان فلسطینی 
به س��مت نظامیان صهیونیستی در شهرک 
برقین در غرب جنین شلیک کردند. این در 
حالی اس��ت که رس��انه های فلسطینی سه 
 شنبه از انجام یک عملیات استشهادی جدید 
علیه ش��هرک  های صهیونیس��ت  نشین و 
کشته شدن سه صهیونیست خبر دادند. طی 
روزهای گذش��ته، ش��هرهای کرانه باختری 
ش��اهد عملیاته��ای مقاوم��ت و مقابله های 
نظامی مسلحانه با نظامیان صهیونیست بود، 
ولی آنچه ام��روز رخ داد، تأثیرگذارتر بود؛ به 
نحوی که محافل صهیونیستی از آن تحت 
عنوان »روز دردناک و س��خت« یاد کردند. 
همچنی��ن از ابتدای س��ال ج��اری میالدی 
تاکن��ون 29 صهیونیس��ت در عملیات های 
مقاومتی فلس��طینیان در اراضی اش��غالی به 
هالکت رسیدند. بر اساس این گزارش تعداد 
کشته های صهیونیست ها در سال گذشته 21 
نفر، در س��ال 2020 سه نفر، در سال 2019 
دوازده نفر، در س��ال 2018 ش��انزده نفر، در 
س��ال 2017 هجده نفر و در سال 2016 نیز 
هفده نفر بوده اس��ت. همچنی��ن از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون ده ها نظامی و شهرک 
نش��ین صهیونیس��ت دیگر در عملیات های 

فلسطینیان زخمی شدند.

پارلمان یمن تحرکات آمریکا و فرانسه 
در جنوب یمن را محکوم کرد

هیئت رئیسه پارلمان یمن تحرکات مشکوک 
آمریکا و فرانس��ه در جنوب و ش��رق یمن را 
محکوم ک��رد. به گزارش المس��یره، هیئت 
رئیس پارلمان یم��ن در بیانیه ای، تحرکات 
مشکوک آمریکا و فرانسه در جنوب و شرق 
یمن را محکوم کرد. هیئت رئیس��ه پارلمان 
یم��ن تاکی��د کرد ک��ه انتقال نف��ت خام با 
نفتکش از بنادر نفتی به مناطق ش��رقی این 
کشور، شبیه حادثه بندر قنا در شبوه است. در 
این بیانیه آمده است: درباره سفرهای مکرر 
تیم آمریکایی به بندر الضبه هشدار می دهیم 
و اعالم می کنیم که س��فر سفرای آمریکا و 
عربستان و هیئت همراهش��ان به این بندر 
مخال��ف قوانی��ن و عرف بین الملل اس��ت. 
هیئت رئیسه پارلمان یمن ادامه داد: آمریکا 
در غارت نفت یمن دس��ت دارد و بر اساس 
اهداف و منافع اقتصادی خود دس��ت به این 
اقدام می زند و ما تحرکات مشکوک سفیران 
آمریکا و عربس��تان در استان حضرمومت و 
فعالیت ه��ای خصمانه علیه مل��ت یمن را 
محکوم می کنیم. هیئت رئیسه پارلمان یمن 
عنوان ک��رد: بر حق مش��روع ملت یمن در 
مقابله با اشغالگران و متجاوزان و حفاظت از 

منابع گازی و نفتی یمن تاکید می کنیم.

غرب، زلنسکی را ادب کند
وزیر خارجه روس��یه با اشاره به اینکه مسکو 
منتظر مش��اهده تالش ملموس غرب برای 
ادب کردن زلنس��کی است، گفت کشورش 
در پی ایجاد س��از و کار ناظر بر فعالیت های 
بیولوژیک آمریکا اس��ت. به گزارش روس��یا 
الیوم، »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
روس��یه در نشست خبری در حاشیه اجالس 
گروه 20 در جزیره بالی اندونزی به تش��ریح 
مواضع کش��ورش در خ��الل این اجالس و 
موضوعات مورد بح��ث در دیدار با مقامات 
کش��ورهای حاضر در آن پرداخت. وزیر امور 
خارجه روس��یه در ابتدای این نشست خبری 
گفت: ش��رکای غربی س��عی کردن��د بیانیه 
اجالس گروه 20 را سیاسی کنند با این حال 
آنها نتوانستند روسیه را به دلیل عدم دستیابی 
به توافق بر س��ر بیانیه نهایی نشست گروه 
20، سرزنش کنند. الوروف در ادامه تصریح 
کرد: ما توجهات را به فعالیت های نظامی - 
بیولوژیکی پنتاگون در بس��یاری از کشورها 
به ویژه در آس��یای مرکزی جلب می کنیم. 
روسیه به دنبال ایجاد مکانیزمی برای نظارت 
بر فعالیت های بیولوژیک��ی نظامی پنتاگون 
خواهد ب��ود. الوروف با اش��اره به تحوالت 
اوکراین افزود: س��خنرانی سراس��ر نفرت و 
خصومت »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور 
اوکراین در اجالس سران گروه 20 نشان داد 
که او ب��ه هیچیک از توصیه ه��ای حامیان 
غربی خود در مورد مذاکره با روس��یه گوش 
نمی دهد. ما می خواهیم ش��واهد ملموس��ی 
ببینیم که غرب به ط��ور جدی عالقه مند به 
تنبیه و ادب کردن زلنس��کی اس��ت و به او 
توضیح می دهد که این روند نمی تواند ادامه 
یابد و به نفع مردم اوکراین و خود او نیست. 
من در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه و صدر 
اعظم آلمان به آنها اطالع دادم که اوکراین 
مذاکره با ما را نمی پذی��رد و خواهان حل و 
فصل بحران نیست. وی با بیان اینکه روسیه 
مخالفت��ی با مذاکره با اوکرای��ن ندارد، ادامه 
داد: تمام مش��کالت در حل و فصل بحران 
اوکراین از س��وی کی یف ایجاد می شود که 
حاضر به مذاکره نیس��ت و ش��روط هایی که 

می گذارد، نامناسب و غیر واقعی است. 

اخبار

رئی��س جمه��ور در دی��دار ب��ا مع��اون 
رئیس جمهور ونزوئال گفت: آمریکا تصور 
می کرد با تهدید و تحریم می تواند ملت ها 
را متوقف کن��د، اما ثابت کردیم مقاومت 
تنها راه مقابله با زیاده خواهی های غرب 
است. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت 
االس��الم س��یدابراهیم رئیس��ی رئی��س 
جمهور در دیدار با »معاون رئیس جمهور 

و وزی��ر علوم«، »وزیر حم��ل و نقل« و 
»وزیر کش��اورزی و اراض��ی« ونزوئال با 
ابراز خرس��ندی از روند رو به پیش��رفت 
روابط ته��ران-کاراکاس در همه حوزه ها 
بویژه برگزاری موفق کمیسیون مشترک 
اقتص��ادی دو کش��ور، اظه��ار داش��ت: 
ظرفیت های متنوع و گس��ترده اقتصادی، 
علم��ی و انرژی ای��ران همکاری های دو 

و چند جانبه با جمهوری اس��المی ایران 
را برای ملت ها مفید می س��ازد. رئیسی با 
تقدی��ر از مقاومت ملت ونزوئال در مقابل 
زیاده خواهی ه��ای نظ��ام س��لطه، اظهار 
داش��ت: آمریکایی ها تص��ور می کردند با 
تهدید و تحریم می توانند ملت ها را متوقف 
کنند اما ایستادگی ملت های مستقل آنها 
را وادار به عقب نش��ینی ک��رد و یک بار 

دیگ��ر اثبات کرد که مقاومت و همکاری 
تنها راه مقابله با زیاده خواهی های غرب 
است. رامون بالس��کز وزیر حمل و نقل 
ونزوئال نیز در این دیدار با ارائه گزارش��ی 
از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و ونزوئال پس از وقفه ای 8 س��اله، 
اظهار داش��ت: در مذاکرات انجام شده به 
توافقات خوبی برای گس��ترش همکاری 

در زمینه ه��ای حمل و نقل، کش��اورزی، 
انرژی و فن��اوری دس��ت یافتیم. رئیس 
ونزوئالیی کمیس��یون مشترک اقتصادی 
دو کش��ور نتایج مذاکرات انجام ش��ده را 
برای گس��ترش روابط تج��اری تهران-
تقوی��ت  از  و  دانس��ت  مه��م  کاراکاس 
همکاری های علمی-آموزش��ی دو کشور 

استقبال کرد.

مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیاده خواهی های غرب است
رئیس جمهور:

 روایتی ناگفته از »باند گانگستری نوید« در اطراف اردوی تیم ملی فوتبال!
چرا قطر مانع از حضور یک شبکه تروریستی در جام جهانی شد؟

دس��تگیری یکی از س��ر ش��بکه های کانونی گروهک 
تروریستی اینترنشنال در آستانه فرار از کشور توسط یکی 
از نهادهای انقالبی پیامی روشن برای کمیته خرابکاری 
مستقر در ش��هر دوحه دارد! اواخر هفته گذشته مقامات 
وزارت ام��ور خارجه قط��ر اعالم کردند ک��ه تعدادی از 
افس��ران هندی را به ظن جاسوس��ی برای رژیم موقت 
صهیونیستی در دوحه دستگیر کرده اند، این خبر در ابتدا 
توسط ش��بکه المیادین منتشر ش��د. دو روز پس از این 
افش��اگری باالخره مقامات صهیونیست مجبور به تائید 
خبر شدند، روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پست بابیان 
تعداد دس��تگیری ها نوشت که هشت افسر سابق نیروی 
دریای��ی هند به دلیل جاسوس��ی برای صهیونیس��ت ها 
در قطر دس��تگیر ش��دند. در این گزارش آم��ده بود که 
صهیونیس��ت ها برای آزادی این هشت جاسوس دست 
به دامن هندی ها ش��ده و یک مقام ارشد امنیتی هند با 
س��فر به دوحه این ماجرا را موردبررسی قرار داده است. 
روزنامه ایندین اکس��پرس نیز نوش��ته ب��ود که هدف از 
س��فر مقام هندی در پایان ماه اکتبر به دوحه، کمک به 
مقامات سفارت کشورش در آزادی این افراد دستگیرشده 
بوده است. خبر دستگیری چند جاسوس صهیونیست در 
آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال جالب توجه است، در 
ماه های منتهی به جام جهانی چندین سرویس خرابکار از 
فرصت پیش آمده استفاده کرده و با تأسیس شرکت های 
پوششی در دوحه سعی دارند از نزدیک تحوالت منطقه 
 Global را رصد کنند، ازجمله آن ها شرکت آمریکایی
Risk Advisors متشکل از کارمندان سابق سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( به سرپرستی جاسوس 
پیش��ین یعنی کوین چالکر اس��ت ک��ه از مدتی قبل با 
پوش��ش دفتر ارزیابی اقتصادی در دوحه چتر جاسوسی 

باز کرده است.
تقسیمکارعلیهتیمملیدرکمیتهخرابکاری ���

 با وجود آنکه کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس بارانداز 
گروهک های تروریس��تی چون س��نتکام هس��تند؛ اما 
ازدحام ترانزیتی پیش آمده در قطر فرصتی مناسب برای 
اقدامات خرابکارانه توسط تروریست ها در روزهای آینده 
است. ازجمله سوژه های قابل تأمل برای این شبکه های 
پیچیده جاسوس��ی و خرابکار تیم ملی فوتبال جمهوری 
اس��المی ایران است! تیم ملی کشورمان تهران را ترک 
کرده و برای برگزاری اردو و مس��ابقات خود وارد دوحه 
قطر ش��د. اخبار موجود حکای��ت از آن دارد که چندین 
شبکه جاسوسی و تروریستی مانند کرکس هایی سرگشته 
س��عی دارند از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را کرده 
و با ایجاد جن��گ روانی در اطراف اردوی تیم ملی برند 
سوخته اغتشاشات فحشاء محور در چند محله را دوباره 
احیاء کنند. اما این گروه های خرابکار تحت چه پوششی 
در اطراف تیم ملی کش��ورمان خیمه زده اند؟ مدتی قبل 

باراک راوید خبرنگار صهیونیست وبگاه عبری »والال« 
و سایت آمریکایی »آکسیوس« در توییتی فاش کرد که 
شبکه سعودی موس��وم به »اینترنشنال« که به مواضع 
ضد ایرانی اش ش��ناخته  شده اس��ت را ابزاردست موساد 
اس��ت. این خبرنگار صهیونیس��ت این ماجرا را باهدف 
نش��ان دادن دست برتری موس��اد در جنگ روانی افشا 
کرده بود. در دو س��ال گذشته پس از تحوالت مدیریتی 
در ش��بکه اینترنش��نال کمیت��ه ای متش��کل از نماینده 
موس��اد، چند گروهک ضدانقالب و رژیم عربس��تان در 
تحریریه اینترنش��نال تش��کیل شده اس��ت، هدف این 
کمیته خرابکاری تحریک افکاری عمومی و سوق دادن 
کش��ور به سمت اقدامات تجزیه طلبانه است. این کمیته 
خرابکاری با اس��تفاده از فرصت جام جهانی س��عی دارد 
اقدامات ضد ایرانی را بس��ط دهد، تهی��ه بلیط هواپیما 
و رزرو هتل برای تعدادی از افس��ران آلوده این ش��بکه 
تروریس��تی در اطراف محل اس��تقرار تیم ملی فوتبال 
جمهوری اس��المی ایران ازجمله دسیس��ه های کمیته 
خرابکاری اس��ت. این جاس��وس های آم��وزش دیده و 
حرف��ه ای تحت پوش��ش خبرنگار در اط��راف تیم ملی 
پراکنده خواهند ش��د. س��فارت رژیم سعودی در قطر و 
نیز سفارتخانه یک کش��ور اروپایی در تهران مسئولیت 
لجس��تیکی این عملیات را بر عهده داش��ته و به عنوان 
مقر تروریس��تی عمل کرده اند، ه��دف از این اقدام آن 
اس��ت که جنگ روانی به کنار گوش تیم ملی کش��یده 
شده و مسابقات فوتبال به کانونی برای بحران سیاسی 
علیه مردم ایران تبدیل شود، این کمیته خرابکاری تیم 
ملی فوتبال و حاشیه های جام جهانی را سوژه ای مناسب 

برای خودارزیابی کرده است.

شامآخرتروریستهادردوحه! ���
گروهک موس��اد س��ابقه ای طوالنی در شخصیت سازی 
برای تروریس��ت ها دارد، در آستانه اغتشاشات اخیر این 
گروهک تروریس��تی به آموزش مزدور در صحرای نقب 
با شبیه س��ازی از بیابان ه��ای ایران پرداخت��ه بود؛ جام 
جهانی فوتبال محفلی مناس��ب برای این ش��بکه شرور 
بود تا جاس��وس خبرنگاران را در اطراف اردوی تیم ملی 
فوتبال س��ازمان دهی کند؛ اما در لحظه آخر این پروژه با 
یک چالش بزرگ روبرو ش��د. دولت قطر اعالم کرد که 
شبکه اینرنشنال نمی تواند جاسوس تحت عنوان خبرنگار 
به جام جهانی بفرس��تد. روز گذش��ته محس��ن صالحی 
سردبیر بخش ورزشی این شبکه تروریستی اینترنشنال 
اعالم کرد که از یک س��ال قبل ت��ا کنون برای حضور 
در جام جهان��ی برنامه ریزی کرده ام��ا قطر مانع از ورود 
خبرنگاران این ش��بکه به دوحه ش��ده است، این عنصر 
تروریس��تی اعتراف کرد که هدف برای این شبکه تنها 
پوشش مسابقات نبوده، بلکه به دنبال پوشش اغتشاشات 
در حاشیه مسابقات تیم ملی ایران بوده اند. این اعترافات 
به خوبی نش��ان داد که اق��دام قطری برای جلوگیری از 
حض��ور اعضای این ش��بکه تروریس��تی در دوحه اقدام 
پیش دستانه برای جلوگیری از هر نوع تحرک سیاسی در 
مسابقات بود، البته عدم صدور روادید از سوی قطری ها 
برای اینترنش��نال اقدامی یک جانبه از س��وی دولت آن 
کش��ور نبوده است! پیش از این جمهوری اسالمی ایران 
با تالش های دیپلماتیک و ارسال پیام هایی روشن برای 
مس��ئوالن قطری حضور تروریست ها در حریم تیم ملی 
را خ��ط قرم��ز خوان��ده و عواقب آن را بر گ��ردن دولت 
ش��یخ تمیم گذاش��ته بود؛ دولت قطر ب��ه خوبی می داند 

که ایران حضور هر نوع جاس��وس و خرابکار در اطراف 
خود را تحمل نکرده و ضربه س��خت به آن ه خواهد زد، 
از نگاه جمهوری اس��المی ایران حداقل فاصله مقرهای 
تروریس��تی تا محدوده ملی بیش از 40 کیلومتر است! با 
توجه به اینکه ش��بکه لندن نش��ین اینترنشنال از منظر 
جمهوری اس��المی ایران یک ش��بکه تروریستی است. 
مصداق برخورد با این دس��ت ش��بکه های اخالل گر نیز 
روشن اس��ت! درصورتی که هرکدام از عوامل این شبکه 
ض��د ایرانی به حریم اردوی تی��م ملی فوتبال جمهوری 
اس��المی ایران نزدیک می شدند؛ طبق توافقات صورت 
گرفته با کشور قطر عملیات الزم علیه عوامل تروریست 
ص��ورت می گرفت. مقصد این دس��ت افراد سرنوش��ت 
افرادی چون تروریس��ت جنایتکاری چون حبیب اسوید 
و جمشید شارمهد اس��ت؛ دادگاه این دو لیدر تروریستی 
در ح��ال حاضر در حال اجراس��ت و به زودی به س��زای 
اعمال خیانتکارانه خود خواهند رسید. در روزهای گذشته 
دس��تگیری یکی از س��ر ش��بکه های کانونی گروهک 
تروریستی اینترنشنال در آستانه فرار از کشور توسط یکی 
از نهادهای انقالبی پیامی روشن برای کمیته خرابکاری 
دارد، هفته قبل س��ربازان گم ن��ام امام زمان )عج( الهام 
افکاری از اعضای باند گانگس��تری نوید را هنگام عبور 
غیرقانونی از مرز دستگیر کردند، این باند عالوه بر ارسال 
اخبار دروغین و نادرست به شبکه تروریستی اینترنشنال، 
نق��ش مهم��ی در کمپین نوید در تحری��م ورزش ایران 
داش��ت! هدف از این کمپین آن بود ک��ه با تحریم کل 
ورزش ایران؛ مانع از درخش��ش ورزش��کاران ایرانی زیر 
پرچم مقدس جمهوری اس��المی ای��ران در اقصا نقاط 
جهان ش��ود. معدوم نوید افکاری یک قاتل حرفه ای در 
شهر ش��یراز بود که با تشکیل یک باند خانوادگی دست 
به شرارت و قتل در این شهر می زد.سربازان گم نام امام 
زم��ان )عج( عالوه بر دس��تگیری الهام اف��کاری، یک 
باند همکار با اینترنش��نال را نیز متالش��ی کرده اند؛ این 
گروه منابع مالی برای تولی��د محتوای ضد ایرانی برای 
این ش��بکه تروریستی را تأمین می کرده است، به زودی 
جزییات بیش��تری از این عملیات منتشر خواهد شد. در 
روزه��ای اخیر فایلی صوتی از یک خبرنگار بی بی س��ی 
فارس��ی )تلویزیون دولتی انگلیس( منتشرش��ده اس��ت 
که در آن رعنا رحیم پور اعتراف کرده اس��ت که ش��بکه 
اینترنش��نال نه یک رس��انه بلکه بازوی تجزیه طلبی در 
ایران است، این مجری تلویزیونی ضدانقالب گفته است 
که شبکه آل سعود با دعوت از تروریست ها فرمول های 
تجزیه طلبی و اقدامات مسلحانه را عادی سازی می کند، 
اندکی بعد با فشار مافیای رسانه ای این مجری انگلیسی 
حذف حرفه ای شد؛ شاید به زودی برخی از اعضای کمیته 
رس��انه ای »باند نوید« مانند رعنا رحیم پور شام آخر را در 

نه در دوحه بلکه در لندن میل کنند!

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین با اش��اره به برپایی 
اجتماع اقتدار بسیجیان با عنوان »حماسه پایداری« در 
هفته بسیج گفت: تشکیل شجره طیبه بسیج عمق راهبرد 
دفاعی برای ملت ایران ش��د. به گزارش گروه سیاسی 
خبرگزاری دانشجو، س��ردار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
س��ازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری که صبح 
امروز )سه شنبه( برای تشریح برنامه های این سازمان در 
هفته بسیج برگزار شد، با گرامیداشت یاد 90 هزار شهید 
بسیج در دفاع مقدس اظهار داشت: دوران دفاع مقدس 
دوران افتخارآمیزی اس��ت که طی آن رزمندگان اسالم 
نبرد علوی و عاش��ورایی را رقم زدند و به واس��طه آن، 
مکتب دفاعی انقالب اسالمی و گفتمان مقاومت را خلق 
کردند؛ گفتمانی که امروز مردم ما پرچم دار آن هستند. 
سردار سلیمانی با بیان اینکه ملت ایران داعیه دار مبارزه 
با نظام س��لطه اس��ت، افزود: از 5 آذر 1358 که بسیج 
با فرمان امام خمینی )ره( ش��کل گرفت، دوران فعالیت 

بسیج آغاز ش��د. وی گفت: تشکیل شجره طیبه بسیج 
عمق راهبردی دفاعی برای ملت ایران شد. بعد از دفاع 
مقدس هم بسیج توس��عه یافت و به عنوان خدمتگزار 
مل��ت ایران ایفای نقش کرد؛ به عن��وان مثال در دوران 
شیوع کرونا بسیج با کمک های مؤمنانه و مشارکت در 
»طرح شهید سلیمانی« با تزریق واکسن کرونا در کنار 
سایر ظرفیت های نظام نقش آفرینی های قابل ستایشی 
را انجام داد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به 
تشریح برنامه های پیش بینی شده در هفته گرامیداشت 
بسیج پرداخت و گفت: شعار این هفته »بسیج؛ خدمتگزار 
ملت ایران« انتخاب شده است. سردار سلیمانی افزود: 
تجدید میثاق با امام راحل در آغاز هفته بسیج، رزمایش 
گروه های جهادی فاطمیون با حضور 900 هزار نفر در 
قالب 42 هزار گروه جهادی، اجتماع اقتدار بس��یجیان 
ب��ا عنوان »حماس��ه پایداری« و آزادس��ازی یک هزار 
زندانی معسر بخش��ی از برنامه های هفته بسیج است. 

وی س��پس به ل��زوم حضور مردم در صحنه اش��اره و 
عن��وان کرد: آنچه که امروز بی��ش از هر چیزی به آن 
نیاز داریم، حضور مردم برای نقش آفرینی در حوزه های 
مختلف اس��ت. رئیس سازمان بس��یج مستضعفین با 
اشاره به نام گذاری روز های مختلف هفته بسیج 1401 
گفت: یکش��نبه 29 آبان با عنوان »بس��یج سازندگی و 
پیشرفت«، دوش��نبه 30 آبان با عنوان »بسیج، مسجد 
محوری و جامعه اسالمی«، سه شنبه اول آذر با عنوان 
»بس��یج نوآوری و جهاد علمی«، چهارشنبه دوم آذر با 
عنوان »بس��یج، مردم ساالری، ایران قوی و مستقل«، 
پنجش��نبه س��وم آذر با عنوان »بس��یج، مظهر جهاد و 
ش��هادت«، جمعه چهارم آذر با عنوان »بسیج، ایمان و 
تربیت اس��المی« و ش��نبه پنجم آذر با عنوان »بسیج، 
مقاومت و اقتدار ملی« عناوین هفته بسیج سال 1401 
است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپس به لزوم 
حض��ور مردم در صحنه اش��اره و عنوان کرد: آنچه که 

ام��روز بیش از هر چیزی به آن نیاز داریم، حضور مردم 
برای نقش آفرینی در حوزه های مختلف اس��ت. سردار 
سلیمانی با بیان اینکه برگزاری رویداد ملی و سراسری 
خدمتگزار ملت، برگزاری محافل قرآنی در سطح نواحی 
مقاومت بس��یج، افتتاحیه لیگ علم��ی »پایا«، بخش 
دیگری از برنامه های هفته بس��یج اس��ت، عنوان کرد: 
افتتاحیه آیین برگزاری 230 هزار یادواره خانگی شهید، 
رویداد تولید محتوای دیجیتال بس��یج، یادواره دو هزار 
شهید فوتبالیست و 135 شهید ورزشکار مدافع امنیت، 
رونمای��ی از تولی��دات فرهنگی هنری بس��یج، برپایی 
نمایشگاه و جشنواره اقتصاد مقاومتی، برگزاری همایش 
فرماندهان یگان های احتیاط و آموزش شهید سلیمانی، 
اجالسیه ملی اندیش��ه ورزی جامعه کارگری، جشنواره 
مالک اشتر، مجمع جهانی مستضعفین، و یادواره ملی 
ش��هدای رس��انه نیز بخش دیگری از برنامه های این 

هفته است. 

»بسیج؛ خدمتگزار ملت ایران« شعار امسال هفته بسیج
سردار سلیمانی خبر داد

 قالیباف بعد از ماجرای سیسمونی گیت از من شکایت کرد
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

نای��ب رئی��س اول کمیس��یون فرهنگ��ی 
مجلس از ش��کایت محمدباقر قالیباف از او 
به اتهام نش��ر اکاذیب خبر داد. بیژن نوباوه 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا با اع��الم این خبر 
گفت: بعد از ماجرای رس��وایی سیس��مونی 
نوه آق��ای قالیباف که بازتاب بس��یاری در 
جامعه داش��ت، توسط تعدادی از نمایندگان 
مجل��س بیانیه ای خطاب ب��ه رهبری تهیه 
ش��ده بود که در انتهای آن ب��دون آنکه با 
نمایندگان مطرح ش��ود، مطلبی در حمایت 
از رئی��س مجلس اضافه ک��رده بودند. وی 

ب��ا تاکید بر اینکه آنچ��ه که ما امضا کردیم 
فقط مرب��وط به رهبری بود، اف��زود: بعد از 
قرائ��ت نامه در صحن مجل��س، تعدادی از 
نماین��دگان از جمله آقایان کوثری و نادری 
و خانم الجوردی از تریبون مجلس نس��بت 
به این اتفاق اعتراض کردند و بس��یاری از 
نماین��دگان امضای خود را پ��س گرفتند و 
این مس��أله انع��کاس فراوانی در رس��انه ها 
داشت. این نماینده مجلس اظهار کرد: چند 
روز پ��س از این ماجرا، در حس��اب کاربری 
خودم در توئیتر مطلبی منتش��ر کردم مبنی 

بر اینکه این کار فریبکاری است و در شأن 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیست؛ در 
پی انتشار این مطلب شخص آقای قالیباف 
از من ش��کایت و اعالم کردند که اطالعی 
از موض��وع نداش��تند که ای��ن خودش یک 
جرم اس��ت که بدون اطالع ریاست مجلس 
بیانیه ای صادر ش��ده است؛ این درحالیست 
که هم ش��واهد نش��ان می ده��د و هم من 
اط��الع دارم ک��ه آقای قالیب��اف در جریان 
موضوع قرار گرفت��ه بودند. نوباوه ادامه داد: 
بر اساس قانون، این شکایت جهت بررسی 

به هیئت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان ارجاع 
داده ش��د و تعدادی از نمایندگان مجلس و 
همچنی��ن برخی از اعضای هیئت نظارت با 
من صحب��ت کردند و از من خواس��تند که 
عذرخواهی کنم تا ماجرا خاتمه یابد که من 
به هیچ وجه این پیش��نهاد را نپذیرفتم. وی 
گفت: امروز احضاری��ه ای به دادگاه با اتهام 
نش��ر اکاذیب به من ابالغ ش��ده که در آن 
قید ش��ده که اگ��ر تا 5 روز آت��ی به دادگاه 
مراجعه نکنم، حکم جلب من صادر می شود 
و بازداشت خواهم شد. این نماینده مجلس 

با تاکید بر اینک��ه صد درصد قصد دارم که 
در جلسه دادگاه ش��رکت کنم، عنوان کرد: 
اقدام��ی که آق��ای قالیباف نس��بت به آن 
اعالم شکایت کرده اند را برای حفظ رعایت 
حقوق مردم و در راستای وظایف نمایندگی 
می دانم. در دادگاه اس��ناد و مدارک الزم را 
ارائه خواهم داد و در این قضیه ش��اهد هم 
دارم. همچنین اگر ضرورت داش��ته باش��د، 
اطالعات بیش��تری در خصوص س��فرهای 
خارجی خان��واده قالیباف به همراه عکس و 

مدرک کافی ارائه خواهم داد.
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اقتصاد کالن

افزایش 11 درصدی قیمت گاز در اروپا 
با پیش بینی سرد شدن هوا 

با پیش بینی سرد ش��دن هوا در اروپا در پایان 
هفته، قیمت گاز در این قاره 11 درصد افزایش 
یافت. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، بر 
اساس آمارهای بورس بین قاره ای لندن، قیمت 
گاز طبیع��ی در اتحادیه اروپا ب��ه باالی 1350 
دالر در هر هزار متر مکعب رسید و افزایش 11 
درصدی را ثبت کرد.قیمت گاز در مرکز گاز هلند 
)TTF( در ابتدای معامالت با رقم 1294 دالر 
در هر هزار متر مکعب بود که در ادامه معامالت 
ب��ه 1344 دالر در هر هزار متر مکعب افزایش 
یافت.کارشناس��ان می گویند، نگرانی در مورد 
س��ردی ناگهانی آب و هوا و مشکالت تامین 
گاز از س��وی بزرگترین صادرکننده اروپا یعنی 
نروژ را دلیل افزایش هزینه های انرژی است.
قیمت گاز طبیعی در تمام ماه اکتبر و روزهای 
نخست ماه نوامبر کاهش یافت زیرا گرم شدن 
هوا برای مدتی، فرا رس��یدن فصل سرما را به 
تعوی��ق انداخت و تا حدودی ب��ه اقتصادهای 
اروپا ک��ه با چالش مواجه بودن��د، کمک کرد.
پس از یک دوره طوالن��ی آب وهوای مالیم 
غیرعادی، دمای هوا تا پایان هفته به پایین تر 
از حد متوسط می  رسد به طوری که انتظار می 
رود دمای هوای برلین به زیر صفر برس��د. این 
بدان معناست که مردم استفاده از گرم کننده ها 
را شروع خواهند کرد و تقاضا برای گاز افزایش 
می یابد.ماه هاست که اتحادیه اروپا با نگرانی 
تامین گاز در زمس��تان دست و پنجه نرم می 
کند و ت��الش می کند، س��وخت ذخیره کند. 
آمارهای زیرساخت گازی اروپا نشان می دهد 
که این ذخایر گازی ای��ن قاره به 95.5 درصد 
رسیده است.با این حال، اقتصاددانان هشدار می 
دهند که از آنجا که عرضه در جهان کم است 
همچنان خطرات باالس��ت، آنها خاطرنش��ان 
کردند که با وجود کاهش اخیر قیمت ها، قیمت 
گاز اروپا ح��دود 4 برابر باالتر از حد معمول در 

این فصل از سال است.

سال آینده ۷۷۸۷ مگاوات افزایش 
تولید برق خواهیم داشت

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: برای سال 
آین��ده در بخش تولید بنا داری��م 7 هزار و 787 
مگاوات افزایش تولید داشته باشیم .به گزارش 
مهر به نق��ل از وزارت نیرو، »همایون حائری« 
در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت برق که 
در سالن همایش های ساختمان ستادی وزارت 
نیرو برگزار شد، برنامه های این وزارتخانه برای 
مدیریت مصرف برق در س��ال آینده را تشریح 
کرد.وی در این نشس��ت ضمن تشکر از تمامی 
مدی��ران و کارکن��ان صنعت برق و نیز س��ایر 
دستگاه های اجرایی که در مدیریت مصرف برق 
در تابستان س��ال جاری نهایت همکاری را به 
عمل آوردند، از برنامه های این وزارتخانه برای 
عبور بدون خاموشی از اوج مصرف برق در سال 
آینده رونمایی کرد.مع��اون وزیر نیرو در همین 
رابطه گفت: پیشتر فعالیت های مرسوم در سالیان 
گذش��ته برای عب��ور از اوج مصرف برق به این 
صورت بود که شرکت ها و نهادها به مدت 8 ماه 
فعالیت های توس��عه محور را در دستور کار خود 
قرار می دادن��د و در ادامه 4 ماه نیز فعالیت های 
بهره ب��رداری محور را در پی��ش می گرفتند، اما 
فعالیت های امروز ضمن اینکه آن فعالیت های 
س��ابق پابرجاست، بر دو شاخص مهم افزونگی 
کلیه فعالیت ها و نیز افزایش انعطاف پذیری در 
مقابله با هرگونه مشکل اعم از تحریم ها، حوادث 

طبیعی و… متمرکز شده است.

در جنگ اقتصادی همه ارکان کشور باید 
پای کار بیایند

وزی��ر نفت گف��ت: مدی��ران باید ش��جاعت 
تصمیم گیری داش��ته باش��ند، نباید از تصمیم 
بترسیم، چون کشور در شرایط جنگی است.به 
گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی 
در جمع مدیران ارشد وزارت نفت با بیان اینکه 
در شرایط س��ختی دولت را تحویل گرفته ایم، 
اظهار کرد: ما درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی 
هستیم و در جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی 
همه ارکان کش��ور باید شرایط را درک کنند و 
مانن د دوره جنگ پای کار بیایند و کمک کنند.
وی با بیان اینکه برخی از مسئوالن، مدیران و 
نمایندگان گویی هنوز احساس درگیر بودن در 
جنگ اقتصادی را ندارند و با فرض عادی بودن 
شرایط کش��ور با موضوع ها برخورد می کنند، 
تصریح کرد: پیش تر هم گفته ام که ما در زمینه 
فروش نفت حتی یک بش��که نفت به صورت 
متعارف و عادی نمی فروشیم و با سختی فراوان 
و درگیر با فضای غیررسمی نفت می فروشیم، 
برای همین اس��ت که مق��داری که به فروش 
نفت اضافه کرده ایم تا این حد مهم است و البته 

کار دشواری هم بوده است.

مذاکرات پنهان آلمان با ایران  برای 
خرید نفت

روزنامه جروزالم پس��ت  گزارش داد با توجه 
به تحریم های روس��یه دولت آلمان در حال 
مذاک��ره با  ایران  برای خرید نفت اس��ت.به 
گ��زارش خبرنگار مهر به نق��ل از جروزالم 
پس��ت، در س��ایه تحریم های اروپ��ا علیه 
روس��یه، گزارش��ات حاکی از آن است که 
دول��ت آلمان به ص��ورت مخفیانه در حال 
مذاک��ره با ایران ب��رای خرید نفت و بنزین 
است.البته مشخص نیست که آلمان چگونه 
می خواه��د با توجه ب��ه تحریم های آمریکا 
از ای��ران نف��ت و بنزی��ن وارد کند.موریتز 
کرام��ر، یکی از کارشناس��ان ارش��د بانک 
دولت��ی LBBW آلمان، اع��الم کرده که 
آلم��ان در حال مذاکره با ایران اس��ت. وی 
گفت مذاکرات آلمان در این زمینه با ایران، 
ونزوئال و الجزایر به شکل جدی در جریان 
اس��ت ت��ا بتواند نیاز خود ب��ه نفت و بنزین 
را تأمی��ن کند.این احتمال وج��ود دارد که 
دولت آلمان به این نتیجه رسیده که توافق 
هسته ای بین ایران و غرب به نتیجه خواهد 
رسید و در سایه آن تحریم های علیه ایران 

برداشته خواهد شد.

بورس صعودی شد
بازار سرمایه دیروز برخالف دو روز گذشته 
صع��ودی ب��ود و ش��اخص های ای��ن بازار 
س��بزپوش شدند. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل ب��ورس دیروز ب��ا 2281 واحد صعود تا 
رقم یک میلیون و 410 هزار واحد افزایش 
یافت. ش��اخص کل با معی��ار هم وزن هم 
1003 واحد صعود کرد و در رقم 399 هزار 
و 819 واحد ایس��تاد.در این بازار 295 هزار 
معامل��ه به ارزش 33 ه��زار و 203 میلیارد 
ریال انجام ش��د.ایران خ��ودرو، فجر انرژی 
خلیج فارس، س��رمایه گذاری غدیر، صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج فارس، گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید و مل��ی صنایع مس 
ایران نس��بت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و پتروش��یمی پارس نس��بت به سایر 
نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم امروز با 
12 واحد افزای��ش در رقم 18 هزار و 431 
واحد ایس��تاد.در این بازار 238 هزار معامله 
به ارزش 89 هزار و 652 میلیارد ریال انجام 
شد.پتروشیمی تندگویان، صنایع پتروشیمی 
تخت جمشید، پتروشیمی زاگرس و سرمایه 
گذاری صبا تامین نس��بت به س��ایر نمادها 
بیش��ترین تاثیر مثب��ت و در مقابل آهن و 
فوالد غدی��ر ایرانیان، پوی��ا زرکان آق دره 
و بیم��ه ات��کای ایرانیان نس��بت به س��ایر 
نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند.

صادرات بیش از 10 میلیون تن غالت 
روسیه با وجود موانع غرب 

وزی��ر خارج��ه روس��یه گف��ت: ب��ا وج��ود 
موانع ایجاد ش��ده از س��وی غرب، روس��یه 
همچنان به کشورهای آفریقایی و آسیایی، 
محموله ه��ای غ��الت ارس��ال م��ی کند و 
تاکنون 10.5 میلیون تن غله به این مناطق 
صادر ش��ده است. به گزارش فارس به نقل 
از راشاتودی، سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روس��یه امروز گفت که با وجود موانع ایجاد 
شده از سوی غرب که ناقض قرارداد ارسال 
محموله های م��واد غذایی ب��ا میانجیگری 
س��ازمان ملل در ماه جوالی اس��ت، روسیه 
همچنان به کش��ورهای آفریقایی و آسیایی 
محموله های غالت ارسال می کند.الوروف 
که در حاش��یه نشست گروه 20 در اندونزی 
صحب��ت می ک��رد، بیان ک��رد: در مجموع 
10.5 میلی��ون تن غالت عمدتا گندم صادر 
شده که 60 درصد به آسیا و حدود 40 درصد 
به آفریقا ارسال ش��ده است.الوروف افزود، 
سازمان ملل متحد وعده های کتبی آمریکا 
و اتحادی��ه اروپا برای رف��ع موانع صادرات 
غالت و کودهای شیمیایی روسیه را به وی 
اطالع داده اس��ت.آنتونیو گوترش، دبیرکل 
س��ازمان مل��ل متحد اطمینان داده اس��ت، 
اجرای قرارداد  ارسال مواد غذایی برای وی 
از اولویت برخوردار اس��ت.با این حال، وزیر 
خارجه روس��یه تاکید کرد، اجرای همه این 
وعده ها در عمل و نه بر روی کاغذ اهمیت 
دارد.روسیه و اوکراین، دو صادرکننده بزرگ 
م��واد غذای��ی در جهان، در م��اه جوالی با 
میانجیگری سازمان ملل و ترکیه به توافقی 
در زمینه ارسال غالت رسیدند. این قرارداد 
با هدف ازس��رگیری صادرات غالت روسیه 
و اوکراین که به عل��ت درگیری نظامی دو 
کشور متوقف شده بود، منعقد شد.به نوشته 
این گزارش، روس��یه که همه شرایط برای 
خروج کشتی های حامل غالت اوکراین از 
بن��ادر واقع در دریای س��یاه را فراهم کرده 
است، چندین ماه است که از محقق نشدن 
وع��ده گوترش ب��رای رفع موان��ع صادرات 
مواد غذایی و کودهای شیمیایی روسیه که 
توس��ط تحریم های غرب ایجاد شده است، 

شکایت می کند.

اخبار

وزی��ر نیرو ، گفت: بر اس��اس پیش بینی و 
اج��رای طرح های توس��عه ای، بی��ش از 7 
هزار مگاوات برق نس��بت به سال گذشته 
به ظرفی��ت تولید کش��ور اضاف��ه خواهد 
ش��د.به گزارش مهر وزارت نیرو، علی اکبر 
محرابی��ان« ام��روز در همای��ش مدیران 
صنعت برق که در راستای برنامه ریزی گذر 
از اوج مصرف برق در س��ال 1402 و تقدیر 
از عوامل اجرایی گذر موفق در سال 1401 

برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید س��یدفریدالدین معصومی گفت: این 
ش��هید بزرگوار از متخصصان صنعت برق 
کشور و نماد تعهد و تخصص در کشور به 
شمار می رفت.وزیر نیرو با اشاره به قدردانی 
از مدیران و فعاالن صنعت برق کش��ور به 
عنوان نقش آفرین��ان این عرص��ه، افزود: 
مدیران، مهندس��ان و همه فعاالن صنعت 
پرافتخار برق در س��ال جاری تالش کردند 

تا ملت شریف ایران در کمترین محدودیت 
و مضیقه تابستان امس��ال را سپری کنند؛ 
این اقدام موجب ش��د تا برخالف بسیاری 
از محاسبات و پیش بینی ها، حماسه بزرگی 
با تالش فعاالن این صنعت خلق شود.وی 
درهمین رابطه تصریح کرد: با بهره مندی از 
تجارب ارزشمند و مدیریت هدفمند، بسیاری 
از اقداماتی که در نگاه نخست غیرممکن به 
نظر می رس��د، عملیاتی می شوند.محرابیان 

گفت: براساس پایش ها و برآوردهای صورت 
گرفته در تابستان سالجاری، پیش بینی یک 
ناترازی 20 هزار مگاواتی داش��تیم به این 
معنا که چنانچه کمافی الس��ابق شاهد رشد 
مص��رف بودیم، امروز با ی��ک ناترازی 20 
هزارمگاواتی روبرو می ش��دیم؛ پیک تقاضا 
در کشور ما تقریباً به عدد 70 هزارمگاوات 
نزدیک ش��ده بود و 20 هزارمگاوات حدود 
23- 24 درصد کل تقاضا را شامل می شود 

و با این تفاس��یر ناترازی بین تولید و تقاضا 
عدد بزرگی را نشان می داد.وی یادآور شد: 
امروز در کشورهای اروپایی به دلیل مشکل 
تأمین س��وخت از سمت روسیه، با ناترازی 
کمتر از برق ایران در انرژی مواجه شده اند 
اما با این وجود با مشکالت عدیده ای روبرو 
شدند، به طوری که در اقتصاد، رفاه اجتماعی 
و پارامترهای مختلف توس��عه یافتگی این 

کشورها با چالش روبرو شده اند.

ظرفیت تولید برق بیش از ۷هزار مگاوات افزایش می یابد
وزیر نیرو در همایش مدیران صنعت برق خبر داد؛

جزییات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ساماندهی دستفروشی 
ریی��س مرکز بهبود فضای کس��ب و کار با 
بیان اینکه به زودی دستفروش��ی به عنوان 
شغل به رسمیت شناخته خواهد شد، گفت: 
در این صورت دستفروش��ان امکان دریافت 
مج��وز، کارتخ��وان و تس��هیالت بانکی را 
خواهند داشت. به گزارش تسنیم، امیر سیاح 
با بیان اینکه در شرایط فعلی بخشی از مردم 
و مس��ئوالن تصور می کنند که دستفروشی 
غیرقانونی اس��ت، گف��ت: در برخی از موارد 
ش��هرداری ها برخورد می کنند. نگاه پلیس 
نیز سو استفاده از دستفروشی برای مواردی 
نظیر قاچاق است. کسب و کارها دستفروشی 

را رغی��ب خ��ود می بینن��د. اقتصاددانان نیز 
می گویند دستفروش��ی یک فرصت اس��ت 
اما ریس��ک و هزین��ه مبادله باالی��ی دارد.
وی افزود: یک س��وال کلی��دی وجود دارد، 
اینکه در ش��رایطی که نرخ اش��تغال پایین 
اس��ت و دولت الزامی برای تامین اش��تغال 
پایدار ندارد، دستفروش بهتر است یا بی کار. 
کسب و کارهای خورد نیاز به مشتری دارند. 
ضمن اینکه این کسب و کارها امکان رشد 
ندارند.  دتسفروشی می تواند زمینه کسب و 
کارهای بزرگ را ایجاد کند.سیاح ادامه داد: 
برخی از کارآفرینان در کش��ور ما توانستند 

فاصل��ه بین دستفروش��ی و خرده فروش��ی 
تا کس��ب و کاره��ای ب��زرگ را طی کنند. 
ای��ن احتمال وجود دارد در آینده نس��بت به 
پرداختن و به رسمیت شناختن دستفروشی 
اعتراض ش��کل بگیرد اما براس��اس قانون 
اساس��ی مانعی در این مس��یر وجود ندارد. 
نگاه عمومی باید تغییر پیدا کند. کس��ب و 
کارهای خرد و دستفروشی فرصت شغلی و 
درآمد سال خواهد داشت.وی تاکید کرد: راه 
حل پیشنهادی وزارت اقتصاد این است که 
هر کد ملی بتوان��د در درگاه ملی مجوز ها 
وارد ش��ود و مجوز آنی بگیرد. دومین مورد 

این اس��ت که ش��هرداری ها مکان هایی را 
در نظ��ر بگیرن��د و آن را اج��اره بدهند. هر 
قطع��ه باید خط قرمز داش��ته باش��د برای 
نظارت مردمی. همچنین کاالها باید ایرانی 
باشد. براس��اس قانون در درگاه ملی مجوز 
ه��ا برای هر ک��س یک کیوآرک��د در نظر 
گرفته می ش��ود ک��ه در آن اطالعات فرد و 
رضایت مش��تری در آن نمایش داده خواهد 
شد.رییس مرکز تسهیل مجوزهای کسب و 
کار گفت: ماموران شهرداری نیز نگهبان و 
مسئول شفافیت خواهند بود. نظارت نیز به 
صورت مردمی خواهد بود. یک بستر مانند 

نرم افزار تهران م��ن در نظر گرفته خواهد 
شد تا موارد تخلف توسط مردم اعالم شود. 
با توجه به این موارد دستفروشان دیگر خود 
امکان دریافت مج��وز و کارتخوان خواهند 
داشت. همچنین می توانند تسهیالت بانکی 
نی��ز دریافت کنند.دستفروش��ی را به زودی 
شغل رسمی خواهیم کرد. طبیعتاً پیش از آن 
الزم است هماهنگی های الزم با شهرداری 
تهران انجام شود و زیرساخت های مورد نیاز 
در نظر گرفته شود. امیدوار هستیم در آینده 
دستفروش��ان نیز اتحادیه خود را تش��کیل 

دهند.

کمبود گاز، عامل آلودگی هوای کالنشهرها
مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه گاز است

سرد شدن هوا در کالنشهری همچون تهران 
همواره با آلودگی هوا همراه بوده است، آلودگی 
ای که س��ازمان ها و ارگان ه��ای مربوطه 
یکدیگر را مقصر می دانند تا بار مس��ئولیت 
از گردن خود بردارند. به گزارش مهر، شروع 
پاییز و زمس��تان آلودگی هوای پی در پی به 
خصوص برای کالن ش��هرها به دنبال دارد، 
برخی علت این آلودگی را وارونگی دما عنوان 
می کنند. اما ای ش��رایط موجب شده است تا 
ه��ر ارگان و س��ازمانی یک دیگ��ر را مقصر 
آلودگی هوا بدانند، برخی از رسانه ها نیز نوک 
پیکان علت این آلودگی را به سمت استفاده 
از بنزین نا مناس��ب نشانه گرفته اند در حالی 
که به نظر می رس��د در شرایط کنونی کالن 
شهرها از بنزین یورو 4 استفاده می کنند و این 
حجم از آلودگی هوا ریشه در مساله دیگری 
دارد؛ یعنی مازوت سوزی.با سرد شدن هوا و 
افزایش مصرف گاز در بخش خانگی همواره 
کارخانه های بزرگ و صنایع و حتی نیروگاه ها 
برای جلوگیری از تعطیلی به سمت استفاده 
از سوخت مایع یعنی گازوئیل و مازوت روی 
می آورند. چند روزی اس��ت که هوای تهران 
ناس��الم اس��ت و حتی زنگ های وزرش در 
مدارس نیز تعطیل شده است که این مسئله 
نش��ان می دهد صنایع به س��مت استفاده از 
س��وخت مازوت روی آورده اند.سال گذشته 
بود که مجید چگینی، مدیرعامل شرکت گاز، 
در واکنش به مازوت س��وی صنایع ونیروگاه 
ها گفته بود: در شرایط اضطراری تمام تالش 
خود را بر اس��تفاده از گاز خواهیم گذاشت اما 
اگر ش��رایط سخت شود، به ناچار باید از سایر 
س��وخت های مایع نیز در نیروگاه ها استفاده 
ش��ود.ناگفته نمایند در ح��ال حاضر تنها در 
کش��ور یک پاالیشگاه است که امکان تولید 
سوخت مازوت کم گوگرد را دارد این سوخت 
نیز به منظور اس��تفاده نفتکش ها و کشتی ها 
راهی سواحل جنوبی می شود. پیگیری های 
صورت گرفته از مسئوالن ارشد شرکت ملی 
پاالی��ش و پخش حاکی اس��ت با این وجود 

تالش برای تولید سوخت مازوت کم گوگرد 
در حال انجام است.

مازوتس�وزیآخری�نراهب�رایتأمین ���
سوختنیروگاهها

سال گذشته 16 نیروگاه برای تأمین سوخت 
خود از ابتدای آبان ش��روع به مازوت سوزی 
کردن��د، اکنون این س��وال وج��ود دارد که 
برنام��ه ای برای تأمین س��وخت زمس��تانی 
نیروگاه ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ آرش 
کردی مدی��ر عامل توانیر در پاس��خ به این 
س��وال مه��ر گف��ت: برنامه ری��زی هایی از 
س��مت وزارت نفت و وزارت نی��رو مبنی بر 
بهترین سوخت رس��انی در فصل سرد سال 
وج��ود دارد.وی ادام��ه داد: امیدواری��م مانند 
سال گذشته که توانس��تیم از زمستان عبور 
کنیم امس��ال نیز بدون خاموشی و با همان 
برنامه س��وخت رسانی نیروگاه ها انجام شود. 
ام��ا چند نکته وج��ود دارد یکی بحث صرفه 
جویی س��وخت گاز در زمستان است و دیگر 
نحوه تأمین سوخت نیرو گاه ها که اکنون در 
حال انجام و هماهنگی است. آن چیزی که 

ما به عنوان شبکه باید رعایت کنیم، رعایت 
آرایش تولید، به عبارتی بهترین آرایش تولید 
صرف و صالح در نیروگاه ها از دست مسائلی 
هس��تند که باید در ش��بکه مورد توجه قرار 
گیرد.کردی در پاس��خ به این س��وال که در 
س��ال جاری آیا مازوت سوزی اتفاق می افتد 
یا خیر، گفت: بس��تگی به ن��وع مصرف دارد 
و تمام س��عی ما بر این اس��ت که نیازی به 
مازوت سوزی پیدا نکنیم و یا در حداقل خود 
اتفاق بیافتد به گونه ای که هم برق مصرفی 
کشور تأمین ش��ود و هم سوخت مازوت در 
آخرین اولویت مصرف سوخت قرار بگیرد، در 
صورتی که به مرحله مازوت س��وزی برسیم 

همان نیروگاه های سال گذشته است.
مازوتس�وزینتیجهمصرفبیرویهگاز ���

است
با تمامی این مس��ائل بد نیس��ت بپرس��یم 
سر منشأ مازوت س��وزی چیست؟ دو طیف 
عمده فکری برای پاسخ به این سوال وجود 
دارد یکی مردم را نش��انه گرفته که به علت 
مص��رف بی رویه گاز مجبور به اس��تفاده از 

س��وخت مازوت برای نیروگاه ها شده ایم و 
دیگری دولت را که برای چنین روزی تدابیر 
الزم را در نظ��ر نگرفت��ه اس��ت.رضا نجفی 
منش رئیس کمیس��یون تس��هیل کسب و 
کار ات��اق در رابطه با ای��ن موضوع به مهر 
می گوید: ایران اولین یا دومین کشور دارنده 
ذخایر گازی جهان هستیم. اگر مصرف گاز 
را در داخ��ل منطقی کنی��م، امکان صادرات 
گاز و درآمد بیش��تر برای م��ا وجود دارد.وی 
علت اس��تفاده از س��وخت مازوت را استفاده 
بی روی��ه از گاز می دان��د و در رابطه با این 
موضوع می گوید: یکی از مش��کالتی که با 
مصرف بی روی��ه گاز برای صنایع به وجود 
می آید قطع شدن سوخت گاز و روی آوردن 
به سوخت های جایگزین مثل مازوت است. 
صنایع ما در تابس��تان با کس��ری برق و در 
زمس��تان با کس��ری گاز مواجه هستند و به 
تازگی مش��کل کمبود آب هم به آن اضافه 
شده اس��ت.رئیس کمیسیون تسهیل کسب 
وکار اتاق بازرگانی اس��تان ته��ران با تاکید 
بر اینکه ما برای رس��یدن به رش��د و توسعه 

باید ب��ه صنایع خود توجه ویژه ای داش��ته 
باش��یم ادامه داد: در صورت��ی که برعکس 
عمل می کنیم و با قطع کردن س��وخت آنها 

راندمان تولید را پایین می آوریم.
اصراربهمازوتسوزیباوجودهشدارهای ���

جهانی
با وجود دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت 
در س��ال 2021، به هزینه اقتصادی آلودگی 
هوا اش��اره ش��ده و جلوگیری از آلودگی هوا 
جزئی از حقوق اساسی شهروندی بر شمرده 
است. در این گزارش با اشاره به تأثیر آلودگی 
هوا بر س��المت افراد و برشمردن خطرات و 
تهدید آن برای کودکان و سالمندان آمده که 
س��االنه تعداد افرادی که ب��ر اثر آلودگی هوا 
جان خود را از دست می دهند از میزان مرگ 
و میر ناش��ی از تصادفات رانندگی، استعمال 
دخانیات و ابتالء به بیماری ایدز باالتر است 
و ب��ر این اس��اس حدود مج��از آالینده های 
ه��وا برای ش��ش آالینده ش��اخص از جمله 
و  »دی اکس��یدنیتروژن«  معل��ق«،  »ذرات 
»دی اکسید گوگرد« به طور قابل مالحظه ای 
سخت گیرانه تر و برای این آالینده ها کاهش 
حدود مجاز سالیانه تا 50 و 75 درصد در نظر 
گرفته ش��ده است و نس��بت به این موضوع 
هش��دار داده و باید در این راس��تا اقدامات و 
تدابیر جدی در نظر گرفته ش��ود، اما نه تنها 
چنین اقدامی صورت نگرفته است بلکه سال 
گذش��ته مازوت س��وزی زود تر از هر زمان 
دیگری آغاز ش��ده بود که این مس��اله خود 
جای س��وال دارد.با توجه به شرایط پیش رو 
به نظر می رس��د دولت بای��د دو راه کار را در 
دس��تور کار خود قرار دهد اول با اعمال نظام 
پرداخت یارانه ای به صورت پلکانی اقدام به 
اصالح الگوی مص��رف در بخش گاز کند و 
از س��وی دیگر با درآمد حاصله از این بخش 
به س��مت احداث واحدهای تسویه مازوت و 
گازوئیل در پاالیشگاه ها کند که پیگیری های 
صورت گرفته نشان می دهد این اقدام توسط 

وزارت نفت در حال انجام است.

معاون فناوری پارک فن��اوری و نوآوری صنعت نفت و 
مجری طرح احیا چاه ها در این پارک از امضای نخستین 
قرارداد مربوط به احیای چاه های کم بازده در اواخر آذرماه 
امسال همزمان با هفته پژوهش خبر داد. به گزارش مهر 
به نقل از وزارت نفت، محمدصالح کرم بیگی در حاشیه 
نشست معرفی »قرارداد طرح احیای چاه ها و تشریح سبد 
چاه های موجود« گفت: اردیبهش��ت ماه امسال مباحث 
فنی طرح پیش��ران احیای چاه ها با برگزاری نشست ها 
مشترک و مصوبه شورای اقتصاد و پیش نویس قراردادها 
پیگیری ش��د.وی با بیان این که امروز در این نشس��ت 

48 ش��رکت دانش بنیان و فناوری از شرایط طرح احیای 
چاه ه��ا و همین طور س��بد چاه هایی که قرار هس��ت در 
اختیارش��ان قرار گیرد مطلع شدند، گفت: در این رویداد 
مدیریت های س��تادی و شرکت های تابعه شرکت ملی 
نف��ت ایران جزئیات قراردادها را در اختیار ش��رکت های 
دانش بنیان قرار می دهند.مع��اون فناوری پارک فناوری 
و نوآوری صنعت نف��ت و مجری طرح احیای چاه ها در 
این پارک افزود: در این نشست نمایندگان شرکت هایی 
که در سبد چاه ها صاحب چاه هستند اعم از شرکت های 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت مناطق مرکزی ایران 

و نفت فالت قاره س��بدهای چاه خود را به صورت کلی 
معرفی و دغدغه های خود در این زمینه را بازگو خواهند 
کرد.کرم بیگی اظهار کرد: این نشس��ت در ادامه سلسله 
نشس��ت هایی است که پس از فراخوان دهه فجر 1400 
برگزار کردیم، پارس��ال 53 ش��رکت دانش بنیان و فناور 
شرکت کردند که پس از قرار گرفتن زیر چتر غربالگری 
اولیه 48 شرکت انتخاب شدند؛ که نشست توجیهی برای 
این ش��رکت ها در اسفندماه پارسال برگزار و در ادامه در 
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پخش، پتروشیمی با آنها نشست تخصصی برگزار شد، 

همچنین در این فاصله تا تیرماه امس��ال با شرکت های 
ارائه دهنده خدمات چاه ها به عنوان همکار ش��رکت های 
متقاض��ی ش��امل دانش بنی��ان و فن��اور و همین ط��ور 
س��رمایه گذاران با مشارکت صندوق توسعه و شکوفایی 
نشست هایی را داشتیم.وی تصریح کرد: در تیرماه امسال 
 B2B همرس��انی طرح احیای چاه ها موس��وم به طرح
برگزار شد که در آنجا متقاضیانی که در اسفندماه حضور 
داش��تند و همین طور شرکت های ارائه دهنده خدمات و 
مؤسسه های سرمایه گذاری خطرپذیر را بهم رساندیم که 

البته سه نشست مجزا نیز با آنها برگزار شد.

امضای نخستین قرارداد احیای چاه های کم بازده در هفته پژوهش 

جزئیات آیین نامه استخراج رمزارزها 
با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت 
اقتصادی ریاس��ت جمهور آیین نامه استخراج 
رمز دارایی ها به تصویب هیئت وزیران رسید و 
ابالغ شد. به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در 
جلسه ششم شهریور سال 1401 به پیشنهاد 
معاونت اقتصادی رییس جمهور و به اس��تناد 
اصل 138 قانون اساس��ی آیین نامه استخراج 
رمزدارایی ه��ا را به تصویب رساند.براس��اس 
ماده دوم این آیین نامه هرگونه فعالیت مربوط 
به اس��تخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، 

فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت 
مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی 
تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان 
متخلف حس��ب م��ورد مطابق قان��ون امور 
گمرکی - مص��وب 1390 - قانون مقررات 
و  - مص��وب 1372-  واردات  و  ص��ادرات 
قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز - مصوب 
1392- و ب��ا تولید کنندگان و فروش��ندگان 
متخلف حس��ب مورد مطابق با قانون اصالح 
الگ��وی مصرف ان��رژی -مص��وب 1389- 

قان��ون مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و قانون 
تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد - مصوب 
1396- با اصالحات بعدی آنها برخورد خواهد 
ش��د.تبصره 1- وزارت صمت موظف اس��ت 
اطالعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این 
ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی 
قرار دهد.تبصره 2- وزارت صمت می تواند در 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
صالحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان 
های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی 
با مص��رف برق ش��امل محدودی��ت )120( 
کیلومتری شهر تهران، )50( کیلومتری شهر 
اصفهان و )30 کیلومتری مراکز سایر استان 
ها می باشد.تبصره 4- صدور هرگونه مجوز 
اس��تخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا 
سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتص��ادی، برای متقاضیان برق پس از 
هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که 
برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت 

فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت 
نفت می باشد.در ماده هفتم این آیین نامه به 
بحث شیوه تامین برق مراکز استخراج اشاره 
شده اس��ت. در این ماده به اس��تفاده از برق 
نیروگاه های تجدیدپذیر، س��رمایه گذاری در 
طرح های بهینه سازی انرژی، سرمایه گذاری 
در اح��داث و بهره ب��رداری از نیروگاه حرارتی 
تولید ب��رق با تامی��ن س��وخت از محل گاز 
همراه)فلر( و احداث نیروگاه حرارتی خارج از 

شبکه سراسری اشاره شده است.
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شهرستان

تبریک مدیر مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی شرق کشور به مناسبت هفته کتاب 

و کتابخوانی
به گ��زارش رواب��ط عمومی مرکز اس��ناد و 
کتابخانه ملی شرق کش��ور )مشهد مقدس( 
اکبر ش��یخ، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
شرق کش��ور، هفته کتاب و کتابخوانی را به 
عموم ناشران، کتابداران، کتاب خوانان و سایر 
عوامل و دس��ت اندرکاران این حوزه تبریک 

گفت.
 وی ضمن گرامیداشت 24 آبان ماه روز کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار ب��ه ایراد توضیحاتی در 
خصوص فعالیت های مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی مرکز شرق کشور در این حوزه پرداخت. 
ایشان با اش��اره به ادغام سازمان اسناد ملی 
و کتابخانه ملی در س��ال 1381 تصریح کرد: 
صیانت از اسناد ملی و ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی از جمله وظایف ذاتی این سازمان 
می باش��د و این مرکز همواره در جهت نیل 
به اهداف س��ازمان در س��ه اس��تان خراسان 
ش��مالی، رضوی و جنوبی ت��الش مضاعف 

داشته است.
 ش��یخ ب��ه راه ان��دازی واحد فیپای اس��تان 
)فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب( اشاره 
نم��ود و افزود تاکنون بالغ بر 2000 عنوان از 
کتب های چاپ ش��ده اس��تان در این مرکز 

فهرست نویسی شده اند.
ایش��ان به واس��پاری بیش از 4 هزار عنوان 
کتاب در س��ال به این مرکز از سوی ناشرین 

استان نیز اشاره ای نمود.
 مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور 
برخ��ی از عناوین فعالیت ه��ا و خدمات این 
مرکز در حوزه کت��اب که به صورت مجازی 
نی��ز قابلیت دس��ترس پذی��ری دارد را نیز بر 
شمرد . سامانه نشریات ایران، کتابخانه ملی 
کودکان و نوجوانان، س��امانه منابع دیجیتال 
که شامل نسخه خطی، پایان نامه ها و غیره 

می باشد از جمله آنها می باشد.

هنوز برنامه ای برای مازوت سوزی 
اعالم نشده است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: 
هن��وز هیچ برنام��ه برای مازوت س��وزی در 
نیروگاه های اصفهان اعالم نشده است. سال 
گذشته به دلیل سرمای شدید و مصرف باالی 
گاز، حدود 45 روز در دو تا سه واحد از نیروگاه 

شهید منتظری، مازوت سوزی داشتیم.
محمدرضا نوحی اظهار کرد: تا زمانی که وارد 
سرمای شدید نشویم، مشخص نمی شود چه 
میزان گاز مورد نیاز است؛ همچنین مشخص 
نیس��ت که آیا الزم است تا از سوخت مازوت 

استفاده شود یا خیر؟
وی افزود: س��ال گذش��ته به دلیل س��رمای 
ش��دید و مصرف باالی گاز، ح��دود 45 روز، 
در دو تا س��ه واحد از نیروگاه شهید منتظری، 
مازوت سوزی داشتیم. سخنگوی صنعت برق 
استان اصفهان اضافه کرد: امسال نیز با توجه 
به ش��رایط آب و هوایی و میزان مصرف گاز 

درمورد این موضوع تصمیم گیری می شود.
نوحی گف��ت: این اق��دام در زمان های الزم 
ب��رای جلوگیری از قطع نش��دن گاز خانگی 

انجام می گیرد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با 
شیوه زندگی سالم  در شرکت برق 

منطقه ای سمنان
باحضورمعاونی��ن ، مدی��ران و کارشناس��ان 
مسئول شرکت برق منطقه ای سمنان، دوره 
آموزشی آشنایی با شیوه زندگی سالم درسالن 

اجتماعات این شرکت برگزار شد .
دکترسیدجواد ضیاء الحق دکتراي فیزیولوژي 
)تغذیه و متابولیس��م ورزش��ی( وعضو هیئت 
علمي دانش��گاه آزد اسالمی واحد شاهرود و 
مدرس این دوره، انجام فعالیت بدنی با توجه 
به ویژگی های فردی و محیطی و لزوم بهره 
گیری از دانش و تجربیات متخصصان علوم 
مختلف در کس��ب سالمت و آرامش جسمی 
وروان��ی را مهم دانس��ت و افزود : با توجه به 
رش��د صنعتی ش��دن در جامعه ام��روز ، کم 
تحرکی یکی از اساس��ی ترین نگرانی های 
دولتها و کارشناسان می باشد که باعث بروز 
نارسائی های بسیاری از نظر جسمی و روحی 

برای  انسانها شده است .
وی فراگی��ری بیماریهای��ی چ��ون کمر درد 
، بیماریه��ای قلبی وعروقی ، پ��ا درد و ...در 
س��نین جوان��ی را از ارمغان دنی��ای مدرنیته 
دانس��ت و اظهار داشت:  دور شدن از زندگی 
سنتی و نامناسب بودن تغذیه ، نبود بهداشت 
در محی��ط کار و کم تحرک��ی را می توان از 

عوامل آن برشمرد .

۸۲ خانه ورزش روستایی در ایالم 
تجهیز شد

مدی��رکل ورزش و جوانان ای��الم از تجهیز 
82 خانه ورزش روس��تایی در ایالم خبر داد. 
ش��هاب شهبازی در مرحله نهم آئین تجهیز 
خانه های ورزش روس��تایی اس��تان اظهار 
داشت:  تجهیز یکصد خانه ورزش روستایی 
ایالم در دس��تور کار قرار دارد که این تعداد 
با تجهیز 7 خانه امروز به 82 خانه ورزش��ی 
افزایش خواهد یافت. وی افزود: همچنین با 
حمایت های وزارت ورزش و جوانان تالش 
می شود تا پایان سال جاری تجهیز )یکصد( 
خانه ورزش روس��تایی ایالم به اتمام برسد. 
مدیر کل ورزش و جوانان ایالم گفت: احیای 
بازی های بومی محلی استان که تاریخچه 
ای که��ن دارد نیز در دس��تور کار قرار دارد. 
گفتنی اس��ت، در این مراسم 7بسته ورزشی 
ش��امل میز پین��گ پنگ ،میز فوتبالدس��تی 
،کیس��ه بوکس، یک جفت میله والیبال، تور 
والیبال، دارت، یک جف��ت راکت بدمینتون 
،دو عدد توپ فوتبال، دو عدد توپ والیبال و 
20 عدد تاتامی به روستاهای کلی کلی، آبهر 
پایین، س��ادات دالپری، مهدیه، میان تنگ، 

دلفان اباد و آب انار ارسال شد.

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
، دستگاه برتر در طرح کاهش پیک 

مصرف برق در تابستان شد
در جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی 
مدی��ران عامل صنع��ت آب و برق اس��تان 
مرکزی ، در بین دس��تگاه ه��ای اجرایی از 
ش��رکت آب و فاضالب این استان ، بواسطه 
عملکرد موفق در طرح کاهش پیک مصرف 

برق در تابستان سال جاری ، تجلیل شد.
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان مرکزی در این مراسم که 
با حضور مدیران عامل و معاونین صنعت آب 
و برق اس��تان و همچنین مهندس رجبی ، 
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو ، در سالن اجتماعات شرکت برق 
باختر برگزار ش��د ،  لوح و تندیس رتبه برتر 
طرح کاهش پیک مصرف برق در تابس��تان 
را به مهندس حشمت اله عباسی مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی اهداء 

شد.
ب��ا حفر چاه جدید و تجهیز آن و اجرای خط 
انتقال آب و خط انتقال برق ، مشکل کمی و 
کیفی آب روستای ایبک آباد برطرف گردید.
مهندس سعید س��رآبادانی مدیر امور آبفای 
اراک ب��ا اعالم این خبر گف��ت : با توجه به 
کاه��ش می��زان آبدهی تنها چاه روس��تای 
ایبک آباد و ایجاد مشکل کمبود آب و ایجاد 
کدورت در شبکه توزیع آب ، حفر چاه جدید 
این روس��تا به عمق 80 متر در سال گذشته 

انجام شد.
وی اف��زود : اجرای لوله گ��ذاری برای خط 
انتق��ال آب به طول یک ه��زار و 600 متراز 
جنس لوله پلی اتیلین با س��ایز 125 میلیمتر 
و همچنی��ن اجرای خط انتقال برق به طول 
360متر  هم در س��ال جاری انجام ش��د و 
خوش��بختانه با این اقدام��ات صورت گرفته 
، مش��کل کمبود آب این روس��تا مجموعا با 
صرف هزین��ه ای بالغ ب��ر 18 میلیارد 500 

میلیون ریال برطرف گردید.

انتظار 10 ساله مردم کرج از ابالغ 
طرح تفصیلی شهر

رییس کمیس��یون برنامه و بودجه و نیروی 
انس��انی شورای اسالمی ش��هر کرج با بیان 
اینک��ه حدود یک س��ال از نوبت ابالغ طرح 
تفصیلی این شهر می گذرد، گفت : مغایرت 
های طرح تفصیل��ی کنونی در بخش های 
مختل��ف ش��هروندان را بالتکلی��ف کرده و 
آنان همچنان چشم انتظار ابالغ طرح جدید 

هستند.
به گزارش پایگاه خب��ری کرج امروز، مریم 
قهرمانی ص��ارم با بیان اینکه طرح تفصیلی 
ش��هر 10 س��اله بوده و  توس��ط مسئوالن 
فرادس��تی پس از 10 س��ال ابالغ می شود، 
اظهار داش��ت: زمان 10 ساله طرح تفصیلی 
ش��هر کرج سال گذشته پایان یافته و اکنون 
در س��ال یازدهم هس��تیم که انتظار می رود  
مسئوالن کشوری در ابالغ این طرح تسریع 
کنند.رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای 
اسالمی شهر کرج تصریح کرد : ابالع طرح 
جدید تفصیلی کرج نقش اساسی در گشایش 
گره های  بخش بازسازی بافت های فرسوده 
شهری، خدمات شهری، توسعه معابر و روان 
سازی ترافیک، توسعه مراکز تجاری، رونق 
س��اخت و س��ازها و تعادل بخشی به قیمت 
مس��کن در ب��ازار ک��رج را خواهد داش��ت.
قهرمان��ی تاکید ک��رد: تاکنون بخش��ی از 
معابر کرج اصالح و بافت مس��کونی اطراف 
آنها تکمیل ش��ده است اما در بخش تجاری 
همچنان گره های پیچیده وجود دارد؛ عدم 
ابالغ طرح تفصیلی س��بب شده تا بسیاری 
از درخواس��ت های ش��هروندان در خصوص 
نیازهای تجاری و فعالیت های دیگر در پیچ 

و خم اداری زمانبر شود.

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفت: یکی از وظایف مددکاران بنیاد ریشه 
یابی و توانمند س��ازی جامعه ایثارگری در 
مواجه با مش��کالت اس��ت. حجت االسالم 
مهدی حسن زاده در همایش مددکاران بنیاد 
خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار 
ش��د، ضمن ادای احترام به مقام ش��هیدان 
گفت: مددکاران در خط مس��تقیم ارتباط با 

جامعه ایثارگری هستند. وی افزود: مددکاران 
با دیدار های مستمر با خانواده شهدا، جانبازان 
و آزادگان اهم مشکالت را شناسایی کرده و 
فعالیت های بنیاد با اطالعاتی که مددکاران 
ارائه می دهند، برنامه ریزی می شود. مدیر کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
تصری��ح کرد: م��ددکاران چ��ون در مواجه 
با مش��کالت بس��یاری از جامعه ایثارگران 
هس��تند، نیاز به از خودمراقبتی دارند، که در 

این راستا دوره های آموزشی ویزه مددکاران 
برگزار شده است. این مقام مسئول افزود: در 
دوره های آموزشی مددکاران با مهارت های 
مختلف آش��نا و توانمند می شوند و پس از 
گذراندن مرحل تخصصی می توانند به حل 
مشکالت ایثارگری کمک کنند. وی ادامه 
داد: یکی از وظایف مددکاران بنیاد ریش��ه 
یابی و توانمند س��ازی جامعه ایثارگری در 
مواجه با مشکالت اس��ت. در این همایش 

یک روزه، دو کارگروه »مهارت تاب آوری« 
توس��ط دکتر راضی��ه حافظ ش��عرباف در 
خصوص کنترل خشم، استرس، عصبانیت 
و کارگ��روه »مهارت توانای��ی در برقراری 
روابط بین فردی و سازگارانه« توسط دکتر 
مسلم داوودی نژاد در خصوص تعامالت و 
ارتباطات تدریس ش��د. همچنین در پایان 
ای��ن همایش از م��ددکاران ب��ا اهدای لوح 
س��پاس تجلیل به عمل آمد. گفتنی است؛ 

سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، 
پرون��ده 17 هزار و 357 ش��هید، 51 هزار و 
400 جانباز و س��ه هزار و 396 آزاده اس��ت 
که به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

عزت بخشیدند.

توانمند سازی در حل مشکالت یکی از وظایف مددکاران است
مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:

سرمایه گذاری در بخش شیالت اردبیل باید تقویت شود
 مدیرکل شیالت استان اردبیل گفت: سرمایه گذاری در 
بخش ش��یالت اردبیل با توجه به ظرفیت های بی نظیر 
استان با هدف ارتقای فعالیت های اقتصادی باید تقویت 
ش��ود. محمد اله بخ��ش در بازدید از زمین مد نظر جهت 
ایجاد ب��ازار تخصصی عرضه محصوالت آبزی اس��تان 
اظهار کرد:: س��رمایه گذاری در بخش شیالت اردبیل با 
توجه ب��ه ظرفیت های بی نظیر اس��تان با هدف کاهش 

بیکاری و ارتقا فعالیت های اقتصادی باید تقویت شود.
وی ب��ا اش��اره به ایجاد بس��تر مناس��ب ب��رای منظور 
سرمایه گذاری افزود: اردبیل از نظر سرمایه گذاری در حوزه 
شیالتی دارای فرصت های بی نظیری است که متاسفانه 
در سال های گذشته به علت نبود سرمایه گذار متخصص 

در این حوزه، اقدام مثبتی انجام نگرفته است.
مدیرکل شیالت اس��تان اردبیل خاطر نشان کرد: جذب 
سرمایه گذار در زمینه های صنعت فرآوری آبزیان، احداث 
کارخانه تولید غذای آبزیان، توس��عه اش��تغال همچنین 
ایجاد بازار تخصصی عرضه محصوالت آبزی از مهمترین 

برنامه های شیالت استان در این زمینه است.
اله بخش تصریح کرد: س��رمایه گذاران نقش کلیدی در 

اشتغال زایی و کمک به معیشت مردم دارند که در همین 
راستا از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در ارتقای 
صنعت شیالت حمایت می کنیم. وی با تاکید بر ضرورت 
تس��هیل و رفع موانع صنعت ش��یالتی افزود: امیدواریم 

با پیگیری و رفع مشکالت س��رمایه گذران فعال بخش 
خصوص��ی، بتوان به فعالیت ها س��رعت بخش��ید و بازار 
تخصص��ی عرضه محصوالت آبزی پ��روری را که واقعًا 
جای خالی آن در اس��تان احس��اس می شود را عملیاتی 

کنیم. تامین و توزیع نزدیک به یک میلیون و 700 هزار 
لیتر سوخت هواپیما در فرودگاه اردبیل

 مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
اردبیل گفت: تامین سوخت مرکز سوختگیری هواپیمایی 
اردبیل بعهده ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
منطقه اردبیل اس��ت. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل سید حجت 
مدن��ی مدیر منطقه، ضمن بازدید از مرکز س��وختگیری 
هواپیمایی اردبیل گفت : در هفت ماهه نخس��ت س��ال 
جاری تعداد 631 پرواز از فرودگاه اردبیل انجام گرفته که 
برای این تعداد پرواز نزدیک به یک میلیون و 700 هزار 

لیتر سوختگیری هواپیمایی انجام شده است.
وی تأکی��د کرد: ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های 
منطق��ه اردبیل بدون هیچگونه وقفه و تأخیر در تامین و 
سوختگیری هواپیمایی فرودگاه اردبیل اقدام کرده است.

مدن��ی افزود : سوخترس��انی ب��ه ن��اوگان هواپیمایی از 
مسئولیتهای حساس و استراتژیک شرکت محسوب شده 
و می بایس��ت با دقت و نظارت جدی در دستور کار قرار 

گیرد.

مدیرکل شیالت اردبیل:

بیش از ۲ هزار کیلومتر خط تغذیه، شبکه شهری و روستایی در ایالم نشت  یابی شد
مدیرعامل شرکت گاز ایالم؛

مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم از نشت 
یابی 2 ه��زارو 468 کیلومتر خطوط تغذیه، 
شبکه شهری و روستایی در سطح استان در 

شش ماهه اول سال جاری خبر داد.
محمود کش��اورز با اشاره به اینکه 73 هزارو 
947 انش��عاب علمک ش��هری و روستایی 
در این مدت نش��ت یابی ش��ده است، اظهار 
داش��ت: در نیمه نخست امس��ال، 45 هزارو 
223 انش��عاب ش��هری و 28 ه��زارو 724 

انشعاب روستایی نشت یابی شده است.
وی افزود: ش��رکت گاز اس��تان در راستای 
به��ره برداری ایمن و پیش��گیری از حوادث 
احتمالی، به صورت مس��تمر نسبت به انجام 

عملیات نش��ت یابی خطوط و شبکه توزیع 
گاز اق��دام می کند. مدیرعامل ش��رکت گاز 
استان تصریح کرد: در این مدت 185 هزارو 
500 متر لوله پلی اتیلن خریداری شده توسط 
پیمانکاران توسط بازرسان فنی این شرکت 
کنترل کیفی گردیده که در این مدت شاهد 
نصب کاالی بدون کیفیت و غیر اس��تاندارد 

در پروژه ها نبوده ایم.
کشاورز ادامه داد: به  منظور جلوگیری از ورود 
کاالی غیراستاندارد به پروژه های گازرسانی 
اس��تان، در نیمه نخست امس��ال 22 هزار و 
630 ع��دد اتص��االت پلی اتیل��ن و فوالدی 

کنترل کیفی شدند.

وی با بیان اینکه با اس��تفاده از سیستم های 
کنترلی، نظارتی، ایمنی و آزمایش س��المت 
تجهیزات، ب��رای جلوگیری از نصب کاالی 
غیر اس��تاندارد می شود، گفت: واحد بازرسی 
فنی ب��ا حضور فع��ال و انجام بازرس��ی در 
سطوح مختلف شامل مراحل تولید، خرید و 
نصب تجهیزات و قطعات با انجام تست های 
عملک��ردی، احتمال بکارگیری و اس��تفاده 
از تجهی��زات و قطعات غیر اس��تاندارد را به 

حداقل رسانده  است.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم گفت: 
وجود نشتی در خطوط لوله و تأسیسات گازی 
به دالیل مختلفی از جمله خوردگی، سایش، 

آسیب های مکانیکی، عیب های باقی مانده 
از زمان س��اخت و بالی��ای طبیعی به وجود 
می آید، پایش مستمر و ارزیابی نشت گاز از 
خطوط لوله و تأسیسات گاز باعث جلوگیری 

از بروز حوادث می شود.
وی افزود: با انجام دقیق عملیات نشت یابی 
و بررسی مس��تمر تأسیسات، ضمن افزایش 
راندمان و حفظ یکپارچگ��ی خطوط گاز، از 
به وجود آمدن حوادث ناگوار و هدررفت این 

سرمایه ملّی نیز جلوگیری می شود.
کشاورز ارتقاء ضریب ایمنی و افزایش امنیت 
ش��بکه ه��ای گاز طبیعی را از اه��داف این 
نش��ت یابی ها عنوان کرد و اظهار داش��ت: 

نشت یابی در خطوط تغذیه، شبکه شهری و 
روستایی در جهت استفاده ایمن مشترکین از 
گاز طبیعی و افزایش ضریب اطمینان شبکه 
های توزیع و تغذیه گاز طبیعی در شهرها و 

روستاهای استان ایالم انجام می شود.

تعمیرات  روح ال��ه قیصری ها، سرپرس��ت 
هیدرولی��ک، رول ه��ا و ج��وش تعمیرگاه 
مرک��زی فوالد مبارکه، ضم��ن اعالم این 
خبر گفت: پمپ های ش��وارتز در قس��مت 
رافینگ ناحیه ن��ورد گرم به صورت دوتایی 
بر روی اس��پیندل های اصل��ی نورد نصب 

می شود و یک مکانیسم برای پمپاژ گریس 
و روان کاری اسپیندل ها محسوب می شود. 
با توجه به اهمیت دقت و حساس��یت زیاد 
کاِر پمپ، هم��واره میزان تزریق گریس و 
روان کاری باید به صورت پیوس��ته و بدون 
وجود نشتی باش��د. وی در تشریح چرایی 
تعمیر و بازسازی این پمپ ها اظهار داشت: 
به دلیل مستهلک شدن پمپ و ایجاد نشتی 
در سیس��تم و همچنین پیچیدگی و خاص 
بودن سیس��تم مکانیس��م این نوع پمپ، 
منحصربه فرد بودن قطعات داخلی پمپ و 

نبود تأمین کننده قطعات و نداش��تن دانش 
فنی موردنیاز، با ایجاد تیم تحقیق و توسعه و 
تحلیل خرابی در تعمیرگاه مرکزی، با کمک 
پیمانکار داخلی اقدام به طراحی، ساخت و 
بهینه س��ازی قطع��ات داخل��ی پمپ های 
شوارتز گردید و تمامی پمپ های اسقاطی 
به چرخ��ه تولید بازگش��ت. مس��عود آزاد، 
کارش��ناس تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه 
مرک��زی در این  باره گف��ت: برآورد قیمت 
خرید هریک از پمپ های شوارتز حدود 11 
میلیارد و 500 میلیون ریال و هزینه تعمیر 

هریک از آن ها ح��دود یک میلیارد و 500 
میلیون ریال اس��ت که با انجام این پروژه، 
در ازای ه��ر پمپ ح��دود 10 میلیارد ریال 
صرفه جویی اقتصادی برای شرکت حاصل 
ش��ده و از خروج ارز از کشور جلوگیری به 
 عمل  آمده اس��ت. در همین زمینه علیرضا 
ذوالفقاری تکنس��ین آماده س��از تعمیرگاه 
مرکزی نیز گفت: ب��ا توجه به محدودیت 
تأمین این نوع پمپ ها و نقش بس��یار مهم 
آن ه��ا در عملیات نورد، با همکاری س��ایر 
واحدها مصمم ش��دیم تعمی��رات آن ها را 

عملیاتی کنیم؛ ازاین رو تمامی امور مربوط 
به آماده سازی نظیر هماهنگی بین پیمانکار، 
ناحیه نورد گرم و تعمیرگاه مرکزی صورت 
گرفت و با سایر زحمات فنی که همکاران 
متحمل ش��دند، این پروژه در س��ریع ترین 
زمان ممکن انجام شد. سرپرست تعمیرات 
هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه 
در پای��ان از زحمات کلیه کارکنان ش��اغل 
در قس��مت تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه 
مرکزی و نورد گرم و شرکت پیمانکار تقدیر 

و تشکر نمود

تعمیر و بازسازی پمپ های گریس اسپیندل رافینگ نورد گرم فوالد مبارکه
با اتکا به توان و دانش فنی داخلی انجام شد؛

آبخیزداری  ، ناجی کشور در بحران خشکسالی
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-اجرای 
پ��روژه های متنوع آبخی��زداری می تواند به 
عنوان ناجی در بحران  دو دهه خشکس��الی 
خراسان رضوی نقش به سزایی داشته باشند. 
معاون آبخی��زداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان رضوی با بیان این مطلب 
گفت ش��رایط اقلیمی خشک و نیمه خشک 
استان موجب بوجود آمدن مشکالت فراوانی 
برای خراسان رضوی گردیده که می توان به 
کاهش آبهای ذخیره شده پشت سدها و آب 
های زیر زمینی اش��اره کرد . محمود پوراکبر 

اف��زود :ب��ا توجه به تجارب مفی��د و موثر در 
آبخیزداری و آبخوانداری اس��تان ، ما توانایی 
جذب اعتبار بین 1000 تا 2000 میلیارد ریال 
را در طول س��ال  جهت  اجرای پروژه های 
بیولوژیک��ی و مکانیکی داریم تا ضمن حفظ 
خاک بتوانیم نزوالت جوی )برف و باران( که 
از طریق روانابها از دسترس خارج می شود را 
با مدیریت صحی��ح به الیه های زیر زمینی 
هدایت و  نفوذ دهیم. وی با تاکید بر ضرورت 
و اجرای پروژه ها ی آبخیزداری یادآور ش��د  
اج��رای این پروژها ، کش��ور  م��ا را از حیث 

حفظ خاک ، پوشش گیاهی و نفوذ تدریجی 
آب به س��فره های زیر زمینی برای س��الیان 
متمادی بیمه  می نمای��د . پوراکبر به پروژه 
های مهم و اثر گذار اجرا ش��ده در خراس��ان 
رضوی اشاره کرد  و گفت : اجرای بند خاکی 
حوزه  سبه شهرس��تان ششتمد ، بند خاکی 
حوزه بید شهرستان جوین و بند سنگ مالتی 
حوزه ش��هری شهرستان جغتای ، بند خاکی 
حوزه گلبو و نصیر آباد در نیشابور ، بند خاکی 
حوزه کس��رینه کاش��مرو تورکینست حوزه 
همت آباد شهرس��تان مه والت نمونه های 

بارزی است  از فعالیتهای آبخیزداری در این 
استان اس��ت.مدیریت رواناب ها به  کاهش 
خسارت به تاسس��یات  شهری و روستایی ، 
کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها و نهایتا 
افزایش در آمد روستانش��ینان کمک شایانی  
می نماید. معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان  خاطر نشان کرد 
هم اکنون در س��طح استان 1310 زیر حوزه 
مستعد جهت اجرای پروژه های آبخیزداری  
وج��ود  دارد که از این می��زان بیش از 308 
زیر حوزه در قالب مطالعات مشارکت مردمی 

و مطالعات تفضیلی اجرایی ، مطالعه شده  که 
مابقی حوزه ها نیز نیازمند اعتبار برای انجام 
مطالعات اس��ت. وی به مزی��ت های پروژه 
های آبخی��زداری در تعدیل س��یل ،کاهش 
حمل رس��وبات به پشت س��دها و همچنین 
حفظ تاسیس��ات زیر بنایی اشاره نمود. پروژه 
ه��ای آبخی��زداری موجب باال ب��ردن زمان 
تمرک��ز و ضری��ب زبری حوزه ها ش��ده که 
این امر موجب می ش��ود تا سرعت سیالب 
کاه��ش یافته و فرصت کافی جهت نفوذ به 

سفره های زیر زمینی را داشته باشند

لزوم استفاده از بخاری های استاندارد در مدارس اردبیل
مدیرکل استاندارد اردبیل تاکید کرد؛

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: استفاده از بخاری های استاندارد مجهز 
به سنس��ور حساس به کاهش اکسیژن و سنس��ور حرارتی در مدارس استان 

اردبیل الزم و ضروری است.
هاش��م عالیی با بیان اینکه فرا رسیدن فصول س��رد سال ضروری است تا 
شهروندان در انتخاب وسایل گرمایشی دقت الزم را داشته باشند، اظهار کرد: 
استفاده از بخاری های استاندارد مجهز به سنسور حساس به کاهش اکسیژن 
و سنس��ور حرارتی در مدارس اس��تان اردبیل با هدف جلوگیری از اس��تفاده 
بخاری های نفت س��وز و وسایل گازسوز غیراستاندارد و پیشگیری از هرگونه 

حوادث احتمالی الزم و ضروری است.
وی در خصوص چگونگی تشخیص ایمنی و استاندارد بخاری های نفت سوز 

و گاز سوز به شهروندان افزود: سنسورحساس به کاهش اکسیژن، زمانی که 
اکسیژن اتاق به کمتر از 18 درصد برسد بخاری را خاموش می کند و سنسور 
حرارتی نیز وس��یله ای است که اگر به هر دلیلی مسیر دودکش مسدود شود 
و محص��والت احتراق به درون ات��اق برگردد، بخاری را به صورت اتوماتیک 
خاموش می کند. مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد: مصرف کنندگان 
باید هنگام خرید وس��ایل گرمایشی از اس��تاندارد بودن آن اطمینان حاصل 
کنند چرا که با توجه به فرا رس��یدن فصل سرما وجلوگیری از بروز احتمالی 
حوادث ناش��ی از عدم رعایت نکات ایمنی، اس��تفاده از وس��ایل نفت سوز و 
گازس��وز استاندارد شده الزامی است. عالیی با بیان اینکه رعایت کلیه موارد 
ایمنی از جمله کنترل و بررسی کانال دودکش و کالهک دودکش در انتهای 

کان��ال، از نظر باز ب��ودن کانال جهت خروج گازهای احتراق، الزامی اس��ت، 
خاطر نش��ان کرد: شیلنگ های الس��تیکی که به عنوان رابط لوله کشی گاز 
ش��هری به وسایل گازسوز مورد اس��تفاده قرار می گیرند نیز باید دارای نشان 

استاندارد باشند.
وی با اش��اره به اجرای طرح هماهنگ استانداردهای اجباری افزود: با هدف 
اجرای این طرح از ارائه هر گونه کاالی بدون استاندارد به مشتریان جلوگیری 
خواهد ش��د و از عموم همشهریان تقاضا داریم برای حفظ سالمتی و ایمنی 
مصرف کنندگان در صورت مش��اهده هرگونه بخاری غیر استاندارد با شماره 
تلفن گویای 1517 یا شماره تلفن های 8-33741156 به اداره کل استاندارد 

استان اردبیل اطالع رسانی کنند.
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دولت هرچه سریعتر وضعیت 
استانداری تهران را مشخص کند

 رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیست 
و خدمات ش��هری ش��ورای اس��المی شهر 
ته��ران با اعالم اینکه تهران دو هفته اس��ت 
که استاندار ندارد، گفت: رئیس جمهور سریعتر 
اس��تاندار را منصوب کند.مهدی پیرهادی با 
اش��اره به وضعیت اس��تانداری تهران گفت: 
از رئی��س جمهور می خواهم هرچه س��ریعتر 
استاندار تهران را مشخص کند.وی ادامه داد: 
دو هفته است که پایتخت سیاسی و اقتصادی 
ایران هنوز اس��تاندار ن��دارد و خواهش من از 
دولت این اس��ت که هرچه سریعتر وضعیت 
اس��تانداری تهران را مش��خص کند.گفتنی 
اس��ت مهدی چمران رئیس شورای اسالمی 
ش��هر ته��ران در خص��وص آلودگ��ی هوا و 
برگزاری جلسه کمیته اضطرار گفت که هیچ 
نتیجه ای از این جلسه اعالم نشد.پیرهادی در 
واکنش به سخنان چمران اعالم کرد: تهران 
به مدت دو هفته اس��ت که استاندار ندارد تا 

بتوان جلسه کمیته اضطرار برگزار کرد.

45 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سالمت
 مدی��رکل بیمه گ��ری و درآمد س��ازمان بیمه 
س��المت ایران گفت: 45 میلی��ون نفر از آحاد 
مختل��ف جمعی��ت از خدمات بیمه س��المت 
بهره مند شدند.حنان حاج محمودی در خصوص 
مشمولین خدمات بیمه سالمت و موارد پوشش 
این بیمه، گفت: س��ازمان بیمه سالمت ایران 
حدود 45 میلیون نفر را تحت پوشش دارد که در 
گروه های مختلف بیمه شده قرار دارند، بخش 
عمده بیمه ش��دگان سازمان، س��اکن روستاها 
ب��وده و دولت حق بیم��ه آنها را تامین می کند 
و حدود 18 تا 20 میلیون نفر جمعیت روستایی 
و ش��هرهای کمتر از 20 هزار نفر از این طریق 
تحت پوشش بیمه هستند.مدیرکل بیمه گری 
و درآمد س��ازمان بیمه س��المت ایران افزود: 
بخش دیگر بیمه شدگان که در پرداخت حق 
بیمه مشارکت دارند در صندوق کارکنان دولت 
عضو هستند که بیش از 5 میلیون نفر مجموعه 
افراد کارکنان شاغل، بازنشسته و خانواده های 
آنها در این گروه هستند.وی افزود: گروه دیگر، 
بیمه شدگان سایر اقشار هستند که می توانند از 
طریق ارگان ها و موسسات بیمه گذار به سازمان 
بیمه سالمت معرفی شوند، همانند بنیاد شهید، 
کمیته امداد امام )ره( و س��ازمان بهزیستی که 
ح��دود 2 میلیون و 600 هزار نفر از این طریق 
تحت پوشش بیمه سالمت هستند و هیچ حق 
بیمه ای پرداخت نمی کنند.وی تصریح کرد: در 
صندوق بیمه سالمت همگانی، افراد به صورت 
اختیاری و به شکل انفرادی و یا خانوادگی تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند و جمعیتی حدود 17 
میلی��ون نفر طی س��ال های مختل��ف در این 
صندوق از س��ازمان و خدمات بیمه ای استفاده 
کرده اند.در سال جاری صندوقی برای بیماران 
صعب العالج طراحی شده و افراد دارای بیماری 
خ��اص، صعب العالج و دارای هزینه های کمر 
ش��کن با تحت پوش��ش قرار گرفت��ن در این 
صندوق، مش��مول حمایت های بیش��تر دولت 

برای کاهش هزینه های بیماری خواهند شد.

اختصاص 150 اتوبوس و ۲00 ون 
جدید به شهرداری تهران

وزیر کشور از اختصاص 150 دستگاه اتوبوس 
و 200 دستگاه ون جدید به شهرداری تهران 
خبر داد.احمد وحیدی در حاشیه آئین واگذاری 
500 دستگاه اتوبوس شهری از سوی وزارت 
کش��ور به ناوگان حمل ونقل عمومی شهری 
در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ضرورت 
بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی ش��هری 
و ل��زوم تزریق خودروهای نو تالش��ی برای 
نوس��ازی آغاز شد که در همین راستا سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور از سوی 
وزارت کشور با شرکت های مختلف خودروساز 
قراردادهایی را امضا ک��رد تا بتواند حدود 10 
هزار اتوب��وس برای نوس��ازی در برنامه قرار 
دهد.وی افزود: از س��وی دیگ��ر نیز طی این 
قراردادها مقرر ش��د تع��داد قابل توجهی ون 
نیز نوس��ازی ش��ود. در همین راستا امروز که 
آیین تحویل 500 دستگاه اتوبوس از شرکت 
ایران خودرو دیزل برگزار ش��ده است قرارداد 
2500 دس��تگاه اتوبوس به اضافه 5000 ون 
نیز برای تولید با این شرکت بسته شده است؛ 
البته با ش��رکت های دیگر نی��ز قراردادهایی 
برای تزریق اتوبوس ها و ون های تازه نفس به 
ناوگان حمل و نقل عمومی بسته شده است.
وزیر کش��ور ادامه داد: در خالل این قراردادها 
موض��وع تولید اتوبوس های برقی نیز مد نظر 
قرار گرفته و قراردادهایی برای تولید این نوع 
از اتوبوس ها نیز بس��ته شده تا بتوانیم ناوگان 

اتوبوس های برقی را نیز توسعه دهیم.

دستگیری 4۸ دالل ارزی در پایتخت
رئیس پلی��س امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
از دستگیری 48 اخاللگر بازار ارز در اجرای 
ط��رح دس��تگیری دالالن و برهم زنندگان 
نظ��م این بازار خب��ر داد.س��رهنگ هدایت 
بهرامی با اش��اره به اهمیت نوس��ان قیمت 
ارز و تاثیر آن بر س��اختار کلی اقتصاد، گفت: 
از آنجا که دش��منان و معان��دان همواره به 
دنبال ضربه زدن به جمهوری اسالمی بوده 
و در این مس��یر نیز از اف��راد فرصت طلب، 
سودجو و طماع نیز استفاده می کنند، اجرای 
ط��رح دس��تگیری دالالن و برهم زنندگان 
نظم بازار ارز در دس��تورکار قرار گرفت.وی 
اف��زود: ایجاد نارضایت��ی در بین آحاد جامعه 
یک��ی از مهم ترین حربه های دش��من علیه 
ایران اس��المی است و در جریان ناآرامی ها 
و اغتشاش��ات اخیر نیز تا حدی زمینه برای 
دشمنان فراهم شد تا جایی که با انتشاراخبار 
کذب و پالس های منفی و با ایجاد معامالت 
فردای��ی و کاغذی س��عی در تهیی��ج بازار و 
اخالل در بازار ارز را داشتند.بهرامی اظهارکرد: 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ توانست 
با اش��راف اطالعاتی، اقدامات عملیاتی خود 
در راس��تای بی اثر کردن توطئه های دشمن 
را به سرانجام برساند به گونه ای که با اجرای 
ط��رح مبارزه با اخاللگران و تامین کنندگان 
اهداف تروریس��م اقتص��ادی از دوازدهم تا 
بیست و سوم آبان ماه، 48 نفر از اخاللگران 
ارزی توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی، 
دستگیر  شدند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ با اش��اره به تش��کیل 32 فقره 
پرون��ده در این خصوص، گف��ت: با اقدامات 
عملیاتی ای��ن پلیس، بیش از یک میلیون و 
600 هزار انواع ارز ب��ه ارزش  235 میلیارد 
ریال کش��ف ش��د که در تعاق��ب این طرح، 
ش��اهد توقف سیر صعودی قیمت ارز و سیر 

نزولی آن در  روزهای اخیر هستیم.

نقص فنی تریلی در جاده  فیروزکوه 3 
کشته برجای گذاشت

تصادف زنجیره ای در جاده فیروزکوه منجر به 
مرگ سه تن شد.مرتضی مرادی پور، معاون 
عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر در این باره گفت: در ساعت 21:25 شب 
گذشته، یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای 
میان ش��ش دستگاه وسیله نقلیه به سازمان 
امدادونج��ات جمعیت ه��الل احمر اطالع 
داده شد که درپی آن عوامل امدادونجات از 
نزدیک ترین پای��گاه به محل حادثه واقع در 
محور سوادکوه تهران به سمت شمال، قبل 
از تونل ورس��ک اعزام شدند.معاون عملیات 
س��ازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه سه نفر 
جان خود را از دست دادند، گفت: چهار نفر نیز 
دچار مصدومیت شدند که از سوی امدادگران 
به مراکز درمانی منتقل شدند.سرهنگ احمد 
ش��یرانی، رئیس مرکز اطالع��ات و کنترل 
ترافیک پلی��س راهور فراجا نیز در گفت وگو 
با ایسنا، با اش��اره به وقوع این حادثه گفت:  
حادثه درپی برخورد یک دستگاه تریلی هوو، 
دو دستگاه کامیون ولوو، یک دستگاه تریلی 
دانگ فنگ و دو دس��تگاه وانت نیس��ان رخ 
داد. بررسی کارشناس��ان پلیس راهنمایی و 
رانندگی نش��ان می دهد ک��ه نقص فنی در 
سیستم ترمز تریلی دانگ فنگ سبب وقوع 

این حادثه شده است. 

چمران: عکس منتشره درباره توده گاز 
متان تهران  برای کشور دیگر است

 رئیس شورای ش��هر تهران از درست نبودن 
عکس ناس��ا در مورد انتشار توده گاز متان در 
جنوب تهران خبر داد.مهدی چمران در واکنش 
به تذکر اعضای ش��ورای شهر تهران در مورد 
وضعیت آلودگی هوای پایتخت گفت: معتقدم 
که شهرداری در تالش برای حل آلودگی هوا 
است و دولت نیز همراهی خوبی در این زمینه 
دارد؛ اما سیس��تم کند اداری س��بب شده که 
اثرات این اقدامات مشخص نشود.چمران ادامه 
داد: س��اخت هر کیلومتر مترو 1200 میلیارد 
تومان هزینه نیاز دارد و ممکن است شهرداری 
نتوان��د آن را تامی��ن کند؛ اما ب��ا همین مبلغ 
می شود سیستم حمل و نقل مکمل اتوبوس 
را راه اندازی ک��رد؛ البته با این حال اولویت ما 
مترو است.رییس شورای شهر تهران با اشاره 
به انتشار تصویری از توده گاز متان در جنوب 
تهران توس��ط ناسا، گفت: عکس منتشر شده 
از جنوب تهران درس��ت نیس��ت و گویا برای 
یک کش��ور دیگر اس��ت و در م��ورد توجه به 
آلودگی هوا در برنامه توسعه نیز ما پیگیر این 
موضوع هستیم و امیدواریم شهرداری اقدامات 
موثرتری در این زمین��ه به جای رنگ کردن 
جدول وسط خیابان انجام دهد. چرا که اشاره 
کردم که جدول وسط خیابان را سفید و سیاه 
می کنند که این فق��ط در پادگان های نظامی 
انجام می شود و در کشورهای دیگر بلوک های 
س��یمانی را رنگ هم نمی کند. هر چند که در 
کاهش تصادفات در حدودی موثر اس��ت اما 
االن ضرورتی ندارد و بهتر اس��ت این پول را 

صرف خرید حتی یک اتوبوس کنند.

اخبار

گروهاجتماعی:شهردار تهران با اشاره به کمبود 
یک میلیونی مس��کن در تهران گفت: استان 
تهران مهاجرپذیری باالی��ی دارد.به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، علیرضا زاکانی ش��هردار 
ته��ران در آیین امض��ای 5 تفاهم نامه برای 

س��اخت 150 هزار واحد مس��کونی در شهر 
تهران اظهار کرد: امروز که در خدمت ش��ما 
هستیم یک سال و دو ماه و 13 روز است که 
شهردار تهران هستم و از ابتدا توجه به این بود 
که ناظر به همه مسائل شهر مسئولیم، چه در 
کارهایی که مس��تقیما به ما برمی گردد و چه 
کارهایی که مربوط به سایر دستگاه ها است 
و ما سعی کردیم در کنارشان کمک کنیم تا 
کارها به طور مناس��بی پیش برود.وی با بیان 

اینکه مردم ما شایسته خدمت هستند، افزود: در 
این آشوب گری های اخیر، می بینید که همه 
شیاطین جمع شدند اما مردم با وجود اینکه در 
سختی هستند، با آنها  همراهی نکردند. ما نیز 
کارگزار این انقالب و نوکر این مردم هستیم.

زاکانی ادامه داد: مردم در مضیقه و فشار هستند 
و یکی از این فشارها به دلیل کمبود مسکن 
اس��ت و این به دلیل آن است که در گذشته 
نگاهی در تهران حاکم بوده که عالقه داشته 

تهران را گران کند؛ 31 هزار پروانه در سال 91 
به حدود 5 هزار پروانه در س��ال 1400 رسید 
که حاصل این نگاه نادرست دومینوی وضعیت 
مسکن است که بالی جان مردم شده است.

شهردار تهران با اشاره به کمبود یک میلیون 
واحد مسکن برای ساکنین شهر تهران اضافه  
کرد: معموال جمعیت پذیری استان تهران با 
شهر اش��تباه گرفته می ش��ود، استان تهران 
مهاجرپذی��ری باالی��ی دارد اما مهاجرپذیری 

ش��هر تهران سال گذشته 34 هزار نفر بوده و 
بس��یار پایین است.زاکانی با بیان اینکه دیروز 
در کمیس��یون ماده پنج مصوب شد که یک 
کارگروه در نوس��ازی تش��کیل ش��ود تا کل 
مدارس دولتی تهران که عمده آنها فرس��وده 
هستند را ارزیابی کنیم و با همراهی آموزش و 
پرورش سنجش نیازهای سرانه آموزشی انجام 
و بر اساس این نیازها در نقاط مختلف، مجتمع 

های آموزشی ساخته شود.

کمبود یک میلیون مسکن در پایتخت
شهردار تهران خبر داد؛

آیا »وام فرزندآوری« به »مادِر بچه« تعلق می گیرد؟
درحالی بر اس��اس قانون »جوانی جمعیت«، 
به منظور حمایت از فرزندآوری و نیز تربیت 
فرزند صالح، وام فرزندآوری برای »متولدین 
س��ال 1400 به بعد« پرداخت می شود که در 
دستورالعمل ابالغی ابهاماتی درباره پرداخت 
وام ب��ه مادران وجود دارد.به گزارش ایس��نا، 
طبق بن��د »ث« م��اده 102 قان��ون برنامه 
ششم توس��عه، دولت موظف است بر اساس 
سیاس��ت های کلی جمعی��ت و خانواده و نیز 
»سند جمعیت« مصوب شورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی، اقدامات الزم برای پش��تیبانی و 
حمایت از فرزندآوری و »تربیت فرزند صالح« 
را از طری��ق س��ازوکارهای قانونی و اعطای 
تسهیالت و امکانات فراهم کند.از همین رو 
قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، 
بانک مرکزی را مکلف به پرداخت »تسهیالت 

قرض ¬الحسنه تولد فرزند« کرده است.این 
وام ب��رای »متولدین س��ال 1400 به بعد«، 
از طری��ق کلیه بانکها و مؤسس��ات اعتباری 
پرداخت می شود.در سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه فرزند،  که به منظور اعالم شرایط و 
ثبت نام دریافت وام فرزندآوری طراحی شده، 
ذیل ش��رط عمومی پرداخت وام فرزندآوری 
درج شده است »پرداخت تسهیالت براساس 
قان��ون به پدر اطفالی ک��ه تاریخ تولد آنان از 
01/01/1400 ب��ه بع��د و در داخ��ل ای��ران 
متول��د ش��ده اند، تعل��ق می گی��رد« و تنها 
»متقاضیان« واجد ش��رایط می توانند نسبت 
به ثبت درخواس��ت خود در س��امانه مربوطه 
اقدام  کنند.از سوی دیگر اما در فرم ثبت نام 
دریافت این وام، گزینه ای مبنی بر »والدین از 
هم جدا شده و حضانت فرزند با مادر است« 

نیز ب��رای عالمت زدن متقاض��ی وام وجود 
دارد که با انتخ��اب آن، گزینه های جدیدی 
ب��رای ثبت مش��خصات مادر باز می ش��ود.

به نظر می رس��د علیرغم اینکه طبق معمول 
و عرف حضانت فرزن��د و مخارج پرورش او 
با پدر اس��ت و طبیعت��ا وام فرزندآوری نیز به 
صورت پیش فرض به پدران تعلق می گیرد، 
اما الزم است مالحظاتی در نظر گرفته شود 
از جمله زنان بدسرپرس��ت و دارای همس��ر 
معتاد که در س��امانه مذکور درباره این موارد 
حرفی به میان نیامده است و مشخص نیست 
ای��ن زنان چگونه می توانند وام فرزندآوری را 
دریافت کنند؟.کاظم فروتن دبیر س��تاد ملی 
جمعیت در پاسخ به ابهام مذکور به خبرنگار 
ایس��نا گفت: در طالق یا فوت اگر حضانت 
با مادر باش��د که به م��ادر می دهند. ولی اگر 

شوهر به دلیل دیگری نباشد به طور موردی 
میش��ود پیگیری کرد.به گزارش ایسنا، مبلغ 
وام فرزندآوری طی س��ال جاری برای فرزند 
اول 20 میلی��ون تومان با دوره باز پرداخت 3 
س��ال )36 ماه(، فرزند دوم 40 میلیون تومان 
با دوره باز پرداخت چهار سال )48 ماه(، فرزند 
س��وم 60 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 
5 س��ال )60 ماه(، فرزن��د چهارم 80 میلیون 
تومان با دوره باز پرداخت 6 سال )72 ماه( و 
برای فرزند پنجم به بعد 100 میلیون تومان 
با دوره باز پرداخت 7 س��ال )84 ماه( اس��ت.
این تسهیالت با کارمزد حداکثر 4 درصد به 
صورت ساالنه، بدون الزام به سپرده گذاری 
و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط 
پرداخت می ش��ود و متقاضیان واجد شرایط 
ب��رای متولدی��ن م��ورخ 01/01/1400 ب��ه 

بعد، حداکثر تا دو س��ال پ��س از تولد فرزند 
می توانن��د نس��بت به ثبت درخواس��ت خود 
https://ve.cbi.ir/VC/ س��امانه  در 
کنند. اق��دام   ConditionsVC.aspx
ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان 
مراجعه به بانک الزامی است و برای هر فرزند 
متولد شده تنها یکبار تسهیالت فرزند به پدر 
تعلق می گیرد.همچنین براساس تبصره ذیل 
بند )ت( تبصره )4( ماده )1( قانون، تسهیالت 
تول��د فرزند به افرادی تعلق می گیرد که نرخ 
باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، 
باالی 5/2 نباشد. طبق اعالم بانک مرکزی از 
زمان ابالغ شیوه نامه مربوطه )31 فروردین( 
تاکن��ون 500 هزار فقره تس��هیالت قرض 
الحس��نه فرزند به مبلغ 20.1 ه��زار میلیارد 

تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

مجازات در جرایم رسانه ای با جرم و مجرم تناسب داشته باشد
رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات:

گ�روهاجتماع�ی:رئیس قوه قضاییه گف��ت: مجازات در 
حوزه جرایم رس��انه ای با جرم و مجرم تناس��ب داشته 
باش��د و ارفاقات قانونی لحاظ ش��ده در این راستا القای 
تبعی��ض در س��طح جامع��ه نکند.ب��ه گ��زارش »عصر 
ایرانیان« از مرکز رس��انه قوه قضاییه، حجت االس��الم 
والمس��لمین غالمحسین محس��نی اژه ای در نشست با 
اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن برش��مردن 
ش��اخصه های »جهاد تبیین«، مقوله تبیین و روشنگری 
در ام��ور فرهنگ��ی و اجتماعی را از جمل��ه اولویت های 
بسیار حائزاهمیت دانست و افزود: با تبیین و روشنگری 
و بی��ان ابعاد و زوایای حقیقی و واقع��ی امور می توانیم 
راه تحریف ها، کج فهمی ها، غرض ورزی ها و تحلیل های 
ناصواب را مس��دود کنیم.رئیس دستگاه قضا با اشاره به 
اهمی��ت کاربرد مقوله آسیب شناس��ی در قبال حوادث و 
اتفاقات اجتماعی برای پیش��گیری از وقوع مجدد آنها، 
تصریح کرد: ح��وادث ناگوار اگر چه در دل خود واجد و 
موجد خسارت و آسیب هستند اما می توان از این تهدید، 
خلق فرصت کرد و با اتخاذ آسیب شناسی های تخصصی، 
ضمن پیشگیری از وقوع مجدد حوادث ناگوار، ضعف ها 
و خلل ها را رفع کرد.   محسنی اژه ای با اشاره به ساختار 
و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات، فلس��فه عضویت 
نمایندگان قوا و دستگاه های مؤثر فرهنگی در این هیئت 
را چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این 
مقوله ها در ابعاد مختلف دانس��ت. رئیس قوه قضاییه با 
اش��اره به تحوالت و تطوراتی که عرصه رسانه در ابعاد 
نرم افزاری و س��خت افزاری در س��ال های اخیر تجربه 
کرده اس��ت، گفت: با عنای��ت به جمیع تحوالت عرصه 
رسانه از جمله ظهور پدیده هایی مانند انسان – رسانه و 
س��ایر دگرگونی ها در این عرصه، حتماً ممکن است نیاز 
به اصالح و ایجاد قانون در حوزه مطبوعات و رسانه در 

کشور با در نظرگرفتن نظر نخبگان رسانه و کارشناسان 
وجود داشته باشد.رئیس دستگاه قضا »اقتصاد رسانه« را 
مورد توجه قرار داد و افزود: باید سازوکارها و روال هایی 
تعبیه و تهیه شود که رسانه ها بتوانند بدون وابستگی به 
جناح و جریان به اس��تقالل مالی و اقتصادی برس��ند و 
دارای درآمد روشن و ش��فاف باشند.رئیس قوه قضاییه 
به تبیین و تشریح برخی مقوله ها و گزاره ها پرداخت که 
بعضًا در سطح جامعه نسبت به آنها دوگانگی و مغایرت 
وجود دارد؛ »ش��فافیت«، »انتقادپذیری« ، »گفت وگو« 
، »تناس��ب مجازات با جرم و مجرم« ، »نحوه انتش��ار 
گزارش های اولیه فساد و مواجهه با پخش کننده گزارش 
یا افش��اگر« و »مصادیق تهدید امنیت روانی مردم« از 

جمله مقوله ها و گزاره هایی بود که ریاست دستگاه قضا 
بر ضرورت تبیین آنها در س��طح جامعه در وهله نخست 
و سپس گفتمان سازی و فرهنگ سازی این موارد تاکید 
کرد.رئی��س عدلیه اظهار داش��ت: هم��گان بر ضرورت 
انتق��اد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد 
چیس��ت؟ انتقاد سازنده کدام اس��ت؟ طبق قانون، انتقاد 
سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهیز 
از توهین، تحقیر و تخریب اس��ت؛ آیا امروزه الفاظی که 
با عنوان و ذیل مقوله »انتقاد« مطرح می ش��ود، همگی 
واجد منطق و اس��تدالل و اجتن��اب از توهین و تخریب 
اس��ت؟ چه دس��تگاه هایی در این زمینه وظیفه فرهنگ 
س��ازی دارند؟رئیس دس��تگاه قضا افزود: امروز همگان 

از ضرورت انجام گفت وگو و مفاهمه س��خن می گویند؛ 
تاکید ما نیز بر انج��ام گفت وگو با منتقدان و معترضان 
اس��ت؛ اما مبانی ای��ن گفت وگو چیس��ت؟ محدوده آن 
کدام اس��ت؟ س��ازوکارهای گفت وگوی ت��وأم با ادب و 
نزاکت و حفظ ارزش ها چگونه باید تعیین ش��ود؟ کدام 
نه��اد باید مبانی انجام گفت وگو و مفاهمه را در س��طح 
جامعه ترویج و تبیین کند؟محس��نی اژه ای به تش��ریح 
مقوله »تناسب مجازات با جرم و مجرم« بویژه در حوزه 
جرائم مطبوعاتی و رس��انه ای پرداخت و گفت: اعضای 
هیئت نظارت ب��ر مطبوعات در مقام کارشناس��ان این 
حوزه چه پیش��نهاداتی دارید تا به گونه ای تمهید ش��ود 
ک��ه مجازات در حوزه جرایم رس��انه ای با جرم و مجرم 
تناسب داشته باشد و ارفاقات قانونی لحاظ شده در این 
راستا القای تبعیض در س��طح جامعه نکند.وی با اشاره 
به حکم انتصاب خود به س��مت ریاس��ت قوه قضاییه از 
س��وی رهبر معظم انقالب و تاکی��د معظم له بر اهتمام 
جدی به مأموریت های اساس��ی دستگاه قضا در قانون 
اساس��ی از جمله تأمین آزادی های مش��روع، گفت: ما 
بر تأمین آزادی های مش��روع آح��اد جامعه تاکید داریم؛ 
بر همین اس��اس ضرورت دارد روش ه��ای تحقق این 
آزادی ها در س��طح جامعه تعیین و تبیین شود و در قبال 
آنها گفتمان سازی صورت گیرد.   پیش از سخنان رئیس 
قوه قضائیه، اس��ماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به ارائه گزارش��ی از عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات 
طی دوره اخیر پرداخت.همچنین در این جلسه عالوه بر 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر 
هیئت نظارت بر مطبوعات، نمایندگان مدیران رسانه ها، 
مجلس، قوه قضاییه، ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی، 
شورای عالی حوزه علمیه قم و دانشگاهیان نیز به بیان 

مطالب و نقطه نظرات خود پرداختند.

سرنوشت افزایش 35 درصدی فوق العاده ویژه کارکنان و معلمان به کجا رسید؟
سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش 
و پرورش اعالم کرد: دول��ت افزایش 35 درصدی فوق 
العاده ویژه کلیه کارکنان دس��تگاه های اجرایی و معلمان 
را تصوی��ب کرد اما مجل��س آن را نپذیرفت.به گزارش 
معاونت برنامه ریزی و توس��عه منابع آموزش و پرورش، 
صادق س��تاری فرد روز سه شنبه در  مورد موضوع حذف 
فوق العاده ش��غل معلمان که در برخی رس��انه ها مطرح 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: در سال های گذش��ته اجرای 
افزایش فوق الع��اده ویژه برای کارکنان دس��تگاه ها از 
حدود 20 تا 50 درصد انجام شد؛ بنابراین دولت سیزدهم 
با رویکرد عدالت محوری و با هدف استقرار نظام عادالنه 
پرداخت کارکنان در الیحه ترمیم حقوق پیشنهاد کرد که 

این رقم به می��زان 35 درصد برای همه کارکنان دولت 
که آموزش و پرورش نیز بخشی از آن است، ایجاد شود.
وی افزود: در مجلس، حکم پیشنهادی دولت حذف شد 
و افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها تحت 
عنوان حق جهش علمی جایگزین شد.سخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش درباره اینکه حاال چه باید کرد و راهکار 
حل این مساله چیست، بیان کرد: برای حل این موضوع 
2 راهکار وج��ود دارد؛ باتوجه به اجازه قانونی در این باره 
یا دولت مجددا موضوع افزایش 35 درصدی فوق العاده 
ویژه کارکنان همه دس��تگاه های اجرای��ی و معلمان را 
تصوی��ب کند یا اینکه مجلس ح��ذف این موضوع مهم 
را جب��ران کن��د و در قانون بودجه س��ال 1402 آن را را 

تصویب کند.در مصوبه دولت آمده بود: افزایش فوق العاده 
ویژه موضوع بند )10( ماده )68( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری صرفاً در مورد دس��تگاه های مش��مول قانون 
مذکور که به موجب مصوب��ات قبلی کمتر از میزان 35 
درص��د بوده، حداکثر تا 35 درصد مجموع حقوق ثابت و 
فوق العاده های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در 
ماده )74( قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید 
ش��ورای حقوق و دستمزد و در س��قف اعتبارات ابالغی 
با تأیید س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور قابل اجرا است.
اما در مصوبه مجلس که جایگزین آن ش��د، آمده است: 
عالوه ب��ر افزایش مندرج در این بن��د، حداکثر 15 به 
عنوان »فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد« به 

حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیر بالینی 
دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش��ی و پژوهشی وابسته به 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و س��ایر دس��تگاه های 

اجرایی، اضافه می شود.

رئی��س اداره مراقبت از مرکز مدیری��ت بیماری های 
واگی��ردار وزارت بهداش��ت تأکیدک��رد: مصرف آنتی 
بیوتیک در زمان ابتال ب��ه بیماری آنفوالنزا اثر بخش 
نیست و حتی ممکن است خطراتی هم داشته باشد.به 
گزارش »عصر ایرانی��ان«، ابراهیم قادری رئیس اداره 

مراقبت از مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور درخصوص 
خطر مص��رف خودس��رانه آنتی بیوتی��ک در بیماری 
آنفوالن��زا با مجله علم��ی »روزنه« رادی��و گفت وگو 
مصاحبه کرد.قادری گفت: وج��ود برخی داروها مانند 
مسکن و تب بر در هر خانه ای الزم و بدون نسخه هم 
قابل تهیه و قابل استفاده است اما وجود برخی داروها 
از جمل��ه آنتی بیوتیک ه��ا در خانه طبیعی و ضروری 
نیست.وی افزود: آنتی بیوتیک های تزریقی مانند پنی 
س��یلین و آنتی بیوتیک های خوراکی مانند آموکسی 
سیلین و آزیترومایسین و سفکسیم از داروهایی هستند 
که روی میکروب ه��ا اثر دارند نه روی ویروس و هر 
کدام از ای��ن آنتی بیوتیک ها ب��رای درمان یک نوع 

میکروب و دسته میکروبی کاربرد دارند و اینطور نیست 
که برای همه انواع میکروب ها بتوان فقط از یک نوع 
آنتی بیوتیک استفاده کرد.رئیس اداره مراقبت از مرکز 
مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت با تأکید 
بر اینکه افراد به هیچ وجه نباید خوددرمانی کنند افزود: 
نوع آنتی بیوتیک برای بیمار فقط باید توس��ط پزشک 
تجویز شود.این مقام مس��ئول اظهارکرد: آنفوالنزایی 
که اخیراً ش��یوع پیدا کرده یک نوع بیماری ویروس��ی 
اس��ت و بنابراین آنتی بیوتیکی که برای بیماری های 
میکروبی اس��تفاده می ش��ود تأثیری بر آن ندارد مگر 
در موارد خ��اص و زمانی که عفون��ت باکتریال روی 
آنفوالنزا س��وار باش��د.وی از کاهش ش��یوع آنفوالنزا 
در این هفته س��خن گفت و در عین حال متذکرش��د: 

اگرچ��ه آنفوالنزا در این هفته به طور نس��بی کاهش 
پیدا کرد اما همچنان باید از ماس��ک اس��تفاده کرده و 
مراقبت های بهداش��تی را انجام دهیم.قادری با تأکید 
ب��ر اینکه در ابتدای بیماری آنفوالنزا نیازی به مصرف 
آنتی بیوتیک نیس��ت گفت: مص��رف آنتی بیوتیک در 
زمان ابتال به بیماری آنفوالنزا اثر بخش نیست و حتی 
ممکن است خطراتی هم داشته باشد.این مقام مسئول 
یادآورش��د: داروی اختصاصی ضدویروس آنفوالنزا به 
اندازه 300 هزار نفر در دانشگاه های علوم پزشکی به 
صورت ذخیره وجود دارد که به صورت رایگان و فقط 
ب��رای گروه های پرخطر مانند ک��ودکان، زنان باردار، 
افراد مسن و افراد دارای بیماری های زمینه ای مزمن 

تجویز می شود.

مصرف آنتی بیوتیک تأثیری بر درمان آنفوالنزا ندارد
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اقتصاد خرد

3.5 میلیون خودرو فرسوده در کشور 
وجود دارد

اس��قاط  مراک��ز  انجم��ن صنف��ی  رئی��س 
گفت:بناب��ر آمار ح��دود 10 میلی��ون موتور 
س��یکلت،5/3میلیون خودرو 250 هزارخودرو 
دیزلی فرسوده در کشور وجود دارد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، مش��هدی شریف رئیس 
انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: 10 درصد 
از می��زان ف��روش خودرو ه��ای تولید داخل 
به مال��کان خودرو های فرس��وده تخصیص 
می یابد، اما قرار اس��ت در مجلس این طرح 
تصویب شود که این عدد از 10 به 20 درصد 
برس��د.به گفته وی، علی رغم استمرار تولید 
خودرو،  اما اس��قاط خودرو درگی��ر و دار نامه 
نگاری هاست.به گفته رئیس انجمن صنفی 
مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، 
افرادی که دارای خودروی فرس��وده هستند، 
مش��مول این طرح خواهند بود. لذا می توانند 
از این پس در طرح ف��روش خودرو، ثبت نام 
کنند و به ش��رط برنده ش��دن کد ثبت نامی 
این افراد، از س��تاد مدیری��ت حمل و نقل و 
سوخت اس��تعالم خواهد ش��د.وی گفت: در 
گذشته مراکز اسقاط، به تولیدکنندگان گواهی 
اس��قاط می فروختند که تولی��د کننده اعم از 
خودروساز و موتورسیکلت ساز بعد از گرفتن 
ای��ن گواهی، خ��ودرو یا موتورس��یکلت های 
تولیدی را می توانس��ت ش��ماره گذاری کند. 
براین اساس به ازای تولید یک موتورسیکلت 
باید یک گواهی اسقاط ارائه می شد.مشهدی 
گفت: تولید کنندگان ب��ه دنبال این موضوع 
هستند تا از اسقاط 100 درصدی عبور کرده 
و با استفاده از قانون ساماندهی خودرو الباقی 
تولیدات داخلی را ش��ماره گ��ذاری کنند.  به 
گفته رئی��س انجمن صنفی مراکز اس��قاط، 
حدود 10 میلیون موتور س��یکلت،5/3میلیون 
خ��ودرو 250 هزارخودرو دیزلی فرس��وده در 
کش��ور وجود دارد که از این تعداد چیزی بالغ 

بر 3/1خودرو در تهران و حومه تردد دارند.

کاهش قیمت برنج ادامه دارد
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: 
امس��ال روند عرضه و تقاضا در بازار برنج در 
ش��رایط متعادلی قرار دارد و در این ش��رایط 
امیدوار هس��تیم قیم��ت انواع برن��ج تعدیل 
ش��ده و با نرخ منطقی در بازار عرضه ش��ود.
به گزارش تسنیم، کریم اخوان اکبری اظهار 
داشت: اگرچه پیش از این قیمت ها در تبعیت 
از شرایط کالن اقتصاد کشور، روند صعودی 
داشته اند، اما امسال بازار برنج از ثبات نسبی 
برخوردار است و کمبودی در تأمین نیاز بازار 
وج��ود ندارد.وی افزود: قیمت ها در حد قابل 
قبول بازار متعادل شده است و مستندات مرکز 
آمار نیز مبین و مؤید این شرایط است.رئیس 
انجم��ن واردکنندگان برنج ای��ران ادامه داد: 
باتوجه به اینکه ح��دود 40 درصد برنج مورد 
نیاز کش��ور از محل واردات تأمین می ش��ود، 
همراهی دول��ت با واردکنن��دگان و پذیرش 
درخواس��ت انجمن مبنی بر لغ��و ممنوعیت 
فصلی واردات، موجب ش��د تا امسال واردات 
در ش��رایط بهتری انجام ش��ود. وی تصریح 
کرد: در سال های گذشته باتوجه به تحوالت 
جهان��ی بازار م��واد غذایی متأث��ر از اتفاقات 
مختلف از جمله جنگ دو کش��ور روس��یه و 
اوکراین که هر دو از بزرگترین صادرکنندگان 
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی هستند و 
همچنین ش��یوع کرونا که به افزایش ذخایر 
اس��تراتژیک مواد غذایی کش��ورهای بزرگ 

مانند چین منتهی شد.

تخلیه و بارگیری ۲.6 میلیون تن کاال 
در بندر شهید بهشتی

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
از تخلیه و بارگیری دو میلیون و 600 هزار تن 
کاال در بندر ش��هید بهش��تی و آماده ش��دن 
زیرساخت های جذب کانتینر یخچالی در بندر 
چابهار خبر داد.به گزارش مهر، قاسم عسکری 
نسب اقدامات انجام شده طی هشت ماهه اخیر 
در بنادر این اس��تان را تش��ریح کرد و گفت: از 
ابتدای سال 1401 تا 21 آبان ماه، در بندر شهید 
بهشتی استان سیستان و بلوچستان بالغ بر دو 
میلیون و 600 هزار تن تخلیه و بارگیری انجام 
ش��ده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل رش��د شش درصدی را نشان می دهد.وی 
افزود: در این راس��تا یک میلی��ون و 600 هزار 
تن تخلیه و بارگیری غیر نفتی و مابقی در حوزه 
نفتی انجام ش��ده است.عسکری نسب با بیان 
اینکه در حوزه کانتینر نیز گام های خوبی برداشته 
شده است، عنوان کرد: سیاست سازمان بنادر و 
دریانوردی بر این است بندر شهید بهشتی را به 
تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر تجهیز کند 

که بخشی از آن آماده بهره برداری است.

اخبار

صادرکنندگان فوالد باید از بورس 
کاال گواهی صادراتی دریافت کنند

مدیرکل دفتر صنای��ع معدنی وزارت صمت 
از مصوب��ه جدی��د کمیت��ه مدیری��ت بازار 
ای��ن وزارتخانه ب��رای ال��زام صادرکنندگان 
محص��والت ف��والدی به دریاف��ت گواهی 
صادراتی از ب��ورس کاال خبر داد.به گزارش 
مهر، س��یف اهلل امیری اظهار ک��رد: فعاالن 
صادرات��ی و اف��راد حقیق��ی و حقوق��ی که 
قصد صدور کااله��ا، محصوالت و تولیدات 
فوالدی خود را به بازارهای هدف صادراتی 
دارن��د، بای��د گواه��ی صادراتی اخ��ذ کنند. 
اخذ گواه��ی صادراتی بر اس��اس ابالغیه و 
مصوبه کمیته مدیریت ب��ازار وزارت صمت 
صادرمی ش��ود.مدیرکل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صم��ت افزود: تم��ام صادرکنندگان 
محصوالت ف��والدی باید به مدت دو هفته 
یعن��ی از 21 آبان ماه تا 5 آذر برای صادرات 
انواع محصوالت خود از بورس کاال گواهی 
صادراتی اخذ کنند.وی با بیان اینکه هدف از 
اجرای این طرح ص��دور کاالهای کیفی به 
کشورهای مقصد اس��ت، گفت: اخذ گواهی 
صادراتی از صادرات محصوالتی که از کف 
بازار جمع می شد و کیفیت پایینی داشت، به 
دیگر کش��ورها جلوگیری می کند و در واقع، 
س��وپاپ اطمینان کیفی ب��رای محصوالت 
فوالدی ایران اس��ت.امیری ب��ا بیان اینکه 
محص��والت صادراتی ابتدا ب��ه بورس کاال 
عرضه خواهد ش��د، اعالم کرد: بر اس��اس 
کف عرضه محصوالت ف��والدی به بورس 
کاال، هر تولیدکننده ای که کاال یا محصول 
خود را ب��ه بورس کاال عرضه کرده باش��د، 
می توان��د محص��ول خود را به کش��ورهای 
ه��دف صادراتی صادر کند.به گفته وی، این 
ط��رح به طور موقت در دو هفته )از 21 آبان 
م��اه ت��ا 5 آذر ماه( به اج��را در خواهد آمد و 
پس از آن داش��تن گواه��ی صادراتی برای 
صادرکنندگان الزامی خواهد بود که می تواند 
نگرانی کلیک های صادراتی فوالد و صادرات 
کاالهای بی کیفیت مانند میلگرد را تا حدود 

زیادی برطرف کند.

بازار آهن دچار رکود تورمی شد
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان آه��ن، گفت: 
متأسفانه با وجود شرایط رکودی؛ بازار شاهد 
نوس��انات قیمتی نیز در بخش انواع مقاطع 
آهن و میلگرد بوده است.به گزارش تسنیم، 
با تشدید رکود س��اخت و ساز وضعیت بازار 
فروش آهن نیز متاثر از این موضوع ش��اهد 
رونق معامالت نیست و همین امر مشکالتی 
را برای فروشندگان به وجود آورده است چرا 
که آنها ملزم به پرداخت هزینه هایی از جمله 
مالیات و بیمه هستند اما از آن طرف فروش 
مناس��بی ندارند تا بتوانند جبران هزینه های 
خود را داشته باش��ند. نکته جالب اینجاست 
برخ��ی از فع��االن ب��ازار می گوین��د رکود 
معامالت باعث شده تا فروشندگان به فروش 
اقس��اطی گرایش پیدا کنند ت��ا به دنبال آن 
بتوانند بخش��ی از هزینه های خود را جبران 
نمایند.رس��تگار رئیس اتحادیه فروشندگان 
آهن نیز به شرایط رکود تورمی در بازار آهن 
اشاره می کند و به خبرنگار تسنیم، می گوید: 
متأسفانه با وجود شرایط رکودی؛ بازار شاهد 
نوس��انات قیمتی نیز در بخش انواع مقاطع 
آهن و میلگرد بوده است.وی افزود: نگرانی 
از وضعیت ب��ازار، تغییرات نرخ ارز، به همراه 
تعامالت بین المللی برای برجام عاملی شده 
تا فروشندگان با رکود معامالت روبرو شوند.
رس��تگار تصریح کرد: در حال حاضر قیمت 
انواع آهن نس��بت به هفته گذشته افزایشی 
بوده اس��ت اما این موضوع مقطعی است و 
ممکن اس��ت طی روزهای آینده بازار ثبات 
قیمت��ی را تجربه کند ولی مهم اینجاس��ت 
ب��ازار درگیر رکود و تورم عجیبی قرار گرفته 

است.

قیمت مرغ زنده به کمتر از نرخ 
مصوب رسید

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: 
با توجه به مازاد تولید و جوجه ریزی، قیمت 
م��رغ درب مرغداری به کمتر از نرخ مصوب 
رسیده اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
حبیب اس��داله نژاد گفت: با توج��ه به مازاد 
تولید   مرغ کمتر از نرخ مصوب در واحدهای 
مرغداری عرضه می ش��ود که این امر زیان 
تولیدکنندگان را به هم��راه دارد.وی قیمت 
هرکیل��و مرغ زنده را 39 ت��ا 42 هزار تومان 
اعالم کرد وگفت: براین اساس هر کیلو مرغ 
گرم حداکثر با نرخ مصوب باید عرضه شود 
و ف��روش با نرخ باالتر اتحادیه مربوطه باید 
 پاسخگو باشد.اسداله نژاد می گوید: با توجه 
به میزان جوجه ریزی از پش��تیبانی امور دام 
در خواس��ت کردیم که نس��بت به امر خرید 
وجمع آوری مرغ مازاد از سطح بازار و توقف 
عرضه م��رغ منجمد اق��دام کند.مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: مرغداران 
قیم��ت مصوب را رعایت م��ی کنند، اما اگر 
م��رغ با نرخ مصوب بدس��ت مصرف کننده 

نمی رسد اشکال از واحدهای فروش است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به 
جای حمایت از کشاورزان با تصمیمات نابجا 
و بخشنامه ها اقدام به نابودی کشاورزان و 
سربازان تولید کرده است.به گزارش ایسنا، 
ذبیح اهلل اعظم��ی اظهار کرد: وزارت جهاد 
کش��اورزی به جای حمایت از کش��اورزان 
با تصمیمات نابجا و بخش��نامه ها اقدام به 

نابودی کش��اورزان و س��ربازان تولید کرده 
اس��ت.وی افزود: معاون توس��عه بازرگانی 
وزارتخانه اقدام به صدور بخشنامه ای برای 
ممانعت از صدور پیاز اقدام به افزایش تعرفه 
به میزان 120 درصد، سیب زمینی 70 درصد 
و گوجه فرنگ��ی غیر گلخانه ای 100 درصد 
کرده اس��ت؛ این برای دومین مرتبه است 
که وزارت جهاد کش��اورزی مرتکب چنین 
اش��تباهی می ش��ود؛ این اق��دام بر خالف 

مصوب��ه مجلس یعنی بند )ش( تبصره )8( 
بودجه 1401 اس��ت؛  طبق قانون باید از 6 
ماه قبل این موضوع به اطالع کشاورزان و 
تولیدکنندگان می رسید.این نماینده مجلس 
ب��ا تاکید بر اینک��ه آقای وزی��ر و معاونان 
او ابت��دا بای��د قوانی��ن را خوانده و س��پس 
بخشنامه صادر کنند، گفت: اینکه مجلس 
قان��ون تمرک��ز را از وزارت صمت به جهاد 
کش��اورزی منتقل کرد، ب��رای حل همین 

مشکالت بود؛ این موضوع برای این بود که 
تصمیمات غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای 
کشاورزان گرفته نشود، اما خود وزارت جهاد 
کشاورزی بدتر کمر کشاورز را می شکند و 
باید پاس��خ دهد این چه تصمیماتی اس��ت 
که برای بخش کشاورزی گرفته می شود. 
اعظمی کمبود کودهای پتاس و فسفات و 
همچنین قیمت نجوم��ی آن در بازار آزاد و 
عدم استمهال وام های کشاورزی را خالف 

مصوبه مجلس و درخواس��ت نظام عنوان 
کرد و گفت: رئیس کمیس��یون کشاورزی 
مجلس تاکنون بیش از 42 مورد نامه برای 
حل مشکالت کشاورزی به رئیس جمهور 

داده است.

نابودی بخش کشاورزی با بخشنامه های وزارت جهاد کشاورزی 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛

مزایای تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا
رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران گفت: با اجرایی 
ش��دن تجارت آزاد بین ایران و کش��ورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخش بزرگی 
از موانع توسعه تجارت برطرف خواهد شد.به 
گزارش مهر، غالمحسین شافعی در همایش 
تج��اری ایران و روس��یه اظهار ک��رد: ما بر 
این باوریم که کش��ورهای منطقه با تکیه بر 
تاری��خ و فرهنگ مش��ترک، می توانند آینده 
مش��ترک خود را بیافرینن��د. رویکرد اصولی 

ایران، مش��ارکت سازنده با همسایگان، برای 
تحقق نظم پایدار مبتنی بر حمایت از توسعه 
کشورهای منطقه و ایجاد پیوندهای متقابل 
اقتصادی است. بخش خصوصی در راستای 
ایجاد محیط آرام و بی تنش برای کس��ب و 
کار، بر اس��تفاده از ظرفیت های دیپلماس��ی 
در جهت توس��عه روابط اقتص��ادی و تجاری 
کشورها تاکید می نماید.رئیس اتاق بازرگانی 
ایران افزود: در س��ال های گذشته روابط بین 

دو کشور ایران و روسیه همواره دوستانه بوده 
و دو کش��ور شرکای اس��تراتژیک در منطقه 
محسوب می ش��وند. مردم دو کشور از روابط 
دیرینه بر مبنای مشترکات بسیار برخوردارند. 
در ح��ال حاضر نیز ایران مناس��بات خوبی با 
کشورهای منطقه داش��ته و اقدامات مهمی 
جهت توسعه این مناسبات انجام داده و روسیه 
در این می��ان از جایگاه مهمی در سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی ای��ران برخوردار 

است.وی ادامه داد: وجود منابع و توانایی های 
دو کشور در زمینه های مختلف همچون نفت 
و گاز، کش��تیرانی در دریای خ��زر و به طور 
کلی حمل و نقل در طول کریدور ش��مال و 
جنوب، فناوری اطالعات و امنیت الکترونیک، 
پتروشیمی، کش��اورزی و مواد غذایی، فلزات 
و مواد ش��یمیایی، خش��کبار، فرش، مبلمان، 
مصالح س��اختمانی و نس��اجی، داروس��ازی، 
خدمات فنی و مهندس��ی و همچنین تمایل 

دو کشور به همکاری های استانی راه را برای 
گس��ترش هرچه بیش��تر مبادالت دو جانبه 
هموارتر کرده است.ش��افعی افزود: بر اساس 
آمار، حج��م کلی تجارت دو کش��ور ایران و 
روسیه در سال 2021 حدود چهار میلیارد دالر 
بود که شامل سه میلیون دالر واردات ایران از 
روسیه و 972 میلیون دالر صادرات به روسیه 
است. این میزان به نسبت سال گذشته با رشد 

چشمگیری مواجه بوده است.

ضعف و قوت تفکیک وزارت راه و شهرسازی
داستان ادغام و تفکیک ها ادامه دارد؛

در حال��ی رئیس جمهور موافقت ضمنی خود را با تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده و به زودی نامه ای در 
این خصوص ارائه خواهد کرد که در مجلس دو دس��تگی 
نمایندگان مسیر آسان این اقدام را دچار چالش کرده است.

به گزارش بازار، با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت 
سیزدهم به نظر می رسد نمایندگان موافق تفکیک وزارت 
راه و شهرس��ازی در مجلس شورای اسالمی نیز به جمع 
مخالفان انتزاع این وزارتخانه پیوس��ته اند.مخالفان انتزاع 
بر این باور هس��تند که تجربه نشان داده تفکیک و ادغام 
وزارتخانه ها کمک زیادی به کاستن از ناکار آمدی دستگاه 
اداری کشور و یا کوچک شدن دولت نکرده است.آنان می 
گویند: کوچک کردن و چابکی دولت با کاستن از وظایف، 
ماموریت ها، دخالت ها و تصدی های آن محقق می شود 
نه از طری��ق کم کردن از عدد وزارتخان��ه ها. یک دولت 
حداقل��ی با 30 وزارتخانه م��ی تواند خیلی کوچک تر، کم 
هزین��ه تر، چابک تر و کاراتر از ی��ک دولت مداخله گر با 
18 وزارتخانه باش��د.در راس موافقان تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی در میان نمایندگان مجلس باید از محمد رضا 
رضایی کوچی رئیس کمیس��یون عمران نام برد.وی می 
گوید: ب��رای آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی 
مشمول ماده 75 نشود، در جلسه ای با حضور رئیسی رئیس 
جمهور، در این خصوص صحبت شد و ایشان قبول کردند 
که وزارتخانه راه و شهرس��ازی باید تفکیک ش��ود. سایر 
نمایندگان هم نسبت به تفکیک این وزارتخانه نظر مثبت 
داش��تند.این نظر مثبت نمایندگان مجلس هم ظاهرا این 
روزها رنگ عوض کرده و حتی موافقان سرس��خت انتزاع 
هم به صف مخالفان تفکیک پیوسته اند و برای این اقدام 
و این مخالفت خود هم نظرات خاص خود را دارند.محمد 
رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران رئیس جمهور 
با تاکید بر اینکه قرار شد رئیس جمهور نامه موافقت تفکیک 
این وزارتخانه را به مجلس ارجاع بدهد گفت: محتوای نامه 

آقای رئیسی موافقت رسمی دولت با تفکیک وزارتخانه راه 
و شهرس��ازی است، زیرا اگر مجلس بخواهد این تفکیک 
را در قال��ب طرح بیاورد بحث های مالی مطرح می ش��ود 
و ام��کان دارد به ماده 75 بخورد و ش��ورای نگهبان آن را 
رد کند برای همین دولت قبول دارد و نامه آقای رئیس��ی 
برهمین اساس اس��ت.رضایی کوچی در رابطه با ضرورت 
تفکیک این وزارتخانه تاکید دارد: وزارت راه و شهرس��ازی 
الزم است که تفکیک شود، زیرا با این روندی که در پیش 
گرفتیم هم به حوزه حمل و نقل آسیب وارد می شود و هم 
حوزه مسکن، وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارتخانه سنگینی 
است. به همین دلیل ما نمایندگان مجلس اصرار داریم که 
وزارتخانه تفکیک ش��ود و اصرار داریم که رئیس جمهور 
این نامه را بزند. آقای رییس جمهور خودش��ان گفتند که 
قبول دارند این تفکیک انجام بشود، منتهی نامه هنوز نیامده 

است.این اصرار رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی 
صورت می گیرد که برخی نمایندگان مجلس اصراری به 
تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی نداشته و حتی این روزها 

مخالف انتزاع هستند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید: 
اگر چه در روزهای نخست دولت سیزدهم تفکیک وزارت 
راه و شهرس��ازی می توانس��ت مفید و موثر باشد اما االن 
زمان انتزاع نیس��ت.وی در تایید ای��ن اظهارات می گوید: 
همگی به خوبی می دانیم که وزارت راه و شهرسازی یک 
شبه ادغام شده اس��ت و در حال حاضر هم وقت مناسبی 
برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست.یوسفی با اشاره 
ب��ه اینکه بنده موافق تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی در 
آغاز به کار دولت سیزدهم بودم ادامه داد: ادله بنده آن بود 
که ادغام وزارت راه و شهرس��ازی بر این اساس بوده است 

که یک اختالف نظری در آن مقطع بین دولت و مجلس 
وقت به وجود آمد و یک شبه این وزارتخانه ادغام شد و به 
صورت کارشناسی و برنامه ریزی شده این اتفاق نیفتاد.عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: 
صرفا دو وزارتخانه راه و شهرس��ازی در کنار هم قرار داده 
ش��دند. در ابتدای دولت س��یزدهم، هم دولت و هم برخی 
از همکاران ما در مجلس شورای اسالمی موافق تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی بودند و ما گفتیم که از همان ابتدا، 
دو وزیر برای این وزارتخانه ها معرفی شود یعنی یک وزیر 
برای راه و یک وزیر برای بخش مسکن معرفی شود اما با 
آن مخالفت کردند.یوسفی تاکید کرد: در حال حاضر زمان 
تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی نیست. روز اول به دولت 
گفتیم که وزارت راه و شهرسازی را تفکیک کنید، اما این 
کار را انجام نداد و االن با اس��تفاده و با به کارگیری برخی 
از مدیران ضعیف یکدفعه می خواهند صورت مسئله را پاک 
کنند و بگویند که این وزارتخانه را تفکیک کنیم. ما در حال 
حاضر بحران مسکن و بحران حمل و نقل داریم و در حال 
از دس��ت دادن کریدورهای بین المللی هستیم. پس زمان 
خوبی برای تفکیک نیست.این اظهارات نمایندگان مجلس 
از کمیسیون عمران نشان می دهد که اگر چنانچه رئیس 
جمهور نامه ای مبنی بر موافقت خود با تفکیک وزارت راه 
و شهرسازی به مجلس ارسال کند، تفکیک این وزارتخانه 
دچار چالش خواهد ش��د و چندان نمی توان با قاطعیت از 
انتزاع این وزارتخانه خوشبین بود.هر چند اکثر کارشناسان 
و انبوه سازان مسکن موافق انتزاع وزارت راه و شهرسازی 
هستند و اعالم می کنند که با این اقدام، مسکن روزهای 
بهتری خواهد داشت اما کارشناسان حمل و نقل نیز معتقد 
هستند تفکیک وزارت راه و شهرسازی به معنی این است 
ک��ه دولت می خواهد تمام انرژی خود را بعد از تفکیک به 
بخش مسکن که جزو دغدغه ها و وعده های او بوده است 

بگذارد و احتماال بخش حمل و نقل مغفول خواهد ماند.

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی گفت: در 
ش��رایط تحریم امکان واردات قطعه برای ما وجود دارد 
و ما قطعات را از کشورهای ثالث وارد می کنیم. اگر این 
قطعات وارد نش��ود امکان تولید را از دست خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، اکبر پازوکی در پاسخ به این پرسش که 
برخی از شنیده ها حاکی از این مهم است که ژاپن به بازار 
لوازم خانگی ایران بازگشته است آیا این خبر را تایید می 
کنی��د؟ گفت: خیر این خبر صحت ندارد؛ تولیدکنندگان 
ایرانی از ش��رکت های ژاپنی قطعه وارد و بعد از مونتاژ 
به نام تولید ایرانی و ب��ا اعطای خدمات پس از فروش  
آن کااله��ا را در بازار عرضه می کنند.وی با بیان اینکه 
تولیدکنندگان داخلی 60 تا 70 درصد نیاز قطعات مورد 
نیاز  را وارد می کنند، گفت: کشورهایی اروپایی در شرایط 

تحریم در ایران س��رمایه گذاری کردند؛ به عنوان مثال 
2 ش��رکت اروپایی پکیچ های تولید شده  یک شرکت 
را خری��داری و به اروپا صادر می کنند همچنین بخاری 
ش��رکت دیگر به اروپا و کانادا صادر می شود.این فعال 
صنفی ادامه داد: واردات لوازم خانگی از 1 فروردین 97 
ممنوع شد اما برند سامسونگ با نام برند سام  اقدام به 
تولی��د می کند همچنین  برند ال ج��ی به  جی پالس 
تغییر نام داده اس��ت و با ضمانت گلدیران به مشتریان 
خدم��ات پس از فروش ارائه می دهد. بقیه اقالم موجود 
در ب��ازار بدون ضمانت نامه رس��می همگی قاچاق اند از 
جمله برندهای سونی، پاناسونیگ، ال جی ....پازوکی با 
بیان اینکه در شرایط تحریم امکان واردات قطعه وجود 
دارد، گفت: قطعات از کشورهای ثالث وارد می شود و اگر 

این قطعات وارد نشود امکان تولید را از دست می دهیم. 
ایران به عضویت پیمان منطقه ای شانگ های پیوسته 
است و این کشورها که تحریم نیستند و عضویت ایران 
در این پیمان منطقه ای امکان دسترس��ی ما به س��ایر 
بازارها را فراهم می کند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی موتور یخچال، 
لباس شویی و پمپ تخلیه آب را وارد می کنند، گفت: این 
شیوه تولید در تمام دنیا رایج است.این فعال صنفی با اشاره 
به رکود حاکم بر بازار، گفت: بازاریان همه نشسته اند؛ چرا 
که درآمد مردم کفاف تامین نیازهای اولیه و ضروری آنها 
را می دهد و اگر به بازارهای اصلی فروش لوازم خانگی 
مراجعه کنید رکود بر این بازار را مش��اهده خواهید کرد، 
فروش ها محدود به تهیه جهیزیه ش��ده است. از این رو 

امیدواریم که س��ازمان امور مالیاتی در سال جاری این 
موض��وع را لحاظ کند.وی افزود: لوازم خانگی بین 200 
تا 250 درصد گران ش��ده است آیا معافیت های مالیاتی 
نیز به همان میزان تغییر کرده است؟ امروز سازمان امور 
مالیاتی معیار مالیات ستانی را تراکنش های مالیاتی عنوان 
کرده است و در شیوه مالیات ستانی هزینه ها فروشندگان 
در نظر گرفته نمی شود. اصناف همواره مالیات بر درآمد 
را پرداخ��ت کرده اند و پرداخ��ت این مالیات را حق خود 
می داند اما در این افزایش نرخ ها کمر همه فروشندگان 
شکس��ته ش��ده اس��ت و ما انتظار داریم که دولت از ما 
حمایت کند دولت در مالیات، اخذ عوارض شهرداری به 
اصناف کمک نکرد، این در حالیست که اصناف همواره 

در شرایط دشوار همراه دولت ها بودند.

افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد؛

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم
وزیر صمت اعالم کرد؛

وزیر صمت با بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار 
آزاد به س��مت 36 هزار تومان کاذب بوده و 
چیزی جز عملیات روانی نیس��ت، گفت: در 
نظر داریم تا به قش��ر وسیعی از مردم کارت 
اعتب��اری برای خرید بدهیم.به گزارش مهر، 
سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی 
با منتخبی از اصناف و اتحادیه های سراس��ر 
کش��ور، اظهار کرد: رصد ثبت سفارش ها و 
تخصی��ص ارز نش��ان می دهد ک��ه به هیچ 
عنوان در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد و 
به ویژه واردکنندگان می توانند شهادت دهند 
در مقایس��ه با 6 ماه قبل یا حتی یک س��ال 
قبل وضعیت تخصیص ارز بسیار بهتر شده 
اس��ت. با این وجود حرکت نرخ ارز بازار آزاد 
به سمت 36 هزار تومان کاذب بوده و چیزی 

جز عملیات روانی نیست.وزیر صمت با اشاره 
به اینکه همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان 
به راحتی می توانن��د از بازار نیمایی ارز مورد 
نیازشان را تأمین کنند، افزود: بر این اساس 
افزای��ش قیمت ها به هیچ عنوان قابل قبول 
نیس��ت و باید تمرکز کنیم که این جو روانی 
ک��ه بازار ارز را متالطم می کند اثر خود را به 
صورت گرانفروشی نشان ندهد. البته اصناف 
و تولیدکنندگان با وج��ود همه تحریکات و 
عملیات رسانه ای دش��من، تاکنون عملکرد 
بسیار خوبی داش��ته و تحت تأثیر القائات و 

جنگ روانی قرار نگرفته اند.
اعط�ایکارتاعتب�اریب�رایخری�دبه ���

قشروسیعیازمردم
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه ق��درت خرید 

مردم پایین است، گفت: قدرت خرید تابعی 
از درآمدهای ش��غلی و غیر ش��غلی، یارانه، 
تس��هیالت و کارت ه��ای اعتباری اس��ت؛ 
در زمینه تس��هیالت و کارت های اعتباری 
پ��روژه ای را در مراحل آغازی��ن کار داریم 
که بر اس��اس آن در نظر داریم تا به قش��ر 
وس��یعی از مردم کارت اعتباری برای خرید 
بدهیم که جزئیات آن اطالع رسانی خواهد 

شد.
پیشبینیپذیریاقتصادازسهماهقبل ���

وی در ادام��ه به وضعیت تولید اش��اره کرد 
و گفت: اصالح برخی زیرس��اخت ها س��بب 
شد تا اتفاقات خوبی را در حوزه تولید شاهد 
باش��یم؛ از جمله همه سهمیه ها در فلزات و 
فوالد برداش��ته شد و مش��کل مواد اولیه را 

در حوزه ف��والد به طور کل��ی حل کردیم.
وزی��ر صم��ت اضافه کرد: در همین راس��تا 
باید اش��اره کنم که امروز بررس��ی شاخص 
تولید حاکی از روند بس��یار خوبی اس��ت و 
در اکثر محص��والت افزایش تولید به ثبت 
رسیده است؛ بر همین اساس در بهار امسال 
صنعت رشد 5.1 درصدی تولید را ثبت کرد، 
در حالی که رشد اقتصادی کشور کمی بیش 
از سه درصد بوده است.فاطمی امین افزود: 
ش��اخص دیگر تولید مربوط به شرکت های 
بورسی می شود که بیش از 50 درصد تولید 
کشور را در اختیار دارند که در مهرماه امسال 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال 7.7 درصد 
رش��د داشته است. رشد تولید این شرکت ها 
در خردادم��اه 2.5 درصد، تیرماه 5.8 درصد، 

مردادم��اه 6.4 درص��د و ش��هریورماه 6.5 
درصد بوده اس��ت.وی ادامه داد: ش��اخص 
س��رمایه گذاری نیز در بهار امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 5.8 درصد رشد 
داشته اس��ت، همچنین در 6 ماهه نخست 
امسال رش��د 13 درصدی صادرات به ثبت 
رسید و بر این اساس روندها مطلوب است.
وزیر صم��ت همچنین از پی��ش بینی پذیر 
ک��ردن تولید خبر داد و گفت: تاکنون حدود 
2 هزار ش��اخص و 300 داش��بورد مدیریتی 
تعریف شده و با پیش بینی یک اتاق پایش، 
تا پایان س��ال قادر به رص��د همه متغیرها 
و ش��اخص ها خواهی��م بود ک��ه این مهم 
پیش بینی پذیری در تولید و اقتصاد کشور از 

سه ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.
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بانک و بيمه

56 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
حمایتی بانک توسعه تعاون 

عض��و هیات مدی��ره بانک توس��عه تعاون از 
پرداخ��ت 56 ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت 
حمایت��ی بانک به گروه های ه��دف خبر داد 
محمدجعفر ایرانی عض��و هیات مدیره بانک 
توس��عه تعاون در جلسه کمیته تطبیق بانک 
اظهار داش��ت: این بانک 210 ه��زار میلیارد 
ریال تسهیالت در سال 1401 پرداخت نموده 
و رشد 60 درصدی در این بخش رقم خورده 
است. وی افزود: تکالیف بانک توسعه تعاون در 
حوزه پرداخت تسهیالت حمایتی قرض الحسنه 
ازدواج جوانان، فرزندآوری، مش��اغل خانگی، 
معرفی شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی 
و بنیاد شهید از 56 هزار میلیارد ریال در سال 
جاری فراتر رفته است و بانک 43 هزار میلیارد 
ریال نیز در پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 
18 قانون بودجه تکلیف بر عهده دارد و بانک 
به زودی بخشی از عاملیت طرح ملی مسکن 
را نیز پذیرا خواهد ش��د. عض��و هیات مدیره 
بانک توس��عه تعاون گفت: در بانکداری انواع 
فرآیندها برای تجهیز منابع، تخصیص منابع، 
پرداخت تسهیالت، صدور ضمانت نامه، صدور 
اعتبار اسنادی، عملیات ارزی و سایر عملیات 
بانک��ی تعری��ف گردی��ده اس��ت. وی افزود: 
بس��یاری از فرآیندها و سازوکارها مترتب آثار 
حقوقی هستند که حقوق مشتریان و ذینفعان 
به نحو مناسبی باید رعایت گردد. ایرانی افزود: 
»تطبیق« نقش س��ازنده و راهب��ردی برای 
نظارت فرآیندهای بانکی بر عهده دارد و نقش 
ارکان تطبیق بان��ک را نظارت بر فرآیندهای 
بانکی حائز اهمیت اس��ت. عضو هیات مدیره 
تأکید کرد: کمیته تطبیق بانک توسعه تعاون 
متش��کل از نخبگان حقوقی و صاحب نظران 
برجس��ته کشور در زمینه حقوق و فرآیندهای 
بانکی دارای این ظرفیت اس��ت که با اعمال 
نظ��ارت عالیه ب��ر فرآینده��ا و مکانیزم های 
بانکی، ش��رایط بهت��ری را ب��رای بانکداری 

توسعه ای ایجاد نماید.

تخفیف بیشتر و حداکثری برای بیمه 
موتورسیکلت ها

به گ��زارش روابط عمومی صن��دوق تأمین 
خس��ارت های بدنی ، مدیرعامل صندوق بر 
توجه جدی به مالحظات اجتماعی در تعیین 
حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه به ویژه موتورس��یکلت تاکید 
و خواستار تخفیف بیش��تر و حداکثری برای 
صدور بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت 
ها ش��د. مهدی قمصریان با اشاره به تکالیف 
مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث از 
جمله ماده 18 این قانون گفت: وسایل نقلیه 
پرکاربرد و رایج در اقش��ار متوس��ط و ضعیف 
مانند موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان 
قیم��ت از جمله عوامل مهم تعیین کننده ای 
هستند که باید در تعیین حق بیمه این قانون 
و همچنین نحوه تخفیف ، افزایش یا تخفیف 
آن از سوی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه 
و هیات وزیران مورد توجه قرار گیرند. وی با 
اشاره به س��ایر عوامل از جمله نوع کاربری، 
سال ساخت و وضعیت ایمنی وسایل نقلیه در 
تعیین حق بیمه گفت: بر اساس قانون باید تا 
پایان برنامه ششم توسعه امکان صدور بیمه 
نامه بر اساس ویژگی های راننده فراهم می 

شد که این امر همچنان محقق نشده است.

گذر سرمایه بیمه اتکایی ایران معین از 
مرز 1۲هزار میلیارد ریال

پس از ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از 
سوی مدیرعامل و اظهار نظر حسابرس شرکت 
در ای��ن خص��وص، با موافق��ت صددرصدی 
س��هامداران حاضر در مجم��ع عمومی فوق 
العاده بیمه اتکایی ایران معین، سرمایه شرکت 
از8،090 میلیارد ریال به 12،500 میلیارد ریال 
افزایش یافت. در این جلسه که با حضور کلیه 
سهامداران، اعضای هیأت مدیره، نمایندگان 
بیمه مرکزی ج.ا.ایران و حس��ابرس و بازرس 
قانونی شرکت )سازمان حسابرسی( در محل 
دفتر ارتباطی تهران به ریاست حمید دیانت پی 
رئیس هیأت مدیره، تشکیل شد، افزایش 54 
درصدی س��رمایه در دستور کار قرار گرفته و 
به تایید سهامداران رسید. در ادامه مجمع فوق، 
مدیر عامل ش��رکت بیمه اتکایی ایران معین 
ضمن قدردانی از حمایت سهامدار عمده مبنی 
بر اصالح ساختار مالی شرکت، افزایش سرمایه 
صورت گرفته را از جهات مختلفی حائز اهمیت 

دانست.

اخبار

بهزاد ش��یری مدیرعامل بانک با انتش��ار 
پیامی از مساعی و همراهی موثر مجموعه 

مدی��ران، کارکنان، مس��ئولین باجه های 
بانکی روستایی، ذی نفعان و بازنشستگان 
پست بانک ایران در کسب عنوان برترین 
بان��ک دولتی و دس��تگاه اجرای��ی برتر از 
س��وی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
هفدهمین جشنواره شهید رجایی تقدیر و 

تشکر کرد.

در متن این پیام آمده است:
سپاس خداوندی را که به ما توفیق خدمت 
داده تا با اهتمام عالی و همدلی برای اقتدار 
و بالندگی کشور سهیم باشیم و امید داریم 
با فرصت های ایجاد ش��ده و عزم استوار 
گام ه��ای موثرتری برای افزایش خدمات 
مال��ی و بانکی و جل��ب رضایت عمومی 

فراهم و زمینه اعتالء و موجبات توسعه و 
ارتقا خدمات رسانی مطلوب تر برای مردم 

عزیز کشور را فراهم سازیم.
الزم می دانم ضمن تبریک از مس��اعی و 
همراهی موثر مجموعه مدیران، کارکنان، 
مس��ئولین باجه ه��ای بانکی روس��تایی، 
ذی نفعان و بازنشس��تگان عزیز در کسب 

عنوان »برترین بانک دولتی« و »دستگاه 
اجرای��ی برت��ر« از س��وی وزارت ام��ور 
اقتصادی و دارای��ی، مراتب تقدیر خود را 
اعالم داش��ته و از خداوند منان برای همه 
ش��ما عزیزان آرزوی بهروزی و اس��تمرار 
خدمتگزاری به مردم فهیم کش��ور را آرزو 

دارم.

تقدیر مدیرعامل پست بانک ایران از مجموعه کارکنان 

به منظور شناخت چالش ها و ظرفیت های مجموعه انجام شد ؛

مدیرعامل بیمه میهن در نخستین روزهای فعالیت خود به منظور آشنایی 
بیش��تر با کارکنان و ش��ناخت چالش ها و ظرفیت های مجموعه، بازیابی 
مسائل  و ارائه  راه کارهای مناسب ، در نشست هایی با معاونت ها، مدیران و 
کارکنان این بخش ها که به تفکیک حوزه ها برگزار شد؛ حضور پیدا کرد 
و از نزدیک با ایش��ان به گفتگو پرداخت و در جریان فرایند کار، مس��ائل، 
ظرفی��ت ها و چالش های پی��ش روی آنها قرار گرفت. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بیمه میهن؛ در این نشس��ت ها ابتدا هر یک کارکنان به معرفی، 
ذکر س��ابقه و محل خدمت خود پرداختند و مس��ائل و چالش های موجود 
و ظرفی��ت های حوزه متبوع را بیان کردند و س��پس معاونان فنی؛ مالی، 
اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی و مدیران مجموعه در قالب پاورپوینت به 
ارائه گزارِش آمار و عملکرد حوزه متبوع، بیان چالشها و راههای برون رفت 
از آن پرداختند و مدیرعامل ضمن بر ش��مردن دیدگاههای خود در ارتباط 
با هر یک از موضوعات مطرح شده، نقطه نظرات راهگشای خود را در هر 
زمینه بیان داش��ت. سیدهادی شیخ االس��المی در این نشست های تعاملی 
عالوه بر آش��نایی کامل با افراد و س��اختار معاونت ها در الیه های سازمانی 
و فرآینده��ای عملیاتی و اجرایی و ظرفیت های موجود، پس از اس��تماع 
صحبت ها و مطالبات همکاران حاضر، ضمن تبیین و تشریح وضعیت موجود 
شرکت و سیاست ها و برنامه های دوره جدید مدیریتی، نقطه نظرات خود را 
به تفکیک هر حوزه بیان داش��ت. مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به اینکه 
مشکالت بیمه میهن محصول 13 سال گذشته است و نیازمند برنامه ریزی 

برای حل آنها هس��تیم، یکی از مس��ائل مهم این شرکت را طی این سال 
ها نبود فرایند و اش��کاالت زیرس��اختی عنوان کرد و بر اصالح فرایندها و 
ایجاد زیرساخت های الزم تأکید کرد و اینها را از اولویت های کاری شرکت 
برش��مرد. شیخ االسالمی از س��وی دیگر خودباوری و امید در کارکنان را 
نقطه آغاز تحول و از مؤلفه های مهم در پیشبرد امور شرکت عنوان کرد و 
گفت دس��تیابی به راه حل های مناسب جهت تحقق اهداف سازمانی و حل 

چالش های پیش روی آن با اهتمام و مشارکت آحاد کارکنان و ایده و خرد 
جمعی  در چارچوب ضوابط و مقررات دس��ت یافتنی است. شیخ االسالمی 
همچنین اصل انسجام و هم افزایی و رفتار سازمانی، نظم و انضباط کاری، 
لزوم اتحاد و تعامل و ارتباط دوس��تانه بی��ن کارکنان و حس با هم بودن، 
ارتباطات درون س��ازمانی و ارتباط تنگاتنگ با حوزه های مختلف کاری، 
پرهیز از نگاه بخش��ی و جزیره ای و اهتم��ام کلیه ارکان مجموعه میهن 
برای تحقق اهداف ش��رکت را از دیگر اولویت های مجموعه در ش��رایط 
فعلی برش��مرد و گفت دلس��وزی و صداقت کاری، ایجاد اعتماد متقابل و 
حس مالکیت معنوی میان سازمان و کارکنان و بالعکس و احترام به افراد؛ 
نق��ش مهمی در بروز خالقی��ت افراد و بالندگی س��ازمان دارد و امیدوارم 
همه با هم با همفکری و هم افزایی و همکاری و تالش مضاعف بتوانیم 
ب��ا موفقیت از این دوران عبور کنیم و بیمه میهن را به س��رمنزل مقصود 
برس��انیم. مدیرعامل بیمه میهن آسیب شناسی مجموعه با در نظر گرفتن 
کل اجزای آن، ایجاد زیرساخت های الزم در کلیه بخشها بویژه بخش آی 
تی، اصالح فرایندها، اصالح ترکیب پورتفوی، مدیریت ریسک و نرخ دهی 
فنی در مناقصات، تعیین حدود اختیارات س��تاد و شعب، کنترل و نظارت، 
مدیریت بازار، نگاه حمایتی از شبکه فروش، توسعه نیروی انسانی و حمایت 
های مادی و معنوی از کارکنان، مقوله آموزش در کلیه سطوح، طبقه بندی 
مشاغل و ارزشیابی کارکنان را از دیگر برنامه های خود اعالم کرد و گفت 

اجرای این برنامه ها به صورت گام بگام و هوشمند خواهد بود.

دیدار و نشست های صمیمی مدیرعامل بیمه میهن با مدیران و کارکنان ستادی

دیدار مدیران ارشد بانک دی با خانواده دو شهید دوران دفاع مقدس 
نایب رییس هیئت  مدیره و جمعی از مدیران 
بان��ک دی با خانواده های ش��هیدان »علی 
عتابی« و »جمش��ید نیکبخ��ت بندری« در 
شهر اهواز دیدار کردند و یاد و خاطره این دو 
شهید واال مقام دوران دفاع مقدس را گرامی 
داشتند به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
امیر عباس هاش��می نژاد نایب رئیس هیئت 
 مدی��ره، امیر بهمن رئوف رئی��س اداره حوزه 
مدیری��ت ، ناصر بیاتلو مش��اور مدیرعامل و 

مدیر امور حراس��ت، حامد زواره مشاور مدیر 
عامل و دبیر شورای سیاست گذاری فرهنگی 
بانک دی با همراهی حسن نورانی مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان 
با حضور در محل زندگی مادران دو ش��هید 
واالمقام »علی عتابی« و »جمشید نیکبخت 
بندری«، با ایشان دیدار و گفتگو کردند امیر 
عباس هاشمی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره 
بان��ک دی در دی��دار با مادر ش��هید »علی 

عتابی«، خدمت رس��انی به خان��واده معظم 
شهداء و جامعه بزرگ ایثارگری را از ماموریت 
های بانک دی برش��مرد  و گفت: ش��هدا با 
جانفشانی و ایثار خود در عهد و پیمانی که با 
خداوند بستند ثابت قدم ماندند و وظیفه امروز 
م��ا صیانت از خون پاک ش��هدا و ادامه راه و 
مسیر آن ها اس��ت وی همچنین در دیدار با 
مادر شهید »جمشید نیکبخت بندری« یادآور 
ش��د؛ خانواده معزز شهدا سرمایه های کشور 

و  انقالب هس��تند، اگر شجاعت بی نظیر و 
اس��تقامت شهدا نبود، دش��من غدار هرگز از 
خاک س��رزمین مقدس ایران عقب نش��ینی 
نمی کرد و طمع تعرض به این کشور از دیگر 
دش��منان برای همیشه س��لب نمی شد، لذا 
مردم ایران اس��المی باید همیشه قدرشناس 
ش��هدا و خان��واده معظم آنها باش��ند، نهال 
انقالب اس��المی به برکت خون شهیدان به 
درختی تنومند و با ریشه های عمیق تبدیل 

شده است.  در این دیدارها، مادران شهیدان 
عتابی و نیکبخت بندری نیز به بیان خاطراتی 
از فرزندان شهید خود و مجاهدت های آن ها 
در عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس 
پرداختند گفتنی است، شهید »علی عتابی« 
در س��ال 1367 در منطقه عملیاتی مهران و 
شهید »جمشید نیکبخت بندری« نیز در دهم 
اردیبهشت 1361 در منطقه عملیاتی فکه به 

درجه رفیع شهادت نائل آمدند

خبر

بسیاری از حرف های حق را باید از 
زبان زنان بگوییم و بشنویم

حجت االس��الم حری��زاوی با بی��ان اینکه 
نهضت پیش��رفت بان��وان مبتنی ب��ر نظام 
تربیت اس��المی است گفت: نقش بانوان در 
ح��وزه جهاد تبیین مورد بازخوانی قرار گیرد. 
حجت االسالم روح اهلل حریزاوی قائم مقام 
سازمان تبلیغات اسالمی در گفتگو با »عصر 
ایرانی��ان« در خص��وص نهضت پیش��رفت 
بانوان اظهار داشت: نهضت پیشرفت بانوان 
مبتن��ی بر نظام تربیت اس��المی اس��ت؛ در 
اس��الم خانواده و سپس خاندان نظام شبکه 
تربیتی را توس��عه می دهد و خیل��ی از امور 
را در طراحی نظام��ات اجتماعی می توان از 
طری��ق خان��واده و خاندان پیش ب��رد اما به 
جهت زیس��ت مدرن به گونه ای شده که آن 
توسعه مویرگی خانواده و خاندان در زندگی 
امروزی کمرنگ شده است. وی افزود: برای 
همین بازگرداندن خان��واده و خاندان به آن 
کارک��رد مفی��د و مؤثر خود ک��ه باعث رفع 
بسیاری از مشکالت می ش��ود بسیار دشوار 
بوده و نیازمند کار مجدانه و تالش مضاعف 
اس��ت. البته در مناطق عشایری و روستایی 
هویت خانواده و خاندان محفوظ باقی مانده 
و اعتبار گذش��ته خود را حفظ کرده اس��ت؛ 
بنابرای��ن کاره��ای مؤث��ری را می ت��وان از 
خان��واده و خاندان توقع داش��ت. قائم مقام 
س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی ادام��ه داد: بر 
اس��اس مطالب بیان ش��ده تصور می کنم با 
اقدامات صورت گرفت��ه در اداره کل بانوان 
س��ازمان تبلیغات اس��المی می توانیم شاهد 
ثمرات مؤثری در هویت بخش��ی به خانواده 
باش��یم به شرط اینکه یک وفاق ملی نیز در 
این زمینه صورت بپذیرد. نهضت پیش��رفت 
بانوان طرحی هوشمند است تا برخی از این 

سرمایه ها بازسازی شود. 

ممیزی ها ناشران را به سمت کتابسازی 
سوق می دهد

س��هراب هادی گف��ت: ممیزی ه��ا باعث 
می ش��ود تا ناش��ران به س��مت کتابسازی 
برون��د. بی اعتم��ادی به معن��ای کتاب و 
مسائل ممیزی در تغییر سلیقه مردم اثرگذار 
است. به گزارش »عصر ایرانیان«، سهراب 
ه��ادی، هنرمند طراح و فعال عرصه نش��ر 
درباره جشن ها و مناسبت های حوزه کتاب 
ازجمل��ه هفته کتاب گف��ت: کتاب از جنبه 
حقیق��ت وج��ودی باعث گس��ترش تبادل 
اندیش��ه، فک��ر و عل��م در جامعه اس��ت و 
پرداختن به کتاب امر مسلم از چرخه زندگی 
اجتماعی اس��ت. من این چهل و چند سال 
که در کار نشر، رسانه و مطبوعات بوده ام، 
می دیدم که ناشران مشکالت عدیده ای در 
نشر و تولید کتاب و ارتباط با صاحبان آثار 
دارند و همین مسائل دست و پای کار نشر 
را می بس��ت. تا حدودی می توانیم بگوییم 
در ی��ک حالت س��کون و بالتکلیفی و کم 
کاری هس��تیم، با اینکه انتظار می رفت از 
این زمین برداش��ت کنیم و در جهت رشد 
فک��ری جامعه قدم های��ی برداریم. هادی، 
برگزاری هفته کتاب یا جش��نواره س��االنه 
کتاب را اقدام مؤثری دانست و افزود: فکر 
می کنم عالوه بر برگزاری این مراسم، حل 
مس��ائل مربوط به نش��ر و چاپ و برطرف 
کردن مش��کالت مبنایی و ارتباط هایی که 
با دس��تگاه های ذی ربط برقرار است بهتر 
می توانستیم در زمینه رشد عالقه به کتاب 
و س��رانه مطالعه کار کنی��م. چراکه بعد از 
خل��ق اثر، ناش��ر باید اثری از نویس��نده را 
منتش��ر کند ولی ام��کان، ش��رایط و بازار 
خرید و توزیع کتاب را ن��دارد. این ها همه 
دردهای مزمن، کهنه و قدیمی هستند که 

باید برطرف شوند. 

نیاز به کاغذ با دستور مستقیم رئیس جمهور تا حد زیادی رفع شده استخبر
وزیر ارش��اد با اش��اره به انتش��ار 110 هزار کتاب در س��ال گذشته در کشور 
گفت: بحث حل مش��کالت کاغذ در دس��تور کار ما بوده و با دستور مستقیم 
رئیس جمهور نیازهای کاغذی ما تا حد زیادی برطرف ش��ده است.به گزارش 
»عصر ایرانیان«، آئین گرامیداش��ت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار امروز سه 
ش��نبه 24 آبان ماه با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور؛ محمدمهدی 
اس��ماعیلی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد، 
معاونان و مدیران نهاد، جمعی از مسئوالن و مدیران کشور و برگزیدگان هفته 
کتاب در تاالر وحدت برگزار شد.محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانه ها 
و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور در این مراس��م ضمن 
خیرمقدم به فعاالن فرهنگ��ی در بزرگترین اجتماع اهالی حوزه کتاب، گفت: 
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار را که به مناسبت گرامیداشت شخصیت عالمه 
محمدحسین طباطبایی، مفسر بزرگ شیعه نامگذاری شده، تبریک می گویم 
و امیدوارم این مناس��بت دلیلی برای ش��ناخت بیش از پیش این عالم بزرگوار 
باشد.وی افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از دغدغه های فرهنگی 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اس��ت. ایش��ان در مقام یک کتابخوان حرفه ای 
تأکیدات مکرری به مسئولین و متولیان فرهنگی نسبت به ترویج این معروف 
پسندیده در جامعه دارند و در بیانات اقشار مختلف مردم را به کتابخوانی توصیه 
کرده اند. گزارش ها و آمارهای رسمی منتشر شده از خانه کتاب و ادبیات ایران 
حاک��ی از آن اس��ت که به لحاظ اقتصادی و حج��م تولیدات بر خالف برخی 
القائات، مردم عزیز ما کتابخوان هستند. ما رتبه اول در منطقه و جهان اسالم 
و رتبه چهارم آس��یا به لحاظ شاخص های کتابخانه ای، افتتاح کتابخانه های 
مرکزی در برخی از مراکز اس��تان ها، توس��عه کتابخانه های سیار، گسترش و 
ارتقای خدمات برای اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه های خاص، بهسازی 
تجهیزات، گسترش خدمات فراکتابخانه ای هستیم و این امر نشان می دهد در 
مسیر درستی قرار داریم. با این حال قطعاً در کنار مسیر پیموده شده راه درازی 
در پیش داریم. باید تالش بیشتری داشته باشیم تا به وضعیت مطلوب برسیم 
و به تاس��ی از رهبر ادبی و کتابخوان مان کتابخوان و کتاب دوس��ت شویم و 
کتاب در متن زندگی مان قرار گیرد.هراتی گفت: توفیقات این مس��یر حاصل 
همت کتابداران پرتالش، دلس��وز و مسئولیت پذیر در خط مقدم فعالیت های 
فرهنگی و ترویجی کتابخانه ها، بوده است. بدون شک نقش و تأثیر همکاران 
عزیز ش��اغل در کتابخانه ها برای توسعه خدمات کتابخانه ای بسیار پررنگ، 
مؤثر و عمیق تر از گذش��ته احساس می شود و بدون در نظر گرفتن اهمیت و 
جایگاه این عزیزان نهاد کتابخانه ها به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. بر این 
اساس از همکارانی که در پیشبرد اهداف نهاد منشأ اثرات و فعالیت های ارزنده 

هستند، قدردانی می کنم.معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی، افزود: 
در این مراسم همکاران و همیاران ما در نهاد کتابخانه های عمومی کشور در 
11 سرفصل و 33 بخش تقدیر خواهند شد. این انتخاب در پی ساعت ها کار 
کارشناس��ی انجام ش��ده و دقت و عدالت در انتخاب ها مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. پس از تشکیل کارگروه های تخصصی در ادارات مختلف، پرونده ها از 
داده های مختلف در سامانه های نهاد اعم از سامانه مدیریت سامانه فرهنگی 
سامانه آموزش گردآوری شد. عملکرد کتابخانه ای و فرهنگی به همراه نقطه 
نظرات استان در حوزه های مختلف اعمال شد و در نهایت پرونده ها در کمیته 
انتخاب نفرات برتر که با حکم دبیرکل محترم منصوب ش��دند، مورد بررسی 
قرار گرفت.وی با اشاره به سطوح انتخاب و تقدیر در سال جاری، گفت: امسال 
برگزیدگان در سه سطح »خیرین حقیقی و حقوقی«، »انجمن های استان ها و 
شهرستان ها« و »اعضای کتابخانه ها« معرفی و تقدیر شدند. در سال جاری 5 
حوزه کتابخانه برتر در حوزه ارائه خدمات فراکتابخانه ای، کتابخانه برتر در حوزه 
ارائه خدمات به ناشنوایان، کتابخانه نهادی برتر از نظر اعضا، کتابخانه منتخب 
در برگزاری کارگاه های آموزشی و کتابدار برتر نسخ خطی برای نخستین بار 
مورد تقدیر قرار می گیرند. عالوه بر این، همچون دو س��ال گذشته برترین ها 
در حوزه ه��ای کتابخانه برتر از نظر کار گروهی، کتابخانه برتر از نظر خدمات 
تحویل کتاب، کتابدار برتر در حوزه ارائه خدمات مرجع مجازی، کتابخانه برتر 
در فضای مجازی، دبیر محفل ادبی و رابط فرهنگی نیز معرفی خواهند ش��د. 
سایر حوزه های تقدیر همانند روال سنوات، کتابداران و مسئوالن کتابخانه های 
نهادی و مش��ارکتی، کتابخوانان برتر، عضو، خدمتگزار، پیشکسوت، فهرست 
نویس و گروه های خاص، کتابدار برتر در ارائه خدمات به ناشنوایان و گروه های 

خاص و… خواهد بود.هراتی افزود: در ادارات کل اس��تانی نیز در پی بررسی 
گزینه های حائز شرایط کمیته های انتخاب استانی در سراسر کشور در مجموع 
600 نفر به عنوان برترین ها در 13 بخش تقدیر خواهند شد. از این تعداد قریب 
به 16 مورد انجمن ها و خیرین و قریب به 25 درصد نیز از اعضای کتابخوان 
هستند.دبیر هفته کتاب نهاد کتابخانه های عمومی کشور ضمن تقدیر از دست 
اندرکاران اجرای ویژه برنامه گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، گفت: 
از همراه��ی و حمای��ت دبیرکل محترم که خود صاحب تجربه و س��کان دار 
توس��عه کتابخانه های عمومی و ترویج کتابخوانی ب��وده و به حمداهلل امروز 
عهده دار مدیریت کالن نهاد هستند و نیز وزیر ارشاد که پشتوانه مؤثری برای 
پیشبرد اهداف نهاد به شمار می آیند، قدردانی می کنم.وی در خاتمه افزود: از 
خیرین، دس��تگاه های فرهنگی و آموزشی، استادان دانشگاه و همه گروه های 
ترویج کتابخوانی دعوت می کنم در موضوع همگانی کردن نهضت کتابخوانی 
و کمک به توس��عه زنجیره کتابخانه س��ازی در کشور یاریگر این نهاد باشند. 
مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور نیز در این مراسم 
گفت: امروزه کتابخانه های عموم در نظر اساتید علم اطالعات و دانش شناسی 
و مدی��ران آگاه، س��ازمانی چندمنظوره و دارای کارکردهای متنوع اس��ت که 
کتابخوانی )یعنی امانت گرفتن کتاب و اس��تفاده از س��الن های مطالعه( فقط 
یکی از این کارکردها به حساب می آید.وی در ادامه افزود: ایده و آرمان تبدیل 
کتابخان��ه به پایگاه اجتماعی، عالوه بر مجامع علمِی جهانی، در ایران هم در 
سطح آکادمیک و هم در سطح اجرایی مطرح است.رمضانی با اشاره به »سند 
چشم انداز نهاد در افق 1404« یادآور شد: »نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
در چش��م انداز ایران 1404 هجری شمس��ی، نهادی است فرهنگی با هویت 
اس��المی ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه، دارای کارکردهای آگاهی بخش��ی، 
اطالع رسانی، آموزشی و ارشادی، زمینه ساز ارتقای مطالعه مفید، دارای نیروی 
انسانی متعهد، متخصص و آموزش دیده با حفظ جایگاه اول کشور در منطقه و 
موفق در رساندن کشور در زمره پانزده کشور برتر جهان از جهت سرانه فضا، 
عضو، منابع و امانت کتابخانه ای.«وی گفت: نباید از این نکته غافل شد که در 
حال حاضر هم وضعیت خوبی را در منطقه به لحاظ سرانه کتابخانه ای داریم، 
در منطقه و جهان اسالم اول هستیم، در آسیا نیز جز چهار کشور برتر هستیم.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور با اش��اره به جایگاه کتابخانه های 
عمومی در سیاست گزاری های نوین افزود: کتابخانه های عمومی در کنار دیگر 
مؤسس��ات و نهادهای تمدنی از جمله مس��اجد که در تمدن سازی اسالمی - 
ایرانی مرکزیت و محوریت دارند، به عنوان مرکزی برای نقش آفرینی اجتماعی 

تعریف می شود.

وزیر ارشاد:
فرهنگی

آگهی رای هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر آرا صادره هيات تعيين تکليف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وسيله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نموده و گواهی اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکيت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست.  تاريخ نوبت اول: 1401/8/10 تاريخ نوبت دوم 1401/8/25 بخش 2:    1- ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی آبی به نام خانم فرشته جوانمردنژاد 
فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه 415 صادره سنندج کدملی 3731870614 تحت پالک 268 فرعی از يک فرعی از 2354 اصلی بخش 2 سنندج به مساحت 5529متر مربع که مقدار 1910 متر مربع آن در حريم رودخانه قشالق است که از نسق آقای عبدالعلی 
جوانمردنژاد به آدرس سنندج روستای ساتيله  2- ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی آبی به نام آقای عطاء اهلل جوانمردنژاد فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه 257 صادره سنندج کدملی 3731751690  تحت پالک 269 فرعی از يک فرعی از 2354 اصلی بخش 2 

سنندج به مساحت 12580 متر مربع که مقدار 2347/68  متر مربع آن در حريم رودخانه قشالق است که از نسق آقای عبدالعلی جوانمردنژاد به آدرس سنندج روستای ساتيله
م / الف 2162  رئيس ثبت منطقه 1 سنندج 



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

گزارش رسانه آلمانی درباره مرگ برجام؛ تحلیل یا واقعیت؟
کمتر از 24 پس از اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تداوم تالش ها برای از سرگیری اجرای 
برجام، یک رس��انه آلمانی با انتشار گزارش��ی جهت دار سخنان ادعایی نماینده آمریکا درباره مذاکرات وین را به 
گونه ای بازتاب داد تا اینگونه القا کند که گفت وگوهای رفع تحریم ها به دستور آمریکا پایان یافت. روز سه شنبه 
انتش��ار ادعای »مرگ برجام« بسرعت در شبکه های مجازی انعکاس یافت. در متن خبر به نقل از آنچه شبکه 
یک المان نامبرده، ادعا ش��د: »آمریکا برای همیش��ه مذاکرات با ایران را ترک  کرد. آمریکا مرگ برجام را اعالم 
کرد و مذاکرات به پایان رس��ید.« این ادعا گمانه زنی ها درباره تحولی تازه در روند مذاکرات وین را افزایش داد؛ 
گفت وگوهایی که از اسفند گذشته به دلیل ضعف در اراده ایاالت متحده برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت 
ترامپ درقبال ایران تطویل شده و از این منظر پذیرش پایان آن دور از انتظار به نظر نمی رسید. اما بررسی های 
صورت گرفته نش��ان داد که گزارش جهت دار رس��انه آلمانی توام با انعکاس ترجمه ای غلط که منشاء آن هنوز 

مشخص نیست، به شایعات دامن  زده بود.
ماجراچهبود؟ ���

رسانه آلمانی »تاگسچاو« روز سه شنبه در گزارشی با استناد به ادعای اخیر »رابرت مالی« فرستاده ویژه کاخ سفید 
در امور ایران مبنی براینکه تمرکز آمریکا از مذاکرات وین به بهانه مس��ائل حقوق بش��ری و حوادث اخیر ایران 
تغییر کرده است، مدعی شد که واشنگتن گفت وگوهای هسته ای با تهران را متوقف کرده است. در واقع پس از 
آنکه جوسپ بورل از تداوم تالش های خود به عنوان هماهنگ کننده برجام  برای دست یابی به توافق نهایی و از 
سرگیری اجرای برجام خبر داد، »تاگسچاو« نوشت: »در حال حاضر ایاالت متحده دیگر نمی خواهد برای احیای 
توافق هسته ای با ایران تالش کند« در گزارش منتشر شده به نقل از سخنان رابرت مالی آمده است: »عالوه بر 
اینکه مذاکرات از قبل متزلزل شده بود، دالیل سیاسی در این رابطه نقش دارد و ایاالت متحده دیگر نمی خواهد 
برای احیای توافق هسته ای با ایران تالش کند. هرچند در مذاکرات باز می ماند، اما دولت آمریکا اکنون بر سیاست 
تحریم و فشار تمرکز خواهد کرد.« این گزارش با اشاره به سخنان مالی درباره تدابیر جبرانی ایران در برجام، به 
نقل از دیپلمات ها نوشت که نامبرده )سه شنبه( با همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی خود در تماس خواهد بود. 
این درحالیست که سه کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا قصد دارند تا به بهانه مسائل پادمانی ادعایی، قطعنامه 
جدیدی را علیه ایران در نشس��ت ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از فردا در وین آغاز می شود، 
پیشنهاد کنند. ادعایی که نخستین بار از سوی نخست  وزیر وقت رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح و سپس 
توس��ط آژانس بین المللی انرژی اتمی و رس��انه ها دامن  زده شد. در واقع برنامه صلح آمیز هسته ای ایران از ابتدا 
با ابزارسازی بی دلیل آمریکا تحت تاثیر رژیم صهیونیستی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و 
همدستی تروئیکا به یک بحران غیرضروری تبدیل شد. جمهوری اسالمی ایران در برابر دخالت ناعادالنه شورای 
امنیت سازمان ملل مقاومت کرد و تسلیم فشار آمریکا-تروئیکا برای توقف غنی سازی صفر نشد؛ اما برای کاهش 
تنش ها موافقت کرد که نگرانی ها در مورد برنامه هسته ای خود را با شرکت در مذاکرات سازنده )که منجر به توافق 
برجام سال 1394 شد(، کاهش دهد. ایران پس از امضای توافقی با گروه 1+5 در سال 1394 با هدف لغو تحریم 
های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در 16 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 
2017 )دی ماه 1395( و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه 
و غیرقانونی آمریکا از آن در 18 اردیبهشت 1397، در دو مرحله تحریم های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد. 
اجرای نامتوازِن این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا از طرف 
دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ 18 اردیبهشت 1398 شورایعالی امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات 
هسته ای با اعطای فرصت های 60 روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند. رسانه آلمانی »تاگسچاو« با تغییر این روایت 
گزارش داده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2018 نسبت به غنی سازی هسته ای ایران هشدار داد 
و س��پس دونالد ترامپ به طور یکجانبه این توافق را فس��خ و تحریم های جدیدی را اعمال کرد. در ادامه ادعا 
شده است: »جو بایدن در ابتدا می خواست برجام را احیا کند اما از آن زمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها 
هشدار داده که ایران تالش های خود برای غنی سازی اورانیوم را افزایش داده است.« واقعیت این است که دولت 
دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه 2021، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج 
از توافق ایران و گروه 1+5 محکوم کرد اما اراده الزم را برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت سابق و بازگشت 
به برجام را ندارد. به گزارش ایرنا، مذاکرات رفع تحریم ها پس از ماه ها گفت  وگوهای فشرده در وین به مرحله ای 
رسیده است که چنانچه ایاالت متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام مطالبات منطقی ایران و الزامات 

شکل گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.

جاسوسی گوگل از لوکیشن کاربران
گ��وگل بای��د 391.5 میلی��ون دالر غرامت برای 
تسویه اتهاماتی از سوی 40 ایالت آمریکا بپردازد. 
شرکت آمریکایی مذکور به طور غیرقانون موقعیت 
مکانی کاربران را ردیابی کرده اس��ت. به گزارش 
رویت��رز، تحقیق و تس��ویه در این باره به رهبری 
دفات��ر دادس��تانی ایالت های اورگان و نبراس��کا 
انجام ش��ده و حاکی از ادامه دردسرهای حقوقی 
فزاینده برای این ش��رکت از سوی دادستان های 
ایالتی اس��ت که به طور تهاجمی عملکرد ردیابی 
کارب��ران آن را طی ماه ه��ای اخیر هدف گرفته 
ان��د. به گفته دفتر دادس��تانی ایال��ت آیوا، گوگل 
عالوه بر پرداخت غرامت باید ش��فافیت بیشتری 
درباره ردیابی موقعیت مکانی داش��ته باش��د و در 
ی��ک صفحه مخصوص اطالعات��ی دقیق درباره 
داده ه��ای مذکور برای کارب��ران فراهم کند. تام 
میلر دادستان ارشد ایالت آیوا در بیانیه ای نوشت: 
هنگامیک��ه مصرف کنندگان نم��ی خواهند داده 
های موقعیت مکانی ش��ان در دس��تگاه ها را به 
اش��تراک بگذارند، باید بتوانند به ش��رکت اعتماد 
کنند ک��ه از این پس فعالیت های آنان را ردیابی 
نمی کند. این فرایند تس��ویه به طور شفاف نشان 
می دهد ش��رکت ه��ا باید در خص��وص ردیابی 
کاربران شفاف باشند و از قوانین حریم خصوصی 

فدرال و ایالتی پیروی کنند. 

حضور خانواده های شهدا در منزل شهيد عجميان عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )۲1۸(
حجه االس��الم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
َفَرَة بَِسْقٍي  الرحمن الرحیم َو أَْشِهْد َماَلئَِکَتَک الِْکَراَم السَّ
ِمْنَک …فرشتگان بزرگوار نویسنده ات را با فرستادن 
بارانی …از جانب خودت گواه گیر؛ مالئکه ش��ئون و  
وظائف متع��ددی دارند از جمله: موض��وع باران؛ امام 
زین العابدین � علیه الس��الم � در بخشی از دعا ی سوم 
صحیفه سجادیه به درگاه الهی عرضه می دارد: »درود 

بفرست بر خازنان باران و روان کنندگان ابرها که چون 
بر ابرها بانگ زنند، آواز تندرها به گوش رس��د و چون 
ابرها از آن نهیب به راه افتند، آذرخش ها از درونش��ان 
بدرخشد. و بر آن فرشتگان که دانه های برف و تگرگ 
را از پی می آیند و با هر قطره باران که فرو می ش��ود، 
فرود می آیند. و بر آن فرش��تگان که نگهبانان خزاین 
بادهایند و آنان که موکالن بر کوه هایند تا فرو نریزند و 

آن فرشتگان که میزان و مقدار آب ها و پیمانه باران ها 
را به ایشان آموخته ای.پیامبر اکرم � صلی اهلل علیه وآله 
ماِء ماًء«؛ »و از  � در ذیل آیه ش��ریفه »َو أَنَْزَل ِمَن السَّ
آسمان آبی فرود آورد«، فرمود: »منظور فرو فرستادن 
باران اس��ت که با هر قطره ای از آن فرش��ته ای پایین 
می آید که آن  را در جایی که خداوند به او دستور داده 

قرار دهد« بحار ج 27، ص 99.
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س��رمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نسبت به شیطنت رسانه 
انگلیسی پاسخی هوشمندانه داد. کارلوس کی روش در نشست 
خبری پیش از تمرین امروز و در پاس��خ به س��والی ش��یطنت 
آمیز از رس��انه انگلیس��ی مبنی بر اینکه آیا بازیکنان تیم ملی 
ایران اجازه دارند علیه قوانین کشور عمل کنند، گفت: این دقیقا 
مثل کشور شما انگلیس است. شما هم به دنبال روحیه جمعی 
فوتبال هستید و به قواعد و قانون فیفا احترام می گذارید. شما 
هم نظریات خودتان را در فوتبال به معرض نمایش گذاشتید. 
هر کسی این حق را دارد که نظرات خودش را بیان کند. وی 
ادامه داد: شما سابقاً پیش از آغاز مسابقات زانو می زدید. برخی 
با آن موافق بودند و برخی دیگر موافق نبودند. ایران هم دقیقا 
همین موضوع اس��ت. کی روش گفت: البته چنین موضوعاتی 
اصال در تیم ملی مطرح نیس��ت زیرا بازیکنان چیز دیگری در 
ذهن دارند. بازیکنان می خواهن��د بجنگند و رویاپردازی کنند 
که در مرحله دوم جای گیرند. آنها بازیکنانی فروتن هس��تند. 
آنها یک چیز را خوب می دانند که اگر بتوانند این کار را انجام 
دهند، نه تنها بخشی از تاریخ فوتبال خواهند شد بلکه تاریخ را 
خواهند ساخت. وی ادامه داد: ایران 6 بار در جام جهانی حضور 
داشته و تاکنون به مرحله بعدی نرسیده است. بنابراین بازیکنان 
نمی خواهند بخش��ی از تاریخ فوتبال باش��ند، آنها می خواهند 
تاریخ  را بس��ازند. س��رمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: 
بسیار خوشحالیم که امروز در جام جهانی هستیم. بعد از چهار 
سال آماده سازی کشور قطر خوشحالیم که اینجا حضور داریم 
و خوشحالیم که نماینده مردم ایرانیم و مراتب قدردانی خودم را 
از کشور قطر اعالم می کنم. امیدواریم که بتوانیم حضور خوبی 
در اینجا داش��ته باشیم. کی روش در پاسخ به سوالی که مردم 
ایران از بودن ش��ما روی نیمکت تیم ملی خوشحال هستند و 
شما تجربه بزرگی از حضور در فوتبال انگلیس دارید و آیا بازی 
با انگلیس دشوارترین بازی تیم ملی در رقابت های جام جهانی 
است، گفت: بازی مقابل انگلیس سخت ترین بازی ماست آن 
هم فقط به یک دلیل ساده که این دیدار اولین بازی ما در جام 
جهانی است. بعد از اینکه بازی با انگلیس را انجام دهیم، مطمئنًا 
سخت ترین بازی ما مقابل ولز خواهد بود. تمامی تمرکزمان را 
برای این اس��ت که بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم. وی ادامه 
داد: می خواه��م از جمله جان لنون اس��تفاده کنم و بگویم که 
می خواهی��م به رویاهایمان فرصت دهیم. مثل انگلیس، ولز و 
آمریکا رویای ما صعود اس��ت تا بتوانیم در شش��مین حضور و 
سومین حضور پیاپی با آمادگی کامل در بین بهترین تیم های 
جه��ان از توقعات، انگیزه ها و رویاهایی که داریم دفاع کنیم و 
می خواهیم به رویاهایمان فرصت بدهیم. کی روش در پاسخ به 
این س��وال که نظر شما درباره جام جهانی چیست گفت: قبل 
از اینک��ه توپ به حرکت در بیاید مش��کالت مختلفی مطرح 
می شود اما وقتی توپ به حرکت در بیاید مطمئناً تمام توجه ها 
به بازی ها معطوف می شود و نظر من االن همان نظراتی است 
که در جام جهانی 90، برزیل، روسیه و جام های جهانی مختلف 

است که حضور داشته ام و مهمترین موضوع فوتبال است.

پاسخ هوشمندانه کی روش به شیطنت رسانه انگلیسی؛ 

تیم ملی ایران می خواهد 
براس��اس تحلیلی که در پایگاه خبری »ایتالیاتلگراف« منتشر تاریخ سازی کند

ش��ده، قدرت یابی مجدد افراط گریان در رژیم صهیونیس��تی و 
ایاالت متحده آمریکا منجر به هماهنگی بین »بنیامین نتانیاهو« 
و »دونالد ترامپ« در اقدام علیه ایران، مذاکره با روسیه و رقابت 
با چین خواهد ش��د؛ تالش های تکراری که مثل همیش��ه به 
شکست خواهند انجامید. پایگاه خبری »ایتالیاتلگراف« با انتشار 
تحلیلی به قلم »غسان االستانبولی« به تحلیل وجوه مشترک 
قدرت یابی مجدد جناح راست افراطی در سرزمین های اشغالی 
و پیشتازی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا و هدف از آن پرداخته است. براساس این تحلیل، غرب 
و جمه��وری خواهان آمریکایی از به قدرت رس��یدن »بنیامین 
نتانیاهو« رهبر حزب لیکود و نخست وزیر سابق تل آویو حمایت 
می کنند تا در وهله اول، بتواند با ادعای اقدام علیه ایران جایگاهی 
برای واش��نگتن در غرب  آسیا به دست آورد و از سوی دیگر با 
توق��ف حمایت های نظامی از اوکراین، به پایان جنگ غربی ها 
با مس��کو کمک کند. نویسنده ضمن اشاره به قدرت روزافزون 
مح��ور مقاومت به رهبری ایران و بی نتیجه ماندن تالش های 
غربی در اق��دام علیه ایران، طرح های آمریکایی در همراهی با 
نتانیاهو را شکس��ت خورده توصیف کرد. در ادامه مش��روح این 

گزارش را می خوانیم:
»اسرائیل«؛ایالتیآمریکاییدرشرقمدیترانه ���

طرفداران دموکراسی آمریکایی مطمئن هستند که انتخاباتی که 
در آن جا برگزار می شود یک بازی کاماًل دموکراتیک است و ما 
تقریباً مطمئن هستیم که انتخابات آن ها چیزی بیشتر از بازی 
صندلی های یک برنامه موسیقی نیست. با این تفاوت اساسی 
که اس��تاد آمریکایی قبل از ش��روع بازی می داند، کدام بازیگر 
صندلی به دس��ت نمی آورد؛ بنابراین او مجبور می شود حتی به 
طور موقت هم که ش��ده صحنه را ترک کند. این مورد درباره 
ایالت آمریکایی در ش��رق دریای مدیترانه که آن را »اسرائیل« 
می نامند و سیاستش بر اساس همان آهنگی است که رهبران 
دولت عمیق در واش��نگتن می نوازند، صدق می کند. بنابراین، 
برای اینکه بدانیم سیاست های آمریکا چگونه پیش خواهد رفت 
باید آن ها را به مس��یر سیاست اس��رائیل و تغییراتی که در این 
یا آن مس��یر رخ می دهد پیوند دهیم؛ به همین خاطر دیدیم با 
تغییراتی که در مسیر افراط گرایان چه در تل آویو و چه واشنگتن 
رخ داد، از دست رفتن قدرت »بنیامین نتانیاهو« در سرزمین های 
اشغالی، منجر به شکس��ت »دونالد ترامپ« در ایاالت متحده 
شد. اما وقتی که جایگاه و وضعیت »جو بایدن« رئیس جمهور 
فعلی کاخ سفید به لرزه افتاد، جناح های راست افراطی اسرائیل و 
آمریکا با پیروزی به صحنه بازگشتند! بنابراین برای اینکه بدانیم 
سیاست های آمریکا چگونه پیش می رود، باید آن ها را به مسیر 
سیاست رژیم صهیونیستی و تغییراتی که در تل آویو یا واشنگتن 
رخ می دهد، پیوند بزنیم؛ تا درک کنیم که چرا بنیامین نتانیاهو 
با شکس��ت دونالد ترامپ در آمریکا در س��رزمین های اشغالی 
می بازد و با پیروزی جمهوری خواهان بر بایدن دموکرات، دوباره 
با راس��ت افراطی اسرائیل به صحنه سیاست بازمی گردد. البته 
این بدان معنا نیست که گرایش شهرک نشینان صهیونیست 

تغییر کرده اس��ت، زیرا اعتق��ادات افراطی آن ها از زمانی که به 
فلسطین آمده اند تاکنون ثابت بوده است. بلکه به این معناست 
که صهیونیسم جهانی همچنان س��تون های دولت عمیق در 
واشنگتن است و همچنان در تصمیم سازی های آمریکا و رژیم 

صهیونیستی دست باال را دارد.
بازاریابیرسانههایغربیبراینتانیاهو:اودرخطوطقرمز ���

متوقفنمیشود!
اگر بخواهیم دالیلی را جستجو کنیم که صهیونیسم را وادار به 
حمایت از بازگشت نتانیاهو به نخست وزیری کرد، متوجه می شویم 
که این بازگشت به قدرت  جناح راست افراطی پیون یک وضعیت 
سیاسی یا یک حالت جنگی نیست، بلکه بمبی رسانه ای است. 
این روشی است که رسانه های غربی در پیش گرفته اند تا نتانیاهو 
را به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های اسرائیلی جا بزنند 
و بگویند او مردی است که در خطوط قرمز متوقف نمی شود به 
فروش رساندند؛ این روش تنها یک بازاریابی رسانه ای فریبنده 
و آشکار غربی اس��ت. در حالی که تمام کابینه های تل آویو در 
تاکتیک فرق دارند و در استراتژی به هم می رسند. شواهد نشان 
می دهد همه کابینه های صهیونیستی »تروریسم بین المللی« را 
علیه کشورهای عربی، به ویژه کابینه اخیر به رهبری »نفتالی 
بنت« انج��ام دادند. کابین��ه ای که که بمب��اران فرودگاه های 
غیرنظامی سوریه گواه می دهد، بنت در انجام اقدامات تروریستی 
از پیشینیان خود پیشی گرفت! آمریکا، اقدام علیه ایران و مذاکره 
با روسیه را به نتانیاهوی شکس��ت خورده می سپرد؟! بر همین 
اس��اس نتانیاهو با بازاریابی های رس��انه ای انتخاب شد تا شاید 
مترسکی باش��د که واشنگتن در تالش برای کنترل منطقه از 
آن استفاده کند. تا از این طریق به واشنگتن اجازه داده شود که 
توجه خود را وقف کار در مناطق دیگر کند و احتمااًل باید روی 
چهار موضوع اساس��ی تمرکز کند: اول. نتانیاهو می آید تا پس 
از شکس��ت فشارهای دولت فعلی آمریکا بر تهران جهت وادار 
کردن آن به بازگشت به توافق هسته ای طبق شروط کاخ سفید، 
نق��ش یک جنگ طلب بزرگ را در مقابل ایران ایفا کند؛ امری 
که برای ایران هیچ ارزشی ندارد چون این جنگی طلبی ها قباًل 
شکس��ت خورده اند. ایرانی ها به خوبی می دانند که آمریکایی ها 
امید خود را از عقب نشینی ایران از مواضع خود از دست داده اند 
و به همین دلیل است که با ناآرامی های امنیتی سعی در ملتهب 
کردن فضای داخلی ایران داشتند. دوم. نتانیاهو از طریق دوستی 
با رئیس جمهور روسیه، برای حمایت نظامی از اوکراین و طلب 
بخشش از پوتین، به شیوه ی خودش با مسکو عمل کند؛ آن هم 
با هدف حفظ آزادی پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز اهدافی در 
جغرافیای سوریه. او ممکن است متوجه شود که منافع رژیمش 
در متوقف کردن حمایت از اوکراین یا کاهش این حمایت است، 
به ویژه اگر تصمیم گیرندگان در واشنگتن نسبت به مسئله نیاز 
به مذاکره با روسیه در مورد مسئله اوکراین متقاعد شده باشند. 
سوم. پیشنهاد این موضوع به حزب اهلل که کابینه جدیدش خود 
را پایبندی به توافقنامه تعیین مرزهای دریایی ملزم نمی کند و 
نتانیاهو می تواند تضمین آمریکا برای این توافق را کنار بگذارد 
و تش��دید نظام��ی به وجود بیاید. این موض��وع نیز محکوم به 

شکست است، زیرا حزب اهلل اصاًل روی ضامن آمریکایی حساب 
نمی کند؛ بلکه موشک های خود را ضمانت واقعی می داند و این 
موضوع را سران نظامی در »اسرائیل« به خوبی درک می کنند. 
چهارم. تالش برای بازگرداندن آبرو و حیثیت به اسرائیلی ها در 
مقابل جناح های مقاومت فلسطین، به ویژه پس از عملیات های 
اخیر مقاومت؛ و این نیز موضوعی اس��ت که به یکی از مسائل 
فراموش ش��ده ی مقاومت تبدیل شده است.. مقاومتی که حاال 
متحدتر، گسترش یافته تر و قوی تر شده است. این ها مسائلی بود 
که در سطح اسرائیل ها مطرح است. درباره وضعیت آمریکایی ها 
باید گفت که همه نش��انه ها گویای آن است که پیروزی حزب 
لیکود با راس��تگرایان افراطی اش، تنها مقدمه ای برای پیروزی 
حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بود. 
ای��ن احتمال وجود دارد که جمهوری خواهان این پیروزی را در 
انتخابات ریاست جمهوری دور آتی نیز تکرار کند و به این ترتیب 
ترامپ محتمل ترین نامزد برای رسیدن به کاخ سفید خواهد بود. 
این بدان معنی اس��ت که ارکان دولت عمیق در ایاالت متحده 
در بسیاری از پرونده ها و موضوعات آماده شده اند؛ در حالی که 
با وجود حفظ کنترل بر سنا توسط دموکرات ها درها را برای این 
مسیرهای انحرافی بالقوه باز می گذارند. مهم ترین پرونده های 
سیاس��ی ایاالت متحده آمریکا ممکن اس��ت در معرض تغییر 
باشند؛ حتی اگر از پرونده های مهم بگذریم، اما باز پرونده های 
س��نگین تری وجود دارند و ب��ه روش دیگری در معرض تغییر 
خواهند بود. موضوعاتی همانند پرونده ایران، پرونده کره شمالی 
و پرونده کشورهای شرق مدیترانه؛ که ما در اینجا به بررسی دو 

پرونده اصلی که تمام دنیا را مشغول کرده اند، اشاره می کنیم:
جنگاوکراین؛ترامپدرگیریرامتوقفخواهدکرد؟ ���

مش��خص شده است که جنگ روس��یه و اوکراین یک جنگ 
نیابتی از سوی آمریکاست. همانطور که مشخص شد همه در 
این جنگ شرکت کردند؛ برخی از آن ها مانند روسیه ناخواسته 
درگیر ش��ده اند و برخی از آن ها هم در نتیجه ضعف در تحلیل 
وضعیت خود، مانند آمریکا درگیر ش��دند و برخی از کشورهای 
دیگر هم که توس��ط نادانانی همانند سران کشورهای اروپایی 
هدایت می شوند، به این درگیری ها کشیده شدند. از آنجایی که 
این پرونده حساس ترین و داغ ترین موضوع فعلی است، به نظر 
می رسد تصمیم گیرندگان در واشنگتن متقاعد شده اند که این 
جنگ به جنگی فرسایشی تبدیل ش��ده است. چه از طریق از 
دست دادن برخی متحدانی که شروع به فاصله گرفتن از موضع 
آمریکا کرده اند، چه با کاهش ذخایر مالی و نفتی، چه با از دست 
دادن تالش هایی که در یک نقطه متمرکز ش��ده و پرداختن به 
مس��ائل مهمی مانند چین، ایران و کره ش��مالی را غیرممکن 
کرده اند. بنابراین انتظار می رود اولویت های اول دولت بعدی و 
حتی دولت فعلی، با زمان باقی مانده، کاهش درگیری ها با مسکو 
و درخواست از سران اوکراینی برای حضور بر سر میز مذاکره با 
روسیه باشد. اظهارات بسیاری از سیاستمداران آمریکایی از جمله 
خود ترامپ که صراحتاً اعالم کرده بود اگر او در قدرت بود این 
جنگ رخ نمی داد و اگر اکنون به قدرت برسد فوراً جلوی آن را 

خواهد گرفت، مؤید این نظر است.

مسیر اقدامات جنگ طلبان علیه ایران محکوم به شکست است
از ترامپ تا نتانیاهو؛

صادق مفرد از جهادگران حاضر در جلس��ه غیررسمی جهادگران با رهبری از دغدغه های 
مطرح ش��ده در این جلسه می گوید. پخش مستند »غیررس��م�����ی« ک����ه روایتی از 
دیدارهای کمتر دیده ش��ده و البته متفاوت رهبر معظ��م انقالب با اهالی علم و فرهنگ 
و نخبگان، بوده اس�������ت، بازتاب های گس��ترده و مختلفی را به دنبال داشته است. این 
مس��تند که راوی اتفاقات و خاطرات و گفت وگوهای صمیمانه حواش��ی جالب و خارج از 
کلیشه های رایج و ارائه تصویری متفاوت و البته حقیقی است اینبار سراغ موضوع تازه ای 
رفته است. قس��مت پنجم مستد »غیررسمی« جمعه این هفته پخش می شود، مستندی 
که روایت کننده دیدار خصوصی و غیررسمی مقام معظم رهبری )مدظله( با برخی فعاالن 
جهادی و گروه های خدمت رس��انی به مناطق محروم )جهادگران( است. در همین رابطه 
با صادق مفرد از جهادگران حاضر در این جلسه گفت وگویی کردیم تا از حال و هوای آن 
بگوید. مفرد در ابتدا با اشاره به شرایط روزهای برگزاری این دیدار گفت: بعد از سال 89 
که تنها دیدار رسمی رهبری با جهادگران بود هرسال گروه های جهادی درخواست تجدید 
این دیدار را داش��تند؛ جمالتی از حضرت آقا در رابطه با حرکت های جهادی وجود داشت 
که اغلب در دیدار ایشان با دانشجویان مطرح شده بود اما دیداری بین جهادی ها و رهبری 
شکل نگرفته بود و همه گروه های جهادی به دنبال این دیدار و رهنمودهای حضرت آقا 
بودند. وی ادامه داد: بعد از ماجرای زلزله کرمانش��اه و س��یلی که چندین استان کشور را 
درگیر کرده بود لزوم این دیدار و صحبت با رهبری بیش ازپیش احساس می شد، بیانیه گام 
دوم هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که باعث این دیدار ش��د تا از جهادی ها به عنوان یکی 
از بازوهای عملی این بیانیه اس��تفاده شود. مفرد به بیان فضای حاکم بر دیدار پرداخت و 
اظهار کرد: دیدار بسیار صمیمی و دوستانه بود و جمع افراد متشکل از جهادی های باسابقه 
بودند، 10 نفر را انتخاب کردیم تا صحبت کنند و از همان ابتدا ایشان وارد بحث می شدند 
و نکاتی را سؤال می پرسیدند و برای بچه ها جذاب بود که مقام معظم رهبری تا این حد به 
جزئیات اقدامات جهادی آگاه بوده و برایشان مهم است. وی افزود: نکته ای که برای خود 
من جذاب بود این بود که گروه ها و افراد جهادی کم کم به الیه هایی از محرومیت زدایی 
رس��یده بودند و این اقدامات محرومیت زایی، تقس��یم کار برای ساخت وس��از و ارتباط با 
نهادهای حاکمیتی در جهت کاهش محرومیت یک منطقه از اموراتی بود که برای ما مهم 
ش��ده بود. عضو شورای عالی جهاد سازندگی بیان کرد: اما نکاتی که رهبری بیان کردند 
و برایش��ان مهم بود از جنس دیگری بودند و نکاتی را فارغ از س��ؤال ها و صحبت های ما 
گفتند و دغدغه ای غیر از دغدغه های ما داشتند که فردای روز دیدار پیامی می نویسند تا 
در مراسمی قرائت شود و به گوش همه جهادی ها برسد. مفرد ادامه داد: به نظر شاه بیت و 
محوریت اصلی این نکات بر عمومیت حرکات تبلیغی بود،  رهبری خیلی انسانی به جهاد 
نگاه می کردند که باید انسان ها را از محرومیت خارج کرد تا همه در حرکات جهادی سهیم 
باشند. وی تصریح کرد: بحث رهبری مانند نگاه عمومی به حرکات جهادی مبتنی بر اینکه 
چند روستا را آباد کردید نبود، دغدغه  ایشان این بود که شما جهادی ها چند درصد جامعه 
را تشکیل می دهید، پس باقی جوانان و افراد جامعه چه می شوند. این جهادگر در رابطه با 
نکات رهبری توضیح داد: نکته حائز اهمیت در این جمالت این بود که درصدهای رهبری 
همه به 100 می رس��ید به این معنا که می گفتند اگر ش��ما 10 درصد جامعه هستید پس 
90 درصد باقی چرا کار جهادی نمی کنند. وی افزود: دراین باره این نکته را مطرح کردند 
که اگر در شهری مشغول کار جهادی هستید باید اعضا و مردم همان شهر را هم به کار 
جهادی دعوت کنید. صادق مفرد در پایان خاطرنش��ان کرد: مستند غیررسمی چند نکته 
مهم را مطرح می کند؛ اول ازهمه این نکته که رهبری را به عنوان مؤسس و پدر کارهای 
جهادی معرفی می کند که این خود قوت قلب بزرگی برای جهادی کاران است؛ نکته بعدی 
هم این است که تلنگری به ما میزند که اگر همان سال 98 در انتقال پیام رهبری تالش 

می کردیم نتیجه خوبی را برداشت می کردیم.

 عمومی کردن جهاد دغدغه بزرگ 
رهبری در دیدار غیررسمی بود

صادق مفرد:


