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سردار شریف ایران قوی را نقطه عصبانیت و استیصال 
دشمن دانست و گفت: حوادث اخیر نشان داد ارتقای 
س��واد رس��انه ای جامعه به وی��ژه در مواجهه با فضای 
مجازی بیش از گذشته اهمیت یافته است. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، س��ردار رمضان ش��ریف سخنگو و 
مس��ئول روابط عمومی کل سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمی در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه در شهر 
ری در جمع خبرنگاران در سپاه سیدالشهدا )ع( استان 
تهران اظهار داشت: اهمیت کار رسانه ای هر روز بیش 
از گذشته اهمیت خود را نشان می دهد، چراکه در چنین 
میدانی، جنگ کم هزینه تر و با تلفات و تبعات کمتری 
می توان وارد مبارزه شد. س��ردار شریف یادآورشد: در 
جنگ رسانه ای، با فضایی نرم و لطیف دشمنان تالش 
می کنن��د تا با بهره گیری از نواقص و خالهای موجود 
به کشور هدف ضربه بزنند، در حالی که در گذشته با 
خش��ونت و خونریزی اهداف و مقاص��د خود را دنبال 
می کردند. س��خنگوی س��پاه گفت: دش��من در حال 
بهره گیری از تمامی ظرفیت خ��ود برای تاثیرگذاری 
بر جمعیت هدف اس��ت و آن ه��ا را در معرض تهاجم 
فرهنگی و ترکیبی سازمان یافته قرار داده اند و به طور 
م��دام تالش می کند تصویر دلخواه خ��ود را به ذهن 
آنان متبادر کند. سردار شریف با اشاره به اغتشاشات و 
ناآرامی های اخیر و رویکردهای مطرح شده نسبت به 
آن ادامه داد: برخی علت را مساله ای داخلی می دانند، 
در حالی که ش��واهد و قرائن از جمله موضع گیری ها 
و مالقات های مقامات رس��می دولت های خارجی با 
برخی لیدرهای رسانه ای اغتشاشات اخیر نشان دهنده 
ی��ک طراحی خارجی برای تجزی��ه و براندازی ایران 
اس��المی اس��ت. وی اعالم کرد: جبهه ضدانقالب و 
معاندین باید متوجه باش��ند با انقالب��ی بزرگ مواجه 
هستند که برای به ثمر نشستن آن صدها هزار شهید 
تقدیم ش��ده است، شهدایی که با اندیشه و محبوبیت 
در عرص��ه جنگ تحمیلی، دف��اع از حرم و صیانت از 
امنیت ملی حضور یافته اند و به ش��هادت رس��یده اند. 
سردار شریف به حضور تعداد معدودی نوجوان و جوان 
فریب خورده در حوادث اخیر اش��اره و اضافه کرد: این 
افراد با هیاهوی بدون مبنای فضای مجازی به میدان 
آمده اند، در حالی که این انقالب طی 43 سال گذشته، 
بحران های مختلفی را پش��ت س��ر گذاشته و بر همه 
آن ها فائق آمده اس��ت. سخنگوی سپاه ایران قوی را 
نقطه عصبانیت و استیصال دشمن توصیف و با تاکید 
بر اهمیت ارتقای س��واد رس��انه ای جامعه به ویژه در 
مواجهه با فضای مج��ازی تصریح کرد: حوادث اخیر 
نشان داد باید بیش از پیش براهمیت افزایش آگاهی 
و س��واد رس��انه ای ملت ایران واقف و برای افزایش 
اطالعات و توانایی های آنان در این عرصه اقدام کرد.

سخنگوی سپاه: ایران قوی 
نقطه عصبانیت و استیصال 

رئیس سازمان صدا و سیما درباره حواشی برخی چهره های دشمن است
س��یما توضیحات��ی را ارائه ک��رد. پیمان جبل��ی، رئیس 
صداوسیما در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره 
حواشی برخی چهره های سیما گفت: موضوع همکاری با 
چهره های تلویزیونی و رسانه ای یک موضوع چندوجهی 
اس��ت و ما به عنوان رس��انه ملی از ابعاد مختلف، آن را 
بررسی می کنیم تا بتوانیم به بهترین نحو از چهره هایی 
که مورد توجه مردم هستند، استفاده کنیم. وی ادامه داد: 
به عنوان رسانه ملی باید با تدابیر بهتر و اقدامات مناسبتر 
بتوانیم برنامه ریزی دقیقتری برای استفاده بهتر و صیانت 

از چهره های��ی که محبوب مردم هس��تند انجام دهیم تا 
بتوانند در خدمت سرگرمی سالم مردم باشند. جبلی درباره 
تحریم پرس تی وی توسط اتحادیه اروپا، تاکید کرد: بار 
اول نیس��ت که غرب ادعای آزادی بیان دارد و آن را به 
عنوان ی��ک امتیاز مطرح می کند، ام��ا خالف آن عمل 
می کند. با وجود اینکه رقبای ش��بکه پرس تی وی بسیار 
قدرتمند بوده و از پشتیبانی بسیاری برخوردار اند و در یک 
عرصه نابرابر رقابت می کنند، اما همین حضور حداقلی را 
به لحاظ امکاناتی هم نمی توانند تحمل کنند. شبکه های 
برون م��رزی ایران، چون تجربه و آمادگی الزم را دارند، 

حتما از این وضعیت و چالش عبور خواهند کرد و صدای 
جمهوری اسالمی به مردم جهان رسیده و خواهد رسید. 
وی درباره برنامه های صداوس��یما برای جذب مخاطب، 
گفت: با نیروی تازه نفس که در صداوس��یما جذب شده 
ان��د، برنامه های جدید و ایده ه��ای جدید به تدریج روی 
آنتن می روند. رئیس سازمان صدا و سیما همچنین اعالم 
کرد که ۲3 سریال را در مرحله نگارش فیلمنامه و پایان 
ن��گارش فیلمنامه و پیش تولید داریم که به تدریج آماده 
می شود. مجموعه های تلویزیونی جدیدی هم در مرحله 

پخش است.

به دنبال صیانت از چهره های محبوب مردم هستیم
رئیس صدا و سیما:

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه انقالب اسالمی سرمایه گذاری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آمریکا 
را برهم زده و دولت آمریکا در آستانه فروپاشی است، گفت: گفتمان انقالب در حال گسترش در دنیاست و به فضل 
الهی اولین پیروزی انقالب در گام دوم، سقوط رژیم صهیونیستی است. سردار غالمرضا سلیمانی در مجمع بسیجیان 
چهارمحال و بختیاری گفت: امروز رسالت سنگین گام دوم انقالب بر دوش ماست و شرایط بین المللی شرایطی خاص 
است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز ۱3 آبان خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر ملت ایران در یک پیچ تاریخی است و با تفکر راهبردی همراه با اقدام و نگاه میدانی می توان از این پیچ به 
آسانی عبور کرد. وی با اشاره به لزوم شناخت همه جانبه مکان و زمان افزود: هر ملتی که فاقد بینش باشد به سادگی 
از صفحه سیاسی روزگار حذف می شود همانگونه که تا به امروز ملت های فاقد بصیرت و فاقد رهبران دوراندیش و 
شجاع دچار این موضوع شدند. سلیمانی با بیان اینکه ملت ایران ملتی بصیر و با تفکر راهبردی است، بیان کرد: اینکه 
ملت ایران از دانش بروز و کامل و هدایت های جامع برخوردار است واقعیتی غیرقابل انکار است. وی تصریح کرد: غرب 
همواره تالش کرده قدرت مسلط جهان شود و در این راستا نهضت ترجمه کتب اسالمی در کانون توجه قرار گرفت و 
توانستند قدرت را در دست بگیرند اما با پیروزی انقالب انتقال قدرت از غرب به شرق آغاز شد. سلیمانی اظهار داشت: 
انقالب اسالمی تنها سقوط پهلوی نبود بلکه سرآغاز یک تغییر بزرگ در تاریخ بشریت شد و حضرت امام )ره( توانست 
مفهوم قدرت را تغییر دهد و ثابت کرد با تکیه بر قدرت نرم می توان بر پیچیده ترین و مستحکم ترین قدرت های دنیا 
پیروز شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه آمریکا فاقد قدرت اعمال است و نمی تواند به صورت موثر از 
توانایی های خود استفاده کند، ادامه داد: با تمام هزینه ای که در عراق کرد نتوانست پیروزی نظامی را به پیروزی سیاسی 

تبدیل کند و این فقط به این دلیل است که قدرت انقالب اسالمی جلو آن ها قد علم کرده بود.
بشریتبهپایانروزهایتاریکنزدیکشدهاست ���

وی با اش��اره به اینکه بش��ریت به پایان روز های تاریک نزدیک شده و به صلح و آزادی خواهد رسید، گفت: آمریکا و 
صهیونیس��م تالش دارد با ایجاد زبان مشترک، کاالی مشترک و فهم مشترک، فهم مردم را به نفع خود تغییر دهد 
و رسانه را موثرترین ابزار خود قرار دهد. سلیمانی خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی سرمایه گذاری فرهنگی، اقتصادی 
و سیاس��ی آمریکا را برهم زده اس��ت و هر سرمایه گذاری که در راستای دولت سازی در مناطق مختلف جهان انجام 
دادند با شکست روبرو شده و موضوع غیرقابل کتمان این است که دولت آمریکا در آستانه فروپاشی است. وی با بیان 
اینکه موجودیت رژیم صهیونیستی امنیتی است و این موجودیت در حال فروپاشی است، تصریح کرد: گفتمان انقالب 
اسالمی در حال گسترش در دنیاست و به حول قوه الهی اولین پیروزی انقالب در گام دوم، سقوط رژیم صهیونیستی 
است. سلیمانی با اشاره به اینکه امام خمینی )ره( وعده ساقط شدن رژیم صهیونیستی در این قرن را داده بود، اظهار 
داشت: مسلمانان از مسیر جبهه مقاومت وارد می شوند و به زودی قدرت از آمریکا گرفته می شود. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین با بیان اینکه در غرب هیچگونه گفتمان رهایی بخشی وجود ندارد، عنوان کرد: گفتمان آینده ساز انقالب 

اسالمی در حال رشد در کشورهای اروپایی و آمریکایی است.
روحیهمقاومتشرطپیروزیملتهاست ���

وی با اش��اره به اینکه ش��رط پیروزی ملت ها فقط قدرت نظامی نیست، افزود: یکی از شروط پیروزی هر ملتی وجود 
روحیه مقاومت است که ملت ایران در دفاع مقدس این روحیه را نشان داد و امروزه ثابت کرد ایران در کنار هر کشوری 
قرار گیرد آن کشور موفق می شود. سلیمانی گفت: آشوب های اخیر در کشور با عده ای فریب خورده و افراد بی اطالع 
از سیاست های موجود انجام شد که آمریکا و صهیونیسم بداند نه این آشوب ها نه تحریم ها ی سخت ایران را متزلزل 
نمی کند و ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است. وی یادآور شد: ایران مستقل و قوی هدفگذاری شده 
هر چند مشکالت اقتصادی و معیشتی وجود دارد اما علت آن تنها سیاست های غلط است که با روی کار آمدن دولت 

سیزدهم و جراحی اقتصادی مشکالت اقتصادی نیز به زودی برطرف می شود.
تحققدولتاسالمیدرگامدومانقالب ���

سلیمانی با بیان اینکه تحقق دولت اسالمی در گام دوم رقم می خورد، ادامه داد: زمانی که الگوی جمهوری اسالمی 
تکامل پیدا کند و تکثیر شود تمدن سازی آغاز می شود و این زنگ خطری برای صهیونیسم است. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین اظهار داشت: آمریکایی ها حتما پاسخ دشمنی های خود را دریافت می کنند و انقالب اسالمی در مسیر خود 
مستحکم و سازنده پیش می رود و با تکیه بر این قدرت می توان بشر گرفتار از ظلم را نجات داد. وی در پایان با اشاره 
به اینکه از طرح های بسیجیان پشتیبانی می شود، تصریح کرد: با هم افزایی مسائل و مشکالت مردم را حل کنیم و 
تالش کنیم با به میدان آوردن مردم در چهارمحال و بختیاری این استان را استانی الگو کنیم و با ایجاد طرح هایی در 

راستای جهاد تببین با جوانان حرف بزنیم تا بدانند کجا بودیم و به کجا رسیدیم.

 گفتمان انقالب در حال گسترش
 و دولت آمریکا در آستانه فروپاشی است

سردار غالمرضا سلیمانی:

بی بی س��ی با انتش��ار یک فایل صوتی که مدعی است 
س��خنان یکی از معاونان وزارت اطالعات اس��ت افشا 
می کند که داع��ش برنامه هایی برای انفجار در س��ایر 
نقاط کش��ور داشته اس��ت.  پس از افشای فایل صوتی 
رعنا رحیم پور خبرنگار بی بی س��ی درباره پش��ت پرده 
رس��انه های آش��وب طلب، این ش��بکه انگلیسی شب 
گذشته در اقدامی که به نظر می رسد واکنش به همین 
ماجرای رعنا رحیم پور اس��ت، مدعی شد به یک فایل 
صوتی دسترسی پیدا کرده که مربوط به یک مقام امنیتی 
اس��ت! علیرغم اینکه فایل صوتی رعنا رحیم پور رسمًا 
توس��ط خود او تایید شد، اما فایل صوتی بی بی سی در 
حد یک ادعا و تایید نش��ده است و احتمال جعلی بودن 
آن بسیار باالست، اما مهمتر اینکه این رسانه انگلیسی 
برای پاتک به فایل صوتی خبرنگارش، آنقدر سرگردان 
و عجوالنه عمل کرده که فایل منتشر شده عماًل علیه 
ادعا های آش��وب طلبان و رسانه های آشوبگر مانند بی 
بی س��ی است! این فایل یک س��اعته که ادعا می شود 
صحبت ه��ای یکی از معاونان وزارت اطالعات اس��ت، 
تحلیل ه��ای بعضاً جالبی درباره اغتشاش��ات اخیر به ما 
می دهد. س��خنران این فایل صوتی که بی بی سی آن را 
منتشر کرده و البته نمی توان صحت آن را تأیید کرد، به 
آموزش دیده بودن دو خبرنگار بازداشتی )الهه محمدی 
و نیلوفر حامدی( اشاره می کند که در بیمارستان محل 

بس��تری مهس��ا امینی آمدند و آموزش دیده بودند و با 
طراحی، این موج را ایجاد کردند. این شخص وضعیت 
پیش آمده در کش��ور را وضعیت اغتشاش دانسته و نه 
بحران و توضیح می دهد که س��اختار ها هیچگاه اجازه 
تبدیل اغتشاش به بحران را نمی دهد. این فرد که ادعا 
می شود مقام امنیتی کشور است می گوید کل محتوای 
تولید ش��ده برای مهس��ا امینی در روز های ابتدایی در 
فض��ای مجازی ۹۲ میلیون محتوا بود، اما کل جمعیتی 
که این محت��وا را تولید کرد 3۵۰ هزار نفر بودند؛ وقتی 
ای��ن محتوا ب��ه ۲۰۲ میلیون محتوا رس��ید، 4۷۰ هزار 
نفر تولیدکننده آن بودند که ۷۰ درصد از خارج کش��ور 
هدایت می ش��د. وی این اغتشاش را تالقی حداکثری 
تمام آس��یب های اجتماعی و ائتالف با دشمنان خارجی 
می دان��د که اردوگاه عجیبی علیه ایران ش��کل گرفت؛ 
وی توضیح می دهد که در تحلیل ها امنیتی، براس��اس 
ی��ک معادله علمی جمعیت کف خیابان را ضرب در ۲۵ 
درصد می کنند ک��ه در این صورت نهایت ۸۵ هزار نفر 
در بهتری��ن حالت کف خیابان آمدند ک��ه نیِم نیِم نیم 
درص��د کل جامعه )ی��ک دهم درص��د( از ۵۰ میلیونی 
که ت��وان اعتراض دارند بود و به یک شش��م جمعیت 
حاضر در خیابان در سال ۹۸ هم نمی رسد، اما این فتنه 
اخیر، تعمیم یافتگی بیشتری در اذهان مردم داشت. این 
شخص که بی بی سی آن را مقام اطالعاتی می داند، در 

بخش��ی از س��خنرانی خود به خطر سوریه سازی ایران 
اش��اره می کند و می گوید: آمری��کا در منطقه در دوران 
ترامپ به این هشدار هانتینگتون درباره بالمنازع شدن 
قدرت ایران در منطقه رسید و با انتقال داعش به شرق 
ایران و تشکیل داعش خراسان و چشم بستن طالبان بر 
فعالیت داعش، خواستند ایران را درگیر کنند، اما ایران، 
چین و روس��یه موضع معتدلی درمورد طالبان گرفتند و 
به رغم اختالفات مبنایی با طالبان، با آن ها درگیر نشدیم 
و هماهنگی س��ه کشور موجب ش��د تا سیاست آمریکا 
محقق نش��ود. این فرد ابراز عقیده می کند که آمریکا از 
اپوزیسیون در تبعید ایران ناامید است و این جنبش ها سر 
ندارد و بی اعتمادی عجیبی بین اپوزیسیون درباره ارتباط 
هرکدام از آن ها با دستگاه اطالعاتی داخل ایران وجود 
دارد. این شخص جنس اغتشاشات را نه سیاسی بلکه از 
جنس نفرت، خشونت و آنارشی می داند که بعد از منفجر 
شدن کپسول هیجانات، آرام فرود می آمد، اما بازگشایی 
دانش��گاه ها در روز شنبه به از سرگیری تجمعات کمک 
کرد.در این فایل صوتی به حادثه ش��اهچراغ نیز اشاره 
می ش��ود؛ اینکه داعشی ها در ش��یراز ۲4 کیلو تی ان تی 
قرار بود منفجر شود و یا در وسط تهران قرار بود وسط 
اغتشاشات کپسول منفجر کنند که خنثی شد. همچنین 
در زاهدان قرار بود جنگ شیعه و سنی راه بیفتد که این 

فتنه هم خنثی شد.

عصر دیروز و به دنبال فراخوان ضد انقالب در شهر ایذه 
اغتشاشگران با نیروهای انتظامی درگیر شدند و در همین 
حین گروهی مس��لح که سوار بر موتور سیکلت بودند با 
س��وء استفاده از التهاب ایجاد شده با اسلحه های کالش 
به س��مت مردم و پلی��س تیراندازی کردن��د و آنها را به 
رگبار بستند. به دنبال فراخوان رسانه های ضد انقالب، از 
ساعت ۱۷ و 3۰ دقیقه چند خودرو با صدای بوق ممتد از 

میدان شهدا به سمت چهار راه هالل احمر حرکت کردند 
و تالش کردند م��ردم را با خود همراه کنند. همزمان با 
غروب آفتاب ترافیک سنگینی نیز در این محدوده شکل 
گرفت نیروهای پلیس با حضور در این محدوده سعی در 
متفرق کردن این افراد داشتند. طبق گفته شاهدان عینی 
این حین گروهی مس��لح که س��وار بر دو موتور سیکلت 
بودند با س��وء استفاده از التهاب ایجاد شده با اسلحه های 

کالشینکف به س��مت مردم و پلیس تیراندازی کردند و 
آنها را به رگبار بس��تند. یک منبع آگاه از شهادت ۵ تن و 
زخمی شدن ۱۰ نفر در این حادثه تروریستی خبر می دهد. 
نیروهای هالل احمر و اورژانس بالفاصله در محل حادثه 
حاضر شدند و مجروحان حادثه را به مراکز درمانی منتقل 
کردند. در حال حاضر بیمارستان شهدای ایذه شاهد تجمع 

خانواده ها و بستگان این افراد و نیروهای نظامی است.

فایل محرمانه ای که BBC را گوشه رینگ برد

حادثه تروریستی ایذه 5 شهید و 10 مجروح برجا گذاشت

صفحه2

 برای پیشرفت کشور
  نباید دانشگاه منفعل

 و بی تفاوت باشد

سعید جلیلی:

 هر دانشگاه ما باید به مثابه
 یک دولت در سایه عمل کند

 به دنبال صیانت از
 چهره های محبوب مردم هستیم
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صفحه6

همینصفحه

همینصفحه

صفحه5

تجربه ش��ورهای مختلف نش��ان می دهد آلودگی هوا 
معضلی قابل حل اس��ت. ایران هم قانون هوای پاک 
را ب��رای گذر از این مرحله تصویب کرده اس��ت اما به 
نظر می رسد آنطور که باید اجرا نشده و دولت سیزدهم 

تاکید دارد که مصمم به کاهش...

 چرا قانون هوای پاک
 اجرا نمی شود؟

تجربيات کشورهای موفق در کاهش آلودگی هوا؛

وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۸۱۰۰ هکتار زمین 
م��ازاد در اختی��ار ادارات و دس��تگاههای دولتی برای 
اجرای طرح نهضت ملی مس��کن خبر داده که 3۱۰۰ 

هکتار آن به نام این وزارتخانه سند خورده...

ادارات نه پروژه ها را می سازند، 
نه زمین ها را پس می دهند!

 حادثه تروریستی ایذه 5 شهید
 و 10 مجروح برجا گذاشت

 شناسايی 8100 هکتار زمين
 در اختيار دستگاه ها برای خانه سازی؛

سخنگویسپاه:
ایران قوی نقطه 

عصبانیت و استیصال 
دشمن است

دین دار ترین شما خوش اخالق ترین شماست. پیامبر اکرم)ص(
سرمقاله

یادداشت

500 میلیون نفر مشتاق مصرف 
محصوالت کشاورزی ایران

محمدجوادعسکری ���
رئیسکمیسیونکشاورزیمجلس

در بن��د »ش« تبص��ره 
۸ قان��ون بودج��ه ۱4۰۱ 
آورده ایم ک��ه قرار دادن 
عوارض روی محصوالت 
کشاورزی باید حداقل ۶ ماه قبل اعالم شود 
تا امکان ارائه راهکارها و ایجاد فضاها برای 
صادرات فراهم شود. این موضوع برای آن 
اس��ت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
که به عنوان صادر کننده با دیگر کشورها 
ارتباط می گیرند، بتواند با بدون موانع اقدام 
به صادرات کنند. در کمیسیون کشاورزی 
مجلس تالش کردیم این فضا ایجاد شود 
تا صادرات با س��هولت صورت گیرد و ارز 
آوری داش��ته باشد و در این راستا اشتغال 
هم داشته باش��یم. قبال هم اعالم کردیم 
بای��د ۶ ماه قبل بحث اعم��ال عوارض را 

اطالع دهند؛...
ادامهدرصفحه���2

سازمان اکو بستری برای 
عبور از سیاست های تحریمی

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

شوراهادرمجلس
حضور امیرعبداللهیان در 
خارجه  وزرای  نشس��ت 
اکو در تاشکند از اهمیت 
برخرودار است، تاکید بر 
اشتراک منافع با همسایگان در موضوعات 
تجاری کمک شایانی به توسعه اقتصادی 
کش��ورها می کند. خوشبختانه جمهوری 
اس��المی ایران نی��ز در حوزه سیاس��ت 
خارجی خود تاکید بر اشتراک ظرفیت ها و 
قابلیت ها دارد لذا سازمان همکاری های 
اقتصادی اکو بستر خوبی برای تحقق این 
امر محسوب می ش��ود. ایجاد همگرایی 
میان ایران و اعضای اکو اعم از پاکستان، 
ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
قرقیزستان، قزاقستان، جمهوری اذربایجان 

و ترکمنستان می تواند...
ادامهدرصفحه���2
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ايران و جهان

500 میلیون نفر مشتاق مصرف 
محصوالت کشاورزی ایران

ادامهازصفحهیک ���
...امروز در دنیا هر کش��وری که نتواند بازارهای 
ه��دف خود را مدیریت ک��رده و نگه دارد حتما 
آس��یب خواهد دید؛ تقریباً ۵۰۰ میلیون نفر به 
محصوالت کش��اورزی ما عالقه دارند ما حتمًا 
باید ای��ن ۵۰۰ میلیون نف��ر را مدیریت کنیم. 
معتقدیم وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه 
م��ا در مجلس قانون انت��زاع را در اختیار وزارت 
جهاد کش��اورزی قرار دادیم، باید همه نیازهای 
داخلی را تامین کند و هم نظارت کند و هم در 
حوزه صادرات برنامه ریزی الزم را داشته باشد. 
وزارت جهاد کش��اورزی همه اختیارات الزم را 
دارد، در بح��ث قانون انتزاع هم همه اختیارات 
را ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی واگ��ذار کردیم؛ 
وزارتخان��ه باید اعالم کند میتواند یا نمی تواند، 
اگر بگوید می تواند که ما مس��یر را هموار کرده 
ای��م و باید صادرات محصوالت کش��اورزی را 
دنبال کند. دنیا نمی پذیرد ک��ه پس از قرارداد 
محص��والت کش��اروزی، صادرکنندگان حین 
صادرات، صادراتشان را متوقف کنند که در این 
صورت بازار صادرات را از دست خواهیم داد؛ ما 
بای��د طوری مدیریت کنیم ک��ه هم نیاز داخل 
مرتفع شود و هم در حوزه صادرات خللی در روند 

صادرات ایجاد نشود.

سازمان اکو بستری برای عبور از 
سیاست های تحریمی

ادامهازصفحهیک ���
...زمین��ه س��از عبور از سیاس��ت های تحریمی 
باشد، در واقع اکو فرصتی برای افزایش صادرات 
محصوالت ایرانی به منطقه است. با توجه به اینکه 
کشورمان سابقه دیرینه ای در عضویت اکو دارد، 
رف��ت و آمدهای دیلماتیک منطقه ای و حضور 
در نشست وزرای خارجه اکو می تواند زمینه ساز 
انعقاد تفاهم نامه های دوجانبه و چندجانبه باشد. 
نباید فراموش کرد مزیت های اقتصادی ایران در 
حوزه هایی اعم از انرژی، محصوالت پتروشیمی، 
فناورهای پیشرفته نانو، کش��اورزی، تجهیزات 
پزش��کی و غیره است که بسیاری از کشورهای 

عضو اکو به آنها احتیاج دارند.

کمک های تسلیحاتی غرب به اوکراین 
باعث تداوم آتش جنگ است

س��فیر و نماینده کش��ورمان نزد سازمان ملل 
متحد گفت: کمک های تسلیحاتی به اوکراین 
عم��اًل آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های 
تسلیحاتی آمریکا را تأمین می کند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، امیر س��عید ایروانی سفیر و 
نماینده دائ��م جمهوری اس��المی ایران نزد 
س��ازمان ملل متح��د درب��اره قطعنامه ایجاد 
س��ازوکار ثبت خس��ارات و غرامت مخاصمه 
اوکراین تاکید کرد: اگ��ر اراده ای برای ایجاد 
س��ازوکار در جهت ثبت و رسیدگی به موارد 
نقض حق��وق بین الملل وج��ود دارد، باید به 
سازوکاری جهان شمول توسل جست که تمام 
وقایع از جمله فراهم کردن تسلیحات کشتار 
جمعی و س��الح ش��یمیایی ب��رای رژیم های 
جنایت��کاری نظیر صدام را ش��امل ش��ود. در 
یازدهمین نشست فوق العاده مجمع عمومی 
سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت 
عنوان »تمهیدات مربوط به جبران و غرامت 
تجاوز روسیه به اوکراین« با ۹4 رأی موافق و 
۱4 رأی منفی تصویب ش��د. ۷3 کشور نیز به 
این قطعنام��ه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه 
ب��ا محکومیت تجاوز روس��یه ب��ه اوکراین و 
شناس��ایی ضرورت احصا خسارت های وارده 
ب��ه اوکراین، پیش��نهاد می کند با مش��ارکت 
دولت اوکراین سازوکاری برای ثبت و آرشیو 
خس��ارت های وارده به اوکراین توسط روسیه 
ایجاد ش��ود. در جریان تصویب این قطعنامه 
که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته 
است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک 
ضمن مخالفت قاطع با این مکانیزم، این اقدام 
را فاقد وجاه��ت حقوقی و تالش غرب برای 
مش��روعیت بخش��ی و مصادره اموال توقیف 
ش��ده این کش��ور دانس��ت. وی گفت: هدف 
پنهان غرب ب��رای حمایت از این س��ازوکار 
غ��ارت ام��وال روس��یه ب��ه ازای کمک های 
تسلیحاتی به اوکراین اس��ت که عماًل آتش 
ادامه جنگ و منافع کارخانه های تس��لیحاتی 
آمریکا را تأمین می کند. بسیاری از کشورهای 
مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، 
ایجاد مکانیزم منحصر به فرد برای مخاصمه 
ج��اری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و 
اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی 
ریاکاران��ه و مجمع عمومی را فاقد صالحیت 

حقوقی برای ایجاد چنین سازوکاری دانست.

عملیات  مقاومتی در کرانه باختری، رو 
به افزایش است

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی تاکید 
کرد که عملیات های مقاومتی فلسطینیان در 
کرانه باختری، ص��رف نظر از نتایج انتخابات 
رژیم صهیونیستی یا تغییر کابینه ها روز به روز 
در حال افزایش است. به گزارش مرکز اطالع 
رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
در گزارش��ی تاکی��د ک��رد ک��ه عملیات های 
مقاومتی فلسطینیان در کرانه باختری، صرف 
نظر از نتایج انتخابات رژیم صهیونیس��تی یا 
تغییر کابینه ها رو به افزایش است. این روزنامه 
عنوان ک��رد که عملیات روز گذش��ته جوانی 
فلسطینی در نزدیکی شهرک آرئیل که طی آن 
3 صهیونیست کشته شدند، شدیدترین حمله 
علیه شهرک نشینان پس از عملیات تیراندازی 
در ش��هرک »العاد« بود. در این گزارش آمده 
است که موج عملیات های فلسطینیان که از 
مارس گذشته آغاز ش��ده، ظاهراً به پدیده ای 
روزمره و یک واقعی��ت طوالنی مدت تبدیل 
ش��ده اس��ت. روزنامه هاآرت��ص ادام��ه داد: 
عملیات های مقاومتی فلسطینیان با وجود فراز 
و فرودی که دارد، به حقیقتی ثابت و غیرقابل 
انکار تبدیل شده اس��ت. در این گزارش آمده 
است که آرامش در کرانه باختری برقرار نیست 
و در نتیجه عملیات های ارتش در ش��هرها و 
روس��تاهای فلس��طینی، درگیری های دائمی 
در ای��ن مناطق در جریان اس��ت. در گزارش 
مذکور آمده است: در کنار پدیده پرتاپ سنگ 
به س��مت نظامیان صهیونیست در مسیرها و 
جاده ها، یک موضوع خطرناک و نگران کننده 
طی ماه های اخیر مطرح شده که عبارت است 
از عملیات های تیراندازی، زیرگیری با خودرو 
و حمله با س��الح س��رد که در پی آن حضور 
نیروهای ارتش در مناطق فلس��طینی نشین 
بیشتر شده و عملیات های بازداشت گسترده ای 
به ویژه در شمال کرانه باختری به اجرا گذاشته 
ش��ده اس��ت و درگیری های شدیدی نیز بین 
فلسطینیان و شهرک نشینان صهیونیست به 

وقوع پیوسته است.

زخمی شدن نظامی صهیونیست در 
کرانه باختری

رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 
ی��ک نظامی صهیونیس��ت در ش��مال کرانه 
باخت��ری خبر دادند. به گ��زارش مرکز اطالع 
رسانی فلسطین، ش��بکه ۱4 تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کرد که در درگیری های 
امروز در ش��مال کرانه باخت��ری یک نظامی 
صهیونیس��ت زخمی ش��د. بر اس��اس اعالم 
ش��بکه ۱4 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی، در 
حمله نظامیان ارتش رژیم صهیونیس��تی به 
کرانه باختری برای بازداش��ت شماری از افراد 
تحت تعقی��ب، یک نظامی گردان ۲۰۲ یگان 
چتربازان هدف سنگ قرار گرفته و زخمی شده 
اس��ت. منابع صهیونیست از اعزام این نظامی 
برای مداوا به بیمارستانی در قدس اشغالی خبر 
دادند. این در حالی اس��ت که منابع فلسطینی 
روز گذشته اعالم کردند که 3 شهرک نشین 
صهیونیست در عملیات مقاومتی ارئیل در کرانه 
باختری به هالکت رسیدند. بنابر این گزارش، 
در این عملیات مقاومتی عالوه بر هالکت 3 
شهرک نشین صهیونیس��ت، 4 صهیونیست 
دیگر زخمی ش��ده اند که حال سه نفر از آنها 
وخی��م اس��ت. همچنی��ن، بر اس��اس اعالم 
سرویس های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
از ابتدای س��ال ۲۰۲۲ تاکن��ون ۲۵ نظامی و 
شهرک نشین صهیونیس��ت در عملیات های 
فلسطینیان به هالکت رسیدند که این باالترین 
آمار کشته شدن صهیونیست ها در یک سال 
از زمان انتفاضه حمله با س��الح سرد در سال 

۲۰۱۵ است.

ایران مستقیمًا علیه انگلیس تهدید 
ایجاد می کند

رئیس س��رویس اطالع��ات داخلی انگلیس 
مدعی ش��د ایران مس��تقیماً علیه این کشور 
تهدی��د ایج��اد می کند. »ک��ن مک کالوم«، 
رئیس س��رویس اطالعات داخلی انگلیس، 
MI۵ مدعی ش��ده ک��ه ایران مس��تقیماً از 
طریق س��رویس های اطالعات��ی خود علیه 
انگلی��س تهدید ایجاد می کن��د. وی مدعی 
شد دس��تگاه های اطالعاتی ایران دست کم 
۱۰ ب��ار برای ربودن یا کش��تن ش��هروندان 
انگلیسی یا افراد ساکن در این کشور تالش 
کرده اند. رئی��س MI۵ ادعا کرد: »]اقدامات 
ایران[ برنامه هایی برای ربودن یا حتی کشتن 
بریتانیایی ها یا افراد ساکن در انگلیس را که 
رژیم آنها را دش��منان خود می پندارد شامل 
می ش��ود. فقط از ماه ژانویه تا کنون ش��اهد 
دست کم ده مورد از چنین تهدیدهای بالقوه ای 
بوده ای��م.« از زمان آغاز اغتشاش��ات اخیر در 
ای��ران عالوه بر آمریکا، مقام��ات تعدادی از 
کشورهای اروپایی و انگلیس ضمن اظهارات 
مداخله جویانه، از اغتشاشگران حمایت کرده 
و بر آتش اغتشاش��ات دمیدند. این کشورها 
ب��ه ای��ن روند غیرس��ازنده بس��نده نکرده و 
تحریم هایی را نیز علیه تعدادی از مقامات و 

نهادهای ایرانی اعمال کردند.

اخبار

تحلیلگر مطرح عرب با اش��اره افتادن اوکراین در دام آمریکا، عنوان کرد 
واش��نگتن به علت شکست در این جنگ به شیوه های گوناگون به دنبال 
پایان دادن به آن اس��ت. عبد الباری عطوان تحلیلگر سرش��ناس عرب با 
اش��اره به تغییرات به وجود آمده در موازنه قدرت در جهان و افول قدرت 
آمریکا و افتادن اوکراین به دام آمریکا و شکس��ت آمریکایی ها در جنگ 
اوکراین و تالش های واش��نگتن برای مذاکره با مسکو و فیصله دادن به 
این جنگ نوش��ت پس از گذش��ت ۹ ماه از جنگ اوکراین، آمریکا متوجه 
ش��ده که در این جنگ شکست خورده است به همین علت با روش های 
گوناگ��ون از جمل��ه مذاکره با روس��یه به دنبال پایان دادن به آن اس��ت. 

عطوان که س��ردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم است در یادداشتی نوشت: 
م��ا اغراق نکردیم وقتی گفتی��م که آمریکا در تالش اس��ت تا از طریق 
مذاکرات مس��تقیم و مس��المت آمیز با مقامات روسیه، جنگ در اوکراین 
را فوراً به پایان برس��اند تا از درگیری مستقیم بین دو ابرقدرت جلوگیری 
کند و از وقوع یک جنگ هسته ای جهانی که جهان را ویران خواهد کرد، 
جلوگیری کند، به ویژه پس از اینکه والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
س��ه بار تهدید کرد که در صورت به خطر افتادن خاک روسیه و تجاوز به 
آن در زمینه اس��تفاده از سالح های هس��ته ای تردید نخواهد کرد. گفتنی 
است اخیراً چهار منطقه رسماً به خاک روسیه پیوسته اند. یکی از این چهار 

منطقه خرسون است که چند روز پیش نیرو های روسی از آن عقب نشینی 
کردند، اما بخشی از خاک روسیه بوده، هست و خواهد ماند. پس از جلسه 
محرمانه ای که جیک س��الیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، دو هفته پیش 
برای بحث در مورد چگونگی گس��ترش نیافتن جنگ و کش��اندن ناتو به 
عرصه آن برگزار کرد، روز دوش��نبه یکی از مقامات کاخ سفید فاش کرد 
که وزیر س��ازمان سیا در حال حاضر در آنکارا برای دیدار با همتای خود، 
س��رگئی ناریشکین رئیس سرویس اطالعاتی روسیه حضور دارد تا پیامی 
را به طرف روس��ی در مورد عواقب استفاده روسیه از سالح های هسته ای 

منتقل کند. 

آمریکا دریافته که در جنگ اوکراین شکست خورده است
عطوان:

برای پیشرفت کشور نباید دانشگاه منفعل و بی تفاوت باشد
سعید جلیلی:

عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: برای 
پیش��رفت کشور نباید دانش��گاه ما یک دانشگاه منفعل 
و بی تفاوت باشد زیرا همان چیزی است که دشمنان به 
دنبال آن هس��تند و از آنجایی که دانشجو فاقد محافظه 
کاری و دارای فطرت پاک اس��ت، بحث و مطرح کردن 
مباحث از س��وی این قش��ر بسیار ارزش��مند است.دکتر 
س��عید جلیلی روز دوش��نبه در جلسه پرس��ش و پاسخ 
دانش��جویی در دانش��گاه بیرجند، اظهار داش��ت: زمانی 
دش��منان می گفتند که س��یم خاردار به ای��ران ندهید و 
امروز می گویند فالن سالح پیشرفته را آیا ایران به سایر 
کشورها می فروشد؛ خودتان پیش��رفت ایران را ارزیابی 
کنید.وی گفت: باور من این اس��ت که چنین جلس��اتی 
ضروری و الزم اس��ت، اگر از دانش��جو انتظار داریم که 
حضور فعال و موثری در جامعه داش��ته باشد باید بستر 
را برای این فعالیت فراهم کنیم.عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام عنوان کرد: حرکت دانش��جویی حداقل 
در ۶۰ و ۷۰ س��ال گذشته در سر بزنگاه ها و نقطه هایی 
نش��ان داده که یک حرکت مهم و موثر اس��ت، تاکنون 
در برهه ه��ای مختلف از جمل��ه در دفاع مقدس حضور 
بسیار ارزشمندی را حرکت دانشجویی داشته است.وی با 
تاکید بر اینکه امروز به حرکت دانشجویی برای پیشرفت 
کشور به عنوان یک ضرورت نظام، انقالب و کشور نیاز 
داریم افزود: هر دانش��گاه ما باید به مثابه یک دولت در 
س��ایه عمل کند زیرا امروز یک گفتمان و دیده بانی که 
قدم به قدم و س��ایه به س��ایه تحوالت کشور را دنبال 
کرده و نس��بت به آن اقدام الزم را انجام دهد کم داریم 
که این موضوع بسیار اهمیت دارد.جلیلی گفت: یکی از 
جاهایی که می تواند عالمت خطر روشن شود، اساتید و 
دانشجویان در دانشگاه ها هستند که باید مسائل مختلف 
در جامعه توسط آن به بحث و گفت و گو گذاشته شود.
وی خاطرنش��ان کرد: اینکه مقام معظم رهبری در دهه 
۸۰ بحث کرس��ی های آزاداندیش��ی را مط��رح کردند با 
همین نگاه ب��ود و فرمودند که محافظ��ه کاری قتلگاه 
انق��الب اس��ت.نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای 
عالی امنیت ملی افزود: ش��ما به عنوان دانشجو و استاد 
اگر خطایی را دیدید و به هر دلیلی نسبت به آن محافظه 
کاری داشتید، به ضرر همه حتی کارگزاران خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه دانش��گاه با توجه به ظرفیت خوب 
علمی بای��د اولویت ه��ای جامعه را مط��رح کند گفت: 
دانش��گاه های کشور در رشته های مختلف فعالیت دارند 
و این فعالیت ها در راستای پیشرفت کشور است.جلیلی 
تصریح کرد: برای پیشرفت کشور نباید دانشگاه ما یک 
دانشگاه منفعل و بی تفاوت باشد زیرا همان چیزی است 
که دشمنان به دنبال آن هستند و از آنجایی که دانشجو 

فاقد محافظه کاری و دارای فطرت پاک اس��ت، بحث و 
مطرح کردن مباحث از س��وی این قشر بسیار ارزشمند 
است.یکی از مهمترین مجراها و بسترهایی که می تواند 
به حل مش��کالت کمک کند، دانشگاه ها و حرکت های 
دانش��جویی اس��ت، حرکت های دانش��جویی است که 
می تواند جلوی غلبه حرکت های پوپولیستی را بگیرد.وی 
سپری کردن بهترین دوران عمر دانشجو در دانشگاه ها 
را باالترین هزینه در دانشگاه ها در راستای کسب و علم 
و دانش دانست و گفت: تحقیقات و مقاالت دانشجویی 
باید عملیاتی شود و به وسیله آن خیلی از مسائل کشور 
حل ش��ود.نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی 
امنیت ملی تصریح کرد: اگر امروز مش��کالتی در کشور 
داریم یکی از مهمترین مجراها و بسترهایی که می تواند 
به حل مش��کالت کمک کند، دانشگاه ها و حرکت های 
دانش��جویی اس��ت، حرکت های دانش��جویی است که 
می تواند جلوی غلبه حرکت های پوپولیس��تی را بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت دانش��جویی باید مقتضات 
امروز را بشناس��د تصریح کرد: دش��منان ب��ه دنبال این 
هستند که نقاط مثبت کشور را بپوشانند و ناامیدی را در 
جامع��ه ترویج کنند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهند.اینکه 
کش��ور ایران علیرغم همه تهدیده��ا و گزینه های روی 
میز دش��منان به پیشرفت رسیده به خاطر پشتیبان ملت 
همیشه در صحنه ایران اس��ت.جلیلی با اشاره به اینکه 
دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب همه گزینه های روی 
میز خود از جنگ س��خت، ترور، تهدید، فشار اقتصادی، 
جنگ نرم و رس��انه ای را علیه م��ا طراحی و اجرا کردند 

گفت: دش��من در حالیکه از تمام��ی گزینه هایی که در 
دس��ت داشته علیه ما اس��تفاده کرده، ناکام مانده است.

وی با تاکید بر اینکه دانش��جو و حرکت دانشجویی باید 
مختصات حرکت نظام و انقالب را بشاس��د که تاکنون 
چه مراحلی را برای رسیدن به قله پیشرفت و تعالی طی 
کرده ای��م، عنوان کرد: اینکه کش��ور ایران علیرغم همه 
تهدیدها و گزینه های روی میز دش��منان به پیش��رفت 
رس��یده به خاطر پشتیبان ملت همیشه در صحنه ایران 
اس��ت.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: دشمن هر وقت نمی تواند از ابزار زور استفاده کند از 
حربه تزویر استفاده می کند و این واقعیت تاریخی را همه 
ما باید بدانیم.وی با اشاره به اینکه مشکالتی در جامعه 
وجود دارد که دشمنان هم برای رسیدن به اهداف خود 
مانند مگسی بر این زخم ها می نشیندند گفت: استیصال 
دشمنان به وضعی رسیده که نخست وزیر فرانسه با یک 
مجری می نش��یند و به بحث و گف��ت و گو می پردازند؛ 
آیا آنها اولوی��ت مهمتری از ای��ن ندارند؟جلیلی عنوان 
کرد: دش��منان در حال حاضر ب��ه این دلخوش کرده اند 
ک��ه با چند دروغ در جنگ نرم که خود طراحی کرده به 
اهدافشان برسند اما غافل از اینکه ملت ما حتی در جنگ 
س��خت هم با اتکای به باورها و اعتقادات و قدرت نرم 
به پیروزی رسید.وی افزود: باید خود دانشجو و دانشگاه 
م��ا کمر همت ببنند تا این زخم ها و مش��کالتی که در 
جامع��ه وجود دارد را التیام ببخش��ند و از جمله کارهای 
بزرگ همه ماست که مشکالت را رفع کنیم و به حرکت 
پیشرفت و تعالی کشور س��رعت ببخشیم.نماینده مقام 

معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: 
دشمنان تمام ش��بکه ها و امکانات خود را در جنگ نرم 
پ��ای کار آورده اند اما جوانانی مانن��د آرمان علی وردی 
جلوی آن ایس��تادگی می کنن��د و این رویش های جدید 
انقالب اس��ت که در دهه مختلف تکرار می شوند.برای 
رس��یدن به پیشرفت و تعالی باید نقشه نظام مند و دقیق 
داشته باشیم و بعد باید نقش هر کسی مانند دوران دفاع 
مقدس تعریف و مشخص ش��ود.وی با تاکید بر جهش 
در ت��راز انق��الب و نظام طی ۱۰ س��ال آینده به همت 
جوانان و دانش��جویان گفت: اما در مسیر پیشرفت باید 
موانع و خطاهای رفتاری گذشته را شناسایی و در جهت 
رفع آنها اقدام کنیم به عنوان مثال توافق هسته ای فاقد 
نتیجه در دولت قبل باعث ش��د که به جای رشد هشت 
درصدی رشد منفی یک درصد را داشتیم.جلیلی عنوان 
ک��رد: وقتی خلق پول در جامعه باش��د مطمئنا تورم هم 
ادامه دار خواهد بود که باید این موضوع اصالح ش��ود، 
برای رس��یدن به پیش��رفت و تعالی باید نقشه نظام مند 
و دقیق داش��ته باش��یم و بعد باید نقش هر کسی مانند 
دوران دفاع مقدس تعریف و مشخص شود.وی با تاکید 
بر اینکه دش��منان به دنبال این هستند که نقاط قوت ما 
را بپوش��انند تا حس یاس و ناامی��دی در جامعه ترویج 
شود افزود: براساس مختصات باید وضع موجود و وضع 
مطلوب ترس��یم ش��ود همچنین برنامه ریزی ش��ود که 
چگونه می توانیم از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام عنوان کرد: در 
فضای مجازی چگونه می شود به وضع مطلوب برسیم، 
اس��تفاده از فضای مجازی در زمینه های مختلف کاربرد 
دارد هم چنانکه همین فضای مجازی برای استفاده بهتر 
باید تدبیر شود که دشمن نتواند از آن علیه ملت استفاده 
کند.وی با بیان اینکه اگر صادقانه با مردم صحبت شود 
آنان بیش��ترین همراهی را دارند گفت: همچنین فضای 
مجازی عالوه بر کس��ب و کار می تواند ابزاری مهم در 
جنگ نرم دشمنان در جهت منافع کشور باشد.جلیلی از 
دانشجویان خواست که نقش دانشگاهی خودشان را در 
مسیر پیشرفت کش��ور تعیین، مطالبه و دنبال کنند.وی 
افزود: اگر دچار ضعف هس��تیم ب��ه خاطر عدم تصحیح 
برخ��ی روندها یا رفتارهای اش��تباه بوده اس��ت که باید 
اصالح ش��ود و دانش��گاه می تواند پیشگام حرکت آینده 
کشور باشد.نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی 
امنیت ملی که امروز )دوشنبه( وارد بیرجند شد، پیش از 
این نشست با جمعی از اساتید دانشگاه های استان دیدار 
ک��رد و در ادام��ه برنامه های خود در یادواره ۵3 ش��هید 
استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه خراسان 

جنوبی شرکت می کند.

فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارت��ش گفت: در نیروی 
مقتدر و غرورآفرین پدافند هوایی، اولویت ما در توسعه 
سامانه های موشکی »یک موشک، یک شلیک و یک 
هدف« است. به گزارش »عصر ایرانیان«، امیر علیرضا 
صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور 
در گروه پدافند هوایی چابهار و ضمن بازدید از سایت های 
رادار ممان، فاشا کنارک و سایت موشکی مرصاد، توان 
رزمی و عملیاتی این گروه پدافند هوایی را مورد ارزیابی 
ق��رار داد. وی با قدردانی از فرماندهان و کارکنان گروه 
پدافن��د هوایی چابهار، آمادگی رزم��ی و عملیاتی گروه 

پدافن��د هوایی چابهار را مطلوب ارزیاب��ی کرد و اظهار 
داشت: امنیت آسمان در جنوب شرق کشور با هوشیاری 
کارکن��ان غیور پدافندی مس��تقر در این گروه پدافندی 
تأمین می شود. امیر صباحی فرد در جمع کارکنان گروه 
پدافن��د هوایی چابهار روحی��ه و آمادگی رزمی و انگیزه 
خدمتی را در این گروه پدافندی موجب امیدواری دانست 
و اف��زود: در نیروی مقت��در و غرورآفرین پدافند هوایی 
اولویت ما در توسعه سامانه های موشکی »یک موشک، 
یک شلیک و یک هدف« است و در سامانه هایی که تا 
به امروز در چرخه عملیاتی پدافند هوایی وارد ش��ده اند، 

این اصل ُمحّقق ش��ده است. وی ادامه داد: امروز ما در 
نیروی قدرتمند پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به میزانی از بازدارندگی رسیده ایم که دشمنان قسم 
خورده این س��رزمین جرأت تجاوز به ایران عزیزمان را 
ندارند، عملیاتی شدن و آزمایش موفقیت آمیز باور 3۷3 
با وجود تحریم های ظالمانه علیه کش��ور ما، دش��منان 
ایران اس��المی را غافلگیر کرده و آن ه��ا را از مرزهای 
هوایی ما دورتر خواهد کرد. امیر صباحی فرد بیان داشت: 
ما به س��امانه قدرتمند باور 3۷3 باور داریم و در آینده ای 
نزدیک از دستاوردهایی رونمایی خواهیم کرد که قدرت 

بازدارندگی کشور را به درجات باالتر افزایش خواهد داد. 
فرمانده نیروی پدافند هوایی در س��فر خود به چابهار با 
فرمانده پایگاه برادران شهید دلحامد نیروی هوایی ارتش 
نی��ز دیدار و گفتگو ک��رد و صفا و صمیمیت و اعتماد و 
همدلی میان فرماندهان و کارکنان گروه پدافند هوایی 
چابهار و پایگاه دهم شکاری را مثال زدنی دانست و بیان 
داشت: این همدلی که میان نیروهای مسلح برقرار است 
موجب شادی و خرسندی دوستان و ملت شریف ایران 
و فرمانده��ی معظم کل قوا و موج��ب یاس و ناامیدی 

دشمنان ایران عزیزمان است.

اولویت ما در توسعه سامانه های موشکی »یک موشک، یک شلیک و یک هدف« است
امیر صباحی فرد مطرح کرد؛

موشک ها از سامانه اس-۳00 قدیمی در اوکراین شلیک شدند
رئیس جمهور لهستان: 

رئیس جمهور و نخست وزیر لهستان امروز 
در س��خنانی اع��الم کردند: موش��ک هایی 
که در خاک ورش��و فرود آمدند، از س��امانه 
اس-3۰۰ قدیمی در اوکراین شلیک شدند؛ 
لذا نی��ازی به اعم��ال ماده 4 پیم��ان ناتو 
نیس��ت.به گزارش رویت��رز، »آندری دودا« 
جمه��ور  رئی��س   )Andrzej Duda(
لهس��تان امروز چهارش��نبه اعالم کرد که 
موشک های فرود آمده در خاک کشورش 
به احتم��ال خیلی زی��اد از س��امانه پدافند 
اس- 3۰۰ اوکراین هس��تند.رئیس جمهور 
لهس��تان در این خصوص گفت: بر اساس 
اطالعاتی ک��ه ما و متحدانم��ان در اختیار 
داری��م، این موش��ک اس- 3۰۰ س��اخت 
اتح��اد جماهیر ش��وروی و یک موش��ک 
قدیمی بوده و هیچ مدرکی مبنی بر پرتاب 
آن توس��ط طرف روسی وجود ندارد.وی در 

ای��ن باره اضاف��ه کرد: ای��ن احتمال وجود 
دارد که موش��ک های مذکور توسط پدافند 
ضدهوایی اوکراین ش��لیک ش��ده باشد.به 
گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، از س��وی 
دیگر، »ماتئوس موراویه تس��کی« نخست 
وزیر لهس��تان نیزبا توجه ب��ه اطالعات به 
دس��ت آم��ده از س��وی کش��ورش در این 
خص��وص گفت: پ��س از حادثه موش��کی، 
احتم��ااًل نیازی به اعمال ماده 4 پیمان ناتو 
)در مورد مش��ورت در صورت تهدید( وجود 
ن��دارد.در همین ارتباط، ج��و بایدن، رئیس 
جمه��ور آمریکا اعالم کرد حمله موش��کی 
دیروز به خاک لهس��تان، کار پدافند هوایی 
اوکراین بوده است.به نوشته رویترز، بایدن 
ساعاتی پس از اینکه اعالم کرد بعید است 
حمله موشکی به لهستان کار ارتش روسیه 
باش��د، دقایقی پیش به شرکای ناتو و جی 

۷ گف��ت که حمله موش��کی به روس��تای 
مرزی در لهس��تان نتیجه کار پدافند هوایی 
اوکراین بوده اس��ت.منابع خبری ش��امگاه 
سه ش��نبه از اصابت دو موش��ک به خاک 
لهس��تان در مرزهای اوکرای��ن خبر دادند. 
این منابع اعالم کردند که این موشک ها به 
روستایی لهستانی در نزدیکی مرز اوکراین 
اصابت کرد که در نتیجه آن دو نفر کش��ته 
ش��دند. اصابت موشک به روستای لهستان 
هنگام حمله موش��کی گس��ترده روسیه به 
زیرس��اخت های اوکراین رخ داد، اما وزارت 
دفاع روس��یه ه��ر گونه ش��لیک عامدانه یا 
اشتباهی موشک به س��مت خاک لهستان 
را تکذیب کرده است.ساعاتی پیش مقامات 
آمریکایی اعالم کردند اطالعات اولیه نشان 
می ده��د نیروه��ای ارت��ش اوکراین عامل 
حمله موشکی به خاک لهستان هستند که 

موجب مرگ ۲ نفر شده است. به گفته این 
مقام��ات نیروهای اوکراین��ی دیروز هنگام 
مقابله با حمالت سنگین روسیه، ۲ موشک 
به روستای مرزی لهس��تان شلیک کردند.
پیش از آن هم رئیس جمهور آمریکا پس از 
دیدار با س��ران گروه هفت و سران اعضای 
ناتو در اندون��زی در جمع خبرنگاران گفت 
اطالعات اولیه نش��ان می دهد بعید اس��ت 
موشک های شلیک شده به لهستان از خاک 
روسیه شلیک شده باشند.بایدن در پاسخ به 
این س��وال که آیا زود نیست که گفته شود 
این موش��ک ها از خاک روسیه شلیک شده 
بودند گفت: اطالعات اولیه ای وجود دارد که 
خالف آن را نشان می دهد. نمی خواهم این 
)ادعای حمله موش��کی از خاک روسیه( را 
بگویم تا زمانی که تحقیقات ما کامل شود. 
وی دراین ب��اره افزود: بعید اس��ت که این 

موش��ک از خاک روسیه شلیک شده باشد، 
ام��ا منتظر باش��یم.پیش از ای��ن وزیر دفاع 
روسیه با رد هر گونه حمله موشکی روسیه 
به لهستان گفته بود گزارش ها درباره حمله 
موش��کی روس��یه به خاک لهستان اقدامی 
»تحریک آمی��ز و عامدان��ه« اس��ت.بامداد 
چهارشنبه نیز شبکه »سی ان ان« آمریکا به 
نق��ل از منابع آگاه نظام��ی اعالم کرد یک 
جنگن��ده نظامی ناتو دیروز هنگام ش��لیک 
موش��ک به خاک لهس��تان در آسمان این 
کشور حضور داشته و توانسته مسیر آن آن 
را ردیابی کند. این مقام آگاه به س��ی ان ان 
گفته اطالعات ماهواره ای و رادارِی ردیابی 
این موش��ک در اختیار مقامات لهس��تان و 
کشورهای عضو ناتو قرار گرفته، اما به این 
اش��اره نکرده که این موش��ک ها از کجا و 

توسط چه کسی شلیک شده اند.
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اقتصاد کالن

جهش 1۸۹درصدی وصول مالیات خانه  
های خالی در مهرماه 

روند شناس��ایی خانه های خالی و اخذ مالیات 
از آنها در حال افزایش اس��ت، بر این اساس 
در مهرماه شاهد جهش در این بخش بودیم، 
به طوری که مالیات اخذشده از خانه های خالی 
در مهرماه در مقایس��ه با مجموع درآمدهای 
مالیاتی ماه های گذش��ته رشد ۱۸۹درصدی 
داشته است. ه گزارش تسنیم، اخذ مالیات از 
خانه های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ آمده 
ب��ود، اما دولت دوازدهم ضوابط اجرایی آن را 
ابالغ نکرد. در بودجه ۱4۰۰ هم دوباره درآمد 
این نوع مالیات پیش بینی ش��ده بود.براساس 
اصالحی��ه قانون مالیات های مس��تقیم، اخذ 
مالی��ات از خانه های خالی در قانون گنجانده 
ش��د و وزارت راه و شهرس��ازی موظف شد 
سازوکار شناسایی این خانه ها را اجرا کند. اخذ 
مالیات از خانه های خالی نیز توس��ط مجلس 
ش��ورای اسالمی و در سال ۹۹ به این قانون 
اضافه شد.در سال جاری استارت اخذ مالیات 
از خانه های خالی زده ش��د و از ابتدای س��ال 
ج��اری هرچند با مبالغی ان��دک به مرور اخذ 
مالیات آغاز ش��د تا جایی که تا پایان مهر ماه 
امسال یک میلیارد و 4۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
توم��ان مالیات خانه های خالی وصول ش��ده 
است.براس��اس قانون مالیات های مس��تقیم 
تصویب شده در مجلس شورای اسالمی، اگر 
واحد مسکونی خالی باشد مشمول این مالیات 
می شود و واحد های تجاری و اداری مشمول 
این مالیات نیستند، البته همه خانه های خالی 
مش��مول مالیات نمی شوند، بنابراین شناخت 
خانه های خالی معاف از مالیات یکی از نکات 
مهم مدنظر سازمان امور مالیاتی برای اجرای 

این قانون خواهد بود.

۷۴ درصد مخزن سد کرج خالی است 
درحال حاضر ۵4 میلیون مترمکعب آب پشت 
س��د کرج ذخیره شده اس��ت. به عبارتی ۲۶ 
درصد ظرفیت سد کرج ُپر و ۷4 درصد ظرفیت 
مخزن این سد خالی است. به گزارش تسنیم، 
ورود کشور به سومین خشکسالی پی در پی 
از آغاز مهرماه سال جاری، سبب کاهش منابع 
آبی سدها از جمله س��دهای پنج گانه استان 
تهران ش��ده است.سد امیرکبیر )سد کرج( به  
عنوان نخس��تین س��د چند منظوره ایران در 
سال ۱34۰ به بهره برداری رسید. این سد که 
یکی از ۵ س��د اصلی تأمین آب شرب استان 
تهران است با سطح حوزه آبریزی به مساحت 
۷۶4 کیلومترمرب��ع و با متوس��ط جریان آب 
س��االنه به میزان 4۷۲ میلیون مترمکعب در 
استان تهران و در فاصله ۶3کیلومتری شمال 
غرب��ی تهران و در کیلومتر ۲3 جاده کرج  �� 
چالوس، در ش��مال شهرستان کرج قرار دارد.

در ح��ال حاضر با ورودی آب از رودخانه های 
باالدس��ت و برداش��ت آب ب��رای مص��ارف 
زیست محیطی، شرب و کشاورزی، از مجموع 
حج��م ۲۰۵ میلیون مترمکعب��ی مخزن این 
سد، ۵4 میلیون مترمکعب آب پشت این سد 
ذخیره شده اس��ت. به عبارتی در حال حاضر 
۲۶ درصد ظرفیت س��د کرج ُپر و ۷4 درصد 

ظرفیت مخزن این سد خالی است.

پیش بینی ناامیدکننده از رشد اقتصاد 
جهانی توسط صندوق بین المللی پول 

صندوق بین المللی پول اعالم کرد که تورم 
باال، رش��د اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲3 
کاه��ش خواه��د داد. به گ��زارش فارس به 
نقل از راش��اتودی، صندوق بین المللی پول 
پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصاد جهانی 
را کاه��ش داد و در گ��زارش خ��ود پیش از 
نشس��ت گروه ۲۰ اعالم کرد که چشم انداز 
تیره ای را پیش روی اقتصاد جهانی می بیند. 
صن��دوق بین الملل��ی پول از م��اه ژانویه به 
تدریج پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصاد 
جهانی در سال ۲۰۲3 را کاهش داده است. 
در ابت��دای س��ال ای��ن صندوق رش��د 3.۸ 
درصدی را برای سال ۲۰۲3 پیش بینی کرد 
ام��ا حاال این رقم را ب��ه ۲.۷ درصد کاهش 
داده اس��ت.صندوق بین الملل��ی پول اعالم 
کرده که انتظار دارد کشورهای که مجموعًا 
یک س��وم تولید ناخالص جهان را در اختیار 
دارن��د در مقطعی از امس��ال یا س��ال آینده 
رش��د اقتصادی منفی را تجربه خواهند کرد.
کارشناس��ان صندوق بین المللی پول هشدار 
داده ان��د که ۲۵ درصد احتمال دارد به خاطر 
درگیری نظام��ی روس��یه و اوکراین و نرخ 
تورم باال ش��اهد رش��د زیر ۲ درصد اقتصاد 
جهانی باش��یم.این صندوق در گزارش خود 
آورده اس��ت طی ماه های گذش��ته شاخص 
خرید مدیران در کش��ورهای گ��روه ۲۰ به 

طور مداوم کاهش یافته است. 

ضربه محکم رکود اقتصادی آمریکا 
به ژاپن 

بنابر اطالعات منتش��ر شده از دولت ژاپن، 
ارق��ام نش��ان داد اقتص��اد ژاپ��ن ب��ه طور 
غیرمنتظره ای در س��ه ماهه س��وم کوچک 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرن��گار مهر به 
نقل از ش��بکه »س��ی ان ای« س��نگاپور، 
سفارش ماشین آالت صنعتی ژاپن به طور 
غیرمنتظره ای در ماه سپتامبر کاهش یافت 
و نش��انه ای از رکود در جهان و هزینه های 
بیشتر واردات بر برنامه های هزینه سرمایه 
شرکت ها است. داده های دفتر کابینه ژاپن 
نش��ان می دهد ک��ه س��فارش های اصلی 
در س��پتامبر نس��بت به ماه قبل 4.۶ درصد 
کاهش یاف��ت. این به دنب��ال کاهش ۵.۸ 
درص��دی در م��اه آگوس��ت و ضعیف تر از 
پیش بین��ی میانگی��ن رش��د ۰.۷ درصدی 
اقتصاددانان در نظرس��نجی رویترز بود. بر 
اساس بخش، س��فارش های تولیدکنندگان 
در س��پتامبر نس��بت به ماه قبل ۸.۵ درصد 
کاهش یافت که ب��ه دلیل فلزات غیرآهنی 
اس��ت، در حال��ی ک��ه س��فارش های غیر 
تولیدکنن��دگان 4.4 درص��د افزایش یافت. 
تولیدکنندگانی که توس��ط دفتر کابینه ژاپن 
مورد بررس��ی ق��رار گرفتند، انتظ��ار دارند 
که سفارش��ات اصلی پ��س از کاهش ۱.۶ 
درصدی در س��ه ماهه قبل، 3.۶ درصد در 
اکتبر تا دس��امبر افزای��ش یابد. دولت ژاپن 
دیدگاه خود را در مورد سفارش��ات ماش��ین 
آالت صنعت��ی کاهش داد و گفت که بهبود 
در حال توقف اس��ت. اطالعات سفارشات 
ماش��ین آالت یک روز پس از آن منتش��ر 
شد که ارقام نشان داد اقتصاد ژاپن به طور 
غیرمنتظره ای در س��ه ماهه س��وم کوچک 

شده است.

۴۹ شرکت بورسی-صنعتی زیان ده 
شدند

بررس��ی ش��اخص تولید صنعتی در مهر ماه 
سال جاری نشان می دهد که برای پنجمین 
ماه متوالی )نسبت به ماه مشابه پارسال( رشد 
۷.۷ درصدی در این بخش رقم خورده است.

به گزارش مهر، ش��اخص تولید صنعتی که 
مش��خص کننده تغییرات تولی��د در بیش از 
۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس 
با س��هم بیش از ۵۰ درص��دی از کل تولید 
صنعت ساخت کشور است در مهر ماه سال 
جاری و برای پنجمین ماه متوالی )نس��بت 
به ماه مش��ابه پارسال( رش��د ۷.۷ درصدی 
داشته است.بررسی های اتاق بازرگانی تهران 
نش��ان می دهد که مهم ترین عامل مؤثر در 
رشد ش��اخص تولید در مهر ماه، رشد باالی 
شاخص تولید صنایع تولید خودرو و قطعات و 
فلزات اساسی بوده است.همچنین در این ماه 
فقط دو فعالیت صنعتی ش��امل تولید صنایع 
غذایی با ۲.۵ درصد و صنایع شیمیایی با ۱.۷ 
درصد کاهش تولید، مش��مول افت شاخص 
تولید ش��ده اند.فعالیت های صنعتی ش��امل 
خودرو و قطعات با ۲۱.۹ درصد، محصوالت 
فل��زی با ۲3.۹ درصد و منس��وجات با ۲۱.4 
درصد بیش��ترین رش��د مثبت شاخص را در 
مهر ماه ثبت کرده اند.بر اساس این گزارش، 
در ماه مورد بررس��ی در کل صنایع بورسی، 
موجودی انبار در سطح صنایع کاهش یافته 
که با توجه به رشد مثبت شاخص کل تولید، 
نش��اندهنده باالتر بودن رشد فروش از رشد 
تولی��د و همچنی��ن افزایش تقاض��ای مؤثر 
نس��بت به تولیدات فعلی صنعتی اس��ت.بر 
همین مبنا، تغیی��ر در موجودی انبار در مهر 
ماه س��ال جاری در صنایع شیمیایی، فلزات 

اساسی، کانی های 

 اوکراین برق ندارد
در حالی که طی روزهای اوکراین با قطعی 
گس��ترده ب��رق مواجه بود، چندی��ن رآکتور 
هسته ای در دو نیروگاه این کشور نیز خاموش 
شده اس��ت.به گزارش مهر به نقل از تاس، 
والدیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور اوکراین، 
در یک پیام ویدئویی در کانال تلگرامی اش 
اع��الم ک��رده به خاط��ر حمالت روس��یه 
سامانه های خودکار چندین واحد تولید نیرو 
در دو نیروگاه هسته ای این کشور را از مدار 
خارج کرده اند.به گفته رئیس جمهور اوکراین 
در بس��یاری از مناطق این کش��ور ش��اهد 
خاموش��ی های اضطراری بودیم به گونه ای 
که منطقه خارکوف، ژیتومیر، کی یف و لویو 
شاهد بیشترین میزان خاموشی برق بوده اند.

زلنسکی همچنین اعالم کرده که مردم در 
سراسر اوکراین با مشکالت مخابراتی مواجه 
هستند.رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: لویو 
و دیگر ش��هرهای اوکراین حتی ش��اهد از 
کار افتادن سیس��تم گرمای��ش مرکزی نیز 
بوده ان��د و تمام کش��ور مش��کل اینترنتی و 
مخابراتی دارد.پس از چندین مورد انفجار در 
زیرس��اخت های حیاتی اوکراین، این کشور 
با خاموش��ی های گسترده برق و قطعی آب 
روبرو شده اس��ت.کریل تیموشنکو، معاون 
دفتر ریاست جمهوری اوکراین، اعالم کرده 
که شرایط تأمین برق در این کشور بحرانی 

است.

اخبار

محرابیان گفت: در شرایط موجود بخصوص 
در تهران وضعیت سختی به لحاظ آبی داریم 
و امیدواریم با همکاری مردم وضعیت موجود 

را مدیری��ت کنیم. به گزارش مهر به نقل از 
وزارت نیرو، »علی اکبر محرابیان« در حاشیه 
جلس��ه هیئت دولت درباره وضعیت آبی و 
بارندگی کش��ور، اظهار ک��رد: امیدواریم در 
آینده شاهد بارش بهتری باشیم و وضعیت 
سدها بهتر ش��ود، ولی در شرایط موجود به 
خص��وص در ته��ران وضعیت س��ختی به 

لح��اظ آبی داریم و از م��ردم تقاضا داریم با 
مدیری��ت خوبی که دارن��د، کمک کنند تا 
مش��کلی پیش نیاید.محرابیان خاطرنشان 
ک��رد: در حوزه برق ب��ا مدیریت خوبی که 
مردم عزیزمان انجام دادند تابستان را بدون 
خاموشی در کشور پشت سر گذاشتیم و در 
بخش خانگی هیچ گونه خاموشی نداشتیم و 

در دیگر بخش ها هم مردم مدیریت خوبی را 
انجام دادند.وزیر نیرو تاکید کرد: امیدواریم در 
حوزه آب هم همین طور باش��د. مردم بهتر 
از ما می دانند وقتی می گوئیم شرایط سخت 
است، خودشان به صورت خودکار مدیریت 
می کنند، امیدواریم این شرایط در بخش آب 
هم حاکم باش��د.محرابیان همچنین درباره 

وضعی��ت ص��ادرات و واردات برق کش��ور 
اظهار کرد: بر اساس قراردادهایی که داریم، 
در زمان های��ی که مازاد تولید ب��رق داریم، 
صادرات انجام می دهیم و زمان هایی که نیاز 
به برق داریم، واردات انجام می دهیم و در فاز 
صادرات و واردات برق در تالشیم تا حداکثر 

منفعت را برای کشور در نظر بگیریم.

شرایط آبی سختی در تهران داریم
وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد:

خرید و فروش سهام عدالت منوط به مصوبه شورای عالی بورس 
رئی��س صندوق تثبیت بازار س��رمایه گفت: 
بازگشایی نماد ش��رکت های سرمایه گذاری 
س��هام عدال��ت و معامالتی ش��دن خرید و 
فروش این س��هام منوط به مصوبه شورای 
عالی بورس است. به گزارش فارس، نشست 
خبری مش��ترک امیر صبایی، مدیر نظارت 
بر بورس ه��ای س��ازمان ب��ورس تهران و 
پیم��ان حدادی رئیس صن��دوق تثبیت بازار 
در محل س��ازمان بورس برگزار شد.در این 
نشس��ت پیمان حدادی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه زمانی نماد 

ش��رکت های سرمایه گذاری اس��تانی سهام 
عدال��ت باز  و خرید و فروش س��هام عدالت 
آزاد می ش��ود؟ گفت: شورای عالی بورس در 
خرداد امسال س��ازمان بورس را مکلف کرد 
که تمهی��دات الزم را برای برگزاری مجامع 
شرکت های سرمایه گذاری استانی را فراهم 
کند تا این مجامع در شهریور برگزار شود. در 
این زمینه سازمان بورس در جلسات مختلف 
با ش��رکت  س��پرده گذاری مرکزی، مقدمات 
برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی را فراه��م کرد و به ش��ورای عالی 

بورس ه��م اعالم آمادگی کردند، اما نهادی 
که باید مجوز برگزاری مجامع این شرکت ها 
را بدهد شورای عالی بورس است که تاکنون 
این مجوز را نداده است.مدیرعامل صندوق 
تثبیت بازار سرمایه همچنین گفت: بازگشایی 
نماد شرکت های استانی سرمایه گذاری هم 
در این راس��تا قرار دارد و س��ازمان بورس با 
توقف طوالنی مدت نمادهای بورس از جمله 
شرکت های س��رمایه گذاری استانی مخالف 
اس��ت، اما از اول اس��فند س��ال گذشته که 
ش��ورای عالی بورس مص��وب کرد که نماد 

شرکت های استانی بسته بماند، این مصوبه 
همچنان به قوت خود باقی است و تا زمانی 
که مجوز بازگش��ایی این نمادها قبل یا بعد 
از برگ��زاری مجامع صادر نش��ود، نمادهای 
مذکور باز نمی ش��وند.حدادی در مورد اینکه 
مجامع شرکت های س��رمایه گذاری استانی 
چه زمانی باز می شود؟ گفت: اعضای شورای 
عالی بورس باید در این زمینه پاس��خ دهند، 
در ح��ال حاضر ح��دود ۵۰ میلیون هموطن 
درگی��ر س��هام عدال��ت هس��تند. نهادهای 
امنیتی ه��م نکاتی در این زمین��ه دارند که 

در حال بررسی است. امیدواریم که با مجوز 
ش��ورای عالی بورس طی یک ماه آینده به 
جمع بندی در مورد س��هام عدالت برس��ند.

رئیس صندوق تثبیت بازار س��رمایه در مورد 
اینکه چرا سهامداران روش مدیریت مستقیم 
نمی توانند سهام خود را بفروشند؟ کفت: این 
موضوع  هم به تصمیم شورای عالی بورس 
بس��تگی دارد. بنابراین خرید و فروش سهام 
برای ۱۹ میلیون س��هامدار عدالت در روش 
مس��تقیم هم ب��ه تصمیمات ش��ورای عالی 

بورس بستگی دارد.

 حجم نقدینگی کشور 26 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی 
ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران

باوجود آنکه همواره نقدینگی به عنوان یکی از دالیل تورم 
در اقتصاد ایران عنوان می شود، اما نسبت نقدینگی به تولید 
ناخالص داخلی در ایران ۷4.۰4 درصد است، حتی بسیاری 
از کش��ورهایی که تورم تک رقمی هم داش��ته اند، حجم 
نقدینگی بیشتری از حجم تولید ناخالص داخلی دارند. به 
گزارش فارس، در ادبیات س��ه ده��ه اخیر اقتصاد ایران با 
الگوبرداری از ادبیات متداول در کش��ورهای توسعه یافته 
و در اشتغال کامل، نقدینگی را مهم ترین عامل بروز تورم 
پایدار دورقمی در اقتصاد ایران عنوان شده است.کافی است 
با کلیدواژه تورم جستجویی انجام دهیم تا حجم گسترده 
تحلیل ها و مصاحبه های کارشناسان و مسئوالن دولتی را 

در این باره مشاهده کنیم.
تولی�دناخالصداخلیبهقیمتج�اریمعیاریبرای ���

سنجشحدودنقدینگی
ب��رای س��نجش مازاد ب��ودن یا نبودن حج��م نقدینگی، 
معم��وال میزان نقدینگی با میزان تولی��د ناخالص داخلی 
مقایسه می شود. در بسیاری از کشورها باوجود اینکه نرخ 
ت��ورم پایینی دارند اما حجم نقدینگی بیش از حجم تولید 
ناخالص داخلی است اما اندک کشورهایی نسبت نقدینگی 
آنها کمتر از تولید ناخالص داخلی اس��ت.برای محاس��به 
تولید ناخالص داخلی با دو نوع محاس��به مواجه هس��تیم. 
یک محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است 
و یک نحوه محاسبه، تولید ناخالص داخلی به قمیت ثابت 
اس��ت. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری درواقع هم 
میزان رش��د واقعی و هم رشد ناش��ی از تورم را در درون 
خ��ود دارد. تولید ناخالص داخلی ب��ه قیمت جاری، ارزش 
روز قیمت کاالها و خدمات تولید ش��ده اس��ت. به عنوان 
مثال در صورتی که قیمت کاالها و خدمات در اقتصاد ۲۰ 
درصد افزایش یابد، )بدون در نظر گرفتن رشد واقعی تولید 
کاالها و خدمات( به همان میزان بر میزان تولید ناخالص 
داخلی به قیمت جاری افزوده خواهد شد. اما برای محاسبه 
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، قیمت ها ثابت فرض 
گرفته می شود تا میزان رشد واقعی تولید کاالها و خدمات 

به دس��ت بیاید. اما نقدینگی هم یک متغیر اسمی است 
که ب��ا تغییر قیمت کااله��ا و خدم��ات، ارزش آن تغییر 
می کند. ضمن��ا، نقدینگی ابزاری برای خرید یا به خدمت 
گرفتن کاالها و خدمات اس��ت. بنابراین نسبتی باید بین 
میزان ارزش کاالها و خدمات و نقدینگی خلق ش��ده در 
اقتصاد وجود داشته باش��د.آمار جدول زیر که از آمارهای 
بانک مرکزی به دست آمده است، نشان می دهد نرخ رشد 
نقدینگی در اغلب سال ها فاصله معناداری با تولید ناخالص 
داخلی داش��ته است. آمار و ارقام جدول باال تولید ناخالص 

داخلی به قیمت جاری است.
درص�دکمت�رازحج�متولید حج�منقدینگ�ی���25.9

ناخالصداخلیاست
به گزارش فارس، این آمارها نشان می دهد از سال ۹4 تا 
۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک روند 
صع��ودی از ۶۹.4 درصد به ۹۱.4 درص��د، ۹۸.۵ درصد و 

۱۰3.3 درصد رس��ید. اما بعد از بروز تورم در بازار دارایی ها 
به ویژه بازار ارز تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری جهش 
قابل توجهی پیدا ک��رد و از ۱۰3.3 درصد به ۸۹.۹ درصد 
در سال ۹۷ رسید. براساس آخرین آمارها نسبت نقدینگی 
به تولید ناخالص داخلی در س��ال ۱4۰۰ به ۷4.۰4 درصد 
رسیده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی ۲۵.۹ درصد 
کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی اس��ت. به عبارتی اگر 
کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را صرف خرید کاال 
و خدم��ات کنیم، باز هم مع��ادل ۲۵.۹ درصد از کاالها و 
خدمات تولید شده، متقاضی نخواهد داشت چون نقدینگی 
برای خرید آن نیست. بنابراین میزان نقدینگی در اقتصاد 
ایران مازاد نیس��ت و اساس��ا اصطالح بهمن نقدینگی و 
نقدینگی م��ازاد، برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران به هیچ 
وجه درست نیست. در صورتی می توان گفت اقتصاد ایران 
با حجم زیاد نقدینگی مواجه اس��ت که به ازای نقدینگی 

خلق شده، کاال و خدمات برای عرضه وجود نداشت باشد 
در صورتی که میزان کاالها و خدمات تولید شده که تولید 
ناخالص داخلی به قیمت جاری را ش��کل می دهد، در ۱۵ 
سال از ۱۶ سال اخیر، بیشتر از حجم نقدینگی بوده است.
س�الاخیر پایینتریننس�بتپولبهش�بهپولدر���9

نسبتبهسنواتقبل
نکت��ه دیگری که معموال به عنوان عوام��ل بروز تورم در 
اقتص��اد ایران مطرح می ش��ود، نقش پ��ول در بروز تورم 
است. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. پول 
شامل سپرده های جاری و اسکناس و مسکوک در دست 
اش��خاص می شود.  نسبت پول به ش��به پول در بسیار از 
کشورهای توسعه یافته  حدود 4۵ تا ۵۰ درصد است اما در 
ایران نسبت پول به شبه پول از سال ۸۷ تاکنون کمتر از 
4۰ درصد بوده و در ۹ س��ال اخیر هیچگاه از ۲۵.۶ درصد 
عبور نکرده است. نسبت پول به شبه پول در اقتصاد ایران 
نسبت پایینی است و این میزان پول نباید موجب بروز تورم 
در اقتصاد ایران ش��ود. ممکن اس��ت در این میان برخی  ، 
تحری��م را مهم ترین عامل بروز ت��ورم در ایران بدانند اما 
می دانیم که در س��ال های قبل از تحریم ها، یعنی قبل از 
س��ال ۱3۹۰، در دهه های ۷۰ و ۸۰ همواره اقتصاد ایران 
تورم ه��ای دورقمی را تجربه کرده اس��ت. ه��دف از این 
گزارش به هیچ وجه نفی اصل تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم 
نیس��ت. اهداف این گزارش، ترسیم وضعیت نقدینگی در 
اقتص��اد ایران و همچنین ضرورت توجه به س��ایر علل و 
عوام��ل بروز تورم در اقتصاد ایران اس��ت. اگر این از این 
دریچه به مس��اله ت��ورم در اقتصاد ای��ران بنگریم، دیگر 
تنه��ا راه مهار تورم را کنترل نقدینگی عنوان نمی کنیم و 
سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصاد ایران، صرفا بر مهار 
نقدینگی به وسیله کنترل کسری بودجه و محدود کردن 

خلق پول بانکی تاکید نمی کنند.
اما اینکه چرا این حجم از نقدینگی موجب به هم ریختگی 
در بازار دارایی و حتی کاالها و خدمات می شود، مساله ای 

است که در گزارش بعدی به آن می پردازیم.

کارش��ناس انرژی گفت: قیمت گازوئیل در نیجریه ۱.۶ 
دالر بر لیتر است و برای مصرف کننده توجیه اقتصادی 
دارد تا از گازوئیل به س��مت CNG و LNG حرکت 
کنند و در این بین قرار اس��ت از ظرفیت ش��رکت های 
ایرانی اس��تفاده ش��ود. ابوالفضل مبینی در گفت و گو  با 
فارس، با اشاره به ظرفیت کشور نیجریه برای صادرات 
خدم��ات فنی و مهندس��ی ب��رای دوگانه س��وز کردن 
خودروهای این کشور عنوان کرد: نیجریه کشوری است 
که گاز و نفت فراوان دارد. ساالنه حدود ۲۲ میلیون تن 
LNG صادر می کند و در زمینه تکنولوژی LNG، از 
خدمات و مهندس��ی شرکت  هایی مثل Shell استفاده 
می کند. قیمت گازوئیل در نیجریه ۱.۶ دالر بر لیتر است 
که خب برای مصرف کننده توجیه اقتصادی خوبی دارد 
تا از گازوئیل به سمت CNG و LNG حرکت کنند.
دولتنیجریهبهدنبالدوگانهسوزکردنیکمیلیون ���

خودرویبنزینی
وی افزود: شرکت های واردکننده خودرو در نیجریه نیز 

به این نتیجه رس��یده اند که باید به س��مت خودروهای 
LNG و CNG حرک��ت کنند. اما یکی از بزرگترین 
مشکالتشان نبود شبکه سراسری گاز در کشور نیجریه 
اس��ت که تجربیات و دانش کشور عزیزمان را در پیاده 
س��ازی این موضوع در نیجریه نیاز دارند.مبینی گفت: 
عالوه بر آن، در موضوع تبدیل کارگاهی نیز به تجربیات 
م��ا نیاز دارن��د و البته در موضوع مدل م��ادر و دختر در 
توسعه CNG نیز به ابتکارات و دانش ایران نیاز دارند. 
به گفته دولت نیجریه اگر یک میلیون خودرو با سوخت 
س��ی ان جی وارد بازار این کشور ش��ود، یارانه بنزین را 
برداش��ته و قیمت بنزین را به ح��دود یک دالر نزدیک 

می کند.
یکش�رکتایرانیموفقبهاخذپروژهدوگانهسوز ���

کردنخودروهاینیجریهشد
کارش��ناس ارش��د حوزه س��ی ان جی ادامه داد: یکی از 
ش��رکت های دانش بنیان داخلی با اتکا به متخصصان 
داخل��ی جوان و نخبه خود، با تش��کیل کنسرس��یومی 

متش��کل از تمام دس��ت اندرکاران صنعت CNG در 
ایران، توانسته وارد فاز اجرایی این پروژه عظیم و کالن 
در کشور نیجریه ش��ود.وی گفت: البته این موضوع در 
کشور سوریه نیز از مرحله مطالعاتی آن، در مرحله ورود 
به فاز اجرایی اس��ت و امید داریم که مسئوالن مربوطه 
با همت و پشتیبانی خود از این کنسرسیوم، زمینه سازی 
برای پیش��برد این پ��روژه و صادرات خدم��ات فنی و 

مهندس صنعت CNG به سایر کشورها کنند.
پیش�نهادتوسعهس�یانجیدرخودروهایدیزلی ���

درایران
مبین��ی توضی��ح داد: در ح��ال حاضر م��ا یک موهبت 
خدادادی به نام گاز و یک شبکه سراسری گاز داریم که 
حاصل 4۰ سال سعی و تالش شبانه   روزی متخصصان 
داخلی است. حال چرا باید از این موهبت الهی و دستاورد 
بزرگ چشم پوشی کنیم یا به حداقل ها رضایت بدهیم؛ 
ما می توانیم در هر نقطه از کش��ور که نیاز باشد، میکرو 
LNG ایجاد کنیم. امروزه برخی از مسئوالن با افتخار 

از واردات اتوب��وس برقی به کش��ور خب��ر می دهند. در 
صورتی که ه��ر اتوبوس برقی در حدود ۶۰۰ هزار دالر 
هزین��ه دربردارد که در حدود 4۰۰ ه��زار دالر آن برای 
باتری اتوبوس اس��ت که هر ۵ س��ال باید باتری آن را 
تعویض کنیم، خب چرا از اتوبوس پایه گازسوز استفاده 
نکنیم؟ هم تکنولوژی داخلی آن وجود دارد و هم دانش 
و مهارت س��اخت، تعمیر و نگهداری آن. از طرفی عمر 
هر اتوبوس از ۵ سال به ۲۰ سال می رسد و هزینه تولید 
آن بسیار کمتر است و هم چرخ اقتصاد کشور به حرکت 

درمی آید.
میلی�ارددالرینیجریهبرایدوگانهس�وز برنامه���3

کردنخودروها
مبینی گفت: امروزه کشور نیجریه حاضر شده است که 
3 میلیارد دالر برای توسعه صنعت CNG خود هزینه 
کند. این انتخاب کشور نیجریه از آن جهت است که این 
قرارداد برای این کشور س��االنه حداقل ۲ میلیارد دالر 

منفعت خواهد داشت.

برنامه 3 میلیارد دالری نیجریه برای دوگانه سوزی خودروها با کمک شرکت های ایرانی 

بازار 5 میلیارد یورویی همکاری های نفتی ایران و ونزوئال
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت گفت: ب��ازار همکاری های نفتی 
ایران و ونزوئال در حجمی ۵ میلیارد یورویی، 
پیش بینی می شود که بخش قابل توجهی از 
این رقم، می تواند ب��ه تأمین تجهیزات مورد 
نیاز پروژه های نفت��ی ونزوئال اختصاص یابد. 
به گزارش تس��نیم، »احس��ان ثقفی«، رئیس 
انجم��ن س��ازندگان تجهیزات  هیئت مدیره 
صنعت نفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
برای نخس��تین بار از س��وی وزارت کار برای 
هم اندیش��ی با انجمن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت )اس��تصنا( درخواس��ت برگزاری 
جلسه مشترک ش��ده که این نشست، امروز 

برگزار خواهد ش��د.وی افزود: در این نشست 
مش��ترک بین انجمن اس��تصنا و وزارت کار، 
در خصوص تسهیل کسب وکار و اشتغال زایی 
فعالیت های مرتبط به انجمن، بحث و بررسی 
و همفک��ری خواهد ش��د که ای��ن تعامل و 
گفت وگو یک قدم بس��یار مثب��ت خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنع��ت نفت در پاس��خ به اینک��ه »توافقات 
اخیر با دیگر کش��ورها، چه تأثی��ری در بازار 
کار س��ازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت 
داش��ته اس��ت؟«، گفت: در مذاکرات صورت 
گرفته با ونزوئال، تفاهم ها و توافقاتی صورت 
گرفته و حتی کارهایی هم انجام شده اما حجم 

کارهای اجرا ش��ده زیاد نبوده و با وجود آنکه 
تعامالت اخیر، یک رویکرد مثبت برای رسیدن 
به بازارهای جدید و رونق تولید داخلی اس��ت، 
اما هنوز اتفاق مؤثری در بازار کار س��ازندگان 
تجهیزات صنعت نفت رخ نداده است.وی ادامه 
داد: ع��الوه بر ونزوئال، مذاکراتی در خصوص 
صادرات تجهیزات صنع��ت نفت با بالروس، 
روسیه، قزاقستان، ازبکستان و اندونزی صورت 
گرفته که هنوز ای��ن مذاکرات به مرحله اجرا 
نرس��یده اند.ثقفی با بیان اینک��ه »در ونزوئال 
بحث ساخت پاالیشگاه های بزرگ و متوسط 
با همکاری ایران مطرح اس��ت«، گفت: یک 
پاالیش��گاه کوچک، نیاز به 3۰۰ میلیون یورو 

سرمایه گذاری دارد که با توجه به سهم ۶۰ تا 
۷۰ درص��دی تأمین تجهیزات در حجم کلی 
س��رمایه گذاری، بازار خوبی ب��رای تجهیزات 
ساخت داخل خواهد بود و اگر این پاالیشگاه، 
یک پاالیشگاه بزرگ باشد، حجم این فرصت 
کسب بازار برای سازندگان تجهیزات صنعت 
نف��ت، ۱۰ براب��ر می ش��ود.وی اف��زود: بازار 
همکاری های نفتی ایران و ونزوئال در حجمی 
۵ میلیارد یورویی پیش بینی می شود که بخش 
قاب��ل توجهی از این رق��م، می تواند به تأمین 
تجهیزات مورد نی��از پروژه های نفتی ونزوئال 
اختص��اص یابد.رئیس هیئت مدی��ره انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: 

درحال حاضر ۸۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز 
صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی کشور 
توسط سازندگان داخلی تأمین می شود و درصد 
عمق ساخت این تجهیزات، از ۵ درصد تا ۱۰۰ 
درصد متغیر است.وی ادامه داد: از مجموع ۵۰۰ 
شرکت نفتی دانش بنیان کشور، ۲۱4 شرکت 
دانش بنیان، عضو انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت هس��تند.ثقفی از برنامه تشکیل 
آکادمی استصنا برای آموزش های کوتاه مدت 
تخصصی در زمینه تجهیزات و کاربرد آنها خبر 
داد و گفت: درحال حاضر ش��رکت های عضو 
انجمن، در مجموع نزدیک به ۲ میلیارد دالر 

پروژه داخلی در دست اجرا دارند.
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شهرستان

اجرای عملیات سمپاشی و آفت زدایی 
از مزارع و باغات منطقه ناژوان

مدی��ر طرح س��اماندهی ن��اژوان گفت: ۲۰۰ 
هکت��ار از باغات و م��زارع متعلق به مردم در 
منطقه ناژوان با همکاری و مش��ارکت جهاد 
کش��اورزی سمپاش��ی و آفت زدایی شد. به 
گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای شهرداری 
اصفهان، مهدی قائلی اظهار کرد: در اجرای 
ای��ن طرح ک��ه به مدت ۱۵ روز و در س��طح 
منطقه ناژوان انجام ش��د، بی��ش از ۱۶ هزار 
لیتر محلول س��م ویژه کش��اورزی و با هدف 
مقابله با آفت مگس مدیترانه ای استفاده شده 
اس��ت. او ادامه داد: در اج��رای این طرح که 
در نوع خود بزرگترین عملیات سمپاش��ی در 
شهر اصفهان محسوب می شود بیش از ۱۰۰ 
نی��روی متخصص و کارکن��ان حوزه فضای 
س��بز ناژوان همکاری داش��ته اند. مدیر طرح 
س��اماندهی ناژوان با بیان اینکه این طرح با 
همکاری و مش��ارکت مدیریت حفظ نباتات 
جهاد کش��اورزی شهرس��تان اصفه��ان و با 
نظارت مرکز جهاد کشاورزی رهنان اجرا شد، 
گفت: همزمان با اج��رای این طرح با توزیع 
محلول های ویژه بین باغ��داران بیش از 4۰ 
هکتار از باغات نیز توس��ط خود کش��اورزان 
سمپاشی ش��د. او ضمن قدردانی از همراهی 
باغداران و کشاورزان در اجرای این عملیات 
گف��ت: با توجه ب��ه وجود ظرفی��ت کم نظیر 
کش��اورزی در عرصه ن��اژوان امیدواریم این 
همکاری در بین صنف کشاورزان و باغداران، 
مدیریت جهاد کش��اورزی و مدیریت ناژوان 
ش��هرداری اصفهان هر روز بهت��ر و مؤثرتر 
از قبل باش��د و موجب حفظ مطلوب عرصه 
فضای س��بز ناژوان به عنوان ریه و تنفسگاه 

شهر اصفهان شود.

آغاز پانزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران

صفرخانی - پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران شامگاه دوشنبه به میزبانی استان گلستان 
در تاالر فخرالدین اس��عد گرگانی آغاز ش��د و 
س��از اقوام ایرانی دوباره کوک ش��د.به گزارش 
خبرنگارمابه نقل ازس��تاد خب��ری پانزدهمین 
جش��نواره موس��یقی نواحی ایران، شامگاه ۲3 
آبان ماه مردم هنردوس��ت اس��تان گلستان به 
تماش��ای اجراهای جش��نواره موسیقی نواحی 
ایران نشستند و این در حالی بود که ساز و آواز 
مازندرانی ها آغازگر جش��نواره بود. گروه مسلم 
فهیمی با همراهی بانوی پیشکس��وت حرمت 
یوس��فی به عن��وان اولین گ��روه روی صحنه 
رفتند.اعضای این گروه قطعات خاطره انگیزی 
چون »دل قرار«، »الره«، »نوابه«، »مازرون« 
و یک قطعه کتولی ضرب��ی را برای مخاطبان 
اج��را کردند و این در حال��ی بود که اجرای بانو 
حرمت یوسفی با استقبال زیاد مخاطبان مواجه 
شد.مس��لم فهیمی، یحیی قدی��ری، احمدرضا 
گلی پور، کاوه کاردگر و داود متولی دیگر اعضای 
این گروه مازندرانی بودندپس از این اجرا نوبت 
گروه  دف نوازی مرادی از کردستان بود که روی 
صحن��ه آمدند و قطعاتی را در مدح پیامبر اکرم 
)ص( و اهل بیت )ع( اجرا کردند. قطعات اجرایی 
این گروه برگرفته از ملودی های موسیقی اصیل 
عرفانی بود. منصور مرادی، پوریا سالمیه، حمید 
وکیل��ی و محمد مرادی از اعض��ای این گروه 
موسیقی کردی بودند که به اجرا و مداحی برای 
اهل بی��ت پرداختند.بخش دیگری از اجراهای 
نخستین شب جشنواره موسیقی نواحی ایران به 
موس��یقی آذری اختصاص داشت که با حضور 
عاشیق آذربایجان به سرپرستی احد ملکی روی 
صحنه همراه بود.عاشیق احد ملکی پیش از اجرا 
ضم��ن ارائه توضیحاتی کوتاه پیرامون قطعات 
اجرای��ی در س��خنانی گف��ت: در این جمع که 
همه از اساتید بنام هس��تند دوست دارم درباره 
موسیقی عاشیقی توضیح دهم که در اقوام ترک 
تنها مردها عاش��یق نیستند و عاشیق های زن 
زی��ادی هم فعالیت حرف��ه ای می کنند که هر 
کدام برای خودشان قدر هستند. در گروه ما دو 
عاش��یق خانم حضور دارند و البته عاشیق های 
خانم فقط در مجالس و برای خانم ها می خوانند. 
وحیده شریفی، حوریه رحیمی و فرامرز گلزار فرد 
در کنار عاشیق احد ملکی قطعات »جیرانیم«، 
»خاطرالمنی« و »اردو بادی« را برای مخاطبان 
اجرا کردند که جزو معدود اجراها با حضور عاشیق 
خانم روی صحنه محسوب می شد.شب نخست 
جشنواره با اجرای گروهی از افغانستان به پایان 
رسید. این گروه به سرپرستی حمید مسائل و با 
حضور هنرمندانی چون عبدالستار رسولی، رشید 
عباسی، غالم سرور عظیمی و ابراهیم عظیمی 
قطعات »زندگی چیست«، »دنیا گذران«، »ای 
نگار من«، »می روی افسانه شدم« و »آمده ام« 

را برای عالقمندان اجرا کردند.

افتتاح مرکز بین کارگاهی کشت و 
صنعت خزل 

مع��اون توس��عه مدیریت و منابع  س��ازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور ، گفت: آموزش 
رس��الت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه 

ای است.
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان همدان، امیر میمنت 
آبادی ،معاون توس��عه و مدیریت س��ازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کش��ور در نشست 
ب��ا فرماندار و نماینده شهرس��تان نهاوند در 
مجلس شورای اسالمی گفت: آموزش های 
منتج به اشتغال پایدار برای سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای  بسیار مهم است.
مع��اون توس��عه مدیریت و منابع  س��ازمان 
آموزش فنی وحرفه ای با بیان اینکه سرمایه 
گ��ذاری در حوزه مهارت افزایی مهم اس��ت 
بیان ک��رد:  رضایتمندی نیروی انس��انی و 
توج��ه ویژه ب��ه آن موجب تحق��ق اهداف 

سازمان خواهد شد.
 وهب مخت��اران ،مدیرکل آم��وزش فنی و 
حرفه ای اس��تان همدان نیز در این جلس��ه 
مهارت آموزی را  یک��ی از عواملی موثر در 
رونق اشتغال و توس��عه پایدار عنوان کرد و 
افزود:تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص 
ب��ا فراگیری آموزش های مهارتی در محیط 
واقعی کار در غال��ب مراکز بین کارگاهی و 

جوار کارگاهی امکانپذیر است.
 وی با اش��اره ب��ه اینکه تربی��ت و توانمند 
سازی نیروی انس��انی ماهر از رسالت های 
مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
است، گفت: در راستای تامین نیروی انسانی 
ماهر ب��رای ش��رکتها،بنگاهها و واحدهای 
صنفی مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی 

افتتاح می شود
در ادام��ه ضرغ��ام احم��د ون��د ، فرمان��دار 
شهرستان  نهاوند آموزش های فنی و حرفه 
ای را یکی از عوامل موثر در ایجاد اش��تغال 
دانس��ت و افزود:در خصوص کاهش آسیب 
ه��ای اجتماع��ی فنی و حرف��ه ای اقدامات 

بسیاری در این حوزه داشته است.
علیرض��ا ش��هبازی نماینده مردم ش��ریف 
شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسالمی 
ب��ا اش��اره ب��ه ارزش واالی آم��وزش های 
مهارتی گفت: فرهنگ مهارت آموزی را باید 
در جامع��ه و علی الخصوص در بین جوانان 

نهادینه سازیم .
ش��ایان ذکر است : جلسه ش��ورای اداری با 
حض��ور دکتر میمنت آبادی ،معاون توس��عه 
مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کش��ور ،نماینده مردم شریف شهرستان 
نهاوند در مجلس ش��ورای اس��المی ،مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان همدان 
و مجموعه پرسنل مرکز برادران و خواهران 
آموزش فنی و حرفه ای شهرس��تان نهاوند 
تشکیل شد. در این نشست  هر یک از اعضا 
حاضر در جلسه مسائل و پیشنهادات خود را 
ارائه کردند در راس��تای توسعه آموزش های 
مهارتی و با هدف کس��ب تجربه در محیط 
واقعی کار مرکزآموزش  بین کارگاهی کشت 
و صنع��ت خزل با حضور امیر میمنت آبادی 
،مع��اون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور در شهرستان 
نهاون��د راه اندازی ش��د. به گ��زارش روابط 
عمومی اداره کل آم��وزش فنی و حرفه ای 
اس��تان همدان،میمنت آبادی ،معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور با اشاره به اهمیت مهارت آموزی 
در محی��ط واقع��ی کارگفت:تربی��ت نیروی 
انس��انی ماهر منطبق بر نیاز بازار کار ،موتور 

محرکه اقتصاد و صنعت هر جامعه است.

تبدیل شبکه فشارضعیف هوایی سیمی 
روستای کرنگ شهرستان میامی به 

کابل خودنگهدار
طرح تبدیل شبکه فشارضعیف هوایی سیمی 
روستای کرنگ شهرس��تان میامی به کابل 
خودنگهدار، درراس��تای بهسازی شبکه برق 

روستایی به اجرا درآمد.
مدیر توزیع برق شهرستان میامی با بیان این 
مطلب گف��ت: با هدف جابه جایی پایه های 
برق از معابر روس��تایی، مقاوم سازی پایه ها 
و تعویض پایه های فرس��وده، پیشگیری از 
س��رقت ش��بکه و تجهیزات برقی، اصالح 
فرسودگی شبکه، بهینه سازی کابل سرویس 
اش��تراک های برق و بازآرای��ی و تعدیل بار 
فیدرهای فش��ارضعیف، این برنامه عملیاتی 

شده است.
عباس ربیعی با اشاره به این که در قالب این 
طرح، کل شبکه فشارضعیف هوایی روستای 
کرنگ به طول پنج هزار و 3۷۵ متر به کابل 
خودنگهدار تبدیل ش��ده افزود: تعویض ۲۰ 
اصل��ه پایه برق فرس��وده و همچنین نصب 
۲۱ اصل��ه پایه فش��ارضعیف جدید، از جمله 
اقداماتی اس��ت ک��ه با ت��الش اکیپ های 

اجرایی این مدیریت صورت گرفته است.
وی تصری��ح کرد: ب��ه منظور اج��را و بهره 
برداری از این طرح، مبلغ ۱3 میلیارد و 44۶ 

میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

اخبار

سرپرست س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اس��تان ایالم از تبدی��ل وضعیت ۹۶ درصد 
ایثارگران در دستگاه های اجرایی ایالم خبر 
داد. امین دوس��ت محمدی اظهار داشت: از 
مجم��وع ۲۱۸۰ ایثارگ��ر مش��مول تبدیل 

وضعیت در دس��تگاه های اجرایی اس��تان 
ایالم، ۲۱۱۱ نفر معادل ۹۶.۸ درصد، احکام 
کارگزینی خود را دریافت نمودند. وی افزود: 
با توجه به اینکه این آمار شامل ادارات تابع 
قانون کار نمی باشد لذا در این راستا پرونده 

افراد مشمول در این دسته از ادارات همچون 
شهرداری ایالم، شرکت آبفا، شرکت توزیع 
برق، شرکت مخابرات، صندوق مهرو امید و 
… در کمیته سرمایه انسانی استان بررسی 
و اف��راد مش��مول در این ظرفی��ت قانونی 

تثبیت شدند. گفتنی است؛ در پی سفر اخیر 
قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور از 
تالش های سرپرس��ت سازمان مدیریت و 
ایثارگران معزز استان، تقدیر به عمل آمد.برنامه ریزی ایالم در فرایند تبدیل وضعیت 

۹6 درصد ایثارگران استان ایالم تبدیل وضعیت شدند
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم؛

برگزاری گردهمایی مدیران مراکز مهارت آموزی و آموزشگاه های آزاد در مشهد مقدس
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-گردهمایی دو روزه با 
حضور مدیران مراکز مهارت آموزی و آموزش��گاه های 
آزاد ش��هر مش��هد روزهای ۲3 و ۲4 آبان ماه ۱4۰۱ در 

مجتمع امام رضا علیه السالم آغاز شد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی در 
این گردهمایی با اش��اره به شرایط زیست بوم فرهنگی 
مذهب��ی و اجتماعی مش��هد گفت: ب��رای تطبیق بهتر 
ضوابط و آیین نامه ها و اجرای آنها نیاز به در نظر گرفتن 

شرایط و الزامات اقتصادی هر شهرستانی است.
محمد حس��ین زاده افزود : با توجه به مشکالت و موارد 
مطرح ش��ده از س��وی آموزش��گاه ها ی هنری و مراکز 
مهارت آموزی ایجاد ش��رایط مدیریت اقتضایی به انجام 

بهتر فعالیت ها کمک خواهد کرد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیز با اش��اره به ایجاد مرکز 
س��نجش مهارت آموزی در وزارتخانه افزود: بسته جامع 
آموزش های فرهنگی هنری به منظور تربیت و آموزش 
نیروه��ای هنرمند برای ایجاد کس��ب و کارها و فعالیت 

های فرهنگی و هنری طراحی ش��ده اس��ت. اسماعیلی 
ضمن تاکید ب��ر توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن منافع 
خصوصی مسئولین آموزشگاه ها و مراکز مهارت آموزی 

عالوه بر منافع عمومی گفت: توجه ویژه ای به اثربخشی 
،بهره وری و خروجی این مراکز با انجام ارزیابی و بررسی 

مراکز مهارت آموزی و آموزشگاه ها خواهد شد.

این مقام مس��ئول ب��ا اعالم اینکه فلس��فه ی برگزاری 
آزم��ون های مه��ارت آم��وزی ایجاد فرص��ت دریافت 
مدارک معتبر تحصیلی و هنری برای استاد کارها و افراد 
ماهری است که مدرکی ندارند افزود: برای جلوگیری از 
تخلفات س��ودجویان در ثبت نام آزمون های ادواری نیاز 
به تبلیغات گسترده و جدی از رسانه های معتبر در سطح 

شهرستان ها، استان ها و کشور میباشد.
وی ب��ا اعالم اینک��ه تقویم آموزش��ی و طراحی آزمون 
های مهارتی به ش��کلی اس��ت که در دی ماه آزمون ها 
به صورت آنالین حضوری پایلوت آزمایش خواهد شد و 
از خ��رداد ماه به صورت حضوری آنالین در کل کش��ور 
ب��ا رعایت و مالحظه تمامی موارد و مش��کالت صورت 
خواهد پذیرفت. اس��ماعیلی در گردهمایی مدیران مراکز 
مهارت آموزی و آموزش��گاههای آزاد مشهد مقدس که 
از روز دوش��نبه ۲3 آب��ان ماه ۱4۰۱ ش��روع به کار کرد 
گفت: برای انجام بهتر و کیفی س��ازی فعالیت ها نیاز به 
استاندارد ها، چارچوب ها و قوانینی است که باید به آنها 

پایبند باشیم.

آغاز ساخت 200 واحد نهضت ملی مسکن در دولت آباد
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان

رئی��س اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان 
برخ��وار با بیان اینکه بی��ش از ۱۲ هزار متر 
مربع زمی��ن به بنیاد مس��کن جهت اجرای 
پروژه نهضت ملی مسکن تحویل داده شد، 
گفت: ساخت ۲۰۰ واحد از این طرح در شهر 

دولت آباد آغاز شده است
ص��ادق حاجی با اش��اره به تعیی��ن تکلیف 
بی��ش از دو هزار هکت��ار اراضی ملی داخل 
و خارج از حریم شهرس��تان برخوار گفت: با 
پیگیری ه��ای به عمل آمده، اس��ناد بیش از 
۵۰۰ هکتار از اراضی ملی داخل حریم به نام 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 

سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شد.

وی اف��زود: این اقدام همس��و با سیاس��ت 
گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره 
کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان و در 
راس��تای تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و 
شهرسازی و جهاد کش��اورزی در خصوص 
تحویل و تح��ول و تغییر نمایندگی اس��ناد 
مالکی��ت اراضی ملی داخل و خارج از حریم 

انجام شده است.
رئی��س اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان 
برخ��وار با بیان اینکه بی��ش از ۱۲ هزار متر 
مربع زمین به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
جهت اج��رای پروژه نهضت ملی مس��کن 
تحویل داده ش��د، اظهار کرد: پیگیری الزم 

برای تامین زمی��ن ۵۰۰ واحد طرح نهضت 
ملی مسکن در برخوار به عمل آمده و ساخت 
۲۰۰ واح��د از این طرح در ش��هر دولت آباد 

شروع شده است.
 حاجی درخصوص وضعیت طرح های توسعه 
شهری شهرس��تان برخوار با اشاره به اینکه 
تهیه طرح تفصیلی ش��هرهای ش��اپورآباد و 
دس��تگرد به اتمام رسیده است، عنوان کرد: 
درحال حاضر تهیه مرحله اول طرح تفصیلی 
ش��هر حبیب آباد و تهیه مرحل��ه دوم طرح 
تفصیلی ش��هر دولت آباد آغاز و قرارداد آنها 
منعقد ش��ده اس��ت، همچنین پیگیری های 
الزم جهت تهیه طرح جامع ش��هر سین به 

عمل آمده است.
وی درخص��وص اقدامات ب��ه عمل آمده در 
ح��وزه بازآفرینی ش��هری در برخوار تصریح 
ک��رد: پیگیری ه��ای الزم جه��ت تصویب 
مح��دوده بافت ه��ای ناکارآم��د، تاریخ��ی، 
میانی و فرس��وده شهری ش��اپورآباد، حبیب 
آباد، خورزوق، دولت آباد، س��ین، دستگرد و 

کمشچه انجام شده است.
رئی��س اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان 
برخ��وار با بی��ان اینکه یکی از مش��کالت 
بافت های فرس��وده وجود معابر خاکی است 
که ش��رایط نامطلوبی را برای زندگی مردم 
ایجاد کرده، گفت: به منظور آس��فالت معابر 

در راس��تای توسعه ش��هری، ایمنی در تردد 
م��ردم، بهبود ت��ردد خودروها و رس��یدن به 
اس��تانداردهای مطلوب در ش��هر، 3۷۰ تن 
قیر رایگان به ش��هرداری های شهرس��تان 

تخصیص داده شد.

موقعی��ت و جای��گاه ای��ران در بخش گاز 
اهمیت بسیار شاخص و ارزشمندی نسبت 
به دیگ��ر انرژی ها دارد؛ یکی از مهمترین 
مناب��ع گاز جهان در اختیار ایران اس��ت و 
مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی به عنوان یک 
اَبَ��ر ش��رکت پاالی��ش گاز و محصوالت 
جانبی ایران و خاورمیانه از موقعیت برتر و 
اهمیت راهبردی در چرخش اقتصاد ایران 

برخوردار است.
مجتم��ع گاز پ��ارس جنوب��ی و اهمی��ت 

راهبردی آن در مسیر توسعه ایران
موقعی��ت و جای��گاه ای��ران در بخش گاز 
اهمیت بسیار شاخص و ارزشمندی نسبت 

به دیگ��ر انرژی ها دارد؛ یکی از مهمترین 
مناب��ع گاز جهان در اختیار ایران اس��ت و 
مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی به عنوان یک 
اَبَ��ر ش��رکت پاالی��ش گاز و محصوالت 
جانبی ایران و خاورمیانه از موقعیت برتر و 
اهمیت راهبردی در چرخش اقتصاد ایران 

برخوردار است.
این مجتمع گازی اکنون با تولید روزانه ۵۷۰ 
میلیون مترمکعب گاز در پاالیش��گاه های 
سیزده گانه  خود به درستی می تواند نسخه 
شفابخش��ی برای اقتصاد کش��ور در عبور 
از بحران های موجود و پیش رو و توس��عه 
و تأثیرگذاری آن بر درخش��ش، عمران و 

آبادانی کشور باشد. 
مجتمع گاز پارس جنوبی امروزه در ساختار 
اقتص��اد مقاومتی یعنی اقتص��ادی که در 
ش��رایط مختلف توانایی و پایداری الزم را 
دارد، قادر اس��ت با تکیه ب��ر توان داخلی، 

دانش بوم��ی، بهره گیری و اس��تفاده ۵۰ 
درصدی از قطعات و تجهیزات سازندگان 
ایرانی و ش��رکت های دانش بنیان، جریان 
توس��عه و پیشرفت را میسر کند و در جاده 
رش��د و توس��عه همه جانبه قرار بگیرد، از 
سویی ضمن بهره گیری از توانمندی های 
موجود در تاروپود اقتصاد ایران تنیده شود. 
اکن��ون یکی از رس��الت های اصلی روابط 
عمومی  مجتمع پارس جنوبی ایجاد حس 
پیون��د بین این مجموع��ه عظیم و جامعه 
پیرامون��ی ، بازتاب وقایع و دس��تاوردهای 
مه��م و انع��کاس تصویر درخش��ان این 
ش��رکت راهبردی در خ��ارج از آن و میان 

مردم جامعه است. 
تدبی��ر اس��تفاده از فرصت ه��ا در مجتمع 
فاخر گاز پارس جنوب��ی می تواند منطبق 
با سیاست های اقتصادی کشور مورد توجه 
قرار گی��رد و فرصت های جدیدی را خلق 

و هدای��ت کن��د و یک��ی از وظایف اصلی 
ماس��ت تا زحمات همکاران، تالش هایی 
که ب��رای تولید و توزیع ان��رژی پاک گاز 
در چرخش اقتصاد کشور انجام می شود و 
سرمایه گذاری کالنی را که در حال انجام 

است را به درستی نشان دهیم.
این مجتمع گازی در تحقق اقتصاد ملی و 
در جایگاه اقتصادی کشور در پله نخست 
نقش آفرینی می کند و در چارچوب اهداف 
راهبردی خود نقش مؤثری را در مدیریت 
تولید و فرآورش گاز در کشور و خاورمیانه 
ایفا کرده اس��ت که مدی��ران مجتمع باید 
به صورت یک دس��ت واحد عمل و با همه 
خالقیت ها، تالش ها، کار جمعی و گروهی 
هدفی بزرگ و واحد، هم افزایی حداکثری 

را دنبال کنند. 
باید یادآور ش��د که از ابتدای سال ۱4۰۱ 
تاکن��ون ب��ا هم��ت و ت��الش جه��ادی 

متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس 
جنوبی بیش از ۱۸۵ میلیارد متر مکعب گاز 
به خطوط سراسری انتقال داده شده است 
و این حق مردم است که بدانند محصول 
مهم و حیات��ی گاز با چه زحمت، هزینه و 

دقتی به منازلشان می رسد.
مردم باید در جریان فعالیت پاالیشگاه های 
مجتمع گاز پارس جنوبی قرار بگیرند و تاثیر 
بهره برداری از این فازها را در زندگی خود 
احساس کنند؛ بی تردید توسعه همه جانبه 
صنعت و به تب��ع آن تولید و فرآورش گاز 
طبیعی توانس��ته اس��ت محیط آرام، امن 
و پای��دار را برای مردم��ان ایران زمین به 
ارمغان بیاورد و این افتخار بزرگ با همت، 
تدبیر و با دستان پرتوان بیش از ۱۷ هزار و 
۸۸۹ نفر نیروی انسانی کارآمد و متخصص 
در سراس��ر پاالیشگاه های سیزده گانه این 

مجتمع گاز به ثمر نشسته است. 

مجتمع گاز پارس جنوبی و اهمیت راهبردی آن در مسیر توسعه ایران
ابوالحسن بی باک، رئیس روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

۳۳ نفر از ایثارگران پاالیشگاه گاز ایالم تبدیل وضعیت شدند
رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم؛

رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم 
از تبدیل وضعی��ت 33 نفر از ایثار گران این 
ش��رکت در شش ماهه اول سال جاری خبر 
داد. س��ید سعید موس��وی با اعالم این خبر 
اظهار داش��ت: در راس��تای اجرای تفس��یر 
قان��ون بند ” و” ماده 44 قانون برنامه پنجم 
توس��عه کش��ور به منظور تبدی��ل وضعیت 
نیروهای قراردادی مدت موقت به رس��می، 
پاالیشگاه گاز ایالم از ابتدای ابالغ بخشنامه 
ها و دستورالعمل های مربوطه برای 4۲ نفر 
از واجدین ش��رایط قانون موصوف، اقدامات 
الزم از جمل��ه اخ��ذ و بررس��ی م��دارک و 
مستندات مورد نیاز، مراتب تعیین صالحیت 
های گزینش، معاینات طب صنعتی گواهی 
عدم سوء پیشینه کیفری و غیره را انجام داده 
که از این تعداد، برای 33 نفر احکام پرسنلی 

صادر و برای سایر نفرات نیز پس از دریافت 
پاس��خ مثبت استعالمات، تش��ریفات نهایی 

استخدام آنان نیز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تشریفات استخدامی سایر 
کارکن��ان مدت موقت باقیمان��ده در مراحل 
نهایی قرار دارد، افزود: پاالیش��گاه گاز ایالم 
یکی از شرکت های پیش��رو در اجرای این 
قان��ون بوده و تالش می ش��ود ک��ه فرآیند 
استخدام جامعه ایثارگران در کمترین زمان 

ممکن انجام شود.
رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم 
گف��ت: در راس��تای اجرای تکلی��ف قانونی 
بند “د” و بن��د “و” تبصره ۲۰ قانون بودجه 
سال ۱4۰۰ و ۱4۰۱ نیز پس از ابالغ قانون 
مذکور، در راستای تبدیل وضعیت نیروهای 
پیمانکاری، در مرحله اول تمامی اطالعات و 

مس��تندات ایثارگران شرکت در سامانه ایثار 
وزارت نفت، تغذیه و بارگذاری شد که متعاقب 
آن با ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل  های 
مربوطه برای ۱۱۰ از نیروهای پیمانکاری با 
اخذ مدارک و مستندات الزم، تشکیل پرونده 
ص��ورت گرفته و در حال حاضر تش��ریفات 
استخدام از جمله تعیین صالحیت گزینش، 
معاینات طب صنعتی بدو اس��تخدام و سایر 

اقدامات در حال انجام است.
موس��وی در بخش دیگری از س��خنانش با 
بیان اینکه جانشین پروری با هدف مدیریت 
اس��تعداد کارکنان، شناس��ایی و توسعه افراد 
بالقوه برای جایگزینی مدیران و مس��ئوالن 
در سطح ش��رکت جاری شده اس��ت، ادامه 
داد: طرح جانشین پروری در این مجموعه با 
شناسایی مشاغل کلیدی و استراتژیک آغاز و 

با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی مولفه 
های عمومی و تخصصی هر شغل در قالب 

مدل شایستگی مدیران تدوین شده است.
وی افزود: در نیمه نخست امسال کارکنان این 
شرکت در بیش از ۱۶ هزارو ۵۱۰ نفر ساعت 
آموزش در زمینه های مختلف شرکت کرده 
اند که خروجی آن باعث تولید پایدار، ارتباط 
مستمر صنعت با دانشگاه، تحقق نامگذاری 
سال، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان، موفقیت های ش��رکت در زمینه های 
مختلف، حل مشکالت و مسائل فنی،کاهش 

مصرف انرژی و غیره شده است.
رئیس امور اداری شرکت پاالیش گاز ایالم 
به اقدامات ش��اخص واحد آموزش در شش 
ماهه اول س��ال جاری اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت: از آنجا ک��ه افزایش به��ره وری و 

پیشبرد امور س��ازمانی در راستای دستیابی 
به اهداف استراتژیک شرکت نیازمند استفاده 
از خدمات افراد بصی��ر، واجد دانش، مهارت 
کافی و آش��نا با ام��ور و عملی��ات مختلف 
است این مهم مس��تلزم اجرای برنامه های 
آموزش��ی، فراهم آوردن فرصت پیشرفت و 
تجهیز علم��ی، فنی و مهارت��ی کارکنان و 

تربیت متخصصین شاغل می باشد.
وی تصریح کرد: در این راستا واحد آموزش 
این شرکت با هدف رشد و بالندگی شاغلین 
در انج��ام وظایف محوله در انطباق با روش 
ها و متد های روز دنیا ضمن اخذ گواهینامه 
و پیاده سازی استاندارد آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ 
ویرایش ۲۰۱۹ نس��بت ب��ه تدوین و اجرای 
برنامه های آموزشی متنوعی برای مدیران، 

کارکنان و خانواده ها اقدام نموده است.

برگزاری جشنواره پاییز در بوستان جهان شهر
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-معاون 
محیط زیس��ت و خدمات شهری شهرداری 
مشهد از برگزاری جشنواره پاییز در بوستان 
جهان شهر خبر داد. علی نجفی در خصوص 
جش��نواره پاییز که در بوس��تان جهان شهر 

برگزار می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
یکی از موهبت های الهی فصل پاییز است، 
فصلی که موجب نشاط شهروندان می شود 
به همین منظور شهرداری مشهد فضایی را 
فراهم کرد تا شهروندان بتوانند از این فصل 

و فض��ا لذت ببرند. وی افزود: غرفه هایی در 
این بوستان تهیه ش��ده است که کشاورزان 
و زنان سرپرست خانواده بتوانند محصوالت 
خود را ب��ا قیمت مناس��ب در این مکان به 
ف��روش برس��انند.معاون محیط زیس��ت و 

خدمات شهری ش��هرداری مشهد گفت: در 
ای��ن غرفه ها محصوالت باغ��ی و ارگانیک 
به فروش می رس��د و ش��هروندان می توانند 
محصوالت س��المی را از این غرفه ها تهیه 

کنند.

نجفی ادامه داد: احداث بوستان جهان شهر 
اقدام بارزی بود که توس��ط مدیریت شهری 
شش��م صورت گرفت، این جشنواره موجب 
می شود که در معرفی این بوستان گام های 

بهتری برداشته شود.
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دستگیری فردی با کوکتل مولوتوف و 
موادسمی در تهران

پلیس از دس��تگیری فردی خبر داده که »با 
وعده دریافت 3۰ میلیارد تومان اقدام به تهیه 
کوکت��ل مولوتف و مواد س��می کرده و قصد 
بره��م زدن امنیت و آرامش مردم را داش��ته 
اس��ت.« پلیس محل دس��تگیری این فرد را 
در پایتخت اعالم کرده اس��ت.متهم دستگیر 
شده در تحت بازجویی قرارگرفت و بر اساس 
اعالم پلی��س اعتراف کرده که » تحت تاثیر 
رسانه های معاند و بیگانه قرار گرفته است و 
به او وعده 3۰ میلیارد تومانی داده ش��ده بود. 
ای��ن فرد هم در کمال س��اده لوحی موضوع 
را ب��اور ک��رده بود.«همچنین در بخش��ی از 
اطالعی��ه پلیس ب��رای دس��تگیری این فرد 
نیز آمده اس��ت: »این فرد که تعدادی بطری 
حاوی مواد س��می و کوکتل مولوتف و ... به 
همراه داشت در بخش��ی از اعترافات خود با 
اش��اره به الهام گرفتن از اینستاگرام، تلگرام، 
س��ایت ها و رس��انه های بیگانه، معترف شده 
ک��ه وعده و وعید های داده ش��ده در فضای 
مجازی از جمله دادن گرین کارت و ... را باور 
کرده اما متاس��فانه آخرش متوجه شده همه 

آنها دروغ و فریب بوده است.«

۷00 هزار سرباز مدرک مهارت آموزی 
گرفتند

مش��اور عال��ی فرمان��ده ق��رارگاه مرک��زی 
مهارت آموزی نیروهای مس��لح کشور گفت: 
در چهار سال گذشته، ۷۰۰ هزار سرباز موفق 
به دریافت مدرک مهارت آموزی شدند.سردار 
موس��ی کمالی اظهار کرد: تش��کیل قرارگاه 
مهارت آموزی نقش مهمی در تدوین اس��ناد 
راهبردی و هم افزایی ظرفیت ها در راس��تای 
تحق��ق یکی از تدابیر مه��م رهبر انقالب در 
موضوع مهارت آموزی داشته است.وی اضافه 
کرد: در چهار سال گذشته یک میلیون سرباز 
زیرپوش��ش مهارت های عمومی و تخصصی 
قرار گرفته اس��ت و از این تع��داد ۷۰۰ هزار 
نفر موفق به دریافت م��درک مهارت آموزی 
شدند.مش��اور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی 
مهارت آموزی نیروهای مس��لح کشور تاکید 
کرد: در تش��کیل نهضت مهارت آموزی هیچ 
س��ربازی بدون داش��تن مه��ارت عمومی و 

تخصصی ترخیص نمی شود

برخورد با اخاللگران در نظم مدرسه 
براساس قانون رسیدگی به تخلفات

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پیرامون 
آنچه که به اختالل در نظم مدرس��ه برگردد، 
قانون رس��یدگی ب��ه تخلفات وج��ود دارد و 
مطاب��ق با آن رس��یدگی و برخورد می ش��ود 
گف��ت: اعتق��اد دارم باید قانون در مدرس��ه 
رعایت ش��ود و معلمان ه��م الحمدهلل خوب 
رعایت کردند.یوس��ف نوری در حاشیه جلسه 
هیئ��ت دولت درب��اره بی نظمی ه��ا و برخی 
اقدام��ات هنجارش��کنانه در م��دارس اظهار 
ک��رد: پیرامون آنچه که ب��ه اختالل در نظم 
مدرس��ه برگردد، قانون رسیدگی به تخلفات 
وج��ود دارد.وی افزود: اعتقاد دارم باید قانون 
در مدرسه رعایت شود و معلمان هم الحمدهلل 
خوب رعای��ت کردند.وزیر آموزش و پرورش 
در واکنش به اینکه بعضا دیده شده است که 
معلمان مدارس غیردولتی دس��ت به اقدامات 
هنجارشکنانه زده اند عنوان کرد: هرکجا باشد 
قانون وجود دارد و تعیین کننده است و طبق 

آن برخورد می شود.

جلسه هالل احمر ایران با مقامات عراقی 
برای راهپیمایی اربعین سال آینده

پیرحسین کولیوند در دیدار با حجت االسالم 
والمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده آیت 
اهلل سیدعلی سیستانی در ایران به ارائه گزارش 
مختصری از خدمات انجام شده هالل احمر 
در حوادث اخیر از جمل��ه متروپل پرداخت و 
گفت: یکی از نقاط قوت این عملیات امدادی 
نسبت به پوشش امدادی سایر حوادث مشابه، 
وج��ود ادوات و تجهی��زات م��درن و به روز 
از هم��ان لحظ��ات اولیه وق��وع حادثه بود و 
امدادگران و نجاتگران هالل احمر، شبانه روز 
و بدون وقفه در حال عملیات بودند. تیم های 
حمایت روانی هالل احمر هم که به تیم های 
سحر معروف هستند، در حادثه متروپل آبادان 
به خوبی درخش��یدند و تمام ت��الش خود را 
برای کمک به مصیبت دیدگان و بازگرداندن 
ش��رایط به وضعیت عادی به کار بستند.وی 
به اقدامات هالل احم��ر در ماموریت اربعین 
حسینی نیز اشاره و اظهار کرد: در سال جاری 
برنامه ریزی، آموزش و فرهنگ سازی، عامل 
اصلی برای ارائه خدمات شایس��ته به مردم و 

کاهش آسیب دیدگان بود. 

جلوگیری از ورود ۸00 قبضه سالح 
جنگی به کشور در 55 روز اخیر

فرمانده مرزبانی کش��ور از کش��ف قریب به 
۸۰۰ قبضه سالح جنگی در ۵۵ روز گذشته 
خبرداد.سردار احمدعلی گودرزی در بازدید از 
نمایشگاه کشفیات سالح و مهمات مرزبانی 
استان کرمانشاه در قصرشیرین با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: »در جریان اغتشاشات 
اخیر که منشا آن کشور خبیث آمریکا و رژیم 
کودک کش اسرائیل است، دشمنان با اغفال 
تعدادی از افراد فریب خورده داخلی و حامیان 
آن��ان در خارج از کش��ور با هدف برهم زدن 
نظ��م و امنی��ت عمومی جامع��ه قصد ورود 
س��الح و مهمات به داخل کش��ور را داشتند 
که مرزبانان کش��ورمان با اشراف اطالعاتی 
و هم��کاری مرزنش��ینان غی��ور توانس��تند 
مقادیر قابل توجهی س��الح و مهمات را در 
مرزهای کش��ور کش��ف کنند.«وی با بیان 
اینک��ه »مرزبانان در ۵۵ روز گذش��ته حدود 
۸۰۰ قبضه س��الح جنگی را که نس��بت به 
مدت مشابه با افزایش 4۰ درصدی روبه رو 
بوده است، کش��ف کردند«، افزود: »در این 
رابطه ۱۶ قاچاقچی سالح و مهمات با همت 
مرزبانان دستگیر شدند.«گودرزی با تاکید بر 
مقابله جدی مرزبانان با قاچاقچیان سالح و 
مهمات خاطرنشان کرد: »وارد کردن هر نوع 
س��الح و مهمات به کش��ور و بی توجهی به 
قانون حمل اس��لحه جرم محسوب می شود 
و مرتک��ب به مج��ازات های تعیین ش��ده، 

محکوم خواهد شد.«

کشف »شامپو هروئین« در فرودگاه
فرمانده پلیس فرودگاه های کش��ور از کشف 
۱4 کیلوگرم هروئین که در بطری های شامپو 
جاساز شده بود، خبر داد.سردار محسن عقیلی 
با اشاره به فعالیت شبانه روزی کارکنان پلیس 
فرودگاه های کشور برای جلوگیری از قاچاق 
موادمخ��در از طریق خط��وط هوایی، گفت:  
کارکن��ان پلیس ف��رودگاه بندرعباس موفق 
ش��دند  فردی را که ب��ا اجیر کردن چند نفر 
قصد انتقال موادمخدر به کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس را داش��ت شناسایی و بازداشت 
کنن��د.وی ادامه داد:  مام��وران پلیس مبارزه 
ب��ا مواد مخدر پلیس ف��رودگاه بندرعباس با 
بهره گیری از تجهیزات کمک بازرسی اقدام 
به بررس��ی از  چمدان این ف��رد کرده و در 
جری��ان آن تعداد  ۱3 بطری ش��امپو که در 
آن موادمخدر هروئین به ش��کل ماهرانه ای 
جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.عقیلی 
افزود: در رصد انجام ش��ده از سوی ماموران 
پلیس مش��خص ش��د متهم با یک دستگاه 
خودرو س��واری به فرودگاه رفته اس��ت. در 
همین راستا نیز خودروی مذکور در پارکینگ 
فرودگاه  مورد بازرس��ی قرار گرفته که تعداد 
۱3 عدد شامپو از آن کشف شد. این فرد بنا 
داش��ت تا بطری ها را به افراد مختلف بدهد 
تا انتقال آن را انج��ام دهند.وی میزان مواد 
مخدر کشف ش��ده را ۱4 کیلوگرم هروئین 
اعالم ک��رد و گفت: در ای��ن رابطه پنج نفر 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند. برای 
این افراد پرونده های جداگانه تشکیل شده و 
آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 

دادسرا شدند.

پایان خواب زمستانی آسانسورهای مترو
سرپرس��ت ش��رکت بهره ب��رداری متروی 
تهران و حومه از فعال ش��دن آسانسورهای 
ایس��تگاه مهدیه در خط ۷ بعد از چهار سال 
خب��ر داد و گف��ت: با اخ��ذ مجوزهای الزم 
از س��ازمان ملی اس��تاندارد، روند راه اندازی 
آسانس��ور ایس��تگاه های مت��روی پایتخت 
س��رعت می گیرد.حامد عباسی نامی ضمن 
قدردان��ی از همراهی خوب س��ازمان ملی 
اس��تاندارد برای بررسی آسانسورهای مترو 
افزود: با پای کار آمدن س��ازمان استاندارد و 
حضور کارشناسان برای بررسی تک به تک 
آسانس��ورها، امیدواری��م ش��اهد س��رعت 
گرفت��ن ص��دور تأییدیه ه��ای بهره برداری 
از آسانس��ور در ایس��تگاه های مترو باشیم.
وی با اش��اره به اینکه سیس��تم حمل ونقل 
عموم��ی نقش حیاتی و مهم��ی در کیفیت 
زندگی ش��هروندان در کالن شهرها دارد و 
در ای��ن میان مترو یکی از بهترین گزینه ها 
اس��ت اف��زود: آسانس��ور و پله برق��ی یکی 
از اصلی تری��ن الزامات رفاه��ی و از جمله 
زیرساخت های ضروری یک ایستگاه برای 
بهره ب��رداری عموم��ی به حس��اب می آید 
ام��ا به دلی��ل ع��دم دریاف��ت تأییدیه های 
الزم از س��ازمان اس��تاندارد، ۸4 دس��تگاه 
آسانس��ور در خطوط ۶ و ۷ مترو چند سال 
بالاس��تفاده مانده بودند ک��ه با همکاری ها 
و همفکری ه��ای انج��ام ش��ده نواقص ۲ 
دستگاه آسانسور ایس��تگاه مهدیه بر طرف 
شد.سرپرست ش��رکت بهره برداری متروی 
ته��ران و حومه تصریح کرد: با بهره برداری 
ازآسانس��ورهای ایس��تگاه مهدیه در خط ۷ 
تع��داد آسانس��ورهای غیرفع��ال در خطوط 
ش��ش و هفت متروی ته��ران از ۸4 به ۸۲ 

دستگاه کاهش پیدا کرده است.

اخبار

گروهاجتماعی:ش��هردار ته��ران گفت: ما 
امسال کسری بودجه نداریم و سال گذشته 
هم ۹۹ درصد بودجه ما محقق ش��د که در 
سال های قبل از آن بی نظیر بود.به گزارش 
»عصر ایرانیان«، علیرضا زاکانی در حاشیه 

جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: ۹ دستگاه با یکدیگر تفاهم کردند که 
همه س��اختمان های باالی شش طبقه در 
تهران را بررسی کنیم و برای هر ساختمان 
شناسنامه و دفترچه ای تشکیل و به سه دسته 
طبقه بندی شوند؛ یک دسته ساختمان هایی 
که ایمنی دارند، دسته دیگر ساختمان هایی 
که برای ایمنی نیاز به بازسازی دارند و یک 
دسته هم ساختمان هایی که نیاز به نوسازی 

دارند.شهردار تهران با بیان اینکه باید برای 
هر کدام از این سازه ها برنامه خاصی داشت، 
افزود: از آنجا که این کار انجام نش��ده، هر 
ادعای��ی که مطرح می ش��ود صرفاً ناظر بر 
فعالیت های مربوط به حوزه آتش نش��انی 
اس��ت؛ نه همه بخش ه��ای مرتبط.زاکانی 
تاکید ک��رد: در حوزه ایمنی ساخت وس��از 
دستگاه های مختلفی از جمله سازمان نظام 
مهندس��ی و دیگر نظامات دخیل هس��تند 

و ما ت��الش می کنی��م با هم��کاری بین 
دستگاه ها جمع بندی خوبی بشود که موجب 
گره گش��ایی باشد.وی در پاسخ به اینکه در 
حوادث اخیر چقدر به اموال عمومی آسیب 
وارد شده، اعالم کرد: این رقم بالغ بر ۵۰۰ 
میلیارد است.ش��هردار تهران در پاس��خ به 
پرسش��ی درباره قیمت دقیق س��طل زباله 
که رقمی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای 
آن اعالم شده بود، تصریح کرد: سطل های 

زباله ن��ه ۵ میلیون تومان قیم��ت دارد، نه 
۲۰ میلیون؛ نجات در راس��تگویی اس��ت، 
س��طل های زباله ۷ میلیون قیمت دارند و 
دقیقش همین رقم اس��ت.وی در پاسخ به 
پرسشی درباره کس��ری بودجه شهرداری، 
اظهار کرد: ما کس��ری بودجه نداریم. سال 
گذش��ته به لطف الهی ۹۹ درصد بودجه ما 
محقق شد و این در س��ال های قبل از آن 

بی نظیر بود.

 بالغ بر 500 میلیارد به اموال عمومی آسیب وارد شده است
شهردار تهران:

چرا قانون هوای پاک اجرا نمی شود؟
تجربیات کشورهای موفق در کاهش آلودگی هوا؛

گ�روهاجتماع�ی�مه�دیصالح�یطاه�ری:تجرب��ه 
کشورهای مختلف نش��ان می دهد آلودگی هوا معضلی 
قابل حل است. ایران هم قانون هوای پاک را برای گذر 
از این مرحله تصویب کرده اس��ت اما به نظر می رس��د 
آنطور که باید اجرا نش��ده و دولت س��یزدهم تاکید دارد 
که مصمم به کاهش آلودگی هواس��ت و پول کافی هم 
ب��رای این منظور وجود دارد.به گزارش »عصر ایرانیان« 
دوباره دود، آلودگی و هوای خاکستری در تهران، دماوند 
احاطه ش��ده در مه غلیظ، تعطیل��ی زنگ های ورزش و 
آماده ب��اش اورژانس و هالل احمر، منظره ای که در چند 
س��ال گذشته با آغاز فصل سرما به صحنه ای آشنا برای 
کالنشهرنش��ینان به ویژه پایتخت نش��ینان تبدیل شده 
اس��ت. در این روزها صدای آژیر آمبوالنس ها در سطح 
ش��هر بیشتر شنیده می ش��ود و معموال در نقاط پر تردد 
حتما یک آمبوالنس مس��تقر ش��ده تا اگر قلبی ایستاد و 
نفسی باال نیامد، کمک کند تا شاید فرد دوباره به زندگی 
برگردد البته این مش��کلی نیست که فقط گریبان کشور 
ما را گرفته باش��د بلکه بیشتر کشورها با آن مواجه اند.با 
نگاهی اجمالی به هزاران گزارشی که از علت آلودگی هوا 
در دنیا از جمله ایران نوش��ته و منتشر شده است، متوجه 
می ش��ویم که خودرو و صنایع در رده اول انتشار آلودگی 
ه��وا قرار دارند. در این میان نقش خودرو از همه پررنگ 
تر اس��ت؛ از ای��ن رو در ابتدای مراح��ل کاهش آلودگی 
هوا نگاه کشورها به س��مت کم شدن استفاده از خودرو 
با اولویت خودروهای ش��خصی معطوف ش��د؛ به عنوان 
مثال توکیو با بیش از 3۰ میلیون جمعیت، امروز یکی از 
ش��هرهای بزرگی است که موفق به کاهش آلودگی هوا 
شده است. همین شهر حدود 3۰ سال گذشته با آلودگی 
و ترافیک زیادی مواجه بود اما با فرهنگ س��ازی و البته 
ایجاد زیرس��اخت های قوی، موفق شد تا مردم را مجاب 
کند که در سفرهای روزانه از خودروی شخصی استفاده 
نکنند و همین موضوع به راحتی مش��کل ترافیک و به 
دنب��ال آن آلودگی هوا را برطرف کرد.ایران کش��وری با 
داشتن حدود ۲۵ میلیون خودرو که بیش از ۶ میلیون آن 
فرسوده و ۱۲ میلیون موتورسیکلت که حدود ۹۰ درصد 
آن کاربراتوری و فرسوده است، روزهای آلوده ای سپری 
می کند. بررسی ها نشان می دهد که هر خودروی فرسوده 
۲۰ برابر یک خودروی استاندارد و هر موتورسیکلت بیش 
از ۱۲ برابر یک خودروی س��بک آلودگی منتشر می کند؛ 
بنابراین در ایران نیز مانند بیشتر کشورهای جهان متهم 
ردیف اول آلودگی هوا، خودرو اس��ت اما مساله مهم این 
اس��ت که این موضوع با تمام زوایا در قانون هوای پاک 
دیده ش��ده است یعنی مس��ووالن ما هم به این نتیجه 
رس��یدند که بای��د خودروها اس��تاندارد و ت��ردد آنها در 
کالنشهرها کنترل شود تا هوای سالمی داشته باشیم اما 
چرا اجرا نمی ش��ود؟ عده ای علت آن را کمبود اعتبار در 
روند اجرای بندهای این قانون می دانند اما چندی پیش 
علی س��الجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست به ایرنا گفته بود که دستگاه ها در 

اج��رای قانون هوای پاک بهانه نیاورند، پول کافی وجود 
دارد.در این میان، اس��تاندارد بودن خودرو و سوخت هم 
نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد. میانگین 
مصرف روزانه بنزین در کش��ور ۹۰ میلیون لیتر است اما 
در برخ��ی روزها به علت اوج مس��افرت به ۱۰۵ میلیون 
لیتر هم می رس��د همچنین مص��رف روزانه گازوییل نیز 
۹۵ میلیون لیتر اس��ت که آن ه��م در روزهایی به ۱۰۵ 
میلیون لیتر رس��یده است. در این میان، 3۵ میلیون لیتر 
سوخت بنزین و حدود 4۰ میلیون لیتر گازوییل استاندارد 
یورو 4 و ۵ اس��ت که در مجموع این دو س��وخت حدود 
۷۵ میلیون لیتر اس��تاندارد یورو 4 و۵ اس��ت البته برخی 
پاالیش��گاه ها در حال کیفی سازی س��وخت هستند؛ به 
طوری که اکنون پاالیشگاه های تبریز، اصفهان و شازند 
س��وخت یورو ۵ تولید می کنند که قطعا موجب افزایش 
توزیع سوخت استاندارد و کاهش آلودگی هوا در کشور به 
ویژه کالنشهرها می شود.عضو هیات علمی پژوهشگده 
علوم محیطی دانش��گاه شهید بهش��تی در گفت و گو با 
خبرن��گار محیط زیس��ت ایرنا گفت: ش��اه کلید کاهش 
آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و هدایت مردم 
به استفاده از حمل و نقل عمومی پاک، مطمئن و منظم 
اس��ت که این مهم در ش��هر تهران به صورت مناس��ب 
در دس��ترس نیست.یوسف رش��یدی افزود: در صورتی 
که آلودگی هوای ناش��ی از گرد و غبار را نداشته باشیم، 
آلودگی هوای تهران عمدتا از منابع متحرک یا خودروها 
ایجاد می ش��ود، آلودگی تولیدی خودروها از س��ه طریق 
می توان��د وارد هوا ش��ود؛ راه اول که عمده تمرکز بر آن 
است خروجی خودرو ) اگزوز ( است، مسیر دوم از طریق 
سایش الستیک خودرو با سطح معابر و بلند شدن ذرات 
معلق اتفاق می افتد و مس��یر سوم آالینده های تبخیری 
ش��امل هیدروکربن ها اس��ت. پس حتی اگر ما استاندارد 
خودروها را به روز کنیم یا حتی خودروی برقی تولید کنیم 

که انتش��ار اگزوز و تبخیری آن صفر اس��ت، فقط مسیر 
اول و سوم را کنترل کردیم و مسیر دوم که تولید ذرات 
معلق ناشی از تردد خودروها است باقی می ماند؛ بنابراین 
در عمل ما با دو مس��اله مهم سروکار داریم؛ مساله اول 
تمرکز بر اس��تفاده از خودروهای پاک و راه دوم کاهش 
تردد خودروهای س��واری با توسعه حمل و نقل عمومی 
است.وی در پاسخ به اینکه برای عبور از این شرایط چه 
اقداماتی باید انج��ام داد، گفت: در دنیا اصلی ترین اقدام 
برای کاهش آلودگی هوا مبتنی بر توس��عه حمل و نقل 
عمومی است اما کشور در این بخش عقب ماندگی زیادی 
دارد؛ بنابراین از دولت انتظار می رود که توجه ویژه ای به 
توس��عه مترو و نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی داشته باشد 
حتی با استقراض و سایر روش های این توسعه، می تواند 
از مصرف سوخت توس��ط خودروهای پرمصرف داخلی 
و تولی��د آلودگی جلوگیری کند.رش��یدی ادامه داد: نکته 
دیگر استاندارد بودن خودروهای داخلی و میزان مصرف 
س��وخت توسط این خودروها اس��ت که به علت کیفیت 
پایین س��رمایه های مملکت را می بلعن��د، وزارت صمت 
موظف اس��ت خودروهایی با استاندارد روز دنیا تولید کند 
تا کمترین آلودگی را داشته باشد، به رغم اینکه آنها هم 
به این مس��اله واقف هستند اما به نظر نمی رسد که عزم 
جدی در این زمینه وجود داش��ته باشد.وی اظهارداشت: 
نصب کاتالسیت و تعویض به موقع آن در خودروها نقش 
مهم��ی در کاهش آلودگی هوا دارد؛ از این رو باید حدود 
مجاز معاینه فنی در زمینه شناس��ایی کارکرد کاتالیست 
خودروها را ارتقاءداد تا شاهد خروجی پاکی از اگزوزهای 
خودروه��ا باش��یم.عضو هیات علمی پژوهش��کده علوم 
محیطی دانشگاه شهید بهشتی افزود: داشتن معاینه فنی 
خودروها یکی دیگر از راه های کاهش آلودگی هوا است 
که بر اس��اس آن هر خودرویی موظف به گرفتن معاینه 
فنی است اما به دالیلی عده ای این مرحله را دور می زنند 

که برای جلوگیری از روش ه��ای دور زدن معاینه فنی، 
بهتر اس��ت قطعاتی از خودرو که موجب کاهش آلودگی 
هوا می شود به صورت دائمی گارانتی شوند که این مساله 
نیازمند پیگیری جدی وزارت صمت است.وی تاکید کرد: 
البته این اقدامات در بلند مدت جواب می دهد اما به این 
معنا نیست که آنها را رها کنیم بلکه اینها اقداماتی پایدار 
هس��تند که باید با جدیت دنبال ش��وند تا به مرور شاهد 
کاهش آلودگی هوا به ویژه در کالنشهرها باشیم.رشیدی 
درباره اینکه چه اقدامات س��ریعی باید انجام ش��ود تا در 
کوتاه مدت اثرگذار باش��د گفت: موتور محرک جامعه در 
پرداختن به آلودگی هوا س��ازمان حفاظت محیط زیست 
است؛ به نظر می رس��د رویکرد این سازمان به آلودگی 
هوا کمرنگ شده است ش��اید هم بنده اطالعی نداشته 
باش��م.وی ادامه داد: اگ��ر از این نکته بگذریم، صرفنظر 
از تکالیف مقرر ش��ده در قوانین، سازمان محیط زیست 
باید یک س��ری برنامه های دارای اثربخش��ی باال را به 
دس��تگاه های ذیربط اع��الم و از آنها گ��زارش عملکرد 
بخواهد. تمرکز اصلی س��ازمان باید توسعه حمل و نقل 
عمومی و کنترل آلودگ��ی خودروهای با پیمایش روزانه 
باال باش��د که شامل تاکسی ها اعم از متداول یا اینترنتی 
است همچنین موضوع ارتقای استانداردهای معاینه فنی 
و کمک به تعویض کاتالیس��ت های این خودروها نقش 
بس��زایی می تواند در کاهش آلودگی هوا داش��ته باشد. 
نکته بعدی نظارت میدانی بر آلودگی خودروهای سنگین 
است؛ این نظارت می تواند شامل خودروهای اتوبوسرانی، 
سرویس ها و س��ایر خودروهای دیزل باشد.پلیس راهور 
هم نق��ش مهمی در جریمه یا اعمال س��ایر مقررات بر 
خودروهای دودزا سنگین همچنین موتورسیکلت ها دارد.
رش��یدی درباره چگونگی کاهش آلودگی ذرات ناش��ی 
از س��ایش چ��رخ خودروها ب��ر معابر گف��ت: معموال در 
راهکارهای آلودگی هوا به مسائل فنی پرداخته می شود. 
تردد در شهر و نحوه کاهش آن به فراموشی سپرده شده 
است. تجربه دوران کرونا نشان داد بخش های دولتی با 
یک سوم ظرفیت حضوری نیز می توانند کارهای خود را 
انجام دهند، از طرف دیگر با توجه به الکترونیکی شدن 
بس��یاری از امور شاید الزم نباشد بعضی کارمندان حتما 
در اداره ها حاضر باش��ند همچنین روال و رویه امور باید 
به گونه ای برنامه ریزی ش��ود تا مردم میان س��ازمان ها و 
نهادها سرگردان نباش��ند؛ مثال اگر یک اداره مالیات در 
نقطه ای از شهر باشد، عمال خواهید دید عالوه بر ترافیک 
خودروه��ا، اطراف آن مملو از اف��راد و مراجعان مختلف 
است که برای انجام کار خود به آن نقطه سفر کرده اند. از 
این نمونه واحدهای جذب سفر حضوری در کالنشهری 
مانند تهران بسیار فراوان است که نیازمند برنامه ریزی، 
فکر و اجرای هوشمندانه است تا تردد کاهش یابد. اتفاقا 
این ن��وع مدیریت تردد که منجر به کاهش آلودگی هوا 
می ش��ود نه امکانات نیاز دارد نه به تحریم وابسته است 
همچنین در بلندمدت دارای بازگش��ت س��رمایه است و 

فقط نیازمند تفکر و برنامه ریزی و اجرا است.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
جندی ش��اپور اهواز در خص��وص وضعیت کمبود دارو 
گفت: در حال حاضر از حالت حاد کمبود آنتی بیوتیک 
خارج ش��ده ایم و تنها به صورت مقطعی دچار کمبود 
آنتی بیوتیک می شویم.مسعود مهدوی نیا در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به وضعیت کمبود دارو اظهار کرد: در حال 
حاضر مشکل خاصی از نظر کمبود آنتی بیوتیک وجود 

ندارد و این داروها تامین شده است.وی افزود: با توجه 
به اینکه ذخایر آنتی بیوتیک عمال به صفر رسیده بود، 
به تدریج آنتی بیوتیک وارد بازار می شود. در حال حاضر 
از حالت حاد کمبود آنتی بیوتیک خارج ش��ده ایم و تنها 
به صورت مقطعی دچار کمبود آنتی بیوتیک می شویم. 
امیدواریم در یک هفته آینده کامال مشکل کمبود دارو 
رفع شود.سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزش��کی جندی ش��اپور اهواز گفت: در سطح کشور با 
کمبود شدید دارو مواجه شدیم و اکنون داروها به ویژه 
داروهای سرماخوردگی مانند شربت ها تامین شده و در 
حال توزیع اس��ت اما توزیع دارو کنترل شده است. این 
داروها تنها به کسانی که نسخه دارند یا در صورت تایید 
پزشک داروخانه، داده می شود.  مهدوی نیا در خصوص 
وضعیت تامین سرم عنوان کرد: سرم به تدریج در حال 

توزیع است و با پیگیری های انجام شده در تامین سرم 
مورد نیاز خوزس��تان مش��کلی وجود ن��دارد. امیدواریم 
وضعیت تامین س��رم در چند هفته آینده کامال طبیعی 
باشد.وی با اشاره به افزایش شدید قیمت دارو گفت: با 
توجه به اجرای طرح دارویاری بیش��تر بر تامین دارو با 
نسخه تاکید می شود تا هزینه درمان بیمار کمتر باشد. 

بیماران نیز باید از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزند.

ورود تدریجی آنتی بیوتیک به بازار

دستورالعمل فراجا برای جبران خسارات مردم درماموریت پلیس
سردار اشتری مطرح کرد؛

فرمان��ده فراج��ا با بیان اینکه »خط رس��انه ای دش��من 
در اغتشاش��ات اخیر این اس��ت که ب��ا پروژه هایی نظیر 
کشته س��ازی و انباش��ت خبر و همچنی��ن بزرگ نمایی 
خطاهای ماموران هزینه هایی را به پلیس تحمیل کند.«، 
گفت: » براس��اس دس��تورالعملی که ابالغ کرده ایم اگر 
حین اجرای ماموریت قانونی به فرد یا افرادی خس��ارتی 
وارد ش��د ب��ا پیگیری جبران خس��ارت ک��رده و رضایت 
فرد جلب می ش��ود.« به گزارش »عصر ایرانیان« سردار 
حسین اشتری در نشست هم اندیشی با جمعی از فعاالن 
رسانه ای که در ستاد فراجا برگزار شد، ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره ش��هدای واالمقام و معزز انقالب اس��المی، 
ش��هدای عرصه نظم و امنی��ت، مدافعان ح��رم، درود و 
س��الم بر روح بلند و ملکوتی امام راحل، آرزوی سالمتی 
و ط��ول عمر با ع��زت برای مقام معظ��م رهبری گفت: 
»پلیس با توجه به مطالبه و وظایف خود بر اساس قانون 
ماموریت ه��ای محوله را انجام می دهد. با هم اندیش��ی و 
بهره مندی از ظرفیت باالی رس��انه ای که نوعی راهکار 

محس��وب می شود باید به سمت و سوی مسیری حرکت 
کرد تا خالءه��ا و کمبودها را برطرف کنیم.«وی با بیان 
اینکه »خط رس��انه ای دش��من در اغتشاش��ات اخیر این 
است که با پروژه هایی نظیر کشته سازی و انباشت خبر و 
همچنین بزرگ نمایی خطاهای ماموران هزینه هایی را به 
پلیس تحمیل کند.«، گفت: » براساس دستورالعملی که 
ابالغ کرده ایم اگر حین اجرای ماموریت قانونی به فرد یا 
افرادی خسارتی وارد شد با پیگیری جبران خسارت کرده 
و رضایت فرد جلب می ش��ود. مجموع��ه انتظامی انصافا 
درخصوص اتفاقاتی که رخداد در میدان نس��بت به تمام 
دوره های گذش��ته موفق تر و هوش��مندانه عمل کرد هر 
چند در عملیات روانی و جنگ نرم خالء ها و کمبودهایی 
مشاهده شد تا جایی که بخش عمده ای از افرادی که به 
تجمعات می پیوستند به دلیل تبلیغات گسترده رسانه های 
معاند بود.«فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد:»واقعیت 
این اس��ت که پلیس وظیفه دارد اگر بی نظمی در ش��هر 
ایجاد شود آن را مرتفع کند اما در فضای مجازی و جنگ 

نرم سازوکار اصلی فعالیت رسانه ای بر عهده متولیان این 
امر اس��ت و پلیس نیز همگام با آنان حین اجرای وظیفه 
اصلی تالش می کند. یعنی فعالیت و سازوکارهای اصلی 
تعریف ش��ده برعهده نظام رسانه ای کشور نظیر سازمان 
صدا و س��یما است.«اش��تری با اش��اره به فرم��وده مقام 
معظم رهب��ری، گفت: » تضعیف پلیس به معنای تقویت 
مجرمین اس��ت. خدشه به امنیت، خط قرمز پلیس است، 
لذا هدف این اس��ت که با هم اندیش��ی فعاالن، صاحب 
نظران و فرهیختگان رس��انه ای در جهت ارتقاء امنیت و 
آرامش کش��ور تالش شود. تمام تالش و سعی مجموعه 
انتظامی کشور در سراسر میهن اسالمی مان این است که 
مردم در آرامش باش��ند، دلیل این ادعا هم شهدایی است 
که در راه تامین و حفظ نظم و امنیت کش��ورمان تقدیم 
ش��ده اس��ت.«وی افزود: »انتظار ما از صاحبان اندیشه، 
فرهیختگان و فعاالن رس��انه ای این است که با توجه به 
اینکه جلوه اقتدار کشور پلیس است با برنامه ریزی هدفمند 
و هوش��مندانه در راه آگاهی بخشی و انسجام این اقتدار 

یاری گر مجموعه انتظامی باشند هر چند الحمدهلل به لطف 
پروردگار متعال، راهنمایی های داهیانه مقام معظم رهبری 
و بصیرت و آگاهی جامعه این اقتدار خوب است.« اشتری 
ب��ا بیان اینکه  »اقتدار توام با رافت در مجموعه انتظامی 
همواره مدنظر اس��ت،« گفت: »ماموران پلیس در اقصی 
نقاط کش��ور به طور شبانه روزی در حال انجام وظیفه و 
خدمت رس��انی در راه تامین و حفظ نظم و امنیت جامعه 
ب��وده و ایثارگران��ه در صحنه و می��دان در حال تالش و 
فعالیت هستند.«وی با تاکید بر این که »دشمن شکست 
خورده اس��ت«، گفت: »هر چند خالءه��ا و کمبودهایی 
وجود دارد که باید برطرف ش��ود ام��ا بحمداهلل به لطف 
الهی کارهای بسیار خوبی انجام شده، ماموران انتظامی از 
روحیه انقالبی و والیی بسیار باالیی برخوردارند. البته نیاز 
اس��ت تا جایگاه و شأن پلیس خدمتگزار، ایثارگر و خدوم 
ب��ا انجام کار فرهنگی و بهره گی��ری از ظرفیت صاحبان 
اندیش��ه و فرهیختگان رسانه ای در فضای مجازی بیش 

از این به تصویر کشیده شود.«
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اقتصاد خرد

کاهش تورم تولیدکننده در بخش های 
صنعتی و معدنی

وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: تورم 
تولیدکننده در بخش معدن در بهار امس��ال، 
۲۷ درصد بوده که در تابس��تان به ۱3 درصد 
رس��یده و ت��ورم تولیدکننده صنعت��ی هم از 
4۶ درص��د به ح��دود ۲۷ درصد رس��یده که 
نشان دهنده کاهش قیمت ها در بخش تولید 
اس��ت.به گزارش صدا و س��یما؛ س��ید رضا 
فاطمی امین در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ رشد تولید 
ش��رکت های صنعتی و معدنی که در بورس 
قرار دارند و ۵۰ درصد تولید را انجام می دهند 
و ب��ه لح��اظ اینکه بن��گاه بزرگی هس��تند، 
بنگاه های باالدس��تی و پای وی اضافه کرد: 
خوش��بختانه این عدد که در تیر ماه ۵۵.۸ و 
مرداد ماه ۶.۵ بوده، در مهر ماه به ۷.۷ درصد 
رس��یده که عدد بسیار مناسبی در رشد تولید 
بخش صنعت و معدن است و موجب کاهش 
ت��ورم تولیدکننده هم می ش��ود.فاطمی امین 
ادام��ه داد: یک تورمی داری��م که مربوط به 
مصرف کننده و اقالمی می ش��ود که مردم و 
خانوار ها اس��تفاده می کنن��د و تورم دیگر هم 
مربوط به تولیدکننده است که مفهوم آن تورم 
و قیمت مواد اولیه واحد های تولیدی اس��ت.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه امروز ش��اهد 
روند کاهش��ی در تورم تولیدکننده هس��تیم، 
گف��ت: تورم تولیدکنن��ده در بخش معدن در 
بهار امسال ۲۷ درصد بوده که در تابستان به 
۱3 درصد رس��یده و تورم تولیدکننده صنعتی 
ه��م از 4۶ درصد به ارق��ام قریب ۲۷ درصد 
رسیده که نش��ان دهنده کاهش قیمت ها در 
بخش تولیدکننده است. ین دستی را هم فعال 
می کنند، در شهریور امسال ۶.۵ درصد نسبت 

به سال گذشته بوده است. 

200 هزار متقاضی در انتظار دریافت 
وام مسکن روستایی

مع��اون بنی��اد مس��کن انق��الب اس��المی 
ب��ا اع��الم اینک��ه 4۵۰ ه��زار متقاضی وام 
مس��کن روس��تایی در دو هفت��ه اخی��ر ب��ه 
بانک ه��ا معرفی ش��دند، گف��ت: ۲۰۰ هزار 
متقاضی نیز در لیس��ت انتظار قرار دارند که 
به م��رور به بانک ها معرفی خواهند ش��د.به 
گ��زارش عصرایرانیان به نق��ل از وزارت راه 
و شهرس��ازی، مجی��د ج��ودی در خصوص 
اجرای مصوبه دولت برای ارایه تس��هیالت 
مسکن روستایی با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
گفت: بر اساس مصوبه شهریورماه دولت در 
خصوص افزایش تسهیالت مسکن روستایی 
از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان 
این رقم هم اکنون افزایش یافته اس��ت و در 
هفته جاری پرداخت این تسهیالت آغاز شده 
اس��ت.معاون بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در آبان ماه امس��ال نیز 
اصالحیه ای بر مصوبه پیشین هیات وزیران 
برای دریافت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روستایی مصوب شد که دریافت این 
تس��هیالت را س��هل تر کرد، افزود: در هفته 
گذش��ته ح��دود ۲۲ هزار نفر ب��ه بانک های 
عامل معرفی شدند که با حمایت و همکاری 
مناسب سیس��تم بانکی حدود 4۵۰ هزار نفر 
در هفته گذشته موفق به دریافت تسهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی شدند.

واردات خودرو تا اواخر بهمن امسال 
اجرایی می شود

نائ��ب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس گفت: فاطم��ی امین وعده داد که تا 
اواخر بهمن و اوایل اس��فند م��اه خودرو وارد 
کشور ش��ود. به گزارش عصرایرانیان به نقل 
از خانه ملت، علی جدی در تش��ریح نشست 
مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن با 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، گفت: در این 
جلس��ه موضوع خودرو، سازوکار واردات آن و 
آئی��ن نامه مربوط به عرضه خودرو در بورس 
مورد بررسی قرار گرفت.نماینده مردم شیروان 
در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: پس از 
تاکید نمایندگان بر ضرورت واردات خودرو در 
سال جاری، وزیر صمت وعده داد که خودرو 
تا اواخر بهمن و اوایل اس��فند ماه وارد کشور 
شود.وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه 
ما تاکید کردیم که قیمت کارخانه ای خودرو 
افزایش نیابد زیرا دولت معتقد اس��ت که نرخ 
ارز کاهش می یابد بنابراین چرا قیمت خودرو 
با توجه به نرخ دالری که کاهشی خواهد شد، 
نباید رشد داشته باشد.جدی بررسی وضعیت 
س��امانه  جامع تجارت را یکی از دیگر موارد 
رسیدگی ش��ده برش��مرد و ادامه داد: با این 
سامانه مس��یر تولید، توزیع، واردات و... قابل 

رصد است.

اخبار

افزایش هزینه تولید خودرو
س��خنگوی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
ضمن اش��اره به گ��زارش مرکز آم��ار ایران، 
از افزای��ش دو درصدی ت��ورم تولید در حوزه 
خودرو در فصل تابس��تان نسبت به سه ماهه 
اول س��ال جاری خب��ر داد و تاکی��د کرد که 
همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو، 
رشد تولید در این بخش را نیز شاهد هستیم.
به گزارش ایسنا، امید قالیباف اظهار کرد: تورم 
تولید در بخش خودرو در تابس��تان امسال دو 
درصد اعالم شده است؛ این به معنای آن است 
که هزینه ملزومات س��اخت و تولید خودرو در 
تابستان نسبت به بهار تنها دو درصد افزایش 
داش��ته است. میزان افزایش قیمت در ساخت 
خودرو در فصل تابستان از مقدار افزایش قیمت 
س��بد مصرف کننده در یک ماه، کمتر است و 
این یعنی مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو 
که شامل حدود 3۰۰۰ قطعه می شود در مسیر 
درستی قرار دارد.س��خنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تورم نقطه ای تولید در بخش 
تولید خودرو را در تابستان امسال، ۲۷.۲ درصد 
اعالم و اظهار کرد: افزایش قیمت تولید خودرو 
در تابس��تان امس��ال نسبت به س��ال ۱4۰۰، 
۲۷.۲ درصد بوده که چنانچه با تورم نقطه ای 
مصرف کننده در مهر ۱4۰۱ نسبت به مهر ماه 
سال گذشته )4۸.۶درصد( مقایسه شود، کنترل 
تورم تولید در بخش خودرو را ثابت می کند.وی 
افزود : همزمان با کنترل تورم تولید در بخش 
خودرو، شاهد رشد تولید در این بخش هستیم؛ 
بطوریکه آمار تولید هفت ماهه ایران خودرو و 
سایپا، نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۰ 
درصد بیشتر شده است. مشاور وزیر صمت در 
ادامه به میزان تورم تولید در حوزه لوازم خانگی 
نیز اش��اره کرده و گفت: تورم تولید در بخش 
لوازم خانگی در فصل تابس��تان ۲.۶ درصد و 
نقطه ای ۲۹.۹ درصد ثبت شده که در مقایسه 

با تورم مصرف کننده بسیار کمتر است.

مقدمات خرید توافقی میوه شب عید 
توسط تشکل های کشاورزی فراهم 

شده است
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی 
ای��ران اعالم کرد: تالش می کنیم تامین میوه 
شب عید توسط تشکل های بخش کشاورزی و 
با مدیریت و نظارت این سازمان انجام شود. به 
گزارش عصرایرانیان از وزارت جهاد کشاورزی، 
محمدعلی نیکبخت اظهار کرد: مقدمات کار 
برای خرید و ذخیره سازی میوه شب عید از طریق 
تشکل های بخش کش��اورزی و بدون دخالت 
دولت فراهم ش��ده اس��ت.مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: برای آن که 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی به درستی 
عملیاتی شود، باید اجرای آن را به تشکل ها به 
عنوان مجریان اصلی بسپاریم.نیکبخت ادامه 
داد: تشکل ها، اتحادیه ها، اصناف، تعاونی ها و 
انجمن ها بخش��ی از کشاورزان را در عضویت 
خود دارند و باید سیاست های وزارتخانه را اجرا 
کنند و برای موفقیت در این کار ضروری است، 
آنها را باور کنیم و در راس��تای توانمندسازی و 
س��پردن مسوولیت ها به تشکل ها اقدام کنیم.
وی ب��ا بیان این که ت��الش می کنیم از خرید 
تضمینی محصوالت فاصله بگیریم، تصریح 
کرد: در صورت ضرورت و در مواقعی که بخش 
خصوصی برای خرید توافقی ورود پیدا نمی کند، 
برای جلوگیری از ضرر کشاورزان و بهره برداران 
خرید تضمینی را انجام خواهیم داد.مدیرعامل 
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: 
در راس��تای واگذاری برخی مس��وولیت ها به 
تشکل های کشاورزی در دوره جدید مدیریت 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بخشی 
از محصوالت��ی که خرید تضمینی می کردیم، 
اکنون تشکل ها به صورت خرید توافقی انجام 
می دهن��د و این روش به دولت، تولید کننده و 

مصرف کننده کمک می کند.

افزایش حداقل 100 هزارتنی تولید 
تخم مرغ نسبت به سال قبل

رئی��س هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اس��تان تهران گفت: برآورده��ا حاکی از آن 
اس��ت که تولید تخم مرغ تا پایان س��ال با 
افزایش حداقل ۱۰۰ هزارتنی نسبت به سال 
قب��ل به یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برس��د.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناصر نبی پور 
اظهار کرد: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری 3۷ هزارتومان معادل ش��انه 
ای ۷3 تا ۷4 هزار تومان است.به گفته وی، 
با توجه به عدم تحقق وعده های مسئوالن، 
قیم��ت هر کیلو تخم مرغ با نرخ واقعی ۸ تا 
۹ هزار تومان اختالف دارد. لذا وظیفه دولت 
است که به تعدیل قیمت در بازار کمک کند 
تا تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج نشوند.
نبی پور تولید روزان��ه تخم مرغ را 3 هزار و 
۲۰۰ تن اعالم کرد و گفت: برآوردها حاکی 
از آن اس��ت که تا پایان س��ال تولید به یک 
میلیون و ۱۰۰ هزارتن برس��د که در صورت 
تحقق حداقل ۱۰۰ هزارتن نس��بت به سال 
قبل افزای��ش تولید خواهیم داش��ت. براین 
اس��اس مازاد تخم مرغ تا ش��ب عید به ۶۰ 

هزارتن می رسد.

رییس کمیس��یون عمران مجلس گفت: 
ت��ا هفته آینده تمام بانک های متخلف به 
عنوان ترک فع��ل به قوه قضاییه معرفی 
می شوند و طبق قانون اگر بانک ها سهم 
خود را در پرداخت تس��هیالت به بخش 
مس��کن را نپردازند به اندازه آن ش��امل 
جریمه مالیاتی می ش��ود.به گزارش ایلنا، 
محمدرضا رضایی کوچی اظهار داش��ت: 
عقب ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن از 

برنامه زمان بندی مشهود است و مجلس 
هم پیگیر این موضوع بوده و مس��ئوالن 
نهادها و دستگاه های مربوطه باید در این 
باره پاسخگو باشند.وی ادامه داد: قرار بر 
این ش��د که پروژه نهضت ملی مس��کن 
در دو فاز به اجرا برس��د و در فاز اول دو 
میلیون مسکن در دو سال اول دولت و در 
فاز دوم دو میلیون دیگر واحد در دو سال 
دوم دولت س��اخته ش��ود امروز که ۸ ماه 

ب��ه پایان مهلت فاز اول مانده در بهترین 
حالت دولت ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی 
مس��کن را می تواند در این مدت بس��ازد.
رییس کمیس��یون عمران مجلس اظهار 
داش��ت: مقصر این وضعی��ت تنها وزارت 
راه و شهرس��ازی نیس��ت، مشکل اصلی 
در ای��ن پ��روژه بحث تامین مالی اس��ت 
و در ح��ال حاضر بانک ه��ا تنها ۵ درصد 
از تس��هیالت خود را به بخش مس��کن 

اختص��اص دادند و از 3۶۰ ه��زار میلیارد 
تومان تومان تعیین ش��ده از تس��هیالت 
بانکی برای بخش مس��کن تنها ۱۸ هزار 
میلیارد توم��ان آن پرداخت ش��د.رییس 
کمیس��یون عم��ران از معرفی بانک های 
متخلف در انج��ام تکلی��ف قانونی ارایه 
تس��هیالت ب��ه بخش مس��کن ب��ه قوه 
قضایی��ه تا هفته آینده خب��ر داد و گفت: 
ت��ا هفته آینده تمام بانک های متخلف به 

عنوان ترک فع��ل به قوه قضاییه معرفی 
می شوند و طبق قانون اگر بانک ها سهم 
خود را در پرداخت تس��هیالت به بخش 
مس��کن را نپردازند به اندازه آن ش��امل 

جریمه مالیاتی می شود.

بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت مسکن هفته آینده به قوه قضاییه معرفی می شوند
رییس کمیسیون عمران مجلس:

کاهش تولید تن ماهی به 250 میلیون تن
نایب رئیس سندیکا صنایع کنسرو اعالم کرد؛

نایب رئیس س��ندیکا صنایع کنسرو گفت: در 
4 سال گذشته میزان تولید حدود ۶۵۰ میلیون 
قوطی کنسرو در سال بود که این رقم امسال 
به ۲۵۰ میلیون تن رس��یده است. به گزارش 
ایلنا، مس��عود بختیاری اظهار کرد: کاالهایی 
که قیمت مواد اولیه آن مشمول قیمت گذاری 
پیش��ینی نمی شود نباید برای آن کاال قیمت 
دستوری در نظر گرفت.وی با بیان اینکه وزارت 

جهادکشاورزی و سازمان حمایت با اصالح نرخ 
تن ماهی موافقت کردند، خاطرنشان کرد: ستاد 
تنظیم بازار با قیمت موافقت ش��ده یعنی 3۹ 
هزار و ۹۰۰ توم��ان موافقت نمی کند. این در 
حالیست که نرخ تولیدکنندگان آنالیز قیمت تن 
ماهی را 4۶ ه��زار و ۹۰۰ تومان تعیین کرده 
اس��ت اما موافقت کردند که چند ماهی برای 
حمایت از مصرف کنندگان و گذر از ش��رایط 

بحرانی با زیان تولید کنند.به گفته بختیاری، 
۱3۰ واحد تولید کننده اقدام به تولید تن ماهی 
می کنن��د که بیش از 4۰ واح��د از آنها ۷ آبان 
مقابل س��اختمان وزارت کش��اورزی تجمع و 
تقاضاهای صنف��ی خود را اعالم کردند.وی با 
اش��اره به کاهش تولید تن ماهی گفت: در 4 
سال گذش��ته میزان تولید حدود ۶۵۰ میلیون 
قوطی کنسرو در سال بود که این رقم امسال 

به ۲۵۰ میلیون تن رسیده است. کاهش حجم 
تولید ای��ن نگرانی را تقویت کرده اس��ت که 
معیشت صیادان به مخاطره بیفتد.نایب رئیس 
سندیکا صنایع کنس��رو با بیان اینکه بیش از 
4۰ هزار صیاد در جنوب سیستان و بلوچستان 
مشغول فعالیت هستند، گفت: تعطیلی واحدهای 
تن کننده کنسرو تن ماهی با معیشت این افراد 
گره خورده است و بیکاری آنها تبعات اجتماعی 

زیادی خواهد داشت.به گفته وی؛ تعدد و تکثر 
واحدهای تولیدکننده تن ماهی در کشور زیاد 
است از این رو آنها برای اینکه سهم بیشتری 
از بازار بدس��ت بیاورند ک��ف قیمت را در نظر 
می گیرند.بختیاری ادامه داد: تولیدات تن ماهی 
در بازار داخلی مصرف می شود و بخشی از آن 
به افغانستان، عراق، س��وریه، اتحادیه اروپا و 

آمریکا صادر می شود.

تیغ تعرفه باالی سر بخش کشاورزی
اقدام غیرقانونی وزارت جهادکشاورزی؛

وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه ای عوارض صادراتی 
۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درص��دی ب��ر ص��ادرات س��یب زمینی، 
گوجه فرنگی غیرگلخانه ای و پیاز وضع کرده است، اقدامی 
ک��ه تبعات متعددی در بلند مدت دارد.به گزارش مهر، در 
روزهای گذش��ته وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه ای 
که به امضای محسن ش��یراوند، معاون توسعه بازرگانی 
این وزارت رس��یده، تصمیم به وضع ع��وارض صادراتی 
۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درص��دی ب��ر ص��ادرات س��یب زمینی، 
گوجه فرنگی غیرگلخانه ای و پیاز گرفته است. در ماه های 
اخیر موضوع ممنوعی��ت و عوارض صادرات محصوالت 
جالیزی به چالش��ی جدی در بین کارشناسان، مسئوالن 
وزارت جهاد کش��اورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل 
ش��ده است. وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سال 
۱4۰۱ تصمی��م ب��ه ممنوعیت ص��ادرات چهار محصول 
گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و بادمجان گرفت و همان 
زمان با اعتراض نمایندگان مجلس و کش��اورزان روبرو 
شده و اجرایی نشد و ۱۲ مهر ماه هم دیوان عدالت اداری 
با استناد به ماده ۲3 قانون احکام دائمی توسعه، حکم به 
ابطال این بخشنامه داد با این حال وزارت جهاد کشاورزی 
در اقدام��ی عجیب در اوایل خ��رداد ماه تصمیم به وضع 
ش��فاهی و دریافت عوارض صادراتی ۶ ه��زار تومانی از 
سیب زمینی و در اواخر شهریور ماه طی بخشنامه ای دیگر 
عوارض 4 هزار و ۲ هزار تومانی بر صادرات گوجه فرنگی 

و پیاز وضع کرد.
قیمتسیبزمینی،گوجهوپیازافزایشخواهدیافت ���

در حالی که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تصور می کنند 
با وضع عوارض س��نگین بر ص��ادرات این محصوالت 
می توانند ب��ا وجود تورم باال، قیم��ت این محصوالت را 
کنت��رل کنند اما ای��ن گزاره در فضای کارشناس��ی و در 
واقع درس��ت نیس��ت.زمانی که دول��ت تصمیم به وضع 
آنی عوارض صادرات می گیرد، کش��اورزانی که با هزینه 
باال دس��ت به تولید این محصوالت زده و اکنون قادر به 
صادرات محصوالت خود نیستند با زیان جدی اقتصادی 

مواجه می ش��وند و تأثیر جدی بر بازار داخل گذاشته و به 
دلیل ازدی��اد محصول در داخل، همه کش��اورزان ضربه 
جدی خواهند خورد و در فصل کشت بعدی، اقدام به تولید 
نخواهند کرد و تولید این محصوالت با افت جدی روبرو 
خواهد شد .بر اساس منحنی تار عنکبوتی اگر کشاورزان 
ضرر کنند حتی اگر دولت هم بگوید کشت کنید، کشت 
نخواهن��د کرد و فصل بعد آن محص��ول در بازار کاهش 
می یابد و عرضه و تقاضای آن با مشکل مواجه خواهد شد 

و قیمت به شدت افزایش خواهد داشت.
درصدکاهشیافت صادراتسیبزمینی���۸۰

تجربه عوارض صادرات سیب زمینی در چند ماه گذشته، 
چش��م انداز روش��نی از اثرات ای��ن اق��دام وزارت جهاد 
کش��اورزی بر روی دو محصول دیگر مش��مول عوارض 
به دس��ت خواه��د داد. بررس��ی آمار گم��رک جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۱4۰۱ نشان می دهد که صادرات 

س��یب زمینی در ۷ ماهه نخست س��ال ۱4۰۱ نسبت به 
مدت مشابه در سال ۱4۰۰، ۸۰ درصد کاهش یافته است.
صادرات س��یب زمینی در ۷ ماهه سال ۱4۰۰ بالغ بر 3۸۸ 
ه��زار تن به ارزش ۵۹ میلیون دالر بوده که بعد از اعمال 
ع��وارض صادراتی در اوایل خرداد س��ال جدید، صادرات 
این محصول به ۶۸ ه��زار تن به ارزش ۲۵ میلیون دالر 
کاهش یافته است. این آمار یعنی صادرات سیب زمینی در 
۷ ماهه س��ال ۱4۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بالغ بر ۸۰ درص��د در وزن و بیش از ۵۵ درصد در ارزش 
کاهش داشته است.این اتفاق در حالی است که عوارض 
۶ ه��زار تومانی، ۵۱ درصد میانگین قیمت پایه صادراتی 
سیب زمینی در سال ۱4۰۱ است. وضع عوارض ۷۰، ۱۰۰ 
و ۱۲۰ درصدی به طور قطع صادرات این سه محصول را 
به صفر خواهند رساند و کشاورزان و صادرکنندگان کشور 

را با ضرر و زیان جدی روبرو خواهد کرد.

مغایرتعوارضصادراتیباقوانین ���
این اقدام که آس��یب جدی به فضای تجارت خارجی و 
تولید این محصوالت زده است، با قوانین مختلفی مغایر 
اس��ت که در ذیل به چند نمونه از آنها اش��اره می شود: 
مطاب��ق بن��د »ش« تبص��ره ۸ قانون بودج��ه ۱4۰۱، 
هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت 
صادرات محصوالت کش��اورزی تنها ش��ش ماه پس از 
اب��الغ آن الزم االجرا خواهد بود. با توجه به این که این 
اقدام وزارت جهاد کش��اورزی مح��دود کردن صادرات 
محصوالت جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی 
است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱4۰۱ می شود و 
در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱4۰۲ و با رعایت 
فاصله زمانی ۶ ماهه میس��ر خواهد بود. هرگونه مصوبه 
خالف این رویه، مطابق قانون باید لغو ش��ود.بر اساس 
ماده ۲3 قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور، 
وض��ع هرگونه عوارض یا مالیات ب��ر کاالهای مجاز و 
غیریاران��ه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال برای 
تنظیم بازار داخل، ممنوع اس��ت و دولت تنها در صورت 
اعطای یارانه مستقیم به کاال می تواند صادرات را محدود 
کند.مطابق تبصره بند الف ماده ۲3 قانون احکام دائمی 
توسعه کش��ور، وزارت جهاد کش��اورزی مستقاًل اختیار 
وضع ع��وارض صادراتی را ندارد و ابتدا باید فهرس��ت 
کاالهای یارانه ای را احصاء و به شورای اقتصاد پیشنهاد 
داده و در صورت تصویب در این ش��ورا، پس از سه ماه 
عوارض مص��وب را اعمال کند. میزان عوارض نیز باید 
متناس��ب با یارانه مستقیم پرداختی به کاالی صادراتی 
باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقالم مشمول 
و میزان یارانه مستقیم آن ها را به تصویب شورای اقتصاد 
نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد 
بود.لذا اقدام وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال 
تعرفه های س��نگین بر صادرات محصوالت جالیزی از 
نظر قانونی نیز، با قوانین کشور مغایرت داشته و نیازمند 

بازنگری جدی می باشد.

رییس انجمن واردکنن��دگان برنج ایران گفت: اگرچه 
پیش از این قیمت ها، روند صعودی داشته اند، اما امسال 
بازار برنج از ثبات نس��بی برخوردار بوده و کمبودی در 
تأمین نیاز بازار وجود ندارد و قیمت ها در حد قابل قبول 
بازار متعادل ش��ده و مس��تندات مرکز آمار نیز مبین و 
مؤید این ش��رایط اس��ت.به گزارش ایرنا، کریم اخوان 
اکبری اظهار کرد: ب��ا توجه به اینکه حدود 4۰ درصد 
برنج مورد نیاز کش��ور از محل واردات تأمین می شود، 
همراهی دولت با واردکنندگان و پذیرش درخواس��ت 
انجم��ن مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی واردات، موجب 
شد تا امس��ال واردات در ش��رایط بهتری انجام شود.
رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره آنچه در 
چند س��ال گذش��ته بر بازار مواد غذایی و محصوالت 
کش��اورزی گذشته اس��ت، اظهار داش��ت: سال های 

گذش��ته با توجه به تحوالت جهانی بازار مواد غذایی 
متأثر از اتفاقات مختلف از جمله جنگ دو کشور روسیه 
و اوکراین که هر دو از بزرگ ترین صادرکنندگان مواد 
غذایی و محصوالت کش��اورزی هس��تند و همچنین 
ش��یوع کرونا که ب��ه افزایش ذخایر اس��تراتژیک مواد 
غذای��ی کش��ورهای ب��زرگ مانند چین منتهی ش��د، 
پیش بین��ی افزایش قیمت محصوالت کش��اورزی در 
بازاره��ای جهانی تحقق یافت، اما امس��ال با توجه به 
اینکه این دو بحران پشت سر گذاشته شده است، روند 
تأمین ذخایر اس��تراتژیک در س��طح جهانی به شرایط 
عادی خود برگش��ته اس��ت.وی با اش��اره به امتیازات 
مثبت خرید برنج در بازارهای جهانی در ابتدای فصل 
برداش��ت از ارائه پیشنهاد لغو ممنوعیت فصلی واردات 
برنج به دولت خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه دولت 

این پیش��نهاد را پذیرفت و امس��ال واردکنندگان برنج 
توانس��تند در ابتدای فصل برداش��ت، وارد بازار شده و 
با ش��رایط بهتر و مناس��ب تری اقدام به خرید برنج از 
کش��ورهای تولیدکننده کنند.اخوان اکبری درباره روند 
صعودی قیمت برنج وارداتی در بازار کش��ور طی یک 
سال گذشته متأثر از افزایش نرخ تورم و شرایط کالن 
اقتصاد کش��ور، گفت: امس��ال روند عرضه و تقاضا در 
بازار برنج در شرایط متعادلی قرار دارد و در این شرایط 
امیدوار هس��تیم قیمت انواع برنج تعدیل شده و با نرخ 

منطقی در بازار عرضه می شود.
تداومثباتوتعادلقیمتهادربازار ���

وی با اش��اره به اینکه امس��ال از یک س��و با افزایش 
تولید داخل روبرو هس��تیم و از طرفی با لغو ممنوعیت 
فصل��ی واردات، خریدهای خارجی در ش��رایط بهتری 

رقم خورده اس��ت، افزود: با توجه به اینکه از یک سو 
در ابتدای فصل برداش��ت برنج های خارجی و واردات 
هس��تیم و از طرفی در داخل کشور نیز برداشت کشت 
دوم و عرضه آن به بازار با حجم قابل توجهی آغاز شده 
اس��ت، می توان امیدوار بود با خریدهای جدید و ورود 
محصوالت نو، ثبات و تع��ادل قیمت ها در بازار تداوم 
یابد.وی ادامه داد: متأس��فانه طی چند س��ال گذش��ته 
به رغم هش��دارهای انجمن واردکنن��دگان برنج ایران 
برخی سهواً یا عمداً به افزایش قیمت برنج تولید داخل 
دامن زدند و نتیجه این رفتار را امروز در بازار مشاهده 
می کنیم که قیم��ت برنج ایرانی به ان��دازه ای افزایش 
یافته اس��ت که از سبد مصرف بس��یاری از خانواده ها 
خارج ش��ده و متأسفانه اقشار کم درآمد امکان خرید و 

مصرف محصول داخلی را ندارند.

قیمت برنج در بازار متعادل شد
رییس انجمن واردکنندگان برنج:

ادارات نه پروژه ها را می سازند، نه زمین ها را پس می دهند!
شناسایی ۸100 هکتار زمین در اختیار دستگاه ها برای خانه سازی؛

وزارت راه و شهرس��ازی از شناسایی ۸۱۰۰ 
هکت��ار زمی��ن م��ازاد در اختی��ار ادارات و 
دستگاههای دولتی برای اجرای طرح نهضت 
ملی مس��کن خبر داده که 3۱۰۰ هکتار آن 
به نام این وزارتخانه س��ند خ��ورده اما هنوز 
نیمی از زمین های شناسایی شده که ادارات 
ب��رای پروژه های تعطی��ل و متوقف خود در 
اختیار گرفته بودند به خانه سازی برای مردم 
اختصاص داده نشده است.به گزارش ایسنا، 
روند انتقال اراضی مازاد ادارات و دستگاه های 
دولتی به طرح نهضت ملی مسکن تقریبا با 
کندی ادامه دارد. طبق قانون باید وزارتخانه ها، 
موسسات و دستگاههای دولتی، اراضی مازاد 

خود را دو ماه بعد از الزم االجرا ش��دن قانون 
جهش تولی��د و تامین مس��کن مصوب ۱۷ 
م��رداد ۱4۰۰ به طرح نهضت ملی مس��کن 
اختصاص می دادند اما طی بیش از یک سال 
گذش��ته بخش قابل توجهی از دستگاه ها به 
این تکلیف عم��ل نکردند. در س��ال جاری 
رییس جمهور دس��تور داد تا پایان ش��هریور 
مساله انتقال اراضی دولتی تعیین تکلیف شود 
که به همین لحاظ در ماه های اخیر موضوع 
انتقال این اراضی تسریع شده است.ماده ۱۰ 
قانون جهش تولید و تامین مس��کن، ادارات 
ثبت اسناد و امالک را مکلف کرده در صورت 
امتناع دستگاهها از واگذاری اراضی خود، بعد 

از اعالم وزارت راه و شهرس��ازی ظرف یک 
ماه نسبت به انتقال سند این زمینها به وزارت 
راه و شهرس��ازی اق��دام کند.طی س��الهای 
گذش��ته اراض��ی دولت��ی به منظ��ور اجرای 
پروژه ه��ای وزارتخانه، دس��تگاهها، ادارات و 
ارگانهای دولتی واگذار شده است. اما بسیاری 
از این پروژه ها سال هاست که شکل اجرایی 
به خود نگرفته و حاال دس��تگاه ها تمایلی به 
پس دادن ای��ن زمین ها ندارند. به طور مثال 
مرداد امس��ال اعالم ش��د در یکی از مراکز 
استان ها زمینی شناسایی شده که 3۰۰ هکتار 
است؛ در حالی که در آن شهر و مرکز استان 
یک متر زمین برای طرح نهضت ملی مسکن 

وجود ندارد.از حدود یک سال قبل روند انتقال 
زمین های دولتی به طرح نهضت ملی مسکن 
آغاز شده که بنا به گفته تقی رضایی � معاون 
ام��الک و حقوق��ی س��ازمان مل��ی زمین و 
مسکن ۸۱۰۰ هکتار اراضی دولتی شناسایی 
شده اس��ت. اوایل ماه جاری این عدد حدود 
۷۰۰۰ هکتار بود.رضایی با اش��اره به دستور 
رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور 
به مس��ئولین کاداکس استان ها برای کمک 
به شناس��ایی زمین ها گفت: تاکنون مجموع 
اراضی شناسایی شده به ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار 
رسیده است. همچنین از حدود 4۱34 هکتار 
اراضی شناسایی شده اولیه، تا امروز سند بالغ 

بر 3۱۰۰ هکتار زمین منتقل شده است.وی 
اف��زود: از میزان ۸۱۰۰ هکت��ار حدود ۱3۰۰ 
هکتار اراضی دارای مشکالتی بودند که مانع 
انتقال س��ند می ش��د و به همین دلیل از دور 
خارج شدند.معاون امالک و حقوقی سازمان 
ملی زمین و مسکن تاکید کرد: در حال حاضر 
3۷۰۰ هکتار زمین برای انتقال و اخذ س��ند 
در برنامه قرار دارد و س��ایر اراضی هم در در 
فرایند اداری قرار دارند تا به مرحله انتقال سند 
برسند.رضایی تاکید کرد: تا کنون سند بالغ بر 
۵۰ درصد اراضی شناسایی شده  منتقل شده 
و مابق��ی اراضی نیز به ترتیب به مرحله اخذ 

سند خواهند رسید.
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بانک و بيمه

هر ماه یک میلیون تراکنش به 
تراکنش های بانک افزوده می شود

دکتر »س��ید سعید شمس��ی نژاد« در نشست 
صمیمانه با کارکنان استان قزوین ضمن اشاره 
به گسترش بانکداری قرض الحسنه در کشور 
بیان داش��ت: هر ماه یک میلیون تراکنش به 
تراکنش های بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
افزوده می ش��ود. به گزارش از روابط عمومی 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران، دکتر »س��ید 
سعید شمس��ی نژاد« مدیرعامل بانک در سفر 
یک روزه به اس��تان قزوین ضمن بازدید از ۲ 
مجموعه صنعتی استان، دیدار با امام جمعه و 
استاندار، در نشست صمیمی با کارکنان استان 
نیز شرکت کرد. مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در این دیدار صمیمانه ضمن اشاره به 
نظم و انضباط کارکنان استان قزوین از حسن 
عملکرد مدیریت »حس��ن میرزاعبدالهی ها« 
مدیر پیش��ین بانک در استان یاد کرد و گفت: 
باید این روند با مدیریت جدید اس��تان تقویت 
شود. وی از آماده بودن زمینه گسترش فرهنگ 
قرض الحسنه در استان خبر داد و اظهار داشت: 
خوشبختانه در استان قزوین با تالش مدیران و 
همکاران زمینه گسترش قرض الحسنه فراهم 
شده و این موضوع هم در میزان سهم درصد 
منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران از نقدینگی 
استان مش��اهده می شود. وی افزود: همچنین 
در دیدار با اس��تاندار و ام��ام جمعه قزوین نیز 
این موضوع مشهود بود و نگاه حمایتی آن ها 
زمینه خوبی برای اشاعه فرهنگ قرض الحسنه 
در اس��تان فراهم کرده است. تعصب آن ها به 
بانک قرض الحسنه مهر ایران مثال زدنی است 
و باید ارج نهاده شده و از این فرصت به شکل 
مطلوبی استفاده بهینه شود. شمسی نژاد با اشاره 
به تالش مدیران بانک برای تثبیت و توس��عه 
زیرساخت های فناوری اطالعات بیان داشت: 
با توجه ب��ه افزایش روزانه تعداد تراکنش های 
بانک، باید زیرس��اخت های فناوری اطالعات 
بانک تقویت شده تا به کمترین میزان اختالل 

در سامانه ها برسیم.

 اطمینان از درآمدی 
مطمئن، تضمینی و بلند مدت 

    مع��اون فن��ی بیمه های اش��خاص بیمه 
نوی��ن: مهم ترین ش��اخصه ای ک��ه می توان 
برای محصوالت مس��تمری علی الخصوص 
مستمری بیمه نوین در نظر گرفت، اطمینان از 
ایجاد درآمدی مطمئن، تضمینی و بلند مدت، 
ت��ا زمان حیات خود، در دوران بازنشس��تگی 
است. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه 
نوین؛ وحیدرضا جمالی معاون فنی بیمه های 
اش��خاص بیمه نوین با اش��اره به مزیت های 
بیمه نامه مستمری این شرکت که به تازگی 
روانه بازار ش��ده اس��ت، توضیح داد: با توجه 
به مشتری پسند بودن ارائه خدمت مستمری 
و پرداخت حقوق بازنشس��تگی، بس��یاری از 
شرکت های بیمه و همچنین شبکه فروش از 
آن به عنوان یک خدمت قابل ارائه در فروش 
بیمه های زندگ��ی علی الخصوص بیمه های 
اندوخته دار مثل بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
استفاده می کردند. اما نکته ای که در این نوع 
روش فروش وجود داشت، دریافت مستمری 
به اتمام قراداد این نوع بیمه نامه ها و تشکیل 
اندوخت��ه به عنوان منب��ع تأمین مالی جهت 
پرداخت مس��تمری بعد از گذش��ت مثال 3۰ 
س��ال وابس��ته بود. به بیان دیگر مشتری با 
شرکت بیمه قرارداد مستمری منعقد نمی کرد 
بلکه منظور، انعقاد قرارداد جهت بهره مندی از 
یک سری خدمات بیمه ای از جمله در صورت 
ف��وت، حادث��ه و ازکارافتادگ��ی و در کنار آن 
تشکیل اندوخته از محل مبالغ خرد پرداختی 
توسط ایش��ان بود. وی در ادامه افزود: اما در 
بیمه نوین این فاصله طوالنی حذف ش��ده و 
مشتری می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان 
حق بیمه به ص��ورت یکجا در ابتدای قرارداد 
بالفاصله از مزایای بیمه نامه مستمری استفاده 
کند. بیمه نامه مستمری بیمه نوین بیمه نامه ای 
مجزا با سیس��تم بیمه ای مخصوص به خود 
بوده که مش��تری در صورت تمایل به خرید، 
با تکمیل فرم پیشنهاد و تعیین شرایط مرتبط 
با بیمه های مس��تمری، با پرداخت حق بیمه 
در ابتدای قرارداد، می تواند نسبت به دریافت 
مس��تمری اقدام کند. پرداخت مس��تمری در 
بیمه نوین تا زمان حیات ش��خص مستمری 
بگیر ادامه پیدا کرده و طی این مدت می تواند 
با خریداری پوشش فوت نسبت به رفع دغدغه 
در خصوص بازماندگان خود در صورت فوت 

)به هر علت یا حادثه( نیز اقدام کند.

خبر

مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ای��ران گفت: 

تسهیالت بانک ها به شرکت های دانش بنیان 
منش��اء خدمات بس��یاری در حوزه صنعت 
و اش��تغال ش��ده و اثرگذاری طرح ها برای 
هدایت بهین��ه مناب��ع از اهمی��ت فراوانی 
برخوردار اس��ت.  به گ��زارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، س��ید ضیاء ایمانی در 

نشست هماهنگی مدیران عامل بانک ها با 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و صندوق نوآوری و ش��کوفایی با بیان این 
مطلب افزود: توجیه طرح هایی که توس��ط 
ش��رکت های دانش بنی��ان ب��رای دریافت 
تسهیالت به بانک ها ارائه می شود، اهمیت 

فراوانی دارد و در بانک صادرات ایران تالش 
می شود تا منابع در شرکت هایی مصرف شود 
که بیشترین تاثیرات مثبت را از خود بر جای 
بگ��ذارد.  وی تاکید ک��رد: از این رو یکی از 
راهبردهای بانک صادرات ایران هدایت منابع 
به سمت شرکت های دانش بنیان است. بانک 

صادرات ایران از ابتدای س��ال ۹۸ تاکنون با 
معرفی صندوق نوآوری و ش��کوفایی ۱۹۸ 
فقره تس��هیالت به ارزش نزدی��ک به ۲۲ 
هزار میلیارد ریال و 4۰۸ فقره ضمانت نامه به 
ارزش بیش از ۱۰ هزار و 3۷۸ میلیارد ریال به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.

رویکرد بانک صادرات ایران حمایت از دانش بنیان ها است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 33 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت موضوع بند الف تبصره 
۱۸ قان��ون بودجه ۱4۰۰ خبر داد. رییس هیات مدیره 
بانک توس��عه تعاون اظهار داش��ت: پیش��برد تکالیف 
تبص��ره ای و ابالغ��ی بودج��ه ای از مهمترین روابط 
می��ان دول��ت و نظام بانکی کش��ور اس��ت که بانک 
توس��عه تعاون به عنوان بانک دولتی با رویکرد توسعه 
ای نقش مهمی در این میان بر عهده داش��ته اس��ت. 
وی افزود: طی س��الهای اخیر عمدتا تبصره ۱۸ قانون 
بودجه با رویکرد پرداخت تسهیالت تکلیفی و معرفی 
دس��تگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و عاملیت بانک 
ه��ا ابالغ گردیده اس��ت فتاحی تصریح ک��رد: فرآیند 
اب��الغ و هماهنگی و مراحل اداری بند الف تبصره ۱۸ 
در ماههای ابتدایی س��ال ۱4۰۰ انجام گردیده اس��ت 
و انعق��اد قرارداد و آغاز هم��کاری ها و معرفی پرونده 
ه��ا و بررس��ی و عملیات پرداخت در نیمه دوم س��ال 
۱4۰۰ و نیمه اول س��ال ۱4۰۱ صورت پذیرفته است. 

ریی��س هیات مدیره بانک توس��عه تعاون تاکید نمود: 
33 هزار میلیارد ریال تسهیالت مشتمل بر هزار فقره 

در چهار بخش معرفی ش��دگان وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، وزارت جه��اد کش��اورزی، وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردیده است. وی یادآور 
گردید: ۱۹.3۶3 میلیارد ریال به معرفی شدگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ۷.۰۸۷ میلیارد ریال به معرفی 
شدگان وزارت جهاد کشاورزی، 3.۸۰۵ میلیارد ریال به 
معرفی ش��دگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و ۲.۷۱۸ میلیارد ریال به معرفی شدگان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تس��هیالت توسط 
ش��عب بانک توس��عه تعاون پرداخت گردیده اس��ت. 
فتاح��ی خاطر نش��ان کرد: بانک توس��عه تعاون فراتر 
از بن��د الف تبص��ره ۱۸ قانون بودج��ه، همکاری های 
متعددی ب��ا وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی دارد 
که ق��رارداد ۲۰ هزار میلیارد ریالی ب��ا معاونت تعاون 
در س��ال گذشته و قرارداد 3۰ هزار میلیارد ریالی پیش 
رو و نی��ز همکاری های مربوط به ماده ۵۲ و ماده ۵۶ 
قانون الحاق و معرفی شدگان مشاغل خانگی از جمله 

همکاری ها بوده است.

۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون در تبصره 1۸ قانون بودجه

تأمین مالی صنایع نفت وگاز در راستای تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پارک های پتروشیمیایی
مدیر عامل بانک صنعت و معدن در سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) عسلویه( مطرح کرد؛

دکتر خورس��ندیان در س��فر به منطقه ویژه 
اقتص��ادی ان��رژی پارس) عس��لویه( اعالم 
داش��ت: تأمین مالی صنایع نف��ت و گاز در 
راستای تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پارک 
های پتروشیمیایی از وابستگی کشور به مواد 
اولی��ه و محصوالت وارداتی می کاهد و گام 
مهم��ی در رونق و ش��کوفایی بخش های 
مختلف صنای��ع و رونق و ثب��ات اقتصادی 
کشور است. به گزارش روابط عمومی بانک 
صنعت و معدن، دکتر علی خورس��ندیان که 
به اتفاق هیأتی متشکل از حسین عسکری 
عضو هیأت مدی��ره و قائم مقام مدیرعامل، 
عبدالرض��ا ول��ی اله��ی معاون اعتب��ارات و 
راهبری شعب و بیژن اسدی معاون نظارت، 

حقوق��ی و وصول مطالبات ای��ن بانک، روز 
چهارشنبه بیس��ت و پنجم آبانماه به منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس) عس��لویه( سفر 
کرده اس��ت، از چندین طرح صنعتی در این 
منطق��ه بازدید کرد و در خالل این بازدیدها 
و در گفتگو با صنعتگران اظهار داش��ت: این 
بانک بنا بر رس��الت خود برای توسعه کشور 
ب��ه تمامی صنایع مخصوص��اً صنایع نفت و 
گاز و پتروش��یمیایی که صنایع استراتژیک 
کشور هستند، نگاهی حمایتی دارد و تمامی 
کارکنان این بانک همواره در اندیش��ه ارائه 
خدمات متنوع مالی و بانکی متناسب با نیاز 
این صنایع مهم کشور می باشند.  مدیرعامل 
بان��ک صنعت و معدن تأکی��د کرد:  تکمیل 

زنجیره ارزش در قالب برنامه های توسعه ای 
کشور و سیاست های ابالغی از سوی دولت 
همواره مورد تاکید قرار گرفته اس��ت و الزم 
است تمامی دست اندرکاران صنعت کشور از 
جمله بانک ها برای تحقق آن برنامه ریزی 
و اقدام کنند. وی با ی��ادآوری این نکته که 
احداث پارک های پتروش��یمیایی در راستای 
تکمیل زنجی��ره ارزش ضرورتی انکارناپذیر 
است، عنوان داشت: ساخت این مجموعه ها 
با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنعت 
پتروش��یمی و صنایع شیمیایی، جلوگیری از 
خام  فروش��ی و غلبه بر تحریم های ظالمانه 
اقتصادی با بهره گیری از دانش و تخصص 

داخلی قابل انجام است.

مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن با اش��اره 
به اهمیت و ض��رورت فاصله گرفتن از خام 
فروش��ی محصوالت نفتی افزود: استفاده از 
روش های نوی��ن تامین مالی مانند زنجیره 
تامین، اوراق گام، اخزا، اوراق مرابحه و سایر 
روش ه��ا  امکان تس��هیالت دهی به طرح 
های بیش��تری را به ص��ورت بهینه فراهم 
می س��ازد و با افزایش توان تولید و کیفیت 
محصوالت، زمینه برای صادرات بیش��تر و 
ارزآوری و درآمدزایی بیشتر فراهم می شود.

وی بیان داش��ت: با وجود س��رمایه گذاری 
های عظیمی که در این منطقه انجام ش��ده 
هنوز پتانسیل و ظرفیت های بسیاری برای 
توس��عه صنایع پایین دس��تی نفت و گاز به 

خص��وص در صنعت پتروش��یمی و صنایع 
شیمیایی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این 
بخش وجود دارد که با حمایت و مس��اعدت 
بانک ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در کمترین زمان ممکن، قابل اجرا است.
دکتر خورس��ندیان عن��وان داش��ت: بانک 
صنع��ت و مع��دن یک بان��ک تخصصی و 
توس��عه ای اس��ت و آمادگی دارد تا هم در 
ح��وزه فنی و تخصصی و هم در زمینه مالی 
از ط��رح های دانش بنیان، صادرات محور و 
اشتغالزا پش��تیبانی کرده و با تعامل بیشتر با 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مهم کشور 
نیازهای آتی آنان را به خوبی شناسایی نموده 

و پاسخگوی آنها باشد.

خبر

راهکارهای ترغیب کودکان و 
نوجوانان به کتاب خوانی ارائه شد

هشتادوهش��تمین نشس��ت کتابخانه مرجع 
کانون پرورش فک��ری با موضوع »کودکان 
و نوجوانان امروز و چالش های کتاب خوانی« 
همزمان ب��ا روز کتاب��دار راهکارهایی برای 
ترغی��ب کودکان و نوجوان��ان به کتابخوانی 
ارائ��ه ش��د. به گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، 
هشتادوهش��تمین نشس��ت کتابخانه مرجع 
کانون پرورش فک��ری با موضوع »کودکان 
و نوجوانان امروز و چالش های کتاب خوانی« 
همزم��ان با روز کتابدار برگزار ش��د. در این 
نشست فاطمه مرتضایی فرد استاد کتابداری 
و از اعض��ای ش��ورای کتاب ک��ودک گفت: 
عادت به مطالعه باید قبل از خواندن ش��کل 
بگیرد. یعنی حتی خوان��دن برای جنین هم 
مؤثر اس��ت، البت��ه اگر بعد از ب��ه دنیا آمدن 
توس��ط خان��واده برایش عادت نش��ود اثری 
نخواهد داش��ت. وی اف��زود: کانون پرورش 
فکری تنها نهادی است که کتابخانه کودک 
دارد و س��ایر نهادها کتابخانه عمومی دارند 
اما کتابخانه کانون مختص کودکان است و 
باید از این فرصت استفاده کرد. مرتضایی فرد 
به اهمی��ت نقش کتابداره��ا و توجه به این 
موض��وع تأکی��د ک��رد و ادام��ه داد: حضور 
کتابداره��ا در کتاب خانه ها به اس��تفاده بهتر 

بچه ها از کتاب ها کمک می کند. 

روایت زندگی پرمدال ترین قهرمانان 
ایران در شبکه مستند

مس��تند »تاپروانگی« روایتگر زندگی پرمدال 
ترین قهرمانان ایران از شبکه مستند پخش می 
شود. به گزارش روابط عمومی شبکه مستند، »تا 
پروانگی« به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین 
رحمتی عنوان مستندی از مجموعه مستندهای 
ورزش��ی ب��ا موض��وع زندگی پرم��دال ترین 
قهرمانان ایران اس��ت و در ۱3 قسمت حدود 
4۵ دقیقه ای از این شبکه پخش می شود. این 
مجموعه در شبکه مستند با نگاهی به زندگی 
پرافتخارترین ورزش��کاران ایران تولید شده و 
س��عی دارد تالش و پشتکار، مقاومت، روحیه 
ورزش��ی و اخالق حرف��ه ای آنها را به تصویر 
بکشد. »تا پروانگی« در ۱3 قسمت به زندگی 
حمیده عباسعلی، سارا بهمنیار، سجاد گنج زاده 
و بهمن عسگری چهار کاراته کار ایران، ساره 
جوانم��ردی تیران��داز ایران��ی و پرافتخارترین 
قهرمان المپیک، نازنی��ن مالیی قایقران تیم 
ملی، اکرم خدابنده تکواندوکار، مهال مومن زاده 
یکی از نوابغ تکواندو، زهره کودایی دروازه بان 
تیم ملی زنان، مریم ایراندوست، سرمربی تیم 
ملی فوتبال بانوان، فرزانه توس��لی دروازه بان 
تیم ملی فوتسال، گلنوش سبقت الهی ورزشکار 
رشته تیراندازی تپانچه و عضو تیم ملی، فریده 
ظریف دوست کاپیتان و عضو تیم ملی کبدی 

بانوان ایران می پردازد. 

آن ها که از طریق مراکز دولتی رشد کردند، ژست اپوزیسیون می گیرند!خبر
نشس��ت رئیس سازمان س��ینمایی با هنرمندان و سینماگران استان 
خراس��ان رضوی برگزار ش��د. به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان 
س��ینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان س��ینمایی در سفر خود به 
استان خراسان رضوی با سینماگران و هنرمندان این استان در سالن 
اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی به بحث و گفتگویی 
صمیمانه پرداخت. در این نشست محمد خزاعی با اشاره به نوزدهمین 
سفر استانی کمیته مدیران سینمایی به اهداف طراحی شده برای این 
س��فرها پرداخت و گفت: اساساً این سفرها برای هم شنوی و گفتگو 
و درد و دل ب��ا هنرمن��دان و پایش ضرورت ها و نیازس��نجی تعریف 
و ترس��یم شده است. با تمام وجود نس��بت به دغدغه ها و دردی که 
ش��ما امروز دارید آشنا هستم چرا که به ش��خصه این مسیر را طی 
و مش��کالت آن را لمس کرده ام.رئیس س��ازمان س��ینمایی با بیان 
اینکه برای دس��تیابی به تحلیل دقیقی از نیازها و چالش ها ناگزیر به 
حضور میدانی در شهرستان ها و استان ها هستیم، این اقدام را الزمه 
برنامه های تحولی سینمای استان ها دانست و با اشاره به تغییر رویکرد 
دولت سیزدهم و عزم جدی سازمان سینمایی برای احیای سینمای 

استانی اظهار کرد: توجه به زیرساخت سینماها در استان ها دستاوردهای بسیاری 
در پی خواهد داشت که افزایش تولیدات، افزایش اشتغال، تأمین نیازهای جامعه 
با سالیق گوناگون، فراهم شدن امکان استفاده از فیلم های خارجی، رونق گیشه 
و تقویت اقتصاد س��ینما از جمله آن اس��ت. وی با بیان اینکه باید زیرساخت ها 
در مناطق مختلف کشور توسعه پیدا کند، گفت: در این دوره ۷۰ درصد بودجه 
انجمن سینمای جوانان و 3۰ درصد بودجه مرکز گسترش به تولید فیلم توسط 
فیلمسازان استانی اختصاص داده شد. خزاعی با اشاره به اینکه نگاه متفاوت به 
سینماگران استانی در این دوره کاماًل مشهود و محسوس است، افزود: انتصاب 
مدیر اس��تان ها در فارابی و مرکز گسترش بر اساس این نگاه جدید و تمرکز و 

توجه هدفمند به فعالیت های استان ها شکل گرفته است. وی با تاکید بر منابع 
و شرایط بسیار خوب موجود در بسیاری از استان ها عنوان کرد: البته قرار نیست 
همه عقب ماندگی حوزه فرهنگ و س��ینما در طول یک س��ال جبران شود اما 
نگاه و حرکت در این مس��یر آغاز شده است. شکل گیری برنامه مهر سینمای 
ایران و تجلیل از نخبگان و سینماگران استانی، حضور سینماگران شهرستانی 
در ترکیب هیأت های انتخاب و داوری، اهتمام ویژه به استان ها و دفاتر سینمای 
جوان در اولین مصوبه شورای عالی سینما، اعطای چهار اعتبارنامه سینمایی در 
جشنواره فیلم کوتاه تهران به فیلمسازان شهرستانی و حضور میدانی و جهادی 
برای توس��عه سالن های س��ینما و … از جمله اقدامات این دولت در توجه به 
هنرمندان و س��ینماگران شهرستانی است. این در حالی است که معتقدم باید 

به ظرفیت های بومی توجه کرد. وی در واکنش به انتقاد سینماگران 
شهرس��تانی از رفتارهای دم دمی برخی از س��لبریتی ها تصریح کرد: 
نقدی که امروز به جریان سلبریتی دارید مستلزم حرکت اجتناب ناپذیر 
در مسیر پرورش نسل جدیدی از سینماگران متعهد و متخصص است. 
وی اضافه کرد: خأل رنگین کمان فرهنگ های بومی احساس می شود، 
مسائل فیلم های ما نباید در حصار تهران باقی بماند و بازتابی از نیازهای 
استانی و دیگر مناطق در آن وجود داشته باشد. خزاعی با اشاره به این 
موضوع که قرار نیس��ت هر فیلمی که تولید می شود به چرخه اکران 
سینماها راه یابد بلکه در زنجیره پیوسته عرضه باید به طریق دیگری 
ارائه ش��ود، تأکید کرد: این موضوع مستلزم کمک و هم افزایی است 
تا گفتمان س��ینما با حمایت همه نخبگان و ش��خصیت های حقیقی 
و حقوقی مرجع در مقیاس گس��ترده تری تبیین ش��ود. ش��کل گیری 
شورای هماهنگی استانی س��ینما امری ضروری است و این خأل در 
اس��تان خراس��ان رضوی با ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود بیش��تر 
حس می شود. رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست تأسیس 
ش��هرک سینمایی در استان گفت: شهرک های سینمایی با تعریف و 
کاربردهای گذشته، امروز کارکرد و صرفه ای اقتصادی نداشته و مدل فیلمسازی 
تغییر کرده، این در حالی است که ما نیازمند سوله های فیلمسازی و شهرک های 
س��ینمایی مدرن هستیم. با اقدام سازمان سینمایی نسبت به سفرهای استانی، 
بسیاری از مسئوالن به تازگی متوجه ظرفیت های نهفته استان ها شده اند. رئیس 
سازمان سینمایی ضمن تمجید از روحیه مطالبه گری نسبت به عزت کشور و 
منافع ملی در س��ینماگران افزود: یک عده ای که امروز ساز مخالف می زنند و 
حاکمیت فرهنگی را به چالش می کشند، اغلب از کسانی هستند که از طریق 
مجاری مراکز دولتی و مؤسس��ات سینمایی و تلویزیون رشد کرده و بیشترین 

تسهیالت را دریافت کرده اند ولی امروز ژست اپوزیسیون می گیرند.

تحلیل محمد خزاعی از حواشی سینما؛
فرهنگی

آگه��ی تجديدی موض��وع ماده ماده 10 آيين نامه اجرايی قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی 
و حماي��ت  از توليد و عرصه مس��کن براب��ر رای صادره از هيات حل و اختالف قانون س��اماندهی و 
حمايت از توليد و عرضه مسکن مستقر واحد ثبتی شهرستان دره شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی مش��روحه ذيل محرز است لذا به منظور اطالع عموم مشخصات ملک و مالک به شرح ذيل 
منتشر ، تا چنانچه اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض داشته از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 
20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اين اداره تسليم و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع ذی صالح تقديم و گواهی مربوطه را به اداره ارئه نمايند در 
غير اينصورت اين اداره نسبت به صدور سند به نام متقاضی اقدام خواهد نمود. 1- آقای مازيار 
مير فرزند اس��کندر ، شش��دانگ يک قطعه زمين محصور واقع در دره شهر – بلوار نيرو هوايی به 
مس��احت 179/99 متر مربع تحت پالک 4367 فرعی از 34 اصلی مس��تند به رای شماره 2885 
مورخ 1401/8/3 ضمنا در آگهی قبلی پالک اصلی و فرعی همچنين مساحت ملک اشتباه قيد که 

به شرح فوق اصالح گرديد.
محمود -  بهرامی رئيس ثبت و اسناد شهرستان دره شهر

تاريخ:1401/8/17 شماره:22401
آگهی فقدان سند مالکيت خانم زهرا حسينی کوپايه با ارائه دوبرگ استشهاديه شهود مصدق در 
دفترخانه28 قم اعالم داشته که سند مالکيت مربوط به ششدانگ پالک2567/874/3071 اصلی 
واق��ع در بخش دو ثبت قم در دفتر الکترونيک��ی 140020330002008497 به نام وی ثبت و 
سند صادره مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی را نموده اند. لذامراتب باستناد 

تبص��ره 1 اصالح��ی ماده120آئين نامه قانون ثبت در 1نوبت به تاريخ ذيل آگهی تا چنانچه کس��ی 
مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و يا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از 
انتشار آگهی ظرف10روز کتباٌ به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايد تا مورد رسيدگی قرار 
گيرد بديهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدورسند مالکيت المثنی برابر مقررات 

اقدام خواهد شد./
عباس پور حسنی رييس ثبت اسناد و منطقه دو قم

رونوشت :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(
م الف: 15858

تاريخ:1401/8/17 شماره:22430
آگهی فقدان سند مالکيت آقای غالمحسين رضا بنده لو با ارائه دوبرگ استشهاديه شهود مصدق 
اعالم داش��ته سند مالکيت تک برگی شش��دانگ پالک 1853/12 اصلی واقع دربخش2 ثبت قم 
درصفحه 15 دفتر694 ذيل ثبت 121167 بشماره سريال      049187 ه 93  بنام وی صادره و 
تسليم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکيت در اثر سهل انگاری  مفقود گرديده، لذامراتب 
باس��تناد تبصره 1 اصالحی ماده120آئين نامه قانون ثبت در 1نوبت به تاريخ ذيل آگهی تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و يا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس 
از انتش��ار آگهی ظرف10روز کتباٌ به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايد تا مورد رسيدگی 
قرار گيرد بديهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نس��بت به صدورس��ند مالکيت المثنی برابر 

مقررات اقدام خواهد شد./

عباس پور حسنی حجت آبادی رييس ثبت اسناد و منطقه دو قم
رونوشت :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(

م الف: 15860

شماره: 23062 تاريخ:1401/08/17
ق��رارداد  و  وکال��ت  بموج��ب  ض��اد  محمدحس��ن  آق��ای  ماکي��ت  س��ند  فق��دان  آگه��ی 
شماره1401220148744143-09/03/1401 با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم 
داشته سند مالکيت دفترچه ای5 سهم مشاع از240 سهم  ششدانگ پالک 2564اصلی واقع در 
بخش 2 ثبت قم در صفحه 176دفتر 449 ذيل ثبت 81824بشماره سريال738108  بنام مهين 
بانوضاد صادره و تس��ليم ش��ده  که نامبرده اعالم داشته سند مالکيت در اثر سهل انگاری  مفقود 
گرديده ، لذامراتب باس��تناد تبصره 1 اصالحی ماده120آئين نامه قانون ثبت در 1نوبت به تاريخ 
ذيل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و يا انجام معامله باشند مراتب را همراه 
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف10روز کتباٌ به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايد 
تا مورد رسيدگی قرار گيرد بديهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدورسند مالکيت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد./
عباس پور حسنی حجت آبادی رييس ثبت اسناد و منطقه دو قم

رونوشت :ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(
م الف: 15859
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

»توماس کاپالن« عروسک گردان یهودِی مصی علینژاد کیست؟
توماس کاپالن برای حمایت از مردم ایران مانع دسترسی مردم ایران به واکسن کرونا شد! این حمایت کاپالن 
منجر به فوت بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ایران طی بازه زمانی اسفند ۱3۹۸ تا مهر ۱4۰۰ شد. »جایی که میوه 
نباشد، چغندر پادشاه است«. این ضرب المثل، روایت یک خطی از کل ماجرای دیدار مصی علینژاد با رئیس 
جمهور فرانسه است. وقتی بلوک غرب، آشوب چند ده نفره در خیابانی از یک شهر را انقالب در خیابان های 
تمام ۱4۲4 شهر ایران جلوه می دهد، باید برای شکل کار هم که شده، با سران آن انقالب ادعایی دیدار کنند. 
معارضین نظام که همواره انقالب سال ۱3۵۷ مردم را کتمان کردند، اکنون در حال تقلید از نمادهای همان 
انقالب نظیر ش��عار نویس��ی روی دیوار علیه شاه هستند. مرجع تقلیدش��ان هم احتمااًل امام خمینی است! اّما 
ضریب هوشی  این مقلدان ضد نظام در این حد نیست که بفهمند، دلیل شعارنویسی در دوران منتهی به انقالب 
اسالمی، عدم وجود ابزار ارتباطی بود و امروز دیگر با وجود گستره جهانی ارتباطات در بستر فضای مجازی، 
نیازی به اس��پری و دیوار نیس��ت. روز جمعه ۲۰ آبان برگی دیگر از تقلیِد معارضین ورق خورد. مصی علینژاد 
و تعدادی دیگر از زنان فمنیس��ت عازم کاخ الیزه فرانسه جهت دیدار با مکرون شدند تا شاهد کاریکاتوری از 
نوفل لوش��اتو قرن ۲۰ میالدی باشیم. علینژاد در توئیتر خود نوشت: »در دیدار با رییس جمهور فرانسه گفتم 
آنچه در ایران دارد اتفاق می افتد انقالب است. فرانسه می تواند نخستین کشور باشد برای به رسمیت شناختن 
این انقالب. به جای جمهوری اس��المی با چهره های اپوزیس��یون در آینده دیدار کنید و اتحادیه اروپا را برای 
پذیرش یک ایران سکوالر اماده کنید.« مکرون نیز البته در این مالقات گفت که نه مایلیم نه حق داریم ]و 
ایضاً نه می توانیم[ جمهوری اس��المی را س��رنگون کنیم، اما همبستگی دولت فرانسه را با افراد حاضر اعالم 
کرد. »کروالین فورس��ت« س��تون نویس و نویسنده فمنیست فرانسوی روز جمعه در صفحه توئیتری خود از 
دیدار با مصی علینژاد در فرانسه خبر داد. »فورست« در این توئیت از موسسه  موسوم به عدالت برای کردستان 
)JFK( بابت واسطه گری مالقات در کاخ الیزه تشکر کرد. رئیس هیئت مدیره )Chairman( این سازمان 
فردی به نام توماس کاپالن و مدیر )President( س��ازمان مذکور نیز برنارد لوی است. موضوعات نقاشی 
رامبراند )به جز نقاشی شخصیت/پرتره( شامل موضوعات تاریخی بنی اسرائیل بود. »ادوارد َون وولن« رئیس 
موزه تاریخ یهودیت در آمس��تردام می گوید: »تقریباً یک س��وم آثار رامبراند پیوند یهودی دارند«. ]3[ نقاشی 
ع��روس یهودی )۱۶4۷ میالدی( یکی از آثار این نقاش هلندی اس��ت که برخ��ی زوج حاضر در این تصویر 
را حضرت اس��حاق )سرسلسله بنی اس��رائیل و دین یهودیت( و رفقه )ربکا( می دانند. مارجرای کذِب »اخراج 
حضرت اسماعیل )سرسلسه بنی اسماعیل و دین اسالم( و مادرش جناب هاجر توسط حضرت ابراهیم« و نیز 
»شکستن الواح از سوی حضرت موسی« از جمله موضوعات آثاِر معشوقه قرِن هفده میالدی کاپالن، مبتنی بر 
روایت یهود از تاریخ است. کاپالن از حامیان مالی نهاد موسوم به اتحاد علیه ایران هسته ای )UANI( است. 
]۱[ شخصیت های سیاسی و امنیتی نظیر دنیس رأس )عضو شش دولت متوالی آمریکا از کارتر تا اوباما(، جان 
بولتون )مشاور امنیت ملی ترامپ( جیم ولسی )رئیس اسبق CIA آمریکا(، مئیر داگان )رئیس اسبق موساد(، 
ریچارد دیرالو )رئیس سابق MI۶ انگلیس(، آگوست هنینگ )رییس اسبق سرویس اطالعاتی آلمان( و چارلز 
گاتری )عضو خاندان یهودی روچیلد( از اعضای این س��ازمان در س��ال های پس از تأسیس بودند. ثروتمندان 
صهیونیست نظیر »شلدون ادلسون« صاحب ایده حمله اتمی به تهران نیز از دیگر حامیان مالی این سازمان 
جنگ طلب بودند. س��ازمان اتحاد علیه ایران هسته ای در سال ۱3۸۷ تشکیل شد و مأموریت خود را طراحی 
راهبرد فشار بر ایران اعالم کرده است. هدف نهایی سازمان نیز عقب نشینی تهران از سه مؤلفه قدرت برنامه 
هسته ای، برنامه موشکی و برنامه منطقه ای است. فقدان سه مؤلفه  مذکور به مثابه باز کردن دروازه های ایران 
به روی ارتش های قدرتمند جهانی نظیر دوران رژیم پهلوی و قاجار خواهد بود. روز ۲۸ شهریور ۱3۹۶ نشست 
 CIA ساالنه اتحاد علیه ایران هسته ای در هتل روزولت نیویورک تشکیل شد. ژنرال پترائوس )فرمانده اسبق
و سنتکام( و ترکی الفیصل )رئیس اسبق استخبارات سعودی( از حاضرین بودند. »کاپالن« برای اولین بار و 
بدون اعالم قبلی در محفل عمومی این سازمان ضد ایرانی حاضر شد. او جمهوری اسالمی را اینگونه ترسیم 
کرد که اگر پاس��دار شیعه بودن سودی داشته باش��د، ایران خود را حافظ شیعیان نشان می دهد و اگر بازی با 
کارت ملی گرایی مفید به فایده باش��د، تهران با ذوق شاهنش��اهی ساس��انی این کار را انجام می دهد. کاپالن 
جمهوری اسالمی را متهم کرد که از فرصت داعش برای تسخیر منطقه بهره برداری کرد )!( و نظیر خشایار 
شاه هخامنشی یک پل از ایران به مدیترانه ساخت. هیچگونه حد و مرز اخالقی برای این سازمان وجود ندارد 
و ایده فش��ار بر ایران را تا محاصره دارویی و غذایی ادامه می دهند. س��ازمان اتحاد علیه ایران هسته ای یک 
پایگاه داده  از ش��رکت های بین المللی همکار با ایران ایجاد کرده اس��ت تا تحت فشار، همکاری شرکت های 
جهانی با تهران را قطع کند. در این فهرس��ت، اس��امی ش��رکت های دارویی و تولیدکننده واکسن نظیر فایزر 

)Pfizer(، مرک و بکتون نیز وجود دارد.

دانشمندان ایرانی سرطان خون را با 
»ژن درمانی« درمان کردند

محققان ایرانی موفق ش��دند نخستین بار در کشور 
با اس��تفاده از روش »ژن درمانی« س��رطان خون را 
در یک بیمار درمان کنند.به گزارش معاونت علمی، 
فن��اوری و اقتصاد دانش بنیان ریاس��ت جمهوری، 
»ژن درمان��ی« ب��ه روش »کارت��ی س��ل تراپی« 
جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان است 
که به همت اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
با تالش محققین یک شرکت دانش بنیان ایرانی به 
مرحله نهایی رسیده است؛ فقط دو شرکت چندملیتی 
در جه��ان این روش درمان��ی را ارائه می کند و این 
دانش در ایران با تالش محققان داخلی بومی شده 
است . ژن درمانی نوعی روش درمان یا پیشگیری از 
بیماری است که دس��تورالعمل های ژنتیکی درون 
س��لول های یک فرد را فعال می کند. ژن ها در واقع 
نمود ظاه��ری تمام جنبه های زندگی یک س��لول 
هس��تند: آنها کدی را درون خ��ود نگه می دارند که 
س��لول ها را قادر به رشد، عملکرد و تقسیم می کند.
وقتی که یک ژن معیوب و غیرفعال باشد، می تواند 
منجر به تولید پروتئین هایی ش��ود که قادر به انجام 
وظایف خود نیستند. زمانی که یک ژن معیوب باشد 
ی��ا بیش از حد فعال باش��د، عملکردهای مهم بدن 

ممکن است دچار اختالل شوند. 

در حاشيه جلسه هيئت دولت عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )21۹(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
��َفَرَة  الرحمن الرحیم َو أَْش��ِهْد َماَلئَِکَتَک الِْکَراَم السَّ
بَِس��ْقٍي ِمْنَک نَاِفٍع، َدائِ��ٍم ُغْزُرُه، َواِس��ٍع ِدَرُرُه، َوابٍِل 
َس��ِریٍع َعاِجٍل فرشتگان بزرگوار نویس��نده ات را با 
فرستادن بارانی سودمند و پیوسته، از جانب خودت 
گ��واه گی��ر؛ بارانی که فراوانی و انبوهش وس��یع و 
باریدنش بسیار تند و آمدنش سریع و زود باشد. در 
این فراز بخش��ی از ویژگی های بارانی که رحمت 

باش��د را بیان می فرماید از جمله: الف: س��ودمند؛ 
به معنای اینکه س��یالب نباش��د ک��ه باعث خرابی 
گ��ردد باران اگر به عنوان بال نازل ش��ود هیچ چیز 
نمی توان��د از ان جلوگیری کن��د مگر تضرع ودعا 
یا وس��اطتت حجت خدا، و اگر منشاء الهی نداشته 
باشد بواس��طه بی تدبیری های مردم و حاکمان نیز 
امکان دارد بارانی که رحمت بوده تبدیل به دردسر 
و بال گردد. ب: پیوس��ته باشد؛ از ویژگی های باران 

رحمت و س��ودمند پیوس��تگی باران اس��ت. باران 
نم نم یا دقایقی با ش��دت باری��دن انچنان که باید 
مفید باش��د نیست. ج: فراوانی از دیگر ویژگی های 
باران رحمت و سودمند است فراوانی هم به معنای 
پرحجم ب��ودن باران و هم م��دت زمان بارش می 
باشد. د: تند باریدن عالوه بر مفید بودن برای زمین 
برای جو آسمان نیز مفید است. ه: سرعت باران نیز 

از موارد رحمت و سودمندی باران است.
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رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بانوان قهرمان و مدال آور 
جلوه ای از شجاعت و قدرت ملی و مردمی هستند، گفت: 
دولت برای رفع مشکالت معیشتی زنان ورزشکار مصمم 
است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در آیین 
تجلیل از بانوان مدا ل آور ورزش ایران اسالمی که در سالن 
اجالس س��ران برگزار ش��د، توجه به ورزش و حمایت از 
ورزشکاران را رویکرد مهم و محوری دولت سیزدهم عنوان 
کرد و گفت: امروز توجه به ورزش، به ویژه ورزش حرفه ای 
و قهرمانی یکی از ضرورت ها در جهت سالمت جسمی، 
نشاط فردی و اجتماعی است. رئیس جمهور با بیان اینکه 
امروز بان��وان قهرمان و مدال آور جلوه ای از ش��جاعت و 
قدرت ملی و مردمی هستند، افزود: حمایت از ورزشکاران 
به عنوان سرمایه های ارزشمند کشور در دستور کار دولت 
اس��ت. به بانوان ورزشکار اطمینان می دهم دولت به طور 
ج��دی به دنبال رفع موانع پیش روی آن ها در زمینه های 
بودجه و امکانات و نیز اش��تغال و مسائل معیشتی است. 
رئیسی با بیان اینکه امروز زنان سهم باالیی از افتخارات 
کشور در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و 
هنری دارند، اظهار داش��ت: مدال آوری و قهرمانی بانوان 
ورزش��کار ایرانی در میادین مختل��ف منطقه ای و جهانی 
بس��یار ارزشمند، تحسین برانگیز و امیدآفرین است و این 
مس��یر پرافتخار حتماً باید اس��تمرار یاب��د. رئیس جمهور 
کس��ب هزار و 3۶3 مدال و عنوان قهرمانی ورزش��ی در 

دولت سیزدهم را یک رکورد تاریخی و نشانه عزم و اراده 
جوانان ایرانی برای افتخارآفرینی توصیف و تصریح کرد: 
این اراده پوالدین جوانان ما به ویژه دختران ورزشکار که 
در تالشند در سطح بین المللی افتخار کسب کنند و پرچم 
پرافتخار کش��ورمان را در قله های افتخار و سربلندی به 
اهتزاز درآورند، در خوِر تحس��ین و تقدیر شایس��ته است. 
وی اف��زود: امروز بانوان ما نه فقط در عرصه ورزش بلکه 
در عرصه ه��ای مختلف علمی و پژوهش��ی و همچنین 
خدمت رسانی نقش آفرینی بسیار مهم و برجسته ای دارند؛ 
مردم هیچ گاه از خودگذشتگی و جانفشانی کادر بهداشت 
و درم��ان و به ویژه بانوان فع��ال در این بخش در دوران 
کرونا را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه 
در فرهنگ اس��المی ما برای تعالی و رش��د انسان، میان 
زنان و مردان تساوی وجود دارد، خاطرنشان کرد: شأن و 
جایگاهی که فرهنگ اسالمی برای زنان قائل شده، شأن 
و جایگاهی واال، با کرامت و عزتمندانه است که جلوه های 
زیبا و درخش��ان آن امروز در جامعه قابل مشاهده است و 
زنان و دختران نام��دار و نام آور ما در عرصه های مختلف 
ورزش��ی، علمی، فرهنگی و هنری خوش می درخش��ند. 
رئیسی در ادامه با اشاره به اعتالی هویت، جایگاه و منزلت 
زنان پس از پیروزی انقالب اس��المی تصریح کرد: امروز 
در جوامع مختلف نس��بت به مس��ئله زن افراط و تفریط 
وجود دارد، برخی زنان را در انزوا و برخی دیگر ش��أن زن 

را بازیچ��ه ه��وی و هوس قرار داده اند ک��ه هر دو مردود 
اس��ت، اما به برکت انقالب اسالمی و خون مطهر شهدا، 
زِن ایرانِی مس��لماِن خودباور و خداباور نه حاضر است در 
انزوا قرار گیرد و نه شأن و کرامت او بازیچه هوی و هوس 
شود. رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: وقتی یک بانوی 
مسلمان ایرانی با چنین روحیه و باوری و همچنین حفظ 
شئونات ملی و دینی خود در سکو های افتخار و قهرمانی 
می ایستد، حتماً موجب ناراحتی و عصبانیت دشمنان خواهد 
ش��د و به همین دلیل اس��ت که با بهانه های مختلف و با 
ادعای حمایت از حقوق زنان، حمله به باور ها و اعتقادات 
زنان ایرانی را در دستور کار قرار می دهد، بی آنکه بگویند 
با ش��أن زن در جوامع خود چه کرده اند! رئیس جمهور در 
پایان خطاب به بانوان ورزش��کار مدال آور و افتخارآفرین 
گفت: به این میزان از موفقیت بسنده نکنید و حتماً برای 
استمرار این مسیر پرافتخار تالش کنید. پیش از سخنان 
رئیس جمهور حمیدرضا س��جادی وزیر ورزش و جوانان 
گزارش��ی از حضور بانوان ورزش��کار ایران��ی در میادین و 
رویداد های ورزشی، تعداد مدال های کسب شده در دولت 
سیزدهم، بانوان مربی و ورزشکار لژیونر و داور و همچنین 
سهمیه های کسب شده در مسابقات و میادین جهانی ارائه 
کرد. مهدیس مینایی پور و الناز دارابیان نیز به نمایندگی از 
بانوان ورزش��کار و مدال آور، دغدغه ها و مشکالت پیش 

روی جامعه ورزشی بانوان را تشریح کردند. 

دولت برای رفع مشکالت معیشتی زنان ورزشکار مصمم است
رئیس جمهور:

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه 
این کش��ور در قبال ایران، از اعم��ال تحریم های جدید 
علیه تهران خبر داد. به گزارش دانش��جو، وزارت خزانه 
داری آمری��کا در ادام��ه سیاس��ت های ض��د ایرانی این 

کش��ور، از اعم��ال تحریم های جدید علی��ه تهران خبر 
داد. برا س��اس اعالم وب��گاه وزارت خزانه  داری آمریکا، 
واش��نگتن ۶ فعال رسانه  ای ایران را در فهرست تحریم  
ها قرار داده است. دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه  

داری آمری��کا )OFAC( در ای��ن خصوص اعالم کرد 
که اسامی محسن برمهانی، پیمان جبلی، احمد نوروزی، 
یوس��ف پورانواری، آمنه سادات ذبیح  پور و علی رضوانی 

در فهرست تحریم  ها قرار گرفته  اند.

وزیر کشور گفت: عناصری از دستگاه اطالعاتی فرانسه و 
عناصری در رابطه با داعش در آشوب های اخیر دستگیر 
ش��دند که در اختیار قوه قضاییه هس��تند تا طبق قانون 
با آنها برخورد ش��ود. به گزارش »عصر ایرانیان«، احمد 
وحیدی روز چهارش��نبه در حاشیه نشست هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران درباره معرفی اس��تاندار تهران گفت: 
گزینه هایی در دس��ت بررسی است و قطعاً با طی شدن 
مراحل بررس��ی گزینه نهایی اس��تاندار تهران به هیات 
دول��ت معرفی تا انتخاب ش��ود. بزودی گزینه اس��تاندار 
تهران به هیات دولت معرفی خواهد ش��د. وزیر کش��ور 
افزود: دشمن تالش کرد با ایجاد ناامنی و متوقف کردن 
حرکت علمی کش��ور و با ایجاد مزاحمت برای کسب  و 

کاره��ای مردم فضای ناامنی را ایجاد کند که با برخورد 
قوی دستگاه های اطالعاتی و امنیتی نتوانست به اهداف 
خود برس��د. دش��من به دنبال گسس��ت گفتمانی میان 
قشرهای مردم و بازداشتن دولت از رسیدگی و خدمت به 
مردم است. وحیدی خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانانی 
که در کش��ور هس��تند فرزندان نظام جمهوری اسالمی 
هستند دشمن تالش کرد با ایجاد ناامنی ومتوقف کردن 
حرکت علمی کش��ور و ایجاد مزاحمت برای کس��ب و 
کاره��ای مردم یک فضای ناامن��ی را برای مردم ایجاد 
کند که بحمداهلل با برخورد قوی دستگاه های اطالعاتی 
و امنیتی نتوانس��ت دشمن به اهداف خودش برسد. وی 
افزود: دش��من به دنب��ال ایجاد گسس��ت گفتمانی بین 

قشرهای مختلف مردم است تا دولت را از خدمت مردم 
بازدارد. طبیعتا عناصری هس��تند ک��ه در این ماجرا وارد 
ش��دند دو دسته هستند یکی افرادی که با صحبت قابل 
اصالح هستند و خیلی ها هم هستند که احساس ندامت 
می کنند. وحیدی در پاسخ به سوالی درباره اتباعی که در 
اتفاقات اخیر دستگیرش��دند، گفت: عناصر دستگیر شده 
فرانس��وی و داعش��ی در اختیار قوه قضاییه هستند. در 
اغتشاشات افرادی از ملیت های دیگر دستگیر شدند که 
برخی نقش زیادی داشتند. عناصری از دستگاه اطالعاتی 
فرانسه و عناصری در رابطه با داعش در آشوب های اخیر 
دس��تگیر شدند که در اختیار قوه قضاییه هستند تا طبق 

قانون با آنها برخورد شود.

وزیر کشور:

تحریم های آمریکا علیه 6 فعال رسانه ای در ایران

 عناصری از دستگاه اطالعاتی فرانسه و داعش در آشوب های اخیر دستگیر شدند


