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 بسیج، نرم افزار انقالب
 و سکوی آن مسجد است

سعید جلیلی:

 بسیج باطل السحر هم موشک ها، هم تحریم ها و هم آشوب های دشمن است
 جوانانی که اجازه نمی دهند غارت ها و القای ناامنی های دشمن شکل بگیرد

 قدرت همراهی مردم، دلیل شکست آرایش جنگی دشمنان

 نباید از خاک عراق تهدیدی 
متوجه امنیت ایران شود

ورزش��يسخنگوی وزارت امور خارجه: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
س��ال چهاردهم  سه  ش��نبه 1 آذر 1401  27 ربيع الثانی 1444 
22 نوامب��ر 2022     ش��ماره 3704   8 صفح��ه    3000 تومان
V o l . 1 4 N o 3 7 0 4 T u e N o v e m b e r 2 0 2 2

صفحه3

صفحه6

صفحه6

صفحه2

علیرغم در نظر گرفتن مهلت قانونی برای سلبریتی ها 
و افراد چهره برای ارایه مستندات گفته های تحریک 
آمیز و بیان افترای ش��ان این افراد ادله ای به دادس��را 
ارائ��ه ندادند. فوت مرحومه »مهس��ا امینی« در اواخر 

شهریورماه سال جاری سبب شکل گیری موجی از...

 مماشات با سلبریتی های 
هنجارشکن پایان یافت

احضارها و بازداشت ادامه می يابد؛

وجود مناب��ع عظیم نفت و گاز در ای��ران اثرات جدی 
بر اقتصاد سیاسی کش��ور داشته است. به طور خاص، 
صادرات نف��ت خام از پیش از انق��اب، همواره نقش 
جدی در سیاست خارجی داشته است. نشست رونمایی 
از »طرح بازمعماری تجارت انرژی کشور« تهیه شده...

تجارت انرژی ایران با جهان 
نیازمند معماری جدید

 ۲.۵میلیارد دالر؛ حجم
 اقتصاد پنهان لوازم یدکی خودرو

انرژی يک ابزار سياسی است

نایبرئیسکمیسیونصنایعو
معادنمجلسمطرحکرد؛

تأمین کل نیاز ارزی از 
محل صادرات غیرنفتی

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

یادداشت

ایران هراسی پروژه نخ نما 
شده آمریکایی ها
محمودعباسزادهمشکینی ���

عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت
خارجیمجلس

یک��ی از مقامات آمریکا 
ادعایی داش��ته مبنی بر 
اینکه مان��ع حمله ایران 
به عربستان شده است، 
آمریکا س��ال ها اس��ت که پروژه ایران 
هراس��ی را در دنی��ا و منطق��ه رقم زده 
اس��ت و با گذشت سال ها و کهنه شدن 
این سیاست شاهد شکست پروژه ایران 
هراسی هس��تیم.اینکه ایران محور ثبات 
سیاس��ی و امنیتی در منطق��ه خاورمیانه 
اس��ت، ادامه داد: آمریکای ها می دانند 
هی��چ معادله ای بدون حض��ور ایران در 
منطقه قابل تصور نیست، از سوی دیگر 
ایران سیاست تقویت روابط با همسایگان 

را دنبال می کند،...
ادامهدرصفحه���2

غفلت از حل مشکالت مردم 
گناهی نابخشودنی
سیدمحمدرضامیرتاجالدینی ���

نمایندهمردمتبریزدرمجلس
 س��خنان مق��ام معظم 
رهبری در دیدار با مردم 
اصفهان بس��یار راهگشا 
ب��ود، رهب��ری معظ��م 
دربخش��ی از صحبت های خ��ود تاکید 
کردند مهم ترین مش��کل م��ا هم امروز 
علی العجاله مش��کل اقتصادی است  لذا 
باید توان کشور را صرف حل این مشکل 
کرد. بسیاری از مسائلی که امروز شاهد 
آن هستیم در مشکات اقتصادی ریشه 
دارد و اگ��ر به مطالب��ات اقتصادی مردم 
پاسخ داده شود طیف گسترده ای از مردم 
به دامان انقاب باز می گردند و بی شک 
مساله اقتصاد مضوع اصلی کشور است. 
دش��منان ب��ا ابزارهای مختل��ف در پی 
ایجاد فش��ار مضاعف از بعد اقتصادی به 
مردم هس��تند و غفلت از حل مشکات 
م��ردم به ویژه در حوزه اقتصادی گناهی 

نابخشودنی است.

ابوالفضل محمدزاده شهردار احمد اباد مستوفی

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

سپرده شرکت در مزایده )ریال( عنوان ردیف
16/800/000 مزایده عمومی دریافت اجاره بهاء حق االرض جهت احداث کیوسک میوه فروشی در جانمایی شهر احمد آباد، جنب میدان امام حسین 1
۲00.000.000 مزایده عمومی هرس یا قطع  درختان خشک بر اساس دستور کمیسیون ماده 7 و فروش چوب ناشی از هرس یا قطع درختان خشک به پیمانکار  ۲

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

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

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

آگهی مناقصه/مزایده عمومی یک مرحله ای 
نوبتدوم

 ش��ماره فراخ��وان مناقص��ه در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس
2001090407000182 //:www.setadiran.ir https

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز بهداشت غرب 
موضوع : واگذاری امور نظافت و خدمات پشتیبانی

تاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس  http://www.setadiran.ir  از ساعت 9:00  مورخ 1401/09/02 

الی  ساعت 19:00 مورخ 1401/09/06 
 آخری�ن مهل�ت ارس�ال اس�ناد مناقص�ه ب�ه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت ب�ه آدرس: 

http://www.setadiran.ir  تا ساعت 15:30 مورخ 1401/09/19 می باشد.  
زمان و محل بازگش�ایی پیش�نهاد های رس�یده: راس ساعت 08:00 مورخ 1401/09/21 در محل 

ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 

میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه 538/151/000 ریال به صورت فیش واریزي به 
حس��اب جاری 218126438 )ش��با IR 930130100000000218126438  ( نزد بانک 
رفاه شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات 

بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشا ني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان 
مرکزی

شماره تماس:   026-34197656 
شناسه اگهی 1414690

آگهي مناقصه عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره   2001001339000067   را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجدید نماید.

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی اسام آباد، کرند و گهواره.
شماره مناقصه:2001001339000088

ش��رکتهای متقاض��ی دارای گواهی نامه صاحیت معتب��ر از وزارت کار و ام��ور اجتماعی و گواهینامه 
صاحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داش��تن ظرفیت مج��از کاری ، کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه اعم از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 144.248.919.579ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.7.315.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز یکشنبه مورخ1401/09/06.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/20.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1401/09/21.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید 
بهش��تی ش��رکت گازاس��تان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه اطاع رسانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
شناسه اگهی 1412215

 تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای(

FR-CO-37/00

مدرکل آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در تازه ترین 
اظه��ارات خ��ود درباره ای��ران گفت که هی��چ مدرکی 
دال بر توس��عه برنامه هس��ته ای تهران وجود ندارد. به 
گ��زارش خبرگزاری مهر به نقل از راش��اتودی، رافائل 
گروس��ی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت 
که هیچ مدرکی دال بر توس��عه برنامه هسته ای ایران، 
وجود نداشته و آژانس هنوز درباره ایران به نقطه بدون 
بازگشت نرسیده است. گروسی در گفت وگو با برنامه 60 
دقیقه شبکه س��ی بی اس آمریکا گفت که هیچ مدرکی 
دال بر توسعه برنامه هسته ای ایران وجود ندارد و مدعی 
شد که با این حال، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، برای 
س��اخت بمب اتمی »کافی« است! وی افزود: در سطح 

کنونی تولید اورانیوم غنی شده، ایران در حال حاضر به 
اندازه س��اخت بیش از یک دستگاه، مواد انباشته کرده، 
البت��ه اگر تصمیم به چنین کاری بگیرد. او اضافه کرد: 
با ای��ن وجود، ما در حال حاضر هی��چ اطاعاتی مبنی 
بر اینکه ایران دارای برنامه س��اح هسته ای است، در 
اختیار نداریم. گروس��ی در واکنش به این پرس��ش که 
»آیا با ایران به نقطه بی بازگشت رسیده ایم؟ یا اینکه آیا 
وقت آن رس��یده که به راحتی اذعان کنیم که آنها یک 
قدرت هسته ای هس��تند؟«، با پاسخی منفی، اطمینان 
داد که »به این نقطه نرسیده ایم.« با این حال، مدیرکل 
آژان��س اذعان کرد که باید س��خت ت��اش کنیم تا از 
وق��وع چنین اتفاقی جلوگیری به عمل آوریم. اظهارات 

گروس��ی در حالی مطرح شده که شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، پنجشنبه هفته گذشته با ادعای 
تحقیقات درباره ذرات یافت ش��ده ادعایی در سه سایت 
هس��ته ای ایران، قطعنام��ه ای ضدایران��ی را تصویب 
ک��رد. ناصر کنعانی، س��خنگوی وزارت امور خارجه در 
خصوص اقدامات کش��ورمان در واکن��ش به قطعنامه 
اخیر ش��ورای ح��کام آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
اظهار داش��ت: ارائه قطعنامه به نشس��ت اخیر شورای 
ح��کام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اقدامی بود که با 
اهداف سیاس��ی و به منظور افزایش فشار به جمهوری 
اسامی ایران در دستور کار آمریکا و سه کشور اروپایی 

قرار گرفت.

گروسی: هیچ مدرکی دال بر توسعه برنامه هسته ای ایران وجود ندارد

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره اقدامات 
گروهک های تروریس��تی از خاک اقلیم کردستان عراق 
علیه ایران، گفت: انتظار ایران این است که از خاک عراق 
هیچ گونه تهدیدی متوجه امنیت کش��ورمان نش��ود. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
اظهار داشت: هفته گذشته هفته پرکار و پرتحرکی را در 
حوزه دیپلماسی خارجی ش��اهد بودیم. سفر وزیر خارجه 
عمان به تهران و دیدار وی با رئیس جمهور را داش��تیم 
و مذاک��رات وزرای ام��ور خارجه دو کش��ور در ارتباط با 
موضوع��ات دوجانب��ه و منطقه ای انجام ش��د. وی بیان 
کرد: همچنین ش��اهد سفر معاون وزیر خارجه ارمنستان 
به تهران بودیم و وی با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار 
کرد. همچنین گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان 
با همتایانش در کش��ورهای آفریقای جنوبی، پاکس��تان، 
جمهوری آذربایجان، قطر و عراق انجام ش��د. عاوه بر 
این، نشست هم اندیشی و تبادل نظر وزیر خارجه با رؤسا 
و نایب رئیس گروه های دوستی مجلس شورای اسامی 
انجام شد که در خصوص آخرین وضعیت همکاری های 
پارلمانی میان مجلس شورای اسامی با مجالس کشورها 
و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی بود. کنعانی 
در مورد اقدامات س��ازمان انرژی اتمی در نطنز و فردو در 
واکنش به قطعنامه اخی��ر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
علی��ه ایران، گفت: موضع وزارت امور خارجه در ارتباط با 
این تحول شب گذشته منتشر و به صورت رسمی اعام 
ش��د. وی بیان ک��رد: اقدام جمهوری اس��امی ایران در 
واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بود؛ قطعنامه ای که متأسفانه با اقدام سیاسی 
دولت آمریکا و س��ه کش��ور اروپایی در رویکرد سیاسی 
صورت گرفت و عمًا آن را با فش��ار سیاسی به شورای 
ح��کام تحمیل کردند. س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان تصریح کرد: اینکه جزئیات اقدام به عمل آمده 

از سوی جمهوری اسامی ایران چه بوده است، ان شاء اهلل 
سازمان انرژی اتمی متناسب با شرایط و نیاز اطاع رسانی 
خواهد کرد و بنده در جایگاهی نیستم که درباره جزئیات 

اقدام صحبت کنم.
ایرانش�فافترینبرنام�هصلحآمیزهس�تهایرادر ���

جهاندارد
کنعانی تاکید کرد: همان طور که در مواضع منتشر شده 
ما مورد اشاره قرار گرفت، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در این ارتباط در جریان قرار گرفت و اقدام به عمل آمده 
با حضور ناظران س��ازمان بین المللی انرژی اتمی صورت 
گرف��ت. صدور قطعنامه با انگیزه های سیاس��ی در حالی 
صورت گرفت ک��ه ایران ش��فاف ترین برنامه صلح آمیز 
فعالیت هس��ته ای را در مقایسه با میزان تأسیسات تحت 
نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهان دارد و هم 
بیشترین بازرسی های انجام شده آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از فعالیت های ایران صورت گرفته است. وی ادامه 
داد: انتظار این بود که در واکنش به اقدام مثبت جمهوری 
اسامی ایران و همکاری های سازنده کشورمان با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از اقدامات سیاس��ی پرهیز شود و 
اج��ازه دهند که همکاری های خوب با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ویژه متعاقب گفتگوهای اخیر هیئت عالی 
رتبه جمهوری اسامی ایران با دبیرکل و مقامات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که وارد روند جدیدی شده بود، این 
روند ادامه پیدا کند و طرفین بتوانند به نتایج خوبی برسند 
اما اقدام این چهار کش��ور متأس��فانه نشان داد همچنان 
مایل هستند با رویکردهای سیاسی فعالیت های فنی میان 

ایران و آژانس را دچار خلل کنند.
ایراندرارتباطباآژانسبهتکالیفخودپایبنداست ���

س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: ل��ذا در این زمینه 
جمهوری اس��امی ایران واکنش الزم را همانطور که از 
قب��ل هم اعام کرده بود، نش��ان داد و مبنای جمهوری 
اس��امی در ارتباط با آژانس این اس��ت که انجام تعهد 

و تکلیف در مقابل حقوق اس��ت. اگر جمهوری اسامی 
تکالیف��ی در ارتباط با آژانس دارد، حتماً حقوقی هم دارد. 
بنابراین جمهوری اس��امی ایران به تکالیف خود پایبند 
اس��ت و همواره در تعامل و ارتباط نزدیک و س��ازنده با 
آژانس اثبات کرده اس��ت که ب��ه روند تعامل و همکاری 
و انج��ام تکالیف خود پایبند اس��ت و در همین چارچوب 
فعالیت ه��ا و اقدامات خود را ادام��ه خواهد داد. وی ادامه 
داد: باید اجازه دهند که جمهوری اسامی ایران و آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی در چارچ��وب موضوعات فنی و 
خارج از فش��ارهای سیاس��ی که بر آژانس وارد می شود، 
مسائل خود را حل و فصل کنند. آنهایی که در آژانس به 
این قطعنامه رأی دادند، اقدام سازنده ای نکرده اند. کنعانی 
با اشاره به انتشار اولین شماره مجله دیپلمات، گفت: این 
اقدام با پیش��نهاد و ابتکار عمل وزیر امور خارجه پیگیری 
شد و توسط مرکز سخنگوی و دیپلماسی عمومی وزارت 
امور خارجه به مرحله انتشار رسید. امروز یک نسخه از آن 
را در اختیار خبرنگاران قرار دادیم، چرا که قطعاً خبرنگاران 
با تجربه در حوزه سیاس��ت خارج��ی می توانند به تقویت 
محتوای این مجله و مفید بودن هر چه بیشتر آن کمک 

کنند.
ب�رایبازیکن�انتیممل�یفوتبالکش�ورمانآرزوی ���

موفقیتمیکنیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان افزود: امروز 
ش��اهد اولین بازی تی��م ملی جمهوری اس��امی ایران 
در مس��ابقات جام جهانی قطر هس��تیم و برای بازیکنان 
تیم ملی کش��ورمان آرزوی موفقیت و پیروزی می کنیم. 
ان شاء اهلل همه ما شاهد بازی خوب، دیدنی و جذاب توأم 
با نتیجه مطلوب برای تیم ملی جمهوری اسامی باشیم 
تا دل مردم ایران ش��اد ش��ود. وی در پاسخ به سوالی در 
مورد تصویب قطعنامه ای در سازمان ملل درباره وضعیت 
حقوق بش��ر، گفت: ما دیدگاه خودمان را نس��بت به این 

موضوع مطرح کردیم. 

سخنگوی وزارت امور خارجه:
نباید از خاک عراق تهدیدی متوجه امنیت ایران شود
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ايران و جهان

 ایران هراسی پروژه
 نخ نما شده آمریکایی ها

ادامهازصفحهیک ���
...همگرایی با کش��ورهای خاورمیانه است تا 
منطقه برای حضور س��ران بیگانه تنگ شود 
و پای آنها از منطقه قطع شود.در طول تاریخ 
شاهد پلشتی های سعودی ها بودیم، هر زمان 
که مش��کلی داش��تند برای حل آن به سمت 
ایران آمدند و هر زمان مس��ئله شان حل شد 
راه خودش��ان را رفتند. آنها در مواقعی تحت 
تاثیر ترجیحات رژیم صهیونیستی و غربی ها 
قرار گرفتند که چنین رویه ای را برای منطقه 
و عربس��تان نمی پس��ندیم.مقامات سعودی 
ب��ا چنین رفتارهایی دیوار ب��ی اعتمادی بین 
ریاض و تهران را بلند می کنند و ملت ایران 
هرگز رفتار و دیپلماسی رسانه ای سعودی ها 
را فراموش نخواهند کرد. آمریکایی ها برای 
فرافکنی از مسائل داخلی خود مباحث ایران 
هراس��ی را دنبال می کنند از ای��ن رو بازی 

سعودی ها را نباید جدی گرفت.

استفاده اغتشاشگران از سالح جنگی
عضو هیئت رئیس��ه مجلس با اشاره به اینکه 
نیروهای مسلح در اعتراضات و حوادث اخیر 
کش��ور به هیچ وجه از ساح جنگی استفاده 
نکردن��د، گف��ت: تاکن��ون نیروهای مس��لح 
خویشتن داری کردند.سیدمحسن دهنوی در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« با اش��اره به اینکه 
حس��اب اعتراض از اغتشاش جداست، اظهار 
داشت: برخی از ش��هروندان ممکن است به 
موضوعی اعتراض داش��ته باشند و درباره آن 
اظهارنظر کنند که قاعدتاً اعتراض چارچوب 
خودش را دارد و دولت، مجلس، قوه قضائیه 
و نظام جمهوری اس��امی ایران بنا ندارد که 
با اعتراضات برخورد قهرآمیز داشته باشد.وی 
بیان کرد: اما از یک جایی به بعد که اعتراض 
تبدیل به اغتشاش می شود و منجر به ایجاد 
اخت��ال در روند نظ��م اجتماع��ی و امنیت 
روانی و حت��ی امنیت فیزیکی اف��راد جامعه 
می ش��ود، قاعدتاً وظیفه همه ارکان حاکمیت 
آن اس��ت که برای بازگرداندن و حاکم شدن 
امنیت به کش��ور هر اقدام��ی را انجام دهند. 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه اگر کسی مخل امنیت است باید 
با وی برخورد عادالنه و قانونی شود، تصریح 
کرد: این برخورد می تواند از تذکر آغاز ش��ود 
و متناس��ب با نوع جرم افراد ش��امل مواردی 
چون اخذ تعهد، بازداشت، حضور در دادگاه و 
زندان باشد. در واقع، برخورد با این افراد باید 
به صورت سلس��له مراتب��ی و با توجه به نوع 
جرمی باشد که در اغتشاشات مرتکب شدند.

حمله به مقر تروریست ها را به طرف 
عراقی اطالع داده بودیم

جانش��ین فرمانده کل س��پاه گفت: حمله به 
تروریس��ت ها در اقلیم کردس��تان را از پیش 
به ط��رف عراقی و دولت اقلی��م اطاع داده 
بودیم.ب��ه گزارش »عصر ایرانیان«، س��ردار 
علی فدوی جانش��ین فرمانده کل س��پاه در 
جمع خبرنگاران در حاش��یه همایش جایگاه 
علم و فن��اوری در دفاع مقدس که در محل 
دانش��گاه جامع امام حس��ین )ع( برگزار شد، 
به حمله پهپادی و موش��کی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی به مقر تروریست ها در اقلیم 
کردس��تان اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از 
حمله به مقر تروریست ها در اقلیم کردستان، 
هم به طرف های عراقی و هم به دولت اقلیم 
کردستان هش��دار داده بودیم که تا وقتی که 
دشمنان انقاب اس��امی و کشور در داخل 
خاک آن ها النه کرده و از منشاء آن النه ها به 
مردم و کشور ما آسیب برسد، به آن ها حمله 
کرده و نابودشان می کنیم.سردار فدوی افزود: 
به صورت مسلم هم دولت مردان عراق و هم 
حاکمان اقلیم کردس��تان بای��د این بلیه را از 
داخل خاکشان بیرون کنند، ما برای تمامیت 
ارضی عراق جان ها داده ایم و قطعاً خدشه ای 
به تمامی��ت ارض��ی ع��راق وارد نمی کنیم.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: وقتی که 
در همین تمامیت ارضی، خبیثان زیادی النه 
کردند و صهیونیست ها و آمریکایی ها با آن ها 
هس��تند و علیه ما توطئه می کنن��د، حتماً از 
اقدام خشم و عمل ما در امان نخواهند ماند.
وی در باره اینکه آیا اسناد و مستندات کافی 
برای حمله به مقر تروریس��ت ها وجود داشت 
توضی��ح داد: قبل از اقدام و حمله نظامی باید 
ابتدا اش��راف اطاعاتی داش��ته باشیم و اگر 
اشراف اطاعاتی نداشته باشیم، نمی توانیم به 
اقدام نظامی داش��ته باشیم، اما در حمله شب 
گذشته صد درصد اشراف اطاعاتی داشتیم.

اوکراین همچنان به بازی با آتش 
ادامه می دهد

وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه ای اعام 
کرد: اوکراین همچنان به بازی با آتش ادامه 
داده و اقدامات تحریک آمیز و غیرمسئوالنه 
ای را علیه نیروگاه هسته ای زاپروژیا انجام 
می دهد.ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک، وزارت 
خارجه روس��یه امروز دوشنبه با صدور بیانیه 
ای اعام کرد: کی یف همچنان به بازی با 
آتش ادامه می دهد و اقدامات تحریک آمیز 
و غیرمسئوالنه ای را علیه نیروگاه هسته ای 
زاپروژی��ا انجام می ده��د.در بیانیه صادره از 
سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص 
آمده اس��ت: جامعه بین المللی باید بداند چه 
کسی پشت حمات جدید به نیروگاه هسته 
ای زاپروژیا است. روسیه تمام اطاعات را به 
آژانس انرژی اتمی ارائه کرده است.وضعیت 
پیرام��ون نیروگاه پس از گلول��ه باران آن از 
سوی کی یف بحرانی است و می تواند است 
منجر به ایجاد یک فاجعه شود.بیانیه مذکور 
در ادامه اضافه می کند: مسکو امیدوار است 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی در وضعیت 
نی��روگاه زاپروژیا در قب��ال اقدامات کی یف 
رویکرد قاطعی از خود نش��ان دهد.در همین 
ارتباط، ِرنات کارچا، مشاور مدیرکل شرکت 
»روزنرگواتوم« روسیه از حمات سهمگین 
و متعدد نیروهای ارتش اوکراین به نیروگاه 
اتمی زاپروژیا ظ��رف تنها یک روز خبر داد.
کارچا گفت: بین س��اعات 17:15 تا 17:41 
دقیقه عصر روز شنبه نیروگاه اتمی زاپروژیا 
12 بار هدف حمله ق��رار گرفت. منظورم از 
نیروگاه، محوطه امنیتی آن اس��ت نه منطقه 
صنعتی یا س��ایر محوطه های مجاورت این 

نیروگاه.

انتفاضه در همه عرصه ها ادامه دارد
جنب��ش جهاد اس��امی فلس��طین با اعام 
اینکه جنایت های رژیم صهیونیس��تی نمی 
تواند در دل ملت فلسطین هراس ایجاد کند، 
تاکید کرد که این جنایات عزم فلس��طینیان 
برای مقاومت را راسخ تر می کند.به گزارش 
فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسامی فلسطین 
امروز با تسلیت شهادت »محمود عبدالجلیل 
السعدی« جوان 18ساله فلسطینی به ضرب 
گلوله نیروهای اشغالگر صهیونیست در شهر 
جنین در کرانه باختری رود اردن تاکید کرد: 
جنایت های رژیم صهیونیس��تی و بازداشت 
فلس��طینی ه��ا، فرزندان ملت فلس��طین را 
نمی ترس��اند بلکه همبس��تگی و پافشاری 
آنه��ا در تداوم راه مقاومت ت��ا بیرون راندن 
صهیونیست ها از سرزمین خودشان را بیشتر 
می کند.جنبش جهاد اسامی با بیان اینکه 
تداوم جنایت های صهیونیس��تی علیه ملت 
فلسطین از مقاومت آنها در دفاع از مقدسات 
و سرزمین فلسطین کم نمی کند، تاکید کرد: 
از فرزندان خود در تمام میدان ها می خواهیم 
که با تمام ابزارها به انتفاضه ادامه دهند و با 
اشغالگران و شهرک نشینان مقابله کنند.در 
بیانیه جنبش جهاد اس��امی آمده است: به 
مجاهدان گردان های قدس و تمام مبارزان 
فلسطینی که از خاک و مقدساتمان دفاع می 
کنند، درود می فرستیم.جنبش جهاد اسامی 
ضم��ن ابراز هم��دردی با خان��واده محمود 
الس��عدی تاکید کرد: با این شهید عهد می 
بندیم تا آزادی کامل فلسطین و مقدساتمان 

به خون  او وفادار بمانیم.

موضع گیری مداخله جویانه آلمان در 
امور داخلی ایران

سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز با نقض 
قوانین بین المللی در ل��زوم عدم مداخله در 
امور داخلی کش��ورهای مس��تقل به حمایت 
از اغتشاش��ات در ای��ران پرداخت.به گزارش 
آناتول��ی، س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه 
آلم��ان امروز دوش��نبه با نق��ض قوانین بین 
المللی در لزوم عدم مداخل��ه در امور داخلی 
کشورهای مس��تقل به حمایت از آشوبگران 
در ایران مبادرت ورزید.»کریس��توفر برگر« 
س��خنگوی   )Christofer Burger(
وزارت ام��ور خارجه آلمان ب��ا تکرار مواضع 
خصمانه برلین علیه تهران در این خصوص 
گف��ت که کش��ورش در حال ت��اش برای 
تصویب قطعنامه حقوق بشر در مورد ایران در 
نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل 
در ژنو در اواخر هفته جاری اس��ت.در همین 
رابطه، »رابرت مالی« نماینده ویژه واشنگتن 
در امور ایران پیشتر در سخنانی مداخله جویانه 
ادعا کرد کرد: سرکوب معترضان توسط ایران 
و ف��روش پهپادها به روس��یه، تمرکز ایاالت 
متحده را از احیای توافق هسته ای تغییر داده 
اس��ت.رابرت مالی در گفتگو با خبرنگاران در 
پاری��س تاکید کرد که آمریکا درها را برای از 
سرگیری دیپلماس��ی باز خواهد گذاشت، اما 
در حال حاضر واش��نگتن به سیاست تحریم 
و فش��ار علیه ایران ادامه خواهد داد.از سوی 
دیگ��ر، ادعاهای رابرت مال��ی در حالی علیه 
ایران صورت گرفته که همزمان اتحادیه اروپا 
و انگلیس پیشتر در اقدامی هماهنگ تحریم  

هایی را علیه ایران وضع کردند.

اخبار

وزیر کش��ور گفت: روشنگری اهداف پلید دشمن از ضروریات جدی است 
چراکه با تمام ظرفیت و با انتش��ار اخبار دروغین، س��عی در القای فضای 
بی ثباتی در کشور دارند و باید با این احساس ناامنی مقابله کنیم.به گزارش 
»عصر ایرانیان«، احمد وحیدی وزیر کش��ور در مراس��می که به مناسبت 
هفته بسیج و با حضور کارکنان وزارت کشور برگزار شد، گفت: استقال، 
امنیت، منافع و ثبات ملی کش��ور و انقاب، موضع گیری شفاف گروه ها و 
شخصیت های سیاسی در برابر توطئه آشکار دشمن را ایجاب می کند.وی 
تصریح کرد: جریان دش��من امروز با در پیش گرفتن جنگ ترکیبی و به 
میدان آوردن همه ظرفیت های رسانه ای، به دنبال تضعیف پایه های ثبات 

و امنیت کش��ور است و در این ش��رایط حساس باید همگان با هوشیاری 
و آگاهی کامل در برابر دسیس��ه های معاندان عمل کنند.وزیر کشور بیان 
کرد: هیچ ایرانِی ایران دوستی نمی پذیرد که کشور با توطئه دشمن، ناامن 
ش��ود و از این رو شخصیت ها و چهره ها باید موضع مشخص و آشکاری 
نسبت به ناامنی و بی ثبات سازی جریان معاند داشته باشند.وحیدی با بیان 
اینکه نباید مقهور جنگ نرم دش��من شد، عنوان کرد: »ایران اینترنشنال« 
با پول عربستان سعودی و »بی بی سی« با حمایت و بودجه دولت انگلیس 
اداره می ش��ود و کینه سعودی ها و انگلیسی ها نسبت به ایران بر همگان 
مشخص است. بنابراین روایت این رسانه ها همواره از سر دشمنی و تاش 

برای تضعیف ایران اس��ت.وی با اش��اره به تاش رسانه ای دشمن برای 
مهندس��ی ذهن و اف��کار مردم، اظهار کرد: نباید اج��ازه دهیم که جوانان 
ایران که س��رمایه های اصلی کش��ور هستند در تله دش��من قرار بگیرند. 
روشنگری حقایق و اهداف پلید دشمن از ضروریات جدی است. دشمن با 
تمام ظرفیت و با انتشار اخبار دروغین، سعی در القای فضای بی ثباتی در 
کشور دارد که باید با این احساس ناامنی مقابله کنیم.وزیر کشور با اشاره 
به اغتشاشات اخیر گفت: در اتفاقات اخیر، نیروهای خدوم بسیجی سربلند 
و پر افتخار عمل کردند و موفق ش��دند آنچه دشمن برای ایجاد ناامنی و 

بی ثباتی در کشور طراحی کرده بود را خنثی کنند.

دشمن با تمام ظرفیت اخبار دروغ منتشر می کند
وزیر کشور:

مماشات با سلبریتی های هنجارشکن پایان یافت
احضارها و بازداشت ادامه می یابد؛

 علیرغم در نظر گرفتن مهلت قانونی برای سلبریتی ها و 
افراد چهره برای ارایه مستندات گفته های تحریک آمیز و 
بیان افترای ش��ان این افراد ادله ای به دادسرا ارائه ندادند. 
فوت مرحومه »مهس��ا امینی« در اواخر شهریورماه سال 
جاری سبب ش��کل گیری موجی از ابراز محبت و مودت 
از س��وی کاربران در ش��بکه های اجتماعی شد و در عین 
حال این مطالبه را به وجود آورد که دس��تگاه های متولی 
در خصوص ابهامات موجود در خصوص فوت خانم مهسا 

امینی پاسخگو باشند.
آغازپروژه»سوریسازی«باکلیدواژهمهساامینی ���

ش��کل گیری این مطالبه به حق، با پاسخ مثبت حاکمیت 
مواجه ش��د؛ تا جایی که رؤس��ای قوا هر یک در حوزه و 
حیطه مس��ئولیت خ��ود پای در میدان عمل گذاش��تند و 
اقداماتی در تعامل دستگاه ها با یک دیگر برای پاسخ دادن 
به ابهامات موجود در افکار عمومی انجام ش��د. به موازات 
پیگیری ها و اقدامات دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت 
کشور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسامی، رسانه های 
لندن نش��ین و برخی از کاربران معلوم الحال ش��بکه های 
اجتماعی از جمله »سلبریتی ها«، بار دیگر دهان به ناحق 
گش��وده و به موازات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم 
سناریوی دروغین و پوشالی »قتل مهسا امینی« را دنبال 
کردند. در همان روزها، رئیس قوه قضائیه طی تماس های 
جداگانه ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی با اشاره 
به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک های معاند 
در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان 
و تحریک احساس��ات آن ها با ترویج ش��ایعات و اکاذیب ، 
به مس��ئوالن قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، 
در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و ش��ایعه هم 
اهتم��ام صورت گیرد. رئیس عدلیه تاکید کرد: نباید اجازه 
دهیم دشمن با سواستفاده از موقعیت به وجود آمده بخشی 
از جامعه را که بر اساس شنیدن برخی از اخبار غیر دقیق، 
دارای سوال و مطالبه می باشند را مساله دار و دارای شبهه 

کند.
تس�امحدس�تگاهقضائیوبیتوجهیس�لبریتیهای ���

اغتشاشطلب
تسامح دستگاه قضائی سبب شد تا بسیاری از سلبریتی ها 
متوجه اشتباه خود مبنی بر »بازی کردن در زمین دشمن« 
شوند و بر همین اساس از بسیاری از ادعاهای اشتباه خود 
عدول کردند؛ اما با این حال همچنان برخی از سلبریتی ها 
و اش��خاص صاحب تریبون در فض��ای مجازی به تکرار 
ادعاهای واهی خود اس��تمرار دادند. رفته رفته با گذش��ت 
زمان، دش��من چهره واقعی خود را نمای��ان کرد و هدف 
اساسی خود که همان »سوری سازی ایران« و »تجزیه« 
است را آشکار ساخت و بر همین اساس تمیز حق از باطل 

تسهیل شد.
ضریبدادنبهادعاهایواهیرس�انههایتروریستی ���

توسطبرخیازسلبریتیها
به موازات دس��تگاه رسانه ای دشمن، برخی از سلبریتی ها 
و اش��خاص صاحب تریبون، گفتمان دشمنی که از نیات 
و اهداف ش��وم خود پرده برداری کرده بود را دنبال کردند 
و حتی به ادعاهای واهی و دروغین رسانه های تروریستی 

دشمن ضریب دادند.
اتمامحجترئیسعدلیهبامشوقاناغتشاش ���

چهارم مهرماه حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای 
همزمان با جلس��ه ش��ورای عالی قوه قضائیه گفت: فقط 
کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق 
کردند، پش��تیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن 
ریختند و نقشه های دش��منان را پیاده کردند؛ آنهایی که 
با بیگانگان ارتباط داش��تند و کس��انی ک��ه با ضدانقاب 
خارج نش��ین همدست ش��دند و این جنایت ها و خیانت ها 
را علی��ه مردم و کش��ور مرتکب ش��دند، همه آنها مقصر 
هستند و به تقصیر همه آن ها باید به حسبه رسیدگی شود 
و رس��یدگی خواهد شد. گزاره فوق به نوعی اتمام حجت 
رئیس دس��تگاه قضا با اشخاصی بود که به نحوی از انحا 
در جریان پروژه »تجزیه و سوری س��ازی ایران« در زمین 

دشمن بازی کرده بودند، مسحوب می شود.
پایانمماشاتدستگاهقضائیبامشوقاناغتشاشات���

54 روز بع��د از اینک��ه رئیس ق��وه قضائیه با مش��وقان 
اغتشاشات اخیر در کشور اتمام حجت کرد، 28 آبان ماه قوه 
قضائیه لیست چهره ها و سلبریتی هایی که به دادسرا احضار 
شدند را منتشر کرد و شب گذشته نیز خبر بازداشت برخی 
از این چهره ها منتش��ر شد. در این لیس��ت نام افرادی از 
جمله الناز شاکردوست، میترا حجار، محمود صادقی، پروانه 

سلحش��وری و یحیی گل محمدی به چشم می خورد که 
برخی به دلیل انتشار مطالب خاف واقع و توهین آمیز و 
برخی برای توضیح در خصوص انتشار مطالب غیر مستند 

به دادسرا احضار شدند.
علتاحضارچهرههابهدادسرا ���

در پی برخی اظهار نظرهای بدون اس��تناد در مورد وقایع 
اخی��ر، همچنین انتش��ار مطالب تحری��ک آمیز در جهت 
حمایت از اغتشاش��ات خیابانی، از سوی برخی چهره های 
سیاسی و همچنین تعدادی از سلبریتی ها این افراد جهت 
پاس��خگویی به مقام قضائی به دادس��تانی تهران احضار 
ش��دند. همچنین حسن عباس��ی رئیس اندیشکده یقین 
ک��ه اتهاماتی را به فوتبالیس��ت ها وارد کرده بود نیز برای 
پاسخگویی به مقام قضائی، به دادستانی احضار شده است. 
احضارها و بازداش��ت این چهره ها بر اس��اس قانون بوده 
است؛ چرا که تهمت و افترا از جمله جرایمی است که در 
ماده 697 قانون تعزیرات مجازات اسامی بیان شده است. 
طبق این ماده قانونی؛ هر کس به وس��یله اوراق خطی یا 
چاپی و یا به وسیله درج در روزنامه و یا با نطق در مجامع 
و یا جراید بخواهد جرمی را به کس��ی نس��بت دهد یا به 
عبارتی انتساب جرم به دروغ را از طریق راه های گفته شده 
یا هر شیوه دیگری منتشر کند با توجه به قانون مجازات 
اسامی چنین کاری از سوی وی جرم شناخته می شود. در 
صورتی که نتوان صحت آن را اثبات نمود جز در مواردی 
که موجب حد باشد مجرم به یک ماه تا یک سال حبس 
و تا 74 ضربه شاق یا یکی از آنها بر حسب مورد محکوم 

خواهد شد.
مجازاتعدماثباتگفتههادرقانون ���

عبارت »و نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت نماید« نقطه 
کلیدی این ماده قانونی اس��ت. دو رویه مختلف حول این 

عبارت در می��ان قضات وجود دارد. روی��ه اول که از بدو 
تصویب قانون مجازات عمومی سال 1304 در ایران وجود 
داش��ته و تا دهه ش��صت به طور مطلق حاکم بوده است، 
براین اساس بوده اس��ت که هرگاه شخصی جرمی را به 
دیگری منتسب می نموده ابتدائاً تعقیب نمی شده است بلکه 
پس از آنکه به جرم انتسابی به مفتری علیه رسیدگی شد و 
در مورد او حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا 
صادر گردید، مفتری علیه می تواند از آن کسی جرم را به 
او منتسب کرده است شکایت نماید و از آنجا که این جرم 
قابل گذشت است، الزم است شخص مفتری علیه مبادرت 
به این امر نماید، نه نماینده حقوقی آن دستگاه حکومتی 
که مفتری علیه در آن دستگاه مشغول کار بوده است. رویه 
دوم که در س��ال های اخیر شکل گرفته است و نسبت به 
رویه اول از تبعیت کمتری از جانب قضات بهره مند است 
به این نحو اس��ت که مفتری علیه ابتدائاً و بدون اینکه به 
جرم انتسابی به او رسیدگی شود، می تواند )رأساً و باز هم 
نه توسط نماینده حقوقی آن دستگاهی حکومتی که در آن 
دستگاه مشغول به کار است( از مفتری شکایت نماید. در 
این رویه مفتری به دادگاه احضار ش��ده و اسناد و مدارکی 
که دال بر صحت ادعای خود اس��ت، ارائه می نماید که در 
این صورت اگر دادگاه اس��ناد و مدارک ارائه شده را موثق 
تشخیص داد، حکم برائت مفتری صادر خواهد کرد. مطابق 
م��اده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اس��امی تحت 
عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمواًل در این 
خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای 
تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می نماید. متعاقب 
آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان 
می نماید، و در نهایت در صورتیکه ش��اکِی شکایت افترا 
)زیان دیده( بتواند س��و نیت مفتری در طرح ش��کایت را 
اثب��ات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواس��ت 
صادر می ش��ود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه 
جزایی ارسال می شود؛ بنابراین با اثبات سو نیت شاکی و 
اح��راز این امر که وی قصد ضرر رس��اندن به دیگری را 
داش��ته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آنکه 
یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شاق یا یکی از 

آن ها حسب مورد می باشد محکوم خواهد شد.
سلبریتیهاهیچمستندینداشتند ���

در رابط��ه با احضار و بازداش��ت این اف��راد ذکر این نکته 
ضروری اس��ت که از افراد احضار ش��ده صحت ادعاهای 
تحریک آمیز مطرح ش��ده در مورد اغتشاشات، مستندات 
و ادله خواس��ته شده بود که به رغم گذشت چند روز هیچ 
مس��تند و دلیلی ارائه ندادن��د و در نتیجه این افراد جهت 
توضیح در خصوص مطالبی که منتشر کرده اند به دادسرا 

احضار و برای برخی از آنها حکم جلب صادر شده است.

 پیدا نشدن یک دارو تمام خدمات ارزشمند نظام سالمت را زیر سوال  می برد
رئیس جمهور:

رئیس جمهور کس��ب رتب��ه اول در منطقه و 
پانزدهم در دنیا در حوزه بهداش��ت و درمان 
را نشانه پیش��رفت و بالندگی کشور دانست 
و گفت: کینه دشمنان از همین دستاورد های 
عظیم ناشی شده و برای آن ها پذیرفتنی نیست 
کشوری تحت تحریم به صادرکننده دارو نیز 
تبدیل شود. به گزارش »عصر ایرانیان«،  به 
گزارش گروه سیاس��ی خبرگزاری دانشجو، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 
هشتمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر 
دستگاه های اجرایی، صبح امروز دوشنبه به 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
رفت و پس از استماع گزارش وزیر و معاونین 
این وزارتخانه از عملکرد یکساله، راهکار ها و 
پیش��نهاداتی در 23 محور در جهت ارتقای 
کمی و کیفی فعالیت های وزارت بهداش��ت 
و درم��ان و آم��وزش پزش��کی ارائ��ه کرد. 
رئیس جمهور ضمن قدردانی از نقش آفرینی 
همه دست اندرکاران و مسئوالن این بخش 
در ادوار مختل��ف در ارتق��ای ش��اخص های 
سامت، بهداش��ت و درمان کشور، تصریح 
ک��رد: وزارت بهداش��ت و درم��ان، در دولت 
سیزدهم، در شرایط بسیار سخت همه گیری 
کرون��ا کار خود را آغ��از کرد که روزانه بیش 
از 700 نف��ر از هموطنانمان ج��ان خود را از 
دس��ت می دادن��د و خانواده های بس��یاری 
داغدار می ش��دند، اما با همت مسئوالن این 
وزارتخانه برگ زرینی در تاریخ نظام سامت 
کشور رقم خورد و در کنترل این بیماری به 
نقطه ای رس��یدیم که ه��م در ابتا و هم در 
فوتی ه��ا، آمار صفر یا ت��ک رقمی را تجربه 
می کنیم و اقدام جهادی وزارت بهداش��ت و 
کادر درمان کشور در واکسیناسیون سراسری 

م��ردم م��ا را در زمره کش��ور های موفق در 
مبارزه با کرونا قرار داد. رئیسی »بیمه رایگان 
6 میلیون نفر« از دهک های پایین جامعه در 
قالب بیمه سامت را اقدام بزرگ و ارزشمند 
دیگر دولت س��یزدهم در عرصه بهداشت و 
سامت عنوان کرد و افزود: با استمرار طرح 
بیمه سامت در چند ماه آینده، پوشش بیمه 
همگانی ک��ه از اقدامات ناتم��ام دولت های 
گذشته بوده است، محقق خواهد شد. رئیس 
جمهور طراحی و اج��رای »طرح دارویار« با 
ه��دف مبارزه با رانت و قاچاق معکوس دارو 
را اقدام مهم دیگر وزارت بهداشت در دولت 
س��یزدهم برش��مرد و اظهار داشت: اهمیت 
نظارت ب��ر اجرای صحیح این طرح بس��یار 
مه��م، کمتر از طراحی آن نیس��ت و تحقق 
کامل این طرح نیازمند توجه و مراقبت دقیق، 
موثر و مستمر وزارت بهداشت است. رئیسی 
همچنین با قدردانی از اقدام بس��یار ارزشمند 
کاشت حلزون برای 10 هزار کودک ناشنوای 
زیر دو س��ال تصریح کرد: این اقدام از جمله 
خدمات بس��یار حائز اهمیت وزارت بهداشت 
و درمان اس��ت که قابل ارزش گذاری نیست 
و بای��د با قوت ادامه یابد ت��ا جایی که همه 
خانواده های دارای کودک ناش��نوا یا کم شنوا 
از ای��ن ام��کان و خدم��ت ذی قیمت مطلع 
ش��ده و برای درمان کودک خود اقدام کنند 
و دیگر کودک ناش��نوایی در کش��ور نداشته 
باشیم. رئیسی به اجرای موفق »طرح نسخه 
الکترونیک« نیز اشاره کرد و گفت: این طرح 
مهم و کاربردی مدت ها به کندی انجام شده 
و در میدان اجرا قرار نمی گرفت، اما در دولت 
سیزدهم به صورت موفق به اجرا درآمد و آن 
بخش معدود از پزشکان محترم که همچنان 

از نسخه الکترونیک اس��تفاده نمی کنند نیز 
بای��د خ��ود را مقید و موظف ب��ه اجرای آن 
بدانند ت��ا در روند اجرای ای��ن طرح اخال 
ایجاد نشود. رئیس جمهور »افزایش ظرفیت 
20 درصدی رش��ته پزش��کی« در کنکور را 
اقدام اساسی دیگر دولت سیزدهم در راستای 
ارتق��ای کیف��ی و کمی عملک��رد آتی نظام 
سامت کشور برشمرد و افزود: در سال های 
گذش��ته ب��ه بهانه ع��دم وجود زیرس��اخت 
از افزای��ش پذی��رش رش��ته های پزش��کی 
امتناع می ش��د ک��ه خوش��بختانه در دولت 
س��یزدهم با نگاه مسأله محور به دنبال ایجاد 
زیرس��اخت ها رفتیم و افزایش 20 درصدی 
ظرفیت رشته های پزش��کی متناسب با نیاز 
کشور انجام ش��د و جا دارد این روند با نگاه 
کارشناسی همچنان ادامه داشته باشد. رئیسی 
در ادامه به مدیران این وزارتخانه توصیه کرد 
در زمینه افزایش دانش��کده های پزشکی، به 
دور از توقعات و چانه زنی ها، ماک و معیار را 
صرفا تشخیص و نظر کارشناسی قرار دهند. 
پیگیری و اجرای طرح پزشک خانواده، توجه 
ویژه به موضوع گردشگری سامت، استفاده 
بیش��تر از دس��تاورد های علمی و فناوری و 
محصوالت دانش بنیان در خدمات پزشکی، 
س��امان دادن ب��ه طرح پرون��ده الکترونیک 
سامت، تسهیل و تس��ریع در صدور مجوز 
کس��ب و کار ها در حوزه بهداش��ت و درمان 
در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، ایجاد 
ظرفیت برای جذب پزش��کان متخصص در 
اس��تان ها و شفافیت س��هام داری مؤسسات 
پزشکی از دیگر نکات مهمی بود که رئیس 
جمهور وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی را به پیگیری و اجرای دقیق آن ها 

مکلف کرد. رئیس جمهور در بخش دیگری 
از س��خنانش به مس��ئوالن وزارت بهداشت 
توصیه کرد با پایش دقیق و مس��تمر اجرای 
»قانون جوانی جمعی��ت« به عنوان یکی از 
قوانین مورد تأکید دولت، هر بخش��ی را که 
مش��کلی در اجرای آن وجود دارد، یا اجرای 
آن مثمرثمر نیست، حتماً به دولت و مجلس 
گزارش کنند. بازنگری در س��اعات کشیک 
پزشکان در بیمارس��تان ها با هدف افزایش 
کیفیت خدمات پزشکی، بهره گیری از ایده ها 
و نظری��ات جدید در حوزه درم��ان بویژه در 
بحث طب س��نتی، ارتباط مؤث��ر با نخبگان 
و توج��ه به نظرات متخصصان برغم تفاوت 
س��لیقه در مسائل سیاس��ی و اجرای عدالت 
در نظام پزش��کی در بخش آموزش، جذب، 
ارتقا، توزیع نیروی انسانی و تقسیم امکانات 
و ظرفیت ه��ا نیز از توصیه های مهم آیت اهلل 
رئیس��ی به مدیران وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی بود. رئیسی »پیش بینی 
نیاز های دارویی کشور« را امری بسیار مهم 
و حیات��ی توصیف و تصریح کرد: تش��کیل 
معاون��ت غ��ذا و دارو در ای��ن وزارتخانه به 
معنای آن اس��ت که امنیت غذایی و دارویی 
به ش��کل توأمان و در یک درجه از اهمیت 
قرار دارد، بنابراین مسأله تأمین داروی مورد 
نیاز کش��ور بس��یار حائز اهمیت است و پیدا 
نشدن یک دارو در داروخانه ها تمام اقدامات 
و خدمات ارزشمند مجموعه نظام سامت و 
بهداشت و درمان کشور را زیر سوال خواهد 
برد. رئیس جمهور ضرورت تبیین اقدامات و 
خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت و درمان 
به مردم در دولت مردمی، از جمله نظارت بر 
انضباط مالی در بیمارس��تان ها و بسترسازی 

برای حفظ نخبگان حوزه پزش��کی از سوی 
وزارت بهداش��ت را مورد اش��اره ق��رار داد و 
اظهار داش��ت: مس��أله ارتقای بهره وری نیز 
یک��ی دیگر از مس��ایل مح��وری و مهم در 
دولت سیزدهم است. در همه حوزه ها بویژه 
در حوزه بهداشت و درمان به دنبال آن هستیم 
تا بر اساس یک نظام برنامه ریزی و ارزیابی 
دقیق، به نحو شایس��ته و ب��ا هدف افزایش 
بهره وری از نیروی انسانی استفاده کنیم، چرا 
که رشد اقتصادی، سامت و کیفیت خدمات 
پزش��کی، متکی به افزایش بهره وری است. 
رئیس��ی همچنین تکمی��ل و بهره برداری از 
850 پروژه بهداشتی و درمانی، معرفی 220 
بیمارستان کشور به عنوان مراکز گردشگری 
س��امت و همچنین کس��ب رتب��ه اول در 
منطقه و پانزدهم در دنیا در حوزه بهداش��ت 
و درمان را نش��انه پیشرفت و بالندگی کشور 
و موجب افتخار نظام جمهوری اس��امی و 
م��ردم ایران دانس��ت و گفت: حق��د و کینه 
دشمنان از همین دستاورد ها و پیشرفت های 
بزرگ و عظیم ناشی شده و قطعاً برای آن ها 
پذیرفتنی نیست که کشوری تحت تحریم نه 
تنها 95 درصد از دارو های مورد نیاز مردمش 
را در داخل تولید کند، بلکه به صادرکنندگان 
دارو نیز تبدیل ش��ود. رئیس جمهور در پایان 
بار دیگر »توجه ویژه به موضوع بهداش��ت« 
در راس��تای پیشگیری قبل از درمان را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم با اس��تمرار 
تاش ه��ای مجموع��ه وزارت بهداش��ت و 
درمان و آموزش پزش��کی، نظام س��امتی 
عادالنه، مردم مح��ور و توأم با حفظ کرامت 
بیمار داش��ته باش��یم که به قطب س��امت 

منطقه و جهان نیز تبدیل شده باشد.
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اقتصاد کالن

انگلیس تحریم های خودش علیه روسیه 
را دور زد

روزنام��ه س��اندی تایم��ز گ��زارش داد ک��ه 
ش��رکت های انگلیس��ی در ح��ال دور زدن 
تحریم ه��ای خود این کش��ور علیه روس��یه 
هس��تند.به گزارش مهر به نقل از س��ان دی 
تایم��ز، گزارش��ات حاک��ی از آن اس��ت که 
ش��رکت های انگلیس��ی در حال اس��تفاده از 
خاءهای موجود در تحریم ها علیه روس��یه 
برای واردات س��وخت از این کش��ور هستند.
از م��اه فوری��ه تاکن��ون و علی رغ��م تحریم 
انگلیس علیه روسیه 39 محموله نفتی روس 
وارد انگلیس ش��ده است. شرکت ها مبدأ این 
محموله ها را یک کشور ثالث عنوان کرده اند. 
نکت��ه اینجاس��ت ک��ه نفتکش ه��ای حامل 
نفت روس��یه در میانه راه محموله خود را به 
نفتکش های کوچک تر انتقال داده و س��پس 
این نفت با مبدأ یک کشور دیگر وارد انگلیس 
می شود. ارزش نفت وارداتی از روسیه توسط 
شرکت های انگلیسی 236 میلیون دالر برآورد 
شده است.بر اساس یافته های ساندی تایمز، 
برای شرکت های نفتی این امکان وجود دارد 
که مب��دأ محموله های خ��ود را تغییر داده و 
نام یک کش��ور ثالث را ب��ه جای مبدأ اصلی 
در بارنام��ه خ��ود اعام کنند. به این ش��کل 
محموله های وارداتی از روسیه در صورتی که 
توسط یک ش��رکت آلمانی به بنادر انگلیس 
برس��ند، با مبدأ آلمان ثبت می شوند.ساندی 
تایمز گ��زارش داده که چندین محموله نفت 
روسیه با مبدأ اعامی آلمان، هلند، لهستان، 
فرانسه و دیگر کشورها از ماه مارس تاکنون 
وارد انگلیس ش��ده اس��ت. فق��ط از ماه های 
ژوئن ت��ا جوالی 13 محموله نفتی روس��یه 
وارد انگلیس ش��ده است.در حالی صحبت از 
ورود 39 محمول��ه نفتی روس��ی به انگلیس 
می ش��ود که اداره ملی آمار این کشور اعام 
کرده ماه هاس��ت هیچ محموله ای از روس��یه 

وارد انگلیس نشده است.

نگاهی اجمالی به ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتال

بیت کوی��ن، بزرگ ترین و محبوب ترین توکن 
دیجیتال جهان با بیش از چهار درصد کاهش 
در 15 ه��زار و 973 دالر معامله ش��د و به زیر 
مرز 16هزار دالر رس��ید. از س��وی دیگر، اتر، 
س��که متصل به باک چی��ن اتریوم و دومین 
ارز دیجیت��ال بزرگ، با بیش از هش��ت درصد 
کاهش به 1118 دالر رس��ید. به گزارش ایسنا 
و به نقل از اینمنت، در حال حاضر، ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتال، زیر مرز یک تریلیون 
دالر باقی مانده است، زیرا در 24 ساعت گذشته 
بیش از پن��ج درصد کاهش یاف��ت و به 828 
میلی��ارد دالر رس��ید.بیت کوین، اتریوم و اکثر 
ارزهای رمزپایه به دلیل فشار شدید فروش در 
آخر هفته به معامات پایین خود ادامه دادند. اگر 
خریداران بتوانند قیمت بیت کوین را به باالی 
خط روند کنونی سوق دهند ممکن است شاهد 
روند صعودی باشیم. از سوی دیگر، اتریوم نیز 
در آخر هفته هش��ت درصد کاهش یافت. اگر 
فشار فروش فروکش نکند، ممکن است شاهد 
کاه��ش اتر به 1080 دالر باش��یم.ادول پاتل، 
مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران پلتفرم جهانی 
سرمایه گذاری ارز دیجیتال Mudrex گفت 
که احتمااًل اتریوم تا زمانی که قیمت زیر خط 
روند باشد، تحت تهدید نزولی باقی خواهد ماند. 
در همی��ن حال، قیم��ت دوج کوین با بیش از 
11 درص��د کاهش در 0.07 دالر معامله ش��د، 
در حالی که شیبا اینو نیز بیش از هفت  درصد 

کاهش داشت و به 0.000008 دالر رسید.

پیش دستی بازارهای اروپا
بازاره��ای اروپ��ا پی��ش از گش��ایش ب��ازار 
صع��ود کردند. به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از 
مارکتین��گ، در حال��ی که س��رمایه گذاران 
آخرین گزارش ه��ای تورم را تحمل می کنند 
همچنین در کن��ار اظهارنظرهای بانک های 
مرکزی در مورد سیاست های پولی که تأیید 
کرد افزایش بیش��تر نرخ ها احتمااًل در مبارزه 
ب��ا قیمت های ب��االی مصرف کنن��ده ادامه 
دارد، شاخص های عمده س��هام اروپا در روز 
دوشنبه پیش از گشایش بازار افزایش یافتند.
از نظر داده ها، انتظار می رفت که قیمت های 
تولیدکننده آلمان قبل از زنگ افتتاحیه منتشر 
ش��ود. دکس در س��اعت 7:19 به وقت اروپا 
0.09 درصد افزایش یافت. کک40 به میزان 
0.15 درص��د و FTSE 100 در همان زمان 
0.12درص��د افزایش یافت.یورو در س��اعت 
7:24 به وقت اروپا 0.39 درصد در برابر دالر 
کاهش یافت و 1.02837 فروخته ش��د. پوند 
0.40 درصد پایین تر از دالر بود و همزمان به 

1.18358 رسید.

رفت و برگشت عشقی به سازمان 
بورس!

مدی��رکل رواب��ط عمومی س��ازمان بورس 
مدعی ش��د اس��تعفای مجید عشقی توسط 
اعضای ش��ورای عالی بورس مورد پذیرش 
ق��رار نگرفت.به گزارش مه��ر، در حالی که 
اعام شده بود که استعفای مجید عشقی از 
سمت ریاست سازمان بورس در جلسه صبح 
شورای عالی بورس مورد بررسی و تأیید قرار 
گرفته اس��ت اما سلیمی زاده مدیرکل روابط 
عمومی سازمان بورس اعام کرد استعفای 
مجید عشقی توس��ط اعضای شورای عالی 
بورس م��ورد پذیرش ق��رار نگرفت.این در 
حالی است که پس از برگزاری جلسه صبح 
ش��ورای عالی بورس پیگیری مهر حاکی از 
آن بود که محمد رضوانی فر با رأی اعضای 
ش��ورای عالی بورس به عنوان رئیس جدید 
س��ازمان بورس انتخاب ش��ده است.پیشتر 
صبح امروز در رس��انه ها اعام شده بود که 
محم��د رضوانی فر با حک��م وزیر اقتصاد به 
عنوان رئیس جدید سازمان بورس پیشنهاد 

شده است.

رشد بورس در روز خاکستری بازار 
سرمایه 

بازار امروز به علت تغییرات مدیریتی در راس 
آن به صورت خاکس��تری بوده و با خبرهای 
عجیبی درباره تغییر ریاس��ت سازمان بورس 
همراه ش��د.به گزارش مهر، شاخص کل در 
پایان معامات امروز با رش��د 4437 واحدی 
به جای��گاه یک میلی��ون و 409 هزار واحد 
رس��ید، نمادهای خودرو، ومعادن، شس��تا و 
وبانک بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص 
کل بورس داشته و نمادهای کاال، خگستر و 
خساپا نمادهای پرتراکنش بازار بودند.ارزش 
معام��ات خرد ب��ورس ب��ه 3.659 میلیارد 
تومان رس��یده و 67 نم��اد در صف خرید به 
ارزش 137 میلی��ارد توم��ان و 29 نم��اد در 
وضعیت صف فروش به ارزش 186 میلیارد 
تومان بودند. برآیند ورود پول هوشمند امروز 

بیش از 4 هزار میلیارد تومان بود.

بازارهای آسیایی شوکه شدند
بازارهای آسیا و اقیانوسیه در بحبوحه بحران 
کنونی کووید در چین، با روند کاهشی روبرو 
شدند. به گزارش ایسنا به نقل از مارکتینگ، 
پ��س از آنکه یک��ی از مناطق گوانگژو چین 
به دلیل مب��ارزه با موج جدید کووید-19 در 
چین وارد قرنطینه پنج روزه ش��د، بازارهای 
س��هام عمده در منطقه آس��یا و اقیانوس��یه 
در روز دوش��نبه عمدت��اً کاه��ش یافتند. در 
 )PBoC( همین ح��ال، بانک خلق چی��ن
تصمیم گرفت گام��ی مبارزه جویانه تر بردارد 
و نرخ های بهره را بدون تغییر باقی گذاشت.
نیک��ی 225 ژاپن 0.16درصد باالتر بس��ته 
ش��د زیرا دالر در ساعت 7:15 به وقت اروپا  
0.12 درص��د در برابر ین رش��د ک��رد و به 
قیمت 140.5685 ین فروخته ش��د. کوسپی 
ک��ره جنوبی در س��اعت 7:15 به وقت اروپا 
1.22 درصد س��قوط کرد و شاخص استرالیا 
0.18 درصد کاهش یافت.در چین، شاخص 
شانگهای کامپوزیت در ساعت 7:01 به وقت 
اروپ��ا 0.46 درصد کاهش یافت. یک دقیقه 
بعد، شنژن کامپوزیت 0.15 درصد افول کرد. 
هانگ سنگ هنگ کنگ در ساعت 7:18 به 

وقت اروپا 1.49 درصد کاهش یافت.

پرداخت 100 میلیارد دالر یارانه پنهان 
در بخش انرژی

ی��ک نماینده مجل��س گفت: گزارش��ی که 
هم اکنون درباره میزان یارانه پنهان منتش��ر 
شده، نشان می دهد باالی 100 میلیارد دالر 
یارانه پنهان در حوزه انرژی به مردم پرداخت 
می شود.مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با 
مهر، درباره مزیت اجرای طرح تعرفه گذاری 
پلکانی گاز خانگی در راس��تای جلوگیری از 
هدر رفت انرژی در کشور گفت: یارانه پنهانی 
که در حوزه انرژی به مردم پرداخت می شود 
رقم خیلی باالیی اس��ت. دو سال پیش عدد 
70 ت��ا 80 میلی��ارد دالر رق��م یارانه پنهان 
اعطای��ی به مردم بوده اس��ت که عدد خیلی 
بزرگ و قابل توجه بوده اس��ت.وی در ادامه 
بیان کرد: اما گزارش��ی که هم اکنون درباره 
میزان یارانه پنهان منتشر شده، نشان می دهد 
باالی 100 میلیارد دالر یارانه پنهان در حوزه 
انرژی به م��ردم پرداخت می کنیم.نخعی در 
ادامه با بیان اینکه پرداخت این میزان یارانه 
پنهان انرژی عدد وحشتناکی است افزود: باید 
ب��رای این عدد فاجعه بار یارانه پنهان انرژی 
فکری اساس��ی کرد. در حال حاضر ش��رایط 
اقتص��ادی مردم به نحوی نیس��ت که بتوان 
با سیاس��ت های قیمتی خیلی ش��دت انرژی 
را پایین آورد این یک واقعیت اس��ت و همه 
آن را پذیرفته اند.سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس افزود: این دستگاه ها باید بخاری های 
با راندمان باال تولید کنند و س��پس با قیمت 
مناس��ب در اختیار م��ردم قرار داده ش��ود تا 

سوبسید در اینجا به مردم پرداخت شود.

اخبار

مدیرعامل توانیر گفت: امس��ال حدود 47 
درصد بار به صورت هوش��مند رصد ش��د 
ک��ه امیدواری��م این مقدار تا س��ال آینده 
به ب��االی 55 درصد برس��د. آقای آرش 
کردی در حاش��یه دومین روز از نمایشگاه 
صنع��ت برق گفت: از س��ال 1401 بحث 
رمز ارز ها مورد بررسی قرار گرفت تا نقش 
و س��همی که رمز ارزها در پیک مصرف 
دارند مشخص ش��ود. براین اساس دولت 

مصوبه ای ب��ه تازگی تصوی��ب کرده که 
نحوه برخ��ورد با رمز ارز هارا مش��خص 
می کند.کردی گفت: نحوه برخورد با رمز 
ارز ها به گونه ای خواه��د بود که از منابع 
جدی��د برق مث��ل تجدیدپذیر ها و س��ایر 
روش های بهینه س��ازی استفاده کنند که 
فشاری به شبکه موجود وارد نشود. در رمز 
ارز ها با دو بخش مجاز و غیرمجاز س��ر و 
کار داری��م که البته بخش هایی که مجوز 

دارن��د، در دوره پیک اج��ازه مصرف برق 
ندارند و مدیریت می ش��وند. ممکن است 
هزار تا 1200 مگاوات پیش بینی مصرف 
رمز ارز ها باش��د.او با اشاره به اینکه یک 
ناترازی 10 ه��زار مگاواتی در تابس��تان 
مدیریت ش��د، گف��ت: رمزارز ها س��همی 
ب��ا قابل اثرگذاری وی��ژه ای ندارند.کردی 
درباره صادرات برق گفت: براساس برنامه 
تب��ادل برق در دنیا یک اس��اس پذیرفته 

شده است و دالیل اقتصادی و فنی دارد. 
هم اکنون ت��وان صاداراتی ما به صورت 
ق��راردادی تا 1500 مگاوات اس��ت، این 
ام��کان وجود دارد 400 الی 600 مگاوات 
دیگ��ر را به ای��ن میزان اضاف��ه کنیم. با 
ترکیه امکان 400 تا 600 مگاوات تبادل 
برق وجود دارد. البته تبادل پیش از این به 
صورت سنکرون نبود، اکنون مراودات به 
شکل سنکرون است. البته محدودیت های 

صادرات��ی داری��م و ارجحیت نی��از داخل 
را لح��اظ می کنیم.مدیرعام��ل توانیر در 
خص��وص هوشمندس��ازی صنع��ت برق 
گفت: موضوع هوشمندس��ازی، مسئله به 
روزی در دنیاس��ت. هوشمند سازی به ما 
کم��ک می کند در ان��دازه گیری مدیریت 
مصرف بحث تعرفه گذاری، کنترل شبکه، 
کاهش خاموشی های ناخواسته و بسیاری 

از جهات دیگر پیشرو باشیم.

رصد بار برق در سال آینده به ۵۵ درصد می رسد 
مدیرعامل توانیر:

 یک گام به سمت مردمی تر شدن نفت ملی 
آخرین وضعیت طرح گواهی سپرده کاالیی نفت

مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت برای 
انتشار گواهی سپرده کاالیی نفت صادر شده 
است و به احتمال زیاد این اوراق در دهه فجر 
در بازار بورس انرژی عرضه خواهد شد که 
به اعتقاد کارشناس��ان این طرح یک گام به 
س��مت مردمی شدن نفت است. به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انتشار 
اوراقی با نام »گواهی سپرده کاالیی نفت« 
یکی از ایده های جدید شرکت ملی نفت بود 
که برای نخستین بار در نمایشگاه بین المللی 

نف��ت به عن��وان ابزاری نو و ش��کلی نوین 
برای س��رمایه گذاری مطرح ش��د.  با انتشار 
این اوراق معادل نفت خام می توان بخش��ی 
از نقدینگ��ی موردنیاز )ه��ر چند کوچک( را 
برای تکمیل پروژه ه��ای نفتی تأمین کرد. 
در ظاه��ر س��ازوکار اجرایی ای��ن طرح به 
این صورت اس��ت که اوراق مبتنی بر نفت 
خام در معامات نفت با احتس��اب نوس��ان 
قیمت های جهان��ی از طریق بورس انرژی 
در اختی��ار خریداران قرار  خواهد گرفت.البته 

خریدار این اوراق ه��م این اختیار را خواهد 
داش��ت که اوراق موردنظ��ر را هر زمان که 
بخواهد به بش��که های نفت تبدیل کند و یا 
با توجه به پیش بینی نسبت به نوسانات بازار 
با خرید و فروش آن، شناس��ایی سود کنند.

طبق گفت��ه علی نق��وی مدیرعامل بورس 
انرژی طرح فعلی برای انتشار گواهی سپرده 
کاالیی نفت اساسا با مدل اوراق سلف نفتی 
در دولت گذش��ته تفاوت دارد، بدین ترتیب 
که هیچ س��ود تضمینی در طرح فعلی وجود 

نداش��ته و اساس��ا ربطی به تامین کس��ری 
بودجه دولت ندارد. ضمنا بازار گواهی سپرده 
کاالیی محل معامله گری دانش محور است 
و مح��ل حض��ور متخصصان ب��ازار نفت و 
فع��االن س��رمایه دار این حوزه اس��ت و در 
نهای��ت منجر به تحوی��ل فیزیکی محموله 
می ش��ود.از جمله مزایای این طرح می توان 
به تامین اعتبار برای پروژه های نفتی، ایجاد 
بازار فیوچر مش��ابه ش��اخص عمان و دبی، 
ورود خریداران ریالی در صادرات نفت ایران 

و تضمین خوراک پاالیش��گاه های کوچک 
اشاره کرد. البته برخی از این اهداف در افق 
بلندمدت می توانند قابل تحقق باش��ند.حال 
بعد از تکمیل مطالعات کارشناس��ی، مصوبه 
هیئت مدیره شرکت ملی نفت برای انتشار 
گواهی سپرده کاالیی نفت صادر شده است 
و ب��ه احتمال زیاد ای��ن اوراق در دهه فجر 
در ب��ازار بورس انرژی عرضه خواهد ش��د. 
به اعتقاد کارشناس��ان این طرح یک گام به 

سمت مردمی شدن نفت است.

تجارت انرژی ایران با جهان نیازمند معماری جدید
انرژی یک ابزار سیاسی است

گ��روه اقتصادی- میثم ترکی��ان: وجود منابع عظیم نفت 
و گاز در ای��ران اثرات جدی بر اقتصاد سیاس��ی کش��ور 
داش��ته اس��ت. به طور خاص، صادرات نفت خام از پیش 
از انق��اب، هم��واره نقش ج��دی در سیاس��ت خارجی 
داش��ته است.به گزارش مهر، نشس��ت رونمایی از »طرح 
بازمعماری تجارت انرژی کش��ور« تهیه شده توسط گروه 
انرژی اندیش��کده سیاست گذاری امیرکبیر با حضور اقبال 
شاکری، نماینده مجلس شورای اسامی، مالک شریعتی، 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی، ابوذر 
گوهری مقدم معاون سیاسی و بین الملل مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و مجید شاکری، کارشناس 

مسائل اقتصاد بین الملل، برگزار شد.
طرح بازمعماری تجارت انرژی، نظم جدید اقتصاد سیاسی 

را بر کشور حاکم می کند
در ابتدا علیرضا صفری، مسئول اندیشکده سیاست گذاری 
امیرکبیر، ضمن خیر مقدم به مدعوان و حضار در خصوص 
طرح بازمعماری انرژی اظهار داش��ت: این طرح پشتوانه 
پژوهشی بس��یاری داش��ته و قدمت آن به تأسیس گروه 
انرژی اندیشکده در سال 1394 بازمی گردد. اینک عصاره 
و خروجی عمده پژوهش های گروه به طرح فعلی رسیده 
است که سرفصل های پژوهش های مذکور به عنوان نمونه 
ش��امل راهبرد آمریکا در حوزه گاز، مقایس��ه صادرات گاز 
ب��ه روش خط لول��ه و ال. ان. جی، تحری��م نفت و غیره 
بوده اس��ت.وی ادام��ه داد: این پژوهش ها، گروه را به این 
نتیجه رس��اند که باید در سیاست تجارت انرژی بازنگری 
صورت گرفته و روش های مرسوم نمی تواند نتیجه مطلوب 
را برای کش��ور حاصل کند. یک نکت��ه کلی در مورد این 
طرح این است که طرح توانسته از سطح سیاست گذاری به 
طرح سیاسی خود را ارتقا بدهد و در سطح کان سیاسی 
اظهار نظر کند. اهمیت این طرح از این جهت است که اگر 
پیگیری و اجرا ش��ود، می تواند زمین بازی را تغییر دهد و 

نظم جدید اقتصاد سیاسی را رقم بزند.
جایگاه س��نتی ایران به عنوان ی��ک تأمین کننده نفت در 

اقتصاد بین الملل از بین رفته است
در ادامه حبیب اهلل ظفریان مس��ئول س��ابقه اندیش��کده 
سیاس��ت گذاری امیرکبیر و مدیر طرح عنوان کرد: وجود 
مناب��ع عظیم نفت و گاز در ای��ران اثرات جدی بر اقتصاد 
سیاس��ی کشور داشته است. به طور خاص، صادرات نفت 
خ��ام از پیش از انقاب، همواره نقش جدی در سیاس��ت 
خارجی کشور از یک س��و و تأمین بودجه دولت از سوی 
دیگر داشته اس��ت. با این وجود تشدید تحریم ها در دهه 

90 ایده کلی حاکم بر فضای ذهنی مسئولین کشور ناظر 
به کسب امنیت و درآمد پایدار حاصل از صادرات نفت خام 
را با چالش مواجه ک��رد.وی افزود: از طرف دیگر، اقتصاد 
بین الملل ش��اهد تغییرات جدی به ویژه با ظهور چین به 
عن��وان یک ابرق��درت اقتصادی بوده اس��ت که نقش و 
جایگاه س��نتی ایران به عنوان ی��ک تأمین کننده نفت در 
اقتصاد بین الملل را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. بنابراین، 
ایران می بایس��ت در یک طرح کان سیاسی که مبتنی 
ب��ر تحوالت بین الملل و مزیت ه��ای خود از جمله انرژی 
است، کش��ور را در نظم جدید اقتصاد بین الملل جانمایی 
کند.ظفریان گفت: به منظور بازمعم��اری تجارت انرژی 
کش��ور، الزم اس��ت یک چارچوب تحلیلی برای مقایسه 
انواع حامل های انرژی به کار گرفته شود. در این گزارش 
ارزیابی و مقایسه صادرات نفت خام، صادرات گاز طبیعی 
و صادرات فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی از 
منظر تحریم ناپذیری، آورده سیاسی )ایجاد قدرت در روابط 
خارج��ی( و آورده اقتصادی )ارزش افزوده( پرداخته ش��ده 
است. بر اساس این چارچوب تحلیلی بازمعماری تجارت 
ان��رژی باید مبتنی ب��ر تجارت حداکث��ری گاز و افزایش 
داخلی س��ازی مصرف نفت به منظور کسب ارزش افزوده 

بیشتر باشد.
انرژی یک ابزار سیاسی است

اب��وذر گوهری مق��دم، معاون سیاس��ی و بین الملل مرکز 
بررس��ی های استراتژیک ریاست جمهوری، ضمن دعوت 
از دانشجویان و پژوهشگران برای مطالعه و پیگیری چنین 
طرح هایی بیان کرد: انرژی می تواند نقش پررنگ و مؤثری 
در روابط بین الملل بگذارد. کشورها به طور سنتی به جنگ 

با سایر کش��ورها روی می آورند تا به منبعی خاص دست 
یابند اما در دوران جدید به علت هزینه های بسیار سنگین 
جنگ، به س��مت س��ایر ابزارهای قدرت در جهت تأمین 

منافع ملی مانند تحریم حرکت می کنند.
وی اف��زود: از نظر تاریخی، تحریم نفت��ی اعراب در برابر 
مصرف کننده های اروپای��ی و آمریکایی به عنوان ابزاری 
برای تغییر رفت��ار طرف مقابل صورت گرفت. جدیدترین 
نمون��ه بهره گیری از انرژی به عنوان یک ابزار سیاس��ی، 
کاهش دو میلیون بش��که ای عرضه نفت توس��ط اوپک 
اس��ت. بنابراین انرژی به عنوان یک ساح برنده استفاده 
می ش��ود. این اخال های عامدانه ثبات و امنیت انرژی را 
بی��ش از قبل مهم کرده و بح��ث امنیت صادرکنندگان و 
مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.گوهری مقدم 
اظهار داشت: به عنوان نمونه در اسناد امنیت ملی ایاالت 
متحده و س��ایر کشورها تأمین انرژی پایدار همیشه مورد 
تاکید قرار گرفته اس��ت و آمریکایی ه��ا از تأمین انرژی از 
منطقه غرب آسیا و خاورمیانه و استمرار آن به عنوان یک 
هدف راهبردی نام برده اند. انرژی در یک جمله به ساح 
و ابزار راهبردی تبدیل ش��ده اس��ت. بنابراین نگاه صرف 
تجاری به صادرات و واردات انرژی تغییر کرده و به روابط 

راهبردی تبدیل شده است.
م��ا به خاطر از دس��ت دادن نقش م��ان در جهان، تحریم 

شدیم
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل، از نظر 
اقتصاد بین الملل بر نحوه تس��ویه ارز حاصل از صادرات 
انرژی تاکید ویژه داش��ته و گفت: این امر نباید به گونه ای 
باشد که ما به یک کش��ور خاص جهت تسویه مبادالت 

تج��اری بین الملل وابس��ته ش��ویم. بع��د از اینکه غرب 
تحریم های گس��ترده ای را علیه روسیه اعمال کرد، بانک 
مرکزی روس��یه برای تقویت روبل ن��رخ بهره را باال برد، 
اما این فقط به معن��ای کم و زیاد کردن نرخ بهره صرف 
نیست. اگر مردم به برنامه های آتی اعتماد نداشته باشند، 
اگر س��اختار برنامه های خارجی شما س��الم نمانده باشد 
نرخ بهره کار نمی کند. یعن��ی جابجایی انتظارات تورمی 
از لنگر نرخ ارز به لنگر نرخ بهره نیازمند ش��رایطی است 
که مهم ترین آن امکان سیاس��ت گذاری ارزی است.وی 
گفت: سیاست گذاری ارزی و پولی به هم وابسته هستند. 
ما نمی توانیم سیاست گذاری ارزی کنیم مگر اینکه ساختار 
رس��می پرداخت خارجی را احیا کنیم. ما به خاطر تحریم 
نقش خودمان در جهان را از دس��ت ندادیم بلکه به خاطر 
از دست دادن نقش مان در جهان، تحریم شدیم. نمونه آن 
کشور روسیه که با تمام قدرت می خواهند آن را تحریم کنند 
اما ناچارند در حوزه انرژی معافیت هایی را در نظر بگیرند.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی بیان داشتند که رویکرد دولت سیزدهم نسبت به 
گذش��ته تغییر کرده اس��ت و رویکرد تک بعدی ارتباط با 
غرب به تنهایی منتفی ش��ده و رویکردهای چندجانبه ای 
اتخاذ ش��ده اس��ت گفت: در خصوص دیپلماسی انرژی و 
کشورهای منطقه تمرکز بر گاز و فرآورده ها صورت گرفته 
است. احیای رابطه ما با ترکمنستان اتفاق مهمی است چرا 
که بخش��ی از ارتباط با روسیه از طریق ترکمنستان اتفاق 
می افتد. عاوه بر افزایش درآمد فرآورده ها بخشی از تمرکز 
ما بر روی پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه های فرامنطقه ای 
اس��ت که نمونه آن در ونزوئا محقق ش��د.وی ادامه داد: 
موضوع ناترازی انرژی مسئله مهمی است. اگر چه ممکن 
است امسال و س��ال آینده به نحوی از این ناترازی عبور 
کنیم اما چه تضمینی است که مثًا در سال 1405 برداشت 
از میادی��ن پارس جنوبی با افت فش��ار روبه رو نش��ود و با 
بحران مواجه شویم. در س��مت مصرف نیز توجه زیادی 
نشده است. سرمایه گذاری در سمت مصرف هم زودبازده تر 
و هم راحت تر اس��ت.در پایان نیز اقبال ش��اکری نماینده 
مجلس ش��ورای اس��امی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
امیرکبیر و رئیس هیئت امنای اندیشکده سیاست گذاری 
امیرکبیر ضمن تقدیر از مدعوین و حضار، طرح بازمعماری 
تج��ارت انرژی با محوریت گاز را قابل تقدیر بیان کرده و 
بر تدوین چنین سندهایی در راستای پیشبرد کشور تاکید 
داشت. سپس این طرح توسط مدعوین و تدوین کنندگان 

رونمایی شد.

ت��اش دولت برای اینکه پروژه ه��ای عمرانی را برای 
بخ��ش خصوصی ج��ذاب و این بخش را تش��ویق به 
س��رمایه گذاری در بخش عمرانی به معنای آن نیست 
که به بودجه عمرانی تیر خاص زده، آمارها نیز نشان 
می ده��د پرداخت بودج��ه عمرانی در نیمه دوم س��ال 
ش��تاب گرفته است. به گزارش تس��نیم، بخش عمده 
ای از بودجه ه��ای عمرانی به دلی��ل تحقق و افزایش 
درآمده��ای دولت در 6 ماهه دوم س��ال، در نیمه دوم 

سال تخصیص می یابد و مروری بر روند پرداخت بودجه 
عمرانی نیز نشان از شتاب گرفتن این پرداخت ها دارد.
در حالی که دولت در 6 ماه نخس��ت امس��ال 40 هزار 
میلیارد تومان پرداخت عمرانی داش��ته است، در فاصله 
مه��ر و آبان 40 هزار میلیارد تومان دیگر به این میزان 
اضافه ش��ده و با این حساب تا کنون بیش از 80 هزار 
میلیارد تومان هزینه های عمرانی پرداخت ش��ده است.
همچنین امسال برای نخستین بار بود که دولت ملزم 

ش��د تا 40 درصد درآمد های نفتی را به صندوق توسعه 
ملی واریز کند که البته پس از درخواست رئیس جمهور 
از ایشان و با مجوزی که از رهبر انقاب اخذ شد، دولت 
می تواند 10 درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند 
لذا با با احتساب تخصیص هایی که تا کنون انجام شده 
و 10 درص��د درآمدهای نفتی به نظر می رس��د بودجه 
عمرانی س��ال جاری محقق ش��ود.دولت به تخصیص 
بودجه عمرانی بی توجه نبوده و نیست اما همانطور که 

بارها اعام کرده هزینه های عمرانی را بدون تمسک 
به عوامل تورم زا دنبال می کند و اس��تقراض از بانک 
مرکزی خط قرمز دولت محس��وب می شود.دولت در 
این راس��تا با افزایش درآمدهای مالیات��ی با تمرکز بر 
مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش 
مولد اقتصاد و همچنین ت��اش برای خاموش کردن 
موتورهای تورم زا، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 

را دنبال کرده و تحول در اقتصاد را دنبال می کند.

شتاب پرداخت بودجه عمرانی در ۶ ماهه دوم سال
در دو ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد 

 تلفن های شورا به دلیل بدهی و به صورت سیستماتیک قطع شد 
پاسخ مخابرات به شورای رقابت:

شرکت مخابرات ایران اعام کرد: سازمان ها 
و مؤسس��ات دولتی به جای استفاده ابزاری و 
غیرحرفه ای از رس��انه ها، نسبت به پرداخت 
بده��ی تلفن ه��ای خود اق��دام نماین��د و در 
صورت نیاز مس��ائل مطروحه را از کانال های 
مخابرات��ی دنبال نمایند. به گزارش تس��نیم، 
ش��ورا و مرکز ملی رقابت اع��ام کرد در پی 
اعام رأی محکومیت ش��رکت مخابرات به 
ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن 
ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات 

تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد و این 
ش��رکت در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل 
اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در 
مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، 
اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی ش��ورا و 
مرکز ملی رقابت کرد.این در حالی اس��ت که 
»محمدرضا بیدخام«، مدی��رکل ارتباطات و 
امور بین الملل ش��رکت مخاب��رات ایران، در 
گفت وگو با خبرنگار تس��نیم اظهار داش��ت: 
براساس مصوبه 207 اباغی توسط سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ش��رکت 
مخابرات ایران مکلف است چنانچه حدنصاب 
کارکرد هزینه تلفن ثابت مش��تریان از سقف 
تعیین شده باالتر رود به صورت سیستماتیک 
و خ��ودکار، خط��وط بدهکار ابت��دا به صورت 
یک طرفه و س��پس به صورت دوطرفه قطع 
شود، همچنین اگر سازمان، نهاد و ارگانی نیاز 
به سقف باالتر داشته باشد با اعام درخواست 
این سقف بدهی افزایش پیدا می کند.وی افزود: 
با توجه به اعام رسانه ای شورای عالی رقابت 

درخصوص قطع تلفن های این ش��ورا توسط 
شرکت مخابرات، این شرکت اعام می دارد 
تعدادی از خطوط ش��ورای رقابت با توجه به 
قوانین به علت بدهی به صورت سیستماتیک 
قطع شده اس��ت و موضوع مورد بررسی قرار 
گرفت و با توجه به نیاز آن شورا سقف کارکرد 
ش��ماره ها افزایش پیدا کرد و در زمان حاضر 
شماره های مورد نظر وصل می باشد.مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت مخابرات 
بیان داش��ت: ش��رکت مخابرات ایران اعام 

می دارد سازمان ها و مؤسسات دولتی به جای 
اس��تفاده اب��زاری و غیرحرفه ای از رس��انه ها 
نسبت به پرداخت بدهی تلفن های خود اقدام 
نماین��د و در صورت نیاز مس��ائل مطروحه را 
از کانال ه��ای مخابراتی دنبال نمایند.بیدخام 
در انتهای سخنان خود تصریح کرد: شرکت 
مخاب��رات همچنین اعام م��ی دارد موضوع 
مطرح شده هیچ گونه ارتباطی با رأی شورای 
رقابت درخصوص ش��رکت مخاب��رات ایران 

ندارد.
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شهرستان

 واگذاری FTTH درمناطق خرم 
وجهان پنای اراک 

مدیر مخابرات منطقه مرکزی ،گفت: با پایان 
یافت��ن عملیات اج��رای فیبرن��وری درپروژه  
FTTH درمناطق خرم وجهان پنای اراک  
این س��رویس با هدف  ارایه خدمات اینترنت 
پرس��رعت وبا کیفیت ب��ه مش��تریان آماده 

واگذاری است.
ب��ه گ��زارش اداره روابط عموم��ی مخابرات 
منطقه مرکزی مهن��دس لطفی، اظهار کرد: 
اجرای فیبرنوری دراین مناطق ، در راس��تای 
ارتقای فناوری و ارائه خدمات بهتر در بس��تر 
مناسب و باکیفیت سرویس FTTH انجام 

شده است.
مدیر مخاب��رات منطفه مرکزی با اش��اره به 
 ،FTTH برخی از مزیت ه��ای تکنولوژی
شامل پهنای باند باال،امنیت بیشتر و کیفیت 
بهتر، بیان کرد:استفاده از این سرویس امکان 
اتصال پرسرعت تر در مسافت های طوالنی  
را بدون افت کیفیت و بروز اختال نسبت به 

کابل مسی فراهم می کند.
م��ی   FTTH مش��تریان  اف��زود:  وی 
توانند،عاوه بر اینترنت،  از مزایای خط تلفن 
نی��ز  بر روی همان بس��تر  انتقال  بهره مند 

شوند.

77 درصدی کاال های تجاری در 
سامانه جامع تجارت شفاف سازی شد

  مدی��ر کل صنع��ت معدن و تج��ارت ایام 
گفت: شفاف سازی کاال های تجاری موجود 
یک��ی از اصلی ترین هدف ه��ای راه اندازی 

سامانه جامع تجارت است.
رضا محمدرحیمی اظهار داشت: سامانه جامع 
تج��ارت یکی از س��امانه های مهم نظارت و 

بازرسی هوشمند در زمینه توزیع کاال است.
وی اف��زود: با توج��ه به برنام��ه ریزی های 
ص��ورت گرفت��ه س��امانه جامع تج��ارت در 
راستای شفافیت و مدیریت هوشمند بازار در 

کل کشور ایجاد شده است.
مدی��ر کل صنعت مع��دن و تج��ارت ایام 
گفت: تا کنون ش��فافیت فرآورده های فلزی 
66 درصد، محصوالت کشاورزی 87 درصد، 
پتروش��یمی  و  نفت��ی، گازی  فرآورده ه��ای 
45 درص��د، لوازم یدک��ی 59 درصد، مصالح 
س��اختمانی 98 درصد، آرایش��ی و بهداشتی 
44 درصد در سامانه جامع تجارت ثبت شده 

است.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
خط شکن محرومیت زدایی در ایالم 

است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایام، 
گفت: اقدامات س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام )ره(، در ح��وزه محرومی��ت زدای��ی، 
اش��تغالزایی و کمک به نیازمندان استان خط 

شکن است.   
آذرنوش عموزاده در دیدار با مدیر کل س��تاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، اظهار داشت: 
طرح جهش تولید در دیم زار های ایام برای 
دومین س��ال با همت س��تاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام )ره(، با ه��دف افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی اجرا می شود.
وی اف��زود: از 336 ه��زار هکت��ار اراض��ی 
کشاورزی در اس��تان ایام 116 هزار هکتار 

آن دیم است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایام با 
اش��اره به اینکه این طرح در سال گذشته در 
س��طح 40 هکتار از زمین های دیم اجرا شد 
که امس��ال به 70 هکتار افزایش یافته است، 
تصریح کرد: محصوالتی از قبیل گندم، جو، 
حبوبات و علوفه در س��طح این اراضی کشت 

می شود. 
عم��وزاده، تامی��ن امنی��ت غذای��ی، حف��ظ 
حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار زمین های 
کش��اورزی را از جمله مزای��ای طرح جهش 

تولید عنوان کرد.
وی خاطرنش��ان س��اخت: در اج��رای ای��ن 
ط��رح از کش��اورزان ب��ا اهدای تس��هیات 
ارزان قیم��ت برای خرید ادوات کش��اورزی، 
اس��تفاده از کود های رای��گان به صورت بذر 
مال و همچنین حضور مس��تمر و گس��ترده 
کارشناس��ان در س��طح اراضی نیز با حمایت 

ستاد اجرایی خواهد شد.
مدیر کل س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( اس��تان ایام، نیز در این نشست گفت: 
س��تاد اجرایی طی سال گذشته نقش و تعهد 
خود را در اجرای طرح جهش تولید انجام داده 
و امس��ال هم با قدرت و با تمام توان در این 

حوزه فعال است.

واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفهان؛ یک تیر و ۲ نشان

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و بین الملل 
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان، مصطفی 
نظری، رئیس برنامه ریزی، تحلیل سیستم 
ها و توس��عه س��امانه های شرکت پاالیش 
نف��ت اصفهان با بیان اینک��ه پروژه تصفیه 
گازوئیل ب��رای تولید بهینه س��وخت دیزل 
در پکیج طرح بهینه س��ازی پاالیشگاه قرار 
گرفته است، اظهار داشت: باید توجه داشت 
که روزانه 150 تا 155 هزار بشکه گازوئیل 
در پاالیشگاه اصفهان تولید می شد که عمده 
آن دارای گوگرد باال و در حد استاندارد یورو 
2 ب��وده اس��ت. همچنین ب��رای صیانت از 
هوای اصفهان، پیش از این، 10 هزار بشکه 
از گازوئی��ل یورو 4 واحده��ای آیزوماکس، 
ب��رای مصرف در ش��هر اصفهان اختصاص 
داده می ش��د. وی افزود: با راه اندازی واحد 
تصفی��ه گازوئی��ل، ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان از این پس روزانه 100 هزار بشکه 
گازوئیل یورو پنج تولید کرده که این میزان 
می توان��د همه گازوئیل قابل فروش ما را به 
اس��تاندارد جهانی یورو 4 تبدیل کند. رئیس 
برنامه ری��زی، تحلیل سیس��تمها و توس��عه 
سامانه های ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
با تاکید بر اینکه اصلی ترین هدف ش��رکت 
برای بهره ب��رداری از واحد تصفیه گازوئیل 
کاه��ش گوگرد رها ش��ده در هوا ناش��ی از 
مصرف گازوئیل است، تصریح کرد: از سوی 
دیگر نیز باید توجه داشته باشیم که هر چه 
به اس��تانداردهای جهانی نزدیک می شویم 
ارزش تولیداتم��ان نی��ز افزایش می یابد که 
در نتیجه منجر به س��ودآوری بیش��تر برای 

شرکت نیز خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی 
ایمنی در شرکت آب وفاضالب استان 

کرمانشاه
دوره س��ه مرحل��ه ای آموزش��ی تخصصی 
ایمنی با س��رفصل حفاری و گودبرداری و 
پیش��گیری از حوادث ناشی از کار در پروژه 
های اجرایی با برنامه ریزی گروه بهداشت 
ایمنی و محیط زیست شرکت آب وفاضاب 
استان کرمانشاه برای مدیران، ناظرین، بهره 
 HSE برداران، کارشناس��ان و مس��ئوالن
این شرکت برگزار ش��د. مدیردفترمدیریت 
بح��ران، پدافند غیرعام��ل و HSE  آبفا با 
اعام مطل��ب فوق گفت: گروه بهداش��ت 
ایمن��ی و محیط زیس��ت این ش��رکت به 
منظورارتقاء سطح دانش همکاران  اجرایی 
ش��رکت، با ایمنی در حفاری و گودبرداری، 
جلوگی��ری از مخاطرات کار ب��ا تجهیزات 
و دس��تگاه های پیش��رفته انجام پروژه ها 
در محی��ط های ش��هری و پ��ر جمعیت و 
روش ه��ای تدوین طرح ایمنی، س��امت 
و بهداش��ت محیط برای هر پروژه،اقدام به 
برنامه ریزی و اجرای یک دوره آموزش��ی 
تخصصی HSE با موضوع ایمنی حفاری 
و گ��ود برداری پ��روژه ها وآنالی��ز حوادث 
ناشی از کار  با بهره گیری از اساتید مجرب 
اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی با همکاری 

مجتمع آموزشی غرب نمود.

برگزاری آیین رونمایی از پوستر 
نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
رشت و اولین جشنواره منطقه ای 
تئاتر خیابانی گیلدخت در رشت 

آیین رونمایی از پوس��تر نخستین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه رشت و اولین جشنواره منطقه 
ای تئات��ر خیابانی گیلدخت با حضورمهدی 
آذرپن��دار رئی��س انجمن س��ینمای جوان 
کش��ور،امام پناهی فرماندار، نادر حس��ینی، 
هادی رمضانی، س��ید حس��ین رضویان از 
اعضای شورای اس��امی شهر رشت، سید 
امیر حسین علوی شهردار رشت و شماری 
از مدیران ش��هری و هنرمندان برگزار شد. 
به گزارش واحد خب��ر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل ش��هرداری رشت_ سیدامیر 
حس��ین علوی شهردار رش��ت یکشنبه 29 
آبان 1401 در مراس��م رونمایی از پوس��تر 
نخس��تین جش��نواره ملی فیلم کوتاه رشت 
و اولین جش��نواره منطق��ه ای تئاتر خیابانی 
گیلدخت ضمن گرامیداش��ت هفته بس��یج 
بیان داش��ت: اصحاب هنر و هنرمندانی که 
امروز در این رویداد بزرگ حضور دارند می 
دانن��د که ایران اس��امی و نظام جمهوری 
اسامی امروز بیشتر از هرزمان دیگری به 
ش��کل گیری گفت و گوی هنرمندانه  نیاز 
دارد.   ش��هردار رش��ت با تاکید بر ظرفیت 
ه��ای هنری نهفته در گیان خاطرنش��ان 
کرد: گیان مامن هنر از س��الیان دور بوده 
است پس امروز بایستی متمدانه تر و قوی 
تر از همیش��ه نس��بت به هنر اهتمام ویژه 
ای داشته باش��یم.  ی با گرامیداشت یاد و 
خاطره ش��هدای گیان  اف��زود: هرکدام از 
ما یک پازل خدمات رس��انی هستیم اما به 
فرهنگ گیان و پیشینیه غنی فرهنگی که 
اساتید ما در حوزه فرهنگی گام های زیادی 

برداشته اند باید ارج نهاد. 

اخبار

ب��ه گزارش روابط عموم��ی اتاق بازرگانی 
اصفهان در ابتدای این نشس��ت مسئولین 
شهرس��تان ابراز امیدواری کردند با توجه 
به وظایف کمیسیون اصل 90 ،نمایندگان 
در طرح مشکات و مس��ایلی که در این 
جلس��ه مطرح می شود در صحن مجلس 
ش��ورای اس��امی و وضع قوانین، گرهی 
از مش��کات شهرستان نایین که مبتا به 

سایر شهرستان ها نیز هست، باز کنند.
در این نشست که با حضور نماینده مردم 
نایین در مجلس ش��ورای اسامی برگزار 

شد، علیرضا اقبال رئیس شورای راهبردی 
دفتر نمایندگ��ی ات��اق بازرگانی اصفهان 
در شهرس��تان های نایین وخور و بیابانک 
ضمن تشریح خدمات دفتر نمایندگی اتاق 
بازرگانی برض��رورت همراهی ونگاه ویژه 
مس��ئوالن دولتی ونماین��دگان مجلس با 
بخش خصوصی درراستای رفع مشکات 
و چالش های فعالین اقتصادی نایین تاکید 

کرد.
در ادام��ه جلس��ه نماین��دگان حوزه های 
صنعت، گردش��گری، معدن، کارآفرینان، 

دام��داران و فعالی��ن فرهنگی مس��ائل و 
مش��کات در حوزه ه��ای مربوطه را بیان 

کردند. 
درپایان جلسه مصطفی میر سلیم نماینده 
مردم تهران، ری و شمیرانات طی سخنانی 
نایین را شهرستانی برخوردار از سرمایه های 
معن��وی، فرهنگی و معدنی دانس��ت و به 

بیان مسایل روز کشور پرداخت.
در ادامه س��یدناصر حس��ینی پور نماینده 
م��ردم گچس��اران در مجل��س ش��ورای 
اسامی نیز با اشاره به اینکه نماینده مردم 

نایین در مجلس با تمام توان در صدد رفع 
مش��کات حوزه انتخابیه هستند گفت: ما 
نیز به عنوان اعضای کمیسیون اصل 90 
کلیه موارد و مشکاتی که در جلسه مطرح 
ش��د را پیگیری ک��رده و قطعا با دعوت از 
وزرای مربوطه به کمیس��یون  اصل 90 در 
صدد رفع دغدغه های مردم و مس��ئولین 

شهرستان نایین اقدام خواهیم نمود.
شایان ذکر است پیش از این جلسه ،اعضای 
کمیسیون اصل نود قانون اساسی با حضور 
در ایستگاه بازرسی شهید شرافت از نزدیک 

به بررسی مشکات این ایستگاه پرداختند. 
همچنین نمایندگان مجلس ضمن بازدید 
از مس��جد جامع  و ب��ازار تاریخی نایین از 
ظرفیت های گردش��گری نایین نیز بازدید 
ک��رده وهمچنین دریک��ی از کارخانجات 

تولیدی شهرستان حضور یافتند

طرح مشکالت فعاالن اقتصادی نایین با هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90

1۵ جایگاه عرضه سوخت در منطقه خراسان رضوی در حال ساخت است
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیر ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت : 
15 جایگاه در حال حاضر در سطح منطقه در حال احداث 
است و عاوه بر این 146 جایگاه عرضه سوخت مایع و 
139 جایگاه عرضه سی ان جی فعال نیز شبانه روز در حال 

خدمات رسانی هستند.
علی اصغ��ر اصغری ب��ا تاکید بر اینک��ه متقاضیان برای 
احداث جایگاه باید به سامانه درگاه ملی درخواست مجوز 
جایگاه س��وخت مراجعه کنند، افزود: از این 15 جایگاه، 
پنج جای��گاه عرضه س��ی ان جی و ده جایگاه نیز عرضه 

سوخت مایع است. 
وی سهم سی ان جی در سبد سوخت بخش حمل و نقل 
در منطق��ه را 30 درص��د عنون کرد و با بیان اینکه تمام 
تاش این اس��ت این سهم اضافه ش��ود، تصریح کرد: 
در این هفت م��اه، 360 میلیون متر مکعب مصرف این 
س��وخت پاک بوده )افزایش حدود هش��ت درصدی( که 
این رشد مناسبی است و موجب شده که در بحث زیست 

محیطی و استفاده از سوخت پاک پیشتاز باشیم.
مدیر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
خراس��ان رضوی از کارکرد باالی کمپرس��ورها خبر داد 
و گفت: می طلبد که س��رمایه گذاری ب��رای افزایش زیر 
ساخت عرضه سی ان جی انجام شود که در این امر مهم 
در ح��ال حاضر در س��طح منطقه پنج جایگاه در دس��ت 
احداث اس��ت که دو جایگاه آن تا پایان امس��ال در شهر 

مش��هد به بهره برداری می رسد. اصغری با بیان این خبر 
که امسال در شهر مشهد سه جایگاه عرضه سی ان جی و 
در سطح منطقه نیز در مجموع شش جایگاه سی ان جی 
به بهره برداری رس��یده، افزود: احداث جایگاه در اولویت 
اول کاری ای��ن منطقه با توجه به کان ش��هر مش��هد 
بعد از تهران اس��ت و تاش بر ای��ن بوده در جهت رفاه 
حال ش��هروندان، مسافران و زائران ظرفیت جایگاه ها به 
تناسب موقعیت و جمعیت افزایش پیدا کند و خوشبختانه 
در ظرف چند س��ال گذشته شمار جایگاه ها روبه افزایش 

بوده اس��ت. وی درباره اجرای طرح دوگانه س��وز کردن 
خودروها گفت: از ابتدای اجرای این طرح حدوداً 15 هزار 
خودرو دوگانه س��وز شده؛ ضمن اینکه نسبت به سهمی 

که اعام شده بود نسبتاً پیشرو هستیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دو هزار خودرو در نوبت 
دوگانه س��وز شدن هستند، اظهار کرد:  تعدادکارگاه های 
فعال در منطقه برای تبدیل خودروها 20 کارگاه است که 
حداقل 60 درصد آنها در ش��هر مش��هد و بقیه در سطح 

منطقه فعالیت دارند.

مدیر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
خراسان رضوی به موقعیت جغرافیائی خاص این منطقه 
ب��ا توجه به وجود بارگاه ملکوت��ی حضرت ثامن الحجج 
)ع( اش��اره کرد و گفت: امس��ال همسو با مأموریت های 
ش��رکت ملی پخش و تاش همه همکاران منطقه چند 
برهه حس��اس از جمله سوخت رسانی به موقع و مطلوب 
به مس��افران وزائران در ایام تعطیات نوروز و تابس��تان 
وبویژه دهه پایانی ماه صفر که مصادف با وفات حضرت 
محم��د صل اهلل علیه و آله ، ش��هادت حضرت امام رضا 
علیه الس��ام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السام 

بود را به خوبی پشت سر گذاشتیم.
اصغری مصرف انواع فرآورده های نفتی را در هفت ماهه 
اول س��ال جاری در منطقه خراس��ان رض��وی حدود دو 
میلیارد و 500 میلیون لیتر با دو درصد کاهش نسبت به 
س��ال قبل اعام کرد و افزود: تاش مجموعه کارکنان 
منطقه برنامه ریزی در جهت کاهش مصرف س��وخت و 

بهینه مصرف کردن است.
وی در رابطه با تأمین س��وخت نیروگاه ها بیان داش��ت : 
در ش��رکت ملی پخش به تناس��ب فصل ها مأموریت ها 
تعریف می ش��ود ک��ه پ��س از تأمین و توزیع س��وخت 
نوروزی، تابس��تانه، تأمین س��وخت نیروگاه ها در دستور 
کار ق��رار می گیرد که با توجه به پن��ج نیروگاه بزرگ در 
سطح منطقه تاش این است سوخت نیروگاه ها به موقع 

تأمین شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد:

  افتتاح مرکز بین کارگاهی کشت و صنعت خزل
مهارت آموزی عامل رونق اشتغال

معاون توس��عه مدیریت و منابع  سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کش��ور ، گفت: آموزش رسالت اصلی سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای اس��تان همدان، امیر میمنت آبادی ،معاون توس��عه 
و مدیریت س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور در 
نشست با فرماندار و نماینده شهرستان نهاوند در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: آموزش های منتج به اشتغال 
پای��دار برای س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای  بس��یار 

مهم است.
مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع  س��ازمان آموزش 
فنی وحرفه ای با بیان اینکه س��رمایه گ��ذاری در حوزه 
مهارت افزایی مهم است بیان کرد:  رضایتمندی نیروی 
انسانی و توجه ویژه به آن موجب تحقق اهداف سازمان 

خواهد شد.
 وهب مختاران ،مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
هم��دان نیز در این جلس��ه مهارت آم��وزی را  یکی از 
عواملی موثر در رونق اش��تغال و توس��عه پایدار عنوان 

کرد و افزود:تامین نیروی انس��انی ماهر و متخصص با 
فراگی��ری آموزش های مهارتی در محیط واقعی کار در 
غال��ب مراکز بین کارگاهی و ج��وار کارگاهی امکانپذیر 

است.
 وی با اش��اره به اینکه تربیت و توانمند س��ازی نیروی 
انس��انی ماهر از رسالت های مهم سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور است، گفت: در راستای تامین نیروی 
انس��انی ماهر برای شرکتها،بنگاهها و واحدهای صنفی 

مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی افتتاح می شود
در ادامه ضرغام احمد وند ، فرماندار شهرس��تان  نهاوند 
آموزش های فنی و حرفه ای را یکی از عوامل موثر در 
ایجاد اشتغال دانست و افزود:در خصوص کاهش آسیب 
های اجتماعی فنی و حرفه ای اقدامات بسیاری در این 

حوزه داشته است.
علیرضا شهبازی نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند 
در مجلس ش��ورای اسامی با اش��اره به ارزش واالی 
آموزش های مهارت��ی گفت: فرهنگ مهارت آموزی را 
بای��د در جامعه و علی الخصوص در بین جوانان نهادینه 

سازیم . شایان ذکر است : جلسه شورای اداری با حضور 
دکت��ر میمنت آب��ادی ،معاون توس��عه مدیریت و منابع 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،نماینده مردم 
ش��ریف شهرس��تان نهاوند در مجلس شورای اسامی 
،مدی��ر کل آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان همدان و 
مجموعه پرسنل مرکز برادران و خواهران آموزش فنی 

و حرفه ای شهرستان نهاوند تشکیل شد.
در این نشست  هر یک از اعضا حاضر در جلسه مسائل 

و پیشنهادات خود را ارائه کردند
در راستای توسعه آموزش های مهارتی و با هدف کسب 
تجربه در محیط واقعی کار مرکزآموزش  بین کارگاهی 
کشت و صنعت خزل با حضور امیر میمنت آبادی ،معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور در شهرستان نهاوند راه اندازی شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل آم��وزش فنی و 
حرفه ای اس��تان همدان،میمنت آبادی ،معاون توس��عه 
مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
با اش��اره به اهمیت مه��ارت آم��وزی در محیط واقعی 

کارگفت:تربیت نیروی انسانی ماهر منطبق بر نیاز بازار 
کار ،موتور محرکه اقتصاد و صنعت هر جامعه است.

وی بیان کرد: در س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای ، 
آموزش های منتج به اشتغال بسیار مهم است.

وه��ب مختاران،مدی��ر کل آم��وزش فن��ی و حرفه ای 
استان با اش��اره به اینکه مهارت آموزی یکی از عولمل 
ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است گفت: آموزش های 
مهارت��ی در محیط واقعی کار به دلیل ارتباط مس��تقیم 
ب��ا بازار کس��ب و کار از بهترین آم��وزش های مهارتی 

است .

سرپرس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی 
استان اردبیل گفت: با توجه به چهار بانده 
کردن جاده از طرف گرمی به اردبیل و عدم 
توجه به هدایت صحیح آب های س��طحی 
به مس��یل های اصلی، متاسفانه در زمان 
بارندگی شاهد ورود آب های باالدستی به 
ش��هرک صنعتی گرمی و بروز مشکات 

عدیده برای واحدهای تولیدی و س��اکنین 
همجوار این ش��هرک صنعتی هستیم. به 
گزارش روابط عمومي شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان اردبیل، روح ال��ه برادران 
حیدری ضم��ن اعام ای��ن مطلب اظهار 
داشت: در زمان سفر اخیر استاندار محترم 
به شهرس��تان گرم��ی، موض��وع هدایت 
آب های سطحی در س��تاد تسهیل استان 
مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و مقرر 
ش��د تا اداره کل راه و شهرسازی نسبت به 
اصاح و بازگشایی مسیر آب های سطحی 
به مسیل های طبیعی اقدام کند. وی افزود: 

متاسفانه تاکنون در جهت هدایت آب های 
س��طحی به مس��یل های موجود، اقدامی 
از س��وی اداره کل راه و شهرسازی انجام 
نشده است که به دنبال آن در زمان بارش 
ش��اهد حرکت آب های روان باالدستی به 
س��وی ش��هرک صنعتی گرم��ی و زهدار 
ش��دن اراض��ی و در نتیجه باع��ث ضرر و 
زیان واحدهای تولیدی هس��تیم. برادران 
حیدری اش��اره ای هم به پروژه زهکش��ی 
شهرک صنعتی گرمی کرد و افزود: با توجه 
به باال بودن سطح آب در شهرک صنعتی 
گرمی، پروژه زهکشی این شهرک از محل 

اعتب��ارات داخل��ی این ش��رکت به منظور 
پائین آوردن س��طح آب انجام ش��ده است 
ول��ی به علت حجم ب��االی ورودی آب از 
محل پروژه چهار بانده کردن جاده، شاهد 
باال آمدن س��طح آب در ش��هرک صنعتی 
گرمی هس��تیم.  وی اظهار امیدواری کرد 
ب��ا هم��کاری اداره راه و شهرس��ازی این 
شهرس��تان و اص��اح مس��یر آب روان 
باالدستی به مسیل های طبیعی، مشکات 
واحدهای تولیدی ش��هرک صنعتی گرمی 
مرتفع ش��ود. برادران حیدری خاطرنش��ان 
کرد: در ش��هرک صنعتی گرمی 35 قراداد 

حق بهره برداری با س��رمایه گذاری منعقد 
شده است که از این بین 19 واحد تولیدی 
موف��ق به اخذ پروانه بهره برداری از مراکز 
ذیصاح شده اند. شایان ذکر است شهرک 
صنعت��ی گرمی با مس��احت 31 هکتار در 
ش��مال اس��تان اردبی��ل و در شهرس��تان 
مرزی گرمی قرار گرفته است. این شهرک 
صنعت��ی دارای امکاناتی از قبیل آب، برق، 
گاز، مخابرات، راه دسترسی، ایستگاه آتش 
نش��انی و ... بوده که چند واحد مهم تولید 
کننده شیرآالت ساختمانی در این شهرک 

صنعتی واقع شده اند.

پروژه زهکشی در داخل شهرک صنعتی گرمی انجام شده است
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

بزرگترین نیروگاه بیوگاز کشور در مشهد ساخته می شود
با مشارکت بخش خصوصی:

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-معاون 
محیط زیس��ت و خدمات شهری شهرداری 
مشهد گفت:ش��هرداری با مشارکت بخش 
خصوصی در حال ساخت بزرگترین نیروگاه 

بیوگاز کشور در مشهد است.
علی نجفی در نشس��ت خب��ری با اصحاب 
رس��انه افزود: این نی��روگاه  2 تا 3 مگابایت 
قابلیت افزایش دارد. همچنین ساخت دستگاه 
زباله سوز را در دستور کار داریم که 4 شرکت 

توانمند در این حوزه ورود پیدا کردند.
وی درخصوص اح��داث پارک 41 هکتاری 
جهان ش��هر عن��وان کرد: یک��ی از اقدامات 
ش��اخص در ای��ن دوره مدیریت ش��هری، 

احداث پارک جهان ش��هر با فضای سبز 41 
هکتاری اس��ت که اعتبار ای��ن بخش 130 
میلیارد ریال اس��ت. نجفی با اش��اره به رشد 
800 درصدی بازیافت آس��فالت خاطرنشان 
کرد: اولین خط بازیافت آس��فالت در مشهد 
ب��ه اجرا گذاش��ته ش��د که خوش��بختانه در 
س��نوات گذشته پیشرفت هایی در این زمینه 
حاصل شده است. آخرین طرحی که در این 
زمینه به اجرا رسیده امکان ظرفیت بازیافت 
آس��فالت بوده که از 971 تن  به 8000 تن 
در سال افزایش یافته که رشدی تقریبا 800 
درصدی به حساب می آید.  وی افزود:تولید 
مکمل های خاکی طی سال گذشته 7 درصد 

افزایش داشته که به نوعی شهرداری مشهد 
را در تامی��ن مکمل های خاکی بی نیاز کرده 

است.
مع��اون محیط زیس��ت و خدمات ش��هری 
شهرداری مشهد گفت: بازارهای موقت شهر 
نیز توسعه یافته است و هفت بازار تخصصی 
و موضوعی ایجاد شده که رشد 27 درصدی 
داش��ته اس��ت و از رتبه 16 کشوری به رتبه 
یک رس��یده ایم. وی تصریح داشت: نظارت 
بر رعایت استانداردهای ایمنی اماکن یکی از 
مواردی است که همواره دغدغه شهروندان 
ب��وده که در این راس��تا کاهش صف انتظار 
ارباب رجوع در خصوص فرآیندهای نظارت 

بر ساخت وسازها از 50 روز به 10 روز کاهش 
یافته است. شناسایی ساختمان های ناایمن 
از 550 س��اختمان ب��ه 1033 س��اختمان با 
حمایت های قضایی و مدیریت کان استانی 

و شهرستانی رسیده است.
نجفی خاطرنش��ان کرد: ایجاد مرکز حمایت 
و رصد  پرندگان ش��هری برای نخستین بار 
در بوس��تان وکیل آباد، اصاح الگو کش��ت 
متناس��ب با اقلیم و با ه��دف مصرف بهینه 
آب و رویکرد تکری��م ارباب رجوع از طریق 
کاهش زم��ان پذی��رش از 49 دقیقه به 40 
دقیق��ه از دیگر اقدام��ات نوآورانه در خدمت 

است.

مع��اون محیط زیس��ت و خدمات ش��هری 
ش��هرداری مش��هد در مورد عقیم س��ازی 
س��گ های ولگرد نی��ز تصریح ک��رد: بر بنا 
آخرین اباغیه س��ازمان شهرداری ها، بحث 
عقیم  س��ازی در وظیفه ش��هرداری تعریف 
نشده است. انجمن  و گروه های مردمی اگر 
مایل هس��تند می توانند عقیم سازی را انجام 
دهند اما هزینه تجهیزات و پزشک بر عهده 
خود آن ها است و شهرداری بستری در اختیار 
آن ها ق��رار می دهد. این ط��رح با همکاری 
ش��هرداری و انجمن حمایت از حیوانات در 
نیش��ابور به اجرا گذاشته ش��د که در همین 

راستا ما آمادگی خود را اعام می کنیم.
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عالئم تیروئیِد کم کار در کودکان و 
نوجوانان

کم کاری تیروئید )تیروئید کم کار( عارضه ای 
اس��ت که در آن غده تیروئید به اندازه کافی 
برخی از هورمون های حیاتی را تولید نمی کند.
به طور کلی، کودکان و نوجوانانی که به کم 
کاری تیروئید مبتا می شوند عائم و نشانه 
های مشابه با بزرگساالن را دارند با این حال 
ممکن اس��ت عائم زی��ر را نیز تجربه کنند: 
رشد ضعیف و در نتیجه کوتاهی قد، تاخیر در 
رشد دندان های دائمی، تاخیر در بلوغ و رشد 
ذهنی ضعیف.کم کاری تیروئید ممکن است 
در مراح��ل اولیه عائم قاب��ل توجهی ایجاد 
نکند اما با گذشت زمان، کم کاری تیروئید که 
درمان نش��ده می تواند باعث بروز شماری از 
مشکات سامتی مانند چاقی، درد مفاصل، 
ناب��اروری و بیم��اری قلبی ش��ود.در صورت 
مشاهده هر یک از عائم کم کاری تیروئید از 
جمله ضعف و خستگی، خواب آلودگی، پوست 
خشک، عدم تحمل سرما، افزایش وزن و ... 
بهتر است با پزشک عمومی مشورت شود تا 
با انجام آزمایش خون و اندازه گیری س��طح 
هورمون ها، عملکرد غده تیروئید مورد بررسی 

قرار گیرد.

قوه قضائیه: محمد حسن زاده در 
درگیری شخصی به قتل رسید

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی گفت: 
محمد حسن زاده در درگیری شخصی به قتل 
رسیده است.حس��ن مجیدی دادستان مرکز 
استان آذربایجان غربی در رابطه با اخبار منتشر 
شده در رابطه با فوت »محمد حسن زاده« در 
شهرستان بوکان، گفت: طی روزهای گذشته 
ی��ک درگیری بین دو گروه از افراد که برخی 
از آنها نیز دارای سابقه محکومیت و شرارت 
بوده اند، در فلکه شهرداری شهرستان بوکان 
صورت گرفت که این درگیری منجر به فوت 
محمد حسن زاده فرزند احمد شد.وی افزود: 
بافاصله فرد مضروب توسط افراد حاضر به 
بیمارستان منتقل شده که نهایتا فوت می کند 
و به سردخانه بیمارستان انتقال یافت.دادستان 
مرک��ز اس��تان آذربایجان غربی بی��ان کرد: 
افرادی مش��کوک )حدود 20 نفر ( با مراجعه 
به منزل اولیای دم سعی کردند فوت این فرد 
را به اغتشاش��ات و نیروهای امنیتی نس��بت 
دهند و جنازه او را نیز از بیمارس��تان ربودند.
مجی��دی گفت: پس از اط��اع از موضوع با 
اع��زام نیروهای امنیتی به مح��ل و با لحاظ 
تدابیر و مذاکره با خانواده متوفی بررسی های 
الزم در مورد این قتل ش��روع ش��ده و جنازه 
نیز به پزش��کی قانونی منتقل میشود که بعد 
از معاینه جسد توسط پزشکی قانونی ، علت 
تامه فوت ایراد ضرب با چاقو تشخیص داده 
شد.وی افزود: بعد از صدور گواهی جواز دفن، 
جسد به خانواده متوفی تحویل داده شده و در 
قبرستان شهرستان بوکان دفن شد.دادستان 
مرک��ز اس��تان آذربایجان غربی بی��ان کرد: 
تحقیق��ات برای شناس��ایی قاتلی��ن این فرد 
ادامه دارد و در این رابطه 2 نفر دستگیر شده 
اند و ای��ن فرضیه نیز وج��ود دارد که برخی 
فضاسازی ها پیرامون قتل این فرد از سمت 
افراد موثر در این حادثه باشد تا ردپای خود را 

از ماجرا پاک کنند.

کمبود این ویتامین را جدی بگیرید!
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد سطوح پایین 
ویتامین D خطر زوال ش��ناختی و اختاالت 
شناختی را میان س��المندان افزایش می دهد.
افراد مسن این تحقیق با سطوح پایین ویتامین 
D، بین 2 تا س��ه برابر بیشتر در معرض خطر 
ابتا به اختاالت شناختی در آینده قرار داشتند.
ب��ه  طور کلی ویتامی��ن D در بدن با تاثیر نور 
خورشید روی پوست تولید می شود. این ویتامین 
برای حفظ سامت استخوان ها و ماهیچه ها و 
همچنین عملکرد مغز مهم و ممکن اس��ت از 
آسیب و از بین رفتن نورون نیز محافظت کند.

نتایج مطالعات دیگر همچنین س��طوح پایین 
ویتامین D را با افزایش خطر بیماری های قلبی 
عروقی و مش��کات عصبی مانند زوال عقل 
مرتبط دانس��ته اند.نتایج کنونی حاصل مطالعه 
روی بیش از 1000 نفر در چین با س��ن باالی 
60 سال است. سطح ویتامین D و توانایی های 
ش��ناختی آنان طی 2 س��ال مورد ارزیابی قرار 
گرفت.پژوهشگران اظهار کردند: مطالعه طولی 
 D ما نشان می دهد که سطوح پایین ویتامین
با کاهش شناختی و اختال شناختی در آینده 
مرتبط اس��ت.علی رغم فقدان نتایج قطعی از 
مطالعات مداخله ای، نتایج این مطالعه و س��ایر 
مطالع��ات اپیدمیولوژیک اهمی��ت تحقیقات 
 D فشرده تر در مورد اثرات مکمل های ویتامین

بر زوال شناختی را تقویت می کند.

هنوز افراد زیادی نوبت یادآور 
واکسن کرونا را تزریق نکرده اند

مع��اون بهداش��ت وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی گفت: هنوز تعداد زیادی از 
افراد واجد شرایط، نوبت یادآور واکسن کرونا 
را تزریق نکرده اند و رعایت ش��یوه نامه های 
بهداشتی نیز به پایین ترین حد رسیده است.
حس��ین فرش��یدی افزود: کووید19 بیماری 
ناش��ناخته ای برای جه��ان ب��ود و تجارب 
کشورها نیز در مقابله با این بیماری، متفاوت 
بود. تجارب ایران در این حوزه هم ارزشمند 
ب��وده و موفقیت ه��ای کش��ور در مدیریت 
کرونا، م��ورد توجه و تمجید س��ازمان های 
بین المللی قرار گرفته اس��ت.وی با اشاره به 
اقدام��ات ایران در مقابله با کرونا، از ش��بکه 
بهداشت ایران به عنوان یکی از موفق ترین 
زیرس��اخت های منطقه یاد کرد و گفت: آمار 
کرونا در هفته ها و روزهای اخیر در کشور رو 
به کاهش بوده که نشان می دهد، کووید19 
هنوز تمام نش��ده است.فرشیدی خاطرنشان 
کرد: مدافعان س��امت در مقابل��ه با کرونا، 
خوش درخش��یدند و فش��ار زیادی به نظام 
س��امت کشور وارد ش��د اما نباید فراموش 
کنیم که ممکن است در آینده با بحران های 
دیگری در حوزه س��امت ک��ه ابعاد جهانی 
داشته باشند، روبرو شویم.فرشیدی بر تامین 
و ارتقای وضعیت ش��غلی و معیشتی نیروی 
انس��انی و تقویت زیرس��اخت های فیزیکی 
تاکید کرد و گفت: بخش بهداشت در مقابله 
با کرونا، پیشگام و پیش قدم بود و نیاز است 
ک��ه در دوران فروکش ک��ردن کرونا، برای 
تقویت زیرس��اخت های بهداشتی در سطح 

کشور، برنامه ریزی مدونی داشته باشیم.

کشف ۵0 میلیارد ریال انواع کاالی 
قاچاق در جنوب تهران

سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی روز دوشنبه 
افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران 
ب��زرگ ب��ا انج��ام اقدامات فنی و پلیس��ی، 
موفق به کش��ف محل انب��ار کاالی قاچاق 
در محدوده شهرری شدند.وی ادامه داد: در 
پی اقدامات اطاعاتی مش��خص شد ملکی 
واقع در روستای کاشانک محل انبار کاالی 
قاچاق توسط خودروهای شوتی است.بهرامی 
اظهارداش��ت: ماموران پایگاه جنوب پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ از محل بازدید 
کردند که تعداد 11 دستگاه خودوری شوتی 
در ح��ال تخلیه ب��ار بودن��د و مقادیر زیادی 
انواع کاالهای قاچ��اق در محل موجود بود.
رئیس پلی��س امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
افزود: کاالها ش��امل 54 دس��تگاه س��وییچ 
ش��بکه، س��ه هزار و 474 قلم کرم و شامپو، 
103 دست سرویس چینی، 153رول پارچه، 
14 عدد پیس��تون خودرو، یک هزار و 575 
ثوب پوش��اک، 360 ع��دد قمقمه آب، یک 
ه��زار عدد چتر، 2 ه��زار عددگل مصنوعی، 
140 کیلوگ��رم ماده ش��یمیایی، یک هزار و 
225 عدد ماش��ین اصاح بود که پرونده ای 
در ای��ن زمینه تش��کیل و به همراه متهم به 

مرجع قضایی معرفی شد.

افزایش مراجعه کودکان مبتال به 
آنفلوآنزا به بیمارستان

رئی��س بیمارس��تان مرک��ز طبی ک��ودکان 
گفت: ممکن است در زمینه برخی داروها با 
کمبودهایی مواجه باشیم اما مشکل دارویی 
حاد نبوده اس��ت، در برخی مواقع س��رم  نیز 
کمبود وجود دارد که امیدوارم این مش��کل 
به زودی رفع شود.رضا ش��روین بدو درباره 
وضعیت تخت های بیمارس��تانی با توجه به 
ش��یوع بیماری آنفلوآنزا توضی��ح داد: مرکز 
طبی ک��ودکان بیمارس��تان فوق تخصصی 
در کش��ور بوده و ما از همه کش��ور مراجعه 
داریم. بنابراین در اکثر موارد بیش از ظرفیت 
بیمارستان پذیرای بیماران هستیم و اکنون 
با ورود موج آنفلوآنزا تعداد مراجعین بیش��تر 
ش��ده اس��ت.وی گفت: مراجعی��ن اورژانس 
بیمارس��تان به 800 بیمار در روز می رسد و 
در ان��واع کلینیک های ف��وق تخصصی این 
تع��داد به ه��زار بیمار نیز می رس��د که همه 
بیماری ها را شامل می شود.وی با بیان اینکه 
رعایت نکات بهداشتی اعم از شست وشوی 
دس��ت، اطمینان از تهویه مناس��ب، استفاده 
از ماس��ک و مراجع��ه به موقع به پزش��ک 
در صورت مش��اهده عائ��م بیماری کمک 
زیادی به کاهش شیوع بیماری و عدم ابتا 
به بیماری خواه��د کرد گفت: رعایت نکات 
بهداش��تی مربوط به همه اعض��ای خانواده 
اس��ت، همچنین توصیه می ش��ود کودکان 
واکسیناس��یون خود را انجام دهند.ش��روین 
بدو با بیان اینکه داروهای مورد نیاز بیماران 
تامین ش��ده است تصریح کرد: ممکن است 
در زمینه برخی داروها با کمبودهایی مواجه 
باش��یم اما مش��کل دارویی حاد نبوده است، 
در برخی مواقع س��رم  نیز کمبود وجود دارد 
که امیدوارم این مشکل به زودی رفع شود. 
در برخ��ی از انواع داروهای خاص نیز کمبود 
وجود دارد که امیدوارم س��ازمان غذا و دارو 

این معضل را رفع کند.

اخبار

پلی��س راهور  ریی��س  گ�روهاجتماع�ی:
تهران بزرگ با بی��ان اینکه اجرای طرح 
شناورسازی س��اعت کاری ادارات میزان 
ترافی��ک را ح��دود 10 درص��د کاه��ش 
داده اس��ت، گفت: تمدید این طرح بسیار 

ضروری است.به گزارش »عصر ایرانیان« 
س��ردار محمد حسین حمیدی گفت: پس 
از عادی ش��دن شرایط کش��ور و به ویژه 
با بازگش��ایی مدارس و دانشگاه ها میزان 
ترافیک صبحگاهی از سال 98 حدود 6 تا 
8 درصد افزایش داشت که برای مدیریت 
ای��ن حجم ترافیک ب��رای اولین بار طرح 
ش��ناور س��ازی س��اعت کاری کارمندان 
درتهران اجرا شد که امیدواریم با تصمیم 

دولت تا پایان سال ادامه داشته باشد.وی 
اف��زود: اکنون وضعی��ت ترافیک پایتخت 
در ش��رایط نامناس��بی ق��رار دارد چرا که 
در گذشته س��اعات ابتدایی و انتهایی روز 
ش��اهد حجم ترافیک س��نگین بودیم اما 
اکنون این حجم ترافیک در ساعت 10 به 
بعد نیز س��نگین است.رییس پلیس راهور 
پایتخ��ت ادام��ه داد: ادامه اج��رای طرح 
شناور سازی ساعت کاری کارمندان بسیار 

ضروری اس��ت و پیش��نهاد پلیس راهور 
تمدید این طرح اس��ت.وی خاطرنش��ان 
کرد: این حجم س��نگین ترافیک قطعا در 
زمان بارندگی تبدیل به بحران خواهد شد 
به همین منظور مدیریت ترافیک در این 
شرایط بسیار مهم و ضروری است.رییس  
پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه قوانین 
طرح ترافیک نیز 54 س��ال است که هیچ 
بازنگری نشده اس��ت، گفت: در آن زمان 

می��زان و حجم تردد و معاب��ر پایتخت با 
امروز قابل مقایس��ه نیست و قوانین طرح 
ترافیک شهر تهران نیاز به بازنگری دارد.
به گفت��ه وی، در حال حاض��ر روزانه 20 
میلیون س��فر در ته��ران روی می دهد و 
همچنین در ش��رایط عادی روزانه 2 هزار 
تص��ادف داریم و ض��رورت دارد در زمینه 
قوانین ترافیکی پایتخت بازنگری صورت 

بگیرد.

ادامه طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات در پایتخت ضرورت دارد
رییس پلیس راهور تهران بزرگ :

آیا »وام فرزندآوری« به »مادِر بچه« تعلق می گیرد؟
درحالی بر اس��اس قانون »جوانی جمعیت«، 
به منظور حمایت از فرزندآوری و نیز تربیت 
فرزند صالح، وام فرزندآوری برای »متولدین 
س��ال 1400 به بعد« پرداخت می شود که در 
دستورالعمل اباغی ابهاماتی درباره پرداخت 
وام ب��ه مادران وجود دارد.به گزارش ایس��نا، 
طبق بن��د »ث« م��اده 102 قان��ون برنامه 
ششم توس��عه، دولت موظف است بر اساس 
سیاس��ت های کلی جمعی��ت و خانواده و نیز 

»سند جمعیت« مصوب شورای عالی انقاب 
فرهنگ��ی، اقدام��ات الزم برای پش��تیبانی 
و حمای��ت از فرزن��دآوری و »تربی��ت فرزند 
صال��ح« را از طریق س��ازوکارهای قانونی و 
اعطای تس��هیات و امکان��ات فراهم کند.
از همی��ن رو قان��ون »حمای��ت از خانواده و 
جوان��ی جمعیت«، بانک مرک��زی را مکلف 
به پرداخت »تس��هیات قرض  الحسنه تولد 
فرزند« کرده اس��ت.این وام برای »متولدین 

س��ال 1400 به بع��د«، از طریق کلیه بانکها 
و مؤسس��ات اعتباری پرداخت می ش��ود.در 
س��امانه تسهیات قرض الحسنه فرزند،  که 
به منظور اعام شرایط و ثبت نام دریافت وام 
فرزندآوری طراحی شده، ذیل شرط عمومی 
پرداخ��ت وام فرزندآوری درج ش��ده اس��ت 
»پرداخت تس��هیات براساس قانون به پدر 
اطفال��ی که تاریخ تولد آنان از 01/01/1400 
به بعد و در داخل ایران متولد ش��ده اند، تعلق 

می گیرد« و تنها »متقاضیان« واجد ش��رایط 
می توانند نس��بت به ثبت درخواست خود در 
سامانه مربوطه اقدام  کنند.از سوی دیگر اما 
در ف��رم ثبت نام دریافت ای��ن وام، گزینه ای 
مبنی بر »والدین از هم جدا ش��ده و حضانت 
فرزند با مادر اس��ت« نیز برای عامت زدن 
متقاض��ی وام وجود دارد که ب��ا انتخاب آن، 
گزینه های جدیدی برای ثبت مش��خصات 
مادر باز می ش��ود.به نظر می رس��د علیرغم 

اینکه طبق معمول و عرف حضانت فرزند و 
مخارج پرورش او با پدر اس��ت و طبیعتا وام 
فرزن��دآوری نیز به ص��ورت پیش فرض به 
پدران تعلق می گیرد، اما الزم است ماحظاتی 
در نظر گرفته شود از جمله زنان بدسرپرست 
و دارای همس��ر معتاد که در س��امانه مذکور 
درباره این موارد حرفی به میان نیامده است 
و مشخص نیست این زنان چگونه می توانند 

وام فرزندآوری را دریافت کنند؟.

 »استرداد« یا »بازپس گیری« فرزند حاصل اهدای جنین، ممنوع!
نهایی شدن الیحه »اهدای جنین در مراکز ناباروری«؛

گروهاجتماعی:مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری 
در ام��ور زنان و خانواده، با اش��اره به خاء های قان��ون »نحوه اهدای جنین به 
زوجین نابارور« و در همین راس��تا اتمام تدوین الیحه »اهدای جنین در مراکز 
ناباروری« از سوی اداره حقوقی این معاونت، گفت: طبق این الیحه زین پس 
هی��چ   کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود 
آمده، دعوای نفی و اثباِت نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن 
اهداء از یک س��و و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی  معنا 
است.به گزارش »عصر ایرانیان« رقیه سادات مومن، درباره اهداف تدوین الیحه 
»اهدای جنین در مراکز ناباروری«، با بیان اینکه پدیده باروری و زایش نسل در 
فرهنگ غنی اسامی و تمدن ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دعوت 
به ایجاد و تربیت نسلی مصلح و سرمایه بندگی الهی از اهداف مهم ارسال رسل 
و انزال کتب الهی برشمرده شده است، اظهار کرد: لذا در کنار تاکید بر اهمیت 
کمیت نس��ل مسلمان ، کیفیت این نسل نیز مورد نظر اسام بوده و آنچه که 
موجبات مباهات نبی اکرم را در میان سایر امم فراهم می کند، امتی است که 
عاوه بر فزونی جمعیت، تمدن س��از و تاثیرگذار باشد. وی در ادامه با اشاره به 
سیاس��ت های کان جمعیت اباغی مقام معظم رهبری در سال 93، توضیح 
داد: این سیاست های کان اباغی با تاکید بر تربیت نسل صالح و کارآمد به 
اختصاص تسهیات مناسب جهت هزینه های درمان ناباروری مردان و زنان و 
تقویت نهادها و مؤسس��ات حمایتی ذی ربط اشاره مستقیم دارد. از سوی دیگر 
به موجب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال 1400 ، دولت موظف 
است تمهیدات و تدابیر الزم برای فرزندآوری و سامت باروری را فراهم آورد، 
همچنین دولت  مکلف است بر حفظ حق نسب کودک در والدت های ناشی از 
روش های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین 
و... نظارت کند.وی معتقد است که محرمانه شمردن اطاعاِت مرتبط با اهدای 
جنین نیز کمک چندانی به جلوگیری از طرح این دعاوی نمی  کند چراکه همواره 
راه  هایی ب��رای درز اطاعات وجود دارد و از این گذش��ته، انجام آزمایش  های 
تشخیص ژنتیکی نس��ب )DNA( نیز می  تواند حقایق فراوانی را برما کند.
مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان 
و خانواده، با بیان اینکه رویه محاکم نیز نشان داده در ارجاع و انجام و پذیرش 
چنین آزمایش  هایی، گشاده  دس��تانه عمل می  کنند ادامه داد: پیدا است که این 
چرخه نمی  تواند ادامه یابد زیرا هم ماهیت و فلسفه قانون پیش  گفته را از میان 
می  برد و هم نقض غرض است. از سوی دیگر حقوق اهداگیرندگان و ای   بسا 
فرزند حاصل را زایل می  کند. از تمام اینها گذشته، تجویز اهدای جنین و تحمیل 
شرایط و روند پر زحمت و طوالنی آن )ازجمله مراجعه به دادگاه و صدور حکم 
و س��پس انتقال جنین به رحم( و س��پری کردن دوران بارداری و سپس تولد و 
پرورش کودک و در نهایت حکم به استرداد آن، تحصیل حاصل )دور زدن و سر 
جای نخست بازگشتن( تمامی تاشهای مردم، دستگاه قضایی، قانونی، و اداری 
اس��ت. چنین اس��ت که تا پیش از آنکه رویه قضایی این قانون را از معنا تهی 
کند و در صدور حکم به اس��ترداد فرزندان اس��توار شود، اصاح قانون ضرورت 
پیدا می  کند تا برای این معضل چاره  ای اندیشیده شود. البته راه دیگری به جز 

اصاح قانون هم هست و آن لغو و نسخ کلی آن است که ظاهراً قانون گذار و 
نهادهای تصمیم  گیرنده، چندان با آن موافق نیستند.وی با بیان اینکه جای یک 
بان��ک اطاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطاعات اهداء کنندگان و گیرندگان 
در ش��رایط کاما محرمانه خالی است، تاکید کرد: محرمانگی اسناد مربوط به 
اهدای جنین در قانون نیامده است ولی باز سعی شده که محرمانگی این اسناد 
از طریق آئین نامه اجرایی قانونی شود. به دلیل اهمیت محرمانگی این اسناد و 
برای جلوگیری از عواقب حقوقی احتمالی برای این خانواده ها که به آن اشاره 
ش��د، اسناد اهدای جنین در آیین نامه اجرایی در حد طبقه بندی به کلی سری 
قرار داده ش��ده است که معموال اسناد امنیت ملی در این طبقه بندی قرار می 
گیرد.مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده درباره پیشنهادی که الیحه »اهدای جنین در مراکز ناباروری« 
برای رفع خاء های یاد شده قانون »نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور« ارائه 
می دهد، خاطر نش��ان کرد: پیشنهادی که برای اصاح قانون مطرح شده، تنها 
راه عملی برای برطرف کردن مش��کل اس��ت و اگرچه مساله را از اساس و به 
شکل ماهوی )به اصطاح، َحلّی( رفع نکند، دست  کم جلوی آثار زیان  بار آن را 
می  گیرد. در واقع، »نظریه نسب ژنتیک«، از قّوت و استحکام زیادی در بین فقها 
و حقوق دانان معاصر برخوردار اس��ت و دست  کم در کوتاه مدت، احتمال زیادی 
برای تغییر آن نمی  رود. راهکار ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض 
کند، از راه  های دیگری جلوی دعاوی اس��ترداد فرزند یا نفی نسب را می  گیرد.

مومن تصریح کرد: این راهکار عبارت است از ممنوعیت )به  اصطاح حقوقی 
»غیرقابل اس��تماع بودِن«( طرح دعاوی اس��ترداد فرزند حاصل از اهداء یا نفی 
نسب و نفی ولد یا اثبات نسب او، به  بهانه تولد او از روِش اهدای جنین است. به 
بیان دیگر، طبق این پیشنهاد، زین پس هیچ  کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه 
فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباِت نسب یا استرداد او 
را خواه اقامه  کننده دعوی »اهداکنندگان« جنین یا »اهدا گیرندگان« و یا یکی 
از زوجین یا بستگان ایشان باشند؛ اقامه کند. این ممنوعیت، در واقع محدودیتی 
»ش��کلی« است که از جهت آیین دادرسی و اقامه دعوی )به اصطاح، »جنبه 
اثباتی«( برقرار ش��ده و ارتباط مس��تقیم با امور ماهوی و نس��ب )در اصطاح، 
»جنبه ثبوتی«( ندارد. به بیان دیگر، این مقرره پیشنهادی در مورد نسِب فرزند، 

حکمی ندارد و تنها امکان طرح پاره  ای دعاوی را نفی می  کند.وی خاطر نشان 
کرد: در توجیه این ممنوعیت نیز باید گفت هر قانونی افزون بر مقررات صریحی 
که دارد، به داللِت التزامی )یعنی به  عنوان ضروریات و لوازم اجرای قانون( نیز 
احکام��ی دارد ک��ه این احکام الزمه اجرای معق��ول آن و مبتنی بر روح قانون 
اس��ت. قانون اهدای جنین، قانونی »اباحه  کننده« اس��ت که اهدای جنین را از 
امری ممنوع به امری مباح تبدیل می  کند. الزمه این تجویز و اباحه، آن اس��ت 
که فرزندی که در خانواده اهدا گیرنده متولد شده و در رحم زوجه پرورش یافته 
اس��ت، حتی اگر منسوب به اهداگیرندگان نش��ود، دست  کم قابل استرداد هم 
نباشد. در واقع، حداقل معنای قانون و کمینه اثرگذاری آن، در فرضی است که 
گونه  ای سرپرستِی غیرقابل سلب به پذیرندگان واگذار شود. در غیر این صورت 
مجاز دانس��تن اهدا از یک س��و و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل 
از آن، بی  معنا اس��ت.مدیر کل دفتر بررس��ی های امور حقوقی معاونت ریاست 
جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به ضرورت اصاح مشکات و خاء 
های قانون دیگر پیرامون قانون یاد ش��ده نیز اش��اره کرد و یادآور شد: مسائلی 
از قبیل ثبت و ضبط کلیه اطاعات از طریق بانک اطاعاتی کشوری، تطابق 
اه��دا کننده و گیرنده بر اس��اس تابعیت، دین و مذهب و س��یادت و همچنین 
بررس��ی های الزم در خصوص سامتی، س��ن و مسائل اجتماعی-اخاقی از 
جمله مواردی اس��ت که با فقه اسامی نیز تناقضی ندارد. همچنین باید سعی 
شود که مسائلی که در آئین نامه اجرایی فراتر از قانون آورده شده بود، به صورت 
روش��ن در متن قانون آورده ش��ود. از این جمله می توان به محرمانگی، طبقه 
بندی آن و جرم انگاری شکستن محرمانگی اشاره کرد.مومن همچنین در پاسخ 
به س��والی مبنی بر وضعیت فعلی الیحه »اهدای جنین در مراکز ناباروری« و 
زمان ارائه آن به هیات دولت، اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت و نیز در راستای تسهیل در امر فرزند آوری  و به منظور 
پیشگیری از پیامدهای سوء و بروز هرگونه انحراف در مسیر رسیدن به اهداف 
عالیه و توجه به مشکات مربوط به زوج های نابارور و همچنین ضرورت تدوین 
قوانین دقیق و نظام مند دراین عرصه، اداره حقوقی معاونت ریاست جمهوری در 
امور زنان و خانواده  اهتمام به تشکیل کارگروه تخصصی فقهی حقوقی پزشکی 
کرد و با برگزاری 15 جلسه مستمر علمی تخصصی در بازه زمانی شش ماهه 
ابتدایی 1401، با همکاری متخصصین جهاد دانش��گاهی ) پژوهشگاه رویان(،  
نمایندگان مجلس شورای اس��امی ) کمیسیون بهداشت و جمعیت(، قضات 
عالی رتبه دس��تگاه قضا،  نمایندگان متخصص دستگاه های دولتی مرتبط از 
جمله وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان ثبت 
احوال و... تدوین الیحه »اهدای جنین در مراکز ناباروری« را به اتمام رس��انده 
است.وی درباره اسناد پشتیبان فقهی و حقوقی الیحه مذکور نیز تاکید کرد: در 
راستای اجرای تفاهم نامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با مرکز تحقیقات اسامی مجلس شورای اسامی، اسناد پشتیبان فقهی حقوقی 
این الیحه توس��ط این مرک��ز درحال تدوین و تکمیل اس��ت و به زودی این 
الیحه به همراه اسناد پشتیبان متقن تقدیم دفتر هیات دولت جهت بررسی در 

کمیسیون های تخصصی دولت خواهد شد.

سرپرس��ت مرکز مدیریت بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افراد باالی 
60 سال تا پایان همه گیری آنفلوآنزا حتما واکسن تزریق 
کنند زیرا این گروه سنی بیشتر از سایر افراد در معرض 
ابتای شدید به این بیماری قرار دارند.بهنام عرشی در 
گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون حدود 160 نفر در کشور 
بر اثر ابتا آنفلوآنزا جان خود را از دست داده اند و بهترین 
راه مقابله با این بیماری تزریق واکسن است که اکنون 
در داروخانه ها موجود است و توصیه می شود سالمندان 

نسبت به تهیه آن سریعتر اقدام کنند.وی اظهار داشت: 
بهترین زمان تزریق واکس��ن آنفلوآنزا اواخر شهریور و 
مهر اس��ت، اما با توجه به م��وج این بیماری، هنوز هم 
زمان مناسبی برای تزریق واکسن در افراد واجد شرایط 
به ویژه سالمندان و کودکان است زیرا همه گیری هنوز 
تمام نشده است.عرشی ادامه داد: از 450 هزار ُدز واکسن 
آنفلوانزا توزیع ش��ده در مراکز بهداش��تی و بیمارستانی 
کش��ور بیش از 250 هزار نوبت آن تزریق ش��ده است 
و در مجموع س��االنه 500 هزار دز واکسن آنفلوانزا در 

مراکز بهداش��ت و درمان و بیمارس��تان ها و حدود سه 
ت��ا چهار میلیون ُدز هم در داروخانه ها توزیع می ش��ود.

عرشی اظهار داش��ت: 50 درصد س��رماخوردگی های 
ش��دید، ابتا به آنفلوآنزا تش��خیص داده می شود و هر 
س��ال حدود هزار ت��ا 2 هزار موارد ابتا ب��ه آنفلوآنزا را 
حتی در فصول گرم س��ال نمونه برداری می کنیم البته 
افرادی که عائم س��رماخوردگی دارن��د.وی ادامه داد: 
امس��ال روند ابتای افراد به آنفلوآنزا زودتر شیوع یافته 
به همین دلیل مش��اهده می ش��ود که مراجعات مردم 

به مراکز درمانی نیز بیش��تر شده است.سرپرست مرکز 
مدیری��ت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت در مورد 
اظه��ار نظر روس��ای برخی بیمارس��تان های کودکان 
در مورد افزایش ابتا به پنوموکوک در کش��ور، افزود: 
این بیماری در س��طح وس��یع در جامعه شیوع نیافته و 
بیشتر داخل بیمارستانی و مربوط به کودکانی است که 
آنفلوآنزا در آنها به دلیل مصرف نابه جا و زیاده روی در 
آنتی بیوتیک ها بهبود نیافته و منجر به عفونت ریه شده 

که قابل درمان است.

افراد باالی ۶۰ سال حتما واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

واریز معوقه مهر ماه بازنشستگان و پرداخت معوقات حق عائله مندی و اوالد با حقوق آبان و آذر
معاون امور فنی صندوق بازنشس��تگی کشوری جزئیات 
ترمی��م حقوق بازنشس��تگان و موظفین ای��ن صندوق را 
تشریح کرد.به گزارش »عصر ایرانیان«، اکبر شیرمحمدی 
اظهارکرد: در اجرای الیحه اص��اح قانون بودجه 1401 
کل کش��ور و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کش��وری مص��وب 8 آبان م��اه 1401 مجلس ش��ورای 
اسامی، با اقدامات انجام شده افزایش مصوب در احکام 
بازنشس��تگان و موظفین این صندوق اعمال شده است و 
حقوق آبان ماه مش��ترکین این صن��دوق به همراه معوقه 
مهرماه واریز می ش��ود.وی با اش��اره به جزئیات افزایش 
حقوق بازنشستگان کش��وری گفت: بر اساس بند )2-1( 
م��اده واحده قانون مزبور مبلغ مقط��وع 900 هزار تومان 
به حقوق بازنشس��تگان و موظفین مشمول قانون بودجه 

1401 از تاری��خ اجرای قانون که ابت��دای مهرماه 1401 
اس��ت و همچنین به میزان 5 درصد حقوق ش��هریورماه، 
برای تعداد یک میلیون و 589 هزار نفر از بازنشستگان و 
وظیفه بگیران ذینفع )بازنشستگان قبل از 01/07/1401( 
اضافه شده است.شیرمحمدی به افزایش 50درصدی مبلغ 
کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد 
و گفت: این مبلغ از 407 هزار و 389 تومان به مبلغ 611 
هزار و 84 تومان افزایش یافته است؛ تعداد افراد مشمول 
این کمک هزینه 967 هزار 890 نفر است.معاون امور فنی 
صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرد: مبلغ 
حق اوالد نی��ز به ازای هر فرزند با افزایش 100 درصدی 
از مبل��غ 105هزارو 619 تومان ب��ه مبلغ 211هزار و 239 
تومان بهبود یافته اس��ت.الزم به ذکر اس��ت، با توجه به 

عدم بارگذاری اطاعات افزایش مبلغ عائله مندی و اوالد 
توسط دستگاه ها، افزایش حق عائله مندی، اوالد و معوقات 
مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد 
شد.وی یادآور ش��د: مطابق توضیحات تبصره بند )2-1( 
ب��رای افرادی که پس از اج��رای این قانون یعنی پس از 
تاریخ اول مهر 1401 بازنشسته شده یا می شوند نیز 900 
هزار تومان به حقوق بازنشس��تگی آنان اضافه می شود.به 
گفته وی، با افزایش های صورت گرفته، میانگین حقوق 
بازنشستگان کشوری از مبلغ 7میلیون و 953 هزار و 546 
تومان در نیمه اول سال 1401، به مبلغ 9میلیون و 241هزار 
و 298 تومان در مهرماه سال جاری در مهر ماه سال جاری 
)به طور میانگین 16.2 درصد( ترمیم یافته که افزایش های 
مربوط به عائله من��دی و حق اوالد نیز مازاد بر آن خواهد 

بود.گفتنی است، بازنشستگان کشوری با مراجعه به درگاه 
خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی 
www.sabasrm.ir  »یک روز پس از پرداخت حقوق 
آبان ماه« می توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی و حکم 

افزایش خود اقدام کنند.
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اقتصاد خرد

تعیین تکلیف قیمت جدید کنسرو ماهی 
تن در جلسه این هفته تنظیم بازار 

نائب رئیس س��ندیکای صنایع کنسرو گفت: 
بر اساس اعام وزریر جهاد کشاورزی قیمت 
جدید کنس��رو ماهی تن در جلسه این هفته 
س��تاد تنظیم بازار تعیین تکلیف می ش��ود.به 
گزارش تسنیم،مسعود بختیاری اظهار کرد: بر 
اساس جلسه کاری که با وزیر جهادکشاورزی 
داش��تیم وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد که 
به س��تاد تنظیم بازار کشور نامه زده می شود 
تا در جلس��ه چهار ش��نبه س��تاد تنظیم بازار 
ای��ن هفته تعیین تکلیف ش��ود.وی افزود: با 
توجه به افزایش هزینه های تولید، س��ازمان 
حمایت و وزارت جهاد کش��اورزی با افزایش 
قیمت جدید کنس��رو ماهی ت��ن از 35 هزار 
توم��ان ب��ه 39 هزار و 900 توم��ان موافقت 
کرده اند اما س��تاد تنظیم ب��ازار قیمت جدید 
را اباغ نکرده  و صنعت کنسرو تن ماهی را 
در وضعیت باتکلیفی قرار داده اس��ت. نائب 
رئیس س��ندیکای صنایع کنسرو ادامه داد: با 
توجه به اینکه صنایع کنسرو تن ماهی در این 
شرایط نمی توانستند به کار خود ادامه دهند 
سندیکا خود از تاریخ ابتدای آبان سال جاری 
اج��ازه افزای��ش قیمت را اعض��ای خود داده 
اس��ت.وی افزود: کنسرو تن ماهی به عنوان 
کاالی��ی که م��واد اولیه آن مش��مول قیمت 
گذاری دستوری نیست، قیمت این محصول 
مش��مول قیمت گذاری دستوری شده است؛ 
این امر مش��کاتی را ب��رای تولید کنندگان 
ایج��اد کرده زیرا هزین��ه تولید آنها با فروش 
آن ه��م خوانی ندارد.وی تصریح کرد: عاوه 
بر نیروی کار خود صنایع کنس��رو تن ماهی، 
معیشت 40 هزار نفر از جامعه صیادان کشور 
به این صنعت وابس��ته و نیازمند مس��اعدت 
مسئوالن است. بختیاری گفت: محصوالت 
صنایع کنس��رو ایران به کشور های همسایه 
از جمله عراق ، افغانس��تان، عمان، س��وریه، 
پاکس��تان و اندکی به کش��ورهای اروپایی و 

آمریکا صادر می شود.

سطح زیر کشت گندم به بیش از 3.۵ 
میلیون هکتار رسید

مدیرعام��ل بنیاد ملی گندم��کاران گفت: از 
ابتدای کش��ت پائیزه تا پای��ان آبان ماه بیش 
از 3 میلی��ون و 500 ه��زار هکت��ار از اراضی 
کش��اورزی زیر کش��ت گندم رفته اس��ت.به 
گزارش صدا و س��یما، علیقلی ایمانی اظهار 
کرد: س��طح زیر کشت رفته تا پایان آبان ماه 
1401 به میزان 3 میلیون و 550 هزار هکتار 
بوده اس��ت؛ همچنین از ابتدای فصل کشت 
پاییزه تاکنون 2 میلی��ون و 700 هزار هکتار 
اراض��ی دیم و 850 هزار هکت��ار اراضی آبی 
زیرکش��ت رفته اس��ت.مدیرعامل بنیاد ملی 
گندمکاران افزود: روند کش��ت در اس��تان ها 
همچن��ان ادامه دارد و امیدواریم که س��طح 
زیر کش��ت به حدود 6 میلیون هکتار برسد.
وی با اش��اره به برنامه ری��زی برای افزایش 
500 هزار هکتاری سطح دیمزارها، گفت: در 
صورت ایجاد ش��رایط مساعد جوی و بارش 
در استان های مختلف این امر محقق خواهد 

شد.

رشد 16 درصدی تولید فوالد ایران در 
7 ماهه نخست امسال

طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
تولید فوالد میانی کش��ور در 7 ماهه نخست 
سال 1401، 18 میلیون و 268 هزار تن بوده 
که رش��د 16 درصدی را در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل از انجمن تولیدکنندگان 
ف��والد ای��ران، آمار تولید فوالد کش��ور در 7 
ماهه نخست س��ال جاری را منتشر کرد؛ در 
تابستان س��ال جاری و به واسطه هماهنگی 
بی��ن وزارتخانه های نی��رو و صمت و انجمن 
فوالد، محدودیت های مصرف برق نسبت به 
س��ال گذشته بهتر مدیریت ش��د و لذا شاهد 
افزایش تولید نس��بت به سال گذشته هستیم 
با این وجود، علی رغ��م افزایش چند میلیون 
تنی ظرفیت تولید فوالد کش��ور، تولید واقعی 
فوالد نس��بت به 7ماهه نخست سال 1399، 
تنها 500 هزار تن معادل 2.8 درصد افزایش 
یافته اس��ت.در 7 ماهه نخس��ت سال جاری، 
تولید کل محصوالت فوالدی نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل رش��د 15 درصدی و تولید 
آهن اسفنجی رشد 19 درصدی داشته است. 
در 7 ماهه نخس��ت امسال، در مجموع تولید 
محصوالت فوالدی نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل، رش��د 15 درصدی داشته است. 
مجموع تولید محصوالت فوالدی در 7 ماهه 
نخست امس��ال، 12 میلیون و 670 هزار تن 

بوده است.  

اخبار

حمایت از دامداران با تهاتر دام با نهاده
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور 
دام کش��ور در خصوص تهاتر دام با نهاده در 
قال��ب تولید قراردادی، گفت: خرید تضمینی 
دام س��بک و سنگین از دامداران، یک خرید 
حمایتی اس��ت.به گ��زارش عصرایرانیان از 
وزارت جهاد کش��اورزی، محمد جعفری در 
خص��وص تهاتر دام با نه��اده در قالب تولید 
قراردادی افزود: ش��رکت پشتیبانی امور دام 
تا امروز در راس��تای حمای��ت از تولید حدود 
20 ه��زار تن گوش��ت منجم��د 5 تکه دام 
سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری 
کرده اس��ت.معاون بازرگانی داخلی شرکت 
پش��تیبانی امور دام کش��ور با اش��اره به این 
که خرید تضمینی دام س��بک و سنگین در 
بیش از 15 اس��تان انجام ش��ده است، این 
خرید را یک خرید حمایتی دانس��ت.جعفری 
در توضیح وضعیت فعلی خرید تضمینی دام 
از دامداران اظهار داش��ت: مبنای قیمتی ما 
در میانگین کشور برای هر کیلوگرم گوشت 
منجم��د، تقریباً 217 هزار تومان اس��ت و از 
این میزان تقریباً 90 هزار تومان برای دامدار 
محاس��به شده اس��ت.وی درباره این که چه 
میزان از پول دامداران پرداخت شده، تصریح 
کرد: تا امروز حدود 70 درصد پول دامداران 
را با نه��اده تهاتر کرده ای��م و مابقی هم در 

صف تهاتر هستند.

بال تکلیفی 80 درصد معادن زغال 
سنگ با ظرفیت تولید

دبیر انجمن ذغال سنگ ایران گفت: واگذاری 
معادن از طریق قرارداد اس��تخراج فروش در 
حوزه ذغال سنگ، با تکلیفی 80 درصد این 
معادن با ظرفی��ت تولید یک میلیون و 700 
هزار تن را به همراه داشته است. به گزارش 
صداوسیما، سعید صمدی اظهار کرد: یکی از 
بزرگترین حوزه ذغال سنگ ایران در طبس 
اس��ت و در واقع این معادن به عنوان آینده 
توس��عه معادن ذغال س��نگ ایران به شمار 
می رود.وی با اش��اره به بازدید مهرماه سال 
گذشته رئیس جمهور از معدن طبس افزود: 
در بازدی��د رئی��س جمه��ور از معادن طبس 
در مهرماه 1400 آقای رئیس��ی به صراحت 
دس��تور دادند ک��ه باتوجه ب��ه ذخایر موجود 
ذغال سنگ چرا استخراج صورت نمی گیرد 
و 600 میلی��ون دالر واردات ذغال س��نگ 
انجام ش��ده اس��ت.دبیر انجمن ذغال سنگ 
ایران اضافه کرد: در حالی سال گذشته 600 
میلیون دالر ذغال س��نگ به کشور وارد شد 
که در شان کشوری معدن خیز با 14 میلیارد 
تن ذخیره زمین شناس��ی نبود که به عنوان 
یکی از بزرگترین واردکنندگان ذغال سنگ 
در سال گذشته تبدیل شود.صمدی توضیح 
داد: مع��ادن ذغال س��نگی ک��ه دارای یک 
میلیون و 700 هزار تن ظرفیت تولید هستند 
و باید در هفت، هش��ت س��ال اخیر از آن ها 
بهره برداری می ش��د متاسفانه از آنجایی که 
بیشتر این معادن از طریق استخراج فروش 
واگذار ش��ده بود 80 درصد آن ها باتکلیف 
باقی مان��د و به بهره برداری نرس��ید که از 
جمله می توان از معادن ذغال سنگ طبس، 

کرمان و البرز نام برد.به

ماهی تیالپیا در مدت 3 سال به تولید 
80 هزار تنی می رسد

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان 
شیات ایران گفت: در صورت برطرف شدن 
مسائل و مش��کات فرابخشی س��ازمان ها، 
اغنا س��ازی افکار عمومی و صدور مجوزهای 
عمومی تولید 80 هزاتنی ماهی تیاپیا در مدت 
سه سال امکان پذیر می شود.به گزارش ایرنا، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان 
شیات ایران گفت: در صورت برطرف شدن 
مسائل و مشکات فرابخشی سازمان ها، اغنا 
سازی افکار عمومی و صدور مجوزهای عمومی 
تولید 80 هزاتنی ماهی تیاپیا در مدت س��ه 
سال امکان پذیر می شود.به گزارش ایرنا، سید 
حسین حسینی اظهار کرد: اکنون تولید ماهی 
تیاپیا را به صورت آزمایشی در یزد انجام می 
ش��ود که رخداد بزرگی است ونگرانی هایی را 
در اختاف نظر کارشناسی بوجود آورده است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی اظهارداشت: با 
توجه به مدیریت در حوزه تکثیر گونه هایی که 
مهاجم و تک جنسی نیستند و برای زیست بوم 
مشکل ایجاد نمی کنند را در محیط های بسته 
و اس��تان هایی که عما دسترسی به آبهای 
آزاد ندارند، تولیدشان فرصتی برای کشور است 
ک��ه این امر را با جدی��ت دنبال می کنیم.وی 
اظهارداشت: در عین حال باید افکار عمومی که 
با آدرس های غلط نگران مصرف تیاپیا شدند 
را بازسازی کنیم تا بتوانیم این صنعت بزرگ را 
راه اندازی کنیم.وی با بیان اینکه اکنون تولید 
تیاپیای کشور اندک است افزود: واردات ما در 
س��ال 96 و 97 بیش از 75 هزارتن بوده سال 
گذش��ته 10 درصد کاهش یافت و در 6 ماهه 
امس��ال بیش از دو تا 3 درصد نبوده است زیرا 
با توجه به تعرفه ع��وارض گمرکی برای این 
آبزی در داخل کش��ورایجاد شده، واردات این 

محصول توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
گفت: م��ن مواف��ق ح��ذف قیمت گذاری 
دس��توری به گون��ه ای که به��ای خودرو 
سلیقه ای تعیین ش��ود، نیستم اما در مقابل 
سرکوب قیمت را نیز قبول ندارم.به گزارش 
خانه ملت، مصطفی طاهری درباره قیمت 
خودرو، اظهار ک��رد: در حوزه قیمت خودرو 
2 رویکرد وجود دارد؛ نخست آنکه عده ای 
معتقدند، قیمت کاالیی مانند خودرو به هیچ 

وجه نباید تغییر کند، تحقق این سیاس��ت 
مستلزم جبران هزینه های خودروساز است. 
نماین��ده مردم زنجان و ط��ارم در مجلس 
ش��ورای اس��امی اف��زود: اگر ب��ه عنوان 
حاکمی��ت و دولت اص��رار داریم که قیمت 
خودرو ثابت باقی بماند باید منابع آن جبران 
شود.وی با اشاره به ایده برخی افراد مبنی بر 
آزادسازی قیمت خودرو، اضافه کرد: با توجه 
به اینکه عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر 

همخوانی ندارد نباید به خودروسازان اختیار 
داد که قیمت ها را سلیقه ای افزایش دهند، 
باید نظارت و تنظیم گ��ری دولت در آنالیز 
قیمت و س��ود واقعی به گونه ای باش��د که 
از مصرف کنن��ده و از تولیدکننده به خوبی 
حمایت ش��ود.وی تصریح ک��رد: افزایش 
قیمت خودرو را با توجه به تحریم ها وشرایط 
موجود باید براساس منطق و استدالل باشد.
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 

در پاس��خ به اینکه عده ای معتقدند افزایش 
قیمت خودرو در بازار ناشی از کافی نبودن 
تیراژ تولید است، نظر شما چیست؟ توضیح 
داد: حتم��ا یک��ی از دالی��ل این اس��ت تا 
زمانی که عرض��ه و تقاضا در هر صنعتی با 
یکدیگر همخوانی نداشته باشد، قیمت کاال 
افزایش می یابد.طاهری ادامه داد: من موافق 
حذف قیمت گذاری دستوری به گونه ای که 
بهای خودرو سلیقه ای تعیین شود، نیستم اما 

در مقابل سرکوب قیمت را نیز قبول ندارم، 
زیرا در شرایطی که کاال انحصاری است و 
تولید آن کمتر از میزان تقاضا اس��ت، باید 
تنظیم گری عادالنه و صادقانه در این حوزه 

انجام شود.

اختالف قیمت خودرو در کارخانه و بازار با رشد تیراژ تولید کاهش می یابد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

قالیبافی،  شغلی درآمدزا با ارزش افزوده باال
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف مطرح کرد؛

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
از قالیبافی به عنوان شغلی درآمدزا، صادرات 
مح��ور و دارای ارزش اف��زوده ب��اال نام برد 
و تش��کیل اتحادی��ه یا س��ازمانی به منظور 
س��رمایه گذاری در ح��وزه فراوری پش��م و 
ابریش��م و حمایت از نوغان داران را خواستار 
شد.به گزارش ایس��نا،عبداهلل بهرامی، شغل 

قالیباف��ی را از جمله مش��اغل خانگی دارای 
ارزش اف��زوده و زودبازده عنوان کرد و گفت: 
قالیبافی  در امنیت شغلی زنان به ویژه زنان 
خانه دار و سرپرست خانوار نقش بسزایی دارد 
و موجب اشتغالزایی و درآمدزایی بسیار برای 
قالیبافان می ش��ود.وی فرش دستباف را در 
ارزآوری و اشتغالزایی برای کشور مهم خواند 

و گف��ت: 95 درصد فرش دس��تباف ارزآور و 
صادرات محور است و تنها کاالیی است 5 تا 
7 درصد آن به مصرف داخل می رسد و مابقی 
صادر می شود.مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
فرش دستباف در ادامه با تاکید بر لزوم تامین 
مواد مورد نیاز بافت فرش اظهار کرد: یکی از 
مسایل اساس��ی که در زمینه فرش دستباف 

باید مورد توجه قرار گیرد، فراوری پشم است 
و باید سازمان و شرکت یا اتحادیه ای در حوزه 
فراوری پشم این مسئولیت را تقبل کند چون 
هم درآمدزاست و هم می تواند صنعت نساجی 
کشور را متحول کند ولی متاسفانه تا به امروز 
ای��ن طرح مورد قبول ق��رار نگرفته و از نظر 
س��رمایه گذاری حمایت نشده است.به اعتقاد 

بهرامی، 20 سال قبل بزرگترین تولید کننده 
ابریشم در دنیا بودیم ولی امروز به بزرگترین 
وارد کننده ابریش��م تبدیل شده ایم در حالی 
ک��ه این ظرفیت در داخل کش��ور وجود دارد 
و م��ی توان صنع��ت نوغ��ان داری را هم به 
لحاظ اشتغالزایی و درآمدزایی و هم صادرات 

محوری تقویت کرد.

۲.۵میلیارد دالر؛ حجم اقتصاد پنهان لوازم یدکی خودرو
کد رهگیری تولید را بیشتر کرد؛

رئی��س گروه تخصص��ی ل��وازم یدکی در س��تاد مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز گفت: یک��ی از دالیل اصلی که به 
پیگیری طرح رهگیری لوازم یدکی در بازار منجر ش��د، 
حجم اقتصاد پنهان 2.5 میلیارد دالری این بازار است.به 
گزارش بازار، بازار لوازم یدکی را می توان خط پش��تیبان 
قطعه سازان از خودروسازان معرفی کرد، بازاری که نقش 
موثری در ایجاد ش��غل و البته اقتصاد کشور دارد. قطعه 
س��ازان و فعاالن این بازار تا سال گذشته نسبت به وجود 
و ورود لوازم یدکی »تقلبی« و »قاچاق« گله داشتند، اما 
از ابتدای سال جاری تاکنون شرایط حضور سودجویان در 
بازار لوازم یدکی تغییر یافته اس��ت، با اجرایی شدن طرح 
شناسایی کاالی تقلبی عرضه محصوالت بی نام و نشان 
در بازار لوازم یدکی به زعم فروشندگان به شدت کاهش 

یافته است.
میلیونکدرهگیریصادرشد ���303

مع��اون وزیر صمت در خصوص اج��رای طرح رهگیری 
و شناس��ایی کاالی تقلبی برای بازار لوازم یدکی توضیح 
داد: »طرح رهگیری و شناسایی کاال در بازار لوازم یدکی 
منجر به بهبود وضعیت تولید داخل قطعات ش��ده است، 
متاس��فانه پیش از این، قطعات خ��ودرو تقلبی اما با نام و 
نش��ان تجاری معتبر عرضه می ش��د، این موضوع برای 
مشتریان نگرانی ایجاد کرده بود«.محمد مهدی برادران 
درباره اینکه طرح مذکور چه دس��تاوردهایی داشته است، 
بی��ان کرد: »با همت تولیدکنندگان مجموع رش��د تولید 
قطعات خودرو ب��رای لوازم یدکی افزایش یافته اس��ت. 
بسته به نوع قطعات شاهد رشد 25 تا 45 درصدی تولید 
بوده ایم، بنابراین می توانیم اعام کنیم به اهداف اصلی 
خود در طرح مذکور رس��یده ایم. البته ممکن اس��ت که 
تولید کننده یا واردکننده س��ختی هایی برای دریافت کد 
رهگیری تحمل کرده باشند، اما این موضوع سبب حفظ 
امنیت شغلی 500 هزار نفر از شاغلین قطعه سازی شده 
اس��ت. تاکنون 303 میلیون ک��د رهگیری برای قطعات 

خودرو صادر شده است«.
برادران درباره اینکه کیفیت قطعات چگونه افزایش خواهد 
یاف��ت، گفت: »خودروس��ازان در پرداخت مالی به قطعه 
س��ازان توجه بیشتری کنند، س��طح کیفیت رشد خواهد 

یافت«.
میلیارددالرارزشمالیبازارلوازمیدکی ���2.۵

رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نی��ز در خصوص چرایی مبارزه با قاچاق کاال و 

تقل��ب در بازار لوازم یدکی خ��ودرو گفت: یکی از دالیل 
اصلی که منجر به پیگیری طرح رهگیری قطعات و لوازم 
یدکی در بازار ش��د، میزان حجم اقتصاد پنهان این گروه 
کاالیی است. در س��ال 1398 ارزش مالی حجم اقتصاد 
پنهان این بازار تقریبا 2.5 میلیارد دالر برآورد شده بود. که 
بنا بر نظر خبرگان حدود 60 درصد از این مقدار را قطعات 
تقلبی یا همان زیر پله ای تشکیل می دادند، معموال این 
قطعات در جایی ثبت نشده و فاقد هر گونه استاندارد بودند 
و تقریبا 40 درصد دیگر نیز مربوط به قطعاتی بود که به 
صورت قاچاق وارد کشور می شدند.سید محمود صدوق در 
خصوص اهمیت لوازم یدکی توضیح داد: عاوه بر اینکه 
صنعت قطعه سازی و لوازم یدکی پتانسیل فراوانی برای 
اشتغالزایی و ارز آوری کشور دارد، تجار، تولیدکنندگان و 
واردکنندگان قانونی در زمان عرضه لوازم یدکی وارداتی 
خ��ود به بازار با حجم باالی��ی از قطعات تقلبی یا قاچاق 
مواجه می شدند که رقابتی نابرابری میان آنها و کاالهای 
غیررسمی ش��کل میگرفت که این موارد هم نشاندهنده 
ضرورته��ای دیگری برای حمایت بازیگ��ران قانونی در 
مقابل افرادی اس��ت که غیرقانون��ی کار می کردند.این 
مقام مس��ئول بیان کرد: »مص��رف کننده در زمان خرید 
لوازم یدکی از دو حیث دچار آسیب می شد؛ نخست اینکه 
کاالی قاچاق یا تقلبی فاقد گارانتی خریداری میکرد، دوم 
اینکه گاها استفاده از قطعات بی کیفیت خسارات جانی را 
ب��ه دنبال خود می آورد. به طور مثال تهیه لنت ترمز بی 
کیفیت می تواند زمینه س��از صدمات جانی برای خریدار 

ش��ود، اما اکنون این وضعیت تغییر یافته است«.صدوق 
با اشاره به تاکید دولت به بحث کنترل بازار لوازم یدکی، 
اظهار داشت: »زمستان سال گذشته رئیس جمهور فرمان 
هشت بندی را صادر کردند، بند هفت آن مربوط به قاچاق 
و تقلب لوازم یدکی بود. این فرمان به ما تاکید داشت که 
بازار لوازم یدکی را در اولویت کار خود قرار دهیم. هرچند 
در س��ال های گذش��ته موضوع لوازم یدکی قاچاق یا بی 
کیفیت مطرح ش��ده بود، اما در ابتدا س��ال جاری سامان 
این بازار سرعت خوبی گرفت و طرح رهگیری با دو قطعه 

کمک فنر و باتری آغاز شد«.
رئی��س گروه تخصصی ل��وازم یدکی در س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز در خصوص چگونگ��ی تعامل وزارت 
صم��ت، بیان ک��رد: »از ابتدای س��ال تاکنون به صورت 
هماهنگ بیش از 23 جلس��ه با ریاس��ت مهدی برادران 
معاون صنایع عمومی وزیرصمت و س��ایر دستگاه ها در 
وزارت صمت برگزار شده است. تعامل خوبی میان بخش 
دولتی و خصوص ش��کل گرفته اس��ت، گفتنی است که 
بخش خصوصی مش��ارکت مستقیم در تصمیمات کان 
ل��وازم یدکی دارد«.وی افزود: بحث مبارزه با لوازم یدکی 
قاچاق از سال های گذشته مطرح بود، آنچه که ماده 13 
قانون مب��ارزه با قاچاق مد نظر دارد و طرح رهگیری نیز 
به همراه آن سیس��تمی شده است، از سال 1399 بیشتر 
مورد توجه قرار گرفت. ابتدا 16 سر فصل کاالیی تعریف 
ش��د و این تعداد در بازه زمانی یک سال تا یکسال و نیم 
توس��عه یافت، در آبان ماه سال 1399 به کمک دستگاه 

های ذیربط دس��تورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 
13 قان��ون که در خصوص کاالهای موج��ود در بازار یا 
انبار ب��ود، تهیه و اباغ ش��د.صدوق در خصوص تدوین 
دستورالعمل ها برای اجرای طرح رهگیری در بازار، گفت: 
در اردیبهشت سال 1400 دستورالعمل مواد 11، 13 و 14 
آیین نامه اجرای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق تدوین و 
توسط وزارت صمت اباغ شد. این مواد مربوط به شناسه 
رهگیری برای تولید کننده و واردکننده و کاالهای موجود 
در بازار در خصوص کاالهای تولیدی یا وارداتی اس��ت. 
مبتنی بر این طرح، دو قطعه باتری و کمک فنر به عنوان 
کااله��ای اولیه و پایلوت انتخ��اب و رهگیری آن از ابتدا 
س��ال جاری در بازار آغاز ش��دند. در اردیبهشت ماه سال 
جاری 53 قطعه دیگر به این طرح اضافه شدند که موعد 
زمانی برای برخورد این طرح نیز 15 مردادماه سال جاری 

مشخص شد.
این مقام مس��ئول در س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
درباره اینکه چه تدابیری در گمرکات کش��ور لحاظ شده 
اس��ت، بیان کرد: دس��تورالعمل ماده های 11، 13 و 14 
آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون که پیش��تر اشاره کردم، 
عاوه بر تولیدکنندگان مشمول فعالیت واردکنندگان نیز 
می شود. براساس این دستورالعمل اگر تجار قصد واردات 
کاال یا محصولی را به کشور داشته باشند، عاوه بر طی 
کردن مراحل تشریفات مرسوم، مرحله جدیدی به عنوان 
دریافت شناس��ه رهگیری پیش از ترخیص کاال را انجام 
می دهند. این دستورالعمل مشمول کاالهای مانده یا وارد 
ش��ده از سال گذشته نیز می شود.رئیس گروه تخصصی 
لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص 
وجود آمار کاهش حجم قاچاق بازار لوازم یدکی، توضیح 
داد: با توجه به اینکه اجرای این از س��ال جاری آغاز شده 
است، س��ال آینده مشخص می ش��ود که این طرح چه 
مقدار از حجم اقتصاد پنهان 2.5 میلیارد دالری بازار لوازم 
یدکی کاسته و سهم آن به تولیدکنندگان و واردکنندگان 
قانونی واگذار ش��ده است.وی افزود: طرح رهگیری لوازم 
یدکی خودرو که مس��تند به قوانین و اس��ناد باالدس��تی 
اس��ت با هدف اصلی حمایت از بخش خصوصی و انتفاع 
تولیدکنندگان و تقویت اقتصادی مقاومتی اجرا شده است. 
لذا برای موفقیت این طرح ضرورت دارد بازیگر اصلی این 
طرح که بخش خصوصی است و درحال حاضر تعامل و 
حضور مناسبی در این طرح دارد، در آینده نیز این تعامل 

را به شکل مستمر ادامه دهد.

عضو هیات مدیره س��ازمان ملی زمین و مسکن میزان 
اراضی تامین شده در حریم و محدوده شهرها برای طرح 
نهضت ملی مس��کن را 56 ه��زار و 972 هکتار اعام 
کرد و گفت: مالکان بخش خصوصی در اس��تان هایی 
که با کمبود زمین مواجه اند می توانند برای تامین زمین 
در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت کنند.به گزارش 
عصرایرانیان از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
ارسان مالکی، اظهار کرد: تاکنون 24 هزار و 224 هکتار 
اراضی مسکونی در محدوده شهرها شناسایی شده و در 
اختیار طرح نهضت ملی مس��کن قرار گرفته است.وی 
افزود: این میزان زمین پاس��خگوی یک میلیون و 500 

هزار واحد مس��کونی بود اما با توجه به سیاست کاهش 
تراکم واحدها، این ظرفیت نیز کمتر خواهد ش��د.عضو 
هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن میزان اراضی 
تامین ش��ده واقع در حریم شهرها که در مراحل الحاق 
ق��رار دارند، 32 ه��زار و 748 هکتار اعام کرد و گفت: 
مجموع زمین های شناس��ایی شده در محدوده یا حریم 
ش��هرها به 56 هزار و 972 هکتار رس��یده است.مالکی 
به ماده 10 قانون جهش مس��کن اش��اره کرد و گفت: 
با توجه به دس��تور رئیس جمهور مبن��ی بر الزام انتقال 
اراضی مازاد دس��تگاه های دولتی به سازمان ملی زمین 
و مسکن برای اس��تفاده در طرح نهضت ملی مسکن، 

تاکنون اس��ناد حدود 3 هزار و 700 هکتار زمین به این 
سازمان منتقل شده است.وی بیان کرد: همچنین 800 
هکتار زمین دیگر نیز در مرحله انتقال سند قرار دارند که 
در صورت نهایی ش��دن، مجموع این اراضی به 4 هزار 
و 500 هکتار می رس��د.عضو هیات مدیره سازمان ملی 
زمین و مسکن تاکید کرد: بسیاری از اراضی تامین شده 
در محدوده شهرها نبوده؛ بلکه در حریم شهرها قرار دارد 
و الحاق این زمین ها بر عهده شورای برنامه ریزی استان 
است و روند الحاق اراضی در حریم شهرها باید تسریع 
ش��ود.مالکی مانع دیگر در مس��یر انتقال اسناد اراضی 
دس��تگاه های دولتی را نداشتن سند اعام کرد و گفت: 

برخی از آن ها در مراحل ثبتی و تهیه نقشه قرار دارند.
تامی�ناراضیازطری�قمالکانبخشخصوصیدر ���

طرحنهضتملیمسکن
وی درب��اره راهکارهای پی��ش رو برای تامین زمین در 
شهرهایی که با کمبود اراضی مواجه هستند، خاطرنشان 
کرد: در ش��هرهایی ک��ه کمبود زمین دارن��د، از طریق 
مالکین بخش خصوصی و اراضی س��ازمان هایی مثل 
اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای تامین زمین اقدام 
می شود. به گفته عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین 
و مس��کن، تا کنون 7 هزار و 369 هکتار زمین در حال 
مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد.

تامین ۵۷ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛

تأمین کل نیاز ارزی از محل صادرات غیرنفتی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارز موردنیاز واردات 
کشور حدود 40 میلیارد دالر در سال است، گفت: در حاضر صادرات غیرنفتی ما نیز 
نزدیک به همین رقم است که می تواند همه مصارف ارزی ما را پوشش دهد. به 
گزارش فارس، علی اکبر کریمی  با بیان اینکه تعادل بازار ارز کشور بر مبنای عرضه 
و تقاضا تعیین می شود و به شکل دستوری نیست، اظهار داشت: تاطمات ناشی از 
نرخ ارز به طور مستقیم بر تولید و تجارت خارجی اثرات منفی می گذارد.وی با بیان 
اینکه ناپایداری نرخ ارز ممکن است صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد کند، 

گفت: بانک مرکزی موظف است با این نوسانات مقابله کند.
نداشتنبدهیخارجیبهمنابعارزیکمککردهاست ���

کریمی با بیان اینکه در سال گذشته به علت تمهیدات دولت سیزدهم، وضعیت 
عرضه ارز در بازار بس��یار مثبت بود ، بیان  کرد: در دولت س��یزدهم صادرات نفت 

بس��یار افزایش پیدا کرده اس��ت و به همان میزان نیز با وجود تحریم ها، کسب 
درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز نس��بت به گذشته تسهیل شده است.نایب 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با بیان اینکه آمارهای بین المللی هم 
ثابت کرده است وضعیت مطلوب ارزی را داشته ایم، اضافه کرد: خوشبختانه ایران 
بدهی خارجی هم به س��ایر کشورها ندارد و همین قضیه به ثبات منابع ارزی ما 
کمک کرده است و در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای تامین منابع ارزی خود 

نداریم.
تأمینکلنیازارزیکشورازطریقصادراتغیرنفتی ���

وی با بیان اینکه ارز موردنیاز واردات کشور  حدود 40 میلیارد دالر در سال است، 
اظهار کرد: در حاضر صادرات غیرنفتی ما نیز نزدیک به همین رقم 40 میلیارد دالر 
است و بنابراین به زودی صرفا از محل صادرات غیرنفتی خود می توانیم نیازهای 

وارداتی خود را تامین کنیم.کریمی با بیان اینکه تقاضای ارز مسافری و دانشجویی 
که در بازار آزاد تامین می شوند نیز در حال تامین شدن است، عنوان کرد: تاطمات 

اخیر ارز بیشتر مربوط به عوامل روانی است و جوالن دالالن در بازار ارز است.
ذخیرهکاالیاساسیبیشازحدمتعارفاست ���

وی با اشاره به اینکه برخوردهای اخیر دستگاه های امنیتی در روزهای گذشته 
بسیار مؤثر بوده است، عنوان کرد: االن هیچ دغدغه ای برای تأمین ارز موردنیاز 
در زمینه های مختلف ارزی وجود ندارد.نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس  با بیان اینکه ذخیره کاالهای اساس��ی در کش��ور بیش از حد متعارف 
است، گفت: در حال حاضر هیچ نیاز ارزی که بدان پاسخ داده نشده باشد، وجود 
ندارد؛ هر کاالی اساس��ی که نیاز کش��ور است در حال حاضر به صورت کافی 

وارد کشور شده است.
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بانک و بيمه

افزایش ظرفیت قراردادها در رشته 
های تخصصی

سرپرس��ت بیمه های اتکایی بیمه تعاون، از 
تاش ب��رای افزایش ظرفی��ت قراردادها در 

رشته های تخصصی سخن گفت.
الهام وفائی، سرپرس��ت بیمه ه��ای اتکایی 
ش��رکت با اش��اره به فعالیت مجدد ش��رکت 
مبنی ب��ر افزایش س��رمایه و دریافت قبولی 
اتکای��ی مط��رح ک��رد: »اخذ مج��وز قبولی 
اتکای��ی به عن��وان یک منب��ع درآمد جدید 
برای ش��رکت تلقی شده و امتیازی است که 
به س��بب دریافت آن موجبات ایجاد تنوع در 
س��بد حال حاضر پورتفوی شرکت نیز فراهم 
خواهد شد«. وی همچنین به تمرکز فعالیت 
واحد تحت سرپرستی خود اشاره کرد و اظهار 
داشت: »با توجه به افزایش ظرفیت قراردادها 
در رشته های آتش سوزی، مهندسی و باربری 
و نیز با توجه به افزایش ظرفیت شرکت بیمه 
تع��اون، میزان واگذاری اختی��اری بیمه نامه 
ها کاهش یافته و بر این اس��اس تاش می 
شود در راستای تعامل و ارتباط با بیمه گران 
اتکایی، ضمن بهره گیری از دانش و تجارب 
شرکت های همکار، بیمه نامه ها را به شیوه 
بهین��ه، اتکایی کرده تا ش��رکت نیز بتواند به 
اهداف اس��تراتژیک خود نزدیک تر ش��ود«. 
وفائی تش��ریح کرد: »همچنی��ن هم اکنون 
بیمه نامه مس��ئولیت کشتی را نیز با خدمات 
متفاوتی پوش��ش می دهیم که سبب شده تا 
زمینه افزایش صدور بیمه نامه در این رش��ته 
فراهم ش��ود«. سرپرس��ت بیمه های اتکایی 
بیمه تعاون اضافه کرد: »از دیگر سو، پوشش 
بیم��ه نامه های پول در صندوق را نیز اضافه 
کردیم که موجب تنوع سبد محصوالت شده 
است«. وی در ادامه گفت: »همچنین نسبت 
به پروژه های اختیاری، همکاری با ش��رکت 
های معتبر دارای پذیرش اتکایی و جلوگیری 
از بدون پوشش ماندن بیمه نامه های باالتر 

از ظرفیت شرکت را مد نظر قرار دادیم«.

هت تریک بیمه ملت در رکوردشکنی 
توانگری مالی

    بیم��ه ملت برای س��ه س��ال پیاپی، عاوه 
بر کس��ب رتبه ی��ک توانگری مال��ی، عنوان 
توانگرترین شرکت بیمه کشور را یدک می کشد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مهم ترین 
انتظار بیمه گزاران و مش��تریان از شرکت های 
بیمه، توانایی جبران خسارت و پرداخت به موقع 
آن است. جایی که توانایی شرکت های بیمه در 
اجرای تعهدات مالی بیمه نامه در زمان خسارت 
به چالش کشیده می شود. اما برای تشخیص 
اینکه آیا یک ش��رکت بیمه، چقدر در پرداخت 
خسارت توانایی دارد و قدرت جبران خسارتش 
چقدر است، یک شاخص ویژه وجود دارد که این 
شاخص را بیمه مرکزی با بررسی صورت های 
مالی شرکت های بیمه اعام و آنها را رتبه بندی 
می کند. شاخص توانگری مالی، یک عدد دقیق 
و کاربردی برای تشخیص میزان توانایی مالی 
شرکت های بیمه در پرداخت خسارت مشتریان 
اس��ت. بیمه ملت، یازده س��ال پیاپی است که 
طبق آمار رسمی بیمه مرکزی، در سطح یک 
توانگ��ری مالی ق��رار دارد و به خوبی از عهده 
جبران خسارت مش��تریانش برآمده است. اما 
بیمه ملت در سه سال گذشته، یک آمار بی نظیر 

را در صنعت بیمه ثبت کرده است.

نگاهی به بهبود شاخص های بانکی در 
بانک سینا

گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری 
بیانگر رشد مطلوب شاخص های مهم بانکداری 
در بان��ک سیناس��ت. در ش��رایطی که مبلغ 
سپرده های بانک سینا طی این مدت در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته با رشد 11 درصدی 
مواجه بوده، جذب سپرده های بدون هزینه این 
بانک حدود 28 درصد رش��د داشته است. این 
موضوع از آن جهت مهم است که جذب سپرده 
بدون هزینه، نقش بس��زایی در کاهش قیمت 
تمام شده پول در بانک دارد. این بانک همچنین 
در وص��ول مطالبات خود از س��ایر بانک ها و 
موسسات اعتباری، موفقیت چشمگیری داشته 
اس��ت. در حالی که مجم��وع این مطالبات در 
پایان سال گذشته سه هزار و 961 میلیارد ریال 
برآورد ش��ده بود، این رقم در پایان شهریورماه 
س��ال جاری به عدد 838 میلیارد ریال رسیده 
و کاه��ش 79 درصدی را تجربه کرده اس��ت 
که این موضوع تزریق نقدینگی به بانک و در 
نتیجه افزایش قدرت تسهیات و خدمات دهی 

را به همراه دارد.

اخبار

سرپرست بانک مس��کن از انعقاد قرارداد 6 
هزار و 172 میلیاردتومان تسهیات نوسازی 

در بافت فرس��وده خبر داد و گفت: از ابتدای 
دولت س��یزدهم بانک مسکن با 15 هزار و 
432 واح��د ب��رای پرداخت تس��هیات به 
مبل��غ 4 هزار و 273 میلیاردتوم��ان قرارداد 
منعقد کرده است. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مس��کن-هیبنا به نقل از وزارت راه و 
شهرسازی، دکتر علی عسکری سرپرست 

بانک مسکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی وضعیت ارایه 
تسهیات نوسازی در بافت فرسوده شهرها 
را توسط بانک مسکن اعام کرد و گفت: از 
ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از 
س��ال 1398 تاکنون در مجموع 70 هزار و 
133 واحد برای دریافت تسهیات نوسازی 

به بانک مس��کن معرفی شدند که بانک با 
38 هزار و 818 واحد از ابتدای اجرای طرح 
تاکنون به میزان 6 هزار و 172 میلیاردتومان 
قرارداد منعقد کرد. عس��کری در خصوص 
میزان افراد معرفی شده و میزان تسهیات 
پرداخت شده در دولت سیزدهم توسط بانک 
مسکن توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم 

تاکن��ون 39 ه��زار و 133 واح��د دریاف��ت 
تسهیات نوسازی در بافت فرسوده به بانک 
معرفی شد که بانک با 15 هزار و 432 واحد 
برای پرداخت تسهیات قرارداد منعقد کرده 
است. عس��کری مبلغ قرارداد منعقد شده از 
ابتدای دولت س��یزدهم تاکنون را معادل 4 

هزار و 273 میلیاردتومان عنوان کرد.

انعقاد قرارداد تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده

به منظور آش��نایی بیش��تر کارکنان از آخرین تحوالت بانکداری دیجیتال 
در بانک ایران زمین و معرفی س��رویس های جدید در این حوزه، همایش 

بانکداری دیجیتال با حضور مدیران ارشد بانک در تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ در ای��ن همایش فرهاد اینالوئی معاون فناوری 
اطاعات بانک ایران زمین؛ بانکداری دیجیتال را ارائه سرویس و خدمات 
به کس��ب و کارهای دیجیتال که در س��وپر اپلیکیشن های مختلف فعال 
هس��تند معنا کرد و گفت: بانک ایران زمین از سال 96 در این عرصه قدم 
گذاش��ت و در حال حاضر با تاش مس��تمر و مجدانه همکاران در حوزه 
بانکداری دیجیتال توانسته است به نتایج قابل توجهی برسد. اینالوئی ایجاد 
تجربه مطلوب ارائه سرویس های دیجیتال به مشتریان را از اولویت های 
بانک بیان کرد و افزود: تجهیز ش��عب، افزایش س��رعت ارتباطات و ایجاد 
مرک��ز داده ه��ای بانک از اقدامات موثر در مس��یر ارائه خدمات با کیفیت 
در حوزه بانکداری دیجیتال بوده اس��ت و بر همین اس��اس خدمات مورد 
نیاز مش��تری شناس��ایی، طراحی و در اختیار آن قرار می گیرد. وی الزمه 
ارائه خدمات دیجیتال مطلوب را داش��تن سواد دیجیتال کاربران دانست و 
اف��زود: در بانکداری دیجیتال به جای تولید محصول، س��رویس تولید می 
شود و این سرویس ها در اختیار سازمان ها یا همان فین تک ها قرار می 
گیرد تا بتوانند از این طریق به مشتریان خود خدمات رسانی کنند. معاون 
فناوری اطاعات عامل پیش��رفت بانک ایران زمین را حضور کارشناسان 
و متخصصان حرفه ای و مجرب در این حوزه دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
همکاران ما در ش��رکت های س��ابین تج��ارت آریا، مرکز ن��وآوری ایران 
زمین، آرمان وفاداری آریا و پدیس��ار انفورماتیک و چند ش��رکت دیگر در 

قالب هلدینگ جامپ، در زمینه های پرداخت دیجیتال، زیرس��اخت های 
فنی بانکداری دیجیتال، باش��گاه مشتریان، پشتیبانی سخت افزار و مرکز 
تم��اس بانک ایران زمین فعالیت دارن��د و چرخه بانکداری دیجیتال بانک 
را پش��تیبانی می کنند. در ادامه همایش اصغر باباپور مدیر امور بانکداری 
دیجیتال بانک موفق را بانکی دانس��ت که سرویس های خاص ارائه می 
دهد و گفت: بانک ایران زمین با ایجاد زیرس��اخت های متفاوت در زمینه 
بانکداری دیجیتال بستری امن را برای مشتریان خود ایجاد کرده است تا 

بتوانند از طریق آن سرویس های متفاوت و خاص را با توجه به درخواست 
و نیاز خود دریافت کنند.  باباپور بر تس��لط همکاران به ارائه س��رویس ها 
تاکید کرد و افزود: گام اول در ارائه خدمات با کیفیت، معرفی دقیق و کامل 
خدمات به مشتریان است و این موضوع مستلزم تسلط کامل همکاران به 
سرویس ها و خدمات و همچنین اشراف کامل به دستورالعمل های بانک 
اس��ت.  در این همایش محمد حسینی کناروئی مدیر امور شعب استان ها 
تعص��ب کارکنان ب��ه بانک ایران زمین را یک ویژگ��ی با ارزش بیان کرد 
و گفت: وجود ظرفیت ها و پتانس��یل های فوق العاده نیروی انس��انی در 
بانک که دلس��وزانه برای رسیدن به اهداف تعیین شده زحمت می کشند، 
باعث شده است که بانک امروز در جایگاه و موقعیت مطلوبی در بین رقبا 
قرار گیرد.  حس��ینی کناروئی بر همکاری ش��عب با هلدینگ جامپ تاکید 
کرد و افزود: با ابزارها و زیرس��اخت هایی ک��ه در حوزه فناوری اطاعات 
ایجاد ش��ده است، تحقق و دستیابی به اهداف تعیین شده به آسانی انجام 
خواهد ش��د.   در ادامه این همای��ش نمایندگان هلدینگ جامپ متعلق به 
بانک ایران زمین در خصوص خدمات شرکت های این هلدینگ نکاتی را 
بیان کردند.  در همایش بانکداری دیجیتال فرهاد اینالوئی معاون فناوری 
اطاعات، محمد حسینی کناروئی مدیر امور شعب استان ها، اصغر باباپور 
مدیر امور بانکداری دیجیتال، محمود ساوس��ی رئیس اداره کارت و شبکه 
پرداخت، محمد امین محمد زمانی رئیس اداره داده کاوی و هوش تجاری، 
رس��ول اسدی مدیر شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، 
روس��ا و معاونین شعب این اس��تان ها و نمایندگان شرکت های هلدینگ 

جامپ حضور داشتند.

سواد دیجیتال کاربران بانک ایران زمین موجب ارائه خدمات مطلوب می شود

حمایت بانک تجارت از نهاد مقدس خانواده با پرداخت وام ازدواج
بانک تجارت به منظور ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود و حمایت از جوانان 
برای تشکیل خانواده، 89 هزار فقره تسهیات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای 
سال جاری تا پایان مهرماه پرداخت کرده تا نقش ویژه ای در حمایت از جوانان 
برای تش��کیل خانواده ایفا کند. آرمان ملی آنای��ن - وام ازدواج و همچنین 
تس��هیات مربوط به خرید جهیزیه و مایحتاج اولیه زندگی مشترک، یکی از 
مهم ترین و شیرین ترین وام هایی است که زوج های جوان برای آغاز زندگی 
مشترک دریافت می کنند تا به وسیله آن بتوانند بخشی از هزینه های ازدواج 
و تشکیل خانواده را تامین کنند. وام ازدواج به عبارت دیگر تنها برنامه دولت ها 
برای حمایت از ازدواج جوانان و اجرای بند یک اصل 43 قانون اساسی مبنی  

بر تامین نیازهای اساس��ی مردم ازجمله امکانات الزم برای تش��کیل خانواده 
ازس��وی زوج های جوان اس��ت. الزمه پیش��برد برنامه های توسعه ای در هر 
کش��ور در حوزه ازدواج و جمعیت، مش��ارکت کلیه ارکان اقتصادی آن کشور 
است و بنابراین ارائه تسهیات به زوج های جوان بدون همکاری بخش های 
مهمی مثل بانک ها امکان پذیر نخواهد بود. چنین شد که بانک ها به عنوان 
مهم ترین حلقه تامین مالی، به ارائه تسهیات به زوج های جوان در قالب وام 
ازدواج و همچنین در وهله بعد، تسهیات مربوط به خرید جهیزیه و مایحتاج 
روی آوردن��د. ترویج س��نت حس��نه ازدواج و کمک به جوان��ان از مهم ترین 
سیاس��ت های اعتباری بانک تجارت بوده که بر همین اس��اس بانک تجارت 

از ابتدای س��ال جاری تا پایان مهرماه 89 هزار فقره  تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کرده اس��ت. بر اساس اعام روابط عمومی این بانک، شعب 
بانک تجارت در اولین ماه پاییز امسال به 11 هزار و 472 زوج جوان تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند. همچنین در مهرماه امسال 25 هزار و 
320 زوج برای دریافت تسهیات از این بانک تشکیل پرونده داده اند که پس 
از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین، تس��هیات خود را دریافت خواهند کرد. 
همچنین بنا براین گزارش،  در مهرماه امسال مجموع تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج پرداخ��ت ش��ده بانک تجارت به 89201 فقره و در بخش تس��هیات 

قرض الحسنه فرزندآوری به 57013 فقره رسیده است.

آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 حوزه ثبتی منطقه دو اراک
ب��ه موج��ب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و مواد 59 و64 آئي��ن نامه قانون ثبت اينک 
اسامی کسانی که در سه ماهه اول سال 1401 نسبت به امالک مجهول المالک درخواست ثبت 

نموده اند با ذکر نوع ملک مورد تقاضا جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:
حومه بخش دو اراک

1–پالک 1667 فرعی از 1 اصلی آقای سيد رمضان ناصری کرهرودی فرزند آقا هدايت نسبت 
به شش��دانگ يکباب عمارت به مساحت 193/48 متر مربع واقع درکرهرود حومه بخش دو 

اراک
2–پالک 4405 فرعی از 1 اصلی خانم زهرا منصوری فرزند غالمعباس نس��بت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب عمارت مخروبه به مساحت 264/06 متر مربع واقع در کرهرود 

حومه بخش دو اراک
3- پالک 4405 فرعی از 1 اصلی آقای فرامرز مراديان فرزند امين نسبت به سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ يک باب عمارت مخروبه به مساحت 264/06 متر مربع واقع در کرهرود حومه 

بخش دو اراک
4- پالک 4409فرعی از 1 اصلی آقای محمد عزيزی فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ يک 

باب عمارت به مساحت 212/90 متر مربع واقع در کرهرود حومه بخش دو اراک.
5-پ��الک 4410 فرع��ی از 2 اصلی خانم مري��م رحمتی کرهرودی فرزند رمضان نس��بت به 
شش��دانگ يکباب عمارت به مس��احت 170/51  متر مربع واق��ع درکرهرود حومه بخش دو 

اراک .
6-پالک 3852 فرعی از 2 اصلی آقای ابوالفضل ميرزايی فرزند ابراهيم نسبت به سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ يک باب عمارت به مس��احت 189/68  متر مربع واقع در سنجان حومه 

بخش دو اراک.
7- پالک 3852 فرعی از 2 اصلی خانم زهراميرزائی فرزند ابراهيم نس��بت به يک دانگ و 
نيم مشاع از ششدانگ يک باب عمارت به مساحت 189/68 متر مربع واقع در سنجان حومه 

بخش دو اراک
8- پالک 3852 فرعی از 2 اصلی خانم فاطمه ميرزايی فرزند ابراهيم نسبت به يک دانگ و 
نيم مشاع از ششدانگ يک باب عمارت به مساحت 189/68 متر مربع واقع در سنجان حومه 

بخش دو اراک
9- پالک 4091فرعی از 2 اصلی آقای غالمرضا کيان منش فرزند عليرضا نسبت به ششدانگ 
يکباب عمارت و باغچه متروکه متصل به آن به مس��احت 781/34  متر مربع واقع درسنجان 

حومه بخش دو اراک .
10- پالک 7601 فرعی از 2 اصلی آقای رضا ابراهيمی سنجانی فرزند غالم عباس نسبت به 
شش��دانگ يکباب ساختمان مغازه  مس��احت 134/50 متر مربع واقع در سنجان حومه بخش 

دو اراک .
11- پالک 7606 فرعی از 2 اصلی آقای مهدی غنی سنجانی فرزند محمد رضا نسبت به سه 
دانگ مش��اع از ششدانگ يکباب مغازه  مس��احت 134/50 متر مربع واقع در سنجان حومه 

بخش دو اراک .
12- پالک 7606 فرعی از 2 اصلی آقای عليرضا غنی  فرزند محمدرضا نس��بت به سه دانگ 
ازشش��دانگ يکباب مغازه به  مس��احت 134/50 متر مربع واقع در س��نجان حومه بخش دو 

اراک .
13- پ��الک 7609 فرع��ی از 2 اصل��ی آقای غالمرض��ا کيان منش  فرزند عليرضا نس��بت به 
شش��دانگ يکباب ساختمان به  مس��احت 266/15 متر مربع واقع در سنجان حومه بخش دو 

اراک .
14- پالک 7610 فرعی از 2 اصلی آقای محمد نظيری فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ 

يک باب ساختمان کارگاه به مساحت 230 متر مربع واقع در سنجان حومه بخش دو اراک
15 – پ��الک 7611 فرع��ی از 2 اصل��ی آقای مهدی معينی فيجانی فرزند حس��ين نس��بت به 
ششدانگ يک باب ساختمان کارگاه بمساحت 141/71 متر مربع  واقع در سنجان حومه بخس 

دو اراک
16- پالک 4259 فرعی از 31 اصلی آقای نصير خسروی فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ 

يک باب عمارت بمساحت 254/60 متر مربع واقع در شهرجرد حومه بخش دو اراک
فلذا به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در اين آگهی اعتراض 
داشته باشد ميتوانند نسبت به پالک مورد نظر ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود 

را به اداره ثبت اسناد شهرستان اراک تسليم و طبق ماده 86 آئين نامه قانون اصالحی ثبت 
معترض مکلف است ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت نسبت به تقديم 
دادخواس��ت به مراجع قضائی اقدام نمايد در غير اينصورت برابر گواهی ارائه ش��ده توسط 
متقاضی مبنی بر عدم دادخواست برابر مقررات عمليات ثبتی ادامه خواهد يافت ضمنا حقوق 
ارتفاقی هر يک از پالک های مذکور برابر ماده 56 آئين نامه قانون ثبت در موقع تحديد حدود 
در صورتمجلس تحديدی قيد و اعتراض به حقوق ارتفاقی به مدت 30 روز پذيرفته ميگردد 

اين آگهی در دو نوبت در روزنامه سراسری چاپ تهران منتشر ميگردد.
تاريخ انتشار نوبت اول : يکشنبه 1401/08/1 
تاريخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1401/9/1

مم الف 525
رييس ثبت اسناد منطقه دو اراک علی اکبر اسماعيلی

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چون پالک 2877/29 واقع در مهديش��هر مقدار 26 س��هم مش��اع از 161 سهم ششدانگ 
از ط��رف وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه نيابت از محمد دوس��ت محمدی به آق��ای اکبر همتيان 
انتقال گرديده اس��ت تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين بنا به درخواست مالک تحديد 
حدود اختصاصی پالک فوق همراه با نقش��ه برداری راس س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 
1401/09/26 انجام خواهد ش��د لذا بدينوسيله به مالک و مالکين امالک مجاور اعالم تا در 
روز مقرر در محل حضور به هم رسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتجلسه سی روز می 
باشد. معترضينی که اعتراض به حدود را به اين اداره تسليم می نمايند بايستی ظرف مدت 
يک ماه گواهی تسليم دادخواست به مراجع قضايی را به اداره ثبت ارائه نمايند در غير اين 

صورت اعتراض آنها کان لم يکن تلقی می گردد.
تاريخ انتشار: 1401/01.09

حسين فزونی تلوکی
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر

1412931

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی 
بابل 

1390/9/20 ، ام��الک نظر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعيين تکلي��ف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور 
مس��تقر در واحد ثبتی بابل مورد رس��يدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای 
الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش��رح ذيل آگهی می گردد : )) امالک متقاضيان واقع 

در بخش يکشرق(( 
اراضی واقع در علمدار کتی پالک 2815- اصلی 

10078فرعی زين العابدين س��االريان نسبت به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 
بمساحت 126/47متر مربع به خريداری از حسين مرندی محرز گرديد 

اراض��ی واقع در کمانگرکال پالک 2820- اصلی 3206 فرعی: زهر ابابانيا جلودار نس��بت به 
شش��دانگ يک قطعه زمي��ن با بنای احداثی که 5/5 دانگ عرصه وقف می باش��د بمس��احت 
114/49متر مربع به خريداری از قهرمان ش��اکری محرز گرديد )) امالک متقاضيان واقع در 

بخش پنج(( 
اراضی واقع در روستای هليدشت پالک 41- اصلی 

1194فرعی: مجتبی خانابادی قهی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 
537/16 متر مربع به خريداری ازاسماعيل کلريز محرز گرديد. 

)) امالک متقاضيان واقع در بخش هفت(( 
اراضی واقع در روس��تای نوش��يروانکال پالک 2 اصلی شش��دانگ يک قطعه 84 فرعی: حميد 
بابانژاد قصاب نسبت به وقف 6 نخود عرصه 31 سيرو 8 مثقال باشد بمساحت  254/10 متر 

مربع به خريداری از محمد رضا بابانژادقصاب محرز گرديد. 
))امالک متقاضيان واقع در بخش هشت(( 

اراضی واقع در روستای گونه کال پالک 18- اصلی 
1100 فرعی: صفرپاشافومش��ی و اصغر پاشافومش��ی هريک نس��بت به 3 دانگ مش��اع از 
شش��دانگ يک قطعه زمين بابنای احداثی بمس��احت 8371/35متر مربع خريداری از فاطمه 

مهدوی و غيره محرز گرديد. ))امالک متقاضيان واقع در بخش ده(( 
اراضی واقع در روس��تای بابلکان عليا پالک 7- اصلی 242 فرعی:سيده صديقه پور موسوی 
کانی نس��بت به شش��دانگ ي��ک قطعه زمين بابن��ای احداثی درآن بمس��احت 560 متر مربع 

خريداری از وحيد خليلی کانی محرز گرديد. 
243 فرعی : س��يده صبورا پور موس��وی کانی نسبت به شش��دانگ يک قطعه زمين مزروعی 
بمساحت 7307 متر مربع خريداری از مصطفی پورموسوی کانی محرز گرديد. اراضی واقع در 

روستای للوک پالک 15- اصلی 
15 فرعی: عليرضا ارجمندراد نس��بت به ششدانگ يک قطعه زمين باينای احداثی در آن که 
10سپر عرصه وقف می باشد بمساحت 2478 متر مربع خريداری از بخشعلی آهنگر ارجمند 

محرز گرديد. اراضی واقع در روستای پايين بازيار پالک 17- اصلی 
773 فرع��ی: حبيب اله علی زاده نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين مزروعی بمس��احت 
7413متر مربع خريداری ازقربانعلی عليزاده محرز گرديد. اراضی واقع در روستای علی آباد 

پالک 33- اصلی 
38 فرعی: عليجان آقاپور آکتيجی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين بابنای احداثی بمساحت 

192/3متر مربع خريداری از محمدجان علی نژاد محرز گرديد. 
))امالک متقاضيان واقع در بخش يازده(( 

اراضی واقع در روس��تای مرزب��ال پالک 43- اصلی 38 فرعی: امير نجار مرزبالی نس��بت به 
شش��دانگ يک قطعه زمين بابنای احداثی درآن که 56 س��ير مش��اع از 240 سير ششدانگ 
وقف عرصه باشد بمساحت 148/52 مترمربع خريداری از اسماعيل قاسم پورمرزبالی محرز 

گرديد. اراضی واقع درموزيرج پالک 53- اصلی 
411 5 فرعی : حس��ن عزيزنيا وفاطمه جعفرزاده درزی هريک نس��بت به 3 دانگ مش��اع از 
ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی درآن که 4سهم از 13 سهم از ششدانگ عرصه وقف 

می باشد بمساحت 147/27متر مربع خريداری از علی براری چمازی و غيره محرز گرديد
5412 فرعی : رضاآهنگر کانی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی درآن که 
4س��هم از 13 سهم از ششدانگ عرضه وقف می باشد بمساحت 750 متر مربع خريداری از 

محمد ابراهيم آهنگرکانی محرز گرديد. 
اراضی واقع در مالکال پالک 59- اصلی 

400 فرعی صفيه آقازاده بنگرنسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 
247/87متر مربع خريداری از احمد علی اسمعيل تبار محرز گرديد. ))امالک متقاضيان واقع 

در بخش سيزده(( . 
اراضی واقع در روستای پايين بيشه سر پالک1- اصلی 220 فرعی: جواديزدانی راد نسبت 
به شش��دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی که دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه وقف ميباشد 
بمساحت 52/22 متر مربع خريداری از علی پورعلی محرز گرديد. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه 
اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلی / کثير االنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع اخذ نمايند. ملک تسليم و 
رس��يد معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در 
اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيس��ت. بديهی اس��ت برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مورد قس��متی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه 
حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16

سيد مهدی حسينی کريمی  رييس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
م الف 1410485



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

دانشنامه

چرا انگلیس این روزها صحنه اعتراضات و اعتصابات است؟
انگلیس این روزها صحنه اعتصابات فراوانی بوده تا ش��هروندان در روزهای گذشته با مشکات عدیده ای در 
تردد ریلی، پروازهای مس��افری، خدمات دانشگاه و سایر بخش ها مواجه شوند. در انگلیس، ده ها هزار نفر در 
ماه های گذشته با برگزاری اعتصاب خواستار افزایش دستمزدهای خود متناسب با افزایش هزینه های زندگی 
شده اند. روزنامه تایمز حجم اعتصابات این چند وقت را از دهه 1980 بی سابقه دانسته است. تحلیلی که این 
روزنامه دو روز پیش بر مبنای داده های اداره ملی آمار انگلیس انجام داده نش��ان می دهد متوس��ط »روزهای 
کاری از دس��ت رفته« بوده اند از هر زمان دیگر از س��ال 1989 به این سو بیشتر بوده است. روزهای کاری از 
دست رفته- طبق تعریف روزنامه تایمز- به روزهایی اطاق می شود که فرد به دلیل مناقشه با صاحب کار بر 
سر کار حاضر نشده است. این اعتصاب ها موجب شده شهروندان انگلیس در روزهای گذشته با مشکات در 
تردد ریلی، پروازهای مس��افری، تعطیلی دانشگاه ها، اخال در ارائه خدمات درمانی، مشکات خدمات پستی 
و بانکی و س��ایر خدمات دولتی مواجه ش��وند. رسانه دولتی بی بی سی پیش بینی کرده این اعتصاب ها احتمااًل 
در زمس��تان شدت هم خواهند کرد زیرا پزشکان، پرس��تاران و کارکنان بسیاری از دیگر اصناف دیگر درگیر 
مجادالتی با کارفرمایان خود بر سر شرایط کاری، پرداخت ها و حقوق مستمری مواجه هستند. سه هفته پیش 
نیز بیش از 300 هزار نفر از پرس��تاران انگلیسی در اقدامی تاریخی به اعتصاب سراسری بر سر ناکافی بودن 
دستمزد، رأی مثبت دادند. اتحادیه پرستاران انگلیس )RCN( اعام کرد که اعتصاب سراسری پرستاران با 
هدف افزایش حقوق معادل 5 درصد بیش از مقدار تورم صورت می گیرد. این درحالی است که دولت انگلیس 
افزایش پایه حقوق س��االنه پرس��تاران را 4 درصد تعیین کرده است. هنوز جزئیاتی رسمی از زمان و نوع این 
اعتصاب منتشر نشده اما به گفته منابع در صورت نهایی شدن نتیجه رای گیری ها، به احتمال زیاد اعتصاب ها 
پیش از کریس��مس )11 دی ماه( آغاز می شوند. این نخستین اعتصاب پرستاران از زمان تأسیس این اتحادیه 
)بیش از 106 س��ال( خواهد بود. انتظار می رود در وضعیت اعتصاب، ارائه خدمات به بیمارانی که در ش��رایط 
حاضر نیز با مش��کات بسیاری در سرویس دهی روبه رو هستند، لغو شده و یا با تأخیر مواجه شود. در همین 
راس��تا،  نتایج بررس��ی ها نشان می دهد که در پایان ماه  اوت )9 شهریورماه(، هفت میلیون نفر در انگلستان در 
صف انتظار درمان بیمارستانی بودند. شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط 
نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به 10.1 درصد رسیده که باالترین حد در نزدیک به 40 سال گذشته است. 
کش��ور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد یک دوره طوالنی رکود اقتصادی ش��ده است و پیش بینی 
می ش��ود که نرخ بیکاری تا سال 2025 تقریباً دو برابر خواهد شد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران 
اقتصادی به س��ر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی ها نشان 
می دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
و توس��عه )OECD( قرار دارد. از طرف دیگر، طبق گزارش بی.بی.سی، قیمت ها با باالترین سرعت نسبت 
به چهل سال گذشته باال می روند. این به معنی آن است که هزینه های معیشت کارگران با سرعت بیشتری 
نس��بت به دس��تمزد آنها افزایش پیدا می کند و باعث کاهش میزان رفاه آنان می شود. کارگران در بسیاری از 
صنایع انگلیس عضو اتحادیه های تجاری هستند. این اتحادیه ها سازمان هایی هستند که نمایندگی کارگران 
صنایع را به عهده دارند و به نیابت از آنها با مدیران دولتی بر س��ر دس��تمزدها& ش��غل شرایط شغلی مذاکره 
می کنند. هنگامی که این اتحادیه ها نتوانند با بخش های دولتی به توافقی منصفانه دست پیدا کنند و به آنها 
وعده ای برای اصاح امور داده نش��ود آنها اقداماتی برای اعمال فشار بر دولت طراحی می کنند. افراطی ترین 
این گزینه ها اعتصاب اس��ت. تا کنون مهم ترین اعتصاب ها در انگلیس اصناف زیر را ش��امل شده است: کالج 
پادشاهی پرستاری اعام کرده اعضای این کالج از آخر سال جاری میادی اعتصاب خواهند کرد. این اتحادیه، 
تاکنون هیچگاه اعتصاب نکرده اس��ت. تردد ریلی از از پنج ماه پیش بارها به دلیل اعتصاب فلج ش��ده است. 
اعضای سه اتحادیه ریلی از ماه ژوئن اعتصاب های یک روزه ای را ترتیب داده اند و انتظار می رود این روند در 
6 ماه آینده ادامه داشته باشد. کارکنان شرکت پستی رویال میل از ماه آگوست )سه ماه پیش( تا کنون هشت 
اعتصاب برگزار کرده اند و قرار اس��ت تا قبل از فرا رس��یدن کریسمس 10 روز دیگر را هم در اعتصاب به سر 
ببرند. حدود 40 هزار نفر از کارکنان ش��رکت های مهم بی . تی و اوپن ریچ که ش��رکت های ارتباطات راه دور 
هستند حدود چهار ماه پیش برای نخستین بار در 30 سال گذشته دست به اعتصاب زدند. این دو شرکت در 
ماه های آگوست و اکتبر هم چند روز اعتصاب کردند. شرکت های ارائه دهنده خدمات زمینی ایرالین ها هم سه 
روز پیش اعتصاب کرده اند. اعتصاب این شرکت ها ممکن است باعث ایجاد اخال در فرودگاه هیثرو شده و 
باعث ایجاد مشکاتی برای پروازها به سمت قطر برای مسابقات جام جهانی شود. اتحادیه دانشگاه ها و کالج ها 
که نمایندگی کارکنان بخش آموزش عالی را به عهده دارد قصد دارد روزهای 24، 25 و 30 نوامبر اعتصاب 

کند. کارکنان 150 دانشگاه در این اعتصاب شرکت خواهند کرد. 

ابداع نخستین موتور هواپیمای مافوق صوت 
که با سوخت جت کار می کند

محققان چینی ادعا می کنند نخستین موتور موج 
انفج��اری مافوق ص��وت را ابداع ک��رده اند که با 
س��وخت معمولی جت پرواز می کن��د و می تواند 
س��رعت یک هواپیما را به 9 ماخ یا 9 برابر سرعت 
صوت رساند. به گزارش اینترستینگ انجینرینگ، 
موتورهای انفجاری مورب در تونل ش��وک مافوق 
ص��وت JF-12 پکن روی زمی��ن چند بار به طور 
موفقیت آزمایش ش��ده اس��ت. به نوش��ته نشریه 
ساوث چاینا مورنینگ پست البته هیچ یک از نتایج 
تست های موتورهای انفجاری که با سوخت کروزن 
انجام ش��ده، تاکنون منتشر نش��ده است. محققان 
اطاعات فنی مربوط به یک موتور کروزن سوز در 
 Journal of یک گزارش منتشر کرده اند که در
 Experiments in Fluid Mechanics
منتش��ر و توسط محققان دیگر بررسی شده است. 
این تست ها در اوایل س��ال جاری میادی انجام 
ش��ده اند. محققان موت��وری را آزمایش کردند که 
با ایجاد انفجار نیروی پیشرانش به وجود می آورد. 
این تحقیق به رهبری لیو یونفنگ مهندس ارش��د 
انس��تیتو مکانیک آکادمی علوم چین انجام ش��ده 
است. موتور انفجاری در مقایسه با دیگر موتورهای 
هواپیماهای مافوق ص��وت می تواند به طور ایمن 
تر و با قدرت بیش��تری عمل کند. مجموعه ای از 

انفجارها به راه می افتد.

ديدار تيم های فوتبال ايران و انگليس- جام جهانی 2022 عکس: تسنيمفناوري

حکايت

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )۲۲3(
حجت االس��ام والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
ُع بِِه ِفي الَأْْقَواِت ، از برکت آن باران،  الرحمن الرحیم  ُتَوسِّ
روزی ها را وس��عت بخشی؛ از دیگر برکات باران وسعت 
رزق و رونق بخش��یدن به سفره مردم است قوت مردم 
رابطه مستقیم با نزوالت آسمانی دارد .رزق در نکاه اول 
به دو بخش تقسیم می گردد: رزق معنوی و رزق مادی و 

صد البته بسیاری از رزق های مادی اگر به درستی از آن 
استفاده گردد مقدمه ای خواهد بود برای جلب رزق های 
معنوی.باران از جمله رزق های مادی اس��ت که سبب 
ازدیاد و جلب رزق های معنوی نیز می گردد،چنانچه دعا 
زیر باران مستجاب است و یا اینکه جامعه ای که سفره 
خان��واده های آن پر از رزق حال باش��د حتما معنویت 

گرا خواهند بود اما از جامعه ی با سفره خالی نباید توقع 
کماالت معنوی داشت مگر در شرایط خاص مانند میدان 
مبارزه مثل شعب ابی طالب علیه السام.در آیات وروایات 
و موارد متعددی جهت توس��عه رزق توصیه شده است 
از جمله:تقوا؛انفاق؛صله رحم؛اکرام والدین؛،تاوت قران 

،نمازشب،اذکاری چون صلوات و استغفار.
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عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: بس��یج، نرم افزار انقاب اسامی و سکوی 
آن مس��جد است. به گزارش »عصر ایرانیان«، سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در 
شورایعالی امنیت ملی، شامگاه یکشنبه باحضور در مسجد لوالگر در آیین بزرگداشت هفته 

بسیج و رونمایی از کتاب »مطالبات رهبری از بسیجیان مسجد«، به ایراد سخنرانی پرداخت.
بسیجقبلازاینکهیکسازمانباشد،یکآرمانوگفتماناست ���

بسیج قبل از اینکه یک سازمان باشد، یک آرمان و گفتمان است که ظرفی برای بروز و ظهور 
ایمان و آرمان ملت ایران شد، دشمن این مسئله را در محاسبات خود نگنجانده بود. بسیج به 
لحاظ آرمان و گفتمان در جایگاهی قرار دارد که بزرگانی همچون حضرت امام خمینی )ره( 
به صراحت بیان می کند: »من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم«. بسیج 
ظرفی ست از صفا، اخاص، ایثار و فضائل انسانی که قدرت، پیشرفت، تعالی و ظرفیت های 
بزرگی ایجاد می کند و اگر بخواهیم نرم افزار انقاب اسامی را در یک کلمه خاصه کنیم، 
آن کلمه »بسیج« است. بسیج ظرفی ست برای تجمیع ایمان و عمل صالح، که سبب اهمیت 
پیدا کردن مسائل در عمل صالح می شود. کار بزرگ بسیجی، عمل به وظیفه در زمان خود 
اس��ت، هنر ملت ایران این است که توانست در بزنگاه های مختلف به موقع به وظیفه خود 
عمل کند. اگر بیان می کنیم بسیج و تفکر بسیج، نرم افزار انقاب اسامی است، سکوی این 
نرم افزار، مساجد است. در تمام این  سال ها به ویژه در سال های اوایل انقاب، مسجد کانون 
تمام بروز و ظهور این تفکر در عرصه های امنیت محله، اعزام به جبهه، مسائل اقتصادی و 
فرهنگی بوده است. این سنگر جدای از آن ویژگی که دارد برای تعالی، کمال و عبادت انسان 

بهترین سکو است.
باید از همین نقطه شروع کنیم، ما وظیفه داریم به جوانان و نوجوانان این فرهنگ را منتقل 
کنیم، خانه به خانه، محله به محله، مسجد به مسجد و مدرسه به مدرسه در این عرصه و 
در سکوی مساجد با آن ها به گفتگو بنشینیم و شبهات آن ها را برطرف کنیم تا هر یک از 
آن ها در دفاع از انقاب اسامی همچون فهمیده ها، حججی ها و علی وردی ها یک درخت 

تنومند شوند.
درزمانحضرتعلی)علیهالس�ام(وقتیکهدش�منازجنگوتزویرنتیجهنگرفت، ���

غارتوالقایناامنیراراهبردخودقرارداد
زمانی که حضرت امیر )علیه السام( به حکومت رسید تاش های زیادی برای جلوگیری از 
پاگرفتن این حرکت صورت گرفت، جنگ هایی را به حضرت علی )علیه السام( تحمیل کردند 
و زمانی که در جنگ های مختلف، دشمن شکست می خورد و جبهه حق به پشت خیمه دشمن 
می رسید و دشمن می دید که زور جواب نمی دهد، به تزویر روی می آورد و با تقلب قرآن سرنیزه 
می کرد و سعی می کرد در جامعه ایجاد تردید کند. در زمان حضرت علی )علیه السام( وقتی که 
دشمن از جنگ و تزویر نتیجه نگرفت، غارت و القای ناامنی را راهبرد خود قرار داد. افرادی را 
در گروه هایی مامور می کرد تا به شهرها و آبادی های تحت حکومت حضرت امیر )علیه السام( 
حمله کنند و با غارت های فراوان ایجاد ناامنی کنند، فرق این کار با جنگ چه بود؟ این بود که 

مرد جنگ نبودند و معاویه دستور داده بود که ناامنی ایجاد کرده و فرار کنید. ماموریت آن ها 
فقط ایجاد ناامنی و شبیخون بود تا مردم احساس ناامنی کنند.

امروزهمدشمنوقتیازجنگ،ترور،تحریموتزویرنتیجهنگرفتهاستازسراستیصال ���
بهالقاءناامنیرویآوردهاست

امروز در مرحله ای قرار داریم که دش��من فهمیده اس��ت، نه با جنگ، نه با ترور، نه با فش��ار 
اقتصادی و حتی نه با تزویر نمی تواند ایجاد تردید کند و به همین دلیل از روی استیصال به 
آخرین ابزار خود یعنی ایجاد ناامنی روی آورده که یک حرکت بزدالنه است. جالب اینجاست 
که در دستورات معاویه به صراحت بیان شده بود که زن، مرد، کودک و جوان تفاوتی ندارد و 
ماموریت این گروه فقط حرکت بزدالنه و القا ناامنی است. اگرچه راه و روش شیاطین در طول 
تاریخ یکسان است اما دشمن امروز این مسئله را در محاسبات خود نگنجانده که به شهادت 

حضرت امام )ره(، ملت ما از مردم دوران حضرت امیر )علیه السام( بهتر هستند.
جوانانیکهاجازهنمیدهندغارتهاوالقایناامنیهادشمنشکلبگیرد ���

چه روحیه ای، جوانانی همچون شهید آرمان علی وردی و شهید سید روح اهلل عجمیان را مثل 
کوه استوار نگه می دارد؟ بسیج، بسیج ظرفی ست که چنین قدرتی تولید می کند، بسیج باطل 
السحر هم موشک ها، هم تحریم ها و هم آشوب های دشمن است. این موضوع را دشمن در 
محاسبات خود حساب نکرده و نمی تواند حساب کند، حسرت داشتن جوانانی همچون شهید 
علی وردی و شهید عجمیان بر دل دشمن خواهد ماند. جوانی که بدون هیچ برخورداری و هیچ 
انتظاری، جان خود را تقدیم انقاب اسامی می کند و نه تنها اسم بلکه تمام وجودش آرمان 
است. او نمی تواند این موضوع را محاسبه کند و به همین دلیل بعد از تاش ها و هزینه های 
فراوان تیرش به سنگ می خود و این بار می بیند که در شهرهای مختلف در کوچه و خیابان ها، 
این دفعه جوانان دهه هشتادی جلوی او ایستاده اند و نمی گذارند غارت های معاویه و القای 
ناامنی ها ش��کل بگیرد و این همان رمز موفقیت یک ملت است. هر یک از این عزیزان ما 
به تنهایی یک گفتمان و یک آرمان هستند و به همین خاطر است مقام معظم رهبری بیان 
می فرمایند که به این نیرو می توان »آتش به اختیار« گفت، چون نیرویی که این ویژگی را 
دارد قبل از هرچیز اختیار او را تقوا در دست میگیرد و تقوی به او اجازه هرکاری را نمی دهد و 
مسئله ای که دشمن را عصبانی و ناراحت کرده، همین موضوع است. دشمن می بیند که این 

گفتمان، منطق خود را با اقتدار و مظلومیت به همراه می آورد.
قدرتهمراهیمردم،دلیلشکستآرایشجنگیدشمنان ���

امروز همه دشمنان صف کشیده و آرایش جنگی گرفته اند، رئیس جمهور فرانسه در این موضوع 
با یک دلقک دیدار می کند و عکس یادگاری می گیرد، صدراعظم آلمان از خود پنج دقیقه فیلم 
منتشر می کند، نخست وزیر کانادا در تظاهرات مربوط به این قضیه شرکت می کند و حیثیت 
خود را پای واضح ترین دروغ ها می گذارد و بیان می کند در ایران برای 14 هزار نفر حکم اعدام 
صادر شده است، رئیس رژیم حاکم بر آمریکا به صراحت بیان می کند که می خواهیم ایران را 

آزاد کنیم، چه قدرتی باعث شکست آن ها شده است؟ قدرت همراهی مردم.

بسیج، نرم افزار انقالب و سکوی آن مسجد است
سعید جلیلی:

س��خنگوی دولت با بیان اینکه رسانه در حوزه حاکمیت باید 
به جایگاه اصلی خود بازگردد، تصریح کرد: قطعاً ارزش گذاری 
عملکرد رس��انه ای دولت بر اساس تعریف مضیق ساختاری 
اشتباه است. به گزارش »عصر ایرانیان«، علی بهادری جهرمی 
در نشست تخصصی با روسای دانشکده ها و پژوهشگاه های 
حوزه ارتباطات و رسانه با بیان این جمله که »رسانه در حوزه 
حاکمیت باید به جای��گاه اصلی خود بازگردد«، تصریح کرد: 
انتظار از رس��انه این است که پیشرو باشد نه پیرو. فعال باشد 

نه منفعل. رسانه باید به نوعی برنامه ریز و طراح خودش باشد 
نه اینکه اتفاقی بیفتد و بعد از آن پشت سر ماجرا حرکت کند 
و بگوید که چه باید کرد. وی با اشاره به دیدگاه های مختلف 
درباره چگونگی تاثیرگذاری مجموعه رسانه ای دولت گفت: 
مفهوم مضیق از عملکرد تیم رس��انه ای دولت می تواند ناظر 
بر س��اختارها و رسانه های وابسته باشد. در حالی که در یک 
مفهوم موسع، عملکرد رسانه ای دولت شامل کل اجزای دولت 
اعم از تیم رس��انه ای و سایر عوامل اجرایی می شود. اتفاقاً در 

بس��یاری از مواقع ارزش گذاری در خصوص عملکرد مثبت 
یا منفی رسانه ای دولت ناظر بر همین تعریف مضیق است. 
سخنگوی دولت افزود: قطعاً ارزش گذاری عملکرد رسانه ای 
دولت بر اساس تعریف مضیق ساختاری اشتباه است. ساختارها 
بخشی از ماجرا هستند. اما شما اساتید رسانه می توانید هم در 
این دولت و هم در دولت گذشته وزیری را در ذهن متبادر کنید 
که عملکرد رس��انه ای موفقی داشته و یا وزیری که عملکرد 

رسانه ای او نزد افکار عمومی ناموفق بوده است.

بهادری جهرمی:
رسانه در حوزه حاکمیت باید به جایگاه اصلی خود بازگردد


