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اغتشاش��ات اخیر فرصتی را فراهم ک��رد تا بی عملی 
متولیان امر طی س��ال های متمادی پ��س از انقالب 
برای پاک س��ازی حوزه فرهنگ و هنر از وجود برخی 

سلبریتی ها فراهم شود. سه روز قبل قوه قضائیه...

ضرورت حجامت حوزه فرهنگ 
و هنر از سلبریتی های فاسد!

 فرصتی که اغتشاشات
 در ساحت فرهنگی ايجاد کرد

در حالی که رییس هیات عامل صندوق ملی مس��کن 
از تخصیص منابع مالی از محل بازپرداخت تس��هیالت 
مسکن مهر به این صندوق خبر می دهد که بر اساس...

فقط ۲ درصد بازپرداخت تسهیالت 
مسکن مهر به صندوق ملی واریز شد

 7 تغییر واجب تر از نان شب

 سهم اندک صندوق ملی
 ازباز پرداختی مسکن مهر؛

ترکيب ايده آل ايران برای بازی 
سرنوشت ساز مقابل ولز؛

وزیرکشور:
 دشمن آخرین ذخایر 
خود را به کار گرفته 

است

هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست.پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

فرار به جلوی پارلمان اروپا 
ابوالفضلعموئی ���

سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاست
خارجیمجلس

 تعلیق تماس مس��تقیم 
پارلمان اروپا و جمهوری 
اس��المی ایران نشان از 
سیاسی کاری اروپایی ها 
دارد، از ن��گاه کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
اق��دام پارلم��ان اروپ��ا در تعلیق تماس 
مس��تقیم با مجلس ش��ورای اس��المی، 
یک فرار به جلو اس��ت، زیرا در ۲ س��ال  
گذش��ته تماس مس��تقیمی بین مجلس 
ایران و اروپا وجود نداشته است. در سال 
گذش��ته پارلمان اروپا بود که درخواست 
ک��رد هیاتی را ب��ه ایران اع��زام کند اما 
به دلیل قطعنامه ه��ای مداخله گرایانه و 
مبتنی براخبار غلط )فیک نیوز(، با انجام 
این سفر موافقت نشد. متاسفانه برخی از 

اعضای این پارلمان از جمله...
ادامهدرصفحه���2

 شکست سیاست 
تحریم  نفتی ایران

یعقوبرضازاده ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
ش��رکت   13 تحری��م 
از س��وی دفت��ر کنترل 
وزارت  دارایی ه��ای 
خزان��ه داری آمری��کا به 
دلیل تس��هیل گری ف��روش نفت ایران 
اقدامی خصمانه اما بی اثر است، طی چهار 
دهه گذشته تحریم ها و محدودیت های 
مختلفی علیه ملت ایران اعمال و اجرایی 
شده اس��ت. این تحریم ها در حوزه های 
ان��رژی، نفت، دارو، تجهیزات پزش��کی 
و غی��ره بوده که بر خ��الف قوانین بین 
المللی اعمال ش��ده اس��ت. تحریم های 
آمریکایی ها علیه ایران جنبه بین المللی 
ندارد و برای کشورها الزام آور نیست، در 
واقع تحریم های مختلف از جمله تحریم 

13 شرکت یاد شده یکجانبه است و...
ادامهدرصفحه���2

محمد صادق کولی وند شهردار شهریار

ش��هرداری ش��هریار در نظر دارد به استناد درخواست ش��ماره 9489 مورخ 1401/04/06 معاونت فنی 
عمرانی در خصوص تجدید مناقصه عمومی )تکمیل فاز اول س��اختمان اورژانس در ش��هرک مریم( با 
برآورد اولیه 11/69۲/009/464 ریال با ش��ماره فراخوان ۲001093897000136 در س��امانه نسبت به 
انتخاب پیمانکار اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
1- مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 585/000/000 ریال می باشد سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا 
زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده به صورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص 

شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی( 
۲- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
4- هزیه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند. 
6-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/0۲ تا تاریخ 1401/09/1۲ ساعت 13/00 از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت
7- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00 مورخ 1401/09/۲۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

8- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14/30 مورخ 1401/09/۲3 در محل: شهریار – میدان نماز – جنب 
پایانه ۲۲ بهمن – شهرداری شهریار 

نوبت اول 1401/09/0۲
نوبت دوم 1401/09/09

 تجدید مناقصه عمومی
 )تکمیل فاز اول ساختمان اورژانس در شهرک مریم( 

نوبتاول

روابط عمومي منطقه یك عمليات انتقال گاز

مدت قرارداد : 365روز 
زمان توزیع اسناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار 

آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00 روز    سه شنبه 1401/09/۲۲

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه 1401/09/۲3
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 

1ـ ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رش��ته ابنیه پایه 5 از س��ازمان برنامه بودجه یا کد ۲ تعمیر و نگهداری 
ساختمانی و ماشین آالت از  اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 

۲ـ ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار: مبلغ 855،000،000 ری��ال ضمانت¬نامه بانکی  مطابق با آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 1۲340۲/ت 50659ه� تاریخ 1394/09/۲۲ )واریز وجه نقد به حساب سیبا 

بانک ملی به ش��ماره حس��اب 4101090571۲14734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه 
یک انجام گیرد.(

مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه
 شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه 

گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس: 41934 – 0۲1 دفتر ثبت نام: 88969737 – 0۲1 / 85193768 – 0۲1 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 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.

شناسه اگهی: 1409736

فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته
موضوع :تعمیرات منزل سازمانی زیتون اهواز پالک 89 منطقه یک عملیات انتقال گاز

شماره  ۲۰۰1۰91871۰۰۰۰39

شمارهمجوز:241041
نوبتاول

نوبت اول :1401/09/02
نوبت دوم :1401/09/06

دبير خانه کميسيون معامالت سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم در نظر دارد برابر مجوز سازمان امور اقتصادی  و دارایی استان ایالم فروش امالک مازاد خود را بشرح 
ذیل از طریق مزایده عمومی انجام دهد.

وضعیت سندآدرس عنوان ملکردیف
قیمت کارشناسی – پایه ) به ریال( قیمت مساحت ) متر مربع(

کل ) عرصه و اعیان (   اعیان )طبق نظر کارشناس (عرصه

1776/88۴/۰1۰/۰۰۰ 659/68دارد- تک برگ آبدانان – دهستان هزارنی- خ شهید کرمیساختمان 1

1۰۴55/9169۲/933/۲3۴/95۰/۰۰۰دارد – تک برگدره شهر – بخش ماژین سوله و ساختمان اداری ۲

6391۲۰13/8۲9/3۰۰/۰۰۰ دارد – تک برگ بدره – شهرک ولی عصر  ساختمان 3

1� آخرین مهلت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( :  از تاریخ چاپ آگهی تا س��اعت 15 روز چهارشنبه 
 1401/09/09

۲� متقاضیان باید برای ثبت نام از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد( به آدرس www.setadirn.ir   اقدام به ثبت نام 
نمایند و اس��ناد مزایده از طریق س��امانه مذکور دریافت و پیش��نهاد قیمت و اصل ضمانت نامه شرکت در مزایده به میزان 10 درصد قیمت 
پایه اعالم ش��ده را حداکثر تا تاریخ 1401/09/19 س��اعت 15 روز شنبه عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ،ضمانتنامه شرکت در مزایده به 
صورت فیزیکی در پاکات در بس��ته تحویل دبیرخانه کمیس��یون مزایده به آدرس ایالم- خیابان آیت اهلل حیدری س��ازمان جهاد کشاورزی 
داده و رس��ید دریافت نمایید . به تقاضا ها و پیش��نهاد  قیمت هایی که در س��امانه بارگذاری نشده و یا بعد از موعد مقرر تحویل شود ترتیب 

اثر نخواهد شد.
3� زمان بازگشایی پاکات: ساعت 8 صبح 1401/09/۲0 در محل سالن سازمان جهاد کشاورزی ایالم

متقاضی��ان م��ی توانند از تاری��خ 1401/08/30 تا پایان وقت اداری مورخ 1401/09/16 جهت دریاف��ت معرفی نامه برای بازدید امالک به 
مدیریت امور مالی جهاد کشاورزی استان ایالم مراجعه یا با شماره 33335170 تماس حاصل نمایند.

4� کلیه هزینه سامانه ستاد و چاپ آگهی و بنر و کارشناسی ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.

 آگهی مزایده شماره 1۴۰1/۰7 )شماره مزایده
 در سامانه ستاد ۲۰۰1۰۰۰۲۲1۰۰۰۰۰۴ (

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره   ۲001001339000067   را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجدید نماید.

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی اسالم آباد، کرند و گهواره.
شماره مناقصه:۲001001339000088

ش��رکتهای متقاض��ی دارای گواهی نامه صالحیت معتب��ر از وزارت کار و ام��ور اجتماعی و گواهینامه 
صالحیت 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: 144.۲48.919.579ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.7.315.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/۲4 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز یکشنبه مورخ1401/09/06.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/۲0.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1401/09/۲1.
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 ۲15 یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
شناسه اگهی 141۲۲15

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

FR-CO-37/00
نوبتدوم

با سالم و احترام  به اطالع مناقصه گران محترم مي رساند پيرو آگهي چاپ شده در روزنامه عصر ايرانيان مورخ 1401/8/18 و 1401/8/19 با 
موضوع پروژه شهري ذيل آخرين مهلت خريد اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1401/9/12 تمديد مي گردد.

هزینه خریداسناد)ریال(مبلغ ضمانتامه شرکتدر مناقصه)ریال(مدت قراردادمبناي خرید برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژه
5673,3۰۰,۰۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰ماهمقطوع13,۴66,۰۰۰,۰۰۰تهیه، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه آسانسور نفر بر )ده نفره( ساختمان جدید شوراي اسالمي شهر قم

شناسه اگهی 1415567

آگهي تمدید مناقصه عمومي دو مرحله اي

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداری قم

www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

 پاسخ قاطع ایران  به
 اقدام خصمانه آژانس

غنی سازی اورانیوم 6۰ درصد با  
ماشین های IR-6  در فردو آغاز شد؛

 وزیر خارجه:
پاسخمان به قطعنامه شورای حکام متقابل و موثر است



سرمقاله

يادداشت

اخبار

چهار   شنبه 2 آذر 1401  28 ربيع الثانی 1444
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ايران و جهان

فرار به جلوی پارلمان اروپا 
ادامهازصفحهیک ���

...رئی��س آن تح��ت تاثی��ر القائ��ات و اخبار 
گروهای ضدایران��ی در اروپا قرار گرفته اند و 
سعی می کنند بر طبل تو خالی فشار سیاسی 
بر ای��ران بنوازند که البته اث��ر چندانی ندارد. 
کارشناسان البته می دانند که پارلمان اروپا در 
تعیین تعیین سیاست خارجی کشورهای اروپا 
چندان اثربخش نیست و حتی قطعنامه های 
آن از لح��اظ قانونی الزام آور نیس��ت. این در 
حالی اس��ت که مجلس ش��ورای اسالمی با 
مجالس مختلفی در کش��ورهای دنیا تعامل 
دارد و پیام ارسال و دریافت و همچنین هیأت 

تبادل می کند.

شکست سیاست تحریم  نفتی ایران
ادامهازصفحهیک ���

...دارای پش��توانه س��ازمان مل��ل نیس��ت. 
آمریکایی ه��ا تص��ور می کنن��د ب��ا اعم��ال 
بس��ته های تحریمی در حوزه نفتی می توانند 
مناب��ع درآمدی کش��ورمان را دچار خدش��ه 
کنند اما با بررسی سال های گذشته می توان 
دریافت این تحریم ها بی اثر بوده اس��ت. به 
عبارتی امروزه کش��ورمان نفت و انرژی خود 
را در بازار دنیا به فروش می رس��اند که بیانگر 

شکست سیاست های

مجلس دنبال گفتگو با دانشجویان است 
نه برخورد با آنان

نماین��ده مردم اهواز در مجلس در واکنش به 
تدوین طرح ممنوع الخروج کردن دانشجویان 
هنجارشکن، گفت: این طرح را ندیدم و باید 
بگویم مسئوالن و نمایندگان دنبال گفتگو با 
مردم و دانش��جویان هستند.مجتبی یوسفی 
در گفتگ��و با »عص��ر ایرانی��ان« در واکنش 
به انتش��ار خبری مبنی ب��ر تدوین طرحی از 
س��وی تعدادی از نماین��دگان مجلس برای 
ممنوع الخروج شدن دانشجویانی که تخلفات 
سیاس��ی یا جرایم سیاس��ی و امنیت��ی دارند، 
اظهار داش��ت: ه��ر ک��دام از نمایندگان یک 
کارتابل ش��خصی دارند که می توانند در آنجا 
طرحی را پیش��نهاد دهند.وی بیان کرد: بنده 
به عنوان نماین��ده مجلس باید بگویم تا این 
لحظه طرحی درباره برخورد با دانش��جویان 
معترض در مجلس ندیدم و چنین طرحی در 
مجلس ش��ورای اسالمی اعالم وصول نشده 
اس��ت. تا طرحی در مجلس رؤیت نشود، در 
صحن علنی مجلس اعالم وصول نش��ود و 
س��پس در فرایند قانون گذاری قرار نگیرد، به 
عنوان یک طرح پیشنهادی لحاظ نمی شود.

نماین��ده م��ردم اه��واز در مجلس ش��ورای 
اسالمی متذکر شد: چندی پیش نیز دروغی 
درباره نمایندگان مجلس مطرح و گفته ش��د 
۲۲7 نماینده مجلس بیانیه ای را امضا کرده و 
گفته اند که باید بازداشت شدگان حوادث اخیر 
اعدام شوند که به هیچ وجه چنین مسئله ای 

وجود نداشت. 

بیش از ۴ هزار کودک یمنی در 
حمالت ائتالف سعودی کشته شدند

جنب��ش انصاراهلل یمن اعالم کرد که از زمان 
شروع حمالت ائتالف متجاوز سعودی، بیش 
از 4 هزار کودک یمنی کشته شدند.به گزارش 
اس��پوتنیک، جنبش انصاراهلل یمن امروز سه 
ش��نبه اعالم کرد که از زمان شروع حمالت 
ائتالف متجاوز سعودی به یمن 8605 کودک 
کشته و زخمی شده اند.بر همین اساس یک 
نهاد حقوقی که ح��وادث مربوط به کودکان 
یمنی را رصد می کند، در گزارشی اعالم کرد 
که در حمالت ائتالف متجاوز سعودی در طی 
8 سال گذشته، 4017 کودک کشته و 4588 
نفر دیگر شدند.از سوی دیگر جنبش انصاراهلل 
یمن با اشاره به اینکه گزارش مذکور جنایت 
های مربوط به ائتالف متجاوز را مستند کرده 
است، افزود: البته شرایط برای کودکان بسیار 
دردناکتر است.همچنین عبدالوهاب المحبشی 
عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل گفت که 
تاریخ شنیع تر از جنایت های ائتالف متجاوز 
سعودی – آمریکایی به خود ندیده است.وی 
افزود: یمنی ها قت��ل کودکان و زنان خود را 
فراموش نخواهند کرد و انتقام جنایت ها علیه 
مل��ت یمن را خواه��د گرفت.پیش از این نیز 
سازمان حقوق بش��ری انتصاف اعالم کرده 
بود که هش��ت ه��زار و 116 کودک یمنی از 
ابت��دای تجاوز س��عودی – آمریکایی به این 

کشور شهید یا زخمی شده اند.

نظام به مطالبات مردم توجه دارد
نماین��ده م��ردم اراک در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: جریانی به دنبال آن اس��ت 
که اعتراضات در جامع��ه منجر به ناامنی و 
آشوب شود، اما باید بدانند نظام به مطالبات 
معترضان توجه دارد.محمدحسن آصفری در 
گفتگ��و با »عصر ایرانیان« با تاکید بر اینکه 
خواست نظام این است که صدای معترضان 
شنیده شود، اظهار داشت: حساب معترضان 
از اغتشاش��گران جداس��ت و ما آنان را یکی 
نمی دانی��م.وی بیان کرد: بای��د با معترضان 
صحبت شود و قطعاً صف این افراد از کسانی 
که در جامعه ناامنی و آشوب ایجاد می کنند، 
جداس��ت.نایب رئیس کمیسیون امور داخلی 
کشور و ش��وراها در مجلس تصریح کرد: ما 
اعتقاد داریم باید با کسانی که این روزها در 
جامعه اغتش��اش کردند، ام��وال عمومی را 
از بی��ن بردند، به جان و م��ال مردم تعرض 
کردند، مدافعان امنیت را مجروح کردند و به 
شهادت رساندند، برخورد قاطع شود.نماینده 
مردم اراک در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه نظام جمهوری اسالمی بین معترضان 
و اغتشاش��گران تفکیک قائل است، گفت: 
باید با کس��انی که آشوبگر هس��تند، اموال 
عمومی را تخریب می کنند، منابع کشور را از 
بین بردند و به پلیس و نیروهای امنیت حمله 
کردند، برخورد جدی شود.آصفری با تاکید بر 
اینکه اعتراض در کشور ما غیرقانونی نیست، 
تصریح کرد: جریانی به دنبال آن اس��ت که 
اعتراضات منجر به بحران، ناامنی و آش��وب 
ش��ود و نمی خواهد صدای معترضان شنیده 
شود که این افراد باید بدانند نظام به مطالبات 
معترضان توجه دارد و به طور کلی مطالبات 
مردم را پیگیری می کند.وی اظهار داش��ت: 
باید به این مس��ئله توجه شود که بسیاری از 
معترضان عالقمند به کشور و نظام هستند 
که قطعاً باید با این افراد صحبت و در مقابل، 
با آشوبگران برخورد قاطع شود. در همه جای 
دنیا اینگونه است و حتی در کشورهای غربی 
اگ��ر فردی به نیروه��ای امنیتی حمله کند، 
مورد توبیخ قرار می گیرد و بر این اساس باید 

با آشوبگران برخورد شود.

خواهان جنگ با روسیه نیستیم
رئیس جمهور لهستان تاکید کرد که این کشور 
تمایلی به ورود به جنگ با روسیه به بهانه حمله 
موشکی اخیر به خاک خود را ندارد.به گزارش 
اسپوتنیک، رئیس جمهور لهستان اعالم کرد 
که این کشور خواهان ورود به جنگ با روسیه 
نیس��ت.»آندری دودا« رئیس جمهور لهستان 
امروز س��ه شنبه اذعان کرد که به دلیل حمله 
موشکی اخیر به خاک این کشور، نمی خواهد 
جنگ با روسیه را ش��روع کند.رئیس جمهور 
لهس��تان، که کش��ورش اخیراً هدف اصابت 
موش��ک های اوکراینی ق��رار گرفت، تاکید 
کرد: تصورمی کنید من به جنگ با روسیه نیاز 
دارم؟ ن��ه من این را نمی خواهم. من جنگ با 
روسیه را نمی خواهم و بسیار مراقب هستم، به 
من اعتماد کنید، بسیار مراقب هستم.شامگاه 
15 نوامبر، یک موش��ک به خاک لهستان در 
نزدیک��ی مرز اوکراین س��قوط کرد و به گفته 
ورش��و دو نفر در این حمله کش��ته شدند ولی 
هویت کش��ته ش��ده ها را فاش نش��د و هیچ 
صحنه ای از مرگ یا تشییع جنازه آنها را منتشر 
نکرد. به عنوان بخشی از کارزار تحریک علیه 
روسیه، لهستان و اوکراین به سرعت مسکو را 
به این حادثه متهم کردند و از ناتو درخواست 

مداخله کردند.

عربستان 17 نفر را اعدام کرد
سازمان ملل متحد اعالم کرد با اعالم اینکه 
عربستان تنها طی کمتر از دو هفته 17 نفر را 
اعدام کرده است، افزود: در حال حاضر تعداد 
افرادی که در صف اعدام هس��تند، مشخص 
نیس��ت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
المیادین، س��ازمان ملل متحد اعالم کرد که 
عربستان س��عودی از دهم نوامبر جاری تا به 
امروز 17 نفر را اعدام کرده اس��ت که سه نفر 
از آنها روز گذشته اعدام شدند.سازمان ملل در 
گزارش��ی افزود: اعدام افراد در عربستان تنها 
بعد از اجرایی ش��دن آن مشخص می شود و 
هیچ اطالع��ی از روند قضائی و صدور حکم 
وجود ندارد، به همین علت اکنون مش��خص 
نیست که چند نفر در صف اجرای حکم اعدام 
قرار دارند.در ادامه گزارش سازمان ملل متحد 
آمده اس��ت که بر اس��اس برخی گزارش ها، 
»حس��ین ابوالخیر« شهروند اردنی ممکن به 
زودی اعدام ش��ود.همچنین بر اساس آماری 
که روز جمعه گذشته توسط خبرگزاری فرانسه 
فاش شد، عربستان سعودی در سال ۲0۲۲ دو 
برابر بیشتر از سال گذشته اعدام کرده است؛ 
افزایش شدیدی که سازمان های حقوق بشری 
بین المللی آن را به ش��دت محکوم می کنند. 
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی »واس« 
نیز روز پنجشنبه گذشته اعالم کرد که دولت 
این کش��ور یک فرد سعودی و یک شهروند 
اردنی را پس از محکومیت آنها به اتهام قاچاق 
قرص ه��ای مخدر ممنوع��ه »آمفتامین« در 

منطقه الجوف این کشور اعدام کرده است.

اخبار

وزیر کشور با اش��اره به اغتشاشات اخیر و 
تاکید بر اینکه دشمن آخرین ذخایر خود را 
به کار گرفته است گفت: دشمن می خواهد 
ب��ا خیالی باطل میان نظ��ام و مردم فاصله 
ایج��اد کند. احمد وحیدی وزیر کش��ور در 
مراس��م معارفه و تکریم استاندار تهران که 
در محل وزارت کشور برگزار شد، از زحمات 
و تالش های صادقانه محس��ن منصوری 
اس��تاندار پیش��ین تهران، تقدیر کرد. وزیر 
کش��ور افزود: منصوری در طول مدت یک 
س��ال به صورت جهادی و شبانه روز برای 
توسعه استان تالش کرد و برای ایشان در 
سمت جدید معاون اجرایی ریاست جمهوری 
آرزوی توفی��ق دارم. وحیدی با بیان اینکه 
در دولت حضرت آیت اهلل رئیس��ی جوانان 
مومن و انقالبی در مسئولیت های بزرگ، 

منش��ا خدمات اثرگذار هستند، اظهار کرد: 
منصوری از جمله جل��وه های این جوانان 
مومن و تالشگر است. وزیر کشور در ادامه 
صحبت های خود به اتفاقات اخیر در کشور 
اشاره کرد و گفت: یکی از دالیل اغتشاشات 
و حمایت های پیدا و پنهان دشمن از آن، در 
حاشیه قرار دادن اقدامات بزرگ و جهادی 
دولت سیزدهم است. وحیدی افزود: دشمن 
با جنگ رس��انه ای و روایت ها تالش دارد 
اقدامات بزرگ دولت به س��مع و نظر ملت 
ایران نرس��د. وی با بیان اینکه مردم عزیز 
ای��ران همواره پایبند ب��ه آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اس��المی هستند، اظهار 
کرد: راهب��رد اصلی دش��من ایجاد فاصله 
میان دولت و مردم است و این خیال باطل 
دش��من هرگز به منصه ظهور نمی رس��د. 

حضور میلیونی مردم در اجتماع بزرگ 13 
آبان و همچنین حضور در مراسم شهدای 
مدافعان امنیت کشور، نشان از مردمی بودن 
این انقالب دارد. وحیدی با بیان اینکه مردم 
عزیز ایران از اقدامات اغتشاشگران در اهانت 
به مقدسات رنجیده خاطر هستند، با تشریح 
ابعاد دشمنی و خباثت جریان معاندان گفت: 
جنگ ش��ناختی اخیر جدیدترین توطئه و 
حربه آنها برای تضعیف امنیت و جلوگیری 
از رش��د و پیشرفت کشور است. وی افزود: 
دش��من درمانده از همه طراحی های شوم 
قبل��ی، امروز با جنگ ترکیب��ی و عملیات 
روانی به میدان آمده اس��ت. البته بسیاری 
ناآگاهانه در این مس��یر طراحی ش��ده قرار 
گرفته اند که پس از شنیدن حقایق و نیات 
دش��من، اظهار پش��یمانی کرده اند. تالش 

دشمن برای فضاس��ازی های بین المللی از 
دیگر موارد اشاره ش��ده در سخنان رئیس 
ش��ورای امنیت کشور بود که گفت: پس از 
ناامیدی در داخل، به سمت ایجاد فضاسازی 
در عرصه بین المللی با استفاده از ابزارهای 
حقوق بش��ری رفته اند و سعی دارند از این 
طریق فضای کشور را ملتهب جلوه دهند. 
وحیدی با بیان اینکه برخی به دنبال تئوریزه 
کردن و انرژی دادن به اغتشاشات و ارتباط 
دادن آن به مسایلی غیرواقعی هستند، اظهار 
کرد: با این کار می خواهند اغتشاش��ات را 
به عنوان یک جریان مس��تمر جلوه دهند.
دکت��ر وحیدی ب��ا تاکید ب��ر اینکه انقالب 
اس��المی، قوی تر از هر زم��ان دیگری به 
مس��یر پرافتخار خود ادامه می دهد؛ افزود: 
حضور جوانان بس��یجی در میدان امنیت، 

نش��انه بزرگی از ت��داوم مس��یر انقالب و 
ناکامی نقش��ه های شوم دشمنان دارد. وی 
با یادآوری رش��ادت ها و از خودگذش��تگی 
ش��هدای مدافع امنیت همچ��ون روح اهلل 
عجمی��ان، آرم��ان علی وردی و حس��ین 
زین��ال زاده، گفت: این عزی��زان جوان دهه 
هش��تادی بودند که برای حفظ آرمان های 
انقالب اسالمی و امنیت مردم، جان نثاری 
کردند. وزیر کشور افزود: نسل جدید همین 
بسیجیان مخلص و انقالبی هستند که برای 
حفظ امنیت کشور در صحنه حضور دارند. 
تصویر سازی مناسب و روشنگری اقدامات 
بزرگ کشور، موضوع مورد اشاره دیگر دکتر 
وحیدی در این نشس��ت بود و گفت: باید با 
عمل به فریضه جه��اد تبیین اجازه ندهیم 

دشمن یاس و ناامنی را در کشور القا کند.

 دشمن آخرین ذخایر خود را به کار گرفته است
وزیر کشور:

پاسخ قاطع ایران به اقدام خصمانه آژانس
غنی سازی اورانیوم 6۰ درصد با ماشین های IR-6 در فردو آغاز شد؛

در پاسخ به قطعنامه خصمانه اخیر شورای حکام آژانس 
بی��ن المللی ان��رژی اتمی، ایران اقدام��ات موثری را در 
سایت های شهید احمدی روش��ن و شهید علیمحمدی 
انجام داد. پنجش��نبه هفته  گذشته، شورای حکام آژانس 
بی��ن المللی انرژی اتمی بار دیگ��ر با صدور قطعنامه ای 
خصمانه علیه کشورمان، ایران را به عدم همکاری کافی 
در خصوص وج��ود ذرات اورانیوم در س��ه مکان اعالم 
نش��ده ادعایی متهم کرد و عن��وان می کند که ایران در 
راستای اجرای وظایف قانونی خود و بدون تأخیر بایستی 

اقداماتی را صورت دهد.
عدمهمراه�یمردمجهانباقطعنامههایسیاس�ی ���

آژانس
ای��ن قطعنامه ب��ا ۲6 رأی مواف��ق، ۲ رأی مخالف و 5 
رأی ممتنع به تصویب این ش��ورای 35 عضوی رسیده 
اس��ت و اگر به لحاظ جمعیتی به کش��ورهایی که با این 
قطعنامه همراهی نکردند نگاه کنیم، بخش قابل توجهی 
از جمعیت جهان به شمول کشورهای هند، چین، روسیه، 
آفریق��ای جنوب��ی و … مخالف سواس��تفاده ی ابزاری 
کش��ورهای غربی از آژانس برای اعمال فشار حداکثری 
علیه ملت ایران هستند. پیش از این اقدام غیرسازنده از 
طرف آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس، 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از 
برگزاری جلسات متعدد بین سازمان انرژی اتمی ایران و 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی در وین خبر داد و افزود: 
در حالی که طی هفته های اخیر هیئت س��ازمان انرژی 
اتم��ی ایران با نگاهی رو به جلو در حال گفتگو و تعامل 
با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یافتن راه 
حلی عملی جهت حل و فصل موضوعات پیچیده و فنی 
پادمانی بود، هیچ دلیل موجه فنی یا فوریت پادمانی برای 
ارائ��ه قطعنامه علیه ایران وجود ن��دارد. البته پس از این 
اقدام خصمانه ش��ورای ح��کام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی که دومین قطعنامه علیه ایران در س��ال میالدی 
جاری ب��ود، حس��ین امیرعبداللهیان وزی��ر امور خارجه 
کشورمان در جریان برگزاری نشست خبری مشترک با 
»س��ید بدر البوس��عیدی« وزیر امور خارجه عمان گفت: 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی در هفته گذش��ته اقدام 
غیرس��ازنده ای را انج��ام داد. در حالی که دو هفته پیش 
هیأتی متش��کل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان 
انرژی اتمی ایران به وین س��فر کرده و درباره همکاری 
نیرومندتر ایران و آژانس توافق کردند و دیدار سازنده ای 

را با آقای رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس انجام دادند، 
ولی به یک باره در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی 
و همچنین اعمال فش��ار حداکثری و در تدوام سیاس��ت 
به ش��دت ریاکارانه این روزهای ای��االت متحده آمریکا 
قطعنامه ای را علیه ایران بر روی میز گذاشته و بار دیگر 

از آژانس سو استفاده سیاسی کردند.
امیرعبداللهی�ان:پاس�خمتقاب�لومؤثرب�هقطعنامه ���

شورایحکامخواهیمداد
وی تصری��ح کرد: اقدام متقابل و مؤثر را انجام خواهیم 
داد در عی��ن حال��ی که به حقوق بین المل��ل و تعهدات 
بین الملل��ی خود پایبن��د خواهیم بود. در همین راس��تا 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان )یکشنبه( ۲9 
آبان ماه در تشریح اقدامات ایران در واکنش به قطعنامه 
اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان 
کرد: ارائه قطعنامه به نشست اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، اقدامی بود که با اهداف سیاسی 
و به منظور افزایش فش��ار به جمهوری اس��المی ایران 
در دس��تورکار آمریکا و سه کش��ور اروپایی قرار گرفت. 
کنعانی تاکید کرد: در پاس��خ به اقدام اخیر س��ه کشور 
اروپای��ی و آمریکا در تصویب قطعنام��ه علیه ایران، در 
نخس��تین گام، چند اقدام در دس��تورکار سازمان انرژی 
اتم��ی ایران ق��رار گرفت و اجرای آنه��ا امروز با حضور 

بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجتمع های 
غن��ی س��ازی ش��هید احمدی روش��ن )نطن��ز( و دکتر 
مس��عود علیمحمدی )فردو( انجام ش��د. سازمان انرژی 
 IR۲m اتمی کش��ورمان در روزهای گذشته دو آبشار
و IR4 را در س��ایت هس��ته ای ش��هید احمدی روشن 
)نطنز( راه ان��دازی کرد و فرآیندهای آغ��از گازدهی دو 
آبشار دیگر را نیز در دستور کار قرار داد. همچنین فرآیند 
تولید اورانیوم با غنای 60 درصد نیز در سایت هسته ای 
 IR6 ش��هید علیمحمدی )فوردو( از طریق ماشین های
آغ��از کرد. ب��ا توجه به جمع آوری ماش��ین های IR1 و 
جایگزینی آن ها با ماش��ین های قدرتمند و پیش��رفته ی 
IR6 عماًل ظرفیت سایت هسته ای شهید علیمحمدی 
به 10 برابر رسید. آمریکا و سه کشور اروپایی خرداد ماه 
سال جاری نیز بانی صدور قطعنامه ای در شورای حکام 
آژانس ش��دند. قطعنامه ای که شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب 18 خرداد سال جاری 
آن را تصویب کرد و ای��ران به عدم همکاری با آژانس 
متهم ش��د. قعطنامه ای که ب��ا 30 رأی موافق، ۲ رأی 
مخالف )روس��یه و چی��ن( و 3 رأی ممتنع )هند، لیبی و 
پاکستان( به تصویب رس��ید. البته سازمان انرژی اتمی 
ای��ران پی��ش از صدور ای��ن قطعنام��ه و در همان روز 
چهارشنبه از قطع فعالیت دوربین های فراپادمانی آژانس 

بین الملل��ی انرژی اتمی در ایران خب��ر داد که چند روز 
بعد این فعالیت این دوربین ها متوقف ش��د. آژانس بین 
المللی انرژی اتم��ی بارها بر ماهیت صلح آمیز برنامه ی 
هس��ته ای کش��ورمان و همچنین عدم وجود شواهد و 
اسناد در خصوص انحراف برنامه ی هسته ای کشورمان 
تاکید کرده اس��ت. در آخرین اظهار نظر رافائل گروسی 
مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتمی در پاس��خ به 
این س��وال که آیا با ایران به نقطه بی بازگش��ت رسیده 
و آیا زمانش رس��یده که آن را به عنوان قدرت هسته ای 
بپذیریم، گفت: نه، به آن نقطه نرسیده ایم. اما باید خیلی 

سخت کار کنیم تا به آنجا نرسیم.
گروسی:ایراندرحالحاضربرنامهتسلیحاتاتمی ���

ندارد
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در سطح کنونی تولید 
اورانیوم غنی شده، ایران به اندازه کافی مواد برای داشتن 
بیش از یک دستگاه را انباشته کرده، اگر تصمیم بگیرند 
ای��ن کار را انج��ام دهند. اما هی��چ اطالعاتی نداریم که 
نش��ان دهد ایران در حال حاضر برنامه تسلیحات اتمی 
دارد. به نظر می رسد آمریکا و سه کشور اروپایی با طرح 
اتهام علیه جمهوری اس��المی ای��ران، اهدافی در بازه ی 
زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را دنبال می کنند. در بازه ی 
زمانی کوتاه مدت، به دنبال اعمال فشار حداکثری جهت 
اخذ امتیازات بیش��تر از تهران در مذاکرات رفع تحریم ها 
هس��تند و از ای��ن طریق به دنبال تغیی��ر جایگاه خود از 
متهم به طلبکار هس��تند. آمریکایی ها که خود با خروج 
از برجام در زمان ترامپ، مس��بب اصلی وضعیت اصلی 
هستند، اکنون به جای لغو تحریم ها و توقف فشار علیه 
ملت ای��ران به دنبال کاهش هزینه های خود در صورت 

بازگشت احتمالی به برجام هستند.
اهدافکوتاهمدتوبلندمدتغربدرطرحادعاعلیه ���

ایران
در ب��ازه ی زمانی بلند مدت نیز، اکنون که به دوره ی ده 
س��اله از تاریخ انعقاد برجام نزدیک می شویم و بر اساس 
برجام بایستی کلیه ی تحریم ها علیه ایران منقضی گردد، 
آمریکا و س��ه کشور اروپایی با راه اندازی نمایش ادعایی 
مکان های آلوده در ایران، به دنبال حفظ ابزار خود برای 
اعمال فش��ار علیه ملت ایران هستند، لذا عدم همکاری 
ب��ا ایران در خص��وص این پرون��ده ی ادعایی، علی رغم 
توضیحات مبسوط سازمان انرژی اتمی کشورمان، امری 

طبیعی است.

موج سواری اروپا بر مسائل حقوق بشری علیه ایران نتیجه نمی دهد
کش��ورهای اروپایی ک��ه در ط��ول تاریخ، 
جنای��ات زی��ادی را علیه بش��ریت مرتکب 
ش��ده  اند در تداوم سیاست شکست خورده 
فشار حداکثری ایاالت متحده، مقوله حقوق 
بش��ر را به ابزاری سیاس��ی ب��رای رویکرد 
غیرس��ازنده علیه ایران و مشروعیت بخشی 
به تداوم سیاس��ت فش��ار حداکثری ایاالت 
متحده تبدیل ک��رده اند. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، اروپایی ها که تاکن��ون در برابر 
تحریم ه��ای غیرانس��انی و ظالمانه ایاالت 
متحده آمریکا علیه ملت ایران نظاره گر بوده  
و اقدام ملموسی را در دفاع از حقوق پایمال 
ش��ده ایران صورت نداده ان��د؛ اینک در پی 
حادثه تاسف بار درگذشت دختر جوان ایرانی 
به نام »مهس��ا )ژینا( امینی«، درصدد بهره 
گیری از این موض��وع داخلی تحت عنوان 
دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در راستای 
اهداف ضدایرانی واشنگتن برآمده اند. دولت 
آلمان ک��ه در طول تاریخ س��وابق تاریکی 
در زمینه حقوق بش��ر دارد مدتی اس��ت که 
جلودار رویک��رد خصمانه اروپ��ا علیه ایران 
شده است. وزیر امور خارجه این کشور پس 
از اع��الم بازنگری در روابط برلین با تهران، 
از هماهنگی با واشنگتن برای تغییر تمرکز 
از مذاکرات رفع تحریم ها به حوادث داخلی 
ای��ران خبر داده اس��ت. س��خنگوی وزارت 
ام��ور خارجه آلمان دیروز دوش��نبه در ادامه 
اظهارات مداخله جویانه علیه ایران ادعا کرد: 
برلین، در مس��یر واش��نگتن حرکت می کند 
و در ح��ال حاض��ر تمرکز ما ب��ر حمایت از 
مردم و اعمال فش��ار بر رژیم ایران است تا 
از س��رکوب حقوق مردم خود دست بردارد. 

آلمان یکی از س��ه کش��وری بود که بعد از 
خروج غیرقانونی ای��االت متحده آمریکا از 
برجام، به همراه انگلیس و فرانسه سازوکار 
اینس��تکس را با کلی منت به عنوان ابزاری 
برای تس��هیل تجارت غی��ردالری با تهران 
ایجاد کردند. هدف از ایجاد این س��ازوکار، 
فراه��م آوردن امکان��ی برای برخ��ورداری 
جمهوری اسالمی از مزایای اقتصادی برجام 
و در نتیجه تداوم توافق بود. در واقع با خروج 
آمریکا از برجام و خارج ش��دن شرکت های 
بزرگ از ایران به دلیل تهدیدات و فشارهای 
کاخ سفید، اینس��تکس به منظور تشویق و 
حمایت از ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
اروپایی ک��ه پیوند مالی کمت��ری با آمریکا 
دارن��د، جه��ت هم��کاری با تهران ش��کل 
 گرفت. این س��ازوکار هرگز موفق به جبران 
تحریم ه��ای ظالمانه ای��االت متحده علیه 
ایران نشد و رئیس آن مایکل باک دو سال 
پیش به شکست این پروژه اروپایی اعتراف 
ک��رد. هم زمان یک دیپلمات انگلیس��ی به 
ایرن��ا اذعان ک��رد که اروپا ق��ادر به جبران 
تحریم های امریکا علیه ایران نیس��ت. تنها 
بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن بود که 
اروپا با چشم پوش��ی از رفتارهای غیرقانونی 
ایاالت متحده، خواستار بهره گیری ایران از 
آنچه فرصت بازگشت واشنگتن به برجام و 
رفع تحریم ها نامید، شد. جمهوری اسالمی 
ایران با تکیه بر تجربه س��ال ۲018 و اقدام 
یکجانب��ه دولت ترامپ در خ��روج از برجام، 
خواستار تضمین به پایبندی ایاالت متحده 
به تعهدات برجامی شد که با امتناع واشنگتن، 
مذاکرات برای ازسرگیری اجرای این توافق 

به بن بس��ت کشیده شده است. در این میان 
اروپا با پیروی از واش��نگتن کارنامه سیاهی 
را در اذه��ان مل��ت ایران از خ��ود به جای 
گذاش��ته است. عباس باقرپور اردکانی سفیر 
جمهوری اس��المی ایران در وین و اکردیته 
اسلواکی اخیرا در گفت وگو با روزنامه پراودا 
که از قدیمی ترین روزنامه های این کش��ور 
با قدمت بیش از صد س��ال بش��مار می رود 
تصریح کرد: دولت آمریکا در س��ال 1397 
با نق��ض آش��کار قطعنامه ۲۲31 ش��ورای 
امنی��ت از برج��ام خارج ش��د و تحریم های 
غیرقانونی خود را مجددا اِعمال کرد. تحریم 
های غیرانس��انی و غیرقانونِی آمریکا مردم 
عادی را هدف قرار داده اس��ت. بیماران، به 
خصوص کس��انی که ب��ه بیماری های نادر 
مبتال هستند یا کودکان با بیماری پروانه ای، 
به دلیل عدم امکان دسترس��ی به تجهیرات 
پزش��کی، داروی��ی و حتی پانس��مان، رنج 
زیادی می برند و حت��ی برخی از آنها از دنیا 
می روند. وی خاطر نشان کرد: تحریم های 
آمری��کا »جنایت علیه بش��ریت« اس��ت و 
جای بسی تاسف اس��ت که اروپا، با پیروی 
کردن از تحریم های غیرانس��انی آمریکا، در 
این جنایات ش��ریک شده اس��ت. مردم ما 
هی��چ گاه این جنای��ات را فراموش نخواهند 
ک��رد. اتحادیه اروپا در یک ماه گذش��ته دو 
دور تحریم علیه نهاده��ا و مقام های ایران 
به بهانه های حقوق بشری وضع کرده است. 
آلمان و ایسلند هفته پیش خواستار برگزاری 
نشست شورای حقوق بش��ر درباره حوادث 
اخیر ایران ش��ده اند و رئی��س پارلمان اروپا 
هم با تاکید بر حمایت از اغتش��اش گران در 

ایران اعالم کرد که تا اطالع ثانوی اعضای 
هیات ها و کمیته های پارلمانی با مقام های 
ایران در تماس مستقیم نخواهند بود. روبرتا 
متسوال دیروز در پارلمان ادعا کرد: ما چشم 
خ��ود را به معترضان خیابان��ی در ایران که 
به ما چش��م دوخته اند، نخواهیم بس��ت؛ ما 
با ش��ما و کنار ش��ما مردم ای��ران خواهیم 
ب��ود. این درحالی اس��ت ک��ه اروپایی ها بر 
س��ر رویکرد دوگانه در قبال مسائل حقوق 
بش��ری با یکدیگر اخت��الف دارند. »میک 
واالس« نماینده جمهوری ایرلند در پارلمان 
اروپا طی نشس��تی در استراسبورگ مقر این 
نه��اد قانونگذاری اتحادی��ه اروپا به دورویی 
اتحادیه اروپ��ا و آمریکا درباره حمایت آن ها 
از حقوق بش��ر در ایران تاخت. این نماینده 
عضو پارلمان اروپا خطاب به رئیس جلس��ه 
پارلمان اروپا و دیگر قانونگذاران گفت: »اگر 
طبقه سیاس��ی اتحادیه اروپا به حقوق بشر 
در جمهوری اس��المی ایران اهمیت می داد، 
برای اعمال تحریم های یکجانبه جدید فریاد 
نم��ی زد«. وی ادامه داد: »اگ��ر ما به حفظ 
حقوق بش��ر به ش��یوه ای منسجم و اصولی 
اهمی��ت می دادی��م، در تک تک جلس��ات 
)پارلمان اروپا( قت��ل بی امان مردان، زنان و 
کودکان فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی 
را محک��وم می کردیم«. میک واالس ادامه 
داد: »)اگ��ر ب��ه حفظ حقوق ب��ش اهمیت 
می دادیم( ما به ده ها هزار نفر از طبقه کارگر 
و مردم عادی س��وریه، لبنان، ونزوئال، یمن، 
زیمب��اوه، کوبا و ایران که توس��ط تحریم ها 
و محاص��ره یکجانب��ه ای��االت متح��ده و 
اتحادیه اروپا کشته می شوند، می پرداختیم«. 

جمهوری اس��المی ایران هم معتقد اس��ت 
رویکرد سیاسی نسبت به مقوله حقوق بشر 
و اس��تفاده ابزاری از آن رویکرد غیر سازنده 
است و هیچ کمکی به ارتقای حقوق بشر در 
هیچ کشوری یا جامعه جهانی نخواهد کرد. 
ناصر کنعانی س��خنگوی وزارت امور خارجه 
کش��ورمان دیروز در جمع خبرنگاران گفت: 
کشورهایی در ش��ورای حقوق بشر سازمان 
ملل حضور دارند و بعضی از آنها عضو دائم 
شورای امنیت هستند در طول تاریخ جنایات 
زیادی علیه بش��ریت مرتکب شده  و صلح و 
امنیت بشریت را به خطر انداخته اند و جان 
هزاران انس��ان ها را در جنگ ها و مداخالت 
غیرقانونی مختلف قربانی امیال سیاسی خود 
کردند. قطع��ا این اقدامات به جایی نخواهد 
رسید و معتقدیم ادعاهای حقوق بشری علیه 
کش��ورهای مستقل و اس��تفاده از آنها برای 
پیشبرد اهداف سیاس��ی مخل روند ارتقای 
موضوع حقوق بشر به عنوان موضوع دارای 
جایگاه رفیع در جامعه جهانی است. وی به 
کش��ورهایی که با اس��تفاده از مجامع بین 
المللی و سازمان های تخصصی بین المللی 
به دنب��ال رویکردهای سیاس��ی و به دنبال 
اعمال فشار علیه کشورهای مستقل هستند 
توصی��ه ک��رد از اینگون��ه رویکردهای غیر 
سازنده دست بردارند و اجازه سیاسی کردن 
سازمان های غیر تخصصی و بین المللی را 
که کارکرد آنها کمک به حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و تقویت همکاری های چندجانبه 
اس��ت را ندهن��د و اجازه بدهند ت��ا اینگونه 
سازمان ها فعالیت های رسمی و قانونی خود 

را انجام دهند.
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اقتصاد کالن

وزیر کار: بسیج در اشتغال زایی موفق 
بوده است 

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: 
مطالب��ات 90 ه��زار میلیارد تومان��ی تأمین 
اجتماعی از دولت، امس��ال وصول می ش��ود. 
س��یدصولت مرتضوی  در گفت وگو با فارس، 
در م��ورد مطالبات تأمی��ن اجتماعی از دولت 
که قرار اس��ت امسال 90 هزار میلیارد تومان 
وصول شود، اظهار داشت: همه این مطالبات 
را امس��ال دریافت می کنی��م و تالش بر این 
است که طبق قانون بودجه عمل کنیم. وزیر 
تعاون همچنین در پاس��خ به پرسشی مربوط 
به مطالبات بازنشس��تگان گفت: هر آنچه که 
در توان داشته باشیم به کار می گیریم که در 
خدمت کارگران و بازنشستگان و ولی نعمتان 
خ��ود باش��یم. مرتضوی همچنی��ن در مورد 
نقش بس��یج در ایجاد اش��تغال گفت: بسیج 
از نهادهایی اس��ت ک��ه از همه ظرفیت های 
خود برای کمک به اش��تغال استفاده می کند. 
ه��م در طراح��ی م��وارد اش��تغال زا و ایجاد 
اش��تغال موفقیت خوبی داشته است، هم در 
محرومیت زدایی با کمک گروه های جهادی 
کمک کرده اس��ت و هم اینکه توانسته است 
منابع مردمی را جمع آوری و در تلفیق با منابع 
عمومی به اشتغال زایی برای مناطق محروم و 
روستایی کمک کند.به گزارش فارس، امسال 
در قانون بودجه مصوب شده است که دولت 
از محل واگذاری س��هام خود در شرکت های 
دولتی 90 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به 

سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می کند.

واکنش بازار نفت به اظهارات وزیر 
نفت عربستان

پس از اینکه عربستان اعالم کرد که اوپک 
پالس ب��ه کاهش تولید ادام��ه می دهند و 
گام های بیش��تری برای متوازن سازی بازار 
برخواهن��د داش��ت، قیمت نفت ب��ه 88.61 
افزای��ش یافت. به گزارش گروه اقتصاد بین 
الملل فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه 
عربس��تان اعالم کرد ک��ه اوپک پالس به 
کاه��ش تولید ادامه می دهن��د و گام های 
بیشتری برای متوازن سازی بازار برخواهند 
داشت و تاثیر این سخنان بر نگرانی جهانی 
در م��ورد رکود و نگرانی در م��ورد افزایش 
تعداد مبتالیان در چین پیشی گرفت، قیمت 
نفت افزایش یافت.هر بش��که نفت برنت با 
یک دالر و 16 س��نت افزایش 88.61 دالر 
فروخته ش��د و هر بشکه نفت خام آمریکا با 
یک دالر و 6 س��نت افزای��ش 81.10 دالر 
معامل��ه ش��د.عبدالعزیز ب��ن س��لمان، وزیر 
انرژی عربستان روز دوشنبه، ادعای روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه 
اوپک در حال بررسی افزایش تولید است را 
تکذی��ب کرد.ادع��ای این روزنام��ه قیمت 
نف��ت را بیش از 5 درصد کاه��ش داد.نعیم 
اصالم، تحلیلگر آواترد، در این رابطه گفت: 
»قیمت نفت خ��ام در حال افزایش و بهبود 
یافتن از کاهش های دیروز اس��ت.«امارات، 
تولیدکنن��ده بزرگ دیگر اوپ��ک نیز، انجام 
مذاکرات در مورد تغییر آخرین توافق اوپک 
پالس را رد کرد. کویت نیز اعالم کرد، هیچ 
مذاک��ره ای در م��ورد افزای��ش تولید وجود 

نداشته است.

نرخ تورم ساالنه در آبان به ۴۴ درصد 
رسید

بر اس��اس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
س��االنه آبان ماه 1401 ، ب��رای خانوارهای 
کش��ور به 44.0 درصد رسیده که نسبت به 
همین اطالع در م��اه قبل، 1.1 واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. به گزارش خبرگزاری 
ف��ارس به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
س��االنه آبان ماه 1401 ، ب��رای خانوارهای 
کش��ور به 44.0 درصد رسیده که نسبت به 
همین اطالع در م��اه قبل، 1.1 واحد درصد 
افزایش نش��ان می دهد.منظ��ور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد ش��اخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ 
ت��ورم نقطه ای در آبان م��اه 1401، به عدد 
48.1 درصد رس��یده است؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به طور میانگین 48.1 درصد بیشتر 
از آب��ان 1400 برای خری��د یک »مجموعه 
کااله��ا و خدمات یکس��ان« هزینه کرده¬ 
اند.ن��رخ تورم نقطه ای آبان م��اه 1401، در 
مقایس��ه با ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش 
یافته اس��ت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی¬ ها و دخانیات« با 
کاهش 3.0 واحد درص��دی به 67.7 درصد 
رس��یده و گروه »کااله��ای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزای��ش 0.8 واحد درصدی به 

36.9 درصد رسیده است.

گوگردزدایی از سوخت باید در 
پاالیشگاه ها صورت بگیرد 

مدی��رکل برنامه  ریزی تولید ش��رکت برق 
بررس��ی های  براس��اس  گف��ت:  حرارت��ی 
صورت گرفت��ه گوگردزدایی س��وخت باید 
در پاالیش��گاه ها صورت بگیرد چرا که این 
کار مش��کل اساسی آلودگی سوخت مازوت 
را به ط��ور کامل برطرف خواه��د کرد. به 
گزارش تسنیم، س��اناز جعفرزاده، مدیرکل 
برنامه  ریزی تولید ش��رکت برق حرارتی در 
بین المللی صنعت  نمایشگاه  بیست ودومین 
ب��رق در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: با 
وجود آنکه نیروگاه ها را عامل اصلی آلودگی 
هوا می دانند، اما میزان آالیندگی این بخش 
از سایر بخش ها بسیار کمتر است.وی افزود: 
پنج شاخص تعیین آلودگی در کشور وجود 
دارد که اگر یکی از این ش��اخص ها رعایت 
نش��ود آلودگ��ی اتف��اق می افتد؛ براس��اس 
مطالعات صورت گرفته در طول 10 س��ال 
گذشته ش��اخص ذرات، عامل آلودگی بوده 
اس��ت، زمانی که این شاخص افزایش یابد 
میزان آلودگی افزایش پیدا می کند.مدیرکل 
برنامه  ریزی تولید ش��رکت ب��رق حرارتی 
تصریح کرد: مازوت انتشار ترکیبات اکسید 
گوگ��ردی را دارد که اگر ش��اخص محلول 
ترکیب اکس��ید گوگرد باال رود این موضوع 
مورد بررسی قرار می گیرد.وی ادامه داد: در 
تمام کالنشهرها آلودگی ذرات بیشتر است 
و براساس ترازنامه انرژی نیز سهم آلودگی 
ذرات معل��ق 80.8 درص��د مربوط به حوزه 
حمل و نق��ل بوده اس��ت.جعفرزاده با بیان 
اینکه »از زمان تصویب قانون هوای پاک در 
مورد فیلتراسیون نیروگاه ها مطالعه صورت 
گرفته است«، گفت: براساس این مطالعات 
با توجه به آب بر ب��ودن گوگردزدایی انجام 
چنی��ن اقدامی به صرفه نیس��ت؛ در همین 
راس��تا در دی ماه س��ال 1400 نیز فراخوان 
عمومی برای س��اخت تجهیزاتی که میزان 
آلودگ��ی را کاه��ش می دهد برگزار ش��د و 
پوروپزال های��ی که به این کمیته داده ش��د 
مورد بررس��ی وزارت نیرو، سازمان محیط 
زیس��ت، معاونت علمی ریاس��ت جمهوری 
و پژوهش��گاه نفت قرار گرفت و در نهایت 
مشخص شد که گوگردزدایی از دود تبعات 
زیست محیطی بیشتری دارد و در نهایت به 
استناد موارد بررسی شده با توجه به این که 
نیروگاه ها تنها 15 درصد مازوت را استفاده 
می کنند قرار بر این شد که گوگردزدایی از 
مبدا صورت بگیرد و اکنون نیز این مس��اله 

سازوکار آن مشخص شده است.

قیمت نفت سال آینده به 11۰ دالر در 
هر بشکه می رسد

گلدمن س��اکس پیش بینی خود از میانگین 
قیمت نف��ت برنت در هر بش��که 10 دالر 
برای س��ه ماهه چهارم سال جاری کاهش 
داد و اعالم کرد قیمت نفت در سال ۲0۲3 
ب��ه 110 دالر در هر بش��که می رس��د.به 
گزارش مهر گلدمن ساکس پیش بینی خود 
از میانگین قیمت نفت برنت در هر بش��که 
10 دالر برای سه ماهه چهارم سال جاری 
کاهش داد.گلدمن س��اکس این کاهش را 
ناش��ی از کاهش تقاضا به دلیل تعطیلی در 
چین ناشی از همه گیری کرونا دانست.این 
بانک پیش بینی خود را برای میانگین نفت 
برنت ب��رای س��ال ۲0۲3 در 110 دالر در 
هر بش��که حفظ کرد.گلدمن ساکس انتظار 
داش��ت تولید روسیه حدود 600 هزار بشکه 
در روز کاه��ش یابد و هش��دار داد که اگر 
اوپک پالس س��همیه های تولید فعلی خود 
را حفظ کند، ممکن است در نیمه اول سال 
۲0۲3 دوباره ذخایر تمام شود.فیچ سولوشن 
انتظار داشت میانگین قیمت نفت برنت در 
س��ال جاری به 10۲ دالر برسد، سپس در 
س��ال ۲0۲3 به 95 دالر و س��پس در سال 
۲0۲6 ب��ه 85 دالر کاهش یابد.این آژانس 
اضافه کرد ک��ه تجدید نظر نزولی در پیش 
بین��ی خود برای میانگی��ن قیمت نفت خام 
برنت در س��ال جاری به جای برآورد قبلی 
105 دالر در ه��ر بش��که منعک��س کننده 
کاهش قیمت ه��ا در ماه های اخیر، کاهش 
جو بازار و بدتر ش��دن فضای اقتصاد کالن 

است.

ریزش 939 واحدی شاخص کل 
بورس

ش��اخص هم وزن دی��روز وضعیت بهتری 
نس��بت ش��اخص کل داش��ت.به گ��زارش 
خبرنگار مهر، ش��اخص کل دیروز با ریزش 
939 واحدی در جایگاه یک میلیون و 407 
هزار واحد قرار گرفت، شاخص هم وزن اما 
رش��د 1000 واح��دی را تجربه کرد، ارزش 
معامالت خرد در معامالت دیروز به 3.۲۲8 
میلیارد تومان رسید، برای دومین روز برآیند 
ورود و خ��روج پول هوش��مند مثبت بوده و 
ب��ه مثبت 140 میلی��ارد تومان رس��ید، در 
معامالت دی��روز ۲88 نماد مثبت، 60 نماد 
صف خرید، ۲55 نماد منفی و ۲6 نماد صف 

فروش بودند. 

اخبار

س��خنگوی اقتص��ادی دولت با اش��اره به 
وضعیت تأمین ارز دارو گفت: دولت در این 
زمینه که با س��المت م��ردم ارتباط دارد به 
هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و با رایزنی 
با بان��ک مرک��زی ارز الزم را تامین کرده 
است.به گزارش خبرنگار مهر سید احسان 
خاندوزی س��خنگوی اقتص��ادی دولت در 
نشس��ت خبری خود که صبح امروز برگزار 

شد با بیان اینکه تورم تولید کننده کاهش 
یافته اس��ت گفت: برخی از صاحب نظران 
اقتص��ادی این کاهش را ب��ه معنای رکود 
ارزیابی کرده اند که درس��ت نبوده و شاهد 
رونق در اقتصاد هس��تیم.وزیر اقتصاد ادامه 
داد: در شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ 
شاهد افزایش تولید و فروش بوده که نشان 
دهنده رونق در این بخش است.وی گفت: 

وضعیت فعالیت در سازمان اموال تملیکی 
تغییر یافته است به طوری که شاهد افزایش 
بیش از 400 درصدی انهدام کاالی قاچاق 
هستیم به طوری که در 7 ماه امسال رشد 
470 درصدی انهدام کاالی قاچاق را شاهد 
هستیم.سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه 
به وضعیت تأمین ارز دارو اشاره کرده و اظهار 
کرد: دولت در این زمینه که با سالمت مردم 

ارتباط دارد به هی��چ وجه کوتاهی نخواهد 
ک��رد و با رایزنی با بان��ک مرکزی ارز الزم 
برای واردات تخصیص داده شد.سخنگوی 
اقتص��ادی دولت ادامه داد: ت��ورم در حوزه 
خدمات افزایش��ی ب��وده و از ۲.4 درصد در 
بهار به 16.۲ درصد در تابستان افزایش پیدا 
کرده است.این مقام مسئول با اشاره به تولید 
در 6 ماه ابتدایی س��ال ج��اری گفت: در 6 

ماهه اول س��ال شرکت های بزرگ معدنی 
1۲.7 درصد و ش��رکت های صنعتی بزرگ 
5.3 درصد افزایش تولید داشته اند.خاندوزی 
با بیان اینکه شورای پول و اعتبار درباره نرخ 
سود بانکی تصمیم گیری می کند گفت: قرار 
بود در جلسه قبلی شورا در این باره تصمیم 
گیری شود که این موضوع به جلسه آینده 

موکول شد.

ارز دارو تامین شد
سخنگوی اقتصادی دولت:

 سرنوشت الیحه دو فوریتی اصالح قانون بودجه چه شد؟ 
آغاز اجرای طرح آزمایشی کاالبرگ بعد از 8 ماه حکم قانونی مجلس

زمزم��ه اج��رای آزمایش��ی ط��رح کاالبرگ 
الکترونیک در یکی از شهرهای جنوبی کشور 
در صورت��ی که به گوش می رس��د که طبق 
قانون مجلس در بودجه 1401 این طرح 8 ماه 
پیش باید اجرایی می ش��د. به گزارش تسنیم، 
احس��ان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی 
روز سه شنبه یکم آذر ماه در پاسخی به سوالی 
در خصوص مطالبه مجلس درباره اجرای قانون 
بودجه و بحث کاالبرگ الکترونیکی،گفت: به 
محض اینکه طرح کاالبرگ به طور آزمایشی 
برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، 
می توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه این طرح مشکلی 
از نظ��ر تامین منابع ندارد، خاطر نش��ان کرد: 
مناب��ع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲8 
هزار میلی��ارد تومان اس��ت، تامین مالی می 
شود. وی ادامه داد: نظام کاالبرگ الکترونیکی 
مش��کلی در زمینه تامین مالی ندارد اما چون 
نظام پرداخت یارانه جمعی��ت زیادی از مردم 
را متاثر می کند، الزم ب��ود دولت درباره آماده 
بودن زیرساخت فنی آن مطمئن شود که تغییر 
مدیریت در وزارت کار قدری در بهره برداری 
این پروژه تاخیر انداخت.این در حالی است که 
تقریبا اجرای این طرح )که هم اکنون به طور 
آزمایش��ی و تنها در یک ش��هر در دستور کار 

است( با 8 ماه تاخیر مواجه شده است، هرچند 
ک��ه طبق اعالم صورت گرفته مقرر بود طرح 
کاالبرگ با تخصیص کاالهای اساسی با قیمت 
شهریور ماه سال 1400 به مردم صورت گیرد 
تا فش��ار ناشی از موج تورمی حذف ارز 4۲00 
تومانی مهار ش��ود اما دولت ترجیح داد که در 
این مدت همان شیوه پرداخت یارانه نقدی را 

در پی��ش بگیرد و اجرای طرح کاالبرگ را به 
تعویق بیندازد.اگرچه برای قضاوت زود است 
اما باید دید باالخره طرح پرحاش��یه کاالبرگ 
الکترونیکی کاالهای اساسی که 8 ماه است 
اج��رای آن به دالیل مختلف به تعویق افتاده 
اس��ت، اجرایی می ش��ود یا خیر و در نهایت 
می تواند قیم��ت کاالهای اساس��ی را برای 

قش��رهای متوس��ط و پایین جامعه به قیمت 
شهریور س��ال 1400 برگرداند یا خیر؟گفتنی 
است، دولت در مرداد ماه امسال الیحه ای را 
به مجلس ارسال کرده است که بر اساس آن 
برخی مفاد مربوط طرح کاالبرگ الکترونیک 
تغییر کرده است.  الیحه اصالح قانون بودجه 
1401 که به  پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، 

اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه 
هیئت وزیران به تصویب رس��ید، برای انجام 
تش��ریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به 
مجلس شورای اسالمی ارسال شد.در مقدمه 
توجیهی این الیحه آم��ده بود، به  منظور رفع 
اش��کاالت برخی احکام قانون بودجه 1401، 
در زمین��ه کنت��رل قیمت کااله��ا و افزایش 
عادالنه حقوق و دس��تمزد و برقراری معافیت 
مالیاتی نس��بت به سود متعلق به حساب های 
بانکی و نظارت بر تسهیالت غیرجاری، الیحه 
زیر ارائه می شود.براس��اس اصالحیه بند یک 
قس��مت »س« تبص��ره یک قان��ون بودجه، 
عماًل دولت از تأمین اقالم اساس��ی که پیش 
از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش بینی 
شده بود که با قیمت شهریور 1400 به دست 
مصرف کننده برسند، عقب نشینی کرده است.بر 
مبنای  الیحه اصالحی دولت، عبارت به قیمت 
ش��هریور 1400 از متن قان��ون بودجه حذف 
خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت 
در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.به 
گزارش تسنیم، بعد از گذشت 3 ماه از رونمایی 
از الیحه مذکور )مرداد ماه امسال(که میتوان 
نام عبور از تثبیت قیمت کاالهای اساسی به 
نرخ شهریور 1400 را روی آن گذاشت، خبری 

منتشر نشده است. 

برنام��ه دول��ت ب��رای توس��عه 13 براب��ری ب��رق 
تجدیدپذیر در کش��ور در سال های آتی، قدرت اول 
برق منطقه را به بهش��ت نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر 
بدل خواه��د کرد. به گزارش ف��ارس، تصویر آینده 
پی��ِش رو، یک��ی از مهمتری��ن عناصری اس��ت که 
می توان��د زمینه ایجاد حس امی��د و انگیزه و تالش 
برای حرکت بیش��تر را به خود معطوف کند. زمانی 
که صحبت از آینده می ش��ود، بس��یاری به فکر 10 
الی ۲0 س��ال بعد فکر می کنند و با توجه به سرعت 
گرفتن تحوالت روزم��ره احتماال توانایی پیش بینی 
دقیق از این حوزه را ندارند.در همین راس��تا یکی از 
مهمترین پیش بینی های بشر که می تواند از اهمیت 
قابل توجهی نیز برخوردار باشد، مسئله تصویرسازی 
آینده  است. نگاهی به برنامه های طراحی شده امروز 
یکی از مهمترین ارکان تصویرسازی از آینده کشور 
به حس��اب می آید.در همین راستا خبرگزاری فارس 
قصد دارد، در قالب یک پرونده رس��انه ای با عنوان 
»آینده ایران« وضعیت موجود حوزه های مختلف را 
مرور کرده و با بررس��ی دقیق برنامه های هر بخش، 
از تصوی��ر آینده ایران طی س��ال های آتی رونمایی 
کن��د. بر این مبنا اولین گزارش از پرونده رس��انه ای 

»آینده ایران« به حوزه تولید برق اختصاص دارد.
ایرانهماکنونقدرتاولبرقمنطقهاست ���

به اس��تناد آمار ارائه شده از سوی شرکت بین المللی 
بریتیش پترولیوم، جمهوری اس��المی ایران در بین 
کش��ورهای منطقه غرب آسیا صاحب قدرتمندترین 
ش��بکه تولید برق به حس��اب می آید. ظرفیت نامی 

نیروگاه های ساخته شده در کشور به نزدیک عدد 90 
هزار مگاوات می رسد، در حالی که مجموع ظرفیت 
نامی بسیاری از کشورهای همسایه با اغماض از 50 
هزار مگاوات پیش��ی می گیرد.عالوه بر قدرت تولید 
برق، خودکفایی در س��اخت نیروگاه های حرارتی و 
تجدیدپذیر در ایران سبب شده تا کشور ما از معدود 
س��ازنده های واحدهای تولید برق در س��طح جهان 
باشد و بس��یاری از ابرقدرت ها امروز از جمله کشور 
روسیه، توربین های تولید برق ایرانی را به نمونه های 
آلمانی و آمریکایی ترجی��ح بدهند.در همین رابطه، 
پیام باقری، رئیس س��ندیکای صنعت برق به عنوان 
یکی از دست اندرکاران این حوزه معتقد است: بخش 
تولید در صنعت برق، یک چرخه افتخارآفرین است 
و ایران در این حوزه قدرت اول منطقه اس��ت.رئیس 
سندیکای صنعت برق با اشاره به سرعت خودکفایی 
ای��ران در صنعت تولید برق گف��ت: نزدیک به 800 
ه��زار قطعه مورد نیاز در صنع��ت برق به طور صفر 
تا صدی در ایران س��اخته می ش��ود و همین مسئله 
عامل قدرت کش��ور در این حوزه اس��ت.با توجه به 
وضعی��ت فعلی صنعت برق به نظر می رس��د، ایران 
یک بازیگر مهم در این حوزه به حس��اب می آید. بر 
این مبن��ا واکاوی برنامه های دولت می تواند تصویر 

دقیقی از آینده این حوزه را ترسیم کند.
سیاس�تهایدولت،آیندهصنعتبرقرابهکدام ���

سوحرکتمیدهد
به گزارش فارس، بر اس��اس سیاس��ت های اعالم 
ش��ده توس��ط دولت س��یزدهم، یکی از مهمترین 

اهداف کش��ور در حوزه برق، تبدیل ایران به قطب 
ب��رق منطقه به حس��اب می آید. در همین راس��تا، 
توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور یکی از محورهای 
اساس��ی تبدیل ش��دن ایران به قط��ب برق غرب 
آسیا اس��ت.در این راس��تا، برخالف رویه سال های 
گذش��ته مهمتری��ن وزن��ه برنامه توس��عه ظرفیت 
نیروگاهی توجه به توس��عه نیروگاه های تجدیدپذیر 
و متنوع س��ازی س��بد تولید برق کشور است.در این 
رابطه، علی اصغر حس��نی، کارش��ناس حوزه انرژی 
در گفت وگ��و با خبرنگار فارس عنوان کرد: با توجه 
چالش های روز میز انرژی کشور، متنوع سازی سبد 
نیروگاه ه��ای س��اخت داخل و کاهش ات��کا به گاز 
طبیعی برای تولید برق راهکار صحیحی به حساب 
می آید.این کارشناس انرژی در تشریح متنوع سازی 
سبد نیروگاهی کش��ور گفت: در حال حاضر توسعه 
نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر، س��اخت نیروگاه ه��ای 
ذغال س��وز و توجه به توس��عه نیروگاه های اتمی از 
مهمترین اقداماتی اس��ت که باید مردم را به آینده 
انرژی کشور امیدوار س��ازد.بر اساس جزئیات ارائه 
ش��ده از برنامه توس��عه نیروگاه های تجدیدپذیر در 
دول��ت س��یزدهم، ارتقای 13 براب��ری ظرفیت این 
نیروگاه ها در کش��ور و رسیدن از عدد 800 مگاوات 
به 10 ه��زار 800 مگاوات توان اس��می تولید برق 

تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است.
جزئیات برنامه دولت س��یزدهم برای توسعه ظرفیت 
نیروگاهی کش��ور بیانگر آن است که ساخت 4000 
مگاوات نیروگاه خورش��یدی با اس��تفاده از ظرفیت 

ماده 1۲، اح��داث ۲000 مگاوات نی��روگاه بادی با 
اس��تفاده از ظرفیت ماده 1۲، احداث ۲000 مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صنایع بزرگ انرژی 
بر، توس��عه 1000 مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر 
با مش��ارکت ش��هرک های صنعتی و توسعه 1000 
مگاواتی نیروگاه های خورش��یدی انشعابی حمایتی 
مجموع��ا زمین��ه توس��عه 13 براب��ری تولی��د برق 
تجدیدپذی��ر را مهی��ا خواهد کرد.فعالی��ت دولت در 
زمینه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر تنها به تدوین 
برنام��ه ختم نش��ده و در اجرا نیز تاکن��ون مناقصه 
اول اح��داث نیروگاه خورش��یدی ب��ا ظرفیت باالتر 
از 10 م��گاوات با توجه به م��اده 1۲ برگزار و برای 
1434 مگاوات برنده مناقصه در قالب 11 ش��رکت 
س��رمایه گذار معرفی شده است. هم اکنون نیز روند 
س��اخت واحدهای تولید برق تجدیدپذیر در دس��تور 

کار قرار گرفته است.
ایرانبهشتانرژیهایتجدیدپذیر ���

ب��ا توجه به برنامه توس��عه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
به نظر می رس��د، ایران طی سال های آتی عالوه بر 
حف��ظ رتبه خود در تولید برق منطقه غرب آس��یا به 
بهش��ت انرژی های تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد و 
سلول های خورشیدی و توربین های بادی در اقصی 
نقاط کش��ور رویت خواهند ش��د.اتفاقی که می تواند 
عالوه بر اطمینان تامین مهمترین زیرساخت توسعه 
کش��ور، زمینه تبدیل ایران ب��ه قطب برق منطقه را 
فراهم کرده و اتفاق ویژه ای در بازمعماری صادرات 

انرژی کشور را رقم بزند.

توسعه 13 برابری برق تجدیدپذیر در دستور کار دولت 
  ایران بهشت نیروگاه های تجدیدپذیر می شود

چرا به جای دالر »اوراق ارزی« بخریم؟ 
بررس��ی ها نشان می دهد بانک مرکزی برای تحویل 
اس��کناس در سررسید اوراق ارزی، هیچ گونه مشکلی 
ندارد.   به گزارش تس��نیم، طی هفته های اخیر و هم 
زمان با نوس��انات شاخص ارزی بانک مرکزی در کنار 
فراهم کردن امکان درخواست ارز به صورت آنالین و 
همچنین خرید از 40 ش��عبه ارزی بانکی برای کنترل 
و کاه��ش تقاضای کاذب و صف های طوالنی مقابل 
صرافی ها؛ در راس��تای مدیری��ت بازار ارز و همچنین 
بازار س��که، تصمیم به انتش��ار اوراق گواهی س��که و 
همچنین انتش��ار اوراق ارزی گرفت.سیاس��ت انتشار 
اوراق ارزی در ش��رایطی اتخاذ ش��ده است که بانک 
مرکزی تالش دارد ضمن مدیریت نوس��انات بازار ارز، 
انتظ��ارات تورمی را نیز کنت��رل کند. اما در این میان، 
برخی رس��انه ها با اهداف خاص به دنبال زیرس��وال 
بردن این راهکار سیاست گذار هستند.به گونه ای که 
ب��ر عدم کارآیی و عدم امکان تامین اس��کناس ارز در 
زمان سررسید این اوراق تاکید دارند. این رسانه ها در 
گزارش های خود مدام بر این نکته پافشاری دارند که 
دلیلی برای اس��تقبال از این اوراق وجود ندارد. اما این 
نگاه منفی و با اهداف مغرضانه کامال سطحی و بدون 
بررسی کارشناس��ی و فنی است.در ادامه این گزارش 
ضمن مروری بر جزئیات انتشار اوراق ارزی، به نکات 

و ویژگ��ی های مثبت و فنی این اوراق پرداخته ش��ده 
است.

جزئیاتفروشاوراقگواهیارزیبانکمرکزی ���
از ابتدای هفته جاری )روز شنبه ۲8 آبان 1401( بانک 
ملی ایران به نیابت از بانک مرکزی نس��بت به عرضه 
»اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی« اقدام کرد. انتشار 
این اوراق به گونه ای اس��ت که »هر شخص حقیقی 
باالی 18 سال حداقل می تواند به اندازه معادل ریالی 
1000 دالر و حداکث��ر 4000 دالر اوراق ارزی بخرد. 
مبنای محاس��به نرخ این اوراق نیز در زمان انتش��ار و 
سررسید اوراق، نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی است. 
ضمنًا با توجه به محدودیت عرضه اس��کناس کمتر از 
100 دالر، مبالغ گواهی های مزبور مضاربی از معادل 

ریالی 100 دالر قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.«
اطمیناندرخریدوسرمایهگذاری ���

همیش��ه یک��ی از دغدغه های مه��م خری��داران ارز 
کالهب��رداری و ف��روش ارز ه��ای تقلب��ی در ب��ازار 
غیررس��می بوده اس��ت که در این باره برخی افراد نیز 
به دام کالهبرداران افتاده اند و بس��یار متضرر شده اند 
و به دلیل اینکه از بازار غیررس��می که خرید و فروش 
در آن غیرقانونی اس��ت، ارز خود را خریداری کرده اند 
امکان پیگیری قضایی آن نیز به س��ختی امکان پذیر 

اس��ت و با دردسر های همراه اس��ت. به همین منظور 
ابزاری مثل اوراق ارزی که در واقع با پش��توانه بانک 
مرکزی منتشر می شوند، این اطمینان را به خریداران 
می دهد که هیچ گونه احتم��ال و خطر کالهبرداری و 
پرداخت اسکناس تقلبی در آن وجود ندارد.یکی دیگر 
از مزایای ای��ن اوراق امکان تحویل فیزیکی در زمان 
سررس��ید اس��ت. بنا بر اعالم بانک مرک��زی در زمان 
سررس��ید ام��کان تحویل فیزیکی ارز نی��ز وجود دارد 
و دارن��ده اوراق ارزی می تواند ب��ا پرداخت حق الوکاله 
7 درص��دی به بانک مرکزی نس��بت ب��ه تحویل کاال 
در زمان سررس��ید اق��دام کند. البته ام��کان دیگری 
نی��ز که غی��ر از تحویل فیزیکی وج��ود دارد نیز برای 
خریداران ای��ن اوراق جذابیت های خاص خود را دارد. 
چرا که دارندگان اوراق ارزی می توانند بدون پرداخت 
حق الوکاله در زمان سررس��ید تس��ویه نقدی ریالی را 
انتخاب کنند و در زمان سررسید به میزان اوراق ارزی 
ک��ه در اختیار دارند با نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی 

معادل ریالی آن را دریافت کنند.
امکانتحویلاسکناسارزدرسررسیداوراقارزی ���

ب��ا وجود وعده بانک مرکزی مبنی بر تحویل فیزیکی 
ارز در زمان سررس��ید اوراق، برخی رس��انه ها تالش 
دارند ت��ا بگویند »این اتفاق در ش��رایط کمبود منابع 

ارزی، ریس��ک بزرگی برای بانک مرکزی محس��وب 
می شود.« اما این ادعا بدون اطالع از ذخایر اسکناس 
ارز توس��ط بان��ک مرک��زی و برنامه های بازارس��از، 
کامال مردود اس��ت.چراکه به گفت��ه رئیس کل بانک 
مرک��زی، ذخایر اس��کناس ارز این بان��ک در بهترین 
شرایط تاریخی قرار دارد و از سوی دیگر بررسی های 
خبرن��گار ایبنا نش��ان می دهد در زم��ان اجرای طرح 
مذک��ور، بانک مرکزی برنامه ری��زی هایی دارد تا در 
هم��ان روزی که اوراق در بانک ملی به متقاضی ارائه 
می شود، معادل ارزی اوراق فروخته شده را به صورت 
اس��کناس ارز از طریق بازار تامی��ن و نگه داری کند.
بنابراین شرایط ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی با 
توجه به صحبت های رئیس کل این بانک و همچنین 
برنامه ریزی کفته ش��ده، در س��طح مطلوبی اس��ت و 
نگرانی از بابت ارائه اس��کناس ارز در زمان سررس��ید 
اوراق ارزی، وج��ود ندارد. از س��وی دیگر بایس��تی به 
عمق و توسعه بازار توافقی ارز در ماه های اخیر اشاره 
داشت که توانسته است با برنامه ریزی و اقدامات موثر 
سیاس��ت گذار، روزانه به ط��ور میانگین بین 15 تا ۲0 
میلیون دالر معامله انجام ش��ود. بنابراین مش��کلی در 
تامین اس��کناس ارز در کشور وجود ندارد و حتی مازاد 

عرضه بر تقاضای واقعی نیز وجود دارد.
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شهرستان

راه اندازی اولین تلویزیون تبلیغاتی 
سه بعدی کشور در مشهد

رحمت��ی- محمدرض��ا   مق��دس  مش��هد 
مدیرعام��ل س��ازمان س��اماندهی مش��اغل 
ش��هری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
مشهد ضمن اش��اره به اینکه به زودی اولین 
تلویزیون س��ه بعدی کش��ور در مشهد مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد، گفت: قص��د داریم 
نگاه ویژه  تری به تبلیغ��ات محیطی، بیلبورد 
و ظرفیت های تبلیغاتی در سطح شهر داشته 
باش��یم و از روش های نوین و فناورانه بهره 
ببریم. محمد جواد مشیری اظهار کرد: عمده 
تماس ها به ش��هرداری در ح��وزه مدیریت و 
رفع مزاحمت های ش��غلی می باش��د که در 
مناط��ق مختلف ش��هری برای ش��هروندان 
ایجاد ش��ده که در این راستا موارد یادداشت 
و س��ازمان موارد را رس��یدگی و حل خواهد 
کرد. وی افزود: براس��اس ماده 55 و بند ۲0 
قانون ش��هرداری ها به ما اجازه داده شده ۲5 
رسته خدمتی که مزاحمت و آالیندگی برای 
ش��هروندان ایجاد می کنند را کنترل کنیم و 
اگر مزاحمت این مشاغل به شکلی باشد که 
غیر قابل کنترل باشد، با استفاده ابزار قانونی 
بند ۲0 ماده 55 قانون شهرداری مراکز پلمب 
و به خارج از محدوده شهری منتقل می  شود. 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کش��اورزی شهرداری مشهد 
بیان کرد: موضوعی که در س��ازمان به دنبال 
آن هستیم و دوره ششم مدیریت شهری تاکید 
ویژه ای به آن دارد، توس��عه بازارها و توجه به 
اقتصاد خرد است. مشیری گفت: این موضوع 
را در قالب 30 بازار موقت که شامل روز بازار، 
شب بازار و بازارهای موضوعی است، در حال 
پیگیری هستیم. در همین راستا با همکاری 
مجموعه ش��هرداری در حال حاضر 19 هزار 
جایگاه فروش در قالب 30 بازار ایجاد کردیم 
که منجر به ایجاد 6 هزار و ۲00 ش��غل شده 
است و این امر تاثیر ویژه ای در توسعه و ارتقا 

اقتصاد خرد دارد.

برگزاری صبحگاه مشترک بسیجیان 
حوزه شهیدتندگویان با حضور 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان
به مناس��بت هفته بس��یج صبحگاه مشترک 
بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
برگ��زار گردی��د . به گ��زارش روابط عمومی 
شرکت نفت و گاز اروندان ؛ صبحگاه مشترک 
بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
)وزارت نفت-جنوب( با حضور مهندس عبداهلل 
عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان،سردار شاهوارپور فرمانده سپاه استان 
خوزستان ، س��ردار نعمت اهلل باقری جانشین 
فرماندهی س��پاه و س��رهنگ حس��ن باقری 
فرمانده بس��یج ش��هید تندگویان وزارت نفت 
جنوب و جمعی از برادران و خواهران بسیجی 
صنعت نفت در میدان صبحگاه حوزه ش��هید 
تندگویان برگزار گردید. در این مراسم سردار 
شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( 
خوزستان با اش��اره به رشادت های بسیجیان 
در 8 س��ال دف��اع مقدس گفت: آمار ش��هدا، 
جانبازان و رزمندگان بس��یجی نش��ان دهنده 
حضور گس��ترده آنها در دفاع از کش��ور است 
و ع��الوه بر آن در حوزه ه��ای دیگر از جمله 
محرومیت زدای��ی، اقتص��اد مقاومتی، خدمت 
صادقانه و بي منت به مردم، نقش بی بدیلی را 
ایفا می کنند. وی افزود: والیتمداری بسیجیان 
شاخصی است که باعث ش��ده هیچگاه دچار 
ی��اس و ناامیدی نش��وند و در مأموریت های 
مختلف��ی که به آنها محول می ش��ود همواره 

موفق و سربلند باشند.

نخستین جشنواره صنایع دستی بسیج 
در ایالم برگزار می شود

و  میراث فرهنگ��ی، گردش��گری  مدی��رکل 
صنایع دس��تی ای��الم از برگزاری نخس��تین 
جشنواره صنایع دستی بس��یج در استان خبر 
داد. ف��رزاد ش��ریفی اظهار کرد: در اس��تان 
ایالم نخستین جشنواره بسیج صنایع دستی 
در دو مرحله اس��تانی و ملی برگزار می شود. 
وی اف��زود: هنرمندان و صنعتگ��ران تا روز 
چهارشنبه دوم آذر ماه فرصت دارند آثار خود 
را به معاونت صنایع دستی تحویل دهند و آثار 
دریافتی در صبح روز ش��نبه مورخ پنجم آذر 
ماه مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت 
و نمایش��گاهی از آثار منتخ��ب به مدت پنج 
روز برگزار می شود. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ایالم ادامه داد: آثار 
پذیرفته پس از مرحله اس��تانی به جش��نواره 
ملی که در اس��فند ماه سال جاری در تهران 

برگزار می شود ارسال خواهند شد.

زورگیری در ناهارخوران
صفرخان��ی- فرمان��ده انتظامی شهرس��تان 
گرگان با اش��اره به جدی��ت پلیس در حفظ 
نظ��م و امنی��ت جامع��ه، گف��ت: زورگیران 
ناهارخوران گرگان توس��ط پلیس شناسایی 
ش��دند. س��رهنگ علی تجری اظهار کرد: 
مام��وران کالنتری 11 گرگان حین گش��ت 
زن��ی در مح��ور ناهارخ��وران متوج��ه نزاع 
دس��ته جمعی تعدادی از افراد شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان گرگان ادامه داد: با توجه 
به حساس��یت موضوع مام��وران بالفاصله 
وارد عمل ش��ده و برای متفرق کردن افراد 
با اس��تفاده از قانون بکارگیری سالح، اقدام 
به ش��لیک هوایی کرده که متهمان اقدام به 
فرار از صحنه کردند.وی با بیان اینکه در این 
نزاع یکی از متهمان مجروح و به بیمارستان 
منتقل ش��ده اس��ت، گفت: طی بررس��ی ها 
مش��خص ش��د در این ماجرا متهمان قصد 
زورگیری و سرقت از دو شهروند را داشته اند 
که با مقاومت آنها مواجه شدند.تجری بیان 
کرد: متهم��ان شناس��ایی و تالش ها برای 

دستگیری آنها ادامه دارد.

کیفی سازی خانه های هالل اولویت 
های جمعیت هالل احمر ایالم است

   مدی��ر عام��ل جمعیت ه��الل احمر ایالم 
گفت: کیفی سازی خانه های هالل از اولویت 
های جمعیت هالل احمر استان ایالم است. 
غالمرضا علی محمدی در جلس��ه ش��ورای 
مدیران جمعی��ت هالل احم��ر ایالم ضمن 
تبریک هفته بسیج مستضعفان  اظهار داشت: 
با سخنان دیروز مقام معظم رهبری در دیدار با 
صدها نفر از مردم اصفهان قطعاً بساط شرارت 
بدون شک جمع خواهد شد. وی افزود: طرح 
کاروان سالمت منطبق با اهداف بشر دوستانه 
جمعی��ت هالل احمر با ه��دف ارائه خدمات 
رایگان بهداش��تی، درمانی، آموزش��ی و عام 
المنفعه در مناطق محروم استان اجرا خواهد 
شد. مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم بر 
آمادگی تیم ها و تجهیزات امدادی با توجه به 
پیش رو بودن فصل زمستان در طرح امداد و 
نجات زمستانه هالل احمر تاکید کردند  علی 
محمدی ادامه داد: با ارزیابی عملکرد ش��عب 
جمعیت هالل احمر اس��تان ایالم در 6 ماهه 
نخس��ت سال 1401، ش��عب جمعیت هالل 
احمر شهرستان های ایالم،دره شهر و سیروان 
رتبه های برتر را بدس��ت آوردن��د. وی بیان 
داش��ت: برنامه های زیادی برای تامین منابع 
اعتباری جمعیت اس��تان در دس��تور کار قرار 
دارد و قطعا آینده جمعیت هالل احمر استان 
ایالم آینده ای روشن خواهد بود. مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه هدف 
از تشکیل خانه های هالل در گام نخست فرد 
آماده، س��پس خانواده آماده و درنهایت محله 
آماده در  برابر خطرات داشته باشیم تا بتوانیم 
خسارات ناش��ی از عوامل طبیعی و حوادث و 
بالی��ا را تا میزان زیادی  کاهش دهیم، اظهار 
داشت: کیفی سازی تمامی فعالیت های خانه 
ه��ای هالل از اولویت ه��ای جمعیت هالل 

احمر استان ایالم است.

تقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای سمنان از مشترکین صنایع بزرگ 

استان سمنان
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای س��منان 
از مش��ترکین صنایع بزرگ اس��تان سمنان 
به جه��ت همکاری مناس��ب در مدیریت بار 
تابس��تان س��ال جاری تقدیر و تشکر نمود. 
مهندس مجید وفای��ی ، رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای سمنان 
به هم��راه جمعی از معاونی��ن و مدیران این 
ش��رکت ، با حضور در ش��رکت های بزرگ 
صنعتی استان و مش��ترکین برق منطقه ای 
س��منان ، از زحمات ارزن��ده آنان در مدیریت 
پیک بار در تابس��تان گذش��ته قدردانی کرد. 
مهن��دس وفایی در این دیدارها  با اش��اره به 
اهمیت صنایع در رونق تولید و رشد اقتصادی 
و نقش مهم صنعت برق در تداوم این حرکت 
گف��ت : صنعت برق اس��تان ، به عنوان یکی 
از مهم ترین زیرس��اخت های توسعه همواره 
تالش نموده اس��ت در کمک و همراهی به 
بخش صنعت و کشاورزی استان گام بردارد.  
وی ب��ا اظهار قدردان��ی از صاحبان صنایع و 
کش��اورزی در همکاری مناس��ب با صنعت 
برق گفت: همراهی صنایع اس��تان  و بخش 
کش��اورزی در اعمال مدیریت بار و مشارکت 
هم استانی های عزیز در رعایت صرفه جویی 
برق موجب گردید که مردم بزرگوار استان با 
کمترین خاموشی ، تابستان را سپری نمایند.  
در این دیدار، مدیران عامل شرکت های بزرگ 
صنعتی استان از برنامه ریزی مناسب شرکت 
برق منطقه ای سمنان در تابستان گذشته در 
اعمال مدیریت بار و کم شدن مشکالت ناشی 
از ناترازی تولید نس��بت به مشابه سال قبل، 
تشکر و قدردانی نمودند.  در پایان این دیدارها  
با اه��داء لوح سپاس��ی از س��وی مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای سمنان ، از همراهی 
و همدلی مجموعه مدیریت و کارکنان صنایع 

بزرگ ، قدردانی گردید . 

اخبار

مهن��دس یعقوبی ش��هردار هش��تگرد در 
این نشس��ت با اش��اره به زیرساخت های 
ورزش��ی و فرهنگی مدیریت ش��هری از 
آمادگی ش��هرداری هشتگرد برای توسعه 
و بهره برداری بهینه از این زیرس��اخت ها 

سخن گفت .
وی اف��زود : زمینه برای س��رمایه گذاری 

در هش��تگرد فراه��م بوده و ش��هرداری 
امکان��ات و موقعیت های ویژه برای جلب 

سرمایه گذاران در نظر گرفته است.
باش��گاه مهرعظام در راس��تای مسئولیت 
ه��ای اجتماعی گروه عظ��ام راه اندازی و 
هدف آن استعدادیابی رشد و توسعه ورزش 
و فوتبال ملی است ، گروه قطعات خودرو 

عظام از اردیبهشت س��ال 1400 اقدام به 
راه اندازی آکادمی هایی در رش��ته فوتبال 
کرد تا ش��رایط برای کودکان و نوجوانان 
مس��تعد ک��ه از موقعیت و ش��رایط مالی 
مناس��بی برخوردار نیس��تند، فراهم شود. 
ب��ه مرور زمان در برخ��ی از آکادمی ها به 
غیر از فوتبال و فوتس��ال رشته های شنا، 

دومیدانی و ژیمناستیک هم اضافه شد.
امیدواری��م رویکرد تعاملی ش��هرداری و 
شورای اسالمی ش��هر هشتگرد و اهداف 
کالن گروه عظام پس از بررسی پتانسیل 
های موجود و سهم آورده طرفین به نتیجه 
مطلوب رسیده و زمینه برای رشد و تعالی 

ورزش این شهر فراهم گردد.

 استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای استعداد یابی ورزشی
در نشست دکتر کفاشیان رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مهر اعزام با مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد مطرح شد :

»نذر شفا«، در ایستگاه سیزدهم
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-اردوه��ای جهادی 
سالمت، به س��یزدهمین ایستگاه رس��یده و پزشکان و 
پرس��تارانی که عاشق امام رضا)ع( هس��تند، این بار در 
منطقه ای دیگر از حاش��یه ش��هر مش��هد، خدمت رسان 
مردم شدند. خدمت در آستان امام هشتم)ع(، تنها محدود 
به خدمت در صحن ها و رواق های حرم آس��مانی ایشان 
نیست و هر دلداده ای فرصتی برای عرض ارادت دارد؛ از 
کاسب و راننده تاکسی گرفته تا خادمانی که در رشته های 

تحصیلی خود به این خدمت کردن افتخار می کنند.
پزش��کان، پرس��تاران و همه خادمان عرصه سالمت و 
بهداش��ت هم یکی از این گروه های تخصصی هس��تند 
که مدتی اس��ت بستر این خدمت آنها در قالب اردوهای 
جهادی س��المت فراهم شده است. اردوهایی که دو روز 
در ماه برگزار می ش��ود و س��یزدهمین دوره آن، دو روز 
پایانی هفته گذشته در دبستان دخترانه عترت برگزار شد؛ 
مدرس��ه ای در جاده سیمان، یکی از مناطق حاشیه شهر 
مش��هد. مدیر مرکز امور مج��اوران بنیاد کرامت رضوی 
در ای��ن باره می گوید: طرح اردوهای جهادی س��المت 
با عنوان »نذر ش��فا« در پهنه های حاش��یه شهر مشهد 
درحال اجراست و در هر ماه به مدت 48 ساعت، اعضای 

کادر درمان ش��امل پزش��کان، پرس��تاران و دانشجویان 
رش��ته های پزشکی در قالب یک هیئت حدوداً 50 نفره 
در مناطق مختلف حاش��یه ش��هر به خدمت رسانی می 
پردازند.  هادی غالمی با اش��اره به برگزاری سیزدهمین 

مرحله از اردوهای جهادی سالمت با عنوان »نذر شفا« 
در محالت حاش��یه شهر مش��هد اظهار می کند: کانون 
تخصصی س��المت که ب��ه همت مرکز ام��ور مجاوران 
بنیاد کرامت رضوی تشکیل ش��ده است، تالش دارد تا 

شرایطی را ایجاد کند که خدمات درمانی با قیمت منطقی 
و به س��هولت در اختیار خانواده ه��ای کم بضاعت قرار 
بگیرد زیرا امروزه افراد نیازمند یا به پزشک مراجعه نمی 
کنند و یا در صورت مراجعه، توانایی پرداخت هزینه دارو 
را ندارند.  مدیر مرکز امور مجاوران بنیاد کرامت رضوی 
خاطرنشان می کند: تاکنون 1۲ مرحله در مناطق مختلفی 
از صال��ح آباد تربت جام در خارج از شهرس��تان گرفته تا 
ده غیبی و قرقی در حاش��یه شهر و شهرک شهید باهنر 
در داخل ش��هر مشهد، مقصد طرح نذر شفا بوده اند و در 
تالش هس��تیم تا با ایجاد کارگروه های متعدد، بتوانیم 
مناطق مختلف��ی را به صورت همزمان تحت پوش��ش 
قرار دهی��م.  وی می افزاید: برنامه ریزی های تدریجی 
برای ایجاد پیوست فرهنگی برای این طرح درحال انجام 
است و تالش داریم با استفاده از ظرفیت فرهنگی جامعه 
مخاطبی که از خدمات رایگان درمانی و دارویی برخوردار 
می ش��وند، استفاده مناس��بی برای نشر فرهنگ انقالب 
و س��یره رضوی صورت بگیرد زی��را در مصادیق متعدد، 
شاهد برخورداری خانواده های کم بضاعت این امکانات 
هس��تیم و می توان از این ظرفیت برای تقریب مذاهب 

نیز استفاده کرد.

سرانه کتابخوانی دانش آموزان در اردبیل ارتقا می یابد
معاون آموزش و پرورش اردبیل:

معاون آم��وزش ابتدای��ی اداره کل آموزش 
و پ��رورش اس��تان اردبی��ل گفت: س��رانه 
کتابخوان��ی دانش آم��وزان ب��ا اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای معاون��ت آم��وزش و پرورش 
اس��تان ارتق��ا می یاب��د. به گ��زارش ، وحید 
خدابن��ده در آیین افتتاح »طرح یار مهربان« 
آموزش��گاه ابتدایی ش��هید برومند روستای 
آقبالغ ناحیه ۲ با بیان اینکه باید زمینه های 
دسترسی مخاطبان به کتاب را فراهم آوریم، 

اظهار کرد: سرانه کتابخوانی دانش آموزان با 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای معاونت آموزش و 
پرورش اس��تان ارتقا می یابد. وی افزود: در 
راستای تش��ویق دانش آموزان به کتابخوانی 
اجرا می ش��ود که براساس آن آموزگاران هر 
هفته در س��ه موقعیت یادگیری به مدت 15 
دقیقه در کالس های درسی خود به بحث در 
مورد کتاب و کتاب خوانی خواهند پرداخت تا 

در دانش آموزان ایجاد انگیزه کنند.

معاون آم��وزش ابتدای��ی اداره کل آموزش 
و پرورش اس��تان اردبیل با اش��اره به اینکه 
آموزش مهارت های زندگی و مسئولیت پذیری 
با رویکرد سند تحول بنیادین از دیگر اهداف 
این طرح اس��ت، گفت: کتابخوانی در دانش 
آم��وزان باع��ث تقویت حافظه، ف��ن بیان و 
س��خنوری، ارتقا مهارت تفکر و راه درست 

مسیر زندگی را نشان می دهد.
خدابن��ده با بیان اینکه مطالعه روش��نگر راه 

زندگی و مس��یر س��عادت اس��ت، ادامه داد: 
مطالعه اس��اس و بنیان سند تحول بنیادین 
راه و روش تربیت س��الم و صحیح اسالمی 
دانش آموزان است و پیشرفت علمی جامعه 

را نیز به دنبال دارد.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد: برای ایجاد 
کتابخان��ه کالس��ی 350 جل��د کت��اب که 
براساس نیاز دانش آموزان در 6 پایه ابتدایی 
خواهد گرفت.تهیه شده است، در اختیار این آموزشگاه قرار 

راضیه دارابی: خزانه دار ش��ورای اسالمی 
ش��هر کرج از اح��داث دو پالتوی نمایش 
در این ش��هر ب��ا تخصیص پن��ج میلیارد 
توم��ان اعتب��ار خبر داد و گف��ت: یکی از 
ای��ن پالتوها با ظرفی��ت 70 نفر در پارک 
خان��واده جانمایی ش��ده و دیگری نیز در 

حال جانمایی است.

علی ذبیحی، در حاش��یه آئین رونمایی از 
پوستر یازدهمین جشنواره تئاتر استانی که 
در تئاتر شهر کرج برگزار شد، اظهارداشت: 
اس��تان البرز در حوزه فرهن��گ و هنر از 
حداقل ه��ا هم محروم اس��ت؛ امروز یک 
پالتوی تخصصی حوزه نمایش در ش��هر 
کرج وجود ندارد و حتی زیرساخت احداث 
آن نیز فراهم نشده است. خزانه دار شورای 
اسالمی ش��هر کرج تصریح کرد: در دوره 
ششم ش��ورای اسالمی شهر کرج، بودجه 
فرهنگی شهر از ۲0 به 40 میلیارد تومان 
و در مباح��ث عمرانی تا 60 میلیارد تومان 
افزایش یافت و در تباصر بودجه نیز، احداث 

پالتوی ویژه نمایش پیش بینی شده است 
ک��ه این اقدامات نش��ان دهنده دغدغه و 
تالش اعضای شورای شهر کرج در زمینه 
امور فرهنگی و هنری است.عضو شورای 
اسالمی ش��هر کرج با بیان اینکه یکی از 
ای��ن پالتوها با ظرفی��ت 70 نفر در پارک 
خان��واده جانمایی و دیگ��ری نیز در حال 
جانمایی در مکان دیگری اس��ت، عنوان 
کرد: پیگیری های الزم انجام ش��ده  تا در 
روز افتتاحیه جشنواره تئاتر استانی، کلنگ 
احداث اولین پالتوی تخصصی تئاتر شهر 
ک��رج بر زمین زده ش��ود، تالش ما بر آن 
اس��ت که تا پایان س��ال ج��اری و نهایتا 

پایان بهار 140۲، دو پالتوی این ش��هر را 
به بهره برداری برس��انیم.ذبیحی به پیش 
بینی اعتبار ۲00 میلیارد ریالی احداث تئاتر 
شهر اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش 
ن��رخ ت��ورم  تکمیل این پ��روژه به اعتبار 
بیش��تری نیاز دارد که در این راس��تا باید 
از بخش خصوصی نیز کمک گرفت. وی 
از اختصاص پنج میلیارد تومان به احداث 
دو پالتوی تئاتر در این ش��هر بر اس��اس 
ارائ��ه پیش��نهادی در پیش بین��ی بودجه 
س��ال 1401 خبر داد و گف��ت: زمانی که 
در پارک های س��طح شهر به ویژه پارک 
تنی��س قدم می زنی��م، هنرمندانی را می 

بینیم که به اجرای موس��یقی در گوشه ای 
راضی هستند؛ چرا این افراد به جای اینکه 
در س��رما و گرما در خیاب��ان ها هنر خود 
را عرض��ه کنند، نباید در جایی به این امر 
بپردازند که تمرکز داش��ته باش��ند؟عضو 
شورای اس��المی ش��هر کرج با اشاره به 
اینکه روحی که در تئاتر وجود دارد، انسان 
را زنده نگه می دارد، خاطرنشان کرد: امید 
است سال آینده مراسم افتتاحیه جشنواره 
تئاتر اس��تانی و رونمایی از پوس��تر آن در 
پالتویی که احداث خواهد شد برگزار شود 
و م��ا نیز به وعده هایی ک��ه داده بودیم و 

محقق شد برسیم.

کلنگ احداث اولین پالتوی تخصصی تئاتر شهر کرج بر زمین زده می شود

حلقه مفقوده صنعت و اقتصاد؛ نیروی انسانی ماهر و آچار به دست است
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:

مدی��ر کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان 
بوشهر گفت: حلقه مفقودهصنعت و اقتصاد 
مناب��ع مالی یا فناوری و علم نیس��ت، بلکه 
نیرویانس��انی مناسب و ماهر است که بتواند 

دانش، فناوری و سرمایه راترکیب کند.
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای اس��تان بوشهر، عبدالمجید 
دراهکی در نشست با رئیس دانشگاه فنی و 
حرفه ای اس��تان بوشهر ،اظهار داشت: مهار 
تفک��ر مدرک گرایی ومهارت آم��وزی حلقه 
گمشده و مقدمه ایجاد کسب و کار و مبارزه 
بابیکاری اس��ت و تحقق ای��ن مهم نیازمند 
هم افزای��ی دس��تگاه هایاجرایی با یکدیگر و 

ترویج فرهنگ مهارت آموزی است.
وی با اشاره به مهارت آموزی 450 دانشجو 
در نیمه نخست سال جاری در دانشگاه های 
درحوزه  جریان سازی  بوش��هر،افزود:  استان 
مهارت آموزی با اجماع ش��رکای اجتماعی 
مانند دانش��گاهفنی و حرفه ای می تواند به 

ارتقای وزن اجتماعی مهارت در جامعهمنجر 
ش��ود. دراهکی ب��ا بیان اینکه دانش��گاه ها 
باید به یک ش��هر بیدار مهارتآموزی تبدیل 
ش��وند،اضافه کرد: با ایجاد مراکز مش��اوره 
و هدایتش��غلی و راه ان��دازی ای��ن مراکز در 
دانش��گاه های اس��تان، زمینههدایت شغلی 
ف��ارغ التحصیالن بر موض��ع مهارت فراهم 
شده اس��ت. مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای بوش��هر با اش��اره به برگزاری 33 حرفه 
مختلف ب��رای مهارت آموزی دانش��جویان 
در دانش��گاه های اس��تان،گفت: ب��ا برنامه 
ری��زی صورت گرفته در س��ال جاری بیش 
از 50 حرف��ه مهارتی ب��رای مهارت آموزی 
دانشجویان ارایه می شود. دراهکی با اشاره 
به طرح های مهارت آموزی کهاد و نخلستان 
در س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای اظهار 
کرد: در طرح کهاددانشجویان در کنار برنامه 
های آموزشی خود در دوره های مهارتافزایی 
متناس��ب با عالیق و استعداد خود منطبق با 

نیاز بازار کاربه مدت 540 س��اعت ش��رکت 
م��ی کنند و در انته��ای دوره تحصیلیعالوه 
بر م��درک دانش��گاهی، گواهینامه مهارت 
نیز ب��رای آنها صادر می ش��ود. وی با بیان 
اینک��ه طرح نخلس��تان با هم��کاری پارک 
علم و فن��اوری برای مه��ارت آموزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی اجرا می شود،افزود: 
مهترین اهداف ط��رح کهاد ارتقای ظرفیت 
اش��تغالپذیری دانش��جویان از طریق اجرای 
دوره ه��ای آموزش فن��ی وحرفهای دانش 
بنیان و مش��اغل آینده، توسعه مهارت های 
کارآفرین��ی دردانش��جویان از طریق تربیت 
کارآفرینان خالق وهوش��مند برایراه اندازی 
کسب وکارهای نوپا، کمک به تقویت آموزش 
هایدانشگاهی در مسیر ایجاد و توسعه کسب 

وکارهای نوپا در بخشخصوصی داست.
اداره کل  ای��ن  دراهک��ی تصری��ح ک��رد: 
آمادگ��ی اجرای طرح که��اد واعطای مجوز 
مرک��ز مدیری��ت مهارت آموزی و مش��اوره 

شغلیدانش��جویان در دانش��گاه ه��ای فنی 
و حرفه ای اس��تان بوش��هر واج��رای طرح 
نخلس��تان برای ف��ارغ التحصی��الن را دارا 

است.
آموزشه�ایدانش�گاهفن�یوحرفهای ���

مبتنیبراشتغالزاییومهارتآموزیاست
رئیس دانش��گاه فن��ی و حرفه ای بوش��هر 
گفت: آموزش ه��ا در ایندانش��گاه با تمرکز 
ب��ر مهارت آم��وزی، اش��تغالزایی و تامی��ن 

نیرویانسانی بازار کار است.
احسان بهمیاری به همکاری خوب دانشگاه 
فن��ی و حرف��ه ای و آموزش فن��ی و حرفه 
ای استان بوش��هر در جهت مهارت آموزی 
دانشجویان اشاره کرد و افزود: دانشگاه های 
فن��ی و حرفه ای برایتحق��ق رویکرد مهارت 
آموزی و اشتغالزایی اقدام های اساسیمهارت 
محوری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه ببش از 60 درصد آموزش ها 
در دانش��گاه هایفنی و حرف��ه ای به صورت 

عملی و در کارگاه ها آموزش دادهمی ش��ود، 
اضافه کرد: فارغ التحصیالن دانش��گاه های 
فنی وحرفه ای در زمینه اش��تغال و بیکاری 
نس��بت ب��ه دیگ��ر فارغ التحصیالنکمترین 
مش��کل را دارند و رمز موفقیت این افراد نیز 
مهارت آموزیدر حین تحصیل است که این 
مهم با همکاری آموزش فنی و حرفه ای در 

استان بوشهر توسعه خواهد یافت.
بهمیاری با اش��اره به اینکه دانش��گاه فني و 
حرفه اي به عنواندانشگاه تقاضا محور، ضمن 
برقراري ارتباط با صنعت، نیروهایمتخصص 
را ب��راي بازار کار، تربی��ت مي کند،گفت: در 
جه��ت ارتقاء دانش مهارتی دانش��جویان و 
برگزاری مستمر دوره های مهارتی متناسب 
با رش��ته های آم��وزی در دانش��گاه فنی و 
حرفه ای با هم��کاری آموزش فنی و حرفه 
ای مراکز مدیریت مهارت آموزی ومش��اوره 
شغلی در دانش��گاه های اس��تان راه اندازی 

خواهد شد.

برگزاری آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت و اولین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی گیلدخت در رشت
آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه رشت و اولین جشنواره منطقه ای 
تئات��ر خیابان��ی گیلدخت ب��ا حضورمهدی 
آذرپن��دار رئی��س انجم��ن س��ینمای جوان 
کش��ور،امام پناهی فرماندار، نادر حس��ینی، 
ه��ادی رمضانی، س��ید حس��ین رضویان از 
اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر رشت، سید 
امیر حسین علوی شهردار رشت و شماری از 

مدیران شهری و هنرمندان برگزار شد.
ب��ه گزارش واحد خبر مدیری��ت ارتباطات و 
امور بین الملل ش��هرداری رشت_ سیدامیر 
حسین علوی شهردار رشت یکشنبه ۲9 آبان 
1401 در مراسم رونمایی از پوستر نخستین 
جش��نواره ملی فیل��م کوتاه رش��ت و اولین 
جش��نواره منطقه ای تئاتر خیابانی گیلدخت 
ضمن گرامیداش��ت هفته بسیج بیان داشت: 

اصحاب هن��ر و هنرمندانی که امروز در این 
رویداد بزرگ حضور دارند می دانند که ایران 
اس��المی و نظام جمهوری اس��المی امروز 
بیش��تر از هرزمان دیگری به ش��کل گیری 
گفت و گوی هنرمندانه  نیاز دارد.   ش��هردار 
رشت با تاکید بر ظرفیت های هنری نهفته 
در گیالن خاطرنشان کرد: گیالن مامن هنر 
از س��الیان دور بوده است پس امروز بایستی 

متمدانه تر و قوی تر از همیشه نسبت به هنر 
اهتمام ویژه ای داشته باشیم. 

وی ب��ا گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای 
گی��الن  اف��زود: هرک��دام از ما ی��ک پازل 
خدمات رسانی هستیم اما به فرهنگ گیالن 
و پیش��ینیه غنی فرهنگی که اس��اتید ما در 
حوزه فرهنگی گام های زیادی برداش��ته اند 

باید ارج نهاد.

س��ید امیرحسین علوی با اش��اره به پیشینه 
تئات��ر خیابان��ی  در گی��الن اف��زود: باید از 
تئاتر خیابانی در راس��تای پاسخ به دشمنان  
در فض��ای کنونی بهره برد و هنرمندان می 
توانن��د با جذب جوانانی که  دل و جانش��ان 
برای ایران اس��المی می تپد ، بیشتر و بهتر 
از مسئولین در راستای غنی سازی فرهنگ 

ایران اسالمی گام بردارند.
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جامعه

ضرورت بازنگری در طرح ترافیک تهران
رئی��س پلی��س راهنمای��ی و رانندگی تهران 
بزرگ بر لزوم بازنگری طرح ترافیک تهران 
با ه��دف کاه��ش آلودگی ه��وا و ترددهای 
غیر ضروری تاکید کرد.س��ردار محمدحسین 
حمیدی در گفت و گو با ایس��نا، درباره لزوم 
بازنگری در طرح ترافیک تهران گفت: طرح 
ترافیک فعلی تهران از س��ال 1358 اجرایی 
ش��ده و از آن زمان تاکن��ون تهران به لحاظ 
وس��عت، جمعیت و تعداد ترددهای و سفرها 
کام��ال متفاوت ش��ده اس��ت.وی اف��زود: بر 
همین اس��اس منطقی نیس��ت که بر همان 
مدار س��ال های 1358 و 1359 حرکت کنیم 
و طبیع��ی اس��ت که الزم اس��ت بازنگری و 
مطالع��ه روی ط��رح فعلی انجام ش��ود و بر 
اس��اس ش��رایط جدید تصمیم گیری ش��ود.

حمیدی با بیان اینکه پلیس هم بازنگری در 
طرح ترافیک نظر مثبتی دارد، گفت: به نظرم 
اینکار باید انجام شود، اما حاال اینکه بخواهیم 
بگویی��م در چه مح��دوده ای طرح باید کم یا 
زیاده ش��ود، باید بعد از جلس��ات کارشناسی 
به تصمیم برس��یم.رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ همچنین با بیان اینکه 
اجرای ط��رح ترافیک اث��ر مثبتی بر کاهش 
آلودگی هوا و کاهش س��فرهای غیرضروری 
در هس��ته مرکزی شهر داش��ته است، گفت: 
چنین طرح هایی در همه دنیا هم ثابت ش��ده 
اس��ت. اگر بخواهیم دو مبحث آلودگی هوا و 
تردد و سفرهای غیر ضرور را مدیریت کنیم 
یکی از الزامات آن اس��تفاده از طرح ترافیک 
اس��ت که در هس��ته مرکزی شهر و ساعات 

پیک ترافیک باید از آن استفاده کرد.

وعده وزارت بهداشت درباره 
سمعک های موجود در گمرک

مدی��رکل دفت��ر ام��ور توانبخش��ی روزانه و 
توانپزشکی سازمان بهزیس��تی کشور اعالم 
ک��رد که در نیمه اول س��ال جاری 53 درصد 
از اعتبارات تامین تجهیزات توانبخشی و طی 
هفته گذشته مابقی اعتبارات به استان ها ابالغ 
ش��د.رامین رضایی در گفت وگو با ایس��نا، با 
بیان اینکه سازمان بهزیستی مکلف به تامین 
تجهیزات توانبخش��ی اف��راد دارای معلولیت 
است، اظهار کرد: امس��ال میزان اعتبارات در 
بحث تامین تجهیزات توانبخش��ی با افزایش 
33 درصدی همراه بوده است.وی با بیان اینکه 
در نیمه اول سال جاری 53 درصد از اعتبارات 
تامین تجهیزات توانبخشی به استان ها ابالغ 
شد، گفت: پس از ابالغ اعتبارات، به استان ها 
اعالم شد تا ضروری ترین نیازهای تجهیزات 
را برحسب نیاز اس��تانی سنجش و خریداری 
کنند. متعاقب این موض��وع همچنین مابقی 
اعتبارات هفته گذشته به استان ها ابالغ شده 
اس��ت.مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و 
توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با تاکید 
ب��ر اینکه تخصیص اعتبارات وس��ایل کمک 
توانبخشی جزو اولویت های اعتباری بهزیستی 
است تا متناسب با نیاز جامعه هدف تجهیزات 
خریداری و به افراد تحویل داده ش��ود، ادامه 
داد: معموال اب��الغ اعتبارات با تاخیر در پایان 
هر س��ال ابالغ می شد اما امسال 53 درصد از 
اعتبارات طی نیمه نخس��ت سال و مابقی آن 
طی هفته گذشته به استان ها ابالغ شد.رضایی 
تصریح ک��رد: اما یکی از مش��کالتی که در 
س��ال جاری با آن مواجه شدیم بحث تامین 
سمعک بود، زیرا ش��رکت های واردکننده در 
اثر اختالالتی که در تخصیص ارز ترجیحی و 
مقاومت هایی که کشورهای دیگر در راستای 
تحریم نظام داش��تند با مشکلی در خصوص 
واردات س��معک روبرو شدند. در همین راستا 
طی مکاتباتی مکرر با وزارت بهداش��ت، این 
مش��کل را رف��ع کردیم ب��ه طوریکه بخش 
اعظمی از سمعک های موجود در 15 شرکت 
واردکننده س��معک به مددجویان بهزیس��تی 
اختصاص پیدا کرد و به دنبال آن س��ازمان به 
اس��تان ها اعالم کرد تا با تخصیص به موقع 
اعتبارات، بخ��ش قابل توجه��ی از نیازهای 
معلوالن مرتفع ش��ود.اوی افزود: اکنون دیگر 
نمی ت��وان گفت با مش��کل ج��دی در بحث 
سمعک روبه رو هستیم اما باتوجه به نیازهای 
موجود و طبق وعده داده شده از سوی وزارت 
بهداش��ت، ۲0 درصد سمعک های موجود در 
گمرک ب��ه مددجویان بهزیس��تی اختصاص 
خواه��د یافت.مدیرکل دفتر امور توانبخش��ی 
روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور 
در بخ��ش دیگری از این گفت وگو با اش��اره 
به اینکه بخش��ی از نیازهای مددجویان مازاد 
بر توان اعتباری س��ازمان بهزیس��تی است، 
خاطرنشان کرد: افراد دارای معلولیت نیازهای 
گس��ترده ای دارند و از س��ویی دیگر اعتبارات 

بهزیستی بسیار محدود است. 

ثبت نام آزمون دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی 1۴۰1 ادامه دارد

هم زمان با آغاز ثبت نام آزمون صدور پروانه 
تاس��یس دفتر خدم��ات الکترونیک قضایی 
س��ال 1401، دفترچه راهنم��ای این آزمون 
در س��ایت س��نجش منتشر ش��د.ثبت نام از 
متقاضیان ش��رکت در آزمون دفاتر خدمات 
الکترونی��ک قضای��ی 1401  از  30 آب��ان 
تا پای��ان روز یکش��نبه 6 آذر ادام��ه دارد و 
هزینه ثبت نام ۲00 هزار تومان است.زمان 
برگ��زاری آزمون روز پنجش��نبه ۲4 آذر ماه 

1401 است.

احضار مدیرمسئول روزنامه جهان 
صنعت به دادسرای تهران

درپی توقیف روزنامه جهان صنعت از سوی 
هی��ات هیات نظارت ب��ر مطبوعات و ارجاع 
پرونده به مرجع قضایی، مدیر مس��ئول این 
روزنامه جهت ارائه توضیحات به دادس��رای 
تهران احضار و تفهیم اتهام ش��د.به گزارش 
مرکز رس��انه ق��وه قضاییه، در پی انتش��ار 
یادداش��تی در ش��ماره ۲9 آبان ماه روزنامه 
جهان صنعت که در آن اتهاماتی به نیروهای 
انتظامی و حافظان امنیت کش��ور وارد شده 
بود، هی��ات نظارت با اکثریت آرا و مس��تند 
به تبصره م��اده 1۲ قان��ون مطبوعات رای 
به توقیف ای��ن روزنامه صادر ک��رد و مقرر 
کرد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع 
قضایی ارج��اع شود.نویس��نده مطلب فوق 
الذکر نیز به دادس��را احضار شد که امروز در 

محل دادسرا حاضر شد.

پیش دبستانی »اجبار« نیست، اما 
ضروری است

مجتب��ی همت��ی فر در نشس��ت ش��ورای 
برنام��ه ریزی و نظ��ارت پیش دبس��تان و 
کودکس��تان های ش��هر ته��ران ماموری��ت 
اصلی س��ازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
را »س��ازماندهی مراک��ز تربی��ت کودک به 
خص��وص در س��ه س��ال دوم کودک��ی«، 
»توانمندسازی خانواده ها« و »ارتقای زیست 
بوم کودکی در ایران« برشمرد و اظهار کرد: 
آینده کش��ور وابسته به ش��یوه تربیت امروز 
کودکان اس��ت، اگر براس��اس منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( به این امر توجه 
کنیم، می توانیم امید داشته باشیم که دانش 
آموزان و نسل فردای ما پیشرفتی که مدنظر 
است را محقق کنند.وی افزود: دوره پیش از 
دبستان، جزیی از حوزه دبستان نیست، بلکه 
خود یک دوره تربیتی مستقل است و خدمت 
ب��ه کودکان قبل از ورود به دبس��تان جدا از 
ماموریت و رسالت این سازمان، یک وظیفه 
شرعی محسوب می شود.رئیس سازمان ملی 
تعلی��م وتربیت کودک در ادامه تصریح کرد: 
همه ما در کنار وظایف اداری خود باید برای 
کودکان برنامه داشته باشیم.همتی فر با اشاره 
به ضرورت تش��کیل س��ازمان ملی تعلیم و 
تربیت کودک در راس��تای مدیریت یکپارچه 
سازی تصمیم ها و برنام ریزی ها در عرصه 
کودکی تاکید کرد: در کنار تشکیل سازمان، 
مطالعات��ی بومی در رابطه ب��ا دوره کودکی 
انجام می شود تا منجر به شکل گیری الگوی 
نظری و عملی تربیت کودک در ایران شود.
وی با تأکید ب��ر این که مربی باید نحوه کار 
با ک��ودک را به صورت تخصص��ی بداند و 
موقعیت ه��ای تربیتی را فراه��م کند، اظهار 
ک��رد: در این خصوص رش��ته های مختلفی 
داریم که مربی��ان نه تنها خود فرا می گیرند 
بلکه به خان��واده برای مهارت کار با کودک 

در خانه یاد می دهند.

همه مدارس سنگی کشور تا 1۴۰۲ 
برچیده می شوند

سرپرست سازمان نوسازی توسعه و تجهیز 
مدارس از برچیده ش��دن مدارس سنگی در 
کش��ور تا س��ال 140۲ خب��ر داد.حمیدرضا 
خان محمدی اظهار کرد: امروز در مراس��م 
مجمع خیرین ماهش��هر حضور پیدا کردیم؛ 
یکی از اصول دول��ت مردمی به کارگیری 
ظرفی��ت مردم ب��رای مش��ارکت در انجام 
کارها و پروژه ها اس��ت. در س��ال  گذشته 
خیری��ن با صرف هزینه 300 میلیارد تومان 
در کنار ما در مدرسه سازی مشارکت داشتند 
که نشان دهنده هم نوایی و هم کالمی برای 
مدرسه سازی است.وی افزود: مدرسه سازی 
مهم تری��ن رکن در یک منطقه اس��ت؛ اگر 
هم��ه ب��ه مدرسه س��ازی، مدرس��ه یاری و 
مدرس��ه داری کمک کنند نس��ل آینده آن 
گون��ه که باید، تربیت خواهد ش��د و ارزش 
س��ازمان  داشت.سرپرس��ت  خواهد  افزوده 
نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس گفت: 
نیروهای��ی که در این بندر مش��غول به کار 
هس��تند همه از این مدارس فارغ التحصیل 
شده اند و پرورش پیدا کرده اند.خان محمدی 
ادامه داد: مدرس��ه ای که امروز افتتاح شد، 
کار و دانش است و با این رویکرد که  بندر 
ماهشهر صنعتی است و همه باید از دوران 
دبیرس��تان کم��ک کنند و همی��ار صنعت 

باشند، احداث شد.

اخبار

گ��روه اجتماعی:وزیر بهداش��ت بر اجرای 
دقیق طرح پزش��ک خان��واده تاکید کرد و 
گفت: پزش��ک خانواده هم در ش��هر و هم 
در روستا اجرا می ش��ود.به گزارش »عصر 
ایرانیان« ، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقداماتی 
که دولت س��یزدهم در مهار و کنترل کرونا 
و همچنین واکسیناسیون عمومی صورت 
داده، گفت: اوایل شروع بکار دولت سیزدهم 
روزانه 700 مرگ و میر ناش��ی از کرونا در 
کشور وجود داشت و آمار مراجعه کنندگان 
به بیمارس��تانها ب��االی 50 ه��زار نفر بود.
وی افزود: واکسیناس��یون عمومی یکی از 
اقدامات��ی بود که دولت س��یزدهم مجدانه 

آن را اج��را کرد و تا ام��روز با کمک مردم 
نزدیک به 155 میلیون دز واکس��ن تزریق 
کرده ایم و این سبب کاهش ابتال  به کرونا 
شد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با اشاره به آمار جانباختگان کرونا در کشور، 
گفت: از ابتدای شیوع  کرونا در کشور تا آذر 
1400 متاسفاته نزدیک به 1۲۲ هزار نفر از 
هموطن��ان ما به دلیل ابتال به این ویروس 
ج��ان باختند ام��ا از آذر 1400 تا امروز آمار 

جانباختگان کرونا  1۲ هزار نفر بوده اس��ت 
که این نش��ان از رون��د کاهش مرگ و میر  
ناش��ی از کرونا است.وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی با اشاره به اقداماتی که 
ای��ن وزارتخانه در امر طب س��نتی صورت 
داده، گف��ت: ما طب س��نتی را ب��ه عنوان 
یک درس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی 
ارش��د و دکترا دایر کردیم و اکنون نزدیک 
به 400 متخصص ط��ب ایرانی دوره دیده 

دانش��گاهی در کش��ور داریم.عین اللهی با 
بیان اینک��ه درمانگاه های ط��ب ایرانی در 
کشور دایر شده است، افزود: حتما باید طب 
ایرانی دانش��گاهی را از طب ایرانی تجربی 
جدا کنیموزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی در پاسخ به این پرس��ش که آیا 
مصرف آنتی  بیوتیک درآنفلوآنزا  موثر است 
یا خیر، خاطرنشان کرد: آنتی بیوتیک برای 

عفونت های ثانوی آنفلوآنزا  موثر است.

 کمبود آنتی بیوتیک در کشور رفع شد
وزیر بهداشت:

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 
سال 1400 به بعد« پرداخت می شود که در 
دستورالعمل ابالغی ابهاماتی درباره پرداخت 
وام به مادران وجود دارد.به گزارش ایس��نا، 

طب��ق بند »ث« م��اده 10۲ قان��ون برنامه 
شش��م توسعه، دولت موظف است بر اساس 
سیاس��ت های کلی جمعیت و خانواده و نیز 
»سند جمعیت« مصوب شورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی، اقدام��ات الزم برای پش��تیبانی 
و حمای��ت از فرزن��دآوری و »تربیت فرزند 

صالح« را از طریق س��ازوکارهای قانونی و 
اعطای تس��هیالت و امکان��ات فراهم کند.
از همی��ن رو قانون »حمای��ت از خانواده و 
جوان��ی جمعیت«، بانک مرک��زی را مکلف 
به پرداخت »تسهیالت قرض ¬الحسنه تولد 
فرزند« کرده اس��ت.این وام برای »متولدین 

س��ال 1400 به بعد«، از طریق کلیه بانکها 
و مؤسس��ات اعتباری پرداخت می ش��ود.در 
سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزند،  که 
به منظور اعالم شرایط و ثبت نام دریافت وام 
فرزندآوری طراحی شده، ذیل شرط عمومی 
پرداخ��ت وام فرزندآوری درج ش��ده اس��ت 

»پرداخت تس��هیالت براساس قانون به پدر 
اطفالی که تاریخ تولد آنان از 01/01/1400 
به بعد و در داخل ایران متولد شده اند، تعلق 
می گیرد« و تنها »متقاضیان« واجد شرایط 
می توانند نس��بت به ثبت درخواست خود در 

سامانه مربوطه اقدام  کنند.

بازداشت۴۰ نفر از اتباع خارجی دخیل در اغتشاشات
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛

گ�روهاجتماع�ی:س��خنگوی قوه قضایی��ه ضمن اعالم 
دس��تگیری 35 تن از مخالن بازار ارز و س��که، گفت: در 
اغتشاش��ات اخیر 40 تن از اتباع خارجی که نقش آفرینی 
کردند و حتی در میدان هم حضور داشتند، بازداشت شدند.
به گزارش »عصر ایرانیان« مسعود ستایشی  در نشست 
خبری اظهار داشت:  روشن است که ایراِن فرداِی مدنظر 
تروریست ها چگونه است؛ سیاه و تلخ، پراز آشوب و ناامنی 
و درگیری همچون برخی کش��ورها که البته این آرزوی 
خام با هوش��یاری مردم و مسئوالن بی شک موفق نبوده 
و محکوم به ابطال اس��تبه گفت��ه او، صحنه هایی که در 
خیابان های برخی از ش��هرها مش��اهده شد، خواب های 
آشفته تروریست ها برای آینده ایران یکپارچه و سربلند را 
آشکار کرد که به زعم خود امنیت عمومی را مخدوش و 
خشونت را تئوریزه کرده و تروریست ها را تجهیز، اغوا و 
تشویق می کنند.سخنگوی قوه قضاییه، گفت: تروریست 
ها از ابتدا س��ناریو داشتند و صحنه آرایی کردند و کسانی 
را در ک��ف خیابان را تهییج می کنن��د و زنان و کودکان 
و مدافعان امنی��ت را هدف قرار می دهند؛ قاتالنی که در 
محفل و رسانه های خود با تغییر چهره این عملیات آلوده 
را درپی��ش گرفته اند و حافظان امنیت را مقصر جلوه می 
دهند؛ اینها بدانند مقابله ای س��خت و پشیمان کننده در 
انتظارش��ان خواهد بود.وی ادامه داد: تروریست ها با این 
رفت��ار نش��ان می دهند ک��ه حتی حاضر نیس��تند هزینه 
اقدام��ات کور خ��ود را بپذیرند و دس��ت خون آلود خود را 
مخفی می کنند.ستایشی یادآور شد: ملت ایران سابقه سیاه 
منافقان دهه 60 را فراموش نخواهند کرد و خوب اس��ت 
آنها طعم نقره داغ ش��دن و طرد همیشگی خود نزد ملت 
ایران را بچشند زیرا ایرانیان در مقابل دشمن آماده و مهیا، 
مردمی آگاه و یکپارچه هستند؛ از این رو دشمن که تا قبل 
سعی می کرد وجهه دیپلماتیک خود را حفظ کند اما اکنون 
از س��ِر ناچاری چهره واقعی خود را نمایان کرده است که 
البته این آشکارسازی زمینه همبستگی بیشتر ملت ایران 
را فراه��م کرده اس��ت تا جایی که ام��روز ملت ایران به 
صورت یکپارچه توقع برخورد بدون مسامحه و سخت با 
این تروریست ها و دشمنان را دارند.ستایشی اضافه کرد: 
تروریست های مخل امنیت کف خیابان همان تروریست 
های اقتصادی هستند که مانع فعالیت سالم و کسب و کار 
مردم می شوند و همان تروریست های رسانه ای هستند 
که با جنگ طلبی و هم قسم شدن با دشمن قسم خورده 
ملت ایران درصدد ایجاد ناامنی هستند.س��خنگوی قوه 
قضاییه تصریح کرد: ق��وه قضاییه َعلَم خونخواهی زنان 
و کودکان و حافظان امنیت را در دس��ت گرفته اس��ت و 
براس��اس تدابیر با س��رعت، دقت و بدون چش��م پوشی 
ب��ه وظیفه خود را عمل می کند و تروریس��ت ها را در هر 
موقعیتی که باش��ند به س��زای اعمالشان خواهد رساند و 

بی شک این بس��اط ش��رارت به زودی زود جمع خواهد 
شد.ستایش��ی افزود: بار دیگر به ملت س��ربلند و سرافراز 
ایران، خانواده معزز ش��هدا به ویژه شهدای حوادث اخیر، 
شهدای بسیجی، سپاهی، فراجا و خانواده های داغدار آنان 
عرض تس��لیت دارم و اطمینان م��ی دهم قوه قضاییه از 
خون این عزیزان نخواهد گذشت و نمی گذارد که پایمال 
شود.س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به سئوالی درباره 
نقش اتباع خارجی در اغتشاش��ات اخیر، گفت: 40 نفر از 
اتباع خارجی که در اغتشاشات اخیر نقش آفرینی کردند 
و حتی در میدان حضور داشتند، بازداشت شدند.وی ادامه 
داد: تحقیق��ات واجد محرمانگی اس��ت و مطابق قوانین 
داخلی کش��ور ما طبق ش��رایط قانون مجازات اسالمی 
محاکمه خواهند شد.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
س��ئوالی درباره التهاب ها در بازار ارز و سکه و طال، اظهار 
داش��ت: اخیرا ۲1 نفر به اته��ام اخالل در نظام اقتصادی 
از طری��ق معامالت بدون مجوز دس��تگیر و تفهیم اتهام 
ش��دند.وی ادامه داد: برای این افراد قرار تأمین مناس��ب 
صادر شده اس��ت؛ همچنین دقت شده است افرادی که 
اعمال مجرمانه نداشته و مرتکب جرم نشده اند، بی درنگ 
آزاد شوند.ستایش��ی اظهارداشت: هشت نفر از ۲1 نفر از 
افراد بازداشت  شده به دلیل بی گناهی بی درنگ آزاد شدند 
اما 13 نفر دیگر که مرتکب اعمال مجرمانه ش��ده بودند 
با صدور قرار بازداش��ت موقت در زندان به س��ر می برند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارز فردایی نیز گفت: 14 نفر 
هم در ماه اخیر در این رابطه دستگیر و تفهیم اتهام شدند.
وی ادامه داد: این پرونده ها اکنون در ش��عبه 10 بازپرسی 
ناحیه مستقر در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های جرایم 
اقتصادی در جریان رس��یدگی قرار دارد.ستایشی توضیح 
داد: پرونده ه��ای این افراد توس��ط بازپرس آن در مرحله 
تحقیق��ات مقدماتی ق��رار دارد و برای یک نف��ر از این 
اف��راد قرار وثیقه، 10 نفر قرار کفالت و س��ه نفر هم قرار 
التزام صادر ش��ده است.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ 

به س��ئوالی درباره آخرین وضعی��ت پرونده های قضایی 
مربوط به اغتشاش��ات اخیر، گفت: در دادسرای عمومی و 
انقالب تهران تاکنون یکهزار و 118 فقره پرونده به صدور 
کیفرخواست منتج شده و در جریان رسیدگی قرار دارد.وی 
افزود: تاکنون در کل کشور نیز تعداد ۲ هزار و 43۲ فقره 
پرون��ده نیز منتج به صدور رأی بدوی اعم از محکومیت 
و برائت ش��ده است.س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
سئوالی درباره پرونده الهام افکاری )خواهر نوید افکاری(، 
گفت: این فرد از نام برادر خود استفاده کرد و به تحریک 
عده ای از افراد مستعد و همراهی با آنان، در تجمعات دست 
داشته است.وی افزود: عالوه بر اینها، وی قصد خروج از 
کش��ور را هم داشت که با حکم جلب و پس از تشریفات 
قانونی که برای او صادر ش��د، هنگام خروج از کش��ور در 
یک موقعیت بازداشت شد.ستایشی اظهارداشت: اجتماع و 
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی 
با فراخوان های معاندین نظام، اتهام این فرد است که به او 
تفهیم شده و براساس آن قرار بازداشت موقت برای وی 
صادر شده است و اکنون در زندان به سر می برد.وی ادامه 
داد:  نامبرده در تعامل با شبکه تروریستی ایران اینترنشنال 
اقدام به انتش��ار اخبار کذب نمود و در آش��وب های اخیر 
استان فارس هم نقش آفرینی فعال داشته است و همین 
قبیل اقدامات موجب می شود که داعش جرات را پیدا کند 
که حوادث تلخی مانند حادثه تروریستی شاهچراغ را رقم 
بزند و امنیت مردم تحت تاثیر قرار گیرد.س��خنگوی قوه 
قضاییه در خصوص حوادث خاش و زاهدان و پرونده های 
تشکیل ش��ده و اینکه آیا اطالع رسانی این موضوع هم 
مثل دادگاه های اخیر خواه��د بود یا خیر؟ گفت: نماینده 
رهبر معظم انقالب،  موفق ارزیابی ش��د و اثرگذار بود که 
برای بررسی اوضاع و احوال منطقه مورد بحث و تدقیق 
در مسائل منطقه و دیدار چهره به چهره با خانواده شهدا 
و جانباخت��گان اخیر و ش��نیدن دغدغه های آنان صورت 
گرفت.وی اظهارداشت: این سفر با استقبال گسترده مردم 

منطقه و سران طوایف و علما مواجه شد و با تاسی به این 
توجه، براساس مصوبات سفر نماینده رهبر معظم انقالب 
و مصوبات شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان و با 
تأکیدهای مستمر رئیس قوه قضاییه که نسبت به تعیین 
تکلیف قانونی و عاجل پرونده ها داشتند، اقداماتی صورت 
گرفته اس��ت.وی ادامه داد: 4۲ نفر از متهمان با توجه به 
اظهار پشیمانی، آزاد شدند و قرار بود سایر افراد هم تعیین 
تکلیف شوند که امروز محقق شد و 100 نفر دیگر هم آزاد 
شدند.ستایشی اضافه کرد: آزادی برخی از متهمان داللت 
بر اینکه پرونده بسته شده و تمام است؛ نیست بلکه برخی  
افراد با قرار تأمین صادره آزاد شدند و این افراد باید نشان 
دهند که از اعمال خود و اقداماتی که مرتکب ش��دند به 
خصوص حضور در اغتشاشات، پشیمان هستند.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاس��خ به س��والی درباره پرونده شهادت 
س��ردار نادر بیرامی مس��ئول اطالعات س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی در شهرس��تان صحنه استان کرمانشاه 
اظهارداشت: نحوه شهادت این مدافع امنیت بسیار ناراحت 
کننده است و از مقابل و پشت سر با سالح خشن سرد به 
او حمله می کنند و5۲ نفر از اغتشاشگران که در موقعیت 
بودند، دستگیر شدند و سه نفر از ضاربان شناسایی و یک 
نفر دیگر هم دس��تگیر ش��د که اقرار کرده است و ۲ فرد 
دیگر هم به زودی دس��تگیر خواهند شد.سخنگوی قوه 
قضاییه در پاسخ به س��والی درباره حادثه تروریستی ایذه 
گفت: در قوه قضاییه برای ما مهم است که هر فردی در 
فضای حقیقی و مجازی بدون س��ند و مدرک اظهار نظر 
و ادعای غیرمس��تند و بدون دالیل مکفی و قانع کننده 
ارائه دهند و با روان مردم بازی کنند و نس��بت به ادعای 
باطل خود اصرار و پافش��اری داش��ته باشند، قطعا شایعه 
س��از تلقی می کنیم.وی ادام��ه داد: برخی احضار و تذکر 
گرفتند و برخی به دستور مقام قضایی بی توجهی کردند 
و ب��رای آنها قرار قانونی صادر کردی��م و برخی از آنها را 
بازداشت کردیم.ستایشی افزود: از طریق ضابطان خاص 
به دس��تگاه قضایی از حادثه تروریستی ایذه سرنخهایی 
رس��یده اس��ت و در حال جمع بندی ابع��اد و زوایای این 
حادثه تروریستی هستیم.ستایش��ی اضافه کرد: تخریب 
دوربین ها از س��وی تروریست ها از شب قبل از جنایت و 
کشته س��ازی از جمله اقداماتی است که برای وقوع این 
حادثه از قبل برنامه ریزی شده بود.سخنگوی قوه قضاییه 
افزود: فتنه اصلی از س��وی اراذل و اوباش بوده اس��ت و 
تعداد 57 نفر هم در این زمینه بازداش��ت شدند که اکنون 
49 نفر همچنان در بازداش��ت به سر می برند و سه نفر با 
قرار وثیقه و پنج نفر هم با قرار کفالت آزاد شدند.ستایشی 
تصریح کرد: قوه قضاییه انتظار دارد اخبار از مراجع رسمی 
دریافت و از اخبار نادرست و جعلی و انتشار آنها که موجب 

تویش اذهان عمومی میشود جلوگیری شود.

فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ از دس��تگیری 63 
اخاللگر ارزی خبر داد و گفت: از این اخاللگران بیش 
از س��ه میلیون انواع ارز کشف و ضبط شد.به گزارش 
ایرنا، س��ردار حس��ین رحیمی در حاشیه اجرای طرح 
کاشف در جمع خبرنگاران گفت: همکارانم در پلیس 
امنیت اقتص��ادی به 38 پرونده اقتصادی رس��یدگی 
کرده و 67 متهم را که اقدام به ایجاد اخالل در نظام 
ارزی کرده بودند مورد شناسایی قرار دادند.وی تاکید 

کرد: ماموران پلی��س 733 میلیارد تومان از اموال را 
از س��ودجویان پس گرفته و ب��ه بیت المال بازگردانند 
همچنی��ن به 3 ه��زار پرونده فرار مالیاتی رس��یدگی 
ش��ده و 14 ه��زار میلیارد توم��ان از ای��ن فرارهای 
مالیات��ی پس گرفته ش��د.رییس پلیس پایتخت ادامه 
داد: همچنی��ن 104 متهم در ح��وزه جرائم اقتصادی 
و به دلیل ارتکابی همچون قاچاق، رش��وه و ارتش��ا 
دس��تگیر ش��دند.وی با بیان اینکه پلیس در حوزه ارز 

۲4 پرونده گفت: در مجموع س��ه میلیون و 14 هزار 
قطع��ه انواع ارز به ارزش بی��ش از 360 میلیارد ریال 
از این افراد کش��ف شد.س��ردار رحیمی با بیان اینکه 
اقدام��ات پلی��س در حوزه لیزینگ خ��ودرو همچنان 
ادام��ه دارد، گفت: در این زمینه یک ش��رکت که از 
۲00 نفر کالهبرداری کرده بودند شناسایی و اعضای 
آن دستگیر شده همچنین باندی که 45 فقره خودرو 
را به روش س��ند نمره به س��رقت ب��رده بودند و 30 

فقره موتورسیکلت را هم سرقت کرده بودند دستگیر 
شدند.وی تاکید کرد: فردی که دو قتل در طول یک 
س��ال انجام داده بود و بعد از قتل اول به ترکیه فرار 
کرده و مجدد به کش��ور بازگشته بود توسط ماموران 
آگاهی شناسایی و دستگیر شد.به گفته رییس پلیس 
پایتخت، در دو ماه گذش��ته 10 درصد افزایش وقوع 
انواع جرایم را در تهران داش��تیم و 30 درصد کاهش 

کشفیات را نیز شاهد بودیم.

۶3 اخاللگر ارز در پایتخت دستگیر شدند

اجازه توهین به سرود و پرچم ایران را نمی دهیم
رئیس شورای شهر تهران:

رییس ش��ورای شهر تهران با بیان این که اجازه توهین و 
بی احترامی به س��رود و پرچم ای��ران را نمی دهیم گفت: 
ملت ما ملتی بزرگ و شریف است که در طول تاریخ باقی 
مانده و به لطف الهی و حرمت خون پاک ش��هدا اس��توار 
خواهد ماند.به گزارش فارس، مهدی چمران در حاش��یه 
جلس��ه شورای اسالمی ش��هر تهران با بیان اینکه قطعا 
و یقینا دغدغه ش��ورا و شهرداری و تمام مسئولین بحث 
آلودگی هواست، اظهار کرد: دولت نیز به این موضوع توجه 
خاص و دقیقی دارد و تا آنجا که توانس��تند تالش کردند 
که همکاری برای رفع مشکل داشته باشند. در دولت های 
پیشین چنین چیزی وجود نداشته که تمام دستگاه ها در 

جلس��ه ای اقدامات خود را ش��رح دهند اما در این دولت 
انجام و مشخص شد که کدام دستگاه ها اقدامات خود را 
پیگیری نکرده اند.رئیس ش��ورای اسالمی شهر تهران با 
اشاره به آلودگی ۲0 درصدی موتورسیکلت ها خاطرنشان 
کرد: مهمترین بخش در مقابله با آلودگی هوا وسایل حمل 
و نقل عمومی اس��ت. مترو و س��پس اتوبوس در شهر ما 
جایگاه واالیی دارند و ما همواره در این موضوع فشار الزم 
را وارد می  کنیم. کارهایی انجام ش��ده و کارهای زیادی 
نی��ز در پیش دارند. در مجموع همگامی عمومی در تمام 
مس��ائل مورد نیاز اس��ت و ما تالش خود را در این زمینه 
می کنیم.چمران تاکید کرد: ش��رکت ها در جلساتی که 

در مجلس برگزار ش��د اعالم کردند تا چه میزان اتوبوس 
تحویل خواهند داد که به نظر 500 دستگاه تا پایان سال 
تحویل داده خواهد ش��د.رئیس ش��ورای اس��المی شهر 
تهران با اش��اره به اختصاص بن به اعضای ش��ورا یادآور 
ش��د: چنین رسمی از ابتدا وجود داشته و از جمله مواردی 
که شهرداری می تواند به مردم و سازمان ها کمک کند، 
در اختیار اعضا نیز قرار گرفته تا در مراجعات مردمی این 
کمک صورت بگیرد. در شب عید مراجعات زیاد است و در 
پاییز نیز این بن اختصاص پیدا می کند.چمران همچنین  
در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با بیان این که اجازه 
توهین و بی احترامی به س��رود و پرچم ایران نمی دهیم 

گفت:  ملت ما ملتی بزرگ و ش��ریف اس��ت که در طول 
تاری��خ باقی مانده و به لطف اله��ی و حرمت خون پاک 
شهدا پیروز باقی و استوار خواهد ماند.رییس شورای شهر 
تهران در ادامه گفت: البته من فوتبالی نیستم و همانطور 
که انتظار داریم بازیکنان هم در مس��ائلی که وارد نیستند 
صحبت نکنند ما نیز باید اینگونه باشیم. اما به عنوان یک 
تماش��اگر متعصب می گویم که باید بازیکنان را تشویق 

کنیم تا در بازی های بعد تالش بیشتری کنند.
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اقتصاد خرد

7 میلیون راس دام سبک مازاد روی 
دست دامدار

پوری��ان گف��ت: بنابر آخرین آم��ار 7 میلیون 
راس دام سبک و 400 تا 500 هزار راس دام 
س��نگین مازاد روی دست دامدار مانده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، منصور پوریان 
گف��ت: با توجه به زایش های مناس��ب پاییز 
و نبود تقاضا، دام زیادی روی دس��ت دامدار 
مانده است که با این وجود مشکلی در عرضه 
گوش��ت نداریم.به گفت��ه وی، با وجود حجم 
ب��االی دام ک��ه از گردونه باید خارج ش��ود، 
خری��د تضمینی دام بصورت نق��دی در کنار 
صادرات باید انجام ش��ود ت��ا دام مازاد دامدار 
برای استمرار و پایداری تولید به سرمایه نقد 
تبدیل شود.پوریان قیمت کنونی هر کیلو بره 
نر کشتاری را 75 هزارتومان، بره نر چاق 74 
ه��زار تومان، بره نر الغ��ر 71 هزار تومان و 
میش و بز کمتر از 70 هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: قیمت کنونی هر کیلو الش��ه 165 تا 
170 هزار تومان اس��ت و عرضه با نرخ های 
باالتر ارتباطی به دامدار ندارد.رئیس ش��ورای 
تامی��ن کنندگان دام می گوی��د: بنابر آخرین 
آمار 100 هزار راس دام صادر ش��ده است و 
همچنان این طرح حمایتی باید استمرار یابد 
تا مشکلی برای تولید ایجاد نشود.وی گفت: 
طبق آمار و بررس��ی های ص��ورت گرفته 7 
میلیون راس دام س��بک و 400 تا 500 هزار 
راس دام س��نگین ب��ا وزن باال روی دس��ت 
دامدار  مانده اس��ت که بای��د از گردونه تولید 

خارج شود.

گرانی خودرو در بازار با واردات رفع 
می شود

نائ��ب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس گفت: گرانی خودرو در بازار با واردات 
رفع می شود.به گزارش خانه ملت،علی جدی 
با بیان اینکه بخشی از گرانی خودرو در بازار 
با واردات رفع می ش��ود، اظهار کرد: در حال 
حاضر در سایپا قرعه کشی حذف شده است و 
به نظر می رس��د در صورتی که واردات انجام 
شود، قرعه کش��ی در ایران خودرو نیز حذف 
ش��ود اما تحقق این مهم مس��تلزم افزایش 
تولی��د، افزای��ش عرضه از طری��ق واردات و 
واگذاری خودروس��ازان ب��ه بخش خصوصی 
است.نماینده مرم شیروان در مجلس شورای 
اس��المی افزود: براس��اس گزارش ارائه شده 
تولی��د دو خودروس��از بزرگ کش��ور طی 7 
ماهه نخست امسال حدود 650 هزار دستگاه 
اس��ت از س��وی دیگر 170 هزار دستگاه نیز 
از پارکین��گ تکمیل و به بازار عرضه ش��ده 
است.نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اضافه کرد: براس��اس وعده های داده 
شده مقرر است تا پایان سال تولید خودروی 
سبک و سنگین در بخش خصوصی و دولتی 
به 1500 هزار دستگاه برسد.وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه به صورت میانگین هر خودرو 
حدود ۲ هزار دالر ارزبری دارد، با رش��د نرخ 
دالر، هزینه تمام شده تولید خودرو نیز بیشتر 
می ش��ود البته باید به این نکته توجه کرد که 
ما روی قیمت تمام ش��ده تولید خودرو حرف 
داریم  زیرا هزینه تمام ش��ده خودرو منطقی 
نیس��ت و برخی از قطعات گرانت��ر از ارزش 

واقعی آن خریداری می شود.

کشت قراردادی زمینه خروج دولت از 
بازار کشاورزی

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گفت: کش��اورزی 
قراردادی مفیدترین روش برای خروج دولت 
از بازار کشاورزی و س��پردن این موضوع به 
بخش خصوصی است.به گزارش عصرایرانیان 
ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت جهاد 
کشاورزی، سیدجواد س��اداتی نژاد وزیر جهاد 
کش��اورزی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی 
تهران، با بی��ان این که نگاه دولت به بخش 
کشاورزی مثبت است، بیان کرد: دغدغه های 
شما در حوزه تولید در بخش کشاورزی همان 
دغدغه های دولت است، بنابراین باید میزان 
اعتماد متقابل افزایش یابد تا منجر به واگذاری 
فعالیت های دولتی به بخش خصوصی شود.
وی افزود: کش��اورزی ق��راردادی مفیدترین 
روش ب��رای خروج دولت از بازار کش��اورزی 
و س��پردن این موض��وع به بخش خصوصی 
است.س��اداتی نژاد، به رفع تعهدات ارزی نیز 
اش��اره کرد و گفت: در تالش هستیم به نفع 
صادرکنندگان این مهم حل شود و برای شیر 
خش��ک رفع تعهدات ارزی انجام ش��د.وزیر 
جهاد کشاورزی با تاکید بر وجود یک انجمن 
قدرتمند تجمیع ش��ده در بخش کشاورزی و 
دام و طیور، تصریح کرد: این انجمن قدرتمند 
می تواند برای تصمیم سازی و تصمیم گیری 

حضور فعال داشته باشد.

اخبار

الزام درج کد رهگیری و شناسه لوازم 
یدکی و قطعات در فاکتور

ات��اق اصن��اف ای��ران اعالم ک��رد: درج کد 
رهگیری و شناس��ه ل��وازم یدکی و قطعات 
در فاکت��ور فروش الزامی اس��ت.به گزارش 
در  ای��ران  اصن��اف  ،ات��اق  عصرایرانی��ان 
اطالعی��ه ای خط��اب به تمام��ی واحدهای 
صنفی حوزه لوازم یدک��ی و قطعات خودرو 
اعالم ک��رد: در راس��تای مب��ارزه با عرضه 
کاالی تقلب��ی و قاچاق، تمام��ی واحدهای 
صنف��ی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات 
خودرو اع��م از تولیدی و توزیعی های عمده 
و خرده ف��روش در فروش��گاه های حقیق��ی 
و مج��ازی، ملزم ب��ه درج ک��د رهگیری و 
شناس��ه کاال در فاکتورهای رسمی هستند.
همچنین تاکید می شود: ساماندهی وضعیت 
توزیع روغن موت��ور )از تولید تا مصرف( به 
منظور دریافت کد رهگیری و شناسه کاال و 
استفاده از فاکتورهای رسمی برای مبادالت، 
از اولویت های همکاری اتاق اصناف ایران و 
دفت��ر صنایع خ��ودرو وزات صنعت، معدن و 

تجارت خواهد بود.

رشد 9 درصدی تولید فوالد ایران در 
1۰ ماهه سال ۲۰۲۲

انجم��ن جهانی فوالد در ت��ازه ترین گزارش 
خ��ود اعالم کرد: ای��ران در 10 ماهه ابتدایی 
س��ال جاری میالدی در مجموع ۲5 میلیون 
و 100 ه��زار ت��ن فوالد خام تولی��د کرد که 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته شاهد 
رش��د 9 درصدی بود.به گزارش عصرایرانیان 
از س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران )ایمی��درو( به نق��ل از انجمن 
جهانی فوالد، میزان تولی��د فوالد خام ایران 
در اکتب��ر س��ال ج��اری میالدی نی��ز با 3.5 
درصد رش��د نس��بت به اکتبر ۲0۲1 میالدی 
به ۲ میلی��ون و 900 هزار تن افزایش یافت.

برپای��ه این گ��زارش، فوالدس��ازان جهان از 
ابتدای ژانویه تا پای��ان اکتبر ۲0۲۲ میالدی 
یک میلیارد و 55۲ میلی��ون و 700 هزار تن 
فوالد خام تولید کردند که این میزان حاکی از 
افت 3.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته است.این در حالی است که 64 کشور 
فوالدساز جهان در ماه اکتبر ۲0۲۲ میالدی، 
147 میلیون و 300 هزار تن فوالد خام تولید 
کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ب��دون تغییر ماند.همچنین از ابتدای ژانویه تا 
پایان اکتبر۲0۲۲ میالدی، چین با تولید 860 
میلیون و 600 هزار تن )کاهش ۲.۲ درصدی 
نس��بت به مدت مشابه سال ۲0۲1 میالدی( 
بیش��ترین میزان تولید فوالد خام جهان را به 
خود اختصاص داد. پ��س از آن، هند با تولید 
103 میلی��ون و 800 ه��زار تن ف��والد خام 
)رشد6.1 درصدی(، ژاپن با تولید 75 میلیون 
و ۲00 هزار ت��ن )افت 6.5 درصدی(، امریکا 
با تولی��د 68 میلیون و 100 هزار تن )کاهش 
4.8 درصدی( و روس��یه با تولید 60 میلیون و 
400 هزار تن )کاهش 6.6 درصدی( در رتبه 
ه��ای دوم تا پنجم جهان قرار گرفتند.در این 
مدت کره جنوبی ب��ا تولید 55 میلیون و700 
هزار تن فوالد خام )افت پنج درصدی(، آلمان 
ب��ا تولید 31 میلیون و 400 هزار تن )افت6.9 
درصدی(، ترکیه با تولی��د30 میلیون و ۲00 
هزار ت��ن )افت10.1درصدی(، برزیل با تولید 
۲8 میلی��ون و 700 ه��زار ت��ن )کاهش 5.۲ 
درص��دی( و ایران با تولید ۲5 میلیون و 100 
هزار تن )رش��د 9درصدی( نیز در رتبه های 

ششم تا دهم جهان ایستادند.

3 هزار واحد مسکونی تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد

معاون بنیاد مس��کن انقالب اسالمی با اعالم 
اینکه تکمیل و بهره برداری 3 هزار واحد شهری 
تا قبل از اتمام س��ال جاری خبرداد.به گزارش 
عصرایرانیان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی در خصوص روند 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای 
تحت مسئولیت بنیاد توضیح داد: در حال حاضر 
100 هزار و 300 واحد مسکونی طرح نهضت 
ملی مسکن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد 
وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است.وی ادامه 
داد: از اراضی معرفی ش��ده به بنیاد مس��کن 
اراضی ۲35 ه��زار واحد قابلیت تعریف پروژه 
دارن��د که از این تعداد اراضی، بنیاد برای 1۲7 
هزار واحد پروژه تعریف کرده و به 100 هزار و 
300 واحد نیز متقاضی تخصیص یافته است.به 
گفته سهرابی، هم اکنون فونداسیون حدود 70 
هزار واحد مسکونی شهری نهضت ملی انجام 
شده است.وی در خصوص برنامه بنیاد در سال 
جاری برای بهره برداری از پروژه ها نیز گفت: 
در برنامه است تا پایان سال حدود 3 هزار واحد 
نهضت ملی مسکن در ش��هرها توسط بنیاد 
مسکن به بهره برداری برسد.گفتنی است، بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر است 
تا ساالنه 400 هزار واحد مسکونی طرح نهضت 
ملی توسط بنیاد مسکن عملیاتی و اجرایی شود 
که ۲00 هزار واحد آن در روستاها و ۲00 هزار 

واحد نیز در شهرها است.

نماین��ده مردم تربت حیدری��ه در مجلس 
گفت: صادرات زعفران در س��ال آینده از 
مرز 300 تن باالتر خواهد رفت.به گزارش 
بازار، محس��ن زنگنه با اش��اره به تولید و 
صادرات محصول زعف��ران بیان کرد: در 
بخش ص��ادرات زعفران برای نخس��تین 
بار یک ش��رکت مش��ترک با کشور قطر 
احداث ش��د.وی تاکید کرد: س��هم طرف 
ایران��ی و س��هم طرف قط��ری از احداث 

این ش��رکت هر کدام 50 درصد است.این 
نماینده مجل��س بیان کرد: در حال حاضر 
۲00 ت��ن زعفران ب��ه این ش��رکت داده 
ش��ده و قرار اس��ت این ۲00 تن زعفران 
به صورت بس��ته بندی و فرآوری شده به 
اروپا و سایر نقاط جهان صادر شود.نماینده 
مردم ترب��ت حیدریه بیان کرد: این میزان 
صادرات زعفران برای نخستین بار بوده و 
مبلغ ف��روش آن 300 میلیون دالر و رقم 

تقریبا خوبی است.وی ریزش قیمت ها در 
فروش زعفران نبودیم، بیان کرد: همچنین 
تعاونی روستایی از چند هفته گذشته خرید 
حمایتی را با حداقل قیمت 41میلیون 350 
هزار تومان برای نگین شروع کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه ما حتما باید میزان صادرات زعفران 
را افزایش دهیم، بی��ان کرد: همچنین ما 
باید تولی��د زعفران در کش��ور را افزایش 

دهیم . متاس��فانه برخی از مجموعه هایی 
که جایگاه های حقوقی دارند، اینطور تبلیغ 
می کنند که ما باید تولید زعفران در کشور 
را کاهش دهیم و در پاس��خ به چرایی این 
مسئله می گویند یکی از دالیلی که قیمت 
زعفران کاهش قیمت داش��ته، تولید بیش 
از اندازه بوده اس��ت که ما ش��دیدا با این 
موضوع مخالفیم و بای��د تولید زعفران را 
افزایش دهیم.وی تاکید کرد: همچنین ما 

باید تالش کنیم با صادرات این محصول، 
قیمت ای��ن محصول را حف��ظ کنیم.این 
نماینده مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
حتما صادرات زعفران در سال آینده از مرز 

300 تن باالتر خواهد رفت.

صادرات زعفران از مرز 3۰۰ تن فراتر می رود
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس:

تولید ۲38 تن میگو از پساب های نیشکر
رئیس سازمان شیالت مطرح کرد؛

رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه درسال 
جاری ص��ادرات از لحاظ ارزش��ی حدود 67 
درصد رشد کرده است و به حدود 566 میلیون 
دالر رسید گفت: سازمان شیالت توانست از 
آب های نامتعارف از جمله پس��اب نیش��کر 
۲38 ت��ن میگو تولید و صادر کند و نش��ان 
می دهد که توانس��ته استانداردهای صادراتی 
را اخذ کند.به گزارش ایلنا، حس��ین حسینی 
در نشست ویژه ارگان های دریایی، عدد تولید 
میگو در کش��ور را حدود 57 هزار تن دانست 
و افزود: پنجره توس��عه م��ا در بخش دریا و 

تن��وع آبزی پروری بر پایه دانش روز اس��ت.
وی با بیان اینکه س��ازمان شیالت نخستین 
معاونت وزارت کشاورزی بود که اولین جلسه 
را ب��ا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
تشکیل داد، گفت: سازمان شیالت به همت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
کمیته تخصصی ش��رکت های دانش بنیان 
ش��یالت را تش��کیل داد و ما ب��رای تجاری 
سازی صنعت شیالت تالش می کنیم.معاون 
وزیر جهادکش��اورزی  ادامه داد: توانستیم از 
آب ه��ای نامتعارف از جمله پس آب نیش��کر 

۲38 تن میگو تولید و صادر کنیم و صادرات 
آن نشان می دهد که تولید آن توانسته است 
اس��تانداردهای صادرات��ی را اخذ کند.رئیس 
سازمان شیالت با اشاره به شوری آب برخی 
مزارع پرورش آبزی��ان در آذربایجان غربی، 
خاطر نش��ان کرد: 4 اولویت را در س��ازمان 
شیالت ایران تنظیم شده است این اولویت ها 
عبارتند از افزایش بهره وری، مکانیزاس��یون 
کردن مزارع، رفتن به حوزه دریا، نرم افزاری 
به ویژه در زنجیره تولید. نیازهای ما فهرست 
ش��ده است و امیدواریم که بتوان همه با هم 

ی��ک اقدام تحولی شایس��ته انج��ام بدهیم.
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه نیاز 
ما به شرکت های دانش بنیان غیر قابل انکار 
اس��ت، گفت: اولویت نخس��ت بهره گیری از 
دانش  شرکت های داخلی است و در گام های 
بعد تالش می کنیم که از کشورهای خارجی 
نیز بهره  بگیریم.این مقام مسئول با اشاره به 
تالش های س��ازمان ش��یالت در شهرهای 
ش��یالتی، گفت: توسعه س��واحل مکران را 
پی��ش می بری��م و در آنجا امید به توس��عه 
تخصصی ش��یالت داریم  در بندر شهرهای 

شیالتی مطالعاتی انجام شده است ما تالش 
داریم که بن��در را از یک مرکز به پهنه ارتقا 
بدهیم. بحث امنی��ت غذایی پایه های تولید 
داخلی ارزان و منطبق با ظرفیت های زیستی 
در دس��تور کار ماس��ت تا در آینده به اقتدار 
تولید غذایی که دور از دسترس نیست دست 
بیابیم.رئیس س��ازمان شیالت عدد صادرات 
محصوالت  ش��یالتی را حدود 566 میلیون 
دالر دانس��ت و افزود: درسال جاری صادرات 
از لحاظ ارزش��ی حدود 67 درصد رشد کرده 

است.

فقط ۲ درصد بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر به صندوق ملی واریز شد
سهم اندک صندوق ملی ازباز پرداختی مسکن مهر؛

در حال��ی که رییس هیات عامل صندوق ملی مس��کن 
از تخصیص منابع مالی از محل بازپرداخت تس��هیالت 
مس��کن مهر به این صندوق خبر می دهد که بر اساس 
گزارش های اس��تخراج شده تنها از این محل ۲ درصد 
تزریق شده است.به گزارش بازار، در قانون جهش تولید 
مسکن پیش بینی ش��د تا صندوق ملی مسکن تشکیل 
شود تا این صندوق با تزریق منابع مالی مختلف به بخش 
مسکن به خصوص طرح نهضت ملی مسکن کمک کند. 
ب��ا توجه به محدودیت منابع بان��ک ها نمی توان انتظار 
داش��ت کل منابع مورد نیاز بخش مسکن از این طریق 
تامین شود، بنابراین صندوق توسعه ملی مسکن به نوعی 
ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع مسکن بود. حل 
مسئله مسکن از دو کانال عرضه و تقاضا موضوعی است 
که کارشناس��ان افتصاد مسکن بارها و بارها اعالم کرده 
اند بدون حل یکی از آن ها مشکل مسکن حل نمی شود. 
به همین دلیل بود که دولت در طرح جهش تولید مسکن 
به مس��ئله اصلی که همانا موضوع تامین مالی و تجهیز 
منابع بود توجه ویژه ای کرده و صندوق ملی مس��کن را 
راه اندازی کرد و همانطور که رهنما رییس هیات عامل 
صندوق ملی مس��کن اخیرا اعالم کرده اس��ت 6 هزار و 
600 میلی��ارد تومان منابع به حس��اب صندوق از خزانه 
دولت و بازپرداخت تس��هیالت مس��کن مهر تخصیص 
یافته اس��ت.اما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن 
اعالم نکرده اس��ت که بر اساس قانون چه میزان باید از 
محل بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر به صندوق ملی 
مسکن واریز و تزریق شود.آنچه که مسئله حل مسکن را 
بازدارنده و مبهم آلود کرده اس��ت، موضوع تامین مالی و 
تجهیز منابع است که با توجه به محدودیت منابع بانک 

ها نمی توان انتظار داشت منابع مورد نیاز بخش مسکن 
از این طریق تامین ش��ود، بنابراین صندوق توسعه ملی 
مسکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشی از منابع 
مس��کن خواهد بود. آن طور که آمارها نش��ان می دهند 
یکی از منابعی که می توانس��ت به صندوق ملی مسکن 
کمک ویژه ای کند همانا منابع بازگش��تی تس��هیالت 
مس��کن مهر بود. آن طور که پیش بینی ش��ده بود قرار 
بود منابع بازگش��تی تس��هیالت مسکن مهر به صندوق 
ملی مسکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون 40 
هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما متاس��فانه تنها ۲ 

هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده 
است.این آمار نش��ان می دهد که بی جهت نبود که در 
روزهای نخس��ت میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
امور اقتصاد و دارایی اختالف نظرهایی در خصوص ایجاد 
صندوق ملی مسکن وجود داشت. البته اذعان دولتی ها 
ب��ه نحوه تامین منابع مالی این صندوق نش��ان می داد 
که یک روزی باید منتظر چنان مش��کالتی باشیم.حاال 
با توجه به اینکه از محل بازگش��ت اقس��اط مسکن مهر 
حدود 40 هزار میلیارد تومان بازگشت شده است تنها ۲ 
هزار میلیارد تومان آن به صندوق ملی مسکن واریز شده 

اس��ت و هنوز از مابقی واریزی ها خبری نیس��ت. آنطور 
که محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس شورای اسالمی گفته است در بودجه سال جاری 
پیش بینی ش��ده 30 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 
18 به صندوق ملی مس��کن واریز شود که این موضوع 
تاکنون محقق نشده است.وی با اشاره به عدم همکاری 
بانک ها در پرداخت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن 
افزود: از 360 هزار میلیاردی که بانک ها موظف ش��دند 
برای ساخت مسکن تس��هیالت پرداخت کنند، تنها 18 
ه��زار میلیارد تومان آن پرداخت ش��ده و عمده بانک ها 
در ای��ن حوزه همکاری نکردند، ب��ی تردید اگر بانک ها 
در پرداخت تس��هیالت همکاری الزم را نداشته باشند، 
مردم توان پرداخت تمام مبلغ مسکن های ساخته شده را 
ندارند. ضمن اینکه پرداخت تسهیالت با سود 18 درصد 
و اقساط 6 میلیون تومانی برای کارمندی که دریافتی اش 
8 میلیون تومان بوده بس��یار دش��وار است. در حالی که 
باید از منابع موجود در صندوق ملی مس��کن نرخ س��ود 
تسهیالت کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است.
از طرفی در قانون جهش تولید مسکن دستگاه ها مکلف 
شدند که زمین های مازاد خود را برای ساخت واحدهای 
مس��کونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا 
این وزارتخانه برای ساخت مسکن استفاده کرده و زمین 
های اطراف شهرها به شهرها الحاق نکند. این در حالی 
اس��ت که طبق برآوردهای انجام ش��ده حداقل 30 هزار 
میلیارد تومان برای تامین آب و برق و زیرس��اخت های 
ش��هرهای الحاقی نیاز داریم در حالی که می توانس��تیم 
با اس��تفاده از زمین های موجود در بافت های فرسوده و 
محدوده شهری این واحدهای مسکونی را احداث کنیم.

بررس��ی ها از ب��ازار لوازم خانگ��ی پایتخ��ت حاک��ی از 
وفور ان��واع کاالها و در مقابل رک��ود کامل در خرید و 
فروش ها است. این رکود تا حدی است که کارخانجات 
و فروش��ندگان برای کسب مشتری دست به تخفیفات 
گسترده زده اند.به گزارش ایرنا، فعاالن بازار لوازم خانگی 
می گویند: در سال جاری افزایش قیمت های تولید همراه 
با کاهش قدرت خرید مردم منجر به رکود س��نگین در 
بازار لوازم خانگی ش��ده است.همین مساله سبب شده تا 
فروش��ندگان و کارخانجات تولیدی، کاالهای خود را با 
تخفیف ارائه کنند.یکی از فروش��ندگان در این زمینه به 
خبرنگار ایرنا گفت: از شهریورماه یکی از برندهای بزرگ 
کش��ور که به صورت فرانچایز ب��ا آن کار می کنیم، از 
قیمت مصرف کننده محص��والت خود 8.6 درصد به ما 
تخفی��ف می دهد و ما نیز کاالها را با یک تا 1.5 درصد 
سود به فروش می رس��انیم، با این حال خریداری برای 

این کاالها نیست.فرنچایز یا حق امتیاز گونه ای از کسب 
و کار اس��ت که بر پایه آن به یک ش��رکت اختیار داده 
می ش��ود که تولیدات یا فراورده های ش��رکت دیگر را 
بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ، 
مبلغ فرانش��یز می گویند.وی بیان داشت: در حالی که به 
قول معروف »قید برخی کاالها را زده ایم« و زیر قیمت 
به فروش می رس��انیم، اما همچنان خریداران استقبالی 
نمی کنند.این فعال بازار به قیمت یک مدل تلویزیون در 
دیجی کاال اشاره کرد که روز گذشته 15.3 میلیون تومان 
قیمت گذاری ش��ده بود، اما امروز آن را به 13.5 میلیون 
تومان کاهش داده اند؛ موضوعی که رکود بازار و کاهش 
شدید خرید اجناس از س��وی مردم مهمترین دلیل آن 
است.وی افزود: حتی کارشناسان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت که هر چند هفته یک بار قیمت ها را برای به روز 
رسانی و درج در سایت و استفاده در جداول آماری با ما 

چک می کنند، چنین افت قیمت هایی را باور نمی کنند.
ای��ن فروش��نده، همچنین به دو م��دل دیگر تلویزیون 
خانگی دو برند اصلی کشور اشاره کرد که اولی در چند 
روز اخیر با پنج میلیون تومان کاهش و دیگری با حدود 
۲0 درصد تخفیف ارائه می شود و تاکید کرد:  با این حال 

همچنان خریداران استقبال نمی کنند.
اغتشاشات،عاملدیگررکوداینروزهایبازار ���

فروش��نده دیگری در بازار امین حضور، یکی از دالیل 
رکود بازار را اغتشاش��ات و نا آرامی ها به ویژه در مرکز 
شهر و بازار عنوان کرد که سبب شده تا افراد و به ویژه 
خانواره��ا تا زمان آرام ش��دن اوض��اع از حضور در این 
مناط��ق صرف نظر کنند.ب��ه گفته این فع��ال صنفی، 
اقدامات این ش��رکت ها در ارائه تخفیفات سبب شده تا 
دیگر شرکت ها و کارخانجات نیز از غافله عقب نمانند 
و هر یک سعی کنند با ارائه برنامه های متنوع و جذاب، 

اندک خریداران این روزها را به س��مت و س��وی خود 
جلب کنند و اگر اغراق نکنیم جنگی بین آنان بر س��ر 
مش��تریان در گرفته اس��ت.وی تصریح کرد: در حدود 
چهار- پنج ماهه اخیر عرضه تولیدات از سوی شرکت ها 
به بازار بس��یار زیاد ش��ده و حتی طرح های مختلفی از 
جمله تحویل فیزیکی، تحویل 30 روزه و 60 روزه برای 
مش��تریان برقرار است و دس��ت مشتری را برای خرید 
باز گذاشته است.این فروش��نده یادآور شد: در ماه های 
گذش��ته ایامی را به یاد می آوریم که جنس در بازار کم 
بود و وقتی تولیدکنندگان لوازم خانگی محصوالت خود 
را به صورت نقد یا اقس��اط چند ماهه پیش فروش می 
کردن��د، خلف وعده ک��رده و کاال را با تأخیر چند ماهه 
تحویل مش��تری می دادند، اما این روزها آن قدر جنس 
فراوان اس��ت که خبری از این خلف وعده ها نیست و 

حتی زودتر از موعد تحویل می دهند.

رکود در بازار لوازم خانگی با وجود کاهش قیمت ها
افت ۵میلیون تومانی قیمت تلویزیون در یک روز؛

اختصاص 1۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد؛

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، از تخصیص 
100 میلیارد توم��ان از محل مدیریت بحران 
برای مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما 
خبر داد و گفت: از این میزان 15 میلیارد تومان 
به جنوب کرمان اختص��اص دارد.به گزارش 
عصرایرانیان از سازمان حفظ نباتات، شاهپور 
عالیی مقدم دی��روز در آیین اختتامیه دومین 
جشنواره خرمای کلوته جنوب کرمان در شهر 
عنبرآباد، تخصیص اعتبارات الزم برای مبارزه 
با آفت نخیالت را به نخلداران نوید داد و گفت: 
مبلغ 100 میلیارد توم��ان از مدیریت بحران 
ابالغ شده که 30 میلیارد تومان برای کرمان 
اس��ت و از این میزان 15 میلیارد تومان برای 
جنوب کرمان در نظر گرفته ش��ده است.وی با 

بیان این که نخلداران نگران آفت سرخرطومی 
خرما نباشند، افزود: سازمان حفظ نباتات، مواد 
شیمیایی، ابزار آالت و پوشش را تامین می کند 
زیرا کار مبارزه باید به درس��تی انجام ش��ود و 
جای نگرانی هم برای نخلداران وجود ندارد.به 
گفته این مقام مسوول، در کنار اعتبارات همه 
باید برای مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی 
پ��ای کار بیایند.رئیس س��ازمان حفظ نباتات 
کش��ور یکی از مش��کالت ب��زرگ در جنوب 
کرم��ان را آفت حنایی خرما اع��الم کرد که 
طغیان کرده است و افزود: این آفت خطرناک 
و پیچیده است که گزارش این آفت به وزارت 
جهاد کش��اورزی ارائه ش��ده و آنچه در توان 
وزارتخانه بوده انجام دادیم، در این راستا مبارزه  

با این آفت آغاز شده است.عالیی مقدم، غذا را 
عیار امنیتی کشورها عنوان کرد و افزود: همه 
حاکمیت و دولت ها وظیفه تامین امنیت غذایی 
را دارن��د و در ایران 14 میلیون هکتار س��طح 
زیر کش��ت اراضی باغی و زراعی اس��ت که 
106 میلیون تن محصول از آن تولید می شود.
وی با بیان این که آب و هوای ایران خش��ک 
و نیمه خش��ک اس��ت، اظهار کرد: براس��اس 
تحقیقات جایی که می��زان بارندگی کمتر از 
500 میلیمتر باشد کش��اورزی سخت است.
رئیس سازمان حفاظت نباتات کشور، افزایش 
به��ره وری در بخش کش��اورزی را منوط به 
افزایش دانش کشاورزی عنوان کرد و افزود: در 
بخش کشاورزی کشور 4 میلیون و ۲00 هزار 

بهره بردار وجود دارد که درصد باالیی تخصص 
الزم را در این بخش ندارند، بنابراین باید زمینه 
انتقال یافته های تحقیقاتی بخش کشاورزی را 
زیاد کنیم.وی از وجود 8 هزار گونه گیاهی در 
کش��ور خبر داد و گفت: خشکسالی و حوادث 
غیرمترقبه عامل آفت و بیماری و یک عارضه 
ثانویه اس��ت، سازمان حفظ نباتات مسوولیت 
حفظ محصوالت باغ��ی و زراعی را دارد و در 
این راستا کشاورزان باید آموزش الزم را برای 
مب��ارزه با آفات ببینند.عالیی مقدم با بیان این 
ک��ه جنوب کرمان منطقه ای متمایز در بخش 
کش��اورزی کشور اس��ت، بیان کرد: جشنواره 
خرما یکی از اس��تعدادهای کشور ماست و با 
وجود همه محدودیت ها مقام اول تا چهارم دنیا 

را در برخی از محصوالت از جمله خرما، پسته، 
زعفران و ... داریم که اگر بخش کش��اورزی 
حمایت ش��ود می تواند برای کش��ور ارزآوری 
داشته باشد.وی با اشاره به دیپلماسی غذایی، 
گف��ت: ایراد کار در جن��وب کرمان در بخش 
کشاورزی این است که به درستی محصوالت 
منطق��ه را در بازاره��ای بین الملل��ی معرفی 
نکرده ای��م، بنابراین باید بعد از تولید محصول 
توس��ط کش��اورز، زنجیره تولید تکمیل شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات، تولید را متضمن 
بازار خوب دانس��ت و افزود: باید در ش��ورای 
برنامه ریزی و توسعه استان کرمان یک بسته 
را تعریف کنیم که حلقه مفقوده است و سازمان 

حفظ نباتات باید در کنار کشاورزان باشد.
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بانک و بيمه

تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه 
موتورسیکلت ها

ب��ه گ��زارش روابط عمومی صن��دوق تامین 
خسارت های بدنی، صندوق این دو پیشنهاد 
را در راس��تای دس��تور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی ب��رای حمایت از اقش��ار کم درآمد به 
ویژه دارندگان موتورس��یکلت و در چارچوب 
اختی��ارات و ظرفی��ت قانون بیم��ه اجباری 
ش��خص ثالث ارائه داده اس��ت. هدف اصلی 
این دو پیشنهاد، ایجاد پوشش همگانی برای 
دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری و همچنین 
حمایت از اقش��ار کم برخوردار جامعه اعالم 
شده است. پیش��نهاد اول به بیمه مرکزی با 
اختیار حاصل از حکم مقرر در تبصره )4( ماده 
)18( قانون بیمه ش��خص ثالث، ارائه حداقل 
5 درصد تخفیف اختصاصی و مس��تمر برای 

موتورسیکلت ها است.

بیمه ایران صورت های مالی سال 1۴۰۰ 
را منتشر کرد

ش��رکت س��هامی بیمه ای��ران صورت های 
مالی س��ال 1400 را، به منظور شفاف سازی 
و اطالع رس��انی عمومی در روزنامه رس��می 
شرکت و سامانه کدال سازمان بورس منتشر 
ک��رد. به گزارش رواب��ط عمومی بیمه ایران، 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی 
بیمه ایران در سالن جهاد وزارت امور اقتصاد 
و دارایی، روز س��ه شنبه ۲5 مرداد ماه 1401 
به ریاست سید احس��ان خاندوزی وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی و  با  حضور س��ید عباس 
حس��ینی معاون بانک، بیمه و ش��رکت های 
دولت��ی وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، 
بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی،  وزارت  صنعت، 
معدن و تجارت، س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
س��ازمان حسابرس��ی ، رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران 
برگزار و صورت های مالی منتهی به اس��نفد 

سال 1400 تصویب شده بود. 

دکتر رحیم طاهری به عنوان قائم مقام 
مدیرعامل بانک شهر منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر احمدی مدیرعامل 
بانک شهر، “دکتر رحیم طاهری” به عنوان 
قائم مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر، دکتر 
رحیم طاهری از مدیران با سابقه نظام بانکی 
و دارای تحصی��الت مدیریت بانکداری می 
باشد؛ که سوابقی همچون عضویت در هیات 
مدیره و هیات عامل بانک ش��هر، عضویت 
در هی��ات مدیره و هی��ات عامل بانک دی، 
عضویت در هیات عامل و معاون مدیرعامل 
بانک مل��ت، مدیر امور ش��عب بانک ملت، 
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک 
ملت، مدیرامور ش��عب مناطق تهران بانک 
ملت و مدیرامور ش��عب اس��تان البرز بانک 

ملت را در کارنامه خود دارد.

طرح ملی »ایران جوان« با حضور 
بانک صادرات ایران آغاز شد

طرح ملی »ایران جوان« توسط بنیاد پانزده 
خرداد و با حضور بان��ک صادرات ایران و با 
هدف ترغیب و تش��ویق زوج های جوان به 

فرزندآوری و جوانی جمعیت آغاز شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک صادرات 
ای��ران، طرح مل��ی »ایران جوان« با ش��عار 
»طرحی برای فرزندان س��رزمینم«، توسط 
بنی��اد پان��زده خ��رداد و ب��ا عاملی��ت بانک 
صادرات ایران یکشنبه ۲9 آبان ماه در سالن 
همایش های »سالم« آغاز شدو بنیاد پانزده 
خرداد و س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام 
خمین��ی)ره( برنامه های ح��ود را برای برای 

جوان سازی جمعیت اعالم کردند.
در ای��ن رویداد که معاون هماهنگی س��تاد 
اجرای��ی فرمان حض��رت امام خمین��ی)ره(، 
رئی��س نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری 
در دانش��گاه ها، معاون وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و رئیس و مس��ئوالن بنیاد پانزده 
خرداد و حضور ویژه زوج های جوان دانشجو 
دارای فرزن��د و خانواده ه��ای آنه��ا حضور 
داش��تند، بر حمایت از فرزن��دآوری و جوانی 

جمعیت تاکید شد.
بان��ک ص��ادرات ای��ران به منظ��ور تحقق 
سیاس��ت های دولت ب��رای حمایت از طرح 
جوانی جمعی��ت، در نیمه اول س��ال جاری 
بی��ش از 5۲ ه��زار فقره وام قرض الحس��نه 

فرزندآوری پرداخت کرده است.

اخبار

ش��رکت بیم��ه نوی��ن در راس��تای خلق 
ارزش برای مش��تریان خود، محصوالت 
بیم��ه ای خود را با ش��رایط وی��ژه در آذر 

1401 ارائ��ه می کند. به گ��زارش روابط 
عمومی و تبلیغات بیمه نوین، این شرکت 
از یکم تا 31 آذرماه در جش��نواره فروش 
ب��اران انواع بیمه نامه ه��ای بدنه اتومبیل، 
آتش سوزی، مسئولیت و بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری خود را با تخفیف و شرایط 
ویژه ب��ه فروش می رس��اند. همچنین در 
جش��نواره ب��اران عالوه ب��ر تخفیف های 

ویژه، ب��ه افرادی که در ب��ازه زمانی این 
جشنواره محصول بیمه ای مورد نیاز خود را 
خریداری کنند، به قید قرعه کمک هزینه 
س��فر برای مش��تری و همراه وی تعلق 
خواه��د گرفت. در این جش��نواره فروش 
وی��ژه، بیمه ه��ای مس��ئولیت کارفرما در 
قبال کارکنان صنعتی، مسئولیت کارفرما 
در قب��ال کارکن��ان پروژه ه��ای عمرانی، 

مس��ئولیت کارفرم��ا در قب��ال کارکن��ان 
ساختمانی، مسئولیت حرفه ای پزشکان و 
پیراپزشکان با شرایط ویژه ارائه می شوند. 
بیمه ه��ای بدنه اتومبی��ل، بیمه های عمر 
و س��رمایه گذاری)تخفیف در هزینه های 
بیمه گری(، بیمه های آتش س��وزی منازل 
مس��کونی، آتش س��وزی مراکز صنعتی و 
غیر صنعتی و آتش سوزی انبارها از دیگر 

محصوالتی اس��ت که در این جشنواره با 
تخفیف ویژه ارائه می شوند. عالقه مندان 
ب��رای کس��ب آگاهی بیش��تر از ش��رایط 
جشنواره باران نوین، می  توانند به سامانه 
www. اینترنتی این ش��رکت به آدرس
مراجع��ه   novininsurance.com
ک��رده و یا با ش��ماره 0۲1۲3047 تماس 

حاصل کنند.

جشنواره فروش باران بیمه نوین 

مدیر عامل موسسه اعتباری ملل:

جلس��ه بررس��ی عملکرد مناطق و حوزه ها، در سه ماهه دوم سال 
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونین و مش��اورین 
مدیرعام��ل، مدی��ران ادارات و روس��ای مناط��ق و ح��وزه ها، در 
س��اختمان مرکزی موسسه برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی 
موسس��ه اعتباری ملل،مدیرعامل موسس��ه ضمن بیان حدیثی از 
امام صادق)ع( در خصوص کس��ب دانش وتفکر در انجام هر اقدام 
گف��ت: بهره دین خرد و بهترین ذخیره، حس��نات و کارهای نیک 
اس��ت، انجام ای��ن گونه کارها برای آین��ده و عاقبت بخیری مهم 
می باشد. آقای جوادی در خصوص ایجاد یک شغل پایدار تصریح 
کرد: در اس��الم، ثواب وام دادن، بیش��تر از صدقه اس��ت. بنابراین 
سعی کنید روند اعطای تسهیالت را به سمت واحدهای تولیدی و 
کارآفرینی هدایت کنید، تا مردم بتوانند در خصوص ایجاد و توسعه 
واحدهای خود دغدغه ای نداش��ته باش��ند. مدیر عامل موسسه در 

ادامه بیان داش��ت: عملکرد حوزه ها و ش��عب در سه ماهه دوم خوب بوده 
است،ولی تاپایان سال زمان مناسبی داریم.پس ضروریست با سختکوشی 
و جدیت،برنام��ه ها و اهداف تعیین ش��ده تا پایان س��ال را محقق نمایید. 
ایش��ان با اش��اره به رقابت در بین بانکها گفت: همه بانکها، سرمایه های 
کش��ورعزیزمان هس��تند و ضمن احترام به تمامی بانک ها، با آنها رقابت 

سالم داریم و برای الگو شدن موسسه در جذب منابع و تخصیص منابع و 
کس��ب رتبه های برتر در سیستم بانکی می بایست تکریم به ارباب رجوع 
که ولی نعمت ما هس��تند، خدمات بانکی را در اس��رع وقت و س��ریع ارائه 
نمایید و برای آنها مش��اوری مطمئن باشید.  ایشان اضافه کرد:در راستای 
تقویت اعتماد و تعامل با مش��تریان، کوش��ا باشید و نگاه ویژه به بازاریابی 
و افزایش س��هم بازار داشته باشید.مردم به دنبال کرامت، احترام و برخورد 

خوب می باشند لذا محیط شعبه را محیطی صمیمی، مفرح و برای 
مش��تریان خاطره انگیز کنید.  مدیر عامل، ضمن تاکید بر آموزش 
کارکنان بیان داش��ت: دنیای کنونی دنیای انفجار اطالعات است و 
این امر مس��ئولیت مدیریت آموزش را س��نگین تر می کند و برای 
برنامه ریزی مدون در هم��ه اموراعم از بانکداری، بازاریابی،تکریم 
ارباب رجوع اقدام کنید و س��طح دانش همکاران را ارتقا دهید.  در 
ادامه جلس��ه آقای مروجی، ضمن تاکید بر جذب منابع گفت:جذب 
منابع، توان تسهیالت دهی به مشتریان را افزایش می دهد. در این 
خص��وص همکاران تجربیات خود را به دیگران انتقال دهند.  قائم 
مقام موسس��ه بیان داشت: در ارائه تسهیالت، بهداشت اعتباری را 
رعایت نمایید و قانون را مد نظر قرار دهید تا تسهیالت ارائه شده به 
مطالبات نیانجامد.  آقای حیدر زاده، عضو هیئت مدیره موسسه نیز 
در این جلسه، ضمن تاکید بر رعایت مقررات و بخشنامه ها تصریح 
کرد: تسریع در ارائه خدمات باعث نشود که مقررات و قوانین را مدنظر قرار 
ندهید.  ایشان گفت: روزانه روند منابع و مصارف را نظارت کنید تا مشکلی 
برای اعطای تسهیالت به مشتریان پیش نیاید.  در ادامه، عملکرد مناطق و 
حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت و دستورات الزم برای بهبود روند فعالیت 

آنها برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده ارایه گردید.

محیط شعبه را برای مشتریان، مفرح، صمیمی وخاطره انگیز کنید

»آموزش مستمر کارکنان«، تضمین کننده مسیر حرفه ای بانک دی
مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش 
با تأکید بر این که آموزش باعث تغییر نگرش ها 
به فعالیت های جاری و تالش مضاعف برای 
بهبود فرایندها می شود، گفت: همه کارکنان 
باید با فراگیری آموزش های به روز، سهم خود 
را در پیشبرد اهداف بانک به بهترین نحو ایفا 
کنند، چرا که آموزش کارکنان، ادامه مس��یر 
حرفه ای بانک را تضمین می کند. به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی در 
دیدار با روس��ا و معاونان شعب شرکت کننده 

در دوره ارزیاب��ی امالک و س��اختمان با بیان 
این که بانک دی ظرفیت های بس��یار خوبی 
برای افزایش سهم خود در نظام بانکی دارد، 
اظهار کرد: توجه ویژه به آموزش، اصول نوین 
بازاریابی، ارائه تجربیات شعب موفق در جمع 
کارکنان و نیز تمرکز بر رفع نیازهای مشتریان 
از جمل��ه راهکارهای برجس��ته کردن نقش 
بانک دی در بازار پولی کش��ور اس��ت.  وی 
همچنین با بیان این که مش��تری مداری از 
اصول قطعی رفتاری کارکنان بانک دی است، 

اظهار کرد: کارکنان ش��عب باید در هر زمان 
به دنبال راهکارهای عملی برای »پرستاری 
از مش��تری« باش��ند، چرا که حفظ مشتریان 
قدیمی و فعال در کنار جذب مشتریان جدید 
در کنار همدیگر اهمیت باالیی دارد مدیرعامل 
بانک دی گسترش دامنه دوره های آموزشی 
به همه بخش های صف و ستاد را خواستار شد 
و اظهار کرد: جذب منابع، پیدا کردن بازارهای 
جدید و ارائه خدمات نوین به مش��تریان، در 
گروی آموزش کارکنان است و بانک دی در 

این زمینه، پیشرو است. مدیرعامل بانک دی 
همچنین با بررس��ی عملکرد روسا و معاونین 
شعب در دوره آموزشی ، از عملکرد ویژه شعب 
بندرعباس و بابل که موفقیت چشمگیری در 
جذب منابع داشته اند، قدردانی کرد و خواستار 
فعالیت بیش��تر شعب بانک دی در این زمینه 
ش��د در این جلس��ه، فرید محمود نوه س��ی 
رئی��س اداره آموزش نیز با ارائه گزارش��ی از 
عملک��رد این اداره، اع��الم کرد که طی یک 
س��ال گذش��ته، تع��داد دوره های آموزش��ی 

برگزار شده توس��ط این اداره نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته دو برابر شده است. روسا 
و معاونان ش��عب حاضر در این جلسه نیز در 
حضور مدیرعامل، مسائلی از جمله لزوم توزیع 
مناسب ابزارهای بانکداری الکترونیک، توزیع 
کارانه متناسب با کارکرد کارکنان، کم شدن 
فاصله ش��عب و س��تاد، پیگیری مستمر امور 
مطرح شده توس��ط کارکنان صف در ستاد و 
فراهم شدن زمینه های استفاده از روش های 

نوین بازاریابی را مطرح کردند

آگه��ی اختصاص��ی موضوع قان��ون تعيين تکلي��ف وضعيت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر ماده 3 و ماده 13 آيي��ن نامه قانون 
تعيين تکليف برابر رای شماره 140060312001005132 ورای اصالحی 
140160312001005639هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض کالس��ه 1400114412001000163 تقاضای آقای 
رمضان عموئی    به شمارشناس��نامه 303 وکد ملی 2120986398صادره 
از گ��رگان  فرزند محمد حس��ين  در شش��دانگ يک قطعه زمي��ن که درآن 
احداث بنا ش��ده اس��ت  به  مس��احت 378.87 متر مربع از پالک شماره 95 
فرعی ازيک فرعی از 12 - اصلی واقع در  اراضی قادرآباد بخش چهارحوزه 
ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت ازانتقال از مالک رس��می بنيادعلوی به 
متقاضی دارد. لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روزآگهی می ش��ود   از اين رو اش��خاصی که نس��بت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر ش��ماره پرونده به اين اداره تس��ليم و 
پس از اخذ رس��يد ظرف م��دت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع 
ثبت��ی ،دادخواس��ت خود را به  مرجع ذيصالح قضاي��ی تقديم نمايد.م.الف : 

13374
نوب��ت  انتش��ار  تاري��خ  اول:1401.08.16  نوب��ت  انتش��ار  تاري��خ 

دوم:1401.09.02
علی برقی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک  منطقه يک گرگان

ازطرف غالمرضاقاسمی

آگهی رای هي��ات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هيات تعيين تکليف مستقر در ثبت اسناد 
و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد 
گرديده لذا بدين وس��يله مش��خصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع عموم در روزنامه کثير االنتش��ار و محلی آگهی ميگرد در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل 
ت��ا م��دت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس��ليم نماين��د و پس از اخذ 
رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خودرا به 
مرجع قضائی تقديم نموده و گواهی اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکيت 
طبق مقررات صادر خواهد ش��د صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.
تاريخ نوبت اول 1401/9/2    تاريخ نوبت دوم 1401/9/17

بخش 3:
1 - شش��دانگ يک قطعه زمين مزروعی باغ به نام آقای پرويز پور پش��نگی 
فرزند نوراله شماره شناسنامه 301 صادره سنندج کدملی 3730415697 
تحت پالک 724 فرعی از 2744 اصلی بخش 3 س��نندج به مساحت 1472 
متر مربع که مقدار 188 متر مربع کهدر حريم رودخانه ميباشد از نسق آقای 
محمدامين شاه نظری به آدرس سنندج روستای برازان پليس راه سنندج به 
همدان شش��دانگ يک باب ساختمان به نام آقای انور صالحی فرزند چوکل 
ش��ماره شناس��نامه 151 صادره س��قز کدملی 3761568797 تحت پالک 
1870 فرعی از 145 فرعی از 2718 اصلی بخش 3 س��نندج به مس��احت 
100 متر مربع که از مالکيت آقای فاروق ش��يخ امرادی به آدرس س��نندج 
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شماره م / الف 2264

ضرورت حجامت حوزه فرهنگ و هنر از سلبریتی های فاسد!
اغتشاش��ات اخیر فرصتی را فراهم کرد تا بی عملی متولیان امر طی س��ال های 
متم��ادی پس از انقالب برای پاک س��ازی حوزه فرهن��گ و هنر از وجود برخی 
سلبریتی ها فراهم شود. س��ه روز قبل قوه قضائیه اعالم کرد، درپی برخی اظهار 
نظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر و همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در 
جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی، برخی سلبریتی ها از جمله الناز شاکردوست، 
میترا حجار، باران کوثری، س��یما تیرانداز و هنگامه قاضیانی و ... به دادس��تانی 
ته��ران احضار ش��دند. پیرو این خب��ر دیروز نیز خبر دس��تگیری برخی چهره ها 
رس��انه ای شد. از زمان اغتشاش��ات تا کنون پویش های متعددی هم در سامانه 
ف��ارس من خبرگزاری ف��ارس برای مقابله و برخورد با دروغ گویی  س��لبریتی ها 
ثبت ش��ده اس��ت. در پاسخ به درخواست مردم نیز بس��یاری از مسوولین، از قوه 
قضائیه خواس��تند تا بدون مماش��ات با دروغ گویی ها و انتشار اخبار تحریک آمیز 

برخورد کند.
ضرورت�یباالت�رازبرخ�وردقضای�ی ���

برخورد قضایی با این مس��ئله حتما الزم اس��ت اما کافی نیس��ت. وزیر ارشاد در 
اولین روزهای اغتشاش��ات در واکنش به برخی اقدامات س��لبریتی ها گفت: »ما 
در خدمت تمامی اهالی فرهنگ و هنر هس��تیم و چتر دولت و نظام همه اهالی 
فرهنگ و هنر را در بر می گیرد مگر کس��انی که خودش��ان مصر هستند که زیر 

این چتر نباشند.«
چراحجامتدرحوزهفرهنگوهنرالزماس�ت؟ ���

جریان فرهنگی و رس��انه ای کشور س��ال ها از حضور برخی افراد فاسد رنج برد 
و ب��ه دالیل مختلف ام��کان پاالیش به وجود نیامد. ب��ا رواج فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی زندگی خصوصی این افراد هم علنی شد. پیج های شخصی 
این جماعت، زندگی سراسر سیاه آنها را پیش چشم مخاطبان آورد و برخی ابعاد 
پنهان شان افشا شد. اعتیاد، روابط خارج از عرف، زندگی با حیوانات، ازدواج های 
متع��دد ناموف��ق و طالق های مکرر و در مجموع س��بک زندگی مریض آنها در 
مع��رض دید همگان قرار گرفت. الگوبرداری ک��ور کورانه این جریان از مظاهر 
غرب��ی به حدی بود که در ماجرای کمپین »می ت��و« بدون آنکه به عواقب این 
کمپین سازی فکر کنند خود را قربانی تجاوز و تعرض جنسی معرفی کردند و در 

رسانه ها با افتخار از بالیی که بر سرشان آمده بود حرف زدند. آش به قدری شور 
شد که خودشان هم فهمیدند چقدر شان و شخصیت شان نزد مردم رنگ باخته 
اس��ت و افرادی از خود این جریان معترض شدند تا این کمپین ادامه پیدا نکند. 
این وضعیت فرهنگی در کنار فس��ادها و پولشویی های اقتصادی این جریان که 
یک نمونه آن در پروژه ش��هرزاد علنی شد یک سیاه چاله فرهنگی-اقتصادی را 
رقم زده بود. این در حالی است که این افراد در صحنه های سیاسی و اجتماعی 
کشور نیز به دنبال نقش آفرینی هستند. در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی 
نیاز به شفاف س��ازی و مراقبت از عدم ترویج دروغ و ادعاهای بی پایه و اس��اس 
دارد، این افراد داعیه دار اخبار و روایت هایی می ش��وند که خود آتشی می شود بر 
فتنه ای که جامعه گرفتار آن است.در همین اغتشاشات اخیر عملکرد این جریان 
از چند جهت قابل تامل بود:1- ترویج ابهام: پست های صفحات مجازی برخی 
از سلبریتی ها را که مرور کنیم متوجه می شویم یکی از ویژگی های مشترک این 
جریان در مواجهه با اغتشاش��ات اخیر ایجاد تردید و ابهام و بعضا القا ضدروایت 
نس��بت به واقعیت های جامعه ب��ود. در همین ماجرای ای��ذه یکی از چهره های 
س��ینمایی که در لیس��ت احضار ش��ده های دیروز قوه قضائیه هم بود در ابتدا با 
انتش��ار پس��تی در پیج خود مدعی شد که ماموران انتظامی عامل ترور هستند و 
ساعتی بعد این پست را حذف و یک مطلب جدید را جایگزین کرد. از این دست 
موارد در دو ماه گذش��ته کم نیست.۲-ترویج نفرت علیه نظام: اغلب پست های 

منتشر شده از سوی این جریان یک محور مشترک داشت: نفرت انگیزی نسبت 
به حاکمیت دین و اسالم! این جریان همسو با ضدانقالب تالش کرد مشکالت 
و ضعف های کش��ور را به دینی بودن حاکمیت نس��بت ده��د و راه نجات را در 
جدایی دین از سیاست تبلیغ کرد.3-اقدام هماهنگ: اغلب سلبریتی ها در ماجرای 
ش��اهچراغ و شهدایی همچون آرشام و ... به طور هماهنگ هیچ واکنشی نشان 
ندادند، گویی دستور کار مشترک بود که هیچ کدام وارد این موضوع نشوند. این 
در حالی اس��ت که در ماجرای ترور شهرستان ایذه این جریان وارد صحنه شده 
و تیغ تیز ادعاهای بی سندش��ان علیه ماموران انتظامی چرخید.4- خط گیری از 
س��فارتخانه ها: اقدام هماهنگ این جریان تصادفی نیست. ارتباطات متعدد این 
افراد با س��فارتخانه  کشورهای خارجی و اقدام همس��و با رسانه های معاند که از 
اتاق فکر مش��ترک این کشورها ناشی می ش��ود یک نتیجه منطقی را می تواند 
تقوی��ت کند و آن اینکه این جریان خط رس��انه ای خود را از دش��منان خارجی 
می گیرد.5- تهدید هنرمندان طرفدار نظام یا حتی هنرمندان بی طرف: بدنه اصلی 
هنرمندان کش��ور افراد سالم و شرافتمندی هستند. این افراد به طور مکرر تحت 
تهدید جریان سلبریتی های فاسد قرار می گیرند تا خود نیز وارد چرخه اتهام زنی 
علیه نظام شوند. در واقع دشمن یک نظام تنبیه و تشویق برای مدیریت سلبریتی 
ها طراحی کرده که با این مدل آنها را عمال به ابزار خود تبدیل کرده اس��ت. از 
سویی با فرش قرمزها و جوایز و تابعیت و اقامت آنها را تشویق میکند و از سوی 
دیگ��ر با تهدی��د و ارعاب به آنها یاداوری می کند که فقط باید در س��ناریوی او 
بازی کند. در شرایطی که حوزه فرهنگ و هنر کشور نیازمند پاالیش این جریان 
است و سالها بی عمل متولیان امر عاملی بر تداوم حضور چنین افرادی در ساحت 
فرهنگی کش��ور شد، فضای پیش آمده کمک کرد تا مقدمات تصفیه این جریان 
آلوده از بدنه اصیل و ناب هنری کشور فراهم شود. این اتفاق را در کنار برخورد 
قضایی و پاس��خگو کردن این افراد نسبت به ادعاهای بی پایه و اساس خود باید 
غنیمت شمرد. اما نکته مهم فراتر از برخورد قضایی و تصفیه کامل آنها از همه 
تریبونها و س��کوهای تبلیغاتی، توضیح آنها درباره اتهاماتی که زده اند به مردم 
است. باید افرادی که اتهام دروغ زدند جلوی دوربین سند اتهام خود را ثابت کنند 

تا مردم ماهیت واقعی آنها و سطح فکر و سوادشان را کاملتر بشناسند.

فرصتی که اغتشاشات در ساحت فرهنگی ایجاد کرد
فرهنگی

عالمه طباطبایی حیاتش حیات عقلی، شهودی و معنوی بود
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع(:

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع( با بیان اینکه عالمه طباطبایی حیاتش حیات 
عقلی، شهودی و معنوی بود گفت: عالمه طباطبایی به علم، تعقل و تفکر بسیار 
خدمت کرد. به گزارش »عصر ایرانیان«، حجت االس��الم و المسلمین رمضانی 
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع( در جلسه درس اخالق دانشگاه بین المللی 
اهل بیت )ع( به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: مرحوم آیت اهلل مطهری 
در خصوص جایگاه معنوی و علمی عالمه طباطبایی چنین می گوید صد س��ال 
آینده ایش��ان را باید ش��ناخت؛ ایشان شخصیتی کم نظیر بودند. همچنین شهید 
مطهری می گفت هر زمان که من خودم را با آیت اهلل طباطبایی مقایسه می کنم 
خود را ذره ای در برابر دریای بی کران مش��اهده می کنم و همچنین وقتی خودم 
را با امام راحل مقایسه می کنم می بینیم هیچ هستم. وی با بیان اینکه حکیم در 
نظام فلسفی همواره از عقل بهره می برد، گفت: عقل جایگاه رفیعی نزد حکیمان 
دارد به گونه ای که همه فیلس��وفان در روش فهم از عقل بهره می برند. در رأس 

فلسفه مشاء قبل از ظهور اسالم ارسطو و بعد از اسالم جناب ابن سینا بودند، در 
رأس فلسفه اشراق قبل از اسالم افالطون و بعد از اسالم جناب سهروردی هستند 
و در رأس حکمت متعالیه مالصدرا قرار داش��ت که مؤسس آن به شمار می رود. 
در میان این س��ه فلسفه چیزی که مشترک است عقل است. رمضانی به تفاوت 
بین فلسفه اشراق و مشاء اشاره و تصریح کرد: در فلسفه اشراق حقیقت را چیزی 
می داند که حتماً نوری در درون انس��ان تابیده ش��ود. بنابراین در فلسفه مشاء هر 
آنچه که هست عقل است و در فلسفه اشراق بحث اشراق مطرح می شود همان 
ن��وری که باید به قلب بتابد تا حقایق معلوم ش��ود. دبیر کل مجمع جهانی اهل 
بیت )ع(( درباره حکمت متعالیه اظهار داش��ت: مرحوم آیت اهلل حس��ن زاده آملی 
می فرمودند برهان، قرآن و عرفان از یکدیگر جدایی ندارد؛ اما در حکمت متعالیه 
نیز از منبع عقل بهره برده می شود تا با آن بفهمند و بفهمانند. بنابراین چیزی که 
ما باید به آن توجه داش��ته باش��یم اینکه اگر فلسفه با این هدف در جامعه ظهور 

و جلوه پیدا کند جامعه نیز جامعه ای عقلی می شود جامعه به سوی تفکر هدایت 
خواهد ش��د. وی فلسفه ورزی را مهمتر از فلسفه دانی و فلسفه خوانی دانست و 
گفت: فلسفه به معنای تعقل و تفکر است که باید به متن زندگی انسان وارد شود 
تا افراد متعقل و متفکر باش��ند. برخی تنها به بعد حسی انسان توجه دارند و تنها 
این بعد را می بینند. بعضی نیز در مرحله تهذیب و سلوکش��ان به مرحله ش��هود 
دس��ت می یابند این همان چیزی اس��ت که عرفا به دنبال کسب آن هستند. اگر 
عقل شکوفا شود جامعه بیدار و جامعه ای حکیم می شود. رمضانی ادامه داد: خداوند 
در قرآن انس��ان های حسی را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید ای مؤمنان 
دعوت خدا و رسول خدا را اجابت کنید تا به حیات برسید؛ انبیا آمدند که بشر را از 
حیات محسوس به حیات معقول فرا بخوانند به همین جهت زمانی که قرآن به 
حوزه تفکر و تعقل می رس��د ارزش باالیی برای آن بیان می کند و قریب به 300 

آیه درباره تفکر، تدبر و تعقل نازل شده است.



روزنامه صبح ايران
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مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

دیپلماسی جام جهانی میان آنکارا – قاهره
درحالی که روند رفع تنش ها میان آنکارا – قاهره طی یک سال گذشته بدون نتیجه بوده، اما خبر دیدار هرچند 
کوتاه »رجب طیب اردوغان« رییس جمهوری ترکیه با »عبدالفتاح السیسی« همتای مصری خود در قطر، نگاه 
ها را به سمت دیپلماسی »جام جهانی« برد. رسانه های منطقه روز یکشنبه اعالم کردند که رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه برای اولین بار با عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهوری مصر در حضور ش��یخ »تمیم بن 
حمد آل ثانی« امیر قطر و در حاشیه افتتاحیه جام جهانی ۲0۲۲ قطر در دوحه با هم دیدار دیدار کردند. در حالی 
این دیدار انجام شد که اختالفات شدیدی پیش از این بین دو کشور مصر و ترکیه به ویژه در موضوع لیبی و 
حمایت از گروه اخوان المسلمین توسط آنکار وجود داشت که به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه حل و فصل 
آن زمان بر بوده و و بعید است به این زودی ها به ثمر بنشیند مگر آنکه ترکیه روش خود را در دو موضوع یاد 
ش��ده تغییر دهد. این دیدار کوتاه در حالی صورت گرفت که »سامح شکری« وزیر خارجه مصر چند روز پیش 
گفته بود که روند مذاکرات با ترکیه برای عادی سازی روابط، متوقف شده است، زیرا هیچ تغییری در رویه آنکارا 
ایجاد نشده است. اما اردوغان در واکنش به دیدارش با السیسی و با استقبال از آن در دوحه گفت که »این یک 
گام برای آغاز این مسیر بود و پیشتر هم گفته بودم که می توان حرکت به سوی از سرگیری روابط با مصر را 
آغاز کرد«. اردوغان تاکید کرد: امیدوارم مذاکراتی که میان وزیران ما آغاز شده است به نقطه خوبی برسد. در 
یک سال گذشته مقامات قاهره همواره دست رد به سینه آنکارا می زدند، اما دیپلماسی جام جهانی باعث شد 
تا پالس های مثبتی از سوی منابع دیپلماتیک قاهره نیز در دو روز گذشته صادر شود.«بسام راضی« سخنگوی 
ریاس��ت جمهوری مصر در خصوص دیدار السیس��ی – اردوغان در دوحه گفت: در این دیدار دو طرف بر عمق 
روابط تاریخی دو کشور و دو ملت مصر و ترکیه تاکید و توافق کردند که این دیدار مقدمه ای برای گسترش 
روابط دو جانبه باشد.«حمید فارس« یک مقام دیپلماتیک مصر نیز با استقبال از این دیدار گفت که این دیدار 
اقدامی مثبت و آغازی واقعی برای پیشرفت در روابط مصر و ترکیه خواهد بود« و اختالفات و اختالف نظرها 
بین دو کشور تنها از طریق اجماع مستقیم قابل حل است. رئیس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر و 
مدرس موسسه ژنو برای حل اختالفات منطقه ای وابسته به اتحادیه عرب با بیان اینکه این دیدار با هماهنگی 
قبلی برگزار ش��د، افزود: امکان ندارد این دیدار فقط یک جلسه گذرا بوده باشد.«محمد مجاهد الزیات«  مشاور 
مرکز مطالعات فکری و سیاسی مصر نیز با بیان اینکه »دست دادن »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر و 
همتای ترکیه ای او تحولی مهم است و معانی بسیاری را مطرح می کند«، ابراز عقیده کرد: این دیدار مفاهیم 
بسیار خوبی دارد و مقدمه ای برای گفت وگو و مراحل بعدی است. الزیات در اظهار نظری که در حساب کاربری 
رس��می خود در فیس��بوک منتشر کرد، افزود: این دیدار همزمان با اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر 
عدم وجود هیچ گونه مانعی بر سر راه توسعه روابط ترکیه و مصر انجام شده است؛ هرچند مسائل اساسی بین 
دوطرف هنوز وجود دارد. وی با اشاره به اینکه »اختالفات شدید بین دو کشور به ویژه در موضوع لیبی و نقش 
ط��رف ترکیه ای وج��ود دارد و آنکارا و قاهره درباره ائتالف های منطقه ای ب��ا یکدیگر اختالف نظر دارند«، 
افزود:  اما اگر این دیدار در قالب یک گفت وگوی گسترده صورت گرفته باشد، شاید سازنده باشد و بتوان برای 
مسیرهای مورد قبول مصر برای همکاری، گفت وگو کرد. باید گفت که با گذر از اختالفات کوچک و حاشیه 
ای میان مصر و ترکیه، دو کشور در دو موضوع که برای قاهره بسیار با اهمیت می باشد با هم اختالف اساسی 
دارند، که اولی مربوط به مسایل داخلی مصر می باشد و دومی موضوع منطقه ای است، در عین حال قاهره سه 
شرط برای آنکارا برای برقراری رابطه تعیین کرده است. در بُعد داخلی، دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، 
کودتا علیه »محمد مرسی« رییس جمهوری سابق مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با »اخوان 
المس��لمین« این کشور در س��ال ۲013 و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود؛ در مقابل قاهره، سفیر ترکیه 
را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج و حضور دیپلمات های ترکیه را تا حد کاردار در قاهره 
تنزل داد. ترکیه  نیز در مقابل و در واکنش به این اقدام، گامی مش��ابه اتخاذ کرد، بطوریکه نزدیک به 8 س��ال، 
هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف صورت 
نگرفت. باید گفت که روابط آنکارا - قاهره پس از زمان برکناری »محمد مرس��ی« اولین رئیس جمهور مصر 
بعد از بهار عربی و روی کار آمدن »عبدالفتاح السیسی« قطع شد، چرا که آنکارا معتقد بود که السیسی با کودتا 
علیه دولت منتخب مصریها ریاست جمهوری را قبضه کرده است. موضوع منطقه ای و یا بین المللی که قاهره 
با آنکارا اختالف عمیق دارد، مربوط به مساله لیبی و دخالت های ترکیه در بحران آن کشور می باشد، مساله ای 
که با اعزام مزدوران خارجی و سوری )همان تروریست های در حال جنگ با ارتش سوریه( به لیبی، اختالفات 
مصر با ترکیه را ش��دت بیش��تری داده است. لیبی از سال ۲011 میالدی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی 
نیروهای »سازمان پیمان آتالنتیک شمالی« )ناتو( با هدف برکناری »معمر قذافی« دیکتاتور وقت این کشور، با 

تنش های سیاسی و درگیری های نظامی بسیار گسترده ای روبه رو بوده است.

تولید و فرآوری گیاهان دارویی با نوآوری  
افزایش می یابد

کنفران��س بین المللی ن��وآوری و فن��اوری تولید 
و ف��رآوری گیاه��ان داروی��ی ۲1 و ۲۲ دی م��اه 
س��ال 1401 برگزار می ش��ود. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان« به نق��ل از معاونت علم��ی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاس��ت جمهوری، کنفرانس 
بین الملل��ی ن��وآوری و فناوری تولی��د و فرآوری 
گیاهان دارویی رویدادی با حمایت س��تاد توسعه 
علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی 
معاون��ت علمی برگزار می ش��ود. محورهای این 
کنفران��س »مباحث نوی��ن و فناوران��ه در تولید 
و مدیری��ت گیاه��ان دارویی با اس��تفاده از خاک 
و سیس��تم هیدروپونی��ک«، »مباح��ث نوین در 
ف��رآوری گیاه��ان داروی��ی و معط��ر«، »کاربرد 
گیاهان دارویی در تغذیه و سالمت دام و طیور«، 
»طراحی، بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی«، 
»بیوتکنولوژی و کش��ت بافت گیاهان دارویی«، 
»کنت��رل آفات و بیماری ه��ای گیاهان دارویی« 
و »مکانیزاس��یون گیاه��ان داروی��ی« هس��تند. 
برگزارکنن��دگان کنفران��س بین المللی نوآوری و 
فناوری تولید و فرآوری گیاهان دارویی در تالش 
هستند تا با مطرح شدن چالش های حوزه گیاهان 
داروی��ی به نفوذ فناوری و نوآوری در این صنعت 
و پاس��خ گویی فناورانه به نیازها س��رعت دهند و 
گامی بزرگ در جهت توسعه فناورانه و رونق دهی 

به صنعت گیاهان دارویی بردارند.

ورود نخست وزير بالروس به تهران عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم )۲۲۴(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم 
ابًا ُمَتَراِکم��ًا َهنِیئًا َمِریئًا  اهلل الرحمن الرحیم َس��حَ
َطَبق��ًا ُمَجلَْجاًل، َغْیَر ُملِثٍّ َوْدُق��ُه، َو اَل ُخلٍَّب بَْرُقُه. 
در این ف��راز نیز ویژگی های ابر رحمت زا و افت 
ان را بی��ان می نماید این ویژگ��ی ها عبارتند از: 

ابرانباش��ته، لّذت بخش، گوارا، فراگیر و غّران  که 
بارانش اندک نباشد و برقش نفریبد. ابر انباشته پر 
باران اس��ت ابر لذت بخش ح��ال و هوای طبیعت 
را جان تازه می بخش��د؛ ابر گوارا محصولش آب 
ه��ای زیرزمینی را تامین می کن��د؛ ابر غران اثر 

متافیزیک��ی دارد؛ اب��ر بی ب��اران مانند درخت بی 
ثمر اس��ت؛ رعد و برق کاذب ترس ایجاد می کند 
و بی ثمر اس��ت و برق مفی��د بعدش بارش تگرگ 
و برف را به همراه دارد که ثمره اش رحمت فراوان 

است. 
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رئیس جمهور ضمن موافقت با استعفای »رستم قاسمی« وزیر 
راه و شهرس��ازی، »شهریار افندی زاده« را به عنوان سرپرست 
ای��ن وزارتخانه منص��وب کرد. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، 
آیت اهلل »س��ید ابراهیم رئیسی« ضمن قدردانی از تالش های 
رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی 

با اس��تعفای وی به دلیل تش��دید بیم��اری اش موافقت کرد. 
رئیس جمهور با آرزوی س��المتی برای رس��تم قاس��می ابراز 
امیدواری کرد بتوان از توانمندی های وی پس از بهبودی کامل 
استفاده ش��ود. در پی قبول استعفای قاسمی، آیت اهلل رئیسی 
»ش��هریار افندی زاده« معاون حمل و نقل این وزارتخانه را با 

حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و شهرسازی منصوب 
کرد. »سیدمحمد حسینی« معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز 
شب گذشته با اشاره به تغییرات جدی مدیریتی در وزارت راه، به 
ایرنا گفت که گزینه پیشنهادی برای جایگزینی رستم قاسمی 

یکشنبه آینده )ششم آذر( به مجلس معرفی می شود.

 افندی زاده سرپرست وزارت راه شد
موافقت رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی؛

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد:

مدیر عامل ش��رکت نفت پاسارگاد با تاکید بر اینکه این 
شرکت پرچمدار تولید قیر با کیفیت می باشد ، گفت: در 
س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 
۲00 هزار تن افزایش تولید را رقم زده ایم و پیش بینی 
می ش��ود تا پایان س��ال افزایش 50 درصدی را نسبت 
به سال 1400 شاهد باشیم. مسعود اسفندیار در نشست 
خبری و در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه قیر، آسفالت و 
صنایع وابس��ته  با اش��اره به خرید وکیوم باتوم از بورس 
کاال افزود: ش��رکت نفت پاس��ارگاد با دارا بودن ش��ش 
کارخانه زیر مجموع��ه وقتی که نیاز به خرید مواد اولیه 
دارد باید با ش��رکت های کوچک و متوسط رقابت کند 
و در چنی��ن وضعیتی قیمت ها بدون محدودیت س��قف 
گهگاه ت��ا دو برابر قیمت پایه افزای��ش می یابند. مدیر 
عامل ش��رکت نفت پاس��ارگاد با بیان اینکه میزان تولید 
وکیوم باتوم در کل کش��ور 1۲  میلیون تن است، خاطر 
نشان کرد: حدود 6 میلیون تن به تولید قیر اختصاص و 
6 میلیون تن دیگر به نفت س��فید اختصاص می یابد و 
این در حالی است که حدود 5۲ میلیون تن ظرفیت تولید 
قیر در کش��ور ایجاد شده اس��ت. وی با اشاره به کیفیت 
محصوالت کارخانه های زیر مجموعه پاس��ارگاد گفت: 
کارخانه های این ش��رکت در حفظ محیط زیست بسیار 
موف��ق عمل ک��رده اند به گونه ای که ب��ه عنوان واحد 
صنع��ت س��بز و واحد نمونه کیفی معرفی ش��ده اند و با 
توجه به اینکه استاندارد به معنای حداقل کیفیت هاست، 
ما فراتر از استاندارد حرکت کرده ایم. اسفندیار با انتقاد از 
واردات مواد اولیه بی کیفیت از برخی کش��ورها از جمله 
ع��راق تصریح کرد: برخی  به خاطر کاهش هزینه های 
تولید از این مواد بی کیفیت در تولید قیر استفاده می کنند 
در حالی که این مساله به اعتبار قیرهای صادراتی ایران 
ضربه می زند و امیدواریم در این خصوص اقدامات الزم 
از طرف نهادهای مس��وول انجام شود. مدیر عامل نفت 
پاسارگاد با اش��اره به اینکه اولویت ما تامین نیاز داخلی 
اس��ت و در مرحله دوم صادرات را هدفگذاری کرده ایم، 
ادام��ه داد: در خصوص صادرات کمکی تاکنون دریافت 
نکرده ایم؛ ضمن اینک��ه در خصوص رفع تعهد ارزی با 

مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم. اسفندیار 
با اش��اره به اینکه تنها شرکت در صنعت قیر هستیم که 
قادر است کشتی های با تناژ باالی  40هزار تن بارگیری 
کند، گفت: برنامه ریزی ما در عرصه صادرات این است 
که واس��طه ه��ا را از جری��ان خارج کنی��م و به صورت 
مس��تقیم به بازارهای جدید مانند کش��ورهای آفریقایی 
راه پی��دا کنیم و ضمن اینکه در این خصوص مذاکراتی 
ب��ا برخی کش��ورهای اروپایی بوی��ژه در زمینه صادرات 
قیرهای پلیمری داش��ته ایم.  وی در پاسخ به این سوال 
که برخی ش��رکت ها نسبت به خرید باالی وکیوم باتوم 
توسط شرکت های بزرگ تولید کننده قیر در بورس کاال 
اظهار نگرانی می کنند، گفت: به هر حال ش��رکت ما از 
ظرفیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و با توجه به دارا 
بودن 6 شرکت مواد اولیه باالیی نیاز داریم. ضمن اینکه 
ما در قبال س��هامداران که عمدتا بازنشستگان هستند، 
مسئولیم و با این وجود ما معتقدییم باید سازو کار بورس 
کاال برای عرضه وکیوم باتوم اصالح ش��ود و بدین معنا 
که شرکت های با تناژ باال و شرکت های تناژ پایین در 
دو یا چند دس��ته تقسیم شوند. اس��فندیار افزود: با توجه 
به افزایش قیمت م��واد اولیه در بورس کاال صنعت قیر 
ناگزیر از افزایش قیمت هاست. با این وجود حاشیه سود 
این صنعت کمتر از 7 درصد است. وی با اشاره به اینکه 
نباید اجازه بدهیم مش��تریان خارجی تعیین کننده قیمت 
قیر ایران باشند، تصریح کرد: برخی از خریداران در سایر 
کشورها روزانه با توجه به بهای مواد اولیه و سایر هزینه 
ه��ای تولید به ش��رکت ها تکلیف می کنن��د که باید با 
قیمت مورد نظ��ر ما محصول تان را بفروش��ید؛ بر این 

اساس شاهدیم که در بازار آفریقا قیمت هر تن قیر 100 
تا 150 دالر باالتر از نرخ قیر ایران فروخته می شود. به 
همین خاطر ما تصمیم گرفته ایم به صورت مستقیم قیر 
تولی��دی را صادر کنیم.  وی اظهار داش��ت: اعتقاد دارم 
هم��ان طور که در بورس کاال قیمت کف تعیین ش��ده، 
باید سقف آن نیز تعیین شود زیرا در این صورت شرکت 
ها متحمل هزینه های بسیار باالیی در رقابت می شوند. 
به طور کلی ما مش��کالت مان را به گوش مس��ئوالن 
وزارت نفت، وزارت صمت و همچنین نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی رس��انده ایم و امیدواریم رسانه ها در 
خصوص انعکاس مشکالت صنعت قیر همکاری کنند تا 
صدایمان به گوش مس��ئوالن برسد. مدیر عامل شرکت 
نفت پاسارگاد عنوان کرد: با نظر هیات مدیره نگاه ویژه 
ای به مقوله توس��عه داریم به گون��ه ای که پروژه های 
نیمه کاره را به سرانجام رسانده ایم و امیدواریم با تکمیل 
ای��ن اقدامات، 50 هزار تن به ظرفیت مخازن ش��رکت 
اضافه کنیم. اسفندیار با اشاره به مشکالت ارزش افزوده 
صنعت قیر گفت: متاس��فانه تعریف درس��تی از قیر ارائه 
نشده و این محصول نهایی را جزء مواد خام و نیمه خام 
قرار داده اند که بر این اس��اس موضوع اس��ترداد ارزش 
افزوده دچار مشکل شده است و اگر چه وزارت صمت در 
این خصوص نظر ما را تایید می کند اما تصمیم گیرنده 
نهایی وزارت نفت اس��ت و در حال پیگیری این موضوع 
مهم هستیم. وی با تاکید بر تولید دانش بنیان افزود: یک 
محصول جدید قیرمتناسب با شرایط آب و هوایی خاص 
برای نخستین بار در کشورتوسط شرکت نفت پاسارگاد 
تولید ش��ده که در ش��رایط آب و هوایی منفی ۲۲ درجه 
تا مثبت 77 درجه قابل اس��تفاده اس��ت و عالوه بر این 
در زمینه قیرهای نان��وی کامپوزیت هم ورود کرده ایم.  
اس��فندیار با بیان اینکه تحقیق و توسعه را به طور مداوم 
دنبال می کنیم، گفت: در سال جاری 10 مقاله علمی و 
تحقیقاتی در معتبرترین  مجالت بین المللی منتشر کرده 
ایم چرا که به کیفیت توجه ویژه ای داریم، ضمن اینکه 
آزمایشگاه  های ما یکی از معتربرترین آزمایشگاه های 

کشور به شمار می روند.

مواد اولیه بی کیفیت عامل بی اعتباری قیرهای صادراتی ایران است
کارل��وس ک��ی روش مجب��ور اس��ت ب��رای ب��ازی 
سرنوشت س��ازی مقابل ول��ز بهترین ترکی��ب خود را 
به میدان بفرس��تد. به گزارش »عص��ر ایرانیان«، تیم 
مل��ی فوتبال ایران در نخس��تین بازی خ��ود در مرحله 
گروهی جام جهانی قطر شکس��ت س��نگینی را مقابل 
انگلی��س تجربه ک��رد. پس از این ب��ازی در خصوص 
ترکیب ابتدایی تیم ملی نقدهایی انجام ش��د و برخی از 
کارشناسان فوتبال اعتقاد داشتند کی روش می توانست 
برای این بازی ترکیب بهتری را به میدان بفرستد. برخی 
بازیکنانی که مقابل انگلیس به میدان رفتند نتوانستند 
انتظارات را ب��رآورده کنند و به همین خاطر پیش بینی 
می ش��ود که کی روش برای ۲ بازی پیش رو مقابل ولز 
و آمری��کا تغییرات زیادی در ترکی��ب ابتدایی تیم ملی 
لح��اظ کند. اگر علیرضا بیرانوند ش��رایط بازی داش��ته 
باش��د او س��نگربان ایران در بازی با ولز خواهد بود. در 
غیر این صورت حس��ین حسینی یا حتی امیر عابدزاده 
وظیف��ه حفاظت از دروازه تی��م ملی را بر عهده خواهند 
داش��ت. حسینی در بازی با انگلیس 6 گل دریافت کرد 
و شاید به لحاظ روحی شرایط بازی مقابل ولز را نداشته 
باشد و همین موضوع شانس عابدزاده را برای حضور در 

این بازی را بیشتر می کند. محمدحسین کنعانی زادگان و 
شجاع خلیل زاده می توانند بهترین انتخاب های کی روش 
در خط دفاعی باشند. رامین رضاییان که در جام جهانی 
روسیه عملکرد خوبی در ترکیب تیم ملی داشت با حضور 
کی روش بار دیگر شانس ملی پوش شدن را پیدا کرد و 
به همین خاطر او می تواند گزینه مناسبی برای حضور در 
سمت راست خط دفاعی تیم ملی باشد. میالد محمدی 
مدافع چپ تیم ایران در بازی روز گذشته بود. بعید است 
او در ۲ بازی باقیمانده تیم ملی شانسی برای حضور در 
ترکیب اصلی تیم ملی داشته باشد. کی روش برای مدافع 
چپ تیم ملی گزینه های زیادی در اختیار ندارد. قرار بود 
ابوالفضل جاللی بازیکن فیکس تیم ملی در این پست 
باشد؛ اما اشتباهات او در بازی با تونس باعث تغییر نظر 
س��رمربی تیم ملی ش��د و با این شرایط حضور احسان 
حاج صفی به عنوان مدافع چپ می تواند بهترین تصمیم 
این مربی باشد. برای 3 هافبک میانی تیم ملی هم احمد 
نورالهی، سعید عزت الهی و سامان قدوس انتخاب های 
خوبی خواهند بود. عزت اللهی نسبت به نورالهی و قدوس 
عقب تر و در فاصله نزدیک تر به خط دفاعی بازی خواهد 
کرد. اگر س��ردار آزمون شرایط 90 دقیقه بازی را داشته 

باشد مهدی طارمی در بازی با ولز وینگر چپ تیم ملی 
خواهد شد و در زمانی که تیم ملی مشغول بازی دفاعی 
است این بازیکن هافبک چپ می شود. جهانبخش یکی 
از ضعیف ترین بازیکنان ایران در شکست 6 بر ۲ مقابل 
انگلیس بود و نیمکت نشینی او در بازی با ولز قطعی به 
نظر می رس��د. علی قلی زاده با حضور در نیمه دوم بازی 
با انگلیس توانست بازی نسبتا خوبی به نمایش بگذارد 
و منطقی اس��ت که او در بازی با ولز وینگر راست تیم 
ملی و جانش��ین جهانبخش ش��ود. برای پست مهاجم 
هم همانطور که عنوان شد همه چیز بستگی به شرایط 
آزمون دارد. حضور او در ترکیب اصلی باعث خواهد شد 
فاز تهاجمی تیم ملی قدرتمندتر ش��ود و طارمی فضای 
بیشتری برای نمایش توانایی هایش داشته باشد. شکست 
از انگلیس تجربیات زیادی برای تیم ملی داشت و باید 
امیدوار بود کی روش از این تجربیات برای شکست تیم 
ولز استفاده کند. بازی با ولز برای کی روش و شاگردانش 
سرنوشت ساز خواهد بود و سرمربی پرتغالی تیم ملی باید 
بهترین ترکیب خود را در این بازی به میدان بفرس��تد. 
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ولز روز جمعه ساعت 

13: 30 برگزار می شود.
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