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ایرانی های باغیرت همه را شگفت زده کردند
تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر صفر ولز را شکست داد 

 کی روش: غرور و اعتبارمان را پس گرفتیم
 سرمربی ولز: ایران به مراتب از آمریکا بهتر است

واکنش غربی ها به اعتراضات ایران، 
فضاسازی مغالطه آمیز است
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در هفته ج��اری چندروزی مدارس ب��ه دلیل آلودگی 
هوا تعطیل ش��د؛ کارشناسان معتقدند اگر نظام تعرفه 
گذاری پلکانی گاز اجرایی شود کمتر شاهد این آلودگی 
هوا خواهیم بود. ابتدای هفته جاری بود که س��ازمان 

هواشناسی هشدارهایی را در خصوص...

 گاز همانند برق پلکانی
 تعرفه گذاری می شود؟ 

 پرداخت 100 ميليارد دالر يارانه پنهان 
در بخش انرژی

اگرچ��ه صادرات ایران به عراق در نیمه اول س��ال در 
مقایسه با س��ال گذشته کاهش داشته است اما دست 
اندرکاران حوزه تجارت با عراق معتقدند که این کاهش 

صادرات در نیمه دوم سال جبران می شود...

 چرا صادرات به عراق 
کاهشی شد؟

 مسکو: قطعنامه ضدایرانی شورای
 حقوق بشر سازمان ملل، نامشروع است

روند نزولی صادرات به همسايه غربی؛

حاجعلیاکبری:
آغاز غنی سازی ۶۰ 

درصد دستمریزاد دارد

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

یادداشت

برای ارتباطات غیرسازنده 
ارزشی قائل نیستیم

ابراهیمعزیزی ���
نای�برئی�سکمیس�یونامنی�تملیو

سیاستخارجیمجلس
قطع رابطه پارلمان اروپا 
با مجلس ایران به دنبال 
اتفاقات اخیر در کش��ور 
سیاسی کاری  از  نش��ان 
اروپایی ها دارد، برخی از کشورهای اروپایی 
به دالیلی در مسائل بین المللی، پارلمانی 
و بین ایران و اروپا از نظام سیاسی آمریکا 
تبعی��ت کرده اند. اساس��ا اروپایی ها برای 
اینکه بتوانند مس��تقالنه تصمیم بگیرند 
اختیار و اراده سیاس��ی ندارند. اروپایی ها 
قادر به این نیس��تند که سیاس��ت مبتنی 
بر منافع کشورهای خود داشته و مستقل 
از سیاس��ت آمریکا بتوانند ب��ا جمهوری 
اسالمی ایران ارتباط برقرار کنند. آن ها در 
مسائل منطقه ای و بین المللی اروپایی ها 

کشوری وابسته و واداده هستند...
ادامهدرصفحه���2

دموکرات ها و جمهوری  
خواهان دو لبه یک قیچی

سیدمحمدرضامیرتاجالدینی ���
عض�وفراکس�یوننیروه�ایانقالب�یدر

مجلس
خواه��ان  جمه��وری 
انتخاب��ات مجل��س  در 
پیروز  آمریکا  نمایندگان 
ش��دند، دموک��رات ها و 
جمهوری خواهان دو لبه قیچی هستند، 
این دو جناح سیاسی آمریکا در برخورد با 
ایران در سال های بعد از پیروزی انقالب 
اس��المی رویکرد خصمانه ای دارند اما 
ممکن است در سالی با شدت بیشتر علیه 
ایران اقدام کرده باشند و در برخی موارد 
این دشمنی پنهان بوده است.اکنون که 
جمه��وری خواهان مجل��س نمایندگان 
آمری��کا را در دس��ت گرفته ان��د، روابط 
واش��نگتن با ایران تفاوتی نخواهد کرد 
چ��را که در دوره ترامپ و بایدن ش��اهد 

رویکرد خصمانه آنها بودیم،...
ادامهدرصفحه���2

محسن حمیدی -شهردار اسالمشهر

آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ش��هرداری اسالمش��هر در نظر دارد به اس��تناد مجوزهای شورای محترم اس��المی شهر نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق برگزاری 
مزای��ده عمومی اقدام نماید. بدینوس��یله از اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مزایده از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس:                      

www.setadiran.ir اقدام و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند.
1-مشخصاتموضوعمزایدهعمومی:

سپرده شرکت در مزایده و تجدید 
مزایده عمومی )ریال(

مبلغ پایه کارشناسی 
اجاره ماهانه )ریال( مدارک مورد نیاز مدت اجرا مجوز شورا عنوان مزایده و تجدید مزایده عمومی  ردیف

1۲۰/۰۰۰/۰۰۰  
95/۰۰۰/۰۰۰

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، روزنامه رسمی،آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره، 
تصویر کارت شناسایی، مجوز فعالیت قبلی و هرگونه مدارک معتبر در این خصوص.

اشخاص حقیقی: تصویر کارت شناسایی و کارت ملی، کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت 
برای آقایان، مجوز فعالیت موضوع مزایده و رزومه کاری)در صورت فعالیت قبلی(

یک سال ۶/۲/۲79

اجاره یک باب فروشگاه با لوازم متعلق به 
سازمان آتش نشانی شهرداری اسالمشهر واقع 
در اسالمشهر- بلوار بسیج-بعد از ساختمان 

مرکزی شهرداری -جنب ایستگاه آتش نشانی 
شماره ۲- تجدید مزایده عمومی

1

11۰/۰۰۰/۰۰۰ 3۰/۰۰۰/۰۰۰
اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، روزنامه رسمی- آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره، 

تصویر کارت شناسایی 
اشخاص حقیقی: تصویر کارت شناسایی و کارت ملی، کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت 

برای آقایان
دو سال ۶/۲/354

اجاره عرصه جهت نصب کانکس خواربار واقع 
در اسالمشهر-میدان قائم-مقابل ساختمان 
کارگران فصلی و ساختمانی-مزایده عمومی

۲

1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 39۶/۰۰۰/۰۰۰
اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، روزنامه رسمی،آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره، 

تصویر کارت شناسایی 
اشخاص حقیقی: تصویر کارت شناسایی و کارت ملی، کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت 

برای آقایان
سه سال ۶/۲/349

اجاره عرصه جهت احداث ابنیه غیر ثابت 
بازارچه به مساحت 1351/5 مترمربع واقع 
در اسالمشهر-شهرک واوان- ضلع جنوبی 

بازارچه شماره یک- مزایده عمومی
3

2- به پیشنهادات مشروط،مخدوش،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- برندگان اول و دوم مزایده و تجدید مزایده عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- بدیهی است کلیه فرآیند مزایده و تجدید مزایده، الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
5-سایر شرایط در اسناد مزایده و تجدید مزایده عمومی درج گردیده است.

6- چاپ اول: 1401/9/5
7- چاپ دوم: 1401/9/12 

 آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی
 یک مرحله ای

نوبتاول

گروهورزش�ی:تیم ملی فوتبال کش��ورمان موفق شد در 
یک بازی دیدنی تیم ملی ولز را با 2 گل شکس��ت دهد 
تا شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد مسابقات جام 

جهانی 2022 قطر داشته باشد.
به گزارش عصر ایرانیان به نقل از رس��انه ها،نکته جالب 
اما گل های تیم کش��ورمان در این بازی بود که همگی 
در زمان های وقت تلف شده به ثمر رسید. روزبه چشمی 
در ای��ن بازی در دقیق��ه 98 و رامین رضاییان در دقیقه 
101 در ای��ن بازی گلزنی کردند ت��ا اتفاق جالبی را در 
دنیای فوتبال به نام خود ثبت کنند. این در حالی اس��ت 
که تیم کش��ورمان تا اینجای مس��ابقات 4 گل به ثمر 
رس��انده تا بهترین عملکرد تهاجم��ی تیم ملی در ادوار 

تاریخ جام جهانی باشد.
مه��دی طارمی هم در بازی ب��ا انگلیس در دقیقه 113 
گلزن��ی کرد تا دیر هنگام تری��ن گل تاریخ جام جهانی 

را به ثمر برساند.
کی روش: این هم یک هدیه از تیم ملی به مردم ایران

کارلوس کی روش س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران پس 
از پیروزی 2 بر صفر مقابل ولز اظهار داش��ت: این تازه 
آغاز کار ماست. ما باید کار تمام کنیم. روز فوق العاده ای 
برای ما بود و کلمه ای ندارم که با آن از بازیکنان تشکر 
کن��م. آنها درخش��ان بودند و شایس��ته احت��رام زیادی 
هس��تند. مردم می فهمند که این بچه ها عاشق فوتبال 
بازی کردن هس��تند.وی در پاس��خ به این پرس��ش که 
چه پیامی به مردم ایران دارد، گفت: بازیکنان شایس��ته 
این هس��تند که مورد حمایت ق��رار بگیرند. ما این کار 
)پیروزی( را برای آنها رقم زدیم و این تنها دلیلی است 
که اینجا هستیم. آمده ایم تا برای هواداران و مردم ایران 

بازی کنیم.
پیشکس�وتفوتبالایران:اتحادعاملاصلیپیروزی ���

مابود
محمود کلهر پیشکس��وت فوتبال ای��ران اتحاد را عامل 
اصلی پی��روزی تیم ملی فوتبال کش��ورمان مقابل ولز 

دانست.
محمود کلهر در گفت وگو با تسنیم، درباره پیروزی تیم 
ملی کش��ورمان مقابل ولز اظهار داش��ت: مشخص بود 
ک��ه روی تک تک بازیکن��ان تیم ملی کار ذهنی انجام 
ش��ده بود و آماده بازی شده بودند. ترکیب تیم ملی در 
این بازی بس��یار مناسب بود و این کمک کرد تا بتوانیم 
موفق از زمین بیرون بیایم. در مقابل ولز ما دیگر عقب 
بازی نکردیم و فوتبال رو به جلویی انجام دادیم. درست 
است که انگلیس تیم ملی بسیار قوی تر از ولز است، اما 
ما می توانس��یتم رو به جلو بازی کنیم. کاری که انجام 
ندادی��م و آنق��در عقب بازی کردیم ک��ه گل خوردیم و 
ش��یرازه تیم از هم پاشید.وی تأکید کرد: اشکاالت تیم 
ملی در دیدار مقابل انگلیس در بازی امروز برطرف شد 
و ب��ه خوبی از مهره های مان اس��تفاده کردیم و ترکیب 

تیم ملی فوق العاده خوب بود. بازی با دو هافبک دفاعی 
و دفاع چهار نفره تفکر درس��تی بود و دفاع های چپ و 
راس��ت ما در حمالت ش��رکت کردند و یک گل را نیز 
رامین رضاییان یکی از مدافع کناری ما به ثمر رس��اند. 
این ها نشان می دهد که رو به جلو بازی کردیم و رفتیم 
که بازی را ببریم و این توانایی را داریم. باید این ش��یوه 
بازی ادامه داش��ته باش��د و مطمئن باشید با این روش 
می توانیم به مرحله بعد صعود کنیم.وی در مورد شانس 
صعود ایران از گروه B جام جهانی عنوان کرد: در مقابل 
آمری��کا باید بریم که بازی را ببریم و باید مانند دیدار با 

ولز با تفکر هجومی به میدان برویم.
مهره های��ی را داریم که توانای��ی به هم ریختن هر خط 
دفاعی را دارند. تیم ما هم مقابل انگلیس و هم برابر ولز 
موفق ش��د که دو گل به ثمر برساند و این نشان دهنده 
توانایی ماس��ت. مش��کل ما زمانی اس��ت که توپ را از 
دست می دهیم و باید بتوانیم به خوبی پرسینگ را انجام 
بدهیم و اجازه ندهیم بازیکن حریف از فضاهای پش��ت 
دفاع استفاده کنند. این اشکال در بازی با انگلیس وجود 
داش��ت، اما امروز مرتفع ش��د و مطمئن��اً جلوی آمریکا 

می توانیم همین گونه بازی و به پیروزی برسیم.
چشمی:فشارهایغیرفوتبالی،بیمعرفتیاست ���

روزبه چش��می، بهترین بازیکن دی��دار ایران و ولز که 
توانست نخس��تین گل ایران را وارد دروازه ولز کند در 
واکنش به س��وال خبرنگار عرب زب��ان مبنی بر اینکه 
ایران شایس��ته برد ب��ود و بین دو بازی ب��ا انگلیس و 
ول��ز، ایران تغیی��رات خوبی داش��ت و اینکه عامل این 
تغیی��رات چه بود؟ گف��ت: اول ب��ه هم تیمی ها تبریک 
می گویم. فکر می کنم در بازی اول یکسری فشارهای 
زیادی روی تیم و بازیکنان بود و نتوانستیم نتیجه الزم 
را بگیری��م وگرن��ه آن نتیجه رخ نم��ی داد. با صحبت 
ه��ای کادر فنی از نظر ذهنی آماده بازی با ولز ش��دیم 
و موقعیت زیادی داش��تیم و خدا را شکر نتیجه الزم را 
گرفتیم. این نتیجه به دلیل همبس��تگی و همدلی تیم 
بود.چش��می در واکنش به سوال ایس��نا مبنی بر اینکه 
بیش��ترین فشارها در این مدت زمان روی او بود و بعد 
از بازی با انگلیس هم افزایش یافت اما توانس��ت یکی 
از بهتری��ن لحظات زندگی خود را ثبت کند، گفت: اگر 
فش��ار فوتبالی باش��د آدم درک می کند اما اگر به ناحق 
باش��د یک مقدار بی معرفتی است. این مدت یکسری 

اتفاق ه��ا برای من رخ داد و عجوالنه قضاوت ش��دم و 
فشارها غیر فوتبالی بود. هم تیمی ها و خانواده ام روحیه 
و ان��رژی خاصی به همدیگر دادیم و خدا را ش��کر می 
کنم که مزد زحمات و همدلی بازیکنان را گرفتیم. خدا 

را شاکرم و لطف خدا بود.
پورعلیگنجی:مابرایمردمایرانمیجنگیم ���

مرتض��ی پورعلی گنجی، مدافع تیم مل��ی ایران پس از 
پیروزی 2 بر صفر تی��م ملی برابر ولز اظهار کرد: بازی 
اول همیش��ه سخت اس��ت و حتی تیم های بزرگ هم 
ممکن اس��ت در بازی اول دچار مش��کل شوند. ما هم 
در یک س��ری جزئیات نتوانس��تیم خوب کار کنیم. به 
هر حال فوتبال اس��ت و اتفاقات خاص می افتد و برزیل 
هم در نیمه نهایی در کشور خودش 7 گل خورد. به هر 
حال یک س��ری جزئیات رخ داد و نتوانستیم مقابل تیم 
خوب انگلستان امتیاز بگیریم.وی ادامه داد: خدا را شکر 
که توانستیم ولز را ببریم و به 3 امتیاز دست پیدا کنیم. 
کارلوس کی روش را همه به خاطر شخصیت و ابهتش 
می شناسند. پس از بازی با انگلستان وقتی که در زمین 
حلق��ه زده بودیم، به ما گفت که آن بازی تمام ش��ده و 
کار راحتی نداریم و باید تالش کنیم با نتایج درست دل 
مردم را ش��اد کنیم. امیدوارم مقابل آمریکا نتایج درست 
بگیریم و صعود کنیم.پورعلی گنجی در خصوص خوانده 
شدن سرود ملی توس��ط بازیکنان ایران گفت: ما برای 

دل مردم می جنگیم و امیدوارم دلشان را شاد کنیم.
وفیفابهتاریخس�ازیایراندر ���AFCواکنشجالب

جامجهانی
توئیتر فدراسیون جهانی فوتبال با انتشار تصاویر شادی 
بازیکنان ایران بعد از برد بزرگ مقابل ولز در جام جهانی 
با تیتر کوتاهی به این برد واکنش نش��ان داد و نوشت: 

چه لحظه ای برای ایران!
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به این برد بزرگ شاگردان 
کارلوس کی روش این طور واکنش نش��ان داد: نمایش 
خیرکنن��ده! تیم مل��ی ایران یک پی��روزی خیره کننده 
در آخری��ن لحظه مقابل ولز 10 نفره به دس��ت آورد تا 

امیدهای خود را در مرحله حذفی زنده مگه دارد!
شرایطصعودتاریخیتیمملیدرجامجهانی ���

تیم ملی ش��انس زیادی برای صع��ود تاریخی از گروه 
خود دارد. در صورتیکه امش��ب آمری��کا مقابل انگلیس 
بازنده ش��ود یا مس��اوی کند، تیم ملی همچنان در رده 
دوم جدول باقی می ماند و سه شنبه شب با یک تساوی 
مقابل آمریکا از گروهش صعود خواهد کرد تا در سالروز 
حماس��ه ملبورن تیم ملی برای یکب��ار دیگر در فوتبال 
کشورمان تاریخ ساز شود.در صورتیکه آمریکا، انگلیس 
را شکس��ت بدهد، 4 امتیازی خواهد شد و در آنصورت 
برای صع��ود حتما باید تیم آمریکا را شکس��ت بدهیم.  
البت��ه با این فرض که تیم مل��ی انگلیس مقابل ولز در 

بازی آخر به پیروزی برسد.

ایرانی های باغیرت همه را شگفت زده کردند
تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر صفر ولز را شکست داد 

معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی، در سفر به هند، 
به رسانه های این کشور گفت: کشورهای غربی با توجه 
به اعتراضات پس از درگذشت مهسا امینی، فضاسازی 
مغالطه آمیز و بی اساس��ی علیه ایران راه انداخته اند. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، علی باقری در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرگزاری اخبار بین المللی آسیا )ای ان 
آی( گفت: مهسا امینی کشته نشده است، او فوت کرد، 
اما جو سازی را شاهدیم که برخی رسانه های غربی در 
رابط��ه با تحوالت ایران ایجاد کردند، این جو س��ازی 
بی اساس و مغالطه آمیز است در حالی که همه می بینند 
حقوق ملت ایران، توسط این قدرت های غربی پایمال 
ش��ده اس��ت. وی که برای رایزنی های سیاسی میان 
دو کش��ور ایران و هند به هند سفر کرده است، اظهار 
داش��ت: قدرت های غربی در مورد مردم افغانس��تان، 
فلسطین یا یمن صحبت نمی کنند. آنها این اقدامات را 
محکوم یا از آن اعالم برائت نمی کنند، قاتالن واقعی 
این مردم چه کسانی هستند؟ باقری که روز چهارشنبه 
با سوبرانیام جایش��انکار، وزیر امور خارجه هند دیدار و 
درباره همکاری های دوجانبه و مسائل منطقه ای گفت 
وگو کرد، درباره این دیدار گفت: دیروز جلس��ه بس��یار 

س��ازنده ای با وزیر امور خارجه برگ��زار کردم و در آن 
دیدار در مورد مهمترین موضوعات روابط دوجانبه بحث 
و تب��ادل نظر کردیم و هر دو ط��رف تاکید کردند که 
در دوره پی��ش رو باید همکاری ه��ای خود را تقویت 
کنیم. وی ادامه داد: رایزنی برای ارتقای روابط دوجانبه 
و ادام��ه تعامل با یکدیگر، بخش��ی از نتایج این دیدار 
بود. معاون وزیر امور خارجه، در پاسخ به سوالی درباره 
همکاری های اقتصادی و تجاری، خاطرنشان کرد: دو 
کشور همکاری های زیادی در حوزه اقتصادی دارند و 
هر دو ش��ریک، یکدیگر را کامل می کنند، اقتصاد ما 
مکمل یکدیگر اس��ت. ای��ران از منابع انرژی عظیمی 
برخوردار اس��ت و بنابرای��ن می تواند ان��رژی هند را 
تامی��ن و به افزایش امنیت ان��رژی آن کمک کند. از 
س��وی دیگر هند یکی از تامی��ن کنندگان عمده مواد 
غذایی اس��ت و می تواند به امنیت غذایی ایران یاری 
برساند. وی با تاکید بر اهمیت همکاری تهران - دهلی 
گفت: جدا از همکاری های اقتصادی دوجانبه، می توانیم 
همکاری های گس��ترده ای در زمینه کمک به س��ایر 
کش��ورها به ویژه در منطقه داشته باشیم. هند و ایران 
با اس��تفاده از ظرفیت های اقتصادی و فناوری هر دو 

کشور می توانند به کشورهای منطقه به ویژه افغانستان 
پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کش��ور 
کمک کنند. باقری درباره نقش گذشته ایران به عنوان 
تامین کننده نفت هند، گفت: ایران همیشه آماده تامین 
انرژی برای س��ایر کشورها به ویژه هند بوده است. این 
در راستای سیاست ما برای ایجاد ثبات در کشورهای 
دیگر اس��ت، کشورهای غربی سیاست هایی را به دنیا 
تحمیل می کنند که مطابق با تضمین منافع خودشان 
است، این سیاس��ت ها اختالالتی را در بازار اقتصاد و 
انرژی ایجاد کرده اس��ت. وی همچنی��ن از آمریکا و 
دیگر قدرت های غربی به دلیل اعمال تحریم ها علیه 
س��ه تامین کننده بزرگ نفت ایران، روس��یه و ونزوئال 
انتق��اد کرد و گفت: آنها ب��ا این اقدامات نقش کلیدی 
در بی ثب��ات کردن امنیت انرژی جهان داش��تند. وزیر 
امور خارجه کش��ورمان در خصوص بندر چابهار گفت: 
یکی از محورهای اصلی مذاکرات من با طرف هندی 
ارتق��ای همکاری با هند در مورد چابهار و تس��ریع در 
تکمیل پروژه چابهار بود که تاکنون به پیشرفت خوبی 
رسیده ایم اما همچنان نیاز به افزایش تالش و همکاری 

برای نهایی کردن این پروژه وجود دارد. 

 واکنش غربی ها به اعتراضات ایران، فضاسازی مغالطه آمیز است
معاون وزیر خارجه:
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ايران و جهان

برای ارتباطات غیرسازنده ارزشی 
قائل نیستیم

ادامهازصفحهیک ���
...سطح ارتباطات سیاسی و بین المللی در اروپا 
بسیار تنزل پیدا کرده است، اخیرا رئیس جمهور 
فرانس��ه با فرد معلوم الحالی گفتگو می کند و 
عکس می گیرد که نش��ان دهن��ده افول نظام 
سیاسی اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها 
است. اروپا دچار افول سیاسی و زوال عقل شده 
اس��ت و رهبران اروپایی قادر نیستند بر اساس 
منافع و عزت ملی تصمیم بگیرند و عمل کنند. 
جمهوری اس��المی بارها اعالم کرده بر اساس 
منافع، عزت، اقت��دار ملی وعظمت ملت ایران 
ارتباطات سیاس��ی و رواب��ط بین المللی خود را 
تنظی��م کرده و هر جا ای��ن چارچوب رعایت و 
امنیت کشور تامین شود جمهوری اسالمی برای 
ارتباط منعی قائل نیست. طبیعی است اگر قرار 
باش��د هر کشوری اصولی که سال ها برای آن 
ایستادگی کرده ایم رعایت نکند و خدشه ای بر 
چارچوب و مالحظات ما وارد کند، عالقه و انگیزه 
ای برای تعامل با آن را نداشته باشیم. جمهوری 
اسالمی س��ال ها است که تعامل سازنده را به 
عنوان موضوع مهم مدنظر داشته است، از گفتگو 
و منطق قوی در مذاکرات برخ��وردار بوده و با 
روی باز با کشورها برخورد کرده ایم، به هر حال 
اگر کش��ورهای اروپایی چارچوب ها را مدنظر 
قرار نگیرند و جمهوری اسالمی برای ارتباطات 

غیرسازنده ارزشی قائل نیست.

دموکرات ها و جمهوری  خواهان دو لبه 
یک قیچی

ادامهازصفحهیک ���
...بایدن پشت پرده اقداماتی علیه ایران داشته 
اما ترامپ واضح علیه ایران گام بر می داشت.

از این رو برای ایران تفاوتی نمی کند که کدام 
جناح در آمریکا روی کار باشد، در نهایت ما در 
برابر زیادی خواهی آنها ایس��تادگی می کنیم.

همواره شاهد بوده ایم که در دوران جمهوری 
خواه��ان، همواره تنش یا جنگ��ی در منطقه 
خاورمیانه شکل می گرفت، این احتمال وجو 
دارد که مجدد شاهد تنش باشیم، اما باید دید 
که کاخ ریاست جمهوری آمریکا به کدام جناح 
می رسد چرا که رئیس جمهور نقش بسزایی 

در تندروی های آمریکا در منطقه دارد.

مسکو: قطعنامه ضدایرانی شورای 
حقوق بشر سازمان ملل، نامشروع است

روسیه قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر 
س��ازمان ملل متحد جهت تش��کیل و اعزام 
کمیته حقیقت ی��اب به ای��ران را غیرقانونی 
خواند.به گزارش مهر به نقل از تاس، گنادی 
گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
و س��ایر نهادهای بین المللی مستقر در ژنو، با 
اش��اره به تصویب قطعنامه ضد ایرانی، آن را 
نامشروع خواند.گاتیلوف تاکید کرد که چنین 
تصمیمی »صرف��ا در پس زمینه و با ذهنیتی 
سیاسی« اتخاذ شده و هدف آن مقصر جلوه 
دادن مقامات ایران اس��ت صرفاً به این دلیل 
که غ��رب، آنها )مقامات ایران( را خوش��ایند 
نمی دان��د.وی تاکید کرد: ما این )قطعنامه( را 
غیرقانونی می دانیم چون چنین اقداماتی باید 
با اجازه کشور مدنظر، انجام و ایجاد شود. در 
این مورد خاص، هیچ مش��ورت یا توافقی بر 
سر ایجاد چنین س��ازوکاری با ایران انجام و 

اجرایی نشده است. 

روسیه ادعای اوکراین علیه ایران را 
رد کرد 

رهب��ر ش��به جزیره کریمه ادعاه��ای دولت 
اوکراین در خصوص کشته شدن مربی های 
نظامی ایران ب��ر اثر حمله کی یف را تکذیب 
کرد. به گزارش فارس، س��رگئی آکسیونوف، 
رهبر شبه جزیره کریمه ادعاهای روز گذشته 
دولت اوکراین مبنی بر کشته شدن مربی های 
نظامی ایران در این ش��به جزیره بر اثر حمله 
کی یف را رد کرد.رئیس ش��ورای امنیت ملی 
و دفاعی اوکراین روز گذش��ته ادعا کرده بود 
مربی ه��ای نظام��ی ایران هن��گام کمک به 
نیروهای روسیه برای اس��تفاده از پهپادهای 
ایرانی در حمله کی یف کش��ته شده اند.طبق 
گزارش راشاتودی، آکسیونوف امروز در مطلبی 
در تلگرام این ادعا را تکذیب کرده و نوش��ته 
که این ادعاها »کاماًل مزخرف« هس��تند.او 
اضافه کرد این »داستان س��رایی ها« از سوی 
کی یف به احتمال زیاد برای مخاطبان غربی 
س��اخته می شوند که »با ذوق و شوق به آنها 

گوش فرا می دهند.«

قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران 
فضاسازی سیاسی است

نماینده مردم در مجل��س تاکید کرد: موضع 
گی��ری اخیر پارلمان اروپا برای قطع ارتباط با 
مجلس ایران برای فضاسازی سیاسی است. 
جعفر ق��ادری در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در 
واکنش به قطع رابطه پارلمان اروپا با مجلس 
ایران به دنبال اتفاقات اخیر در کش��ور، گفت: 
مجلس ش��ورای اس��المی مدتهاست ارتباط 
خاصی با پارلمان اروپا نداش��ته است.نماینده 
مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: قطع ارتباط 
پارلمانی بین اروپا و ایران صرفا اقدام تبلیغاتی 
اس��ت و نمی تواند تاثیری ب��ر روابط ایران با 
کشورهای اروپایی داشته باشد، آنها بیشتر به 
دنبال فضاسازی سیاسی هستند. حتی اتحادیه 
اروپ��ا هم س��اختار تعریف ش��ده ای ندارد و 
اعضای آن ملزم به پذیرش مصوبات پارلمان 
نیس��تند.وی بیان کرد: در عین حال که نباید 
این موضع گیری پارلمان اروپا و قطع رابطه با 
مجلس ایران را جدی بگیریم اما باید از روابط 
با کشورهای اروپایی مراقبت کنیم.به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، روبرتا متس��وال، رئیس 
پارلمان اروپا با اش��اره به وقای��ع دو ماه اخیر 
ایران با اس��تقبال از تحریم های بیشتر علیه 
جمهوری اسالمی ایران خبر داد که نمایندگان 
پارلمان تصویب کرده اند که تا اطالع ثانوی 
هیچ گونه تماس مستقیمی میان پارلمان اروپا 

و همتایان رسمی در ایران نداشته باشند.

ما توقف ناپذیریم
س��خنگوی دولت در واکنش به پیروزی تیم 
مل��ی فوتبال کش��ورمان در برابر تیم ولز در 
صفحه ش��خصی خود، نوش��ت: این شروع 
جام جهانی فوتبال ب��رای تیم باغیرت ایران 
است.به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی 
س��خنگوی دولت در واکنش به پیروزی تیم 
مل��ی فوتبال کش��ورمان در برابر تیم ولز در 
صفحه ش��خصی خود، نوش��ت: این شروع 
جام جهانی فوتبال ب��رای تیم باغیرت ایران 

است. ما توقف ناپذیریم. خدا قوت بچه ها.

هراس صهیونیست ها از آغاز انتفاضه 
سوم فلسطینی ها 

یک مقام اطالعاتی سابق رژیم صهیونیستی 
در اظهارنظری از نش��انه های آغ��از انتفاضه 
سوم فلسطینی ها خبر داد. به گزارش تسنیم، 
ژنرال »تامیر هیمان«، رئیس سابق سرویس 
اطالعاتی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که 
نش��انه های آش��کاری از آغاز انتفاضه س��وم 
فلس��طینی ها وجود دارد.هیمان اظهار داشت: 
این نشانه ها کاماًل عیان است و نمی توان آن 
را نادیده گرفت، انتفاضه سوم فلسطین به نوعی 
دارای ویژگی های بی س��ابقه ای در مقایسه با 
انتفاضه های پیش��ین است.وی افزود: مناطق 
فلس��طینی فراتر از تصور خیلی از مردم دچار 
تنش و خشم اس��ت. باید عملیات تروریستی 
را که در بیت المق��دس اتفاق افتاد و عملیات 
ربایش جسد »تیران بیرو« را به عنوان نشانه ها 
و شاخص بروز احتمالی انفجار سهمگین اوضاع 
در میان مدت دانست.از سوی دیگر رسانه های 
اسرائیلی اعالم کردند که اتفاقات کرانه باختری 
به مثابه انتفاضه ای متفاوت از دو انتفاضه دهه 
هشتاد و س��ال 2000 میالدی است و دارای 
ویژگی خش��ونت آمیزتر علیه ارتش این رژیم 
است.به نوشته رس��انه های اسرائیلی، مقامات 
امنیتی این رژیم نس��بت ب��ه از کنترل خارج 
ش��دن اوضاع در شهرهای فلسطینی »بسیار 
نگ��ران« هس��تند.گروه هکری موس��وم به 
»عصای موسی« بخشی از فیلم دوربین های 
حفاظتی قدس اشغالی را منتشر کردند که در 
آن لحظات انفجار بمب در ایستگاه اتوبوس در 

این شهر به تصویر کشیده شده است.

روسیه »متا« مالک اینستاگرام را به فهرست 
»سازمان های افراطی« اضافه کرد 

وزارت دادگستری روسیه »متا پلتفرمز« غول 
فناوری آمریکایی مالک فیس بوک و اینستاگرام 
را به فهرست سازمان های افراطی خود اضافه 
ک��رد. به گزارش گ��روه بین الملل خبرگزاری 
فارس، وزارت دادگس��تری روسیه جمعه )25 
 )META.O( متا پلتفرمز )نوامبر، چهارم آذر
مالک فیس بوک را به فهرس��ت سازمان های 
افراط��ی خ��ود اضافه کرد. رویت��رز به نقل از 
روزنامه اقتصادی کومرس��انت روسیه گزارش 
داد دادگاه این کش��ور اوایل امسال حکم داده 
بود که ش��رکت متا در فعالیت ه��ای افراطی 
مش��ارکت داش��ته اس��ت. طبق این گزارش، 
مسکو دسترس��ی به فیس بوک و اینستاگرام 
را به عنوان بخشی از کارزار علیه پلتفرم های 
شبکه های اجتماعی غربی محدود کرده است. 
چندی  قبل نیز قاضی دادگاه صلح در مسکو 
شرکت گوگل را به دلیل عدم حذف اطالعات 
ممنوع شده در روسیه 7.2 میلیارد روبل )98.4 
میلون دالر( جریمه کرد.مسکو به طور متناوب 
شرکت های بزرگ فناوری را به دلیل ارتکاب 
جرائم��ی مانند خ��ودداری از ح��ذف مطالب 
ممنوع��ه تحت جریمه ق��رار داده و در تالش 
است آن ها را متقاعد کند اقدام به افتتاح دفتر 

در روسیه کنند.

اخبار

س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در 2 سال  گذشته 
تماس مستقیمی بین مجلس ایران و اروپا وجود نداشته است، گفت: اقدام 
پارلمان اروپا در تعلیق تماس مستقیم با مجلس شورای اسالمی یک فرار 
به جلو اس��ت. ابوالفضل عموئی در گفت وگو ب��ا خانه ملت،  در خصوص 
تعلیق تماس مس��تقیم پارلمان اروپا و جمهوری اس��المی ایران، گفت: از 
نگاه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی، 
اقدام پارلمان اروپا در تعلیق تماس مس��تقیم با مجلس شورای اسالمی، 

یک فرار به جلو است، زیرا در 2 سال  گذشته تماس مستقیمی بین مجلس 
ایران و اروپا وجود نداشته است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اسالمی، افزود: در سال گذشته پارلمان اروپا بود 
که درخواس��ت کرد هیاتی را به ایران اعزام کند اما به دلیل قطعنامه های 
مداخله گرایانه و مبتنی براخبار غلط )فیک نیوز(، با انجام این سفر موافقت 
نشد.وی یادآور شد: متاسفانه برخی از اعضای این پارلمان از جمله رئیس 
آن تح��ت تاثیر القائات و اخبار گروه��ای ضدایرانی در اروپا قرار گرفته اند 

و س��عی می کنند بر طبل تو خالی فش��ار سیاسی بر ایران بنوازند که البته 
اثر چندانی ندارد.عموئی همچنین اظهار کرد: کارشناس��ان البته می دانند 
که پارلمان اروپا در تعیین تعیین سیاس��ت خارجی کشورهای اروپا چندان 
اثربخش نیس��ت و حتی قطعنامه های آن از لحاظ قانونی الزام آور نیست. 
این در حالی اس��ت که مجلس شورای اس��المی با مجالس مختلفی در 
کش��ورهای دنیا تعامل دارد و پیام ارس��ال و دریاف��ت و همچنین هیأت 

تبادل می کند.

اقدام پارلمان اروپا در تعلیق تماس مستقیم با مجلس، فرار به جلو است
عموئی:

 آغاز غنی سازی ۶۰ درصد دستمریزاد دارد
حاج   علی اکبری:

خطیب موقت جمعه تهران گفت: مس��ؤوالن ما در برابر 
جبهه غربی و اسرائیلی ایستادند و غنی سازی 60 درصد 
را آغاز کردند که دس��تمریزاد دارد. کش��ورهای اروپایی 
بدانن��د پرونده ش��ان در برابر ملت ایران مفتوح اس��ت و 
ب��ه وقتش جواب پ��س خواهند داد. به گ��زارش فارس،  
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در 
خطبه های نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران 
)چهارم آذر(  ضمن س��فارش همه به تقوای الهی گفت: 
یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به تقوای الهی توجه 
به عظمت حضرت حق اس��ت که این توجه به عظمت 
خدای متعال دل ها را خاش��ع می کند و انسان را در مقام 
بندگی مستقر می کند و این خشوع بهترین سرمایه انسان 
در مقام بندگی اس��ت.امام جمعه موقت تهران  با اشاره به 
پنجم آذر سالروز تأسیس بسیج مستضعفین گفت: کاشت 
این شجره طیبه به دست باغبان حکیم بوستان انقالب 
امام راحل)ره(، حضور بسیجیان عزیز جوانان و نوجوانان 
بس��یجی در نمازجمعه و برنامه هایی که اجرا کرده اند و 
افاضات سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
به جمعم��ان و نماز جمع��ه این هفته م��ان حال وهوای 
تازه ای داد.وی افزود: تأسیس سازمان بسیج مستضعفین 
تنه��ا 22 روز بع��د از فتح النه جاسوس��ی و هنگامی که 
انقالب اس��المی وارد رویارویی مستقیم با دشمن اصلی 
خود یعنی ش��یطان بزرگ آمریکای جهان خوار ش��د بود 
اتفاق افتاد و درواقع می توان گفت یک الهام قدس��ی بر 
قل��ب مطهر امام راحل بود و ضمیر منی��ر و نورانی این 
حکی��م ربانی دریافت کرد.حاج علی اکب��ری ادامه داد: ما 
می بینیم 9 س��ال بعد وقتی در دوم آذر 67 که س��الروز 
تاسیس بسیج دانش��جو و طلبه است، حضرت امام )ره(  
به این مناس��بت جلوه های معجزه گون بسیج را در دفاع 
مق��دس در آن پی��ام عمیق ارائه می کنن��د و حقایقی را 
پی��ش روی جهانیان قرار می دهند. در یک نگاه س��ریع 
به قرآن و س��یره پیامبر)ص( ب��ا راهنمایی امام راحل در 
ای��ن پیام و در کلمات امام حاضر، اگر بس��یج به معنای 
حرکت سازمان یافته مومنان مجاهد با محوریت امام حق 
برای اعتالی کلمه اهلل و ابطال کلمه کفر باشد، می توانید 
این حقیقت درخشان را در جای جای کالم الهی مشاهده 
کنید.خطی��ب جمعه تهران با تاکی��د بر اینکه خط جهاد 

در راه خ��دا امتداد دارد، گفت: جهاد در راه خدا از آغاز تا 
زمان پیامبر )ص(  و بعد از آن تا پایان تاریخ امتداد خواهد 
داش��ت و اینها بشارت آمدن کس��انی از همشهری های 
س��لمان هس��تند که می آیند و این راه را ادامه می دهند. 
خداوند را ش��اکریم که با این اندیش��ه پاک آشناییم و از 
برکت انقالب اس��المی این راه روش��ن انبیاء و اولیاء در 
بین ملت ما به شکل متفاوتی امتداد پیدا کرد و ما معجزه 
تفکر بسیج و نهاد بسیج را هم در چله اول انقالب و هم 
اکن��ون در چله دوم انقالب مش��اهده کرده ایم و امید به 
اعجاز این شجره طبیه در پیش��برد آرمان های اسالمی 
داریم.حاج   علی اکبری در خطبه های دوم نمازجمعه گفت:  
شما در هفته گذشته تحلیل ژرف و حکیمانه ای را از رهبر 
انقالب درباره شرایط کشور دریافت کردید. جان کالم در 
سخن ایشان این بود که مسئله بین ما و استکبار جهانی 
مسئله پیشرفت اس��ت و نمی خواهند جمهوری اسالمی 
پیش��رفت کند. ایشان فرمودند وظیفه همه این است که 
برای پیشرفت ایران کار کنند لذا بسیج امید کشور برای 
پیشرفت است. هم تفکر بسیجی و هم نهاد بسیج، امید 
ما برای رسیدن به آرزوهای ملت ایران است. وی افزود: 

اکنون نوبت اعجاز بسیجی هست و در گام دوم انقالب 
باید بس��یج قهرمان در همه زمینه ها بدرخش��د. اول در 
ساخت انس��ان طراز انقالب اسالمی که مهمترین هنر 
مکتب بسیج است و باید قوی تر از گذشته ادامه یابد. در 
جهاد پیش رو و تمدن سازی و در پیشرفت باز چشم امید 
به بسیج است. در ترویج معنویت و اخالق مداری و مبارزه 
با فقر و تبعیض ... چش��م امام و امت به ش��ما دل های 
پ��اک و اراده  پوالدین شماس��ت.حاج   علی اکبری ادامه 
داد: امیدواریم عزیزان ما در نهاد بس��یج به بسیج دانش 
آم��وزی و معلمان و فرهنگیان اولویت دهند. اصلی ترین 
جایی که ما باید برای بس��یج س��رمایه گذاری کنیم این 
حوزه است. به مسجد و پایگاه های بسیجی باید پیش از 
گذش��ته اهمیت دهیم و باید این پایگاهها تقویت شوند. 
این فهرس��ت شوق انگیزی که بسیج داشته باید منتشر 
ش��ود و این ها مسیرهای پیش روست. وی گفت: کاش 
مسئوالن ما مسئوالن  فرهنگ و دانشگاهیان و معلمان 
و اصحاب رسانه و خطیبان نماز جمعه و مبلغان به سیره 
پرنور رهبری اقتدا کنند. گاهی برخی مسایل از طرف ما 
بیان می شود که  احساسی و گاهی برخی گفتارها نفرت 

انگیز است. باید به روش و حکمت امام عزیز اقتدا کنیم.
وی ادامه داد: گاهی بیان برخی موارد از زبان ما ایجاد دو 
قطبی و رنجش می کند و بهانه دست دشمن می دهد ای 
کاش از بیانات رهبر عظیم الشأن استفاده کنیم. در هفته 
گذش��ته هیاتی را رهبری به سیستان و بلوچستان اعزام 
کردند و بنده هم ب��ودم.  با گروه های مختلف مردم به 
حم��داهلل دیدار کردیم و مطالب علما و نخبگان و بخش 
های گوناگون را ش��نیدیم و ب��ا توجه به حوادث اخیر در 
استان و در جریان ناآرامی ها که در زاهدان رخ داده بود 
بخشی ازهموطنان ما کشته شده بودند که این موضوع 
باعث رنجش امام ما شده بود و  رهبری عالوه بر تدابیر 
اس��تانی فرمودند که  هیات به اس��تان برود و مسایل را 
ببیند و تدابیر تکمیلی را ابالغ کند و طی یک هفته این 
کار انجام شد. ابراز شوق و شکر به درگاه خداوند را داریم 
به خاطر بلوغ سیاس��ی م��ردم در جریانات اخیر که واقعا 
انس��ان  نمی داند چه بگوید و شما مردم دوست و دشمن 
را شگفت زده کردید. رهبر عزیز پایان بشارت فتنه انگیزی 

را دادند و این فتنه انگیزی ها جمع خواهد شد.
وی ادامه داد: ابزار ش��کر و شوق به خاطر شعور سیاسی 
ملت ش��ریف در اتفاقات اخیر داری��م و خداوند متعال را 
سپاس��گزاریم و ان شاهلل وقتی که رهبر عزیزمان بشارت 
جمع ش��دن فتنه ها را دادند ب��ه زودی این اتفاق خواهد 
افت��اد و مس��ئوالن به این ملت صبور و ش��کور خدمت 
کنن��د، الزم می دانیم از مواضع دولت انقالبی، دس��تگاه 
دیپلماسی و سازمان انرژی در مقابل رفتار طنزگونه غرب 
تشکر کنیم.وی ضمن تشکر از رفتار و اقدامات دولت و 
دس��تگاه دیپلماس��ی و ... در برابر جریانات اخیر  گفت: 
رفت��ار مضحک و طنزهای تلخی که در روزهای اخیر از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می شنویم و  مواضعی که 
کشورهای اروپایی دارند خنده دار و  طنز است. مسئوالن 
ما در برابر جبهه غربی و اسرائیلی ایستادند و غنی سازی 
60 درصدی را آغاز کردند که دس��ت مریزاد دارد. برخی 
کشورهای اروپایی بدانند پرونده شان در برابر ملت ایران 

مفتوح است و به وقتش جواب پس خواهند داد.
وی در پای��ان ب��رای تیم مل��ی در  جام جهان��ی آرزوی 
موفقیت کرد و گفت:  ان ش��اءاهلل خوش بدرخشند و دل 

ملت را شاد کنند.

روابط ایران و مصر در طول تاریخ همواره با فراز و نشیب های سیاسی همراه 
بوده است و در دهه های اخیر تالش ها برای ارتقا روابط تاکنون ناکام مانده 
است.ایران و مصر که سابقه ای 43 ساله در قطع ارتباط دارند در این روزها 
روابطشان مورد توجه قرار گرفته است و برخی اخبار حکایت از کنش هایی 
ب��رای حل مش��کالت فی مابین دارد. از مخالفت مص��ر با ائتالف نظامی و 
ناتوی عربی علیه ایران گرفته تا س��فر مس��ئوالن عالی رتبه کشورمان که 
آخرین مورد از آن علی سالجقه رئیس سازمان محیط زیست به قاهره بود.
نگاه متفاوت دولت س��یزدهم به همسایگان و کشورهای منطقه باعث شد 
تا شرایط برای بهبود روابط بین ایران و همسایگان و همچنین کشورهای 
منطقه مهیا شود. از یک سال گذشته دولت سیزدهم سیاست خارجی خود را 
بر ایجاد همگرایی منطقه ای و نزدیک شدن به کشورهای اطراف و پیرامونی 
ای��ران متمرکز کرد. در اثر این موضوع تغییراتی در دیدگاه رهبران عرب در 
منطقه به وجود آمده است.پایگاه خبری »العربی الجدید« در روزهای گذشته 
خبری در خصوص مالقات علی سالجقه و برخی مقامات عالی رتبه مصری 
از جمله سرلشکر »عباس کامل« رئیس سازمان اطالعات مصر منتشر کرد 
که این مالقات از سوی سیدحسین موسوی فر رئیس مرکز امور بین الملل و 
کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست تکذیب شد.همچنین وزارت 
خارجه مصر اعالم کرد، علی سالجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس هیأت 
ایرانی ش��رکت کننده در کنفرانس تغییرات آب و هوایی شرم الشیخ )کوپ 
27( با س��امح شکری، وزیر خارجه مصر دیدار و گفت وگو کرد. سالجقه در 
این دیدار از حسن میزبانی مصر و برگزاری فوق العاده نشست تقدیر و تشکر 
کرد و گفت که تغییرات آب و هوایی یک چالش مهم برای تمام کشورهای 
جهان اس��ت و امیدواریم که نشست شرم الش��یخ مقدمه ای برای انتقال از 

مرحله تعهدات به مرحله اجرای عملی باشد.
سفرچهاروزیررئیسیبهقاهرهدریکسالگذشته ���

در دولت س��یزدهم تاکنون از طرف ایران س��ید احس��ان خان��دوزی وزیر 
اقتصاد برای ش��رکت در چه��ل و هفتمین اجالس س��االنه هیئت عامل 
بانک توس��عه اسالمی، یوس��ف نوری وزیر آموزش و پرورش برای شرکت 

در چهاردهمی��ن کنفرانس عمومی س��ازمان آموزش��ی، علمی و فرهنگی 
جهان اسالم )آیسسکو(، بهرام عین اللهی برای شرکت در 69 امین نشست 
منطقه ای س��ازمان بهداشت جهانی، جواد اوجی وزیر نفت برای شرکت در 
بیست وچهارمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز و همچنین علی 
سالجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای 
شرکت در در بیست وهفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی، به مصر سفر 
کرده اند که در سفر مقامات ایرانی به قاهره دیدارهایی بین مقامات دو کشور 
ش��کل گرفت.از هزاران سال پیش که نخستین تمدن های بشری در کنار 
رودهای بزرگ ش��کل گرفت، رواب��ط دو تمدن بزرگ ایران و مصر همواره 
کانون توجه جهانیان بوده است. در معادالت امروز روابط بین الملل نیز ایران 
و مصر دارای پتانسیل های همکاری و هم افزایی متعددی در راستای تأمین 
منافع کش��ورهای منطقه و یکدیگر و تثبیت امنیت و ثبات در غرب آسیا و 

شمال آفریقا هستند.
نگاهیبهتاریخچهروابطسیاسیایرانومصر ���

روابط سیاس��ی ایران و مصر در تاریخ معاصر همواره دستخوش تغییرات و 
دارای فراز و نشیب هایی بوده است. همزمان با استقالل مصر از بریتانیا در 
س��ال 1922 ایران از اولین کشورهایی بود که مصر را به رسمیت شناخت. 
ایران در زمان قاجار در مصر کنس��ولگری داشت و در زمان اعالم استقالل 
مصر، مشکل میان ایران با مصر، تجارت تنباکو بود. مصر وارد کننده تنباکو 
از ایران بود اما قوانینی درباره تنباکو وضع کرد که واردات تنباکو از ایران را 
تقریباً به صفر رساند و تجار ایرانی را دچار مشکل کرد. در نوزدهم دی 1301 
)نهم ژانویه 1923( دولت قوام السلطنه از مجلس شورای ملی اجازه مذاکره 
ب��ا مصر برای عقد قرارداد تجاری را تقاضا کرد و به کنس��ولگری ایران در 
مصر نیز نمایندگی سیاسی افزوده شد. پس از تشکیل نخستین پارلمان در 
مصر نیز مجلس شورای ملی ایران در 27 فروردین 1303 )شانزدهم آوریل 
1924( تلگراف تبریک فرستاد.در دوران پهلوی نیز ابتدا پس از ازدواج فوزیه 
)دختر ملک فاروق در مصر( و محمد رضا پهلوی روابط دو کشور به سمت 
مطلوب��ی در حرکت بود اما با روی کار آمدن جمال عبدالناصر که روحیاتی 

انقالبی و مبارزاتی با رژیم اشغالگر قدس داشت روابط رژیم پهلوی و مصر، 
به علت حمایت های شاه مخلوع ایران از صهیونیست ها تیره شد و حتی کار 
به اخراج سفیر ایران از قاهره و حمایت جمال عبدالناصر از دولت مصدق در 
تهران رسید. تیرگی روابط تا ده سال ادامه داشت که پس از روی کار آمدن 
انورسادات مجدداً روابط دیکتاتور ایران و رئیس جمهور مصر گرم شد و تبدیل 
به روابطی فراتر از روابط دیپلماتیک شد که سرانجام سادات تنها فردی بود 
که حاضر به پذیرش محمدرضا پهلوی پس از انقالب اسالمی شد.با پیروزی 
انقالب اسالمی ملت ایران، سادات و رئیس جمهور بعدی )حسنی مبارک( 
همواره در مسیر سیاست های خصمانه ابالغی از سوی غرب علیه جمهوری 
اس��المی ایران حرکت کردند.در دوره ی کوتاهی و پس از بیداری اسالمی 
در ژانویه 2011 و س��رنگونی رژیم حس��نی مبارک و روی کار آمدن اخوان 
المس��لمین، روابط دو کشور شاهد پویایی بود و محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور اس��بق کشورمان به مصر س��فر کرد و در جریان برگزاری اجالس 
سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، محمد مرسی رئیس جمهور سابق 
مصر به تهران سفر کرد اما این دوره ی کوتاه با سرنگونی مرسی و روی کار 
آمدن نظامیان و عبدالفتاح السیس��ی مجدداً به حالت سابق و سردی روابط 
بین دو کش��ور بازگشت.برای بررسی موانع و چشم اندازها در روابط ایران و 
مصر با جعفر قنادباشی، سعداهلل زارعی و سید رضا صدرالحسینی کارشناسان 

مسائل خاورمیانه به گفتگو پرداختیم.
قنادباشی:مصردرخصوصبرقراریروابطباایرانتحتفشاراست ���

وی ضمن اشاره به عالقه قلبی مردم مصر به برقراری رابطه با ایران گفت: 
اگر منافع ملی مصر در دستور کار دولت مصر بود و دیگران در این خصوص 
مداخل��ه نمی کردند و برای مقامات مصری دس��تورالعمل صادر نمی کردند، 
طبیعتاً خیلی زودتر از روابط دو کش��ور برقرار می شد اما متأسفانه مصری ها 
برای برقراری روابط با ایران تحت تأثیر فشارهای زیادی هستند و حتی در 
دوران کوت��اه حضور اخوان نیز به هیچ وجه اجازه برقراری رابطه به معنای 
واقعی با ما را نداش��تند، زیرا نظامیان زمام ام��ور مربوط به رفت و آمد ها و 

سیاست های را در اختیار داشتند.

قفل روابط »تهران-قاهره« چگونه باز خواهد شد؟

آمریکایی ها با کوچک ترین اقدام غلط علیه  ایران از سپاه ضربه سختی  خواهند خورد 
جانشین فرمانده کل سپاه: 

جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی گفت: آمریکایی ها جرأت حمله به 
ایران را ندارند و اگر غلطی کنند ضربه سختی 
را خواهند دید. به گزارش تسنیم از  اردستان، 
سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی ظهر امروز 
در تجمع عظیم بسیجیان شهرستان اردستان 
در مس��جد موسی بن جعفر)ع( اظهار داشت: 
بسیج ش��جره طیبه ای است که در طول  44 
س��ال گذش��ته در تمام صحنه های خدمت 
حضور جدی داش��ته اس��ت. وی اف��زود: هم 
اکنون 44 س��ال از پیروزی انقالب اسالمی 

می گذرد که پایه گذار آن از سال 42 حضرت 
امام راحل بود و هر آنچه که ایشان می گفت 
و اراده می کرد ملت هم آن را انجام می داد و 
این مصداقی شد که انقالب اسالمی بنا شود 
و 44 سال در کل جهان اثرگذار  شود.جانشین 
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
گف��ت: دش��منان از ابتدا با ای��ران در جنگ 
بودند و آرزو می کردند تا یک روز هم انقالب 
نباش��د و  آمریکا به عنوان ش��یطان بزرگ و 
ش��یطان های اطراف آن با هم��ه هجمه ها 
نتوانس��تند دستاوردی را در برابر ایران داشته 

باش��ند و به جهت اینکه عل��ت آن در قرآن 
هم آم��ده و اینکه جنگ حق و باطل تمامی 
ندارد و خداوند فرموده من طرف حق هستم 
و حزب خدا و حزب ش��یطان همیشه بوده و 
خداون��د اراده کرده که ح��زب خودش پیروز 
ش��ود و این قاعده 44 س��ال پابرجاست.وی 
ابراز داشت: آمریکایی ها جرأت حمله به ایران 
را ندارند و اگر غلطی کنند ضربه س��ختی را 
خواهند دید چرا که توانمندی انقالب اسالمی 
قوی اس��ت و دس��تور خداوند را اجرا می کند 
به همین جهت خداوند حزب خود را حمایت 

می کند.سردار فدوی بیان کرد: حضرت امام 
راحل فرمودند این انقالب به دس��ت بقیه اهلل 
خواهد رسید و تاکنون تمامی جمالت ایشان 
محقق شده  و این جمله او هم محقق خواهد 
ش��د و شیطان هیچ س��لطه ای بر ما ندارد و 
فقط وسوس��ه می کند که نبای��د به آن توجه 
کرد و همه موضوعات دس��ت خود انس��ان 
است.جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی تاکید کرد: جای شکر دارد 
که در این زمان بوده ایم و زنده هس��تیم که 
جمهوری اس��المی برقرار اس��ت و دین خدا 

حاکم است که این خود کمک کننده بزرگی 
اس��ت که باید از آن به��ره بگیریم و آخرین 
محکی که انس��ان باید بخورد شهادت است 
که شهدا به آن رسیدند و کوی و برزن به نام 
آن ها نقش بسته است.وی تصریح کرد: مردم 
بصیرت دارندو بصیرت مردم در اتفاقات اخیر 
نمایان شد و مردم اردستان هم این خصلت 
را دارن��د و مهم این اس��ت که در جبهه حق 
جمهوری اس��المی قرار بگیریم تا شیطان ها 
نتوانند با ابزارهایشون تسلط پیدا کنند و راه به 

حایی نخواهند برد.
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اقتصاد کالن

افزایش استقبال جویندگان کار از 
یارانه دستمزد

تازه ترین گزارش عملکرد یارانه دس��تمزد، از 
افزایش تعداد داوطلبان جویای کار و استقبال 
کارفرمای��ان از ای��ن طرح حکای��ت دارد. به 
گزارش ایسنا، وزارت کار طرح یارانه دستمزد 
را با هدف کاهش هزینه های اشتغال نیروی 
کار جدی��د برای کارفرما و به منظور پایداری 
و توسعه تولید و اشتغال، افزایش فرصت های 
ش��غلی در بازار کار و حمای��ت از بنگاه های 
بخش تعاون��ی و خصوصی دنب��ال می کند.
به اعتقاد کارشناس��ان و فع��االن اقتصادی، 
اج��رای این طرح موثر موجب رونق بازار کار 
و اش��تغالزایی برای جویندگان کار در کشور 
می شود. جامعه هدف این طرح شامل شغل 
اولی ها، ف��ارغ التحصی��الن و جوانان بیکار 
جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار 
از اشتغال و همچنین بنگاه¬ های اقتصادی 
رسمی فعال در شهرستان های کم برخوردار 
است و به موجب آن 30 درصد مبلغ دستمزد 
نی��روی کار به صورت یارانه از طرف دولت و 
به مدت یک س��ال به کارفرمایانی پرداخت 
می شود که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه 

جذب کنند.

دستورالعمل جدید آمریکا برای سقف 
قیمت نفت روسیه

وزارت  س��وی  از  جدی��دی  دس��تورالعمل 
خزان��ه داری آمریکا صادر ش��ده که جزئیات 
بیش��تری به طرح پیچی��ده اتحادی��ه اروپا، 
کشورهای گروه هفت و استرالیا برای تعیین 
س��قف قیمت برای نف��ت روس��یه از پنجم 
دس��امبر اضاف��ه می کند. به گزارش ایس��نا، 
مکانیزم سقف قیمت که محروم کردن روسیه 
از ف��روش نفت با س��ود اضافی دوران جنگ 
را هدف گرفته، ماههاس��ت فراهم کنندگان 
خدم��ات کش��تیرانی را در خصوص مقررات 
وی��ژه ای که باید رعایت کنن��د تا از نقض از 
تحریم ها اجتناب کنند، س��ردرگم نگه داشته 
است. دستورالعمل جدید منتشره از سوی اداره 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا، به چند س��وال از جمله زمان اجرای 
محدودیت ها و انواع س��ناریوها و شرکتهایی 
که مش��مول آنها می شوند، پاسخ می دهد. با 
این حال این دستورالعمل هنوز اعالم نکرده 
که سقف قیمت چه نرخی خواهد بود. آمریکا 
هنوز بر س��ر این موضوع س��رگرم مذاکره با 

شرکای خود است.

رکوردشکنی پی در پی صنعت 
پتروشیمی در صادرات

آمار هفت ماه نخس��ت صادرات محصوالت 
پتروشیمی امس��ال در قیاس با سال گذشته 
حکایت از رشد 13 درصدی دارد، رشدی که 
تا ماه هشتم نیز ادامه داشته و وزیر نفت از آن 
به عنوان ثبت رکورد یاد می کند. به گزارش 
ایس��نا، در هفت ماه نخست سال گذشته 15 
میلی��ون و 500 هزار تن ص��ادرات در حوزه 
محصوالت پتروش��یمی ص��ورت گرفت که 
امسال این عدد به 17 میلیون و 500 هزار تن 
رس��ید، همچنین ارزآوری صنعت پتروشیمی 
نی��ز از 8 میلیارد و 300 میلیون دالر به 10.8 
میلیارد دالر رس��یده و 30 درصد رشد داشته 
است.سهم پتروشیمی ها از صادرات غیرنفتی 
در 6 ماه نخس��ت امسال 39.6 درصد بوده و 
این درحالی است که تنها6.950 میلیارد دالر 
از 21.4 میلی��ارد دالر صادرات غیرنفتی در 6 
ماه نخست پارس��ال متعلق به پتروشیمی ها 
بوده اس��ت و امس��ال 9.605 میلیارد دالر از 
24.251 میلی��ارد دالر ص��ادرات غیرنفتی به 
این صنعت تعلق دارد.همچنین تولید صنعت 
پتروش��یمی در 7 ماه نخس��ت پارس��ال 38 
میلیون و 660 میلیون تن بوده که امسال در 
همین بازه به 41 میلیون تن و 550 هزار تن 
با 7 درصد افزایش رس��یده است و پیش بینی 
می شود پتروشیمی ها امسال حدود 15 میلیارد 
دالر ارز به س��امانه نیما عرضه کنند و حدود 
17 ت��ا 17.5 میلی��ارد دالر صادرات داش��ته 
باش��ند.عالوه ب��ر این در هفت ماه نخس��ت 
امس��ال 7.91 میلیارد دالر ارز پتروش��یمی ها 
به س��امانه نیما تزریق شد امسال در این بازه 
زمان��ی بیش از 8.73 میلیارد دالر، 23 درصد 
بیشتر از پارسال به سامانه نیما ارز عرضه شده 
اس��ت. که این رقم تا 22 آبان ماه امس��ال به 
9.604 میلیارد دالر رس��یده است.جواد اوجی 
وزی��ر نفت  نی��ز به تازگی از ثب��ت باالترین 
رک��ورد ص��ادرات نفت  خ��ام، میعانات گازی 
و محصوالت پتروش��یمی ای��ران در آبان ماه 
امس��ال خبر داد و گفت: این باالترین رکورد 
از س��ال 1397 )ش��روع تحریم های ظالمانه 

ترامپ علیه ایران( تاکنون است.

فقر در آلمان به طرز قابل توجهی 
افزایش یافته است 

نس��بت افراد فقیر در آلمان طی یک دهه 
گذش��ته بیش از 40 درص��د افزایش یافته 
اس��ت؛ در همین حال دول��ت آلمان قصد 
دارد در ش��رایط مش��کالت اقتصادی، 90 
درصد مالیات بر س��ود ان��رژی پاک وضع 
کند. ب��ه گزارش فارس به نق��ل از البیان،  
یک مطالعه تخصصی نش��ان داده که فقر 
در آلمان در دهه گذش��ته ب��ه میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است.موسس��ه علوم 
اقتص��ادی و اجتماع��ی )WSI(  وابس��ته 
ب��ه بنی��اد هانس بوکل��ر، ک��ه نزدیک به 
اتحادیه های کارگری در آلمان اس��ت، روز 
گذشته در گزارشی اعالم کرد: نسبت افراد 
فقیر که کمتر از 50 درصد درآمد متوس��ط 
دارند، بین سال های 2010 تا 2019 بیش 
از 40 درص��د افزای��ش یافت��ه اس��ت.این 
گزارش تاکید کرد: موارد زیادی وجود دارد 
که حاکی از تش��دید فقر در سال های بعد 
ب��ه دلیل عواملی مانند هم��ه گیری کرونا 
)کووید 19(، انفجار قیم��ت انرژی و تورم 
نتیجه  گ��زارش،  است.نویس��ندگان  ب��اال 
مطالع��ه خود را با این جمله خالصه کردند 
که تع��داد افراد تحت تأثیر فق��ر در آلمان 
در س��ال 2019 بی��ش از هر زمان دیگری 
بود.آنه��ا توضیح دادند که باوجود توس��عه 
اقتصادی خوب در دهه گذشته و نرخ پایین 
بیکاری در آلمان، خانواده های فقیر از این 
امر بهره مند نش��دند، بلک��ه وضعیت آنها 
همچنان رو به افول اس��ت.در این گزارش 
آمده اس��ت که شکاف فقر یعنی مبلغی که 
یک  خانواده متوس��ط  از دست می دهد تا 
زمان��ی که به زیر خط فقر می رود از 2968 
یورو در سال 2010 به 3912 یورو در سال 

2019 افزایش یافته است.

رشد 13.5 میلیارد پوندی بدهی 
دولت انگلیس در یک ماه 

دفت��ر آم��ار مل��ی انگلی��س )ONS( در 
بیانی��ه ای اعالم کرد ک��ه بدهی دولت این 
کش��ور در م��اه اکتبر به دلی��ل اقدامات پر 
هزینه برای حمایت از خانوارها و مش��اغل 
در براب��ر بحران انرژی و ت��ورم مارپیچ به 
13.5 میلیارد پوند )16 میلیارد دالر( رسید. 
به گزارش تس��نیم به نقل از راش��اتودی، 
دفت��ر آم��ار مل��ی انگلی��س )ONS( در 
بیانی��ه ای در روز سه ش��نبه اعالم کرد که 
بده��ی دولت این کش��ور در م��اه اکتبر به 
دلی��ل اقدامات پر هزینه ب��رای حمایت از 
خانوارها و مش��اغل در برابر بحران انرژی 
و ت��ورم مارپیچ ب��ه 13.5 میلیارد پوند )16 
میلیارد دالر( رس��ید.این رقم در مقایسه با 
9.2 میلی��ارد پوند )10.9 میلیارد دالر( ثبت 
ش��ده در مدت مشابه سال گذشته افزایش 
نش��ان می دهد و چهارمین رقم باالی ثبت 
ش��ده در ماه اکتبر اس��ت.این بیانیه پس از 
آن منتش��ر می ش��ود که مقامات انگلیس 
ی��ک برنامه حمایتی را برای محدود کردن 
قبض های انرژی ش��روع کردند که اولین 
بار توس��ط لیز تراس، نخس��ت وزیر سابق 
این کشور برای کاهش بحران هزینه های 

زندگی ارائه شد.

قیمت واقعی ارز پایین تر از ۲5 هزار 
تومان 

یحیی آل اس��حاق اقتصاددان و رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است، 
قیمت واقعی ارز پایین تر از 25 هزار تومان 
است. به گزارش تسنیم، یحیی آل اسحاق، 
اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق در مورد علل نوس��انات اخیر 
نرخ ارز، اظهار کرد: با توجه به قانون عرضه 
و تقاضا برای رس��یدن به تعادل باید به دو 
طرف عرضه و تقاضا نگاه کنیم. این قانون 
ک��ه از آن به عنوان قانون آهنی اقتصاد یاد 
می ش��ود در رابطه هر چی��زی در اقتصاد از 
جمله ارز صادق اس��ت. باید میزان عرضه و 
تقاضا مشخص ش��ود و بدانیم چه مقدار از 
تقاضا واقعی و چه مقدار از آن کاذب اس��ت 
و بر اس��اس اخبار روانی و شرایط خاص به 
وجود آمده است. همچنین باید نوع آن نیز 
مشخص شود چرا که مصارف برای تجارت 
با تقاضای اسکناس و دیگر موارد فرق دارد.

وی افزود: عرضه ارز در ایران از ارز حاصل 
از صادرات، فروش نفت، خدمات، س��رمایه 
گذاری خارجی و دیگر موارد تامین می شود 
و عمده عرض��ه ارز از طرف بانک مرکزی 
عرضه می ش��ود و در اختیار متقاضیان قرار 
می گی��رد. میزان مصارف ارزی کش��ور در 
ح��وزه تجارت، مس��افرتی، دانش��جویی و 
دیگر موارد در طول ده سال گذشته به طور 
متوس��ط هیچوقت بیش از 60 میلیارد دالر 
نبوده اس��ت. این موارد همه تقاضا نیس��ت 
بلکه بخش��ی دیگر از تقاضا نیز وجود دارد. 
تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سوداگری 
ارز، تقاض��ا ب��رای حف��ظ ارزش دارای��ی و 
تقاضا در اث��ر جنبه روانی بازار از این موارد 

هستند.

اخبار

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: 
امسال با تدبیری که وزیر اقتصاد و شورای 
عالی بورس داش��تند در دو مرحله س��ود 
سهام عدالت واریز می شود که پیش بینی 
می ش��ود ارقام آن دو برابر س��ال گذشته 
باش��د.به گزارش مه��ر به نقل از ش��ادا، 
قربانزاده اظهار کرد، در س��ه نشس��تی که 
با حضور فعاالن بخش خصوصی صنعت 
و اساتید دانشگاه برگزار شد در چند حوزه 

نکاتی بیان ش��د.وی افزود: حوزه نخست، 
مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت 
در جایگاه تنظیم گری چه ورود و ظهوری 
دارد، ح��وزه دوم مبحث اهلیت س��نجی و 
صالحیت خریداران بود و حوزه سوم بحث 
باز شدن قفل سهامداری این خودروسازان 
بود که با توجه به سهام چرخشی و تودلی 
که هر دو ش��رکت دارند حتماً برای اینکه 
کارایی و بهره وری بیش��تر شود و مداخله 

دولت کاهش و به صفر نزدیک شود الزم 
اس��ت حتماً واگذار ش��ود.رئیس س��ازمان 
خصوص��ی س��ازی گف��ت: همچنین در 
خصوص قیمت گذاری این دو خودروس��از 
حتماً باید تا انتهای س��ال به سمتی برویم 
که شاهد ش��یب نزولی باشیم و به تدریج 
ش��اهد کاهش قیم��ت گ��ذاری در مورد 
باشیم.قربانزاده  پرتیراژ  قیمت خودروهای 
ادام��ه داد: در ح��ال حاضر زیان انباش��ته 

خودروسازان بین 130 تا 150 هزار میلیارد 
تومان اس��ت که در نتیجه ای��ن اقدامات 
عماًل خودروسازان از زیان خارج می شوند 
و به سمتی خواهیم رفت که جذابیت برای 
سهام ایجاد خواهد شد.معاون وزیر اقتصاد 
بیان کرد: البته سهم دولت در ایران خودرو 
5 درصد و در س��ایپا 17 درصد اس��ت که 
مالک نیس��ت بلکه باید ن��گاه جامع تری 
ب��ه ای��ن داش��ت و زیرمجموعه های کل 

این دو ش��رکت به نحوی واگذار شود که 
هم نقدینگی داخل شرکت بیاید و همین 
شرکت ها به بهره وری و کارایی برسند.وی 
ادامه داد: جلسات نهایی بین وزارت اقتصاد 
و وزارت صمت تش��کیل می ش��ود و یک 
سند مش��ترکی را به صورت شفاف اعالم 
می کنند تا تعهدی برای دولت س��یزدهم 
در حوزه خودروسازها و شرکت های ایران 

خودرو و سایپا باشد.

سود سهام عدالت دو برابر می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی :

گاز همانند برق پلکانی تعرفه گذاری می شود؟ 
پرداخت 1۰۰ میلیارد دالر یارانه پنهان در بخش انرژی

در هفته جاری چندروزی مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد؛ کارشناسان 
معتقدند اگر نظام تعرفه گذاری پلکانی گاز اجرایی شود کمتر شاهد این آلودگی 
هوا خواهیم بود. به گزارش مهر ابتدای هفته جاری بود که سازمان هواشناسی 
هشدارهایی را در خصوص افزایش آالیندگی در کالنشهرها صادر کرد تا جایی 
که در این هفته به دلیل افزایش آلودگی هوا چند روز مدارس ابتدایی تعطیل و 
حتی برای بیماران قلبی نیز منع آمد وشد تعیین شد.همواره وقتی به فصول سرد 
سال می رسیم با پدیده ای به نام وارونگی دما مواجه می شویم که این وارونگی 
به دلیل افزایش مصرف س��وخت مایع در نیروگاه ها وصنایع منجر به آلودگی 
کالنشهرها از جمله تهران می شود که زیستن در این شهر را این موقع از سال 
دش��وار می کند.اما کارشناسان و تحلیلگران انرژی معتقدند تنها راه برای اینکه 
کمتر دچار هوای آلوده در کالنشهرها شویم صرفه جویی در مصرف گاز است 
به این ترتیب کارشناسان پیشنهاد اجرای طرح پله کانی مصرف گاز و پرداخت 

قبوض را مطرح کرده اند.
نجفی منش: مازوت سوزی نتیجه مصرف بی رویه گاز است

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تس��هیل کسب وکار اتاق بازرگانی 
استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره فواید اجرای طرح تعرفه گذاری 
پلکانی در کشور گفت: شرایط انرژی در ایران به یک تضاد جدی مواجه است، 
زیرا از یک س��و قیمت انرژی در کش��ور ما به ش��دت ارزان است و از و سوی 
دیگر چون درآمدهای مردم پایین اس��ت، دولت ریسک افزایش قیمت انرژی 
را نمی پذیرد.نجفی منش در ادامه بیان کرد: در ش��رایط کنونی بهترین حالت 
این اس��ت که تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی اجرا و س��قف مشخصی برای 
مصرف گاز خانگی در نظر گرفته شود و افرادی که مصرف بیشتری دارند، هزینه 
بیش��تری برای مصرف گاز بپردازند و خانوارهایی هم که استفاده خیلی کمی 
دارند، از پرداخت هزینه اضافی معاف شوند.این عضو اتاق بازرگانی استان تهران 
توضی��ح داد: با اجرای تعرفه گ��ذاری پلکانی گاز خانگی آن گروه از افرادی که 
توان پرداخت دارند و جز گروه های پر درآمد هم هستند بیشتر هزینه می پردازد و 
گروه های که توان پرداخت ندارند، طبیعتاً مصرف کمتری هم داشته و از پرداخت 
هزینه گاز معاف می ش��وند.نجفی منش توضیح داد: اگر این طرح اجرا شود ما 
به قیمت و مصرف واقعی گاز خانگی در کش��ور نزدیک می شویم. این اقدام را 
می ت��وان در ح��وزه بنزین هم اجرایی کرد و افرادی که ب��ه عنوان مثال از 60 
لیتر استفاده بیشتری دارند هزینه بیشتری باید بپردازند.رئیس کمیسیون تسهیل 
کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران در ادامه با تاکید بر اینکه خانوارهایی که 
اس��تفاده بیش��تری از گاز خانگی دارند در زمینه پرداخت هزینه آن هم مشکل 
زیادی ندارند خاطر نشان کرد: به طور کلی و اصواًل باید قیمت و مصرف گاز و 
به طور کلی انرژی دارای منطق باشد.نجفی منش توضیح داد: دولت باید سعی 
کند از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و اجازه دهد که مکانیزم بازار و عرضه 

و تقاضا قیمت را تعیین کند.
رئیسکمیسیونانرژیاتاقبازرگانیایران:ضربهجدیقطعیگازبهصنایع ���

بورسیکشور
رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با مهر درباره میزان 
اثرگذار بودن اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی بر جلوگیری از هدر رفت 
انرژی گفت: پلکانی کردن افزایش قیمت گاز سیاست مناسبی است به شرطی 
که اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی تورم زا نباشد. به این معنی که وقتی 
سیاست افزایش قیمت برای مصرف کننده های گاز خانگی را اجرا می کنیم باید 
اب��زار الزم برای کاهش مصرف گاز را هم برای آنها تعریف کنیم.وی در ادامه 
افزود: اگر اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی بدون اقدامات بهینه س��ازی 
مصرف انرژی انجام شود، در واقع به این معنی است که هزینه اش از مخاطب 
دریافت می شود و به این صورت تمام مردم یک افزایش قیمت تحمیلی بابت 
اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز را متحمل می ش��وند، ب��ه این دلیل با اجرای 
ای��ن طرح ب��ه این صورت فقط تورم برای ما به ارمغ��ان می آید و موفقیتی در 
اجرا نخواهیم داش��ت.نجفی درباره علت هدر رفت باالی گاز خانگی در کشور 
در مقایس��ه با سایر کشورهای جهان گفت: متأسفانه در سنوات گذشته روشی 
در کشور تحت عنوان لوله کشی گاز سراسری اجرا شد تا به این وسیله گاز را 

به تمام منازل ببرند. رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در 
سنوات گذشته 21 میلیون بخاری گازی در کشور توزیع شده که این بخاری ها از 
نظر بهینه سازی مصرف انرژی موقعیت مناسبی ندارند. مصرف عجیب و غریب 
زمس��تانی از گاز خانگی به دلیل اس��تفاده از همین بخاری های گازی را داریم.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران در ادامه در توضیح سایر دالیل 
عدم استفاده بهینه از گاز خانگی توضیح داد: به خاطر ضعف تکنولوژیکی بخش 
عمده ای از واحدهای مسکونی ما که در حال حاضر در حال احداث هستند دارای 
موتورخانه های مناسب و با راندمان باال نیستند و عایق کاری کافی ندارند.رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: دولت و شرکت گاز باید موظف 
شوند همزمان با اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی ابزار کاهش مصرف گاز را هم 
در اختیار مصرف کننده قرار دهند و گرنه طرح موفق نخواهد بود.نجفی درباره 
روند اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در س��ایر کشورهای جهان 
توضیح داد: طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در همه کشورهای جهان اجرا 
می شود و در همه این کشورها به آن طرح تصاعدی می گویند ولی قبل از اجرای 
طرح ابزار، تجهیزات، علم و آگاهی کافی را در اختیار مردم قرار می دهند و سپس 
اقدام به افزایش قیمت می کنند.رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران 
تاکید کرد: وقتی مردم امکان صرفه جویی ندارند قطعاً نمی توانند از راحتی خانواده 

خود بکاهند و اقدام به صرفه جویی کنند.
میلیارد سخنگویکمیسیونانرژیمجلسش�ورایاسالمی:پرداخت���1۰۰

دالریارانهپنهاندربخشانرژی
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت 
وگو با مهر، درباره مزیت اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در راستای 
جلوگیری از هدر رفت انرژی در کش��ور گفت: یارانه پنهانی که در حوزه انرژی 
به مردم پرداخت می شود رقم خیلی باالیی است. دو سال پیش عدد 70 تا 80 
میلیارد دالر رقم یارانه پنهان اعطایی به مردم بوده است که عدد خیلی بزرگ 
و قابل توجه بوده است.وی در ادامه بیان کرد: اما گزارشی که هم اکنون درباره 
میزان یارانه پنهان منتشر شده، نش��ان می دهد باالی 100 میلیارد دالر یارانه 
پنهان در ح��وزه انرژی به مردم پرداخت می کنیم.نخعی در ادامه با بیان اینکه 
پرداخت این میزان یارانه پنهان انرژی عدد وحش��تناکی است افزود: باید برای 
این عدد فاجعه بار یارانه پنهان انرژی فکری اساسی کرد. در حال حاضر شرایط 
اقتصادی مردم به نحوی نیس��ت که بتوان با سیاست های قیمتی خیلی شدت 
انرژی را پایین آورد این یک واقعیت اس��ت و همه آن را پذیرفته اند.سخنگوی 
کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره به اینکه تنها کاری که در حوزه مدیریت 
مصرف توسط دستگاه های متولی باید انجام شود تولید بخاری های با راندمان 
پایین اس��ت افزود: این دستگاه ها باید بخاری های با راندمان باال تولید کنند و 
سپس با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داده شود تا سوبسید در اینجا به مردم 
پرداخت ش��ود.نخعی ضمن اظهار تأسف از اینکه این مسئله هنوز مسئولین و 
وزارتخانه های مربوطه اجرایی نشده است گفت: دستگاه های متولی به وظایف 
خود در این حوزه عمل نکرده اند. بهینه سازی موتورخانه ها و ساختمان سازی 
های مناسب هنوز آن طور که باید و شاید دستگاه های متولی به وظایف قانونی 
خود عمل نکرده اند تا بتوانیم جلوی هدررفته گاز خانگی را بگیریم.این نماینده 

مجل��س یازدهم ادامه داد: در حوزه گاز خانگی راهکاری که به ذهن قانونگذار 
می رس��ید و دولت نیز این آن را پیشنهاد داده این بود که تعرفه گذاری پلکانی 
گاز خانگی را اجرایی کنیم. نخعی ادامه داد: به این صورت که خانوارهایی که 
مصرف کمی از گاز دارند شامل دریافت 100 درصد یارانه پنهان انرژی بشوند 
و خانوارها به هر میزان که بیش��تر از انرژی استفاده کنند در پلکان های بعدی 
این سوبسید و یارانه پنهان کمتر شود.سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد: 
بر اساس تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی کسانی که در باالترین سطح مصرف 
ان��رژی ق��رار دارد و به لحاظ جمعیتی هم عدد قابل توجهی نیس��تند و درصد 
پایینی را ش��امل می ش��وند حدود 3 الی 4 درصد ولی ب��ه لحاظ مصرفی عدد 
خیلی باالیی را ش��امل می ش��وند. با تعرفه گذاری پلکانی گاز با قیمت تقریبًا 
تمام ش��ده در اختیارش��ان قرار خواهد گرفت.نخعی در ادامه افزود: اجرای این 
طرح در قانون بودجه 1400 وجود داشت و در بودجه 1401 نیز بار دیگر لحاظ 
شد. تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در شرایط فعلی می تواند در کاهش شدت 
مصرف انرژی و کاهش پرداخت یارانه های پنهان که به وفور در حال توزیع در 
کشور است تا حدودی اثرگذار باشد.نخعی ادامه داد: میزان موفقیت طرح تعرفه 
گذاری پلکانی مشروط بر این است که سایر وزارت خانه ها تکالیف قانونی که 
بر عهده آنها است را به درستی انجام و اجرا کنند.سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس با تاکید بر اینکه طبیعتاً در حوزه مصرف نمی توان تمام مشکالت را به 
گردن مردم انداخت. مسئولین و وزارتخانه ها هم تکالیفی دارند و چون خیلی از 
مسئولین به تکالیف قانونی خود در برابر مقررات و قوانین و اسناد باالدستی عمل 
نکرده اند هم اکنون با این وضعیت مواجه هستیم.سخنگوی کمیسیون انرژی 
درباره میزان مناسب بودن قیمت گاز خانگی گفت: گاز خانگی به گفته خیلی ها 
مجانی در اختیار مردم قرار داده می شود. اما قیمت گاز در رده های اول جمعیتی 

هیچ تناسبی با قیمت تمام شده ندارد و واقعاً پایین است.
عضوکمیس�یونانرژیمجلس:سیاس�تهاینادرس�تیدرقیمتگذاریو ���

تعرفهگذاریگازخانگیوجوددارد
امان اهلل حس��ین پور، عضو کمیسیون کش��اورزی، آب منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با مهر درباره مصرف و هدر رفت 
باالی گازخانگی در کشور گفت: متأسفانه معضلی که در کشور داریم و دولت ها 
و مردم نتوانسته اند آن را ساماندهی کنند بحث مصرف انرژی و هدر رفت آن 
در همه حوزه های حامل های انرژی است.این نماینده مجلس یازدهم توضیح 
داد: یک حرکت خوبی که برای کنترل مصرف انرژی شروع شده، تعرفه گذاری 
پلکانی در حوزه برق است. این طرح در حوزه گاز خانگی هم باید اجرایی شود.
حسین پور ادامه داد: در حوزه مصرف خانگی در حال حاضر ناعدالتی در استفاده 
از گاز خانگی وجود دارد. برخی که مصرف زیادی دارد از یارانه بیشتری برخوردار 
می شود و آن کسی که مصرفی ندارد باید مبلغ استفاده اش را پرداخت کند.عضو 
کمیس��یون کشاورزی توضیح داد: تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی بهترین راه 
برای استفاده درست از این انرژی است و عدالت را برای ما برقرار می کند. کسی 
که استفاده زیادی از گاز خانگی دارد طبیعی است که باید به صورت تصاعدی 
هزینه مصرفش باالتر برود و خانوارهایی مثل مددجویان کمیته امداد، بهزیستی 
و اقش��ار ضعیف جامعه مصرفشان به حد استاندارد هم نمی رسد ولی اینها هم 
هزینه گاز را به اندازه مرفهین و پرمصرفان پرداخت می کنند.حسین پور در ادامه 
بیان کرد: این مسئله باید با اجرای تعرفه گذاری پلکانی اجرا شود. هم دولت باید 
برای حل آن الیحه بدهد و هم مجلس در بودجه 1402 باید اصالحات الزم را 
انجام دهد تا نحوه استفاده از انرژی در کشور ما توسط مردم اصالح شود.رئیس 
مجمع نمایندگان خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی که رو به 
سرما می رویم و طبیعتاً مصرف گاز در کشور باالتر خواهد رفت. اگر نتوانیم به 
خوبی فرهنگ س��ازی کنیم تا صرفه جویی درستی انجام دهیم، این مسئله به 
صورت ریشه ای حل نخواهد شد.آنچه مشخص است کشورهای دارنده ذخایر 
گاز طبیعی از جمله قطر و روس��یه نیز این منبع عظیم به عنوان درآمد و ایجاد 
ارزش افزوده در داخل کشور استفاده می کنند براین اساس به نظر می رسد برای 
کنت��رل مصرف گاز طبیعی چاره ای جز اجرای نظام پلکانی نیس��ت که نتیجه 

اجرای این سیاست می تواند به بازگشت هوای تمیز به کالنشهرها اشاره کرد.

معاون تع��اون وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
هدف گذاری ایجاد اشتغال در سال 1401 نسبت به سال 
قبل به دو برابر یعنی 45 هزار فرصت شغلی افزایش یافت 
و در هفت ماه از س��ال جاری 31 ه��زار و 602 فرصت 
شغلی محقق شد. مهدی مسکنی در گفت وگو فارس، در 
مورد س��هم بخش تعاون در اشتغال پایدار و موثر، اظهار 
داشت: در حال حاضر بیش از 100 هزار شرکت تعاونی 
فعال در سطح کشور فعالیت دارند که برای بیش از 1.9 

میلیون نفر در کشور فرصت شغلی به وجود آورده است.
وی در مورد کارهای انجام شده در بخش تعاون،  گفت: 
در طول دولت سیزدهم در سه نوبت )در هفته های تعاون 
دو س��ال اخیر و دهه فجر1400( در مجموع 827 طرح 
تعاونی با اش��تغال 25 هزار و 776 نفر و س��رمایه گذاری 
1030 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.معاون تعاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اشتغال 
ایجاد شده توس��ط تعاونی ها در سال قبل بیان کرد: در 

س��ال 1400 هدف گذاری ب��رای ایجاد 23 هزار فرصت 
شغلی حاصل از اجرا و تشکیل شرکت های تعاونی پیش 
بینی شده بود که بیش از 53 هزار فرصت شغلی محقق 
شد.مسکنی در مورد اهداف اشتغال توسط تعاونی ها در 
سال جاری نیز اعالم کرد: هدف گذاری ایجاد اشتغال در 
س��ال 1401 نسبت به س��ال قبل به دو برابر یعنی 45 
هزار فرصت شغلی افزایش یافت که در هفت ماه از سال 
جاری حدود 31 هزار و 602 فرصت شغلی محقق شد و 

پیش بینی می شود، با اقدامات و منابع تامین شده برای 
تعاونی ها هدف ایجاد اشتغال در سال جاری دو برابر هدف 
تعیین ش��ده  محقق شود.وی اضافه کرد: در سال 1401 
بیش از 56 درصد فرصت های شغلی ایجاد شده توسط 
تعاونی ها در بخش تولید بوده و مابقی فرصت های شغلی 
ایجاد شده توسط تعاونی ها 7 درصد در بخش خدمات و 
37 درصد بخش تعاونی های توزیعی )مسکن و مصرف و 

تعاونی اعتبار و..( بوده است.

 31600 فرصت شغلی در هفت ماه  در بخش تعاون ایجاد شد 
معاون وزیر کار:

افزایش قیمت دالر با قیمت گذاری کاذب
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ:

رئی��س پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
از برخ��ورد با اتاق های قیمت گذاری کاذب، 
معامالت صوری و خالی فروشی ارز خبر داد. 
ب��ه گزارش مهر؛ س��رهنگ هدایت بهرامی 
با اش��اره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی 
در برخ��ورد ب��ا دالالن ارز در روزهای اخیر 
گفت: با توج��ه به التهابات اخیر در جامعه و 
اغتشاش��ات پیش آمده و همچنین تبلیغات 
رسانه های معاند برای ایجاد التهاب در بازار 
و دیگر مؤلفه های اقتصادی و سیاسی، شاهد 
بروز برخی التهابات در بازار ارز بودیم. البته با 

توج��ه به اینکه ما پیش بینی کرده بودیم که 
دشمن حتماً در بازار و موضوعات اقتصادی 
ورود خواهد کرد، یکسری تمهیدات را اتخاذ 
کرده و برنامه ریزی هایی را از قبل انجام داده 
بودیم که با این م��وارد برخورد کنیم.وی با 
بی��ان اینکه ب��ا برنامه ریزی هایی که از قبل 
انجام ش��ده و همچنی��ن هماهنگی با دیگر 
دستگاه ها و انجام کارهای اطالعاتی چندین 
عملیات پلیس��ی برای برخورد با سودجویان 
و متخلف��ان به اجرا درآم��د، گفت: مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی با انجام این اقدامات 

نسبت به شناسایی سرشاخه ها و اخاللگران 
بازار که من به آنها لقب تروریسم اقتصادی 
را می دهم، اقدام کردند. رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ به اقدامات این افراد 
برای اخالل در بازار ارز اش��اره کرد و گفت: 
ای��ن افراد برای اخالل در ب��ازار ارز اقدام به 
ایجاد اتاق ه��ای قیمت گذاری کاذب، خالی 
فروش و انجام معامالت صوری کرده بودند 
و از ای��ن طریق موج��ب افزایش قیمت ارز 
ش��ده بودند. همانطور که می دانید بار روانی 
افزایش قیمت ارز در معیشت مردم و قیمت 

دیگ��ر کاالها نیز اثرگذار اس��ت و در همین 
راس��تا نیز پلیس امنیت اقتصادی به سرعت 
ب��ا هماهنگی دیگ��ر دس��تگاه ها وارد عمل 
ش��ده و با س��ودجویان و اخاللگران برخورد 
کرد.بهرامی اقدامات انجام ش��ده از س��وی 
پلیس امنیت اقتصادی ته��ران بزرگ را در 
کاهش قیم��ت ارز اثرگ��ذار توصیف کرد و 
گفت: ط��ی دوهفته اخیر ب��ا اقدامات انجام 
شده ازس��وی همکاران من در پلیس امنیت 
اقتص��ادی، با اتاق های معام��الت فردایی و 
قیم��ت گذاری های صورتی و کاذب برخورد 

ش��د. مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران 
بزرگ با اجرای 9 مرحله طرح عملیاتی برای 
برخورد با اخاللگران بازار ارز اقدام به تشکیل 
34 پرونده قضائی کرده و 63 متهم را که در 
میان آنان افراد دانه درش��ت نیز قرار دارند، 
شناسایی و بازداشت کردند. وی با بیان اینکه 
پلیس از واحدهای صنف��ی و صرافی ها نیز 
بازدی��د کرد، گفت: در جری��ان این بازدیدها 
ب��ا 12 واح��د صنفی متخلف ک��ه مجوزی 
برای خرید و فروش ارز نداش��تند و اقدام به 

سوءاستفاده کرده بودند، برخورد شد.
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شهرستان

جذب یک هزار میلیارد ریال برای 
تکمیل کتابخانه مرکزی اراک

مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی 
گفت: جذب یک هزار میلی��ارد رالک اعتبار 
ب��رای تکمی��ل کتابخان��ه مرک��زی اراک، 
هدفگذاری ش��د. »حمید انعامی«  مدیر کل 
راه و شهرسازی اس��تان مرکزی  در جریان 
بازدی��د نمایندگان ارش��د معاون��ت اجرایی 
نهاد ریاس��ت جمه��وری از ط��رح کتابخانه 
مرک��زی اراک، افزود: امس��ال 150 میلیارد 
رال  از محل اس��ناد خزانه و 12 میلیارد رالد 
ب��ه صورت نق��دی برای تکمی��ل این طرح 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. وی تاکید کرد: 
مقرر ش��ده، برای تکمیل این طرح فرهنگی 
یک هزار میلیارد راال به صورت س��ه س��اله 
ک��ه 500 میلیارد رالس آن از محل اعتبارات 
اس��تانی و 500 میلی��ارد رال  مابقی از محل 
اعتبارات س��ازمان برنامه و بودجه تخصیص 
یابد. مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی 
اظهار داشت: اکنون کتابخانه مرکزی اراک 
پیش��رفت فیزیکی 65 درص��دی دارد و امید 
اس��ت با تخصیص به موقع اعتب��ارات، این 
طرح فرهنگی که عملیات اجرایی آن از سال 
94 کلید خورده در س��ه س��ال آتی تکمیل و 
بهره برداری شود. انعامی گفت: اداره کل راه 
و شهرسازی استان مرکزی مسئولیت ساخت 
کتابخان��ه مرکزی اراک را ب��ر عهده دارد و 
ای��ن طرح فرهنگی پ��س از تکمیل به نهاد 
کتابخانه های اس��تان مرک��زی تحویل می 

شود. 

برگزاری دوره آموزشی اصول و 
فنون مذاکره برای مدیران و کارکنان 

مجتمع های خدماتی- رفاهی 
دوره آموزشی مدیران مجتمع های خدماتی 
البرزمس��ئول مجتمع ه��ای خدماتی، رفاهی 
راه��داری الب��رز از برگزاری دوره آموزش��ی 
اص��ول و فن��ون مذاک��ره برای مدی��ران و 
کارکن��ان مجتمع ه��ای خدمات��ی- رفاهی 
اس��تان خب��ر داد و گف��ت: ای��ن دوره برای 
اولی��ن ب��ار در کش��ور در البرز برگزار ش��ده 
اس��ت.به گزارش پایگاه خب��ری وزارت راه 
و شهرس��ازی)البرز(، مری��م یوس��ف زاده، از 
برگ��زاری دوره آموزش��ی اص��ول و فن��ون 
مذاکره برای مدیران و کارکنان مجتمع های 
خدماتی- رفاهی استان خبر داد و گفت: این 
دوره ب��رای اولین در کش��ور با هدف ارتقای 
مهارت ه��ای ارتباط��ی مدی��ران و کارکنان 
این مراکز و در راس��تای خدمت رسانی بهتر 
به مسافران در س��الن جلسات این اداره کل 
برگزار ش��د.وی با اش��اره به اینکه این دوره 
آموزش��ی با همکاری واحد آموزش اداره کل 
راه��داری الب��رز و یکی از آموزش��گاه های 
فن��ی و حرفه ای الب��رز برگزار ش��د، افزود: 
چگونگی برخورد ب��ا مراجعه کنندگان، نحوه 
آداب و معاش��رت، اهمیت انتخاب لباس فرم 
متناس��ب با موقعیت شغلی و آموزش برخی 
مهارت های فردی در مواجهه با مشکالت از 

سرفصل های این دوره آموزشی بود.

نظارت بر صحت عملکرد نازل های 
جایگاه های سوخت در استان گلستان

مدیر ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان از کنترل و نظارت بر صحت 
عملکرد نازل های جایگاه های عرضه سوخت 
مایع در اس��تان خب��ر داد.به گ��زارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان، سید محمد حسینی گفت: به 
منظور حمایت از حق��وق مصرف کنندگان و 
در راستای اجرای وظایف قانونی، کارشناسان 
این ش��رکت به صورت مس��تمر با حضور در 
مجاری عرضه س��طح منطق��ه  صحت کار 
نازل ها را مورد آزمایش قرار داده و بر عملکرد 
آنه��ا نظارت کامل دارند . وی بیان کرد: 987 
نازل در 80 باب جایگاه عرضه س��وخت مایع 
اس��تان گلستان در حال سوخترسانی به مردم 
ش��ریف اس��تان بوده که از این تعداد 13 به 
دلیل خرابی قطعات سامانه هوشمند غیر فعال 
و خارج از س��رویس می باشند و پیگیریها از 
س��وی منطقه و نواحی جهت رفع خرابی در 
حال انجام است. حس��ینی علت خرابی ها را 
قدیمی بودن و استفاده زیاد و نادرست از کارت 
خوانها، نوسانات ولتاژ و همچنین قطعی های 
برق عن��وان کرد. مدیر ش��رکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان خاطر نشان 
کرد ش��هروندان و مصرف کنن��دگان گرامی 
فراورده های نفتی می توانند هرگونه شکایت، 
انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق شماره گیری 
09627)مرکز پاسخگویی به شکایات و ارتباط 

با مشتری( مطرح نمایند.

پاک سازی جاده قدیم کرج_قزوین از 
ورودی چهارباغ تا کمال شهر

مهندس موسوی شهردار چهارباغ از اجرای 
س��ومین مرحل��ه از طرح چهارش��نبه های 
جه��ادی برای پاک س��ازی ورودی ش��هر 
چهارباغ در جاده قدیم کرج _هشتگرد، دوم 
آذر 1401 با مش��ارکت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر چهارباغ، شهرداری کمال شهر 
و همکاری ادارات محیط زیست، بهزیستی 
، راه��داری، کتابخانه ه��ای عمومی، هالل 
احم��ر، پلیس راه، معاون خدمات ش��هری و 
مس��وولین و پاکبانان پرتالش ش��هرداری 

خبر داد.
 در این طرح، عوامل حوزه خدمات ش��هری 
و پاکبانان ش��هرداری های چهارباغ و کمال 
شهر نسبت به نظافت، نخاله برداری و پاک 
س��ازی مسیر خروجی کمال ش��هر از الین 

شمالی به سمت چهارباغ اقدام کردند. 

15۰ نیروی ایثارگر شرکت برق ایالم 
تبدیل وضعیت شدند

   مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم 
گفت: تاکنون 150 نفر از کارکنان مش��مول 
قان��ون تبدیل وضعی��ت ایثارگ��ری در این 

شرکت تبدیل وضعیت شده است.
ول��ی اهلل ناصری اظهار داش��ت: بر اس��اس 
مصوب��ه 7/2/1399 که از طرف وزارت نیرو 
برای تبدیل وضعیت ایثارگران صادر و ابالغ 
ش��د کارکنان مشمول این قانون در شرکت 
برق ایالم تبدیل وضعیت شده و حکم خود 

را دریافت کرده اند.
وی افزود: در این راس��تا تاکنون 150 نفر از 
کارکنان مشمول قانون تبدیل وضعیت شده 

است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق ایالم 
گفت: تالش می ش��ود تمامی مشمولین از 

مزایای این قانون بهره مند شوند.

مدیر امور منابع آب شهرستان گنبد 
عنوان کرد: انسداد 17 حلقه چاه غیر 

مجاز در شهرستان گنبد/ نصب 45 
کنتور هوشمند

مدیر امور منابع آب شهرستان گنبد از انسداد 
17 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرس��تان و 
نصب 45 کنتور هوش��مند طی 7 ماه ابتدای 
س��ال خبر داد. ب��ه گ��زارش روابط عمومی 
ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان، حس��ین 
ثابتی اظهار ک��رد: تعداد پرونده های تعدیل 
که از ابتدای س��ال تا کنون صادر شده 170 
مورد و  پرونده های تعیین تکلیفی 70 مورد 
رسیدگی شده است. وی افزود: احکام انسداد 
آماده اجرا نیز از ابتدای سال تاکنون 28 مورد 
بوده است و در خصوص برداشت غیر مجاز 
ش��ن و ماسه نیز 10 مورد اخطار صادر و 75 
مورد نیز تخلف به حریم و بس��تر از ابتدای 

سال اخطار صادر شده است

بازدید از دستاوردهای شرکت توزیع 
برق استان سمنان

ش��ماری از مدی��ران ش��رکت توزی��ع برق 
خراسان شمالی، از دستاوردهای توزیع برق 
استان س��منان در حوزه های سازماندهی و 
طبقه بندی مش��اغل و هیئت مدیره بازدید 
به عمل آوردند. معاون منابع انسانی شرکت 
توزیع برق استان گفت: در این برنامه نحوه 
محاس��به مزد ش��غل، س��نوات، فوق العاده 
نامس��اعد کار، رقم ثابت سالیانه و همچنین 
نحوه محاسبه اقالم غیرنقدی، مورد بحث و 

تبادل نظر طرفین قرار گرفته است.
بامداد یغمائی با عنوان این که الگوهای پیاده 
س��ازی اقالم مربوط به اضافه کار، ماموریت 
و م��واردی از قبیل اق��الم غیرحکمی مورد 
بحث واقع شده اس��ت افزود: جزئیات طرح 
درخصوص نحوه پیاده س��ازی در س��امانه 
طبقه بندی پیمانکاران و س��امانه محاس��به 
حقوق پیمانکاران، از جمله مواردی است که 
پیرامون آن بحث و بررسی صورت پذیرفته 
اس��ت. وی یادآور شد: اقالم مربوط به طرح 
وزارت نیرو در نشست های مشترک بررسی 
شده تا نقاط مش��ترک در این طرح حاصل 

گردیده و چالشهای موجود رفع ابهام شود.

اردوی فرهنگی بسیجیان شرکت برق 
منطقه ای سمنان در منطقه پیغمبران

همزمان با هفته بزرگداشت بسیج ، تعدادی از 
بسیجیان پایگاه شهید عباسپور شرکت برق 
منطقه ای سمنان در اردوی فرهنگی یکروزه 

از بقعه متبرکه پیغمبران شرکت نمودند. 
در این برنامه اردویی بسیجیان با پیاده روی 
بخش��ی از ارتفاعات قله پیغمب��ران پس از 
زیارت دو تن از پیامبران الهی بنام های سام 
النبی )ع( و الم النبی)ع( که در ارتفاعات این 
قله مدفون می باشند، با ذکر فاتحه و قرائت 

زیارت عاشورا ادای احترام نمودند .
گفتنی است قله پیغمبران در 18 کیلومتری 
ش��مال شرقی سمنان واقع شده که دوتن از 
فرزندان حضرت ن��وح )ع( در ارتفاعات این 
قله مدفون می باشند . محمد مهدی وحدتی 

مدیر دفتر روابط عمومی

اخبار

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی- معاون 
پژوه��ش، برنام��ه ریزی و توس��عه منابع 
آم��وزش و پ��رورش خراس��ان رضوی در 
افتتاحی��ه دبیرخانه اس��تانی تیمز و پرلز با 
اش��اره به اینکه در حوزه پژوهش یکی از 
کارهای اساس��ی توسعه فرهنگ پژوهش 
در نظ��ام آموزش و پرورش اس��ت؛ گفت: 
آم��وزش و پرورش به عن��وان مهم ترین 
نهاد آموزش رسمی نقش مهمی در تربیت 

و آموزش س��رمایه های انس��انی خالق و 
پژوهشگر و برنامه ریزی آموزشی در برنامه 
ریزی درسی بر اساس سند تحول بنیادین 
و همچنین تولید محتوای کتب درس��ی با 

رویکرد پژوهشی را بر عهده دارد.
سید ابوالفضل حسینی افزود: اصواًل تعلیم 
و تربی��ت و پژوهش دو روی یک س��که 
هس��تند. پیچیدگی ها و ظرفیت های امر 
تربیت س��بب می ش��ود بیش از هر نهاد، 

فرآیند و س��اختار دیگری، نه��اد تعلیم و 
تربیت محتاج پژوهش و برساخته پژوهش 

باشد. 
حسینی ادامه داد: منظور از این سخن آن 
اس��ت که کسب و توسعه شایستگی های 
مرتب��ط  با پژوهش و تقوی��ت فرهنگ و 
روحیه پژوهش��ی در اف��راد، از عهده نهاد 
تعلیم و تربیت برمی آید و به طور مشخص 
تحقق آن را باید در مدرس��ه و در دس��ت 

معلم فرهیخته جست وجو کرد.و اما ویژگی 
های مدرسه ای که می تواند از انجام این 

ماموریت مهم بر آید، چیست؟   
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع 
آموزش و پرورش خراس��ان رضوی افزود: 
به نظر می رسد چنین مدرسه ای که از آن 
می توان به مدرس��ه پژوهنده نیز یاد کرد، 
نقطه تالقی تالش های پژوهشی معلمان، 
دانش آموزان و پژوهش های پژوهشگران 

حرفه ای است که  تضمین کننده کیفیت 
فرآیند یاددهی و یادگیری می باشد.

باید به یک نظام جامع مدیریت در آموزش و پرورش برسیم
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی:

پیشرفت پروژه های آبرسانی در ایالم باالتر از میانگین کشوری است
مدیرعامل آبفای اس��تان ایالم گفت: پیش��رفت مطلوب 
پروژه های جهاد آبرس��انی در اس��تان باالتر از میانگین 
کشوری است و این از مهمترین اقدامات شرکت در سال 

جاری بوده است.
پرویز ناصری در آیین معارفه قائم مقام شرکت آبفا ایالم 
بر مانع زدایی در زمینه ارائه خدمات پایدار به مش��ترکین 

شهری و روستایی تاکید کرد.
وی اف��زود: جلوگی��ری از تنش آبی در اس��تان علیرغم 
کاهش ش��دیدی بارندگی ها، اجرا و  پیش��رفت مطلوب 
پروژه های جهاد آبرس��انی در استان که با پیشرفت 40 
درصدی از میانگین کش��وری که حدود 24 درصد است 
بس��یار بیشتر می باش��د از مهمترین اقدامات شرکت در 

سال جاری بوده است.
مدیرعامل ش��رکت آبفا ایالم گف��ت: در بحث اربعین با  
اجرای زیرس��اخت ها و برنامه ریزی های صورت گرفته 

توانستیم آب زوار اربعین حسینی را به بهترین نحو تامین 
نماییم.

ناص��ری در بخش دیگری از س��خنانش به فعالیت های 
فرهنگی ش��رکت اش��اره ادامه داد: شرکت آبفای استان 

امسال هم در بحث فرهنگی فعال بوده و کسب رتبه اول 
آبفای استان ایالم در دو رشته حفظ و ترتیل قرآن کریم 
در چهاردهمین دوره مس��ابقات قرآن وزارت نیرو توسط 

خانم مرضیه پورتیمور جای افتخار دارد.

وی با تاکید بر ش��فافیت و انضباط مالی، به همکاری و 
هماهنگی بین بخش های مختلف ش��رکت اشاره نمود 
و در خصوص لزوم تغییرات و جابجایی نیروی انس��انی، 
اظهار داش��ت: تغییرات و جابه جایی مدیران در بدنه هر 
دستگاهی، اجتناب ناپذیر و ضروری است و این موضوع 

سبب تحول و پویایی در هر مجموعه می شود.
ناص��ری همدلی و همکاری قس��مت های مختلف بین 
ش��رکت را برای خدماترس��انی به مردم که اصلی ترین 
وظیفه ش��رکت آب وفاضالب است ضروری برشمرد و 

بر حفظ آن تاکید کرد.
 در پایین این مراسم رضا محمدرضایی بعنوان قائم مقام 
ش��رکت منصوب و از خدمات جعفر حسنی قائم پیشین 
تجلیل بعمل آمد و همچنین افشین رئیسی بعنوان مدیر 
تحقیقات ش��رکت و رسول ش��هبازی بعنوان حسابرسی 

داخلی شرکت معارفه شدند.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم؛

بازدید مدیرعامل آبفای استان اصفهان از شهرک سالمت اصفهان
مدیرعامل آبفای اس��تان اصفهان با حضور 
در ش��هرک س��المت اصفهان از واحدهای 
مختلف این مرکز مجهز درمانی در اس��تان 
بازدی��د و در جریان خدمات این مرکز جامع 
س��المت قرار گرف��ت. رئی��س اداره بیمه و 
درم��ان آبفای اس��تان اصفهان با اش��اره به 
ای��ن که این بازدید با حضور مدیر ش��هرک 

سالمت برگزار شد خاطرنشان کرد: شهرک 
سالمت اصفهان به عنوان مرکز جامع ارائه 
خدمات پزش��کی در اس��تان اصفهان دارای 
واحدهای مختلفی از جمله بزرگ ترین مرکز 
تصویربرداری پزشکی در ایران، مجهزترین 
آزمایش��گاه های درمانی در س��طح استان، 
کلینیک تخصصی قلب، تشخیص و درمان 

سرطان و مرکز دندانپزشکی است.
محمدحس��ین پورهمایون با بی��ان این که 
مراکز درمانی این ش��هرک طرف قرارداد با 
بیمه سینا هس��تند، افزود: همچنین در این 
بازدی��د چگونگی ارائه خدم��ات در کلینیک 
های تخصصی شهرک سالمت به کارکنان 
این ش��رکت با تخفیف و تسهیالت ویژه به 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
وی تصریح ک��رد: اداره بیمه و درمان آبفای 
اصفهان، ارتباط مس��تمر با مراکز پزشکی و 
درمانی سراسر استان به منظور بهره مندی 
هرچه بهتر کارکنان این ش��رکت از خدمات 
درمانی و بیمه ای در سراس��ر اس��تان را در 

برنامه خود دارد.

سرپرس��ت مدیریت ش��عب بانک توسعه 

تع��اون اس��تان بوش��هر از پرداخت 644 
میلی��ارد رالس تس��هیالت حمایتی قرض 
الحس��نه این بانک به گروه های هدف از 
ابتدای س��ال تا پایان مهر ماه سال جاری 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت 
شعب بوشهر،علمدار شایان زاده سرپرست 
بانک توسعه تعاون اس��تان بوشهر اظهار 
ک��رد: ش��عب این بان��ک در اس��تان بالغ 
ب��ر 644 میلی��ارد رال  تس��هیالت قرض 
الحس��نه در س��ال 1401 به گ��روه های 
هدف پرداخت کرده اس��ت که شاهد رشد 

تسهیالت پرداختی استان در بخش قرض 
الحس��نه هستیم . وی اضافه کرد : بالغ بر 
82 میلیارد رال  تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج جوانان ، 84 میلیارد رال  تسهیالت 
قرض الحس��نه فرزندآوری، 237 میلیارد 
رالت تس��هیالت قرض الحس��نه مشاغل 
خانگ��ی ، 152 میلی��ارد رال  تس��هیالت 
قرض الحسنه به معرفی شدگان از سوی 
کمیت��ه امداد ام��ام خمین��ی ، 75 میلیارد 
رال  تس��هیالت قرض الحس��نه سازمان 
بهزیستی و 14 میلیارد راال نیز تسهیالت 

ودیعه مس��کن فرزند آوری توس��ط شعب 
بانک توس��عه تعاون در اس��تان بوش��هر 
پرداخت ش��ده است . این بانک همچنین 
در پرداخت تس��هیالت بند الف تبصره 18 
قانون بودجه نیز تکالیف را بر عهده داشته 
و دارد و به زودی بخشی از عاملیت طرح 

ملی مسکن را نیز پذیرا خواهد شد.
سرپرست شعب استان بوشهر تصریح کرد: 
یک��ی از اهداف و اولوی��ت های مهم این 
بانک دولتی حمایت از فعالیت های تولیدی 
و توس��عه بخش تعاون و ارائه خدمات به 

ش��رکتهای تعاونی فعال و پویا در اس��تان 
بوشهر است .

ش��ایان زاده خاطر نش��ان کرد:شعب این 
بانک در اس��تان بوش��هر آمادگی دارند تا 
نس��بت به پرداخت تس��هیالت در بخش 
ه��ای مختلف اقتص��ادی ، ص��دور انواع 
ضمانت نام��ه های بانکی ، ص��دور اعتبار 
اس��نادی داخلی ، عملیات ارزی و س��ایر 
عملیات بانکی را ب��رای فعاالن اقتصادی 
، شرکت های تعاونی ، تعاونگران و عموم 

اقدام کنند.

اعطای ۶44 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه از سوی بانک توسعه تعاون استان بوشهر

لزوم توجه گزارشگری تحقیقی به نقاط امیدبخش جامعه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی مطرح کرد؛

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-محمد 
حس��ین زاده در دیدار با مدیر بس��یج رسانه 
خراس��ان رضوی و کادر اجرایی جش��نواره 
رس��انه ای ابوذر خراس��ان رض��وی، با بیان 
این ک��ه تغییرات رو به جلویی در جش��نواره 
اب��وذر در حال اتف��اق افتادن اس��ت، اظهار 
کرد: ایده رویداد تعاملی و تلویزیون اینترنتی 
جش��نواره عالی اس��ت و سبب رش��د اهالی 

رسانه می شود.

وی با اش��اره به اج��رای برنامه های جانبی 
شش��مین دوره جش��نواره اب��وذر خراس��ان 
رض��وی، خاطرنش��ان کرد: رص��د هفتگی 
تولیدات رسانه ای کار خیلی خوبی است که 
سبب تالش اهالی رسانه برای تولید آثار بهتر 
می ش��ود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراس��ان رضوی ادامه داد: وقتی بدانم آثار 
من هر هفته رصد می ش��ود و مورد قضاوت 
نخبگان این عرصه قرار می گیرد، سبب رشد 

کیفیت آثار خواهد شد. وی با تأکید بر لزوم 
برجسته کردن نقاط امیدبخش جامعه، گفت: 
تمرکز روی نقاط قوت و امیدها بس��یار حائز 
اهمیت است، ژورنالیسم تحقیقی نباید تنها 
روی ضعف ها تمرکز کند بلکه می تواند روی 

نقاط مثبت و امیدها تولید محتوا کند.
حس��ین زاده یادآور ش��د: ارتقای سواد رسانه 
مدی��ران نیز باید م��ورد توجه قرار بگیرد که 
این جشنواره ظرفیت فکری و عملی تحقق 

این مهم را دارد.
مدیر مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
خراس��ان رضوی نیز در این دی��دار با بیان 
این که خراسان به لحاظ کیفی در حوزه قلم، 
ادبیات و رسانه حرف های زیادی برای گفتن 
دارد، اظه��ار ک��رد: برنامه ریزی های خوبی 
در دوره ششم جش��نواره ابوذر انجام شده و 
محورهایی که نهایی شده پختگی خوبی را 
تجربه کرده اس��ت؛ می توان گفت جشنواره 

ابوذر در خراس��ان رضوی ب��ه نقطه عطفی 
رسیده که اگر به خوبی پیش برود، در تاریخ 

رسانه ای شرق کشور ماندگار خواهد شد.
محس��ن س��میع،  اضافه کرد: رس��انه های 
شهرس��تان ها در مقاب��ل رس��انه های مرکز 
اس��تان خیل��ی مهج��ور مانده ان��د، ب��رای 
شهرس��تان ها بای��د فرصت بهت��ری فراهم 
کرد زیرا ش��اید تنها امید بروز و ظهورشان، 

جشنواره ابوذر باشد.

رضایت ۸7 درصدی مشتریان گروه سوله و سازه های فلزی از محصوالت فوالد مبارکه

تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب العالج در استان

در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با شرکای کسب وکار مطرح شد؛

رئیس اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سالمت گلستان : 

مدیر پش��تیبانی فروش و بازاریابی ش��رکت 
ف��والد مبارکه گفت: بنچ م��ارک جهانی 85 
درصد، میزان رضایتی است که در دنیا تعیین 
شده و به لطف الهی همین میزان از رضایت 
در بین شرکای تجاری فوالد مبارکه کسب 
شده است که البته در گروه سازه های فلزی، 
ای��ن عدد ب��ه 87 درصد رس��یده که آماری 
قابل توجه اس��ت. در این نشست صمیمانه 
که به میزبان ش��رکت فوالد مبارکه برگزار 
ش��د. طهم��ورث جوانبخت مع��اون فروش 
و بازاریابی ش��رکت فوالد مبارک��ه ، اظهار 

کرد: طی چندسال اخیر، فروش محصوالت 
ف��والد مبارک��ه در بورس انجام می ش��ود و 
ب��ه همین خاطر چنین جلس��اتی را طراحی 
کردی��م تا علی رغم تغیی��ر در روش فروش 
که از س��وی مراجع رسمی کش��ور اجرایی 
ش��ده، از نظرات شرکای تجاری خود مطلع 
ش��ویم. وی گفت: فوالد مبارکه همواره در 
تالش اس��ت تا رضایت مشتریان خود را که 
به عنوان ش��رکای تجاری خود می شناسد، 
محقق کند ولی از سال 97 ستاد تنظیم بازار 
موضوع عرضه را به دس��ت گرفته اس��ت و 

فوالد مبارکه در ای��ن زمینه اختیارات قبلی 
را ن��دارد. معاون فروش و بازاریابی ش��رکت 
فوالد مبارکه افزود: دولت به دنبال سیاست 
عرض��ه تلفیقی اس��ت و ف��والد مبارکه به 
عنوان ش��رکتی که در حوزه تولید تخصص 
دارد نباید در زمینه واردات وارد ش��ود. چنین 
سیاست هایی به این شرکت ابالغ می شود و 
این در حالی اس��ت که چنین موضوعاتی با 
برخی از سیاست های شرکت متناقض است 
و به همی��ن خاطر فوالد مبارک��ه به دنبال 
عرضه تلفیقی نیست. وی خاطر نشان کرد: 

فوالد مبارکه به دنبال در نظر گرفتن شرایط 
نقدی برای فروش نیس��ت و در صورتی که 
موضوع عرضه تلفیقی برداش��ته شود حاضر 
ب��ه ارائه ف��روش اعتباری اس��ت. همچنین 
سامانه بهین یاب نیز در اختیار فوالد مبارکه 
نیست تا بتواند دخالتی در افزایش یا کاهش 

سهمیه های تخصیص یافته داشته باشد.
جوانبخت تصریح کرد: توس��عه های شرکت 
بر اس��اس مطالعات بازار انجام می شود و به 
همین خاطر اس��ت که برنامه ریزی ها برای 
س��اخت نورد گرم2 انجام شده است که این 

خط تولید امیدواریم تا 3یا4 س��ال آینده 4.2 
میلیون تن از محصوالت فوالدی مورد نیاز 

در کشور را تأمین کند.
وی تأکید ک��رد: در موضوع تاریخ عرضه ها 
در بورس باید بگوییم که سیاس��ت گذاری ها 
در دس��ت فوالد مبارکه نیس��ت و به دست 
دول��ت و بنا بر ابالغ دس��تگاه های مربوطه 
انجام می شود. البته فوالد مبارکه نیز ترجیح 
می دهد که عرضه ها از نظر زمانی به صورت 
منظم باشد تا ش��رکای تجاری این شرکت 

بتوانند راحت تر خرید خود را انجام دهند.

رئیس اداره اس��ناد پزشکی اداره کل بیمه سالمت گلستان 
از تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب العالج خبر داد. 
علی انصاری گفت : در راستای اجرای بند »ن« تبصره 17 
ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، به منظور 
تامین مالی مطلوب خدمات دارو و کاالهای سالمت محور 
ارتقاء پوشش بیمه ای و بهبود محافظت مالی بیماران خاص 
و صعب العالج و در قبال پرداخت بخش��ی از هزینه های 

س��المت بیماران مذکور ، صندوق بیماران خاص و صعب 
العالج در سازمان بیمه سالمت ایجاد گردید .  رئیس اداره 
اس��ناد پزش��کی ضمن اعالم این مطلب افزود : در مرحله 
اول بس��ته خدمات مرتبط با بیماریهای ستیک فیبروزیس 
)CF( ، مولتپل اس��کروزیس )MS( ، اوتیسم ، بال پروانه 
ای ، موکوپلی س��اکاریدوز، هموفیلی ، دیالیز و تاالسمی در 
سامانه های الکترونیک بیمه سالمت پیاده سازی شده است 

و سایر بیماریهای ابالغی متعاقبا اجرایی خواهد شد .  وی 
افزود : بسته های خدمتی ش��امل خدماتی نظیر داروهای 
تجهیزات پزشکی ، کاالها و خدمات سالمت محور مرتبط 
با بیماریهای خاص و صعب العالج که شامل خدمات ارتقاء 
سالمت ، خدمات پیشگیرانه ، خدمات تشخیصی درمانی ، 
خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبتهای دوره ای و تسکینی 
، خدمات پرس��تاری و درمان در منزل می باش��د . انصاری 

تصریح کرد : بیماران مشمول جهت دریافت مزایای صندوق 
مذکور می بایست در سامانه RDA وزارت بهداشت ثبت 
نام کرده باش��ند . برای این کار ضروریست بیماران جدید 
با مراجعه به معاونت درمان دانش��گاه علوم پزشکی استان 
و یا مراجعه به س��امانه شهروندی بیمه سالمت به آدرس 
: Bimehsalamatiranian.irب��ا ثبت درخواس��ت 

حمایت دولت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . 
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جامعه

مردم تخریب اموال خود را به 
دادسراهای نظامی اعالم کنند

رئیس  سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: 
افرادی که اموالشان توسط ماموران تخریب 
شده به دادسراهای نظامی در مراکز استان ها 
مراجعه و ش��کایت خود را ب��ا دلیل و مدرک 
ارائه کنند.حجت االس��الم والمسلمین احمد 
پورخاقان چهارشنبه شب در یک گفت وگوی 
تلویزیونی افزود: س��ازمان قضایی نیروهای 
مس��لح به عنوان مرجع اختصاصی به وظیفه 
قانون��ی خود عمل می کند. نیروهای مس��لح 
ما مثال زدنی هس��تند.وی ضم��ن تاکید بر 
اینکه نیروهای مسلح در مقابل همه فشارها 
صبوری و ایس��تادگی کردند، اظهار داش��ت: 
نیروهای مس��لح در کنار مردم بوده و هستند 
و از جان و مال و امنیت مردم و انقالب دفاع 
می کنند.پورخاق��ان تاکید ک��رد: هر کجا در 
جریان اغتشاش��ات از طرف نیروهای مسلح 
خس��اراتی به اموال مردم وارد ش��ده اس��ت، 
وظیف��ه قانونی ما ایجاب می کن��د ورود پیدا 
کنی��م و ورود پیدا کرده ایم. رئیس س��ازمان 
قضایی نیروهای مس��لح افزود: از همان ابتدا 
تحقیقات خود را در زمینه موارد مختلف انجام 
داده ایم و پرونده هایی تشکیل شده و در حال 
رسیدگی هس��تیم.وی درباره اتفاقاتی که در 
زاهدان رخ داد، گفت: سازمان قضایی از ابتدا 
ورود پیدا کرد و در حال رس��یدگی هستیم و 
پرونده تشکیل شده است. همچنین در برخی 
موارد دیگر که خس��ارت هایی وارد ش��ده و 
افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند پرونده 

تشکیل شده و رسیدگی می شود.

ایجاد ۲1۸ هزار فرصت شغلی توسط 
کمیته امداد از ابتدای امسال

معاون اش��تغال و خودکفای��ی کمیته امداد از 
ایجاد 218 هزار فرصت ش��غلی برای جامعه 
هدف، از ابتدای سال تاکنون خبر داد.مرتضی 
فیروزآبادی گف��ت: از 28 هزار میلیارد تومان 
اعتب��ار تخصیص یافته برای توانمندس��ازی 
مددجویان، تاکن��ون 14 هزار و 600 میلیارد 
تومان معادل 52 درصد، جذب ش��ده اس��ت.
معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته امداد به 
تس��هیل گری بانک ها در پرداخت تسهیالت 
اش��تغال اشاره کرد و گفت: طبق ابالغ بانک 
مرکزی اگر اعتبارس��نجی متقاضی مناس��ب 
باش��د با یک س��فته تا س��قف 150 میلیون 
توم��ان، تس��هیالت پرداخت می ش��ود و در 
غیر این صورت نیز یک ضامن کافی اس��ت.

فیروزآب��ادی تاکی��د کرد: بر اس��اس تصمیم 
شورای پول و اعتبار، میزان سقف تسهیالت 
مددجوی��ان از 100 میلیون توم��ان به 150 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده که گشایش 
خوب��ی اس��ت.وی توجه به مش��اغل خرد را 
رویکرد کمیته امداد در اش��تغال زایی نام برد 
و تصریح کرد: تالش می کنیم س��رمایه الزم 
را در اختی��ار نیروی آماده ب��ه کار قرار دهیم 
و در نهایت با وصل کردن مش��اغل خرد به 
اقتصاد بزرگ تر، آن را به پایداری برس��انیم.

فیروزآب��ادی، نوغ��ان داری و فرش باف��ی را 
الگوی موفق کمیته امداد در زنجیره اشتغال 
دانس��ت و اظهار داش��ت: تالش کرده ایم با 
ایجاد زنجیره تولید، ایجاد نهادهای پشتیبان 
و در نهایت توجه ب��ه فروش محصوالت در 
فض��ای مجازی و نمایش��گاه ها، زمینه رونق 

مشاغل خرد را فراهم کنیم.

مالقات دادستان تهران با 115 نفر از 
خانواده های معترضان ۲ ماه اخیر

دادس��تان عموم��ی و انق��الب ته��ران در 
برنام��ه هفتگی مالقات مردمی دادس��را، به 
درخواست ها و مش��کالت حقوقی و قضایی 
115 نفر از ش��هروندان به وی��ژه خانواده های 
معترض��ان 2 م��اه اخیر رس��یدگی کرد.علی 
صالحی و معاونان س��تادی و قضایی وی در 
دیدار چهره به چهره با متقاضیان، از نزدیک 
در جریان درخواس��ت ها و مش��کالت مردم 
به وی��ژه خانواده های معترض��ان 2 ماه اخیر 
قرار گرفت و دس��تور رس��یدگی های الزم را 
صادر کرد.برنامه مالقات مردمی دادس��تانی 
تهران، در راس��تای سیاست های قوه قضاییه 
و برنامه های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش 
فاصله مس��ئوالن قضایی با م��ردم و تکریم 
ارباب رجوع، صبح روز چهارش��نبه هر هفته 
با حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان 
مرکزی دادس��رای عمومی و انقالب تهران 
برگزار می ش��ود. این برنام��ه با هدف نظارت 
دادستانی بر عملکرد دادس��راها و تسریع در 
گره گش��ایی از کار م��ردم برگزار می ش��ود و 
متقاضیان می توانند با مراجعه به س��اختمان 
مرکزی دادس��را و دریافت نوبت با دادستان 

تهران مالقات کنند.

داروی بیهوشی کتامین ایرانی وارد 
بازار شد

مدیر عامل ش��رکت س��رمایه گذاری تامین 
)تیپیکو( س��ازمان تامی��ن اجتماعی از بومی 
سازی و تولید داروی بیهوشی کتامین ایرانی 
در یکی از ش��رکت ه��ای زیر مجموعه این 
هلدینگ دارویی خب��ر داد.منصور نکوئی نیا 
درب��اره برنامه ریزی ب��رای تامین داروهای 
مورد نیاز داخل کش��ور با استفاده از ظرفیت 
های بومی، اظهار داش��ت: خط تولید داروی 
بیهوش��ی کتامین در ش��رکت داروی اکسیر 
بروجرد راه اندازی ش��د.وی افزود: این خط 
تولیدی ب��ا پیگیری و ت��الش متخصصان 
داخلی راه اندازی شده است و در حال حاضر 
20 ه��زار وی��ال از داروی تولیدی در مرحله 

نخست وارد بازار شده است.
مدیر عامل شرکت س��رمایه گذاری دارویی 
تامین با بیان اینک��ه 20 هزار ویال دیگر از 
داروی کتامین ایران��ی در حال حاضر تولید 
و آماده روانه به مراکز بیمارستانی و درمانی 
اس��ت، ادامه داد : این دارو برای نخس��تین 
بار در ایران تولید و روانه بازار ش��ده اس��ت 
و دانشمندان ایرانی این دارو را بومی سازی 
کردند.نکوئی نیا با بیان اینکه این ش��رکت 
توانای��ی تامین تم��ام محصول م��ورد نیاز 
کتامین برای نیاز داخل را دارد، تصریح کرد: 
این خ��ط توانایی تولید ی��ک و نیم میلیون 
ویال کتامی��ن را دارد و محدودیتی در تولید 
این دارو وجود ندارد.وی با بیان اینکه تالش 
ما تولید داروهای مورد نیاز داخلی است و در 
این راه تم��ام ظرفیت های موجود را به کار 
گرفته ایم، عنوان کرد: موفقیت های مهمی 
در حوزه تولید داروی مورد نیاز در شرکتهای 
زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری دارویی 
تامین به دس��ت آمده که به زودی به اطالع 

مردم شریف ایران اسالمی می رسد.

تشدید بارندگی در 5 استان و هشدار 
نسبت به وقوع سیل

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت 
سامانه بارشی در پنج استان و احتمال وقوع 
سیل و قطعی برق در روستاهای سردسیر و 
صعب العبور هشدار داد.سازمان هواشناسی 
با صدور هشدار زرد رنگ از تشدید فعالیت 
س��امانه بارشی و بارش باران ، رعد و برق، 
وزش باد شدید موقتی در ارتفاعات و بارش 
برف در نقاط سردسیر و نقاط مستعد تگرگ 
از دی��روز جمعه تا امروز ش��نبه)4 تا 5 آذر( 
خبر داد.در اثر این مخاطره مس��دود شدن 
محورهای روس��تاهای سردس��یر، خسارت 
ب��ه زیر س��اخت ها به ویژه قطع��ی برق در 
روستاهای صعب العبور و سردسیر، اختالل 
در س��فرهای بی��ن ش��هری، آبگرفتگ��ی 
معابر عمومی، س��یالبی ش��دن رودخانه ها 
و مس��یل ها، احتم��ال اخت��الل در ناوگان 
حم��ل و نقل ریل��ی، تاخی��ر و احتمال لغو 
پرواز و خس��ارت به صنعت کشاورزی دور 
از انتظار نیست.س��ازمان هواشناس��ی برای 
کاهش آس��یب های ناش��ی از این مخاطره 
ج��وی پرهیز از س��فرهای برون ش��هری، 
عدم فعالیت کوه نوردی و جابه جایی عشایر 
کوچ رو، آمادگی زمس��تانی در ناوگان حمل 
و نق��ل و راهداری ه��ا، عدم ت��ردد و اتراق 
در حاش��یه رودخانه ها و اطراف مس��یل ها، 
پاک سازی و الیروبی شبکه کانال ها و آب 

راه ها را توصیه می کند.

ارز ترجیحی داروهای سرطان حذف 
نشده است

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به س��اخت و فراهم شدن تجهیزات 
پیش��رفته پزش��کی در مرکز جام��ع درمان 
س��رطان برکت، گفت: موانع بهره برداری 
از ای��ن مرکز در چارچوب قانون رفع و روند 
خدمت رس��انی آن، تس��ریع می شود.بهرام 
عین اللهی در نشست مشترک با سرپرست 
و معاون��ان س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( و بنیاد برک��ت اظهارکرد: اقدامات 
ارزن��ده ای در س��اخت و تجهی��ز این مرکز 
درمانی پیش��رفته انجام شده، اما مهم تر از 
سخت افزارها، توجه به نهضت نرم افزاری 
و افزایش بهره وری است.وزیر بهداشت با 
بیان اینکه س��اخت این مرک��ز نباید جنبه 
س��رمایه گذاری و س��ودآوری داشته باشد، 
افزود: اگ��ر مبنا، درآمدزایی بود بنیاد برکت 
می توانست در دیگر حوزه ها سرمایه گذاری 
کن��د و حال آن که قطعا انگیزه احداث این 
مرکز جامع درمانی، خدمت به مردم به ویژه 
محرومان و اقش��ار کم برخوردار است.وزیر 
بهداشت با اشاره به اینکه بیماری سرطان، 
گاه ممکن اس��ت خانم��ان برانداز باش��د، 
یادآور ش��د: بیمار مبتال به س��رطان از نظر 
اقتصادی دچار مش��کالت فراوانی می شود 
و عالوه بر این که نمی تواند اشتغال به کار 
داش��ته باشد، ممکن اس��ت در تهیه دارو و 
درمان گران قیمت این بیماری نیز متحمل 
دش��واری هایی ش��ود. به همین دلیل و با 
توجه به همین شرایط  تا کنون ارز ترجیحی 

داروهای سرطان، حذف نشده است.

اخبار

گ�روهاجتماعی:معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
محیط زیست کشور بسیار شکننده است 
بنابراین تخریب کنن��دگان آن باید تاوان 
پرداخت کنند.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
علی سالجقه در مراسم اختتامیه بیستمین 
نمایش��گاه محیط زیست افزود: سه کشور 
چی��ن، هند و آمری��کا 80 درصد گازهای 
گلخانه ای دنیا را تولی��د می کنند و ایران 

رتبه دهم را دارد؛ ش��اید سهم ما کم باشد 
اما اکوسیستم کشور بسیار شکننده است.
وی اظهار داش��ت: چن��دی پیش از یکی 
از معادن کش��ور بازدید داش��تم که حجم 
انبوه��ی از خاک را زی��ر و رو می کرد این 
در حالی است که بخش زیادی از محیط 
زیست منطقه آسیب دیده بود و گونه های 
جان��وری بس��یاری از منطق��ه مت��واری 
ش��ده بودند.وی ادام��ه داد: با یک برآورد 
سرانگشتی، می توان متوجه شد که ارزش 
این گونه ها چقدر زیاد است؛ به طوری که 
قیمت یک عدد از این گونه های جانوری 
در ایران 17 هزار دالر، پاکستان 65 هزار 

دالر و اروپا 110 هزار دالر است.سالجقه 
به کاپ 27 اش��اره کرد و گف��ت: دنیا به 
این سمت رفته که در سال 2026 مالیات 
کربن را در مرزها بگیرد و تا س��ال 2050 
کربن را به صفر برساند.وی اظهار داشت: 
قرار بود کش��ورهای توس��عه یافته ساالنه 
100 میلیارد دالر به صندوق س��بز واریز 
کنن��د اما در مدت 6 س��ال گذش��ته فقط 
40 میلیارد دالر واریز شده است.سالجقه 
تاکید کرد: اکنون دیگر زمان آلوده کردن 
محیط زیس��ت و در رفتن، گذش��ته است 
دیگ��ر مردم م ب��ا امض��ای تفاهم نامه و 
نشس��ت قانع نمی شوند می خواهند نتیجه 

را ببینند.معاون رییس جمهوری و رییس 
س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت گفت: 
اکنون در حال ارزش گذاری محیط زیست 
در کش��ور هستیم و این اقدام در 6 استان 
آغاز ش��ده است.وی با اش��اره به استقبال 
خ��وب صنعتگ��ران از نمایش��گاه گفت: 
صنای��ع اعالم کردند ک��ه در حال گذر از 
مرحله س��نتی به مرحله فناورانه هس��تند 
که عب��ور از آن مرحله، ب��ه طور قطع به 
حفظ محیط زیس��ت کم��ک خواهد کرد. 
سازمان محیط زیست هم در بخش پایش 
مناطق چهارگانه مصمم اس��ت.وی تاکید 
ک��رد: هر کجا علم و فن��اوری وارد بحث 

شد، محیط زیست ارتقا یافت. می توانیم با 
علم، مش��کل کم آبی و گرد وغبار را حل 
کنیم.س��الجقه به پسماند در کشور اشاره 
کرد و گفت: اکنون پس��ماند در سراوان با 
90 مت��ر ارتفاع به کوه زباله تبدیل ش��ده 
که باید ساماندهی شود.وی درباره قانون 
هوای پاک گفت: از دس��تگاه ها خواستیم 
ب��رای اجرای قانون هوای پاک در س��ال 
1402 اعتب��اری در نظر گیرند.س��الجقه 
اظهار داش��ت: مبلغ ه��زار میلیارد تومان 
در س��ال های گذش��ته در صن��دوق ملی 
محیط زیست جمع آوری شد اما در خدمت 

محیط زیست نبود.

 تخریب کنندگان محیط زیست باید تاوان بدهند
سالجقه:

کاهش خشونت علیه بانوان با تصویب الیحه حفظ کرامت زنان
به بهانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان؛

گروهاجتماعی:یکی از موضوعاتی که موجب 
دلگرمی برخی از بانوان که مورد خش��ونت 
قرار گرفته اند، تصویب الیحه حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خش��ونت است که 
این الیحه پس از 10 س��ال تالش هنوز در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح 
نشده اس��ت. به گزارش»عصر ایرانیان«این 
روزها خش��ونت فقط در خش��ونت فیزیکی 
و جس��می تعریف نمی ش��ود اما بسیاری از 
روانشناس��ان و مددکاران اجتماعی معتقدند 
که به دلیل آش��نا نب��ودن برخ��ی بانوان با 
حق و حقوق قانونی خود، خش��ونت ش��امل 
لفظی، کالمی و ارتباطی می شود و براساس 
آماره��ای موجود ح��دود یک س��وم بانوان 
در کش��ورهای در ح��ال توس��عه درگیر این 
موضوع هستند.ش��اید اگر این الیحه هرچه 
زودتر در صحن علنی مجلس مطرح ش��ود 
و ب��ه تصویب نهایی برس��د، این موضوع به 
عنوان طرحی برای حمایت از بانوان و مبارزه 
با خش��ونت علیه بانوان باش��د تا بانوانی که 
تاکنون مورد خشونت های مختلف کالمی، 
جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته اند از 
این پس با اج��رای این قانون مورد حمایت 
ق��رار گیرند.به همی��ن منظ��ور همزمان با 
روز جهان��ی مبارزه با خش��ونت علیه زنان، 
رقیه سادات مومن مدیرکل دفتر بررسی های 
امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده در گفت و گوی اختصاصی با 
خبرنگار ایرنا به واکاوی خشونت علیه زنان، 
راهکارهای مب��ارزه با آن و مراحل تدوین و 
تصوی��ب الیحه حفظ کرام��ت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت پرداخت.مومن درباره 
وضعیت خشونت علیه زنان در کشور اظهار 
داشت: در طول تاریخ انسان ها هر زمان که 
هدایت عقل و حاکمیت آن را بر قلمرو وجود 
نادیده گرفته اند، جل��وه جاهلیت را به نظاره 
نشس��ته اند.وی ادامه داد: تبعات جاهلیت در 

همه عرصه های حیات و همه عناصر اجتماع 
رخ می نمایاند ام��ا در موضوع زنان به دلیل 
تفاوت های س��اختاری تکوین��ی، تقنینی و 
عرفی، ش��اخص مظاهر زمانه نمود بیشتری 
خواهد داشت. از سویی دیگر، جاهلیت مدرن 
در عصر جدید ب��ا حربه تکنیک و قدرت در 
س��ایه تجربیات قرون پیشین با توان هرچه 
بیشتر، زمان رسیدن آدمی به امیال را کوتاه تر 
کرده و فاصله او را با عقل مآل اندیش دورتر 
می کند و سقوط او را در ورطه حیوانیت بیش 
از پیش س��رعت می دهد.وی ادامه داد: زنان 
صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور 
و تضییع حق قرار گرفته اند و این امر که در 
اغلب موارد از س��وی جنس مخالف صورت 
می گیرد، حسب مورد به آسیب های جسمی، 
جنسی، روانی، اقتصادی و محرومیت زن از 
حقوق حقه خود منجر می ش��ود و گاه جنبه 
شخصی داشته و گاه به شکل عمومی چهره 
امور  بررس��ی های  دفتر  می نمایاند.مدیرکل 

حقوقی معاونت ریاس��ت جمه��وری در امور 
زن��ان و خانواده تصریح کرد: این خش��ونت 
سیستماتیک بر همه جنبه های زندگی زنان 
از س��المت و امنیت فردی  آنها تا س��المت 
جسم و روان کودکان ش��ان تأثیر می گذارد.
وی اظهار داشت: نقض حقوق زنان و آزار و 
اذیت این قشر ناشی از جاهلیت انسانی است 
و تنه��ا مختص به دوران باس��تان یا منطقه 
خاص جغرافیایی نیس��ت.مومن گفت: نهاد 
»زنان سازمان ملل متحد« اعالم کرد، این 
پدیده یک بحران جهانی است و غنی و فقیر 
نمی شناس��د.« آمارهای جهانی تکان دهنده  
تهاجم فیزیکی و روان��ی علیه زنان حتی با 
سانس��ور خبری دائما در حال روزآمد شدن 
بوده و این مس��اله در ایران نی��ز قابل انکار 
نیس��ت.مدیرکل دفت��ر بررس��ی های ام��ور 
حقوقی معاونت ریاس��ت جمه��وری در امور 
زن��ان و خانواده درباره برخی فضاس��ازی ها 
درباره افزایش خش��ونت علیه زنان در کشور 

و اینکه بیش��ترین خشونت از چه نوع است، 
اظهار داشت: حجم مطالعات و خروجی های 
علمی کشور نشانگر آن است که این مساله 
م��ورد توجه جامعه علمی ای��ران قرار دارد و 
توانایی بالقوه استفاده از آنها برای کسانی که 
در عرصه اجرا و سیاست گذاری های مرتبط 
با امور زنان فعال هس��تند، وجود دارد.مومن 
ادامه داد: فارغ از آمار رس��می یا غیررسمی، 
انواع خش��ونت علیه زنان، فراگیری جهانی 
کووی��د 19 و آث��ار ف��ردی و اجتماع��ی آن 
همچنین تحوالت اجتماع��ی اخیر در ایران 
از عوام��ل مهم تاثیرگذار ب��ر افزایش توجه 
به مساله خشونت علیه زنان در سطوح خرد 
و کالن بوده ان��د.وی درباره اقدامات معاونت 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری برای 
حفظ کرامت زنان توضیح داد و گفت: یکی 
از م��وارد مهم تعهد و تکلیف کالن دولت یا 
حاکمیت؛ حمایت از حق امنیت انسان هاست 
به این معنا که همه انسان ها این حق را دارند 

که منصرف از نشانگرهایی چون جنس، سن، 
موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و 
مذهب در برابر رفتارهای آسیب رسان »یعنی 
رفتارهایی که تمامیت جس��م و روان آنها را 
متاثر و مخ��دوش می کند« م��ورد حمایت 
حاکمیت قرار گیرند.مدیرکل دفتر بررسی های 
ام��ور حقوقی معاونت ریاس��ت جمهوری در 
امور زنان و خان��واده افزود: وظیفه حاکمیت 
این است که در سه سطح قانون گذاری، اجرا 
و قضا تدابیری بیندیش��د که از بروز و ظهور 
خشونت  و رفتارهای آسیب رسان پیشگیری 
ش��ود و قربانیان یا افراد بزه دیده از خشونت 
مورد حمایت قرار گیرند و قضاییه به دستگاه 
قضایی ارسال شد و پس از آن متن الیحه از 
ناحیه رییس وقت قوه قضاییه برای بررسی 
و اعالم نظر به معاونت حقوقی قوه قضاییه 
ارجاع شد.وی اضافه کرد: معاونت یادشده با 
تش��کیل »کارگروه تخصصی«، متشکل از 
نماین��دگان دولت و مقام��ات قضایی در 58 
جلسه کارشناسی مس��تمر، از مهر تا اسفند 
س��ال 1396، متن الیح��ه را به تفکیک هر 
ماده، بررس��ی و مبادرت به اصالح و تکمیل 
آن کرد و در نهای��ت، الیحه را در قالب 53 
ماده نهایی کرد اما این متن موفق به دریافت 
تأیید رییس وقت قوه قضاییه نشد.مدیرکل 
دفتر بررس��ی های ام��ور حقوق��ی معاونت 
ریاس��ت جمهوری در امور زن��ان و خانواده 
ادامه داد: با تغییر ریاس��ت قوه قضاییه، متن 
نهایی الیحه دوباره به دس��تور رییس جدید 
قوه قضاییه )آیت اهلل س��یدابراهیم رییسی(، 
در اولوی��ت بررس��ی قرار گرف��ت و این بار 
بدون دعوت از نمایندگان دولت برای حضور 
در جلس��ات کارشناس��ی و با دریافت نظر از 
معاونت های متعدد قوه قضاییه، متن الیحه 
مورد بازخوانی، اصالح و ویرایش قرار گرفت 
و بعد از تأیید ریاست قوه قضاییه در شهریور 

1398 به دولت ارسال شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پ��رورش درب��اره موض��وع پرداختی های 
فرهنگی��ان در م��اه آب��ان و م��اه آین��ده و همچنین 
موضوع کس��ورات حقوق آن��ان توضیحاتی ارائه داد.

به گ��زارش »عصر ایرانیان«، صادق س��تاری فرد با 
بیان گزارش عملکردی از فعالیت این معاونت درباره 
اجرای رتبه بندی ضمن تشکر از پیگیری جدی وزیر 
آم��وزش و پ��رورش و قدردانی از همراهی س��ازمان 
برنامه و بودج��ه، اظهارکرد: قریب ب��ه 80 درصد از 
مش��موالن، مزایای رتبه آموزشیار معلم و حدود 90 
درص��د از همکاران فرهنگی، مزای��ای ترمیم حقوق 
را دریاف��ت کرده اند.وی اف��زود: ترمیم حقوق از اول 
مهرماه اعمال ش��ده ک��ه در ماههای بع��د نیز ادامه 
خواهد داش��ت و ش��امل ضریب ریالی 3000 امتیاز 
و افزای��ش 100 درصدی ح��ق اوالد و 50 درصدی 
عائله مندی اس��ت . در خصوص رتبه بندی نیز صدور 

احکام آموزش��یار معلم )45 درصد مجموع حق شغل، 
حق ش��اغل و فوق العاده شغل( برای مشمولین از 31 
ش��هریور 1400 اعمال ش��د، وجوه و معوقات نیز از 
اول فروردی��ن 1401 به مدت 8 ماه پرداخت ش��ده 
اس��ت. با این حال، طبق قانون اس��تخدام کش��وری 
و قان��ون مدیریت خدمات کش��وری، برای همکاران 
تابع صندوق بازنشس��تگی کشوری، مقرری ماه اول 
)افزایش حقوق نس��بت به م��اه قبل( از ترمیم حقوق 
و رتبه بندی کس��ر ش��ده اس��ت و طبیعتا مقرری ماه 
اول در زمان واریز معوقات 1400 دیگر کسر نخواهد 
شد.س��تاری فرد درباره ادامه برنامه این معاونت بیان 
کرد: ب��رای جاماندگان یعنی 20 درص��د باقی مانده 
مش��موالن رتبه بندی ازجمله منتقل ش��دگان درون 
دس��تگاهی و بازنشس��تگان و 10 درصد باقی مانده 
ترمیم حقوق، احکام صادر و همزمان با حقوق آذرماه 
به همراه معوقات پرداختی انجام می ش��ود. به عالوه 

درصدد هستیم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، 
معوق��ات 1400 نیز پرداخت شود.س��خنگوی وزارت 
آم��وزش و پرورش افزود: با توجه به اینکه در چندماه 
گذش��ته علی الحس��ابی به میزان تقریبا 50 درصد از 
معادل ریالی رتبه آموزشیار معلم برای مدت 9 ماه )6 
ماهه س��ال 1400 و 3 ماه 1401( واریز ش��ده است، 
در فیش حقوقی این کس��ور تحت عنوان برگش��ت 
جبرانی منظور ش��ده است .سرپرس��ت معاونت برنامه 
ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینک��ه برخی همکاران فرهنگ��ی نگران عدم صدور 
احکام یا کسورات قانونی هستند، افزود: جای نگرانی 
نیست قطعا در پرداختی بعدی همه مشموالن لحاظ 
خواهند ش��د. البت��ه در کنار پرداخ��ت معوقات، طبعا 
کس��ر معوقات هم خواهیم داشت که شامل مقرری 
ماه اول، برگش��ت جبرانی )مجموع علی الحس��اب 3 
ماه فروردین، اردیبهش��ت و خ��رداد 1401، که قبال 

به حس��اب همکاران واریز ش��د و برای آنکه اعمال 
رتبه بن��دی در یکم��اه 2 بار منظور نش��ود، در فیش 
صادره این عبارت قید ش��ده اس��ت( س��هم مالیات، 
بیمه و صندوق بازنشس��تگی اس��ت.به گفته وی، به 
زبان س��اده، خالص دریافتی این ماه همکاران شامل 
اختالف حقوق آبانماه و مجموع معوقات مزایای رتبه 
آموزشیار معلم 8 ماه نخست 1401 و نیز 2 ماه ترمیم 
حقوق مهر و آبان با علی الحس��اب 3 ماه واریز شده، 
مقرری ماه اول و س��ایر کسورات قانونی است.حقوق 
مهر و آبان با علی الحس��اب 3 ماه واریز شده، مقرری 
ماه اول و سایر کسورات قانونی است. همکاران تابع 
صندوق بازنشس��تگان کش��وری که دارای 30 سال 
خدمت و باالتر هس��تند، از کس��ور مق��رری ماه اول 
معاف هستند. با این حال چنانچه همکاری، نسبت به 
صدور حکم ی��ا مفاد مقرر در فیش حقوقی اعتراضی 

دارد، به واحدهای اداری و مالی منطقه منتقل کند.

۸0 درصد معلمان، مزایای رتبه یک قانون رتبه بندی را دریافت کردند

نخستین آرامستان جدید تهران در سال آینده افتتاح می شود
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س(:

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( از افتتاح نخستین 
آرامس��تان جدید تهران در سال آینده خبر داد و گفت: 
برای ایجاد آرامستان ها جدید نیز اقدامات خوبی درحال 
انجام اس��ت که اولین آن تا 6 ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رس��ید.به گزارش ایرنا، جواد تاجیک در نشست 
ماهانه ش��ورای مدیران این سازمان که در سالن گلزار 
ش��هدا برگزار ش��د، ضمن گرامیداش��ت هفته بس��یج، 
داش��تن فرهنگ و روحیه بس��یجی را راه برون رفت از 
مش��کالت کش��ور عنوان کرد و افزود: با افتخار معتقد 
به آرمان های انقالب اس��المی و امام راحل هستیم که 
ازجمله آنها داش��تن فرهنگ و روحیه بس��یجی است.
وی با بی��ان اینکه ما تاثیر فرهنگ و روحیه بس��یجی 
را در دوران دفاع مقدس مش��اهده کردیم، گفت: شهید 
همت آن معلم بزرگ و انسان عمیق با تمام وجودشان 
برای انق��الب کار کردند و فرهنگ بس��یجی بودن را 
به ما نش��ان دادند.تاجیک افزود: رمز ماندگاری انسانها 

در این دنیا، گذش��ت از خود اس��ت. کس��ی که خود را 
برای مس��ئولیت بر دیگری ترجیح دهد عاقبت بخیری 
و ماندگاری نخواهد داش��ت. ما دیدیم کسانی که آرزو 
داشتند اسمش��ان در تاریخ بماند اما در تاریخ گم شدند 
ولی شما می بینید شهید ابراهیم هادی، شهید حاج قاسم 
سلیمانی و بسیاری شهدای دیگر که دنبال نام و نشان 
نبودند ولی در تاریخ ماندگار ش��دند.مدیرعامل سازمان 
بهش��ت زهرا )س( در ادامه س��خنان خود با اش��اره به 
ماموریت های این سازمان برای ارتقاء عملکرد و بهبود 
کیفی ارائه خدمات به مردم، اظهارداشت: مدیران عامل 
س��ابق همگی زحمت کش��یدند و با روش و منش خود 
کارهای بس��یاری انجام دادند. معتقدیم اقدامات خوبی 
که در گذش��ته صورت گرفته نباید متوقف ش��ود و باید 
ادامه پیدا کند.وی با تاکید بر مبارزه با فساد در مدیریت 
جدید ش��هرداری تهران و س��ازمان بهشت زهرا)س(، 
گفت: موضوع فساد خط قرمز ما است و جرئت برخورد 

با فس��اد در مدیریت کنونی شهرداری بسیار باال است. 
نمی گذاریم احساس ش��ود با فساد برخوردی نمی شود 
چراکه این موضوع مردم را به نظام بدبین خواهد کرد.
تاجیک با بیان اینکه بدنبال اقدامات تک بعدی نیستیم، 
عنوان کرد: رس��التی که ما برای خود قائل ش��دیم این 
اس��ت که س��ازمان را از ابعاد مختلف رش��د دهیم. در 
مدتی که این مس��ئولیت بر عهده ما قرار گرفته است، 
اقدامات و تصمیمات در همه ابعاد درحال انجام اس��ت. 
قرار نیس��ت صرفا کار عمرانی یا صرفا فرهنگی انجام 
دهیم.مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زهرا )س( به لزوم 
در دس��تور کار قرار گرفتن توس��عه امور در س��ه حوزه 
فرهنگی اجتماعی خدماتی س��ازمان اش��اره داش��ت و 
گف��ت: فض��ای داخلی بهش��ت زه��را )س( حتما باید 
معماری ایرانی اس��المی داشته باشد. بهشت زهرا حتما 
نیاز به مس��اجد نمازخانه های بیشتری دارد، باید فضای 
داخلی بهش��ت زهرا به ش��عائر اس��المی-ایرانی مزین 

ش��ود. همچنین موض��وع فرهنگ س��ازی آداب زیارت 
موضوع بس��یار مهمی است که باید در دستور کار قرار 
گیرد.تاجیک ادامه داد: در رابطه با خود سازمان بهشت 
زهرا نیز تحول ساختار در دستور کار است که انجام آن 
باعث ارتقا عملکرد سازمان خواهد شد و فرصتی بوجود 
خواهد آورد تا افراد در فضای تخصصی رشد کنند.وی 
درخصوص توسعه زیرس��اخت ها و اقدامات عمرانی در 
بهش��ت زهرا )س( گفت: موضوع س��ایر آرامستان ها و 
توس��عه آن در دستور کار است. برای ایجاد آرامستان ها 
جدید نیز اقدامات خوبی درحال انجام اس��ت که اولین 
آن تا 6ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.مدیرعامل 
س��ازمان بهش��ت زهرا )س( در پایان با اش��اره به لزوم 
انجام اقداماتی که کیفیت ارائه خدمات به مردم را ارتقاء 
خواه��د داد، گفت: تمرکززدایی از پایانه آمبوالنس های 
بهش��ت زهرا درحال انجام اس��ت تا بتوانیم خدمات به 

مردم را در سریعتر زمان انجام دهیم.
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اقتصاد خرد

صادرات مرغ و تخم مرغ به کویت 
آزاد شد

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: با وجود 
آن که س��ال ها صادرات به کویت انجام  نمی 
ش��د، اما وقتی نگاه می کنند که ایران عاری 
از بیماری اس��ت خواس��تار صادرات ش��دند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، س��ید محمد 
آقامیری گفت: پس از گذش��ت 4 سال، ستاد 
ملی آنفلوانزا از 4 ماه گذش��ته تشکیل دادیم 
و هم��واره این بیماری تح��ت رصد و پایش 
اس��ت.به گفته وی، علی رغ��م آنکه تمامی 
کشورهای همسایه و حتی برخی کشورهای 
اروپای��ی از جمل��ه انگلیس درگی��ر بیماری 
شدند، اما خوش��بختانه تاکنون هیچ کانونی 
از آنفلوان��زا حاد پرندگان نداش��تیم.آقامیری 
می گوید: با وجود آنکه صادرات س��ال ها به 
کویت انجام نمی شد، اما وقتی کشورها نگاه 
می کنن��د که ایران عاری از بیماری اس��ت. 
خواس��تار صادرات مرغ، تخم مرغ نطفه دار و 
جوجه شدند.وی می گوید: در شرایط کنونی 
ب��ه دلیل مازاد تولید کمبودی در عرضه تخم 
مرغ نطفه دار، جوجه یک��روزه و مرغ نداریم 
که صادرات آن منجر ب��ه افزایش قیمت در 
بازاز داخل ش��ود.وی گفت:  ب��ا بیش از 74 
کشور موافقت نامه امضا کرده است و همواره 
س��ازمان دامپزش��کی تمام تالش خود را به 
طور جدی انجام م��ی دهد که بازار صادرات 
برای تمامی محصوالت پروتئینی در تمام دنیا 
بازکند. سازمان دامپزش��کی بستر بهداشتی 
برای صادرات محصوالت پروتئینی باز کرده 
اس��ت، اما مدیریت صادرات و بازار بر عهده 
معاونت امور دام اس��ت.بنابر اعالم س��ازمان 
دامپزش��کی، خطر ش��یوع بیم��اری آنفلوانزا 
حاد پرندگان از ش��هریور تا اردیبهشت بدلیل 
مهاجرت پرندگان وجود دارد. چنانچه کانونی 
ایجاد شود، تحت هیچ شرایطی اجازه حرکت 
و اپیدمی همانند دیگر کش��ورها انجام نمی 

دهیم.

قیمت مرغ 1۰ هزار تومان کمتر از نرخ 
مصوب شد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران  گوش��تی گفت: 
در ش��رایط کنونی قیمت م��رغ 8 تا 10 هزار 
تومان کمتر از نرخ مصوب اس��ت و نیازی به 
توزیع مرغ منجمد نیس��ت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، حبیب اسداهللهّ نژاد گفت: بنابر آمار 
در آب��ان بیش از 120 میلی��ون قطعه جوجه 
ریزی صورت گرفته ک��ه این میزان مازاد بر 
نیاز کش��ور اس��ت.به گفته وی، بی برنامگی 
تولید مرغ کشور از اراده تولیدکنندگان خارج 
است و به صورت اجباری انجام می شود که 
با تش��دید مازاد ناشی از جوجه ریزی آذر این  
نگرانی وجود دارد که عمال پشتیبانی امور دام 
و وزارت جه��اد نتواند اقدامی برای جلوگیری 
از زیان مرغداران انجام دهد.اسداهللهّ نژاد می 
گوی��د: عرضه مرغ منجمد سیاس��ت تنظیم 
بازاری اس��ت، لذا عرضه مرغ منجمد زمانی 
بای��د صورت گیرد که قیم��ت از نرخ مصوب 
باالتر است. در شرایط کنونی که قیمت مرغ 
8 ت��ا 10 ه��زار تومان کمت��ر از نرخ مصوب 
اس��ت، نیازی به توزیع مرغ منجمد نیست.به 
گفته وی، مرغ های منجمد وارداتی که تا 2 
ماه پیش وارد می شدند، تاریخ مصرف برخی 
از آنها پایان یافته است. سازمان دامپزشکی را 
در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی اعتبار 
برخ��ی را تمدید کرده اس��ت، اما در مجموع 
مرغداران مقصر بی برنامگی در واردات مرغ 
منجمد نیستند.بنابر اعالم اتحادیه مرغداران 
گوشتی، حداقل نیاز مرغ کشور 105 میلیون 
قطعه است؛ بنابراین برخی از جوجه های آذر 

باید از تولید خارج شوند.

کشت قراردادی ۲3۰۰ هکتار گیاه 
دارویی

مجری ط��رح گیاهان دارویی وزارت جهاد از 
کش��ت قراردادی دو هزار و 300 هکتار گیاه 
دارویی در کشور خبر داد و گفت: وزارت جهاد 
کش��اورزی در صورت موجود بودن محصول 
ایران��ی در بازار از واردات جلوگیری می کند.

به گزارش خ مهر، حس��ین زینلی اظهار کرد: 
امس��ال در راستای سیاست های وزارت جهاد 
کش��اورزی مقرر شده بیشتر کشت های انواع 
محصوالت کش��اورزی در کش��ور قراردادی 
شود که خوشبختانه قدم های خوبی در بحث 
کش��ت قراردادی گیاهان دارویی در کش��ور 
برداش��ته ش��ده اس��ت.مجری طرح گیاهان 
دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با کشت 
ق��راردادی گیاهان داروی��ی محصول از نظر 
س��المت و کیفیت مورد پایش قرار می گیرد 
و این محصوالت به راحتی می توانند در بازار 

فروش بسته به بازار مصرف استفاده شوند.

اخبار

ساخت اسکله های جدید در بنادر
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از ایجاد 9 
اس��کله جدید در بنادر مس��افری و آمادگی 
س��ازمان بنادر برای جذب نیروی متخصص 
بوم��ی در صنع��ت دریانوردی خب��ر داد.به 
گزارش عصرایرانیان به نقل از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی صفایی مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی بر تداوم حرکت 
آن سازمان برای تحقق سیاست های دولت 
س��یزدهم و توس��عه اقتصاد دریامحور تاکید 
کرد و گفت: برای بنادر کوچک تا دهه فجر 
امسال خبرهایی خوبی خواهیم داشت.معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: س��ازمان بنادر 
و دریانوردی در اجرای سیاس��ت های دولت 
و توس��عه اقتص��اد دریا محور و اس��تفاده از 
ظرفیت های مناس��ب در حوزه دریایی برای 
تج��ارت خارج��ی و ارتباط��ات اقتصادی با 
کش��ورهای همس��ایه اقدام کرده است و در 
ابع��اد بین المللی نیز، ای��ن کار با جدیت در 
دستور کار قرار داده است.مدیرعامل سازمان 
بن��ادر و دریانوردی ادام��ه داد: نگاه مردمی 
دول��ت به طرح های��ی که می تواند توس��عه 
اقتصاد محلی، اقتصاد ش��هرهای س��احلی 
و حت��ی اقتصاد برخ��ی از اس��تان هایی که 
پسکرانه استان های ساحلی هستند را فراهم 
کند، نیز در دس��ت اجرا اس��ت و برای بنادر 
کوچک تا دهه فجر امسال خبرهایی خوبی 
خواهیم داشت.معاون وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص بهره گی��ری از نیروهای کارآمد 
و متخصص در بنادر شرق استان نیز گفت: 
ظرفیت هایی جدیدی که در دولت سیزدهم 
چ��ه در حوزه دریا و بندری صورت می گیرد، 
تحوالت بزرگی ایج��اد خواهد کرد.صفایی 
توضی��ح داد: در ح��وزه بنادر مس��افری نیز 
پروژه هایی ش��روع شده و 9 اسکله جدید در 
بنادر مس��افری ایجاد خواهد شد و سازمان 
بنادر این آمادگ��ی را دارد که با تأیید رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروهای 
متخصص بوم��ی در صنعت حم��ل و نقل 

دریایی کشور جذب کند.

میوه شب یلدا گران نخواهد شد
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به 
برنامه ریزی ه��ا و هماهنگی های الزم برای 
تأمین میوه شب یلدا گفت: اجازه نمی دهیم 
قیمت میوه برای شب یلدا باال رود.به گزارش 
مهر، مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه برای 
تأمین میوه ش��ب یلدا برنامه ریزی های الزم 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: عالوه بر پرتقال، 
س��یب و کی��وی، انار و هندوانه برای ش��ب 
یل��دا تقاضای بس��یاری دارد.رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران افزود: به دلیل تقاضای باال 
قرار اس��ت بار هندوانه زیادی از میناب و بار 
انار از ساوه، شیراز و دماوند به میدان مرکزی 
میوه و تره بار برسد. البته مقداری هم از این 
اقالم دپو کرده ایم که قیمت ها باال نرود.وی 
ادامه داد: سایر میوه ها یعنی پرتقال، نارنگی 
و کیوی هم به صورت فراوان در بازار وجود 
دارد.رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: 
ب��ا هماهنگی های صورت گرفته عرضه این 
اقالم را بیشتر خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم 

که قیمت ها باال رود.

صادرات 34 میلیون دالر پیاز در 7 
ماهه امسال

جه��اد  وزارت  ص��ادرات  دفت��ر  مدی��رکل 
کش��اورزی از صادرات 101 هزار تن پیاز به 
ارز 14 میلیون دالر در مهرماه امسال خبر داد 
و گفت: در 7 ماهه امسال 246 هزار تن پیاز 
به ارزش 34 میلیون دالر به کشورهای هدف 
صادر شده که نسبت به سال گذشته 84 هزار 
تن رشد داشته اس��ت.به گزارش ایرنا،محرم 
س��لطانی درباره وضعیت صادرات پیاز افزود: 
طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
مهرماه امسال 101 هزار تن محصول پیاز به 
ارزش حدود 14 میلیون دالر به کش��ورهای 
مختلف صادر شده که بخشی از این صادرات 
به دلیل افزایش تقاضای پاکستان بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه صادرات پی��از در مهرماه 
س��ال گذش��ته 71 هزار تن بوده است، بیان 
کرد: سیل اخیر در پاکس��تان باعث افزایش 
صادرات محصوالت جالیزی از جمله پیاز به 
این کشور شده است.مدیرکل دفتر صادرات 
وزارت جهاد کش��اورزی گفت: بر اساس آمار 
7 ماهه سال 1401، 246 هزار تن محصول 
پیاز ب��ه ارزش بیش از 34 میلی��ون دالر به 
کش��ورهای هدف صادر شده است که رشد 
84 هزار تنی را نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته نشان می دهد.س��لطانی خاطرنشان 
کرد: میزان صادرات در 7 ماهه س��ال 1400 
حدود 162 ه��زار تن به ارزش 27.2 میلیون 
دالر بوده اس��ت.به گفته وی، در سال 1400 
مجم��وع پیاز صادراتی بیش از 372 هزار تن 
بوده است.مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با توجه به افزایش قیمت پیاز 
س��ر مزرعه نگرانی برای تولید سال آینده به 
دلیل اجرای الگوی کشت در کشور و تعیین 
عوارض صادراتی نداریم و هیچ مش��کلی در 

این خصوص رخ نخواهد داد. 

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی گفت: وی در ادام��ه تاکید کرد: 
در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن 
ترک فعل هایی ص��ورت گرفته که الزم 
است وزیر بعدی با جدیت به این موضوع 
رس��یدگی کند.به گزارش ایسنا، اسماعیل 
حس��ین زهی ، بی��ان ک��رد: وزارت راه و 
شهرسازی یکی از وزارتخانه های کلیدی 
کشور است که مسئولیت های مختلفی بر 

عه��ده دارد. با توجه ب��ه اینکه حدود یک 
دهه از بازار مس��کن غافل ش��ده ایم حوزه 
مسکن یکی از اولویت هایی است که باید 
ب��ا جدیت به آن پرداخته ش��ود.وی اظهار 
کرد: از سوی دیگر بر اساس قانون جهش 
تولید مس��کن که در مجل��س یازدهم به 
تصویب رس��ید دولت موظف است ساالنه 
بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی بسازد. 
ما انتظار داریم  وزارت راه و شهرسازی در 

ادامه راه جدیت بیش��تری در حوزه ساخت 
مسکن داشته باشد. یکی از معضالتی که 
این روزها گریبان گیر مردم ش��ده اس��ت 
بحث مسکن اس��ت. انتظار می رود وزیر 
جدی��د راه و شهرس��ازی اراده جدی برای 
ساخت مسکن داش��ته باشد.نماینده مردم 
خ��اش در مجل��س تصریح ک��رد: انتظار 
م��ی رود وزیری که تص��دی وزارت راه و 
شهرسازی را بر عهده می گیرد با تعاملی 

که با نمایندگان مجلس دارد قانون جهش 
تولید مسکن را به سرانجام برساند. حدود 
یکسال و نیم از عمر دولت گذشته و تنها 
حدود دو س��ال و نی��م فرصت باقی مانده 
اما هنوز در برخی از استان ها پروژه های 
س��اخت مسکن کلید نخورده است. انتظار 
می رود اهتمام جدی برای ساخت مسکن 
در دوره جدید این وزارتخانه شکل بگیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: در مس��یر اجرای 

قان��ون جه��ش تولید مس��کن ترک فعل 
هایی صورت گرفته که الزم اس��ت وزیر 
بعدی با جدیت به این موضوع رس��یدگی 
کند. مس��ئله بعدی که باید به آن پرداخته 

شود حوزه راه است. 

در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن ترک فعل هایی صورت گرفته است
عضو کمیسیون عمران مجلس:

صید ترال را نفی نمی کنیم
معاون سازمان شیالت:

مع��اون صید و بن��ادر ماهیگیری س��ازمان 
شیالت خاطر نش��ان کرد: صید ترال از 99 
به این س��و متوقف شده اس��ت و خارجیان 
مجوز ت��رال زدن در آب های ایران را ندارند 
اما برخی ش��ناورهای داخلی سنتی اقدام به 
صید ترال می کنند و ما نمی توانیم آن را نفی 
کنیم.به گزارش ایلنا،مصطفی بهش��تیان با 
اشاره به تعیین تاریخ صید  ماهیان استخوانی 
در شمال کشور، گفت: بر اساس پایش هایی 

موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی و سنجش 
و ارزیابی میزان ذخای��ر دریایی، تاریخ صید 
در دریای ش��مال هر ساله مشخص می شود 
و با مج��وز کمیته مدیریت صید ش��یالت، 
شروع فعالیت صید در شمال کشور در حوزه 
ماهیان استخوانی توسط شرکت تعاونی  پره 
انجام می شود.این مقام مسئول در پاسخ به 
این پرس��ش که صیادان در جنوب کش��ور 
نس��بت به نحوه تخصیص سوخت یارانه ای 

اعتراض دارند آیا در زمینه حل مش��کل آنها 
اقدامی صورت گرفته اس��ت؟ گفت: در حال 
حاضر مشکلی در زمینه سوخت یارانه ای در 
آب های داخلی نداریم اما س��ازمان شیالت 
ت��الش دارد ب��رای صیدگاه های خ��ارج از 
آب ه��ای داخل��ی )خ��ارج از محدوده��ای 
آب ه��ای اختصاصی( س��وخت یارانه ای به 
آنها تخصیص داده می ش��ود این موضوع را 
از دس��تگاه های مربوط چون ش��ورای عالی 

دریان��وردی پیگیری کردی��م و آنها متقاعد 
شدند که این کشتی ها زمانی که به آب های 
بیرونی می روند سوخت یارانه ای تعلق بگیرد.
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: صیادان ما در 
رقابت با کشورهای هستند که از این آب ها 
برای صیادی اس��تفاده می کنن��د؛ و اعطای 
سوخت یارانه ای به صیادان می تواند در این 
رقاب��ت به صیادان کمک کند.معاون صید و 
بنادر ماهیگیری س��ازمان شیالت در پاسخ 

به این پرس��ش که آیا گزارش��ی از فعالیت 
صیادان خارجی در آب های ایرانی به دس��ت 
ش��ما رسیده اس��ت؟ گفت: صید ترال از 99 
به این س��و متوقف شده اس��ت و خارجیان 
مجوز ت��رال زدن در آب های ایران را ندارند 
اما برخی ش��ناورهای داخلی سنتی اقدام به 
صید ترال می کنند و ما نمی توانیم آن را نفی 
کنیم، اما از نظر ما غیرمجاز اس��ت و با آنها 

مقابله می کنیم.

چرا صادرات به عراق کاهشی شد؟
روند نزولی صادرات به همسایه غربی؛

اگرچه صادرات ایران به عراق در نیمه اول سال در مقایسه 
با سال گذشته کاهش داشته است اما دست اندرکاران حوزه 
تج��ارت با عراق معتقدند که این کاهش صادرات در نیمه 
دوم سال جبران می شود.به گزارش فارس در هفت ماهه 
سال 1401، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور 
)به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین 
ب��دون صادرات از محل تجارت چمدانی( بیش از 61 هزار 
و 283 هزار تن و به ارزش 28 میلیارد و 406 میلیون دالر 
بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، کاهش 
18.25 درصدی در وزن و افزایش 5.63 درصدی در ارزش 
دالری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این 
مدت، با کاهش 15.77 درصدی در وزن و افزایش 14.47 
درصدی در ارزش دالری در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
1400 ب��ه ارق��ام 19 میلیارد و 74 هزار ت��ن و 31 میلیارد 
و 727 میلیون دالر رس��یده اس��ت.دولت سیزدهم یکی از 
اهداف اساس��ی خود در راس��تای توسعه تجارت خارجی و 
ص��ادرات را برقراری تعامالت اقتصادی و تجاری بیش��تر 
با کشورهای همس��ایه تعریف کرده است و بر این اساس 
توسعه روابط تجاری با کش��ورهای همسایه مانند عراق، 
افغانستان، ترکیه و کش��ورهای حاشیه خلیج فارس برای 
دولت س��یزدهم در اولویت برنامه های توسعه تجارت قرار 
گرفت. براس��اس آمارهای گمرک ارزش صادرات ایران به 
15 کشور همسایه در 7 ماهه نخست امسال 14 میلیارد و 
518 میلیون دالر بوده که البته این میزان صادرات نسبت 
به صادرات 7 ماهه سال گذشته به کشورهای همسایه که 
14 میلیارد و 470 میلیون دالر بوده اندکی کاهش داش��ته 
اس��ت. در رابطه با تجارت ایران با کش��ور همسایه عراق 
گفته می ش��ود که بازار عراق یک بازار استراتژیک است و 
امکان رسیدن به تجارت 20 میلیارد دالری ظرف چند سال 
آینده وجود دارد، با این وجود اما در ش��ش ماهه  اول سال 

صادرات کشورمان به عراق با 9 میلیون و 866 هزار تن به 
ارزش 3 میلی��ارد و 382 میلیون دالر بوده که کاهش 12 
درصدی داشته است. براساس این گزارش، در هفت ماهه 
اول  س��ال 1401، با ص��ادرات 4.029 میلیون دالر، عراق 
دومین مقصد صادراتی ایران بوده اس��ت که سهم 14.18 
درصدی از صادرات کش��ور را داشته است که در این مدت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش صادرات به 
عراق داش��ته ایم.به گفته کارشناسان کاهش صادرات به 
عراق نگران کننده نیس��ت و با توج��ه به روند صادرات در 
نیمه دوم سال پیش بینی می شود این کاهش جبران شود و 
حتی گفته می شود صادرات ایران به عراق تا پایان سال به 

10 میلیارد خواهد رسید. 

عواملافتصادراتایرانبهعراق ���
سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران 
و عراق به عوام��ل تاثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق 
اشاره کرد و گفت: بی ثباتی ها در عراق و انتظاری که برای 
تش��کیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و 
کند ش��دن روابط تج��اری در آن ایام، حذف ارز ترجیحی 
کااله��ای اساس��ی در ای��ران از عوامل موث��ر بر کاهش 
صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می آید شرایط برای 
صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت 
عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار پروژه های دولت 
نیز بیشتر می شود و ش��رایط ما در صادرات به این کشور 
بهتر می شود. وی با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در 

7 ماهه به حدود 4 میلیارد و 29 میلیون دالر رس��ید، بیان 
داشت: براساس گزارش های واصله از مرزها، صادرات ما 
به عراق از مرزها در حال افزایش است.عضو هیات مدیره 
اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: لذا اگرچه در نیمه 
نخست س��ال با کاهش صادرات به عراق مواجه بودیم و 
صادرات ما به این کش��ور به لحاظ وزنی و ارزشی کاهش 
داش��ته اما امیدواریم با روندی که در نیمه دوم سال آغاز 
ش��ده صادرات ما به این کشور افزایش یابد ضمن اینکه 
در مهرم��اه میانگین صادرات ما به عراق افزایش داش��ته 
و بررس��ی ها نشان می دهد که در آبان ماه نیز از  وضعیت 

خوبی برخورداریم. 
کاه�شصادراتای�رانبهع�راقدرنیمهدومس�ال ���

جبرانمیشود
یحیی آل اس��حاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز 
درباره کاهش صادرات به عراق گفت: گزارشات مربوط به 
صادرات گاز ایران به عراق هر سال در آمار صادرات توسط 
گمرک ذکر می ش��د اما در سال جاری این موضوع لحاظ 
نشد، بنابراین آمار تجارت خارجی ایران به عراق حاکی از 
آن ب��ود که صادرات ما به عراق کاهش یافته اس��ت. وی 
اظهار داش��ت: از نیمه دوم س��ال، آمار صادرات گاز در آمار 
صادرات به عراق لحاظ شده است و بر این اساس در آمار 
صادراتی نیمه دوم س��ال نس��بت به نیمه اول شاهد رشد 
هس��تیم. رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق بیان داشت: 
البت��ه کاهش میزان صادرات به ع��راق تا حدودی مربوط 
به برخی محدودیت های وارداتی کشور عراق و نیز برخی 
محدودیت های صادراتی ما به عراق  و شرایط فصلی بوده 
است اما با رشد صادرات در نیمه دوم سال، کاهش صادرات 
ما به عراق در نیمه اول سال جبران خواهد شد. آل اسحاق 
بیان داشت: بر این اساس پیش بینی می شود صادرات ایران 

به عراق تا پایان سال به 10 میلیارد دالر برسد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت:  س��ال گذشته 
16 میلیون دس��تگاه انواع لوازم خانگی در کش��ور تولید شد و برنامه ریزی 
شده تا امس��ال این تعداد به بیش از 18 میلیون دستگاه برسد.به گزارش 
ایرنا،علیرضا محمدی دانیالی اظهار کرد: امروز تولید لوازم خانگی نسبت به 
چند سال گذشته بسیار خوب است و در مقایسه با سال 97 تولید بیش از 
2 برابر شده اس��ت.این مقام صنفی خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری های 
خوب انجام ش��ده و همچنین رقابت شرکت ها، کیفیت و کمیت تولیدات 
در س��ال های اخیر رشد خوبی داشته اس��ت.وی به صادرات 250 میلیون 
دالری لوازم خانگی در سال گذشته اشاره کرد که با وجود تداوم تحریم ها، 
همچنین مش��کالت بانکی و معضالت حواله پول محقق ش��ده و انتظار 
می رود امسال این رقم به بیش از 300 میلیون دالر برسد.محمدی دانیالی 
همچنین گریزی به رکود این روزهای بازار زد و اظهار داشت: تورم موجود 
در اقتصاد س��بب شده تا رشد قیمت ها و هزینه های تولید را شاهد باشیم، 
همچنین مطابق آمارها در 10 سال گذشته قدرت خرید جامعه ایرانی 34 

درصد کاهش داشته است که به تشدید شرایط رکود تورمی و کاهش خرید 
لوازم خانگی انجامیده اس��ت.وی بیان داشت: برای دستیابی به رشد هشت 
درصدی برنامه ریزی شده در اقتصاد، بخش لوزام خانگی هم باید همپای 
دیگر بخش ها و صنایع رش��د کند؛ بر این اس��اس رک��ود موجود در بازار 
باید با کالن نگری راهکار حاکمیتی برای آن اندیش��یده شود.عضو هیات 
مدی��ره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درخصوص برنامه های توس��عه 
صادرات این محصوالت، اظهار داشت: دو مشکل در مسیر صادرات وجود 
دارد؛ نخس��ت، وقتی خارجی ها لوگوی »ساخت ایران« را می بینند کمی 
عقب نشینی می کنند و دوم، تحریم ها که سبب می شود تا برخی شرکت ها 
تمایل به همکاری با ش��رکت های ایرانی نداش��ته باشند.وی گفت: برای 
صادرات نیز یکی از مش��کالت اساسی ناتوانی در حواله کرد پول از طریق 
سیستم بانکی است.محمدی دانیالی همچنین با اشاره به فضای پیش آمده 
پیش روی ش��رکت ها برای حضور و نفوذ در بازار روس��یه ناشی از جنگ 
این کش��ور با اوکراین، تصریح کرد: روسیه بازار بسیار بزرگ و ُپرپتانسیلی 

اس��ت و می توان کارهای اساس��ی در آن انجام داد.وی با اشاره به رفت و 
آمد هیات های مختلف ایرانی و روس��یه برای توسعه مراودات، تاکید کرد: 
در این مسیر باید دولت، مسووالن امر و بخش خصوصی با یکدیگر متحد 
ش��وند، همچنین وزارتخانه های صمت، امور خارجه، اتاق های بازرگانی و 

بانک ها پای کار بیایند.
بیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنعتلوازمخانگی ���

این مقام صنفی درخصوص برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت لوازم خانگی خاطرنش��ان کرد: با اینکه 34 ه��زار متر مربع فضای 
نمایشگاهی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود، بیش از 70 هزار 
متر مربع درخواس��ت داش��ته ایم و استقبال بسیار خوبی انجام شده است.

وی افزود: به همین دلیل در حال مدیریت مس��اله هستیم تا با تخصیص 
فضای کمتر، ش��رکت های داخلی و خارجی بیشتری بتوانند حضور بیابند، 
هرچند به دلیل تداوم تحریم ها و ش��رایط کرونایی استقبال خارجی ها در 

این دوره کمتر بوده است.

برنامه ریزی برای تولید 1۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعالم کرد؛

سامانه هوشمند معامالت مرغ راه اندازی شود
درخواست مرغداران از دولت؛

مدیران عامل اتحادیه های استانی مرغداران 
گوشتی سراسر کشور ضمن انتقاد از عملکرد 
وزارت جهادکش��اورزی از دولت درخواست 
کردند که برای جلوگیری از ورشکس��تگی 
تولیدکنن��دگان اقداماتی از جمله خرید مرغ 
مازاد،بهره گی��ری از نظ��رات اتحادیه ها در 
تصمیم گیری ها، راه اندازی سامانه هوشمند 
معام��الت م��رغ و تامین به موق��ع نهاده با 
کیفی��ت را در دس��تور کار خود ق��رار دهد.

به گزارش ایس��نا،  در مت��ن بیانیه مدیران 
عامل اتحادیه های استانی مرغداران گوشتی 
سراس��ر کش��ور آمده اس��ت:جامعه پرورش 
دهنده مرغداران گوش��تی ای��ران با ظرفیت 
تولی��د بالفعل بال��غ بر یک میلی��ارد و 400 
میلیون قطعه جوجه یک��روزه با بیش از 17 

هزار مرغدار بار تامین گوش��ت مرغ کش��ور 
را با تحمل ریس��ک زیاد به دوش می کشد.
پس از برقراری نظام مردمی سازی یارانه ها 
که از تاریخ 21 اردیبهش��ت 1401 توس��ط 
دولت  به اجرا گذاش��ته ش��د انتظار می رفت 
با واگ��ذاری ام��ور تصدی گ��ری به بخش 
خصوصی و تشکل های آنها مداخالت دولت 
در ام��ور تولید و بازار به حداقل برس��د و به 
صاحبان س��رمایه اجازه داده شود با توجه به 
سرمایه گذاری کالنی که در زیربخش تولید 
گوش��ت مرغ انجام داده اند بتوانند نسبت به 
مدیری��ت تولید و بازار نقش آفرین باش��ند. 
ام��روز زیرس��اخت های ایجاد ش��ده در این 
زیربخش ام��کان تولید اس��می بالغ بر 30 
درصد بیش��تر مرغ را در کشور فراهم کرده 

و قادر اس��ت با توجه به امتیازاتی که نسبت 
به کشورهای رقیب دارد با مدیریت صحیح 
ع��الوه بر تامی��ن 100 درصد نی��از داخلی، 
صادرات قابل توجهی به کشورهای همجوار 
داشته باشد. متاسفانه با تغییر نظام یارانه ای و 
مردمی سازی یارانه ها عالوه بر اینکه آزادی 
مورد انتظار ایجاد نشده بلکه برخی از تکالیف 
و مداخالت بیش��تر شده اس��ت. تداوم این 
رویه ها به انضمام عدم انجام تعهدات دولت 
محت��رم در قبال افزای��ش هزینه های تولید 
صنعت و تولید کنندگان مرغ گوش��تی را در 
وضعیت بسیار شکننده ای قرار داده است.ما 
مدیران عامل اتحادیه های مرغداران گوشتی 
سراسر کشور به نمایندگی از 17 هزار مرغدار 
سراسر کش��ور مصرانه از دولت محترم و در 

راس آن معاون اول ریاس��ت جمهور، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر جهاد 
کشاورزی درخواست داریم برای حفظ تولید 
و جلوگیری از ورشکستگی ده ها تولید کننده 
موارد زیر ب��ا فوریت مورد توجه قرار گیرد و 
دس��تور موکد برای اجرایی شدن آن صورت 
پذیرد: ضمن انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی 
در عدم بهره گیری از نظریات تش��کل ها در 
تصمی��م گیری های خ��رد و کالن و اتخاذ 
تصمیمات پش��ت درهای بس��ته و ابالغ به 
صورت دستوری، بر ضرورت حضور و ایفای 
نقش تشکل ها در کلیه جلساتی که مرتبط با 
صنعت است از جمله جلسات قرارگاه امنیت 
قضایی تاکید می کند.با توجه به تکلیف دولت 
محت��رم و پیرو آن وزارت جهاد کش��اورزی 

می��زان تولید به نحوی ب��ه صنعت تحمیل 
ش��ده که امروز مواجه با افزایش تولید مازاد 
بر نیاز کش��ور هستیم. در نتیجه قیمت مرغ 
بالغ بر 10 هزار تومان در هر کیلو زیر قیمت 
تمام شده کاهش یافته است. از وزارت جهاد 
کشاورزی درخواست می شود برای حل این 
مش��کل موارد زیر به مرحله اجرا گذاش��ته 
شود:ش��رکت پش��تیبانی امور دام نسبت به 
خری��د مرغ مازاد از طری��ق اتحادیه ها اقدام 
کند.خرید شرکت پش��تیبانی مشمول کلیه 
س��ویه ها ش��ود.اجازه صادرات مرغ با حذف 
تعرفه ه��ا و ب��رای تمامی س��ویه ها صورت 
پذیرد.قیم��ت خرید بر اس��اس هزینه های 
مصوب به عالوه هزینه بسته بندی و انجماد 

اعمال شود.
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بانک و بيمه

بیمه سرمد برای افزایش سرمایه مجمع 
فوق العاده برگزار می کند

مجمع عمومی فوق العاده بیمه س��رمد، برای 
تصمیم گیری در خصوص افزایش س��رمایه 
برگزار می ش��ود. به گ��زارش روابط عمومی 
بیمه س��رمد، مجمع عموم��ی فوق العاده این 
شرکت با دس��تور تصمیم گیری در خصوص 
افزایش س��رمایه، ساعت 14 روز دوشنبه 14 
آذر ماه 1401 برگزار می شود. محل برگزاری 
این مجمع، ساختمان اصلی شرکت به نشانی 
تهران، بلوار نلس��ون مان��دال، تقاطع خیابان 
اس��فندیار، نبش خیاب��ان آرش غربی، پالک 
113، طبقه دوم اس��ت و سهامداران محترم 
و ی��ا نمایندگان قانونی آن��ان می توانند برای 
دریاف��ت کارت ورود به جلس��ه مجمع، با در 
دست داشتن کارت ملی )در مورد نمایندگان 
قانونی با ارائه وکالتنامه رسمی( از ساعت 13، 

به نشانی فوق مراجعه فرمایند.

پژوهشکده بیمه با همکاری شبکه 
نوآوری پلنت برگزار می کند

دومین پیش رویداد بیس��ت و نهمین همایش 
مل��ی و دهمین همای��ش بین المللی بیمه و 
توس��عه دومین پیش رویداد بیس��ت و نهمین 
همایش ملی و دهمی��ن همایش بین المللی 
بیمه و توس��عه در قالب کارگاه آموزش��ی با 
موض��وع ه��وش مصنوع��ی و چت ب��ات در 
صنعت بیمه، چهار ش��نبه 9 آذر 1401 برگزار 
می گ��ردد. به گزارش رواب��ط عمومی و امور 
بین الملل پژوهشکده بیمه، با هدف آشنایی با 
کارکردهای هوش مصنوعی در صنعت بیمه، 
دومین پیش رویداد بیس��ت و نهمین همایش 
مل��ی و دهمین همای��ش بین المللی بیمه و 
توس��عه با همکاری پژوهشکده بیمه و شبکه 
ن��وآوری پلن��ت در قالب کارگاه آموزش��ی با 
موضوع هوش مصنوعی و چت بات در صنعت 
بیمه، چهار شنبه 9 آذر 1401 از ساعت 9:00 
تا 12:00 صبح به صورت حضوری و مجازی 

برگزار خواهد شد.
در این کارگاه آموزش��ی 3 ساعته محورهای 
اصلی ش��امل »مقدمه ای بر هوش مصنوعی 
در زمینه پردازش زبان طبیعی«، »کاربردهای 
پردازش زبان طبیعی در صنعت بیمه«، »انواع 
چت بات و کاربرده��ای آن در صنعت بیمه« 
و »بررس��ی چن��د مورد چت ب��ات در صنعت 
بیمه« توسط مهدی صارمی مدیر محصول و 

کارشناس اینشورتک تدریس می گردد.

اعطای نشان عالی مدیر سال به 
مدیرعامل بانک ملت

 نش��ان عال��ی مدی��ر س��ال 1401 به رضا 
دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت اعطا شد.

به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملت، در 
هفتمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر 
س��ال که با حض��ور تع��دادی از نمایندگان 
مجلس و فعاالن عرصه پتروشیمی و عرصه 
کارآفرینی کش��ور همچنی��ن اعضای هیات 
علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و س��یما 
برگزار شد، با اهدای تندیس و لوح سپاس، از 
رضا دولت آبادی به عنوان مدیر سال به خاطر 
عملکرد مثبت، تالش مس��تمر و تاثیرگذار و 
نگاه هدفمند و ارزش��مند در پیشبرد اهداف 

بانک ملت تجلیل شد.

حمایت از توسعه ظرفیت های شرکت 
های دانش بنیان

بانک ملی ایران در جهت حمایت از طرح های 
دانش بنیان و فناور در زیس��ت  ب��وم نوآوری 
کشور از کسب و کارها و شرکت های دانش 
بنیان حمایت های گسترده ای به عمل آورده 
اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی 
ایران، ای��ن بانک به عنوان یکی از بزرگترین 
تامین کنندگان مالی زیست  بوم نوآوری کشور 
در س��ال جدید که به نام »تولید؛ دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری 
نامگذاری ش��ده اس��ت با راه اندازی و افتتاح 
چند ش��عبه تخصصی دانش بنیان در کشور، 
تس��هیالت و خدمات مالی گس��ترده ای در 
راس��تای ایجاد و توسعه شرکت ها و کسب و 
کارهای دانش بنیان ارائه داده است. بانک ملی 
ایران در سال جاری با اتخاذ رویکردهای جدید 
و با اختصاص بس��ته حمایتی و تنوع در سبد 
خدمات اعتباری و تس��هیالتی، سهم عمده و 
قابل توجهی در ارائه تسهیالت و تامین مالی 
کس��ب و کارهای نوین و دانش بنیان دارد تا 
جایی که در س��ال گذشته بانک ملی ایران به 
687 ش��رکت دانش بنیان بی��ش از 12 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت کرده است. 
این بانک با محور قرار دادن حمایت همه جانبه 
از ش��رکت های دانش بنیان در سیاست ها و 
برنامه های خود در س��ال جاری قصد دارد تا 
این شرکت ها را تا رسیدن به تکمیل زنجیره 
ارزش، توس��عه ظرفی��ت ه��ای اقتصاد ملی 
و رونق تولید و اش��تغال آفرین��ی بنگاه های 
اقتصادی دانش بنیان حمایت کند. ش��رکت 
دانش بنیان طبرس��تان در استان مازندران به 
عن��وان یک واحد تولیدی پیش��رو در صنعت 
کشاورزی توانسته است با حمایت ها و کمک 
های بانک ملی ایران و دس��ت یابی به دانش 
فنی روز دنیا، دستگاه و ماشین صنعتی وجین 
کن برنج ) چیدن علف های هرز و آفات( را در 

کشور طراحی، بومی سازی و تولید کند.

اخبار

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
استان مازندران در دیدار با مدیرعامل شرکت 
تعاون��ی مرغ اجداد بابل، بر حمایت بانک از 

ش��رکت های تولیدی تأکید کرد. »اسحق 
طاهری خنکدار« مدیر شعب بانک در استان 
مازندران با »حسین سرهنگ پور« مدیرعامل 
شرکت تعاونی تولیدی مرغ اجداد بابل دیدار 
ک��رد. در ابتدای این دیدار »س��رهنگ پور« 
ضمن بیان مختصری از س��ابقه شرکت و 
فعالیت های تولیدی آن، نیازهای شرکت را 
برای فعالیت قوی تر ش��رکت در بازار و رفع 

نیازهای ضروری کارکنان مجموعه برشمرد 
و برای هم��کاری با بانک قرض الحس��نه 
مهر ای��ران اعالم آمادگی ک��رد.وی افزود: 
انتظار می رود در س��ال جاری شاهد توسعه 
و تعامالت بیش��تر این شرکت برای اشاعه 
فرهنگ پس��ندیده قرض الحس��نه و بهبود 
وضعیت معیشت پرسنل زیرمجموعه خود 
و جامعه هدف باش��یم. در ادام��ه این دیدار 

»طاهری خنکدار« ضمن تش��ریح جزئیات 
طرح های وام بانک قرض الحسنه مهر ایران 
برای ش��رکت های تولیدی و مادر، خواهان 
تقویت حس��اب جاری حقوقی شرکت نزد 
بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران و انتقال 
حساب حقوق و دستمزد پرسنل شرکت به 
این بانک و استفاده از طرح مهریار شد. مدیر 
شعب بانک در اس��تان مازندران طرح های 

کاالکارت س��ازمانی و حمایت��ی حقوقی را 
نیز جهت کمک به بهبود معیش��ت پرسنل 
شرکت تش��ریح کرد. وی در پایان، مزایای 
انعق��اد تفاهم نامه پذیرندگ��ی کاالکارت را 
ب��رای ف��روش محصوالت ش��رکت با وام 
قرض الحس��نه کاالکارت برش��مرد ک��ه با 
استقبال مس��ئوالن شرکت مرغ اجداد بابل 

روبه رو شد.

حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از تولیدات داخلی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

دکتر خورس��ندیان: در جمع صنعتگ��ران و کارآفرینان 
اس��تان گلس��تان از تامین مالی واحده��ای تولیدی و 
معدنی استان گلس��تان به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال 
خب��ر داد و گفت: طرح های دانش بنیان برای دریافت 
تس��هیالت یکی از اولویت های بانک هس��تند که در 
مجموع این اس��تان به 17شرکت دانش بنیان طی دو 

سال گذشته 32 فقره تسهیالت پرداخت شده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک صنع��ت و معدن، 
دکتر علی خورس��ندیان که به اتف��اق هیات همراهی 
متش��کل از حسین عسکری عضو هیأت مدیره و قائم 
مق��ام مدیرعامل، عبدالرضا ولی الهی معاون اعتبارات 
و راهبری ش��عب و محمد حس��ن تراب��ی مدیر روابط 
عمومی و امور مشتریان این بانک روز چهارشنبه دوم 
آذرماه به استان گلستان سفر کرده است، در این سفر 
به بررس��ی و پیگیری طرح های صنعتی و معدنی این 
استان پرداخته و در دیدار با کارآفرینان و صنعتگران و 
معدنکاران استان گلستان بر اهمیت و نقش مؤثر بانک 
صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه 
تولید و اش��تغال کش��ور تاکید کرد. دکتر خورسندیان 
اظهار داشت: این بانک، تنها بانک تخصصی در حوزه 
صنعت و معدن کشور است که باید از قدرت تسهیالت 
ده��ی و توان نقدینگی باالیی برای تامین مالی پروژه 
های عظیم و زیرس��اختی کشور برخوردار باشد و این 
وظیفه خطیری است که حمایت همه جانبه نهادهای 
ذیربط را می طلبد و امیدواریم با کمک و حمایت دولت 
و مجلس بتوانیم موضوع افزایش س��رمایه بانک را در 
بودجه سال آینده و مسیری برای بهبود سرمایه بانک 
در برنامه هفتم توس��عه اقتصادی کش��ور دنبال کنیم.  

وی همچنین ضمن اشاره به تفویض اختیارات خوبی 
که به اس��تانها در زمینه تس��هیالت و اعتبارات برای 
کمک به رونق اقتصادی اس��تانها شده است افزود در 
شرایطی که کلید حل مشکالت بزرگ کشور همچون 
ت��ورم و بیکاری، افزایش تولید و تامین مالی ش��رکت 
های تولیدی اس��ت باید عزم راسخی برای حمایت از 
تولیدکنندگان و صنعتگران وجود داش��ته باش��د. دکتر 
خورس��ندیان در ادامه یادآور شد: مجموع طرحهای به 
بهره برداری رسیده ، در حال اجرا و سرمایه در گردش 
در اس��تان گلستان 114 طرح می باشد که به مبلغ 20 
ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت ش��ده و برای 
1389 نفر به ش��کل مستقیم اشتغال ایجاد کرده است 
و این میزان تسهیالت و اشتغالزایی، نشان از عملکرد 

مطلوب بانک صنعت و معدن در تحقق اهداف و اجرای 
سیاس��تهای خود در این استان دارد. دکتر خورسندیان 
اضافه کرد: میزان تس��هیالت طرح های مشارکتی در 
حال اجرای بانک صنعت و معدن در این استان معادل 
هزار و100 میلیارد ریال )تسهیالت ریالی و ارزی ( می 
باشد که در س��طح استان بازخورد مناسبی از عملکرد 
این بانک برای رونق تولید و اش��تغال داش��ته اس��ت. 
مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن تأکید کرد: محوری 
ترین سیاس��ت ما در این بان��ک نظارت جامع و دقیق 
در تخصیص با اعتبارس��نجی کامل مشتریان و هزینه 
کرد مناب��ع بانکی با اعمال نظ��ارت کافی بر مصرف 
تس��هیالت و بهینه سازی سمت و سوی تسهیالت به 
سمت فعالیت های مولد و منطبق با سیاستهای ملی و 

آمایش سرزمین است. دکتر خورسندیان تصریح کرد: با 
استفاده از روش های نوین تأمین مالی تالش خواهیم 
کرد توجه ویژه ای به بخ��ش های تولیدی و اثرگذار 
کش��ور در بخش های مرتبط با صنعت و معدن داشته 
باش��یم. وی در ادامه تامین مالی زنجیره تولید را یکی 
از روش های نوین تامین مالی دانس��ت که می تواند 
ب��ه تأمین مالی هدفمند و بهینه بخش تولید و حفظ و 
ایجاد اش��تغال پایدار کمک قابل توجهی داشته باشد. 
وی اف��زود: با روش های یاد ش��ده ب��دون تزریق بی 
روی��ه پول و افزایش نقدینگی، چرخه تولید به حرکت 
در می آی��د و واحدهای تولیدی مختلف زنجیره تولید 
از تولیدکنندگان مواد اولیه تا کاالی نهایی با تضمین 
بانک ها نیازهای خود را برآورده می سازند و البته هر 
جا که به پرداخت پول و تسهیالت نیاز باشد، بانک ها 
و موسسات مالی با اعتبارسنجی دقیق و نظارت موثر 
به یاری واحدهای تولیدی می شتابند. وی بیان داشت: 
در راستای بانکداری دیجیتال و بانکداری باز امکانات 
و زیرساخت های خوبی در بانک صنعت و معدن ایجاد 
شده و انتظار ما از واحدهای تولیدی استان گلستان که 
از این بانک تسهیالت دریافت می دارند نیز این است 
که تمرکز و گردش مالی حس��اب های خود را به این 
بانک منتقل کنند. مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن 
در ای��ن س��فر از طرح های بهاران پیمان ، گل س��م، 
یاس پالس��ت شمال، کانسارخزر و شورابه ید گلستان 
بازدی��د نم��وده و از نزدیک در جری��ان روند فعالیت و 
درخواس��ت های مدیران این ش��رکت ها برای تدوام 
و افزای��ش تولید و نحوه تعامل و حمایت بانک با آنان 

قرار گرفت.

پرداخت 3۲ فقره تسهیالت به طرح های دانش بنیان

پیام سرپرست بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته بسیج
5 آذر ماه همزمان است با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، نهادی انقالبی 
که به فرمان بنیانگزار کبیر جمهوری اس��المی ای��ران حضرت امام خمینی) 
رحمت اهلل علیه( در س��ال 1358 قد برافراش��ت و بی تردید با توجه به نقش 
محوری که در صحنه های مختلف سیاس��ی- امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور طی بیش از چهار دهه ایفاء کرده، از سرمایه های بزرگ فکری 
و انس��انی انقالب اسالمی می باشد؛ سهم برجسته بسیج در تامین سالمت و 
موفقیت نظام، بی بدیل و براس��اس عشق خدمت به مردم است. وجود بسیج 
ب��ه مفهوم توجه و تاکید بر اخالق و معنویت، س��ازندگی و خدمت رس��انی، 

خودباوری و جهاد علمی، ایثار و ش��هادت، اقتدار و انتظار و به مفهوم اهمیت 
همدلی و اتفاق در تدبیر امور است، ویژگی هائی که در نوع زندگی هر بسیجی 
به غایت می توان تجربه نمود؛ همچنان که سه عنصر مهم و مورد تاکید مقام 
معظم رهبری یعنی بصیرت بسیجی، اخالص و عمل به هنگام و به اندازه از 
ضروریات سامان دادن به امور کشور به ویژه در شرایط حساس کنونی و پیش 
نیاز ترویج اس��الم ناب و تداوم راه مقدس انق��الب و امام ) رحمه اهلل علیه ( 
است . اینجانب ضمن یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت 
حرکت جهادی در حوزه نظام اقتصادی به عنوان یک عرصه کارزار در شرایط 

کنونی، با تاکید بر نقش نظام بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کش��ور و 
نقش برجس��ته بانک توسعه تعاون به عنوان مهمترین منبع تامین تسهیالت 
م��ورد نیاز بخش مردمی تعاون��ی و موتور محرکه فعالیت های دانش بنیان و 
اشتغالزا در این حوزه، فرارسیدن هفته بسیج را به محضر رهبر معظم انقالب، 
ملت فهیم، زمان ش��ناس و قدردان ایران اسالمی، جامعه گسترده بسیجیان 
جان بر کف، آزاده و ایثارگر در سراسر کشور و بویژه همکاران خدوم بسیجی 
در بانک توسعه تعاون تبریک عرض می کنم و از درگاه خداوند قادر و متعال 

عزت و سرافرازی همه بسیجیان عزیز و مخلص را مسئلت می نمایم. 

آگهی فقدان س��ند مالکيت نظرب��ه اينکه آقای محمد مهدوی با ارائه استش��هاديه 
گواهی ش��ده ادعا نمودند س��ند مالکيت مقدار 148.50 سهم مش��اع از 712.40 
سهم ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين به مساحت 712.40 متر مربع دارای  
پالک ش��ماره 765 فرعی از23- اصلی بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول که به نام 
محمدمه��دوی ذيل ثبت 29609 صفحه 301 دفترامالک جلد 217  صادر گرديده  
به علت جابجايی مفقود گرديده ، تقاضای صدور المثنی سند مالکيت را از اين اداره 
نموده اس��ت. از اين رو به استناد ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب 
در يک نوبت آگهی ميگردد تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده و يا  مدعی سند مالکيت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روزاز تاريخ  انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مس��تندات به اين اداره تس��ليم 
نمايند در غير اين صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به سند 

نسبت به صدور سند مالکيت المثنی اقدام خواهد شد.م.الف: 214
تاريخ انتشارآگهی: شنبه مورخ 1401.09.05

محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
از طرف مصطفی رحيم آبادی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد او 3 قانون تعيين تکليف وضعيت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390/09/20 امالک متقاضيانی که 
درهيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسيدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم 

به شرح ذيل آگهی می گردد
امالک متقاضيان واقع در بخش سه  ثبت آمل – دهستان دشت سر

11- اصلی قريه گالشکال
174فرعی   اقای علی اصغر خوش نيت رودمعجن     در ششدانگ يک قطعه زمين 
با س��اختمان احداثی با کاربری مسکونی به مس��احت 572/35 متر مربع خريداری 
شده بالواسطه عاليه کتابی  ومع الواسطه از ورثه محمدرضا ايزدی ومعصومه ايزدی  
د.لذا به موجب ماده 3- قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و ماده 13 – آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلی و کثير االنتشار در شهرها منتشر و در روستاهارای 
هيات الصاق تا در صورتيکه اش��خاص ذينفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته 
باش��ند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی در روستاها از طريق الصاق در محل تا دو 
م��اه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��ليم و رس��يد اخذ نمايند . 
معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل 
ده��د که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و 
در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 
مالکيت می نمايد و صدور س��ند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس��ت 
. بديهی اس��ت برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال 
اظهار نامه ثبتی پذيرفته نش��ده ، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهار نامه 

ح��اوی تحدي��د حدود ، مرات��ب را در اولين آگهی نوبتی و تحدي��د حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در جريان ثبت و فاقد س��ابقه 
تحدي��د حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می 

نمايد .م الف 1406744
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/8/21 تاريخ انتشار نوبت دوم 1401/9/5

حسن صالحی  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی برابررای شماره 9442تاريخ 1401/7/25 
هيات  قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خان��م ماري��ار دهبندی     فرزند محمد علی نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين  
مزروعی با بنای احداثی به مساحت 86256/62 مترمربع قسمتی از پالک 1اصلی 
به شماره کالسه 1401/309    واقع در راضی حسين آباد  بخش 18بهشهر محرز 
گرديده اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله14 آگهی 
ميش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند. ميتواند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا 
به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی اس��ت در صورت انقضا 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد شد. 

م الف 1407774
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/8/21 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/9/5

رئيس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر- محمد مهدی قليان

اگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دستور مواد 1 و 2 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب1390/9/20

،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
قائم ش��هر مورد رس��يدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آن��ان محرز و رای الزم 

صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد
امالک متقاضيان واقع در قريه چمازکتی     پالک 59 اصلی  بخش 16

12379 فرعی بنام آقای مريم پاداشی   نسبت به سه دانگ  ششدانگ يک قطعه 
زمين که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت که ده س��ير آن عرصه وقف می باش��د   به 
مس��احت  216/01 متر مربع خريداری مع الواس��طه از اق��ای رمضانعلی آهنگری  

مالک رسمی .
12379 فرعی بنام آقای مصطفی آهنگری    نس��بت به س��ه دانگ  شش��دانگ يک 
قطعه زمين که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت که ده سير آن عرصه وقف می باشد   
به مس��احت  216/01 متر مربع خريداری مع الواسطه از اقای رمضانعلی آهنگری  

مالک رسمی
.لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

س��ند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق اين روزنامه محلی اکثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتش��ار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داش��ته باش��ند بايد از تاريخ انتش��ار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ 
الص��اق در مح��ل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��ليم 
و رس��يد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت 
ب��ه تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواس��ت 
ب��ه اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد 
با معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالکيت می نمايد و صدور س��ند مالکي��ت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيس��ت. بديهی اس��ت برابر ماده 13 آئي��ن نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات 
پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و نسبت به امالک در جريان ثبت 
و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نمايد م الف 1408327
تاريخ انتشارنوبت اول : 1401/8/21

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/9/5
يونس قصابی اداره ثبت اسنادوامالک قائمشهر

آگه��ی رای هي��ات قانون تعيين تکلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر آراء صادره هيات تعيين تکليف مس��تقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضيان نيل تاييد گرديده لذا بدين 
وسيله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثير االنتش��ار و محلی آگهی ميگرد در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضی داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
و در روس��تاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره 
تس��ليم نمايند و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض 
دادخواست خود را 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 س��ند 
مالکيت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.
تاريخ نوبت اول 1401/9/5 تاريخ نوبت دوم 1401/9/20

بخش 3 :
1 - ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی آبی باغی به نام آقای حسين رستمی فرزند 
احمد شماره شناس��نامه 456 صادره کامياران کدملی 3839272378 تحت پالک 
647 فرع��ی از 2722 اصلی بخش 3 س��نندج به مس��احت 6340 متر مربع که از 

نسق آقای محمدحبيبی نصرت آباد به آدرس سنندج روستای سرنجيانه سفلی
قباد رئيس ثبت منطقه 1 سنندج

از طرف يوسفی معاون اداره



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

گام های اردوغان به سمت اسد
از قرار معلوم قطار آش��تی کنان ترکیه روی ریل مش��خصی افتاده و مقامات آنکارا عزم خود را پس از دیدار 
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور این کشور با همتای مصری اش در دوحه به سمت دمشق هدایت می 
کنند. روز یک ش��نبه در حاشیه مراس��م افتتاحیه جام جهانی 2022 قطر در دوحه، اتفاقی سیاسی رخ داد که 
توجه رس��انه های جهان را برای س��اعاتی به سمت خود جلب کرد و آن رویداد دیدار »رجب طیب اردوغان« 
رییس جمهور ترکیه با »عبدالفتاح السیس��ی« همتای مصری او بود. رس��انه 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 و میانجیگری شیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر و در حاشیه افتتاحیه جام جهانی 2022 
قطر در دوحه با هم دیدار کوتاهی کردند، دیداری که پس از 10 س��ال قطع روابط اتفاق افتاد. این دیدار در 
حالی انجام شد که اختالفات شدیدی بین دو کشور مصر و ترکیه به ویژه در موضوع لیبی و حمایت از گروه 
اخوان المسلمین توسط آنکارا وجود دارد، اما در هر صورت زمینه خوبی شد برای رفع تنش ها میان دو کشور 
اسالمی. هرچند به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه حل و فصل مشکالت آنکارا – قاهره شاید زمان بر باشد، 
اما در اصل مقدمه خوبی اس��ت. به دنبال دیدار اردوغان – السیس��ی، مقامات سیاسی ترکیه زمان و شرایط را 
مناس��ب دیده و موضوع دیدار اردوغان – اسد را مطرح کردند، هر چند طی ماههای گذشته در فضای رسانه 
ای و سیاسی ترکیه موضوع لزوم رابطه آنکارا - دمشق به طور جدی مطرح شده است. پیش از این و بر این 
اساس گمانه زنی هایی، دیدار بشار اسد و رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست سران شانگهای در سمرقند 
ازبکستان مطرح شده بود، اما این اتفاق رخ نداد؛ هر چند بعدها اردوغان گفت، دلم می خواست با بشار اسد در 
سمرقند دیدار کنم. پس از آن بود که مقامات آنکارا اعالم کردند، با دمشق در سطح امنیتی دیدارهای منظمی 
برقرار است، اما هنوز به مرحله دیدار در سطح سیاسی نرسیده اند. از روز سه شنبه )یکم آذر ماه( شرایط ویژه 
رس��انه ای در ترکیه حاکم ش��د و نشان داد که انکارا در بعد سیاسی هم آماده می شود تا اختالفات خود را با 
دمشق کنار بگذارد و طی آن »بولنت کایا« معاون رهبر حزب سعادت ترکیه از دستور العمل حزب عدالت و 
توس��عه به اعضایش برای پاک کردن مطالب علیه »بش��ار اسد« در صفحات مجازی خبر داد. در این دستور 
العمل ذکر ش��ده که با توجه به دیدار احتمالی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بش��ار اس��د که هر 
آن ممکن اس��ت رخ دهد، برای اینکه حزب و اعضای آن در ش��رایط سختی قرار نگیرند، در همه شبکه های 
اجتماعی بازنگری انجام شده و هر آنچه علیه بشار اسد است، پاک شود.«عبدالقادر سلوی« تحلیلگر نزدیک 
به اردوغان نیز در این باره اعالم کرده که روسای جمهور سوریه و ترکیه احتمااًل در روسیه با میزبانی پوتین 
دیدار می کنند، موضوعی که از سوی روسیه )محل برگزاری آن( رد شد. این تحلیل گر ترک طی مطلبی در 
نشریه حریت در خصوص روابط ترکیه و سوریه و دیدار روسای جمهور دو کشور نوشت: شواهد نشان می دهد 
که این دیدار پیش از انتخابات 2023 ترکیه انجام خواهد شد و ما در حال حاضر یک روند مفهومی موفق را 
مشاهده می کنیم که نام آن، دیپلماسی اطالعاتی است که بر مبنای آن اول، مقامات سازمان های اطالعاتی 
با هم دیدار و گفتگو می کنند و بعد ارتباط برقرار می شود. هرچند در یکسال گذشته دولت آنکارا تالش کرده 
تا مشکالت خود را با کشورهایی همچون عربستان و امارات و مصر حل کند که در دو مورد اول موفق شده 
و در موضوع مصر هم اولین دیدار روسای جمهور ترکیه و مصر با میانجیگری امیر قطر در دوحه انجام شده 
و مسیر مذاکرات دو طرف باز شده است، اما در قضیه سوریه موضوع مقداری فرق می کند، چرا که در بیش 
از 11 سال گذشته، آنکارا به طور تمام قد در کنار آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، انگلیس، عربستان قطر 
و رژیم صهیونیس��تی از تروریس��ت های تکفیری برای براندازی حکومت سوریه حمایت کرده و از هیچ گونه 
کمکی به تروریست ها فروگذاری نکرده است. در همین راستا دمشق نیز پیش شرط هایی برای عادی سازی 
رواب��ط ب��ا ترکیه مطرح کرده که طی آن خواهان تعیین جدولی زمانی برای عقب نش��ینی نظامیان ترکیه از 
سوریه )استان ادلب و شمال حلب(، جمع شدن بساط ائتالف موسوم به معارضان سوریه در ترکیه، احترام به 
حق حاکمیت دولت دمشق، توقف حمایت از گروهک جدایی  طلب و کنترل دگر باره سوریه بر گذرگاه مرزی 
»باب الهوی« واقع در مرز استان ادلب سوریه با ترکیه و نیز کنترل دوباره دمشق بر منطقه ادلِب تحت کنترل 
گروه های تروریستی مورد حمایت آنکارا به همراه بازگشایی جاده مهم »ام 4« شده است که دریای مدیترانه 
را به منطقه مرزی عراق مرتبط می کند. درخصوص تالش برقراری رابطه میان ترکیه و سوریه باید گفت که 
ترک ها همان مسیری که با عربستان و امارات طی کردند، عزم خود را همانگونه برای برقراری رابطه میان 
آنکارا – دمشق جزم کرده اند که بتوانند از شرایط فعلی اقتصادی سوریه و بازسازی این کشور بهره مند شوند 
تا اردوغان بتواند از بازار س��وریه برای س��ر و سامان دادن به بخشی از اقتصاد ترکیه بهرمند شود تا از این راه 
در انتخابات 2023 این کشور نیز پیروز شود. حال باید منتظر بود و دید سران آنکارا چقدر به تغییر روش 11 

ساله خود در موضوع سوریه و برقراری روابط با دمشق جدی هستند.

شناسایی اولین نشانه های انقراض دسته 
جمعی در زمین در یک فسیل

دانش��مندان بر این باورند که زمین در حال حاضر 
در میانه شش��مین رویداد بزرگ انقراضی خود قرار 
دارد، اما بررس��ی دقیق یک فسیل نشان می دهد 
که این طور نیست. به گزارش نیواطلس، محققان 
می گوین��د بر خ��الف فرضیه های قبل��ی ممکن 
اس��ت کره زمین در میانه هفتمی��ن رویداد بزرگ 
انقراضی خود باشد. دانش��مندان شواهدی از یک 
رویداد انقراض دسته جمعی که قباًل ناشناخته بود، 
یافته اند که نیم میلیارد سال پیش رخ داده است. در 
حالی که الگوهای انقراض در طول زمان افزایش و 
کاهش می یابند، به طور کلی پذیرفته شده که پنج 
بازه زمانی اصلی وجود دارد که طی آنها بیش از 70 
درصد حیات روی زمین از بین رفته اس��ت. اولین 
مورد انقراض در حدود 450 میلیون سال پیش در 
پایان دوره اردویسین رخ داد و تا 85 درصد از همه 
گونه ه��ای زنده در آن زم��ان از بین رفت. بدترین 
رویداد انقراضی هم در پایان دوره زمین شناس��ی 
پرمین رخ داد و تا 96 درصد از کل گونه های زنده 
از بی��ن رفت. جدیدترین رویداد از این دس��ت 66 
میلیون سال پیش در پایان دوره کرتاسه رخ داد که 
همه دایناسورها را از بین برد. اما در مطالعه جدید، 
دانش��مندان آمریکایی ش��واهدی را از یک رویداد 
انقراض دسته جمعی دیگر یافته اند که حدود 100 
میلیون سال زودتر از اولین مورد پذیرفته شده فعلی 

رخ داده است. 

تجمع ايرانيان در حمايت از تيم ملی در دوحه عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای نوزدهم طلب باران )۲۲۶(
حجت االسالم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
َراَب  الرحمن الرحیم اللَُّهمَّ اْسِقَنا َسْقیًا ُتِسیُل ِمْنُه الظِّ
خدایا! ما را بارانی فرس��ت که به وسیلۀ آن از تپهّه ها 
آب س��رازیر نمایی، جاری ش��دن ب��اران از تپه ها 
نش��ان از بارش ب��اران دارای رحمت اس��ت؛ تپه با 

اندک بارانی نیازش تأمین می گردد و باعث شکوفا 
شدن گیاهان و درختان و بوستان های آن می شود، 
وقتی امام سجاد علیه السالم تقاضای جاری شدن 
ب��اران از تپه ها را دارد یعن��ی باران حداکثری طلب 
می کن��د و نیاز س��ایر بخش ها و حت��ی آینده را نیز 

از این تقاضا می خواهد؛ جاری ش��دن آب در تپه ها 
و کوهس��ارها در احیای طبیعت آثاری دارد از جمله: 
ایجاد جویباره��ا و درنهایت ایجاد رود؛ باعث تأمین 
آب و خاک مناطق می گردد؛ نقش اساسی در ایجاد 

چشمه ها دارد.
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پدرام بهرامی کارگردان مجموعه مستند »دریبل« ضمن 
تش��ریح رویکرد این مستند در بررس��ی نقش فوتبال در 
کش��ورهای مختلف، به ط��رح برخی پرس��ش ها درباره 
میزبان��ی 220 میلی��ارد دالری قطری ه��ا در جام جهانی 
پرداخت! پدرام بهرامی کارگردان مستند »دریبل« همزمان 
با پخش تلویزیونی و اکران آنالین این مستند، در گفتگو 
با خبرنگار مهر، درباره این مس��تند توضیح داد: »دریبل« 
مجموعه مستندی است که فوتبال را از درون فوتبال نگاه 
نمی کند و تالش دارد از بیرون، نگاهی پدیدارشناسانه به 
این پدیده داش��ته باشد. در این مس��تند فوتبال را از ابعاد 
مختلف اعم از اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی مورد 
تحلی��ل قرار داده ایم و از اتصال این نقطه های تحلیلی به 
یکدیگر به تصویری متفاوت از فوتبال رسیده ایم. حتی اگر 
مشخصاً این مستند، تحلیلی هم ارائه ندهد، حتماً عالمت 
سوال هایی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. وی با اشاره 
به تولید س��ری دوم از مجموعه »دربیل« گفت: در سری 
اول موضوعات مطرح ش��ده کمی کلی تر بود و گاهی با 
عینک یک اقتصاددان به ماجرای فوتبال نگاه می کردیم 
و در قسمتی دیگری سراغ عینک یک آدم سیاستمدار و یا 
یک جامعه شناس می رفتیم. البته نگاه جامعه شناسی تقریبًا 
در همه قسمت ها وجود داشت. در سری دوم اما به صورت 
مشخص روی یک کشور تمرکز کرده ایم و اینکه فوتبال 
در این کش��ور چه معنایی دارد. سراغ چند کشور رفتیم تا 
ببینیم فوتبال ملی در این کشورها چه معنایی دارد و چگونه 
»هویت ملی« خود را با فوتبال بازسازی می کنند. بهرامی 
با اشاره به سه کشور انگلیس، قطر و آلمان که تا کنون در 
این مستند به آن ها پرداخته شده است، گفت: در سری دوم 
»دریبل« نگاهی بومی به فوتبال داشته ایم و وضعیت فوتبال 

در هر یک از این کشورها را مورد بررسی قرار داده ایم.
روزهنیست جامجهانیتنهایککارناوال���3۰

این مستندس��از افزود: در قس��متی از این مستند، سراغ 
این موضوع رفته ایم که سیاستمداران چه استفاده هایی 
از فوتبال می کنند. از جمع آوری رأی بیشتر و محبوبیت 

گرفته تا پیشبرد برخی اهداف سیاسی. به نوعی هم این 
سیاستمداران فوتبال را مورد توجه ویژه قرار می دهند و هم 
به صورت متقابل، فوتبال آن ها را مورد حمایت ویژه قرار 
می دهد. در قسمت اقتصادی هم به صورت خیلی ویژه به 
رویداد جام جهانی پرداخته ایم و بر این نکته تأکید کرده ایم 
که این رویداد تنها یک کارناوال ورزشی 30 روزه نیست. 
وی ادامه داد: از همان زمانی که کشور میزبان قرار است 
انتخاب شود تا ماه ها بعد از این رویداد، می توان رصد کرد 
که یک کش��ور چه رشد اقتصادی ای را از قبل برگزاری 
این رویداد تجربه می کند و چه سرمایه گذاری های کالنی 
در آن می شود. در سال 2014 کشور برزیل رشد اقتصادی 
بی��ش از 7 درصد را تجربه کرد و در همین دوره در حال 
برگزاری جام جهانی هم کش��ور قطر از اساس یک شهر 
جدید را ساخته اس��ت که می توان اصطالحاً آن را یک 
»مگاسیتی« توصیف کرد. همه این موارد نمونه هایی از 
سرمایه گذاری بلندمدت در کشورها به پشتوانه میزبانی 
جام جهانی است. بهرامی افزود: هزینه میزبانی جام جهانی 
2022 ب��رای قطر 220 میلیارد دالر بوده اس��ت، این در 
حالی است که در سال 2014 کشور برزیل با 14 میلیارد 
دالر این رویداد را میزبانی کرده اس��ت و در سال 2018 
هم کشور روسیه تنها 12 میلیارد دالر هزینه کرده است. 
این تفاوت فاحش تنها مربوط به ارقام رسمی اعالم شده 
است و می دانیم در زمانی که می خواستند این میزبانی را 
به دس��ت بیاورند، هزینه بسیاری برای پرداخت رشوه به 
مقامات فیفا کردند. در این مستند به تک تک این موارد 
پرداخته ایم و مثاًل این سوال را مطرح کرده ایم که اساسًا 
قطر چرا باید چنی��ن هزینه ای برای میزبانی جام جهانی 
بکند و چ��ه آورده ای برای��ش دارد؟ آیا صرفاً مانند یک 
بچه پول دار دارد ولخرجی می کند ی��ا اهداف دیگری را 

دنبال می کند؟
تأثیرفوتبالبرحس»ملیت«درکشورها ���

کارگردان »دریبل« درباره تأثیر فوتبال بر ملیت کشورها 
هم گفت: واقعیت این اس��ت ک��ه فوتبال هیچ گاه یک 

ورزش س��اده و صرف نبوده اس��ت. مثاًل ش��ما سالم 
فاشیستی تیم ملی ایتالیا در جام جهانی را به یاد بیاورید. 
ی��ا آن دوره ای از المپیک که هیتلر قصد دارد نژاد برتر 
کش��ور خود را به دنیا معرفی کند و به همین دلیل همه 
بازیکنان آلمان به او س��الم نظام��ی می دهند. فوتبال 
هی��چ گاه صرفاً ی��ک ورزش نب��وده و در مواردی حتی 
تبدیل به میدان نبرد میان ملت ها هم شده است. مارادونا 
بعد از گلی که در بازی آرژانتین و انگلیس در جام جهانی 
بعد از جنگ فالکلند می زند، تبدیل به اسطوره می شود. 
از این منظر برای مردم یک کش��ور هم غالباً بازیکنان 
تی��م ملی، همواره طالیه دار فرهنگ و قومیت و اصالت 
کشورشان بوده اند. اگر ملتی چنین احساسی را نسبت به 
تیم ملی کشور خود نداشته باشد، از آن حمایت نمی کند. 
این مستندس��از درباره جذاب ترین تجربه خود در مسیر 
س��اخت مستند »دریبل« توضیح داد: از نظر فرمی قرار 
ما بر این بود که یک چهره مشهور به عنوان مجری در 
کارمان حضور داش��ته باشد تا در لوکیشن های مختلف 
داس��تان ما را روایت کند. گزینه اصل��ی خودم، مرحوم 
حمیدرضا صدر بود که به نظرم بهترین گزینه بود و به 
دلیل برخی مشکالت این اتفاق ممکن نشد. بعد از آن 
احساس کردم هیچکس به جای ایشان نمی تواند حق 
مطل��ب را ادا کند. به همین دلیل کاًل حضور مجری را 
کنس��ل کردم و کل کار را به صورت آرشیوی بستیم. از 
ای��ن انتخاب، ابتدا ناراحت ب��ودم اما اتفاقاتی رخ داد که 
شاید اگر می خواستیم مستند را به صورت مجری محور 
پیش ببریم، آن اتفاقات رخ نمی داد. وی افزود: به دلیل 
محدودیت هایی که داش��تیم، ناگزیر بودیم برای برخی 
تصاویر، آرش��یوها را به تعبیری شخم بزنیم و در فرآیند 
همین شخم زدن ها به منابع نایابی دست پیدا کردیم که 
شاید پیش از آن هیچ کس آن را ندیده بود. واقعاً تصاویر 
و آرش��یوهای جذابی در این فرآیند پیدا کردیم که فکر 
می کنم اگر ناگزیر به سمت ساختار آرشیوی نرفته بودیم، 

این اتفاق برای مان رخ نمی داد.

وقتی »فوتبال« سیاسی است
ریخت وپاش ۲۲۰ میلیارد دالری قطر در جام جهانی؛

آغاز غنی سازی 60 درصدی اورانیوم در سانتریفیوژهای نطنز و 
فردو گرچه گزینه قاطع ایران در دفاع از حقوق هسته ای خود 
است اما مسیر رسیدن به این گزینه هم برخالف آنچه غرب 
مدعی آن است، مسیری قابل تأمل است. دو قطعنامه شورای 
ح��کام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، دو واکنش 
قاطع تهران را درپی داشت و غنی سازی اورانیوم در سایت های 
نطنز و فردو را به غنای 60 درصد رس��اند و نش��ان داد اهرم 
فش��ارهای سیاسی به بهانه های فنی کارایی خود را از دست 

داده است.
واکنشایرانبهزیادهخواهیهایغرب ���

زمزمه های پاس��خ ایران به قطعنامه ش��ورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از همان س��اعات صدور این قطعنامه 
آغاز ش��د و گمانه زنی هایی را هم در پی داش��ت که با بیانیه 
روز دوش��نبه یک آذرماه، سازمان انرژی اتمی ایران جزئیات 
آن روشن شد. جمهوری اسالمی ایران در واکنش به قطعنامه 
صادر شده روز پنجشنبه 26 آذرماه، شورای حکام، غنی سازی 
60 درصد اورانیوم را در س��ایت هسته ای فردو آغاز کرد. این 
دومین س��ایت هسته ای جمهوری اس��المی ایران است که 
در هفت ماه گذش��ته به چرخه غنی سازی 60 درصد اورانیوم 
پیوسته است. براس��اس اعالم سازمان انرژی اتمی ایران، در 
سایت فردو تولید محصول اورانیوم UF6 با غنای 60 درصد، 
روند تعویض ماشین های سانتریفیوژ نسل اول با ماشین های 
پیش��رفته IR-6 و تجهیز سالن )B واحد یک( با ظرفیت 8 
زنجیره جدید آغاز ش��د. در س��ایت نطنز هم گازدهی به دو 
 2m-IR و IR-4 زنجیره جدید از ماشین های پیشرفته نوع
و پاسیواسیون دو زنجیره دیگر از همین نوع و روند راه اندازی 
واحد B1000 با ظرفیت 8 آبشار جدید آغاز شد. پیش از این 
و در فروردین ماه س��ال جاری، جمهوری اس��المی ایران در 
راس��تای اجرای قانون مصوب مجل��س در کاهش تعهدات 
برجامی به دلیل نقض این توافق از سوی غرب، غنی سازی 

60 درصدی را در س��ایت نطنز آغاز کرد که انگیزه اصلی آن 
اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در سایت نظنز و حمایت 
آمریکا و اروپا از این اقدامات بود. قطعنامه پنجش��نبه گذشته 
شورای حکام علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
درحالی صادر ش��د که به گفته »ناصر کنعانی« س��خنگوی 
وزارت امور خارجه ایران، جلسات متعددی بین سازمان انرژی 
اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در جریان 
بود و طی هفته های اخیر هیأت سازمان انرژی اتمی ایران با 
نگاه��ی رو به جلو در حال گفتگو و تعامل با مدیرکل آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی برای یافت��ن راه حلی عملی جهت 
حل وفصل موضوعات پیچیده و فنی پادمانی بود. وزارت امور 
خارجه معتقد است هیچ دلیل موجه فنی یا فوریت پادمانی برای 
ارائه قطعنامه علیه ایران وجود نداشته و به همین دلیل است 
که »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه قطعنامه صادر 
ش��ده را اقدامی غیرسازنده توصیف و تصریح کرد: »در حالی 
که دو هفته پیش هیاتی متشکل از مقامات وزارت امور خارجه 
و س��ازمان انرژی اتمی ایران به وین سفر و درباره همکاری 
نیرومندتر ایران و آژانس توافق کردند و دیدار سازنده ای را با 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انجام دادند، ولی به یک باره 
در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی و همچنین اعمال فشار 
حداکثری و در تداوم سیاست به شدت ریاکارانه این روزهای 
ایاالت متحده امریکا قطعنامه ای را علیه ایران روی میز گذاشت 

و بار دیگر از آژانس سوءاستفاده سیاسی کردند«.
درصدرسید؟ چراایرانبهغنیسازی���6۰

جمهوری اس��المی ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( سال 2015 پذیرفت که درصد غنی سازی اورانیوم را به 
منظور اثبات حسن نیت خود 3.67 درصد نگه دارد. این درصد 
غنی س��ازی تا تیرماه 98 یعنی یکسال و دو ماه پس از خروج 
یکجانبه آمریکا از برج��ام و تعلل تروییکای اروپا در عمل به 
تعهدات خود، ادامه یافت. در این تاریخ دولت جمهوری اسالمی 

در جریان دومین گام کاهش تعه��دات خود در برجام، میزان 
غنی سازی را از 3/67 بیشتر کرد. جمهوری اسالمی 15 دی ماه 
98 و در راستای گام پنجم کاهش تعهدات خود اعالم کرد که 
دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی 
سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و 
توسعه( مواجه نیست و پس از این برنامه هسته ای ایران صرفا 
بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت. پیشروی برنامه 
هسته ای جمهوری اسالمی براساس نیاز و البته در چارچوب 
برج��ام تا فروردین 1401 ادامه یاف��ت و در این تاریخ، تهران 
در واکنش به اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در سایت 
نطنز، میزان غنی س��ازی خود را در این س��ایت به 60 درصد 
رساند. در ادامه کارشکنی های غرب در مسیر هسته ای ایران 
و صدور دومین قطعنامه شورای حکام، جمهوری اسالمی در 
دومین سایت خود غنی س��ازی 60 درصدی را آغاز کرد. این 
ِس��یر، خالصه ای از پرونده هس��ته ای ایران اس��ت که نشان 
می دهد تهران مدت ه��ا به صورت یکجانبه به تعهدات خود 
پایبند مانده و درصد غنی س��ازی خود را حت��ی با وجود عدم 
اجرای آن ها از سوی غرب، تا مدت ها افزایش نداد. اما با تداوم 
روند زیاده خواهانه واش��نگتن و همراهان اروپایی از یک سو و 
ماجراجویی های تل آویو، واکنش های قاطع خود را آغاز کرد. 
بیش از دو دهه اس��ت که جمهوری اسالمی ایران به اشکال 
مختلف تالش کرده است که تا به جهان نشان دهد که در پی 
دست یابی به سالح هسته ای نیست. سال ها مذاکره، پذیرفتن 
نظارت های برجامی، پادمانی و حتی فراپادمانی بر فعالیت های 
هسته ای خود نشانه های حسن نیتی است که در گزارش های 
آژانس هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت آن  است 
که رسیدن ایران به تصمیم غنی سازی 60 درصدی، نه یک باره 
که پروس��ه ای بود که از همان اردیبهشت 97 و در پی خروج 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام و در پی آن 

بازگشت تحریم ها و محدودیت ها علیه ایران بود. 

 چرا ایران به غنی سازی 60 درصد رسید؟
پنجره دیپلماسی و توفان های آن؛

محمدرضا اژدری آهنگس��از ایرانی با آهنگ بی کالِم 
»نیل« در مرحله نهایی یک مسابقه بین المللی در بین 
10 آهنگس��از برتر دنیا قرار گرفت. به گزارش »عصر 
ایرانی��ان« به نقل از امور رس��انه ای پروژه، محمدرضا 
اژدری آهنگساز، رهبر ارکستر و پیانیست ایرانی، امسال 
 Hollywood  با آهنگ بی کالم »نیل« در مسابقه
music awards 2022 ش��رکت ک��رده ب��ود. با 
اع��الم نتایج اولی��ه نام او در میان نامزدهای رس��می 
این مسابقه بین المللی برای دریافت جایزه نهایی دیده 

می ش��د. این مسابقه اواخر آبان س��ال جاری برندگان 
نهایی خود را اعالم کرد که این نتایج نش��ان می دهد 
که محمدرضا اژدری در میان 10 آهنگس��از برتر دنیا 
در بخش موس��یقی بی کالم قرار گرفته است. در این 
مس��ابقه ناتالی بونین توانس��ته رتبه نخست را کسب 
 The Hollywood Music In Media.کند
Awards نخستین مجموعه ای است که از موسیقی 
اورجین��ال در تمام رس��انه های تصویری در سراس��ر 
جه��ان از جمله فیلم، تلویزی��ون، بازی های ویدیویی، 

تریلر، تبلیغات تجاری، مستندات و برنامه های خاص؛ 
بهترین های جهان را انتخاب می کند. اژدری همچنین 
در مس��ابقه  بین الملل��ِی fmcontest 2022 ه��م 
ش��رکت کرده و در این مس��ابقه هم به مراحل پایانی 
راه پیدا کرده است. سال گذشته آهنگ »رقص باران« 
از آلب��وم »معجزه عش��ق« با آهنگس��ازی محمدرضا 
اژدری توانس��ته بود با صعود به مراحل نهایی مسابقه 
بین الملل��ِی fmcontest 2021 رتبه پانزدهم را در 

جهان کسب کند.

با تولید یک اثر بی کالم صورت گرفت؛
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام خدمات و عملیات شناس��ایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده حضور هنرمند ایرانی در مرحله نهایی یک مسابقه بین المللی

های اکتشافی واقع در شهرستان های گناباد و بجستان استان خراسان رضوی " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 
ثبت ستاد 2001001028000055 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  3.225.000.000 ریال 
)س��ه میلیارد و دویس��ت و بیس��ت و پنج میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 
10 صبح مورخ 1401/09/01 و مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت تا س��اعت 17 مورخ 1401/09/16 و مهلت ارائه پیش��نهادات 
حداکثر تا س��اعت 17 مورخ 1401/09/26 و جلس��ه بازگشایی پاکات صبح روز یک ش��نبه مورخ 1401/09/27 برگزار می گردد.  عالقمندان 
 شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی

www.setadiran.ir   مراجعه نمایند. 

 آگهی مناقصه عمومی  دو  مرحله ای
  شماره 9۲-14۰1/۸ ت )نوبت اول(

نوبتدوم
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